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དཀར་ཆག
ཨང།
༡

གནད་དོན།
བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༨ པའི་ལས་

ཤོག་གྲངས།
༡༌༌༌༩༨

བསོམས་མུ་མཐུད། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ པ། ( ༡ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་གི་ཐུན་གསུམ་པ།)
༢

གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ པ།

༩༨༌༌༌༩༩

༣

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕི་ལོ་

༩༩༌༌༌༡༠༩

༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སིང་བསྡུས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༦ པ།
( ༡༠༡ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་གི་ཐུན་བཞི་པ།)

༤

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧
ལོའ ་ི ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གྲངས་ ༣༤ ཡོད་པར་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞིབ་

༡༠༩༌༌༌༡༡༠

འཇུག་ཞུས་པའི་གྲུབ་དོན་སན་ཐོ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ པ།
༥

གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ།

༡༡༠༌༌༌༡༡༡

༦

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས ་ ༡ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས ་ ༣༡ བར་གི་བོད་མིའ ི་སིག ་

༡༡༡༌༌༌༡༡༣

འཛུགས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་དི་
བ་གནང་བ་ཁག་དང་ལན་འདྲེབས་གསལ་བཤད།

༧

ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༦ པའི་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་།( ༡༤༥ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་གི་ཐུན་ལྔ་པ།)

༡༡༣༌༌༌༡༥༡

༨

བོད་མིའ ི་སིག ་འཛུགས་ཤྲེས ་རིག ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས ་ ༡ ནས་ཕི་ལོ་

༡༥༡༌༌༌༡༦༢

༩

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཤྲེས་རིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧

༡༦༢༌༌༌༡༧༢

༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གི་ལས་བསོམས་སིང་བསྡུས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ།

ལོའ ་ི ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གྲངས་ ༥༦༢ ཡོད་པར་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞིབ་
འཇུག་ཞུས་པའི་གྲུབ་དོན་སན་ཐོ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པ།

༡༠

གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར་བཅས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པ།

༡༧༢༌༌༌༡༧༣

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། མུ་མཐུད་ནས་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༨ པའྱི་ལས་བསོམས་དང་སྙན་ཐོ་
སྙན་སོན་གནང་མཁན། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ། 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 ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་ནས་ཀོག་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ གྱི་ལྷག་འཕོ་མུ་མཐུད་ནས་ཀོག་རྒྱུ་
ཡྱིན།

༤༢༽ ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གིང་མཉམ་འབྲེལ།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༤༢་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༣༧
༤༢་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༩

རྱིས ་སྙན་ཨང་།༡་༡་༢།ལས་བེད་རྱིང་གྲས་སེབ་ལ་རྒས་ཡོལ ་དུ་གཏོང་ཐལ་སྐོར།༡་༡་༤།མཉམ་འབེལ་གྱི་དཔལ་

འབོར་གནས་སྟངས་སྐོར།༡་༡་༨།དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་འཇོག་ཐབས་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར།༡་༡་༩།ཁ་དབང་བེད་མེད་ལྷག་ལུས་
སྐོར།༣་༣།འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར།༣་༤།ཡུལ་ཁྲྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་གྲོས་ཆོད་སྐོར།༣་༥།བྱུང་འཛིན་

ཁུངས་བདེན་མེད་པའྱི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར།༣་༧།ལས་དོན་འཐུས་ཤ ོར་སོང་སྟེ་སོར་༤༢,༩༢༨།༠༠གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་སྐོར།༣་
༨།མཉམ་དྲུང་ལ་གསོག་དངུལ་ཉྱིས་ཟློས་རྒྱག་བཞྱིན་པའྱི་སྐོར།

༤༢་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༧

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡༌༡༌༡ཚོང་བུན་རྱིང་པ་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༡༌༡༌༣རྱིས་གསལ་མ་ཤས་དངུལ་འབོར་དང་ཐོ་

གཞུང་གཉྱིས་མ་མཐུན་པའྱི་སྐོར། ༡༌༡༌༦དངུལ་རྱིང་ཕོན་ཆེ་ཉར་བའྱི་སྐོར། ༡༌༡༌༧རྱིས་གསལ་གཏའ་འཇོག་ཡྱིག་ཆ་མེད་པའྱི་
སྐོར ། ༡༌༡༌༡༣མཉམ་འབེལ ་གནས་སྟངས་ཞན་པའྱི་སྐོར །༣༌༡འཛིན་སོང་ལས་དོན ་ཁྲྱིམ ས་ཡྱིག ་དང་མ་མཐུན་པའྱི་སྐོར །
༣༌༡༢ཡོང་བསད་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།

༤༢་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༣

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༣། ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ལེན་བེད་ཆོག་པའྱི་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་འཛོལ་སྐོར། ༣་༡། ཉྱིན་

གླ་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༥། དངོས་ཟོག་གྲངས་བཤེར་འཐུས་ཚང་བྱུང་མེད་པའྱི་སྐོར།
༤༢་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༡༣

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༦།འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་གནང་ཕོགས་སྐོར།༡་༢་༩།སྙན་ཐོའ ་ི ལན་འདེབས་འབུལ་

ཕོགས་སྐོར།༡་༢་༡༠།འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་གནང་ཡང་དཔལ་ལས་སུ་མ་ཕུལ་བའྱི་སྐོར།༡་༢་༡༤།སྱིག་འགལ་གྱི་
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འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་ཞུ་བཞྱིན་སྐོར།༡་༢་༡༥།དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་སྐོར།༡་༢་༡༦།འོ་མ་དོ་དམ་ཟུར་པ་བསོད་
ནམས་དབང་རྒྱལ་ནས་རྱིས་ཆད་ཐོན་པའྱི་སྐོར།༣་༢།དངུལ་ཆད་སྐོར།༣་༣།བུ་ལོན་སོད་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་

སྐོར།༣་༤།ཚོང་ཁང་གྱི་ཟོག་ཆད་སོར་༡༨༦༢༣༣་༥༠གང་མྱུར་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སོད་
བསད་སྐོར།༥་༢།དང་༥་༣།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ།རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།
༤༢་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༥

རྱིས ་སྙན་ཨང་།༡་༢་༩།སྙན་ཐོའ ་ི ལན་འདེབ ས་འབུལ་ཕོག ས་སྐོར །༣་༣།བུ་ལོན ་སོད ་ཕོག ས་དང་འབེལ ་བའྱི་སོན་གནད་
སྐོར།༣་༤།ཚོང་ཁང་གྱི་ཟོག་ཆད་སོར་༡༨༦,༢༣༣་༥༠གང་མྱུར་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།།༥་༢།དང་༥་༣།བསྡུ་དངུལ་
འབུལ་འབབ།གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ།རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༤༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༡༣

༤༢་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༣། སྣུམ་འཁོར་ཐོ་དེབ་འཐུས་ཚང་བྱིས་ཉར་མ་བས་པའྱི་ཐད། རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་དན་
རྟགས་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༤༢་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༦། འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་གནང་ཕོགས་ཐད། འཕོས་བརྒྱ་ཆ་ ༣ ད་བར་ཉར་ཡོད་པ་
རྣམས་ཉྱིན་འགངས་ཞག་འཕུལ་དུ་མ་སོང་བར་གང་མགོགས་དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་དགོས།

༤༢་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༧། ཁ་དབང་བེད་སོད་ཐུབ་ཐབས་གནང་གལ་དང་རྱིན་ཚད་འགྲན་ཤོག་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད།

ཀ༽ ཁ་དབང་བེད་མེད་རྣམས་དེ་མུས་མ་བཞག་པར་བེད་སོད་ཐུབ་ཐབས་བ་རྒྱུ་དང་། བེད་སོད་བ་ཐབས་བལ་ཚེ་
ཚོང་བསྒྱུར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། ཁ༽ ལན་གསལ་ལྟར་འགན་ལྷན་ནས་ཐག་གཅོད་ཇྱི་བྱུང་ལྟར་ལ ག་
བསྟར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༤༢་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༨། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་པས་ལམ་སྟོན་ཐག་གཅོད་གཞྱིར་བཟུང་དུས་འགངས་
སུ་མ་སོང་བར་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༤༢་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡༠། འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་གནང་ཡང་དཔལ་ལས་སུ་མ་ཕུལ་བའྱི་ཐད། འཛིན་སོང་བརྒྱ་
ཆ་འཕོས་རྣམས་ཀ་ཀོར་མེད་པར་དཔལ་ལས་སུ་གང་མགོགས་རྱིས་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།

༤༢་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགྲོ་གྲོན་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་དང་མང་རྱིས་སྐབས་༧
པས་སོན་གནད་ཟུར་འདོན་གྱིས་ལམ་སྟོན་བཀོད་མངག་གནང་འདུག་ཀྱང་། གོ་མེད་ཚོར་མེད་ངང་ད་དུང་དེ་མུར་
ལྷག་འདུག་ན། སོན་གནད་འདྱི་རྱིགས་ནྱི་དངུལ་རྱིས་ཐད་ཀྱྱི་འགལ་ཚབ་ཆེ་ཤོས ་དེ་ཡྱིན་པས་འགན་ལྷན་ནས་
ཐུགས་ཞྱིབ་ཀྱྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།

༤༢་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡༤། སྱིག་འགལ་གྱིས་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་ཐད། འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་
འཕོས་རྣམས་ཀ་ཀོར་མེད་པར་གང་མགོགས་དཔལ་ལས་སུ་རྱིས་འབུལ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ།
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༤༢་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡༥། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་ཐད་གོང་གུན་སོར་ ༣༦༦༢༣།༠༠ ཕོག་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་
གང་མགོགས་འབེལ་ཆགས་དངུལ་ཁང་ལ་འབེལ་ལམ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༤༢་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡༦། འོ་མའྱི་དོ་དམ་ཟུར་པ་བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་ནས་རྱིས་ཆད་ཐོན་པའྱི་ཐད། དོ་བདག་ས་ཆ་
གར་ཡོད་རད་གཅོད་ཀྱྱིས་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༤༢་ཇ་༡༠༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡༧། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། བོད་མྱི་མང་སྱི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༧ པའྱི་སྙན་ཐོར་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པ་
དང་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་རྱིགས་མ་འོངས་པར་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཁས་ལེན་ཞུས་དོན་ལྟར། རྱིས་ཞྱིབ་རེས་མར་
དངོས་འབེལ་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་མྱིག་སྟོན་བ་དགོས་ཞེས་གསལ་ཡང་། ལོ་རྱིམ་བསྟུད་གནས་སྟངས་རང་

འཇགས་ཐོག་ལྷག་འདུག་ན། སོན་གནད་འདྱི་རྱིགས་ནྱི་དངུལ་རྱིས་ཐད་ཀྱྱི་འགལ་ཚབ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡྱིན་པས་འགན་
ལྷན་ནས་ཐུགས་ཞྱིབ་ཀྱྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།

༤༢་ཇ་༡༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། དངུལ་ཆད་སོར་ ༡༧༤,༤༤༡།༥༠གང་མྱུར་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་
གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༤༢་ཇ་༡༢༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། འཕོས་སོར་ ༡༨༦,༧༨༤།༨༦ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས།

༤༢་ཇ་༡༣༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༤༣༽ བལ་ཡུལ་སོག་ར་བཀྲ་ཤིས་གིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་།
རིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༤༣་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༨
༤༣་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣

རྱིས ་སྙན་ཨང་།༣་༡།དངུལ་གཉེར་ནས་དངུལ་ཆད་སོར་༥༥༤༩༢༧།༥༦ཐོན་པའྱི་སྐོར།༣་༢།སོན ་རྱིས ་བཀའ་

འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར།༣་༤།གློག་ལམ་གྱི་དྲ་འབེལ་བྱུང་སོང་སྐོར།
༤༣་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣

རྱིས་སྙན་ཨང་།༣༌༣རྱིས་ཤ་གཅོད་བསད་སྐོར།༤༌༡༌༠ཡོང་བསད་སྐོར། ༤༌༢༌༠སོད་བསད་ཇྱི་ཡོད་སྐོར།

༤༣་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐོར།

༤༣་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༡

རྱིས་སྙན་ཨང་།༥་༡།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༤༣་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
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རྱིས་སྙན་ཨང་།༥་༡།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༤༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༡

༤༣་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། སོད་བསད་སྐོར། འཕོས་སོད་བསད་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༤༤༽

མོན་གོ་འདོད་རྒུ་གིང་བོད་མིའི་མཉམ་འབྲེལ།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༥

༤༤་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༢༡
༤༤་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༤༤་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༤༤་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༥
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་དང་རྱིན་ཚད་འགྲན་ཤོག་མེད་པར་ཁ་དབང་སྤུས་གཟྱིགས་

སྐོར། ༡་༢་༧། ལག་དངུལ་ཉར་ཚད་གཏན་འབེབས་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡་༢། ཚོང་ཁང་གྱི་ཆོད་གན་འབྲུ་དོན་ལྟར་མ་
གནས་པའྱི་སྐོར། ༣་༤་༡། རྱིས་ཁྲ་དང་ཐོ་གཞུང་གཉྱིས་མ་མཐུན་པའྱི་སྐོར། ༣་༥། དངུལ་རྐྱང་སོད་འབབ་ཁྲྱིམས་སྱིག་ལྟར་མ་
གནས་པའྱི་སྐོར།

༤༤་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༡༣

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།ལས་ཁང་ཉམས་གསོའ ་ི ཆེད་སོར་ ༤༤༦,༦༩༠་༠༠ སྐོར།༡་༢་༢།ཕོགས་བསོད་ཟུར་ཕོགས་

ཞུ་ཕོགས་སྐོར།༡་༢་༥།འཕྲུལ་རོས་སེ་ཚན་གྱི་ཟོག་ཆད་སྐོར།༡་༢་༦།སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༡་༡།

HDFC དངུལ་ཁང་ནས་ཁང་གླ་བསྡུས་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༢།ལས་ཤག་གྱི་གློག་རྱིན་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་སྐོར།༣་༤་༢།མྱི་མང་
དངུལ་བཅོལ ་གྱི་སེད་ཀ་སོད་བསད་རྱིས ་བཅོས ་མ་ཞུས་པའྱི་སོན་སྐོར།༤་༡་༡།༤་༡་༢།༤་༡་༣་༢།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢་
༠།སོད་བསད་སྐོར།༥་༡།༥་༢།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།

༤༤་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།ལས་ཁང་ཉམས་གསོའ ་ི ཆེད་སོར་ ༤༤༦,༦༩༠་༠༠ སྐོར།༡་༢་༢།ཕོགས་བསོད་ཟུར་ཕོགས་

ཞུ་ཕོགས་སྐོར།༡་༢་༥།འཕྲུལ་རོས་སེ་ཚན་གྱི་ཟོག་ཆད་སྐོར།༣་༢།ལས་ཤག་གྱི་གློག་རྱིན་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་སྐོར།༣་༤་

༢།མྱི་མང་དངུལ་བཅོལ་གྱི་སེད་ཀ་སོད་བསད་རྱིས་བཅོས་མ་ཞུས་པའྱི་སོན་སྐོར།༤་༡་༢།༤་༡་༣་༢།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢་
༠།སོད་བསད་སྐོར།༥་༡།༥་༢།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།

༤༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༦
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༤༤་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༤། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སོན་གནད་ཐད། འགན་ལྷན་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་
གནང་ཕོགས་ངེས་པར་དགོས།

༤༤་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༦། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་ལྷོ་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་མཉམ་

འབེལ་ཆེ་ཁག་ལྔ་ལ་ཁྱབ་པའྱི་སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་གནང་འཆར་ཡོད་གནས་གསལ་བ་བཞྱིན་གང་
འགོགས་ལག་བསྟར་དགོས།

༤༤་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡་༡། HDFC དངུལ་ཁང་ནས་ཁང་གླ་བསྡུས་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་བཞྱིན་དངུལ་ཁང་གྱི་ཁང་
གླ་ཡོང་བསད་རྣམས་མུ་མཐུད་རགས་ཐབས་འབད་བརོན་གནང་མུས་ཡྱིན་གསལ་བ་ལྟར་དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་
བར་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༤༤་ཇ་༤༽ རྱིས ་སྙན་ ༣་༣། མ་འཛུགས་དང་གཏའ་འཇོག ་ལ་བྱུང་འཛིན ་མེད་པའྱི་ཐད། འགན་ལྷན་ནས་དངུལ་འབོར ་
༢༠༥,༩༣༩།༣༠ ཡྱི་བྱུང་འཛིན་འཚོལ་ཞྱིབ་ཀྱྱིས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟོན་དགོས།

༤༤་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡་༡། ཡོང་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་སོར་ ༡༦༢,༠༦༢།༤༥ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་
གཙང་མ་བཟོ་དགོས།

༤༤་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡་༣་༣། ཡོང་བསད་ཐད། ༢༠༡༥།༠༣།༣༡ ཉྱིན་སོར་ ༣༩,༢༦༢།༢༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༤༥༽

བདྲེ་སིད་གིང་བོད་མིའི་ལག་ཤྲེས་བཟོ་གྲྭ
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༦

༤༥་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༢༦
༤༥་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡༠

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༣་༡།སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།༡་༣་༣།རྱིས་ཁ་མ་མཐུན་པའྱི་རྱིས་

ཁྲའྱི་སྐོར།༡་༣་༥།སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར།༡་༣་༦།འཚོ་སོན་བཀོད་

སྱིག་བས་པ་ལ་རོགས་ཚོགས་སམ་སྱིན་བདག་གྱི་ཁུངས་བདེན་ཐོ་གཞུང་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༣།ཕྱི་དངུལ་ལེན་བེད་ཁྲྱིམས་སྱིག་
དང་འགལ་འཛོལ་ཆགས་པའྱི་སྐོར།༣་༥།རྱིས་ཁྲ་འཐུས་ཚང་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༼ལན་འདེབས་སུ་ལམ་སྟོན་ལྟར་ལག་བསྟར་གནང་གྱི་

ཡོད་གནས་འཁོད་པ་ལྟར་འགྲྱིག ས་པའྱི་ཁོངས་སུ་བཞག་ཡོད་ན།མ་འོངས་རྱིས་ཞྱིབ ་སྐབས་དངོས་བདེན་ཇྱི་ཆགས་གཟྱིག ས་གལ༽ ༣་༦།ཁ་

དབང་ཐོ་དེབ་དང་དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་ཐོ་དེབ་བྱིས་ཉར་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༧།སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་
བཀའ་འཁྲོལ ་མེད་པའྱི་འགྲོ་གྲོན་དང་ཡོང ་འབབ་སྐོར།༣་༨།གཉྱིས ་མོས ་ཆོད ་གན་ལྟར་ཕག་བསྟར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར །༣་
༩།གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱྱི་འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་འཛོལ་ཆགས་པའྱི་སྐོར།
༤༥་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༥
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རྱིས ་སྙན་ཨང་།༡༌༣༌༢ཚོང་ཟུར་མྱིག་དམར་ཆོས ་སོན ་ནས་ཟོག ་ཆད་སྐོར། ༡༌༣༌༤འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམ ས་སྱིག་དང་

འགལ་འཛོལ་གྱུར་པའྱི་སྐོར། ༣༌༡སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྲྱིམས་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།༣༌༢ཁྲྱིམས་སྱིག་ལྟར་ཕག་བསྟར་
གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣༌༤འབབ་ཁྲལ་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་པའྱི་སྐོར།
༤༥་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༢
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༤༥་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༧
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༢།རྱིས་གསལ་འཚོ་སོན་སོད་བསད་དང་ཐོ་གཞུང་གཉྱིས་མཐུན་མྱིན་སྐོར།༣་༢།གསོག་དངུལ་

དང་འབེལ་བའྱི་སོན་སྐོར།༣་༣།གཏའ་འཇོག་རྱིང་པ་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༣་༦།འགྲེམ་སྟོན་ཚོང་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་
ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དགོས་པའྱི་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སོད་བསད་སྐོར།༥་༡།༥་༢།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།གཙང་ཁེ་
བརྒྱ་ཆ།རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༤༥་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༤
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༢།རྱིས་གསལ་འཚོ་སོན་སོད་བསད་དང་ཐོ་གཞུང་གཉྱིས་མཐུན་མྱིན་སྐོར།༣་༢།གསོག་དངུལ་

དང་འབེལ་བའྱི་སོན་སྐོར།༣་༣།གཏའ་འཇོག་རྱིང་པ་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༥་༡།༥་༢།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།གཙང་ཁེ་
བརྒྱ་ཆ།རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༤༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༥
༤༥་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༥། རྱིས་གསལ་འབབ་ཁྲལ་ཡོང་བསད་དང་འགེངས་ཤོག་ཨང་ ༡༦ ཀ གཉྱིས་མཐུན་མྱིན་ཐད།

སེད་ཀ་འགེངས་ཤོག་ ༡༦།ཀ གཉྱིས་དབར་བར་ཁྱད་མུ་མཐུད་ཐོན་བཞྱིན་འདུག་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་མཐུན་པ་
བཟོ་དགོས།

༤༥་ཇ་༢༽ རྱིས ་སྙན་ ༣་༡། ཉྱིན ་གླ་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་གཅོག ་འཐེན ་གནང་སོལ ་མེད ་པའྱི་ཐད། ཉྱིན ་གླ་བསོམ ས་སོར ་

༣༣༣༩༣༨།༠༠ གནང་བ་ནས་སྱིག་གསལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡ གཅོག་འཐེན་གྱིས་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་
བརྒྱུད་དཔལ་ལས་སུ་རྱིས་འབུལ་ཞུ་དགོས།

༤༥་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༦། འགྲེམས་སྟོན་ཚོང་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དགོས་པའྱི་ཐད། སྐབས་སོན་མའྱི་རྱིས་
ཞྱིབ་སྐབས་འགྲེམས་སྟོན་ཚོང་ཁང་དེ་བཞྱིན་འཛིན་སོང་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་སང་གྱིས་ཇྱི་འགབ་གནང་
ཕོགས་དགོས་གལ་ཞེས་གསུངས་ཡོད་ནའང་ད་དུང་དེ་མུར་ལྷག་འདུག་ན་མུ་མཐུད་འཇུག་སོང་དགོས།

༤༥་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༤ ༡། ཡོང་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་སོར་ ༡༩༨,༢༠༡།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས ་
གཙང་མ་བཟོ་དགོས།

༤༥་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། རྱིས་སྙན་དུ་གསལ་བའྱི་སོད་བསད་སོར་ ༦༨༦,༠༡༧།༥༨ ནས་རྱིས་གཙང་
ཟྱིན་པ་རྣམས་ཕུད་འཕོས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༤༦༽

ཀོ་ལི་གལ་དོན་ལྡན་གིང་གཞི་རིམ་སོ་ནམ་མཉམ་འབྲེལ།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༦

༤༦་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༡༢
༤༦་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༥

རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡།ལས་བེད་གསོལ ་ཕོགས་དང་འབེལ ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར།༣་༢།དུས་བཀག་སེད་བཅོལ ་གྱི་
དངུལ་སེད་ཐོག་ཁྲལ་ TDS གཅོག་ཆ་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར།༣་༣།གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་
སྐོར།༣་༤།ཡོང་འབབ་ཐོབ་འཛིན་ལྟར་རྱིས་འབུལ་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།༤་༢་༢།སོད་བསད་སྐོར།
༤༦་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༤༦་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༤

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོར་འབུམ་ ༨༣།༣༣ ཡོང་རེ་བལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་

བའྱི་སྐོར། ༣་༡། ཚོང་དཔོན་དཔལ་འཛོམས་ནས་རྱིས་ཆད་སོར་ ༤༢༣༣༠༩།༩༣ ཐོན་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། བྱུང་འཛིན་མྱིག་
སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།

༤༦་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༢
རྱིས་སྙན་ཨང་།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར། ༤་༢། སོད་བསད་སྐོར།

༤༦་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༤༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༣
༤༦་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། དེ་སའྱི་སྙན་ཐོ་རྱིམ་པའྱི་ནང་གསལ་བཞྱིན་མཉམ་

འབེལ་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཆ་ལག་ཚང་བའྱི་སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་ངེས་པར་དུ་གཏན་འབེབས་དང་འབེལ། དེ་བསྟུན་
གྱིས་ཕག་བསྟར་སྟངས་འཛིན་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།

༤༦་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ཨ་ཤོམ་ཚོང་པ་ནས་ཡོངབསད་རྣམས་ཕུད་གཞན་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་
གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་གལ།

༤༦་ཇ་༣༽ རྱིས ་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། རྱིས་སྙན་དུ་གསལ་བའྱི་སོད་བསད་རྣམས་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས།

༤༧༽

སོག་ར་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འཁིལ་མཉམ་འབྲེལ།
རིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༤༧་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༧
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༤༧་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡

རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡།མཉམ་འབེལ་དེབ་སེལ་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་ས་ཆ་བཙོང་སྐོར།

༤༧་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣༌༢ཀར་དབང་འདུས་ནས་ལོག་ཟ་བས་པའྱི་སྐོར།

༤༧་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། མཉམ་འབེལ་དེབ་སེལ་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་ས་བཙོང་བའྱི་སྐོར།
༤༧་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༡

རྱིས་སྙན་ཨང་།༥་༡།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༤༧་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༤༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༤
༤༧་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༢། སོར་ ༡,༡༦༢,༣༡༤།༢༥ ཞྱིག་ཀར་དབང་འདུས་ནས་ལོག་ཟ་བས་པའྱི་ཐད། འཕོས ་སོར་
༥༦༢,༣༡༤།༢༥ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༤༧་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡་༠། ཡོང་བསད་ཐད། འཕོས་ལྷག་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༤༧་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢་༠། སོད་བསད་ཐད། འཕོས་ལྷག་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༤༧་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༥་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་གཙང་ཁེའྱི་བརྒྱ་
ཆ་འབུལ་བསད་སོར་ ༦,༡༦༦,༢༤༥།༩༥ དཔལ་ལས་སུ་ཀ་ཀོར་མེད་པར་རྱིས་འབུལ་ཐུབ་པ་དགོས།
༤༨༽

ས་ཊོན་ཁམས་ཀཿཐོག་བཟོ་ཚོགས། རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༤༨་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༡༤
༤༨་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༤༨་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༤༨་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༥
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༢། རྱིས་ཁ་མ་མཐུན་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་བཟོ་སྟོན་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡་༡་༦། རྱིན་ཚད་འགྲན་ཤོག་བསྡུ་

ལེན་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡་༡་༧། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཐོ་དེབ་འབྱི་ཉར་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། གནས་ཡུལ་འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་
སྱིག་དང་འགལ་འཛོལ་ཆགས་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། ལས་གཞྱི་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སྐོར།
༤༨་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༠
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རྱིས་སྙན་ཨང་།

༤༨་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༤༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༩
༤༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༡་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཡོང་འབབ་དང་འགྲོ་གྲོན་ཐད། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་
ལས་བརྒལ་བའྱི་སོན་གནད་རྱིག ས་ལོ་བསྟུད་མར་ཐོན་བཞྱིན་འདུག་པ་ནྱི་འགན་ལྷན་ནས་སྟངས་འཛིན་གནང་

ཕོགས་མེད་པ་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་དངུལ་རྱིས་ཐད་འགལ་ཚབ་ཆེ་ཤོས་སུ་གཏོགས་པའྱི་སོན་གནད་འདྱི་
རྱིགས་དོན་ཆུང་སང་མེད་དུ་མྱི་འཇོག་པར་འགན་ལྷན་ནས་གང་མགོགས་གནང་ཕོགས་ཅྱིག་ངེས་པར་དགོས་རྒྱུ།

༤༨་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༡་༣། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ ་ི རྱིས་ཞྱིབ་པ་ནས་བཟོས་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་དང་དངོས་ཡོད་རྱིས་ཁྲ་གཉྱིས་ཀྱྱི་

དབར་མ་མཐུན་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་པས་ལམ་སྟོན་ལྟར་རྒྱ་གར་རྱིས་ཞྱིབ་པ་དང་གྲོས་བསྡུར་གྱིས་རྱིས་ཁྲ་གཉྱིས་
ཕན་ཚུན་མཐུན་པ་བཟོ་དགོས།

༤༨་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༡་༤། སོར་༣༨,༣༤༢།༠༠ འབབ་ཁྲལ་གོང་གུན་བྱུང་བའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་པས་ལམ་སྟོན་ལྟར་རྒྱ་
གར་རྱིས་ཞྱིབ་པ་དང་གྲོས་བསྡུར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༤༨་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༡་༥། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཡོང་འབབ་དང་འགྲོ་གྲོན་ཐད། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་
ལས་བརྒལ་བའྱི་སོན་གནད་རྱིག ས་ལོ་བསྟུད་མར་ཐོན་བཞྱིན་འདུག་པ་ནྱི་འགན་ལྷན་ནས་སྟངས་འཛིན་གནང་
ཕོགས་མེད་པ་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་དངུལ་རྱིས་ཐད་འགལ་ཚབ་ཆེ་ཤོས་སུ་གཏོགས་པའྱི་སོན་གནད་འདྱི་
རྱིགས་དོན་ཆུང་སང་མེད་དུ་མྱི་འཇོག་པར་འགན་ལྷན་ནས་གང་མགོགས་གནང་ཕོགས་ཅྱིག་ངེས་པར་དགོས་རྒྱུ།

༤༨་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༡་༨། ༢༠༠༧་་་༢༠༠༨ དང་ ༢༠༠༨་་་༢༠༠༩ ལོའ ་ི འབབ་ཁྲལ་ཡོང་བསད་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་
བཞྱིན་ཡོང་བསད་རྣམས་དེ་མུར་མ་བཞག་པར་ཆེས་མཐོའ ་ི རྱིས་ཞྱིབ་པ་མཉམ་གྲོས་བསྡུར་གྱིས་ཕྱིར་བཞེས་ཐུབ་
ཐབས་སུ་འབད་བརོན་གནང་དགོས་རྒྱུ།

༤༨་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡་༠། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་བསད་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༤༨་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢་༠། སོད་བསད་ཐད། སོད་བསད་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༤༨་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ ༥་༡། རོགས་དངུལ་ཐད་འབོར་ཐོག་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཐད། དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་གང་
མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༤༨་ཇ་༩༽ རྱིས ་སྙན་ ༥་༢། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའྱི་འབུལ་འབབ་ཐད། ས་གནས་རང་ཚོག ས་བརྒྱུས་དཔལ་ལས་སུ་གང་
མགོགས་རྱིས་འབུལ་གནང་དགོས།
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༤༩༽

ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༤༩་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༡༦
༤༩་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༤

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༢།གསོལ་ཕོགས་འཕར་འཐོལ་ཕྱིར་བསྡུ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༣་༡།རྱིས་གསལ་མེད་པའྱི་དངུལ་རྐྱང་

སོར་༣༤,༧༩༡།༠༠སྐོར།༣་༢།འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཡོང་བསད་སོར་༡༦,༡༠༨།༠༠སྐོར།༣་༣།གསོག་འཇོག་དངུལ་
ཁང་ནང་དོན་མེད་དངུལ་ཕོན་ཆེ་བཞག་པའྱི་སྐོར།

༤༩་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༤༩་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར།

༤༩་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༧

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༢།སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་དགོས་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༣།རྱིས་པ་ཉྱི་མ་བཟང་པོ་ནས་གུང་

སེང་སྱིག་གསལ་ལྟར་ཞུས་འཁྲོལ་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།༡་༢་༤།ལས་དྲུང་སེ་འགན་བསྟན་འཛིན་ནོར ་ལྡན་རྱིས་ལོའ ་ི ནང་ཐོབ་སེང་
ཉྱིན་གྲངས་༦༣ཕྱིན་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༥།གསོག་འཇོག་དངུལ་ཁང་ནང་དོན་མེད་དངུལ་ཕོན་ཆེ་བཞག་པའྱི་སྐོར།༣་༡།སོན་རྱིས་
བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར།༣་༣།རྱིས་ཁྲ་གཉྱིས་མྱི་མཐུན་པའྱི་སྐོར།༥་༡།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།
༤༩་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༧

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༢།སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་དགོས་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༣།རྱིས་པ་ཉྱི་མ་བཟང་པོ་ནས་གུང་

སེང་སྱིག་གསལ་ལྟར་ཞུས་འཁྲོལ་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།༡་༢་༤།ལས་དྲུང་སེ་འགན་བསྟན་འཛིན་ནོར་ལྡན་རྱིས་ལོའ ་ི ནང་ཐོབ་སེང་

ཉྱིན་གྲངས་༦༣ཕྱིན་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༥།གསོག་འཇོག་དངུལ་ཁང་ནང་དོན་མེད་དངུལ་ཕོན་ཆེ་བཞག་པའྱི་སྐོར།༣་༡།སོན་རྱིས་
བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར།༣་༣།རྱིས་ཁྲ་གཉྱིས་མྱི་མཐུན་པའྱི་སྐོར།༥་༡།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།
༤༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༤

༤༩་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡། ར་ཆག་ཉོ་རྒྱུའྱི་བསྐོར་བརྒྱག་མ་རར་རྱིས་བཅོས་ཞུ་དགོས་ཐད། དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
སུ་གོ་བསྡུར་གྱིས་ལུགས་མཐུན་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་ཞེས་རྱིས་སྙན་དུ་གསལ་བ་བཞྱིན་དུས་འགངས་སུ་མ་
སོང་བར་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༤༩་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་བསད་རྱིང་པ་སོར་ ༢༦,༧༧༨།༠༠ གསལ་བ་བོད་མྱི་མང་མང་ཚོགས་
རྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ས་རེས་ཀྱྱི་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་བསྒྲུབས་འཇལ་དགོས་སྐོར་གསལ་ཡང་ད་དུང་ཡང་དེ་མུར་
ལྷག་འདུག་ན་ཉྱིན་འགངས་ཞག་འཕུལ་དུ་མ་སོང་བར་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༤༩་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། རྱིས་གསལ་སོད་བསད་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས།

༤༩་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༧་༡། སྙན་ཐོར་མཇུག་གནོན་གནང་མུས་དང་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། མང་རྱིས་སྐབས་ ༥ བའྱི་སྙན་ཐོར་
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བདའ་འདེད་མཇུག་སོང་ཇྱི་གནང་ཐོག་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་མཇུག་སོང་ཇྱི་ཞུས་

ཀྱྱི་ལས་བསོམས་སྙན་ཐོ་དོན་ཚན་ ༣༧ ག་༤༽ནང་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་གསལ་ཡང་། ད་དུང་དེ་མུར་ལྷག་
འདུག་ན་ཕར་ཁག་ཚུར་དཀྱིའྱི་ཟ་ཟྱི་ཁོ་ནས་དུས་འགངས་སུ་མྱི་གཏོང་བར་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༥༠༽

རྡ་སྲེང་བོད་ཀི་གསོལ་མགྲོན་ཁང་། རིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༥༠་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༢༠
༥༠་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༦
རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༢།མགྲོན་ཁང་དོད་ཐོག་ ServiceTax གཅོག་ཆ་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།༣་༤།རྒྱས་སོས་ (Deluxe)
ཅན་གྱི་ཁང་མྱིག་ཨང་༤༠༧བེད་སོད་ཆ་ཚང་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༤།སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགྲོ་གྲོན་

སྐོར།༡་༢་༨།ལས་བེད་ར་དགོངས་སྱིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།༡་༢་༩།ལས་བེད་ར་དགོངས་སྱིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།༣་
༡།གུང་གསེང་གུན་གསབ་དང་དངུལ་སྒྱུར་ཞུ་ཕོགས་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་མེད་པའྱི་སྐོར།
༥༠་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༌༢༌༦གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐོར།

༥༠་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༥

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ལས་བེད་ར་དགོངས་སྱིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༦། རྒྱས་སོས་ཅན་གྱི་ཁང་མྱིག་

ཨང་ ༤༠༧ བེད་སོད་ཆ་ཚང་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། ཆོད་གན་ལས་བེད་ནསདགོངས་པ་འཕར་ཐོལ་ཞུ་སྐོར། ༣་༤། གཞུང་
དོན་ཕོགས་བསོད་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་སྐོར། ༣་༥། ལས་བེད་ཁག་གྱི་ད་བར་ཕོགས་མེད་གུང་སེང་ཇྱི་ཞུས་ཞྱིབ་ཕའྱི་གནས་
སྟངས་དགོས་སྐོར།

༥༠་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༦
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༢།ལས་བེད་ར་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།༡་༢་

༥།ལས་བེད་ར་དགོངས་སྱིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།༣་༡།ལས་བེ ད་ར་དགོངས་སྱིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།༣་༢།གཏན་
འཇགས་ལས་བེད་ནས་དགོངས་པ་འཕར་འཐོལ་ཞུས་སྐོར།

༥༠་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢། ལས་བེད་ར་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།
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༥༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༥

༥༠་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༥། ལས་བེད་ར་དགོངས་སྱིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོའ ་ི ཡོང་བསད་སོར་ ༡,༧༤༠་
༠༠ ལན་གསལ་ལྟར་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༠་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། ལས་བེད་ར་དགོངས་སྱིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། ལས་བེད་བོ་བཟང་དབངས་ཅན་ནས་རྱིས་
གཙང་ཟྱིན་འཕོས་སོར་ ༣,༢༤༠།༠༠ དང་། ལས་བེད་བམས་པ་རྒྱལ་མཚན་ནས་སོར་ ༢༥,༣༨༠།༠༠ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་
ཀྱྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༠་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། གཏན་འཇགས་ལས་བེད་ནས་དགོངས་པ་འཕར་ཐོལ་ཞུས་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་བཞྱིན་ཕག་
བསྟར་དགོས།

༥༠་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༥༠་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༥༡༽

ར་སྦང་ལ་ཀུན་ཕན་གིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༥༡་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༢༡
༥༡་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡

རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༢།སྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཐོ་དེབ་འཐུས་ཚང་བྱིས་ཉར་མེད་པའྱི་སྐོར།

༥༡་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༤

རྱིས ་སྙན་ཨ ང་།༡༌༢༌༢རྒྱུ ན་གྲོན ་བཀའ་འཁྲོལ ་ལས ་བརྒལ་བའྱི་སྐོར །༡༌༢༌༤ །ཨ ར་ལས་དང་འབེལ ་བའྱི་

སྐོར།༡༌༢༌༥སོན་རྱིས་བཀའ་ཁྲོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར།༣༌༣སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པ་དང་
བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར།

༥༡་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། རྱིས་ཁྲ་ཁག་གློག་ཀད་ (Tally) ནང་འཇོག་ཉར་དགོས་གལ་སྐོར། ༣་༡། སྱིལ་པོལ་ཐང་

ཐེར་གྱི་ཐོག་ཁེབས་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར། ༣་༤། མགྲོན་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི།
༥༡་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༡༡

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།བེད་མེད་དུ་གནས་པའྱི་ཁ་དབང་ཁག་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༥།ལོ་མང་སོང་བའྱི་ས་

འདོན་ཡོང་བསད་གཙང་བཟོ་དགོས་གལ་སྐོར།༣་༢།དངུལ་ཆད་སོར་༡༨༤༢༩༤་༧༣ཐོན་པའྱི་སྐོར།༣་༣།སྟབས་བདེ་གློག་
ཀད་(Dell Laptop) དང་དཔར་ཆས་རྐུ་ཤོར་སྐོར།༣་༥།སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སོན་དུས་ཐོག་བགོས་འགྲེམ་གནང་མེད་པའྱི་
སྐོར།༣་༦།ལམ་སྟོན་ལྟར་ཕག་བསྟར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།༣་༧།སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར།༤་༡་༠།ཡོང་
བསད་སྐོར།༤་༢་༠།སོད་བསད་སྐོར།༤་༢་༢།ཕ་རན་སྱི་བྱིས་ཚོགས་སྐོར།༥་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།
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༥༡་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། དངུལ་ཆད་ཐོན་པའྱི་སྐོར། ༣་༦། ལམ་སྟོན་ལྟར་ཕག་བསྟར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༥་༡། བསྡུ་

དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།

༥༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༡༠
༥༡་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡། བེད་མེད་དུ་གནས་པའྱི་ཁ་དབང་ཁག་གཙང་བཟོ་དགོས་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་དབུས་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་གཉྱིས་ཀྱྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ལམ་སྟོན་ལྟར་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༡་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་
དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༤ དགོངས་དོན་ལྟར་ཕག་བསྟར་གནང་དགོས་རྒྱུ།

༥༡་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༣། གཞྱིས་ཁང་ཉམས་གསོའ ་ི མ་དངུལ་ལྷག་བསད་སོར་ ༤༡༩,༥༥༠།༡༥ ཐད། དབུས་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱིར་འབུལ་པའམ་ལས་གཞྱི་གཞན་གྱི་ཐོག་ག་བསྒྱུར་བ་དགོས་མྱིན་ནང་སྱིད་ནས་ལམ་སྟོན་ཐག་
གཅོད་གནང་སྟེ་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༡་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༥། ལོ་མང་སོང་བའྱི་ས་འདོན་ཡོང་བསད་གཙང་བཟོ་དགོས་གལ་ཐད། ལོ་མང་སོང་བའྱི་ས་འདོན་
ཡོང་བསད་ཡོང་རེ་མེད་པ་རྣམས་གོང་རྱིམ་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏེ་རྱིས་ལམ་ནས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༡་ཇ་༥༽ རྱིས ་སྙན་ ༣་༣། སྟབས་བདེ་གློག ་ཀད་དང་དཔར་ཆས་རྐུ་ཤ ོར་ཐད། རྱིས ་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་ནང་སྱིད་ལས་

ཁུངས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱུང་བསྟུན་རྱིས ་ཁྲར་རྱིས ་བཅོས ་གནང་ཕོག ས་དགོས ་རྒྱུ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་དེ་ལྟའྱི་
གནས་ཚུལ་བསར་དུ་མྱི་འབྱུང་ཆེད་ཉེན་དོགས་དམ་བསགས་གཟབ་ནན་ཞུ་ཕོགས་ངེས་པར་དགོས་རྒྱུ།

༥༡་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༥། སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སོན་དུས་ཐོག་བགོ་འགྲེམས་གནང་མེད་པའྱི་ཐད། སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སོན་
བགོ་འགྲེམས་ཟྱིན་འཕོས་རྒས་འཁོགས་ཚེ་འདས་སོང་བ་རྣམས་ཀྱྱི་འཚོ་སོན་ཟུར་འཇོག་ཅྱི་ཡོད་ལྷག་ལུས་མེད་
པར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཏེ་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༡་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༧། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། ལོ་བསྟུད་མར་འགལ་འཛོལ་འགྱུར་བཞྱིན་པ་སྙན་
ཐོ་རྱིམ་པའྱི་ནང་གསལ་བཞྱིན་འདུག་པས་གོང་རྱིམ་ནས་སྱིག་གསལ་ཕག་བསྟར་ངེས་གནང་དགོས།

༥༡་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡་༠། ཡོང་བསད་ཐད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་། འཕོས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༡་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢་༠། སོད་བསད་ཐད། ས་གནས་འགོ་འཛིན ་ལས་ཁང་། འཕོས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༡་ཇ་༡༠༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢་༢། སོད་བསད་ཐད། ཕ་རན་སྱི་བྱིས་ཚོགས། འཕོས་གནས་སྟངས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༥༢༽ ལྡི་ལི་བསམ་ཡས་གིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༥༢་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༩
༥༢་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༥༢་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༥༢་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༣
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣་༡། ཨར་ལས་དང་འབེལ་བའྱི་རྒྱུ་ཆའྱི་ཟོག་དེབ་བྱིས་ཉར་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣་༢། རྱིན་ཚད་
འགྲན་ཤོག་དང་འགན་ཡྱིག་འཐུས་ཚང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣་༣། TDS གཅོག་འཕྱི་གནང་མེད་པའྱི་ཐད།
༥༢་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས། ༥

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༢།དུས་བཀག་བསེད་བཅོལ་གྱི་དངུལ་བསེད་ནས་འབབ་ཁྲལ་གཅོག་ཆ་གནང་བའྱི་སྐོར།༣་

༡།ལམ་སྟོན་ཕག་བསྟར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།༣་༢།རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བ་བསད་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༤་༡།ཡོང་
བསད་སྐོར།༤་༢།སོད་བསད་སྐོར།

༥༢་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༡
རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡།ལམ་སྟོན་ཕག་བསྟར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།

༥༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༥
༥༢་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡། སོན་རྱིས་བཀལ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཕག་བསྟར་ངེས་གནང་
དགོས།

༥༢་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༢། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་གྱི་དངུལ་སེད་ནས་འབབ་ཁྲལ་གཅོག་ཆ་གནང་བའྱི་ཐད། སོན་རྱིས་
སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༤ ལྟར་ཕག་བསྟར་ངེས་གནང་དགོས།

༥༢་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བ་བསད་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་སོད་
དགོས་མེད་ཚེ་ལུགས་མཐུན་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༢་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་གཙང་མ་བཟོ་དགོས།
༥༢་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་སོད་དགོས་ངེས་

བརྟན་མེད་པ་དང་སོད་ཁུངས་མེད་པ་རྣམས་ལ་ལུགས་མཐུན་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ་དང་དེ་འཕོས་སོད་ཁུངས་
ཡོད་རྱིགས་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༥༣༽ མན་སར་ཕན་བདྲེ་གིང་མཉམ་འབྲེལ།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༥༣་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༢༣
༥༣་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༥༣་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༥༣་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། འཕྲུལ་རོས་སེ་ཚན་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར། ༥་༢། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།

༥༣་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༡༨

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།ཡོང་བསད་རྣམས་བསར་ཞྱིབ་ཀྱྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༢།འཕྲུལ་རོས་བཙོང་རྱིན་

དང་བུ་ལོན་ཡོང་བསད་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༣།ཡོང་བསད་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༤།ཟོག་ཆད་དང་
ཅ་དངོས་བེད་མེད་ལྷག་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༧།སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར།༡་༢་༩།ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་

དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་དགོས་པའྱི་སྐོར།༣་༡་༡།ཐོག་མར་ཁང་གླ་གཏོང་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་སྐོར།༣་༡་༢།མཉམ་

འབེལ་གྱི་ཆོག་མཆན་མེད་པར་ས་ཁང་རྒྱ་བསེད་བས་པའྱི་སྐོར།༣་༡་༣།དོ་བདག་ལ་ཉེན་བརྡ་དང་གོང་རྱིམ་ལ་ཞུ་སྙན་སྐོར།༣་
༡་༤།ས་ཁང་རྒྱ་བསེད་དང་ཧམ་བཟའྱི་ལས་གཞྱིར་ངོ་རྒོལ་དང་གཏོར་བཤྱིག་སྐོར།༣་༡་༥།གཉྱིས་མོས་གན་ཡྱིག་ངོ་མ་མྱིག་
སྟོན ་བ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐོར །༣་༡་༦།རྱིས ་ཞྱིབ་ཀྱྱི་མཐོང་ཚུལ་སྐོར།༣་༡་༧།ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་སྐོར །༤་༡་༡།༤་༡་༢།༤་༡་
༣།ཡོང་བསད་སྐོར༤་༢་༠།སོད་བསད་སྐོར།༥་༡།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།གཙང་ཁེའྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།
༥༣་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༧

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༧།སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར། ༣་༡་༢།མཉམ་འབེལ་གྱི་ཆོག་མཆན་མེད་

པར་ས་ཁང་རྒྱ་བསེད་བས་པའྱི་སྐོར།༣་༡་༣།དོ་བདག་ལ་ཉེན་བརྡ་དང་གོང་རྱིམ་ལ་ཞུ་སྙན་སྐོར།༣་༡་༤།ས་ཁང་རྒྱ་བསེད་དང་
ཧམ་བཟའྱི་ལས་གཞྱིར་ངོ་རྒོལ་དང་གཏོར་བཤྱིག་སྐོར།༣་༡་༥།གཉྱིས་མོས་གན་ཡྱིག་ངོ་མ་མྱིག་སྟོན་བ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༡་
༦།རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱྱི་མཐོང་ཚུལ་སྐོར།༣་༡་༧།ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་སྐོར།

༥༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༡༤
༥༣་ཇ་༡༽ རྱིས ་སྙན་ ༡་༢་༡། ཡོང ་བསད་རྣམས་བསར་ཞྱིབ ་ཀྱྱིས ་རྱིས ་གཙང་བཟོ་དགོས ་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་གང་
མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༣་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༢། འཕྲུལ་རོས་བཙོང་རྱིན་དང་བུ་ལོན་ཡོང་བསད་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། བྱུང་འཛིན་ཨང་
༦༧༦༢༥ ཐོག་སོར་ ༣༨༠,༤༩༢།༠༠ བྱུང་འདུག འཕོས་རྣམས་ལས་བུན་བདག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པ་ཁག་
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འགན་ལྷན་ལ་སྙན་གསེང་གྱིས་ལུགས་མཐུན་གནང་ཕོགས་དགོས་པ་དང། ཡོང་རེ་ཡོད་པ་རྣམས་ཉྱིན་འགངས་
ཞག་འཕུལ་དུ་མྱི་འགྲོ་བར་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༣་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༣། ཡོང་བསད་རྱིས་གཙང་དགོས ་པའྱི་ཐད། ས་ཕག་འཕྲུལ་ཆས་ཕུད་འཕོས་ཡོང་བསད་རྣམས་
གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༣་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༤། ཟོག་ཆད་དང་ཅ་དངོས་བེད་མེད་ལྷག་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་དོ་བདག་གྱི་རྒས་ཕོགས་ནས་
གཅོག་འཐེན་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༣་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༥། ལས་བེད་མྱིང་ཐོག་ས་འདོན་དང་རྱིས་ཆད་ཡོང་བསད་ཐད། འགན་ལྷན་ལ་གྲོས་བསྡུར་བས་ཏེ་
མཇུག་གནོན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་གནས་གསལ་བ་བཞྱིན་དོ་བདག་ཐུབ་བསྟན་དགེ་ལེགས་ཀྱྱི་ཡོང་བསད་མུ་མཐུད་མཇུག་
སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༣་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༦། རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི་ནས་ཡོང་བསད་ཐད། འགན་ལྷན་ནས་འགན་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱྱིས་མུ་མཐུད་
བདའ་འདེད་བས་ཏེ་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༣་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༨། ས་འདོན་གནང་ཕོགས་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་ཕག་བསྟར་མ་ཞུས་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་
ལྟར་མཉམ་འབེལ་འཛིན་སོང་དང་འགན་ལྷན་ནས་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་གནས་གསལ་བ་བཞྱིན་དུས་
འགངས་སུ་མ་སོང་བར་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༣་ཇ་༨༽ རྱིས ་སྙན་ ༡་༢་༩། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་དམྱིག ས་བསལ་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས ་དགོས ་པའྱི་ཐད། ལན་
གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༣་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡་༠། ༼༣་༡་༡། ༣་༡་༢། ༣་༡་༣། ༣་༡་༤། ༣་༡་༥། ༣་༡་༦། ༣་༡་༧།རྣམས་ཀྱྱི་སོན་གནད་༣་༡་༠ དང་གཅྱིག་

མཚུངས་ཡྱིན།༽ མཉམ་འབེལ་གྱི་ས་ཁང་ཡུལ་མྱིར་ཁང་གླར་གཡར་པོ་ཞུས་པའྱི་རོག་གླེང་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་ན་

གང་ལེགས་བྱུང་འདུག་པས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་གང་མྱུར་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༥༣་ཇ་༡༠༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་སོར་ ༡༩༠,༥༨༡།༠༥ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་
གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༣་ཇ་༡༡༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡་༢། ཡོང་བསད་ཐད། ལན་གསལ་བཞྱིན་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱྱིས་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་
བཟོ་གལ།

༥༣་ཇ་༡༢༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡་༣། ཡོང་བསད་ཐད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་མང་རྱིས་སྐབས་བཞྱི་བ་ནས་བཟུང་
རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་གནང་ཡོད་ཀྱང་མང་རྱིས་སྐབས་བརྒྱད་པའྱི་སྐབས་སུའང་ད་དུང་དེ་མུར་

ལྷག་འདུག་ན། ཉྱིན་འགངས་ཞག་འཕུལ་དུ་མ་སོང་བར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས།
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༥༣་ཇ་༡༣༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢་༠། སོད་བསད་ཐད། རྱིས་སྙན་དུ་གསལ་བ་བཞྱིན་སོད་དགོས་ངེས་བརྟན་མེད་པའྱི་སོད་བསད་
སོར་ ༡༡༩,༩༩༣།༠༡ འགན་ལྷན་ནས་འགན་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱྱིས་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༣་ཇ་༡༤༽ རྱིས་སྙན་ ༥་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སོར་ ༤༢༥,༩༩༣།༠༠ ས་གནས་རང་ཚོགས་བརྒྱུད་གང་མགོགས་
དཔལ་ལས་སུ་རྱིས་འབུལ་དགོས།
༥༤༽

བལ་ཡུལ་ཚེ་རིང་རྒས་གསོ་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༥༤་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༢
༥༤་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༥༤་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༥༤་ང༽རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༥༤་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༢
རྱིས་སྙན་ཨང་།༢་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༢་༢།སོད་བསད་སྐོར།

༥༤་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་།༢་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།

༥༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༡

རྱིས་སྙན་ ༢་༢། སོད་བསད་ཐད། རྱིས ་གཙང་ཟྱིན་འཕོས ་སོར་ ༩༥༠༠༠༠།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་གཙང་མ་བཟོ་
དགོས།

༥༥༽

རྡོར་གིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།
རིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༥༥་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༥
༥༥་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༥༥་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཕོགས་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར།

༥༥་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སོབ་ཡོན་རོགས་ཚོགས་ཁག་གཉྱིས་ནས་ཞུ་ལེན་བེད་བཞྱིན་པའྱི་ཐད།
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༥༥་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༡

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

༥༥་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།རྱིས་ཤ་གཅོད་བསད་སྐོར།

༥༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༢

༥༥་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༥༥་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༥༦༽

མྲེའོ་ཆོས་འཕྲེལ་གིང་མཉམ་འབྲེལ།
རིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༥༦་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༢༩
༥༦་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡༢

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།གཏའ་དངུལ་བྱུང་འཛིན་སྟོན་རྒྱུ་མེད་སྐོར།༡་༢་༢།མཉམ་འབེལ་གྱི་གཙང་ཁེ་བགོ་འགྲེམས་

གནང་བ་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་སྐོར།༡་༢་༤།སྱིག་འགལ་གྱིས་ལས་བེད་གསོག་དངུལ་ཕྱིར་སོག་གནང་སྐོར།༡་༢་༥།བཟོ་བཅོས་
ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་དུ་ཟོག་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་རྱིགས་ལ་ཟོག་དེབ་བྱིས་ཉར་མེ ད་སྐོར།༡་༢་༦།ཁ་དབང་ཐོ་དེབ་བྱིས་ཉར་གནང་
དགོས་སྐོར།༡་༢་༨།རུམ་གདན་རྱིང་པ་རྱིས་གཙང་དགོས་སྐོར།༡་༢་༩།སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་
མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༢།དངུལ་ཁང་ལ་འབབ་ཁྲལ་ཨང་གྲངས་འབུལ་འཚེམས་གྱུར་པས་སེད་ཁྲལ་སོར་༣༢༡༡༢།༠༠མང་བ་ཕུལ་

དགོས་ཆགས་པས་སེ་ཚན་ལ་གོང་གུན་ཕོག་སྐོར།༣་༣།གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱྱི་འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་འཛོལ་
ཆགས་སྐོར །༣་༥།མཚན་དོད ་དང་ལས་དོད ་ནས་སྱིག ་དོན ་བཞྱིན ་བསྡུ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་གཅོག ་ཆ་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར །༣་

༧།གསོལ་མགྲོན་ཁང་གྱི་ཆོད་གན་ཁྲྱིམས་མཐུན་བྱུང་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༤།ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་སྣུམ་འཁོར་བོར་བརླག་སོང་བའྱི ་
སྐོར།

༥༦་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣༌༡དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་སྐོར།

༥༦་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢

རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༥། རྱིས་པ་ནས་ཐུགས་སང་ཞན་སོན་གྱིས་གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་སྐོར། ༣་༦། དངུལ་ཁང་ནས་དུས་

བཀག་སེད་བཅོལ་གྱི་སེད་ཀ་ཉུང་བ་རྱིས་པའྱི་སྐོར།
༥༦་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༡༢

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣།འཆར་གཞྱི་ལྟར་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༧། རུམ་འཐག་སེ་ཚན་གྱི་

ཟོག་ཆ་རྱིས་གཙང་དགོས་སྐོར། ༡་༢་༡༢།ཟོག་ཆད་སོར་༢༠༣༧༡་༩༠ཐོན་པའྱི་སྐོར།༣་༡།ཚོང་ཁང་དང་པོའ ་ི ཚོང་པ་འཇྱིགས་
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མེད་ནོར་བུ་ནས་རྱིས་ཆད་སོར་༤༩༢༧༥་༠༠ཐོན་པའྱི་སྐོར།༣་༢།ཟོག་ཆད་སོར་༡༠༡༦༢་༠༠ཐོན་པའྱི་སྐོར།༣་༣།༢༠༡༤་་་
༡༥ལོའ ་ི ཟ་ཁང་བོགས་གླ་སོར་༣༤༠༠་༠༠གང་མྱུར་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༣་༤།ཚོགས་གཙོའྱི་བསྡུ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་

གཅོག་ཆ་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར།༣་༧།རྱིང་སོང་ཡོང་བསད་ཁྱོན་བསོམས་སོར་༡༨༨༨༣༦་༠༠གང་མྱུར་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་
སྐོར།༣་༩།ཟ་ཁང་རྱིས་གསལ་འབབ་ཁྲལ་སོད་བསད་སོར་༦༠༠༠༠་༠༠སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད།༤་༢།སོད་བསད།༦་༡།བསྡུ་
དངུལ་འབུལ་འབབ།གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ།རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་བཅས་ཀྱྱི་སྐོར།
༥༦་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༧། རུམ་འཐག་སེ་ཚན་གྱི་ཟོག་ཆ་རྱིས་གཙང་དགོས་སྐོར། ༡་༢་༡༢།ཟོག་ཆད་སོར་ ༢༠༣༧༡་

༩༠ཐོན་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། ༢༠༡༤་་་༡༥ལོའ ་ི ཟ་ཁང་བོགས་གླ་སོར་༣༤༠༠་༠༠གང་མྱུར་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།
༥༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༡༡

༥༦་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༣། འཆར་གཞྱི་ལྟར་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། འཚོང་སྒྱུར་ལྷག་བསད་འབས་འཐག་
འཕྲུལ་ཆས་གཉྱིས་དེ་མུར་མྱི་འཇོག་པར་འཚོང་སྒྱུར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༥༦་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། ཚོང་ཁང་དང་པོའ ་ི ཚོང་པ་འཇྱིགས་མེད་ནོར་བུ་ནས་རྱིས་ཆད་ཐད། ཚོང་པ་འཇྱིགས་མེད་ནོར་
བུར་དངུལ་ཆད་ཐོན་པ་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱྱིས་རྱིས་གཙང་དགོས་རྒྱུ་དང་། སད་ཕྱིན་འགན་དཀྱིའྱི་རྱིས་ཤོག་
འཐུས་ཚང་འབྱི་ཉར་དགོས་རྒྱུ།

༥༦་ཇ་༣༽ རྱིས ་སྙན་ ༣་༢། ཟོག་ཆད་སོར་༡༠,༡༦༢།༠༠ ཐོན་པའྱི་ཐད། བལ་སྐུད་ཀྱྱི་ལྱིད་ཚད་གནམ་གཤྱིས་ཀྱྱི་འགྱུར་
འགྲོས་དང་བསྟུན་ནས་སྐམ་རློན་མ་འདྲ་བར་ལྱིད་ཚད་ཀྱང་མྱི་འདྲ་བ་ཐོན་བཞྱིན་འདུག་པར་ལན་གསལ་ལྟར་རེས་
མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༦་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༤། ཚོགས་གཙོའྱི་བསྡུ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་ཆ་ཞུས་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོར་ ༢༠༡༤་་་༡༥
ལོའ ་ི ནང་དེ་གའྱི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་མཚན་དོད་དང་ལས་དོད་སོར་ ༡༥,༢༠༠།༠༠ ཞུས་སོད་བས་འདུག་པའྱི་
བརྒྱ་ཆའྱི་ ༢།༧༠ ཡྱི་འབབ་སོར་ ༤༡༡།༠༠ གཅོག་ཆ་གནང་མྱི་འདུག་ན་བསྡུ་བཞེས་ཀྱྱིས་གང་མྱུར་རང་ཚོགས་
སུ་འབུལ་དགོས ་པ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་བསར་ལྡབ་ཡང་ལྡབ་མྱི་དགོས་པར་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསྟར་ངེས་པར་དུ་
གནང་དགོས་གལ་ཞེས་གསལ་ཡང་ད་དུང་དེ་མུར་ལྷག་འདུག་ན་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༦་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༧། རྱིང་སོང་ཡོང་བསད་ཁྱོན་བསོམས་སོར་ ༡༨༨,༨༣༦།༠༠ གང་མྱུར་གཙང་བཟོ་དགོས་ཐད།
རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་སོར་ ༢༨,༧༣༠།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༦་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༩། ཟ་ཁང་རྱིས་གསལ་འབབ་ཁྲལ་སོད་བསད་སོར་ ༦༠,༠༠༠།༠༠ ཐད། ཟ་ཁང་སྱིན་བདག་ནས་
སོར་ ༦༠,༠༠༠།༠༠ གཙང་བཟོ་གནང་བསད་ད་དུང་ཡང་དེ་མུར་ལྷག་འདུག་ན་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་
གཙང་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༦་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༥༦་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༦་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ ༦་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་བཅས་
ཀྱྱི་ཐད། སོར་ ༤༧༩,༣༧༦།༠༠ དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་རང་ཚོགས་བརྒྱུད་དཔལ་ལས་སུ་གཙང་འབུལ་
དགོས།

༥༦་ཇ་༡༠༽ རྱིས ་སྙན་ ༦་༢། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་

བཅས་ཀྱྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་དུ་གསལ་བ་ལྟར། ༢༠༡༥།༠༣།༣༡ ཉྱིན་རྱིས་ཁྲ་ཨ་མའྱི་ནང་ལས་བེད་རྣམས་ཀྱྱི་གསོལ་
ཕོག ས་བརྒྱ་ཆའྱི་འབུལ་འབབ་འབུལ་བསད་སོར ་ ༡༣,༤༠༩།༠༠ དང་། མགྲོན ་ཁང་རྱིས ་ཁྲའྱི་ནང་སོར ་
༦,༦༡༡།༥༠ བཅས་བས་འདུག་ན་ནར་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་འཕལ་དུ་རྱིས་འབུལ་དགོས།

༥༦་ཇ་༡༡༽ རྱིས ་སྙན་ ༦་༣། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་

བཅས་ཀྱྱི་ཐད། རོགས་དངུལ་བྱུང་བའྱི་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་ ༡ འབབ་སོར་ ༢,༩༡༠།༠༠ དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་
བར་དཔལ་ལས་སུ་རྱིས་འབུལ་དགོས།
༥༧༽

མྲེའོ་ཆོས་འཕྲེལ་གིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་།
རིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༥༧་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༢༥
༥༧་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༦

རྱིས ་སྙན་ཨང་།༡་༢་༢།ཞྱིང་ཆུ་འདྲེན་གཏོང་གྱི་ཆུ་རྱིང་གན་ཡྱིག་བཞྱིན་ལག་བསྟར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།༡་༢་༣།ཕྱི་

རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ཞུ་ཕོགས་ཀྱྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར།༡་༢་༦།སྱིག་འགལ་གྱིས་ལས་བེད་གསོག་དངུལ་ཕྱིར་སོག་

གནང་བའྱི་སྐོར།༣་༤།སོབ་ཡོན་རོགས་ཚོགས་ཁག་གཉྱིས་ནས་སོད་ལེན་བེ ད་བཞྱིན་པའྱི་སྐོར།༣་༥།གཞྱིས་མྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་གྱི་
ཉམས་བཟོ་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར།༣་༢།ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་སྣུམ་འཁོར་དང་ཡོ་ཆས།དངུལ་རྐྱང་རྐུ་ཤོར་བའྱི་སྐོར།
༥༧་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༤

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡༌༢༌༥སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར།༡༌༢༌༨ཞྱིང ་ཆུ་འདྲེན་

གཏོང་གྱི་ཆུ་རྱིང་ལས་གཞྱི་གན་ཡྱིག་ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས་སྐོར།༡༌༢༌༩སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་
བརྒལ་བའྱི་སྐོར།༣༌༣སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར།
༥༧་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༧

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ཞུ་ཆོག་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤།་བོགས་ལེན་པ་
ནས་ TDS གཅོག་འཐེན་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༩། གནས་ཡུལ་འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་འཛོལ་ཆགས་པའྱི་སྐོར།
༡་༢་༡༡། འབབ་ཁྲལ་སོར་ ༦༩༣༢༤།༠༠ གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། དངུལ་རྐྱང་ཚད་གཞྱི་ལསབརྒལ་ཏེ་ཉར་འཇོག་
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གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༣། རྱིན་ཚད་འགྲན་ཤོག་བསྡུ་ལེན་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༧། བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་ལས་འགལ་ཏེ་
ལས་གཞྱི་ཕག་བསྟར་གནང་བའྱི་སྐོར།

༥༧་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༦

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།སོབ་ཕྲུག་ཉལ་ཁང་གྱི་འཛིན་སོང་སྟངས་འཛིན་གསལ་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༦།དངུལ་

གཉེར་ནས་དངུལ་ཆད་སོར་༡༦༦,༤༦༧་༠༠ཐོན་པའྱི་སྐོར།༣་༡།ཟོག་ལྷག་སོར་༥,༡༩༣་༠༠གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༣་
༥།རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བ་བསད་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༤་༡་༠།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢་༠།སོད་བསད་སྐོར།
༥༧་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༥༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༨

༥༧་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡། སོབ་ཕྲུག་ཉལ་ཁང་གྱི་འཛིན་སོང་སྟངས་འཛིན་གསལ་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་བཞྱིན་
མ་འོངས་པར་ཉལ་ཁང་བཟོ་བཅོས་བས་ཏེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཐུབ་ཐབས་སུ་ཡོང་

འབབ་ཡོད་པའྱི་ལས་གཞྱི་འཆར་འབུལ་ཞུ་འཆར་ཡོད་གསུངས་པ་ལྟར་མུ་མཐུད་འཇུག་སོང་གྱིས་གང་མགོགས་
རྱིས་གཙང་དགོས།

༥༧་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༦། དངུལ་གཉེར་ནས་དངུལ་ཆད་ཐོན་པའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་ལ་ལན་འདེབས་ཁ་གསལ་མྱི་འདུག་
པས་འགན་འཛིན་དང་རྱིས་པ་གཉྱིས་ནས་འགན་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་རེས་མའྱི་སྐབས་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་
པ་དགོས་རྒྱུ།

༥༧་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། ཟོག་ལྷག་སོར་ ༥,༡༩༣།༠༠ གཙང་བཟོ་དགོས ་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་གང་
མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༧་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༤། ཁུངས་ལྡན་བྱུང་འཛིན་མེད་པའྱི་སོང་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་བོགས་ལེན་པ་ནས་ཁུངས་
ལྡན་བྱུང་འཛིན་བསྡུ་ལེན་གྱིས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟོན་ཞུས་ཏེ་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༧་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༥། རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བ་བསད་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། འཕོས་བེད་སོད་བ་བསད་ཞྱིབ་
འཇུག་གྱིས་སོད་དགོས་མེད་པ་རྣམས་ལུགས་མཐུན་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༧་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༦། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༤
ལྟར་ཕག་བསྟར་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།

༥༧་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡་༠། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༥༧་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢་༠། སོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༥༨༽

བལ་ཡུལ་སོག་ར་བཀྲ་ཤིས་གིང་བཟོ་གྲྭ
རིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༢༠༡༥

༥༨་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༦
༥༨་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༥༨་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༥༨་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ཁྲྱིམས་མཐུན་རྱིས་ཁྲ་འགོད་ཉར་དགོས་པའྱི་སྐོར།

༥༨་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༥

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།བཟོ་གྲྭའྱི་སྱིག་གཞྱི་ལ་གསལ་ཁ་དང་བསར་བཅོས་དགོས་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༢།གཙང་ཁེ་བགོ་

འགྲེམས་སྱིག་མཐུན་བྱུང་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༣་༢།སོད་བསད་སྐོར།༤་༡།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།གཙང་ཁེ་
བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༥༨་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༥༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༥

༥༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་༡་༢་༡། བཟོ་གྲྭའྱི་སྱིག་གཞྱི་ལ་གསལ་ཁ་དང་བསར་བཅོས་དགོས་པའྱི་ཐད།སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཟྱིན་
ཡོད་ཟེར་བ་ཙམ་ལས་འདྱི་ག་མང་རྱིས་སྐབས་བརྒྱད་པའྱི་དོགས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདེབས་སུ་དན་རྟགས་གང་ཡང་མྱིག་
སྟོན་མ་བྱུང་ན་རྱིས་ལོ་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟོན་དགོས་རྒྱུ།

༥༨་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་༡་༢་༢།གཙང་ཁེ་བགོ་འགྲེམས་སྱིག་མཐུན་བྱུང་མེད་པའྱི་ཐད།རྱིས ་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༢༠༡༥ སྐབས་ཀྱྱི་
གཙང་ཁེ་ནས་དངུལ་ཟུར་འཇོག་གནང་བ་རྣམས་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།

༥༨་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད།རྱིས་ལོ་༢༠༡༥།༠༧།༡༦ཉྱིན་རྱིས་ཁག་གཉྱིས་ཀྱྱི་ཕོགས་བསོམས་ཡོང་བསད་
ཁྱོན་སོར་ ༡,༤༤༡,༧༠༠།༤༣ ཆ་ཚང་ཡོང་རེ་ཡོད་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན་འདུག་ཀྱང་རྱིས་ལོའ ་ི ནང་རྱིས་གཙང་བཟོས་
མྱི་འདུག་ན་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༨་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་༣་༢། སོད་བསད་ཐད།སོར་ ༣,༠༣༦,༠༣༤།༡༣ སོད་བསད་དུ་གསལ་ཡང་རྱིས་ལོའ ་ི ནང་རྱིས་གཙང་
བཟོས་མྱི་འདུག་ན་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༨་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ནས་སོར་ ༡,༦༤༨,༦༡༠།༧༠
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ས་གནས་རང་ཚོག ས་བརྒྱུད་དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་དགོས ་གསལ་ཡང་རྱིས ་སྙན་ལན་འདེབ ས་མྱི་འདུག་པ་

དང་།མང་རྱིས་སྐབས་བརྒྱད་པས་དོགས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདེབས་སྐབས་སུའང་གང་ཡང་ཕུལ་མྱི་འདུག་ན།མུ་མཐུད་
མཇུག་སོང་གྱིས་གང་མགོགས་དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་དགོས།
༥༩༽

སྦྲེལ་ཀོབ་སྲེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཉམས་ཞིབ་ཁང་།
རིས་ལོ་༢༠༡༢་་་༡༥

༥༩་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༡༡
༥༩་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༥༩་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༥༩་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡་༡། སྱིག་གསལ་ལྟར་དགོངས་པ་མ་ཞུས་

པའྱི་ཕོགས་འབབ་བསྡུ་བསད་སྐོར། ༣་༡་༢། གུང་གསེང་འཕར་མ་ཞུ་སོད་སྐོར།
༥༩་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༦

རྱིས ་སྙན་ཨང་།༡་༡་༢།བཀའ་འཁྲོལ ་མེད་པར་ཁ་དབང་སྤུས་གཟྱིག ས་གནང་བའྱི་སྐོར །༡་༡་༣།སོར་༤༦༢༢༦༡་

༠༠འབབ་ཀྱྱི་འཕྲུལ་ཆས་ལས་མེད ་ལྷག་པའྱི་སྐོར །༣་༢།སོ་ནམ་འབེལ ་མཐུད་པ་དོན ་གྲུབ་ཚེ་རྱིང ་གནས་སོས ་སྐབས་

Laptop (SVE 15215/B) མཉམ་འཁྱེར་གནང་བའྱི་སྐོར།༣་༤།རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བ་བསད་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་
སྐོར།༤་༢།སོད་བསད་སྐོར།

༥༩་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༡་༢།བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་ཁ་དབང་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་བའྱི་སྐོར།༣་༢།སོ་ནམ་འབེལ་མཐུད་པ་

དོན་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་གནས་སོས་སྐབས་ Laptop (SVE 15215/B) མཉམ་འཁྱེར་གནང་བའྱི་སྐོར།༤་༢།སོད་བསད་སྐོར།
༥༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༥

༥༩་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༡་༣། སོར་ ༤༦༢,༢༦༡།༠༠ འབབ་ཀྱྱི་འཕྲུལ་ཆས་ལས་མེད་ལྷག་པའྱི་ཐད། དབུས་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ལ་སྙན་གསེང་གྱིས་ལག་བསྟར་མཇུག་སོང་དགོས་གལ།

༥༩་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༡་༤། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་

དང་ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༤་ལྟར་ཕག་
བསྟར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༥༩་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་

དང་ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༤་ལྟར་ཕག་
བསྟར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༩་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་༣་༤། རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བ་བསད་ཐད། ༢༠༠༦།༡༡།༡༧ འཁོད་བཀའ་ཤག་ནས་ཡོང་བསད་རྱིས་
བསུབ་དང་དངུལ་ལྷག་ག་སྒྱུར་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་ཕོགས་ཐད་ཀྱྱི་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་དགོངས་དོན་ལྟར་དུས་འགངས་
སུ་མ་སོང་བར་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༩་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༦༠༽

སྦྲེང་ལོར་ནི་ལ་མངྒ་ལཾ་ལས་རིགས་སོར་བརྡར་ཁང་།
རིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༦༠་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༥
༦༠་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༦༠་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༦༠་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༥་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།

༦༠་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༤

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བ་བསད་སྐོར།༣་༡།བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་དང་དངོས་ཟོག་བེད་སོད་

གཏོང་གྱི་མེད་པའྱི་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སོད་བསད་སྐོར།
༦༠་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༦༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༤
༦༠་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡། རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བ་བསད་ཐད། སྱིག་དོན་བཞྱིན་གང་མྱུར་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ།

༦༠་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་དང་དངོས་ཟོག་བེད་སོད་གཏོང་གྱི་མེད་པའྱི་ཐད། རྱིས་ལོ་རེས་མར་སྱིག་
མཐུན་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༠་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་བཞྱིན་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༠་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་སོད་ཁུངས་མེད་ཚེ་ལུགས་མཐུན་ག་བསྒྱུར་བཀའ་
འཁྲོལ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༦༡༽

བལ་ཡུལ་འཇོ་ཁྲེལ་བཟོ་གྲྭ རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༦༡་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༡༢
༦༡་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༦༡་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༦༡་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༥

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་སྐོར། ༡་༢་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་

༤། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༦། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། དངུལ་རྐྱང་
སོར་༦༦༩༨།༠༠ འཕར་མ་ཐོན་པའྱི་སྐོར།
༦༡་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༦

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།མ་དངུལ་ཟོག་རྱིང་ནང་འཐྱིམ་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༥།ཉེ་འཁོར་ལམ་གྲོན་ལ་འབྱིལ་འཛིན་མེད་པའྱི་

སྐོར།༡་༢་༨།མ་བུན་ཀམ་པ་ནྱི་ནང་དུས་བཀག་བཅོལ་འཇོག་བཞག་པའྱི་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སོད་བསད་སྐོར།༥་
༡བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།

༦༡་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༥།ཉེ་འཁོར་ལམ་གྲོན་ལ་འབྱིལ་འཛིན་མེད་པའྱི་སྐོར།༥་༡བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།

༦༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༥

༦༡་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡། མ་དངུལ་ཟོག་རྱིང་ནང་འཐྱིམ་པའྱི་ཐད། འགན་ལྷན་གྱི་ཐག་གཅོད་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་
གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༡་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༧། ཚོང་གུན་དང་ཚོང་ཟོག་འགུལ་མེད་ལྷག་པའྱི་ཐད། རྱིས་ལོ་གཉྱིས་ནང་ཚོང་སོ་ཕེས་མེད་པ་ལྟ་
བུར་མངོན་འདུག་པར་མ་ཟད་ཚོང་གུན་སོར་ ༨༨,༨༥༤།༠༠ གནས་སྟངས་ཆགས་པ་དང་། ཚོང་ཁང་དོ་དམ་པ་
བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་ལ་དོགས་འདྲྱི་ཁག་ལ་གསལ་བཤད་གོ་སྐབས་གནང་ཡང་མ་ཕེབས་པ། ཟླ་དྲུག་རྱིས་

མཇུག་ཉྱིན་དངོས་ཡོད་ཟོག་བཤེར་གནང་ལམ་མ་བྱུང་བ། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཀྱང་དོ་ཁུར་དམ་དོན་གང་

ཡང་གནང་མེད་པ་སོགས་སོན་གནད་མང་དག་ཅྱིག་ཐོན་འདུག་ན། སྱི་བའྱི་ལས་དོན་སང་མེད་སྐྱུར་འཇོག་མྱི་བེད་
པར་སྱིག་དོན་བཞྱིན་དོ་ཁུར་དམ་དོན་གནང་གལ།

༦༡་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༨། མ་བུན་ཀམ་པ་ནྱི་ནང་དུས་བཀག་བཅོལ་འཇོག་བཞག་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་སེར་
གྱི་ Company དེ་ཚོའྱི་ནང་ཚོགས་པའྱི་མ་དངུལ་ཕོན་ཆེ་བཅོལ་འཇོག་མུ་མཐུད་དགོས་མྱིན་ཐད་འཛིན་སོང་
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དང་འགན་ལྷན་ནས་ངེས་པར་དམ་དོན་གནང་ཕོགས་དགོས་གལ་ཞེས་གསལ་བ་བཞྱིན་ལག་བསྟར་མཇུག་སོང་
དགོས་རྒྱུ།

༦༡་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱྱི་དན་རྟགས་རྱིས་ཞྱིབ་རེས་མར་མྱིག་སྟོན་དགོས་
རྒྱུ་དང་འཕོས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༡་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་དགོས།
༦༢༽

སྦིར་སྲེ་དགྲེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།
རིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༦༢་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༡༧
༦༢་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༦

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།སོང་ཁྲར་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་འབེལ་ཡོད་ནས་མཚན་རྟགས་མེད་པ་དང་བཀོད་དགོས་

སྐོར།༡་༢་༢།བྱུང་འཛིན་ནམ་སྱིལ་འཛིན་མེད་པའྱི་སོང་ཁྲའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣།༢༠༡༢་་་༡༣ལོར་སྙན་ཐོར་མཇུག་སོང་མ་བྱུང་བའྱི་
སྐོར།༡་༢་༤།རྱིས་པའྱི་ཟབ་སོང་སྐབས་ཀྱྱི་འགྲོ་གྲོན་ལ་དན་རྟགས་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༡།ལས་བེད་ཐོ་དེབ་བྱིས་ཉར་མེད་པའྱི་
སྐོར།༣་༢།ཐོབ་གསེང་དངུལ་སྒྱུར་སྱིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།

༦༢་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢

རྱིས་སྙན་ཨང་།༣༌༣ཡོང་བསད་དང་སོད་བསད་རྱིང་པའྱི་སྐོར།༤༌༡ཡོང་བསད་འཕོས་སྐོར།

༦༢་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སོང་ཁྲའྱི་སྟེང་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་རྱིས་པ། དངུལ་གཉེར་བཅས་ནས་མཚན་རྟགས་མ་

བཀོད་པའྱི་སྐོར། ༣་༦། ཆུ་ཡུར་གྱི་ཨར་ལས་དང་འབེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་མྱིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐོར།
༦༢་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༧
རྱིས ་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།རྱིས ་ཤ་གཅོད ་བསད་

(Suspenses A/C) སྐོར།༣་༢།ཁང་གླ་བསྡུ་བསད་སོར་༣༠༠༠་

༠༠སྐོར།༣་༣།སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ཟབ་སོང་སྐབས་གླ་གླས་སྣུམ་འཁོར་ནང་བསོད་པའྱི་སྐོར།༣་༤།ས་འདོན་སོད་བསད་སོར་
༢༣༠༠་༠༠སྐོར་གྱི་སྐོར།༣་༥།ཕོགས་མེད་གུང་སེང་སྐབས་གསོལ་ཕོགས་རྒྱག་སོད་གནང་བའྱི་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་
༢།སོད་བསད་སྐོར།

༦༢་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༧
༡་༢་༡།རྱིས་ཤ་གཅོད་བསད་ (Suspenses A/C) སྐོར།༣་༢།ཁང་གླ་བསྡུ་བསད་སོར་༣༠༠༠་༠༠སྐོར།༣་༣།སྨན་
བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ཟབ་སོང་སྐབས་གླ་གླས་སྣུམ་འཁོར་ནང་བསོད་པའྱི་སྐོར།༣་༤།ས་འདོན་སོད་བསད་སོར་༢༣༠༠་༠༠སྐོར་གྱི་

སྐོར།༣་༥།ཕོགས་མེད་གུང་སེང་སྐབས་གསོལ་ཕོགས་རྒྱག་སོད་གནང་བའྱི་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སོད་བསད་སྐོར།
༦༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༠
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༦༢་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན།

༦༣༽ ཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆྲེན་བཟོ་གྲྭ། རིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༦

༦༣་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༩
༦༣་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༦༣་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༦༣་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༤
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། རྱིས་པ་གསར་རྱིང་དབར་རྱིས་སོད་

རྱིས་ལེན་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། ས་ཁྲལ་འགངས་ཆད་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༢། རྒྱུན་གྲོན་རྱིསའགོ་ལ་བར་བརྒལ་
བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པའྱི་སྐོར།

༦༣་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༣

རྱིས་སྙན་ཨང་།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སོད་བསད་སྐོར།༥་༡།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ།རོགས་

དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༦༣་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་།༤་༢།སོད་བསད་སྐོར།

༦༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༤

༦༣་ཇ་༡༽ རིས་སྙན་ ༡་༢་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་སོན་
རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་དང་མ་འགལ་བའྱི་ཕག་ལེན་ཁེལ་ཐབས་དགོས་རྒྱུ།

༦༣་ཇ་༢༽ རིས་སྙན་ ༡་༢་༤། གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཐད། གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་རྣམས་
འཚོལ་ཞྱིབ་ཀྱྱིས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་པར་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༣་ཇ་༣༽ རིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། འཕྱིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ནས་ཡོང་བསད་འཕོས་རྣམས་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་
ཀྱྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༣་ཇ་༤༽ རིས་སྙན་ ༥་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐད།
གང་མགོགས་དཔལ་ལས་སུ་རྱིས་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།
༦༤༽

ཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆྲེན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།
རིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༦༤་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༣༠
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༦༤་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡༠

རྱིས ་སྙན་ཨང་།༡་༢་༦།ཆུའྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ ་བའྱི་ཨར་ལས་སྱིག ་མཐུན་བྱུང་མེད་པའྱི་སྐོར །༡་༢་༧།རོག ས་

དངུལ་དམྱིགས་ཡུལ་བཞྱིན་བེད་སོད་མ་བཏང་བའྱི་སྐོར།༡་༢་༩།རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་ཆུ་མཛོད་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར།༣་
༡།རྱིས་ཁྲ་འཐུས་ཚང་བྱིས་ཉར་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༢།དངུལ་ཆད་རྱིས་གཙང་དགོས་པའྱི་སྐོར།༣་༣།གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་
ཀྱྱིས ་དམྱིག ས་ཡུལ་མ་བསྒྲུབ་པའྱི་སྐོར །༣་༤།དུས་བཀག་སེད ་བཅོལ ་དུས་ཡུན་གཙང་ཡང་འཕར་འགངས་གནང་རྒྱུར་

འཚེམས་ལུས་སོང་བའྱི་སྐོར།༣་༥།དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་གྱི་འབབ་ཁྲལ་གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་སྐོར།༣་༧།རྱིས་ལོ་སོ་སོའ ་ི འགྲོ་
གྲོན་ལོ་རང་བཀག་རྱིས་ཁུར་མ་བས་པའྱི་སྐོར།༣་༨།གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་མེད་པའྱི་སྐོར།
༦༤་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡༌༢༌༨རོགས་དངུལ་ལྷག་བསད་དམྱིགས་ཡུལ་བཞྱིན་བེད་སོད་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།༣༌༦སོན་རྱིས་

བཀའ་འཁྲོལ་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར།

༦༤་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༧
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། ཟུར་ཕོགས་འགེང་ཤོག་ནང་འགོར་ཡུན་ཆུ་ཚོད་བཀོད་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༥། རྱིས་དེབ་དང་

རྱིས་ཁྲ་འཐུས་ཚང་བྱིས་ཉར་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༦། རྒྱུན་གྲོན་རྱིས་འགོ་གཏན་འབེབས་བཞྱིན་རྱིས་ཁུར་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་
༩། འཐུང་ཆུའྱི་སྦུབས་མདོང་གསར་བརེའྱི་ལས་གཞྱི་དུས་ཐོག་མ་སྒྲུབ་པའྱི་སྐོར། ༣་༡༡། འཚོ་སོན་བགོ་འགྲེམས་ཞུ་བསད་
སྐོར་། ༣་༡༣། འཐུང་ཆུའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཁ་གསལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡༥། དབུས་ནས་དགོས་དངུལ་གནང་ཁག་གྱི་
རྱིས་ཁྲ་འགོད་ཕོགས་སྐོར།

༦༤་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༩
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༢།ཨར་པོ་མཇུག་བསྱིལ་ངོས་སོར་ (Completion Report) ནང་ལས་གཞྱི་ཚད་ལྡན་བྱུང་
མེད་པའྱི་སོན་སྐོར།༣་༡།ཟུར་ཕོགས་འཕར་མ་ཞུ་སོད་གནང་བའྱི་སྐོར།༣་༡༠།ས་འདོན་སོར་༧༧༠༨༩་༠༠སྐོར།༣་༡༡།འཚོ་

སོན་བགོ་འགྲེམས་ཞུ་བསད་སྐོར།༣་༡༢།བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར།༣་༡༤།སོང་ཁྲའྱི་རྒྱབ་རྟེན་སྱིལ་འཛིན་
མཉམ་སར་མེད་པའྱི་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སོད་བསད་སྐོར།༥་༡།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་
འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༦༤་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༤

རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡།ཟུར་ཕོགས་འཕར་མ་ཞུ་སོད་གནང་བའྱི ་སྐོར།༣་༡༢།བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་

སྐོར།༣་༡༤།སོང་ཁྲའྱི་རྒྱབ་རྟེན་སྱིལ་འཛིན་མཉམ་སར་མེད་པའྱི་སྐོར།༥་༡།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་
འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༦༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༧
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༦༤་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༢། ཨར་པོ་མཇུག་བསྱིལ་ངོས་སོར་ནང་ལས་གཞྱི་ཚད་ལྡན་བྱུང་མེད་པའྱི་སོན་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་
ལམ་སྟོན་བཞྱིན་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༤་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༤། འཐུང་ཆུའྱི་རྱིས་ཁྲར་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་སོལ་མེད་པའྱི་ཐད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་

འཛུགས་ཀྱྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་
༥ ནང་གསེས་ ༡་དང་།༢། ༣། བཅས་དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་འདུག་པས་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་༤ ལྟར་གནང་
ཕོགས་དགོས།

༦༤་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༧། ཐོབ་གསེང་དང་ངེས་མེད་གུང་གསེང་ཞུ་ཕོགས་འཐུས་ཚང་མེད་པའྱི་ཐད། རྱིས་གསལ་བཞྱིན་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༦༤་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༨། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱྱི་སྱིག་

གཞྱི་དོན་ ༥ ནང་གསེས་ ༡་དང་།༢། ༣། བཅས་དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་འདུག་པས་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་༤
ལྟར་གནང་ཕོགས་དགོས།

༦༤་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡༠། ས་འདོན་སོར་ ༧༧,༠༨༩།༠༠ ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་སོར་ ༣༣,༨༩༩།༠༠ དོ་བདག་
འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་རྐྱེན་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་བ་ཡུལ་མེད་ཚེ་རྱིས་ལམ་ནས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༤་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་གཙང་མ་བཟོ་དགོས།
༦༤་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ སོད་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས ་སོར་ ༤༦༤,༩༧༣།༠༠ གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས།

༦༥༽

སྤུ་རུ་ཝ་ལ་ས་ས་ཚོགས་པ།རིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༦༥་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༢༣
༦༥་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༤

རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡།དུས་བཀག་སེད་འབབ་སོར་༡༧༦༩༦།༠༠གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་སྐོར།༣་༤།རུམ་གདན་ཟོག་གྱི་

གནས་སྟངས་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༥་༢།རོགས་དངུལ་ཐད་འབོར་ཐོག་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།༣་༦།ཁྲྱིམས་ཐག་
ཉེས་ཆད་སོར་༤༥༦༠༠༠།༠༠ཕོག་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་མེད་པའྱི་སྐོར།

༦༥་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༤
རྱིས་སྙན་ཨང་།༣༌༧གསོག་འཇོག་དངུལ་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར།༣༌༨སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་

སྐོར།༤༌༢སོད་བསད་སྐོར།༥༌༡ ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་སྐོར།

༦༥་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༦། ཚོགས་པའྱི་མ་དངུལ་ཇེ་ཞན་དུ་འགྲོ་བཞྱིན་པའྱི་སྐོར།
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༦༥་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༡༣

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།ཟོག་ལྷག་ནོར་ཏེ་འཕར་མ་རྱིས་སྐོར་གནང་བའྱི་སྐོར།༡་༢་༢།ཕྱི་དངུལ་རྱིས་ཁྲ་དང་འགེངས་

ཤོག་གཉྱིས་མ་མཐུན་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༣།དུས་བཀག་སེད་ཁྲལ་གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་སྐོར །༣་༡།ལས་བེད་ཀྱྱི་དགོངས་ཞུ་གནས་
སྟངས་སྐོར།༣་༢།རུམ་གདན་ཟོག་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར།༣་༣།ཨར་ལས་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར།༣་༤།སོབ་ཡོན་

གནང་ཕོགས་སྐོར།༣་༥།སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར།༣་༧།དེ་གའྱི་ཞྱིང་ས་བོགས་མ་གཏོང་ཕོགས་

སྐོར།༣་༨།རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ ་ི རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས ་ཁྲ་དང་འདྱི་ནས་བཟོས ་པའྱི་རྱིས ་ཁྲ་གཉྱིས ་མཐུན་མྱིན་སྐོར།༤་༢།སོད་
བསད་སྐོར།༦་༡།ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་གཙང་ཁེའྱི་བརྒྱ་ཆ་༡༥འབབ་སྐོར།༦་༢།རོགས་དངུལ་ཐད་འབོར་ཐོག ་བསྡུ་དངུལ་
འབུལ་འབབ་སྐོར།

༦༥་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༧

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།ཟོག་ལྷག་ནོར་ཏེ་འཕར་མ་རྱིས་སྐོར་གནང་བའྱི་སྐོར།༣་༡།ལས་བེད་ཀྱྱི་དགོངས་ཞུ་གནས་

སྟངས་སྐོར།༣་༢།རུམ་གདན་ཟོག་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར།༣་༤།སོབ་ཡོན་གནང་ཕོགས་སྐོར།༣་༨།རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ ་ི རྱིས་
ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས ་ཁྲ་དང་འདྱི་ནས་བཟོས ་པའྱི་རྱིས ་ཁྲ་གཉྱིས ་མཐུན་མྱིན་སྐོར།༦་༡།ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་གཙང་ཁེའྱི་བརྒྱ་ཆ་
༡༥འབབ་སྐོར།༦་༢།རོགས་དངུལ་ཐད་འབོར་ཐོག་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།

༦༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༧

༦༥་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༢། ཕྱི་དངུལ་རྱིས་ཁྲ་དང་འགེངས་ཤོག་གཉྱིས ་མ་མཐུན་པའྱི་ཐད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༧ པའྱི་སྙན་ཐོའ ་ི ལན་དུ་འགན་ལྷན་གྱིས་ཐག་གཅོད་གཙང་
བཟོ་དགོས ་རྒྱུར་གསལ་ཡང་ད་དུང་ཡང་དེ་མུར་ལྷག་འདུག་ན་ཉྱིན ་འགངས་ཞག་འཕུལ་དུ་མ་སོང ་བར་གང་
མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༥་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༣། དུས་བཀག་སེད་ཁྲལ་གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་ཐད། འབྱུང་འགྱུར་འབབ་ཁྲལ་ཡོང་བསད་རྱིས་སྟོན་
གནང་སྐབས་རྱིས་པ་དང་དྲུང་ཆེ་གཉྱིས་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་སང་གྱིས་སྙན་ཤོག་དང་རྱིས་ཁྲ་རྣམས་ཕན་

ཚུན་མཐུན་གྱི་ཡོད་མེད་ཞྱིབ་འཇུག་དགོས་རྒྱུ་དང་། མང་རྱིས་སྐབས་ ༧ པའྱི་ལམ་སྟོན་བཞྱིན་ཆེས་མཐོའ ་ི རྱིས་
ཞྱིབ་པར་འབེལ་ལམ་གྱིས་ཕྱིར་བཞེས་ཐུབ་ཐབས་དགོས།

༦༥་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༣། ཨར་ལས་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་ཐད། འབབ་ཁྲལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡ གཅོག་འཐེན་མ་གནང་བ་

དང་། འགྲོ་གྲོན་ཁག་ཅྱིག་ལ་རྒྱབ་རྟེན་སྱིལ་འཛིན་ནམ་བྱུང་འཛིན་གང་ཡང་སོང་ཁྲ་དང་མཉམ་སར་མེད་པ། རྱིན་
ཚད་འགྲན་ཤོག་བསྡུ་ལེན་བས་ཡོད་ཟེར་བ་ཙམ་ལས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་མྱིག་སྟོན་བེད་རྒྱུ་མེད་པ་བཅས་སོན་གནད་

མང་དག་ཅྱིག་ཐོན་འདུག་པས། སྱིལ་འཛིན་ནམ་བྱུང་འཛིན་དང་། བོ་བཟང་ཚེ་རྱིང་ལ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ཨར་རྒྱག་

ལས་གཞྱིའྱི་འགྲོ་གྲོན་འཕོས་ལྷག་སོར་ ༢༨༥,༨༤༢།༠༠ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥།༠༤།༣༠ འཁོད་སོང་ཁྲ་ཨང་༡༧༩༢
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བརྒྱུད་གནང་བ་བཅས་ཀྱྱི་སྱིལ ་འཛིན་ནམ་བྱུང་འཛིན་དོ་བདག་སོ་སོ་ནས་ཞུ་ལེན་གྱིས ་སོང་ཁྲར་མཉམ་སར་
དགོས་རྒྱུ།

༦༥་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༥། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགྲོ་གྲོན་ཐད། རྱིས་སྙན་ནང་གསལ་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ནས་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་ཕོགས་དེ་དག་ཆོ་ག་ཕག་ལེན་ཙམ་མྱིན་པར་དོན་དངོས་སྟངས་འཛིན་

ཡོང་སད་ཆ་ལག་ཚང་བའྱི་དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ངེས་པར་གཏན་འབེབས་ཀྱྱིས་དེ་ལྟར་སོན་

གནད་བསར་ཟློས་ཡང་ཟློས་མྱི་ཡོང་བའྱི་ལེགས་བཅོས་ངེས་པར་དུ་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ་ཞེས་པ་ལྟར་ཕག་
ལྟར་མཇུག་སོང་ངེས་གནང་དགོས།

༦༥་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༧། ཞྱིང་ས་བོགས་མ་གཏོང་ཕོགས་ཐད། ཁ། ཟོག་དེབ་ཉར་བ་ཙམ་མྱིན་པར་རྱིས་མཚམས་ཉྱིན་ཟོག་
ལྷག་མཐའ་དག་ཞྱིབ་བཤེར་གནང་སྟེ་ཞྱིབ་བཤེར་ཐོ་གཞུང་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟོན་དགོས།

༦༥་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༦༥་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༦༦༽

རྡ་ས་བོད་མིའི་མཉམ་འབྲེལ། རིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༦༦་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༡༦
༦༦་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་།༢་༢་༨་༢།འཚེམ་ཁང་ཚན་པའྱི་རས་ཆའྱི་རྒྱུ་ཆ་ཆད་ཐོན་སྐོར།

༦༦་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣༌༣ཚོང་ཁང་གཡར་གླའྱི་སྐོར།

༦༦་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༧
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡་༡། རས་ཆ་རྒྱུ་ཆའྱི་ཟོག་དེབ་བྱིས་ཉར་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡་༢། འཚེམ་ཁང་གྱི་ཟོག་ཆད་དང་

འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༢། ཚན་པ་ཁག་ནས་ཚོང་འབབ་དངུལ་ཕོན་ཆེ་བདག་ཉར་བས་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། ཕྱི་དངུལ་ལེན་པའྱི་སྐོར།
༥་༢། འཚེམ་ཁང་དོ་དམ་པ་ཟུར་པ་ངག་དབང་ཚེ་རྱིང་གྱི་དངུལ་ཆད་དང་ཟོག་ཆད་ཀྱྱི་སྐོར། ༥་༣། འཚེམ་ཁང་དོ་དམ་པ་བོ་
བཟང་གྱི་དངུལ་ཆད་དང་ཟོག་ཆད་སྐོར། ༦་༢། རོགས་དངུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་སྐོར།
༦༦་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༧

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡། (༡་༢་༣།༡་༢་༤།༡་༢་༥།) ཟོག་ཆད་དང་དངུལ་ཆད་ཐོན་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢། ལས་བེད་ཚོའྱི་

ལས་དོན་བ་ཕོགས་དང་འབེལ ་བའྱི་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་སྐོར། ༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སོད་བསད་སྐོར།༥་༡།༢༠༡༤་་་
༡༥ལོའ ་ི རུམ་གདན་སེ་ཚན་གྱི་ཟོག་ལྷག་གྱི་མ་གནས་རྱིས་ནོར་གྱིས་འཕར་མ་སྟོན་པའྱི་སྐོར།༦་༡།གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་
སྐོར།༦་༣།དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་སྱིག་དོན་བཞྱིན་བསྡུ་འབུལ་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།
༦༦་ཆ༽དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢
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རྱིས་སྙན་ཨང་།༥་༡།༢༠༡༤་་་༡༥ལོའ ་ི རུམ་གདན་སེ་ཚན་གྱི་ཟོག་ལྷག་གྱི་མ་གནས་རྱིས་ནོར་གྱིས་འཕར་མ་སྟོན་

པའྱི་སྐོར།༦་༡།གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་སྐོར།

༦༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༥

༦༦་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡། (༡་༢་༣། ༡༢་༤། ༡་༢་༥།) ཟོག་ཆད་དང་དངུལ་ཆད་ཐོན་པའྱི་ཐད། འཚེམ་དོ་ཟུར་པ་ངག་
དབང་ཚེ་རྱིང་ནས་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་སོར་ ༡༦༦,༩༤༤།༠༠ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས།

༦༦་ཇ་༢༽རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༢། ལས་བེད་ཚོའྱི་ལས་དོན་བ་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་ཀྱྱིས་
ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གནས་གསལ་ནའང་ད་དུང་དེ་མུར་ལྷག་འདུག་པས་སོན་གྱི་གྲོས་ཆོད་ལྟར་དུས་འགངས་སུ་
མྱི་གཏོང་བར་གང་མགོགས་གཏན་འབེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

༦༦་ཇ་༣༽རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། འཕོས་ཡོང་བསད་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༦༦་ཇ་༤༽རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༦་ཇ་༥༽རྱིས་སྙན་ ༦་༣། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་སྱིག་དོན་བཞྱིན་བསྡུ་འབུལ་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་
བར་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་གལ།
༦༧༽

མན་སར་ཕན་བདྲེ་གིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།
རིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༦༧་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༦
༦༧་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༦༧་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༦༧་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢

རྱིས ་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སྱིལ ་སོལ ་རེད ་ཐང་དང་ཆུ་མཛོད ་བཟོ་བཅོས ་སྐོར། ༣་༢་༢། སྱིལ ་སོལ ་རེད་ཐང་གྱི་བཟོ་

བཅོས་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར།

༦༧་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༣
རྱིས་སྙན་ཨང་།༤་༡་༠།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢་༠།སོད་བསད་སྐོར།༥་༡།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།

༦༧་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་།༥་༡།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།

༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༣
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༦༧་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། སེད་ཁྲལ་གཅོག་འཐེན་གནང་བ་དང་འགེངས་ཤོག་ ༡༦ ཀ གཉྱིས་མ་མཐུན་པའྱི་ཐད། གོང་རྱིམ་
ལ་སྙན་སེང་གྱིས་ལམ་སྟོན་ལྟར་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༧་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡་༠། ཡོང་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་སོར་ ༡༨,༩༠༠།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༧་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢་༠། སོད་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་སོར་ ༡༧༠,༢༢༢།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༦༨༽

དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས།༼༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཡིད་ཆྲེས་དགྲེ་ར།༽
རིས་ལོ་༡༤་་་༡༥

༦༨་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༢༦
༦༨་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིག་པ་གྲངས།༡༠

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡་༥།ས་ཁང་བཙོང་བའྱི་ཁེ་གོང་སྐོར།༣་༡།དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་སེད་འབབ་གོང་གུན་སྐོར།༣་

༢།གུན་བསབ་གུང་གསེང་ཞུས་པའྱི་སྐོར།༣་༣།འབབ་ཁྲལ་ཡོང་བསད་མྱི་མཐུན་པའྱི་སྐོར།༣་༤།རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ ་ི རྱི ས་
ཞྱིབ ་པའྱི་རྱིས ་ཁྲ་དང་རྱིས ་ཞྱིབ ་ལས་ཁང་གཉྱིས ་མྱི་མཐུན་པའྱི་སྐོར །༣་༥།བྱུང་བཀའ་འཁྲོལ ་ལས་བརྒལ་བའྱི་གནས་

སྟངས།༡༽ལས་བེད་བགྲེས་ཡོལ་འཚོ་སོན་སྐོར།༢༽དངུལ་ཁང་སེད་ཀ་དང་དངུལ་ཁང་གླའྱི་སྐོར།སོང་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་

བརྒལ་བའྱི་གནས་སྟངས།སྣུམ་འཁོར་སྣུམ་རྱིན་སྐོར།རྱིས་ལོ་༢༠༡༣་་་༡༤ལོའ ་ི སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་གནས་
སྟངས།༡༽དངུལ་ཁང་སེད་དང་དངུལ་ཁང་གླའྱི་སྐོར།༢༽ཞལ་འདེབས་སྐོར།
༦༨་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༥

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། དངུལ་ཁང་སེད་འབབ་སྐོར། ༡་༢་༣། ༡། འབབ་ཁྲལ་ཡོང་བསད་སྐོར། ༡་༢་༣།༢། འབབ་

ཁྲལ་ཡོང་བསད་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༤་༢། སོད་བསད་སྐོར།
༦༨་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༥། གུན་གསབ་གུང་སེང་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། བྱུང་འཛིན་བེད་སོད་ཐོག་སྟངས་འཛིན་སྐོར།

༦༨་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༣

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༢།དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་ལ་སེད་འབབ་ཉུང་བ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།༡་༢་༣།འབབ་ཁྲལ་ཟུར་བཅད་
(TDS)དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར།༣་༢།དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་ཐོག་སེད་འབབ་ཡོང་བསད་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།
༦༨་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༢།དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་ལ་སེད་འབབ་ཉུང་བ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།༡་༢་༣།འབབ་ཁྲལ་ཟུར་བཅད་

(TDS) དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར།༣་༢། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་ཐོག་སེད་འབབ་ཡོང་བསད་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།
༦༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༦
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༦༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡། ལྡྱི་ལྱི་ཕྱི་ཚོང་ཁང་ས་ཁང་བཙོང་བའྱི་སྐོར། རྱིས་སྙན་དུ་གསལ་བ་བཞྱིན་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ནས་གསལ་བསགས་མ་གནང་བར་གང་ཟག་སེར་ལ་འབེལ་ལམ་ཞུས་ཏེ་ས་ཁང་ཚོང་འབེལ་གནང་བ་གཏན་
འབེབས་ལམ་སོལ ་དང་ཕོག ས་འགལ་གྱུར་འདུག་པ་དང་། རྒྱ་གར་ས་ཁང་སྤུས་ཚོང་བ་མྱི་གསུམ་མཉམ་ས་ཁང་

བཙོང་རྒྱུའྱི་འབེལ་བ་བྱུང་བ་དེ་ཡང་ཡྱིག་ཐོག་གང་ཡང་མེད་པར་ཁ་པར་ཐོག་འབེལ་བ་གནང་བ། བཀའ་ཤག་ལྷན་
རྒྱས་ནས་ཕྱིར་གསལ་བསགས་མྱི་དགོས ་པརའཚོང་འཐུས་ཆོག ་པའྱི་བཀའ་འཁྲོལ ་མྱི་འདུག་པ། ས་ཁང་གྱི་མ་

གནས་རྱིས་བསྐོར་བ་རྣམས་རྱིན་གོང་ལོ་རེ་ནས་འཕར་རྒྱུའྱི་ཚབ་ཏུ་མར་ཆགས་པའྱི་གནས་སྟངས་གྱུར་པ། བར་གླ་
བརྒྱ་ཆ་ ༡་༥༠ ཐོག ་དངུལ་འབོར ་ཆ་ཚང་གནང་བ་ནས་གཞུང་གུན་སོར ་ ༧༢༠༠༠།༠༠ ཆགས་འདུག་པ།

༢༠༡༡།༧།༡༣ འཁོད་བྱུང་འཛིན་ཨང་ ༢༢༢༣ བརྒྱུད་སོར་ ༡༠༠༠༠།༠༠ རྱིས་འབུལ་བྱུང་བ་དེ་དག་ཨང་ ༥། དང་
༡༠ གཉྱིས་ནང་རྱིས་ཁུར་ཞུས་པ་ཉྱིས་ལྡབ་ཆགས་འདུག་པ་སོགས་སོན་གནད་མང་དག་ཅྱིག་ལྷགས་འདུག་ན་ཞྱིབ་
འཇུག་ནན་འདྲོངས་ཀྱྱིས་ཐག་གཅོད་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༨་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༤། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༡
དང་ ༣ བཅས་ལ་འགལ་འཛོལ་གྱུར་འདུག་སྟབས་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༤ ལྟར་ཕག་བསྟར་གནང་
ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།

༦༨་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༦། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༡
དང་ ༣ བཅས་ལ་འགལ་འཛོལ་གྱུར་འདུག་སྟབས་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༤ ལྟར་ཕག་བསྟར་གནང་
ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།

༦༨་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་ཐད། རྱིས་སྙན་དུ་གསལ་བ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་སྱིག་

གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༡ དང་ ༣ བཅས་ལ་འགལ་འཛོལ་གྱུར་འདུག་སྟབས་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་
གསེས་ ༤ ལྟར་ཕག་བསྟར་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།

༦༨་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༦༨་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། སོད་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས ་གཙང་བཟོ་
དགོས།

༦༩༽

དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་འདུ་འགོད་སྲེ་ཚན།
རིས་ལོ་༢༠༡༣་་་༡༦

༦༩་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༢༥
༦༩་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྲིག་པ་གྲངས།༡༤

རྱིས་སྙན་ཨང་།༤་༡།དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་སེ་ཚན་ནང་ཁུལ་ཡོང་བསད་དང་སོད་བསད་རྱིས་མཐུན་མེད་པའྱི་

སྐོར།རྱིས་ལོ་༢༠༠༤་་་༠༨རྱིས་སྙན།༦་༡་༡།༢༽དང་རྱིས ་ལོ་༢༠༠༨་་་༡༣རྱིས་སྙན་༥་༡།༡༽སེ་ཚན་ཕན་ཚུན་ཡོང་བསད་
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སྐོར།རྱིས་ལོ་༢༠༠༤་་་༠༨རྱིས་སྙན།༦་༡་༡།༤༽དང་རྱིས་ལོ་༢༠༠༨་་་༡༣རྱིས་སྙན་༥་༡།༣༽ཨ་རྱི་པོ་ཏཱ་ལའྱི་ཟོག་ལྷག་ཡོང་

བསད་སྐོར།རྱིས་ལོ་༢༠༠༨་་་༡༣རྱིས་སྙན་༥་༡།༤༽སེ་ཚན་སེར་འཛིན་ནས་ཡོང་བསད་སྐོར།རྱིས་ལོ་༢༠༠༨་་་༡༣རྱིས་སྙན་༥་
༡།༧༽ཡྱིད་ཆེས་དགེ་རའྱི་འདུ་འགོད་ལ་སོད་བསད་སྐོར།རྱིས་ལོ་༢༠༠༤་་་༠༨རྱིས་སྙན་ཨང་།༦་༡་༡།༡༨༽རྱིས་ལོ་༢༠༠༨་་་
༡༣རྱིས་སྙན།༥་༡།༡༡༽ཨ་རྱིའྱི་ནྱིའུ་ཡོག་དངུལ་བརེའྱི་ལམ་ནས་སོན་རྱིས་སེ་ཚན་དུ་ཞལ་འདེབས་སྐོར།རྱིས་སྙན་ཨང་།༥་
༡།ཐོ་གཞུང་ཨང་༼ཅ༽ནང་གསལ་བུ་ལོན་ས་འདོན་ཡོང་བསད་སྐོར།།༥་༡།ཐོ་གཞུང་ཨང་༼ཆ༽ནང་གསལ་ཡན་ལག་ཁག་

ནས་ཡོང་བསད་སྐོར།༥་༢།༡༽ཧྱིམ་དཀར་ལ་སོད་བསད་སྐོར།༥་༢།༢༽བལ་ཡུལ་བོད་ཀྱྱི་ཚོང་ཁང་གྱི་ལས་ཟུར་རྟ་མགྲྱིན་རྒྱལ་
པོའ ་ི གུན་གསབ་སོད་བསད་སྐོར།༥་༢།༣༽ནྱིའུ་ཡོག་པོ་ཏཱ་ལ་འབྲུག་པ་བ་མ་ནས་ཡོང་བསད་སྐོར།༥་༢།༤༽བོད་མྱིའྱི་འཛིན་

སོང་བདེ་དོན་ཚོག ས་པའྱི་འདུ་འགོད་ནས་ཡོང་བསད་སྐོར།༥་༢།༥༽འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་སེད་བཅོལ ་སོད་བསད་
སྐོར།༦་༢།SBIདངུལ་ཁང་ལག་དེབ་རྱིས་ཞྱིབ་སད་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།
༦༩་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༨

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། བྱུང་འཛིན་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། ༡་༢་༡༢་༡། དངུལ་ཁང་རྱིས་འགོ་དང་འབེལ་བའྱི་

སྐོར། ༡་༢་༡༢་༢། ཨ་རྱི་པོ་ཏཱ་ལར་སོད་དགོསམེད་སྐོར་གསལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༧། ཐོ་གཞུང་གཞུང་ཞྱིབ་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༦་
༡་༡། ༣༽དང་༥་༡། ༢༽ ཀ་ཏ་ཀུན་དགའ་ཟ་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༦་༡་༡། ༦༽དང་༥་༡།༥༽བལ་ཡུལ་ལག་ཤེས་ཀྱྱི་
ཚོང་ཤག་སྐོར། ༦་༡་༡་།༡༧༽དང་༥་༡།༡༠༽ཡོང་བསད་སྐོར། ༦་༡་༡།༡༠༽དང་༥་༡།༡༢༽ཡོང་བསད་སྐོར།
༦༩་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཉྱི་འོང་གྱི་གསེར་ཊམ་སྐོར། ༢་༢། སོད་བསད་སྐོར།

༦༩་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་།༢་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།

༦༩་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༦༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༡

༦༩་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན། ༢་༡། ཡོང་བསད་ཐད། སོར་ ༢༠༠༠༠།༠༠ བསྡུ་བཞེས་ཟྱིན་པའྱི་འཕོས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༠༽

ལས་བྲེད་གསོལ་ཚང་།རིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༧༠་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༡༢
༧༠་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིག་པ་གྲངས།༢

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༣།ཟ་འབྲུའྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་ཟོག་དེབ་ཐོ་གཞུང་འཐུས་ཚང་བྱིས་ཉར་མེད་པའྱི་སྐོར།༤་༢་༠།ཀ་ནས་ཏ་

བར་རྱིས་གསལ་སོད་བསད་སྐོར།
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༧༠་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༠་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༥

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། རྡོ་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་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགྲོ་གྲོན་སོར་ ༩༤༢།༠༠སྐོར། ༣་༣།
རྱིས ་ཟུར་བསྟན་འཛིན་ཡེ་ཤ ེས ་གུང་སེང ་འཕར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༤། ཟོག ་དེབ ་འཐུས་གཙང་བྱིས ་ཉར་མེད ་པ་དང་།
དངོས་ཟོག་རྱིས་འགོ་དབེ་འབེད་ཁམས་གཙང་མེད་པའྱི་སྐོར།
༧༠་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༤

རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡་༡།རྡོ་ཞུན་རླངས་རས་པུ་རྱིལ་མ་ཚང་བའྱི་སྐོར།༣་༡་༢།རྡོ་ཞུན་རླངས་རས་ཀྱྱི་གཏའ་འཇོག་མྱིག་

སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐོར།༤་༡་༠།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢་༠།སོད་བསད་སྐོར།
༧༠་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢

རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡་༡།རྡོ་ཞུན་རླངས་རས་པུ་རྱིལ་མ་ཚང་བའྱི་སྐོར།༤་༢་༠།སོད་བསད་སྐོར།

༧༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༣

༧༠་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་འགྲོ་གྲོན་ཐད། སོན་རྱིས་
སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ བའྱི་ནང་གསེས་ ༤ལྟར་ཕག་བསྟར་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།

༧༠་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡་༢། རྡོ་ཞུན་རླངས་རས་ཀྱྱི་གཏའ་འཇོག་མྱིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་གཏའ་
འཇོག་རྣམས་འཚོལ་ཞྱིབ་ཀྱྱིས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་བས་ཏེ་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༠་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡་༠། ཡོང་བསད་ཐད། འཕོས་ཡོང་བསད་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༧༡༽

དཔལ་ལས་ཁབ་ཁོངས་བོད་མིའི་འཛིན་སོང་བདྲེ་དོན་
ལྷན་ཚོགས། (TAWS) རིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༧༡་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༩
༧༡་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢

རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༣།གསོལ་ཕོགས་མང་བ་གནང་བའྱི་སྐོར།༣་༤།དངུལ་ཁང་འདུམ་འགྲྱིག་གྱི་རྱིས་ཤོག་སྐོར།

༧༡་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢

རྱིས་སྙན་ཨང་།༣༌༡བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་གུང་གསེང་ཞུས་པའྱི་སྐོར།༣༌༢གསོལ་ཕོགས་ཉུང་བ་གནང་བའྱི་སྐོར།

༧༡་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༡་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༢
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རྱིས་སྙན་ཨང་།༤་༡་༢།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢་༠།སོད་བསད་སྐོར།

༧༡་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་།༤་༢་༠།སོད་བསད་སྐོར།

༧༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༤
༧༡་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ པའྱི་ནང་གསེས་
༤ པ་ལྟར་ལག་བསྟར་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།

༧༡་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། རྱིས་ལོ་སོན་མའྱི་གུན་གསབ་རྱིས་ལོའ ་ི ནང་ཞུ་ལེན་གནང་བའྱི་ཐད། སྱིག་གཞྱི་ལ་བསར་བཅོས་
སམ་ཟུར་དུ་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་ཞྱིག་དགོས་གལ་ཆེ་བ་རྱིས་ལན་དུ་གསལ་བས་གོང་རྱིམ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་མཛད་
ཕོགས་གནང་གལ།

༧༡་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༡་ཇ་༤༽རྱིས་སྙན་ ༤་༡་༢། ཡོང་བསད་སོར་ ༤༠༦༦།༠༠ ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༧༢༽ དཔལ་ལས་བོད་མིའི་འཛིན་སོང་བདྲེ་དོན་ཚོགས་པ་དང་ཡིད་ཆྲེས་
དགྲེ་རའི་ལས་བྲེད་གསོག་དངུལ། རིས་ལོ་༡༤་་་༡༦

༧༢་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༤
༧༢་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིག་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༢་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༢་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སོད་བསད་སྐོར། ༣་༡། གསོག་དངུལ་དུས་ཐོག་རྱིས་ཕུལ་མ་ཞུས་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་སེད་ཁ་

གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐོར།
༧༢་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༡

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༢།ལས་བེད་ར་དགོངས་ཟྱིན་ཡང་གསོག་དངུལ་སོད་བསད་གསལ་བའྱི་སྐོར།

༧༢་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༡

༧༢་ཇ་༡༽རྱིས་སྙན་ ༢་༢། ལས་བེད་ར་དགོངས་ཟྱིན་ཡང་གསོག་དངུལ་སོད་བསད་གསལ་བའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་
གྱིས་དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༧༣༽ དཔལ་ལས་སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྲེབས་ར།
རིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༧༣་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༡༦
༧༣་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༨

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཉྱིས་ཟོས་རྱིས་ཁུར་སྐོར། ༣་༤། འབབ་ཁྲལ་ཡོང་བསད་མྱི་མཐུན་པའྱི་

སྐོར ། ༣་༦།༢༽བུད་མེད་ནུས་ཤུགས་ཀྱྱི་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར ། ༣་༧། སོན་རྱིས ་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར ། ༣་༨།

རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བ་བསད་སྐོར། ༣་༩། ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་བྱུང་བ་རྣམས་རོགས་ཚོགས་ཀྱྱི་ཡྱི་གེ་ཟུར་དུ་མ་ཉར་
བའྱི་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༤་༢། སོད་བསད་སྐོར།

༧༣་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢

རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༥། ལྟོ་ཕད་ཆད་པའྱི་སྐོར། ༣་༦། བུད་མེད་ནུས་ཤུགས་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར།

༧༣་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་གཞྱི་འགྲོ་གྲོན་འབྱིལ་འཛིན་མཉམ་སར་མེད་པའྱི་སྐོར།

༧༣་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༥

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། Boarding Pass མཉམ་སར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༣།ཨ་རྱི་གཞུང་ནས་གློག་ཀད་ཡར་

རྒྱས་དང་།དྲ་རྒྱ་སྲུང་སོབ་ལས་གཞྱི་ཆེད་རོགས་དངུལ་སྐོར།༣་༡།སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར།༤་༢།སོད་
བསད་སྐོར།༦་༡།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།
༧༣་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡། Boarding Pass མཉམ་སར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར།
༧༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༤

༧༣་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་འགན་འཁྲྱིའྱི་ལས་
བེད་ངེས་བཟུང་ཐེར་འདོན་ཐོག་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ཉེས་ཆད་ཡན་པོར་མ་སོང་བ་གཏོང་དགོས།

༧༣་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༣་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་གཙང་མ་བཟོ་དགོས།
༧༣་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༦་༡། འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་བསད་སོར་ ༡,༤༥༩,༡༠༧།༩༠ ཐད། དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་
གང་མགོགས་དཔལ་ལས་སུ་རྱིས་འབུལ་དགོས།
༧༤༽

ཌོ་ལན་ཇི་བོན་གཞིས་ས་གནས་རང་བདྲེན་ཚོགས་ཆུང་།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༧༤་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༣
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༧༤་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༤་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༤་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡། ཡོང་བསད་སྐོར།

༧༤་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༣

རྱིས་སྙན་ཨང་།༢་༡།ཕོགས་ཐོབ་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཀྱྱི་ཐོག་གཞུང་ཡྱིག་ཆ་ཉར་དགོས་པའྱི་སྐོར།༢་༢།ཁྲྱིམས་

ཡྱིག་ལྟར་ཕག་བསྟར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།༣་༢།སོད་བསད་སྐོར།

༧༤་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢

རྱིས་སྙན་ཨང་།༢་༡། ཕོགས་ཐོབ་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཀྱྱི་ཐོ་གཞུང་ཡྱིག་ཆ་ཉར་འཇོག་དགོས་སྐོར། ༣་༢།སོད་

བསད་སྐོར།

༧༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༡
༧༤་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༢་༢། ཁྲྱིམས་ཡྱིག་ལྟར་ཕག་བསྟར་མ་གནང་བའྱི་ཐད། སྱིག་དོན་བཞྱིན་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༥༽

ཤིས་ལོངས་ས་གནས་རང་བདྲེན་ཚོགས་ཆུང་།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༧༥་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༤
༧༥་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༥་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༥་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། དཔྱ་དངུལ་རྱིས་ཆད་སོར་ ༡༡༥༤།༠༠ བསྡུ་བཞེས་དགོས་པའྱི་སྐོར། ཕོགས་ཐོབ་ཐོ་གཞུང་

ཡྱིག་ཆ་ཉར་འཇོག་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐོར།
༧༥་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༥་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
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རྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༡
༧༥་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། འཕོས་སོད་བསད་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༧༦༽

དོན་འགྲུབ་གིང་ས་གནས་རང་བདྲེན་ཚོགས་ཆུང་།
རིས་ལོ་ ༢༠༠༧་་་༡༥

༧༦་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༥
༧༦་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༦་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༦་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༤
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༢། ཕོགས་ཐོབ་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཀྱྱི་ཐོག་གཞུང་ཡྱིག་ཆ་ཉར་འཇོག་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་

༡་༣། ཁྲྱིམས་ཡྱིག་ལྟར་ཕག་བསྟར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡་༠ ཡོང་བསད་སྐོར། ༣་༢་༠ སོད་བསད་སྐོར།
༧༦་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༦་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༡
༧༦་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༡་༡། རྱིས་སོད་རྱིས་ལེན་ཁམས་དྭངས་བྱུང་མེད་པའྱི་ཐད། སོན་གནད་འདྱི་ཉྱིན་འགངས་ཞག་འཕུལ་
དུ་མ་སོང་བར་ཚོགས་ཟུར་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རེ་དང་དེ་སྐབས་ཀྱྱི་ཚོགས་མྱི་གང་ཡོད་ལ་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དང་། གལ་ཏེ་སར་ལམ་བཞྱིན་ཡ་ལན་མ་གནང་ཚེ་སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་བས་པར་ངོས་འཛིན་
གྱིས་གསལ་བསགས་སེལ་དགོས།
༧༧༽

གིང་ཚང་ས་གནས་རང་བདྲེན་ཚོགས་ཆུང་།
རིས་ལོ་ ༢༠༠༧་་་༡༥

༧༧་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༡
༧༧་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༧་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
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༧༧་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢་༠། སོད་བསད་སྐོར།

༧༧་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༧་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༠
༧༧་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་

༧༨༽

རྡོར་གིང་ས་གནས་རང་བདྲེན་ཚོགས་ཆུང་།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༧༨་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༣
༧༨་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༨་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༨་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། དེ་གའྱི་དངུལ་ཁང་ནང་ཚོགས་པ་གཞན་གྱི་དངུལ་མཉམ་བསེས་གནང་བའྱི་སྐོར། ༢་༢། དཔྱ་

དངུལ་སོར་གང་མྱུར་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། ༣་༢། སོད་བསད་སྐོར།
༧༨་ཅ༽ དོགས་འདྲྱི་སོང་བ་གྲངས།༠

༧༨་ཆ༽ དོགས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱྱིས་འགྲྱིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༠
༧༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན།

༧༩༽

མྲེའོ་ཆོས་འཕྲེལ་གིང་ས་གནས་རང་བདྲེན་ཚོགས་ཆུང་།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༧༩་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༥
༧༩་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
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༧༩་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༩་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༣། སོར་ ༥,༡༢༧།༠༠ བསྡུ་བཞེས་དགོས་སྐོར།

༧༩་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༢

རྱིས ་སྙན་ཨང་།༢་༡།ཕོག ས་ཐོབ ་ཐོ་གཞུང་ཡྱིག ་ཆ་ཉར་འཇོག ་དགོས ་པའྱི་སྐོར།༢་༢།ར་འཛིན་བཞྱིན་ཕག་བསྟར་

གནང་མེད་པའྱི་སྐོར།

༧༩་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢

རྱིས ་སྙན་ཨང་།༢་༡།ཕོག ས་ཐོབ ་ཐོ་གཞུང་ཡྱིག ་ཆ་ཉར་འཇོག ་དགོས ་པའྱི་སྐོར།༢་༢།ར་འཛིན་བཞྱིན་ཕག་བསྟར་

གནང་མེད་པའྱི་སྐོར།

༧༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༢

༧༩་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༧༩་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། སོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༨༠༽

བསུ་ན་མདའ་བཀྲ་ཤིས་གིང་ས་གནས་རང་བདྲེན་ཚོགས་ཆུང་།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༥

༨༠་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༧
༨༠་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༠་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༠་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༤
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། སོར་ ༡༧༤།༠༠ དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་བསད་སྐོར། ༡་༡་༤། མཚན་དོད་དང་ལས་དོད་

གཅོག་འཐེན་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། ༣༣། དངུལ་དེབ་དང་འབེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་མྱིག་སྟོན་
མེད་པའྱི་སྐོར།

༨༠་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༣
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རྱིས ་སྙན་ཨང་།༡་༡་༢།དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་ཀྱྱི་བརྒྱ་ཆ་༡༠ཆད་གསབ་མ་བསྡུས་པའྱི་སྐོར །༡་༡་

༣།ཕོགས་ཐོབ་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཀྱྱི་ཐོ་གཞུང་ཡྱིག་ཆ་ཉར་འཇོག་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༢།བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་མེད་པའྱི་
སྐོར།

༨༠་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༣
༨༠་ཇ་༡༽ རྱིས ་སྙན་ ༡་༡་༢། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་ཀྱྱི་བརྒྱ་ཆ་༡༠ཆད་གསབ་མ་བསྡུས་པའྱི་ཐད། སོར ་
༦,༩༠༥།༠༠ དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་བསྡུ་བཞེས་ཀྱྱིས་གང་མགོགས་དཔལ་སུ་རྱིས་འབུལ་དགོས།

༨༠་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༡་༣།ཕོགས་ཐོབ་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཀྱྱི་ཐོ་གཞུང་ཡྱིག་ཆ་ཉར་འཇོག་མེད་པའྱི་ཐད། སེ་ཚན་སོ་
སོ་ནས་ཕོགས་འབབ་ཐོ་གཞུང་ངེས་པར་དུ་ཞུ་ལེན་དང་ཡྱིག་སོད་ནང་བདག་ཉར་ཐོག་ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་བསྡུ་
ཐབས་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།

༨༠་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢།བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་མེད་པའྱི་ཐད། རྱིས་ལོ་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་དཔལ་ལས་ཀྱྱི་བྱུང་འཛིན་
དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་དགོས་རྒྱུ།
༨༡༽

ཧར་སྤུར་འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གིང་ས་གནས་རང་བདྲེན་ཚོགས་ཆུང་།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༨༡་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༡
༨༡་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༡་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༡་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། སོད་བསད་སྐོར།

༨༡་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༡་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༠
༨༡་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན།
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༨༢༽ བདྲེ་སིད་གིང་ས་གནས་རང་བདྲེན་ཚོགས་ཆུང་།
རིས་ལོ་༢༠༠༧་་་༡༥

༨༢་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༤
༨༢་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༢་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༢་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ལམ་སྟོན་ལྟར་ར་འཛིན་ཕག་བསྟར་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༤་༢། སོད་

བསད་སྐོར།

༨༢་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡།ཕོགས་ཐོབ་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཀྱྱི་ཐོ་གཞུང་ཡྱིག་ཆ་འཇོག་ཉར་དགོས་པའྱི་སྐོར།

༨༢་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡།ཕོགས་ཐོབ་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཀྱྱི་ཐོ་གཞུང་ཡྱིག་ཆ་འཇོག་ཉར་དགོས་པའྱི་སྐོར།

༨༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༠
༨༢་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན།

༨༣༽ ལ་སྲེ་བསོད་ནམས་གིང་ས་གནས་རང་བདྲེན་ཚོགས་ཆུང་།
རིས་ལོ་༢༠༡༡་་་༡༥

༨༣་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༢
༨༣་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༣་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༣་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༣་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༣་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
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རྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༢
༨༣་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡་༠། ཡོང་བསད་ཐད། གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༨༣་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢་༠། སོད་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་སོར་ ༢,༤༣༤།༠༠ དུས་འགངས་སུ་མྱི་འགྲོ་བར་
གང་མགོགས་དཔལ་ལས་སུ་རྱིས་འབུལ་བ་དགོས།
༨༤༽

འཆར་འགོད་ལས་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༤

༨༤་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༧
༨༤་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིག་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༤་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༤་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་སྱིག་དོན་བཞྱིན་བསྡུ་འབུལ་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།

༨༤་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༥

རྱིས ་སྙན་ཨང་།༡་༢་༢།གསོལ ་ཕོག ས་ཀྱྱི་ངེས ་ཅན་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་འཐུས་ཚང་མ་ཕུལ་བའྱི་སྐོར ། ༣་

༡།གསོལ་ཕོགས་ཀྱྱི་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་འཐུས་ཚང་མ་ཕུལ་བའྱི་སྐོར།༣་༢།དམྱིགས་བཀར་རོགས་དངུལ་སོར་
༡༢༠༡༡་༡༤གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་དང་།༤་༢།སོད་བསད་སྐོར།
༨༤་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣

རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༢།དམྱིགས་བཀར་རོགས་དངུལ་སོར་༡༢༠༡༡་༡༤གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོ ར།༤་༡།ཡོང་བསད་

དང་།༤་༢།སོད་བསད་སྐོར།

༨༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༣

༨༤་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༢། གསོལ་ཕོགས་ཀྱྱི་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་འཐུས་ཚང་མ་ཕུལ་བའྱི་ཐད། རྱིས་གཙང་
ཟྱིན་འཕོས་རྣམས་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱྱིས་གཙང་མ་བཟོ་དགོས།

༨༤་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། གསོལ་ཕོགས་ཀྱྱི་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་འཐུས་ཚང་མ་ཕུལ་བའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་
བདའ་འདེད་ཀྱྱིས་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༨༤་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥་ནང་གསེས་
༤་བ་ལྟར་ལག་བསྟར་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།
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༨༥༽

ཤྲེས་རིག་ལས་ཁུངས། རིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ནས་༡༤་་་༡༥

༨༥་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༢༨
༨༥་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡༢

རྱིས ་སྙན་ཨང་།༣་༡།བོད ་སོབ ་འཛིན ་ཚོག ས་ཁྱབ་ཁོང ས་སོབ ་ཁག་དྲུག་གྱི་རེག ་ཊར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་རྱིས ་ཁྲའྱི་

སྐོར།༣་༢།སཾ་བོ་ཊའྱི་དགེ་ལས་རྣམས་ཀྱྱི་གསོག་དངུལ་སེད་འབབ་སོད་བསད་སྐོར།༣་༣།སོན་རྱིས ་བཀའ་འཁྲོལ ་ལྟར་མ་

གནས་པའྱི་བྱུང་སོང་འཕར་མའྱི་སྐོར།༣་༤།ཟུར་བཀོལ་རྱིས་ཁྲའྱི་དངུལ་ཁང་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་བྱུང་སོང་ཐད་ཀར་
རྱིས་ཁུར་བས་པའྱི་སྐོར།༣་༦།གཞུང་འབེལ་ཕོགས་བསོད་སྐབས་ལས་བེད་ཚོས་ལས་བསོམས་མ་ཕུལ་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༢།སོར་

༦༢༨,༥༡༠།༩༩ འབབ་ཀྱྱི་བྱུང་དང་།སོར་ ༢༨,༡༡༩།༠༠ འབབ་ཀྱྱི་སོང་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་ཏེ་ལེན་སོད་གནང་
བའྱི་སྐོར།༡་༢་༣།ཟུར་བཀོལ་རྱིས་ཁྲའྱི་དངུལ་ཁང་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་བྱུང་སོང་ཐད་ཀར་རྱིས་ཁུར་ཞུས་པའྱི་སྐོར།༡་༢་
༥།ལས་བེད་ཕོགས་བསོད་ཕེབས་མཁན་རྣམས་ཀྱྱི་ཕོགས་བསོད་ལས་བསོམས་ངོ་བཤུས་མྱིག་སྟོན་བ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐོར།༥་

༡།སྐུ་ཐང་གསར་བཞེངས་དང་བགོ་འགྲེམས་ལྷག་བསད་གནས་སྟངས་སྐོར།༥་༨།ཤེས་རྱི ག་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པའྱི་གྲོས་
དོན་མཇུག་སོང་དགོས་པའྱི་སྐོར།༦།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་དང་རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།༣་༣།ཤོ་
ཁྲལ་དང་དོས་གླའྱི་ཉེས་ཆད་སོར་༡,༤༦༦,༥༩༡།༠༠དམྱིགས་བཀར་རོགས་དངུལ་ནས་སོང་བཏང་བའྱི་སྐོར།
༨༥་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༥

རྱིས་སྙན་ཨང་།༣༌༥༌༠དང་༣༌༥༌༡།༣༌༥༌༢གྲོས་འདྲྱི་བསྐོ་གཞག་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར།༡༌༢༌༡རེག་ཀར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་

རྱིས་ཁྲའྱི་སྐོར།༡༌༢༌༤། གྲོས་འདྲྱི་བསྐོ་གཞག་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར།༣༌༡ Database རེའུ་མྱིག་ལེགས་བཅོས་དགོས་པའྱི་
སྐོར། ༣་༤། རོགས་དངུལ་ལྷག་བསད་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།
༨༥་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། བྷུན་ཏར་དགེ་འོས་མཐོ་སོབ་ཁྲྱིམས་མཐུན་ངོས་འཛིན་མེད་པར་ཨར་རྒྱག་བས་པའྱི་སྐོར། ༣་

༣། དཔེ་དེབ་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་བ་ཁག་ཟོག་དེབ་ནང་བྱིས་འགོད་དགོས་སྐོར།
༨༥་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༥་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༩

༨༥་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༤། སང་ཏོག་སཾ་བོ་ཊ་སོབ་གྲྭ་སོ་བརྒྱབ་ཟྱིན་པའྱི་ས་ཁང་གང་མྱུར་འཚོང་ཐབས་གནང་གལ་ཐད།
ལན་གསལ་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་ལ་དགོངས་སྐོར་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏེ་མཇུག་སོང་གང་ལེགས་གནང་གལ།
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༨༥་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༦། ཁ་པར་གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པ་གསལ་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་
མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༨༥་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། འགྲུལ་འཁོར་ཐོབ་ཐང་ལྟར་འགྲུལ་བཞུད་མ་གནང་བ་གསལ་ཐད། འགྲུལ་འཁོར་ཐོབ་ཐང་ལས་
བརྒལ་བའྱི་འགྲོ་གྲོན་རྣམས་ཕྱིར་བསྡུ་དགོས་རྒྱུ།

༨༥་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༤། བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་གུང་གསེང་ཞུས་པའྱི་ཐད། སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་འཛོལ་
ཆགས་པར་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།

༨༥་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༥། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་ཐད། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་
༡། ༢། ༣། དང་འགལ་བ་ནྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་ཚབས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡྱིན་པས་དབང་ལྡན་འགན་

འཛིན་དང༌། འགན་འཁྲྱིའྱི་ལས་བེད་ངོས་བཟུང་ཐེར་འདོན་ཐོག་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ཉེས་ཆད་ཡན་པོར་མ་སོང་
བ་གཏོང་དགོས།

༨༥་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༦། ཆེད་ལས་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་ཕག་བསྟར་མ་གནང་བའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་
མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གང་ལེགས་གནང་གལ།

༨༥་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༨༥་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༨༥་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ ༦་༠། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རོག ས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐད། འབུལ་བསད་
རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་དཔལ་ལས་སུ་རྱིས་འབུལ་དགོས།
༨༦༽

བདྲེ་སིད་གིང་སཾ་བོ་ཊ་ཉིན་སོབ་དང་དགྲེ་ཕའི་ཚོགས་ཆུང་།
རིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༨༦་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༡༠
༨༦་ཁ༽ མང་ཚོགསས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༦་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༦་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༦
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་ག་སྒྱུར་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༤་༢། སོད་བསད་

སྐོར། ༦་༡། གསོག་འཇོག་དངུལ་ཁང་གྱི་དངུལ་ལྷག་སྐོར། ༧་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༧་༢། སོད་བསད་སྐོར།
༨༦་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༢
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རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར།༣་༡།རྱིས་ཁྲ་ཨ་མ་ནང་གསལ་འབབ་ཁྲལ་(TDS)
ཡོང་བསད་སྐོར།

༨༦་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར།

༨༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༣

༨༦་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༣། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་འགྲོ་གྲོན་སོར་ ༢༦༣,༠༠༠།༠༠ ཐད། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་༥
ནང་གསེས་ ༤ པ་ལྟར་ལག་བསྟར་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།
༨༦་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། རྱིས་ཁྲ་ཨ་མ་ནང་གསལ་འབབ་ཁྲལ་ TDS ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༨༦་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༥་༡་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་འགྲོ་གྲོན་ཐད། སོན་གནད་
འདྱི་རྱིགས་ནྱི་དངུལ་རྱིས་ཐད་ཀྱྱི་འགལ་ཚབ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡྱིན་པས་སྱིག་དོན་བཞྱིན་ལག་བསྟར་ངེས་གནང་དགོས་
རྒྱུ།

༨༧༽

པ་ཀུལ་བོད་ཁིམ་ལསརིགས་སོབ་གཉྲེར་ཁང་།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༠་་་༡༣

༨༧་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༡༣
༨༧་ཁ༽ མང་ཚོགསས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༧་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༧་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། དངུལ་རྐྱང་སོར་ ༢༠༠༠༠།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་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར།
༨༧་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༡༠

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡།གཏའ་འཇོག་མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཡྱིག་ཆ་མེད་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༥།བེད་མེད་ཟོག་ཁག་གཙང་

བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༦།ཚོང་བཅོལ་དུ་བཞག་པའྱི་ཟོག་སྐོར།༣་༡།བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཚོང་སྒྱུར་གནང་ཕོགས་སྐོར།༣་

༢།༡།རྱིན་ཚད་འགྲན་ཤོག་བསྡུ་ལེན་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༣་༡།ཐོ་གཞུང་དང་མ་མཐུན་པའྱི་སྐོར།༣་༣་༢།རྱིས་ལོའ ་ི ནང་ཡོང་
བསད་རྱིས་ཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར།༣་༤།ཀུ་ལུ་ཉྱིན་སོབ་ཀྱྱི་བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢སོད་བསད་
སྐོར།
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༨༧་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢་༡། རྱིན་ཚད་འགྲན་ཤོག་བསྡུ་ལེན་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༣་༢། རྱིས་ལོའ ་ི ནང་ཡོང་བསད་

རྱིས་ཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར།

༨༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༨
༨༧་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡། གཏའ་འཇོག་མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཡྱིག་ཆ་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་
སོང་གྱིས་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་ཐབས་དགོས།

༨༧་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༥། བེད་མེད་ཟོག་ཁག་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་འཕོས་ལྷག་རྣམས་མུ་མཐུད་
མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་གལ།

༨༧་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༦། ཚོང་བཅོལ་དུ་བཞག་པའྱི་ཟོག་ཐད། འཕོས་ཚོང་བཅོལ་སོར་ ༡༣,༢༨༥།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་
སོང་གྱིས་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༨༧་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཚོང་སྒྱུར་གནང་ཕོགས་ཐད། ངག་ཐོག་ཙམ་གྱིས་སྱིག་མཐུན་ཆགས་
ཐབས་བལ་བས་བོད་ཁྱྱིམ་རྱིས ་ཀྱྱི་ལམ་སྟོ ན་མ་དེབ་ནང་གསལ་ལ་འགལ་འཛོལ་ཆགས་འདུག་ན་སྱིག་དོན་ལ་
གཞྱིགས་པའྱི་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།

༨༧་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༣་༡། ཐོ་གཞུང་དང་མ་མཐུན་པའྱི་ཐད། རྱིས་བཅོས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་གནས་གསལ་བ་བཞྱིན་དུས་
འགངས་སུ་མྱི་འགྲོ་བར་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༨༧་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༤། ཀུ་ལུ་ཉྱིན་སོབ་ཀྱྱི་བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས།

༨༧་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༨༧་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༨༨༽

རྡ་ཤོད་བོད་ཁིམ་སོབ་གྲྭ རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༨༨་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༦
༨༨་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༢།འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་ལས་འགལ་བའྱི་སྐོར།

༨༨་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༨་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་ལས་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། ཆོད་གན་གྱི་དུས་ཚོད་དང་མ་མཐུན་

པའྱི་ཕོགས་རྒྱག་སྐོར། ༣་༢། རྱིས་ལོ་སོ་སོའ ་ི སྱིལ་འཛིན་ཟླ་དུས་སོ་སོའ ་ི ནང་རྱིས་ཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར།
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༨༨་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༨་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༢

༨༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡་༠། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༨༨་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢་༠། སོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༨༩༽

སོག་རི་སོང་སཾ་བོ་ཊ་སོབ་གྲྭ རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༨༩་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༧
༨༩་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣

རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༣།གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱྱི་འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་འཛོལ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།༣་༡།ལས་

གཞྱི་ལག་བསྟར་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་འགྲོ་གྲོན་རྱིས་གསལ་མེད་སྐོར།༣་༢།རྒྱ་གར་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་གྱི་ཁྲྱིམས་
སྱིག་ (FCRA 2010) དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་སྐོར།
༨༩་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༩་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༤

རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡། འཕོད་ལས་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། རྱིས་ཁྲར་བཅོས་སྱིག་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༤་༡་༠། ཡོང་བསད་

སྐོར། ༤་༢་༠། སོད་བསད་སྐོར

༨༩་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༩་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༠
༨༩་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་

༩༠༽

ཤིས་ལོངས་སཾ་བོ་ཊ་སོབ་གྲྭ རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༩༠་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༤
༩༠་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
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༩༠་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༠་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར། ༣་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་

བརྒལ་བའྱི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར།

༩༠་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༢
རྱིས་སྙན་ཨང་།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སོད་བསད་སྐོར།

༩༠་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༢

༩༠་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༩༠་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༩༡༽

སྒང་ཏོག་སཾ་བོ་ཊ་སོབ་གྲྭ རིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༩༡་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༦
༩༡་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༦

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།སོབ་ཕྲུག་བདེ་དོན་རྱིས་ཁྲའྱི་བྱུང་སོང་ལ་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་སྐོར།༣་༡།སོབ་གྲྭ་

སོ་བརྒྱབ་ཟྱིན་རེས་ཧྱིན་དྱིའྱི་དགེ་རྒན་ལོ་གཅྱིག་རྱིང་བདག་ཉར་གནང་བའྱི་སྐོར།༣་༢།རྱིས་ཁྲ་འཐུས་ཚང་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་

༣།སོབ་ཕྲུག་བདེ་དོན་རྱིས་ཁྲའྱི་བྱུང་སོང་སོན་རྱི ས་བཀའ་འཁྲོལ་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སོད་བསད་
སྐོར།

༩༡་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༡་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༡་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༡་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༠
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རྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༢༽ ལ་དྭགས་བོད་ཁིམ་སོབ་གྲྭ རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༩༢་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༢༧
༩༢་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༥

རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡།སོབ་གྲྭའྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར།༣་༥།ཀ༽བྱུང་འཛིན་རྱིས་ཁུར་མ་ཞུས་

པའྱི་སྐོར།༣་༦།བོད་ཁྱྱིམ་རྱིས་ཀྱྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར།༣་༨།སོབ་གྲྭའྱི་དངོས་ཟོག་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་ཕོགས་
ཐད་སྟངས་འཛིན་ཞན་སྐོར།༣་༡༡།རྱིས་ཁྲར་བཅོས་སྱིག་དགོས་སྐོར།

༩༢་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣༌༢ཐོབ་འཛིན་རྫུན་མ་བཟོས་པའྱི་སྐོར། ༣༌༤ཕྱི་དངུལ་ལེན་བེད་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར།

༣༌༧དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་གྱི་དངུལ་འབོར་རྱིས་ཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར།
༩༢་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༧

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༨། བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༩། བོད་ཁྱྱིམ་རྱིས་ཀྱྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་མ་གནས་

པའྱི་སྐོར། ༣་༡། རྱིས་ཟུར་བསྟན་འཛིན་འཕྱིན་ལས་ནས་སོར ་ ༣༣༨༤༠།༠༠ གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། ཀ རྱིན་
ཚད་འགྲན་ཤོག་བསྡུ་ལེན་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ཁ། བོགས་ལེན་པ་དང་མཉམ་དུ་ལས་བསོལ་གན་ཡྱིག་བཞག་མེད་སྐོར། ༣་
༣། ལས་བེད་ཀྱྱི་མཐུན་རྐྱེན་གནམ་ཐོག་ཕེབས་རྒྱུའྱི་འགྲུལ་རྱིན་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར།༣་༥། བོད་ཁྱྱིམ་རྱིས་ཀྱྱི་
ལམ་སྟོན་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར།༣་༦། ཡོང་འབབ་རྣམས་དུས་ཐོག་རྱིས་ཁུར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།
༩༢་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༨

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༢།བཟའ་བཅའྱི་ཟོག་ཆད་སྐོར།༡་༢་༣།རྡོ་ཞུན་རླངས་རས་འགེང་གླ་རྱིས་ཆད་ཐོན་པའྱི་སྐོར།༡་༢་

༡༡།སོབ་གྲྭའྱི་དངོས་ཟོག་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་ཕོགས་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༡༢།ལ་དྭགས་བོད་ཁྱྱིམ་ནང་སོབ་ཕྲུག་

སོབ་འཇུག་ཐོག་ར་འཛིན་སྱིག་གཞྱི་མེད་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༡༣།བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཁག་ཅྱིག་རྱིས་ཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར།༣་
༧།སོབ་གྲྭའྱི་དངོས་ཟོག་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་ཕོགས་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སོད་བསད་སྐོར།
༩༢་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༤

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡༡།སོབ་གྲྭའྱི་དངོས་ཟོག་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་ཕོ གས་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༡༢།ལ་

དྭགས་བོད་ཁྱྱིམ་ནང་སོབ་ཕྲུག་སོབ་འཇུག་ཐོག་ར་འཛིན་སྱིག་གཞྱི་མེད་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༡༣།བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཁག་ཅྱིག་
རྱིས་ཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར།༣་༧།སོབ་གྲྭའྱི་དངོས་ཟོག་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་ཕོགས་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སྐོར།
༩༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༨
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༩༢་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡། བཀའ་ཁྲོལ་མེད་པའྱི་ཟུར་རྱིས་ཉར་བའྱི་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་ལྕགས་ཐབ་གྲངས་ ༤
དང་ཨར་འདམ་དོ་གྲངས་༡༡༨ ། ཨར་པོའ ་ི ལས་གླ་སོར་ ༢༠,༧༨༠།༠༠ བཅས་དབུས་བོད་ཁྱྱིམ་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་
ལ་སྙན་སེང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བགྱིས་ཏེ་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༩༢་ཇ ་༢ ༽ རྱིས ་སྙན་ ༡་༢་༢། བཟའ་བཅའྱི་ཟོག ་ཆད་ཐད། ག ཉེར ་པ་ཚེ་བརྟན་བཀ་ཤྱིས ་ནས ་བཟའ་འབྲུ་སོར ་
༡༤༣༦༨༦༢།༠༠ མ་གནས་ཉྱིས་ཟློས་བཏང་བའྱི་སོན་གནད་ཐོག་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་ཐག་གཅོ ད་གནང་
དོན་ལྟར་གཉེར་པ་ཚེ་བརྟན་བཀ་ཤྱིས་ནས་ སོར་ ༥༥༠,༠༠༠།༠༠ དང་ རྱིས་པ་བསྟན་འཛིན་འཕྱིན་ལས་ནས་
ཞྱིབ་འཇུག་ཡེ་ནས་མ་བས་བར་སོར་ ༡༢༥,༠༠༠།༠༠ སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་པ་ཐག་གཅོད་གནང་དོན་ལྟར་མུ་མཐུད་
མཇུག་སོང་བདའ་འདེད་ཀྱྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༩༢་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༤། སོབ་གྲྭའྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་ཐད། ཅ། རྱིས་སྙན་དང་རྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་

གཉྱིས་མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག་པས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་ར་སོད་དག་སེལ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། ཇ།
འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༩༢་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༦། རྱིས་གསལ་དང་ཞྱིབ་ཕའྱི་ཐོ་གཞུང་རྱིས་མཐུན་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་རེས་མའྱི་རྱིས་
ཞྱིབ་སྐབས་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༩༢་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། ག ལས་གཞྱིའྱི་འགྲོ་གྲོན་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས ་
ལུགས་མཐུན་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༩༢་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༤། ༡+༢ ཁྲྱིམས་སྱིག་དོན་ཚན་ 194C དང་འགལ་འཛོལ་བྱུང་བ་དང་། འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམ་སྱིག་དོན་
ཚན 194J དང་འགལ་འཛོལ་བྱུང་བའྱི་ཐད། འགན་ལྷན་ནས་སྱིག་དོན་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཐག་གཅོད་གནང་ཕོགས་
དགོས་རྒྱུ།

༩༢་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༩༢་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༩༣༽ རྡ་སྲེང་བོད་ཁིམ་དབུས་སི་ཁབ་ཡིག་ཚང་།
རིས་ལོ་༢༠༡༢་་་༡༥

༩༣་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༢༤
༩༣་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༣་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༣་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
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རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༣། འགན་ལེན་པ་མེད་པའྱི་ཐོག་སོབ་ཡོན་བུན་གཡར་གནང་བའྱི་སྐོར།

༩༣་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༡༧

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་ཡོན་མ་དེབ་ནང་གསལ་ལྟར་ར་འཛིན་ཕག་བསྟར་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།༡་༢་༢།སོབ་

ཡོན་བུན་གཡར་བསྡུ་བསད་སྐོར།༡་༢་༣།བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་ཡོན་མ་དེབ་ནང་གསལ་ལྟར་ར་འཛིན་ཕག་བསྟར་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།༣་
༤།ལམ་སྟོན་ནས་འགལ་འཛོལ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།༣་༥།སོང་ཁྲ་ལ་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱྱི་ཡྱིག་ཆ་འཐུས་ཚང་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༧།འགྲོ་

གྲོན་གྱི་དན་རྟགས་བྱུང་འཛིན་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༨།སོབ་ཡོན་འཕར་མ་སོང་བའྱི་སྐོར།༣་༡༠།ངོ་སོང་གྱི་དན་རྟགས་ཡྱིག་ཆ་མེད་
པའྱི་སྐོར།༣་༡༡།སོབ་ཡོན་ལམ་སྟོན་མ་དེབ་དང་འགལ་འཛོལ ་ཆགས་པའྱི་སྐོར།༣་༡༢།དགེ་རྒན་བསྐོ་བཞ ག་དང་གསོལ ་
ཕོག ས་སར་བའྱི་སྐོར།༣་༡༣།དངུལ་རྐྱང་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སྐོར།༣་༡༤།ཕོག ས་འབབ་ཀྱྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་དང་བངས་དཔྱ་

དངུལ་གཅོག་འཐེན་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༡༦།སོད་བསད་སོར་༣༣༩༤༠༨་༥༠མ་དངུལ་ལ་བརབས་པའྱི་སྐོར།༣་༡༩།སོར་
༡༥༦༦,༦༠༨་༠༠ ཞྱིག་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ་ལ་འཕར་མ་གནང་བའྱི ་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སོད་བསད་སྐོར།༥་
༡།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།
༩༣་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༦

རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༤།ལམ་སྟོན་ནས་འགལ་འཛོལ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།༣་༧།འགྲོ་གྲོན་གྱི་དན་རྟགས་བྱུང་འཛིན་མེད་པའྱི་

སྐོར།༣་༨།སོབ་ཡོན་འཕར་མ་སོང་བའྱི་སྐོར།༣་༡༢།དགེ་རྒན་བསྐོ་བཞག་དང་གསོལ་ཕོགས་སར་བའྱི་སྐོར།༣་༡༤།ཕོགས་

འབབ་ཀྱྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་གཅོག་འཐེན་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༡༩།སོར་༡,༥༦༦,༦༠༨་༠༠ཞྱིག་རྡ་སྟེང་བོད་
ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ་ལ་འཕར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།

༩༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༡༧

༩༣་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡། བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་ཡོན་མ་དེབ་ནང་གསལ་ལྟར་ར་འཛིན་ཕག་བསྟར་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། ལན་གསལ་
བཞྱིན་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༩༣་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༢། སོབ་ཡོན་བུན་གཡར་བསྡུ་བསད་ཐད། ལན་གསལ་བཞྱིན་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༩༣་ཇ་༣༽ རྱིས ་སྙན་ ༡་༢་༣། བོད་ཁྱྱིམ ་སོབ ་ཡོན་མ་དེབ་ནང་གསལ་ལྟར་ར་འཛིན་ཕག་བསྟར་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། ལན་
གསལ་བཞྱིན་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༩༣་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། འགྲོ་གྲོན་གྱི་དན་རྟགས་ཡྱིག་ཆ་སྱིལ་འཛིན་དང་བྱུང་འཛིན་སོགས་གང་ཡང་མཉམ་སར་མེད་
པའྱི་ཐད། དན་རྟགས་སྱིལ་འཛིན་ནམ་དོ་བདག་གྱི་ས་རྟགས་འཁོད་པའྱི་བྱུང་འཛིན་སོང་ཁྲར་མཉམ་སར་ངེས་པར་
དགོས་འདུག་ན་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༩༣་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། སྱིར་བཏང་རྱིས་ཁྲའྱི་དངུལ་ཁང་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ཞུ་ལེན་བས་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་
ལམ་སྟོན་ལྟར་ཁྲྱིམས་སྱིག་ཁག་ལ་ཐུགས་སང་གྱིས་མ་འོངས་པར་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།
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༩༣་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༥། སོང་ཁྲ་ལ་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱྱི་ཡྱིག་ཆ་འཐུས་ཚང་མེད་པའྱི་ཐད། འགྲོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ལས་གཞྱི་
དང་འབེལ ་བའྱི་འགྲོ་གྲོན ་ཁག་ཅྱིག ་ལ་འགྲོ་གྲོན་གྱི་དན་རྟགས་སྱིལ ་འཛིན་དང་བྱུང་འཛིན་སོགས་གང་ཡང་མྱི་
འདུག་ན་རྱིས་ཞྱིབ་རེས་མར་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་དགོས།

༩༣་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༦། མཐོ་སོབ་ཀྱྱི་སོབ་ཡོན་བགོ་འགྲེམས་གནང་ཁག་ཅྱིག་ལ་དོ་བདག་གྱི་བྱུང་འཛིན་མེད་པའྱི་ཐད།
སོབ་ཡོན་ཏག་ཏག་འབོར་ཡོད་མེད་ཀྱྱི་ཞྱིབ་ཡུལ་མྱི་འདུག་པས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་
གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༩༣་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༩། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་གྱི་སེད་ཀ་ཉུང་བ་ཐོབ་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་དངུལ་ཁང་ལ་
འབེལ་གཏུགས་ཀྱྱིས་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཡྱིན་ཁ་གསལ་བཟོས་ཏེ་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༩༣་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡༡། སོབ་ཡོན་ལམ་སྟོན་མ་དེབ་དང་འགལ་འཛོལ་ཆགས་པའྱི་ཐད། བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་ཡོན་ལམ་སྟོན་མ་
དེབ་ཀྱྱི་ལེའུ་གསུམ་པའྱི་དོན་ཚན་བདུན་པའྱི་ནང་གསེས་གསུམ་པར་འགལ་འཛོལ་ཆགས་འདུག་ན་སྱིག་འགལ་
ལ་གཞྱིགས་པས་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།

༩༣་ཇ་༡༠༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡༦། སོད་བསད་སོར་ ༣༣༩,༤༠༨།༥༠ མ་དངུལ་ལ་བརབས་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་
ལྟར་སོད་བསད་དངུལ་འབབ་དེ་དག་སེ་ཚན་གྱི་མ་དངུལ་ལ་བརབས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་བརབས་ཆོག་
པའྱི་འགན་ལྷན་གྱི་བཀལ་འཁྲོལ་བཅས་རེས་ལོའ ་ི རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟོན་དགོས་རྒྱུ།

༩༣་ཇ་༡༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡༧། སྱིག་འགལ་གྱུར་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་གླ་འབབ་དང་འབེལ་བའྱི་འབབ་ཁྲལ་ས་འདོན་དང་ལྡེ་ར་
ལྡུན་བོད་ཁྱྱིམ་ལག་ཤེས་ནས་ཡོང་འབབ་ཁྲལ་མ་དངུལ་ལ་བརབས་འདུག་པ་གཉྱིས་སྱིག་འགལ་ཆགས་འདུག་ན་

སྱིག་དོན་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་གནང་ཕོགས་ངེས་པར་དགོས་རྒྱུ་དང་། སོད་བསད་རྱིགས་མ་དངུལ་དུ་བརབས་པའྱི་
དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དགོས་དབང་སྦུག་འདྲེན་མ་ཡྱིན་པར་ཁ་གསལ་བཟོ་དགོས།

༩༣་ཇ་༡༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡༨། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་གྱི་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། སེད་ཀ་ཏག་ཏག་ཐོབ་ཡོད་
མེད་ཞྱིབ་ཡུལ་མེད་པར་ཁུངས་ལྡན་ཡྱིག་ཆ་མཉམ་སར་གྱིས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟོན་དགོས།

༩༣་ཇ་༡༣༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡༨་༢། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་ལ་སེད་འབབ་ཉུང་བ་ཐོབ་པའྱི་ཐད། དངུལ་ཁང་ལ་འབེལ་གཏུགས་
ཀྱྱིས་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་ཁ་གསལ་བཟོས་ཏེ་རེས་མའྱི་རྱིས ་ཞྱིབ་སྐབས་དན་རྟགས་མྱིག ་སྟོན་
དགོས།

༩༣་ཇ་༡༤༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡༨་༣། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་ཁག་ཅྱིག་རྱིས་ཁུར་མེད་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་
དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་དེ་དག་རྱིས་ཁྲ་གང་གྱི་ནང་རྱིས་ཁུར་ཞུས་ཡོད་མེད་དང་། དེ་འབེལ་གྱི་བྱུང་འཛིན་སོགས་
ཀྱྱི་ཞྱིབ་ཕ་ཁག་རེས་ལོའ ་ི རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་ངེས་པར་མྱིག་སྟོན་དགོས།

༩༣་ཇ་༡༥༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༩༣་ཇ་༡༦༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༩༣་ཇ་༡༧༽ རྱིས་སྙན་ ༥་༠། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐད། འཕོས་འབུལ་
བསད་སོར་ ༢༣,༩༤༧,༥༩༩།༦༡ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་དཔལ་ལས་སུ་རྱིས་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།
༩༤༽

རྡ་སྲེང་བོད་ཁིམ་ཟུར་དངུལ་བདྲེ་དོན་སྲེ་ཚན།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༩༤་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༣༣
༩༤་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༡་༡། VCD དང་DVD ཟོག་དེབ་སྐོར།༡་༡་༢།འགན་ལྷན་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་འཕར་སོང་སྐོར།༤་

༡།ཡོང་བསད་སྐོར།

༩༤་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣༌༡དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་སྐོར།

༩༤་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༤
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༦། སྨན་ཁང་ལ་ས་འདོན་གནང་བ་ཕྱིར་སོག་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༡༢། རྱིས་འགོ་དབེ་དེབ་ནང་

མེད་པའྱི་དངུལ་འབོར་སྐོར། ༣་༢༠། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཡོང་འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༢༢། ཉེས་ཆད་ཆག་
ཡང་བཏང་བའྱི་སྐོར།

༩༤་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༡༩

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ལས་སོབ་ཀྱྱི་སྨན་བཅོས་མཐུན་རྐྱེན་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༢། རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར།

༣་༣། ལས་བེད་ལ་བུན་གཡར་གཏོང་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༤། ལས་བེད་བཅོལ་དངུལ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་
༨། དངུལ་རྔན་ནོར་ནས་འཐེན་པའྱི་སྐོར། ༣་༡༡། དགུན་ཁ་སོ་སེང་སྐོར་སོད་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡༤། དངུལ་རྔན་ཕྱིར་
སོག་གནང་བ་ལས་ལྷག་དོ་བདག་གྱི་ཐོ་གཞུང་ནས་འཐེན་པའྱི་སྐོར། ༣་༡༧། གྲོས་མཐུན་དང་འགལ་འཛོལ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༣་

༢༡། སྱིག་གཞྱི་ཕག་བསྟར་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༢༤། རྒྱབ་རྟེན་ཡྱིག་ཆ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༢༧། རྱིས་ཁྲ་དང་ཐོ་གཞུང་གྱི་
དངུལ་འབོར་ལ་བར་ཁྱད་སྐོར། ༤་༡། ༤་༡་༡། ༤་༡་༢། ༤་༡་༣། ཡོང་བསད་སྐོར། ༤་༢། ༤་༢་༡། ༤་༢་༢། ༤་༢་༣། སོད་
བསད་སྐོར།

༩༤་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༤། ལས་བེད་བཅོལ་དངུལ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར།

༩༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༢༣

༩༤་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། ལས་སོབ་ཀྱྱི་སྨན་བཅོས་མཐུན་རྐྱེན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། དོགས་འདྲྱིའྱི་ལན་གསལ་ལྟར་རེས་
མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་ཐོ་གཞུང་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༩༤་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༣། ལས་བེད་ལ་བུན་གཡར་གཏོང་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། བུ་ལོན་གསོག་དངུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་

༦༠ ལས་བརྒལ་ཏེ་བུ་ལོན་གཡར་བ་གོང་རྱིམ་རྱིས་ཀྱྱི་ལམ་སྟོན་འབྲུ་དོན་དང་འགལ་འཛོལ་ཆགས་པ་དང་། སོར་
༦༦,༥༩༩།༩༩ ཡྱི་གསོག་དངུལ་ཆ་ཚང་ལས་བུན་གཡར་མང་བ་ཆགས་པ། ལས་བེད་ཞབས་ལོ་༥ལས་ཉུང་བ་
ཁག་ཅྱིག་ལ་བུ་ལོན་གཡར་ཏེ་རྱིས་ཀྱྱི་ལམ་སྟོན་མ་དེབ་ནང་གསལ་གྱི་འབྲུ་དོན་དང་འགལ་འཛོལ་ཆགས་པ། བུ་

ལོན་ཕྱིར་སོག་སྐབས་དགོས་ངེས་ཡྱིག་ཆ་མཉམ་སར་མེད་པ། རྱིས་བཅོས་ཁག་ལ་རྒྱབ་རྟེན་ཡྱིག་ཆ་གང་ཡང་
མེད་པ། ལོ་ལྔའྱི་བུ་ལོན་ཕྱིར་སོག་གནང་དགོས་ཀྱང་མ་གནང་བར་ད་དུང་ཡང་ཡོང་བསད་གསལ་བཞྱིན་པ་སོགས་
སོན་གནད་མང་དག་ཅྱིག་ཐོན་འདུག་པས། སྱིག་འགལ་དུ་གྱུར་པ་དེ་རྱིགས་སྱི་ཁྱབ་འགན་ལྷན་ནས་ཞྱིབ་རད་ཀྱྱིས་
ཐག་གཅོད་ནན་འདྲོངས་དགོས་རྒྱུ།

༩༤་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༥། ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་དུ་གསལ་བ་བཞྱིན་སོར་ ༣༢༨,༤༡༣།༠༠ གྱི་གང་ར་
བཟོ་བཅོས་ལས་གཞྱི་དེ་དག་སྱིག་མཐུན་བྱུང་མྱི་འདུག་པས་གོང་རྱིམ་ནས་ཐག་གཅོད་ནན་ཏན་གནང་གལ།

༩༤་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༨། དངུལ་རྔན་ནོར་ནས་འཐེན་པའྱི་ཐད། སོབ་ཕྲུག་ཁ་ཤས་ཀྱྱི་དངུལ་རྔན་ཕྱིར་སོད་གནང་བ་རྣམས་
ཐོ་གཞུང་ནང་གསལ་ལྟར་འབེལ་ཡོད་སོབ་ཕྲུག་གང་དེའྱི་མྱིག་ཐོག་གསལ་བའྱི་དངུལ་རྔན་ནས་གཅོག་འཐེན་མ་

གནང་བར་སོབ་ཕྲུག་གཞན་གྱི་དངུལ་རྔན་ནས་གཅོག་འཐེན་བས་པའྱི་ནོར་འཛོལ་བྱུང་འདུག་ན་རྱིས་བཅོས་ཀྱྱིས་
རེས་ལོའ ་ི རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་ཐོག་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༩༤་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༩། དངུལ་རྔན་འཕར་མ་ཕྱིར་སོག་གནང་བའྱི་ཐད། སོར་༡༥,༣༥༠།༠༢ བུན་ནག་གྱི་ངོ་བོར་རྱིས་
ཁུར་གྱིས་རྱིས་བསུབ་བཏང་འདུག་པ་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་སྱིག་མཐུན་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༩༤་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡༠། མཐོ་སོབ་སོབ་ཡོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། སོབ་མ་ཚེ་དབང་དཔལ་མོ་སོབ་ཨང་ ༠༣།༣༣༨༩
ཅན་དང་སོབ་མ་ཆོས་སྱིད་སོལ་མ་སོབ་ཨང་ ༠༣།༣༣༤༡ ཅན་གཉྱིས་ལ་སོར་ ༤,༢༠༠།༠༠ རེ་གནང་རྒྱུ་ཆད་
ལྷག་བྱུང་འདུག་པས་དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་ངེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

༩༤་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡༡། དགུན་ཁའྱི་སོ་སེང་སྐོར་བསོད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། ༡ སྨན་རྱིན་སོར་ ༤༣༣།༦༥ འཕར་མ་
གནང་བ་དང་། ༢ སོབ ་གྲྭ་ཁག་བརྒྱད་རེ་རེ་ལ་རོག ས་རམ་སོར ་ ༡༣༨,༠༠༠།༠༠ གནང་སོན་བྱུང་འདུག་ཀྱང་

འབེལ་ཡོད་སེ་ཚན་ལ་ལག་འབོར་མ་བྱུང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཐོན་པ། ༣། སྣུམ་འཁོར་གཡར་བའྱི་དན་རྟགས་སྱིལ་
འཛིན་ནམ་བྱུང་འཛིན་མཉམ་སར་མྱི་འདུག་པ། ༤། དམྱིགས་བསལ་ལས་དོད་གནང་སོལ་ཡོད་པ་དེ་ལ་འགན་ལྷན་
ནམ་འཛིན་སོང་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་གྲོས་ཆོད་མྱི་འདུག་པ་སོགས་སོན་གནད་རྣམས་རེ་རེ་བཞྱིན་ཞྱིབ་རད་ཀྱྱིས་དུས་

འགངས་སུ་མ་སོང་བར་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དང་དམྱིགས་བསལ་རོགས་རམ་སོར་ ༡༣༨,༠༠༠།༠༠ གྱི་
གནས་སྟངས་ངོ་མ་ཇྱི་ཡྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས ་དངོས་བདེན་དན་རྟགས་རྱིས་ཞྱིབ ་རེས ་མར་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྱིས ་
གཙང་བཟོ་དགོས།
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༩༤་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡༣། རྱིས་ལོ་རྱིང་པའྱི་འགྲོ་གྲོན་རྱིས་ལོ་གསར་པའྱི་ནང་རྱིས་འཁུར་ཞུས་པའྱི་ཐད། ༡། དངུལ་རྔན་
འགྲོ་གྲོན་སོར་ ༤༡,༣༦༥།༠༠ ལ་དན་རྟགས་ཡྱིག་ཆ་གང་ཡང་མཉམ་སར་མྱི་འདུག་པ་དང་། ༢། སོབ་ཕྲུག་བསྟན་
འཛིན་ངག་དབང་སོབ་ཨང་ ༠༡།༣༢༤༤ ཅན་ལ་སོར་ ༧,༠༠༠།༠༠ གྱི་ཁུངས་ལྡན་རྒྱབ་རྟེན་ཡྱིག་ཆ་མྱི་འདུག་
པས་སོན་གནད་འདྱི་གཉྱིས་འཛིན་སོང་ནས་ཐུགས་ཞྱིབ་ཀྱྱིས་རྱིས་ཀྱྱི་ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་ཕག་བསྟར་གནང་
ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།

༩༤་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡༤། དངུལ་རྔན་ཕྱིར་སོག་གནང་བ་ལས་ལྷག་དོ་བདག་གྱི་ཐོ་གཞུང་ནས་འཐེན་པའྱི ་ཐད། རྱིས་
བཅོས་ཀྱྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༩༤་ཇ་༡༠༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡༥། སོད་བསད་རྱིས་འགོ་ནས་སོང་བཏང་སྟེ་མ་དངུལ་ལ་བརབས་པའྱི་ཐད། ༡།བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་
སེའྱི་རྱིས་ཀྱྱི་ལམ་སྟོན་མ་དེབ་ཀྱྱི་ལེའུ་ལྔ་པ་དོན་ཚན་གསུམ་པ་དང་འགལ་འཛོལ་ཆགས་པ་དང་། ༢། སྱིན་བདག་
གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་ཐོག་བོད་ཁྱྱིམ་རྱིས་ཀྱྱི་ལམ་སྟོན་མ་དེབ་ནང་གསལ་འགལ་བ་ཆགས་པ་གཉྱིས་ལ་ཐུགས་
ཞྱིབ་ཀྱྱིས་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།

༩༤་ཇ་༡༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡༦། ཚེ་རྱིང་དངོས་གྲུབ་ཀྱྱི་དངུལ་རྔན་སྱིར་བཏང་རྱིས་ཁོངས་སུ་འཕོ་འགྱུར་གནང་བའྱི་ཐད།

སོང་ཁྲའྱི་མཉམ་སྱིར་བཏང་རྱིས་ཁོངས་ཀྱྱི་བྱུང་འཛིན་མ་གཏོགས་གཞན་རྒྱབ་རྟེན་ཡྱིག་ཆ་གང་ཡང་མཉམ་སར་
མྱི་འདུག་ན་རྱིས་ཀྱྱི་ལམ་སྟོན་མ་དེབ་ནང་གསལ་ལྟར་སྱིན་བདག་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ངེས་པར་དགོས་རྒྱུ།

༩༤་ཇ་༡༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡༧། གྲོས་མཐུན་དང་འགལ་འཛོལ་བྱུང་བའྱི་ཐད། པ་སངས་ཆོས་སོན་གྱི་མྱིང་ཐོག་ད་དུང་དངུལ་
རྔན་སོད་བསད་སོར་ ༧༨,༥༤༦།༢༥ གསལ་བ་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་རྱིས་གཙང་དགོས་རྒྱུ་དང་། གྲོས་མཐུན་

དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་པའྱི་གནས་སྟངས་དང་དངུལ་རྔན་ཆ་ཚང་ཕྱིར་སོག་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་གསལ་
བཤད་དགོས།

༩༤་ཇ་༡༣༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡༨། དངུལ་རྔན་ཕྱིར་སོག་གནང་ཚུལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་བཞྱིན་མུ་མཐུད་
མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༩༤་ཇ་༡༤༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡༩། བྱུང་འཛིན་མེད་པའྱི་ཐད། དངུལ་རྔན་ཞུ་སོད་གནང་བའྱི་དན་རྟགས་བྱུང་འཛིན་བསྡུ་བཞེས་
ཀྱྱིས་རེས་ལོའ ་ི རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟོན་ཐོག་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༩༤་ཇ་༡༥༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢༡། སྱིག་གཞྱི་ལྟར་ཕག་བསྟར་གནང་མེད་པའྱི་ཐད། གྲོས་ཆོད་ཀྱྱི་ནང་དོན་དང་འགལ་འཛོལ་

ཆགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཐོན་ཡང་ཉེས་ཆད་མ་བཏང་བར་གསལ་བཤད་ཡང་དག་དགོས་རྒྱུ་དང་། ནང་གསེས་ཀ
ནས་ཁ་བར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༩༤་ཇ་༡༦༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢༣། རྱིས་འགོ་དབེ་དེབ་ནང་མ་གསལ་བའྱི་དངུལ་འབབ་ཐད། རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་གནས་
སྟངས་གསལ་བཤད་ཀྱྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༩༤་ཇ་༡༧༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢༤། རྒྱབ་རྟེན་ཡྱིག་ཆ་མེད་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་བཞྱིན་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་དན་
རྟགས་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༩༤་ཇ་༡༨༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢༥། བྱུང་འཛིན་མེད་པའྱི་ཐད། དན་རྟགས་བྱུང་འཛིན་བསྡུ་བཞེས་ཀྱྱིས་རྱིས་ལོ་རེས་མའྱི་རྱིས་
ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟོན་དགོས་རྒྱུ།

༩༤་ཇ་༡༩༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢༦། འགུལ་མེད་ལྷག་པའྱི་ལས་བེད་གསོག་དངུལ་ཐད། སོད་བསད་གསལ་བཞྱིན་པ་དག་གྱི་མྱིང་
ཐོག་ཁྱོན་སོར་ ༡,༡༥༢,༡༣༧།༠༠ འདུག་པ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༩༤་ཇ་༢༠༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢༧། རྱིས་ཁྲ་དང་ཐོ་གཞུང་གྱི་དངུལ་འབོར་ལ་བར་ཁྱད་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོར་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་
རྱིས ་ཁྲ་དང་ཐོ་གཞུང་གཉྱིས ་ཀྱྱི་དངུལ་འབོར ་མཐུན་པ་བཟོ་གལ་གསལ་ཡང་ད་དུང་དེ་མུར་ལྷག་འདུག་ན་མུ་
མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༩༤་ཇ་༢༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢༨། Form 16A མྱིག་སྟོན་དགོས་པའྱི་ཐད། དངུལ་ཁང་གྱི་དན་རྟགས་ཡྱིག་ཆ་རེས་ལོའ ་ི རྱིས་
ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༩༤་ཇ་༢༢༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༩༤་ཇ་༢༣༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༩༥༽

རྡ་སྲེང་བོད་ཕྲུག་ཁིམ་སྲེ། རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༩༥་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༢༣
༩༥་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡༥

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།ལོ་མཇུག་སྐབས་ཟོག་བཤེར་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།༡་༢་༢།ཨར་ལས་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་

སྐོར།༡་༢་༣།ཨར་ལས་དང་འབེལ་བའྱི་དགོས་ངེས་ཀྱྱི་ཞུ་སོ་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༤།སོབ་གྲྭའྱི་ཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་

དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར།༡་༢་༥།སོབ་གྲྭའྱི་ཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར།༡་༢་༦།རྱིས་མཇུག་

ཉྱིན་ཟོག་བཤེར་གནང་ལམ་མེད་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༧།སོང་ཁྲའྱི་རྒྱབ་རྟེན་སྱིལ་འཛིན་མཉམ་སར་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༨།འགྲོ་གྲོན་
ལོ་ཁམས་སོ་སོར་རྱིས་ཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༩།སོབ་ཡོན་ཡོང་བསད་དང་ས་འདོན་ཐོག་བར་ཁྱད་ཐོན་པའྱི་སྐོར།༡་༢་

༡༢།ཟ་འབྲུའྱི་ཟོག་དེབ་ལ་སྟངས་འཛིན་ཞན་སྐོར།༡་༢་༡༤།རྱིན་ཐང་བསྐོར་སྱིག་བསྡུ་ལེན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།༣་༡།རྒན་གསོ་ཁང་
གསར་རྒྱག་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར།༣་༢།གསོལ་ཕོགས་ཀྱྱི་བརྒྱ་ཆ་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་གཅོག་ཆ་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།༣་༣།འགྲོ་གྲོན་
ལོ་ཁམས་སོ་སོར་རྱིས་ཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར།༣་༤།རྱིན་ཐང་བསྐོར་སྱིག་བསྡུ་ལེན་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར།
༩༥་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༥་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣
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རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༠། སྙན་ཐོར་མཇུག་གནོན་གནང་མུས་དང་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། ཐབ་ཚང་གྱི་ཟོག་དང་འབེལ་

བའྱི་སྐོར། ༣་༢། ཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར།
༩༥་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༡

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༢།སོབ་ཐོན་ཟྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཁག་གྱི་སོབ་ཡོན་འབུལ་བསད་སྐོར།

༩༥་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༥

༩༥་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༢། སོབ་ཐོན་ཟྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཁག་གྱི་སོབ་ཡོན་འབུལ་བསད་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་
བདའ་འདེད་ཀྱྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༩༥་ཇ་༢༽ ༡་༢་༣། བྱུང་འཛིན་མྱིག ་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོག ས་ཀྱྱི་མང་ཚོག ས་རྱིས ་ཁྲའྱི་

ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༧ པས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་ཞྱིབ་འཇུག་ནན་འདྲོངས་གནང་གལ་གསལ་ཡང་ད་དུང་དེ་
མུར་ལྷག་འདུག་ན་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༩༥་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༣། ཉྱིན་གླའྱི་བརྒྱ་ཆ་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་གཅོག་ཆ་མ་གནང་བའྱི་ཐད། སོར་ ༤༤༥།༠༠དོ་བདག་ནས་
བསྡུ་བཞེས་ཀྱྱིས་ས་གནས་རང་ཚོགས་སུ་རྱིས་འབུལ་དགོས།

༩༥་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༩༥་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༩༦༽

རྡ་སྲེང་བོད་ཁིམ་རྒས་ཕོགས་མ་དངུལ་དགྲེ་ར།
རིས་ལོ་༢༠༡༢་་་༡༥

༩༦་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༧
༩༦་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༦་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༦་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། བགྲེས་ཡོལ་ས་བསྣུར་ལུགས་མཐུན་བྱུང་མེད་པའྱི་སྐོར།

༩༦་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༣
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རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།ར་དགོངས་ཟྱིན་པའྱི་ལས་བེད་ཀྱྱི་རྒས་ཕོགས་ཀྱྱི་རང་འབབ་བསྡུ་འབུལ་བརྒྱ་ཆ་༣ཕྱིར་སོད་

མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། ར་དགོངས་ཟྱིན་པའྱི་ལས་བེད་ཀྱྱི་རྒས་ཕོགས་ཀྱྱི་རང་འབབ་བསྡུ་འབུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༣ ཕྱིར་སོད་མ་
གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༣། རྒས་ཕོགས་སོར་ ༣,༣༧༦་༠༠ ཕྱིར་སོད་དགོས་པའྱི་སྐོར།
༩༦་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༦
༩༦་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡། ར་དགོངས་ཟྱིན་པའྱི་ལས་བེད་ཀྱྱི་རྒས་ཕོགས་ཀྱྱི་རང་འབབ་བསྡུ་འབུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༣ ཕྱིར་སོད་
མ་གནང་བའྱི་ཐད། འགན་ལྷན་ལ་སྙན་གསེང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༩༦་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། ར་དགོངས་ཟྱིན་པའྱི་ལས་བེད་ཀྱྱི་རྒས་ཕོགས་ཀྱྱི་རང་འབབ་བསྡུ་འབུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༣ ཕྱིར་སོད་མ་
གནང་བའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་འབེལ་ལམ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༩༦་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། བྱུང་འཛིན་དང་རྒྱབ་ལོངས་མེད ་པའྱི་ཐད། འབེལ་ཡོད་ནས་བྱུང་འཛིན་བསྡུ་བཞེས་ཀྱྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༩༦་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༣། རྒས་ཕོགས་སོར་ ༣,༣༧༦།༠༠ ཕྱིར་སོད་དགོས་པའྱི་ཐད། མ་མ་བསྟན་འཛིན་དབངས་ཅན་
ལགས་ལ་སོར་ ༣༣༧༦།༠༠ ཕྱིར་སོད་དགོས་པ་དོ་བདག་ལ་འབེལ་ལམ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༩༦་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༩༦་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༩༧༽

རྡ་སྲེང་བོད་ཁིམ་ལས་བྲེད་གཟིགས་གསོལ།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༥

༩༧་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༥
༩༧་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༧་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༧་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། གཟྱིགས་གསོལ་གནང་ཁག་ལ་དེ་འབེལ་དགོས་མཁོའ ་ི ཡྱིག་ཆ་མཉམ་སར་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་

༣། གཟྱིགས་གསོལ་རྱིས་བསྐོར་སྐབས་ཞབས་ལོ་རྱིས་ཕོགས་སྐོར།
༩༧་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༢

རྱིས་སྙན་ཨང་།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སོད་བསད་སྐོར།
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༩༧་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༣

༩༧་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། གཟྱིགས་གསོལ་དང་རྱིས་ཞྱིབ་གླ་འབབ་ཞུ་སོད་གནང་བར་བྱུང་འཛིན་མེད་པའྱི་ཐད། དོ་བདག་
སོ་སོ་ནས་བྱུང་འཛིན་བསྡུ་བཞེས་ཀྱྱིས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ།

༩༧་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱི་ས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༩༧་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱི་ས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༩༨༽

ལྡི་ལི་བོད་ཁིམ་སོད་ཤག རིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༥

༩༨་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༧
༩༨་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༨་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༨་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༤

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། བོད་ཁྱྱིམ་རྱིས་ཀྱྱི་ལམ་སྟོན་མ་དེབ་ལེའུ་ ༣ དང་རྒྱ་གར་འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་

འཛོལ་ཆགས་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། དངུལ་ཁང་འདུམ་སྱིག་རྱིས་ཤོག་ནང་གསལ་སོར་ ༣,༡༧༠།༠༠ གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། ༣་
༣། འབབ་ཁྲལ་ཡྱིག་ཆ་བསྡུ་ཉར་དགོས་སྐོར། ༣་༥། ཟ་ཁང་བོགས་མར་བཏང་བའྱི་གན་ཡྱིག་མྱིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་སྐོར།
༩༨་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༣

རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༤།རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ ་ི རྱིས་ཞྱིབ་པས་དག་མཆན་འཁོད་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་དང་འདྱི་ནས་བཟོས་པའྱི་

རྱིས་ཁྲ་གཉྱིས་མཐུན་མྱིན་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སོད་བསད་སྐོར།
༩༨་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༣

༩༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༤། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ ་ི རྱིས་ཞྱིབ་པས་དག་མཆན་འཁོད་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་དང་འདྱི་ནས་བཟོས་པའྱི་རྱིས་
ཁྲ་གཉྱིས་མཐུན་མྱིན་ཐད། རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་རྱིས་ཞྱིབ་མཉམ་གོ་བསྡུར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༩༨་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༩༨་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༩༩༽

སཾ་བོ་ཊ་སི་ཁབ་ཡིག་ཚང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༩༩་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༢༢
༩༩་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣

རྱིས་སྙན་ཨང་།༢་༢།སྱིར་བཏང་རྱིས་ཁྲའྱི་ནང་ཕྱི་དངུལ་རྱིས་ཁུར་ཞུས་པའྱི་སྐོར།༢་༣།སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་

བརྒལ་བའྱི་སྐོར།༥་༡།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་དང་རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།
༩༩་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༥

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༌༤༌༡བྷུན་ཊར་སོབ་གྲྭའྱི་རྱིས་ཆད་སྐོར། ༡༌༤༌༢ བྷུན་ཊར་སོབ་གྲྭའྱི་བསྡུ་དངུལ་འབབ་བརྒྱ་ཆ་

གཅོག་ཆ་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡༌༤༌༣བྷུན་ཊར་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གཏའ་དངུལ་རྱིས་གཙང་སྐོར། ༢༌༡བྷུན་ཊར་སོབ་གྲྭའྱི་
ཡོང་བསད་སོད་བསད་སྐོར། ༥༌༢ བྷུན་ཊར་སོབ་གྲྭའྱི་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།
༩༩་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༩

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༣་༡། རྱིས་ཆད་ཐོན་སྐོར། ༡་༣་༢། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་ཆ་མ་གནང་སྐོར། ༢་

༡། སྱིར་བཏང་རྱིས་ཁྲའྱི་ནང་ཕྱི་དངུལ་རྱིས་འཁུར་ཞུས་སྐོར། ༢་༢། སྱིར་བཏང་རྱིས་ཁྲའྱི་དངུལ་ཁང་དངུལ་དེབ་ཀྱྱི་སྐོར། ༢་
༣། ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་རྱིས་ཁོངས་ནས་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་བའྱི་བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་སྐོར། ༢་༤། དམྱིགས་བསལ་
ཕོགས་ཡོད་གུང་སེང་དངུལ་སྒྱུར་སྱིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༢་༥། འགྲོ་གྲོན་ལ་སྟངས་འཛིན་དགོས ་སྐོར། ༥་༡། བསྡུ་

དངུལ་འབུལ་འབབ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར། ༥་༢། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རོགས་དངུལ་བྱུང་
ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༩༩་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༢

རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༣་༢།སོད་བསད་སྐོར།

༩༩་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༥

༩༩་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༢་༦། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༤
ལྟར་ཕག་བསྟར་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།

༩༩་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༢་༧། ལས་གཞྱིའྱི་འགྲོ་གྲོན་ལ་ཞྱིབ་ཕ་སྱིལ ་འཛིན་མཉམ་སར་མེད་པའྱི་ཐད། རེས ་མའྱི་རྱིས ་ཞྱིབ ་
སྐབས་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༩༩་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༢་༨། སོད་བསད་སོར་ ༡༨༩༧༨༨།༠༠ ཐད། ཀ༽ ཁ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་གང་མགོགས་
རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༩༩་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། འཕོས་མྱི་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༩༩་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། སོད་བསད་ཐད། འཕོས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༠༠༽ ཤྲེས་རིག་དཔར་ཁང་ཡིད་ཆྲེས་དགྲེ་ར།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༥

༡༠༠་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༡༧
༡༠༠་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༠་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༠་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༩

རྱིས ་སྙན་ཨང་། ༣་༡།པར་སྐྲུན་སེ་ཚན་གྱི་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་ཡར་རྒྱས་གཏོང ་ཕོག ས་དགོས ་སྐོར ། ༣་༡་༡།

ཐུགས་སང་ལེགས་བཅོས་ཀྱྱིས་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་ཀྱྱི་ཟོག་བཤེར་འཐུས་ཚང་བྱུང་མེད་སྐོར། ༣་༤། ཐོབ་གསེང་འཕར་མའྱི་སྐོར།

༣་༥། ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་འཕར་འབབ་ནས་སྨན་དོད་དང་གསོག་དངུལ་གཅོག་དགོས་སྐོར། ༣་༧། ཚོང་ཁང་གྱི་ཡོང་འབབ་
དུས་ཐོག་རྱིས་འབུལ་དང་སྟངས་འཛིན་དགོས་སྐོར། ༣་༡༠། གཏའ་འཇོག་མ་དངུལ་གྱི་བྱུང་འཛིན་མྱི ག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་
སྐོར། ༣་༡༡། བལ་ཡུལ་ཡན་ལག་གྱི་ཚོང་དངུལ་ཡོང་འབབ་རྱིས་འབུལ་སྐོར།
༡༠༠་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༧

རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༢་༢།རྡ་ས་ཡན་ལག་གྱི་ཟོག་བཤེར་འཐུས་ཚང་བྱུང་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༣།འགྲོ་རྒྱུགས་མེད་པའྱི་

ཟོག་ལྷག་ལོ་མང་རྱིང་འབོར་ཁུར་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་སྐོར།༣་༨།ཁང་གླ་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་༡༢།ཆོད་གན་ལས་བེད་བསྐོ་གཞག་གནང་ཕོགས་ཀྱྱི་སྱིག་
གཞྱི་ཁ་གསལ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སོད་བསད་སྐོར།
༡༠༠་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣
རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༨།ཁང་གླ་ཐོ་དེབ་བྱིས་ཉར་གྱི་སྟངས་འཛིན་དགོས་པའྱི་སྐོར།༣་༩།སྣུམ་འཁོར་Scorpioབེད་མེད་
ཕྱིར་ཚོང་ཞུ་དགོས་ཇྱི་དགེའྱི་སྐོར།༣་༡༢།ཆོད་གན་ལས་བེད་བསྐོ་གཞག་གནང་ཕོགས་ཀྱྱི་སྱིག་གཞྱི་ཁ་གསལ་དགོས་པའྱི་
སྐོར།

༡༠༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༥

༡༠༠་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༣། འགྲོ་རྒྱུགས་མེད་པའྱི་ཟོག་ལྷག་ལོ་མང་རྱིང་འབོར་ཁུར་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་ཐད། དེ་མུར་མྱི་འཇོག་

པར་ཟོག་གཉེར་དང་འཛིན་སོང་ནས་བརྟག་ཞྱིབ་ཀྱྱིས་དངུལ་སྒྱུར་ཐབས་ཆེད་ཚོང་བཅོལ་ལམ་འགྲེམས་ཚོང་སོགས་ཇྱི་དགའྱི་
གནང་ཕོགས་དགོས་གལ།
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༡༠༠་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༦། ཟུར་རྱིས་བདག་ཉར་གནང་བའྱི་ཐད། ཁ་དབང་དང་དངུལ་དངོས་བྱུང་སོང་མཐའ་དག་རྱིས་
ནང་རྱིས་ཁུར་དགོས་པ་ལས་ཟུར་རྱིས་བདག་ཉར་བས་ཆོག་མྱིན་ལ་སོང་འགན་ལྷན་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༠་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་རྒྱུ་དང་། རྡ་སའྱི་ཡན་ལག་རྱིས་
ནང་དུས་བཀག་དངུལ་བཅོལ་སེད་འབབ་ཐོག་ཡོང་འབབ་ཁྲལ་ TDS སོར་ ༢༩༦,༥༤༧།༠༠ ཟུར་བཅད་ཡོད་པ་
དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་གང་མགོགས་རྱིས་ལེན་ཐུབ་དགོས།

༡༠༠་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༠་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༥་༡། ལེགས་སེས་འབུལ་ཕོགས་ཀྱྱི་སྱིག་གཞྱི་གསལ་ཁ་བཏོད་དགོས་ཐད། འགན་ལྷན་གྱི་ལམ་སྟོན་
ལྟར་ཇྱི་དགའྱི་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།

༡༠༡༽ རྡ་སྲེང་བོད་ཁིམ་ཤྲེས་འཕྲེལ་དང་དགྲེ་འོས་སོང་བརྡར།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༥

༡༠༡་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༤
༡༠༡་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༡་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༡་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༡་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༤

རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡།ཨ་མའྱི་ལག་དེབ་དང་བུ་ཕྲུག་གསོ་སོང་གྱི་དེབ་ཀྱྱི་ཟོག་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་སྐོར།༣་༢།གཏའ་

འཇོག་གྱི་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སོད་བསད་སྐོར།
༡༠༡་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡

རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡།ཨ་མའྱི་ལག་དེབ་དང་བུ་ཕྲུག་གསོ་སོང་གྱི་དེབ་ཀྱྱི་ཟོག་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་སྐོར།

༡༠༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༣

༡༠༡་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་གློག་གྱི་གཏའ་འཇོག་བྱུང་
འཛིན་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༡་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༠༡་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༡༠༢༽ བུན་ཏར་སཾ་བོ་ཊ་དགྲེ་འོས་མཐོ་སོབ།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༦

༡༠༢་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༡༧
༡༠༢་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༢་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༢་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༥
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། བཟའ་འབྲུའྱི་ཟོག་དེབ་ཉར་ཕོགསདང་འབེལ་བའྱི་སོན་སྐོར། ༣་༡་༡། ཁྲྱིམས་མཐུན་ངོས་

འཛིན་མེད་པར་བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཉོ་སྒྲུབ་བས་སྐོར། ༣་༣་༡། དམྱིག ས་བསལ་ཕོགས་མེད་གུང་གསེང་སྐོར། ༣་༤།
གནས་ཡུལ་འབབ་ཁྲལ་གྱི་ཁྲྱིམས་སྱིག་ལྟར་ཕག་བསྟར་མ་གནང་སྐོར། ༣་༦། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་སྐོར།
༡༠༢་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༩

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།བྷུན་ཊར་དགེ་འོས་མཐོ་སོབ་ཁང་ཁྲྱིམས་མཐུན་ངོས་འཛིན་མ་ཐོབ་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༢།སྱིག་གཞྱི་

ར་འཛིན་བ་ཡུལ་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༢།སྱིག་གཞྱི་ལྟར་ཕག་བསྟར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།༣་༣་༢།ཕོགས་མེད་དགོངས་ཞུའྱི་དངུལ་

བར་ཁྱད་ཐོན་པའྱི་སྐོར།༣་༣་༣།ལས་བེད་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་ལས་བརྒལ་ཏེ་ར་དགོངས་ཞུས་པའྱི་སྐོར།༣་༣་༤།ངེས་མེད་
དགོངས་པ་ཞུ་ཕོགས་སྐོར།༣་༣་༥།ལས་ཡོད་ཉྱིན་མོར་ལས་བཅར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སོད་བསད་
སྐོར།

༡༠༢་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།བྷུན་ཊར་དགེ་འོས་མཐོ་སོབ་ཁང་ཁྲྱིམས་མཐུན་ངོས་འཛིན་མ་ཐོབ་པའྱི་སྐོར།༣་༣་༢།ཕོགས་

མེད་དགོངས་ཞུའྱི་དངུལ་བར་ཁྱད་ཐོན་པའྱི་སྐོར།༣་༣་༤།ངེས་མེད་དགོངས་བ་ཞུ་ཕོགས་སྐོར།
༢༠༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༩

༡༠༢་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༢། སྱིག་གཞྱི་ར་འཛིན་བ་ཡུལ་མེད་པའྱི་ཐད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་མུ་མཐུད་སྱིག་གཞྱི་ཁ་
གསལ་བཟོ་འདོན་གནང་གལ་ཆེ།

༡༠༢་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་བྱུང་སོང་ཐད། དངུལ་
རྱིས་སྟངས་འཛིན་ཐད་ཀྱྱི་འགལ་ཚབས་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པས་སྱིག་དོན་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཐག་གཅོད་གནང་
ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།

༡༠༢་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༤། བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་བ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་བྱུང་འཛིན་བསྡུ་བཞེས་ཀྱྱིས་སྐབས་
རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟོན་གནང་དགོས།
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༡༠༢་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། སྱིག་གཞྱི་ལྟར་ཕག་བསྟར་མ་གནང་བའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་དུ་གསལ་བ་བཞྱིན་སྱིག་གཞྱི་དང་གན་
ཡྱིག་ལྟར་འགྲོ་གྲོན་ཇྱི་སོང་དོ་བདག་གམ་ཕ་མའྱི་ས་ནས་བསྡུ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ།

༡༠༢་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༣་༣། ལས་བེད་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་ལས་བརྒལ་ཏེ་ར་དགོངས་ཞུས་པའྱི་ཐད། སྱིག་དོན་བཞྱིན་
བསོམས་སོར ༣༡,༨༩༨།༠༠ གང་མགོགས་བསྡུ་བཞེས་ཀྱྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༢་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༣་༥། ལས་ཡོད་ཉྱིན་མོར་ལས་བཅར་མ་ཞུས་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ནས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་དང་ལས་བཅར་མ་ཞུས་པ་དེ་དག་ཐོག་ཐག་གཅོད་ངེས་པར་དགོས་རྒྱུ།

༡༠༢་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༥། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་བྱུང་སོང་ཐད། དངུལ་རྱིས་
སྟངས་འཛིན་ཐད་ཀྱྱི་འགལ་ཚབས་ཆེ་ཤོས ་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པས་སྱིག ་དོན་ལ་གཞྱིག ས་པའྱི་ཐག་གཅོད་གནང་
ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།

༡༠༢་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༢་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༠༣༽ རྡ་སྲེང་བོད་ཁིམ་སི་ཁབ་ཡིག་ཚང་གི་ཟུར་དངུལ།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༡༠༣་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༣
༡༠༣་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༣་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༣་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་སྐོར།

༡༠༣་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༣་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༢

༡༠༣་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༣་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། སོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༡༠༤༽ སཾ་བོ་ཊ་མྲེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔྲེ་སོན་སོབ་གྲྭ
རིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༦

༡༠༤་ཀ༽རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༢༥
༡༠༤་ཁ༽མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༨

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༣།སོབ་གྲྭའྱི་ཚོང་ཁང་ནས་སོབ་ཕྲུག་ལ་ཚོང་འབབ་དང་སོབ་ཕྲུག་ལག་དངུལ་ནས་གཅོག་འཐེན་

ཞུས་འབབ་གཉྱིས་དབར་བར་ཁྱད་སོར་ ༡༡,༨༠༩།༠༠ ཐོན་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༡༠།འདྱི་གའྱི་རྱིས་ཁྲ་དང་རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ ་ི རྱིས་
ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་གཉྱིས་ཁ་མ་མཐུན་པའྱི་སྐོར།༣་༣།དམྱིགས་ཡུལ་ལྟར་རོགས་དངུལ་བེད་སོད་མ་བས་པའྱི་སྐོར།༣་༤།སོབ་
ཕྲུག་བདེ་དོན་རྱིས་ཁྲར་སོན་རྱིས་བཟོ་ལམ་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༥།སྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་གྱི་མ་དེབ་ (Fixed Assets Register)
བྱིས་ཉར་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༦།བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་བཟོ་བཅོས་དང་བདག་གཅེས་རྱིས་མགོ་ནས་ཁ་དབང་ཉོས་པའྱི་སྐོར།༣་
༧།སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར།༥་༡།རྱིས་ཁྲའྱི་དགོས་མཁོའ ་ི ཐོ་གཞུང་རྣམས་མ་བཟོས་པའྱི་སྐོར།
༡༠༤་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༦

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༌༢༌༧རྡོ་ཞུན་རླངས་རས་པུ་རྱིལ་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར། ༡༌༢༌༡༡སྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་

རྱིས་སོད་རྱིས་ལེན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༣༌༢རྱིས་མཇུག་ཉྱིན་ཟོག་གྲངས་བཤེར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣༌༨སོབ་ཕྲུག་ནས་འཇྱིབ་
འཁོར་གླ་བསྡུ་བཞེས་སྐོར། ༤༌༢སོད་བསད་འཕོས་སྐོར། ༦༌༡འཛིན་སོང་གྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་འབུལ་བསད་སྐོར།
༡༠༤་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༤

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། ཐབ་ཚང་གྱི་ཟོག་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། སོབ་ཕྲུག་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ར་དགོངས་དུས་ཚོད་

ཁ་གསལ་མེད་སྐོར། ༣་༢། དཔེ་དེབ་ཉོས་པ་གང་ཞྱིག་དངོས་སུ་མྱིག་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་མེད་སྐོར། ༣་༦། རྱིས་ཁྲའྱི་དགོས་མཁོའ ་ི ཐོ་
གཞུང་རྣམས་མ་བཟོས་སྐོར།

༡༠༤་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༦

རྱིས ་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།སྱིག་འགལ་གྱི་གུང་སེང་འཕར་མ་བཀའ་འཁྲོལ ་གནང་བའྱི་སྐོར།༣་༣།གཏའ་དངུལ་སོར ་

༤༩༠༠༠་༠༠ དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར།༣་༤།ཡོང་བསད་རྱིང་པ་རྱིས་གཙང་དགོས་པའྱི་སྐོར།༣་༧།སོབ་གྲྭ་དབུ་བརེས་ནས་ལོ་
༡༠འཁོར་བའྱི་མཛད་སོའ ་ི འགྲོ་གྲོན་སྐོར།༤་༡།ཡོད་བསད་སྐོར།༤་༢།སོད་བསད་སྐོར།
༡༠༤་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢

རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༤།ཡོང་བསད་རྱིང་པ་རྱིས་གཙང་དགོས་པའྱི་སྐོར།༣་༧།སོབ་གྲྭ་དབུ་བརེས་ནས་ལོ་༡༠འཁོར་

བའྱི་མཛད་སོའ ་ི འགྲོ་གྲོན་སྐོར།

༡༠༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༥

༡༠༤་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༣། གཏའ་དངུལ་སོར་ ༤༩,༠༠༠།༠༠ དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་གང་མགོགས་རྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།
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༡༠༤་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༥། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་
༤ ལྟར་ཕག་བསྟར་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།

༡༠༤་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། འཕོས་ཡོང་བསད་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༠༤་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། འཕོས་སོད་བསད་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༠༤་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན ༦་༠། སོར་༥༢༠།༠༠ གང་མགོགས་དཔལ་ལས་སུ་རྱིས་འབུལ་ཞུ་དགོས།
༡༠༥༽ མ་སུ་རི་བོད་ཁིམ་སོབ་གྲྭ རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༡༠༥་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༤༤
༡༠༥་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༩

རྱིས ་སྙན་ཨང་།༡་༢་༢༤་༢། Tata Qualis # UP 07-A-2940 ཅན་སོར ་༢༢༥༠༠༠།༠༠ ལ་བཙོང ་བའྱི་སྐོར །༡་༢་
༢༥།དུས་བཀག་སེད་བཅོལ ་གྱི་སེད་འབབ་རྱིས ་ཁུར་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།༣་༡་༡། Master Degree སོབ་ཡོན་གནང་ཕོགས་
སྐོར།༣་༡་༢།སོབ་ཡོན་ཆེད་དགོས་མཁོའ ་ི ཡྱིག་ཆ་འཐུས་ཚང་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༡་༣།སྱིག་གཞྱི་ལས་བརྒལ་ནས་སོབ་ཡོན་

ཞུས་སོད་གནང་བའྱི་སྐོར།༣་༡་༤།བརྒྱ་ཆ་མ་སོན་ཡང་སོབ་ཡོན་ཞུས་སོད་གནང་བའྱི་སྐོར།༣་༡་༥།སོབ་ཡོན་འགྲོ་གྲོན་ལ་
རྒྱབ་རྟེན་སྱིལ་འཛིན་མེད་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༣།Tata Qualis/UP 07-A-2940 བཙོང་བ་ཐད་ཀར་དངུལ་འབབ་ཆ་ཚང་ཡོང་འབབ་
གཞན་ཁོངས་རྱིས་ཁུར་ཞུས་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༤།དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་གྱི་སེད་འབབ་རྱིས་ཁུར་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།
༡༠༥་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༩

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༌༢༌༢། ཁ་དབང་ཐོ་དེབ་བྱིས་ཉར་དང་མ་གནས་རྱིས་ཁུར་སྐོར། ༡༌༢༌༧སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་

བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣༌༣འགན་ལྷན་དང་འཛིན་སོང་གྲོས་དེབ་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།༣༌༥སེ་ཚན་ལ་གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་

སྐོར། ༣༌༦སོབ་ཡོན་ཆེད་དགོས་མཁོའ ་ི ཡྱིག་ཆ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣༌༧སྱིག་འགལ་སྨན་བཅོས་མཐུན་རྐྱེན་ཞུས་ལེན་གནང་བའྱི་
སྐོར། ༣༌༡༡སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༤༌༢༌༣སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༦༌༢སོན་
རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར།

༡༠༥་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༥
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ཁ་དབང་ཐོ་དེབ་འབྱི་ཉར་དང་མ་གནས་རྱིས་ཁུར་གནང་ཕོགས་སྐོར། ༡་༢་༩། སྨན་བཅོས་

མཐུན་རྐྱེན་ཞུ་ལེན་གནང་བ་སྱིག་འགལ་སྐོར། ༣་༡། འབབ་ཁྲལ་དུསཐོག་མ་ཕུལ་བར་ཉེས་ཆད་ཕོག་སྐོར། ༣་༤། ཁང་བཟོ་
འཆར་འགོད་པའྱི་གླ་ཡོན་ཉྱིས་ཟློས་གནང་སྐོར། ༣་༦། གཞུང་དངུལ་ཐད་བསྱི་ཚགས་དགོས་སྐོར།
༡༠༥་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༡༤

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༤།སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར།༡་༢་༥།སྱིག་གཞྱི་ཁ་གསལ་མེད་པའྱི་སྐོར།༡་༢་

༦།རཇ་སྤུར་ས་ཆའྱི་སྐོར།༡་༢་༡༣།སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར།༣་༢།སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་
སྐོར།༣་༣།རྱིས་ལོ་༢༠༡༣་་་༡༤དང་འབེལ་བའྱི་འགྲོ་གྲོན་ཁག་ཅྱིག་རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥ནང་རྱིས་ཁུར་ཞུས་པའྱི་སྐོར།༣་
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༧།ཉེས་ཆད་སོར་༥༠༠༠༠་༠༠གང་མྱུར་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༤་༢།རྱིས་བཅོས་གནས་སྟངས་སྐོར།༥་༢་༡།སོན་རྱིས་

བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར།༥་༢་༢།སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར།༧་༡།སོན་རྱིས་
བཀའ་འཁྲོལ ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགྲོ་གྲོན ་སྐོར །༩་༡།ཡོང ་བསད་སྐོར །༩་༢།སོད ་བསད་སྐོར ། ༡༠་༡།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་
འབབ།རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༡༠༥་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༤།སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར།༣་༣།རྱིས་ལོ་༢༠༡༣་་་༡༤དང་འབེལ་བའྱི་

འགྲོ་གྲོན་ཁག་ཅྱིག་རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥ནང་རྱིས་ཁུར་ཞུས་པའྱི་སྐོར།༡༠་༡།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་
འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༡༠༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༡༨
༡༠༥་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡། SBI Dehradun དངུལ་ཁང་ཨང་། ༤།༤༡༨ GDF ཐད། འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༥་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༣། སོབ་ཡོན་འགྲོ་གྲོན་ལ་རྒྱབ་རྟེན་འབྱིལ་འཛིན་མེད་པའྱི་ཐད། འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༥་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༥། སྱིག་གཞྱི་ཁ་གསལ་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་སྱིག་མཐུན་བཟོ་གལ།

༡༠༥་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༦། རཇ་སྤུར་ས་ཆའྱི་ཐད། ཆོག་མཆན་བཀའ་འཁྲོལ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་རྱིགས་རྱིས་ཞྱིབ་
རེས་མར་ངེས་པར་མྱིག་སྟོན་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་ཞེས་གསལ་ཡང་། ད་དུང་དེ་མུར་ལྷག་འདུག་ན་མུ་མཐུད་མཇུག་
སོང་གྱིས་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༡༠༥་ཇ་༥༽ རྱིས ་སྙན་ ༡་༢་༧། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོག ས་དང་འཛིན་སོང་གྱི་གྲོས ་དེབ་མྱིག ་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། ལན་
གསལ་ལྟར་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་དགོས་མཁོའ ་ི ཡྱིག་ཆ་ངེས་པར་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༥་ཇ་༦༽ རྱིས ་སྙན་ ༡་༢་༨། གསོལ ་ཕོག ས་སར་ཆ་གནང་བར་འགན་ལྷན་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་ཐད། དོན་དངོས ་
བཀའ་འཁྲོལ་ཡྱིག་ཆ་ཡོད་ཚེ་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་ཀ་ཀོར་མེད་པར་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་དགོས་པ་དང་མེད་
ཚེ་ནོར་འཁྲུལ་ངོས་ལེན་གྱིས་སྱིག་འགལ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།

༡༠༥་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡༠། སོབ་ཡོན་འཕར་ཐོལ་བཏང་བ་ཕྱིར་བཞེས་དགོས་པའྱི་ཐད། འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༥་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡༡། སོབ་ཡོན་གྱི་ཐོབ་འཛིན་མེད་པའྱི་ངོ་སོང་ཐད། འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས།

༡༠༥་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡༢། སྱིག་དོན་ལྟར་ཕག་བསྟར་དགོས་པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱྱིས་གང་མགོགས་རྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།
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༡༠༥་ཇ་༡༠༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། འགན་ལྷན་ནས་ངག་ཐོག་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་
ཡྱིག་ཐོག་ནས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༥་ཇ་༡༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོག ས་ནས་ས་ཆོས་སུ་མ་
སོང་བར་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་ངེས་པར་དགོས་རྒྱུ།

༡༠༥་ཇ་༡༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༥། སྱིལ་འཛིན་ཁུངས་ལྡན་མེད་པའྱི་སོང་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་བཞྱིན་རེས་ལོའ ་ི རྱིས་ཞྱིབ་
སྐབས་དྲུང་ཆེ་ཕྱི་ཁག་ལ་ཕེབ ས་པའྱི་མཁའ་བསོད་ཀྱྱི་ ( Boarding Pass ) དང་འབྱིལ ་འཛིན་ངོ་མ་འཚོལ ་
ཐབས་བས་ཏེ་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༥་ཇ་༡༣༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༧། ཉེས་ཆད་སོར་ ༥༠,༠༠༠།༠༠ གང་མྱུར་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་
གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༥་ཇ་༡༤༽ རྱིས་སྙན་ ༥་༢་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགྲོ་གྲོན་ཐད། སོན་རྱིས་ཐད་ཀྱྱི་འགལ་ཚབས་ཆེ་
ཤོས་དེ་ཡྱིན་པས་འགན་ལྷན་ནས་གནང་ཕོགས་ཅྱིག་ངེས་པར་དགོས་རྒྱུ།

༡༠༥་ཇ་༡༥༽ རྱིས ་སྙན་ ༥་༢་༢། སོན་རྱིས ་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགྲོ་གྲོན་ཐད། ལམ་སོལ་རྱིང་པ་ཞྱིག་ལ་གཞྱི་

བཟུང་ནས་མྱི་སོད་པར་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་བ་ཕོགས་སྱི་ལ་མྱིག་དཔེ་
བལྟས་ཏེ་ཐག་གཅོད་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།

༡༠༥་ཇ་༡༦༽ རྱིས་སྙན་ ༧་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགྲོ་གྲོན་ཐད་ཀྱྱི་སོན་གནད་འདྱི་རྱིགས་མང་དག་
ཅྱིག་ཐོན་བཞྱིན་འདུག་པས་འགན་ལྷན་ནས་འགན་འཁུར་ཆེན་པོས་ཞྱིབ་རད་དང་ཐག་གཅོད་ནན་འདྲོངས་དགོས་
གལ།

༡༠༥་ཇ་༡༧༽ རྱིས་སྙན་ ༩་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༠༥་ཇ་༡༨༽ རྱིས་སྙན་ ༩་༢། སོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༠༦༽ སྦིར་སུ་ཇ་བོད་ཁིམ།རིས་ལོ་༢༠༡༣་་་༡༥

༡༠༦་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༣༠
༡༠༦་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡༤

རྱིས ་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།སོབ་གྲྭའྱི་ས་ཆ་མྱིང་སྒྱུར་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐོར །༡་༢་༦།སྱིག ་གཞྱི་ཁ་གསལ་དགོས ་སྐོར །༡་༢་

༧།སྣུམ་འཁོར་རྡབ་སོན ་གྱི་འགྲོ་གྲོན ་སྱི་དངུལ་ནས་བཏང་སྐོ ར།༡་༢་༨།སྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་མ་དེབ ་ཉར་ཚགས་མེད ་པའྱི་
སྐོར།༡་༢་༩།དངུལ་རྐྱང་སོར་༢༠,༠༠༠།༠༠བརྒལ་བའྱི་བུ་ལོན་ལེན་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༡༠།བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སེའྱི་རྱིས་ཀྱྱི་འབྲུ་དོན་དང་

འགལ་འཛོལ་གྱུར་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༡༢།ཕྲུ་གུའྱི་ཅ་དངོས་འབུལ་བསད་ག་སྒྱུར་བཏང་བའྱི་སྐོར།༣་༡།རྱིན་ཚད་འགྲན་ཤོག་བསྡུ་
ལེན་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༢་༡།ཁྲྱིམས་མཐུན་གན་ཡྱིག་སོན་ཚུད་ནས་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༣་༢་༢།ཨར་ལས་དང་འབེལ་

བའྱི་ཅ་དངོས་མཁོ་སྒྲུབ་ཞུས་པ་ཁག་ཟོག་དེབ་ནང་བྱིས་ཉར་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༣།འགྲོ་གྲོན་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཁ་གསལ་མེད་སྐོར།༣་
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༤།དཔེ་དེབ་གསར་པ་བེད་མེད་ལུས་པ་དང་ཟོག་རོའ ་ི མཉམ་བཙོ ང་པའྱི་སྐོར།༣་༥།འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་འཛོལ་
གྱུར་པའྱི་སྐོར།༣་༧།བུ་ལོན་སྒྲུབ་མཇལ་དངུལ་རྐྱང་སོར་༢༠,༠༠༠།༠༠བརྒལ་ཏེ་བངས་པའྱི་སྐོར།
༡༠༦་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༦་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡༢

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སོབ་གྲྭའྱི་རྒྱུན་གྲོན་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། དཔྱ་ཁྲལ་ལུགས་

མཐུན་གཅོག་འཐེན་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མེད་སྐོར། ༡་༢་༧། སོབ་གྲྭའྱི་རྒྱུན་གྲོན་སོན་རྱིས་

བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སོན་སྐོར། ༡་༢་༡༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། ལྷ་མོ་སོལ་མའྱི་སོབ་
ཡོན་སྐོར། ༣་༢་༡། རྡོ་ཞུན་རླངས་རས་བགོ་འགྲེམས་དང་ཕྱིར་བསྡུའྱི་སྟངས་འཛིན་སྐོར། ༣་༢་༣། རྡོ་ཞུན་རླངས་རས་ཀྱྱི་ཡོང་
འབབ་རྣམས་སྐབས་འཕལ་རྱིས་ཁང་དུ་རྱིས་འབུལ་དགོས་སྐོར། ༣་༢་༤། ལོ་ལྟར་རྱིས་མཚམས་ཉྱིན་གྱི་རྡོ་ཞུན་རླངས་རས་

ཟོག་བཤེར་གནང་དགོས་སྐོར། ༣་༤། བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་སྐོར། ༣་༥། འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་སྐོར།
༣་༦། ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཟོག་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱྱི་ཟོག་དེབ་བྱིས་ཉར་སྐོར།
༠༦་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༤

རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༣།དངུལ་འབོར་ཕོན་ཆེ་སེད་ཆུང་གསོག་བཅོལ་དངུལ་ཁང་ནང་ལྷག་པའྱི་སྐོར།༤་༡ཡོང་བསད་

སྐོར།༤་༢།སོད་བསད་སྐོར།༦་༡།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།
༡༠༦་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡

རྱིས་སྙན་ཨང་།༦་༡།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༡༠༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༣

༡༠༦་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༣། དངུལ་འབོར་ཆེ་སེད་ཆུང་གསོག་བཅོལ་དངུལ་ཁང་ནང་ལྷག་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་
ལྟར་དངུལ་ཕོན་ཆེ་སེད་ཆུང་གསོག་བཅོལ་དུ་མ་བཞག་པར་དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་འཇོག་ཐུབ་པ་བེད་དགོས།

༡༠༦་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༠༦་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༠༧༽ ལྡི་ལི་སྲེ་ལྲེན་ཡན་ལག རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༡༠༧་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༡༠
༡༠༧་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༤

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། རྱིས་ཁྲ་རྱིས་ཁ་མ་མཐུན་པའྱི་སྐོར།༣་༢། གློག་ཁང་གྱི་གཏའ་འཇོག་རྱིས་ཁྲའྱི་ནང་གསལ་གྱི་

མེད་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐོར།

༡༠༧་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
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རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༧་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ར་དགོངས་ཟྱིན་རེས་ཟླ་བ་བཞྱི་ཙམ་ལས་ཤག་སེར་ཉར་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༤། ཁང་གླ་བསྡུ་

བཞེས་བྱུང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༤་༢། སོད་བསད་སྐོར།
༡༠༧་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༧་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༣

༡༠༧་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། རྱིས་གསལ་ཁ་དབང་ཁག་ཅྱིག་མྱིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་
མཇུག་སོང་གྱིས་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༧་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༣། ནང་ཁུལ་སོད་བསད་དང་ཡོང་བསད་ཕན་ཚུན་མཐུན་མྱིན་ཐད། རྱིས་ཁྲ་ཕན་ཚུན་ཞྱིབ་བསྡུར་
གྱིས་ནང་ཁུལ་སོད་ཡོང་རྱིས་མཐུན་གཙང་བཟོ་གནང་དགོས།

༡༠༧་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། རྱིས་གསལ་ལྟར་ཡོང་བསད་སོར་ ༡༢,༣༥༠།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༨༽ བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༡༠༨་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༡༤
༡༠༨་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༨་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༧
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡༌༡༌༡སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར།༡༌༡༌༢གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་མེད་

པའྱི་སྐོར །༡༌༡༌༤སོན་རྱིས ་བཀའ་འཁྲོལ ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར །༡༌༡༌༥བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་ལས་བེད ་ཀྱྱི་གསོག ་དངུལ་
སྐོར།༡༌༡༌༦སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར།༣༌༡སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༥༌༡༌༠འཛིན་སོང་
དོད་བརྒྱ་ཆ་༤འབབ་འབུལ་བསད་སྐོར།

༡༠༨་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་སོང་སྐོར།

༡༠༨་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༣
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རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༡་༣།སོད་བསད་དང་ཡོང་བསད་རྱིང་པ་གཙང་བཟོ་དགོས་གལ་སྐོར།༣་༡།དངུལ་ཁང་རྱིས་ཤོག་

མྱིག་སྟོན་དགོས་པ་དང་ལུགས་མཐུན་སོ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་སྐོར།༥་༡་༠།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག ་
འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༡༠༨་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་།༥་༡་༠།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༡༠༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༥

༡༠༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༡་༣། སོད་བསད་དང་ཡོང་བསད་རྱིང་པ་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་
གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༨་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། དངུལ་ཁང་རྱིས་ཤོག་མྱིག་སྟོན་དགོས་པ་དང་ལུགས་མཐུན་སོ་བརྒྱག་དགོས་པའྱི་ཐད། དངུལ་
ཁང་གང་མགོགས་སོ་རྒྱབ་ཏེ་དངུལ་ལྷག་དང་དངུལ་སེད་ཇྱི་ཐོབ། དངུལ་ཁང་གྱི་ཞྱིབ་ཕའྱི་རྱིས་ཤོག་བཅས་རྱིས་
ལོ་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་ངེས་པར་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༨་ཇ་༣༽ རྱིས ་སྙན་ ༤་༡་༡། ཨ་པེ་བསྟན་འཛིན ་ནས་སོར ་ ༡༣༩༩།༥༦ དང་། བསྟན་འཛིན་སོལ ་དཀར་ནས་སོར

༢༠༠༠།༠༠ བཅས་ཁྱོན་སོར་ ༣,༣༩༩།༥༦ ཕྱིར་བསྡུ་མ་ཐུབ་ཚེ་སྱི་རྒྱུ་སེར་ཟས་བས་པ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་གནང་
ཕོགས་དགོས་ཞེས་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་༣་ནས་སོན་གནད་ཐེར་འདོན་གྱིས་གནང་ཕོགས་
ལམ་སྟོན་ཞུས་འདུག་ཀྱང་ད་དུང་དེ་མུར་ལྷག་འདུག་ན་ཉྱིན་འགངས་ཞག་འཕུལ་དུ་མ་སོང་བར་མང་རྱིས་སོན་མ་
དག་གྱི་ཐག་གཅོད་ལམ་སྟོན་ལྟར་གནང་ཕོགས་ངེས་པར་དགོས་རྒྱུ།

༡༠༨་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡་༢། ཟུར་བཀོད་རྱིས་ཁྲའྱི་རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བ་བསད་ཁོངས་རོགས་དངུལ་ཡོང་དགོས་
ཐད། ཡོང་རེ་མེད་པ་རྣམས་ལོ་ལྟར་འབོར་ཁུར་མ་དགོས་པར་ངེས་པར་ལུགས་མཐུན་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༨་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢་༠། སོད་བསད་ཐད། སོད་ཁུངས་མེད་པ་རྣམས་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་ལུགས་
མཐུན་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་གལ།

༡༠༩༽ རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༥
༼བོད་ཀི་རིག་གཞུང་དང་དིལ་བསྒྲགས་བསི་གནས་ཁང་།༽

༡༠༩་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༡༣
༡༠༩་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༩་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༩་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༧
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རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། དགོས་ངེས་ཅན་གྱི་རྱིས་དེབ་བདག་ཉར་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༡་༢། དངུལ་རྐྱང་དང་དངུལ་ཁང་

འདུམ་སྱིག་རྱིས་ཤོག་བཟོ་སོལ་མེད་པ། ༡་༡་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་སོང་སྐོར། ༡་༡་༦། རྱིས་སོད་

རྱིས ་ལེན་ཚད་ལྡན་མ་བྱུང་བས་རྱིས་ཆད་ཐོན་སྐོར། ༣་༡། ངག་དབང་རྱིགས་ལམ་ནས་ཡོང་བསད་སྐོར། ༣་༣། གསོལ ་
ཕོགས་འཕར་སོང་སྐོར། ༣་༤། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་འགྲོ་བཏང་སྐོར།
༡༠༩་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༥

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༡་༤།༢༠༠༧་་་༠༨ལོའ ་ི དགོས་དངུལ་ཡོང་བསད་སྐོར།༣་༢།རྒྱུན་གྲོན་སོར་༡༧༤༣༩་༠༩ཉྱིས ་

ཟློས་སོང་བཏང་བའྱི་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སོད་བསད་སྐོར།ཙཙཙབསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་
འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༡༠༩་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༦
༡༠༩་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༡་༤། ༢༠༠༧་་་༠༨ ལོའ ་ི དགོས་དངུལ་ཡོང་བསད་ཐད། སུད་སྱི་དོན་ཁང་དུ་འབེལ་ལམ་གྱིས་རྱིས་
གཙང་གནང་ཕོགས་དགོས་གལ་ཞེས་གསལ་ཡང་ད་དུང་དེ་མུར་ལྷག་འདུག་ན་དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་རྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༩་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༡་༥། དངུལ་བརེའྱི་འཛའ་བར་ཁྱད་རྱིས་ཁུར་གནང་ཕོགས་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་བཀའ་
ཤག་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་དེ་ག་དོན་ཁང་དང་ཕྱི་དྲྱིལ་དཔལ་ལས་བཅས་ནས་གོ་བསྡུར་བགྱིས་ཏེ་གནང་ཕོགས་གཏན་
འབེབས་དགོས་གལ་དང་།འཛའ་བསྒྱུར་ཁེ་འབབ་སོར ་ ༣༤༢,༥༠༡།༥༣ རེས་ལོའ ་ི རྒྱུན་གྲོན་དགོས་དངུལ་ལ་
ཕན་སར་ཆེད་དཔལ་ལས་སུ་རྱིས་སོད་གནང་དགོས་རྒྱུ།

༡༠༩་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། རྒྱུན་གྲོན་སོར་ ༡༧,༤༣༩།༠༩ ཉྱིས་ཟློས་སོང་བཏང་བའྱི་ཐད། རེས་ལོའ ་ི རྒྱུན་གྲོན་དགོས་
དངུལ་ལ་ཕན་སར་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ་དང་། སོན་གནད་དེ་རྱིགས་བསར་ཟློས་མྱི་འབྱུར་བར་ཐུགས་སང་
དམ་གཟབ་གནང་གལ།

༡༠༩་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་རྱིས་རྱིང་མ་ཆགས་གོང་གང་མྱུར་རྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས།

༡༠༩་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་གང་མྱུར་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༠༩་ཇ་༦༽རྱིས་སྙན་ ༥།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐད། འབུལ་བསད་སོར་
༡༡༧,༠༦༥།༠༠ དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་དཔལ་ལས་སུ་རྱིས་འབུལ་དགོས།

༡༡༠༽ ཐྲེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༥

༡༡༠་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༡༦
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༡༡༠་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༩

རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡།སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་དང་བརྒལ་བའྱི་སྐོར།༣་༢་༡།ལུགས་མཐུན་ཁ་པར་ཐོ་དེབ་བྱིས་ཉར་མེད་

པའྱི་སྐོར།༣་༢་༢།ཁ་པར་ཨང་འཕར་མ་བེད་སོད་བས་པའྱི་སྐོར།༥་༢།བོད་དོན་དང་བངས་ལག་དེབ་ཀྱི་སྱི་ཆད་པའྱི་སྐོར།༥་
༣།རྱིས་ཁྲ་Tallyམཉེན་ཆས་ནང་བཅུག་དགོས་སྐོར།༥་༤།ཐེ་ཝན་ནང་བོད་ཀྱྱི་ ནང་ཆོས་དང་།༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨོད་
བས་པར་ཁྲྱིམས་གཏུག་བས་སྐོར།༥་༥།ཟུར་བཀོལ་རྱིས་ཁྲའྱི་བྱུང་སོང་སྐོར།༥་༦།གནས་འཕར་གསོལ་ཕོགས་བར་ཁྱད་རྱིས་
སོར་ཞུ་ཕོགས་དགོས་པའྱི་སྐོར།༣་༣།སྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་བེད་མེད་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།
༡༡༠་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༥༌༡དང་བངས་ཞལ་འདེབས་དེབ་གཅྱིག་ཆད་པའྱི་སྐོར། ༦༌༡བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་རྱིས་གཙང་

བཟོ་དགོས་སྐོར།

༡༡༠་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༡༠་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༤

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༤།བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་བེད་མེད་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སོད་

བསད་སྐོར།༦་༡།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་དང་།རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།
༡༡༠་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༤།བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་བེད་མེད་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།

༡༡༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༤

༡༡༠་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། སོན་རྱིསབཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༤
ཕགས་བསྟར་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།

༡༡༠་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་རེ་མེད་པའྱི་ཡོང་བསད་རྱིང་པ་རྣམས་དེ་མུར་མ་བཞག་པར་ལུགས་
མཐུན་རྱིས་གཙང་བཟོ་གལ།

༡༡༠་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། རྱིས་གསལ་ལྟར་སོད་བསད་རྱིང་པ་སོར་ ༡༦,༩༦༧།༠༠ སོད་ཁུངས་མེད་ཚེ་
ལུགས་མཐུན་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༡༠་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༦་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་
སོང་གྱིས་དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་དཔལ་ལས་སུ་རྱིས་འབུལ་དགོས།

༡༡༡༽ ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༥

༡༡༡་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༨
༡༡༡་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
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༡༡༡་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༡༡་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་བྱུང་སོང་སྐོར།

༡༡༡་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༧

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བ་བསད་རྱིང་གྲས་སོར་༥༣༤,༥༣༩་༤༠ཡྱི་སྐོར།༢་༢།བྱུང་འཛིན་

མེད་པའྱི་སོང་སྐོར།༢་༣།གཏའ་འཇོག ་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར །༢་༤།ཐོ་གཞུང་དང་རྱིས ་གསལ་སོད་བསད་

གཉྱིས་ཀྱྱི་དངུལ་འབོར་མ་མཐུན་པའྱི་སྐོར།༢་༥།འཕལ་སེལ་དངུལ་འཇོག་ (Temporary Deposit)ཡོང་བསད་གང་མྱུར་
གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༣་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༣་༢།སོད་བསད་སྐོར།
༡༡༡་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢

རྱིས་སྙན་ཨང་།༢་༢།བྱུང་འཛིན་མེད་པའྱི་སོང་སྐོར།༢་༤།ཐོ་གཞུང་དང་རྱིས་གསལ་སོད་བསད་གཉྱིས་ཀྱྱི་དངུལ་

འབོར་མ་མཐུན་པའྱི་སྐོར།

༡༡༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༥

༡༡༡་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡།རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བ་བསད་རྱིང་གྲོས་ཐད། འཕོས་རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བ་བསད་སོར་
༣༤,༢༤༢།༥༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༡༡་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༢་༣། གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་འཚོལ་ཞྱིབ་ཀྱྱིས་
རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟོན་དགོས།

༡༡༡་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༢་༥། འཕལ་སེལ་དངུལ་འཇོག་ཡོང་བསད་གང་མྱུར་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད།ལན་གསལ་ལྟར་མུ་
མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༡༡་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། འཕོས་ཡོང་བསད་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༡༡་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། སོད་བསད་སྐོར། འཕོས་སོད་བསད་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་དགོས།
༡༡༢༽ ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༥

༡༡༢་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༥
༡༡༢་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༡༢་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
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༡༡༢་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༢། གཞུང་དངུལ་དང་སེར་དངུལ་མཉམ་

བསེས་གནང་བའྱི་སྐོར།

༡༡༢་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༡༢་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༡༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༣

༡༡༢་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༡༢་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༡༢་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༥་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཐད། དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་དཔལ་ལས་སུ་རྱིས་འབུལ་དགོས།
༡༡༣༽ ཨིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༥

༡༡༣་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༩
༡༡༣་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༡༣་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༡༣་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༡༣་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༦
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་འབབ་ཀྱྱི་ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་མེད་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༢།སོན་རྱིས་བཀའ་

འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར།༣་༢།གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱྱི་སར་ཐམ་འབབ་ཡུ་སོར་༦༦་༠༠རྱིས་ཆད་ཐོན་པའྱི་སྐོར།༤་
༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སོད་བསད་སྐོར།༦་༡།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།
༡༡༣་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣
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རྱིས ་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡།དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་འབབ་ཀྱྱི་ཡྱིག ་ཆ་ཆ་ཚང་མེད ་པའྱི་སྐོར ། ༡་༢་༢། སོན ་རྱིས ་

བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༢། གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱྱི་སར་ཐམ་འབབ་ཡུ་སོར་༦༦་༠༠རྱིས་ཆད་ཐོན་པའྱི་
སྐོར།

༡༡༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༦
༡༡༣་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་
དོན་ ༥ ནང་གསེས་ ༤ བ་ལྟར་ཕག་བསྟར་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།

༡༡༣་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༣། ཆོད་གན་བསྐོ་གཞག་ཐད། ཆོད་གན་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་སྟེ་ད་བར་ལོ་ལྔ་ལྷག་འགྲོ་བཞྱིན་
འདུག་ན་སྱིག་མཐུན་ཕག་བསྟར་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།

༡༡༣་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༡༣་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༡༣་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༦་༡། དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་དཔལ་ལས་སུ་གང་མགོགས་རྱིས་འབུལ་གནང་དགོས།
༡༡༣་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༧་༡། དོན་ཁང་རྱིས་ཁྲའྱི་རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བ་བསད་ཐད། འཕར་གྲོན་ཆགས་པས་བེད་སོད་བ་
བསད་སོར་ ༢༣༡༣༣།༡༢ གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༡༤༽ སྦར་སིལ་དང་ཕ་རི་སི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༥

༡༡༤་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༡༣
༡༡༤་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༡༤་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༡༤་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་ཆད་གསབ་ཀྱྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ བསྡུ་བཞེས་བྱུང་མེད་

པའྱི་སྐོར། ༢་༢། སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་རྱིས་པ་དང་དངུལ་གཉེར་གྱི་ལས་འགན་ལས་བེད་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལྕོགས་
གནང་བའྱི་སྐོར།

༡༡༤་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༩

རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༣་༢།སོད་བསད་སྐོར།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།༼སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་

ཁང་༽༤་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར ། ༦་༢་༡།དེ་སའྱི་རྒྱུན་གྲོན་དགོས ་དངུལ་ཡོང་བསད་རྱིས ་བཅོས་དགོས ་པའྱི་

སྐོར །༦་༢་༢།དངུ ལ ་འཛིན ་དངུ ལ ་ཁང་ནང་མ་བཅུག ་པའྱི་སྐ ོར །༧ ་༡།དངུ ལ ་ཁང་འདུམ ་སྱིག ་རྱིས ་ཤ ོག ་ (Bank
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Reconciliation Statement) དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ཁ དངུལ་ཁང་འདུམ་སྱིག་རྱིས་ཤོག་བཟོ་སོལ་མེད་པའྱི་སྐོར།༨་
༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༨་༢།སོད་བསད་སྐོར།༦་༡།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།༼ཕ་རྱིན་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་།༽
༡༡༤་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༡༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༡༡

༡༡༤་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༢་༣། ༢༠༡༣་་་༡༤ དང་ ༢༠༡༤་་་༡༥ ལོའ ་ི ནང་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། སོན་
རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དོན་ ༥ གནང་གསེས་ ༤ བའྱི་དགོངས་དོན་ཕག་བསྟར་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།༼སར་སྱིལ༽

༡༡༤་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། ༼སར་སྱིལ༽

༡༡༤་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། སོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། ༼སར་སྱིལ༽

༡༡༤་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཐད། འབུལ་བསད་སོར་༥༤༤།༩༠ གང་མྱུར་དཔལ་ལས་སུ་རྱིས་
འབུལ་དགོས་རྒྱུ། ༼སར་སྱིལ༽

༡༡༤་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༦་༢་༡། དེ་སའྱི་རྒྱུན་གྲོན་དགོས་དངུལ་ཡོང་བསད་རྱིས་བཅོས་དགོས་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་
རྱིས་ལམ་ནས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༡༤་ཇ་༦༽ རྱིས ་སྙན་ ༦་༢་༢། དངུལ་འཛིན་དངུལ་ཁང་ནང་མ་བཅུག་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་རྱིས ་ལམ་ནས་རྱིས ་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༡༤་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ ༧་༡། དངུལ་ཁང་འདུམ་སྱིག་རྱིས་ཤོག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་དངུལ་ཁང་

ནང་སེབས་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་འདུམ་སྱིག་རྱིས་ཤོག་ནས་རྱིས་གཙང་བཟོ་རྒྱུ་ལས་
ལོ་ལྟར་འབོར་འཁུར་མེད་པ་དགོས་རྒྱུ།

༡༡༤་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ ༧་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། སོན་གནད་འདྱི་རྱིགས་ནྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་སྱིག་

གཞྱི་དང་འགལ་ཚབས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡྱིན་པས་དགོངས་སེལ་ཞུས་པ་ཙམ་གྱིས་འཐུས་མྱིན་ལ་སོང་། སོན་རྱིས་སྱིག་
གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༤ ལྟར་ཕག་བསྟར་གནང་ཕོགས་ངེས་པར་དགོས་རྒྱུ།

༡༡༤་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ ༨་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་གང་མགོགས་བསྡུ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ།
༡༡༤་ཇ་༡༠༽ རྱིས་སྙན་ ༨་༢། སོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༡༤་ཇ་༡༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༩་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་གང་མགོགས་དཔལ་ལས་སུ་
རྱིས་འབུལ་དགོས།

༡༡༥༽ འཕོད་བསྲེན་ལས་ཁུངས།༼དང་བླངས་འཕོད་བསྲེན་ཚོགས་པ།༽
རིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༡༡༥་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༢༧
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༡༡༥་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡༣

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༦།སོད་དགོས་མེད་པའྱི་སོད་བསད་སྐོར།༡་༢་༧།ཟབ་སོང་སྐབས་ཉྱིན་འཕར་མ་ཇྱི་སོང་ལ་ཟུར་

ཕོགས་ཞུས་སོད་སྐོར།༡་༢་༨།སྱིག་འགལ་གྱིས་སོའ ་ི འགྲོ་གྲོན་ཞུས་སོད་སྐོར།༡་༢་༡༡།ཁ་པར་གྱི་འགྲོ་གྲོན་ཞྱིབ་ཕ་མྱིག་སྟོན་
མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༣།མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གླྱིང་ས་གནས་སྨན་ཁང་བསར་བཟོའ ་ི ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར།༣་༤།ས་ཊོན་ཁམས་ཀཿཐོག་ས་

གནས་སུ་ཆུ་མཛོད་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར།༣་༧།ཛ་དྲག་སྨན་བཅོས་ཀྱྱི་འགྲོ་གྲོན་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར།༣་༨།དུས་བཀག་
སེད ་བཅོལ ་ས་སྣུར་ཕྱིར ་བཏོན ་གྱི་དངུལ་སེད ་གོ ང ་གུན་ཕོག ས་པའྱི་སྐོར །༣་༩།རྱིས ་ནོར ་གྱིས ་འཕར་སོང ་ཐད་སོར ་
༡༣༠༠།༠༠སོར་༨༠༠།༠༠སོར་༥༥༧༨།༠༠རྱིས་ཁུར་ཞུས་པའྱི་སྐོར།༣་༡༠།རྱིས་ཤ་གཅོད་བསད་སོར་༡༦༡༡༨།༠༠སྐོར།༡་༢་
༥།

Smart card ལས་གཞྱིར་སོར་༣,༠༨༡༩༢༦།༠༠འགྲོ་གྲོན་བཏང་བ་ཆུད་ཟོས་སུ་ཕྱིན་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༣།དེ་གའྱི་རྱིས ་

འབེལ་ལམ་སྟོན་ལྟར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༤་༢།སོད་བསད་སྐོར།

༡༡༥་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༧
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༌༢༌༣།ཀ༡བསུ་ན་མདའ་སོབ་ཕྲུག་༢༠ཛ་དྲག་སྨན་བཅོས་སྐོར། ༡༌༢༌༩སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་

བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣༌༡སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣༌༢ལས་བེད་ཟུར་ཕོགས་ཞུ་ཕོགས་སྐོར།༣༌༦ཡོང་
བསད་དགོས་དངུལ་དང་ཐོབ་འཛིན་སྐོར། ༣༌༩སོད་བསད་སྐོར།༤༌༢ Posters བཟོ་གླ་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།
༡༡༥་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༧

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ཡོང་བསད་རྱིང་པ་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། ༣་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་

འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༤། ཟུར་ཕོགས་ཀྱྱི་འགེངས་ཤོག་ཏག་ཏག་བཀང་མེད་སྐོར། ༣་༦། ཁང་གླ་ཞུ་སོད་གནང་

བར་ལྡྱི་ལྱི་དོན་ཁང་གྱི་ངོས་སོར་མེད་སྐོར། ༣་༧། ཕོགས་མཐའྱི་ལས་བེད་ཀྱྱི་གསོལ་ཕོགས་དང་གསོག་དངུལ་སྐོར། ༣་༨།
རྱིས་འགྲོ་བཏང་ཕོགས་སྐོར། ༥། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།
༡༡༥་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༢

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༦།ལས་བེད་ཀྱྱི་གསོག་དངུལ་སྐོར།༣་༩།སྱིལ་འཛིན་མཉམ་སར་མེད་པའྱི་སྐོར།
༡༡༥་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༩།སྱིལ་འཛིན་མཉམ་སར་མེད་པའྱི་སྐོར།

༡༡༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༦
༡༡༥་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༦། ལས་བེད་ཀྱྱི་གསོག་དངུལ་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་སོར་ ༦༦༠,༢༧༢།༠༠ མུ་མཐུད་
མཇུག་སོང་གྱིས་གཙང་མ་བཟོ་དགོས།

༡༡༥་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། ལས་བེད་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་དུ་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་
དགོས་གལ་གསལ་བ་བཞྱིན་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༡༡༥་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༣། བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་འཕོད་བསྟེན་ཚོགས་པའྱི་ལས་བེད་རྣམས་ཀྱྱི་བང་དོར་དང་ཐོབ་ཐང་སྱིག་
གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་འཛིན་སོང་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་མྱིག་སྟོན་དང་། མེ་
འཁོར་འཛིན་བང་ (Ticket) དོ་བདག་ནས་བསྡུ་བཞེས་ཀྱྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༡༥་ཇ་༤༽ རྱིས ་སྙན་ ༣་༥། ཟུར་ཕོགས་འཕར་མ་ཞུ་སོད་གནང་བའྱི་ཐད། དྲུང་གཞོན་འཕྱིན་ལས་དཔལ་མོ་དང་བསྟན་
འཛིན་ཟླ་མཛེས་གཉྱིས་ལ་ཟུར་ཕོགས་འཕར་སོད་སོར་ ༥༠༠།༠༠ རེ་ཤོར་འདུག་པ་བསྡུ་བཞེས་ཀྱྱིས་རྱིས་གཙང་
བགོས།

༡༡༥་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡ ཡོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༡༥་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། རྱིས ་གཙང་ཟྱིན་འཕོས ་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས ་གཙང་མ་བཟོ་
དགོས།

༡༡༦༽ སིམ་ལ་དབངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གིང་སྨན་ཁང་།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༡༡༦་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༧
༡༡༦་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡།དངུལ་རྐྱང་ཚད་གཞྱི་ལས་བརྒལ་ཏེ་ཉར་བའྱི་སྐོར།

༡༡༦་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༡༦་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། དངུལ་རྐྱང་ཚད་གཞྱི་ལས་བརྒལ་ཏེ་ཉར་འཇོག་བས་སྐོར། ༢་༢། འཕོད་ལས་པ་ནས་ཡོང་

བསད་སྐོར།

༡༡༦་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༣
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡། ལས་བེད་དང་ཉམ་ཐག་སྨན་གྲོན་ཞུ་ཕོགས་སྐོར། ༢་༡། སྨན་ཟོག་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་

སྐོར།༢་༢།འཕོད་ལས་པ་ནས་ཡོང་བསད་སྐོར།

༡༡༦་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༡༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༤

༡༡༦་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡། ལས་བེད་དང་ཉམ་ཐག་སྨན་གྲོན་ཞུ་ཕོགས་ཐད། ས་འགོ་ཟུར་པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རེ་ནས་
ཡོང་བསད་སོར་ ༡༠༣༤།༠༠ དོ་བདག་ལ་འབེལ་ལམ་གྱིས་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༡༡༦་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༢་༡། སྨན་ཟོག་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་སྨན་ཟོག་རྣམས་གང་མགོགས་རྱིས་
གཙང་བཟོ་གལ།

༡༡༦་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༡༦་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། སོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༡༧༽ སོན་ཌོ་བཀྲ་ཤིས་གིང་དང་། མཚོ་པདྨ་འཕོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།
རིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༡༡༧་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༦
༡༡༧་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡།སྨན་ཟོག་ལྷག་བསད་སྐོར།

༡༡༧་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡

རྱིས་སྙན་ཨང་།མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་༡༡༥༌ཇ༌༡རྱིས་སྙན་༣༌༢རོགས་དངུལ་ལྷག་བསད་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།

༡༡༧་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ལོ་མཇུག་སྨན་ཟོག་སོར་ ༡༤,༦༩༨།༡༢ འབབ་ཀྱྱིས་མང་བ་རྱིས་ཁུར་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༢།

སོར་༢༠༠༠༠།༠༠ ལས་བརྒལ་ཏེ་དངུལ་རྐྱང་ཞུ་སོད་བས་པའྱི་སྐོར།
༡༡༧་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༢

རྱིས་སྙན་ཨང་།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སོད་བསད་སྐོར།

༡༡༧་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༡༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༢

༡༡༧་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། རེས་མའྱི་རང་གཞུང་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྱིས་གཙང་
བཟོ་དགོས།

༡༡༧་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་སོད་བསད་འཕོས་སོར་ ༡༥༥༨།༠༠ དབུས་འཕོས་བསྟེན་
ལས་ཁུངས་སུ་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཏེ་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༡༨༽ སོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་འཕོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།
རིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༡༡༨་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༤
༡༡༨་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་།༢་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།
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༡༡༨་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༡༨་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༣། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།

༡༡༨་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༡༨་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༡༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༡

༡༡༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༢་༢། སོད་བསད་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་སོད་བསད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་སོར་ ༢,༦༧༧།༠༠ འཕོད་
ལས་པ་ཟུར་པ་རྱིག་འཛིན་ཆོས་བཟང་ལགས་ལ་འབེལ་ལམ་གྱིས་འཕོད་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ།
༡༡༩༽ ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གིང་ས་གནས་སྨན་ཁང་།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༡༡༩་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༡༠
༡༡༩་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣

རྱིས་སྙན་ཨང་།༢་༡།ཆེས་མཐོའ ་ི རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་འཐུས་ཚང་མེད་པའྱི་སྐོར།༢་༢།འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་དང་

འགལ་བའྱི་སྐོར།༢་༣།བཀོད་ཁྱབ་བཞྱིན་ཕག་བསྟར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།
༡༡༩་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢༌༤སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣༌༡ཡོང་བསད་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།

༡༡༩་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢

རྱིས ་སྙན་ཨང་། ༣་༢། རྒྱ་གར་ཆེས ་མཐོའ ་ི རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས ་ཁྲ་དང་རྱིས ་ཞྱིབ་ནས་བཟོས་པའྱི་རྱི ས ་ཁྲ་གཉྱིས ་

མཐུན་མྱིན་སྐོར། ༣་༣། འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར།
༡༡༩་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༣

རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡།འཚོ་སོན་ཉྱིས་ཟློས་སོང་བཏང་བའྱི་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སོད་བསད་སྐོར།

༡༡༩་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡།འཚོ་སོན་ཉྱིས་ཟློས་སོང་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐོར།

༡༡༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༡
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༡༡༩་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་འཕོས་སོད་བསད་སོར་ ༦༢༦,༩༠༥།༨༢ མུ་མཐུད་མཇུག་
སོང་གྱིས་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༠༽ བདྲེ་ལྲེགས་སྨན་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༡༢༠་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༩
༡༢༠་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༧

རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡་༠།གསོག་བཅོལ་དངུལ་ཨང་བེད་མེད་ལྷག་པ་དང་དངུལ་སེད་གོང་གུན་ཆགས་པའྱི་སྐོར།༣་༡་

༡།གསོག་བཅོལ་དངུལ་ཨང་བེད་མེད་ལྷག་པའྱི་སྐོར།༣་༡་༢།དངུལ་སེད་གོང་གུན་ཆགས་སྐོར།༣་༢།སོར་༢༠༠༠༠།༠༠བརྒལ་

བའྱི་དངུལ་རྐྱང་ཞུས་སོད་བས་སྐོར།༣་༣།འགན་ལྷན་གྱི་གྲོས་ཆོད་ནང་བསར་བཅོས་ཞུས་པའྱི་སྱིག ་གཞྱི་མ་གསལ་བའྱི་
སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སོད་བསད་སྐོར།

༡༢༠་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢༠་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སོད་བསད་སྐོར།

༡༢༠་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢༠་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༡
༡༢༠་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། གཏའ་འཇོག་དང་འབབ་ཁྲལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཡོང་བསད་གཉྱིས་མུ་མཐུད་
མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༡༽ བསན་འཛིན་སྒང་འཕོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༡༢༡་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༡༠
༡༢༡་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༤

རྱིས ་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།དབུས་ཀྱྱི་ལམ་སྟོན ་བཞྱིན ་ཕག་བསྟར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར །༣་༡།སྨན་གྱི་ཟོག ་ཆད་སོར ་

༩༤༤༣།༠༠བསྡུ་བཞེས་དགོས་པའྱི་སྐོར།༣་༢།རྱིས་མཚམས་ཉྱིན་སྨན་གྱི་ཟོག་ལྷག་གྲངས་བཤེར་བས་པའྱི་རྱིས་ཤོག་མྱིག་
སྟོན་བ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།

༡༢༡་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
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རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢༡་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་སྐོར།

༡༢༡་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༥

རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡།རྱིས་ཟུར་ནོར་བུ་དབང་འདུས་ནས་སོར་༢,༦༨༠་༠༠་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༣་༢།སྨན་གྱི་

ཟོག་ཆད་སོར་༤༩༡་༠༩བསྡུ་བཞེས་དགོས་པའྱི་སྐོར།༣་༣།སྱིལ་འཛིན་མེད་པའྱི་སོང་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢སོད་
བསད་སྐོར།

༡༢༡་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༣།སྱིལ་འཛིན་མེད་པའྱི་སོང་སྐོར།

༡༢༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༤

༡༢༡་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། རྱིས་ཟུར་ནོར་བུ་དབང་འདུས་ནས་སོར ༢,༦༨༠།༠༠ གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་དུ་
གསལ་བ་བཞྱིན་རྱིས་ཟུར་ནོར་བུ་དབང་འདུས་ནས་བསྡུ་བཞེས་ཀྱྱིས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་དན་རྟགས་མྱིག་
སྟོན་དགོས།

༡༢༡་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། སྨན་གྱི་ཟོག་ཆད་སོར་ ༤༩༡།༠༩ བསྡུ་བཞེས་དགོས་པའྱི་ཐད། སྨན་སོད་པ་རྱིག་འཛིན་རྡོ་རེ་
ནས་ཟོག་ཆད་འབབ་སོར་ ༤༩༡།༠༩ བསྡུ་བཞེས་ཀྱྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༡་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་སོར་ ༡,༡༢༡།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༡་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་སོར་ ༢༥,༡༩༢།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༢༽ ས་ཊོན་ཁམས་ཀཿཐོག་འཕོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།
རིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༡༢༢་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༥
༡༢༢་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢
རྱིས་སྙན་ཨང་།༢་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༢་༢།སོད་བསད་སྐོར།

༡༢༢་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢༢་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ལག་ཡོད་དངུལ་རྐྱང་ཚད་གཞྱི་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐོར།
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༡༢༢་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༢།སོད་བསད་སྐོར།

༡༢༢་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༡

༡༢༢་ཇ་༡༽རྱིས་སྙན་ ༣་༢། སོད་བསད་ཐད། འཕོས་སོད་བསད་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༢༣༽ སྒང་ཏོག་འཕོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥
༼ས་འགོ་མཉམ་དུ་ཡོད༽

༡༢༣་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༢
༡༢༣་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢༣་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢༣་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༢་༢། སོད་བསད་སྐོར།
༡༢༣་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢༣་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢༤༽ བལ་ཡུལ་ཀྲེ་ལ་ཤ་སྨན་རིས་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༥

༡༢༤་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༡༨
༡༢༤་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢༤་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢༤་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༤
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རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༤། ལས་དབུས་དང་ཡན་ལག་དབར་ཡོང་དགོས་དང་སོད་དགོས་བརྡ་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། སྨ ན་སྱིན་
ལུགས་མཐུན་གནང་མེད་སྐོར།

༡༢༤་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༥
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༡་༦།རྱིས ་གསལ་ལྷག་བསད་རྣམས་རྱིས་སོ་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར།༡་༡་༩།རྱིས་འབེལ་ཡྱིག་ཆ་མེད་པར་རྱིས་

ཁུར་ཞུས་པའྱི་ཐད་སྐོར།༣་༡།གཞུང་རྱིས་ནས་ལས་བེད་རྣམས་ཀྱྱི་འབབ་ཁྲལ་སོང་བཏང་བའྱི་སྐོར།༣་༢།ཡོང་བསད་དང་སོད་
བསད་ཁག་དུས་ཐོག་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༣་༤།དངུལ་ཁང་རྒྱུན་སོད་རྱིས་ཁྲའྱི་ནང་དངུལ་ཕོན་ཆེན་བཞག་པའྱི་སྐོར།
༡༢༤་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༡་༩།རྱིས་འབེལ་ཡྱིག་ཆ་མེད་པར་རྱིས་ཁུར་ཞུས་པའྱི་ཐད་སྐོར།༣་༤།དངུལ་ཁང་རྒྱུན་སོད་རྱིས་ཁྲའྱི་ནང་
དངུལ་ཕོན་ཆེན་བཞག་པའྱི་སྐོར།

༡༢༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༡༢
༡༢༤་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༡་༡། ཁྲྱིམས་ཐོག་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་དོན་འབས་
སོན་པར་འབད་བརོན་གནང་གལ།

༡༢༤་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༡་༢། འགྲོ་སོང་སོན་བཏང་བཀའ་འཁྲོལ་རེས་ཞུས་ཐད། སོན་རྱིས་ཐད་ཀྱྱི་སོན་གནད་ཆེ་ཤོས་དེ་
ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པས་འཛིན་སོང་ནས་འགལ་ཚབ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་གནང་ཕོགས་ཅྱིག་ངེས་པར་དགོས་རྒྱུ།

༡༢༤་ཇ་༣༽ རྱིས ་སྙན་ ༡་༡་༣། བཀའ་འཁྲོལ ་མེད་པའྱི་ཁ་དབང་སྤུས་གཟྱིག ས་ཐད། སྱིག ་འགལ་ཆགས་པ་གང་ཞྱིག ་

དགོངས་སེལ་ཞུས་པ་ཙམ་གྱིས་སྱིག་མཐུན་ཆགས་ཐབས་མེད་པས་སྱི ག་འགལ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་གནང་ཕོགས་
ཤྱིག་ངེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

༡༢༤་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༡་༦། རྱིས་གསལ་ལྷག་བསད་རྣམས་རྱིས་སོ་མ་ཞུས་པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༤་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༡་༡༠། རྒས་ཕོགས་གནང་ཕོགས་སྱིག་གཞྱི་དང་མ་མཐུན་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་
མཇུག་སོང་གྱིས་སྱིག་འགལ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།

༡༢༤་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༡་༡༡། སོན་རྱིས་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་དོ་ནན་ཡྱིད་གཟབ་བ་
རྒྱུ་ཡྱིན་གནས་གསལ་བ་བཞྱིན་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་དོན་འབས་སོན་པ་དགོས་རྒྱུ།

༡༢༤་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། གཞུང་རྱིས་ནས་ལས་བེད་རྣམས་ཀྱྱི་འབབ་ཁྲལ་སོང་བཏང་བའྱི་ཐད། དན་རྟགས་ཡྱིག་ཆ་དེར་
ལས་ཐམ་དང་ལས་རྟགས་གང་ཡང་མྱི་འདུག་པས། དན་རྟགས་ཁུངས་འཕེར་ཆགས་ཐབས་མ་མཆྱིས་ན་མུ་མཐུད་
མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༡༢༤་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། ཡོང་བསད་དང་སོད་བསད་ཁག་དུས་ཐོག་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་
སོར་ ༢༡༧,༨༥༩།༦༦ དང་སོད་བསད་འཕོས་སོར་ ༩,༢༨༣།༨༨ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས།

༡༢༤་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་སོན་རྱིས་སྱིག་དོན་
བཞྱིན་ཐག་གཅོད་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།

༡༢༤་ཇ་༡༠༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་གང་མྱུར་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༢༤་ཇ་༡༡༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་གང་མྱུར་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༤་ཇ་༡༢༽ རྱིས་སྙན་ ༥་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཐད། རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་དན་རྟགས་ཡྱིག་ཆ་མྱིག་སྟོན་གྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༥༽ བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆྲེས་མཐོའ ་ི སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས།
རིས་ལོ་ ༢༠༠༡༤་་་༡༦

༡༢༥་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༤༢
༡༢༥་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣༡

རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡།ཀ༽བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་ཕྱི་དངུལ་ཞུས་ལེན་བས་སྐོར།༣་༡།ཁ༽འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་

ནས་བྱུང་བའྱི་ཕྱི་དངུལ་རྱིས་ཁུར་གནང་ཕོགས་འགྲྱིགས་མྱིན་སྐོར།༣་༢།གསོག་དངུལ་སེད་འབབ་རྱིས་བསྐོར་མ་གནང་བའྱི་
སྐོར།༣་༣།ཀ༽སོང་ཁྲའྱི་སྟེང་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་གྱི་མཚན་རྟགས་མེད་སྐོར།༣་༣།ཁ༽རྱིས་པ་དང་དངུལ་གཉེར་གཅྱིག་

ལྕོགས་སྐོར།༣་༤།ཁ༽དངུལ་ཆད་སོར་༦༣༦༢༥།༠༠གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།༣་༤།ག༽དངུལ་གཉེར་ལག་ཏུ་དངུལ་རྐྱང་
ཕོན་ཆེ་ལྷག་སྐོར།༣་༥།རྱིས་ཁྲ་རྫུན་བཟོ་བས་ཏེ་རོགས་དངུལ་ཞུས་ལེན་བ་ཐབས་སྐོར།༣་༦།རྒྱ་གར་འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་
འོག་དེབ་སེལ་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༧།འགྲྱིམ་འགྲུལ་འགྲོ་གྲོན་གྱི་སྱིལ་འཛིན་མཉམ་སར་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༨།འགྲྱིམ་འགྲུལ་སྱིག་

གཞྱི་དང་འགལ་སྐོར།༣་༩།སྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་མ་དེབ་བྱིས་ཉར་མེད་སྐོར།༥་༡།ཕོགས་ཀྱྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་བསྡུ་འབབ་གཅོག་འཐེན་
མ་བས་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༡་༡།བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་ཕྱི་དངུལ་ཞུ་ལེན་བས་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༡་༢།འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་

བྱུང་བའྱི་ཕྱི་དངུལ་རྱིས ་ཁུར་གནང་ཕོགས་འགྲྱིག ས་མྱིན ་སྐོར།༡་༢་༢།གསོག ་དངུལ་སེད་འབབ་རྱིས ་སྐོར ་མ་གནང ་བའྱི་
སྐོར།༡་༢་༣་༡།སོང་ཁྲའྱི་སྟེང་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་གྱི་མཚན་རྟགས་མེད་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༣་༢།རྱིས་པ་དང་དངུལ་གཉེར་

གཅྱིག་ལྕོགས་སྐོར།༡་༢་༤་༡།ས་འདོན་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༤་༢།དངུལ་གཉེར་ལག་ཏུ་དངུལ་རྐྱང་ཕོན་ཆེ་ལྷག་
པའྱི་སྐོར།༡་༢་༥།རྱིས་ཁྲ་རྫུན་བཟོ་བས་ཏེ་རོགས་དངུལ་ཞུས་ལེན་བས་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༦།རྒྱ་གར་འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་འོག་
དེབ་སེལ་མེད་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༧།འགྲྱིམ་འགྲུལ་འགྲོ་གྲོན་གྱི་སྱིལ་འཛིན་མཉམ་སར་མེད་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༨།སྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་

མ་དེབ་བྱིས་ཉར་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༡་༢།བྱུང་འཛིན་ཨ་མའྱི་ཁོངས་རྱིས་ཁུར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།༣་༡་༣།འབེལ་མཐུད་པའྱི་བྱུང་
འཛིན་དང་བྱུང་འཛིན་ཨ་མའྱི་དབར་བར་ཁྱད་སོར ་༡༣༥༤།༠༠ཐོན ་པའྱི་སྐོར །༣་༢།སྨན་སྐོར ་དང་འབེལ ་བའྱི་སྐོར །༣་༢་
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༢།ལུགས་མཐུན་རྒྱབ་རྟེན་ཡྱིག་ཆ་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༣།རྒྱབ་རྟེན་མེད་པའྱི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར།༣་༤།ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་རྱིས ་
འབུལ་ཞུ་བསད་སྐོར།༥་༠།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།
༡༢༥་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣༌༤།ཀས་འདོན་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༤༌༡ཡོང་བསད་སྐོར།

༡༢༥་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༧

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སོར་ ༡༢༧༦།༠༠ འཕར་མ་ཞུ་སོད་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༢། ཁང་དོད་ཉུང་བ་རྒྱག་སོད་གནང་

བའྱི་སྐོར། ༣་༣། ཐོབ་གསེང་དངུལ་སྒྱུར་གནང་སྟངས་ནོར་འཛོལ་སོང་པའྱི་སྐོར། ༣་༥། སྱིག་འགལ་གྱུར་པའྱི་སྐོར། ༣་༦།
སྨན་པའྱི་ངོས་སོར་མེད་པར་ནད་དགོངས་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར། ༤་༢།སོད་བསད་སྐོར།
༡༢༥་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༢

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།འབེལ་མཐུད་པའྱི་བྱུང་འཛིན་ཐོག་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སྐོར།༣་༤།དཔྱ་དངུལ་གཅོག་འཐེན་

གནང་མེད་པའྱི་སྐོར།

༡༢༥་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡

རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༤།དཔྱ་དངུལ་གཅོག་འཐེན་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར།

༡༢༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༡

༡༢༥་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡།འབེལ་མཐུད་པའྱི་བྱུང་འཛིན་ཐོག་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སྐོར། རྱིས་གསལ་ལྟར་འབེལ་མཐུད་
པ་དགུ་ཙམ་ནས་གཙང་བཟོ་བེད་རྒྱུ་ལྷག་འདུག་ན་མུ་མཐུད་འབེལ་ལམ་གྱིས་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས།

༡༢༦༽ བལ་ཡུལ་དཔལ་འབོར་གིང་འཕོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༡༢༦་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༩
༡༢༦་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིག་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢༦་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢༦་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༤

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༣། རྱིས་པས་རྱིས་ཁྲ་མ་བཟོས་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་དུས་འགོར་ཆགས་སྐོར། ༣་༡། རྱིས་

འབེལ་ཡྱིག་ཆ་དུས་ཐོག་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་སྐོར། ༣་༢། འཕོད་ལས་པའྱི་ལས་བཅར་ཐོ་དེབ་ཉར་སོལ་མེད་སྐོར། ༣་༣།རྱིས་
མཚམས་ཉྱིན་སྨན་ཟོག་གྲངས་བཤེར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར།
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༡༢༦་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༢

རྱིས་སྙན་ཨང་།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སོད་བསད་སྐོར།

༡༢༦་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༥

༡༢༦་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་༡་༡་༡། སྨན་བཙོངས་པའྱི་འབབ་རྱིས་ཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་ཐད། རྱིས་དྲུང་ཟུར་པ་ཟླ་བ་ཕུན་ཚོགས་མུ་
མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༦་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༡་༢། དངུལ་རྐྱང་སོར་ ༢༧,༢༣༩།༢༥ འཕར་སོང་ཕྱིན་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་སོན་མ་དག་གྱི་ལམ་
སྟོན་བཀོད་མངག་རྣམས་སང་མེད་སྐྱུར་འཇོག་བས་འདུག་ན་འབེལ་ཡོད་ནས་འགན་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱྱིས་གང་
མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་དགོས་རྒྱུ།

༡༢༦་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༤། ས་འདོན་དང་འཕོད་ལས་པའྱི་གསོལ་ཕོགས་གཙང་བཟོ་མ་གནང་བའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་
སྟོན་བཞྱིན་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༦་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། འཕོས་ཡོང་བསད་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༢༦་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། འཕོས་སོད་བསད་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༢༧༽ བལ་ཡུལ་བམས་པ་གིང་འཕོད་བསྲེན་སྨན་ཁང་།
རིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༡༢༧་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༡༡
༡༢༧་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིག་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢༧་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢༧་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༣། བྱུང་སོང་རྱིས་ཁྲ་མ་མཐུན་སྐོར། ༣་༡། རྱིས་ཞྱིབ་དུས་འགོར་ཆགས་སྐོར། ༣་༢། རྱིས་མཚམས་ཉྱིན་
སྨན་ཟོག་གྲངས་བཤེར་མ་ཞུས་སྐོར།

༡༢༧་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༦

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།དངུལ་ཁང་གསོག་བཅོལ་རྱིས་ཁྲ་བེད་མེད་ལྷག་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༥།དངུལ་ཁང་ལུགས་མཐུན་སོ་རྒྱག་མ་

ཐུབ་པའྱི་སྐོར།༣་༢།རྱིས་མཇུག་སྐབས་སྨན་ཟོག་ཚང་བཤེར་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སོད་བསད་
སྐོར།༥་༡།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།
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༡༢༧་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༨

༡༢༧་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡། དངུལ་ཁང་གསོག་བཅོལ་རྱིས་ཁྲ་བེད་མེད་ལྷག་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་
སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༧་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༢། སྨན་ཁང་གྱི་སྱིལ་འཛིན་དེབ་གྲངས་ ༥༤ པ་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། འབེལ་ཡོད་གོང་
རྱིམ་ནས་ཞྱིབ་རད་ཀྱྱིས་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༧་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༤། ཡོང་འབབ་སོར་ ༦༩,༡༦༩།༨༠ རྱིས་ཁུར་མ་ཞུས་པ་ནས་སེར་ཐྱིམ་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་
སོང་གྱིས་སྱི་རྒྱུ་སེར་འཐྱིམ་དུ་མ་སོང་བ་དགོས་རྒྱུ།
༡༢༧་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༣། རོགས་ཚོགས་ (TDF) ནས་རོགས་དངུལ་ཡོང་བསད་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། གོང་རྱིམ་
ལ་སྙན་སེང་གྱིས་རྱིས་ལམ་ནས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༡༢༧་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༤། ས་འདོན་དང་འཕོད་ལས་པའྱི་གསོལ་ཕོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། གངས་ཅན་བདེ་ར་
ལ་འབེལ ་ལམ་གྱིས ་དུས་ཐོག ་གཙང་བཟོ་དགོས ་རྒྱུ་དང་། གློ་སྱིག ་ས་འགོའ ་ི མཚན་ཐོག ་ས་འདོན ་སོར ་
༡,༦༡༩,༨༦༨།༣༨ གཙང་བཟོ་ཞུ་བསད་ཐད་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༧་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༧་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། འཕོས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༧་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ ༥་༠། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐད། བལ་དོན་བརྒྱུད་
གང་མགོགས་དཔལ་ལས་སུ་རྱིས་འབུལ་དགོས།

༡༢༨༽ སི་ཁབ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པ།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༧

༡༢༨་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༥
༡༢༨་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིག་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢༨་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢༨་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། མྱི་གཞན་གྱི་མྱིང་ཐོག་གནམ་བསོད་བས་སྐོར། ༣་༢། ས་གནས་ཁག་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་བསོད་

རྒྱུར་ཕོགས་བསོད་ལས་འཆར་ཚད་ལྡན་མེད་པའྱི་སྐོར།
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༡༢༨་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢༨་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༣

༡༢༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡། བཅའ་སྱིག་དགོངས་དོན་རྱིས་ཞྱིབ་དུས་ཐོག་གནང་མྱི་ཐུབ་པའྱི་ཐད། སྱིག་དོན་ལྟར་ཕག་
བསྟར་ཡོང་སད་འཛིན་སོང་ལ་གོ་བསྡུར་གྱིས་གནང་ཕོགས་དགོས་གལ།

༡༢༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། ཡན་ལག་ཁག་གྱི་དགོངས་ཤོག་དང་ལས་བཅར་ཐོ་དེབ་མྱིག་སྟོན་དགོས་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་
དགོངས་ཤོག་དང་ལས་བཅར་ཐོ་དེབ་བཅས་ཟླ་གསུམ་མཐའ་མའྱི་སྐབས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཆེད་འཛུགས་
རྱིས་ཞྱིབ་བེད་པོའ ་ི ཚོགས་ཆུང་ལ་མྱིག་སྟོན་དགོས།

༡༢༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༠། ཡོང་བསད་ཐད། འཕོས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༨ པས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ལ།

༡༽

ཚོགས་གཙོ།

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

༣༽

ཚོགས་མྱི།

སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན།

༥༽

ཚོགས་མྱི།

སྱི་འཐུས་གེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ།

༢༽
༤༽

ཚོགས་དྲུང་།
ཚོགས་མྱི།

སྱི་འཐུས་ཀླུ་ཚང་རྒྱ་རྱིགས་ཐར།

སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ།

༄༅།།བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༨ པས་
རིས་ཞིབ་སྙན་ཐོར་ཞིབ་འཇུག་བས་པའི་ཐོ་གཞུང་།

ཨང་།

རྱིས་ལོ།

ཡྱིག་སོད།

ཆེས་མཐོའ ་ི ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༦

༡

༣

ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༡

༥

ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༡

༡

༢
༤

ལས་ཁུངས་སམ་སེ་ཚན་གྱི་མྱིང་།

བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་འཛུགས་ཀྱྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཡོངས་ཀྱྱི་སོན་རྱིས ་ཡོང་ རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥
འབབ་དང་།ངེས་ཅན་འགྲོ་གྲོན།རྒྱུན་གྲོན།དམྱིགས་བསལ་བཅས་ཀྱྱི་ཕོགས་
བསོམ་སྙན་ཐོ།

ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་།

རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥
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༡

༡

༦

བོད་ཀྱྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༡

༨

སྱིར་བོད་ཚོགས་ས་འགོ་ལས་ཁང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༢

༡༠

སྱིམ་ལ་ལག་ཤེས་བཟོ་གྲྭ་ལས་ཁུངས།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༢

༡༢

ར་ཇ་སྤུར་བུད་མེད་མཉམ་ལས།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༣

༡༤

སོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་བཟོ་ཚོགས།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༣

༡༦

བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་དང་འཕགས་ཤྱིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༣

༧
༩

༡༡

༡༣
༡༥

ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས། ༼དབུས་བོད་མྱིའྱི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ།༽
ལ་དྭགས་ལྷོ་བང་མཉམ་འབེལ།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་་༡༥
རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

སྱིམ་ལ་དབངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླྱིང་ས་འགོ་ལས་ཁང།
ས་ཊོན་ཁམས་ཀཿ ཐོག་ས་འགོ་ལས་ཁང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥
རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༢
༢
༢
༣
༣

༡༧

ལྡེ་ར་ལྡུན་ས་འགོ་ལས་ཁང་དང་ཆུའྱི་ལས་གཞྱི།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༣

༡༩

སན་ད་ར་ནོར་རྒྱས་གླྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༢་་་༡༥

༤

༢༡

བལ་ཡུལ་ཤ་ཝ་ར་གསུམ་ས་འགོ་ལས་ཁང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༤

༢༣

སོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་ས་འགོ་ལས་ཁང་།

རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༤

༡༨

༢༠

༢༢

བལ་ཡུལ་མཆོད་འཇོར་ས་འགོ་ལས་ཁང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

ཤྱིས་ལོངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།

སོག་ར་བཀ་ཤྱིས་དཔལ་འཁྱྱིལ་བཟོ་གྲྭ་དང་ས་འགོ་ལས་ཁང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥
རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༣
༤
༤

༢༤

མན་ཌྱིའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༤

༢༦

སང་ཏོག་ས་འགོ་ལས་ཁང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༤

༢༨

ར་སང་ལ་ཀུན་ཕན་གླྱིང་མཉམ་འབེལ།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༤

༣༠

བསུ་ན་མདའ་བཀ་ཤྱིས་གླྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༤

༣༢

ཌལ་ཧོར་ཕུན་ཚོགས་གླྱིང་ལག་ཤེས་བཟོ་གྲྭ

རྱིས་ལོ་༢༠༡༢་་་༡༦

༥

༢༥

༢༧
༢༩

༣༡

༣༣

སོན་ཌོ་བཀ་ཤྱིས་གླྱིང་བཟོ་གྲྭ།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

སང་ཏོག་བོད་ཀྱྱི་གསོལ་མགྲོན་ཁང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

བལ་ཡུལ་སོག་ར་གློ་སྱིག་བདེ་དོན་ཚོགས་པ།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

སྱིར་བོད་ཚོགས་ཚོགས་པ།

ཀོ་ལྱི་གྷལ་དོན་གླྱིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥
རྱིས་ལོ་༢༠༡༣་་་༡༥
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༤
༤
༤
༥
༥

༣༤

ཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་གླྱིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༥

༣༦

ལྡྱི་ལྱི་ཕྱིར་ཚོང་ཁང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༢་་་༡༥

༥

༣༨

ཏྱི་ཛུ་དར་རྒྱས་གླྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༦

༤༠

བསྟན་འཛིན་སང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༦

༤༢

ཏྱི་ཛུ་དར་རྒྱས་གླྱིང་མཉམ་འབེལ།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༦

༤༤

མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླྱིང་བོད་མྱིའྱི་མཉམ་འབེལ།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༢་་་༡༥

༦

༣༥

༣༧
༣༩
༤༡

༤༣

བསྟན་འཛིན་སང་བོད་མྱིའྱི་མཉམ་འབེལ།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

ཧར་པ་སྤུར་འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གླྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།
འབུམ་སེ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།
བལ་ཡུལ་འཇོ་ཁེལ་ཕུན་ཚོགས་གླྱིང་བཟོ་གྲྭ

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥
རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥
རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

བལ་ཡུལ་སོག་ར་བཀ་ཤྱིས་གླྱིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༥
༥
༦
༦
༦

༤༥

བདེ་སྱིད་གླྱིང་བོད་མྱིའྱི་ལག་ཤེས་བཟོ་གྲྭ

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༦

༧

༤༧

སོག་ར་བཀ་ཤྱིས་དཔལ་འཁྱྱིལ་མཉམ་འབེལ།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༧

༤༩

ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླྱིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༧

༥༡

ར་སང་ལ་ཀུན་ཕན་གླྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༧

༤༦
༤༨
༥༠

ཀོ་ལྱི་གྷལ་དོན་ལྡན་གླྱིང་གཞྱི་རྱིམ་སོ་ནམ་མཉམ་འབེལ།
ས་ཊོན་ཁམས་ཀཿཐོག་བཟོ་ཚོགས།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༦
རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

རྡ་སྟེང་བོད་ཀྱྱི་གསོལ་མགྲོན་ཁང་།

རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༧
༧
༧

༥༢

ལྡྱི་ལྱི་བསམ་ཡས་གླྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༧

༥༤

བལ་ཡུལ་ཚེ་རྱིང་རྒས་གསོ་ཁང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༨

༥༦

མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གླྱིང་མཉམ་འབེལ།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༨

༥༨

བལ་ཡུལ་སོག་ར་བཀ་ཤྱིས་གླྱིང་བཟོ་གྲྭ

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༨

༦༠

སེང་ལོར་ནྱི་ལ་མངྒ་ལཾ་ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་ཁང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༨

༥༣
༥༥

༥༧
༥༩
༦༡

མན་སར་ཕན་བདེ་གླྱིང་མཉམ་འབེལ།

རྡོར་གླྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥
རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གླྱིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

སེལ་ཀོབ་སེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་།
བལ་ཡུལ་འཇོ་ཁེལ་བཟོ་གྲྭ

རྱིས་ལོ་༢༠༡༢་་་༡༥

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥
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༧
༨
༨
༨
༨

༦༢

སྱིར་སེ་དགེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༨

༦༤

ཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆེན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༨

༦༦

རྡ་ས་བོད་མྱིའྱི་མཉམ་འབེལ།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༩

༦༨

དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས།༼༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་ར།༽

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༡༠

༧༠

ལས་བེད་གསོལ་ཚང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༡༠

༧༢

དཔལ་ལས་བོད་མྱིའྱི་འཛིན་སོང་བདེ་དོན་ཚོགས་པ་དང་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༦

༡༠

༦༣
༦༥

༦༧
༦༩
༧༡

༧༣

ཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆེན་བཟོ་གྲྭ

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༦

སྤུ་རུ་ཝ་ལ་ས་ས་ཚོགས་པ།

མན་སར་ཕན་བདེ་གླྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་འདུ་འགོད་སེ་ཚན།

དཔལ་ལས་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་མྱིའྱི་འཛིན་སོང་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས།
རའྱི་ལས་བེད་གསོལ་དངུལ།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥
རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥
རྱིས་ལོ་༢༠༡༣་་་༡༦
རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༨
༩
༩
༡༠
༡༠

དཔལ་ལས་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༡༠

༧༤

ཌོ་ལན་ཇྱི་བོད་གཞྱིས་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༡༡

༧༦

དོན་འགྲུབ་གླྱིང་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༠༧་་་༡༥

༡༡

༧༨

རྡོར་གླྱིང་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༡༡

༧༥

༧༧

ཤྱིས་ལོངས་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་།
གླྱིང་ཚང་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥
རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༧་་་༡༥

༡༡
༡༡

༧༩

མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གླྱིང་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༡༡

༨༡

ཧར་སྤུར་འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གླྱིང་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༡༡

༨༣

ལ་སེ་བསོད་ནམས་གླྱིང་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༡་་་༡༥

༡༡

༨༥

ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༢་་་༡༥

༡༢

༨༧

པ་ཀུལ་བོད་ཁྱྱིམ་ལས་རྱིགས་སོབ་གཉེར་ཁང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༠་་་༡༣

༡༢

༨༠

༨༢
༨༤
༨༦
༨༨

བསུ་ན་མདའ་བཀ་ཤྱིས་གླྱིང་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང།
བདེ་སྱིད་གླྱིང་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་།
འཆར་འགོད་ལས་ཁང་།

བདེ་སྱིད་གླྱིང་སཾ་བོ་ཊ་ཉྱིན་སོབ་དང་དགེ་ཕའྱི་ཚོགས་ཆུང་།
རྡ་ཤོད་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ

རྱིས་ལོ་༢༠༡༡་་་༡༥

རྱིས་ལོ་༢༠༠༧་་་༡༥
རྱིས་ལོ་༢༠༡༢་་་༡༥

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥
རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥
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༡༡
༡༡
༡༠
༡༢
༡༢

༨༩

སོག་རྱི་སོང་སཾ་བོ་ཊ་སོབ་གྲྭ

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༡༢

༩༡

སང་ཏོག་སཾ་བོ་ཊ་སོབ་གྲྭ

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༡༢

༩༣

རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱྱིམ་དབུས་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༢་་་༡༥

༡༢

༩༥

རྡ་སྟེང་བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སེ།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༡༣

༩༧

རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱྱིམ་ལས་བེད་གཟྱིགས་གསོལ།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༢་་་༡༥

༡༣

༩༩

སཾ་བོ་ཊ་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༡༣

༩༠
༩༢
༩༤
༩༦
༩༨

ཤྱིས་ལོངས་སཾ་བོ་ཊ་སོབ་གྲྭ

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

ལ་དྭགས་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱྱིམ་ཟུར་དངུལ་བདེ་དོན་སེ་ཚན།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱྱིམ་རྒས་ཕོགས་མ་དངུལ་དགེ་ར།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༢་་་༡༥

ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁྱྱིམ་སོད་ཤག

རྱིས་ལོ་༢༠༡༣་་་༡༥

༡༢
༡༢
༡༣
༡༣
༡༣

༡༠༠

ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་ར།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༢་་་༡༥

༡༤

༡༠༢

བུན་ཏར་སཾ་བོ་ཊ་དགེ་འོས་མཐོ་སོབ།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༦

༡༤

༡༠༤

སཾ་བོ་ཊ་མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ

རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༦

༡༤

༡༠༦

སྱིར་སུ་ཇ་བོད་ཁྱྱིམ།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༣་་་༡༥

༡༤

༡༠༡

༡༠༣
༡༠༥

རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱྱིམ་ཤེས་འཕེལ་དང་དགེ་འོས་སོང་བརྡར།
རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱྱིམ་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཟུར་དངུལ།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༣་་་༡༥
རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༡༤
༡༤
༡༤

༡༠༧

ལྡྱི་ལྱི་སེ་ལེན་ཡན་ལག

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༡༧

༡༠༩

རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༣་་་༡༥

༡༥

༡༡༡

ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༣་་་༡༥

༡༥

༡༡༣

ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༣་་་༡༥

༡༥

༡༡༥

འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས། ༼དང་བངས་འཕོད་བསྟེན་ཚོགས་པ།༽

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༡༦

༡༠༨

༡༡༠

༡༡༢
༡༡༤
༡༡༦

བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༣་་་༡༥

ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༣་་་༡༥

སར་སྱིལ་དང་ཕ་རྱི་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་།

སྱིམ་ལ་དབངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླྱིང་སྨན་ཁང།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༣་་་༡༥

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥
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༡༥
༡༥
༡༥
༡༥

༡༦

༡༡༧

སོན་ཌོ་བཀ་ཤྱིས་གླྱིང་དང་མཚོ་པད་མ་འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཁང།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༡༦

༡༡༩

ཏྱི་ཛུ་དར་རྒྱས་གླྱིང་ས་གནས་སྨན་ཁང།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༡༦

༡༢༡

བསྟན་འཛིན་སང་འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཁང།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༡༦

༡༢༣

སང་ཏོག་འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

རྱིས་ལོ༢༠༡༤་་་༡༥

༡༧

༡༢༥

བོད་ཀྱྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཆེས་མཐོའ ་ི སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས།

རྱིས་ལོ་༢༠༠༡༤་་་༡༦ ༡༧

༡༢༧

བལ་ཡུལ་བམས་པ་གླྱིང་འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཁང།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༡༡༨

༡༢༠

༡༢༢
༡༢༤
༡༢༦
༡༢༨

སོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།
བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥
རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

ས་ཊོན་ཁམས་ཀཿཐོག་འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཁང།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥།

བལ་ཡུལ་ཀེ་ལ་ཤ་སྨན་རྱིས་ཁང་།

རྱིས་ལོ༢༠༡༣་་་༡༥

བལ་ཡུལ་དཔལ་འབོར་གླྱིང་འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་མ་ལགས་དང་བཅས་པ།

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༡༦
༡༦
༡༦
༡༧
༡༧
༡༧

རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༡༧ ༡༧

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། གོང་གསལ་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཟྱིན་པར་བགྲོ་གླེང་དགོས་པའྱི་གྲོས་འཆར་འདོན་
མཁན། སྱི་འཐུས་གེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས།

སྱི་འཐུས་གེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ པ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
གཞུང་འབེལ་གྲོས་འཆར།

༄༅། །བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༢ པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༥ པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར།
མང་ཚོགས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༨ པའྱི་ལས་བསོམས་དང་། སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཟྱིན་པར་བགྲོ་གླེང་དགོས་པའྱི་གྲོས་
འཆར་དུ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ པ་ཚུད་པར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས།
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སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

གྲོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བ། གྲོས ་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་བཞྱི་པ། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༦་་༌༢༠༡༧ ལོའ ་ི ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༦ པ། ཕྱི་ཚེས ་ ༢༠ ཡྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་ཡོད། སྙན་སོན་
གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༦ དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་བསོམས་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས།

ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༦

༄༅། །བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣
ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས།

༡་༡
ཀ

༡་༠ ལས་དོན་ཇྱི་བས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་སོན།

བོད་མྱིའྱི་འཛིན་སོང་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས།

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་ལས་དོན་ཞུ་སོ་མཐའ་དག་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱྱི་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་ཡོང་
ཐབས་གལ་འགངས་གཙོ་བཟུང་བ་རྒྱུ་དང། དེབ་བསེལ་མེད་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་རྱིས་ཁྲ་ཡོངས་རོགས་ཚོགས་

པའྱི་རྱིས་ཁོངས་སུ་ཟླ་བསྱིལ་གྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་ཞུ་སོ་དང། ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཕྱི་དངུལ་བརྒྱུད་ལེན་དགོས་རྱིགས་ཕྱི་
དངུལ་ལེན་བེད་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་མ་འགལ་བ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ཕྱི་དངུལ་ལེན་བེད་ཁྲྱིམས་སྱིག་

ནང་གསལ་ལྟར་ཕྱི་དངུལ་ལེན་བེད་ཇྱི་བས་གཏན་འབེབས་འགེངས་ཤོག་ལྟར་འཐུས་ཚང་བཀང་སྟེ་དུས་བཀག་ནང་
ཚུད་སྙན་འབུལ་ཞུས་ཡོད།
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ཁ

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གསོག་འཇོག་གྱི་ལས་དོན་འགྲོ་མུས་ལ་ཕན་པར་རྱིས་ལོའ ་ི ནང་

ག

ད་ས་ཁུལ་གནས་སོད་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་རྡོ་བཞུན་རླངས་རས་ཕུ་རྱིལ་འདོན་འགྲེམས་ཞུ་མུས་

གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱྱི་ཞལ་འདེབས་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡་༡༨ བསྡུ་རུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

ལྟར། འདྱི་ལོའ ་ི ནང་ཁྱྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༩༨ དང་སྱིག་འཛུགས་གྲངས་ ༨ ལ་མཐུན་རྐྱེན་གསར་དུ་སོར་སོད་ཞུས་ཡོད།
ད་བར་ཁྱྱིམ ་ཚང་གྲངས་ ༧༢༥༤ དང་སྱིག ་འཛུགས་གྲངས་ ༡༥༦ ལ་རྡོ་བཞུན་རླངས་རས་ཕུ་རྱིལ ་གྲངས་
༣༩༥༦༦ འདོན་འགྲེམས་ཞུས་པས་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད།

༡་༢
ཀ

ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་ར།

བོད་ཀྱྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་དང་ཟུང་འབེལ་གྱིས་ལོ་ལྟར་བོད་ཀྱྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བཅོས་ཐབས་ཀྱྱིས་སྨན་སྱིན་སྐོར་བསོད་
ལས་གཞྱི་འགྲོ་མུས་ཡོད་པ་ལྟར། གནས་མཆོག་རྡོ་རེ་གདན་དང། ཝ་ར་ཎ་སྱི། ར་མཆོག་གྲོང་བཅས་སུ་ཚོགས་པའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་ལྟར་གནས་བསྐོར་བ་དང་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི་བཅས་ལ་སྨན་སྱིན་གྱིས་ཕན་ཐོགས་ཞུ་མུས་ཐོག་འདྱི་ལོ་

གནས་མཆོག་རྡོ་རེ་གདན་དུ་སྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་དཔལ་དུས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོའ ་ི དབང་
ཆེན་ཐེངས་ ༣༤ པ་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་བའྱི་སྐལ་བཟང་གྱི་གོ་སྐབས་བཟུང་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༤ ནས་

༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༡ བར་ཉེ་འཁོར་ཡུལ་མྱི་དང༌། ཕྱི་ནང་གནས་བསྐོར་བ། དུས་དབང་ཆོས་ཞུ་བ། ནང་ཤེས་
འཕོད་གསུམ་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཉམ་ཐག བོད་ནས་ཕེབས་པ། གཞན་ཡང་དཀའ་ངལ་ཅན་སོགས་ཁྱོན་མྱི་གྲངས་

༤༠༦༨ ལ་སྨན་སྱིན་མཐུན་རྐྱེན་སར་ཏེ་༧རྒྱལ་བའྱི་དགོངས་གཞྱི་དང་མཐུན་པ་ཕན་ཐོགས་ཞུས་པའྱི་འགྲོ་གྲོན་སོར་
ཁ

འབུམ་ ༨་༠༠ སོང་ཡོད།

བོད་མྱིའྱི་ར་དོན་དང། ཆོས་རྱིག ལུགས་བཟང་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཐུབ་པར་རྒྱལ་སྱིའྱི་རྒྱབ་སོར་དང་དམྱིགས་

བསལ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀྱྱི་རྒྱབ་སོར་དང་མཐུན་འགྱུར་གནང་བའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཕན་བུ་ཞྱིག་གསབ་སད་ད་ས་
ཁུལ་གྱི་རྒྱ་གར་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་འབེལ་མཛད་སོའ ་ི སྐབས་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ལེགས་སེས་བ་དགའ་
གནང་རྒྱུའྱི་མཐུན་རྐྱེན་སོར་སོད་ཞུས་ཡོད།

ག

སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གསོག་འཇོག་གྱི་ལས་དོན་འགྲོ་མུས་ལ་ཕན་པར་ལོ་འདྱིར་བོད་མྱི་སུད་
ཚོང་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདེབས་སོར་འབུམ་ ༢་༢ ཕུལ་འབོར་བྱུང་བ་དང་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་

གྱི་སེད་བྱུང་སོར་ས་ཡ་ ༡༡་༢༨ བསོམས་པའྱི་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཚོགས་པའྱི་རྱིས་ཁོངས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་
གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ལ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༡་༥༠ གསོག་འཇོག་ཁ་སོན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག ཏོག་ཙམ་མཚམས་འཇོག་གནང་རོགས་གནང། ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསོལ་
ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན།
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག ་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ལོའ ་ི ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་མུ་
མཐུད་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་གྱིན་ཤོག་གྲངས་ ༢ པའྱི་མཚམས་ནས་མུ་མཐུད་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།
༡་༣

སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར།

༡

རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༡༧ ནང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བདེ་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཆེད་ཨ་རྱི་གཞུང་པྱི་ཨར་ཨེམ་

ཀ

རོགས་དངུལ་གོ་སྱིག

(PRM) ནས་རོགས་དངུལ་ཁྱོན་བསོམས་ཨ་སོར་ས་ཡ་ ༢་༡༢ འབབ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༣༦་༣༡ བྱུང་ཡོད། འདྱིེ་
ཁོངས་ནས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བ་རྣམས་ཀྱྱི་སེ་ལེན་དང་བལྟ་སོང་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༦་༤༣ དང༌། ཤེས་

རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གླྱིང་གྱི་རྒྱུན་གྲོན་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༨་༠༨ གསར་དུ་འབོར་བའྱི་གྲྭ་བཙུན་ཁག་གྱི་སོབ་ཡོན་
ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༨་༤༣ བོད་ཕྲུག་ཤེས་ཡོན་གོང་སེལ་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡་༢༡ མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་ཕྲུག་

རྣམས་ཀྱྱི་ཤེས་ཡོན་ལས་གཞྱི་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༣་༩༥ སུ་ཇ་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱྱི་ཤེས་ཡོན་ལས་
གཞྱི་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༦་༩༡ འཕོད་བསྟེན་ལས་གཞྱི་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༣༨་༥༩ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་

ལས་གཞྱི་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བ་རྣམས་ལ་སོད་ཁང་རྒྱག་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༤་༡ ནང་སྱིད་ཁྱབ་འོག་གྱི་

རྒན་གསོ་ཁང་བདུན་གྱི་རྒྱུན་གྲོན་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༢་༡༣ ལས་གཞྱི་རྟོགས་ཞྱིབ་དང་ཞྱིབ་འཇུག་ཆེད་ཧྱིན་སོར་
ས་ཡ་ ༤་༠༢ ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་རྒྱུན་གྲོན་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༢་༤༡ བཅས་གནང་སོན་བྱུང་ཡོད། གོང་གསལ་

རོགས་དངུལ་ཐོག་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་འཕོད་བསྟེན་དང༌། ཤེས་ཡོན་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཨ་སོར་ ༤༩༦༡༣༥་
༢

༠༤ གནང་སོན་བྱུང་ཡོད་པ་ཁུངས་སོ་སོར་བགོས་འགྲེམས་ཀྱྱིས་ལས་དོན་ལག་བསྟར་འཐུས་གཙང་ཞུས་ཡོད།

ནོར་ཝེ་གཞུང་ནས་ནོར་ཝེ་ཆོས་ཚོགས་བརྒྱུད་བོད་མྱིའྱི་བདེ་དོན་ཆེད་ནོར་སོར་ས་ཡ་ ༢་༧༦ འབབ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་
༢༣་༣༩ ཞུས་བསལ་བྱུང་བ་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་སུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་དོན་དྲྱིལ་བསགས་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་
ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་གཉན་ནད་རེག་དུག་གོ་རྟོགས་དང་སྨན་བཅོས་མཐུན་རྐྱེན་ལས་

གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡་༦༤ བེུད་སྱི་དང་ལྷག་པར་སྦྲུམ་མ་རྣམས་ཀྱྱི་འཕོད་བསྟེན་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་
ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༧་༨ ལས་བེད་དང་ཉམ་ཐག་རྣམས་ཀྱྱི་སྨན་བཅོས་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སོར་འབུམ ༡་༨ ཤེས་

རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་བྷུན་དར་དགེ་འོས་མཐོ་སོབ་ཁང་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༢་༩༦ སོབ་ གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཀམ་པུཊར་འཕྲུལ་
ཆས་རྒྱུད་སོབ་ཁྲྱིད་བ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཆེད་ཧྱིན་ སོར་ས་ཡ་ ༢་༢༢ སྨན་པའྱི་སོབ ་སོང་དམྱིག ས་བསལ་དུས་ཐུང་
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ཟུར་སོང་ཆེད་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༤་༨ གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་དེབ་བརན་འཕྱིན་སོབ་འཁྲྱིད་ལས་འཆར་ཆེད་ཧྱིན་

སོར་ས་ཡ་ ༡་༠༡ སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཀམ་པུཊར་ཉོ་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡་༣༦ དང་གསང་སོད་བཟོ་བཅོས་དང་གད་
སྙྱིགས་བརླུག་སོད་སོཌ་ཉོ་ཆེད་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༨་༡ ན་གཞོན་ལས་མེད་རྣམས་ལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་ལས་
གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༥་༨༡ བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སེལ་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡་༦༡ བོད་

མྱིའྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༦་༡ ལས་འཆར་དང་འབེལ་བའྱི་ ཟབ་སོང་
ཆེད་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༥་༧ སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་འགྲོ་གྲོན་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་
༡་༠༥ དང་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་འཛིན་སོང་དང་འབེལ་བའྱི་འགྲོ་གྲོན་ཆེད་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༨་༠ བཅས་བྱུང་ཡོད་པ་འབེལ་

ཆགས་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་བགོས་འགྲེམས་དང་ལས་འཆར་ཁག་གྱི་ ལས་བསོམས་འབུལ་དགོས་རྱིགས་འཐུས་
༣

གཙང་ཞུས་ཡོད།

ལྡྱི་ལྱིར་རྟེན་གཞྱི་བེད་པའྱི་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་རོགས་ཚོགས་ནས་རྒྱ་བལ་གཉྱིས་ནང་གནས་སོེད་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་
འཚོ་རྟེན་རང་རྐང་རང་ལངས་དང་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་ཀྱྱི་ལས་གཞྱིའྱི་དུས་ཡུན་ལོ་ལྔ་ཡྱིན་པས་འདྱི་ལོ་ལོ་རྱིམ་དང་

པོའ ་ི རོགས་དངུལ་ཨ་སོར་ས་ཡ་ ༤་༢༦ འབབ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༢༨༥་༥༣ བཀའ་འཁྲོལ་བསལ་སྨྱིན་བྱུང་བ་ནས་

རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་ཨ་རྱི་བོད་ཀྱྱི་ཐེབས་རའྱི་བརྒྱུད་ཨ་སོར་འབུམ་ ༣་༧ འབབ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་
༢༤་༦༨ བྱུང་ཁོངས་ནས་བོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེཌ ་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སོར་འབུ མ་ ༧་༩ དང་
དངུལ་ཁང་ལྟ་བུའྱི་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༣་༡༩ ན་གཞོན་རོགས་སོར་ལས་གཞྱིར་ཧྱིན་སོར་
ས་ཡ་ ༡་༧༨ སོ་ནམ་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༧་༤ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་

ཡ་ ༢་༧༢ འགོ་ཁྲྱིད་ནུས་ཤུགས་གོང་འཕེལ་དང་ཟབ་སོང་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༤་༩༠ ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་འཛིན་སོང་
འགྲོ་གྲོན་ཆེད་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༥་༦ ཐོབ་སོན་བྱུང་ཡོད་པ་ཁུངས་སོ་སོར་བགོས་འགྲེམས་ཀྱྱིས་ལས་བསོམས་དང་
༤

རྱིས་ཁྲ་བཅས་དུས་ཐོག་འབུལ་དགོས་འཐུས་གཙང་ཞུས་ཡོད།

ཕེཊ་རྱིཀ་ནའོ་མན་རོགས་ཚོགས་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་མང་གཙོའྱི་ནུས་ཤུགས་གོང་སེལ་གྱི་ལས་དོན་ཆེད་ཧྱིན་
སོར་ས་ཡ་ ༣་༨༧ ཞུས་བསལ་བྱུང་བ་ནས་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་གྲོས་ཚོགས་

ཚོགས་དུས་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༨་༡ ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ཆེད་ཧྱིན་
སོར་འབུམ་ ༥་༨ སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོག ས་རྣམས་ལ་ཟབ་སོང་ཆེད་ཧྱིན་སོར་འབུམ་

༡་༩ རྒྱ་གར་ཉམས་ཞྱིབ་ལྟེ་གནས་ཁང་ཁག་ཏུ་ཉམས་ཞྱིབ་ལས་དོན་ཟབ་སོང་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ཁྲྱི་ ༩ བོད་ཀྱྱི་ན་གཞོན་
ཉམས་ཞྱིབ་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉྱིས་པའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༢་༣ ཧྱི་མ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་ས་གནས་ཁག་ཏུ་

བོད་དོན་གོ་རྟོགས་སེལ་ཆེད་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༣ རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་
ཆེད་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༤་༨ ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དཔེ་དེབ་དཔར་སྐྲུན་ཆེད་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༦་༤ འཕགས་བོད་

འབེལ་མཐུད་ཁང་གྱི་བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་དཔེ་དེབ་དཔར་བསྐྲུན་ཆེད་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༣ རྒྱ་ གར་གསར་འགོད་
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སོབ་ཕྲུག་རྣམས་བོད་མྱིའྱི་གཞྱི་ཆགས་ཁག་ཏུ་གཟྱིགས་སྐོར་ཆེད་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༢་༣ བོད་ཀྱྱི་ སྐད་ཡྱིག ་ཚོག ས་

འདུའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༡་༢ བཅས་རོགས་དངུལ་ཁུངས་སོ་སོར་བགོས་འགྲེམས་ཀྱྱིས་ལས་དོན་ལག་བསྟར་ཞུ་
༥

སོ་ཁག་འཐུས་གཙང་ཞུས་ཡོད།

ཨའེ་ཡེམ་རོགས་ཚོགས་ནས་བོད་མྱིའྱི་བདེ་དོན་ཆེད་ཧྱིན་སོ ར་ས་ཡ་ ༤་༥༧ ཞུས་བསལ་བྱུང་བ་ནས་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༢་༨༡ དང༌། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་བེུད་ནུས་

སྟོབས་གོང་སེལ་ལས་གཞྱི། ས་ཊོན་དང་མན་པཊ་གཞྱིས་ཆགས་གཉྱིས་ནང་དཔལ་འབོར་ཡར་རྒྱས་ཉམས་ཞྱིབ་ལས་
གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༦་༧ འཕོད་བསྟེ ན་གྱི་གོ་རྟོགས་དང་ལས་བེད་རྣམས་ཀྱྱི་ནུས་ཤུགས་གོང་སེལ་ཆེད་
ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༧་༥ དང་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་འཛིན་སོང་འགྲོ་གྲོན་ཆེད་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༣་༤ བཅས་བྱུང་ཡོད་པ་
༦

འབེལ་ཆགས་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་བགོས་འགྲེམས་འཐུས་གཙང་ཞུས་ཡོད།

ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ནས་བོད་ནང་གཞྱི་རའྱི་རང་དབང་དང་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྱི་བཀུར་གོང་སེལ་ལས་
གཞྱིའྱི་དུས་ཡུན་ལོ་གསུམ་ཡྱིན་པས་འདྱི་ལོ་ལོ་རྱིམ ་གཉྱིས ་པའྱི་ནང་ཨྱིན་ཡུལ་བོད་ཀྱྱི་ཐེབས་ར་བརྒྱུད་ཡུ་སོར ་

༤༧༡༠༧་༠༠ ཡྱི་འབབ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༣་༤༨ བྱུང་ཡོད་པ་ནས་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་རྒྱུན་གྲོན་ཆེད་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༡་
༧ དང་དེ་འཕོས་རོགས་དངུལ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༣་༣༡ ཕྱི་དྲྱིལ་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་ཀྱྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་
༧
༨

ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཁུངས་སོད་ཀྱྱིས་ལས་དོན་ལག་བསྟར་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད།

ཨ་རྱི་ཨེན་ཨྱི་ཌྱི་རོགས་ཚོགས་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་ཁྱབ་ཁོངས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་འཕེལ་རྒྱས་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཨ་སོར་
༢༢༢༠༠་༠༠ ཡྱི་འབབ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡་༤༦ རོགས་རམ་ཞུས་སོན་གྱིས་ཁུངས་འཕོད་ཞུས་ཡོད།

བོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདེགས་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཁེ་ན་ཊ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་ཚོགས་པ་ནས་
ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་བརྒྱུད་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༧་༧ གནང་སོན་བྱུང་ཡོད།

༩

རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཨྱིས་ཊེལ་རོགས་ཚོགས་ནས་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་བརྒྱུད་བོད་མྱིའྱི་ཁྱད་ལས་དྭང་བངས་ཞབས་

ཁ

ལས་འཆར་དང་འབེལ་བའྱི་ཟབ་སོང༌།

ཞུ་བའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཨ་སོར་ ༤༠༨༨༣་༤༤ འབབ་ཀྱྱི་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༢་༧༠ གནང་སོན་བྱུང་ཡོད།

རྱིས ་ལོའ ་ི ནང་འབེལ ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་འཆར་ལས་པ་དང་རྱིས ་པ་རྣམས་ལ་ལས་འཆར་བཟོ་འགོད་དང།
ལས་འཆར་སྟངས་འཛིན་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་ཕོགས། མ་འོངས་ཨྱི་ཡུ་རོགས་ཚོགས་ནས་རོགས་དངུལ་ཞུ་ཐོབ་ཡོང་
སད་འཆར་གཞྱི་བཟོ་འགོད་བེད་སྟངས་དང༌། དེ་བཞྱིན་ཨ་རྱི་རོགས་ཚོགས། ཨའྱི་ཡེམ་རོགས་ཚོགས་བཅས་ཀྱྱི་

ག

སྐོར་ཟབ་སོང་འདྲ་མྱིན་ཁག་ ༨ གོ་སྱིག་ཞུས་པས་ཕན་ཐོགས་གང་ལེགས་བྱུང་ཡོད།
བོད་མྱིའྱི་ཁྱད་ལས་དྭང་བངས་ཞབས་ཞུ།
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བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་ལས་དོན་ཞུ་སོ་ཁག་ལ་ཁྱད་ལས་པའྱི ་དགོས་མཁོ་ཇྱི་ཆེར་འགྲོ་བཞྱིན་པར་༸དཔལ་ལྡན་
བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་ལྟར་བོད་མྱིའྱི་ཁྱད་ལས་དང་བང་ཞབས་ཞུའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་འོག་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་
ང
༡

༣༡ བར་ཁྱད་ལས་དང་བང་ཞབས་ཞུ་བ་གྲངས་ ༨༢ ནས་གྲངས་ ༢༢ འདྱི་ལོའ ་ི ནང་གོ་སྐབས་ལེན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།
འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས།

དབུས་སའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ལས་འཆར་རྣམས་ཀྱྱི་འཛིན་སོང་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་ལམ་གཏན་འབེབས་ཡོད་ཀྱང་

འདས་པའྱི་མཉམ་མོང་ལ་གཞྱིར་བཞག་གྱིས་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་དང་སྟབས་བདེ། ལྷག་པར་ལས་འཆར་ཆུང་ཙག་
རྱིགས་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་དུས་འགོར་མྱི་ཡོང་བ། དེ་བཞྱིན་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ི དགོས་དངུལ་འདུ་འགོད་གང་ལེགས་
ཡོང་རྒྱུར་དམྱིགས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་ལས་འཆར་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་ཕོགས་ཀྱྱི་ར་འཛིན་ལམ་

སྟོན་བསར་བཅོས་གཏན་འབེབས་དང༌། འདྱི་ལོར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་
ལས་འཆར་གྲངས་ ༢༣༠ ཕུལ་འབོར་བྱུང་བར་འགྲོ་གྲོན་ཡོང་ཁུངས་དང་ལག་བསྟར་དོན་ཁྱོལ་ཐུབ་མྱིན། རྒྱུན་
གནས། ཕན་ཐོགས་ཀྱྱི་རང་བཞྱིན་ཇྱི་ཙམ་ཡོང་མྱིན་སོགས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་འབས་སུ་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་
ནས་ལག་བསྟར་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཐོབ་སོང་བ་གྲངས་ ༢༠༡ གྱི་མ་གནས་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༢༣༨་༦༨

དང་ལས་འཆར་ཕྱི་བཤོལ་བེད་དགོས་པ་གྲངས་ ༡༢ དང་ལས་འཆར་གྲངས་ ༡༧ ལས་ཁུངས་སོ་སོས་ར་འཛིན་
༡་༤
ཀ
༡

ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་ཐད་ཀར་སོན་རྱིས་སུ་འགོད་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད།
བོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདེགས་ལས་དོན།
ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར༌།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༨ དང་ ༢༩ ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་པ་གསར་པ་ ༤
དང་ལས་རོགས་ཁྱོན་བསོམས་མྱི་གྲངས་བརྒྱད་ལ་༧དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་དང་

འབེལ་བའྱི་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་གནང་རེས་སེད་སྱིང་སོང་བརྡར་གྱི་སོབ་ཚན་ཁག་ཞྱིབ་ཕ་འགྲེལ་བརོད་དང་སྦྲགས་

ཡར་ཐོན་ཚོང་པ་གསར་པ་ ༤ ལ་བདུན་ཕག་ལྔའྱི་རྱིང་ཨོ་པྱི་ཇྱིན་ཏལ་སེད་སྱིང་སོབ་ཁང་དུ་ཟབ་སོང་ཞྱིག་གོ་སྱིག་
༢

ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༩ དང་ ༣༠ བར་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་སོང་བརྡར་ཐོན་པའྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་པ་རྣམས་ལ་ཚོང་
ལས་འགོ་འཛུགས་བ་རྒྱུར་མ་ར་མཐུན་རྐྱེན་སོར་སོད་ཆེད་ཡར་ཐོན་ཚོང་པ་ནང་ཁུལ་ཚོང་ལས་འཆར་གཞྱི་བཟོ་

ཕོགས་འགྲན་བསྡུར་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས་ཏེ་ཚཽང་ལས་འགོ་འཛུགས་ཆེད་ས་བོན་མ་དངུལ་ཧྱིན་སོར་འབུམ་རེ་དང་སེད་
མེད་བུན་གཡར་སོར་འབུམ་རེ་བཅས་ལས་དོན་དམྱིགས་ཚད་སྒྲུབ་རྱིམ་བཞྱིན་གནང་རྒྱུའྱི་མཐུན་རྐྱེན་སོར་སོད་ཐུབ་
པ་བྱུང་ཡོད།
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༣

༤

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༤ ནས་བདུན་ཕག་གསུམ་རྱིང་ཨོ་མྱི་རྡྱི་ཡར་རོགས་ཚོགས་ཀྱྱི་མཐུན་གྱུར་འོག་ད་སྟེང་
བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་ཕྲུག་བོ་བཟང་ཆོས་མཚོ་དང་བསོད་ནམས་གཡུ་མཚོ་རྣམ་གཉྱིས ་ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་འགོ་འཁྲྱིད་སོབ་
གཉེར་ཁང་དུ་སོབ་ཕྲུག་ཚོང་ལས་ཡར་ཐོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༠ དང་ ༣༡ བར་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་བོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་པའྱི་འདུ་འཛོམས་ གཉྱིས་པ་
ད་སར་ཚོགས་བསྐོང་ཞུས། འདུ་འཛོམས་དེའྱི་ནང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ནས་ཡར་ཐོན་ཚོང་པ་གྲངས་
༧༠ ལྷག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། འདུ་འཛོམ ས་སྐབས་ཡར་ཐོན ་ཚོང་པ་གསར་པའྱི་མ་དངུལ་རོག ས་སོར ་
གཟེངས་རྟགས་ཆེད་ཚོང་ལས་འཆར་གཞྱི་འགྲན་བསྡུར་ནང་འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་ཁོངས་ནས་ཡར་ཐོན་ཚོང་པ་
གསར་པ་གྲངས་ ༡༠ དྲག་འདེམས་ཞུས་རེས་འགྲན་བསྡུར་གཉྱིས་པ་དང་མཐའ་མ་ངེས་འདྲོངས་ཤྱིག་ཡོང་སད་ཕྱི་

ནང་མཁས་མོང་ཅན་ཚོག ས་མྱི་ ༣ ལས་གྲུབ་པའྱི་ཚོག ས་ཆུང་གཉྱིས ་བསྐོ་འཛུགས་ཞུ ས་ཡོད ། འདེམ ས་སྒྲུག་

ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་པ་ནས་འགྲན་བསྡུར་མཐའ་མའྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཡར་ཐོན་ཚོང་པ་གསར་པ་ ༥
འདེམས་སྒྲུག་བྱུང་བ་དང༌། འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གསུམ་པའམ་མཐའ་མ་ནས་ཡར་ཐོན་ཚོང་པ་གསར་པ་ལྔ་ཡྱི་

ཚོང་ལས་འཆར་གཞྱི་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་རྒྱུས་ལོན་རེས་ཡར་ཐོན་ཚོང་པ་གསར་པ་གཉྱི ས་ལ་མ་དངུལ་རོགས་
སོར་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ཆེད་འདེམས་ཐོན་བྱུང་ཡོད། འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ་གཉྱིས་ལ་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༢་༥ རེ་
༥

ལས་དོན་དམྱིགས་ཚད་སྒྲུབ་རྱིམ་བཞྱིན་གནང་རྒྱུའྱི་མཐུན་རྐྱེན་སོར་སོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

ད་སྟེང་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭར་སོབ་ཕྲུག་ཚོང་ལས་རུ་ཚོགས་ཡོད་མུས་ཐོག་མོན་གྷོ་གཏན་སོབ་དང༌། མའེ ་སོར་མཐོ་
སོབ་ཁག་ཏུ་བསོད་བཞྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག ༸ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་བཅས་སུ་སོབ་ཕྲུག་ཚོང་ལས་རུ་

ཚོགས་གསར་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་བེད་ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན། དེ་བཞྱིན་
ཚོང་ལས་འཆར་གཞྱི་བཟོ་སྟངས་སྐོར་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།
༦

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༧ ནས་ ༢༧ བར་ཉྱིན་གྲངས་ཉྱི་ཤུའྱི་རྱིང་ཚན་པའྱི་དྲུང་ལས་གཉྱིས་ལྡྱི་ལྱི་དང། སེལ་

ཀོབ་གཞྱིས་ཆགས་གཉྱིས། ཧུན་སུར་རབ་རྒྱས་གླྱིང། ཀོ་ལེ་གྷལ་དོན་ལྡན་གླྱིང། མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླྱིང། ཨོ་རྱི་ས་
ཕུན་ཚོགས་གླྱིང། མན་པར་ཕན་བདེ་གླྱིང་བཅས་སུ་ཆེད་བསོད་ཀྱྱིས་མང་ཚོགས་ལ་བོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་
རམ་འདེགས་ལས་གཞྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དེ་བཞྱིན་སེད་སྱིང་སོང་བརྡར་ནང་མཉམ་ཞུགས་

༡་༥
ཀ

གནང་ཕོགས་སྐོར་ངོ་སོད་དང་གོ་རྟོགས་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།
སོན་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན།

བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང། ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱྱི་སྱིག་
གཞྱི་དོན་ཚན་ ༨ པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས་ཚོད་

དཔག་འཆར་རྱིས་སུ་གསལ་བའྱི་ལས་འཆར་དང། ལས་འཆར་མྱིན་པའྱི་འགྲོ་གྲོན་ཚོད་དཔག་ཡོངས་རོགས་ལ་ཞྱིབ་
འཇུག་དང་ཕོག ས་བསོམ ས་ཞུས་ཏེ་སོན་རྱིས ་ཀྱྱི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་རྱིམ ་གཏན་འབེབ ས་ལྟར་བཀའ་ཤ ག་གྱི་
105

ཐུགས་ཞྱིབ་སད་ལས་ཁུངས་སམ། སེ་ཚན་རེ་རེ་བཞྱིན་སྙན་སོན་དང་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་རྱིགས་ཞུས་ཏེ་བཀའ་

ཤག་གྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་སོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་ཡོངས་རོགས་ལ་བསར་ཞྱིབ་
དང། མཐའ་མའྱི་ཕོགས་བསྱིགས་ཀྱྱིས་ཡན་ལག་ཚང་བའྱི་ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས་སྱིག་གསལ་དུས་བཀག་ནང་ཚུན་
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོག ས་ཀྱྱི་སོན་རྱིས ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས ་ཚོག ས་ཆུང་ལ་ཕུལ་ཏེ་དྭོག ས་འདྲྱི་བྱུང་
ཁ

རྱིགས་ལ་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད།

སོན་རྱིས ་ཀྱྱི་སྱིག ་གཞྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་དང༌། ཁ་
བསྒྱུར་ཞུ་ཤོག་ཕུལ་འབོར་ཁག་ལ་སྱིག་མཐུན་ཞྱིབ་འཇུག་དང། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཇྱི་ཐོབ་ཐོག་

མའྱི་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོག་བསན་ཏེ་མཐའ་མའྱི་སོན་རྱིས་བསོམས་འབོར ་གྲོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་
ག

དགོས་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད།

དངུལ་རྱིས་དང་སོན་རྱིས་བཟོ་འགོད་ཚད་ལྡན་བྱུང་ཐབས་སུ་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་རྱིས་པ་དང་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་
ཚོག ས་འཛོམ ས་ཀྱྱིས ་སོན ་རྱིས ་སྱིག ་གཞྱི་དང། སོན་རྱིས ་འབུལ་ཕོག ས་ལམ་སྟོན་ཡྱིག ་ཆར་སོན་འཕྱི་ལེག ས་

བཅོས་ཇྱི་དགོས་གོ་བསྡུར། གྲོས་བསྡུར་བྱུང་བ་དང་གལ་གནད་ཆེ་བའྱི་དོན་ཚན་ཁག་གོང་རྱིམ་ལ་སྙན་གསན་གྱིས་
ལམ་སྟོན་ཇྱི་ཕེབས་ལྟར་ཁུངས་ཁྱབ་ཞུས་ཏེ་ལས་དོན་ཞུ་བར་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད།
༡་༦
ཀ

ཡོང་འབབ་བསྡུ་རུབ་ཀྱྱི་ལས་དོན།

རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༢༠༡༧ ལོའ ་ི མཐའ་མའྱི་སོན་རྱིས་སུ་སོན་རྱིས་མ་དངུལ་གྱི་ཚོད་དཔག་ཡོང་འཆར་སོར་ས་ཡ་
༥༤༧་༩༢ དང། བོད་མྱིའྱི་འཛིན་སོང་གྱི་རྒྱུན་གྲོན་དང། དམྱིགས་བསལ་ལས་དོན་ཆེད་སོན་རྱིས་མ་དངུལ་ནས་

གཏོང་དགོས་འགྲོ་གྲོན་ཚོད་དཔག་བསོམས་སོར་ས་ཡ་ ༥༤༧་༧༠ གཏན་འབེབས་གནང་བར་དངོས་བྱུང་སོར་ས་

ཡ་ ༥༤༢་༢༢ དང། དངོས་སོང་སོར་ས་ཡ་ ༣༨༣་༢༢ བས་ཏེ་ཡང་སྙྱིང་རགས་རྱིས་ནང་གསལ་འཕར་བྱུང་སོར་ས་
ཁ

ཡ་ ༡༥༩་༠༠ བེད་ཀྱྱི་ཡོད།

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་འཛིན་སོང་འགྲོ་གྲོན་དམྱིགས་རྟེན་བརྒྱ་
ཆ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་དགོས་པའྱི་གཏན་འབེབས་གྲོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༤ ནུས་མེད་སོང་རེས་
ལས་ཁུངས་དང་ཁྱབ་ཁོངས་སེ་ཚན་ཁག་གྱི་རྱིས་སྙན་ངོ་བཤུས་གནང་འབོར་ནང་གསལ་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣

ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་བསད་ཡོད་རྱིགས་ལ་བརྡ་འདེད་ཞུས་ཏེ་སོར་འབུམ་ ༡་
༠༩ བསྡུ་རུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།
༡་༧
ཀ

གཞུང་གྲོན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན།

ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་ནས་སོན་རྱིས་མ་དངུལ་རྱིས་ཁོངས་ནས་དགོས་དངུལ་ཞུ་ལེན་བ་དགོས་རྱིགས་ཀྱྱི་

འགྲོ་གྲོན་ཡྱིག་ཆ་རྱིས་འཕེར་ཡོད་མེད་ཞྱིབ་འཇུག་དང། ཡུལ་ཁྲྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་རྱིས་འཁུར། ཁྲལ་འབབ་གཅོག་
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འཐེན། འབེལ་ཆགས་ལས་ཁུངས་ནས་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་ཕོགས་དང་དངུལ་རྱིས་འགོད་ཉར། བཏང་འཛིན་བཅས་ཞྱིབ་
ཚགས་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན།
ཁ

ག

ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་དཔལ་འབོར་དང། དངུལ་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་

དགོས་གང་ཡོད་ཐམས་ཅད་སྱིག་གཞྱི་དང། ལམ་སྟོན། ལག་དེབ། འཛིན་སོང་བཀོད་ཁྱབ་གཞྱིར་བཟུང་མཐུན་མྱིན་
ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་སྱིག་མཐུན་རྱིགས་ལ་རྒྱབ་གཉེར་བརྒྱུད་འབུལ་འཐུས་ཚང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

ལས་བེད་གསར་བསྐོ་དང། གནས་སར་བཅས་ཀྱྱི་གནས་རྱིམ་དང་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་རྱིམ་གཏན་འབེབས་དང་བསར་
བཅོས། ཡུལ་དུས་ཀྱྱི་གནས་སྟངས་འགྱུར་འགྲོས་དང་བསྟུན་ཏེ་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་ཐོབ་འབབ་བཀའ་ཤག་ལ་འཆར་
འབུལ་དང་མཇུག་སོང་ལས་དོན་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད།

ང

སྱིག་མཐུན་ལས་བེད་བགྲེས་ཡོལ་བ་དང་ར་དགོངས་ཞུས་བསལ་ཁག་གྱི་བགྲེས་ཕོགས་དང་གཟྱིགས་གསོལ་ཐོབ་

ཅ

ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཕོགས་རྱིམ་བསར་བཅོས་ཚོགས་ཆུང་ལྔ་པས་ཕོགས་རྱིམ་བསར་བཅོས་འཆར་འབུལ་བཀའ་ཤག་གྱི་

ཐང། མཐུན་རྐྱེན་གཞན་བཅས་སྱིག་མཐུན་རྱིས་བསྐོར་དང་ཞུ་སོད་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད།

ངོ་བཞེས་ཐོབ་པ་ལྟར། ལས་བེད་སོ་སོའ ་ི གནས་རྱིམ་དང་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ཐོབ་ཐོབ་ཁྲ་གསར་པ་གཏན་འབེབས་
དང༌། དེ་བཞྱིནབགྲེས་ཕོགས་ཐོབ་ཁྲ་གསར་པ་གཏན་འབེབས་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད།
ཆ

༡་༨

དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་བཏང་འཛིན་འོག་ཡོད་པའྱི་གཞུང་འཁོར་ཡོངས་རོགས་ཀྱྱི་འགན་འཁུར་དང། ལས་བ་
ཁ་ལོ་པ་རྣམས་ཀྱྱི་ཉྱིན་རེའྱི་ལས་འགན་བཀོད་སྱིག་སྟངས་འཛིན། དེ་བཞྱིན་བདག་གཅེས་བཟོ་བཅོས་འཐུས་ཚང་
ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན།

ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཡྱིག་ཆས་མཁོ་འདོན།

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་ལས་ཁུངས་ཡོངས་རོགས་ཀྱྱི་ལོ་རེའྱི་ཡྱིག་ཆས་དང་ཀམ་པུ་ཊར་པར་སྐྲུན་སག་ཚ་བཅས་
དགོས་མཁོ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས་སེབ་ཚོང་པ་ནས་མཁོ་འདོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན་པ་དང། ལས་དོན་
འདྱི་ཐོག་ནས་ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་འགྲོ་གྲོན་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༣་༤༦ བསྱི་ཚགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

༡་༩
ཀ

དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་བཟོ་འགྲེམས་ཀྱྱི་ལས་དོན།

ས་ལོའ ་ི ལས་བསོམས་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་བར་ལག་དེབ་གསར་བཟོ་ཞུ་བསད་གྲངས་ ༣༠༢༨
ཡོད་པའྱི་ཐོག་འདྱི་ལོའ ་ི ནང་འགེངས་ཤོག་གྲངས་ ༢༤༥༠ འབོར་བ་བཅས་བསོམས་དཔྱ་དེབ་གསར་པ་བཟོ་དགོས་

གྲངས་ ༥༤༧༨ ཡོད་ཁོངས་ནས་འདྱི་ལོའ ་ི ནང་དཔྱ་དེབ་བཟོས་འགྲེམས་ཞུས་པ་གྲངས་ ༢༢༩༧ དང༌། ཉྱིས་ཟློས་
གྲངས་ ༤༢ གནས་དོན་ཁ་གསལ་མེད་པས་དྭོགས་འདྲྱི་སོང་བར་ལན་འདེབས་མ་འབོར་བ་ཡྱིག་སོད་སོ་བརྒྱབས་པ་
གྲངས་ ༡༡༧༦ དང་ལན་འདེབས་འབོར་བསད་གྲངས་ ༡༨༨༣ བཟོ་བསད་གྲངས་ ༨༠ ཡོད། ལོ་མཇུག་བར་ཁྱོན་
ལག་དེབ་གྲངས་ ༡༥༡༣༧༠ བཟོས་འགྲེམས་ཞུས་ཟྱིན།
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ཁ

གོང་གསལ་དཔྱ་དེབ་གསར་བཟོ་ཞུས་སད་གྲངས་ ༡༥༡༣༧༠ ཡོད་པ་ནས་ཚེ་འདས་རྣམས་ཀྱྱི་དཔྱ་དེབ་ཕྱིར་སོག་
བྱུང་བ་གྲངས་ ༤༣༠༤ དང༌། དཔྱ་དེབ་གསར་པ་རྱིས་བཞེས་གནང་མཁན་མེད་པ་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་

ཆུང་སོ་སོས་ཕྱིར་ཕུལ་གྲངས་ ༣༩༠༩ གཉྱིས་གཅོག་འཐེན་ཞུས་པས་དངོས་སུ་དཔྱ་དེབ་གསར་པ་འཛིན་མཁན་མྱི་
གྲངས་ ༡༤༣༡༥༧ བྱུང་ཡོད།
ག

ས་ལོའ ་ི ལས་བསོམས་ནང་གསལ་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ནོར་བཅོས་ཞུ་བསད་གྲངས་ ༤༩༡ ཡོད་པའྱི་ཐོག་འདྱི་ལོའ ་ི
ནང་གྲངས་ ༡༢༦༧ འབོར་ཡོད་པ་བཅས་བསོམས་ནོར་བཅོས་ཞུ་དགོས་གྲངས་ ༡༧༥༨ ནས་འདྱི་ལོའ ་ི ནང་ནོར་

བཅོས་ཀྱྱིས་ཁུངས་སད་ཟྱིན་པ་གྲངས་ ༡༡༥༡ དང༌། གནས་དོན་ཁ་གསལ་མེད་པ་ས་གནས་སུ་དྭོགས་འདྲྱི་སོང་བར་
ལན་མ་འབོར་བ་གྲངས་ ༦༠༧ དང་ནོར་བཅོས་བསར་བཟོ་བ་བསད་མེད་ཞུ་རྒྱུ།
ང

ས་ལོའ ་ི ལས་བསོམས་ནང་གསལ་དཔྱ་དེབ་བོར་བརླག་གྱིས་བསར་བཟོ་བ་བསད་གྲངས་ ༤༣༨ ཡོད་པའྱི་ཐོག་འདྱི་
ལོའ ་ི ནང་གྲངས་ ༡༨༦ འབོར་ཡོད་པ་བསོམས་བོར་བརླག་བསར་བཟོ་ཞུ་དགོས་གྲངས་ ༦༢༤ ཡོད་ཁོངས་ནས་
འདྱི་ལོ་བསར་བཟོ་ཞུས་པ་གྲངས་ ༡༩༣ གནས་དོན་ཁ་གསལ་མེད་པས་ས་གནས་སུ་དྭོགས་འདྲྱི་སོང་བར་ལན་

ཅ

འདེབས་མ་འབོར་བ་ཡྱིག་སོད་སོ་བརྒྱབས་པ་གྲངས་ ༢༧༥ དང་ལན་འདེབས་འབོར་བསད་གྲངས་ ༡༥༦ ཡོད།

ས་ལོའ ་ི ལས་བསོམས་ནང་གསལ་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་སོད་བསད་གྲངས་ ༦༨ ཡོད་པའྱི་ཐོག་
འདྱི་ལོའ ་ི ནང་གྲངས་ ༢༠༨ འབོར་ཡོད་པ་བསོམས་དཔྱ་དེབ་བཟོ་དགོས་གྲངས་ ༢༧༦ ནས་འདྱི་ལོའ ་ི ནང་ཁུངས་

སད་ཟྱིན་པ་གྲངས་ ༢༠༠ དང་བཟོ་བསད་གྲངས་ ༡༤ ཉྱིས་ཟློས་གྲངས་ ༤༥ གནས་དོན་ཁ་གསལ་མེད་པས་དོགས་
ཆ

འདྲྱི་སོང་བར་ལན་འདེབས་འབོར་བསད་གྲངས་ ༡༧ བེད་ཀྱྱི་ཡོད།

ས་ལོའ ་ི ལས་བསོམས་ནང་གསལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་གནས་སོད་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱྱི་དཔྱ་
དངུལ་ལག་དེབ་ནང་མྱིང་བསྒྱུར་ཞུ་བསད་གྲངས་ ༡༠༨ ཡོད་པའྱི་ཐོག་འདྱི་ལོའ ་ི ནང་མྱིང་བསྒྱུར་ཞུ་མཁན་གྲངས་

༢༤༡ འབོར་ཡོད་པ་བསོམས་མྱིང་སྒྱུར་བ་དགོས་གྲངས་ ༣༤༩ ནས་ཞུས་སད་ཟྱིན་པ་གྲངས་ ༢༥༦ དང༌། གནས་
དོན་ཁ་གསལ་མེད་པ་ས་གནས་སུ་དྭོགས་འདྲྱི་སོང་བར་ལན་འདེབས་འབོར་བསད་གྲངས་ ༩༣ བེད་ཀྱྱི་ཡོད།
ཇ

ཉ

བལ་ཡུལ་ཀཐ་མན་གྲུ་དང་སོག་ར་ཁུལ་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག ༡༤ ཡྱི་ཚོགས་མྱི་གྲངས་ ༢༡ ལ་ཕྱི ་
ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༦ དང་ ༧ ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་དཔྱ་དེབ་བཟོ་ཕོགས་ཀྱྱི་ལམ་སྟོན་ཁག་གློག་སྟོན་བརན་རྱིས་
བརྒྱུད་ལམ་ནས་ཟབ་སོང་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

ཨ་རྱི་ཀོ་ལ་ར་ཊོ་མངའ་སེའྱི་ཌན་ཝར་དུ་བང་ཨ་རྱིའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་ ༡༥ ཐོག་
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ཚོགས་ཆེན་གྱི་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོར་གདན་ཞུ་གནང་བ་དང་སྟབས་བསྟུན་
བཀའ་བོན་མཆོག ་དང་འབེལ ་ཡོད་གྲངས་ཐོ་ཚན་པའྱི་ལས་བེད་གཅྱིག ་བཅས་ཆེད ་བསོད་ཀྱྱིས ་བོད་རྱིག ས་སྱི་

མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་དང་ཨ་རྱི་དོན་ཁང་གྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་བཅས་ལ་དང་བངས་དཔྱ་དེབ་བཟོ་ཕོགས་
དང་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་ཕོགས་སྐོར་གཟབ་སོང་མཐྱིལ་ཕྱིན་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དེ་རེས་ཨ་རྱི་ས་ཁུལ་ཡུ་ཊ་དང༌།
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སོཊ་ལེནཊ། སྱིཡ་ཊལ། ཤྱི་ཀ་སོ། ཝྱིས ་ཀོན་སན། མྱི་ནྱི་སོ་ཊ། སོས་ཊོན། ཀེ་ནེག ་ཊྱི་ཀཊ། ནྱིའུ ་ཡོག ་དང་ནྱིའུ ་

འཇར་སྱི། རྒྱལ་ས་མངའ་ཁུལ། ཕྱི་ལ་ཌལ་ཕྱི་ཡ་བཅས་སོ་སོར་ཆེད་བསོད་ཀྱྱིས་མང་ཚོགས་ལ་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི་
བཀའ་དྲྱིན་དང༌། བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་ལྷག་བསམ་དང་སྙྱིང་སྟོབས། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས། བཀའ་ཤག་གྱི་ཕག་
ལས་གནང་ཕོགས་སྱི་དང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་དགོངས་གཞྱི། བོད་ཀྱྱི་སྐད་ཡྱིག་རྱིག་གཞུང་སྲུང་སོབས། དང་བངས་

དཔྱ་དངུལ་གྱི་གལ་གནད་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་སོན་རྱིས ་གནས་བབ། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་དང་

བངས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ བར་བསྡུ་ཐབས། ཕྱི་མྱི་རྣམས་ཀྱྱི་བོད་དོན་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱྱི་
ལག་དེབ་སོན་པོའ ་ི ལས་གཞྱི་བཅས་ཀྱྱི་ཐོག་གཏམ་བཤད་དང་འབེལ་མང་ཚོགས་ཀྱྱི་དོགས་དྲྱིར་ལན་འདེབས་གནང་
ཡོད ། སྐོར ་བསོད་སྐབས་མང་ཚོག ས་ཀྱྱི་དཔྱ་དེབ ་གསར་བཟོ་དང༌། ནོར་བཅོས ། བོར ་བརླགས། ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང ་

བསྡུས། མྱིང་བསྒྱུར་བཅས་ཀྱྱི་འགེངས་ཤོག་བཀང་འབུལ་དང་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་ཏེ་མྱི་མང་ ༥༡༥ ཙམ་

ལ་དཔྱ་དེབ་གསར་བཟོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ད་དུང་རྱིམ་པས་བོད་མྱི་ཚང་མས་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་དང་འབོད་

བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱྱི་ལས་སོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སུ། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥
ལ་ཕུལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

དཔལ་འབོར ་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་བསོམ ས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་དཔལ་འབོར ་ལས་ཁུངས་ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ལོའ ་ི ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་
འབོར་ལགས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ པ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་འགྲེམ་སེལ་ཞུས་ཡོད། གཟྱིགས་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ།

༄༅། །བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ལོའ ་ི
ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གྲངས་ ༣༤ ཡོད་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་
ཞུས་པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ་ཁག་གཤམ་གསལ།

༢.༣ སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར། ནང་གསེས། ཆ། ༣།༽

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༨ ནས་ ༢༡ བར་ཨ་རྱི་དོན་ཁང་དང་ཚན་པ་ཟུང་འབེལ་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ས་ནེའུ་ཡོག་གྷེ་རྱི་
སྱིན་ལྟེ་གནས་ཁང་དུ། ན་གཞོན་མགོ་ཁྲྱིད་ཚོགས་འདུ་བསྡུ་སྐོང་གྱིས་’’ནུས་པ་མཉམ་སྤུང་གྱིས་བོད་ཀྱྱི་ར་དོན་ལ་ཕན་ཐོགས་
ཤུགས་ཆེ་ཡོང་སད་གོ་སྱིག་ཞུས་’’ཞེས་གསལ་ཐད།
དྲྱི་བ།

༡།

བོད་མྱི་ན་གཞོན་འགོ་ཁྲྱིད་ཟེར་བའྱི་ཡོང་ཁུངས་དང་ཚད་འཛིན་ཅྱི་ཡྱིན།
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༢།

ཚོགས་འདུ་དེར་མཉམ་ཞུགས་ཆོག་པར་ཆ་རྐྱེན་ཅྱི་དགོས།

༤།

ཚོགས་འདུ་དེས་ར་དོན་ཐད་ཕན་རླབས་ཅྱི་བས་དང་མ་འོངས་ཡོང་གཞྱི་ཅྱི་ཡོད།

༣།

ཚོགས་ཟྱིན་པའྱི་ཚོགས་འདུ་དེར་མྱི་ས་འདེམས་སྒྲུག་ཅྱི་ལྟར་བས་སམ།

༢.༩ དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་འབུལ། ཀ༽

‘’དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་གནས་སོད་བོད་མྱི༼མྱིའྱི ་༽དྭང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ནང་འཁོད་༼བཀོད་༽
པའྱི་མྱིང་དང་གཏན་སོད་ཡྱིག་ཆའྱི་མྱིང་གཉྱིས་མ་མཐུན་པ་སོགས་ཀྱྱི་མྱིང་བསྒྱུར་ནོར་བཅོས་ཆེད་དམྱིགས་བསལ་ལམ་སྟོན་
གནང་བ་བཅས་’’ཞེས་གསལ་ཐད།
དྲྱི་བ།

༡།

གོང་གྱི་སོགས་སའྱི་ནང་ཅྱི་ཞྱིག་འདུས་སམ།

༢།

དམྱིགས་བསལ་ལམ་སྟོན་གཞྱི་རྱིམ་མྱི་མང་གྱིས་གོ་བདེ་བ། ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཅྱི་གནང་

སྱི་ཡོངས་དྲྱི་བ།

ངམ།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་དང་སྱིད་སོང་། དཔལ་འབོར་དྲུང་ཆེ་ལྷན་རྒྱས་ནས་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་དངུལ་ཨ་སོར་ས་ཡ

༢༣ སྐོར་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཡོང་བསགས་གནང་ཟྱིན་པ་དེ་ལྟར་ཡང་། སྱིད་འཛིན་ཌོམ་ནས་རོགས་དངུལ་འགོད་
འབུལ་བས་མེད་པའྱི་ཐད་ལས་འཆར་གསར་པ་ཅྱི་བརམས་དང་། མ་འོངས་པར་རོགས་དངུལ་ར་ཆད་དམ་གང་འཚམ་ཐོབ་རེ་
སོགས་རེ་བ་དང་ཉེན་ཁ། ཡང་ན་སར་ལྟར་ཐོབ་ངེས་ཀྱྱི་གདེང་སོབས་བཅས་ཅྱི་ཞྱིག་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་ཡོད་དམ།

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

གོང་གསལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་
ཐོ་བཅས་ལ་སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་བགྲོ་གླེང་དགོས་པའྱི་གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་
༡༨ པ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ ལ་འགྲེམས་སེལ་ཞུས་ཡོད། གཟྱིགས་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ གཞུང་འབེལ་གྲོས་འཆར།
གཞུང་འབེལ་གྲོས་འཆར།

༄༅། །དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ལོའ ་ི ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱྱིས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ལོའ ་ི ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་
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ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་བཅས་སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགྲོ་གླེང་དགོས་པའྱི་གྲོས་འཆར་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ ལ།

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

གྲོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ཀླུ་ཚང་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཀླུ་ཚང་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

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

གྲོས ་ཆོད་གྲོས ་འཆར་དེ་ཚུད་པར་དགག་བ། གྲོས ་འཆར་དེ་ཚུད་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག ་དཔལ་འབོར ་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་
བསོམས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སྙན་ཐོ་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སོན་གནང་བའྱི་སང་ལ་བགྲོ་གླེང་གྱི་

གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། བགྲོ་གླེང་སྐར་མ་བཅུ་ལྷག་གོ་སྐབས་འབུལ་གྱི་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོར་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་
མཆོག་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་དྲྱི་བ་ཕུལ་བ་དེར་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང་།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཀར་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་ཛུགས་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ཀྱྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱྱི་དྲྱི་བ་གནང་ཁག་དང་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད།

༢༌༣། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར། ནང་གསེས། ཆ། ༣།

༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༨ ནས་ ༢༡ བར་ཨ་རྱི་དོན་ཁང་དང་ཚན་པ་ཟུང་འབེལ་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ས་ནེའུ་ཡོག་གྷེ་རེ་སྱིན་ལྟེ་
གནས་ཁང་དུ། ན་གཞོན་འགོ་ཁྲྱིད་ཚོགས་འདུ་བསྡུ་སྐོང་གྱིས་ "ནུས་པ་མཉམ་སྤུང་གྱིས་བོད་ཀྱྱི་ར་དོན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཤུགས་
ཆེ་ཡོང་སད་གོ་སྱིག་ཞུས།" ཞེས་གསལ་ཐད།
དྲྱི་བ་དང་པོ།

བོད་མྱི་ན་གཞོན་འགོ་ཁྲྱིད་ཟེར་བའྱི་ཡོང་ཁུངས་དང་ཚད་འཛིན་ཅྱི་ཡྱིན།

ལན།

བང་ཨ་རྱི་ཁུལ་དུ་གནས་བསོད་བོད་མྱི་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་གཙོ་བོར་དམྱིགས་ཏེ་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་

ནས་ཚོགས་འདུ་བསྡུ་སྐོང་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེའང་འཛུལ་བཞུགས་ཐོ་འགོད་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་བསྡུ་རུབ་
དང་ཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་ཁོངས་ནས་བོད ་ཀྱྱི་ར་དོན ་དང། ཆོས ་རྱིག ་བཅས་ལ་དོ་དབྱིང ས་ཡོད ་པ་

འདེམས་སྒྲུག་ཞུས་འདུག ཚོགས་བཅར་བ་བསོམས་ ༡༥༠ ཙམ་ནས་མཉམ་བཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།
111

དེ་ཡང་བང་ཨ་རྱི་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཀེ་ན་ཊ་དང་། ཨྱིན་ལན། སུད་སྱི་བཅས་ནས་ན་གཞོན་ཁག་ཅྱིག་ནས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག
དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ།
ལན།

ཚོགས་འདུ་དེར་མཉམ་ཞུགས་ཆོག་པར་ཆ་རྐྱེན་ཅྱི་དགོས།

ཚོགས་འདུ་དེའྱི་ནང་བང་ཨ་རྱི་ཁུལ་གནས་བསོད་ན་གཞོན་གཙོ་གྱུར་ནུབ་ཕོགས་ཁུལ་ནས་མཐོ་སོབ་ཀྱྱི་
སོབ་མ་དང། ཁྱད་ལས་པ་རང་ལོ་ ༢༠ ནས་ ༣༥ བར་གྱི་ན་གཞོན་ཡྱིན་དགོས་པ་རེད་འདུག

དྲྱི་བ་གསུམ་པ། ཚོགས་ཟྱིན་པའྱི་ཚོགས་འདུ་དེར་མྱི་ས་འདེམས་སྒྲུག་ཅྱི་ལྟར་བས་སམ།
ལན།

དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་གོང་གསལ་དྲྱི་ལན་ཁག་གྱི་ནང་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ལྡན་ཞྱིང་ཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་ས་རྱིམ་

དྲྱི་བ་བཞྱི་པ།

ཚོགས་འདུ་དེས་ར་དོན་ཐད་ཕན་རླབས་ཅྱི་བས་དང་མ་འོངས་ཡོང་གཞྱི་ཅྱི་ཡོད།

ལན།

བཞྱིན་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་ཚོགས་བཅར་ཞུ་ཐུབ་པ་དགོས་འདུག་ཞུ།

ཚོག ས་འདུ་དེའྱི་ཐོག ་༸གོང་ས་མཆོག ་གྱི་ཐུགས་ཀྱྱི་ དགོང ས་གཞྱི་ལྟར་བོད་ཀྱྱི་ར་དོན ་ལ་ཕན་ཐོག ས་
ཤུགས་ཆེ་ཡོང་སད་བརོད་གཞྱི་འདྲ་མྱིན་ཐོག་ནུས་པ་མཉམ་སྤུང་གྱིས་བགྲོ་གླེང་དང་གོ་རྟོགས་རྒྱ་ཆེ་སེལ་
ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག་ཞུ།

༢་༩ དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་འབུལ། ཀ༽
"དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་གནས་སོད་བོད་མྱི༼མྱིའྱི༽་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ནང་འཁོད་ ༼བཀོད་
༽པའྱི་མྱིང་དང་གཏན་སོད་ཡྱིག་ཆའྱི་མྱིང་གཉྱིས་མ་མཐུན་པ་སོགས་ཀྱྱི་མྱིང་བསྒྱུར་ནོར ་བཅོས ་ཆེད་དམྱིག ས་བསལ་ལམ་
སྟོན་གནང་བ་བཅས་" ཞེས་གསལ་ཐད།
དྲྱི་བ་དང་པོ།
ལན།

དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ།
ལན།

གོང་གྱི་སོགས་སའྱི་ནང་ཅྱི་ཞྱིག་འདུས་སམ།

གོང་གྱི་སོགས་སའྱི་ནང་མྱིང་བསྒྱུར་ནོར་བཅོས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་སེས་ལོ་སེས་ཚེས་ནོར་བཅོས་དང་། ཁ་
བང་བསྒྱུར་བཅོས་བཅས་འདུས་ཡོད།

དམྱིགས་བསལ་ལམ་སྟོན་གཞྱི་རྱིམ་མྱི་མང་གྱིས་གོ་བདེ་བ། ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཅྱི་གནང་
ངམ།

རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་གཏན་སོད་བོད་མྱིར་དྭང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཐོབ་
ཟྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ནས་ལག་དེབ་ནང་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ ་ི གཏན་སོད་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་གསལ་བའྱི་མྱིང་གང་ཡྱིན་

བཀོད་རྒྱུར་ཆ་རྐྱེན་ཁག་དང་ལམ་སྟོན་བཅས་ཡྱིག་ཐོག་དང་། ཆ་རྐྱེན་རེ་རེ་བཞྱིན་མྱི་མང་གྱིས་གོ་བདེ་བ་
དང་། ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་གསལ་བཤད་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དེ་བཞྱིན་༸དཔལ་ལྡན་
དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་འབེལ་ཆགས་ལས་བེད་རྣམ་གཉྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་ས་གནས་ཁག་ཏུ་གཞུང་

འབེལ་ཕོགས་བསོད་སྐབས་ལམ་སྟོན་དང་། གསལ་བཤད། དེ་བཞྱིན་ཟབ་སོང་གནད་སྨྱིན་ཕུལ་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡོད།
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སྱི་ཡོངས་འདྲྱི་བ།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་དང་སྱིད་སོང། དཔལ་འབོར་དྲུང་ཆེ་ལྷན་རྒྱས་ནས་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་དངུལ་ཨ་སོར་ས་ཡ་
༢༣ སྐོར་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་གནང་ཟྱིན་པ་དེ་ལྟར་ཡང། སྱིད་འཛིན་ཊོམ་ནས་རོགས་དངུལ་འགོད་འབུལ་བས་

མེད་པའྱི་ཐད་ལས་འཆར་གསར་པ་ཅྱི་བརམས་དང། མ་འོངས་པར་རོགས་དངུལ་ར་ཆད་དམ་གང་འཚམ་ཐོབ་རེ་སོགས་རེ་བ་
དང་ཉེན་ཁ། ཡང་ན་སར་ལྟར་ཐོབ་ངེས་ཀྱྱི་གདེང་སོབས་བཅས་ཅྱི་ཞྱིག་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་ཡོད་དམ།
ལན།

ཨ་རྱི་གྲོས་ཚོགས་ནམ་ཚོགས་སྐབས་དང་། དེ་མྱིན་གོ་སྐབས་ནམ་བྱུང་ལ་རོགས་དངུལ་གནང་མུ་མཐུད་གནང་སོང་

ཡོང་བའྱི་གཞེན་སྐུལ་གྱི་ལས་རྱིམ་འགྲོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། སྱིར་སྟངས་རོགས་དངུལ་ཨ་སོར་ས་ཡ་ ༢༣ དེ་ལོ་ལྔའྱི་རྱིང་ཡྱིན་པར་
སོང་། རོགས་དངུལ་དེ་དག་ལོ་རེ་བཞྱིན་གནང་རྒྱུའྱི་གྲོས་ཆོད་གན་ཡྱིག་འཇོག་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ལྷག་པར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་

སོང་མཆོག་དང་། འདྱི་གའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་འགན་འཛིན། ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད། རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་ལས་
འགུལ་ཁང། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། གཞན་ཡང་བོད་མྱིར་ཤ་ཚ་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་གནད་ཡོད་མྱི་ས་བཅས་ནས་

སྱིད་གཞུང་དང་གྲོས་ཚོགས་ལ་གསན་འདེབས་གཅྱིག་མཇུག་གཉྱིས་མཐུད་གནང་ཡོད་པ་བཅས་ལ་གཞྱིགས་ན་རོགས་དངུལ་
ར་ཆད་མེད་པའྱི་ཁར་ཐོག་མའྱི་འཆར་གཞྱི་བཞྱིན་མུ་མཐུད་ཡོང་རྒྱུའྱི་རེ་བ་བེད་བཞྱིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་ལས་

ཁུངས་ནས་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་གནང་རྒྱུའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་རོགས་དངུལ་སྱི་ཡོངས་ཐོག་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ནས་ ༢༨ ཙམ་གཅོག་
འཁྲྱི་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཀྱང་། ཨ་རྱིའྱི་གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་ནས་ད་ལྟ་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་བཅས་ཀྱྱི་ལན་
འདེབས་གསལ་བཤད་དུ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབོར་གྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་ཁ་

ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པོ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༧ པའྱི་ནང་ལ་ལས་འཆར་ཕྱི་བཤོལ་
བེད་དགོས་པ་གྲངས་ ༡༢ དང་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག ལས་འཆར་ཕྱི་བཤོལ་བེད་དགོས་པའྱི་གྲངས་ ༡༢ ཡོད་པ་དེ་གང་ཡྱིན་རེ་

རེ་བཞྱིན་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་བཤོལ་བེད་དགོས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ག་རེ་ཕད་ཡོད་མེད་ཀྱྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་ཕ་གསུངས་
རོགས།

དེ་ནས་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ ་དེའྱི་སྐོར ་ལ་ཚིག ་ཁ་ཤ ས་ཤ ྱིག ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད ། གང་ཡྱིན ་ཟེར ་ན་ང་སོན ་མ་སྱི་འཐུས་ཀྱྱི་

འཚམས་གཟྱིགས་བལ་ཡུལ་སོགས་ལ་འགྲོ་སྐབས་སུ་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་བོད་པ་ཡྱིན་མཁན་ཁག་གཅྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་མེད་

པའྱི་ཐོག་ལ་འབུལ་ཐུབ་མྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་གསུང་སོད་མཁན་དེ་འདྲ་འདུག དེ་བཞྱིན་བོད་པ་གཙང་མ་རང་མྱིན་པའྱི་ཐོག་ལ་
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ཡྱིག་ཆ་དེ་འདྲ་ཡར་མར་བསྱིགས་ནས་ཡང་རག་འགྲོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་གསུང་མཁན་ཀྱང་གང་འཚམས་ཡོད་བསད་

ཀྱྱི་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། ང་ཚོའྱི་དཔྱལ་ཁྲལ་ལག་དེབ་དེ་ཡྱི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཚགས་ཚུད་
པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་འདྱིའྱི་སང་ལ་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་ཡོངས་འབབ་ལ་ཕན་ཐོགས་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མྱིན་དེའྱི་སྐོར་ལ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་མང་པོ་མ་གསུང་

པར་ལན་མདོར་བསྡུས་ཤྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་མཁན་
རྣམས་ཀྱྱི་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཀྱྱི་ཐོག་ལ་ཡང་ཁྲལ་འབུལ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་མང་པོར་འཕད་པ་སོགས་དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་མང་

པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱྱི་འདུག ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་འདུག དེ་འདྲའྱི་ཐོག་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས་དགོངས་བཞེས་ག་རེ་གནང་ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དཔྱལ་ཁལ་ལག་དེབ་ཀྱྱི་གནས་སྟངས་དེ་

གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཚགས་ཚུད་པོ་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་མྱིན་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་པ་གཙང་མ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་
དེ་འདྲ་རག་པའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ལྟ་བུ་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་གསུངས་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་བསོམས་བསྡུས་པ་དང་། ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་བརྟག་

དཔྱད་བས་ནས་དྲྱི་བ་གནང་བ་ལ་སོགས་པར་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དོགས་གླེང་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་སྱི་ཡོངས་ནས་
ཆོས་རྱིག་དང་། ནང་སྱིད། དཔལ་འབོར་བཅས་འདྱི་དག་ཚང་མའྱི་གནད་དོན་ཡོངས་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་

དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བརྒྱབས་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་དང་། དངོས་གནས་དྲང་གནས་མྱི་མང་གྱི་བདེ་སྡུག་སོགས་ཀྱྱི་ཐོག་ལ་
ཐུགས་འགན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བཞེས་འདུག་སྙམ་པའྱི་ཚོར་སང་བྱུང་སོང་། དེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་། འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་དང་། དབུ་
ཁྲྱིད། བཀའ་བོན། སྱིད་སོང་གཙོས་ཚང་མར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཟེར་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དེ་ང་ཚོས་བས་
པར་རེས ་སུ་དྲན་པ་དེ་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་ཡ་རབས་བཟང་སོད་དང་འབེལ་བ་ཡོད་ཙང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ངེས་པར་ཞུ་

དགོས་པ་འདྲ་བོ་ཞྱིག་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ངས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་དམྱིགས་བསལ་གང་
ཡང་མེད། ཡྱིན་ཡང་། ངས་བསམ་ཚུལ་བསྡུས་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་
བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཤོག་ལྷེ་གསུམ་པའྱི་ནང་དུ། ནང་སྱིད་ཀྱྱི་ཁྱབ་ཁོངས་རྒན་གསོ་ཁང་བདུན་གྱི་ཐོག་ལ་རྒྱུན་གྲོན་ཧྱིན་སོར་

ས་ཡ་གཉྱིས་ཙམ་བཏང་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་འདུག རྒན་གསོ་ཁང་དེ་དག་ལ་འགྲོ་གྲོན་མང་པོ་བཏང་ནས་གཟྱིགས་སོང་ཡག་
པོ་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། འདྱི་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་དང་འཕོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་
ཚོས་ཁ་སང་གླེང་སོང་བྱུང་ཡོད་རེད་ལ། དེ་རྱིང་ཡང་བྱུང་བ་རེད། ང་ཚོས་རྒན་གསོ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་བསྐོ་ཕོགས་དེའྱི་ཐད་
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ལ་གང་ཟག་དང་གོ་གནས་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་ཡྱིན་པའྱི་མྱི་གཉྱིས་ལ་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་གྱི་ནང་ནས་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་

ལྟ་སྟངས་མ་འདྲ་བ་གཉྱིས་བྱུང་བར་བོ་ཕམ་ཆེན་པོ་བྱུང་། གང་ཟག་ལ་བལྟས་ནས་སོན་བརོད་བེད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་འདྲ་བོ་དེ་འདྲ་གང་
ཡང་མྱིན། ང་ཚོ་ཚང་མ་འདྱིར་ཡར་ཡོང་ནས་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་བརྱི་བཀུར་བེད་དགོས་པ་དང་། ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་
དགོངས་དོན་དང་མཐུན་དགོས་དང་། དྲང་པོ་བེད་དགོས་པ། བདེན་པ་བེད་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ། ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་ར་བའྱི་དམྱིགས་
ཡུལ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། ལས་ཁུངས་གཅྱིག་གྱི་ནང་མྱི་གཉྱིས་ལ་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ལྟ་སྟངས་མ་འདྲ་བ་གཉྱིས་བཟོས་

པ་དེ་ལ་བོ་ཕམ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡོད། དེ་ལ་ལན་དམྱིགས་བསལ་མྱི་དགོས། བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ལ་དགོངས་པ་དཔྱད་གཞྱིའྱི་
ཚུལ་དུ་མ་འོངས་པར་དགོངས་གཞྱི་འདྲ་བོ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གནང་རོགས་གནང་། ང་ཚོ་ཕྱི་ལ་ཞབས་བོ་རྒྱག་དགོས་ན། ནང་

ལ་རྡོག་གྲལ་འགྲྱིག་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་མྱི་མང་ཡོད་སར་ཕར་ཕྱིན་ནས་ཁྱེད་ཚོ ས་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་འཁུར་
དགོས་ཀྱྱི་རེད། ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ལ་བརྱི་བཀུར་དང་དྲང་པོ་བེད་དགོས་ཀྱྱི་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་ཕར་གཏམ་བཤད་བེད་ཀྱྱི་

ཡོད་པར་བརྟེན། དཔེ་སོ་སོར་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཚོ་ཚང་མ་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིར་མཐུན་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་དྲང་པོ་དྲང་
རྐྱང་གནང་དགོས་ཀྱྱི་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། འདྱིར་སྱིར་བཏང་སོ་སོར་ཡྱིན་ན་དོགས་པ་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་། འདྱི་ནྱི་བེད་
ཕོགས་མངོན་གྱུར་བ་ཞྱིག་གྱིས་འཆར་གཞྱི་ལོག་གྱུར་བ་ཞྱིག་ཡོད་མྱིན་འགྲོ་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ལོ་སོན་མ་དེ་ལ་བཟང་

སོད་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཞུས་པའྱི་རེས་ལ། བསར་དུ་བསྐོས་ནས་དེ་འདྲ་བས་འོང་བ་དང་། གང་
ཟག་ཅྱིག་ལ་བཅའ་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་བཅས་ལ་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱེད་རང་བེད་ཆོག་གྱི་མ་རེད་
ཟེར་ནས་ལམ་སང་བཀའ་རྒྱ་ཕེབས་ཆོག་པ་ཞྱིག་དང་། གང་ཟག་གཞན་ཞྱིག་ལ་དེ་བེད་ཆོག་གྱི་མེད་པའྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་དགོས་

མདོག་གནང་བ་དེ་ཚོ་ར་ནས་འདོད་མ་སོང་། བོ་ཕམ་ཆེན་པོ་ཡོད། ལན་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་མྱི་དགོས། དེ་ནས་ད་ལྟ་དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་བསོམས་བསྡུས་པ་ཡྱི་ཤ ོག ་ལྷེ་གསུམ་པའྱི་ཡྱིག ་ཕེང་མཐའ་མ་དེར་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་

འཕེལ་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་དུ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བཞག་འདུག དེ་སོང་ཙང་། ད་ལྟ་བུད་མེད་ནུས་
སྟོབས་ཀྱྱི་ལས་གཞྱི་དེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དབུ་ཁྲྱིད་ནས་འགན་ཁུར་ནས་འདྱི་ལྟར་གནང་བ་དེ་ལ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པོ་བྱུང་

སོང་། བས་ཙང་། སོ་སོར་ཡྱིན་ན་ཐོག་མའྱི་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་དང་འདྱི་ཚོ་བས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་དང་
འབེལ ་བའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག ་ལ་བུད་མེད་ཉྱིན ་མོར ་ལབ་པ་དེ་དངོས ་གནས་དྲང་གནས་བཀའ་ཤ ག་འདྱིས ་བཀ འ་དྲྱིན་དང་
གཟྱིགས་སོང་། བདག་རྐྱེན་དཔེ་མེད་གནང་བ། དངོས་གནས་དྲང་གནས་དམྱིགས་བསལ་ཧ་ལས་པ་ཞྱིག་བས་སོང་བསམ་
པའྱི་ཚོར་སང་དེ་བྱུང་སོང་། རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད་ཞུས་ན་ང་ཚོ་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་སོ་སོས་རང་སོག་བོས་བཏང་གྱི་

ཐོག ་ནས་རྒྱལ་བསྟན་ཆབ་སྱིད ་དང་བཅས་པར་སྲུང་སོབ ་ཀྱྱི་ཆེད ་དུ་བོད་ལྕགས་ཚ་གྲུ་གུ་ཐང་ལ་དྲག་པོའ ་ི དམག་གྱི་སྱིག ་
འཛུགས་བཙུགས་ནས་སོ་སོའ ་ི རྒྱལ་ཁབ་སྲུང་སོབ་དང་། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་བཅས་ཀྱྱི་ཆེད་དུ་དྲག་

པོའ ་ི དམག་གྱི་སྱིག་འཛུགས་དབུ་བརེས་ནས་ང་ཚོའྱི་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པས་མཚོན་བས་རེས་བ་ན་
མེད་པ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་རེད། སྱིག་འཛུགས་དེ་ཚོས་ཀྱང་དུས་དྲན་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རོགས་ཟེར་ཀྱང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་

གཞྱི་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་རྱིང་བུད་མེད་ཀྱྱི་ཉྱིན་མོ་འདྱི་ལ་ལས་ས་པོའ ་ི ཐོག་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་བ་དང་། འདྱི་
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འདྲ་བས་ནས་འགྲོ་སོང་བཏང་བ། འགན་ཁུར་བཞེས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་མཛད་སོ་ཚོགས་པའྱི་ཉྱིན་མོར་ཡྱིན་ནའང་། མཛད་

གཙོ་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་། དངོས་གནས་དྲང་གནས་དེ་རྱིང་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་ཡྱིན། སང་ཉྱིན་བུད་མེད་ཀྱྱི་ཉྱིན་མོ་རེད། དེ་རྱིང་
ཡར་མ་སེབས་ན་མྱི་ཆོག་ཟེར ་ནས་ཐག་རྱིང་པོ་ཡྱིན་ཡང་འགྲྱིམ་འགྲུལ་བས་ནས་ད་རམ་སར་སེབས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་། འདྱི་
དངོས ་གནས་དྲང་གནས་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཟེར་ནས་འདྱི་འདྲ་བས་པ་རེད། བས་པ་གཞྱིར་བཟུང་མཛད་སོ་དངོས ་སུ་

ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་རང་ཚོའྱི་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་འདྱི་ལ་ཞབས་སོར་བཀའ་དྲྱིན་བསངས་ནས་བཀ་ཤྱིས་ལོ་

ལེགས་པ་དང་། ཧ་ཅང་སྐལ་བ་བཟང་པོ་བྱུང་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་སང་བྱུང་སོང་། འདྱི་ལ་དམྱིགས་བསལ་གནང་སོང་བསམ་
པ་བྱུང་། བུད་མེད་ཁོ་རང་ཚོ་ཡྱིན་ཡང་དངོས་གནས་དྲང་གནས་དགའ་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། དགའ་འོས་པ་ཞྱིག་རེད་བསམ་

པའྱི་ཚོར་སང་དེ་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ཡང་། བུད་མེད་ཀྱྱི་ཉྱིན་མོར་གཏན་འབེབས་བས་པ་དེ་འགྲྱིག་མ་སོང་། དེ་ཕྱིར་འཐེན་བེད་
རྒྱུར་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་རྒྱབ་སོར་དང་། གླེང་སོང་བེད་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་ང་ལ་ཡྱི་གེ་ཐེངས་གཉྱིས་ཙམ་སེབས་སོང་། ད་
བུད་མེད་ཉྱིན་མོ་མྱི་དགོས་ཟེར། བུད་མེད་ཉྱིན་མོ་དེ་བས་ཚེ་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱྱིས་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་ལོར་རང་སོག་བོས་བཏང་གྱི་

ལས་འགུལ་སེལ་བ་དེ་དག་མེད་པ་ཆགས་འགྲོ་ས་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ ༡༢ ཀྱྱི་ཉྱིན་མོར་བོད་ནང་བུད་མེད་
རྣམས་ཀྱྱི་བོས་བཏང་བས་པའྱི་དུས་ཆེན་འདྱི་ཁེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཉྱིན་མོར་བུད་མེད་དེ་ཚོའྱི་བས་རེས་མེད་པ་ཆགས་

འགྲོ་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་རེད་ཟེར། སོང་ཙང་དུས་ཆེན་དེ་ར་བ་ནས་ཡོང་ས་མ་རེད་ཟེར་ནས་དེ་འདྲ་གསུངས་སོང་། དེ་ལྟ་
སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་གྱི་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་ཆོས་ཕོགས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ན། ཚེས་པ་བཅོ་ལྔ་ལྟ་བུར་དུས་ཆེན་གསུམ་བཞྱི་
མཉམ་དུ་འཛོམ ས་པ་ཡྱིན་ན། དུས་ཆེན་གཅྱིག ་སྲུང་བརྱི་བེད་པ་ལ་དུས་ཆེན་གཞན་དེ་ཚོའྱི་ནུས་པ་ནུབ་འགྲོ་བའྱི་གནས་

སྟངས་དེ་འདྲ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཁོང་རྣམ་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་ལྟར་ན་འདྱི་ར་བ་ནས་འགྲྱིག་མེད་པའྱི་བཟོ་ལྟ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་
རེད། འདྱི་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་། ང་ཚོས་བསོམས་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་རྟ་ལ་མ་དགོས་ན་ས་ལ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མ་

རེད། བུད་མེད་ཁོ་རང་ཚོ་དོན་གྱི་བདག་པོ་རྣམས་ལ་དགོས་ཀྱྱི་མེད་གསུང་ཚེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དེ་ལ་ཡེ་ནས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་
ལགས་སོ་ཟེར་བར་དཀའ་ལས་གལ་ཡོད་རེད་དམ། ད་དུང་འདྱི་ལ་གསལ་བཤད་དང་། ཀ་ཀོར་གནང་དགོས་པ་ཡོད་རེད་དམ།
དོན་གྱི་བདག་པོས་མྱི་དགོས་ལབ་བསད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་བསར་དུ་ཨུ་ཚུགས་གནང་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་མྱི་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོ་དེས་བཀའ་གནང་བར་བལ་ཡུལ་ཁུལ་གྱི་བོད་མྱི་སབས་བཅོལ་ངོ་
མ་ཡྱིན་པར་ལག་དེབ་ལང་ཁུ་མ་ཐོབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་རེ་གཉྱིས་ཡོད་པ་དང་། ཡང་བོད་མྱི་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ཐོབ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་དེ་འདྲའྱི་
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བཀའ་གནང་སོང་། ངས་ཤེས་ཚོད་ལྟར་ན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ངོས་ནས་ས་གནས་ཁག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་གཞྱིར་བཟུང་ང་

ཚོའྱི་ངོས་ནས་བོད་མྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ཡང་། ལག་དེབ་ལང་ཁུ་མ་ལྷག་པར་འབུལ་རྒྱུ་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་རེད། དེ་ཕུལ་བར་
ཡང་དགོས་ངེས་ཀྱྱི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་དགོས་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའྱི་རྐྱེན་བས་ནས་ཆ་རྐྱེན་མ་ཚང་ནས་བོད་མྱི་འགའ་ཤས་
ལ་མ་རག་པ་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། བོད་མྱི་ཡྱིན་པར་ཤེས་ནས་ཆེད་དུ་མ་ཕུལ་བ་དེ་འདྲ་ར་བ་ནས་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་མྱི་མ་
ཡྱིན་པ་ལ་ལག་དེབ་ལང་ཁུ་ཤོར་ཡོད་རེད་དམ་ཞེ་ན། ངས་ཤོར་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་ནས་ལབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། ཤོར་མྱི་དགོས་པར་

ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཆེན་པོ་བེད་ཀྱྱི་ཡོད། དེ་བཞྱིན་དེ་ས་ལག་དེབ་ལང་ཁུ་ཨང་གྲངས་མེད་པའྱི་སྐབས་དང་། ཕྱིས་སུ་ཨང་
གྲངས་བདུན་ཅན་གྱི་ལག་དེབ་ཐོན་ཚར་བའྱི་རེས་ལ། ང་ཚོས་ཀམ་པུ་ཊར་ཀྱྱི་གྲངས་ཐོའ ་ི ནང་བཅུག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་དེ་དག་

ཚང་མ་ཚད་ལྡན་བས་ཙང་ད་ལྟ་ངས་ཤེས་པ་དེ་འདྲ་ར་བ་ནས་མེད། ཡྱིན་ཡང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ས་
གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཏན་ཏན་དེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་ལྷག་ཡོད་སྱིད་ཀྱྱི་རེད། དེ་འདྲ་ཡོད་ཚེ་ས་གནས་སོ་སོའ ་ི

ངོས་དང་། ལྷག་པར་དུ་བལ་ཡུལ་དུ་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་རྐྱེན་བས་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་ཡོད་པར་
བརྟེན་བལ་ཡུལ་ལ་རྒྱ་གར་དང་། འབྲུག་དང་མ་འདྲ་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དགོངས་བཞེས་ཡང་བཀའ་ཤག་གོང་མས་གནང་

འདུག ཡར་ཕོགས་སེས་ལོ་སེས་ཚེས་ཚང་མ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་གནང་ན་འགྲྱིག་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲའྱི་རྐྱེན་གྱིས་བོད་
པ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ས་གནས་ཀྱྱི་སབས་བཅོལ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་མེད་པ་དེ་འདྲར་དཔང་རྟགས་སྟོན་རྒྱུ་མེད་ཚེ། དོན་གཅོད་ལས་
ཁུངས་ནས་སེས་ལོ་སེས་ཚེས་གནང་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་འཕར་མ་བསྐྲུན་ཙང་། དེ་འདྲ་བརྒྱུད་ནས་བལ་ཡུལ་ས་

གནས་ག་བར་ཡྱིན་ཡང་། ས་གནས་ས་ཐོག་ཚང་མ་ག་བར་ཡྱིན་ཡང་། བོད་པ་ཡྱིན་པ་ཁུངས་སེལ་བེད་ཐུབ་ཀྱྱི་ཡོད་ན། སོ་
སོའ ་ི ས་གནས་དང་། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། སྐུ་ཚབ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ང་ཚོར་འབུལ་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། དེ་
གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་། དེ་འདྲ་ལྷག་མེད་པའྱི་རེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིག་ཆ་མ་ཚང་བའྱི་རྐྱེན་གྱིས་

ཕྱིར་སོག་བྱུང་བ་ཏན་ཏན་ཡོད་སྱིད་ཀྱྱི་རེད། ཡྱིག་ཆ་དེ་འབུལ་ཐུབ་ཚེ་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕད་ཀྱྱི་མ་རེད། དེ་ཞུ་རྒྱུ་
གཅྱིག་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་བརྒྱུད་ནས་རྱིས་ལོ་འགྲོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་ལ་རྒྱ་གར་སོར་ས་ཡ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་

ལྷག་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སང་ལ་ཕར་འབུལ་གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ་བཅས་ཙམ་བསོམས་ཚེ་ས་ཡ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ང་བཞྱི་
བྱུང་བསད་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མར་བཏང་སར་སྨྱིན་གྱི་ཡོད་པ་དང་ཕན་གྱི་ཡོད་པ། དེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་། དང་བང་དཔྱ་དངུལ་
བརྒྱུད་ནས་དངུལ་བྱུང་བ་ལས་གལ་ཆེ་བ་ནྱི་བོད་མྱི་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་བར་ལ་འབེལ་ལམ་བེད་མཁན་གྱི་ཟམ་

པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཙང་། བོད་མྱི་གཅྱིག་ལ་ཡྱིན་ཡང་མ་ལྷག་པར་བས་ནས་མ་ཆད་པར་འབུལ་རྒྱུ་དེ་དཔལ་འབོ ར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་
འགན་རེད། དེ་འདྲའྱི་སྙན་ཞུ་འབོར་ཚེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་འབུལ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་ཆ་རྐྱེན་ཚང་རྒྱུ་དེ་གལ་
ཆེན་པོ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ནས་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་དེ་དངུལ་ལས་གལ་ཆེ་བ་བོད་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ངོ་རྟགས་དང་།
དཔང་རྟགས་ཡག་ཤོས་དེའྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཆེན་ཆགས་བསད་ཡོད། སྱིག་འཛུགས་དང་འབངས་བར་གྱི་འབེལ་བ་བེད་མཁན་
ཞྱིག་རེད། དེ་ཡྱིན་ཙང་། དེ་གལ་ཆེན་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་སྐུ་ངལ་བྱུང་བ་དོ་བདག་གང་ཟག་རེ་གཉྱིས་
གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ཚེ། ང་ཚོར་ཐུག་ན་དཀའ་ངལ་སེལ་བའྱི་ཐབས་ལམ་བཙལ་ཆོག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག
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གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ལས་བསོམས་བསྡུས་པའྱི་ཤོག་གྲངས་ ༧ ནང་ལ་ལས་འཆར་ཕྱི་བཤོལ་བེད་དགོས་བཅུ་

གཉྱིས་དེ་གསུངས་བ་རེད། བཅུ་གཉྱིས་དེ་ག་རེ་དང་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། སྐབས་རེ་ང་ཚོར་སོན་རྱིས་བཟོ་སྐབས་སོན་རྱིས་བཟོ་

བའྱི་དུས་ཚོད་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠།༡༡།༡༢།༡ དེ་བར་འགོ་འཛུགས་ཀྱྱི་རེད། དེ་ནས་གསུམ་པའྱི་སོན་ལ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱྱི་རྒྱུན་ལས་ལ་
འབུལ་དགོས་པ་རེད། ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའྱི་རྐྱེན་བས་ནས་ང་ཚོའྱི་ལས་

འཆར་ཁག་ཅྱིག་ག་རེ་བས་ནས་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། རོགས་ཚོགས་ཀྱྱི་རྱིས་འགྲོ་སྟངས་ཁ་ཁ་རེད། རོགས་ཚོགས་
འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ནས་ ༩ འགའ་ཤས་ཤྱིག་ ༨ ནས་ ༧ འགའ་ཤས་ཤྱིག་དང་པོ་དང་དེ་འདྲའྱི་རྱིས་འཁུར་སྟངས་རྐྱེན་

བས་ནས་ཕར་སོག་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ཡང་། དེ་ཚོ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་
ལས་བསོམས་ནང་ཡོད་པ་ལྟར་བཅུ་གཉྱིས་དེ་སུ་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་བཅུ་ཡོད། བཅུ་དེའྱི་ལས་འཆར་
ཚང་མ་སོག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་འཆར་གལ་ཆེན་པོ་མ་རེད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་བཀའ་ཤ ག་གྱིས ་

དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་ནས། མ་དངུལ་གཞན་ཐབས་འཚོལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དེ་བརྒྱུད་ནས་ཕར་འཐོན་བཞག

མ་འོངས་པར་གཏོང་རྒྱུར་བཞག་པ་རེད། ལས་འཆར་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཀྱང་ཐོན་ཚར་སོང་། བཅུ་དེ་
ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད། གཅྱིག་དེ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁངས་ཀྱྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་རེད། དེ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་
རང་ནས་སོན་རྱིས་འགྲོ་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕྱིར་འཐེན་བས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། གཅྱིག་དེ་བོད་ཀྱྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་
གྱི་རེད། སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དེ་ང་ཚོས་སྐབས་རེར་དངུལ་མ་རག་པའྱི་སྐབས་སུ་སོན་རྱིས་མ་དངུལ་ནས་གཏོང་རྒྱུ་

དང་། དངུལ་རག་གྱི་ཡོད་པའྱི་རེ་བ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ཚེ། དེ་མར་ཕྱིར་བཤོལ་བས། རེས་མ་དངུལ་རག་པ་དང་། ཟུར་བཀོལ་ནས་
བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་ཆོག་པ་དང་། དེ་འདྲའྱི་བས་ནས་ཆགས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ལས་འཆར་གལ་ཆེན་པོར་མ་བརྱིས་
པ་གང་ཡང་མ་རེད། བཅུ་གཉྱིས་ནང་ནས་བཅུ་དེ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་། གཅྱིག་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས། གཅྱིག་སྱིད་བྱུས་
ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ཡང་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་རེད་དེ། ལས་འཆར་ཏོག་ཙམ་མ་འདྲ་བ་བས་ནས་བཅུ་གཉྱིས་དེ་ཡྱིན་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པ་དེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་དམྱིགས་བསལ་

བཀའ་ལན་མྱི་དགོས་གསུངས་སོང་ཡང་། ངས་བཀའ་ལན་འབུལ་དགོས་པའྱི་འབེལ་བ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་
ཡང་། བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་ཞོར་ལ་རྒན་གསོ་ཁང་འདྱིའྱི་འགན་འཛིན་བསྐོ་རྒྱུར་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། འབེལ་ཡོད་ལྷན་
ཁང་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ལོག་གྱུར་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། དེ་འདྲའྱི་ལོག་གྱུར་འཆར་གཞྱི་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཁོ་རང་གྱི་
ལམ་ཞྱིག་ནས་རེད། ད་གྱིན་གང་ཡྱིན་པ་དེ་སྐུ་ངོ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་དེ་རེད། ཡྱིན་ཡང་རྣམ་པ་

ཚོས་གསལ་འདེབས་དགོངས་ཚུལ་དེ་གསུངས་པ་རེད། དེ་གསུངས་བ་དེ་རེས་ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། དེའྱི་སང་ལ་
ང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གསལ་བཤད་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད།

དེ་བཞྱིན་བུད་མེད་ཀྱྱི་ནུས་སྟོབས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ན་ནྱིང་གྱི་སོན་རྱིས་གྱི་སྐབས་སུ། ལས་གཞྱིའྱི་རྱིས་དེ་

ངའྱི་སང་ལ་ཁེལ་ཡོད་ཙང་། སོན་རྱིས་ལས་མང་བ་བུད་མེད་ཀྱྱི་སང་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་རྱིང་སར་ཡང་དེ་ཕྱིན་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་
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ལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དེ་ཡྱིན་ཙང་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་

ལ་ལས་ཀ་ཡང་སེབས་ཡོད་པ་རེད། ལས་བསོམས་ནང་ལ་སེབས་དུས་དེ་འདྲའྱི་རྐྱེན་ཆགས་ནས་ལས་བསོམས་སེབས་པ་རེད་
མ་གཏོགས། དེ་ལས་འཕོས་ཏེ་བུད་མེད་ཉྱིན་མོའ ་ི ཐོག་ལ་སྐུ་ངོ་སྱིད་སོང་གྱིས་ཁ་སང་གྲོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་ལན་ཞྱིབ་རྒྱས་

སེབས་པ་སོང་ཙང། རྣམ་པ་ཚང་མས་དེ་དགོངས་པ་མངའ་གསལ་རེད། དེ་གང་འདྲ་འགྲོ་དང་མྱི་འགྲོ་གྲོས་ཚོགས་ནང་གྱི་རྣམ་
པ་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་པ་མ་གཏོགས། དེ་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ལན་
ལྷག་མེད་བསམས་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༦ གྱི་ཤོག་གྲངས་ ༣
པའྱི་ནང་། བལ་ཡུལ་གྱི་ནང་དུ་འཕོད་བསྟེན་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཆེད་དུ་ཨ་སོར་ ༤༩༦༡༣༥ གསལ་འདུག དེ་གཞྱིས་ཆགས་ག་
བར་གང་འདྲ་བས་ནས་གནང་ཡོད་རེད། དེ་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག ་གནང་རོགས་གནང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་རྒྱ་བལ་གྱི་ལས་

བསོམས་ཀྱྱི་ཤོག་ལྷེ་ ༤ པའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་བལ་གཉྱིས་ནང་གསུངས་ནས་ཨ་སོར་ས་ཡ་ ༤.༢༦ གནང་ཡོད་གསུང་འདུག དེ་བལ་
ཡུལ་ནང་ལ་ག་ཚད་གནང་ཡོད་དམ། དེ་ཁ་ཁར་དབེ་བ་ཕེ་ཐུབ་ཡོད་རེད་དམ། དེའྱི་ཞུ་དགོས་དོན་ནྱི་སྱིར་བཏང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ལ་ལོ་ལྔའྱི་ནང་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ས་ཡ་ ༢༣ དེ་བལ་ཡུལ་ནང་དུ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ ལྷག་ཙམ་གཏོང་གནང་གྱི་ཡོད་
ཟེར་ནས་བཀའ་ཤག་ནས་དེ་ལྟར་གསུང་བསད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། བལ་ཡུལ་ནང་དུ་གནས་ཡོད་ཚང་མར་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ང་
བསད་ཀྱྱི་ཡོད་ཙང་། བལ་ཡུལ་ནང་དུ་སྱི་ཡོངས་ཀྱྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཆ་ཚང་ལ་རག་ཐབས་ཤྱིག་ཁྱེད་རང་གྱིས་འབད་བརོན་

གནང་དགོས་ཀྱྱི་རེད་ཟེར་ནས་ཞུས་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་། དེ་ལ་གསལ་
བཤད་ཅྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཡག་པོ་འདུག་ཟེར་ནས་ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༦ ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་
ཡོད། དྲྱི་བ་ ༡་༡ གྱི་སེ་ཚན་ག་པའྱི་ནང་དུ་ད་ས་གནས་སོད་བོད་མྱི་རྣམས་རྡོ་བཞུན་རླངས་རས་ཕུ་རྱིལ་ཞྱིག་ད་སར་གནས་
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ཡུལ་དུ་ཡོད་པ་ཚང་མར་རོགས་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་ཡོད་དུས། ད་ས་ཁུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚང་མའྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་

བཀའ་ཤག་དང་། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་དོགས་པ་གཅྱིག་ག་
རེ་སེབས་སོང་ཟེར་ན། ད་སར་གནས་སོད་ཁུལ་ཟེར་བ་དེ་ས་མཚམས་དང་ཆུ་མཚམས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཚུད་ཀྱྱི་

ཡོད་པ་རེད། གནས་སོད་ཁུལ་དེ་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཚུད་ཀྱྱི་ཡོད་རེད་དམ། དེ་ངེས་པར་དུ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་དགོས་ཀྱྱི་འདུག དེ་
བཞྱིན་ད་ས་གནས་སོད་ཁུལ་རྡོ་བཞུན་རླངས་རས་ཕུ་རྱིལ་ཁ་ཤས་ལ་རག་པའྱི་རྣམ་པ་དང་། ཁ་ཤས་ལ་མ་རག་པའྱི་རྣམ་པ་འདྲ་
བོ་འདུག རྡོ་བཞུན་རླངས་རས་ཕུ་རྱིལ་རག་པར་ཆ་རྐྱེན་ག་རེ་ཚང་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་རེད།

གཉྱིས་པ་དེར་ ༡་༣ གྱི་ཀ་པ། ནང་གསེས་ ༧ པའྱི་ནང་གྱི་ཤོག་གྲངས་ ༣།༡༣ གྱི་སང་ལ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་

བ་རྣམས་ཀྱྱི་སེ་ལེན་དང་། ལྟ་སོང་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༦་༤༣ ཞྱིག་ནང་འདུག དེ་ཡྱིན་ཙང་བོད་ནས་ཕེབས་པའྱི་གསར་

འབོར་བ་སེ་ལེན་གྱི་ཆེད་དུ་ཧ་ཅང་གྱི་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བཞག་ཡྱིན་དུས། ལོ་དེ་ ༢༠༡༦་༌༌༢༠༡༧ བར་གྱི་སེ་ལེན་ཞུ་རྒྱུའྱི་འགྲོ་
གྲོན་དེ་རེད་དམ། ཡང་ན་ས་ཡ་ ༦་༤༣ ལོ་གང་དང་གང་གྱི་བར་ལ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ལོར་གཅྱིག་པུར་རེད་དམ།
ཡང་ན་གང་བར་དུ་རེད།

དེ་བཞྱིན་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གླྱིང་ལ་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་གནང་འདུག དེའྱི་འོག་ཏུ་དེ་ག་རང་གསར་དུ་འབོར་

བའྱི་གྲྭ་བཙུན་ཁག་ཟེར་ནས་ཡང་གཅྱིག་ཞུས་འདུག སང་ལ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའྱི་སེ་ལེན་ཟེར་བ་ཞྱིག་བྱིས་འདུག་ལ།

འོག་ནས་ཡང་གསར་དུ་འབོར་བའྱི་གྲྭ་བཙུན་ཁག་ཟེར་ནས་སོབ་ཡོན་ཆེད་གསུངས་བཞག་པ་དེ་གཉྱིས་གཅྱིག་རེད་དམ། ཡང་
ན་འགྲོ་གྲོན་ལོགས་ཀར་རེད་དམ། དེ་ཏོག་ཙམ་ཁ་གསལ་དགོས་ཀྱྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་དེ་ནས་གཞྱི་རའྱི་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ་ཧ་
ཅང་ཕོན་ཆེན་པོ་གནང་འདུག དེ་ཚོ་གང་འདྲ་ཡྱིན་པ་ཁ་གསལ་པོ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་མཐོང་སོང་།

བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་སྐོར་ངས་བཤད་དྲན་པ་སོ་སོའ ་ི བསམ་བོའ ་ི ནང་གང་ཡོད་པ་དེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག ་

གྱིས་བཤད་ཚར་སོང་བས་ངས་བསར་བཤད་བ་རྒྱུ་མྱིན། ངས་དེ་དེ་བཞྱིན་ནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཤོག་གྲངས་ ༤།༡༣ གྱི་ནང་། སང་གྱི་ཡྱིག་ཕེང་གཉྱིས་པ། བོད་ཀྱྱི་སྐད་ཡྱིག་ཚོགས་འདུའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༡་

༢༠༠༠ ཡྱིན་ས་རེད། དེ་འདྲ་ཞྱིག་བཏོན་འདུག གཞན་ཟབ་སོང་སད་པ་ཚང་མ་འབུམ་ ༥ དང་ ༨།༧ ཟེར་ནས་མང་པོ་ཞེ་དྲག་
གནང་འདུག ཡྱིན་ཡང་། བོད་ཀྱྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ཆེད་དུ་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༡་༢ ཙམ་ལས་མྱི་འགྲོ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་
བར་ཐུགས་ཡོད་རེད། ཡང་ན་སྐབས་དེར་བོད་ཀྱྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་ཟབ་སོང་སོད་སར་འཛུལ་བཞུགས་བེད་མཁན་ཉུང་སོང་བ་རེད་

དམ། ཡང་ན། ད་སའྱི་ཉེ་འཁོར་འདྱིར་ཟབ་སོང་སད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་འགྲོ་སོང་ཉུང་བ་རེད། བས་ཙང་། ང་ཚོས་བོད་ཀྱྱི་སྐད་
ཡྱིག་ཞེ་དྲག་གལ་ཆེ་ཡྱིན་ལུགས་བཤད་སོད་པ་དང་། གཅེས་སོང་དགོས་ཚུལ། དར་སེལ་བེད་དགོས་ལབ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད།
གཞན་ཟབ་སོང་རྣམས་ལ་འབུམ་ ༤།༥།༢།༣ རེད་འདུག་ཀྱང་། བོད་ཀྱྱི་སྐད་ཡྱིག་ཟབ་སོང་སད་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་ནའང་རེད།

དེ་ཚོའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་འབུམ་ ༡ མ་གཏོགས་ཕྱིན་མྱི་འདུག དེ་མྱི་འགྲོ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་བར་ཐུག་ཡོད་རེད་དམ། དེ་ཞུ་
འདོད་བྱུང་སོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཡོད་པས་དྲྱི་བ་མང་པོ་མེད། གོ་བདེ་པོའ ་ི གནད་དོན་གཉྱིས་ཀྱྱི་ཐོག་
ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནད་དོན་གཅྱིག་དེ་བུད་མེད་ཀྱྱི་ནུས་སྟོབས་དང་། བུད་མེད་སེ་ཚན་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། བུད་མེད་ཀྱྱི་སེ་ཚན་

དེའྱི་ཐོག ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན ་ན། ཐོག ་མར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད ། དེ་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ ་ལས་ཁུངས་ལ་
བཞེས་རོགས་བས་ཟེར་ནས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་པ་རེད། བཞེས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་སེབས་པ་རེད།
ད་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཚུར་སེབས་བསད་འདུག འདྱི་ལྟར་བལྟས་དུས་བུད་མེད་ཀྱྱི་ནུས་སྟོབས་ཀྱྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་

གནང་འདོད་ཀྱྱི་དོན་དམ་པའྱི་སྐོར་ལ་འདོ ད་པ་དེ་ཙམ་མེད་པར། སུ་ཡྱིན་ཡང་གཡོལ་ཐབས་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་
སེས་སོང་། དངོས་གནས་ག་རེ་ཆགས་པ་རེད། མཐའ་མའྱི་གནང་འདོད་མེད་པ་ཞྱིག་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་ནས་དྲྱི་བ་དེ་ཡྱིན།

ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱྱི་དྲྱི་བ་དྲྱིས་པ་དེའྱི་ནང་བོད་མྱིའྱི་ན་གཞོན་འགོ་ཁྲྱིད་ཟེར་བ་དེ་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་

ཡོད་པའྱི་གཞོན་སེས་ཚོར་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། ངས་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཟབ་སོང་དེ་ཨ་རྱི་ལ་ New York གནང་བ་
དེར་རྒྱ་གར་ནས་མྱི་ག་ཚོད ་ཕེབ ས་པ་རེད། སུ་དང་སུ་ཕེབས་པ་རེད། ག་རེ་དང་ག་རེ་གནང་བ་རེད། དེ་ཞྱིབ ་ཕ་གསུངས་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོ་དེས་ལས་བསོམས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཤོག་གྲངས་
༣ པའྱི་ནང་སེ་ལེན་དང་ལྟ་སོང་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༦་༤༣༠༠༠༠ ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གླྱིང་དེ་ངོ་བོ་ལོགས་སུ་ཕེས་
ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ཙང་། ལས་བསོམས་དེ་རེད། ས་ཡ་ ༦་༤༣༠༠༠༠ དེ་སེ་ལེན་ཁང་རང་གྱི་འགྲོ་གྲོན་ཆེད་དུ་བཏང་བ་རེད།

སེ་ལེན་ཁང་དུ་མྱི་མང་ཉུང་གྱི་སྐད་ཆ་མ་རེད། ད་ལོའ ་ི རྱིས་ནང་སེབས་ཀྱྱི་མ་རེད། དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གྱི་གོ་སྱིག་ཞུས་ཡོད་
པ་རེད། དེ་འདྲའྱི་རྐྱེན་བས་ནས་སེ་ལེན་ཁང་གྱི་འགྲོ་སོང་དེ་དེ་ག་རང་རེད།

དེ་བཞྱིན་གྲྭ་བཙུན་སོབ ་ཡོན་དེ་ཡང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག ་རྐྱང་རེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན ་ནའང་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བ་

རྣམས་ཟུར་དུ་ཕེ་ཡོད་རེད། དཔེར་ན།སེ་ལེན་ཁང་གྱི་སེ་ཚན་དང་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་གྱི་སེ་ཚན། གྲྭ་བཙུན་སོབ་ཡོན་གཅྱིག
འཕོད་བསྟེན་ནང་དུ་འབེལ་བ་གཅྱིག ནང་སྱིད་ནང་འབེལ་གཅྱིག སོད་ཁང་གསར་རྒྱག་དེ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་རེད། ལས་
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གཞྱིའྱི་ངོ་བོ་ལོགས་གར་ཡྱིན་ཙང་། ཨ་རྱིར་རོགས་དངུལ་ཞུ་སྐབས་སོད་ཁང་སྐོར་དང་། ཤེས་ཡོན་སྐོར། སྱིར་བཏང་གྱི་དབེ་

བ་མང་པོཞྱིག་ཡོད་དུས་ལོགས་གར་བྱིས་ན་མ་གཏོགས་རུག་རུག་བཟོས་ན་གཏོང་ས་གཏོང་ཡུལ་ཁ་ཁ་རེད། དཔལ་འབོར་
ལས་ཁུངས་འདྱི་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་བེད་མཁན་མ་རེད། དངུལ་ཐབས་ཤེས་བས་ནས་དངུལ་དེ་ཤེས་རྱིག་ལ་དགོས་པ་ཤེས་
རྱིག་ལ་འབུལ་རྒྱུ་དང་། ནང་སྱིད་ལ་དགོས་པ་ནང་སྱིད་ལ་འབུལ་རྒྱུ། ཆོས་རྱིག་ལ་དགོས་པ་ཆོས་རྱིག་ལ་ཕུལ་ནས་ལས་གཞྱི་

ལག་བསྟར་འགྲོ་དགོས་པ་སོང་། ང་ཚོས་འདྱི་དང་འདྱིར་བཏང་ཡོད་ཟེར་ནས་ཞུས་པ་རེད་མ་གཏོགས། འདྱི་དག་ཚང་མར་འདྱི་
དང་འདྱི་རེད་ཟེར་ནས་ཞྱིབ་ཕ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཕུལ་བའྱི་ལས་བསོམས་ལ་གཟྱིགས་དང་ཆ་ཚང་ཡོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་

ལྷན་ཁང་སོ་སོའ ་ི ལས་བསོམས་ནང་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཚང་མ་ལས་ཀ་ཞྱིབ་ཕ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དམྱིགས་
བསལ་ཁ་གསལ་པོ་དགོས་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག

དེ་ནས་རྡོ་བཞུན་རླངས་རས་དང་འབེལ་བའྱི་ཡན་ལག་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཁྱབ་ཚད་ག་ཚོད་ཙམ་རེད་

གསུངས་པ་རེད། རྡོ་བཞུན་རླངས་རས་ལས་གཞྱི་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཚོགས་སེ་དེ་ Indane ཡྱི་ཚོང་གྱི་སེ་ཚན་དེ་ཡྱིས་དང་པོ་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང་བོད་མྱིའྱི་བདེན་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱིས ་ཚུར་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཁོ་རང་ཁོ་རང་ཁྲྱིམ ས་དང་

མཐུན་པའྱི་ཁྱབ་ཚད་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ད་རམ་ས་ལ་དེ་ཀང་ར་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བསྟྱི་གནས་ཡྱིན་ཙང་། དེའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་

ཁྱབ་ཀྱྱི་རེད་མ་གཏོགས། དེ་ལས་འཕོས་ཏེ་ང་ཚོ་འགྲོ་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོ་རང་གྱི་ས་མཚམས་དེ་ང་ཚོའྱི་འདོད་པ་ལྟར་འབུལ་
དགོས་བསམ་ཡང་འབུལ་སའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། དེ་ལ་ཐོག་མར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཚོགས་པ་དེ་ཡྱིས་
ཆོག་མཆན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། ཆ་རྐྱེན་མང་པོ་ཞྱིག་ས་ཆ་ཕྱི་ལོགས་ནས་ཡོང་མྱི་དགོས་པའྱི་ཆ་རྐྱེན་བཟོས་ཡོད་པ་རེད།

ཡྱིན་ཡང་ཕྱི་ལོགས་ནས་འདྱིར་ཕེབས་མཁན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གནས་སོས་ཞུ་བའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་རེད། སབས་བཅོལ་ལག་ཁྱེར་
ནང་ཕར་ཐོན་ཚེས་དང་འབོར་ཚེས་ལས་ཕར་ཚུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཡོངས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་བོད་མྱི་ཡྱིན་པ་ལ་

འབུལ་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་ལ་ཆ་རྐྱེན་ག་རེ་དགོས་རེད་ལབ་ན། ལག་དེབ་ལང་ཁུ་ང་ཚོས་བཟོས་པའྱི་ཆ་རྐྱེན་
རེད། དེའྱི་སེ་ཚན་འདྱི་བོད་པ་རང་གྱི་ཆེད་དུ་རེད། དེ་མྱིན་དེ་དང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་རྒྱ་གར་རང་དེང་སང་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེབ་ལང་ཁུ་དགོས་ཡོད་པ་རེད། སབས་བཅོལ་པ་སེ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། སབས་བཅོལ་པ་སེ་མེད་ཚེ་རྒྱ་གར་དུ་

བསད་ཆོག་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་གཞན་པ་སྟེ་དེབ་ལང་ཁུ་ཡོད་ན་ང་ཚོར་འགྲྱིག་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་དེ་ལ་སད་ན་གཞན་གང་ཡང་ཡོད་

མ་རེད། ཡྱིན་ཡང་། ཕྱི་ལོགས་ནས་ཕེབས་ཏེ་འདྱི་ལ་ལྷག་པ་ཡྱིན་ན། དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་འགོར་སྱིད་ཀྱང་འདྱིར་སོད་མཁན་
ཡྱིན་པའྱི་དཔང་རྟགས་ཡོད་ཚེ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། དེ་ས་ཡྱིན་ཡང་ང་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་དེབ་
ནང་ལ་སོན་མ་མྱིང་ཞྱིག་དང་། ཕྱིས་སུ་མྱིང་གཞན་ཞྱིག་རྐྱེན་བས་ནས་འདས་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་སྐབས་སུ་དེ་ཚང་མ་མྱིང་

བསྒྱུར་བས་ཏེ་ལས་ས་རུ་བཏང་ནས་ད་ལྟ་སྟབས་བདེ་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེང་སང་ལས་རྱིམ་འདྱིའྱི་སང་ལ་རྒྱ་གར་

གཞུང་གྱིས་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་དམ་བསགས་ཆེན་པོ་བེད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ཙང་། ང་ཚོས་འདྱིའྱི་སང་ལ་གཟབ་གཟབ་མ་བས་

ན་ང་ཚོའྱི་ཆོག་མཆན་དེ་འཕོག་པའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་ཙང་། ཏོག་ཙམ་དམ་པོ་བེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ང་
ཚོར་ད་ལྟ་རླངས་རས་ཕུ་རྱིལ་དེ་ཁ་སང་འདྱིར་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་ཅྱིག་ཞུས་སོང་བ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག BPl དེའྱི་
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འོག་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་ཕུ་རྱིལ་གྱི་གོང་དེ་ཐོབ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད་ད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་འདྱི་ལ་ཡང་ཆག་ཡང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་

ཙང་། དེ་འདྲའྱི་རྐྱེན་བས་ནས་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་ཡོད་སྱིད་ཀྱྱི་རེད། དང་པོ་ཆ་རྐྱེན་ཏོག་ཙམ་མ་ཚང་བར་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་ན། ཐོག་
མའྱི་ང་ཚོར་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་སའྱི་ཨ་མ་རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་དེ་ཡྱིས་ཆ་རྐྱེན་གཞྱིར་བཟུང་འགྲོ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

ཡྱིན་ཡང་། ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཀྱྱིས་མང་ཚོགས་ལ་ཞབས་ཕྱི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱར་ད་དུང་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་ལྷག་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པ་
ཡྱིན་པ་དང་། དེའྱི་སང་ལ་འདྱིར་བསད་ཆོག་པའྱི་ཤོག་བུ་ཡོད་པ། འདྱིར་བསད་ཀྱྱི་ཡོད་པའྱི་དཔང་རྟགས་དང་། ཁ་བང་། ཁ་
པར་ཨང་གྲངས། ལྷག་པར་དུ་དེ་རྱིང་ཁ་སང་རྒྱ་གར་གྱི་༔་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར ་གསར་པ་ Aadhaar card དེ་ཚང་མ་ཚུར་
མཐུན་སོར་དགོས་པ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ལམ་སྟོན་ཚང་མ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལས་བརྒལ་ཚེ་ང་ཚོ་འགྲོ་ཐུབ་ཀྱྱི་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་

ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ཙང་། དེའྱི་ཐོག་ནས་ད་དུང་ཕྱི་ལོགས་ནས་ཕེབས་པའྱི་བོད་པ་རེ་གཉྱིས་ལྷག་སྱིད་ཀྱྱི་རེད། ཡོད་མ་རེད་
ཞུ་ཡྱི་མེད། དེ་འདྲ་ཡོད་ཚེ་འདྱི་ལ་གསུང་པ་དང་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱིན་ན། ང་ཚོས་ཏན་ཏན་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུར་དཀའ་
ངལ་འཕད་ཀྱྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

དེ་ནས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་དེ་ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་འོག་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ཁ་སང་སོན་རྱིས ་ཀྱྱི་

སྐབས་སུ་དང་པོ་ཕར་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཚུར་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་ནས་ཚུར་སེབས་པ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་མོལ་བྱུང་

བ་ནང་བཞྱིན། སོན་མ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་རྱིས་ཕུལ་རེས་སར་ཡང་ཚུར་
རྱིས་ཞུས་པ་དེ་ད་ལྟ་ལངས་སོད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་དེ་འཇོན་དྲགས་ནས་བངས་པ་ཞྱིག་གཏན་ནས་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན།

ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་པ་དང་། དེའྱི་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་
བ་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། འཕོད་བསྟེན་ནང་ལ་བུད་མེད་ཀྱྱི་ནུས་སྟོབས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་
རྱིག་ནང་ལ་བུད་མེད་ཀྱྱི་ནུས་སྟོབས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་རྱིག་ནང་ལ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་ནང་
བཞྱིན་ནང་སྱིད་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། ལྷན་ཁང་གཅྱིག་ནང་བཞག་ན་ལྷན་ཁང་གཅྱིག་གྱི་ལས་ཀ་ཆགས་ཀྱྱི་འདུག དཔལ་འབོར་
ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས ་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་བེད་ཀྱྱི་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཚན་པ་དེ་འདྱིར་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་ཡོངས་ནས་རོག ས་

དངུལ་བརྒྱུད་ནས་ག་བར་དང་ག་བར་འགྲོ་ཡྱི་འདུག དེ་དག་ཚང་མ་ཡག་པོ་ཤེས་རྒྱུ་དང་། ཚགས་ཚུད་ཆགས་རྒྱུའྱི་རྐྱེན་བས་
ནས་ལས་ཁུངས་དེ་ངས་ཚུར་རྱིས་བངས་པ་རེད་མ་གཏོགས་དེ་ལས་འཕོས་པ་གང་ཡང་མ་རེད།

དེ་ནས་དེ་ང་ཚོས་ཕར་གཡུག་དང་། ཚུར་གཡུག་བས་ནས་གལ་ཆེན་མ་བརྱིས་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རེད། གལ་ཆེན་

བརྱིས་ནས་གང་འདྲ་བེད་དགོས་མྱིན་ཐད་ལ་བཀའ་ཤག་ནང་གོ་བསྡུར་ལྷུག་པོ་བྱུང་ནས་མཐའ་མར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་

ཀྱྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་དང་འབེལ་བ་བཏགས་ན། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ཚན་པའྱི་འོག་གྱི་ཚན་པ་ཞྱིག་
ཆགས་བསད་ཡོད། ང་ཚོས་བུད་མེད་ཀྱྱི་ནུས་སྟོབས་དེ་གལ་ཆེན་པོ་མ་བརྱིས་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་
ཙང་། གལ་ཆེན་བརྱིས་ནས་ལས་ཀ་བེད་སོད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ཏན་ཏན་རེད། ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་ཙང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་
ཆོག་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དེ་ནས་བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་ཀྱྱི་དྲྱི ་བ་གཉྱིས ་པ་དེ་ད་གྱིན ་གོང་གྱི་རྒྱུན་ལས་ཀྱྱི་དྲྱི་བ་དང་པོ་དེ་དང་འཕོས ་ནས་

གསུངས་པ་དེ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་ནས་སུ་དང་སུ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར། ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་དེ་ད་རེས་ཐེངས་དང་
པོ་མ་རེད། ཚོགས་འདུ་དེ་ས་ཡང་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་འདུ་དེ་གལ་ཆེན་བརྱིས་ནས་ཚོགས་བསད་པ་དེ། དེ་ས་ཚོགས་
ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་ཚོགས་འདུ་དེའྱི་ནང་དུ་ ༢༠༠༠ ནང་ཚོགས་འདུ་ས་རེས་གཉྱིས་ཚོགས་འདུག ད་རེས་ཚོགས་ཐེངས་
གསུམ་པ་དེ་ངོ་བོ་ཏོག་ཙམ་མ་འདྲ་བ་རེད་བཞག དེ་ས་ཚོགས་པ་དེ་ས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱད་ལས་པའྱི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་ཚོགས་འདུ་

ཞྱིག་ཚོགས་འདུག དེ་ནས་ཕར་ཕོགས་ཁུལ་ལ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་འདུག ད་ལྟ་འཚོགས་ཚར་བའྱི་ཚོགས་འདུ་འདྱི་གཞུང་གྱི་འགྲོ་
སོང་ནས་ར་བ་ནས་ཕྱིན་མེད་ཟེར་ན་འགྲྱིག་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱྱི་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་ང་ཚོའྱི་ཚན་པའྱི་ལས་བེད་དང་བང་
ཞབས་ཞུའྱི་འགན་འཁུར་མཁན་ལས་བེད་ཅྱིག་ཕར་ཕོགས་སུ་ཕྱིན་པ་རེད། ཕྱིན་ནས་གཞོན་སེས་མང་པོ་དང་ལྷག་པར་དུ་དང་
བང་ཞབས་ཞུ་བེད་མཁན་ད་གྱིན་ཚད་བཀག་ནང་ཡོད་པ་ལྟར། རང་ལོ་ ༢༠ ནས་ ༣༥ བར་དུ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་མའྱི་ནང་དང་

བང་ཞབས་ཞུར་སོ་བ་ཡོད་མཁན་དེ་འདྲ་འབེལ་བ་བེད་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་ཕར་ཕོགས་སུ་ཕྱིན། ལྷག་པར་དུ་དེའྱི་སྐབས་སུ་ལག་དེབ་

སོན་པོ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱྱི་ཞལ་འདེབས་ཐོག་ལ་མང་ཚོགས་ལ་འབོ ད་སྐུལ་བེད་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་པ་གཞོན་
སེས་ནང་དུ་དེབ་ལང་ཁུ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལག་དེབ་སོན་པོའ ་ི ལས་འགུལ་སེལ་བ་དེ་འདྲ་དང་། དྭང་ཞབས་གང་མང་ཚུར་བསྡུ་
རུབ་བེད་རྒྱུར་ཚན་པའྱི་ལས་བེད་ཅྱིག་ཕྱིན་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལྡྱི་ལྱིར་ཡོད་པའྱི་དམྱིགས་

བསལ་གྱི་གཞོན་སེས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ནུས་པ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་ཁུངས་དེ་ཡྱིས་འགན་འཛིན་ཡང་ཕེབས་པ་རེད། དེ་
གཉྱིས་ཕུད་པའྱི་རྒྱ་གར་ནས་མྱི་ར་བ་ནས་ཕྱིན་ཡོད་ས་མ་རེད། ངས་ད་ལྟ་ཤེས་པ་དེ་ག་རང་ཡྱིན། ཕལ་ཆེར་དེ་གཉྱིས་ལས་

མེད་བསམས་སོང་། དེ་མྱིན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་མཚམས་སུ་ཕེབས་མ་ཐུབ་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་
འདུག ཡྱིན་ཙང་། དེ་དག་གསལ་པོ་ཆགས་པའྱི་རེ་བ་ཡོད། སྱི་ཡོངས་ཀྱྱི་བརོད་གཞྱིའྱི་ནང་ཆ་བཞག་ན་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་

གཞུང་། དེ་བཞྱིན་གཞོན་སེས་འགོ་ཁྲྱིད་སེད་བསྱིངས་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་དང་། དབུ་མའྱི་ལམ་སོགས་ཀྱྱི་སང་ལ་
གྲོས་བསྡུར་དང་བཀའ་མོལ་གནང་འདུག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སྐོར་ལ་ངོ་སོད་དང་། ལག་དེབ་སོན་པོའ ་ི ཐོག་སོགས་བརོད་
གཞྱི་འདྲ་མྱིན་གྱི་ཐོག་བཀའ་མོལ་གནང་འདུག གང་ལྟར་ཚོགས་འདུ་དེས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱྱི་
ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

སོན་མ་ང་ཚོས་ཚོགས་འདུ་གཙོ་སོང་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་གཙོ ས་ཟྱིན་བྱིས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བརྒྱབས་ནས་དེ་ལན་ཕོགས་མ་

སོང་ཟེར་བའྱི་གསུང་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། བར་ལམ་སྐབས་ ༡༦ ནས་གཙོ་སོང་བེད་མཁན་གྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ལ་རྱི་ཡྱི་མེད།
དེ་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོས་ཚིག་ཐོ་ངེས་པར་མ་ཆད་པ་ཞྱིག་རྒྱག་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཟད། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ལྟར་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་

ཚོར་དུས་བཀག་བེད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀའ་ལན་ཡང་ལྡབ་སོར་མེད་པར་དྲྱིས་ལན་མ་ལྷག་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་། དེ་
བཀའ་བོན་ཚང་མར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།
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སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུས་པ་དེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སྐབས་
འཛིན་སོང་ནས་ལན་དེ་ཏག་ཏག་གནང་མྱིན་དེ་ཚོགས་གཙོའྱི་འགན་མ་རེད་གསུངས་སོང་། དེ་ར་བ་ནས་འགྲྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་བཀའ་འདྲྱི་ག་རེ་ཞུས་ཀྱང་ཚང་མས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་རང་ཞུས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་

བརྒྱུད་ནས་དྲྱི་བ་ཞུ་དགོས་པར་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱྱི་ཡོད། སོང་ཙང་། བཀའ་ལན་ཏག་ཏག་གནང་མེད་པ་ལ་ངེས་པར་དུ་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་སྟངས་འཛིན་གནང་ནས་ངེས་པར་དུ་འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱྱི་འདུག་མ་གཏོགས་ར་བ་ནས་འགྲྱིག་
གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་སྐར་མ་བཅོ་ལྔ་ཉྱི་ཤུ་གསུང་དུས་ཚིག་འགྲེལ་ཚང་མ་ཚོགས་གཙོ འྱི་བརྒྱབ་ཐུབ་ཀྱྱི་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
ཡྱིན་ནའང་འགན་ཡོད་མ་རེད་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་ལན་ཏག་ཏག་བསོན་ཐུབ་པའྱི་འགན་འཁུར་དེ་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་

ཡོད་ཙང་། ང་ཚོས་བསོན་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསོན་རོགས་གནང་། དེ་བཞྱིན་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ལགས་ལན་མ་བྱུང་ན་
ཡང་བསར་གོ་སྐབས་བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ལ་གཙོ་སོང་སྐབས་སུ་འགན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་

ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་མེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ཞུ་ཕོགས་ནོར་བ་ཡྱིན་ན་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གསན་ཕོགས་མ་ནོར་རོགས་ཞེས་

ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག བཀའ་ལན་མ་ཕེབས་པ་དེ་དག་ལ་བཀའ་ལན་ཞུས་རོགས་ཞེས་ཞུ་ཀྱྱི་
ཡྱིན།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོའ ་ི བཀའ་ལན་འབུལ་རྒྱུ་ལྷག་བཞག་དགོངས་སེལ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།
དང་པོའ ་ིཤོག་གྲངས་གསུམ་པའྱི་ནང་ལ་ག་རེ་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལབ་ན། ལས་བསོམས་ཁོ་རང་གཟྱིགས་ན་གོང་

གས ལ་རོག ས ་དངུལ ་ཐོག ་བལ་ཡུ ལ་ནང་ག ྱི་བོད ་མྱིའ ྱི་འཕོད ་བསྟེན ་དང་ཤེས ་ཡ ོན ་ལས ་གཞྱིའ ྱི་ཆེད ་དུ་ཨ ་སོར ་
༤༩,༦༡༣,༥༠༤ འདྱི་གཏོང་རྒྱུ་ག་རེའྱི་ཆེད་དུ་རེད་ཟེར་ན་འཕོད་བསྟེན་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད། སུ་བརྒྱུད་ནས་
ཕུལ་ཡོད་རེད་ཟེར་ན་གངས་ཅན་བདེ་ར་བརྒྱུད་ནས་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས། ཤེས་ཡོན་དང་འཕོད་བསྟེན་ལབ་དུས་ཁ་

གསལ་པོ་ཡོད་རེད། ཤེས་ཡོན་ག་རེ་ཡྱིན་པ་དང་འཕོད་བསྟེན་ག་རེ་ཡྱིན་པ་དེ་འགྲེལ་བཤད་ཞུ་དགོས་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་
ག་བ་ཁྱབ་ཡོད་རེད་ཅེ་ན་གངས་ཅན་བདེ་རའྱི་འོག་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚང་མ་ལ་ཁྱབ་བསད་ཀྱྱི་ཡོད་རེད། འཕོད་བསྟེན་

ལས་ཁུངས་ལ་ཁྱབ་ཡོད་རེད། སོབ་གྲྭ་དེ་དག་ལ་ཁྱབ་ཡོད་ཙང་། དེ་དག་ལ་འབེལ་ཡོད་བརྒྱུད་ནས་ཤེས་ཡོན་དང་འཕོད་བསྟེན་
སང་ལ་བཏང་ཡོད་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། དེ་ནས་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་དངུལ་ས་ཡ་ ༢༣ གྱི་ཆ་ཤས་ལོ་དང་པོ་འདྱི་ཨ་སོར་ས་ཡ་ ༤
དང་གཉྱིས་འབུམ་དྲུག་ཁྲྱི་གང་འདྲ་བས་ནས་བཏང་པ་རེད། འདྱི་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཐོབ་ཡོད་རེད། བཀའ་འདྲྱི་གནང་རྒྱུ་
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དེ་ག་རེ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ལོ་དང་པོའ ་ི ཆ་ཤས་རེད། ལོ་ལྔའྱི་ནང་ལ་ས་ཡ་ ༢༣ དང་ལོ་དང་པོ་ལ་ས་ཡ་ ༤ དང་
འབུམ་གཉྱིས་དང་དྲུག་ཁྲྱི་དེ་རག་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་བལ་ཡུལ་ལ་ག་ཚོད་ཡོད་རེད་ཟེར་ནས་གྲངས་ཀ་ཏག་ཏག་འདྱི་རེད་

ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག གང་ལྟར་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་མྱི་མང་མྱི་འབོར་ལ་དཔག་ནས་ད་ལྟ་དང་བལྟས་ན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་

ཤུ་བརྒལ་བ་ང་ཚོས་འགྲོ་སོང་ཕུལ་ཡོད་རེད། ཨ་སོར་ས་ཡ་ ༤༢༦༠༠༠༠ བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ལྷག་གཅྱིག་བལ་ཡུལ་མྱི་མང་གྱི་བདེ་
དོན་ལ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ཤེས་རྱིག་དང་། འཕོད་བསྟེན། དེའྱི་ནང་ལ་ཐོལ་པ་གང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན་སྱི་ཚོགས་ཀྱྱི་

བདེ་དོན། དེ་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་འཚོ་བའྱི་རྟེན་གཞྱི་དང་། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱྱི་ལས་གཞྱིའྱི་སང་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རེད། མ་
འོངས་པ་ཡྱིན་ནའང་འཆར་གཞྱི་སྱིག་པའྱི་སྐབས་སུ་ཨ་རྱི་རང་གྱི་དངུལ་གནང་བའྱི་ཐོག་མའྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་ལྷོ་ཨེ་ཤྱི་ཡ་ལ་

ཡོད་པའྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བདེ་དོན་བྱིས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ལྷོ་ཨེ་ཤྱི་ཡའྱི་ཐོ་ནང་ལ་དེ་དག་ཚུད་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་
ནང་ཏག་ཏག་གཏོང་རྒྱུ་དེ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་ཨ་སོར་ས་ཡ་ ༤༢༦༠༠༠ འདྱིའྱི་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ལྷག་ཅྱིག་བལ་ཡུལ་
མྱི་མང་ལ་བཏང་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་དག ད་གྱིན་གོང་དུ་དྲྱི་བ་ཞུ་མཁན་གྱི་འགོ་འཁྲྱིད་ཟབ་སོང་ནང་རྒྱ་གར་ནས་སུ་ཕྱིན་
པ་རེད། བུ་རེད་དམ་བུ་མོ་རེད་ཅེས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཞུས་སོང་། གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱྱི་ལག་དེབ་དང་ན་གཞོན་འགོ་འཁྲྱིད་ཟབ་
སོང་གྱི་ལས་དོན་གཉྱིས་ལ་ག་རེ་འབེལ་བ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཁ་གསལ་པོ་བས་ནས་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཐོག་ནས་འདྱི་
ནས་ཕར་ལ་གཉྱིས་ཕྱིན་པ་རེད་ཕལ་ཆེར་གསུངས་སོང་། དེ་ཚོ་ལ་ལན་ཏག་ཏག་གནང་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

འདྱི་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་འདྱི་ནས་ནན་པོ་བས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཕག་བརྐྱངས་ཡོད་པའྱི་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་བཞྱི་ཡོད། དེའྱི་རེས་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མེད། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་
ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་ན་ལན་གསལ་པོ་དགོས་རེད། ལས་བེད་སུ་རེད། མྱིང་དགོས་ན་
མྱིང་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་མ་གསུངས་པ་བས་ནས་དེ་འདྲ་གསུང་བསད་དུས་དོན་དག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་ཐུགས་སང་
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གནང་གྱི་ཡོད་ཀྱྱི་རེད། འདྱི་ཤེས་ནས་དྲྱི་བ་འདྲྱི་ཡྱི་ཡོད་རེད་དམ། མ་ཤེས་ནས་འདྲྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་དོགས་པ་ཞྱིག་

ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚོ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱྱི་སྱིག་གཞྱི།
དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་ཆེད་དུ་མ་གཏོགས་ཕ་གྱིར་བརས་རོད་དེ་འདྲའྱི་ཆེད་དུ་མྱིན་གསུངས་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ཚོ་ལ་དོ་བདག་མྱིང་འབོད་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་མེད་དེ་ཚོ་ལ་སྟངས་འཛིན་གནང་རོགས་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་འདྱི་ཚོགས་གཙོས་འབེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ལ་བཀའ་ལན་གནང་སྟངས་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་རེད། འདྱི་ཡྱིན་གཅྱིག་
མྱིན་གཅྱིག་གནང་མ་གནང་འདྱི་སྐབས་བབ་ཀྱྱི་བཀའ་ལན་གནང་མཁན་གྱི ས་གནང་བབ་ཡོད་ན་གནང་རོགས་གནང་འབོད་

སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ཡང་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་དང་། སྱིར་བཏང་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་འདྲྱི་
སྟངས་གཉྱིས་ལ་ཏོག་ཙམ་ཁྱད་པར་ཡོད་ཀྱྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཕེབས་པ་ནང་བཞྱིན་

ཀྱང་དངོས་ཡོད་གནས་བབ་ཐོག་ནས་མཁྱེན་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་ན། བཀའ་ལན་གནང་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་མྱིན་ན་འབེལ་

ཡོད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་། གང་ལྟར་། སྱི་འཐུས་བཞྱི་ཕག་བརྐྱངས་ཡོད། དེའྱི་རེས་ལ་
གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མེད། ལྷག་པར་དུ་ཁ་སང་ཁ་ཉྱིན་ལན་འདེབས་ཡང་ཡང་ཕེབས་ཚར་བ་དེ་དག་ལ་ཡང་བསར་རེས་ལ་མུ་
མཐུད་ནས་བཀའ་ལན་དང་བཀའ་སལ་མ་ཕེབས་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དེའྱི་ནང་ནས་བུད་མེད་
ནུས་སྟོབས་ཚན་པ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་ལས་འཕོས་པའྱི་དོགས་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུ་

དགོས ་ཆགས་སོང་། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག ་གྱི ས ་བུད་མེད་ཉྱིན་མོར ་སྲུང་བརྱི་ཞུས་ན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་གྱི་ཐོག་ནས་ ༣། ༡༢ ཀྱྱི་གནད་འགག་དེའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་བཤད་གནང་། དེ་ནས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་གཙོས་
གསུང་བཤད་གནང་། ངས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གོ་སོང་། དེ་ནས་གོམས་བགྲོད་ཕྱིན་ན་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་ཀྱྱི་རེད་ཟེར་བ་འདྲ་བོ་

ཞྱིག་གོ་བྱུང་། ངའྱི་སེམས་ནང་ལ་གཞུང་འབེལ་མཛད་སོའ ་ི ནང་ལ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པ་མཉམ་ཞུགས་བེད་ཀྱྱི་ཡོད་དམ་མེད་
ཅེས་དོགས་པ་ཞྱིག་སེབས་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས། ངའྱི་དྲྱི་བ་དེ་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་གཞུང་དང་གཞུང་

འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་མཚམས་འཛིན་ས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་དམ། དྲྱི་བ་གཅྱིག་འདྱི་ཆགས་ཀྱྱི་
ཡོད། གཉྱིས་པ་དེ་ལ་བུད་མེད་ནུས་པ་གོང་འཕེལ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱྱི་སེ་ཚན་ ༦ པའྱི་ནང་ལ་དོན་ཚན་ལྔ་པ། འཛིན་སོང་དང་འགོ་
འཁྲྱིད་དེའྱི་(ལྔ་བའྱི་གཅྱིག་)མངའ་བའྱི་གཅྱིག་ནང་ལ་གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་སེ་ཁག་གྱི་འགོ་འཁྲྱིད་
ལས་གནས་ཐོག་བུད་མེད་གང་མང་སེབ་ཐབས་བ་རྒྱུ་ཞེས་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ཚན་པ་དེ་

ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་ཚན་པ་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་ཚན་པ་དེའྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་འབེལ་མ་
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ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་སེ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་འགོ་འཁྲྱིད་ལས་གནས་སུ་བུད་མེད་འཁོད་ཐབས་བ་རྒྱུ་ཞེས་པ་ཇྱི་ཙམ་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱྱི་

ཡོད་པ་རེད་དམ། དྲྱི་བ་གཅྱིག་འདྱི་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད། དེ་ནས་ལས་ཡུལ་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་ལས་བེད་བསྐོ་བཞག་དང་། དེ་འདྲའྱི་
སྱིད་བྱུས་རྣམས་ཕོ་མོ་དབེར་མེད་ཀྱྱི་བསམ་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་བཟོ ་ཐབས་བ་རྒྱུ་ཞེས་དེ་ངས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད། ར་
བའྱི་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་སུད་སྱིའྱི་གནས་སོད་ཀྱྱི་བུད་མེད་ཚོ་ཐོག་ནས་ལན་བསྐུར་གནང་པ་གཅྱིག་དེ་ལ་
གསུངས་གནང་པ་རེད། མྱི་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ བུད་མེད་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བུད་མེད་འགོ་འཁྲྱིད་བཀའ་བོན་ནང་ལ་མཐོང་རྒྱུ་

མེད་པ་དང་། དྲུང་ཡྱིག་དང་དྲུང་ཆེ་ནང་ལ་ཡང་བུད་མེད་མེད་པ། དྲུང་ཆེ་སེས་པ་ཡྱིན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡང་བསར་ཕར་འགངས་
གནང་སོང་། བུད་མེད་ནང་ལ་དྲུང་ཆེ་གཅྱིག་རང་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དྲུང་ཆེ་གཅྱིག་རང་གཅྱིག་ཡོད་པ་འདྱི་ཕྱི་ དྲྱིལ ་ལས་
ཁུངས་ལ་བསྐོ་བཞག་གཅྱིག་གནང་སོང་། ཕ་གྱིར་ལས་བཅར་མ་ཞུགས་བར་ཡང་ག་རེ་མ་འགྲྱིག ས་པ་ཡྱིན་ན། ཤེས་རྱིག་ལ་
བསྐོ་བཞག་གནང་སོང་། དེ་ནས་འབེལ་ཡོད་དང་མཉམ་དུ་ས་མྱིག་དང་ཚང་མ་ཕྱིར་བསྡུས་བས་པ་རེད་ཅེས་གོ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག

དེ་ནས་སེམས་ཚོར་ཏན་ཏན་ཞྱིག་བྱུང་། སེས་པ་ཚོ་ལ་ཕར་འགངས་གནང་ཐུབ་ཀྱྱི་ཡོད་ན། ད་ལྟའྱི་བུད་མེད་དྲུང་ཆེ་ཡྱིན་པ་དེ་

དངོས་གནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་སོ་སོ་འདྲ་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དེ་འདྲའྱི་སྲུང་སོབ་བེད་དགོས་གལ་མཐོང་རྒྱུ་མེད་དེ། ཡྱིན་
ནའང་། བུད་མེད་ཀྱྱི་འགོ་འཁྲྱིད་མྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་ཟེར་གྱི་གཞན་དག་ཚོ་ཕར་འགངས་གནང་། བུད་མེད་དེ་དག་ཕར་འགངས་མ་
གནང་བ་དེ་ལ་ང་གཅྱིག་པོ་མ་རེད ། མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ང་ལ་ག་རེ་བས་པ་རེད། བུད་མེད་དེ་ཚོ་ཁྱེད་ཚོས་སྲུང་སོབ་བེད་ཐུབ་

ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ངའྱི་འདྱིར་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་སྙན་ལ་འཁྱོལ་བ་བེད་ཀྱྱི་ཡྱིན། དེ་ནས་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་འདྱི་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་སྟངས་འཛིན་འོག་ལ་ལས་བ་ཁ་ལོ་བ་ཆགས་བསད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་བ་ཁ་ལོ་བའྱི་ནང་ལ་
ལས་བེད་གཉྱིས་ལ་ཟླ་བ་ཕེད་ཀའྱི་གླ་ཆ་བཅད་པའྱི་ལས་དོན་བསྙོན་འཛུགས་ཀྱྱི་འོག་ནས་དེ ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་

ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས། དེ་འདྲའྱི་ལས་བེད་གཅྱིག་གྱིས་ལས་དོན་ཐོག་ལ་འཐུས་ཤོར་སོང་བ་དང་། མ་འགྲྱིགས་པ་བྱུང་པའྱི་
སྐབས་ལ་ལས་བེད་བང་དོར་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ག་རེ་གསལ་ཡོད་རེད་ལབ་ན། ཉེས་འཁོད་ཞྱིབ་འཇུག་དང་ཉེས་ཆད་ཟེར་བ་

འདྱིའྱི་ཁ་པའྱི་ནང་ལ་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའྱི་སྱིག་འགལ་དང་ལས་དོན་འཐུས་ཤོར་བྱུང་ན་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་དེ་ལ་དྲྱི་བ་བཀོད་
དེ་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ལན་གཅྱིག་སོད་དགོས་པ་དང་། གསལ་བཤད་ཀྱྱིས་མ་འདང་ན་ཉེན་བརྡ་གཏོང་བའམ་འོས་
འཚམས་ཀྱྱི་ཆད་པ་འབེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་གཏོང་ཆོག་ཅེས་གསལ་ཡོད་པ་རེད། ངས་དྲྱི་བ་འབུལ་རྒྱུ་དེ་ལ་ད་ལྟ་ང་རང་

ཚོ་ལས་བེད་གཟེངས་ཐོན་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལས་བེད་འཐུས་ཤོར་འགྲོ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་དང་ཚང་མ་ལས་བེད་ཀྱྱི་གསང་སྙན་
ནང་ལ་སེབ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། གསང་སྙན་ནང་ལ་སེབས་མེད་ན་འགན་འཛིན་ཚོའྱི་ལས་དོན་གྲུབ་ཡོད་མ་རེད། བས་ཙང་།

དེ་གཉྱིས་ལ་ཉེས་པ་བཏང་བའྱི་སྐབས་ཁོང་གཉྱིས་ཀྱྱི་གསང་སྙན་ནང་ལ་མ་འགྲྱིགས་པ་ཞན་ཆ་འདྱི་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། འདྱི་རྣམ་
པ་ཚོས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ལས་བེད་དེ་གཉྱིས་ནས་གཅྱིག་གྱིས་ཡར་བཅར་

ཆོག་པ་ཞུས་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ངོ་ཤེས་བརྒྱུད་ནས་གནང་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་གོ་རྒྱུ་འདུག དེ་བདེན་པ་རེད་དམ་མ་རེད། འདྱི་
གནང་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ག་རེ་བས་ནས་གནང་མེད་པ་རེད། ལས་བེད་གཅྱིག་གྱི་ལས་དོན་མ་འགྲྱིག ས་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་མཚམས་

འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལོ་དུས་ལྔའྱི་རྱིང་ལ་རྱིས་ཀྱྱི་རེད་དམ། དེའྱི་སོན་གྱི་བཅུའྱི་རྱིང་ལ་རྱི་ཡྱི་རེད་དམ། བཅོ་ལྔའྱི་རྱིང་ལ་རྱི་ཡྱི་
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རེད་དམ། ཡང་ན་ལས་བེད་གཅྱིག་ལས་ཀ་ལ་ཞུགས་པ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་དེ་ལ་ཉེས་པ་མ་འགྲྱིག ས་བར་དུ་རྱི་ཡྱི་རེད་པས། ད་
ལྟ་ཁོ་རང་གཉྱིས་ལ་ཉེས་པ་ཕོག་པ་དེ་ལ་ངས་འགྲྱིགས་གྱི་མྱི་འདུག་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད། མ་འོངས་པར་དེ་དང་དེ་བཞྱིན་ཉེས་པ་

ཞྱིག་བྱུང་ན་དེ་ལ་གསལ་ཁ་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་འདོན་དགོས་རྒྱུ་རེད་ཅེས་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འདུག ལས་བེད་ནང་

ལ་ཟླ་བ་ཕེད་ཀ་གླ་ཆ་བཅད་ཡོད་གདའ་ཞེས་པ་དེ་ ཆད་ཆགས་ཡོད་རེད། གཅྱིག་བས་ན་ཆད་ཡྱིན་འགྲོ། གཅྱིག་བས་ན་བརྡ་
ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་ཡོད་རེད། ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཀུན་ལ་སྙོམས་ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། གནས་རྱིམ་མཐོ་བས་མ་

འགྲྱིག ས་པ་ཡྱིན་ནའང་འདོན་དགོས ་རེད། སེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། གཤམ་འོག་གྱི་མ་འགྲྱིག་པ་ཡྱིན་ནའང་ཐེར་འདོན་བེད་
དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཉྱིས་སུས་མ་འགྲྱིགས་པ་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ལ་སན་དང་མྱིག་གྱི་གཟྱིགས་ཕོགས་ཡོད་པ་གཅྱིག་

ངོས་འཛིན་ཏན་ཏན་བེད་དགོས་ས་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དྲྱི་བ་འདྱི་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་དང་འབེལ་བའྱི་གཅྱིག་
ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ར་བའྱི་དེབ་ནང་ལ་དེ་རྱིང་ཞོགས་པ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་གསུངས་སོང་། དེབ་ཐེར་ནང་ལ་རྱིག་

པོ་ལྷག་རྒྱུ་དེ་ལས་ས་པོ་ཞེ་དྲགས་རེད་དེ། དེབ་ཐེར་ནང་ཡོད་པ་དེ་དག་དངོས་སུ་ཕག་ལེན་གྱི་ཐོག་ལ་ཁེལ་བཞག་བས་ཏེ།
ངེས་པ་རེད་པ་གཅྱིག་གནང་གྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་མྱིན་ན་བུད་མེད་བརྒྱ་ཆ་༥༠ དེ་དག་བཀའ་
བོན་ནང་ལ་བུད་མེད་གཅྱིག་ཀྱང་མེད། དྲུང་ཆེའྱི་ནང་ལ་ཡང་བུད་མེད་གཅྱིག་ཀྱང་མེད། ད་ཁྱེད་རང་ཚོ་ནུས་སྟོབས་སེལ་གྱི་
ཡྱིན་ཞེས་ང་ཚོར་བུད་མེད་ཀྱྱི་ཉྱིན་མོ་ཞྱིག་གསོལ ་རས་ཤྱིག་གནང་། ཆབ་སྱིད་ཀྱྱི་གནད་འགག་ཡོད་པ་དེ་དག་ཕར་མེད་པ་

བཟོས་ན་འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱྱི་མྱི་འདུག ཁ་ཞེ་མཚུངས་ཀྱྱི་མྱི་འདུག འདྱི་སོ་སོའ ་ི མཐོང་ཕོགས་རེད། གཅྱིག་

བས་ན་ངས་ནོར་ཡོད་སྱིད་ཀྱྱི་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ངེས་པར་དུ་བུད་མེད་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ནང་ལ་སོབས་པ་ཏན་ཏན་ཡོད་རྒྱུ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ནང་ལ་དེ་འདྲ་ཡོད་དུས། ད་གོ་སྐབས་གནང་རྒྱུ་དེ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་གནང་ན་མ་

གཞྱི། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཚན་པས་འདྱི་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད་བཞག ད་ལོ་རང་ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་སོབ་གྲྭ་གུང་གསེང་སྐབས་ལ་
བོད་རྒྱལ་ཡོངས་རེད་འགྲན་ཚོགས་པ། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ། དབུས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་བུད་མེད་

ཀྱྱི་རྐང་རེད་སོ་ལོ་འགྲན་སྡུར་ཞྱིག་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་རེད། བུད་མེད་ཀྱྱི་ལུས་རལ་གྱི་རལ་འདོན་རྒྱུ་རེད། མཉམ་

རུབ་ཀྱྱི་ལས་ཀ་ཞུ་རྒྱུ་རེད། དེ་འདྲའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཟང་པོ་ཞྱིག་ཐོག་ནས་སོ་ལོ་འགྲན་སྡུར་བས་ནས་དེའྱི་ཚོགས་འདུ་ས་ཕྱིའྱི་
ནང་ལ་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ཚན་པའྱི་འགན་འཛིན་སེབས་བཞག མཐའ་མར་འཕེད་དར་དེ་བཟོས་ནས་མྱིང་
བརྒྱབ་པའྱི་སྐབས་ལ་གཞུང་འབེལ ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོག ས་པ་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བས་ན་འགྲྱིག ་གྱི་མ་རེད ་ཟེར་གྱི་འདུག་ཅེས ་

གསུངས་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བས་བཞག འདྱི་ག་རེ་བས་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བས་པ་རེད་དམ། རེད་རྱིགས་གཅྱིག་ལ་གཞུང་དང་

གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པ་མཉམ་དུ་བེད་ཐུབ་ཀྱྱི་མེད་ན། ད་ལྟ་འདྱི་དག་ནང་ལ་ཡོད་པ་འདྱི་ག་རེ་ཆགས་ཀྱྱི་རེད་དམ། འགོ་འཁྲྱིད་
ཕར་བསྐོས་མ་བསྐོས་ཟེར་རྒྱུ་དེ་དག་ག་རེ་ཆགས་ཀྱྱི་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་ས་གནས་གཞན་དག་ཁག་དེ་འདྲ་ལ་ཡང་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་གྱི་ལས་ཤོག་སང་ལ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་མཉམ་དུ་རེད་འགྲན་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་
ཡོད་ས་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས། བུད་མེེད་སང་ལ་གཟྱིགས་ཕོགས་དེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་ བོ་དོགས་ཤྱིག་སེབས་ཀྱྱི་

ཡོད་ས་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་གསལ་པོ་གནང་རོགས། ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། གསུམ་པའྱི་བཅུ་གཉྱིས་
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དེ་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོ་རང་ལ་བཞག་རོགས་གནང་། བུད་མེད་ཉྱིན་མོ་དགོས་ཀྱྱི་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་མྱི་
མང་གྱི་མངོན་འདོད་ལ་འཚམ་པའྱི་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེ་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་འབོར་བཀའ་
བོན་གཙོས་པའྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དྲུང་ཆེ་དང་། ལས་བེད་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཕ་
གྱིར་ཞེ་དྲགས་ཁ་གསལ་བོ་དང་ལས་བསོམས་དེ་ཚོ་སོ་སོས་མཐོང་ཚུལ་ལ་ཡག་པོ་ཞེ་བོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་
ཐུགས་རེ་ཆུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་བརྒྱུད་ནས་ཟབ་སོང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་ཞྱིག་གནང་བསད་ཀྱྱི་ཡོད་
རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་སེ་ཁག དཔེར་ན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་ཚོང་ཁང་ཡོད་བསད་པའྱི་ཚོང་པ་དེ་འདྲ་མང་

པ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་དེབ་སེལ་སོགས་མེད་མཁན་ཚོང་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དེ་ཚོ་ J.S.T གྱི་སྐོར་ལ་
འབུམ་ཉེར་ལྔའྱི་འོག་ལ་ཡོད་ན་ J.S.T གྱི་དེབ་སེལ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ལ་འགྲོ་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་། འབུམ་བདུན་བཅུའྱི་

ནང་ལ་ཡོད་དུས་ཡང་འགྲོ་སྟངས་གཅྱིག དེའྱི་ཐོག་ལ་ཡོད་ན་འགྲོ་སྟངས་མྱི་འདྲའྱི་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་ས་རེད། ཡྱིན་
ནའང་ད་ལྟ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་དུ་ཡོད་བསད་པའྱི་ཚོང་ཁང་བདག་གཉེར་བེད་མཁན་གྱི་མྱི་དེ་ཚོ་མང་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་གྱིས་ཁྲལ་

གང་ལ་གང་འཚམ་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་འདོད་པ་དང་། བསམ་བོ་ཡོད་པ་དེ་ཏན་ཏན་རེད་ཤག ཡྱིན་ནའང་བེད་སྟངས་དང་
དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཚང་མ་ཤེས་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་བསད་པ་འདྲ་བོ་དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས།

དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ངོས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཚོང་ཁང་བཟུང་ནས་སོད་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཟབ་སོང་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱྱིས་ཕ་གྱི་ལ་ཕན་ཐོག ས་ཤྱིག་འབྱུང་གྱི་རེད་ཟེར་
ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ངས་དྲྱི་བ་ཟེར ་ན་གལ་མྱིན། ཕར་ལ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ངེས ་པར་དུ་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞེས ་

རོགས་ཟེར་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་གཅྱིག་ལ་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་དང་འབེལ་བའྱི་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འདྱི་ལོར་ནོར་
བཅོས་དགོས་རྒྱུ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གསར་བཟོ་བེད་རྒྱུ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པོ་ཞེ་དྲགས་གནང་ཐུབ་འདུག དེ་ཚོ་ལ་

བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་དུང་ཡྱིན་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་འབུམ་གཅྱིག་དང་སྟོང་ ༥༡ ཞྱིག་
བཟོ་ཐུབ་ཡོད་གསུངས་སོང་། དེའྱི་ནང་དུ་ད་དུང་རྱིམ་པས་བོད་མྱི་ཚང་མ་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་དང། འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན་དེ་འདྲ་གསུངས་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་རེད་དེ་འདྲ་ལ་ཡོད་པ་ཚང་མའྱི་ནང་ནས་ཁ་ཤས་ལས་ཀ་

ཡག་པོ་ཡོད་བསད་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ཡང་ཕ་གྱི་ལ་སོ་སོའ ་ི ལས་ཀ་བེད་སྟངས་དང་དེ་འདྲ་མ་འགྲྱིག་ནས་དཀའ་
ངལ་འཕད་སོད་མཁན་གྱི་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པ་ཁ་ཤས་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཕ་མ་དེ་
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ཚོས་ཕྲུ་གུ་ལ་དངུལ་ཕར་གཏོང་བསད་དགོས་པའྱི་བཟོ་དེ་འདྲ་ངས་དངོས་སུ་མཐོང་སོང་། དངོས་སུ་མྱིང་འབོད་བེད་དགོས་

པའྱི་གནས་ཚུལ་གལ་ཡོད་མ་རེད་མ་གཏོགས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཞུ་ཆོག་ཆོག་ཡོད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་
ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས། དམྱིགས་བསལ་སོན་མ་དགོངས་པ་དེ་འདྲ་བཞེས་ནས་དམྱིགས་བསལ་འདྲ་གཏོང་སོད་ཡོད་རེད།
ད་དུང་མ་འོངས་པ་འབུམ་གཅྱིག་དང་སྟོང་ ༥༡ ཡྱིན་དུས་ཞེ་བོ་ཞྱིག་ཡོད་མ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག བོད་མྱི་ཡོད་ཚད་ཚང་མ་དེའྱི་
ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་བེད་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ལམ་གྱི་ཆེད་དུ་དགོངས་པ་ག་རེ་བཞེས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ངེས་པར་དུ་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས་བཞེས་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག བཀའ་ལན་ལུས་པ་དང་ཆད་པ་ཚང་མ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་གཉྱིས་ཕྱིན་
པ་རེད། མྱི་གཉྱིས་པོ་དེ་སུ་ཡྱིན་མྱིན་མྱིང་འདོན་བས་མེད་དེ། ངོ་འཕོད་པ་འདྲ་ཆགས་ཡོད། གཅྱིག་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་
ཀྱྱི་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛིན་ཕྱིན་པ་རེད། གཅྱིག་ལྡྱི་ལྱིར་ཡོད་པའྱི་གཞོན་སེས་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛིན་

ཕྱིན་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ཡྱིན། འདྱི་ལ་མྱིང་འདོན་བེད་རྒྱུ་ནྱི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱྱི་ལམ་ལུགས་དང་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།
ཕྱིན་པ་འདྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གཞུང་གྱིས་འགྲོ་གྲོན་བཏང་ཡོད་མ་རེད། ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་དང་། དེ་འདྱི་
ནས་ཕལ་ཆེར་གསལ་པོ་ཆགས་པའྱི་རེ་བ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ལན་ཕུལ་བར་སས་དགོས་པ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སེབས་པ་རེད། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཚན་པ་འདྱི་དཔལ་འབོར་ལས་

ཁུངས་ལ་དེ་ས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ནང་སྱིད་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། ད་ལྟ་ཚུར་སེབས་པ་རེད། སེབས་ནས་དུས་ཚོད་གང་ཡང་འགྲོ་

ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་བར་ལ་ཚན་པའྱི་ལས་ཀ་བེད་ཕོགས། ལྷག་པར་དུ་ཡང་ཟླ་ ༢ པའྱི་ནང་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་
གྲོས་ཆོད་དོན་ཚན་ ༥༣ ཚང་མ་བཀའ་ཤག་ནང་གོ་བསྡུར་ལྷུག་པོ་བས་ནས་ལྷན་ཁང་རེ་རེའྱི་འབེལ་ཡོད་ཚང་མ་ལ་བཀམ་སྟེ།

ལག་བསྟར་བེད་དགོས་ཀྱྱི་རེད། བཀའ་དྲུང་བརྒྱུད་ནས་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་བ་དེ་གསལ་པོ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། འདྱི་ཤོག་ཐོག་ལ་དེ་འདྲ་
ཞྱིག་ལུས་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་འདྱི་བཏང་ཡོད། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནང་བཞྱིན་འདྱི་ནང་གཞུང་འབེལ ་མ་ཡྱིན ་པའྱི་སེ་ཚན་ནང་ལ་བུད་མེད་ཀྱྱི་འགོ་འཁྲྱིད་སེབ ས་ཐབས་བེད་པར་

གཞུང་གྱིས་གང་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་བམ་ཟེར་བ་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་གཟྱིགས་ཕོགས་གཅྱིག་རེད། ང་ཚོ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་

ཚོགས་པའྱི་ནང་འཛུལ་ནས་ཐེ་ཇུས་བས་ནས་བུད་མེད་བསྐོ་དགོས་ཡོད་ཟེར་བ་འདྱི་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་
སྱི་ཡོངས་ཀྱྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་བུད་མེད་དེ་དག་གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ཡོད་པ། ཆབ་སྱིད་ཀྱྱི་སྱིངས་ཆའྱི་སྟེང་ལའང་ཡོད་

པ། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པའྱི་འགོ་འཁྲྱིད་ཁྲོད་དུ་ཡོད་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རེད། རྒྱལ་སྱི་ལའང་ཁོ་རང་གཅྱིག་རེད། འདྱི་
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ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པའྱི་ནང་ཕྱིན་ནས་ཕ་གྱིར་རྒྱུན་ལས་བུ་མོ་བསྐོ་དགོས་ཡོད་ཅེས་ར་བ་
ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གཞུང་གྱིས་དགོངས་པ་དེ་འདྲ་གཅྱིག་བཞེས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གཅྱིག་ཡྱིན།

དེ་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས། དྲུང་ཆེ་བུད་མེད་གཅྱིག་གྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་

གནང་བ་རེད། འདྱི་འཛིན་སོང་གྱི་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་གཅྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡར་སེབས་སར་སེབས་ཤྱིང་། བཀའ་
བསྡུར་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་གནང་། ཐག་བཅད་ཚང་མ་ཚར་བ་རེད། འདྱི་ངས་གསལ་བཤད་བརྒྱབས་ན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་
ཡོད་ན། དྲྱི་བ་འདྱི་འདྱིར་གང་འདྲ་བས་ནས་སེབ་གྱི་ཡོད་ན། འདྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་གང་ཡོད་དམ་བསམ་

པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་བུད་མེད་ཀྱྱི་ནུས་སྟོབས་དང་འབེལ་བ་བཏགས་སྐབས། ཁོ་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་རེད། གཞུང་

གྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་ཕོ་མོ་དབེར་མེད་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཞུ་ཆགས་ཟྱིན་པས་ན། དཀའ་ལས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་བརྒྱབས་ནས་དྲུང་
ཆེའྱི་གནས་སུ་སེབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ནྱི་ཆོས་ཉྱིད་རེད། སེབ་མཁན་ཞྱིག་སེབ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དྲུང་ཆེ་ཕར་འགང་བས་མ་བས། གང་
ཆགས་དང་མ་ཆགས་འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་སྐུ་དབང་རེད། དེར་བརྟེན། བཀ་ཤག་གྱིས་ཐག་གཅོད་པ། འདྱི་ཡང་ཕར་འགང་མ་
བས་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས ་བུད་མེད་འདྱི་ཡག་པོ་མྱིན་པ་དང་། འཇོན་པོ་མྱིན་པ་དེ་འདྲ་ར་བ་ནས་ཟེར་གྱི་ཡོད་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
དགོངས་པ་བཞེས་ཕོགས་མ་ནོར་བ་གནང་རོགས་ཞེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང།

སར་ཡང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ལོ་བའྱི་ལས་བེད་གཉྱིས་ཀྱྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་

པ་རེད། ཁ་ལོ་བའྱི་རྱིས་གཞྱི་འདྱི་བཀའ་ཤག་གོང་མ་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་མོ་ཊ་སྟངས་འཛིན་བེད་པའྱི་ཆེད་དུ་དཔལ་འབོར་ལས་

ཁུངས་སུ་བསྡུས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཁ་ལོ་བ་དེ་དག་ཕོགས་བཞེས་ས་དང་ཚང་མ་ལྷན་ཁང་སོ་སོ་ལོགས་སུ་ཆགས་བསད་
ཡོད་པ་རེད། ཞབས་ཞུ་འདྱི་ལྷན་ཁང་གཅྱིག ་ལ་བདག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཚང་མར་བདག་གྱི་ཡོད་རེད། དཔལ་འབོར་ལས་

ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་འགན་གང་རེད་ཟེར་ན། མོ་ཊ་དེ་དག་རྒྱང་ཐག་རྱིང་པོ་ཇྱི་ཙམ་གཏོང་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་མེད་དེ་བགོས་ནས་ལས་
འགན་འཁྱེར་ཞྱིང། བཀོད་སྱིག་བེད་རྒྱུ་ཙམ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱྱིས་བཀའ་གནང་བའྱི་ཁ་ལོ་

བའྱི་ལས་བ་གཉྱིས ་ལ་ཟླ་ཕེད ་ཀྱྱི་ཕོགས་བཅག་པ་རེད་ཟེར་བ་འདྱི་དེ་རྱིང་འདྱིར་བཀའ་མོལ་གནང་བ་རེད། དེ་དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས་ཐག་གཅོད་བས་པ་གང་ཡང་མ་རེད། འདྱི་ཡང་དགོངས་པ་

བཞེས་ཕོགས་མ་ནོར་བ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་བཀའ་ཤག་མཉམ་མཐུན་གྱི་འགན་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང། ལས་བ་
དེ་གཉྱིས་ལ་དེ་ས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱྱིས་མཁྱེན་གྱི་རེད། འདྱི་
འདས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འདས་པ་རེད། འོན་ཀྱང་རྐྱེན་དེ་འཕད་པའྱི་སྐབས་སུ་གཞུང་གྱི་སྐུ་མགྲོན་གལ་ཆེན་པོ་གཅྱིག་སེབས་

པ་དང་སྟབས་བསྟུན་ནས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་བར་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ། དཀའ་ངལ་ཕན་བུ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད། དེ་འདྱིར་དེ་འདྲ་ཞྱིག་
འར་འུར་བཟོ་དགོས་པ་མྱི་འདུག འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་གྱིས་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཆགས་སོང་ཞེས་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་གསན་

བྱུང། བཀའ་ཤག་གྱིས་གོ་བསྡུར་ལྷུག་པོ་གནང་། ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་འདོད་བཞྱིན་དུ་སེམས་པ་སྱིད་པོ་མེད་

བཞྱིན་དུ་ཟླ་ཕེད་ཕོགས་བཅད་གཏོང་རྒྱུ་ཆགས་པ་རེད། འདྱི་བཀའ་ཤག་ཚང་མ་དགའ་བོའ ་ི ངང་ཉེས་པ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་འདྲའྱི་
དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ལ་སྒྲུང་ས་རེས་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་ས་རེས་དེ་འདྲ་གཅྱིག་
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མ་རེད་གཉྱིས་མ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་གོང་མ་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་བྱུང་ཡོད། ལས་བེད་གཉྱིས་དེ་ནས་གཉྱིས་ཀ་ཞུ་
གཏུགས་འབུལ་རྒྱུའྱི་བང་དོར་སྱིག་གཞྱིའྱི་ལུང་དྲངས་ནས་གནད་དོན་ཆ་ནས་ཡར་ཞུ་ས་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད་གསུང་རྒྱུ་འདྱི་

བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡོད་པ་རེད། ངས་འདྱི་ངོས་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དོ་བདག་ཁ་ལོ་བ་གང་ཟག་གཅྱིག་གྱིས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བྱུང། སྙན་ཞུ་
ཕུལ་བ་བཞྱིན་དེ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་མར་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནང་བཞྱིན་འདྱི་ལས་

ཞྱིབ་ཚགས་སུ་འགྲོ་ན། ལས་བ་གཅྱིག་འདྱི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང་སོན་མ་ནས་འབེལ་བ་ཕན་བུ་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་

ཤག་གོང་མ་གོང་མས་ཡྱི་གེ་བཏང་བ་ཞྱིག་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལའང་འབོར་ཡོད་པ་རེད། ད་རེས་འདྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་
ལ་བལྟས་ནས་བས་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རེད ། འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་བསྡུར་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་། གྲོས་བསྡུར་ལྷུག་པོ་

བྱུང་། ཡྱིག་ཆའྱི་རྒྱབ་ལོངས་མང་པོར་གཟྱིགས་ནས་ཆགས་པ་རེད། ཆགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱི་གེ་སད་པ་རེད། གཅྱིག་གྱིས་
ཡར་ཞུ་གཏུགས་གང་ཡང་གནང་མ་བྱུང། ཁོ་རང་རང་གྱིས་ངོས་ལེན་བས་པ་རེད། གཅྱིག་གྱིས་ཞུ་གཏུགས་གནང་བ་རེད། ཞུ་
གཏུགས་གནང་རྒྱུའང་ཁོ་རང་ལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་རེད། གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ཞུ་གཏུགས་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གསལ་བཤད་བས།

ཏན་ཏན་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་བདེན་པ་རེད། བཀའ་ཤག་ལ་མ་ཡོང་ཞེས་གསུངས་ཡོད་མ་
རེད། བཀའ་དྲུང་མཇལ་པ་རེད། བཀའ་དྲུང་གྱིས་གསལ་བཤད་བས་པ་རེད། ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་པ་གནང་བ་རེད། མཐའ་

མ་ཡྱི་གེ་འབོར་བ་དང་སྙན་ཞུ་འབོར་བ་ནང་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་དྲུང་བརྒྱུད་ནས་གསལ་བཤད་གནང་བ་རེད། གནང་
བ་དེ་ལ་དོ་བདག་ནས་གང་ཡང་གསུངས་མ་སོང། དེར་བརྟེན་དོ་བདག་གཉྱིས་བོ་ཁ་ཚིམས་པའྱི་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འདྱི་
ཁྲྱིམས་ཀྱྱི་ཧ་ཅང་དབེ་འབེད་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་གང་ཟག་ལངས་སོད་མཁན་གྱིས་བལྟས་ན་ཁྲྱིམས་སྱིག་
གཞྱི་དེ་འདྲ་ཤེས་ཀྱྱི་མེད་དེ། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་བརྱི་དགོས་བསམ་པ་ཨ་ཁ་སང་ཉྱིན་ཤྱི་དགོས་བསམ་པ་དང་། དམལ་བར་འགྲོ་
དགོས་བསམ་པ་ནྱི་དུས་རྟག་ཏུ་དྲན་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་

སྐབས་ཉེས་པ་དེའང་ཧ་ཅང་གྱི་རབ་ཆེན་དེ་འདྲ་མ་རེད། ཕྱིན་པ་འདྱི་བཀའ་མོལ་གནང་བ་བཞྱིན་ཏན་ཏན་ཁྱབ་ཡོད་སྱིད་ཀྱྱི་རེད།
ཡག་པོ་མ་བས་ན་ཟླ་བ་ཕེད་ཀའྱི་གླ་གཅོག་རྒྱུ་དེ་ཏན་ཏན་ཁྱབ་ཡོད་སྱིད་ཀྱྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་རེ་བ་ལ་ཡག་པོ་ཆགས་རྒྱུ་
རེད་མ་གཏོགས། ཆེད་མངགས་ཉེས་ཆད་དེ་འདྲ་མ་རེད། འདྱི་ཕལ་ཆེར་གསལ་པོ་ཆགས་པའྱི་རེ་བ་ཡོད།

དེ་ནས་གསང་སྙན་སྐོར་འདྱི་རེད། གསང་སྙན་དེ་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་གྱི་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་གྱིས་མཚན་རྟགས་

བརྒྱབས་ནས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་ཕུལ་རྒྱུ་རེད། འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་གསང་སྙན་འཁྱེར་ཤོག་དེ་འདྲ་གང་ཡང་ཞུས་
ཡོད་པ་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཡྱིག་འབེལ་མང་པོ་ཞྱིག ཁུངས་བསེལ་གཅྱིག་གཉྱིས་གསུམ་བཞྱི་

དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལའང་ཁ་ལོ་བ་ལས་བེད་ཚང་མའྱི་ ཡྱིག་སོད་ཡོད་རེད། དེ་དག་རེ་རེ་བཞྱིན་ཡྱིག་སོད་ཡོད་པ་རེད།
འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་གསང་སྙན་ལྟ་རྒྱུ་དང་དེ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབད་བརོན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུས་ཡོད་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཀྱྱི་ཉྱིན་མོ་བརྱི་གཞྱི་འདྱི་ད་ལྟ་ངས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཁ་སང་བཀའ་གནང་ཟྱིན་པ་དེ་གནང་

ཟྱིན་པ་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་གསལ་འདེབས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དགག་པ་རྒྱག་མཁན་ཡང་འདུག རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་ཡང་
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འདུག གྲོས་ཚོགས་འདྱི་ནང་ཟ་ངེ་ཟྱིང་ངེ་ཆགས་སྟབས་འདྱི་རང་རེད། འདྱི་ཐོག་ལ་སར་ཡང་ངའྱི་ཁ་ནས་འདོན་རྒྱུ་གང་ཡང་

ཡོད་པ་མ་རེད། ངས་འདྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གསལ་བཤད་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། རེས་སུ་གང་ཆགས་དང་མ་ཆགས་
འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཟྱིགས་ཀྱྱི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

རེད་འགྲན་དང་འབེལ་བའྱི་སོ་ནས་གསུངས་པ་རེད། ཏན་ཏན་རེད། འདྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༦ པའྱི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་

བྱུང་སོང། ངས་དྲན་གྱི་འདུག ཡ་གྱིར་ང་ཚོ་རེད་འགྲན་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ཏན་ཏན་དེ་ས་ནང་སྱིད་ལ་ཡོད་སྐབས་སུ། བུད་མེད་
རྐང་སོལ་ཐོག་ལ་ཕེབས་ཡོད་སྱིད་ཀྱྱི་རེད། རེས་སུའང་ཕེབས་ཡོད་སྱིད་ཀྱྱི་རེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཚན་པ་སོས་ཟྱིན་

པའྱི་རེས་སུའང་ཕེབས་ཡོད་སྱིད་ཀྱྱི་རེད། སྐབས་སུ་བབ་པ་རེད་འགྲན་སྐབས་སུ་བུད་མེད་ཚན་པ་འདྱི་མཉམ་དུ་མ་བྱིས་ན་ཟེར་
བ་དེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནང་འཛིན་སོང་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ནས་ཐག་བཅད་པ་རེད། འདྱི་ཐག་བཅད་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་ང་ཚོ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་འདྱི་ཡྱིན། འདྱི་མྱིན་ཞེས་དབེ་བ་འདྲ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་རང་ཚོ་
ང་རང་ཚོས ་གནད་འགག་ལ་བལྟས་ནས་སྐབས་དེའ ྱི་ཚེ་དེའ ྱི་དུས་རྐྱེན ་གཅྱིག ་ལ་བལྟས་ནས་ཐག་གཅོད ་བས་པ་རེད་མ་

གཏོགས། དེ་སྤུངས་ནས་བེད་ཀྱྱི་མེད། དེ་རྱིང་འདྱིར་ཞུ་བདེ་པོའང་མྱི་འདུག་པས་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་གྱིས། ཡྱིན་ནའང་ཐག་གཅོད་
བས་པ་འདྱི་བདེན་པ་ཡྱིན། ཐག་གཅོད་འདྱི་འཛིན་སོང་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་སོང། དེ་འདྲ་ཆགས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོའ ་ི བཀའ་འདྲྱི་དང་བར་གྱི་གནས་ཚུལ་གླེང་སོང་གནང་བ་ཆ་ཚང་ལ་ངས་གསལ་བཤད་

བས་པའྱི་ཁུལ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན། ལུས་ཡོད་ན་ཡང་བསར་བཀའ་གནང་རོགས་གནང། ལན་ཞུ་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་
གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་སྐོར་ལ་གཅྱིག་གསུངས་པ་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནང་བཞྱིན་དང་བངས་དཔྱ་

དངུལ་ལག་དེབ་བཟོས་ཟྱིན་པ་ ༡༥༠༠༠༠ ལྷག་དང་། དེབ་བཟོས་ཟྱིན་པ་ནས་རྱིས་ལེན་མཁན་མེད་ཅྱིང་ཚུར་སོག་པ་ ༤༠༠༠
ལྷག་ཙམ་ཞྱིག མྱི་མང་གྲོངས་བ་རྣམས་ཕུད་ནས་ ༡༤༠༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ད་བར་དེབ་ལང་ཁུ་ ༡༤༠༠༠༠ ལྷག་ཙམ་
ཞྱིག་བཀམ་ཟྱིན་པ་རེད། གང་ལུས་པ་ནྱི་དེ་དག་རེད། དེར་བརྟེན་འདྱི་ནས་འབོད་བསྐུལ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ངེས་པར་དུ་ས་

གནས་ས་ཐོག་ནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་དང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་གང་འབོར་བ་དེ་དག་ཡོངས་རོགས་ཞྱིབ་

འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞུས་ཏེ་མྱི་མང་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བསམ་བོའ ་ི ནང་ཡོད། འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་མཁྲེགས་པོ་
བེད་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱི་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་ས་རེས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ལས་བརྒལ་ནས་ར་བ་
ཉྱིད་ནས་བེད་ཐུབ་ཀྱྱི་མ་རེད། འདྱི་ཐོག་ནས་དུས་རྟག་ཏུ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་བར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་གྲ་སྱིག་ཨང་

གསར་ཡོད། དེ་ནང་བཞྱིན་འདྱི་ལས་གལ་ཆེ་བ་ ༡༤༠༠༠༠ ལྷག་གྱི་ནང་ནས་ནུབ་ཕོགས་ཁུལ་ལ་ཡོད་མཁན་བོད་མྱི་མང་པོ་

ཞྱིག་ལ་དེབ་ལང་ཁུ་བཀམ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ལས་དཔྱ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ བསྡུ་ཐུབ་པ་ནྱི་ད་ལྟ་ལངས་བཞྱིན་པའྱི་འགན་
འཁྱེར་བའྱི་རྱིང་ལ་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་དུས་ཡུན་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ བཟོ་ཐུབ་ན་བསམ་པའྱི་དམྱིགས་ཚད་དེ་རེད། དངུལ་གཙོ་བོ་

གལ་ཡོད་མ་རེད། བོད་མྱི་དེ་དག་ཡོངས་རོགས་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་ཚད་འདྱི་སྒྲུབ་པར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚང་མས་
རྒྱབ་སོར་དང་མཐུན་འགྱུར་གནང་བས་ན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཁེ་ཕན་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུག དེར་བརྟེན། འདྱི་གཅྱིག་

ཡྱིན། མ་འོངས་པ་ནོར་བཅོས། བོར་བརླག གསར་བཟོ། མྱིང་བསྒྱུར་གང་རུང་ཞྱིག་གྱི་འགེངས་ཤོག་སེབས་པ་ཡྱིན་ན། སོ་
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སོས་དང་པོ་ཉྱིད་ནས་མྱིང་ཡག་པོ་བས་ཏེ་འགེང་རྒྱུ། ཡྱིག་ཆ་ཏག་ཏག་འབུལ་རྒྱུ། ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཏག་

ཏག་བརྒྱུད་དགོས་པ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཏག་ཏག་བརྒྱུད་ཅྱིང་འདྱིར་སེབས་པ་ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཟླ་བ་གཉྱིས་ནང་ཚར་
བ་འདྱིར་ལང་བཞྱིན་པའྱི་ཁས་ལེན་ཡྱིན། ཞུ་ཐུབ་པ་བེད་ཀྱྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ཕལ་ཆེར་སྙན་ཞུ་འབོར་ནས་ཟླ་བ་གཉྱིས་ལས་ལྷག་

བཞག་པ་ཧ་ལམ་མེད་ཅེས་ངས་སོབས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ངང་ནས་བཤད་ཐུབ་ཀྱྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ལུས་པའྱི་དབང་དུ་ཡོད་
ན། འདྱི་ཚང་མྱི་འདུག་ཅེས་ཕར་ཡྱི་གེ་བཏང་དུས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རང་བདེན་ཚོགས་

ཆུང་བརྒྱུད་ནས་ལན་མ་འབོར་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ཀྱང་བ་ཐབས་གང་ཡང་མྱི་འདུག དེར་བརྟེན། གོང་དུ་གནད་དོན་ཁ་གསལ་
མེད་པ་སོ་བརྒྱབས་ཟྱིན་པ་ཟེར་བ་དེ་ ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༣ བར་དུ་དྲྱི་བ་བཏང་ནས་ལན་གཅྱིག་ཀྱང་མ་འབོར་བ། ང་ཚོས་སོ་

ཞྱིག་བརྒྱབས་པ་རེད། དེ་རེས་ ༢༠༡༤ ལོར་གསར་པ་ཞྱིག་དང་གཙང་མ་ཞྱིག་བཟོས་པ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་དོགས་འདྲྱི་བཏང་
རུང་ལན་མ་འབོར་བ་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་འགེང་ཤོག་གཉྱིས་རེ་བཀང་གྱི་འདུག འདྱི་ནས་གཅྱིག་བཀང།

ས་ཆ་གཞན་པ་ནས་གཅྱིག་བཀང། འདྱི་འགེང་ཤོག་ཉྱིས་ཟློས་ཡྱིན་པ་མར་ཕུད་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། རྐྱེན་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་
མ་འོངས་པ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་བ་ལ་ཏན་ཏན་གྲ་སྱིག་ཨང་གསར་ཡོད།

དེ་རྱིང་ཁ་སང་རྒྱ་གར་ནང་ལ་དངོས་ཟོག་དང་ཞབས་ཞུའྱི་ཁྲལ་སྐོར་དེ་གསུངས་སོང། GST དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག དངོས ་ཟོག ་དང་ཞབས་ཞུའྱི་ཁྲལ་སྐོར ་ལ་བཅའ་ཁྲྱིམས་དོན་ཚན་ ༦ པའྱི་ནང་། བོད་མྱི་ཡོད ་དོ་ཅོག ་གྱིས ་སོ་སོའ ་ི

གནས་སའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱྱི་ཁྲྱིམས་དང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱྱི་ཁྲྱིམས་ལ་བརྱི་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་གསུངས་པ་བཞྱིན། རྒྱ་གར་

གཞུང་གྱིས་གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་ཁྲྱིམས་ལ་བརྱི་དགོས་པ་ནྱི་ང་ཚོ་བོད་མྱི་ཚོའྱི་ལས་འགན་རེད། འདྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་འབོར་
ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ GST ཐོག་ལ། དངོས་ཟོག་དང་ཞབས་ཞུའྱི་ཁྲལ་གྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ལས་པའྱི་མཁས་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་ཡོད་མ་
རེད་དེ། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་སངས། ལྟ་ཀོག་བས། མར་ལས་ཁུངས་རྣམས་ལ་བཅར། རང་ཉྱིད་འདྱིར་ལང་བཞྱིན་པར་མཚོན་ན།

ལྡྱི་ལྱིར་ཆེད་མངགས་ཕྱིན་ཏེ། འདྱི་དང་འབེལ་ཡོད་ཀྱྱི་ཟུང་འབེལ་དྲུང་ཆེ་གནས་རྱིམ་ཁ་ཤས་དང་མཇལ། གོ་བསྡུར་ཞུས།
ལམ་སྟོན་ཞུས། བོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ། བོད་པ་དེ་དག་ས་ཆ་དེ་ལ་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། ཚོང་ཟོག་དེ་ནས་ཉོ་ཡྱི་ཡོད་རེད།
ཚོང་རྒྱག་སའྱི་ས་ཆ་ལོགས་སུ་རེད། མངའ་སེ་གསུམ་དང་འབེལ་བ་ཆགས། ཐབས་ལམ་དེ་འདྲ་བ་ཡང་བཙལ་རྒྱུའྱི་འབད་

བརོན་བས་ཏེ། ཐབས་ལམ་བཙལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་གང་མང་བས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཡོངས་རོགས་འདྱི་ནས་མར་བཤད་པ་

ཡྱིན་ན་འགྲྱིག་ས་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནང་བཞྱིན་གོང་དུ་ངས་དྲུང་ལས་གཉྱིས་ལྷོ་ཕོགས་ཡོངས་རོགས་སྐོར་བ་རྒྱག་རྒྱུ་ཚང་
མ་ལས་ཀ་མང་པོ་ཞྱིག་མཉམ་པོར་མངགས་ཏེ། དངོས་ཟོག་དང་ཞབས་ཞུའྱི་ཁྲལ་སྐོར་ལ་ཟབ་སོང་ཕུལ་བ་རེད། ཏན་ཏན་རེད།

མྱི་མང་ནང་ལ་ཟབ་སོང་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཚང་མས་མགོ་གཡུག་ཅྱིང་ཤེས་པའྱི་རྣམ་པ་འདྲ་སྟོན་གྱི་འདུག་སྟེ། ང་ཚོའྱི་དཀའ་
ངལ་ལྟེ་བ་འདྱི་གང་རེད་ཅེ་ན། ཟབ་སོང་མྱི་མང་ལ་ཐད་ཀར་སད་པ་ལས་གལ་ཆེ་བ་ལྷ་རབ་བྱུང་ན་ང་ཚོས་བསམ་བོ་གཏོང་གྱི་

ཡོད། ཡོང་དང་མྱི་ཡོང་མྱི་ཤེས་གང་ལྟར་འབད་བརོན་བེད་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷོ་ཕོགས་ལ་ལས་བེད་གཅྱིག་དམྱིགས་འཛུགས་བས།
དེས་ཁྲལ་རྒྱང་སྟངས་རྒྱང་ལུགས་ཚང་མ་ལམ་སྟོན་བེད་ཅྱིང་རོགས་པ་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་པ་ཡོང་ས་རེད། མར་ཕྱིན་
ནས་ཟབ་སོང་སོད་རྒྱུ་འདྱི་ཇྱི་ཙམ་ཕན་ཐོགས་ཀྱྱི་ཡོད་མེད་ང་ཚོར་དོགས་པ་རེད་འདུག ལས་རྱིམ་འདྱི་ཡང་རྒྱ་གར་ནང་ད་དུང་
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ཡང་སེ་ཡང་སེ་འགྱུར་བ་འགྲོ་ཡྱི་འདུག མངའ་སེ་ཁོངས་སོ་སོར་ཏོག་ཙམ་ཏོག་ཙམ་མྱི་འདྲ་བ་ཡོད་སྟབས། དཀའ་ངལ་འདུག

དེར་བརྟེན། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བསམ་བོ་དེ་འདྲ་གཏོང་གྱི་ཡོད། བང་ཕོགས་ལ་གཅྱིག བང་ཤར་ལ་གཅྱིག ལྷོ་ཕོགས་སུ་གཅྱིག་
བཞག་སྟེ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་དངུལ་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཞྱིག་བསྡུས། འདྱི་ཡྱིས་ཁོའ ་ི ཕོགས་འདངས་བ་བས། དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཞབས་
ཕྱི་ཞུ་ཐུབ་ན་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱྱི་རེད། འདྱི་ལ་སྟངས་འཛིན་འདྱི་ནས་བས། དབུས་ལ་འབེལ་བ་བཞག ཁ་སང་རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱི་དངོས་ཟོག་དང་ཞབས་ཞུའྱི་ཁྲལ་གྱི་སྱི་ཁྱབ་སོབ་སྟོན་པ་དང་མཇལ་བ་ཡྱིན། ཁོ་རང་གྱིས་ཀྱང་ང་ཚོར་ཆེད་མངགས་དངོས་

ཟོག་དང་ཞབས་ཞུའྱི་ཁྲལ་སྐོར། ཁྱོད་ཚོ་བོད་མྱི་ཚོས་གང་འདྲ་བེད་དགོས་སམ་ལམ་སྟོན་ཞུ་མཁན་ཁྱེད་ཚོ་ལས་གཞན་སུ་
ཞྱིག་སེབས་མ་བྱུང་བས་ཧ་ཅང་གྱི་དགའ་བོ་བྱུང་གསུངས་སོང། ཁོ་རང་དང་འབེལ་བ་མཐུད་ནས་ང་ཚོ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བེད་

དགོས་སམ། དེ་འདྲའྱི་བསམ་བོ་བཏང་ནས་བང་ཞྱིག་སྱིག་གྱི་ཡོད། འདྱི་ཡང་ངས་བཏང་བའྱི་རྱི་ལམ་ཡྱིན། འགྲུབ་ཀྱྱི་ཡོད་མྱིན་
མྱི་ཤེས། ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་བེད་དགོས་བསམ་བཞྱིན་ཡོད། དེར་བརྟེན། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པ་ན་མང་ཚོགས་ལ་ཐུགས་
ཕན་སོས་པའྱི་རེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕལ་ཆེར་ལུས་མེད་པའྱི་རེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

དེ་ནང་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་གནས་སོད་ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱི་དཀའ་ངལ་ཅན་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་པ་དེ་ཏན་ཏན་རེད། ན་ནྱིང་

ང་ (Denmark) ལ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ (Albhaquiqui) ལ་ཆེད་མངགས་འགྲོ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕར་ནས་ཡྱིན་པའྱི་

བུད་མེད་ནད་པ་ནད་རྐྱང། ལྟ་རྟོག་བེད་མཁན་མེད་པ་དེ་འདྲ་གཅྱིག་འདུག འདྱི་ལ་ང་ཚོར་སྙན་ཞུ་འབོར་བ་རེད། ས་གནས་
ཀྱྱིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་ཡོད་པ་རེད། དོན་གཅོད་ནས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བས། འདྱི་ལ་དངུལ་ར་
བ་ནས་ཕུལ་མ་དགོས་པར་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་བཟོས་པ་རེད། ལོ་གཉྱིས་མ་གཏོགས་བཟོ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་བཅའ་
ཁྲྱིམས་ཀྱྱི་ཆ་རྐྱེན་འོག་ལ་བཟོས་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་རེས་སུ་དཀའ་ངལ་ཡོད་ན།
བདེ་སྡུག་སྙན་གསན་རྱིམ་པ་ཞུས་ན་བཅའ་ཁྲྱིམས་དགོངས་དོན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་སྱི་

འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་ཆོག བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ནས་ཆག་ཡང་གཏོང་བའྱི་ལམ་ཕོགས་ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན་
འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པ་ཕྱི་རྒྱལ། རྒྱ་གར། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ། གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱི་གཅྱིག་མ་ལྷག་པར་དེབ་ལང་
ཁུ་འབུལ་ཐུབ་པ། ཡང་དེབ་ལང་ཁུ་ཐོབ་ཟྱིན་པའྱི་བོད་མྱི་དེ་དག་དེབ་ལང་ཁུ་ཐོབ་པའྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་ནས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུ་འདྱི་

ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག འདྱི་ཡང་དཔྱ་དངུལ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་ཁེ་ཕན་ཡོད་པ། རོགས་ཚོགས་ཀྱྱི་དངུལ་འདྱི་རོགས་
ཚོགས་ཀྱྱི་དམྱིགས་ཡུལ། རོགས་ཚོགས་ཀྱྱི་དགོངས་པ། རོགས་ཚོགས་ཀྱྱི་འཆར་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་གཏོང་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་

རེད། དཔྱ་དངུལ་གྱི་དངུལ་འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གང་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་རང་དབང་ཆེན་པོ་ཡོད་སྟབས། ཁེ་
ཕན་འདྱི་མྱི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

དེ་རྱིང་ཕག་ཚོད་ ༦།༣༠ བར་དུ་འཚོགས་རྒྱུ་ཡྱིན། བས་ཙང་ད་ལྟ་ལས་རྱིམ། ཚོགས་གཙོས་བཤད་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་

ཚོགས་འདུའྱི་འགྲོ་ལུགས་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་ན། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དང་ལས་དོན་གཞན་པ་ཆ་ཤས་ལེན་
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ཤེས་ཀྱྱི་ཡོད་ན་ཚོགས་གཙོས་བཤད་པའྱི་སྐབས་སུ་དངོས་གནས་བས་ན་ལམ་ལུགས་འདྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརྟེན། ད་ལྟ་
གསལ་བཤད་ཅྱིག་བེད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ཕག་ཚོད་ ༦།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་འདུ་དུས་ཚོད་ཕར་འགངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ལྷག་པར་དུ་བར་མཚམས་དེར་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡང་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་
བཀ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ད་ལྟ་གོང་དུ་དྲྱི་བ་ཕུལ་དེ་ལ་བཀའ་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཐོབ་མ་བྱུང། བསར་དུ་དྲྱི་བ་ཕུལ་
ཆོག་གྱི་རེད་དམ་ཞེས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དང་པོ་ཡྱིན། ཕུལ་ཆོག་ན་ངས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་གོ་སྐབས་ཕུལ་མེད། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དེ་ཞུས་ཚར་བ་དང་མར་བཞུགས་རོགས་གནང་། ད་གྱིན་གོང་དུ་བཀའ་ལན་
ཏག་ཏག་གནང་མེད་པ་ཡྱིན་ན་དེར་དྲྱི་རད་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས་ཡང་བསར་གོ་སྐབས་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན་གཞན་ཕག་བརྐྱང་རྒྱུའྱི་ལེའུ་དེ་
རོགས་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཡང་བཀའ་འདྲྱི་གནང་མཁན་
ཚོ་ཡང་ཡང་བཞེང་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་གྱིན་ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པར་བལ་ཡུལ་ལ་འཕོད་བསྟེན་དང་ཤེས་ཡོན་ལ་ཨ་སོར་འབུམ་

༤,༩༦༡༣༥ ཞྱིག་བཏང་འདུག དེ་ཚན་པ་གང་དུ་བཏང་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་དེར་འཕོད་བསྟེན་འཕོད་བསྟེན་དང་། ཤེས་ཡོན་ཤེས་ཡོན་དུ་བཏང་བ་རེད་ཅེས་གསུངས་བ་རེད། ངས་
ཞུས་པ་དེ་ནྱི། བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཤེས་ཡོན་གྱི་སེ་ཚན་ལ་ཆ་བཞག་ན། Kathmandu ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱྱི་སོབ་
གྲྭ་བཞྱི་དེ་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡྱིན་ཞེས་ཁོ་ རང་ཚོས ་གཟྱི་བརྱིད་ཆེན་པོའ ་ི ངོས་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་དངུལ་
འབོར་དེ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་སོབ་གྲྭ་གང་ཞྱིག་ལ་ཇྱི་ལྟར་བཏང་བ་དང་། དེ་ནས་འཕོད་བསྟེན་ཡྱིན་ན་
འཕོད་བསྟེན་གྱི་སེ་ཚན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ག་ཚོད་ཙམ་བཏང་ཡོད་དམ་ཞེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང།

དེ་ནས་གཉྱིས་པ་དེར་རྒྱ་བལ་གཉྱིས་མཉམ་འབེལ་དུ་ཨ་སོར་ས་ཡ་ ༤་༢༦ ཨ་སོར་བཏང་བའྱི་ཐོག་གསུངས་སོང་།

དེར་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་དགོས་པ་དེར་འདྱི་ས་ཡ་ཉྱི་ཤུ་ར་གསུམ་གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན་པར་གསུངས་སོང་། དེ་
ཡྱིན་དུས་ས་ཡ་ཉྱི་ཤུ་ར་གསུམ་དེར་བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་གནད་ཡོད་ཚང་མས་དོ་སང་ཞེ་དྲགས་གནང་བཞྱིན་པའྱི་གནས་

སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། དེ་ལས་བལ་ཡུལ་ལ་ལོགས་སུ་ག་ཚོད་ཙམ་གནང་ཡོད་པ་རེད། གང་དུ་གནང་ཡོད་པ་
རེད་ཅེས་ངས་བཀའ་འདྲྱི་དེ་ག་རང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང། གསལ་པོ་ཆགས་པའྱི་རེ་བ་ཡོད།
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ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

སོན་རྱིས་ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ འདྱི་ང་རང་ཚོས་སོན་རྱིས་གནང་ཚར་བའྱི་ལས་བསོམས་ཤྱིག་རེད། ག་འདྲ་གནང་བ་རེད། གང་དུ་
གནང་བ་རེད་ཅེས་སྐབས་རེ་ཡང་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་དེ་ང་རང་ཚོས་མ་གནང་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་འགྲོ་ཡྱི་འདུག འདས་

པའྱི་ལོའ ་ི ནང་ལ་ང་ཚོས་སོན་རྱིས་རྣམས་རེ་རེ་བཞྱིན་དུ་ཕེབས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་
ག་རེ་འཁྲུག་འདུག ག་རེ་ནོར་འདུག གང་དུ་སྙོབ་མྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ག་རེ་གནང་དགོས་ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་ད་རེས་ཀྱྱི་གྲོས་

ཚོགས་གཙོ་བོ་དེ་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ ལ་སོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ལས་དོན་མང་པོ་

ཞྱིག་ཚུད་དགོས་མ་དགོས་ཀྱྱི་དགོངས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་རེས་ལ་གནང་
རོགས་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ཚེ་དབང་རྱིག་འཛིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚེ་དབང་རྱིག་འཛིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐད་ཆ་རྱིང་པོ་ཞེ་དྲགས་ཞུ་རྒྱུ་མེད། འོན་ཀྱང་ད་གྱིན་འདྱིར་དྲྱིལ་བུ་ཞྱིག་བརྡུངས་སོང། དྲྱིལ་
བུ་དེ་སྐར་མ་བཅུ་ཡྱི་ཐོག་ལ་རྡུང་གནང་གྱི་ཡོད་ན། ཡང་ན་དགུ་ཡྱི་ཐོག་ལ་རྡུང་གནང་གྱི་ཡོད་ན་ཞེས་དེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཚོགས་གཙོས་མཇུག་བསྡུ་རོགས་གནང་ཞེས་སྐར་མ་བཅུ་ལ་རྡུང་གནང་གྱི་ཡོད་

རེད། དེ་རེད། བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་
ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག ་ནས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་དང་། བསམ་ཚུལ་ཞྱིག ་ཡོད། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག ་ཀྱང་གོ་
སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་བུ་

མཐའ་མ་དེའྱི་ནང་ལ་དེ་ས་བོད་རྱིགས་སྱི་ མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་

དང་བང་དཔྱ་དངུལ་གྱི་བསྡུ་བབ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་ལྔ་བར་བསྡུ་ཐབས་ཞེས་གསུངས་བ་རེད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ལན་ནང་དུའང་
ཁྱུག་ཙམ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང་ལ། མྱི་མང་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུའང་སོ་སོར་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང། བཀའ་ཤག་གྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་དེ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་ལྔ་བསྡུ་ཐབས་བ་རྒྱུ་གསུངས་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་ལས་འཆར་གང་དང་

གང་ཡོད་དམ་ཞེས་དེ་གཅྱིག་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་ལྔ་ལོངས་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ། ལྷ་རབ་བྱུང་ན་བརྒྱ་ཆ་
བརྒྱ་ཐམ་པ་བས་ན་ཞེས་འདྱི་ཡོད།

དེ་ནས་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་དེ་མ་ཞུས་ན་བསམས་ནས་བསད་ཡོད། ཁ་སོན་ནས་དཀྱྱིལ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མང་པོ་

ཞྱིག་གླེང་སོང་གནང་སོང། སོ་སོས་ནམ་རྒྱུན་དུ་ནས་སྐད་ཆ་མང་པོ་རང་མྱི་བཤད་རྒྱུ་གཙོ་འདོན་བེད་ཀྱྱི་ཡོད། དེ་གང་ཡྱིན་

ཞུས་ན་ད་ལྟ་བུད་མེད་ཀྱྱི་ཉྱིན་མོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། འདྱི་ནས་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་གོ་ཡོང་དུས་ང་ལ་ཚོར་སང་ག་རེ་
བྱུང་སོང་ཞེ་ན། གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་མགོ་ལས་ར་ཆེ་བ་ཞྱིག་བཟོས་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་སང་ཞྱིག་བྱུང་སོང། དེ་ཡྱིན་

དུས་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་དགོངས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། བས་ཙང་ངས་འདྱིར་བསར་ཟློས་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། འོན་ཀྱང་
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བཀའ་ཤག་ལ་བོད་ཀྱྱི་བུད་མེད་ཀྱྱི་ཉྱིན་མོ་ཟེར་བ་འདྱི་མེད་པ་རང་བཟོ་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་གསུམ་པའྱི་

བཅུ་གཉྱིས་ཀྱྱི་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོ་ཡོད་བསད་པ་འདྱི་དེ་ག་རང་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་མེད་པ་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་
དེ་ག་རང་སང་ལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་དང་རོག་གླེང་གང་ཡང་ཡོད་ས་མ་རེད། འདྱི་སོ་སོའ ་ི བསམ་ཚུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་མང་

པོ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་བུད་མེད་ཀྱྱི་ཉྱིན་མོ་འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱི ས་མེད་པ་བཟོས་རོགས་གནང་། འདྱི་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་
ཕལ་ཆེར་ཡག་ས་རེད། དེ་མྱིན་རོག་གྲ་མང་པོ་ཞྱིག་ལྷག་བསད་ཀྱྱི་འདུག འདྱི་སོ་སོའ ་ི བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་
སོང་།

དེ་དང་མཉམ་དུ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཅྱི་ཡྱིན་རྒྱུ་མ་རེད་ཀྱང། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་

བའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱྱིས་སྙན་ཐོ་བཏོན་པ་དེའྱི་ནང་ལ་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ས་ནྱིའུ་ཡོག་ཅེས་བྱིས་འདུག བས་ཙང་ནྱིའུ་
ཡོག་དེ་རྒྱལ་ས་མ་རེད། དེ་ཨ་རྱིའྱི་གྲོང་ཁྱེར་ནྱིའུ་ཡོག་ཅེས་བཅོས་རྒྱུ་བྱུང་ན་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཟམ་མདོ་བམས་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟམ་མདོ་བམས་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྲྱི་བའྱི་ཐོག་ལ་ཐད་ཀར་མར་འབབ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་བསོམས་ཀྱྱི་ཤོག་གྲངས་བཞྱི་པའྱི་ནང་དུ་
བོད་མྱི་མང་གྱི་སྱི་འཐུས་གྲོས་ཚོག ས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་དང་གཉྱིས ་པའྱི་ཆེད་དུ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུང ས་ནས་འབུམ་
༨,༡༠༠༠༠ ཕུལ་བ་རེད་གསུངས་འདུག དེའྱི་སྱིན་བདག་དེ་ (Fedric Norman foundation) གནང་བ་འཁོད་འདུག
སོང་ཙང་གནས་ཚུལ་དེ་མཐོང་བ་དང་འགྲོ་སོང་གཏོང་སྟངས་དེ་དེ་འདྲ་ཞྱིག ་རེད་འདུག འགྲོ་སོང་བྱུང་ས་དེ་དེ་རེད་འདུག་

བསམས་ནས་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་དེའྱི་གཤམ་དུ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་ཟབ་སོང་གྱི་
ཆེད་དུ་འབུམ་ ༡༩༠༠༠༠ འགྲོ་སོང་ཏང་ཡོད། དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་སེ་པ་དང་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་རྡོག་རྡོག་དེ་ཤོག་གྲངས་

བཞྱི་པའྱི་ཡྱིག་ཕེང་གསུམ་པ་དེའྱི་ནང་དུ། སྐབས་བཅུ་དྲུག་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་འགྲོ་གྲོན་གྱི་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་
ཡ་༡དང་ཁྲྱི་༥ ཐམ་པ་ཟེར་ནས་འཁོད་འདུག སོང་ཙང་དེ་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པ་དང་བཞྱིའྱི་ཆེད་དུ་གནང་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ང་ད་སོན་དོགས་པ་སེས་སོང་། འདྲ་བ་ཐམས་ཅད་དངོས་མ་ཡྱིན་ཟེར་དུས། དོགས་པ་སེས་པ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་

འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལན་གནང་པ་ཡྱིན་ན་ཁུངས་འཁྱོལ་གྱི་རེད་བསམས་ནས་
བཀའ་འདྲྱི་རྡོག་རྡོག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དྲྱི་བ་མཐའ་མ་འབུལ་མཁན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས།
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་ལས་འཕོས་པའྱི་དྲྱི་བ་གཉྱིས་ཡོད།
དྲྱི་བ་གཉྱིས་དེ་མ་ཞུས་པའྱི་སོན་ལ་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཁོ་རང་གསལ་བོ་ཞྱིག་མེད་པ་དང་། མ་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་
ངོས་འཛིན་གནང་རོགས་གནང་། སྱིར་བཏང་ང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཧ་གོ་མཁན་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ས་རེད་དེ།

ངས་དྲྱི་བ་དེ་མ་ཤེས་པའྱི་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པའྱི་ངང་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། ངའྱི་དྲྱི་བ་དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་
ན། ཁ་སང་འདྱི་ལ་ཚོགས་འདུར་ཕེབས་མཁན་དེ་ཚོ་ག་ནས་ག་ནས་རེད་ཟེར་དུས་ཙ་ན། སེ་ཚན་གཉྱིས་ནས་ཕེབས་རེད་ཟེར་

ནས་བཀའ་གནང་སོང་། གསལ་ཐག་ཆོད་བྱུང་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ནས་དྲྱི་བ་དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། གཅྱིག་ཕེབས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་
རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། གཅྱིག་ཕེབས་མ་ཐུབ་པ་དེ་སེ་ཚན་གང་ནས་རེད་དྲྱི་བ་དེ་ཡྱིན། དེ་ནས་ངས་བུད་མེད་དང་

འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་ཕུལ་དུས་སེ་ཚན་དང་ལས་ཁུངས་ཕར་ཚུར་སྒྱུར་རྒྱུ་དེ་སེ་ཚན་སུས་འཇོན་དང་མ་འཇོན་གྱི ་ཐོག་ནས་
དྲྱི་བ་ཕུལ་བ་ཞྱིག་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཞྱིག་དཀྱྱིལ་མ་ལ་བྱུང་སོང་བ། ད་ག་རེ་རེད་ཟེར་བ་དེ་རེད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་

བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། ང་འཇོན་དྲགས་ནས་ཚུར་ལ་བངས་མེད་ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། སྐུ་ངོ་

འཇོན་པོ་ཡོད་དང་མེད་དེ་འདྲའྱི་དོགས་པ་ཐོག་ནས་ངས་དྲྱི་ བ་ཕུལ་བ་ཞྱིག་མ་རེད། བྱུང་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་རེད། བས་ཙང་ང་
འཇོན་དྲགས་ནས་མ་རེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཚན་པ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ལ་སེ་ཚན་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ཙང་བངས་པ་ཡྱིན་

ཟེར། བེད་ཙང་ངས་བངས་པ་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། བས་ཙང་ངས་བངས་པ་ཡྱིན་གསུང་རྒྱུ་དང་ང་འཇོན་དྲགས་མ་དྲགས་ཀྱྱི་
བཀའ་མོལ་གྱི་ཚབ་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས་ཚུར་བངས་པ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ངའྱི་ཚབ་ལ་ཐུགས་
ཁྱད་ག་རེ་འགྲོའ ་ི རེད་ཟེར་ནས་དྲྱི་བ་དེ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོ་དེས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དང་སྦྲེལ་ནས་ད་གྱིན་ངས་ཞུས་བཞག་
པའྱི་བལ་ཡུལ་གྱི་སྐོར་དེ་དྲྱིས་སོང་། སྱིར་བཏང་བལ་ཡུལ་གྱི་སྐོར་དེ་ང་ཚོས་གསལ་གསལ་རེན་རེན་དུ་དྲྱིས་ན་དེ་ལ་དཀའ་

ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་གྱིན་གནས་སྟངས་ཀྱྱི་དབང་གྱིས་འདྱིར་ ༤,༩༠༠༠༠ ལྷག་ཙམ་བཏང་བ་དེ་ཤེས་ཡོན་དང་
འཕོད་བསྟེན་ལབ་དུས་ཚང་མར་ཁྱབ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་ཚང་མར་མཐུན་འགྱུར་རག་བསད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། སང་ཉྱིན་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་བསོམས་ནང་དུའང་ཐོན་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་འཕོད་བསྟེན་དང་ཤེས་ཡོན་ཞེས་དམྱིགས་

སུ་བཀར་ནས་བཏང་བ་དེ་གངས་ཅན་བདེ་རའྱི་ངོས་ནས་འགྲོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དཔེ་གསལ་བོ་རེད། དེ་ས་འཚོ་རྟེན་འདྱི་སྱིག་འཛུགས་
གཞན་ཞྱིག་བརྒྱུད་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡང་སྱིག་འཛུགས་གཞན་ཞྱིག་བརྒྱུད་ནས་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་
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འདྱིར་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གངས་ཅན་བདེ་ར་བརྒྱུད་ནས་འཕོད་བསྟེན་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་གཞྱི་གང་ཞྱིག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མར་ཁྱབ་

ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་ཚང་མར་ཁྱབ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་ཚང་མའྱི་ལས་བསོམས་ང་ཚོར་འབོར་གྱི་འདུག རྣམ་
རྒྱལ་མཐོ་སོབ་ལ་སོགས་ནས་ལས་བསོམས་ང་ལའང་འབོར་གྱི་འདུག དེ་ཚོར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། གསུང་རྒྱུ་རང་ཁ་རང་གསོ་
གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཀྱང་། དངུལ་དེ་གང་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་གསལ་པོ ་དེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མར་བཏང་
ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ས་ཡ་ ༢༣ དེའྱི་ལོ་དང་པོའ ་ི དངུལ་དེ་འདས་པའྱི་ལོ་དེའྱི་ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའྱི་ཚེས་གཅྱིག་ནས་ཟླ་བ་འདྱི་ཡྱི་ཚེས་སུམ་

ཅུའྱི་བར་དུ་རྱིས་ཀྱྱི་འགྲོ་སྟངས་དེ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་འདྱིའྱི ས་ཡ་ ༢༣ ནང་ནས་ལོ་དང་པོ་དེའྱི་ནང་ལ་ཨ་
སོར་ས་ཡ་ ༤,༢༦༠༠༠༠ རག་བསད་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་དེ་རེད། དེ་ནས་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་སེ་ཁག་གང་དང་

གང་དུ་བཏང་ཡོད་མེད་ངེས་པར་དུ་དགོས་གསུངས་ན་ངས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་ཕུལ་ཆོག་གྱི་རེད། བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ལས་མང་
བ་ཞྱིག་བལ་ཡུལ་གྱི་མྱི་མང་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱྱི་བོད་པའྱི་སབས་བཅོལ་མྱི་འབོར་དེར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་

འབོར་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཙམ་ལས་ཡོད་མ་རེད་ཀྱང། བལ་ཡུལ་ནང་ལ་དངུལ་གཏོང་རྒྱུ་དེར་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ལས་མང་བ་བཏང་ཡོད་པ་
དེ་ཁ་གསལ་བོ་རེད། དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་གང་ཡང་དགོས་པ་མེད། མ་འོངས་པར་ལོ་གཉྱིས་པའྱི་དངུལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་

དེ་ཡང་བཟོས་དང་བཟོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་བཟོས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ལོ་འདྱིའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ནས་ལོ་རེས་མའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༩
ཚེས་ ༣༠ བར་དུ་ཁ་སང་སོན་རྱིས་བཀའ་ཁྲོལ་ཞུས་པ་དང་། ང་ཚོའྱི་སོན་རྱིས་དང་མཐུན་པ་བཟོས་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། དེ་ཡྱིན་
དུས་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་རག་སོད་ཀྱྱི་ ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་དགོས་མཁོ་བྱུང་ཚེ་

འཕར་མའང་ད་དུང་ཕུལ་ཆོག་གྱི་རེད། ཕུལ་བར་རོགས་ཚོགས་དེ་ཡྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་། རོགས་ཚོགས་དེའྱི་དགོངས་པ།
རོགས་ཚོགས་དེའྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་སྱི་དང་། འཆར་གཞྱི་དང་མཐུན་པ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་
བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཏན་ཏན་དེ་འདྲ་ཕུལ་ཆོག་གྱི་རེད། དེ་རྱིང་འདྱིར་ངས་གཅྱིག་གཅྱིག་གཉྱིས་གཉྱིས་ཀྱྱིས་འདྱི་

དང་འདྱི་ཞེས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱྱི་མ་རེད་ཀྱང། བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ལྷག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་དེ་ད་གྱིན་ཞུས་པ་ལྟར་ལས་དེ་ལས་ལྷག་ང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་

དམྱིགས་བསལ་ཅྱི་ཡང་མེད། སོབ་གྲྭ་གསུམ་ཙམ་གྱི་ལས་བསོམས་ངའྱི་སར་འབོར་སོང་། སྱིར་རང་ཁ་རང་གསོ་གསུངས་པ་
ཡྱིན་ནའང་ལས་བསོམས་ལ་གཟྱིགས་ན་མཁྱེན་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ད་ལྟ་ལངས་སོད་མཁན་དེ་ཨ་རྱི་ལ་འགྲོ་

བའྱི་སྐབས་སུ། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་མཁན་བོད་མྱི་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་ལྔ་ལྷག་གྱི་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཕུལ་ཐུབ་པར་ཤུགས་

རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཞེས ་ཞུས་པ་རེད། ཞུས་པ་དེ་དམྱིགས་ཚད་གཅྱིག་བཟུང་བ་ལས་ཐུབ་མ་ཐུབ་ཟེར་བ་དང་སྐད་ཆ་ཁ་ཁ་རེད།
དམྱིགས་ཚད་གཅྱིག་ཡོད་ན་ངས་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་ལྔ་མ་སེབ ས་ནའང་བརྒྱ་ཆ་བདུན་བཅུ་བརྒྱད་ཅུ་ཞྱིག་སེབ་ཐུབ་ཀྱྱི་རེད།

དེ་ཡྱིན་དུས་དམྱིགས་ཚོད་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བཟུང་བསད་ཡོད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་དེའྱི་དངུལ་འབོར་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱྱི་སོན་རྱིས་མ་དངུལ་དང་ལས་འཆར་མ་དངུལ་བཅས་བརྱིས་པའྱི་འགྲོ་སོང་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་དྲུག་ཅྱིག་

ལས་ཆགས་ཀྱྱི་མྱི་འདུག རྒྱུན་གྲོན་གཅྱིག་པོར་བརྱིས་ན་བརྒྱ་ཆ་བཅོ་ལྔ་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་ཆགས་ཀྱྱི་འདུག སང་ཉྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་
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མཁན་བོད་མྱི་ཚང་མས་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་ལྔ་ཕུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆེར་ང་ཚོ འྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱྱི་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ཆགས་རྒྱུ་

དང་། རྒྱུན་གྲོན་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ ཆགས་རྒྱུའྱི་རེ་བ་དེ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ལྟ་བུའྱི་དམྱིགས་ཚད་ཅྱིག་བཟུང་
ནས་ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་གྱི་ཚན་པའྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་མྱི་གསུམ་མ་གཏོགས་

ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཁ་སང་ངས་ཨ་རྱི་ལའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱྱི་ཕག་
སྟོང་དང་སན་སྟོང་དེ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་ མཐུན་ཚོགས་པ་དང། བོད་རྱིགས་མྱི་མང། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ང་རང་

ཚོའྱི་བོད་པའྱི་ཚོགས་པ་སྱིད་སྡུག་ཚང་མས་དེར་མཉམ་རུབ་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་ཕག་རོགས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན། ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་ལྔ་ལོངས་པར་དཀའ་ངལ་ནམ་ཡང་འཕད་ཀྱྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་གཅྱིག་ཡྱིན། དེ་
ནས་དེ་བཞྱིན་ས་གནས་ཆུང་ཆུང་མྱི་འབོར་ཉུང་བ་ཡོད་ས་མང་ཆེ་བའྱི་ནང་དུ་བརྒྱ་ཆ་བདུན་བཅུ་བརྒྱད་ཅུ་བརྒལ་བསད་ཡོད།

མྱི་འབོར་ཆེ་བ་ཡོད་ས་དེ་ཚོ་རང་བཞྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རེད་འདུག མྱི་འབོར་གང་ནས་གང་དུ་སོ་ཡྱི་ཡོད་མེད་དང། དེ་
རྱིང་འདྱིར་ལས་ཀ་རག་པ་ཡྱིན་ནའང་། སང་ཉྱིན་ལས་ཀ་བེད་དུ་གཞན་པར་ཕྱིན་ནས་གསལ་བོ་ཧ་མ་གོ་བ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཀྱང།

གང་ལྟར་ཡང་སྙྱིང་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་ནང་ལ་ད་ལྟ་ལངས་སོད་མཁན་འདྱིས་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་།
གྲོས་ཆོད་བཞག་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལག་བསྟར་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་བོད་རྱིག ས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་། ཡུ་རོབ་
ལ་བཞུགས་མཁན་གྱི་བོད་རྱིགས་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་ལྔ་ལོངས་བར་

དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕད་ཀྱྱི་མ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ད་རེས་ཀྱྱི་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༦ སྐབས་སུ་སྐུ་

ངོ་སྱིད་སོང་ཕེབས་པ་རེད། སྐུ་ངོ་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་ཀྱང་དེ་ག་རང་བཀའ་གནང་བ་རེད། དེ་ནས་དཔེར་ཆ་བཞག་ན། ཕྱི་
རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ལོ་གཞོན་པ་ཚོས་ཨ་སོར་བཅུ་གཉྱིས། དེ་ནས་ ༣༦ དེ་ནས་ ༤༦ དེ་ནས་ལོ་གཅྱིག་ལ་ ༩༦ རེད།

ང་ཚོ་འདྱི་གར་སོད་མཁན་གྱི་མྱི་ཚོས་ ༣༦།༤༨།༥༨། དེ་ནས་སོ་སོའ ་ི ཕོགས་ཐོབ་ཀྱྱི་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད།

ངས་ཨ་རྱི་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་མཁན་འགའ་ཤས་ཀྱྱིས་ཨ་རྱིའྱི་ཌོ་ལར་ཉྱིས་བརྒྱ་ལས་མང་བ་འབུལ་གྱི་
ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཉྱིས་བརྒྱ་ནས་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ། སུམ་བརྒྱའྱི་བར་དུ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོས་ལོ་

གཅྱིག་ལ་ ༩༦ ལས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་དེ་ཚོ་ཡང་གསལ་བཤད་ཞུས་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སང་རྫུ་འཕྲུལ་བསྟན་
ནས་བེད་རྒྱུ་ཅྱི་ཡོད་མ་རེད་ཀྱང་། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཆ་ཚང་གྱིས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་གནང། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་སྱི་

མཐུན་ཚོགས་པས་མཉམ་རུབ་བས་ན་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་ལྔ་ལོངས་པར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་
ནའང་ད་ལྟ་དམངས་ལ་འདུན་པ་དང་། ལྷག་བསམ། སེམ ས་ཤུགས་བཅས་ཡོད་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད ། ང་ཚོའྱི་ལས་
ཁུངས་ཀྱྱི་ངོས་ནས་ཀྱང་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་། འབེལ་ཡོད་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཚང་མར་ཞབས་

སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ། ས་ཕྱིའྱི་ལམ་སྟོན་འབུལ་རྒྱུ་སོགས་ཚང་མ་ཕུལ་དང་འབུལ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།
བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་ལྔ་ལོངས་ཀྱྱི་རེད་དམ་ཟེར་ན་དེར་ངས་མངོན་ཤེས་ཅྱི་ཡང་བཤད་ཐུབ་ས་མ་རེད། ཡོང་བར་དཀའ་ལས་
རྒྱག་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་ཡོད། དེ་བཞྱིན་མ་འོངས་པར་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཅར་དགོས་ཐུག་ཀྱང་བཅར་རྒྱུའྱི་བང་ཞྱིག་སྱིག་བསད་ཡོད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དེ་ནས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་དེའྱི་ཐད་ངས་ཅྱི་ ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་གྲོས་

ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་ང་ཚོར་དངུལ་གནང་བ་དེའྱི་སྐོར་གསུངས་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཀྱྱིས་འདྱི་དབེ་བ་འབེད་དགོས་རེད། ད་གྱིན་ཞུས་པ་དེ་ FNF གྱིས་རོགས་དངུལ་གཏོང་སྟངས་དེ་ཁ་ཁ་གཅྱིག་རེད། ད་ལྟ་
ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་འགྲོ་སོང་ཚང་མ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་འོག་ནས་འགྲོ་སོང་གཏོང་

གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོར་དེབ་སེལ་མེད་པའྱི་ལས་ཁུངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་

པ་རེད། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང། ཁྲྱིམས་དྲུང་ལས་ཁང། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང། གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང། རྱིས་ཞྱིབ།
ཕྱི་དྲྱིལ་སོགས་དེ་དག་གྱི་འགྲོ་སོང་ཆ་ཚང་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་བཏང་བའྱི་དབང་གྱིས་ད་ལྟ་སྱི་ཡོངས་

ཀྱྱི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་འགྲོ་སོང་ཟུར་དུ་དབེ་བ་ཕེ་དོན་དེ་ལྟར་ཆགས་པ་རེད། ཡང་སྐབས་དང་དུས་ལ་ FNF གྱིས་
མང་གཙོ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་འགུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཡང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱིས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་འགྲོ་སོང་གཏོང་

རྒྱུ་སོག ས་དབེ་བ་ཕེ་སྟངས་དེ་འདྲ་ཕེས ་པ་རེད། སྱིར་བཏང་ཚོག ས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་འགྲོ་སོང་དེ་རྐང་འདྱི་ནས་འགན་
བཞེས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད་ཀྱང། དངུལ་དེ་ཕར་ནས་ FRIEDRICH NAUMANN གཏོང་གྱི་ཡོད་དུས་དེ་ལྟར་ཞུས་པ་རེད།

སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཟབ་སོང་གྱི་ཆེད་དུ་འབུམ་གཅྱིག་ལྷག་ཟེར་བ་དེའྱི་ཟབ་སོང་དེ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་རང་

གྱི་ངོས་ནས་སྱི་འཐུས་གསར་བ་ཚོ་ལ་གོ་སྱིག་གནང་བ་རེད། དངུལ་དེ་ང་ཚོས་ཕུལ་བ་རེད། འདྱིར་ཕེབས་ཚར་བ་དང་ལམ་
གྲོན་དེ་འདྱིར་ཡོད་པའྱི་དབང་གྱིས་བཞུགས་སའྱི་ཁང་པ་དང་མགྲོན་ཁང་གྱི་དོད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལས་ཕུལ་མེད་དུས་ཉུང་ཉུང་ཆགས་
པ་རེད་མ་གཏོགས། སྱི་ཡོངས་ནས་གྲ་སྱིག་དེ་དེ་ལྟར་ཞུས་པའྱི་ཁུལ་རེད། དབེ་བ་དེ་ལྟར་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ད་གྱིན་ངས་མྱི་གཉྱིས་ཕེབས་པའྱི་སྐོར་དེ་གསལ་བོ་བྱུང་བ་བོས། མ་ཕེབས་མཁན་དེ་ལས་གནས་གང་དུ་ཡང་

གཏོགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་སོན་ང་རང་ཚོའྱི་མཛད་གཙོ་ཟུར་པ་ཞྱིག་རེད། མཛད་གཙོ་ཟུར་པ་དེ་ཁོ་རང་གྱི་ལས་ཀའྱི་ངོ་བོ་

དང་། འཇོན་ཐང་གྱི་དབང་གྱིས་ཕར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་མང་པོ་གནང་ཡོད་པ་རེད། མྱི་
འདྱི་དག་ཚང་མ་བཀའ་མོལ་གནང་དུ་གདན་དྲངས་པ་རེད། མཛད་གཙོ་ཟུར་པ་དེ་ཐོག་མའྱི་ཆར་ཕེབས་རྒྱུའྱི་བང་བསྱིགས་པ་

རེད་མོད། རེས་སུ་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་རྐྱེན་བས་ནས་དེ་གར་ཛ་དྲག་གྱི་དཀའ་ངལ་ཕད་ནས་ཕར་ཕེབས་ཐུབ་མྱི་འདུག དེའྱི་
མྱིང་བོས་ན་སྟབས་བདེ་པོ་མྱི་འདུག

ང་ནམ་རྒྱུན་མང་གཙོ་ལབ་མཁན་གྱི་གྲས་རེད། ཡང་སྐབས་སྐབས་དེ་འདྲ་ཤོར་ཡོད་སྱིད་ཀྱྱི་རེད། གང་ལྟར་ད་ལྟ་ཡར་

ལངས་སོད་མཁན་འདྱི། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལས་ཀ་ཡག་པོ་བྱུང་ནའང་ང་ལ་འགན་ཡོད་པ་རེད། སྡུག་པོ་བྱུང་ནའང་ང་ལ་

འགན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ངས་རྟག་པར་བཤད་སོད་ཀྱྱི་ཡོད། ང་ཚོས་ལས་ཀ་ཧུར་ཐག་བེད་དགོས་རེད། དྲུང་ཆེ་ང་ལ་འགན་འཁུར་
དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། དྲུང་ཆེ་ལ་ལས་བེད་ཀྱྱི་འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་བཀའ་ཤག་ལ་འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱྱི་

རེད། ངས་གྲོས་ཚོགས་ལ་འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་རེད། ང་ལབ་དུས་ང་ཀར་ཡེ་ཤེས་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀའ་བོན་
འདྱི་ལ་ཟེར་གྱི་ཡོད་དུས་ཚིག་ཡར་མར་ཤོར་བའྱི་གནས་སྟངས་རེད་མ་གཏོགས། དོན་དག་ཡང་སྙྱིང་དེ་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་

ཡོད་མ་རེད། འཇོན་དྲགས་ནས་སེབས་བཞག་པ་ཟེར་བ་དེ་ལ་ད་ལྟ་ཡང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འཇོན་དྲགས་ནས་སེབས་བཞག་པ་ཅྱི་མ་
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རེད། འབེལ་ཡོད་ཆགས་ནས། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་དང་འབེལ་བ་འདུག་ཅེས་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་གོ་བསྡུར་ལྷུག་པོ་

བྱུང་ནས་རེས་སུ་བརྟན་པོ་བས་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་འདྱི་ལྟར་སེབས་པ་རེད། མ་འོངས་ག་རེ་ཆགས་མ་ཆགས་ཟེར་བ་དེ་ང་ཚོར་མངོན་
ཤེས་ཅྱི་ཡང་མེད་དུས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་རེད།

དེ་ནས་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་དྲྱིས་འདུག དེ་ངས་བར་འདྱིར་ལྷག་བསད་འདུག བོད་ཀྱྱི་

སྐད་ཡྱིག་གྱི་ཆེད་དུ་འབུམ་གཅྱིག་ཙམ་ལས་བཏང་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ་རེད། དེ་ས་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་ལས་
འཆར་དེ་འདྲ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སྐབས་སྐབས་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་རས་ཕག་ལས་གནང་

དགོས་པའྱི་འགྲོ་གྲོན་ལས་དངུལ་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ལྷག་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས། སྐད་ཡྱིག་ཅྱིག་གྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས་འདྱིར་འགྲོ་
སོང་འདང་གྱི་མྱི་འདུག་དངུལ་གནང་རོགས་གྱིས་ཞེས་གསུང་ཡོང་དུས་མ་འདངས་བའྱི་འཕོས་ཀྱྱི་འབུམ་གཅྱིག་དེ་དེ་ལྟར་

གནང་བཞག་པ་ཞྱིག ་ལས་སྐད་ཡྱིག ་གལ་གནད་དུ་མ་བརྱིས ་ནས་འབུམ་གཅྱིག ་མ་གཏོག ས་མ་སད་པ་མ་རེད། མཚམས་

མཚམས་ལས་དོན ་འགའ་ཤ ས་ཤྱིག ་འགྲོ་སོང ་ཁྱོན ་ནས་གཏོང ་མྱི་དགོས ་པར་ལས་དོན ་བེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། མཚམས་
མཚམས་ལས་དོན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་དངུལ་ཆེན་པོ་གནང་ནའང་ལས་དོན་ཆེན་པོ་ཇྱི་ཙམ་འགྲུབ་ཀྱྱི་ཡོད་མེད་དེའང་དྲྱི་བ་ཞྱིག་

རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དངུལ་ཉུང་ཉུང་བཏང་བའྱི་དབང་གྱིས་ལས་དོན་གལ་ཆེན་པོ་མ་བརྱིས་པ་ཅྱི་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་

སྐད་ཡྱིག་ལ་གལ་ཆེན་པོར་བརྱིས་པའྱི་དབང་གྱིས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས་ཐབས་ཤེས་བས་ནས་འབུམ་གཅྱིག་ཕུལ་
ནས་དེ་བྱུང་བ་རེད་མ་གཏོགས། སྐད་ཡྱིག་ལ་སང་ཆུང་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ངས་གསལ་བཤད་དགོས་པ་ཚང་མར་ཞུས་
པའྱི་ཁུལ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཟམ་མདོ་བམས་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟམ་མདོ་བམས་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་སོན་ངས་དྲྱི་བ་རྡོག་རྡོག་རང་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུས་ཡྱིན། ཤོག་
གྲངས་བཞྱི་པའྱི་ཡྱིག་ཕེང་གསུམ་པའྱི་ནང་དུ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ ༡ དང་སྟོང་ ༥༠ ཐམ་པ་ཞྱིག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་བོད་མྱི་མང་སྱི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཕུལ་བ་རེད་ཟེར་ནས་གསུངས་འདུག དེའྱི་སྱིན་བདག་དེ་ནོར་ཝེ་ཆོས་ཚོགས་ནས་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་

གནང་འདུག སོང་ཙང་། དེ་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པའྱི་འགྲོ་གྲོན་ཆེད་དུ་ཕུལ་བ་རེད་དམ། ཡང་ན་འགྲོ་
གྲོན་དེ་གཞན་དག་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཤེས་འདོད་བྱུང་སོང་། དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཀར་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནང་དུ་ཚོགས་པ་རེད། དེ་རྱིས་ལོ་ས་མར་འགྲོ་
ཡྱི་རེད། གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཞྱི་པ་དེ་ད་ལྟ་འཚོགས་བཞྱིན་པ་རེད། དེ་རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འགྲོ་དུས། གྲོས་ཚོགས་
ཚོགས་དུས་བཞྱི་པ་དང་འབེལ་བ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། གསུམ་པ་བོས། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱྱི་
རྒྱུན་གྲོན་ཆ་ཚང་འགན་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བཞེས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་བདེ་དོན་ལྷན་

ཁང་གྱི་རྱིས་ཁོངས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པས། དེ་འདྲའྱི་རྐྱེན་ཆགས་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་སྐབས་སྐབས་
ལ་ང་ཚོའྱི་ FNF ཐེབས་ར་དེ་ཡྱིས་དམངས་གཙོ་དང་། སྱི་འཐུས་ཕོགས་བསོད་དང་དེ་འདྲའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་

ནང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་ཕོགས་སོད་ཡོད་སྱིད་ཀྱྱི་རེད། ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་ཚུད་སྱིད། ད་ལྟ་ང་ལ་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་གང་མྱི་

འདུག སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོག ས་ཀྱྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱྱི་འགྲོ་སོང་ཆ་ཚང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས ་བོད་མྱིའ ྱི་བདེན་དོན་ལྷན་
ཚོགས་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་དུས། ད་རེས་ས་ཡ་ ༡ གསུངས་ཡ་དེ་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཞྱི་པར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འབེལ་བ་
ཡོད་པ་མ་རེད། བཞྱི་པ་འགྲོ་བཞྱིན་པ་རེད། གསུམ་པ་བར་དུ་འགྲོ་སོང་རེད། དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ་སོན་རྱིས་སུ་བཏང་ཟྱིན་པ་
རེད། གསུམ་པ་གཙོས་འགྲོ་གྲོན་ཁག་ཅྱིག་འདྱི་ནང་ལ་བཏང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
ཕག་ཚོད་ ༥།༣༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ལྔ་པ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་གྱི་སོན་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བུད་མེད་སེར་ལངས་དང་།
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བུད་མེད་ཉྱིན་མོ་དང་། བུད་མེད་སེར་ལངས་སྐོར་བསར་
དུ་གླེང་སོང་བས་པ་ཡྱིན ་དུས། དེའ ྱི་སང་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་མཚུངས་སུ་གནད་དོན ་རེ་འགའྱི་སང་ལ་ལས་

བསོམས་དེ་སོ་མ་བརྒྱབ་སོན་ལ་ཞུས་ན་བསམས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་བཀའ་ཤག་གྱིས་
གསལ་བཤད་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་རེད། བུད་མེད་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོ་དང་། བུད་མེད་ཉྱིན་མོ་གཉྱིས་ག་འདྲ་བས་ཏེ་མཉམ་དུ་

སྲུང་བརྱི་བས་པ་ཡྱིན་མྱིན་དེ་ངས་ཁ་སང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བུད་མེད་ཚོགས་ཆེན་ཁག་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་ལ། བུད་མེད་སྐུ་
ཚབ་དང་། ས་གནས་ཁག་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་ལ། བུད་མེད་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོར་མྱི་མང་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་

རེད་འདུག བུད་མེད་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོ་གཞུང་འབེལ་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་མང་དུ་འགྲོ་ས་
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རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ངོས་འཛིན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། ངས་ཁ་སང་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུས་ཟྱིན་པ་

ཡྱིན། དེ་རྱིང་འདྱི་ལ་ཡང་གླེང་སོང་བྱུང་པ་རེད། ཚོགས་པ་གཅྱིག་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་གཞུང་འབེལ་གྱིས་སྲུང་
བརྱི་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་པ་གཞན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་ས་བཀའ་ཤག་རྱིམ་པས་གནང་ཐུབ་ཡོད་
པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་བུད་མེད་ཉྱིན་མོ་ཞེས་པ་དེ་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོ་དང་མཉམ་དུ་བསྲུང་

བརྱི་བས་པ་ཡྱིན་ན། བུད་མེད་སེར་ལངས་དང་བུད་མེད་ཉྱིན་མོ། ལོ་རྒྱུས་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་སང་ནས་ཕན་ཚུན་གོ་རྟོགས་

སེལ་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་གཉྱིས་སྨན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་བསམ་བོ་བཏང་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། དེ་རྱིང་ངས་འདྱི་ནས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་
གནང་དགོས་དོན་དེ་གསལ་བོ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། བུད་མེད་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོར་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱྱིས་གསུངས་པ་
ལ། དོན་གྱི་བདག་པོ་ཚོར་དགོས་ཀྱྱི་མེད་ན། བཀའ་ཤག་གྱིས་དེ་འདྲ་གནང་དགོས་ཀྱྱི་ཨེ་ཡོད་ན་ཟེར་ཏེ། བུད་མེད་ཀྱྱི་སེར་

ལངས་ཉྱིན་མོའ ་ི བདག་པོ་དེ་བུད་མེད་ཚོགས་པ་ཡྱིན་པ་འདྲ་བོ་ཞྱིག་གསུང་ཡོང་གྱི་འདུག བུད་མེད་ཚོགས་པས་བུད་མེད་སེར་

ལངས་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྱི་བས་པ་དེ་ལ་རེས་སུ་ཡྱི་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གསུམ་པའྱི་བཅུ་གཉྱིས། ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་བུད་
མེད་དཔའ་མོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་རང་སོག་བོས་བཏང་པ། ར་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་སྐུ་ལས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་སོན་པ་དེ་མྱི་མང་ནང་ལ་མཁྱེན་
རྟོགས་དང་། གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུའྱི་འགན་ཁུར་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་ད་རེས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་ངོས་ནས་འགན་བཞེས་པ་དེར་

བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོ་དེ་བུད་མེད་ཚོགས་པའྱི་མ་རེད། བུད་མེད་སེར་ལངས་
ཉྱིན་མོའ ་ི བདག་དབང་དང་འགན་དེ་སུ་ལ་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་ལ་ཡོད་པ་རེད། བུད་མེད་ནས་བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན་
ས་ཡ་གསུམ། བཙན་བོལ་བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན། བུད་མེད་ཁྲྱི་བདུན་དང་ལྔ་བརྒྱ་ལ་ཡོད་པ་རེད། བུད་མེད་ཚོགས་པ་དེ་ཕྱིས་སུ་

༨༤ ལོར་བཙུགས་པ་ཞྱིག་རེད། བུད་མེད་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོ་དེ་ ༥༩ ལོར་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། བུད་མེད་ཚོགས་པས་གོ་
སྱིག་བས་པའྱི་བུད་མེད་སེར་ལངས་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། བཀའ་ཤག་ལ་བུད་མེད་ཚོགས་པས་གསུང་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་

བུད་མེད་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོར་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་ཉུང་ཉུང་རེད་འདུག དེ་ལ་མང་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་
ཡྱིན་དུས། ཏན་ཏན་བུད་མེད་སེར་ལངས་དེ་ཧ་ཅང་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད། བུད་མེད་ཚོགས་པས་སྲུང་བརྱི་བས་པ་དེ་ཧ་ཅང་

ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ལ་བུད་མེད་སེར་ལངས་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་ནས་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཆེད་དུ་བཀའ་ཤག་
ནས་བུད་མེད་ཉྱིན་མོ་བཟོས་པ་རེད། ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ ནང་ལ་གཟྱི་བརྱིད་དང་
ལྡན་པ། བོས་གཏོང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བས་པའྱི་དཔའ་མོ་དག་གྱི་གཟྱི་བརྱིད་དེ་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱུན་གནས་ལ་ཕན་ཐོགས་འདུག་

བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་བས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དོན་གྱི་བདག་པོ་ཞེས་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ལ་ཕབ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། འགྲྱིག་དང་
མྱི་འགྲྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོའ ་ི བདག་པོ་དེ་
བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་རེད། བཙན་བོལ་ལ་འབུམ་གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མས་ཆ་ཤས་ལེན་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་

གཏོགས། བུད་མེད་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོ་བུད་མེད་ཚོགས་པ་ལ་རྱིས་སད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སེས་པ་སུ་གང་འགྲོ་མྱི་དགོས་པ་ལྟ་
བུ་ཞྱིག་ཆགས་ས་རེད། བུད་མེད་སེར་ལངས་ཀྱྱི་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་མྱི་གཅྱིག་ཁྲྱི་ལྔ་སྟོང་ཡོད་ལབ་ཀྱྱི ་ཡོད་པ་རེད།
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དངོས་ཡོད་ལ་ལྔ་སྟོང་ཡོད་ལབ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་མ་གཏོགས་བུད་མེད་སེར་ལངས་ལ་སྲུང་བརྱི་དང་འགན་བཞེས་མྱི་
དགོས་པ་འདྲ་བོ་ཞྱིག་གོ་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་གཅྱིག་དབེ་བ་ཕེས་པ་ཡྱིན་ན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་འགའ་ཤས་ཀྱྱིས་ནད་པ་ལ་གང་ཡང་དགོས་ཀྱྱི་མེད་ན། སྨན་པས་ག་རེ་བས་ཏེ་འགན་འཁུར་དགོས་པ་རེད་

ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག སྨན་པས་འགན་འཁུར་དགོས་ཡྱིན་ཡྱིན་པ་རེད། སྨན་པས་ནད་པ་མཐོང་དུས། བམས་དང་སྙྱིང་རེས་སྨན་
པའྱི་ལས་འགན་གང་རེད་ཟེར་ན། ནད་པ་བལྟ་རྟོགས་བ་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་དེ་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན།
བུད་མེད་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོ་དེ་ར་ཆེན་པོ་རེད། བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་གྱི་ར་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོར་འགན་
ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ལ་བསགས་བརོད་གནང་མཁན་དང་དེ་ཕྱིར་འཐེན་བེད་རོགས་

བོས་ཞེས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། བཀའ་ཤག་ལ་སེམས་ཁྲལ་གང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བསམ་བོ་བཏང་པ་
ཡྱིན། བུད་མེད་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོ་དེ་བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག ཉུང་མཐའ་ལ་བུད་མེད་ས་ཡ་གསུམ་ཙམ་དང་འབེལ་བའྱི་ཉྱིན་མོ་གལ་

ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དེ་ཕྱིར་འཐེན་བས་པ་ཡྱིན་ན་ག་འདྲ་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་ན། བཀའ་ཤག་གྱིས་འཕལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་
བསམ་བོ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་འཐུས་མྱི་ཁ་ཤས་བཅར་བར་བརྟེན་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བེད་

ཆོག་ཆོག་ཅྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་བསྡུར་ལྷུག་པོ་གནང་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་བསྡུར་གནད་དོན་ཁ་
ཤས་ག་རེ་གནང་དགོས་པ་རེད་ཅེ་ན། དེ་རྱིང་གྲོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་
ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསངས་པའྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལོ་གཅྱིག་མ་སོང་གོང་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བས་པ་རེད་ཅེས་ལབ་པ་

ཡྱིན་ན། དེར་རེས ་མ་གསལ་བཤད་དང་ལན་དེ་ང་ཚོར་མེད་ཅེས ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༸གོང་ས་མཆོག་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསངས་ཏེ་
བཀའ་སོབ་གནང་བའྱི་ཉྱིན་མོ། ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་༸གོང་ས་མཆོག་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསངས་པ་ཡྱིན་ན། གྲོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་དབུ་
འབེད་མཛད་སོར་ཐེངས་གཅྱིག་ཕེབས་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་ནས་གལ་ཆེན་པོ་བརྱིས་པ་རེད། དེ་ས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱྱི་ཁང་པ་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་སྐུ་མདུན་ཐེངས་མང་པོ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ཁང་པ་གསར་པ་བསོན་པ་ཡྱིན་ན་སྐུ་མདུན་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསངས་ཐུབ་

ཀྱྱི་རེད་དམ་མ་རེད། སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱག་བཞྱིན་པ་རེད། དེ་ཧ་ཅང་ནས་ར་ཆེན་པོ་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་
བཞུགས་ཁྲྱི་གྲ་སྱིག་བས་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་རེས་ཕྱིར་འཐེན་གནང་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། མ་འོངས་
པར་བཀའ་ཤག་ལ་དྲྱི་བ་བསེབས་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་འགན་དེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་འཁུར་ཐུབ་ཀྱྱི་མ་རེད་དཱ། དེའྱི་འགན་དེ་དགོས་ཀྱྱི་
མྱི་འདུག་ལབ་མཁན་ཚོས་འཁུར་དགོས་པ་རེད་ལ། གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་ཀྱང་གནང་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་
གསལ་བཤད་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་རེད།

གཉྱིས་པ། གསུམ་པའྱི་བཅུ་གཉྱིས་བུད་མེད་ཉྱིན་མོ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕྱིར་འཐེན་བས་པ་ཡྱིན་ཞེས་བསགས་པ་ཡྱིན་

ན། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གོ་ནོར་ཐེབས་ཏེ་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོ་གཞུང་འབེལ་གྱིས་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་མྱི་འདུག ཕྱིར་
འཐེན་བས་འདུག་ཅེས་གོ་ནོར་ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་ཐེབས་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད། དེང་སང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་སོབ་དེ་ཚོ་
བཀམ་མཁན་གྱི་ཆེད་ལས་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། སང་ཉྱིན་རང་འགྲེལ་བཤད་ལོག་པ་དེ་འདྲ་བརྒྱབ་ནས་བཀམ་ཡོང་དུས་གོ་
ནོར་མང་པོ་ཐེབས་སྱིད་པ་རེད། གོ་ནོར་ཐེབས་པར་བརྟེན་ནས་མྱི་མང་གྱི་ངོས་ནས་དེ་གཞུང་འབེལ་དང་འབེལ་བ་མྱི་འདུག་
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ཅེས་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་སར་ལས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་འགན་དེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་འཁུར་ཐུབ་ཀྱྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
གོ་ནོར་ཐེབས་ཏེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ངོས ་འཛིན་མེད་པའྱི་ཉྱིན་མོ་དེར་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱིས་ཅྱིག་བེད་ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་སྱི་

ཚོགས་ནང་ལ་གླེང་སོང་མང་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་འགྲེལ་བཤད་ཀྱང་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱག་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་
གྱིས་ལན་རྒྱག་གྱི་མ་རེད། དེའྱི་འགན་དེ་སུས་འཁུར་དགོས་པ་རེད་ཅེ་ན། ཕྱིར་འཐེན་གནང་དགོས་ཀྱྱི་འདུག་ཟེར་མཁན་ཚོས་
འཁུར་དགོས ་པ་རེད། འགྲེལ ་བཤད་དང་གསལ་བཤད་ཚང་མ་ཕྱིར ་འཐེན་གནང་དགོས ་ཀྱྱི་འདུག་ཟེར་མཁན་ཚོས ་གནང་

དགོས་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེང་སང་གྱི་སྱི་ཚོགས་ཧ་ཅང་འཁྲུག་པོ་རེད། ཡར་འཐེན་མར་འཐེན་བས་ཏེ་ཟླ་བ་རེ་རེ་དང་།
བདུན་ཕག་རེ་རེའྱི་ནང་ལ་འུར་ས་རེ་རེ་གྲགས་རྒྱུ་ཡོད ་པ་རེད ། གནས་ཚུལ་ཆེན་པོ་རེ་རེ་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་
ཆགས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་དོན་དང་མཐུན་མྱིན་མ་ལྟོས་པར་རླུང་རྒྱག་ཕོགས་སུ་བལྟས་ཏེ་འགྲོ་ཉེན་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས།

གོང་དུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ད་ཕྱིར་འཐེན་བས་པ་ཡྱིན་ན། བུད་མེད་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོ་དེ། བོད་མྱི་ས་ཡ་

དྲུག་ལ་འགན་ཡོད་པའྱི་ཉྱིན་མོ། བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱིན་ནའང་འགན་ཡོད་པའྱི་ཉྱིན་མོ། དེ་བུད་མེད་ཚོགས་པ་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། དེ་
གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་ག་འདྲ་བས་ཏེ་བརྱི་དགོས ་པ་རེད། ཆེ་མཐོང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ག་འདྲ་བརྱི་དགོས་པ་རེད་ཅེས ་

ཐབས་ལམ་བཙལ་ནས་ཕུལ་བ་ཞྱིག་རེད། ཁ་ཤས་མགོ་ལས་ར་ཆེ་བ་ཆགས་སོང་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་མགོ་ལས་ར་ཆེ་
བ་བཟོ་མཁན་དེ་བཀའ་ཤག་མྱིན་ནོ། ང་ཚོས་ནྱི་སྨན་བཅོས་ཀྱང་ཕུལ། དང་པོ་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་གྱི་མྱི་འབོར་མང་པོ་དགོས་

ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག དེ་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་གནང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་རྱིང་ངས་རྣམ་པ་ཚོར་མཁྱེན་
རྟོགས་ཀྱྱི་ཆེད་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཡང་བུད་མེད་ཉྱིན་མོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། དངུལ་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་

དྲུང་ཆེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། གལ་སྱིད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་གནད་དོན་དེ་དག་ལ་ཞྱིབ་
འཇུག་ཅྱིག་གནང་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་བསམས་སོང་། བུད་མེད་དྲུང་ཆེ་ཞྱིག་ལ་ཕར་འགངས་ག་རེ་

བས་ཏེ་མ་གནང་བ་རེད། སེས་པ་དྲུང་ཆེ་ཞྱིག་ལ་ག་རེ་བས་ཏེ་ཕར་འགངས་གནང་གྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། དམྱིགས་

བསལ་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་བཞུགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། བཀའ་ཤག་ལ་གནས་ཚུལ་ག་དུས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་པ་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་
ཆོག་ཆོག་རེད། བུད་མེད་དྲུང་ཆེ་གང་ཟག་དེ་ལ་རྒན་ཡོལ་ཕར་འགངས་གནང་ཡོད་པ་རེད། མང་པོ་གནང་ཡོད་པ་རེད། གནང་
ནས་དོན་གཅོད་ལ་ཡང་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་སེས་པ་ལ་གནང་གྱི་འདུག་བུད་མེད་ལ་གནང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གོ་
ནོར་ཐེབས་ནས། བུད་མེད་དྲུང་ཆེ་ལ་ཡོད་པ་དེ་ལམ་སང་རྒན་ཡོལ་བཏང་འདུག སེས་པ་ཚོར་འཕར་འགངས་བས་པ་དེ་འདྲ་
གང་ཡང་མ་རེད། གཅྱིག་གཉྱིས་སོགས་ཧ་ཅང་ནས་མང་པོ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་གསུང་དགོས་པ་རེད་མ་

གཏོགས། དོན་མེད་ས་ལ་བུད་མེད་དྲུང་ཆེ་ཡོད་པ་དེ་རྒན་ཡོལ་ཕེབས་པ་དེ་ལ་སེར་ལ་ཡང་བོ་ཕམ། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡང་གོ་
ནོར་ཐེབས་ནས། བཀའ་ཤག་གྱིས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་དེ་ཧ་ཅང་ནས་གཟྱིགས་རྟོགས་གནང་གྱི་འདུག་སྟེ། བུད་མེད་དྲུང་ཆེ་

ཡོད་པ་དེ་ཕར་འགངས་གནང་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་འགྲེལ་བཤད་ལོག་པ་རེད། དེ་ཚོ་འགྲེལ་བཤད་བསོན་རྒྱུ་
མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།
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དེ་ནས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་འཕེལ་བའྱི་སེ་ཚན་དེ་ཐོག་མར་དཔལ་འབོར་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ནང་སྱིད་ལ་བཏང་

པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་ག་རེ་རེད་ཅེས་དེ་ས་ཡང་གསུངས་སོང་། དེ་རྱིང་ཡང་གསུང་མཁན་འདུག དེ་ག་འདྲ་ཞྱིག་རེད་ཅེ་
ན། དེ་ས་དཔལ་འབོར་ནས་ཡུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ལ་གནས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པར་གནང་སྟེ་

བུད་མེད་ཀྱྱི་ནུས་སྟོབས་འཕེལ་བའྱི་ནུས་སྟོབས་གཙོ་བོ་དེ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་རེད་འདུག ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡྱིན་ནའང་།
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་བུད་མེད་མང་པོ་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་དགོས་ཀྱྱི་འདུག ལས་འཆར་མང་པོ་ཞྱིག་ལྷན་ཁང་

ཁག་ནང་ལ་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། གང་ལགས་ཞེ་ན། གསུམ་པའྱི་བཅུ་གཉྱིས་ཉྱིན་མོར་བུད་མེད་ཉྱིན་མོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཞྱི་
རའྱི་བུད་མེད་ལ་དབེ་འབེད་དེ་བཅའ་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་འགྲོ་སྟངས་ཐོག་ནས་བུད་མེད་ལ་དབེ་འབེད་ཡོད་པ་མ་རེད།

ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོ་སེས་པ་ཚོའྱི་གོམས་གཤྱིས་དང་། དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་ཐོག་ནས་དབེ་འབེད་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
དེ་འདོར་བ་ལ་ག་རེ་བེད་དགོས་ཀྱྱི་འདུག་ཅེ་ན། གཙོ་ཆེ་ཤོས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བུད་མེད་ཅྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ལ་
ཕག་ལས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་བུད་མེད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི ས་ཕག་ལས་དེ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།

གཞྱིས་ཆགས་དེའྱི་ནང་ལ་སེས་པ་ཕོ་སུ་ཡྱིན་ནའང་། གཞྱི་རའྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་འགྲོ་སྟངས་སང་ལ་དབེ་འབེད་
ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། གོམས་གཤྱིས་དང་བསམ་བོའ ་ི སང་ལ་ཡོད་པའྱི་དབེ་འབེད་ཀྱྱི་བསམ་བོ་དེ་འདོར་འགྲོ་གྱི་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་
དུས། ས་གནས་ལ་བུད་མེད་འགོ་འཛིན་མང་པོ་དགོས་ཀྱྱི་འདུག ནང་སྱིད་ཀྱྱིས་འགན་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ལ་བུད་
མེད་འགོ་འཛིན་མང་དུ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཞེས་འབད་བརོན་གནང་སྟེ་ཕར་བཏང་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་ལས་

འཆར་མང་དུ་གཏོང་དགོས ་ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་ཕར་བཏང་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དངོས ་ཡོད་གནས་སྟངས་དེ་ག་རང་རེད། ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༡ ལོར་སྱིད་སོང་རང་གྱིས་འགན་ཁུར་བའྱི་སྐབས་སུ་ས་གནས་བུད་མེད་འགོ་འཛིན་བཞྱི་ལྔ་དྲུག་ཙམ་ཡོད་འགྲོ ། སྐབས་

དེར་བུད་མེད་ཚོགས་པ་ཡང་ཕེབས་སོང་། ས་གནས་ཁག་ལ་བུད་མེད་འགོ་འཛིན་མང་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་
སོང་། དེ་དུས་ང་རང་ཡྱིན་ནའང་དེ་བེད་དགོས་ཀྱྱི་འདུག་སྙམ་ནས་གནོང་འགོ ད་འདྲ་ཞྱིག་སེས་སོང་། ཁ་ཤས་བུད་མེད་ནུས་
སྟོབས་སེལ་བར་བཀའ་ཤག་ལ་འདུན་པ་ཡོད་དམ་ཞུ་མཁན་འདུག འདུན་པ་ཡོད། འདུན་པ་ཡོད་སྟབས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

ལ་བུད་མེད་གཏོང་ཐབས་བས་པ་རེད། ས་གནས་ཁག་ལ་བུད་མེད་ལས་བེད་འགྲོ་མཁན་དཀོན་པོ་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་
མང་པོ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་ས་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། བུད་མེད་ཚོགས་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་ཆེན་
སྐབས་སུ་ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་ནང་ནས་དབུས་རྒྱུན་ལས་ཟུར་བ་དེ་འདྲ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གནང་མཁན་ཡྱིན་ན་ཕེབས་རོགས་

བོས། ང་ཚོས་གཏོང་གྱི་ཡྱིན། ཁྱེད་རང་ཚོས་གསུང་གྱི་འདུག ཐབས་ལམ་དེ་ཁྱེད་རང་ཚོར་ཡོད་འགྲོ། ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་ཚོགས་པ་
བརྒྱུད་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གནང་མཁན་དེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་ཕེབས་རོགས་བོས་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བར་དུ་གཅྱིག་ཀྱང་

ཕེབས་མ་སོང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་མ་བཏང་པ་མྱིན། ཕེབས་མཁན་མེད་སྟབས་ལྷག་སོང་བ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ནང་སྱིད་
ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་བུད་མེད་འགོ་འཛིན་མང་དུ་འགྲོ་གྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་
རེད། དེ་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ཚང་མ་ལ་དངུལ་རྱིས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པས། ལས་འཆར་མང་དུ་གཏོང་ཆེད་བུད་མེད་ནུས་
སྟོབས་སེལ་བ་དེ་ཚོར་སར་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་ས་རེད། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ལས་འཆར་མང་པོ་ཞྱིག་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་
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ནས་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད་དུས། ལས་འཆར་དེ་དག་ཚང་མ་བུད་མེད་དང་འབེལ ་བའྱི་ཐོག ་ནས་ལས་འཆར་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས ་

གཟྱིགས་རྟོགས་གནང་བར་ཁྱད་པར་འདུག དེའྱི་སང་ལ་ལས་བེད་གཅྱིག་ཉུང་འདུག ལས་བེད་གཉྱིས་དགོས་ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་
ལས་བེད་གཉྱིས་བསྐོས་ཏེ་ད་ལྟ་གནས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཚུར་ལོག་དགོས་དོན་ནྱི་དེ་ག་རང་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་། གཞྱི་

རའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གང་གྱི་མྱི་སེར་ཆགས་ནའང་། སོ་སོའ ་ི རྒྱལ་ཁབ་ཀྱྱི་ཤ་ཞེན་དང་ལ་རྒྱ། སེམས་ཤུགས་མེད་པ་མ་རེད་ཅེས ་

བཀའ་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཀྱང་དེ་འདྲ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། བཅའ་ཁྲྱིམས་དགོངས་དོན་ལྟར་མྱི་
སེར་གྱི་ཐོབ་ཐང་དེ་ག་བར་བཞེས་པ་ཡྱིན་ནའང་བཞེས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ཆ་རྐྱེན་བཟློག་ཏུ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཕད་
ན་ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གཞྱི་རའྱི་བཞེས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་བོད་ར་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་སྐུ་ལས་སོན་མཁན་ཏག་ཏག་

ཡོང་གྱི་རེད་བསམས་ནས་རེ་བ་བེད་ཀྱྱི་ཡོད་ལ། ཡྱིད་ཆེས་ཀྱང་བེད་ཀྱྱི་ཡོད། ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། མྱི་སེར་
ལག་འཁྱེར་ལེན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁྱབ་བསགས་བས་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་གོ་ནོར་མང་པོ་ཞྱིག་ཐེབས་བཞྱིན་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་ཨ་རྱི་དང་།

སུད་སྱི། ཡུ་རོབ་སོགས་ཀྱྱི་ནང་ལ་ཁྱེད་རང་མྱི་སེར་རག་གྱི་འདུག ང་ཚོས་ཆབ་སྱིད་ཀྱྱི་ལས་འགུལ་སེལ་གྱི་ཡྱིན། ང་ཚོར་
སབས་བཅོལ་གནང་རོགས་བོས་ཞེས་རེ་བསྐུལ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ། འགྲྱིག་གྱི་མ་རེད་ཁྱེད་རང་ཚོ་དང་པོ་རྒྱ་གར་ཕྱིན་ནས། རྒྱ་
གར་ནས་ཚུར་བསེབས་པ་རེད་འདུག རྒྱ་གར་ནང་ལ་མྱི་སེར་ཐོབ་ཐང་ཡན་ཆོད་ནས་འདུག འདྱི་ལ་ཡོང་པ་ཡྱིན་ན་འགྲྱིག་གྱི་མ་
རེད་ཅེས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཁྱབ་བསགས་འགྲོ་བཞྱིན་འདུག ངས་ཁ་སང་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་དོན་ཡང་དེ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་གཞུང་ནང་

ལ་ལས་བེད་མང་པོ་ཞྱིག་བོད་པ་ལ་ཤ་ཞེན་ཆེན་པོས་ R.C ཡྱིན་ནའང་རེད། Exit permit ཡྱིན་ནའང་རེད། Return Visa
ཡྱིན་ནའང་རེད། I.C ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཆེད་དུ་འགན་བཞེས་ནས་ལས་ཀ་ལས་མཁན་ཧ་ཅང་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་

ཡོད་པ་རེད། ལས་ཁུངས་མང་པོའ ་ི ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོས་ཤ་ཞེན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད།

ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲགས་རེད། ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་མང་པོ་ཞེ་དྲགས་རེད། ཡྱིན་
ནའང་དེའྱི་ནང་ནས་ང་ཚོ་རྟོགས་ནས་ང་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་སོར་བར་འབད་བརོན་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ཚོར་གོ་ནོར་ག་
རེ་ཐེབས་ཀྱྱི་འདུག་ཅེ་ན། ད་དངོས་གནས་ཁྱེད་རང་ཚོར་ R.C ཀྱྱིས་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། I. C good
bye ཟེར་གྱི་འདུག ད་དགོངས་དག་ངས་གཡུག་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་གཡུག་རྒྱུ་ལ་དགའ་སང་། ཁྱེད་ཚོར་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ།

ང་ཚོས་ཉྱིན་རྟག་པར་འདྱི་ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ཏེ་བཟོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ག་རེ་བས་ཏེ་

དཀའ་ལས་རྒྱག་དགོས་པ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ་བསེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་དཀའ་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག་ཅེས་ Return Visa
དང་། Travel Document བཟོ་རོག ས་བོས ་ཞེས ་གསུང་གྱི་འདུག་ཟེར། དེ་ཚོ་ང་ཚོའྱི་ངོས ་ནས་བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་
ལགས་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གཞུང་མཉམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞྱིན་ཡྱིན། ཁོ་རང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་གནང་འདོད་ཡོད་པ་རེད།

འདྱི་ R.C མེད་མཁན་གྲངས་འབོར་བསྡུ་བའྱི་སྐབས་སུ་མང་པོ་ཐོན་ཡོང་བ་རེད། བཅུ་ཉྱི་ཤུ་དང་། བརྒྱ་ཉྱིས་བརྒྱ་མ་རེད། དྲུག་
བརྒྱ་བདུན་བརྒྱ་ཐོན་པ་རེད། དེ་འདྲ་མྱི་མང་པོ་ལྷག་འདུག དེ་ཚོ་ཚང་མར་ R.C བཟོ་རོགས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་ཚོས་ཚུར་

ལབ་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚོས ་རྟག་པར་དཀའ་ལས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱེད་ཚོར་ R.C དགོས ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཁྱབ་
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བསགས་བེད་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། R.C ཀྱྱིས་ཁྱེད་རང་ཚོར་དཀའ་ངལ་སད་ཀྱྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་གཡུག་རྒྱུ་ལ་དགའ་
སང་བེད་ཀྱྱི་འདུག ཁྱབ་བསགས་བེད་སྟངས་སོགས་ལ་གཟྱིགས་དང་ཞེས་གསུང་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། དེ་ཚོ་གོ་
ནོར་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་མ་གཏོགས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་

ངོས ་ནས་ R.C I.C, exit permit, return visa, identity certificate དང་ travel document བཟོ་རྒྱུ ར་
འབད་བརོན་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གོ་ནོར་ཐེབས་ཡོང་དུས། ཕར་ཕོགས་ཀྱྱི་དེ་མྱི་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་མྱི་ལ་
སེམས་ཤུགས་སར་རྒྱུ་དང་དགའ་ཚོར་སེ་འཇུག་རྒྱུ། བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རུ་འགྲོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁོ་རང་གྱིས་གསར་འགྱུར་

བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་མཐོང་ངུས། ལས་ཀ་ལམ་སང་བེད་འདོད་ནའང་། སེམས་ལ་ཕོག་ཐུག་
འདྲ་ཞྱིག་སོང་ནས་ཕར་ཅུང་ཙམ་གཡུག་པ་སོགས་བེད་ཀྱྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བོད་པ་སྱི་ཡོངས་ལ་སོན་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་

འདུག དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་དགོངས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་བཞེས་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག དེ་རྱིང་ངས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱྱིས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་་༢༠༡༧ ལོའ ་ི ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང་མཇུག་བསྱིལ་པ་
ཡྱིན། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་བགྲོ་གླེང་དེ་ཉྱི་མ་གཞན་ཞྱིག་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་

རྱིམ་ལྔ་པ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་་༢༠༡༧ ལོའ ་ི ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སོན་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ ཡར་
གཟྱིགས་རོག ས་གནང་། ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ ལས་རྱིམ ་གོང་ལ་ཡོད། སྙན་སོན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་
མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་
༣༡ བར་གྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
དང་པོ། ལས་དོན་ཇྱི་ཞུས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ཐོན།
ཀ༽
༡༽

ཁྱབ་ཁོངས་སོབ་ཁག་དང་ལོ་འཁོར་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས།
སོབ་ཕྲུག་དང་དགེ་ལས་ཀྱྱི་གྲངས་འབོར།

ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་བལ་གཉྱིས་ནང་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཆེ་འབྱིང་ཆུང་གསུམ་བསོམས་གྲངས་
༦༧ ཡོད་པའྱི་ནང་ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་སོབ་ཕྲུག་ཕོ་མོ་གྲངས་ ༡༩༠༦༣ དང་། དགེ་རྒན་ལས་བེད་བསོམས་གྲངས་
༢༠༠༢ ཡོད།

༢༽

ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས།
151

༢་༡

འཛིན་རྱིམ་ ༡༢ ཀྱྱི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོང ས་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས།

འདྱི་ལོར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཆེན་མོའ ་ི ཁོངས་འཛིན་རྱིམ་ ༡༢ ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༡༧ གྱི་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་
༡༢༧༧ ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ནང་དངོས་སུ་ཞུགས་ཏེ་རྒྱུགས་འཕོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༡༡༦ བྱུང་བའྱི་སྱི་སྙོམ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༧་
༣༩ སོན་པ་བྱུང་ཡོད།
༢་༢

འཛིན་རྱིམ་ ༡༠ པའྱི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས།

ལོ་འདྱིར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཆེན་མོའ ་ི ཁོངས་འཛིན་རྱིམ་ ༡༠ ཅན་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༢༦ གྱི་སོབ་ཕྲུག་
གྲངས་ ༡༤༢༣ ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ནང་དངོས་སུ་ཞུགས་ཏེ་རྒྱུགས་འཕོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༣༥༢ བྱུང་བའྱི་
སྱི་སྙོམ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥་༠༡ སོན་པ་བྱུང་ཡོད།

ཁ༽
༡༽

ཤེས་ཡོན་ལས་དོན་ཁག

སོབ་དེབ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན།

གཞྱི་རྱིམ་གོང་མའྱི་བོད་ཡྱིག་བསབ་གཞྱི་ར་འཛིན་གཏན་འབེབས་ཚོགས་འདུ་དང་། གཞྱི་རྱིམ་བར་མའྱི་ཨང་རྱིས་
སོབ་དེབ་དང་། འཛིན་རྱིམ་དང་པོ་ནས་བཅུ་པ་བར་གྱི་ཨང་རྱིས་ཚིག་མཛོད་བསར་ཞྱིབ་དང་གཏན་འབེབས་ཚོགས་
འདུ། དེ་བཞྱིན་འཛིན་རྱིམ་གསུམ་པ་ནས་ལྔ་པ་བར་གྱི་ཚན་རྱིག་སོབ་དེབ་དང་། གཞྱི་རྱིམ་གོང་མའྱི་བོད་ཀྱྱི་སྐད་

ཡྱིག་སོབ་དེབ་གཏན་འབེབས་ཚོགས་འདུ། ལྷོ་བང་གཉྱིས་ཀྱྱི་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་ཚན་རྱིག་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཚན་
རྱིག་སོབ་དེབ་གསར་པའྱི་རྒྱུས་སྟོན་ཟབ་སོང་དང་། ལ་དྭགས་དང་བལ་ཡུལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་དགེ་
༢༽

རྒན་རྣམས་ལ་བོད་ཡྱིག་སོབ་དེབ་གསར་པའྱི་ནང་དོན་དང་ཁྲྱིད་ཐབས་སོགས་ཀྱྱི་ངོ་སོད་དང་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཞུས།
ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་སོབ་སེལ་ལས་འཆར།

སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་དགོངས་བཞེད་དང་མཐུན་པར་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་
བཟང་སོད་སྐོར་གསུང་བཤད་ཁག་གཉྱིས་གོ་སྱིག་ཞུས། དེ་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དགེ་རྒན་ཚོར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་

ཕག་དཔེ་༼ཆོས་ལུགས་ཀྱྱི་མཚམས་ལས་འདས་པའྱི་བཟང་སོད།༽ ཨྱིན་བོད་གཉྱིས་ཐོག་ཡོད་པ་རེ་འགྲེམས་སེལ་
གྱིས་སོབ་ཁག་སོ་སོར་ལས་འཆར་སེལ་དགོས་ཞུས་པ་དང་། གཞན་ཡང་ཕག་དཔེ་བོད་སྒྱུར་གནང་མཁན་ཚེ་རྱིང་
ནོར་བུ་ལ་ཕག་དཔེ་ནང་དོན་སྙྱིང་བསྡུས་ཕོགས་བསྱིགས་ཆེད་རེ་སྐུལ་ཞུས་ཏེ་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་མའྱི་གནས་ཚད་དང་

འཚམས་པའྱི་སོབ་སོང་བ་བདེའྱི་དཔེ་དེབ་ཆུང་ཆུང་གཉྱིས་བཟོ་འགོད་པར་སྐྲུན་ཞུས་ཏེ་སོབ་ཁག་ཡོངས་ལ་རྱིན་མེད་
འགྲེམས་སེལ་ཞུས།
༣༽

རྱིགས་ལམ་རྒྱུས་སྟོན།

འདྱི་གའྱི་རྱིགས་ལམ་རྒྱུས་སྟོན་པ་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་བརོན་འགྲུས་ལགས་ནས་ལ་དྭགས་དང་། ཨོ་རྱི་ས། མན་
སར། བན་ད་ར་བཅས་ཕུད་པའྱི་གཞན་སོབ་ཁག་ཚང་མར་ཆེད་ཕེབས་ཀྱྱིས་རྱིགས་ལམ་རྒྱུས་སྟོན་གནང་། དེ་ཡང་
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འཛིན་གྲྭར་བཅར་ནས་རྟོག་ཞྱིབ་དང་། རྱིགས་ལམ་ཐོག་མར་ངོ་སོད་བེད་སྐབས་བརོད་གཞྱི་འདེམས་སྟངས་དང་དུས་
ཚོད་དམ་འཛིན་གནང་སྟངས། དེ་བཞྱིན་མུ་གསུམ་མུ་བཞྱི་སོགས་སོབ་ཁྲྱིད་གནང་ཕོགས་ལམ་སྟོན་གནང་།
༤༽
༤་༡

བྱིས་སྒྲུང་བོད་སྒྱུར་ལས་འཆར།

བྱིས་པའྱི་དཔེ་ཚོགས་ཁོངས་ཉྱི་འོང་བྱིས་པའྱི་སྒྲུང་དེབ་ ༡ ཚན་རྱིག་དང་སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་དཔེ་དེབ་ ༦ འཛིན་
རྱིམ་དྲུག་པ་ཡན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱིས་ལྟ་ཀོག་ཆེད་ཕ་ཡུལ་འདོན་ཐེངས་ ༡༧༦ ནས་ ༡༨༤ བར་དང་། གཏམ་རྒྱུད་ཀྱྱི་

ལམ་ནས་མེས་པོའ ་ི ཞབས་རེས་འཚོལ་ཞེས་པའྱི་དེབ་ཕེང་ ༡༠ གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་ སོབ་ཕྲུག་ཆེད་གངས་ལོངས་
འདོན་ཐེངས་ ༢༡ པ། ཕ་ཡུལ་ཕོགས་སྱིག་དེབ་ཕེང་ ༥༨ པ། བོད་མྱིའྱི་ངོ་བོའ ་ི ལས་འཆར་འོག་བོད་མྱིའྱི་ངོ་བོ་ཞེས་
པའྱི་དེབ་ཆུང་དང་། དེ་བཞྱིན་རོ་སྒྲུང་བྱིས་པ་བདེ་བག་ཏུ་འཇུག་པ་དེབ་ཕེང་གཉྱིས་པ། གླྱིང་སྒྲུང་དོན་བསྡུས་གཞོན་

ནུའྱི་མགྲྱིན་རྒྱན་གྱི་མེ་གླྱིང་གཡུལ་འཁྲུག་བཅས་པར་སྐྲུན་འགྲེམས་སེལ་ཞུས་ཟྱིན་པ་དང་། འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་
༤་༢

ལམ་དང་འབེལ་བའྱི་སྒྲུང་དེབ་ ༣ རོམ་སྒྱུར་ཟྱིན་པ་རྱིང་མྱིན་པར་སྐྲུན་ཞུ་འཆར་ཡོད།

བྱིས་པའྱི་ཀོག་རལ་ལས་གཞྱིའྱི་འོག་བྱིས་པའྱི་དཔེ་དེབ་ཐེབས་ར་ཁང་ (CBT) གྱི་སྒྲུང་དེབ་ ༣ དང་། རྒྱལ་ཡོངས་
དཔེ་དེབ་ཐེབས་ར་ཁང་ (NBT) གྱི་སྒྲུང་དེབ་ ༢ ཨེག་ལ་བྱི་ཡ་ (Eklavya) ཡྱི་སྒྲུང་དེབ ༢ བཅས་ཁྱོན་དཔེ་དེབ་
བདུན་བོད་སྒྱུར་པར་སྐྲུན་དང་འགྲེམས་སེལ་ཞུས། དེ་བཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའྱི་སྒྲུང་དེབ་ ༦ རོམ་

༤་༣

སྱིག་དང་ཇུས་འགོད་ཟྱིན་ཏེ་པར་འགྲེམས་ཞུ་མུས།

འགུལ་བརན་ལས་རྱིམ་ཁོངས་"དྲན་པ་བརེད་ས་བའྱི་ཨ་ཁུ་ཕག་པ་དང་། ཨ་ཁུ་ཕག་པས་ཅ་ལག་ཉོས་པ་"ཞེས་པ་
སྐར་མ་ ༥ ཅན་གྱི་འགུལ་བརན་གཉྱིས་ 3D ཐོག་བཟོ་སྱིག་ཞུས་ཟྱིན། "རྒྱུག་ཤར་འགྲན་བསྡུར་དང་འབོར་བསལ་

༥༽

དང་དོན་གྲུབ་"ཅེས་པའྱི་འགུལ་བརན་གཉྱིས་བཟོ་སྱིག་ཞུ་མུས་ཡྱིན།

དགེ་ལས་ཁྱད་ལས་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱི་ཁོང ས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཤ ེས ་ཡོན་ཉམས་ཞྱིབ ་བསྟྱི་གནས་ཁང་གྱི་
མཁས་དབང་ Dr. Gagan Gupta མཆོག་ནས་ཤེས་ལྷན་རོམ་སྱིག་པ་ཚོར་སོབ་དེབ་རོམ་སྱིག་བེད་ཕོགས་ཀྱྱི་
ཟབ་སོང་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་འབེལ་ཡོད་རྣམས་ལ་དཔེ་དེབ་ཇུས་འགོད་ཀྱྱི་ཟབ་སོང་ཞྱིག་ཀྱང་གོ་སྱིག་ཞུས།

༦༽

ག༽

སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཤེས་ཡོན་དང་འབེལ་བའྱི་དགོས་ངེས་སོབ་དེབ་དང་བརན་ཐུང་ཁག་བོད་ཡྱིག་སོབ་སོང་དྲ་ཚིགས་

ཐོག་གསར་འཇུག་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཐེབས་སེར་ ( Pen Drive) ནང་ཕོགས་བསྱིགས་ཀྱྱིས་ G.B 32 ཅན་གྱི་
Micro-Sd-Card གྲངས་ ༨༠ སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་རྱིན་མེད་འགྲེམས་སེལ་ཞུས།

ཟབ་སོང་དང་། འོས་སོང་། ཚོགས་འདུ་ཁག

༡༽ རྒྱ་བལ་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ལུས་རལ་དགེ་རྒན་དང་། དཔེ་མཛོད་འགན་འཛིན་རྣམས་ལ་ཟབ་སོང་། སོན་འགྲོ་
དང་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་བོད་ཡྱིག་དགེ་རྒན་རྣམ་པར་བོད་ཡྱིག་གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་ཟབ་སོང་། གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་
དགེ་རྒན་ཁག་ཅྱིག་ལ་བྱིས་པའྱི་ཀོག་རལ་དང་རོད་རོག་འདུམ་སྱིག་སྐོར་ཟབ་སོང་། དེ་བཞྱིན་འཛིན་རྱིམ་དགུ་པ་དང་
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བཅུ་པ་གཉྱིས་ཀྱྱི་ཨྱིན་ཇྱི་དང་ཚན་རྱིག སྱི་ཚན་དགེ་རྒན་རྣམས་དང་བར་མའྱི་བོད་ཡྱིག་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཁྱད་ལས་
ཡར་རྒྱས་ཟབ་སོང་བཅས་ཟབ་སོང་ས་མང་གོ་སྱིག་ཞུས།

༢༽ རྒྱ་གར་བང་ཤར་ལྷོ་གསུམ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་རྱིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་དང་། ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་གོ་
རྟོགས་ལས་གཞྱི། འགོ་ཁྲྱིད་ཀྱྱི་ནུས་པ་སེད་སྱིང་། གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་རྒྱུས་

ལོན་ཆེད་བོད་ཀྱྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་། ཨྱིན་ཇྱི། རྱིས་རྱིག་བཅས་སོབ་ཚན་གསུམ་ཐོག་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པའྱི་སྱི་རྒྱུགས་ཆེན་མོ་

གོ་སྱིག ཚོད་ལྟའྱི་ཚུལ་དུ་མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་ཨྱིན་ཇྱི་མྱུར་སོང་གྱི་ལས་འཆར་འགོ་འཛུགས།
ཚན་རྱིག་རམ་འབམས་པ་ཁག་ཅྱིག་དབར་དུས་ཚན་རྱིག་དགེ་རྒན་གྱི་ཉམས་གསོག་དང་། རྒྱ་གར་ནང་སྙན་གྲགས་ཆེ་
བའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་བསྟྱི་གནས་ཁང་གཉྱིས ་ནང་ཉམས་གསོག རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཚན་རྱིག་འགྲེམས་སྟོན་ནང་མཉམ་
ཞུགས་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་སོགས་བསྐྲུན་ཡོད།

༣༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༥ ནས་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གླྱིང་དུ་ཟླ་གྲངས་ ༡༤ ཅན་གྱི་སོན་འགྲོའ ་ི དགེ་རྒན་
འོས་སོང་འགོ་འཛུགས་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ནས་ཟླ་བ་ ༡ རྱིང་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་དགེ་རྒན་འོས་
སོང་བ་རྣམས་ལ་མཐའ་མའྱི་སོབ་ཁྲྱིད་སོང་བརྡར་ (Practical Teaching) གྱི་རྒྱུགས་སོད་ལས་རྱིམ་གོ་སྱིག་ཞུས།

༤༽ དགེ་རྒན་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་ས་བརྟན་དང་ནུས་ཤུགས་གོང་སེལ་གཏོང་ཐབས་ཆེད་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གཞྱིས་
ཆགས་ ༡༨ ལ་ཕ་མ་རྣམས་ལ་ཕྲུ་གུའྱི་ཤེས་ཡོན་ཐད་འགན་འཁུར་ཇྱི་ལྟར་བཞེས་སྟངས་དང་། སྱིག་གཞྱི་ངོ་སོད། གཞན་
ཡང་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་སྐོར་སོབ་སྟོན་དང་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཞུས།

༥༽ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལྟ་གྲུབ་སོང་བརྡར་བསྟྱི་གནས་ཁང་ཐོུང་གྱི་གོ་སྱིག་འོག་བྷུན་ཊར་དགེ་འོས་
སོབ་ཐོན་པ་གྲངས་ ༤༧ ལ་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་སོང་བརྡར་དང་། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱྱི་གོ་རྟོགས། སོབ་ཁྲྱིད་ཐབས་
ལམ། རོད་རོག་འདུམ་སྱིག་གནང་ཕོགས་སོགས་ཀྱྱི་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག གཞན་ཡང་རྒྱ་བལ་གཉྱིས་ནང་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་
ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་ཚོགས་འདུ་དང་། ཝ་ཎ་མཐོ་སོབ་ཏུ་སྱིག་ཞུགས་མྱིན་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གསུམ་གྱི་ཆེད་རོམ་ཐོག་
ངག་རྒྱུགས་གོ་སྱིག་བཅས་ཞུས་པར་མྱི་འགྲོ་གསུམ་ཀར་ལག་འཁྱེར་འབུལ་འོས་ཆོག་པའྱི་རྒྱབ་གཉེར་གནང་།
ང༽ ཤེས་ཡོན་རྟོག་ཞྱིབ་དང་གཟྱིགས་སྐོ ར།

༡༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ནས་ ༡༩ བར་ཤེས་ཡོན་ཚན་པའྱི་འགན་འཛིན་མན་སར་ཕན་བདེ་གླྱིང་དང་། སན་ད་
ར་ནོར་རྒྱས་གླྱིང་། ཨོ་ཌྱི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གླྱིང་། མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླྱིང་བཅས་སུ་གཞུང་འབེལ་ཕོགས་བསོད་ཀྱྱིས་དབུས་
བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་རྱིས་ལེན་ཟྱིན་པའྱི་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་ཁག་ལྔ་དང་གཞྱི་རྱིམ་བར་མའྱི་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་
བཅས་སོབ་ཁག་དྲུག་གྱི་གནས་སྟངས་རྒྱུས་ལོན་དང་ཤེས་ཡོན་རྟོག་ཞྱིབ་སོགས་གནང་།

༢༽ ཤེས ་རྱིག ་ལས་ཁུངས་ནས་འཆར་གཞྱི་དང་ལྡན་པའྱི་སོ་ནས་འདས་པའྱི་ལོ་ཤས་ནང་གཞྱི་རྱིམ ་འོག ་མའྱི་དགེ་རྒན་

༤༢༠ ལྷག་ཙམ་ལ་བྱིས་པའྱི་ཀོག་རལ་ཁྲྱིད་ཐབས་ཀྱྱི་ཟབ་སོང་ཕུལ་ཟྱིན་ཡོད། ཟབ་སོང་གྱི་མཇུག་གནོན་རྟོག་ཞྱིབ་

154

ཆེད་ཟབ་ཁྲྱིད་གནང་མཁན་ཌོག་ཊོར་ལ་ཏྱི་ཀ་གྷུབ་ཏ་ (Dr. Latika Gupta) མཆོག ་དང་ཤ ེས ་ཡོན་འགན་འཛིན་
གཉྱིས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༡༣ ལ་ཆེད་བསོད་ཀྱྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་ཡོད།

༣༽ རྒྱ་གར་བ་དཔེ་མཛོད་རྱིག ་པའྱི་ ཐོག་མཁས་མོང་ཅན་གཉྱིས་ཀྱྱི་ལམ་སྟོན་འོག་རང་རེའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དཔེ་མཛོད་

རྣམས་ཡར་རྒྱས་དང་། ལྷག་པར་དཔེ་མཛོད་འགན་འཛིན་རྣམ་པའྱི་ཁྱད་ལས་ཡར་རྒྱས་ཀྱྱི་ལས་འཆར་ས་མང་སེལ་བའྱི་
ཁྲོད་ད་ས་དང་། དེཧརཱདུན། ལྷོ་ཕོགས་བཅས་ས་ཁུལ་ཆ་བགོས་ཀྱྱིས་དཔེ་མཛོད་འབེལ་མཐུད་པ་གཉྱིས་རེ་བསྐོ་གཞག་

ཡོད་པ་ནས་སྐོར་སོད་ཀྱྱིས་གནས་སྟངས་རྟོགས་ཞྱིབ་དང་། ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་སོགས་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།
ཅ༽ སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་མཐུན་རྐྱེན་སོར་སོད།

སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༤ ནང་དེང་རབས་སོབ་ཁྲྱིད་དང་མཐུན་པ་ཀམ་པུ་ཊར་འཛིན་ཁང་ (Smart Class) གསར་འཛུགས་
དང་། གཏན་ཉྱིན་སོབ་ཁག་ ༡༠ ཡྱི་དཔེ་མཛོད་ཡར་རྒྱས་དང་བྱིས ་པའྱི་ཀོག ་རལ་གོང་མཐོར་གཏོང་ཆེད་དཔེ་དེབ་
གསར་ཉོ། ལ་དྭགས་གཞྱིས་གྲོང་ཁག་ནང་དཔེ་མཛོད་ཁང་གསར་འཛུགས་དང་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཟུར་སོང་ཆེད་རོགས་

དངུལ་སོར་སོད། མོན་གྷོ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱྱི་ "ཞྱི་བ་འཚོ" དཔེ་མཛོད་གསར་རྒྱག་རོགས་དངུལ་བརྒྱུད་ལེན་དང་དཔེ་
དེབ་རོགས་སོར། སཾ་བོ་ཊ་དང་བོད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་ཀྱྱི་སོབ་ཁག་ ༥ ལ་ཟླ་རེའྱི་ Nat Geo བརན་དེབ་བགོས་འགྲེམས།

གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ ༣༧ ལ་དགེ་རྒན་གྱི་ཁྱད་ལས་ལ་སྨན་པའྱི་དཔེ་དེབ་གསར་ཉོ། འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱྱི་རྒྱལ་
ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་བཟང་དུ་གཏང་རྒྱུར་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱྱི་སོབ་གྲྭ་ ༡༡ ལ་ཟུར་སོང་མཐུན་འགྱུར།

ཚན་རྱིག་ཡོད་སའྱི་སོབ་གྲྭ་ ༤ ནང་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཅྱིག་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ JEE ཚུད་རྒྱུགས་ཆེད་
ཟུར་ཁྲྱིད་ལས་འཆར་བཅས་ལས་གཞྱི་སོ་སོར་མཐུན་རྐྱེན་སོར་སོད་ཞུ་མུས། དེ་བཞྱིན་དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་
ནས་ཁྱབ་ཁོངས་སོབ ་གྲྭ་ཁག་ལ་སོབ་དེབ་དོད་དང་། ཉྱིན་མོའ ་ི ཟས་དོད། དགེ་རྒན་འགའྱི་གསོལ ་ཕོག ས་བཅས་ཀྱྱི་
རོགས་སོར་མཐུན་འགྱུར་གནང་མུས་ལྟར་དུས་ཐོག་ཞུས་ལེན་གྱིས་ཁུངས་སོ་སོར་བགོ་འགྲེམས་ཞུས་ཡོད།
ཆ༽

མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་དང་། ཟབ་སོང་། ཐུག་འཕད། པར་སྐྲུན་འགྲེམས་སེལ།

༡༽ ལྷོ་བང་གཉྱིས་ཀྱྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་སྐོར་སོད་ཀྱྱིས་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ཡན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༢༣༦༠ དང་། ད་སར་དབར་
ཁའྱི་གུང་སེང་སྐབས་སོབ་གྲྭ་འདྲ་མྱིན་ནས་ཕེབས་པའྱི་འཛིན་གྲྭ་བཅུྱིས་ཀྱྱི་སོབ་ཕྲུག་ ༥༠ དེ་བཞྱིན་བང་ཕོགས་དང་
བང་ཤར། ལྷོ་ཕོགས་ཁུལ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་སྐོར་སོད་ཀྱྱིས་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་སོབ་ཐོན་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༤༨༤
ལ་མཐོ་སོབ་སོབ་འཇུག་གྱི་རྒྱུས་སྟོན་དང་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་གནང་། དེ་མྱིན་ལས་ཁུངས་ལ་ཕེབ ས་མཁན་དང་།

གཞུང་དང་སེར་གྱི་ཁ་པར། གློག་འཕྱིན། ངོ་དེབ་བཅས་བརྒྱུད་དོགས་འདྲྱི་གནང་མཁན་ཁྱོན་བསོམས་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་
༧༠༠ དང་། ཕོགས་མཚུངས་དགེ་ལས་དང་། ཕྲུ་གུའྱི་ཕ་མ། སྤུན་མཆེད་ ༥༠ ཙམ་ལའང་སོབ་སྟོན་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད།

༢༽ དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱྱི་ཁྱབ་ཁོངས་བང་ཕོགས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་འཛིན་རྱིམ་དགུ་པ་ནས་བཅུ་གཉྱིས་བར་གྱི་
སོབ་ཕྲུག་ཚོར་མདུན་ལམ་ཚོད་རྒྱུགས་ཀྱྱི་ཡོ་བད་སད་དེ་རང་རང་གྱི་འདུན་པ་དང་ནུས་སྟོབས་བརྟག་དཔྱད་དང་། ལྷོ་
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ཁུལ་སོབ་གྲྭ་ ༦ ལ་ཁང་ཚན་ནང་ཁུལ་དབར་མདུན་ལམ་ཤེས་བའྱི་འདྲྱི་རད་འགྲན་བསྡུར། ཕྲུ་གུའྱི་མདུན་ལམ་ཐོག་ཕ་

མས་འགན་ཁུར་བཞེས་ཕོགས་སྐོར་བང་ཤར་གཙོས་པའྱི་ལྷོ་བང་གཉྱིས་ཀྱྱི་ གཞྱིས་ཆགས་ ༡༣ ལ་སོབ་གསོ། སེང་
ལོར་དང་དྱིལྱིར་རྟེན་གཞྱི་བས་པའྱི་མཐོ་སོབ་སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་བང་ཤར་ཁུལ་གྱི་སོབ་ཁག་ ༧ ལ་ཆེད་

གཉེར་གྱིས་མཐོ་སོབ་ཁག་ནང་སོབ་ཚན་འདེམས་ཕོགས་སོགས་ཀྱྱི་ཐད་མོང་བ་བརེ་ལེན་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་གོ་སྱིག་
ཞུས།

༣༽ སོབ་ཕྲུག་སོ་སོའ ་ི མ་འོངས་མྱི་ཚེའྱི་མདུན་ལམ་གྱི་ཐག་གཅོད་ཚད་ལྡན་ཡོང་སད་འབྱིང་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་མདུན་ལམ་
སོང་དེབ་དང་། ལྷོ་ཁུལ་སོབ་གྲྭ་ ༧ ལ་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའྱི་མྱི་ས་ཁག་གྱི་གསུང་རོམ་གང་སར། རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའྱི་
མཐོ་སོབ་ལེགས་གྲས་ཁག་གྱི་ངོ་སོད་ལག་དེབ་གསར་བཟོ། ལྷོ་ཁུལ་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པས་ཕྲུ་གུའྱི་མདུན་ལམ་དང་
འབེལ་བའྱི་དཔེ་དེབ་དང་ཚུད་རྒྱུགས་གྲ་སྱིག་གནང་ཕོགས་སོགས་ཀྱྱི་སྐོར་གཞོགས་འདེགས་རྒྱུ་ཆ་གསར་གཟྱིགས་
ཀྱྱིས་འགྲེམས་སེལ་ཞུས།

༤༽ མདུན་ལམ་ཚན་པའྱི་འགན་འཛིན་ནས་དྱིལྱིར་ཡོད་པའྱི་མཐོ་སོབ་སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཐུག་འཕད་
ཀྱྱིས་དྱིལྱི་མཐོ་སོབ་ཁག་ཏུ་སོབ་འཇུག་སྐབས་དཀའ་ངལ་ཇྱི་འཕད་རྒྱུས་ལོན་དང་ལམ་སྟོན་གནང་།

༥༽ མདུན་ལམ་ཚན་པའྱི་གོ་སྱིག་འོག་རྒྱ་བལ་མཐོ་སོབ་ཁག་ཏུ་འགྲྱིམ་བཞྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༥༦ དང་། སོབ་གྲྭ་ཁག་
གྱི་རྒན་བདག་གྲངས་ ༣༨ དང་དགེ་རྒན་གྲངས་ ༡༨ ལ་འགོ་ཁྲྱིད་ནུས་པ་སེད་སྱིང་གྱི་ཟབ་སོང་། བལ་ཡུལ་ཁུལ་གྱི་
སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དགེ་རྒན་རྒྱུས་སྟོན་པ་ (Teacher Counselors) གྲངས་ ༢༠ དང་བལ་ཡུལ་ཞེ་ཆེན་དགོན་པའྱི་

དགེ་རྒན་གྲངས་ ༣༠ བཅས་ལ་རྒྱུས་སྟོན་གྱི་གལ་གནད་དང་། རྒྱུས་སྟོན་གྱི་རྱིམ་པ། དགེ་རྒན་རྒྱུས་སྟོན་པའྱི་ཁྱད་
ཆོས་སོགས་ཀྱྱི་སྐོར་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཞུས། དེ་བཞྱིན་སེང་ལོར་ནྱི་ལ་མང་གྷ་ལ་ཚོང་ལས་སོང་བརྡར་ཁང་དུ་ཡོད་པའྱི་
སོབ ་ཕྲུག་གྲངས་ ༦༧ ལ་ངག་རྒྱུགས་སོད་སྟངས་ཀྱྱི་རལ་དང་གདོང་ལེན་གནང་ཕོག ས་སོགས་ཀྱྱི་སྐོར ་སོབ ་ཁྲྱིད ་
གནང་།

༧༽ དམྱིགས་བསལ་ཤེས་ཡོན་ལས་རྱིམ། ལས་རྱིམ་འདྱི་བརྒྱུད་མདུན་ལམ་ཚན་པས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་སོལ་རྒྱུན་ལག་ཤེས་
ཀྱྱི་གལ་གནད་སྐོར་བཟོ་རྱིག་ཁྱད་ལས་པའྱི་གསུང་བཤད་དང་། སོབ་གྲྭ་ ༡༧ ལ་ལས་རྱིགས་སོབ་སོང་གྱི་གལ་གནད་

སྐོར་གཏམ་བརོད་ཁྲབ་སྟོན་སྐོར་སོད། གཞན་ཡང་སོབ་གྲ་ཁག་གྱི་དགེ་རྒན་གྲངས་ ༢༤ ལ་དམྱིགས་བསལ་དགོས་
མཁོ་ཅན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་གཟྱིགས་རྟོག་གནང་སྟངས་དང་སོབ་ཁྲྱིད་རྒྱུ་ཆ་བཟོ་སྟངས་སོགས་དང་། དེ་བཞྱིན་རྱི་མོའ ་ི
དགེ་རྒན་གྲངས་ ༡༦ ལ་རྱི་མོའ ་ི སྒྱུ་རལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་བཅས་ཀྱྱི་ཐོག་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཞུས།
ཇ༽ བ་དགའ་དང་གཟེངས་བསྟོད་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་ཁག

༡༽ སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དགེ་ལས་ཞབས་ལོ་ ༢༥ འཁོར་མཁན་གྲངས་ ༧༣ ལ་གཟེངས་བསྟོད་བ་དགའ་འབུལ་ལམ་ཞུས།

༢༽ སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ཤེས་སོད་གཙང་གསུམ་ཐོག་རེ་ཕུད་སོན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཕོ་མོ་གྲངས་ ༡༢༠ ལ་བུམ་སོན་གསུམ་
བལ་གྱི་གཟེངས་བསྟོད་ཕག་འཁྱེར་གནང་།
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༣༽ འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་རྒྱལ་ཡོངས་རྒྱུགས་སོད་ཆེན་མོའ ་ི སྐབས་རྱིག་ཚན་སོ་སོའ ་ི ནང་ཕོགས་བསོམས་བརྒྱ་ཆ་རེ་
ཕུད་སོན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༡ ལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་བ་དགའ་དང་ལག་འཁྱེར་གནང་།

༤༽ རྒྱ་བལ་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ལོ་འཁོར་བོད་ཡྱིག་འབྱི་རོམ་འགྲན་སྡུར་ཁོངས་རེ་ཕུད་སོན་པའྱི་འཛིན་རྱིམ་དྲུག་པ་

ནས་བཅུ་གཉྱིས་བར་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ ༢༡ ལ་ཕུལ་བྱུང་འབྱི་རོམ་བ་དགའ་ཧྱིན་སོར་ ༡'༥༠༠ རེ་གནང་མུས། རེས་ལོ་
ནས་ཧྱིན་སོར་ ༣'༠༠༠ ལ་སར་ཆ་ཞུས་ཡོད། དེ་བཞྱིན་འཛིན་རྱིམ ་སོ་སོའ ་ི རོམ་ཡྱིག་ལེགས་གྲས་ལྔ་ལ་གཟེངས་
བསྟོད་ཕག་འཁྱེར་ཕུལ།

༥༽ རྒྱ་བལ་གཏན་ཉྱིན་སོབ་ཁག་གྱི་ལོ་འཁོར་བོད་ཡྱིག་ཡྱིག་གཟུགས་འགྲན་སྡུར་ཁོངས་རེ་ཕུད་སོན་པའྱི་འཛིན་རྱིམ་དང་

པོ་ནས་བཅུ་གཉྱིས་བར་གྱི་སོབ་ཕྲུག་གསུམ་རེ་ལ་ཕུལ་བྱུང་ཡྱིག་གཟུགས་བ་དགའ་ཧྱིན་སོར་ ༥༠༠ རེ་གནང་མུས་
དང་། འཛིན་རྱིམ་སོ་སོའ ་ི ཡྱིག་གཟུགས་ལེགས་གྲས་ལྔ་ལ་གཟེངས་བསྟོད་ཕག་འཁྱེར་འབུལ་ལམ་ཞུས།

༦༽ བོད་ཡྱིག་འབྱི་རོམ་དང་ཡྱིག་གཟུགས་ཙམ་མ་ཟད་སོབ་ཕྲུག་ཁྲོད་སྱིར་བོད་ཡྱིག་ལ་ཆེ་མཐོང་དང་དོ་དབྱིངས་གོང་སེལ་

ཆེད་ལོ་འཁོར་རྒྱུགས་སོད་ནང་བོད་ཡྱིག་ལ་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་ལས་མཐོ་བ་ལོན་མཁན་ཨང་རྱིམ་མཐོ་ཤོས་དེར་བོད་ཡྱིག་
བ་དགའ་ཞེས་ཧྱིན་སོར་ ༥༠༠ རེ་འབུལ་མུས་ཡྱིན།

༧༽ བྱིས་པའྱི་ཀོག་རལ་ལས་གཞྱིའྱི་ཁོངས་གཏན་ཉྱིན་སོབ་ཁག་ཏུ་གཞྱི་རྱིམ་གོང་འོག་བར་གསུམ་གྱི་ཕུལ་བྱུང་ཀོག་པ་པོ་
གསུམ་ལ་ཕུལ་བྱུང་ཀོག་པ་པོའ ་ི བ་དགའ་ཧྱིན་སོར་ ༣'༠༠༠་༠༠ རེ་དང་ཕག་འཁྱེར་འབུལ་ལམ་ཞུས།

༨༽ སྱིད་སོང་གཟེངས་བསྟོད་ཁོངས་སྱིག་ཞུགས་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ (Ph.D) སོབ་ཐོན་གྲངས་ ༥ ལ་ཆེ་བསྟོད་ལག་
ཁྱེར་དང་ལེགས་སེས་སོར་ ༢༠'༠༠༠།༠༠ རེ་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

༩༽ ཤེས་རྱིག་སོབ་ཡོན་ཞུ་སོད་གནང་བཞྱིན་པའྱི་ཉེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་དང་། གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་
སོབ་མ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ཡན་ལོན་མཁན་གྲངས་ ༨༥ བྱུང་ཡང་། ལེགས་གསོལ་བ་དགའ་སྱིག་དོན་ཤེས་རྱིག་དང་སོབ་གྲྭ་

གཞན་ནས་སོབ་ཡོན་མེད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་བཞྱིན། འདྱི་ལོ་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་ཁོངས་དབུས་བོད་

སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱྱི་སོབ་ཡོན་བཞེས་མཁན་སོབ་མ་ ༣ བྱུང་བ་ལྟར་བ་དགའ་ཧྱིན ་སོར་ ༡༠'༠༠༠།༠༠ འཕར་མ་
གནང་ཡོད།

ཉ༽ དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱྱི་སོབ་ཁག་རྱིས་ལེན་སྐོར།
༡༽ རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་འབྱིང་རྱིམ་སོབ་ཁག་ ༥ དང་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་ཁག་ ༥
རྱིས་བངས་ཟྱིན་པ་མ་ཟད། སོབ་གྲྭ་དེ་དག་ལ་དམྱིགས་བསལ་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་བརྒྱུད་དགེ་ཆེ་ ༦ དང་དགེ་

རྒན་ ༥༧ བཀོད་སྱིག་གནང་ཟྱིན་པ་དང། གཞན་ཡང་སཾ་བོ་ཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པའྱི་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་ནས་དགོས་ངེས་
ཀྱྱི་རྱིས་པ་ ༨ དང་། དྲུང་ཡྱིག ༢ ཡྱིག་གད་ ༥ བཅས་ཀྱང་བསྐོ་གཞག་གནང་ཟྱིན་ཡོད།
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༢༽ སྱི་ཡོངས་ཆ་ནས་ད་ཕན་རྱིས་ལེན་ཟྱིན་པའྱི་སོབ་ཁག་ ༡༠ ནང་ཕྲུ་གུའྱི་ཤེས་ཡོན་དང་། སྱིག་འཛུགས། ལྷག་པར་དགེ་
ལས་སོབ་ཕྲུག་ཕ་མ་བཅས་ཀྱྱི་དབར་ཕན་ཚུན་སེམས་ཐག་ཉེ་རུ་སོང་སྟེ་དོན་དམ་ཤེས་ཡོན་གནད་སྨྱིན་ལ་མཁོ་བའྱི་
ཁོར་ཡུག་བཟང་པོ་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

༣༽ དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱྱི་འཕོས་གཞྱི་རྱིམ་གོང་མའྱི་སོབ་ཁག་ ༡༤ ནང་དགེ་རྒན་ལྡེང་ངེས་བསྐོ་གཏོང་ཡོང་
ཐབས་དང། གཞན་ཡང་གང་མགོགས་རྱིས་སོད་སད་འབེལ་ཡོད་མྱི་ས་ཁག་ལན་མང་མཇལ་འཕད་ཀྱྱིས་བཀའ་སྡུར་
རྱིམ་པ་དང་ཐབས་ཤེས་ཡོད་དགུ་རལ་སྤྲུགས་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

ཏ༽ ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཤེས་ཡོན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན།

ས་གནས་འགོ་འཛིན་མང་དག་ཅྱིག་ནས་རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་རྱིས་བངས་ཟྱིན་པའྱི་
སོབ་གྲྭར་དགེ་ཆེ་གསར་བསྐོ་དང་དགེ་རྒན་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་གསར་འཛུགས་གནང་རྒྱུས་མཚོན། དབར་ཁའྱི་གུང་

སེང་སྐབས་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་རྱིགས་ལམ་དང་། བོད་ཡྱིག་འཛིན་གྲྭ། དེ་བཞྱིན་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་ཁང་ཉམས་གསོ་དང་
གློག་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་གསར་སྐྲུན་ཞུ་རྒྱུ། དཔལ་འབོར་གྱི་རོགས་རམ་ཐབས་འཚོལ་གནང་རྒྱུ། ཉམ་ཐག་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་

སོབ་འཇུག་བ་རྒྱུ། རྒྱལ་ཡོངས་ཕྲུ་གུའྱི་དུས་སྟོན་ལ་མཉམ་ཞུགས། རྱི་མོ་དང། འབྱི་རོམ། རེད་མོའ ་ི ལམ་ནས་དུས་དྲན་
སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུ། དབུས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་འབེལ་གྱིས་ས་གནས་ཀྱྱི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་མདུན་ལམ་སོབ་

སྟོན་དང་ཕ་མ་རྣམས་ལ་ཕྲུ་གུའྱི་ཤེས ་ཡོན་ཐད་འགན་འཁུར་བཞེས ་སྟངས། ནང་ཆོས ་ངོ་སོད་གོ་སྱིག་ཞུ་རྒྱུ་སོག ས་
འཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་གནང་བྱུང་བར་ལེགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
ཐ༽ ཐ་སྙད་གཏན་འབེབས་ལས་གཞྱི།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༦ ནས་ ༢༠ བར་དང་། ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༧ ནས་ ༢༡ བར་ཁྱོན་བསོམས་ཉྱིན་གྲངས་
བཅུའྱི་རྱིང་ཨྱིན་བོད་ཐ་སྙད་གཏན་འབེབས་ཀྱྱི་ཚོགས་འདུ་བསངས་ཏེ་བརྡ་ཆད་དེབ་ཕེང་དགུ་པ་གྲངས་ལྔ་སྟོང་འདོན་

སེལ་ཞུས་ཏེ་སོབ་གྲྭ་དང་ཚོགས་སེ་ཁག་ལ་བགོ་འགྲེམས་ཞུས། དེ་བཞྱིན་ཨང་རྱིས་དང་འཛིན་སོང་གྱི་ཐ་སྙད་བཞྱི་བརྒྱ་

ལྔ་བཅུ་ཙམ་གཏན་འབེབས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པས་རྱིང་མྱིན་དེབ་ཕེང་གཉྱིས་འདོན་འཆར་ཡོད། མང་ཚོགས་ནས་
བཀོལ་སོད་རྒྱ་གང་ཆེ་ཡོང་སད་ད་བར་ད་ཤོད་བོད་ཁྱྱིམ་དང་སཾ་བོ་ཊ་མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་སོགས་
ལ་བརྡ་ཆད་གོ་རྟོགས་ཀྱྱི་ལས་གཞྱི་སེལ་ཡོད།

ད༽ མཐོ་སོབ་སོབ་ཡོན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན།

༡༽ མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཡོན་རོགས་རམ་ཐབས་འཚོལ།
ཕྱི་ནང་གྱི་རོག ས་ཚོག ས་ཁག་ལ་རོག ས་སྐུལ་རྒྱུན་སོང ་ཞུས་འབས་རྒྱ་བལ་གཉྱིས ་ནང་ཡོད ་པའྱི་འཛིན་རྱིམ ་བཅུ་

གཉྱིས་ཐོན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གསར་པ་ ༥༢༤ དང་། མཐོ་སོབ་འདྲ་མྱིན་ནང་མུ་མཐུད་སོབ་སོང་གནང་བཞྱིན་པའྱི་སོབ་

ཕྲུག་ ༥༠༠ བཅས་ཁྱོན་བསོམས་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༠༢༤ རྣམས་ལ་ཉེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་དང་གཙུག་
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ལག་རབ་འབམས་པ། དུས་ཐུང་ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར། དུས་ཐུང་ལག་ཁྱེར་སོབ་སོང་། རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན།
ཉམས་ཞྱིབ་སོབ་སོང་སོགས་ཀྱྱི་ཆེད་སོབ་ཡོན་རོགས་དངུལ་ ༣༧,༨༤༣,༠༨༦།༠༠ ཐབས་འཚོལ་ཐུབ་ཡོད།
༢༽ དམྱིགས་བསལ་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས།

རྒྱ་གར་དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་བརྒྱུད་སྨན་པའྱི་ས་མྱིག་ ༡ དང་བཟོ་སྐྲུན་རྱིག་གནས་ ༦ དུས་ཐུང་ལག་འཁྱེར་
སོབ་སོང་ ༤ དགེ་རྒན་འོས ་སོང་ ༤ ཀམ་པུ་ཊར་སོབ་སོང་ ༢ སྨན་སོར་སོབ་སོང་ ༡ དང་། ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སེ་
གཞུང་ནས་སྨན་པ་ ༢ བཅས་ཟུར་བཅད་ས་མྱིག་ཁྱོན་བསོམས་གྲངས་ ༢༠ ཡོད་པ་ཆ་ཚང་བཀང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

༣༽ མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཡོན་བགོ་འགྲེམས།

༣་༡ རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཤེས་རྱིག་མཐོ་སོབ་སོབ་ཡོན་ཁོངས་འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་གསར་པ་གྲངས་ ༥༢༤ ལ་མཐོ་སོབ་
སོབ་ཡོན་བགོས་འགྲེམས་ཞུས།

༣་༢ ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་དགེ་རའྱི་སོབ་ཡོན་ཁོངས་ཉེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༨༦ དང་། གཙུག་
ལག་རབ་འབམས་པའྱི་ཁོངས་སོབ་ཕྲུག་ ༡༠ བཅས་ཁྱོན་བསོམས་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༩༦ ལ་སོབ་ཡོན་ཕུལ་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡོད།

༣་༣ རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་མཐོ་རྱིམ་ཉམས་ཞྱིབ་སོབ་ཡོན་ཁོངས་འབུམ་རམ་པ་ (Ph.D) གྲངས་ ༦ དང་། M.Phil
གྲངས་ ༡༠ བཅས་ཁྱོན་བསོམས་སོབ་མ་གྲངས་ ༡༦ གསར་འདེམས་བྱུང་ཡོད།

༣་༤ བལ་ཡུལ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཡོན་ཁོངས་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་སོབ་གཉེར་ཆེད་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༥
ལ་སོབ་ཡོན་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

༣་༥ བོད་ཀྱྱི་མཐོ་རྱིམ་རྱིག་གནས་སོབ་ཡོན་ཁོངས་ས་རཱ་མཐོ་སོབ་ཁང་དུ་སོབ་མ་གྲངས་ ༤༧ དང་ནོར་གླྱིང་བོད་ཀྱྱི་མཐོ་
རྱིམ་སོབ་ཁང་ལ་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༠ བཅས་སོབ་མ་གྲངས་ ༥༧ སོབ་ཡོན་འབུལ་མུས་ཡྱིན།

༣་༦ ཡྱིག་འགྲུལ་གྱི་ལམ་ནས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཡོན་ཁོངས་དགེ་རྒན་གྲངས་ ༡༩ དང་སྱི་ཞུ་ལས་བེད་པ་གྲངས་ ༣ འཛིན་
རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་པའྱི་སོབ་མ་གྲངས་ ༧ བཅས་ཁྱོན་བསོམས་དགེ་ལས་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༢༩ ལ་སོབ་ཡོན་ཕུལ་
ཐུབ་ཡོད།

༣་༧ སྱིད་སོང་ཆེད་ལས་སོབ་ཡོན་ཁོངས་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་ཉེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་སོབ་མ་གྲངས་ ༡༤
དང་། གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་སོབ་མ་གྲངས་ ༡༡ བཅས་ཁྱོན་བསོམས་སོབ་མ་གྲངས་ ༢༥ ལ་རོགས་སོར་ཞུས་
ཡོད།

༣་༨ ཉམ་ཐག་སོབ་ཡོན་ཁོངས་འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་གྲངས་ ༣༦ ལ་སོབ་ཡོན་ཙམ་མ་ཟད། སྱིག་དོན་སོབ་ཕྲུག་རེར་ཧྱིན་
སོར་ ༥'༠༠༠།༠༠ ཐམ་པ་འཕར་མ་ཕུལ་ཐུབ་ཡོད།

ན ༽ ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་སོབ་མ་འདེམས་གཏོང་།
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༡༽ ཨྱིན ་ཡུལ་པེས ་ཊ་ལོ་ཛི་རྒྱལ་སྱིའ ྱི་ཐེབ ས་ར་ (Pestalozzi International Village Trust) ནས་ Sussex
Coast College, Hastings མཐོ་སོབ ་ཏུ་ལོ་གཉྱིས ་ཀྱྱི་ A-Level སོབ ་སོང་ཆེད་སོབ ་ཕྲུག་ ༢ འདེམ ས་སྒྲུག་

གནང་ཡོད་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་སོབ་བསོད་གནང་གཏན་འཁེལ་ཡོད།

༢༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་ཨ་རྱི་བོད་མྱིའྱི་སོབ་ཡོན་ལས་གཞྱི་ཁོངས་རྒྱ་བལ་གཉྱིས་ནས་སོབ་གཉེར་བ་གྲངས་ ༩ འདེམས་
སྒྲུག་བྱུང་བ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨ ནང་སོབ་བསོད་གནང་འཆར་ཡོད།

༣༽ GLI སོབ་ཡོན་ཁོངས་སོབ་ཕྲུག་ ༡ འདེམས་སྒྲུག་བྱུང་བ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ནང་ཨ་རྱིར་སོབ་བསོད་གནང་འཆར་ཡོད།
༤༽ United World College ཁྱབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་སོབ་འཇུག་ཆེད་ United World College - India
དང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཟུང་འབེལ་གྱིས་འདེམས་རྒྱུགས་བཞེས་ཏེ་སོབ་མ་ ༤ འདེམས་སྒྲུག་གནང་ཡོད་པ་
༢༠༡༧ ནང་བསོད་གཏན་འཁེལ་ཡོད།

༥༽ ཉྱི་འོང་ Chiba Institute of Technology, Japan མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་སོབ ་

ཡོན་ཆེད་འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༢༡ བྱུང་བ་ནས་གསུམ་འདེམས་སྒྲུག་དང་གཉྱིས་སྒུག་ཐོར་བཞག་
ཡོད། བདམས་སྒྲུག་ཟྱིན་པའྱི་སོབ་མ་རྣམས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ནས་སོབ་གྲྭར་གཏང་རྒྱུ།

༦༽ ཨྱིན་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ལོན ་ཌོན ་དུ་ Oxford Programme for Undergraduate Studies ཞེས ་སྱི་ཞུ་ལས་
བེད་པ་དང་དགེ་རྒན་ཆེད་ཟླ་གསུམ་དུས་ཐུང་སོབ་སོང་གྱི་ས་མྱིག་གཉྱིས་ཡོད་པ་བཞྱིན་སྱི་ཞུ་ལས་བེད ༡ དང་སོབ་
གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་ ༡ འདེམས་སྒྲུག་གྱིས་སོབ་བསོད་ཟྱིན།

༧༽ ཨ་རྱིར་སོབ་སོད་ཆེད་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་སོབ་མ་ཞྱིག་དེ་གའྱི་ Rotary Club སོབ་ཡོན་ཆེད་གདམ་སྒྲུག་
གནང་རྒྱུ་དང་། བདམས་སྒྲུག་ཟྱིན་པའྱི་སོབ་མ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་དང་ལྷན་མཐའ་མའྱི་ཚུད་རྒྱུགས་
ནང་ཞུགས་རྒྱུར་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་དགོས་ཞུ་འཆར་ཡོད།

༨༽ ཨུ་རུ་སུ་མངའ་ཁོངས་ཁལ་མྱིག ་དང་ཐུ་བ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་གཉྱིས ་ནང་ཨུ་རུ་སུའྱི་སྐད་ཡྱིག་གཙོས་པའྱི་སོབ་ཚན་

གཞན་གྱི་ཐོག་སོབ་སོང་བ་རྒྱུར་ཉེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་སོབ་ཡོན་གཉྱིས་ཀྱྱི་གསལ་བསགས་གནང་ཟྱིན་
པ་དང་། རྱིང་མྱིན་སོབ་ཕྲུག་གཉྱིས་འདེམས་སྒྲུག་ཞུ་འཆར་ཡོད།

པ༽ གཞྱི་རྱིམ་སོབ་ཡོན་དང་སོབ་འཇུག་གྱི་ལས་དོན།
༡༽ གཞྱི་རྱིམ་སོབ་ཡོན་ཐབས་འཚོལ།

ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་ཁག་དང་། རང་རྱིགས་སྱིན་བདག་ཁག་གཅྱིག་ནས་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༢༠༦ ལ་སོབ་

༢༽

ཡོན་དང་སོབ་དོད་རོགས་དངུལ་ཁྱོན་བསོམས་ཧྱིན་སོར་ ༢༤'༦༢༧'༦༠༤།༠༠ ཐོབ་སོན་བྱུང་ཡོད།
ཉམ་ཐག་ཨང་ག་པ་ཅན་དང་གཞན་དབུལ་ཕོངས་ཕྲུ་གུའྱི་སོབ་ཡོན་རོགས་སོར།
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༢་༡

༢་༢

ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཁོངས་ཉམ་ཐག་ཕྲུ་གུ་གྲངས་ ༡༦༤ དང་། ད་ས་བོད་ཁྱྱིམ་ཁོངས་ཕྲུ་གུ་གྲངས་ ༢༩༨ མ་སུ་རྱི་

བོད་ཁྱྱིམ་ཁོངས་ ༡༩༨ བཅས་ཁྱོན་བསོམས་ ༦༦༠ ཡོད་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཉམ་ཐག་བལྟ་སོང་ར་འཛིན་ལམ་
སྟོན་ལྟར་གཟྱིགས་རྟོག་ཞུ་མུས་ཡྱིན།

གཞྱིས་ཆགས་སོ་སོའ ་ི ཉྱིན་སོབ་ནང་འགྲོ་བཞྱིན་པའྱི་ཉམ་ཐག་ཕྲུ་གུ་གྲངས་ ༢༧ ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ར་
འཛིན་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཟླ་རེར་སོབ་དོད་སོར་ ༡༠༠༠ རེ་གནང་མུས་ཡྱིན།

༢་༣ གཏན་སོབ་ཁག་ནང་བསོད་མུས་ཉམ་ཐག་ཨང་ག་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱྱི་ཟས་གོས་གནས་མལ་གླ་དོད་ཆ་ཚང་ནར་གཏོང་
ཐོག་ལག་དངུལ་དང་། སོབ་འཇུག་སྐབས་དང་སོབ་གྲྭའྱི་དགུན་དུས་གུང་སེང་སྐབས་བཅས་སུ་ལམ་གྲོན་ཞུས་རྱིགས་
ལ་མཐུན་རྐྱེན་སོར་སོད་ཞུ་མུས་ཡྱིན།

༢་༤ ཀྲུ་ཀྱིང་ཁུལ་གྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་ལོ་སོན་པ་གྲངས་ ༢༩༩ སོབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་ཁོངས་ནས་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༢༦༩ ལ་ཉམ་
ཐག་ཕྲུ་གུ་སྱི་མཚུངས་ལག་དངུལ་གནང་མུས་མ་ཟད། ལོ་གཉྱིས་བསྟུད་མར་དབར་དགུན་གུང་སེང་སྐབས་ཕ་མའྱི་སར་
བསོད་མ་ཐུབ་པའྱི་ཕྲུ་གུ་གྲངས་ ༨༣ ལ་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་ཀྱྱིས་ཕར་ཕྱིར་ལམ་གྲོན་བསོམས་ཧྱིན་སོར་
༢་༥

༤༣༥'༥༧༠།༠༠ ཐམ་པ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཏེ་ཕ་མ་ཐུག་འཕད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

ཤྱི་ན་སར་བོད་རྱིགས་ཁ་ཆའྱི་ཉམ་ཐག་ཕྲུ་གུ་གྲངས་ ༢༩ ལ་ཟླ་རེར་འཚོ་སོན་སོར་ ༥༠༠ རེ་ས་གནས་འབེལ་མཐུད་པ་
བརྒྱུད་ཁུངས་སོད་ཞུ་མུས་ཡྱིན།

༣༽ བལ་ཡུལ་ཁུལ་གཟྱིགས་རྟོག

བལ་ཡུལ་ཁུལ་བོད་རྱིགས་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་གངས་ཅན་བདེ་ར་ནས་གཟྱིགས་རྟོག་གནང་མུས་ཐོག་དྭ་ཕྲུག་དང་ཕེད་དྭ་
ཕྲུག་རྣམས་ད་ས་དང་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་སུ་སོབ་འཇུག་གནང་བོ་ཡོད་རྱིགས་ལ་སོབ་འཇུག་རྒྱབ་གཉེར་གནང་

མུས་མ་ཟད། ཁྱབ་ཁོང ས་རྒྱ་གར་གཏན་སོབ ་ཁག་ནང་སོབ ་འཇུག་ཞུས་པ་རྣམས་ལ་ཟས་གོས་གནས་མལ་ཐོག ་
དམྱིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་གནང་མུས་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོབ་ཅན་རྣམས་ལ་ཉམ་ཐག་སྱི་མཚུངས་
འཚོ་སོན་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་མུས་ཡྱིན།

༤༽ ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག

ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ས་ཁུལ་ ༩ ནས་ཕྲུ་གུ་གྲངས་ ༩༣ གཏན་སོབ་ཁག་ནང་སོབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་ཁོངས་ནས་ཕྲུ་གུ་

༥༽

༦༡ གྱི་ཟས་གོས་གནས་མལ་ཆག་ཡང་གནང་ཡོད།
སྱི་ཞུ་ལས་བེད་པའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་སོབ་འཇུག

༥་༡ འདྱི་ལོར་སྱི་ཞུ་ལས་བེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་ལོ་སོན་པ་གྲངས་ ༡༥ དང་རང་ཁོངས་ལས་བེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་གྲངས་ ༦ ཡོད་པ་
རྣམས་ད་ས་བོད་ཁྱྱིམ་དང་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་ཁོངས་རྒྱན་བསྐྱུར་ཆ་བགོས་ཞུས་ཡོད། རྒྱན་ཐོན་བྱུང་ཡང་ཕ་མའྱི་སར་

བདག་ཉར་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་ཉྱིན་སོབ་ཁག་ཏུ་གཏོང་བཞྱིན་པའྱི་སྱི་ཞུ་ལས་བེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཁྱོན་བསོམས་གྲངས་ ༡༧ ཡོད་
པ་རྣམས་ལ་ཡང་སོབ་དོད་ཟླ་རེར་སོར་ ༤༠༠ རེ་གནང་བཞྱིན་ཡོད།
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༥་༣

༦༽

སཾ་བོ་ཊ་ཁྱབ་ཁོངས་གཏན་འཇགས་ལས་བེད་རྣམས་ཀྱྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་ལོ་སོན་པ་གྲངས་ ༤༥ ལ་ཟླ་རེར་སོབ་དོད་སོར་

༤༠༠ རེ་གནང་བཞྱིན་ཡོད། དེ་བཞྱིན་གཏན་སོབ་ནང་བསོད་རྱིགས་ལ་ཟས་གོས་གནས་མལ་གླ་དོད་གཏན་སོབ་སོ་
སོའ ་ི ཚད་གཞྱི་ལྟར་ནར་གཏོང་ཞུ་མུས་ཡྱིན།

ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་ལ་དམྱིགས་བསལ་ལྟ་སོང་།
སྱིད་བྱུས་འདྱིའྱི་འོག་འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པ་ཡན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༤༥ སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་རྒྱན་བསྐྱུར་ལམ་ནས་ཆ་བགོས་

ཞུས། དེ་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ རེས་སུ་སེས་པའྱི་ཕྲུ་གུ་གྲངས་ ༩༢ ལ་ཟླ་རེར་སོར་ ༥༠༠ དང་། དེའྱི་
གོང་དུ་སེས་པའྱི་ཕྲུ་གུ་རང་ལོ་ ༣ ཡན་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་མ་ཐོན་པའྱི་ཕྲུ་གུ་གྲངས་ ༣༨༨ ལ་སོབ་དོད་/ བྱིས་དོད་ཟླ་རེར་
སོར་ ༣༠༠ རེ་བཅས་བསོམས་ཕྲུག་གྲངས་ ༤༨༠ ལ་བགོ་སོད་ཞུས་ཡོད།
༧༽

སོབ་འཇུག་ལས་དོན་དང་སོབ་དོད།

ཤེས་རྱིག་ནས་ཐད་ཀར་གཏན་སོབ་ཁག་ ༧ ནང་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༢༩༦ སོབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་ཁོངས་ཕྲུག་གྲངས་
༡༠༤ ཡྱི་ཟས་གོས་གནས་མལ་དོད་ཆ་ཚང་ཤེས་རྱིག་ནས་སྒྲུབ་མུས་དང་། སོབ་གྲངས་ ༩༠ ལ་ཕེད་ཆག འཕོས་༡༠༢
ནས་སོབ་དོད་ཆ་ཚང་འབུལ་མུས་སུ་ཡོད།

ཕ༽ ཕྱི་ནང་རོགས་སོར།

གོང་གསལ་བོད་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱྱི་ཤེས་ཡོན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཁག་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ་ནྱི་སྱི་སེར་མང་དག་ཅྱིག་

གྱི་མཐུན་འགྱུར་རོགས་སོར་གནང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་གྱི་ཡོད་པས་ད་ལན་གོ་སྐབས་
འདྱི་བརྒྱུད་ཚང་མར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱྱི་ལས་བསོ མས་སྙྱིང་བསྡུས་སུ། ཤེས་རྱིག་བཀའ་
བོན་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ལ་ཕུལ།

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

དེ་རྱིང་ལས་རྱིམ་ལྔ་པའྱི་ཁ་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱྱིས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་་༢༠༡༧ ལོའ ་ི ལས་བསོམས་
རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ ལས་རྱིམ་ནང་ལ་ཡོད། སྙན་སོན་གནང་
མཁན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

༄༅། །བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ལོའ ་ི
ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གྲངས་ ༥༦༢ ཡོད་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་
ཞུས་པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ་ཁག་གཤམ་གསལ།
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ཀ༽
༡།

ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས།

ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༣ ༢༽ ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས། ༢་༡ འཛིན་རྱིམ་ ༡༢ ཀྱྱི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱྱི་ཡྱིག་
རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་རེའུ་མྱིག་ཨང་ ༡༦ ནང་སེལ་ཀོབ་དབུས་མར་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་མཁན་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༧

ནས་ ༡༠ ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕོད་པས་སྱི་ཡོངས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༨།༨༢ ཀྱྱིས་བོད་སོབ་ཡོངས་ནས་དམའ་ཤོས་རེད་འདུག་ན་
སོབ་གྲྭའྱི་ཐོག་ནས་གྲུབ་འབས་དེ་ལ་དཔྱད་ཞྱིབ་ཀྱྱིས་མ་འོངས་བཟང་ཕོགས་སུ་བསོད་རྒྱུའྱི་ལེགས་སེལ་ཉེས་འགོག་
གྱིས་ཐབས་ལམ་དང་ལམ་སྟོན་ག་རེ་གནང་འཆར་ཡོད་སྐོར་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།
༢།

ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༥ སོབ་དེབ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ ༡་༡ ནང་གཞྱི་རྱིམ་གོང་མ་འཛིན་རྱིམ་དགུ་པ་
ནས་བཅུ་གཉྱིས་བར་གྱི་བོད་ཡྱིག་བསབ་གཞྱི་ར་འཛིན་ལ་བསར་ཞྱིབ་དང་མཐའ་མའྱི་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་

གསལ་ཐད། འཛིན་རྱིམ་དེ་དག་གྱི་བོད་ཡྱིག་བསབ་གཞྱི་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་ནང་འགྱུར་བ་ཆེ་ཤོས་གང་དང་
༣།

གང་གནང་ཡོད་དམ།

ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༥ ༡་༢ འཛིན་རྱིམ་དྲུག་པའྱི་ཨང་རྱིས་སོབ་དེབ་བསར་ཞྱིབ་དང་གཏན་འབེབས་གནང་
བ་དང་། ༡་༣ འཛིན་རྱིམ་དང་པོ་ནས་བཅུ་པ་བར་གྱི་ཚིག་གནད་གཅྱིག་བསྡུས་ཀྱྱི་དཔེ་རྱིས་ཅན་གྱི་ཨང་རྱིས་ཚིག་

མཛོད་བསར་ཞྱིབ་དང་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ལས་འབྱུང་འགྱུར་སོབ་དེབ་བཟོ་འགོད་དང་། དགེ་རྒན་གྱི་སོབ་ཁྲྱིད་
རྒྱུ་ཆ་སོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་རེ་ཡོད་གསལ་ཐད། བཀའ་ཤག་གྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་འཛིན་
རྱིམ་བདུན་པ་ནས་བཅུ་པ་བར་ཨང་རྱིས་བོད་ཡྱིག་ནང་སོབ་འཁྲྱིད་ཆེད་སོབ་དེབ་ག་དུས་བཟོ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཚད་
༤།

བཟུང་ཡོད་དམ།

ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༧ ཁ༽༡་༦ སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་དགོང ས་བཞེད་དང་

མཐུན་པའྱི་ཆོས ་ལུགས་དང་མ་འབེལ ་བའྱི་བཟང་སོད་སོབ ་སེལ ་གནང་ཕོག ས་ཀྱྱི་གལ་གནད་དང་། ཡང་ལས་
བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༩ པའྱི་ ༣་༣ ཨྱིན་ཡྱིག་ཐོག་ཡོད་པའྱི་ཕག་དཔེ་གྲངས་ ༢༤༢ དང་བོད་ཡྱིག་ཐོག་ཡོད་པའྱི་

ཕག་དཔེ་གྲངས ༡༥༠ ཐམ་པ་འགྲེམས་སེལ་གྱིས་སོབ་ཁག་སོ་སོར་ལས་འཆར་སེལ་དགོས་ཞུས་ཡོད་གསལ་ཐད།
སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ལས་འཆར་ནང་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའྱི་བཟང་སོད་སེལ་ཕོགས་ཐད་གཅྱིག་གྱུར་མྱིན་པར་ས་
ཚོགས་གཅྱིག་འདུག་ན། ད་ལྟའྱི་གནང་སྟངས་དེས་གྲུབ་འབས་ཐུགས་བོ་ཁེངས་པ་ཞྱིག་ཡོང་རེ་འདུག་གམ་ཡང་ན་
༥།

འགྱུར་བ་དགོས་པར་གཟྱིགས་སམ།

ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༧ ཁ༽༡་༧ ཤེས་རྱིག་ཚོགས་ཆེན་བཞྱི་པ་དང་དྲུག་པ་བར་དང་། ས་ལོའ ་ི བོད་ཡྱིག་
རྒྱུས་སྟོན་པའྱི་གྲོས་ཆོད་ལག་བསྟར་ཇྱི་བྱུང་བསར་ཞྱིབ་དང་འབེལ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་སོབ་སེ་ཁག་ནས་
མཇུག་སོང་གནང་དགོས་རྱིགས་ཀྱྱི་ཐོག་གོ་བསྡུར་གནང་སྟེ། འདྱི་ལོའ ་ི སོབ་དུས་གསར་པ་ནས་མཇུག་སོན་གནང་
རྒྱུའྱི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཞེས་འཁོད་འདུག་པ་གནད་དོན་གང་དང་གང་མཇུག་སོན་གནང་རྒྱུའྱི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡོད་
དམ།
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༦།

ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་རྒྱུས་སྟོན་ཟབ་སོང་ས་མང་ཞྱིག་གནང་བཞྱིན་འདུག་པ་

རེ་ཟུང་འཛིན་གྲྭ་ཚོགས་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་འཁེལ་བས་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་དགེ་རྒན་མེད་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་འདུག་ན། སད་
ཕྱིན་ཉྱིན་རེའྱི་སོབ་འཁྲྱིད་ཀྱྱི་ལས་དོན་ལ་འཐུས་ཤོར་མེད་པ་དགོས་གལ་དང་། ཟབ་སོང་ནང་མཉམ་བཞུགས་སྐབས་
དགེ་རྒན་ཞབས་ལོ་ ༢༠ ཡན་ལོན་པ་དང་དགེ་རྒན་གསར་དུ་ཞུགས་མཁན་རྣམས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་གཟྱིགས་ཕོགས་

༧།

ཡོད་དམ་ཡང་ན་ཁྱད་པར་ཡོད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༡༢ ༧་༨ བོད་མྱིའྱི་ངོ་བོའ ་ི ལས་འཆར་འོག་༼བོད་མྱིའྱི་ངོ་བོ་༽ཞེས་པའྱི་དེབ་ཆུང་རོམ་
སྱིག་དང་འཛམ་གླྱིང་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་བགོ་འགྲེམས་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་མ་ཟད། ས་བབ་དང་བསྟུན་ནས་བགྲོ་གླེང་གཏམ་

བཤད་སོགས་གང་འོས་གནང་ནས་སྙན་ཐོ་འབུལ་རྒྱུར་མངགས་ཟྱིན་གསལ་ཐད། ལས་འཆར་དེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་
གང་ཡྱིན་དང་། སོབ་གྲྭ་ག་ཚོད་ནང་བགྲོ་གླེང་གཏམ་བཤད་ག་ཚོད་གོ་སྱིག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་མེད། དེ་དག་ལས་ཐོག་
༨།

མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ལྟར་གྲུབ་འབས་ཐོན་པ་བྱུང་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༡༦ ༥༽ནང་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མ་དང་སོན་འགྲོའ ་ི དགེ་རྒན་གྱི་བོད་ཡྱིག་གནས་ཚད་ཡར་
རྒྱས་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལས་འཆར་གཉྱིས་འཁོད་འདུག་ཀྱང་། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་
པའྱི་ནང་གསེས་དགུ་པའྱི་ནང་ "སོབ་རྱིམ་ཚང་མའྱི་སོབ་དགེ་རྣམས་སྱི་ཚོགས་ནང་མཐོང་ཆེར་བརྱིས་ཏེ་ཤེས་ཡོན་
བཟང་ཤོས་ཁག་སོབ་དགེར་འཇུག་ཐབས་" ཞེས་གསལ་བ་བཞྱིན། གཞྱི་རའྱི་ལས་རྱིགས་འདེམས་ཕོགས་སོབ་མ་
སོ་སོའ ་ི དོ་དབྱིངས་ལ་རག་ལུས་རུང་། སོབ་དགེ་རྣམས་སྱི་ཚོགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་འཛུགས་སྐྲུན་མཁན་ཡྱིན་ཞེས་

གསུང་སོལ་ལྟར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་རང་རེའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཕེབས་སྐབས། བཅའ་ཁྲྱིམས་
དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པའྱི་ནང་གསེས་དགུ་པ་ལུང་འདྲེན་གྱིས་ཤེས་ཡོན་བཟང་ཤོས་ཁག་དགེ་རྒན་གྱི་ལས་རྱིགས་

འདེམས་རྒྱུའྱི་ཐད་བོ་སྟོབས་སེལ་བའམ་ཡང་ན་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད། མེད་ཚེ་མ་འོངས་
༩།

གནང་འཆར་ཡོད་དམ།

ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༢༤ ༢༤༽ སོབ་གྲྭའྱི་སེ་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་ཞེས་པའྱི་ནང་།
རང་རེའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ཚགས་ཚུད་གཏང་རྒྱུ་དང་། ཆེས་མཐོའ ་ི འཛིན་སོང་
ལྷན་ཚོགས་གསར་འཛུགས། སོབ་ཡོན་དང་སོབ་འཇུག་སྐོར། དེ་བཞྱིན་གནད་དོན་གཞན་སྐོར་བགྲོ་གླེང་གོ་བསྡུར་

ཐག་གཅོད་གནང་གསལ་ཐད། ཆེས་མཐོའ ་ི འཛིན་སོང་ལྷན་ཚོགས་གསར་འཛུགས་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཞྱིབ་
ཕ་འགྲེལ་བཤད་ཡོང་བ་དང་། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱྱི་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ་

ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོབ་ཐང་། "ཀ༽ ༡༣།༡ ནང་བོད་ཀྱྱི་ཡུལ་མྱི་ཡྱིན་པ་དང་། ཡུལ་མྱིའྱི་ལས་འགན་སྒྲུབ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་
ཕྱིན་སེར་ས་དང་། ཕོ་མོ། རྱིགས་རུས། ཆོས་ལུགས། ལུང་ཚན། དབུལ་ཕྱུག་གྱི་དབེ་བ་མེད་པར་གཞྱི་རྱིམ་འཛིན་གྲྭ་

བཅུ་གཉྱིས་པ་བར་གྱི་སོབ་སོང་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ཅྱིང་། དེ་བར་སོབ་སྟོན་གླ་ཡོན་འབུལ་མྱི་དགོས།" ཞེས་གསལ་
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ཡོད་ན་བཀའ་ཤག་གྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སོབ་སོང་གླ་ཡོན་འབུལ་མྱི་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་
ཚད་ཅྱིག་འཛིན་གྱི་ཡོད་དང་མེད། ཡོད་ཚེ་ལོ་དུས་དང་མེད་ཚེ་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ་ཞུ།
༡༠།

ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༢༥ ༢༦༽ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་
སོབ་གྲྭའྱི་ཤེས་ཚད་རྒྱུས་ལོན་དང་འབེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐབས་ཆེད་ལོ་གསུམ་རེའྱི་

མཚམས་སུ་འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པའྱི་སྱི་རྒྱུགས་ཆེན་མོ་རེ་གོ་སྱིག་ཞུ་རྒྱུ་གཏན་འབེབས་གནང་པ་ལྟར་གནང་ནས་ཤེས་
ཚད་ཀྱྱི་རྒྱུས་ལོན་ཇྱི་འདྲ་ཐུབ་ཡོད་དམ། རྒྱུས་ལོན་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་གནས་ཚད་གོང་མཐོར་གཏོང་དགོས་གང་དང་

གང་གཟྱིགས། དེ་དག་ལ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགསས་ནས་ཐབས་ལམ་གང་དང་གང་སྟོན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། ཤེས་
ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱྱི་དོན་ཚན་བཅུ་པའྱི་ནང་། "༡༠༽༡ ཆུ་ཚོད་གཉྱིས་གསུམ་གྱི་དུས་ཡུན་ནང་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཤེས་ཚད་

ཚད་འཇལ་བེད་པའྱི་ད་ལྟའྱི་རྒྱུགས་སོད་ཀྱྱི་ལམ་སོལ་བཞག་སྟེ། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་གྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཤེས་ཚད་ཚད་འཇལ་

བེད་ཐབས་ཀྱྱི་ལམ་སོལ་ཚད་ལྡན་གསར་གཏོད་བ་རྒྱུ།" ཞེས་གསལ་ཡོད་ན། འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པའྱི་སྱི་རྒྱུགས་ཆེན་མོ་
དེ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ནང་གྱི་ཚད་འཇལ་བེད་ཐབས་ཀྱྱི་ལམ་སོལ་ཚད་ལྡན་གསར་གཏོད་བ་རྒྱུ་ཞེས་པ་དེ་ལ་གོ་
༡༡།

དགོས་སམ། ཡང་ན་དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལམ་སོལ་ཚད་ལྡན་གསར་གཏོད་གཞན་ཞྱིག་བ་འཆར་ཡོད་དམ།

ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༢༥ ༢༧༽ ཨྱིན་ཇྱི་མྱུར་སོང་གྱི་ལས་འཆར་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ནང་ཚོད་
ལྟའྱི་ཚུལ་དུ་མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་འགོ་འཛུགས་ཀྱྱིས་ཟླ་ ༡༢ ནང་འཇུག་སྱིལ་གནང་གཏན་

འཁེལ་འདུག་པས། ཨྱིན་ཇྱི་མྱུར་སོང་གྱི་ལས་འཆར་འདྱི་ཕན་ཐོགས་མེད་པར་གཟྱིགས་ནས་མཇུག་སྱིལ་བ་ཡྱིན་དང་
༡༢།

ཡང་ན་སོབ་མའྱི་ངོས་ནས་འདོད་བོ་མེད་པར་གོ་དགོས་གང་ཡྱིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༢༩ ཅ༽༥ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་གཏན་ཉྱིན་སོབ་ཁག་གྲངས་ ༣༧ ལ་དགེ་རྒན་གྱི་ཁྱད་

ལས་དང་འབེལ་བའྱི་དཔེ་དེབ་གསར་ཉོ་ཞུས་པ་ཁུངས་སོ་སོར་བགོ་འགྲེམས་ཞུས་པས་དགེ་རྒན་ ༩༨༧ ཙམ་ལ་
ཕན་ཐོག ས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད ་གསལ་ཐད། དགེ་རྒན་གྱི་ཁྱད་ལས་དང་འབེལ་བའྱི་དཔེ་དེབ་གཙོ་བོ་གང་དང་གང་
གསར་ཉོ་ཞུས་ཡོད་དང་དེ་དག་གྱི་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཚུལ་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

༡༣།

ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༢༩ ཅ༽༦ འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཅན་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་

གྲུབ་འབས་ཀྱྱི་སྤུས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་སད་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས ་ཅན་གྱི་སོབ་ཁག་ ༡༡ ལ་དགུན་ཁ་ཟླ་བ་
གཅྱིག ་རྱིང་ཟུར་སོང་གོ་སྱིག་ཞུས་གསལ་ཐད། ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༢ ༢་༡ འཛིན་རྱིམ་ ༡༢ གྱི་རྒྱ་གར་

རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་རེའུ་མྱིག་ནང་སོབ་ཁག་གྲངས་ ༡༧ གསལ་འདུག་ན། སོབ་ཁག་དེ་དག་ནས་
དགུན་ཁ་ཟླ་གཅྱིག་རྱིང་ཟུར་སོང་ནང་མ་ཚུད་པའྱི་སོབ་ཁག་གང་དང་གང་ཡྱིན། སོབ་ཁག་དེ་དག་ནས་མཐུན་འགྱུར་
༡༤།

མ་ཞུས་པའམ་ཡང་ན་ཟུར་སོང་སོད་མྱི་དགོས་པ་གཟྱིགས་པ་སོགས་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཡྱིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༤༡ ཇ༽༧ ཕུལ་བྱུང་ཀོག་པ་པོའ ་ི བ་དགའ། ༢༠༡༦ ལོར་ཁྱབ་ཁོངས་གཏན་ཉྱིན་སོབ་
གྲྭ་ཁག་ནས་སྙན་ཐོ་ཕུལ་འབོར་བྱུང་བ་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་གནང་རེས་སེ་ཚན་རེ་ནས་སོབ་ཕྲུག་གསུམ་
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རེ་འདེམས་སྒྲུག་གྱིས་སོབ་ཕྲུག་རེར་བ་དགའ་ཧྱིན་སོར་ ༣༠༠༠ རེ་དང་ཕག་འཁྱེར་འབུལ་ལམ་ཞུས་གསལ་ཐད།
ཅོན་ཏ་ར་སཾ་བོ་ཊ་གཏན་སོབ་ཙམ་ལས་སོབ་གྲྭ་མང་ཆེ་བའྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལས་དོན་ཅྱི་མཆྱིས་མཚམས་འཇོག་

གྱིས་ཡྱིག་ཀོག་བ་རྒྱུ་ཞེས་འཛིན་གྲྭའྱི་སྐབས་ཆུ་ཚོད་ཕེད་ཀའྱི་དཔེ་དེབ་ཀོག་པ་དང་། སོབ་གྲྭའྱི་དཔེ་མཛོད་དང་ཉལ་

ཁང་གྱི་དཔེ་མཛོད་དུས་ཚོད་ནམ་བྱུང་སོབ་མ་རྣམས་ནས་བེད་སོད་གང་ལེགས་གནང་བཞྱིན་ཡོད་གནས་དང་། དཔེ་
མཛོད་ཀྱྱི་དེབ་ཉོའ ་ི ཆེད་ཧྱིན་སོར་ཉྱིས་འབུམ་གནང་སོན་བྱུང་གསལ་བ་ལས་དཔེ་མཛོད་དོ་དམ་པས་སོབ་མ་ཚོས་

དཔེ་དེབ་ལྟ་ཀོག་གྱི་ཁོར་ཡུག་ཇྱི་ལྟར་བསྐྲུན་དང་འཛིན་གྲྭའྱི་རེས་སོབ་མ་ཚོས་དཔེ་དེབ་གྲངས་ཇྱི་ཙམ་ཀོག་པའྱི་ལས་
བསོམས་ཞལ་གསལ་མ་མཐོང་ན་མ་འོངས་པར་ལས་བསོམས་ནང་གསལ་ཁ་དགོས་གལ་དང་། སེ་ཚན་རེ་ནས་སོབ་
ཕྲུག་གསུམ་རེ་འདེམས་སྒྲུག་གྱི་ཕག་འཁྱེར་དང་བ་དགའ་སོབ་གྲྭ་དང་སོབ་མ་སུ་དང་སུ་ལ་གནང་གསལ་བཤད་ཡོང་
༡༥།

བ།

ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༤༢ ཏ༽༢ དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱྱི་ལྷག་འཕོས་གཞྱི་རྱིམ་གོང་མའྱི་སོབ་ཁག་
༡༤ གང་མགོགས་རྱིས ་སོད་སད་བཀའ་བསྡུར་དང་ཐབས་ཤེས་ཡོད་དགུ་རལ་སྤྲུགས་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་

གསལ་ཐད། ལྷག་འཕོས་གཞྱི་རྱིམ་གོང་མའྱི་སོབ་ཁག་རྱིས་ལེན་མ་ཐུབ་པ་ལས་ན་གཞོན་ཚོའྱི་སོབ་སོང་ལ་འཐུས་

ཤོར་འགྲོ་བཞྱིན་པ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ས་གནས་སུ་ཕོགས་ཕེབས་སྐབས་ས་གནས་ཁག་ནས་བདེ་སྡུག་རབ་དང་རྱིམ་
པ་ཞུ་བཞྱིན་ལ་སོང་། ལྷག་འཕོས་གཞྱི་རྱིམ་གོང་མའྱི་སོབ་ཁག་ ༡༤ གང་མགོགས་རྱིས་སོད་སད་བཀའ་བསྡུར་དང་
ཐབས་ཤེས་ཡོད་དགུ་རལ་སྤྲུགས་གང་དང་གང་ཞུས་ཀྱྱིས་ག་དུས་རྱིས་ལེན་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ།
ཁ༽
༡།

ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་།

ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༡༡ ལས་དོན་གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་སྐོར་གྱི་ཡྱིག་འཕེང་བཞྱི་པའྱི་ནང་ ༡༩༩༧ ནས་ལྡྱི་ལྱི་

ཁྲྱིམས་ཁང་དུ་གཏུགས་བཤེར་འགྲོ་མུས་མ་ཟད་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལའང་མཛད་དཀའ་འཕད་ཉེན་བྱུང་ཡོད་ཅེས་
གསལ་འདུག་པའྱི་གོ་དོན་གང་ཡྱིན་དང་། ལྡྱི་ལྱི་ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ཁྲྱིམས་ཁང་དུ་གཏུགས་བཤེར་དེས་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ལ་མཛད་དཀའ་ཇྱི་ལྟར་འཕད་ཉེན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

༢།

༣།

ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༡༡ ༡༽ ལྡྱི་ལྱི་ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་དང་ལྡྱི་ལྱི་ཤོག་ཚོང་པ་ Jyoti Prasad Inder
San Jain གཉྱིས་དབར་་་་་་་་་་སར་ཡར་གོད་ཡ་ཁ་ཐད་ནས་ལྡྱི་ལྱི་མངའ་སེ་ཁྲྱིམས་ཁང་དུ་ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ལ་

ཁ་མཆུར་བསལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་པའྱི་ཐད། ད་ཆ་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༡༢ མ་འོངས་བེད་འཆར་ནང་ ༡༽ དཔར་བསྐྲུན་ལག་འཁྱེར་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཞེས་གསལ་
འདུག་ན། ད་བར་ལྡྱི་ལྱི་ཤེས་དཔར་སེ་ཚན་ལ་དཔར་བསྐྲུན་ལག་འཁྱེར་མེད་པར་དཔར་བསྐྲུན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་དམ།

ཡང་ན་གོ་དོན་ཇྱི་ཡྱིན་གསལ་བཤད་དང་། ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༣ ༣༽ཤེས་དཔར་དེབ་སེལ་བཀའ་འཁྲོལ་

ཨང་། ༡༠༡༧ དེབ་ཨང་། ༤། ཝ་ཅར་སོང་ཁྲ་ཨང་ ༤༠༤༢ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢།༢།༧ འཁོད་པའྱི་ཐོག་ཐོབ་ཡོད་པ་མ་
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ཟད། ཤེས་དཔར་ PAN ཞེས་སོགས་འཁོད་འདུག་པས་དེ་དག་གྱི་ཤེས་དཔར་གྱི་ལས་དོན་སྒྲུབ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་
མེད་དམ།
ག༽
༡།

སཾ་བོ་ཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པ་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པ།

སཾ་བོ་ཊ་བོད་སོབ་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་གྱི་འོག་སོབ་ཁག་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞྱིན་པ་ལས་དགེ་རྒན་དང་ལས་བེད་བསྐོ་
བཞག་དང་གནས་སོས། གནས་སར། གནས་དབྱུང་བཅས་ཀྱྱི་ཆེད་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་དམ་མེད།

གལ་ཏེ་ཡོད་ཚེ་ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་ཚོགས་མྱི་སུ་དང་སུ་ཡྱིན། གལ་ཏེ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་མེད་ཚེ་ལས་དོན་དེ་དག་སུས་
ཐག་གཅོད་འོག་ཡོད་དམ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སམ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་དེ་ལྟའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་
གྱི་དགོས་པ་གཟྱིགས་ཀྱྱི་ཡོད་མེད་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།
༢།

སཾ་བོ་ཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སོབ་ཁག་དང་། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་རྱིས་བཞེས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་

༣།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་

ནང་ཡུལ་མྱིའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གྲངས་འབོར་དང་བརྒྱ་ཆའྱི་གནས་བབ་ཇྱི་ཡྱིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

གློ་ནད་ཊྱི་བྱི་ནད་གཞྱི་སོན་འགོག་དང་འབེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་ཚོགས་འདུའྱི་དབུ་འབེད་ཐོག སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཊྱི་བྱིའྱི་ནད་

པ་མང་ཤོས་ཐོན་བཞྱིན་པར་ཐུགས་འཚབ་དང་འབེལ་ནད་གཞྱི་དེ་སོབ་གྲྭ་ནས་ར་མེད་གཏང་ཆེད་དགེ་ལས་སོབ་མ་
དང་འཛིན་སོང། ཕ་མ་དང་སྱི་ཚོགས་སྱི་ཡོངས་ནས་འགན་མཉམ་འཁུར་གནང་གལ་ཡྱིན་པ་གསུངས་ཡོད། དེ་དང་

འབེལ་བའྱི་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་ནས་བང་ཕོགས་ཁུལ་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་གློ་ནད་ར་གཏོར་འགྲོ་རྒྱུའྱི་ (Zero TB in
Tibetan kids) ལས་འགུལ་ཞྱིག་འགོ་འཛུགས་གནང་འདུག་ན།

སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་འཕོད་བསྟེན་གྱི་ལས་འགུལ་སེལ་བ་ཁག་ཞེས་པའྱི་ནང་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤

འཛམ་གླྱིང་གློ་ནད་ཉྱིན་སྨན་པ་གདན་ཞུས་ནད་གཞྱིའྱི་སྐོར་གཏམ་བཤད་གནང་ཏེ་སྲུང་བརྱི་ཞུས་པ་ལས་མང་ཆེ་བའྱི་

ནང་གསལ་ཆ་དེ་ཙམ་མྱི་འདུག་ན། ཁྱབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་སྱིར་སོབ་ཕྲུག་གློ་ནད་ཊྱི་བྱི་དང་ལྷག་པར་གློ་ནད་ཊྱི་བྱི་
MDR ནད་པ། དེ་བཞྱིན་སེམས་ཁམས་ནད་པ། མོས་རས་ལངས་ཤོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཡོད་མེད་བཅས་སོབ་གྲྭ་རེ་

༤།

རེའྱི་ནང་གྲངས་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཡྱིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༧༤ མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ནང་སོབ་གྲྭའྱི ་ས་
ཆ་ཆུང་རྐྱེན་གྱིས་ཇྱི་ཙམ་འབད་ཀྱང་། དུས་ད་ལྟ་བར་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་བར་དུ་སོབ་ཁྲྱིད་འཚོག་ཆོག་པའྱི་ཆོག་མཆན་

ཡྱིག་ཆ་ཚད་ལྡན་ཐོབ་ཐབས་བལ་བས། ཡྱིག་ཆ་དེའྱི་ཐོག་གོང་མ་ལ་དཀའ་ངལ་ཞུ་གཏུགས་བས་ཏེ། མཐར་གོང་
མས་གོང་མར་ཞུས་ཏེ་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་རེས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་བཀའ་

ལན་དུ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་བ་ ༣ སོབ་དུས་གསར་པ་འགོ་འཛུགས་ནས་རྡ་ཤོད་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲར་འཛིན་གྲྭ་བཞྱི་པ་

ནས་བརྒྱད་པ་བར་དུ་འཚོག་རྒྱུ་དང། གངས་སྱིད་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་སོན་འགྲོ ་དང་པོ་ནས་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ་བར་
དུ་འཚོག་རྒྱུའྱི་བཀའ་ཕེབས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ལག་བསྟར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་དང་། ཡང་ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་
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༨༧ ༡༠༽སོབ་གྲྭ་དབུ་བརེས་པའྱི་དུས་ཆེན། ནང་དེ་ནས་ཕ་མ་ཚང་འཛོམས་ཐོག་སོབ་སྱི་ལས་ཚབ་མཆོག་ནས་

གྲོས་ཚོགས་དང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་དགོངས་བཞྱིན། ༢༠༡༧ ལོ་ནས་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་དང་
བཅུ་པ་མེད་པ་བཟོ་འཆར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་གླེང་སོང་འགྲོ་བཞྱིན་པ་དེར་ཕ་མའྱི་ངོས་ནས་སེམས་འཚབ་གནང་མྱི་དགོས་

པར་འགྲེལ་བརོད་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་གནང་སྒྲུབ། ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་བརྒྱུད་གནང་གནས་ནང་མེས་
དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་དེ་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་བར་འཚོག་རྒྱུ་ཡྱིན་གནས་ལྟར་ན་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་དང་བཅུ་

གཉྱིས་ཚོགས་ཀྱྱི་མེད་པ་ལྟ་བུ་དང་། སོབ་སྱི་ལས་ཚབ་ཀྱྱི་ ༢༠༡༧ ལོ་ནས་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་དང་
བཅུ་པ་མེད་པ་བཟོ་འཆར་ཡོད་པར་ཕ་མའྱི་ངོས་ནས་སེམས་འཚབ་གནང་མྱི་དགོས་གསུངས་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་ཚེ་

འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་འཚོགས་ཆོག་པའྱི་ཆོག་མཆན་ཡྱིག་ཆ་ཚད་ལྡན་མེད་ཀྱང་ཚོགས་ཀྱྱི་ཡོད་གནས་ལྟ་བུ་དང། ཡང་
ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༩༡ ༩༽ བོད་ཁྱྱིམ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་སོབ་མ་བཞྱི་ལ་དཔེ་སྟོན་ནང་དུ་སོབ་སོང་བ་རྒྱུའྱི་

གོ་སྐབས་གནང་འཁོད་པར་གཞྱིགས་ཚེ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་འདུག་ན། ཡང་ཏྱིག་མེས་དབོན་གཙུག་ལག་

དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་གཉྱིས་ཚོགས་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་ཚེ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་
རྒྱུགས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་ཡོད་དང་མེད། དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་འབོར་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ས་ཆ་
རྒྱ་ཆེ་ས་ཞྱིག་ལ་སོ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཡོད་དང་མེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།
༥།

ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་ཚེ། ས་གནས་ཁག་
གཅྱིག་ལ་མྱི་འབོར་དེ་ཙམ་མེད་ཀྱང་སོབ་གྲྭ་མང་བ། སོབ་གྲྭ་ཁག་གཅྱིག་ལ་ས་གནས་གཞན་ནས་སོབ་མ་འོར་འདྲེན་

བེད་དགོས་པ། སོབ་ཁག་གཅྱིག་ལ་ཁོར་ཡུག་དང་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་ཀྱང་སོབ་ཕྲུག་དེ་ཙམ་མེད་པ། ཡང་ཁག་གཅྱིག་
ལ་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་འབོར་མང་ཡང་དགོས་ངེས་ཀྱྱི་ཁོར་ཡུག་དང་མཐུན་རྐྱེན་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་སོགས་ཆ་མྱི་

མཚུངས་བ་ཞྱིག་འདུག་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་སོབ་གྲྭའྱི་ཕོགས་ཡོངས་ཀྱྱི་གནས་སྟངས་ལ་
༦།

གཞྱིགས་ཏེ་ལེགས་བཅོས་གནང་རྒྱུའྱི་མཛད་འཆར་གང་དང་གང་ཡོད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༡༠༧ བདེ་སྱིད་གླྱིང་སཾ་བོ་ཊ་ཉྱིན་སོབ། ཁ༽ འགན་འཛིན་རྱིམ ་བོན་རེའུ ་མྱིག ་ ༣།
འགན་འཛིན་ཚེ་རྱིང་དཔལ་མོ་ལགས་ལོ་དུས་ ༡༢།༠༤།༡༩༩༦ ནས་ ༠༡།༠༢།༢༠༡༦ ཞེས་དང་། རེའུ་མྱིག་ ༤།
འགན་འཛིན་པད་མ་མཚོ་ལགས་༼ལས་ཚབ་༽ ༠༡།༠༢།༡༩༩༦ ནས་ ༠༡།༠༤།༢༠༡༦ ཞེས་འཁོད་འདུག་ན།
འགན་འཛིན་ཚེ་རྱིང་དཔལ་མོ་ལགས་ཡོད་བཞྱིན་པར་འགན་འཛིན་པད་མ་མཚོ་ལགས་ལས་ཚབ་ཏུ་དགོས་དོན་མེད་
པ་ལྟ་བུར་སང་ན། ཚེས་ཆ་བཀོད་ནོར་ཐེབས་ཡྱིན་ནམ། མྱིན་ཚེ་འགན་འཛིན་ཡོད་བཞྱིན་དུ་ལས་ཚབ་དགོས་དོན་

༧།

གང་ཡྱིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༡༡༤ བདེ་སྱིད་གླྱིང་སཾ་བོ་ཊ་ཉྱིན་སོབ། བ༽ ལོ་འཁོར་ཡྱིག་རྒྱུགས་འགྲུབ་འབས་ཀྱྱི་

རེའུ་མྱིག་ནང་། སོན་འགྲོ་ ༣ ནས་འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པ་བར་སོབ་མའྱི་གྲངས་ ༡༣༩ འདུག་ཀྱང་། འཛིན་རྱིམ་དྲུག་པ་
དང་བདུན་པ། བརྒྱད་པའྱི་ནང་སོབ་མ་ ༡༨ ལས་མྱི་འདུག་པར་གཞྱིགས་ཚེ་ས་གནས་ཀྱྱི་སོབ་མ་རྣམས་ས་གནས་ཀྱྱི་
168

སོབ་གྲྭར་བཞུགས་ཀྱྱི་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་འདུག་པ་དེ་ལྟར་ཡྱིན་མྱིན་དང་། ཡྱིན་ཚེ་སོབ་མ་རྣམས་ས་གནས་ཀྱྱི་སོབ་
གྲྭར་མུ་མཐུད་གནས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཇྱི་ཡྱིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།
༨།

༩།
༡༠།

ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༡༨༧ མེའོ་སཾ་བོ་ཊ་གཞྱི་རྱིམ་བར་མའྱི་སོབ་གྲྭ་དང་། ཤོག་གྲངས ༢༥༡ མན་གྷར་སཾ་བོ་
ཊ་ཉྱིན་སོབ་གཉྱིས་ཀྱྱི་ལས་བསོམས་ནང་སོབ་གྲྭའྱི་བེད་སོ་རྣམ་གཞག་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་བར་ཧ་ཅང་བསྡུས་དྲགས་པ་
ལྟ་བུ་འདུག་པས། མ་འོངས་པར་སོབ་གྲྭའྱི་བེད་སོ་ཁག་ཆད་ལུས་མེད་པ་དགོས་གལ།

ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༢༠༩ ཀེ་ལ་ཤྱི་བུ་ར་སཾ་བོ་ཊ་གཞྱི་འོག་ཉྱིན་སོབ། ༢། དགེ་ལས་གྲངས་འབོར་ནང་དགེ་
རྒན་ལྔ་དང་ཕེད་ཀ་ཞེས་བཀོད་འདུག་ན་ཕེད་ཀ་དེ་སུ་ལ་གོ་དགོས་སམ།

ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༢༣༩ ལོ་སར་སྱིང་སཾ་བོ་ཊ་ཉྱིན་སོབ། ཐ༽ དུས་ཆེན་ཁག་སྲུང་བརྱིའྱི་རེའུ་མྱིག་ནང་
གྷན་དྱིའྱི་འཁྲུངས་སྐར་ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣ དང་། བྱིས་པའྱི་ཉྱིན་མོ་ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་སྲུང་བརྱི་ཞུས་པ་གསལ་

འདུག སྱིར་གྷན་དྱིའྱི་འཁྲུངས་སྐར་ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢ དང་བྱིས་པའྱི་ཉྱིན་མོ་ ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཡོངས་སུ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་སྟབས། སོབ་གྲྭས་དུས་ཆེན་དེ་གཉྱིས་སྲུང་བརྱི་དུས་ཚོད་དེ་གཉྱིས་ལ་ཞུ་དགོས་དོན་
ང༽
༡།

དང་། ཡང་ན་བཀོད་ནོར་ཐེབས་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།
བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སེ་མ་ལག་དང་བཅས་པ།

ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༧ བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་ཁག་མ་ལག་གྱི་ལོ་འཁོར་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་ཕོགས་བསོམས་

ཞུས་པའྱི་ནང་འཛིན་རྱིམ་དགུ་པ་སོབ་གྲངས་ ༩༢༨ ནས་འཁྱོལ་བ་གྲངས་ ༦༠༤ དང་རང་གནས་གྲངས་ ༣༢༤
འཁོད་འདུག་པའྱི་ཐད། སོབ་མ་དེ་ཙམ་མང་པོ་ཡྱིག་རྒྱུགས་མ་འཁྱོལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཡྱིན་དང་། རེའུ་མྱིག་འགོ་
བརོད་དུ་རང་གནས་ཞེས་བཀོད་འདུག་པ་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་སོན་སོབ་གྲྭའྱི་ངོས་

ནས་དབེ་གསེས་བས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དང་། ཡང་ན་སོབ་མ་རང་ཉྱིད་ཀྱྱི་འདོད་མོས་ལྟར་གནས་པ་ཡྱིན་གསལ་བཤད་
༢།

ཡོང་བ།

ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༧ འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས། རྡ་སྟེང་བོད་
ཁྱྱིམ་ཡྱིག་རྒྱུགས་འཁྱོལ་བའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༦༣་༤ དང་ ལ་དྭགས་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་འཁྱོལ་བའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༦༤
གཉྱིས་སོབ་གྲྭ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་དམའ་ཤོས་ཡྱིན་འདུག་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྒྱུ་མཚན་གང་དང་གང་ལ་ཐུག་པ་དང་

༣།

མ་འོངས་ལེགས་བཅོས་ཆེད་ཐབས་ལམ་གང་དང་གང་བཙལ་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༦༤ སོབ་གྲྭའྱི་དཔེ་མཛོད་དགོས་དངུལ། སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀོག་རལ་ཡར་རྒྱས་ཡོང་
རྒྱུར་དམྱིགས་ནས་འཛིན་གྲྭ་གྲོལ་རེས་དཔེ་མཛོད་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་ལྷག་ཕེས་ཏེ་དེབ་ཀོག་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་འབུལ་བཞྱིན་
ཡོད་པ་གསལ་བ་ལས། སོབ་མ་ཚོའྱི་དཔེ་དེབ་ཀོག་རལ་ཡར་རྒྱས་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་ཡོད་མེད་སྐོར་གང་ཡང་མཇལ་རྒྱུ་མྱི་
འདུག་ན། མ་འོངས་པའྱི་ལས་བསོམས་ནང་ཞལ་གསལ་དགོས་གལ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་བྱུང་ཀོག་པ་
པོའ ་ི མཚན་གཞུང་འབུལ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་མེད་དང་ཡོད་ཚེ་མཚན་གཞུང་ག་རེ་ཕུལ་ཡོད་དམ།
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༤།

ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༩༡ སེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱྱིམ་ནང་ལོ་འདྱིར་གློ་ནད་ཀྱི་བྱིའྱི་ན་ཚ་མང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ ༡། འདྱི་

ལོར་འཛིམ་རྱིམ་བཅུ་གཅྱིག་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གྲངས་ཚད་མང་དྲགས་པ་དང་བུ་དང་བུ་མོའ ་ི སོད་ཁང་ཆུང་བའྱི་རྐྱེན་གྱི ས་
ཁྱབ་བརྡལ་དུ་འགྲོ་བཞྱིན་འདུག་པ་འཁོད་འདུག་ན། འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཅྱིག་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ཚད་ལས་མང་བ་སོབ་

འཇུག་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཡྱིན་དང་། ༢། ཁྱོན་བསོམས་གློ་ནད་ཀྱི་བྱི་ན་མཁན་རྱིགས་སོབ་ཕྲུག་ ༡༩ བྱུང་བ་
ནས་སོབ་ཕྲུག་ ༡༦ བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ་གཞན་ནས་ཡོང་བའྱི་སོབ་མ་ཡྱིན་གནས་འཁོད་འདུག་པ་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ་

གཞན་གང་དང་གང་ནས་ཡྱིན་དང་དེ་དག་ནང་ MDR TB ཡོད་མེད། ད་ཆ་གློ་ནད་ཀྱི་བྱི་ནད་མནར་སོབ་མ་ག་ཚོད་
༥།

ཡོད། བུ་དང་བུ་མོའ ་ི སོད་ཁང་ཆུང་བའྱི་དཀའ་སེལ་ཆེད་ཐབས་ལམ་ཇྱི་བཙལ་བཅས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༩༩ སོད་ཁང་དང་ཁྱྱིམ་ཚང་ནང་ལུས་སེམས་ཀྱྱི་བདེ་སྡུག་འཁོད་པའྱི་འགོ་བརོད་འོག
འཛིན་གྲྭ་གྲངས་ཚད་ལ་དཔག་པའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་མང་དུ་གཏོང་ཐབས་བེད་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་ཀྱང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་

ཁྱྱིམ་ཚང་ཨ་མ་བེད་མཁན་དཀོན་དྲགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་ཡོད་སྟབས་ཁྱྱིམ་ཚང་ནང་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གྲངས་

ཚད་མང་དུ་བཏང་དགོས་ཆགས་ཡོད་ཅེས་གསལ་ཐད། བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ་རེ་ཟུང་ནང་སོབ་ཕྲུག་ཉུང་རྐྱེན་ཁྱྱིམ་ཚང་སོ་
བརྒྱབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་དངོས་འབེལ་ཡྱིན་མྱིན་དང་། སེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱྱིམ་དུ་ཁྱྱིམ་ཚང་རེར་སོབ་ཕྲུག་མང་
དྲགས་པའྱི་དཀའ་སེལ་ཆེད་བོད་ཁྱྱིམ་སྱི་ཁྱབ་ནས་ཐབས་ལམ་ཇྱི་བཙལ་གསལ་བཤད་ཡོད་པ།
༦།

ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༡༠༥ སུ་ཇ་བོད་ཁྱྱིམ། ག༽ སྨན་བཅོས་ ༣། བུ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ནད་རྱིགས་གང་དང་གང་

ཕོག་པའྱི་ཐོ་གཞུང་ཞྱིབ་ཚགས་ཤྱིག་སྙན་ཐོ་འདྱིར་ཟུར་སར་ཞུས་ཡོད་པ་དེར་གཟྱིགས་རྟོག་ཡོད་པ་འཚལ། ཞེས་
པར་གློ་ནད་གྲངས་ ༥༧༦ འཁོད་འདུག་པ་ནས་གློ་ནད་ཊྱི་བྱི་ཡྱིན་པ་གྲངས་ག་ཚོད་ཡོད། གལ་ཏེ་དེ་ཙམ་གློ་ནད་ཊྱི་བྱི་
ཡྱིན་ཚེ་སོབ་གྲྭའྱི་དབུ་ལས་དང་། ཁྱྱིམ་ཚང་ཨ་མ་བཅས་ནས་ཞྱིབ་ཚགས་དང་ཐུགས་སང་ཆུང་སོན་གྱིས་སྱི་དོན་

འཐུས་ཤོར་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མྱིན་ནམ། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་སོབ་མ་དེ་ཙམ་མང་པོ་གློ་ནད་གྱིས་མནར་བའྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཇྱི་ཡྱིན་དང་།
སོབ་མ་རྣམས་གནས་སའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་ནང་གྲངས་ཚད་ལས་འགལ་བའྱི་སོབ་མ་སོབ་འཇུག་ཡོད་མེད། གློ་ནད་ཕོག་པ་

རྣམས་ཟས་བཅུད་ཀྱྱི་མ་ལྡེང་བའྱི་རྐྱེན་གྱི་ཡྱིན་མྱིན་དང་ཡྱིན་ཚེ་དེ་དག་གྱི་ཆེད་ཐབས་ལམ་ཇྱི་བཙལ། མུ་མཐུད་ཁྱབ་
༧།

བརྡལ་མྱི་འགྲོ་བའྱི་ཆེད་གློ་ནད་ཕོག་པ་རྣམས་ཁེ་གཙང་ཟུར་གནས་བ་ཡུལ་ཡོད་དམ་མེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༡༧༢ ལྡེ་ར་ལྡུན་བོད་ཁྱྱིམ་ལག་ཤེས་སོབ་གཉེར་ཁང་། ༦། ༢༠༡༦།༨།༡༩ ཉྱིན་བོད་མྱི་
མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་སྱི་འཐུས་ཚེ་དབང་ལགས་དང་མདོ་སྟོད་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་འདྱི་ག་ལས་རྱིགས་སོབ་

གཉེར་ཁང་དུ་ཕོགས་ཕེབས་གནང་། ཞེས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཀྱྱི་མཚན་ཙམ་ཡང་མ་ཤེས་པའྱི་གནས་སྟངས་ལྟ་བུ་
འདུག་ན། སད་ཕྱིན ་ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་གནས་འབེལ ་ཁག་ལ་ཐུགས་སང་ཆེ་ཙམ་དགོས ་པར་
༨།

མཐོང་།

ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༡༨༡ ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐོ་སོབ་ཀྱྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལོ་ཤས་ནས་གནད་དོན་
འདྱིའྱི་ཐད་མེ་སོར་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་ཉེ་བའྱི་རྱིག་བདག་གཙོས་འབེལ་ཡོད་རྣམ་པར་ཞུ་བསྐུལ་རྱིམ་པར་
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བས་འབས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནས་འདྱི་ག་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་སོབ་གཉེར་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར།

མེ་སོར་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་རྱིགས་སོབ་མ་སྱི་བྱིངས་ལའང་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི་སྱི་མཚུངས་
བཞྱིན ་སོབ་ཡོན་འབུལ་འཐུས་ཀྱྱི་ཆོག ་མཆན་དང་དེ་ལུགས་ལག་བསྟར་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་ཡོད་

གསལ་བར་ལེགས་སོའ ་ི བསགས་བརོད་ཞུ། འོན་ཀྱང་མཐོ་སོབ་ཀྱྱི་ལས་བསོམས་ནང་ཡྱིག་ནོར་ཧ་ཅང་མང་པོ་འདུག་
པས་མཐོ་སོབ་ཀྱྱི་མཚན་དོན་ལ་གནོད་རྒྱུར་མ་འོངས་པར་དེ་ལྟར་མྱི་ཡོང་ཆེད ་ཞྱིབ་ཚགས་ཀྱྱི་ཐུགས་སང་དགོས་
པར་མཐོང་།
༩།

བོད་ཁྱྱིམ་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ལ་ཞྱིབ་སྐབས་སོབ་གྲྭ་ཡོངས་ཀྱྱི་ལས་བསོམས་རྣམས་སྱི་ཁྱབ་བོད་

ཁྱྱིམ་ཡྱིག་ཚང་ནས་ཕོགས་བསོམས་གནང་བའྱི་རྣམ་པ་ལས་སོབ་གྲྭ་ཡོངས་ཀྱྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་
རྣམས་ལས་བསོམས་ཡོངས་ཀྱྱི་སོན་དུ་བཀོད་འདུག སོབ་གྲྭ་ཁག་སོ་སོའ ་ི ལས་བསོམས་ནང་སོབ་གྲྭའྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་

ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱྱི་གནས་སྟངས་སོགས་གང་ཡང་མ་གསལ་བ་མ་ཟད། སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་སྱི་དང་དགེ་ཆེ་སོགས་ཀྱྱི་འགན་

འཁུར་རེའུ་མྱིག་ཀྱང་བཀོད་མྱི་འདུག མ་འོངས་པར་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་ཀྱྱི་ཐད་ཀར་ཁྱབ་ཁོངས་ཡོད་པའྱི་སེ་ཚན་དང་
སྱི་ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཁག་གྱི་ཕོགས་བསོམས་ལས་དེ་མྱིན་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ ་ི ལས་བསོམས་ནང་འཁོད་ཚེ་སོབ་གྲྭའྱི་

ཕོགས་ཡོངས་ཀྱྱི་གནས་སྟངས་རྒྱུས་ལོན་གྱི་དགེ་མཚན་དང་། དེ་བཞྱིན་དགེ་ལས་ཚོའྱི་ཟབ་སོང་ནང་མཉམ་ཞུགས་
དང་མཁས་དབང་གདན་ཞུས་བཀའ་སོབ། དུས་དྲན་སྲུང་བརྱི། ས་དྲོའ ་ི འདུ་འཛོམས་ལས་རྱིམ་བཅས་ཡྱིག་རོབ་ནང་
སྱིབ་པ་ལྟ་བུ་མྱིན་པར་རེའུ་མྱིག་ནང་བཀོད་ཚེ་བལྟ་བདེ་ཡོང་བའྱི་ཁྱད་པར་དུ་མངོན།
ཅ༽
༡།

མ་སུ་རྱི་བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སེ་མ་ལག་དང་བཅས་པ།།

ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༥ ༣༽སོབ་ཐོན་བྱུང་བ་དང་། ར་དགོངས་ཞུས། གཞན་སོབ་གྲྭ་རེས་འགྱུར་དགོངས་ཞུ་

བས་པའྱི་རེའུ་མྱིག་ནང་དོ་དག་ཕ་མས་དགོངས་ཞུས་བས་པ་གྲངས་ ༨༤ འཁོད་འདུག་པ་རྣམས་ཡོངས་རོགས་
སོབ་གྲྭ་བརེས་བསྒྱུར་བས་པར་གོ་དགོས་སམ། ཡྱིན་ཚེ་ཕ་མས་སོབ་གྲྭ་བརེས་བསྒྱུར་བེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
གང་གསུངས་ཡོད་དམ། མྱིན་ཚེ་དགོངས་ཞུ་བ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ།

༢།

ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༣༢ ཇ༽ ལོ་འདྱིར ་བདེ་སྱིད་གླྱིང་འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་དང་བདེ་ལེག ས་སྨན་ཁང་

གཉྱིས་སུ་སྨན་བསྟེན་དང་བསར་བསྟེན་ཞུས་པ་གྲངས་ ༡༡ ཉལ་དགོས ་བྱུང་བའྱི་ནད་པ་གྲངས་ ༦ ཉལ་ཏེ་སྨན་
བཅོས་བེད་དགོས་བྱུང་བ་རྣམས་དྲག་བསེད་བྱུང་ཡོད། ཅེས་དང་། ཤོག་གྲངས་ ༣༣ ༣༽ འདྱི་གའྱི་སྨན་ཁང་ནས་

སོབ་ཕྲུག་ཚང་མར་གློ་ནད་ཡོད་མེད་ཀྱྱི་སོན་འགྲོའ ་ི བརྟག་དཔྱད་ཞུས་ཏེ། ནད་ཅན་རྣམས་ལ་སྨན་བཅོས་ཞུས་ཞེས་
གསལ་བ་གཉྱིས་གློ་ནད་ཅན་གྱི་ནད་པ་ཡྱིན་ནམ། ཡྱིན་ཚེ་གློ་ནད་ཀྱི་བྱི་བསར་བསྟེན་ཞུས་པའྱི་ནང་ MDR ཡྱིན་པ་
ཡོད་དང་མེད། མེད་ཚེ་བདེ་སྱིད་གླྱིང་དང་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གཉྱིས་ལ་སྨན་བསྟེན་བས་པའྱི་ནད་པ་དེ་དག་གྱི་ན་ཚ་
མང་ཆེ་བ་གང་ཡྱིན་ནམ། ད་ལྟའྱི་ཆར་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་གློ་ནད་ཀྱི་བྱི་ན་མཁན་གྲངས་ག་ཚོད་ཡོད་གསལ་བཤད་ཡོད་པ།
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༣།

ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༤༤ ཀ༽དང་ ༥༤ ༤༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ ་ི ལོ་འཁོར ་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་

གཤམ་གསལ་ལྟར་གསལ་བསགས་ཞུས་པའྱི་ནང་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་དང་རྭ་སྤུར་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་མ་ཡོངས་
ཀྱྱི་ངོ་གྲངས་དང་ཡྱིག་རྒྱུགས་ནང་འཛུལ་ཞུགས། རྒྱུགས་འཕོད་པ་དང་མ་འཕོད་པ། སོབ་གྲྭའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕོད་

པའྱི་སྱི་ཡོངས་བརྒྱ་ཆ་ལས་བཀོད་མྱི་འདུག དགེ་ལས་ཀྱྱི་གྲངས་འབོར་རེའུ་མྱིག་ནང་གསལ་བ་བཞྱིན་སྱི་ཡོངས་ཀྱྱི་
སོབ་གྲྭའྱི་གནས་སྟངས་ཤེས་པར་མ་འོངས་འཛིན་གྲྭ་སོ་སོའ ་ི ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱྱི་གྲུབ་འབས་ཞྱིབ་ཕ་ཁ་གསལ་འཁོད་
དགོས་གལ།
༤།

༥།

ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༦༠ པའྱི་ཡྱིག་འཕེང་གསུམ་པའྱི་ནང་གྷོ་རྱི་མ་ཕྱི་བོད་ཁྱྱིམ་ནང་ད་ཡོད་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་

༣༡༦ དང་ ཁ༽ སོབ་ཕྲུག་ཇྱི་ཡོད་ཀྱྱི་རེའུ་མྱིག་ནང་སོབ་ཕྲུག་བསོམས་གྲངས་ ༣༨༢ གསལ་འདུག་པ་མཐུན་མྱིན་
དངོས་ཡོད་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ཇྱི་ཡྱིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་ཀྱྱི་ས་བཅད་དང་འབྱི་སྟངས་ཐད་སཾ་བོ་ཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པ་དང་། བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་ཁག
མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་བཅས་ནང་ཁུལ་ལེགས་ཆ་ལེན་རེས་ཀྱྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་འབུལ་ཕོགས་གཅྱིག་འགྱུར་
ཡོང་ཆེད་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་ཚེ་དགེ་མཚན་དུ་མཐོང་།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

སྐར་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཕར་འགངས་གནང་ཆོག་པར་ཞུ། ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་བསོམས་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་
སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་བ་དེར་བགྲོ་གླེང་དགོས་པའྱི་གྲོས་འཆར། དེ་རྱིང་གྱི་

ལས་རྱིམ་ལྔ་པའྱི་ག་པ། སྙན་སོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པ་དེ་ཕྱི་ཚེས་ ༢༠
ཉྱིན་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པ།

གཞུང་འབེལ་གྲོས་འཆར།

༄༅། །ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ལོའ ་ི ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱྱིས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ལོའ ་ི ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་
ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་བཅས་སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགྲོ་གླེང་དགོས་པའྱི་གྲོས་འཆར་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ལ།

172

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

གཞུང་འབེལ་གྲོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

གཞུང་འབེལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ཚུད་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ། གཞུང་འབེལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ལ་དགག་བ་མེད་པས་ཚུད་པ་ཡྱིན།

ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་བསོམས་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་བ་དེར་བཀའ་ལན་དང་། དེ་བཞྱིན་བགྲོ་
གླེང་དང་བཀའ་ལན་སོགས་སང་ཉྱིན་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སང་ཉྱིན་ས་དྲོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསེང་ཡྱིན།
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