གསར་ཨང། ༥

འདྲོན་ཨང། ༡༥

དྷརྨ་ཤཱལཱ

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ།

ཚོགས་དུས་གསུམ་པ།
གྲོས་ཚོགས་ལས་རིམ་གསར་ཤྲོག
བྲོད་རྒྱལ་ལྲོ་ ༢༡༤༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༠

རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང།
རྩོམ་སྒྲིག་པ།
བྩོ་བཟང་ཉྒྲི་མ།

གསར་འགྩོད་པ།

ཀམ་སྤུ་ཀྲར་འགྩོད་འཇུག་པ།

ཡྩོན་ཏན་ཆྩོས་འཕེལ།

བྱམས་པ་དབྱངས་འཛོམས།

བྱམས་པ་ཆྩོས་འཛིན།
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དཀར་ཆག
ཨང།

གནད་དོན།

ཤོག་གྲངས།

༡

དཔལ་འབོར་ལས་དོན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དང་གཏན་འབླེབས་མུ་མཐུད། (༡ ཕི་

༡༌༌༌༡༧

ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་གི་ཐུན་གསུམ་པ།)

༢

འཕོད་བསླེན་ལས་དོན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དང་གཏན་འབླེབས། (༢༨ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧

ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་གི་ཐུན་བཞི་པ།) (༥༤ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་གི་ཐུན་དང་པོ།) (༨༠ ཕི་ལོ་

༡༧༌༌༌༨༨

༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་གི་ཐུན་གཉིས་པ།)

༣

ཆོས་རིག་ལས་དོན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དང་གཏན་འབླེབས་མུ་མཐུད།

༤

བོད ་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོག ས་ཀི་མང་ཚོག ས་རིས ་ཁྲའི་ཚོག ས་ཆུང་སྐབས་ ༧ པའི་ཞིབ ་
འཇུག་སྙན་ཐོར་འཛིན་སོང ་བཀའ་ཤག་གིས ་བདའ་འདླེད ་མཇུག་སོང ་ཇི་གནང་གི་སྙན་ཐོ་ཕུལ་

འབོར་བྱུང་བར་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་མཇུག་སོང་ཇི་ཞུས་ཀི་ལས་བསོམས་སྙན་ཐོ ་མུ་མཐུད་
བཅས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ། (༡༠༠ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་གི་ཐུན་དང་པོ།) (༡༣༦ ཕི་ལོ་
༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་གི་ཐུན་གཉིས་པ།)

༨༩༌༌༌༡༠༠
༡༠༡༌༌༌༡༧༣

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གེང་དང་གཏན་འབེབས་ཕེབས་
བསྡད་ཡོད། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་སོན་རྱིས་ ༡།༤ ང་པ་དེ་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་

འདུག ང་པ་དེའྱི་ནང་ལ་ལས་འཆར་དང་འབེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་དང་གོ་རོགས་ལས་གཞྱི། དེ་ལྟར་གསུངས་འདུག དེའྱི་ཟུར་འཛར་
དང་པོ་ནང་དུ་ལས་འཆར་དང་འབེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་ཅེས་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་འགོ་བརོད་གཅྱིག་པ་རེད་འདུག སྒང་དེ་ལ་གོ་རོགས་ལས་
གཞྱི་ཞེས་འཕར་མ་ཞྱིག་ཟུར་འཛར་ལས་མང་བ་ཞྱིག་འདུག བས་ཙང་ལས་འཆར་དང་འབེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་གསུངས་རྒྱུ་དེ་ཟུར་

འཛར་དང་པོ་དེ་རང་ལ་ཚུད་བསྡད་པ་ཞྱིག་དང། གོ་རོགས་གསུངས་པ་འདྱི་གཉྱིས་པ་ནས་མར་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནམ་ཡང་
ན་དེ་ག་རེ་རེད་དམ། ཟུར་འཛར་ནང་གྱི་ལས་འཆར་དང་འབེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་གསུངས་རྒྱུ་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་
ཞྱིག་ཡྱིན།

དེ་ནས་བ་དེ་ལ་བོད་མྱིའྱི་གསུངས་རྒྱུར་བོད་མའྱི་ཞེས་གསུངས་འདུག་ན། དེ་ལ་གྱི་གུ་ཞྱིག་ཆད་འདུག དེ་ནས་མ་དེ་ལ་

སོར་རྒྱག་མ་དངུལ་ཡྱིན་པ་འད་པོ་འདུག དེ་ལ་སོར་རྒྱག་མང་དངུལ་ཞེས་ང་ཞྱིག་འཐོལ་པ་སེབས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང།

ཟུར་འཛར་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གྱི་གསུམ་པ་དེ་ཕོ་མོའ་ི ཁྱད་པར་ཐོག་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུ་དང། ལས་འཆར་ཁག་གྱི་ཕོ་མོ་འད་

མཉམ་བསྡུ་ཐབས་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཞེས་པ་འདྱི་གསལ་པོ་མེད་པ་ཞྱིག་འདུག དེ་ཡང་ཕོ་མོ་ཁྱད་པར་ཐོག་གོ་རོགས་སེལ་

རྒྱུ་ཟེར་བ་དེ་འགྱིག་གྱི་འདུག ལས་འཆར་ཁག་གྱི་ཕོ་མོ་འད་མཉམ་བསྡུ་ཐབས་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་གསུངས་ན། ལས་འཆར་
དེའྱི་ཕོ་མོ་དེ་དག་འད་མཉམ་ཡོང་ཆེད་དུ་བསྡུ་ཐབས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ནམ་ཡང་ན་དེ་ག་རེ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དེ་གསལ་པོ་
མེད་པ་ཞྱིག་འདུག དེ་གཅྱིག་གསུངས་རོགས་གནང།

དེ་ནས་ཟུར་འཛར་གསུམ་པའྱི་ལྔ་པ་དེ་ལ། དམྱིགས་བསལ་སོབ་སྟོན་པའྱི་འགོ་གོན་གསུངས་པ་དེའྱི་དམྱིགས་བསལ་

སོབ་སྟོན་པ་ཐུགས་གཏན་ཁེལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དེ་གང་འད་རེད། ཐུགས་གཏན་ཁེལ་བ་ཡྱིན་ན་ག་ཚོད་ལ་ཐུགས་གཏན་ཁེལ་ཡོད་
རེད། དེ་དག་སུ་དང་སུ་རེད། གལ་སྱིད་གསུངས་རྒྱུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དེ་སོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཅུ་གསུམ་པ་དེ་ལ་གཞོན་སེས་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་པས་ཞེས་བེད་སྒྲ་ཞྱིག་འདུག དེ་ནས་རུ་ཚོགས་ལས་གཞྱི་

ཞེས་འདུག ཕལ་ཆེར་འབེལ་སྒྲ་མྱིན་ནམ། ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།

1

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་གཅྱིག་ཚགས་བཞྱིའྱི་ཆ་པའྱི་བུད་མེད་
ནུས་སྟོབས་ཀྱི་ལས་འཆར་དང་འབེལ་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། ར་བའྱི་ཆ་ནས་འདྱི་ལ་ཆ་ཤས་མྱི་ལེན་སྙམ་

ཡང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས ་འདྱིའྱི་ཐད་བཀའ་མོལ ་གསུང་ཡོང་དུས། བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་བྱུང་བ་དེར་ཞོར་
འཕོས་དང་འབེལ་ནས་ཞུ་ན་བསམ་བྱུང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། བུད་མེད་ཉྱིན་མོ་ཞེས་པ་དང། བུད་མེད་སྒེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་ཞེས་པ་
དེ་གཉྱིས་ཀྱི་དབེ་མཚམས་གསལ་པོ་དབེ་ཕེ་ཤེས་མྱི་འདུག་སྙམ་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་ཆེན་པོ་བྱུང་། བུད་མེད་སྒེར་ལངས་ཡྱིན་ན་བུད་མེད་

ཉྱིན་མོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་འད་བོ། བུད་མེད་སྒེར་ལངས་ཞེས་པ་འདྱི་འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་བོད་ཀྱི་དཔའ་མོ་མང་པོས་སེ་ཁྱིད་དེ་བོད་
བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་སོག་འབེན་ལ་འཛུགས་ནས་སྒེར་ལངས་བས་པ་དེ་རེད། བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོའང་དེ་ལས་གཞན་
པ་ཁྱོན་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དེ་ལ་བུད་མེད་སྒེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་ཟེར་བ་མ་གཏོགས་བུད་མེད་
ཀྱི་ཉྱིན་མོ་ཟེར་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་ལབ་དུས་ངེས་པར་དུ་གཞས་ཞབས་བོ་འཁབ་པའྱི་དགའ་སྟོན་གྱི་ཉྱིན་མོ་

ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་ན་རྦད་དེ་ནོར་བ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དཔེར་ན། ཨ་མ་ཡྱིན་ན་བུད་མེད་ཡྱིན་དགོས་པ་
རེད། ཨ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་བུད་མེད་མ་ཡྱིན་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་བཞྱིན་བུད་མེད་སྒེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་ཡྱིན་ན་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་ཟེར་
ནས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེས་ན་དེ་གཉྱིས་ལོག་དགར་ཕེ་དགོས་དོན་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་ཚེས་བཅུ་ལ་སུམ་བཅུ་དུས་དན་ཡྱིན་དུས། གསུམ་པའྱི་ཚེས་

བཅུ་གཉྱིས་ལ་བུད་མེད་ཉྱིན་མོ་བེད་ན་དེའྱི་བར་དེར་ཞྱི་བའྱི་གོམ་བགོད་མང་པ་ཞྱིག་འགོ་དགོས་བྱུང་ན་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་གྱི་

རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། སད་ཆ་དེ་ཆོས་ཀྱི་ཐ་སྙད་བེད་སོད་དེ་ཞུས་ན། ས་རོལ་ནམ་མ་ལངས་བར། དགག་པའྱི་ཉྱི་མ་ཤར་ཟེར་བ་
དེ་རེད། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་ཚེས་བཅུ་ལ་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་སུམ་བཅུ་དུས་དན་ཚེས་བཅུ་གཉྱིས་ལ་བུད་མེད་སྒེར་ལངས་སྲུང་བརྱི་ཞུ་བའྱི་

སབས་སུ་དཀའ་ལས་མ་ཁག་པར། གསུམ་པའྱི་བཅུ་གཉྱིས་བུད་མེད་ཉྱིན་མོ་ལ་གང་འད་བེད་དེ་དཀའ་ལས་ཁག་གྱི་རེད་ཅེས་འདྱི་
འདོད་བྱུང་། སད་ཆ་དེ་ཚོ་གནད་ལ་ཁེལ་བ་ཞྱིག་རེད་ར་བ་ནས་དན་གྱི་མྱི་འདུག དེ་ག་ནང་བཞྱིན་བུད་མེད་ལ་ཆེས་མཐོང་སོད་
དགོས་ཀྱི་འདུག དེང་སང་སེས་པས་བུད་མེད་ལ་རྡུང་རེག་མང་པོ་བེད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་མང་པོ་བཤད་ཀྱི་འདུག་སྟེ། འཇྱིག་རེན་ལྟ་
ཚུལ་གཅྱིག ་ལ་མཐོང་ལུགས་གཉྱིས ་ཟེར ་བ་བཞྱིན ། བར་སབས་ཤྱིག ་ལ་མཐོང་ཚུལ་གཅྱིག ་ལས་མེད་པ་ལྟ་བུ་སང་གྱི་འདུག

ཡོངས་གགས་ལ་བུས་ཀྱིས ་བུ་བརྡུངས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། བཙན་གཡེམ་བས་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་བྱུང་བ་མ་ཟད་གསོད་
མཁན་ཡང་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཕོགས་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་བསམ་བོ་མ་གཏོང་བ་མཐོང་ཚུལ་དང་ཆ་

ཤས་རེ་འགའ་ལ་བརེན་ནས་སེས་པས་བུད་མེད་ལ་རྡུང་རེག་མང་པོ་བེད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་བཤད་སྡོད་ན། དེ་ནྱི་ལག་མཐྱིལ་ནང་

གྱི་རྱི་མོའ་ིཆ་ཤས་གཅྱིག་ལས་མ་མཐོང་ཡང་གང་ཞྱིག་ཞུ་སྡོད་པ་དང་འད་མཚུངས་རེད། དེས་ན་ལམ་གསུམ་མདོ་བཞྱི་མདོའ་ིསད་
ཆ་ཡོད་ལ་མེད་ལ་དེ་ཚོ་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་བཤད་སྡོད་ན་ཡག་པོ་མྱི་འདུག

དེ་བཞྱིན་བུད་མེད་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཉྱིན་མོར་བཀུར་འོས་ཁ་ཤས་བཅར་ཡོད་པར་ངས་ཀང་བརྙན་འཕྱིན་ནང་ནས་མཐོང་

བྱུང་། སབས་དེར་ཆ་ཤས་དང་གོ་སབས་ཡོད་ཚད་ལེན་ནས་གང་ཡང་མ་གསུངས་པ་རེད། དངོས་གནས་བས་ན་གོ་སབས་དང་
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སྡྱིངས་ཆ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་སད་ཆ་མ་བཤད་པར་། ལགས་སོ་སོགས་ཀྱི་སེམས་མགུ་བ་དང་། ལེགས་ཚུལ་སོགས་བཤད། དེ་རྱིང་
འདྱི་ལ་རྒྱས་སོས་ཡྱིན་ཚུལ་གྱི་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་བཤད་པ་འདྱི་ཚོ་བཤད་པ་དེས་བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་གྱི་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་
འགན་མ་ཁུར་བ་རེད་དན་གྱི་ཡོད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་སད་ཆ་གང་དང་གང་ཡྱིན་ནའང་སབས་དང་དུས་ལ་བཤད་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་

ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་རེད་མ་གཏོགས་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ནས་སད་ཆ་གང་དང་གང་བཤད་པ་ཚང་མ་རྒྱ་ཆེའ་ྱི མང་ཚོགས་ཀྱིས་
གཟྱིགས་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་འདྱི་ནས་འབུར་དུ་ཐོན་ཏེ་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ལ་ལྷག་བསམ་ཡོད་མདོག་གྱིས་རང་ཉྱིད་ཡག་པོ་
དང་གཞན་གྱིས་མ་འགྱིག་མདོག་མདོག་བཤད་སྡོད་ན་ཡག་པོ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གོང་དུ་ར་བའྱི་ཆ་ནས་བཤད་ཚར་སོང་། སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཕ་སེའུ་བང་ཆུབ་སེམས་པ་དང། རེ་བཙུན་སྒྲོལ་

མའྱི་སྤྲུལ་པ་མ་བག་སྱིན་མོ་ཡྱིན་པ་དེ་ངས་བསར་དུ་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཚོ་བཤད་པའྱི་སབས་སུ་རྒྱབ་ལོངས་དང་

དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་མཉམ་དུ་བཤད་ནའང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོའྱི་ཕ་མའྱི་ཁ་རྒྱུན་དུ་གགས་
བསྡད་པ་དེ་ཚོ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཤད་ན་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཏུ་མཐོང་མ་སོང་། ལོ་རྒྱུས་དེ་ཚོ་ཚད་ལྡན་ཡང་དག་པའྱི་སྒོ་

ནས་བཤད་དགོས་ཀྱི་འདུག ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་ཨ་མ་ལ་བག་སྱིན་མོ་དང་། ཕ་སེའུ་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་བས་ན་བུ་
ཐམས་ཅད་སེའུ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག་གཱ དེ་མ་གཏོགས་ལོ་རྒྱུས་འདྱི་ཚོ་ཡག་པོ་བེད་ནས་བཤད་དགོས་འདུག་མ་གཏོགས་བུད་

མེད་ཚང་མ་གདོང་འདེ་ཡྱིན་པ་དེ་འད་ངས་ཚོར་མ་སོང་ལ། ལོ་རྒྱུས་ནང་ལའང་མཐོང་མ་སོང། འདྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བཤད་སྟངས་ཙམ་
ཞྱིག་རེད།

དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་བུད་མེད་དེ་ཚོར་སོན་ནས་ད་བར་དུ་དབེ་འབེད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས། སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་

སོང། ཁྱད་པར་དུ་ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆེས་དབེ་འབེད་གསུངས་མེད་ནའང་དོན་དུ་འདུག བུད་མེད་གཉྱིས་མ་གཏོགས་ལ་

རྐུབ་བཀག་མྱི་འདུག ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ནང་ལའང་བཙུན་མ་དགོས་འདུག་ཞེས་གསུངས་སོང་། དེ་ཚོ་ག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད་མེད་ཤཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག བུད་མེད་གཉྱིས་ལ་རྐུབ་བཀག་སད་པ་དེས་དམྱིགས་བསལ་ཆེས་མཐོང་བས་ནས་སད་བཞག་པ་ཞྱིག་

རེད་འདུག་གཱ བུ་ལ་ངེས་པར་དུ་གཉྱིས་སོད་དགོས་པ་མྱི་འདུག་ག ཆོལ་ཁ་གཅྱིག་ནས་མྱི་བཅུ་ཡོངས་རོགས་བུད་མེད་སེབས་
ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག ཆོལ་ཁ་གཅྱིག་ནང་བུ་བཅུ་བསེབས་ནས་བུ་མོ་གཅྱིག་ཀང་མེད་ན་རྱིས་མེད་རེད་འདུག་གཱོ ཁྱད་པར་དུ་བུད་
མེད་གཅྱིག་གཅྱིག་པོར་བསེབ་ནའང་རྱིས་མེད་རེད་འདུག དེ་མ་བཤད་པར་བས་ནས་ད་དུང་ལོ་མང་པོའ་ི རྱིང་ལ་རྐུབ་བཀག་

འདྱིའྱི་སྒང་ལ་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་བསྡད་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དགོངས་དོན་མ་ཤེས་ན། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་ངས་འགན་
མ་ཁུར་བར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་བུད་མེད་གཉྱིས་ཀྱི་རྐུབ་སྟེགས་དེ་ག་རེད་ཡྱིན་མྱིན་ཧ་གོ་བའྱི་ཐོག་
ནས་བཤད་དགོས་པ་རེད། ཁྱད་པར་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་ནང་ལ་བཙུན་མར་མཐོང་མ་སད་པ་དང་གོ་སབས་མ་སད་པ་མ་རེད།

ལངས་འདོད་མེད་པ་རེད། ད་ལོ་ལངས་མཁན་བྱུང་བ་རེད་ཀང་། ཁོ་རང་ཚོར་འོས་མ་ཐོབ་པ་རེད། དེ་མ་གཏོགས་བཀག་བཞག་པ་

དང་དེ་ལ་མཐོང་མ་སད་པ་མ་རེད། ཆོས་དང་འཇྱིག་རེན་གང་གྱི་ཕོགས་ནས་བཤད་ནའང་བུད་མེད་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་མཐོང་སད་ཡོད་པ་
རེད། ༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོ་ཟེར་ནའང་འད། སྟོན་པ་བཀའ་དྱིན་ཅན་གྱིས་ཀང་འཁོར་བཞྱི་ཞེས་པའྱི་ནང་དུ་དགེ་སོང་ཕ་

མ་གཉྱིས་དང་། དགེ་ཚུལ་ཕ་མ་གཉྱིས་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། འཁོར་བཞྱི་ལ་བུད་མེད་མེད་ན་འཁོར་བཞྱིར་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་
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རེད། གསང་སགས་རོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ལུགས་སུ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་དམ་ཚིག་རོ་རེའྱི་ནང་ལ་ར་ལྟུང་བཅུ་བཞྱི་བཤད་ཡོད་པ་རེད། ར་
ལྟུང་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་ནང་ནས་བཅུ་བཞྱི་པ་དེར། ཤེས་རབ་རང་བཞྱིན་བུད་མེད་ལ། སྨད་པར་བེད་པ་བཅུ་བཞྱི་པའོ། ཞེས་གསུངས་
ཡོད་པ་རེད། བུད་མེད་ལ་སྨད་ར་གཏོང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཚིག་གོ་ས་བའྱི་དབང་དུ་བཏང་ན་བུད་མེད་ལ་སྨད་ར་གཏོང་བ་
ཡྱིན་ན། རང་ལ་སྡྱིག་པ་དང་ཉེས་པ་འབྱུང་བ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྟུང་བ་ཟེར་བ་ཧ་མ་གོ་བ་ཡྱིན་ན་སྡྱིག་པ་དང་ཉེས་པ་ལ་གོ་ཡྱི་
ཡོད་པ་རེད། བུ་ལ་གཅྱིག་བས་ན་ལྟུང་བ་དང་ཉེས་པ་འབྱུང་གྱི་རེད་ཅེས་གང་དུ་གསུང་འདུག ད་དུང་ཡང་རྒྱབ་ལོངས་ཀང་མ་

ཤེས། ལོ་རྒྱུས་ཀང་མ་ཤེས། ཆོས་དང་སྱིད་ཀང་མ་ཤེས་པར་མགོ་འཚོས་ཀྱི་ཡོད་མདོག་མདོག་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་བསྡད་ན་ཡག་
པོ་མྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ཚིག་བརོད་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་ལ་ཏོག་ཙམ་

ཐུགས་གཟབ་གནང་རོགས་གནང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་བུད་མེད་དེ་ཚོ་བཀའ་
བོན་ལ་སེབས་དགོས ་ཀྱི་འདུག སྱིད་སོང་ལ་སེབས་དགོས ་ཀྱི་འདུག་ཅེས ་གསུང་གྱི་འདུག སྱིད་སོང་གྱི་འོས ་ཤོག ་གྱི་ནང་ལ་

བསེབས་ཡོད་པ་རེད། བུད་མེད་རྱིགས་ཀྱིས་དེ་ལ་རྒྱབ་སོར་མ་བས་པ་རེད། ངས་མཐོང་ཚུལ་དང་བསམ་ཚུལ་དེ་འད་བྱུང་། གོས་
ཚོགས་སབས་འདྱིའྱི་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོའ་ི བཀའ་བོན་གྱི་འོས་ཤོག་ནང་ལ་བུད་མེད་བསེབས་པ་རེད། བུད་མེད་ལ་སུས་ཀང་
རྒྱབ་སོར་བས་མ་སོང་། མངོན་གསལ་དོད་པོའ་ི ཐོག་ནས་མཐོང་གྱི་འདུག་ག བུད་མེད་དེ་ཚོ་སེབས་ཡོང་དུས་བུད་མེད་སོ་སོས་

རྒྱབ་སོར་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་དུང་བུད་མེད་ལ་གཅྱིག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག གཉྱིས་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ནས་
བཤད་པ་དང་སེམས་ནས་བསམ་པ་གཉྱིས་ལག་ལེན་ལ་ཁེལ་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བུད་མེད་སེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་
རང་ཡང་རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་གྱི་གས་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དངོས ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་བུད་མེད་ཡོང་བ་དང་གོ་སབས་རག་པའྱི་

སབས་ལ་མ་གཏོང་བ་གཙོ་བོ་དེ་བུད་མེད་ཁོ་རང་ཚོས་འགན་འཁུར་ནས་གཏོང་གྱི་མྱི་འདུག གོ་སབས་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་ཚོ་ཤེས་
དགོས་ཀྱི་འདུག་དན་གྱི་འདུག

དེ་ནས་གོང་དུ་ཕག་སེལ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཚན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་པ་དེ་

ལ་ངས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རྒྱབ་སོར་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེང་སང་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཚན་ཁྱེར་ནས། ཡང་༸གོང་ས་

མཆོག་གྱི་མཚན་ཁུར་ནས་ཟེར་དུས་ར་བ་ནས་འཁུར་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཟེར་གྱི་མེད་ལ་སྐུ་ངོས་ནས་ཀང་གསུངས་གནང་སོང། ང་
རང་ངོས་ནས་ཀང་དེ་ག་རང་ལ་རྒྱབ་སོར་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཉེ་ཆར་ང་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་བསྡད་དུས། དེའྱི་ནང་

ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་རེད་དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་རེད་ཅེས་མང་པོ་ཞྱིག་སེབས་ཡོང་དུས་རང་
བཞྱིན་གྱི་ལག་པ་ཡང་འཆང་མ་ཤེས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་སྡེ་ཚན་སྡེ་ཚན་ཐོག་སྱིད་དང་སྱིད། ཆོས་དང་ཆོས་ལབ་པ་

ནང་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་ཏོག་ཙམ་མ་བས་ནའང་༸གོང་ས་མཆོག་ཅེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན་དཔེ་དཀའ་ལས་
ཁག་པོ་འདུག

དེང་སང་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཚན་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་མེད་ནའང་ཡོད་

མདོག་མདོག་བེད་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་ཡང་མང་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་དེར་ཡང་

བསར་དུ་དེ་ལ་རྒྱབ་སོར་གྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཚན་དེ་བེད་སོད་ལོག་པར་འགོ་ཡོང་དུས། མ་
4

འོངས་པར་དེ་དེ་ལྟར་མྱི་འགོ་བ་བ་རྒྱུར་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀས་ཇྱི་ལྟར་ནན་པོ་བེད་དགོས་ཀང་བེད་རྒྱུའྱི་དུས་ལ་བབ་འདུག་དན་གྱི་

འདུག ཕལ་ཆེར་འདྱི་ཙམ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་ཁ་སང་ངས་ཟྱིན་བྱིས་མང་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབ་ཡོད་ཀང་། དེ་རྱིང་ངའྱི་ཟྱིན་བྱིས་དེ་
ལུས་འདུག བས་ཙང་ཧོབ་ཏེ་དན་གྱི་མྱི་འདུག་པས། གང་ལྟར་ངས་གང་དན་པ་དེ་མར་གཅྱིག་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་
བསར་དུ་དན་སོང་ན་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོས་དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་རྱིས ་འགོ་ཨང་
༡།༤ སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ནང་གསེས་ ག༽ པ་འདྱི་ལ་དངུལ་ཁང་མྱིན་པས་འབེལ་སྒྲ་བསོན་རྒྱུའྱི་ངོས་ལེན་ཞུ་

ཡྱི་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་དག་ཆ་འདྱི་བཅོས་ཆོག་པ་བགྱིས། ༡།༤ ནང་གསེས་ ང༽ པ་འདྱི་ཟུར་འཛར་དང་པོ་འདྱི་རེད། ཟུར་འཛར་
༡༽ པོའ་ི ནང་གསེས་ ༡༽ འདྱི་ཟུར་འཛར་ཁོ་རང་གྱི་ལས་འཆར་དང་འབེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་དང་གོ་རོགས་ལས་གཞྱི་གཅྱིག་ཡོད་

པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་གསེས་ལ་ལས་འཆར་དང་འབེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་གསུངས་པ་འདྱི་ལས་བེད་རྣམས་ཀྱི་ ལས་འཆར་ཐོག་ནུས་
ཤུགས་གོང་སེལ ་གཏོང་རྒྱུ། ལྷན་ཁང་སོ་སོར ་ལས་འཆར་གྱི་ལས་བེད། དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག བཀའ་འཁོལ ་དང་
སགས། ཨྱིན་སད་ཐོག་ཞུས་ན་ (Project officer) འདྱི་གའྱི་ཆེད་དུ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཟབ་སོང་སད་རྒྱུ་དང་གོ་རོགས་སེལ་
རྒྱུ། དེ་མྱིན་དེ་དག་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུ་རེད། འདྱི་སབས་བབས་ཞུས་པ་འདྱི་ལྷན་ཁང་སོ་སོར་ཡོད་པའྱི་ལས་འཆར་
དང་འབེལ་བའྱི་སོར་འདྱི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཟུར་འཛར་ ༣༽ པའྱི་ནང་གསེས་ ༥༽ པ་འདྱི་དམྱིགས་བསལ་སོབ་སྟོན་པ་གསུང་རྒྱུ་འདྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་

འདེགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དམྱིགས་བསལ་སོབ་སྟོན་པ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ལ་དེ་ས་ཕག་ལས་

གནང་མོང་མཁན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱི་ཡྱིན་པ་སྱིད་འཛོམས་ལགས་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ལོ་གཉྱིས་ཙམ་
གྱི་སོབ་སྟོན་པ་འཕལ་སེལ་རང་རེད། སེ་སེལ་རང་ཕུལ་ནས་ཁོ་རང་གྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་སོབ་

སྟོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ལ་ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུ་སོགས་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་ཡོད། འདྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
ཚུད་པ་རེད། སོབ་སྟོན་པ་གཅྱིག་ཡོད་པ་འདྱི་ཁོ་རང་རེད། དེ་བཞྱིན་དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སབས་འབབ་སོ་སོ་ལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་

སབས་སུ་སོབ་སྟོན་ཞུ་ས་ཁག་ཅྱིག་གཉྱིས་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་ཚན་པར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་གཙོ་བོ་དང་། སྐུ་ངོ་
སྱིད་སོང་དང་། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་འདྱིའྱི་སོབ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཟུར་འཛར་ ༣༽ པའྱི་ནང་གསེས་ ༡༣༽ འདྱི་གཞོན་སེས་ཡར་རྒྱས་ཚོང་ལས་པས་ཞེས་པའྱི་བེད་སྒྲ་འདྱི་འབེལ་སྒྲ་

རང་རེད་འདུག་ཞེས ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན ། འདྱིའྱི་རོག ས་ཚོགས་བཙུགས་རྒྱུ་འདྱི་ངོས ་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་བཟོས ་པ་དང་སགས་འདྱི་

གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་དང་འབེལ་ནས་གོང་དུ་ངས་གངས་ཐོ་འགའ་ཞྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ངའྱི་ལག་ཏུ་ཡོད། འདྱི་ཞུ་ཆོག་པ་
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བགྱིས ། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་འདྱིའྱི་སབས་སུ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ས་ཁག་ ༥༣ ནས་ཚོགས་བཅར་བ་མྱི་

གངས་ ༡༦༦ ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། མཐོ་སོབ་ཁག་ནས་ཚོགས་མྱི་གངས་ ༩༩ ཕེབས་ཡོད། ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ ༣༢ ཕེབས་ཡོད། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཆེད་དུ་ཚོགས་དྲུང་གནང་མཁན་ཚོགས་ཆུང་སོ་སོ་ལ་འཐུས་མྱི་གཉྱིས་རེ།

ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་དང་། སེ་ཤན་དང་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་བསྡོམས་པའྱི་ ༤༡ ཡོད། ཕྱི་ཁག་ནས་ཕེབས་པའྱི་གསུང་བཤད་
གནང་མཁན་འདྱི་མྱི་ ༦ ཁྱོན་བསྡོམས་པའྱི་མྱི་ ༣༤༤ ཏག་ཏག་ཆགས་ཡོད། གངས་འབོར་ནྱི་འདྱི་རང་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
འདྱི་ཞུ་བ་དང་སགས། ཕལ་ཆེར་ངའྱི་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལེ་ཚན་ལྷག་མེད་པ་ཡྱིན།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རེས་མས་གསུངས་པ་འདྱི་དམྱིགས་བསལ་ང་ཚོ་ལ་འབེལ་བ་གང་ཡང་མྱི་འདུག སོང་ཙང་དཔལ་

ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གསལ་བཤད་ཞུ་མྱི་དགོས་པར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་ཡར་རྒྱས་དགེ་རའྱི་རྱིས་འགོ་ནས་འཕོས་ཏེ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དེ་
རྱིང་འདྱི་ལ་རྱིས ་འགོ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། ཁ་སང་ཚོག ས་ཆེན་ལས་ཀང་དེ་རྱིང་གོས ་

ཚོགས་ཀྱི་བགོ་གེང་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་སྙམ། གཞྱི་རའྱི་སོན་མ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སབས་སུ་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་རང་
སྒེར་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ཕོ་མཆོག་མོ་དམན་གྱི་ལྟ་བ་དང། མོ་མཆོག་ཕོ་དམན་གྱི་ལྟ་བ་ཡོད་མཁན་དེ་འད་ཞྱིག་གང་ཡང་མྱིན།

དོན་དམ་པའྱི་ཐོག་ནས་འད་མཉམ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་བལྟ་བསྡད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་དཔལ་འབོར་སོན་

རྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་བཏང་རྒྱུ་རྱིས་འགོ་ཁག་ཅྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་དང། དེའྱི་ནང་དུ་དཔལ་འབོར་གྱི་
འགོ་གོན་གང་ཙམ་ཤུགས་ཆེན་པོ་སེབས་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། འདས་པའྱི་ནང་དུ་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་རྒྱུ། དུས་དན་

སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་ནས་སེས་མ་དེ་ཚོའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་དང་བཀའ་མོལ་གནང་ཕོགས་ལ་བལྟས་
པ་ཡྱིན་ན་ནུས་པ་ཆ་ཚང་ཐོན་པ་དང། དེ་བཞྱིན་འད་མཉམ་རེད་འདུག དེའྱི་སྟེང་ལ་དེ་ཙམ་གྱི་བཞུགས་དགོས་པ་མྱི་འདུག་སྙམ།

དེ་ཡྱིན་དུས་སོན་རྱིས་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་གཅོག་ཆའྱི་གོས་ཆོད་འཁྱེར་མཁན་ཡོད་ན་རྒྱབ་སོར་ཞུ་དགོས་སྙམ། དེ་དག་ཚོར་བ་རང་ཡྱིན།
ངས་དེ་རྱིང་ལངས་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནྱི། ཁ་སང་ཆོས་ཕོགས་ནས་ཕོ་མོ་དབེ་འབེད་དམ་ཕོ་མོ་འད་མཉམ་

གྱི་དབེ་འབེད་ཡོད་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་གཅྱིག་གསུངས་ཡོང་དུས། དེ་རྱིང་ང་དེ་ནས་གོས་འདྱི་འད་གོན་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་འགན་
འཁྱིའྱི་སྟེང་ནས་གསལ་བཤད་ཕན་བུ་ཞྱིག་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་ནས་ཡར་ལངས་པ་དེ་རང་ཡྱིན།

ཡྱིན་ནའང། ང་དེ་དུས་རྣམ་འགྱུར་དེ་ལ་ཡ་མཚན་པོ་བྱུང་སོང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བུད་མེད་དེ་ཚོ་ལོ་

རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བདུད་མོ་རེད། ཟེར་ནས་ཚིག་སྡུག་པོ་བེད་སོད་བཏང་སོང། དེ་བཏང་ཡོང་དུས་སེས་མ་དེ་ཚོ་དེ་རང་ཡྱིན་པ་བཟོ་
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ལྟ་བེད་ནས་ཐུགས་མགུ་བ་འད་པོ་དབུ་གཡུག་གཡུག་དེ་འད་གནང་སོང། དེའྱི་རྣམ་འགྱུར་ལ་ངས་གཅྱིག་བལྟ་དུས། སྐུ་སེས་མ་དེ་
ཚོ་ཕོ་མཆོག་མོ་དམན་ལྟ་བ་ཡོད་ན་ཐུགས་མཉེས་པོ་མེད་འགོ་སྙམ། དེ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་
ཁེ་བཟང་མེད་འགོ་སྙམ། ཚོར་བ་དེ་འད་ཞྱིག་སེས་བྱུང།

དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ཆོས་ཕོགས་ནས་དེ་འད་དབེ་བ་ཞྱིག་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ང་ཚོས་ཆོས་

ཉམས་ལེན་བེད་པའྱི་སབས་སུ། མཐའ་དག་གྱི་སེམས་ཅན་ཡོངས་རོགས་སོ་སོའ་ི ཨ་མ་ནང་བཞྱིན་བལྟ་དགོས ་པ། དེ་ཡང་མ་
འགྱུར་ནམ་མཁའྱི་མཐའ་དང་མཉམ་པའྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྨོན་དགོས་པ། དེ་འད་སོ་སོས་ར་ཆེན་བརྱི་དགོས་པ་འདྱི་གང་
འད་ཞྱིག་ལ་ཚད་འཛིན་དགོས་པ་རེད་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། རང་གྱི་ཨ་མ་བཞྱིན་བརྱི་དགོས་པ་རེད་ཅེས་སོ་སོའ་ིསེས་མ་ལ་ཆོས་ཕོགས་

ཀྱི་ངོས་ནས་བརྱི་མཐོང་དེ་འད་ཆེན་པོ་དང་། དེ་བཞྱིན་སྨོན་ལམ་ཞྱིག་འདེབས་པ་ཡྱིན་ན། ནམ་རྒྱུན་དུ་མ་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་ཟེར་བ་མ་གཏོགས་པའྱི་ཕ་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཟེར་རྒྱུའྱི་ཐ་སྙད་དེ་འད་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་
ཕོ་མཆོག་མོ་དམན་གྱི་དབེ་འབེད་མེད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད།

དེ་བཞྱིན་མདོ་ཕོགས་ནས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྱི་གོ་འཕང་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཆེད་དུ། ངེས་པར་དུ་ལམ་ཐབས་ཤེས་

གཉྱིས་ཟུང་དུ་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་དགོས་པ་རེད། ལམ་ཐབས་ཤཤེས་གཉྱིས་ཟུང་དུ་འབེལ་ནས་ར་ཆེ་ལུགས་གང་འད་ཞྱིག་
རེད་ཟེར་ན། ཐབས་ཕ་དང་ཤེས་རབ་མ་དང་འད་བ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཐབས་དང་བལ་བའྱི་ཤེས་རབ་དེ་ཕྱིའྱི་མཐར་ལྷུང་ཚར་
བ་རེད། ཤེས་རབ་དང་བལ་བའྱི་ཐབས་དེ་སྱིད་མཐའ་ལ་ལྷུང་ཚར་བ་རེད། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྱི་གོ་འཕང་འགོ་བ་ལ་

ཐབས་ཤེས་གཉྱིས་ཟུང་དུ་འབེལ་ན་མ་གཏོགས་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། དེས་ན་ཐབས་ཤེས་ཕ་མ་དང་འད་བ་དེ་ཉམས་ལེན་ཡག་པོ་
བེད་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་འགོ་བའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་བསྟན་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེས་ཆོས་ཕོགས་ནས་ཕོ་མཆོག་མོ་དམན་གྱི་ལྟ་
བ་བཟུང་གྱི་མེད་པ་གསལ་པོ་རེད། ལྷག་པར་དུ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཙམ་གྱིས་སགས་ཕོགས་ཀྱི་ར་ལྟུང་ལུང་

དངས་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་སགས་ཕོགས་ནས་ཞུས་ན། ཤེས་རབ་རང་བཞྱིན་བུད་མེད་ལ་སྨད་ན་སགས་ཀྱི་ར་བ་ནས་སྟོང་སྟེ་
དགེ་ར་ཡོངས་རོགས་མེད་པ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རེད་གསུང་སྟེ། བུད་མེད་ལ་མཐོང་ཆེ་སོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཕོ་མཆོག་མོ་
དམན་གྱི་ལྟ་བ་ཆོས་ཕོགས་ལ་མེད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མཚམས་རེ་དཔེར་ན་རྒྱལ་པོ་ལ་གདམས་པ་བ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཕེང་བ་ལ་
མཚོན་ན། བུ་ལ་ཉེས་པ་ཡོང་བའྱི་སྒོ་མང་པོ་བུད་མེད་ལ་ཡོད་ཙང་བུད་མེད་ལ་སོན་ལྟ་དགོས་པའྱི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་རེད།

ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ན་ཞུ་ན། སོན་མ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཀང་བཀའ་ཡང་ནས་བསར་དུ་གནང་བ་རེད། བུད་མེད་ཅྱིག་ལ་སྡོམ་
དགོས་ན་བུ་ལ་སོན་ལྟ་དགོས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ནམ་གནད་ལུགས་དེ་ཚོ་སོ་སོ་མ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན་ཚུལ་མྱིན་གྱི་མཐོང་ཚུལ་ཡོང་གྱི་

རེད། དེ་ལ་ངས་སོན་མའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྒྲུང་ཞྱིག་དཔེར་མཚོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བ་མ་ཞྱིག་གྱིས་སྡྱིག་པའྱི་ཉེས་དམྱིགས་དང་དགེ་བའྱི་ཕན་
ཡོན་གསུང་ཡོང་དུས་གདུལ་བ་བླུན་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བ་མ་ལ། སྡྱིག་པའྱི་ཉེས་དམྱིགས་ལ་བསམ་ན་ང་དམལ་བར་འགོ་སྨོས་ཅྱི་དགོས་
བ་མ་ཁྱེད་རང་ཡང་གང་འད་བེད་ཡོང་བསམ་པ་དེ་འད་འདུག ཡང་དགེ་བའྱི་ཕན་ཡོན་ལ་བསམ་ན་བ་མ་ཁྱེད་རང་ཐར་པ་དང་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ང་ལའང་རེ་བ་འདུག་བསམ་པ་དེ་འདའང་འདུག་ཟེར་ནས་བ་མ་ལ་ཞུས་པ་
རེད། སབས་ཐོག་སབས་ཐོག་ལ་ཉེས་དམྱིགས་གསུངས་པའྱི་སབས་སུ་གདུལ་བའྱི་དབེ་བ་ཡྱི་ཐོག་ནས་སབས་སབས་སུ་བུའྱི་ཉེས་
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དམྱིགས་བཤད་དགོས་པ་དང་། སབས་རེ་བུད་མེད་ཀྱི་ཉེས་དམྱིགས་བཤད་དགོས་པའྱི་ལུགས་གཉྱིས་སོ་སོ་དབེ་སྟངས་མ་ཤེས་

པ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་སོ་སོ་ཕེས་མ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན་དངོས་སྟོབས་རྱིག་པའྱི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཚབ་རེ་མཆོག་གྱིས་རེས་དེ་ལ་བཀའ་
བསོན་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ལུགས་གཉྱིས་སོ་སོ་ཕེ་ན་མཁས་པ་ཡྱིན། གཉྱིས་ཀ་བསེས་ནས་སད་ཆ་བཤད་ན་གཉྱིས་ཀ་མ་

གཏོགས་པའྱི་རགས་ཡྱིན་པས། ཀེ། ཤེས་པ་ཆུང་བ་དག ཁྱེད་ད་དུང་ར་བཟྱི་བ་མྱིན་ནམ། སེམས་རྣལ་དུ་ཕབ་ནས་ལན་རྒྱོབས་
ཤྱིག་གསུངས་ནས་བཀའ་བཀོན་གནང་ཡོད་པ་རེད། ར་བཟྱི་བ་འད་པོ་མ་ལབ་པར་གནད་ལུགས་དེ་དག་དབེ་བ་ཕེ་ཤེས་དགོས་པ་
རེད། ལུགས་དབེ་བ་ཕེ་མ་ཤེས་ན་གཉྱིས་ཀར་ཧ་མྱི་གོ་བའྱི་སོ་སོ་ནང་གྱི་རགས་ཕྱི་ལ་སྟོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཚུར་བཀའ་

བཀོན་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་འདའྱི་ལུགས་དབེ་བ་ཕེ་བའྱི་ཐོག་ནས་བལྟ་དུས། ནང་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དབེ་བ་ཕེ་
སྟངས་དེ་ཕོ་མཆོག་མོ་དམན་གྱི་རགས་ཟེར་བ་དེ་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཟེར་ནས། འདྱི་ང་ཡྱི་གོན་བསྡད་པའྱི་ན་བཟའ་དེས་ཐོག་ནས་འགན་
ཁྱེར་བའྱི་སད་ཆ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་རེས་གོས་ཚོགས་ནང་བཤད་དགོས་པ་དང་ལངས་དགོས་པའྱི་དོན་དག་གཙོ་བོ་དེ་ཡྱིན།

ལངས་པའྱི་ཞར་ལ་ཁྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོར་ཕོ་མཆོག་མོ་དམན་གྱི་ལྟ་བ་དང་དབེ་འབེད་དེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་

ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་མེད་པའྱི་འགེལ་བཤད་མང་པོ་བརྒྱབ་སོང་། སོན་མ་འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་སབས་སབས་ལ་
དེ་འདའྱི་རྱིགས་ཡོད་པ་རེད་ཀང་དེ་ཚོ་ཡང་ལུགས་སོ་སོར་ཕེ་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་མྱི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་

དྲུག་གྱི་མཐའ་མ་བཅུ་དྲུག་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་བ། དེ་ཚོའྱི་
གས་དེ་གནད་འགག་རེད། ཡང་དགོངས་པ་བཞེས་ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ག་རེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ན། སབས་དེ་དུས་
ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སྒམ་པོའ་ི བཙུན་མོ་དེ་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་ཡྱིན་དུས། བཙུན་མོའ་ི གཡོ་བྱུས་འོག་ནས་ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་
སྒམ་པོས་ལས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཐག་གཅོད་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅེས་དེ་འདའྱི་བསམ་ཚུལ་བཤད་མཁན་གྱི་བོན་པོ་སེམས་པ་མ་རུང་
བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་སབས་སུ་ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སྒམ་པོས་གོས་ཐག་གཅོད་པའྱི་སབས་སུ་བུད་མེད་ལ་བོ་འདྱི་

རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་པ་དེ་སབས་དང་དུས་ལ་སར་ནས་གོ་བ་ལེན་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ཚིག་གྱི་ངོ་གདོང་གཅྱིག་རྐྱང་ལ་
གོ་བ་ལེན་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ཐལ་ཆ་འགོ་ཡྱི་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡྱིན་ན་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་གཞྱི་དང་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་

འཛུགས་ཀྱི་བཞེངས་ཕོགས་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་གོང་དུ་བཀུར་བ་ལས་ཕོ་མཆོག་མོ་དམན་གྱི་ལྟ་བ་མེད་པ་དེ་ངས་ཞུ་མྱི་དགོས་
པ་ཞྱིག་རེད། དེ་བཞྱིན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག་སྟེ་ངས་དེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་མང་པོ་མཐོང་གྱི་མྱི་
འདུག ཁྱྱིམ་ཚང་གཅྱིག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱྱིམ་གྱི་དབང་ཆ་དེ་དག་ཨ་མ་དེས་བཟུང་བསྡད་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་

ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དེང་སང་གྱི་བཤད་སོལ་ཞྱིག་ལ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ཨ་མ་དེ་ཕྱི་པོ་ཆགས་ན། ང་མ་ལོགས་ན་ནང་

གྱི་པཱ་ལགས་ཀྱི་སེམས་ཁལ་བེད་ཀྱི་རེད་གསུང་གྱི་རེད་ཟེར། པཱ་ལགས་དེ་ཕྱི་པོ་ཆགས་སོང་ན། ང་ཕར་འགོ་དགོས་པ་རེད་མ་
གཏོགས་ཨ་མས་བཀའ་བཀོན་གནང་གྱི་རེད་གསུང་གྱི་རེད་ཟེར། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཁྱྱིམ་ཚང་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་

ནའང་གོ་བ་ལེན་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། ཡོད་ངོ་མ་དེ་ག་རེད་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། བསམ་བོའ་ི ཐོག་ནས་ཕོ་མཆོག་མོ་དམན་གྱི་ལྟ་བ་དེ་ང་
ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཏོག་ཙམ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པ་རེད།
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དེ་ནས་དགོངས་སེལ་དང་སགས་ནས་ཞུ་རྒྱུར་དེའྱི་ལྟ་བ་དེ་སུ་ལ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ན། བུ་ལས་བུ་མོ་ལ་མང་བ་ཡོད་པ་

རེད། བུ་མོ་ཏོག་ཙམ་སོ་བ་ཡྱིན་པའྱི་བསམ་བོ་དེ་བུ་མོ་ལ་མང་བ་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་འདུག དཔེར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བུ་
མོར་བ་ན་མེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ནམ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་གཅྱིག་དེ་ང་རང་ཚོའྱི་ར་ཆེ་བའྱི་མྱི་རྱིགས་འདྱི་དར་སེལ་བེད་རྒྱུ་

དེ་རེད། དེའྱི་ནུས་པ་དེ་དངོས་གནས་བས་ན་མཆོག་ཏུ་བཀུར་དགོས་པ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཀང་། དེ་ཡང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་བསམ་
བོའ་ི ནང་ལ་སྡུག་ག་ཞྱིག་ལ་བརྱིས ་ཏེ་ང་ཚོ་མྱི་རྱིགས་དར་སེལ ་གཏོང་བེད་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆ་མ་རེད་ཅེས ་ལྡོག་ཕོགས་ཀྱི་བསམ་བོ་

གཏོང་མཁན་དེ་འདའང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་འད་མཉམ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཆང་འཐུང་གྱི་ཡྱིན། ཐ་
མག་འཐེན་གྱི་ཡྱིན། འད་བོ་རེད་ཟེར་བ་དེ་མ་རེད་པ། དེ་འདའྱི་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་བུ་མོའ་ི ཕོགས་ལ་མང་བ་ཡོད་པ་རེད། བས་
ཙང་བསམ་བོའ་ིཁྱད་པར་ཕེས་ན་དེ་འདའྱི་དཔེ་མཚོན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་ཀང་སྐུ་སེས་མ་དེ་ཚོའྱི་ཐུགས་ལ་ག་ཚོད་ཕོག་འགོ་ཡྱི་

ཡོད་མེད་ངས་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ངས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གང་མཐོང་བ་དེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཞུས་བཞག་པ་དང་ངས་

མཐོང་བ་དེ་དངོས་གནས་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་ཁྱབ་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་སྒང་ལ་བགོ་གེང་འགོ་བ་ཡྱིན་ན། ཁོ་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་

རེད། དཔེར་ཆ་བཞག་ན། ཕོ་མཆོག་མོ་དམན་གྱི་ལྟ་བ་བུད་མེད་ལ་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད་པའྱི་དཔེ་མཚོན་གཞན་ཞྱིག བུ་དེ་ཚོ་ཡྱིན་ན་
སོ་སོ་ལ་ཡོད་པ་དེས་འདང་གྱི་མྱི་འདུག འདྱི་ལ་ཁ་སོན་ཞྱིག་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་བསམ་བོ་དེ་མང་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད།
དཔེར་ན། ང་ལྟ་བུ་ཀྱི་ལོ་(སྱི་རྒྱ་)བརྒྱ་དང་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ་ཁུར་ནས་འགོ་སྡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཀང་ང་རང་འགྱིག་ཐག་ཆོད་ཡོད་བསམ་
གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་བུད་མེད་དེ་ཚོའྱི་བསམ་བོའ་ི ནང་ལ་གཅྱིག་འདང་གྱི་མེད་པ་ཞྱིག་དང་། དེའྱི་སྒང་ལ་གཅྱིག་སོན་ནས་མཚོན་

བྱུག་ན་ཨེ་དགའ་ལྟ། རྱི་མོ་བྱིས་ན་ཨེ་དགའ་ལྟ་ནས་གང་ལྟར་སོ་སོ་ལ་ཡོད་པ་དེའྱི་སྒང་ལ་གཅྱིག་དགོས་པའྱི་སང་བ་ཞྱིག་ཤར་ནས་
སོ་སོ་རང་བཞྱིན་གྱིས་དམན་པར་ལྟ་བའྱི་ལྟ་བ་དེ་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་ངས་དེ་རྱིང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་

གྱིས་ང་ཚོའྱི་བསམ་བོ་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་བཏང་ན། དེ་ནས་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པའྱི་དཔེ་མཚོན་འགའ་ཤས་ཅྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་
ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ཡྱིད་ཆེས་ཀང་ཉུང་བ། ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མང་གཙོའྱི་ལམ་

ལུགས་ཀྱི་ཐོག ་ནས། མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་ཡོད་པ་རེད། ཞལ་ནས་ག་རེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས ་ན། མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་

གསུམ་ཀའྱི་ནང་ལ་བུད་མེད་བསེབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་འདོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བུད་མེད་དེ་ཚོ་རུབ་
རུབ་བས་ནས་འཛོམས་འཛོམས་མང་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོ་དུས་ཚོད་འདྱི་ལ་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་སེ་

དམན་བསེབ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་ཤྱིག་བྱུང་བ་རེད། ད་གྱིན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་རེད། སྐུ་སེས་
མ་ཡོངས་རོགས་ཀྱིས་དེ་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་དམ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
མཆོག ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང།
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སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དེའྱི་གོང་དུའང་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་འདྱིས་ཀང་གཅྱིག་གསུང་གྱི་འདུག ང་ཚོས་ཁ་
སོན་འོས་ཤོག་བླུགས་པ་དེའྱི་གསང་བ་ཕྱིར་ཤོར་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་དམ། འོས་སུས་བླུགས་མ་བླུགས་ཆ་ཚང་ཤེས་བསྡད་ཡོད་ས་
རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་འགན་ཆ་ཚང་ཁུར་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ར་བའྱི་བགོ་གེང་གྱི་ཁ་ཕོགས་དེ་སོན་ལ་དེ་འད་བའྱི་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་སོང། དེ་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་གཙོས་དམྱིགས་བསལ་

སྟངས་འཛིན་གང་ཡང་ཞུས་མེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ནས་ལེའུ་ཞྱིག་གྲུབ་པ་རེད། དམྱིགས་བསལ་བསར་དུ་གེང་སོང་བྱུང་བ་

ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་དེ་ཙམ་སོས་ཀྱི་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ལ་མཐོང་གྱི་འདུག གང་ལྟར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་མུ་མཐུད་ནས་
གསུངས་རོགས་གནང། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་ཕ་ཕེབས་མ་དགོས་པར་གནང་རོགས་གནང།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེའྱི་ཐོག་ལ་མང་པོ་ཞུས་མ་དགོས་པར། རང་བོ་རང་ལ་ལོག་ཏུ་མ་གྱུར་བ་ཡྱིན་ཙང་སད་ཆ་དེ་དག་
གསལ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་གོམས་པ་རེད་མ་གཏོགས་གསང་བ་ཕྱི་ལ་བཏང་བ་ཞྱིག་གང་ཡང་མ་རེད།

དེ་ནས་མཐའ་མ་དེར་ང་ཚོ་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་གསར་དུ་གཏན་འབེབས་བེད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་

ནའང་། བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་བུད་མེད་སྒེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་ལ་བཞག་པ་དེ་ང་རང་གྱིས་མཐོང་སྟངས་ལ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་སྙྱིང་རེ་

མོ་ཞྱིག་མཐོང་བྱུང། ག་རེ་བེད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་བོད་ཀྱི་དཔའ་མོ་ཚོས་ཡར་ལངས་ཀྱི་བས་རེས་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་
འདྱི་ངོས་འཛིན་བེད་རྒྱུ་དེ་འོས་ཤྱིང་འཚམས་པ་ཞྱིག་མཐོང་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ཡྱིན་ཙང་ངའྱི་ངོས་ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་ལག་གཉྱིས་ཐལ་མོ་སར་ནས་དུས་ཚོད་དེ་ལ་ར་བ་ནས་འགྱུར་བ་

མེད་པ་དེ་རང་གྱི་ཐོག་ལ་བཞག་རོགས་གནང་ཅེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འགྱིག་གྱི་མྱིན་འདུག་ཅེས་པའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་

སྟངས་འདྱིའྱི་ཐོག་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་ཟེར་རྒྱུ་ངོ་བོ་དེ་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ནམ་རྒྱུན་ཉྱིན་མ་འད་མྱིན་ཞྱིག་ངོས་འཛིན་བེད་སྟངས་བེད་
ནས་དེའྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་ལ་བོ་ཁབ་གླུ་གར་གཏོང་དགོས་པ་འད་པོ་དང། དེའྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་ལ་ཕན་ཚུན་རྔན་པ་སད་རེས་བེད་དགོས་པ་ཞྱིག་
ལ་ངོས་འཛིན་བེད་རྒྱུ་དེ་མ་རེད།

ང་ཚོའྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ར་དོན་འཐབ་རོད་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་ངོས་ནས་བཤད་ན། བུའྱི་ཉྱིན་མོ་ཡྱིན་ནའང་བུ་མོའ་ི ཉྱིན་

མོ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེའྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་ལ་ར་དོན་གྱི་སྟེང་ལ་ནུས་པ་སྤུངས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་

བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་འདྱི་བུད་མེད་སྒེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་པ་ཡྱིན་ན་དེ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པོ་ཡོད་པ་
རེད།
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མ་འོངས་པར་ང་ཚོ་བོད་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པའྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་ལ་འདྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་རང་བཞྱིན་གྱི་དགའ་སོ་བེད་རྒྱུའྱི་ཉྱིན་མོ་ཞྱིག་

སེབས་ཀྱི་རེད། དེ་དུས་སབས་དང་དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས་པའྱི་ངོ་བོ་ཁོ་རང་ངེས་པར་དུ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་བུད་མེད་

རྣམས་རེད་མོ་རེད་ནས་བསྡད་དགོས་པ། ལྷག་པར་དུ་རྔན་པ་སོད་དགོས་པ་རེད་ལབ་དུས་རང་བཞྱིན་གྱི་མཐོང་ཆུང་ཞྱིག་རེད།

རྔན་པ་ཟེར་དུས་ཕྲུ་གུ་ལ་སད་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཉྱིན་མོ་འདྱི་དེ་རང་ལ་འོས་ཤྱིང་འཚམས་པ། དེ་ལྟར་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་
ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་སྙམ། དེ་དེ་བཞྱིན་བེད་ནས་བཞག་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

གོ་སབས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས།

སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་སོན་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་
སབས་ཡང་བསར་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་སགས། བརོད་གཞྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་སྟེང་དུ་བཤད་ན་སྙམ། ཁ་སང་
ངས་ཞུས་པ་བཞྱིན། དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་སོན་རྱིས་ལ་གཅྱིག་བལྟ་དུས། དངོས་ཡོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་མང་
པོ་ཞྱིག་དང་ལྷན་དུ་ཡག་པོ་མང་པོ་ཞྱིག་བང་བསྒྲྱིག་འདུག དེ་རྣམས་འཆར་གཞྱི་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་དང། ལས་གཞྱི་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ་

དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་རྣམས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་བསྡད་དུས་འགྱིག་འདུག་སྙམ། དེ་དག་ལ་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་

བྱུང། དེ་ལའང་བསར་དུ་བསགས་བརོད་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། དེ་དང་མཉམ་དུ་ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིང་ལ་ཚང་མས་གཅྱིག་མཚུངས་བེད་
པ་དང། དེ་བཞྱིན་དོ་སང་ཆེན་པོ་བས་ཏེ། དམྱིགས་བསལ་ང་ཚོའྱི་ཕག་སེལ་སེས་པ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་གནང་ཤུགས་ཆེན་པོ་
ཞྱིག་གནང་ནས། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་གཞྱི་སོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དེ་དག་ང་ལ་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་
བྱུང། གང་ལྟར་ཚང་མས་ཐུགས་སང་ཡོད་པའྱི་བརོད་གཞྱི་ཞྱིག་རེད་སྙམ། བས་ཙང་དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས།

སྱིར་བཏང་ནས་དེང་སང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་སྱི་ཡོངས་ཆགས་ཀྱི་

འདུག གནད་ཡོད་མྱི་ས་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ལབ་དུས། བུད་
མེད་ཐོབ་ཐང་རོད་མཁན་ཞེས་སད་ཆ་སེབས་ཀྱི་འདུག ཐོབ་ཐང་ལབ་དུས་རྐུབ་བཀག་རོད་མཁན་ཞེས་སེབས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཡྱིན་

ཤག་ཤག་བེད་ཀྱི་འདུག དེ་ལ་དགོངས་འཆར་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་ལ་ཁ་གསལ་པོ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་
བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ཟེར་དུས་ཐོབ་ཐང་རོད་རྒྱུ་ཞྱིག་གང་ཡང་མྱིན།

ང་རང་བུད་མེད་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། ངས་སོབས་པ་ཆེན་པོའ་ི ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རང་ཡྱིན། ང་ཚོ་ཐོབ་ཐང་རོད་སའྱི་སྡྱིངས་

ཆ་འདྱི་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ཐོག་ལ་ར་བ་ནས་བརྱི་ཡྱི་མེད། དེ་ལྟར་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་
ནང་ལ་དོགས་པ་དང་རྣམ་རོག་མང་པོ་འདུག དེ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཕར་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་རེད་སྙམ། ངའྱི་ངོས་ནས་ནམ་རྒྱུན་

ནས་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ཞུ་དུས། སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་འད་མཉམ་འཁྱེར་ཡོང་རྒྱུ་སྟེང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད། དེའྱི་ཆེད་དུ་
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སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་སེས་པ་དང་སེས་མ་སུ་ཡྱིན་རུང་འོག་ལ་མོང་བསྡད་མཁན་ཞྱིག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Victim
ཞུས་ཀྱི་རེད། ཕོ་མོ་སུ་ཡྱིན་རུང་ཁོང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་དགོས་པ་དང། ཁོང་ཚོ་ཡར་འཁྱེར་དགོས་པ། དེ་དག་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་
མཐོང་གྱི་ཡོད།

ད་ལྟ་ང་ཚོས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ཟེར་དུས། སྱིར་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ང་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་

འཕེལ་སྟེང་ལ་སད་ཆ་བཤད་མཁན་ཞྱིག་མྱིན། དེའྱི་སོར་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ནང་ལོག་ལ་

བརོད་གཞྱི་འདྱི་མ་ལངས་པ་ཡྱིན་ན། མང་པོས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་དུས་བརོད་གཞྱི་འདྱི་བཤད་དགོས་པ་ཆགས་སོང། ནམ་
རྒྱུན་ནས་ངས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་སྟེང་ལ་བལྟ་དུས། བུད་མེད་ཀྱི་ལས་འགན་སོར་ནས་ཡང་དུ་སད་ཆ་བཤད་
ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོའྱི་མྱི་འབོར་ཕེད་ཀ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོས་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ལའང་དེ་ཡང་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་སོར་ལ་ཡྱིན་
ནའང་རེད། ད་ལྟ་སབས་སུ་འབབ་པའྱི་འཐབ་རོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་མྱི་འབོར་ཕེད་ཀ་དེའྱི་ལས་འགན་གྱི་སོར་ལ་ངས་དུས་

རག་ཏུ་སད་ཆ་དེ་ལྟར་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་པའྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་དགོངས་འཆར་ནང་དུ་ཡོད་པ་བཞྱིན་རྐུབ་བཀག་དང་ཐོབ་
ཐང་རོད་ཀྱི་མེད།

དེ་ང་ཚོས་བུད་མེད་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་བོ་བཏང་སྟངས་དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཚང་མས་མཁྱེན་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག

དེ་མ་གཏོགས་པའྱི་ཚོད་དཔག་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་དུས་ཡང་ཁོར་ཡུག་དེ་ཁྱད་མཚར་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་སོར་ལ་ངས་ཞུ་
འདོད་བྱུང། ནམ་རྒྱུན་ནས་ངས་བུད་མེད་རྣམས་ལ་ཟབ་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་སད་དུས། དེའྱི་ཕན་ག་རེ་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་སྙམ་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན། བུད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཟབ་སོང་སད་དུས་བུད་མེད་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པ་སེས་པ་མཉམ་དུ་སེབས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག
དེའྱི་སོར་ལ་ངས་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་ཁྱྱིམ་ཚང་གྱིས་འཚེ་བ་དང་འབེལ་ནས་སད་ཆ་ཡྱིན་པ་

ཡྱིན་ན། བུ་མོར། ཁྱེད་རང་ལ་ནུས་པ་ཡོད་པ་རེད། ཁྱེད་ལ་འཇོན་ཐང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ག་དུས་བར་དུ་ཐུགས་
ཕན་སོས ་ཀྱི་ཡོད་དམ། དེ་ལ་བསམ་ཚུལ་སྟོན་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། བས་ཙང་འདྱི་ལ་ཕག་སེལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་

འཕེལ་གྱི་ཟབ་སོང་སད་དུས་སེས་པ་མཉམ་དུ་འཛུལ་བཞུགས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་སྙམ། དེ་དག་གསུངས་རྒྱུ་དེ་དོན་
ལྡན་ཞྱིག ་མཐོང་གྱི་འདུག བས་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག ་ལ་ང་ཚོས ་ཟབ་སོང་དང་ཚོག ས་ཆེན ་གང་ཡྱིན་རུང་སེས ་པ་མཉམ་དུ་འཛུལ་

བཞུགས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དེ་དག་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ངས་འདྱི་ས་ལས་ལྷག་པ་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
སེབས་སོང། སེབས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་གང་རེད་ཅེས ་ཞུ་ན། གོས ་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་ནང་དུ་དགོངས་འཆར་འད་མྱིན་ཞྱིག ་
སེབས་ཡོང་གྱི་འདུག

དཔེ་ཆ་བཞག་ན། བུད་མེད་ཟེར་བར་མཚན་ཉྱིད་གང་ཚང་དགོས ་པ་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུའྱི་སད་ཆ་དེ་ཚོ་ཐལ་ཆ་ཞྱིག་རེད་

བསམ་གྱི་འདུག ངས་བསམ་པར་སྱིར་བཏང་མྱི་ཞྱིག་ལ་ཚང་དགོས་པའྱི་ཡོན་ཏན་དེ་བཟང་སོད་དང་ལྡན་པ་དང་། སོ་སོའ་ི སད་
ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་དེ་ཚོ་ངོ་ཤེས་པ་དང། དམྱིགས་བསལ་ང་ཚོ་བོད་པ་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན་འཐབ་རོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོའ་ི ལས་

འགན་མགོ་འཚོས་མཁན་དེ། སེས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སེས་མ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གཅྱིག་མཚུངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕག་
སེལ་གྱིས་བཀའ་མོལ་དེ་འད་གནང་དུས། དེ་ལས་གཞན་པའྱི་བུད་མེད་ལ་ཚང་དགོས་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་གཞན་ག་རེ་དགོས་པ་རེད།
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དེའྱི་འགེལ་བཤད་དེ་སུས་བསོན་གྱི་རེད། བས་ཙང་བཀའ་མོལ་འདྱི་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སང་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་འདུག བས་

ཙང་ང་ཚོའྱི་ཟབ་སོང་གྱི་ནང་ལའང་སེས་པ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་དགོས་འདུག་ཅེས་དེ་རྱིང་དམྱིགས་བསལ་བསམ་སོང། དངོས་
གནས་འཛུལ་བཞུགས་གནང་དགོས་འདུག ང་ཚོ་གང་འད་ཞྱིག་དགོས་མྱིན་དང་། ང་ཚོ་བུད་མེད་གཅྱིག་ལ་མཚན་ཉྱིད་གང་འད་
ཞྱིག་ཚང་དགོས་ཡོད་མེད་ཀྱི་དགོངས་འཆར་ཞྱིག་སེབ ས་ཡོང་དུས། དངོས་གནས་མཉམ་དུ་བཞུགས་ནས་གོས་བསྡུར་གནང་
དགོས་པའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་རེད་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག

ང་ཚོ་ཁྱིམས་བཟོའ་ི སྡེ་ཚན་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བུད་མེད་

དང་འབེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ག་རེ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ་མཁྱེན་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཡོད་ལག་

ཡོད་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཨ་མ་གཅྱིག་པུར་སྐུ་ངལ་ག་ཚོད་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་
དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རེད། ཁྱྱིམ་ཚང་གྱི་འཚེ་བའྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་འགའ་ཤས་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང། སེས་པ་ཉེས་
རྡུང་གཟེད་མཁན་ཡོད་པ་རེད་ཟེར། དེ་གནའ་ས་མོ་ནས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གངས་འབོར་ལ་མྱིག་ཅྱིག་ལྟ་ཡོང་དུས་ག་ཚོད་

འདུག ཡུལ་འདྱིའྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་ལ་ག་རེ་གསལ་འདུག དེ་ང་ཚོས་ཤེས་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་
སྙམ།

དེ་ནང་བཞྱིན་བུད་མེད་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་ཐོག་ལ་སེས་པ་དང་སེས་དམན་གྱི་གཟུགས་པོ་ལོགས་ཀ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་

རེད། གཟུགས་པོ་ལོགས་ཀ་ཡྱིན་པའྱི་དབང་གྱིས་ངེད་ཚོར་འཕོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བའྱི་དགོས་མཁོ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་
ཐོག་ལ་ག་རེ་གནང་དགོས་འདུག དེ་ཚོར་ང་ཚོས་གོས་བསྡུར་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཚོ་

ངའྱི་མྱིག་ནང་གྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་སེལ་ཡྱིན། རྐུབ་བཀག་རོད་རྒྱུ་དེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། ང་ཚོ་བུད་མེད་ཕག་སེལ་ཚང་མ་སྐུ་ཚབ་
མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བས་ཙང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བུད་མེད་གཅྱིག་བས་འདུག བུད་མེད་རྐུབ་བཀག་རོད་ཀྱི་འདུག་
ལ་སོགས་པའྱི་ཐལ་ཆའྱི་བཀའ་མོལ་དེ་འད་མ་གནང་ན་བཟང་བར་མཐོང་གྱི་འདུག

དེ་ནས་ད་གྱིན་ཕག་སེལ་ཞྱིག་གྱིས་བུད་མེད་ཀྱི་སྲུང་སོབ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་སོང་། དཔལ་ལྡན་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག བུད་མེད་ཀྱི་ Safety and security སྲུང་སོབ་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་མོལ་འདྱི་ཚོ་ཡང་ཡུལ་ཁྱིམས་དང་

ཐུག་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སེལ་གྱི་བསར་ཞྱིབ་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་འཁོད་འདུག ཧ་

ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིག་ཐོག་ལ་གཅྱིག་པུར་མྱིན་པར། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་
དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཐག་གཅོད་དུས་ནན་པོའ་ིསྒོ་ནས་གཅོད་དགོས་འདུག དེ་ནོར་བ་

རེད། ནོར་བ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ཁྱིམས་ལ་གཏུག་རྒྱུར་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་རོགས་རམས་བེད་དགོས་འདུག དེ་དང་འབེལ་
བའྱི་བུད་མེད་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེ་ཚོ་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སེལ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད་མ་གཏོགས། རྐུབ་བཀག་རོད་རྒྱུ་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཡང་བསར་ངས་ཁ་གསལ་པོར་ཞུ་ཆོག་པར་བགྱིས།

དེ་ནང་བཞྱིན་ཁ་སོན་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སེལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ངར་

ཞུ་རྒྱུ་ཅྱི་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དེ་གྲུབ་འབས་ཡག་པོ་ཐོན་སོང་དང་མ་སོང་ཞེས་གསུང་མཁན་འད་མྱིན་འདུག
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དེར་བཀའ་ཤག་དང་ལས་བེད་ཁག་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་གསུང་མཁན་མང་པོ་བྱུང་སོང་ཡང། ངའྱི་སེམས་ལ་ག་རེ་བསམ་སོང་ཞུས་ན།

བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སེལ་གྱི་ཚན་པའྱི་ནང་ལ་ལས་བེད་བུད་མེད་གཅྱིག་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན་ལོ་
གང་ལས་ཀ་དེ་ག་རང་གནང་སྡོད་མཁན་ཞྱིག་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་མོ་རང་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ངས་གལ་གནད་ཅྱིག་

ཏུ་མཐོང་སོང། མོ་རང་ལ་དབང་ཚད་ཇྱི་ཡོད་དང་ཐག་གཅོད་བེད་རྒྱུར་ནུས་པ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་མོ་རང་གྱི་ངོས་
ནས་ཏན་ཏན་ལས་ཀ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཁོང་ལ་ངས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང།

དེ་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་ཞེས་པ་དེའྱི་ཐོག་ལའང་དགོངས་འཆར་མང་པོ་ཞྱིག་སེབ ས་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་མང་པོའ་ི ངོས་

ནས་ཚོད་དཔག་བས་ཏེ་བུད་མེད་ཚང་མར་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཐག་གཅོད་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་གནང་མཁན་ཞྱིག་འདུག ངའྱི་
ངོས་ནས་ཐག་གཅོད་བེད་སའྱི་ནང་ལ་བུད་མེད་གཅྱིག་ང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ངས་ཀང་བསམ་ཚུལ་ཞུ་ཆོག་པར་བགྱིས། ང་བུད་

མེད་ཉྱིན་མོ་དེའྱི་སོར་ལ་གོ་ཡོང་དུས་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་། ངས་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ངས་
རྒྱུན་དུ་ནས་ད་ག་རང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་བུད་མེད་ལ་འཐབ་རོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་འགན་གཙང་མ་གཙང་རྐྱང་ཡོད་པ་རེད། བས་

ཙང་ང་རང་ཡྱིན་ན། ང་དགུ་ལོའ་ི བུད་མེད་སྒེར་ལངས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་དེ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། བས་ཙང་དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ངའྱི་
བསམ་པར་བུད་མེད་སྒེར་ལངས་དེ་ཧང་སངས་དགོས་པའྱི་གལ་ཆེན་པོར་མཐོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སབས་སུ་བབ་པའྱི་ད་ལྟ།
འདྱི་ང་རང་སྒེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེའྱི་སེམས་ཁམས་དེ་དང་བཙན་བོལ་ནང་དུ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་བུད་མེད་སྒེར་ལངས་ཀྱི་

སེམས་ཁམས་དེ་ག་རང་རེད་འདུག་གམ་མྱི་འདུག དེར་དོགས་པ་དང་སགས་ནས་ལོ་ཤས་རྱིང་དེར་འཛུལ་བཞུགས་བེད་རྒྱུ་མ་
བྱུང་། གང་ལྟར་ད་ལོ་བུད་མེད་ཉྱིན་མོ་ཞེས་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་དུས། ང་ནྱི་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་བྱུང།

འགྱིག་འདུག་བསམ་སོང། ང་རང་ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་སོག་བོས་བཏང་གནང་མཁན་གྱི་བུད་མེད་དེ་ཚོ་རེས་དན་བ་རྒྱུར་ཉྱིན་
མོ་ཞྱིག་རག་སོང་བསམ་པའྱི་ལྟ་སྟངས་དེ་འད་ཞྱིག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་འགྱིག་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་ཀང་བྱུང།

ནམ་རྒྱུན་ནས་ང་ཚོས་བུད་མེད་ཉྱིན་མོ་སོགས་ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་ངེས་པར་དུ་དགའ་དགའ་སོ་སོ་བེད་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་།

གཞས་ས་འཁབ་སྟོན་བེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག དཔེར་ན། ང་ཚོས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་ལ་

དཔའ་བོའ་ིཉྱིན་མོ་རེད་ཅེས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བ་རེད། ད་ལོའ་ིགསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་ནྱི་ཧ་ཅང་ཚགས་ཚུད་པོ་བྱུང་སོང། དོ་
ཕོག་ཕྱིན་མ་སོང་། ངས་བསམ་པར་རེས་མའྱི་ལོར་བུད་མེད་སྒེར་ལངས་ལ་བུད་མེད་ཉྱིན་མོར་སྲུང་བརྱི་བས་ན་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་
འགོ་ཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག དེ་ང་རང་ཚོ་གང་ཟག་གྱི་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་ལ་རག་ལས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བས་ཙང་
བརོད་གཞྱི་འདྱི་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཡར་མར་འགོ་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཨེ་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་ཚོར་སང་བྱུང། ཕལ་ཆེར་ངའྱི་ཞུ་
འདོད་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚང་མེད་འགོ་དེ་ག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་མཐའ་མ་དེ་ཡྱིན་དུས། ཡང་སང་ངེ་འགོ་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་གཉྱིས ་ནས་བཀའ་ཤ ག་ལ་གསོལ ་འདེབ ས་དགོངས་འཆར་བསམ་ཚུལ་གང་གསུངས་པ་དེ་གོས ་ཚོག ས་ར་བ་འདྱིར ་
བཞུགས་པའྱི་ཕག་སེལ་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་བཞུགས་ཡོད་དུས། བཀའ་ཤག་གྱིས་བོ་ངེས་བྱུང་ཡོད་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་དམྱིགས་
བསལ་འགེལ ་བཤད་གང་ཡང་ཞུ་དགོས ་ས་མ་རེད། ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཡང་བེད་ཀྱི་མྱིན། དེ་ནང་བཞྱིན་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་

སྟོབས་དང་འབེལ་པའྱི་སྲུང་སོབ་སོར་ལ་གོང་དུ་བཀའ་གནང་སོང་ངས་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱི་སྲུང་སོབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཆེད་
མངགས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ལག་བསྟར་གནང་མཁན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོ་ཡྱིན་དུས། དེ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སུམ་

བཅུ་ལྷག་འདྱིར་གདན་འདེན་ཞུ་དགོས་དོན་དེ་རེད། མ་འོངས་པར་ཐུགས་ཁལ་ར་བ་ནས་གནང་མྱི་དགོས། འཛིན་སོང་གྱིས་ངོས་
ནས་མཐུན་རྐྱེན་སོར་དགོས་པ་དེ་སོར་རྒྱུ་རེད། སབས་འཕལ་དཀའ་ངལ་འཕད་མཁན་གང་ཟག་དེ་མདུན་དུ་ཐོན་དགོས་པ་གལ་

ཆེན་པོ་རེད། མ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན་མཐུན་རྐྱེན་སར་པ་ཙམ་གྱི་ཕན་གྱི་མ་རེད། དེ་ས་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་དེ་འད་མ་རེད།
དེ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་སོར་ལ་བཀའ་གནང་སོང་དེ་ཏན་ཏན་དཔལ་

ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་སོན་རྱིས་ནང་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་དུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་
ཁལ་གནང་དགོས་པ་མ་རེད། ང་ཚོས་གལ་ཆེན་པོ་བརྱིས་བསྡད་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གཏོང་

རྒྱུའྱི་ཚན་པ་ནང་ལ་ལས་བེད་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། འགན་འཛིན་གཅྱིག་དང་ལས་བེད་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་
ནང་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་ཟླ་བསྒྲྱིལ་གྱི་རེད། དེ་ས་གོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་མོལ་གནང་པ་སོང་ཙང་དེ་ཞུས་བཞག་ན་

བསམ་སོང་། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་པ་ངས་ལྷག་འདུག དེ་འདྱི་རེད་འདུག ཟུར་འཛར་
༼༢༽ནང་གསེས་༼༣༽ཕོ་མོའ་ི ཁྱད་པར་ཐོག་ལ་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུ་དང་། ལས་འཆར་ཁག་གྱི་ཕོ་མོ་འད་མཉམ་བསྡུར་ཐབས་

ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཞེས་པ་དེ། ཕོ་མོ་ཁྱད་པར་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུ་དང་ལས་འཆར་ཁག་གྱི་ནང་ཕོ་མོ་འད་མཉམ་ཡོང་ཐབས་
ཞེས་པ་ལས་གཞྱི་དེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་སྒོར་མོ་ས་ཡ་གཅྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེས་ག་རེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། འདྱི་
ལས་གཞྱི་གསར་པ་རེད། དེ་གསར་པ་གསར་རྐྱང་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཕོ་མོ་ཁྱད་པར་གོ་རོགས་གཅྱིག་བས། ལས་འཆར་ཁག་གྱི་

ནང་ཕོ་མོ་གཉྱིས་འད་ཉམས་ཡོང་རྒྱུར་འབད་བརོན་བས། མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ང་ཚོས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ་མང་པོ་
ཞྱིག་བུ་ཡོང་གྱི་འདུག བུད་མེད་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་ཉུང་བ་འདུག་ལ་བཀག་འགོག་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། མ་
འོངས་པར་འད་མཉམ་ཡོང་ཆེད་ཀྱིས་ལས་གཞྱི་རེད། འཆར་གཞྱི་ག་རེ་ཡོད་ཟེར་ན། ལས་བེད་གཅྱིག་ས་མྱིག་སར་རྒྱུ་དང་། ས་
གནས་ཁག་བཞྱི་ལ་དེ་དང་འབེལ་པའྱི་ཟབ་སོང་སད། སོབ་གྲྭ་ཁག་བཞྱི་ལ་ཟབ་སོང་སད། སྱི་ཞུ་བརྒྱད་བཅུ་ཙམ་ལ་ཟབ་སོང་སད།
དེ་འདའྱི་ཟབ་སོང་སོད་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་དེ་ལ་རྒྱ་གར་སྒོར་མོ་ས་ཡ་གཅྱིག་གཏོང་རྒྱུ་རེད་དེའྱི་གསལ་བཤད་དང་སགས་ནས།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱིས་གསོལ་འདེབས་དང་དགོངས་འཆར་ལ་བོ་ངེས་བྱུང་། དེ་ལས་གཞན་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ཆད་
པ་དང་ལྷག་པ་བྱུང་ན་དགོངས་འགལ་མེད་པར་ཞུ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༩༡,༥༦༤,༤༩༡ སྱི་
མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ལ་དགག་བ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་
མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། ལས་བེད་གསོལ་ཚང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བསྡོམ ས་དེ་སྙན་སྒྲོན་གནང་
རོགས་གནང་། ཤོག་གངས་ ༢༥༣ ནང་ལ་འདུག

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ལས་བེད ་གསོལ ་ཚང་ཟུར་བཀོལ ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས ་བཀའ་འཁོལ ་ཧྱིན ་སྒོར ་
༥,༩༣༧,༩༦༢ རེད། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ཧྱིན་སྒོར་ ༥,༩༣༧,༩༦༢ དེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུར་དགག་བ་ཡོད་དམ། མེད་ན་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཤམ་དུ་ཆོས་རྱིགས་ལས་ཁུངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་

མཆོག ཛ་དག་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་བཅར་དགོས་རྐྱེན་སོན་རྱིས་དང་འབེལ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ དང་ ༢༢ བར་དུ་ཕར་
འགངས་བེད་རོགས་ཟེར་ནས་ཡྱིག་ཆུང་ཞྱིག་གནང་འདུག དེ་གཞྱི་བཟུང་བས་ན་བསམ་གྱི་འདུག སང་ཉྱིན་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་
ཕེབས་ན་འགྱིག་འདུག ད་ལྟ་འདྱིའྱི་འོག་ལ་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དེ་ཤོག་གངས་
༢༦༨ ནང་འདུག སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་
བཀའ་འཁོལ་བསྡོམས་དེ་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང་།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༢༨,༣༤༧,༨༥༨ དེ་ལ་ང་
ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དབངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༼༨༽རྒྱལ་ཡོངས་སྱིལ་སོལ་འགན་བསྡུར་ཟེར་བ་

འདྱི་ལས་གཞྱི་གསར་པ་ཞྱིག་རེད། འདྱིའྱི་སོར་ལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། འདྱི་མཉམ་དུ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༼༡༠༽དེ་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ལྟེ་གནས་གཙང་བཟོ་ཟེར་ནས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དངུལ་འབོར་ཞྱིག་ཞུས་འདུག བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་
མྱིན་འདུག གཙང་བཟོ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དེ། རྒྱབ་གཉེར་གནང་མྱི་འདུག དེའྱི་སོར་ལ་གསུང་རོགས་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་འགོ་ཨང་ ༨ པ། རྒྱལ་ཡོངས་སྱིལ་སོལ་འགན་བསྡུར་དེ། ས་གནས་ཁག་ཕལ་ཆེ་བར་སྱིལ་
སོལ་གྱི་ཐང་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་བསྡད་པའྱི་གནང་སྟངས་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོ་ལོའ་ི ནང་སྱིལ་སོལ་འགན་བསྡུར་ཞྱིག་གོ་

སྒྲྱིག་ཞུས་ཐུབ་ན་བསམ་པའྱི་ཐོག ར་བའྱི་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞོན་སེས་ཁག་གྱི་ལུས་སེམས་བདེ་ཐང་
གྱི་ཆེད་དམྱིགས་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་སྱིལ་སོལ་འགན་བསྡུར་དང་། དེ་ནས་
ཕལ་ཆེར་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ Team ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་རུ་ཁག་བཅུ་གཉྱིས་ཙམ་ཡར་དབུས་ལ་ཡོང་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་སྱིལ་
སོལ་འགན་བསྡུར་བེད་རྒྱུ། དེའྱི་འགོ་གོན་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསྡད་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་རྱིས་འགོ་ཨང་བཅུ་པ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྟེ་གནས་ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟོ། དེ་ཁ་སང་འཕོད་བསྟེན་ནས་

ཞུས་པ་རེད། དེ་རྱིང་བཀའ་ཤག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཁོངས་ནས་དངུལ་འབོར་མང་བ་ཞྱིག་སོན་རྱིས་མ་དངུལ་རང་ནས་མང་
པོ་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཁ་སང་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་

གཙོས་མར་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་དང་། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་སྙན་གསང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཕལ་ཆེར་ལྡབ་
གཅྱིག་འཕར་བསྡད་དུས། ལྷན་ཁང་རང་ནས་ཐབས་ཤེས་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་བེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་
པ་རེད། བས་ཙང་ལྷན་ཁང་རང་གྱིས་འབད་བརོན་བེད་རྒྱུ་བས་ནས་ཟུར་བཀོད་ནང་ལ་འཁོད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་གསུམ་པའྱི་ཟུར་འཛར་ནང་དུ་ངས་ནོར་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས།

གོང་དུ་མ་གསལ་བའྱི་ཞེས་པ་ཞྱིག་འདུག ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། དེ་ས་ས་གནས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་སྱིལ་སོལ་ཐང་མང་
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པོ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་སོན་མའྱི་ནང་དེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ཁག་ཅྱིག་གྱི་མྱིང་
འདོན་པ་ཡྱིན་ན། ར་ཝང་ལ་ས་གནས་ལ་སྱིལ་སོལ་ཐང་ཞྱིག་བཟོས་ནས་ཕེད་ཀ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། སབས་དེ་དུས་ག་རེ་

གསལ་བཤད་གནང་སོང་ཞུས་ན། དངུལ་མ་འདང་ནས་བཞག་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་དེ་དེའྱི་ནང་ལ་
ཚུད་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ལས་གཞྱི་ཞྱིག ་ལག་བསྟར་བས་ཏེ་ཆ་ཚང་མ་སྒྲུབ་ནས་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འད་
ཆགས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་གསལ་དང་སགས་ནས་ཟུར་འཛར་གྱི་ཨང་དགུ་པ་དེ་གོང་དུ་མ་གསར་ཞེས་པ་དེ་མ་གསལ་

ཞེས་བཟོས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་མ་གསལ་ཞུ་རྒྱུ་དེའྱི་རྱིས་འགོ་ནང་སོམ་དངུལ་རང་བཞག་པ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།
གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། བར་ལ་ས་གནས་ས་ཐོག་ཁ་ཤས་ལ་ཉམས་གསོ་དང་ཛ་དག་གྱི་དགོས་ངེས་ཅན་དང་རྒྱ་བསེད་གཏང་རྒྱུ་ལ་
སོགས་ཞུ་མཁན་རྱིགས་ཡོང་དུས། དེ་དག་ལ་དམྱིགས་ནས་རྱིས་འགོ་བཏོན་བཞག་པ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།

དེ་ནས་ར་ཝང་ལར་ཆ་བཞག་ན། ད་ལོའ་ི ཟུར་འཛར་དེའྱི་ནང་གསལ་མེད། གསལ་མེད་པ་བཞྱིན་ད་ལྟ་བར་ངས་ཤེས་

ཚོད་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་ལས་གཞྱི་སྒྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་བཤད་ཚུལ་འད་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག གལ་ཏེ་ར་ཝང་ལའྱི་ལས་གཞྱི་དེ་དེ་
འད་ལྷག་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་པའྱི་ཐོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་
བཞྱིན་དེའྱི་ནང་ལ་ཁ་གསབ་ག་ཚོད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དེ་ནས་དེའྱི་ཐོག་མཐུན་རྐྱེན་ག་ཚོད་སར་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༢༽ པ་འདྱི་དང་འབེལ་བ་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད། མཆྱིན་པའྱི་མཉན་ཚད་སོན་འགོག་ལས་གཞྱི་ཟེར་བ་འདྱི་ཕལ་ཆེར་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག ་གྱིས ་

གཅྱིག་བས་ན་ཚོད་དཔག་ཀང་ཐུབ་ཡོད་ཀྱི་རེད། མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཀྱི་རྐྱེན་པའྱི་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལས་ཀ་མ་སད་པའྱི་
གནས་སྟངས། ལས་ཀ་ཐོབ་ཟྱིན་ནའང་ལས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕུད་བེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་འདྱི་
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ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གང་འད་ཡོད་ན། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་བཀའ་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ནང་དུའང་རྒྱལ་སྱིའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཅྱི་ཞྱིག ་ཡོད་པ་གཞྱི་བཟུང་འགོ་

དགོས་སམ་ཟེར་དུས། མཆྱིན་པའྱི་མཉན་ཚད་དང་འབེལ་བའྱི་ང་ཚོས་ལས་ཀ་མ་སད་པ་འདྱི་དག ང་ཚོ་ནམ་གཞག་རྒྱུན་དུ་ནས་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལབ་རྒྱུ་འདྱི་དང་གང་འད་བེད་དེ་མཐུན་གྱི་ཡོད་ན། བས་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་
བོན་མཆོག་གྱི་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་འདྱི་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད།

ར་བའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་བེད་སོད་བེད་ཆོག་པ་བགྱིས། ངའྱི་
སད་ཆ་འདྱི་བོད་སད་རང་ཡག་པོ་འད་ཞྱིག་ཨུ་ཚུགས་འད་རྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་ཁར། གོ་བར་འཕོད་ཀྱི་མེད་པ་འད། ལན་དེ་ཙམ་རག་གྱི་
མེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱིར་ Inclusive ཞེས ་པ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་བེད་སོད་གཏོང་གྱི་འདུག ཡོངས་སུ་བཅུག་པའྱི་བ་གཞག་དེར་ང་

ཚོས་འབད་བརོན་གནང་གྱིན་གནང་གྱིན་ལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ནད་པ་དེ་དག་ལ་ལས་ཀ་མ་སད་པ། ལས་ཀ་ཐོབ་ནའང་ལས་ཀའྱི་ནང་
ཞུགས་མ་བཅུག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཡོངས་སུ་བཅུག་པའྱི་བ་གཞག་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་དག་གྱི་དཀའ་

ངལ་སེལ་དགོས་པ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་ཆགས་ཀྱི་མེད་དམ། འདྱི་ངའྱི་དྱི་བ་དང་པོ་དེ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དེར་༸སབས་མགོན་རྱིན་
པོ་ཆེའྱི་བཀའ་སོབ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚོའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་འཕོད་བསྟེན་གྱི་གནས་བབས་དང་རྐྱེན་པའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཞྱིབ་འཇུག་

ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་བཙུགས་པའྱི་ཐོག་ནས་འདྱིའྱི་སྙན་ཐོའ་ི རྒྱབ་གཉེར་དང་འབེལ་བའྱི་དགོངས་དོན་ལས་
འཆར་ཁག་ཅྱིག་ཕག་ལ་བསྟར་རྒྱུའྱི་སྒོར་ས་ཡ་བརྒྱ་དང་ལྔ་ལྷག་ཅྱིག་གྱི་ལས་གཞྱི་ཡོད་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་
ལས་གཞྱི་གཙོ་བོ་གང་དང་གང་ཡོད་པ་རེད་དམ། སར་མེད་པའྱི་གསར་གཏོད་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་། སོན་མ་ཡོད་བཞྱིན་པ་རྒྱུན་
སོང་གནང་དགོས་པ་གང་དང་གང་ཡོད་དམ་ཞེས་དྱི་བ་གཉྱིས་པ་འདྱི་ཆགས་ཡོད།

གསུམ་པ་དེར་ཟུར་འཛར་དང་པོའ་ི ནང་ལ་རེད་ཐང་གསར་རྒྱག་རེད། ར་བ་བསོར་རྒྱུ་རེད། འདྱི་གའྱི་ཐོག་ལ་དངུལ་གྱི་

ཧེ་བག་ཧ་ཅང་འདུག དཔེར་ན། ར་བ་བསོར་རྒྱུ་དེར་མང་ཆེ་བ་འབུམ་གཉྱིས་རེ་ཡྱིན་ནའང་། གསར་དུ་བཟོ་རྒྱུ་ཁག་ཅྱིག་ལ་དངུལ་
གྱི་ཧེ་བག་ཧ་ཅང་འདུག དངུལ་གྱི་ཧེ་བག་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ། ཧེ་བག་འདྱི་མྱི་འབོར་གྱི་ཆ་ནས་རེད་དམ། ཡང་ན་གནས་སྟངས་
ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕོགས་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་སྨན་ཁང་ཡོད་པའྱི་

ནང་ལ། དཔེར་ན། སད་གགས་ཆེ་ཤོས་འཚོ་བེད་སྨན་ཁང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཚོ་བེད་སྨན་ཁང་གྱི་གནད་དོན་དང་རྐྱེན་པའྱི་

སྨན་ཉོ་སྟངས་དང་། ཚོང་ལས་ཀྱི་འབེལ་བ་བེད་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་
རེད། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཕོགས་ཡོངས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཅྱི་ཞྱིག་བཏང་ཡོད་དམ། དེ་བཞྱིན་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་སྨན་ཁང་སོ་སོར་འགན་

འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཡོད་པ་འདྱི་མྱིང་ཙམ་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་མ་ཡྱིན་པར་དབང་ཆ་ཡོད་པའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་
གང་འད་བཟོས་ཡོད་དམ། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་འདོད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས།
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སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོགས་འདྱི་གཅྱིག་ཡོད། རྱིས་འགོ་ཨང་ ༣༽ པ་དང་ ༥༽ གཉྱིས་པོ་འདྱི་ཡྱིན། ད་ལྟ་ ༣༽ པ་
ས་གནས་ཁག་ཏུ་རེད་ཐང་བཟོ་བཅོས་དང་ཉམས་གསོ་བེད་རྒྱུ་དེ་རེད་འདུག སྱིར་བཏང་ས་གནས་ཁག་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་

འདྱི་ཧྱིན་སྒོར་ ༢༨,༤༤༨,༨༢༨ བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏེ་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་ཧྱིན་སྒོར་ ༥,༢༣༩,༥༧༨ བཀའ་
འཁོལ་གནང་འདུག མྱིག་བལྟ་བའྱི་སབས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་མང་པོ་ཞུས་འདུག བཀའ་འཁོལ་འདྱི་ཉུང་ཉུང་གནང་ཡོད་པའྱི་སབས་སུ་ངས་
ཟུར་བརོད་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ངའྱི་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ངས་ཀང་བསམ་ཚུལ་འདྱི་གཅྱིག་

མཚུངས་འད་མཐོང་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཇྱི་ཙམ་ཞུས་པ་འདྱི་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཁོལ་གནང་

འདུག ཡང་ས་གནས་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཇྱི་ཙམ་ཞུས་ཀང་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་འདྱི་དེ་བས་ཀང་ཉུང་
བ་གནང་འདུག སོང་ཙང་སྱིར་བཏང་བཀའ་འཁོལ་གནང་བའྱི་སབས་སུ་འཆར་འགོད་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་གནང་གྱི་ཡོད་ན་ཞེས་བཀའ་འདྱི་
གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

འདྱི་དང་ཉམ་ཐག་ལ་སྨན་བཅོས་འདྱི་འཕོད་བསྟེན་བརྒྱུད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་ས་གནས་ཁག་ལ་ཉམ་ཐག་

ཨང་ཡོད་པ་ཚོར་འཕོད་བསྟེན་གྱིས་སྨན་བཅོས་ཀྱི་འགོ་གོན་འདྱི་སད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་ས་གནས་སུ་ཉམ་

ཐག་གཅྱིག་སྱིར་བཏང་ཉམ་ཐག་ཨང་ཟེར་དུས་ནང་མྱི་ཁོ་རང་གྱི་ཉམ་ཐག་ཨང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ནད་པ་གཅྱིག་ནད་ཀྱི་མནར་
བ་དང་ནང་མྱིའྱི་ཨ་ཕའྱི་མྱིང་ཡོད་ན། ཨ་ཕ་གཅྱིག་པུ་ན་བ་ཡྱིན་ན་སྨན་བཅོས་ཀྱི་སྨན་རྱིན་འདྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག དེ་
མྱིན་སོ་སོའ་ི ཕྲུ་གུ་དང་བཟའ་ཟླ་ཚོ་ནད་ཀྱི་མནར་བ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཚོ་ལ་ཡང་འཕོད་བསྟེན་གྱི་ཐོག་ནས་སྨན་རྱིན་འདྱི་རོགས་རམ་

མེད་པ་འད། སོང་ཙང་ཁ་སང་སྨན་ཁང་དུ་ཨ་མ་ལགས་གཅྱིག ་བསྙུངས་འདུག བསྙུངས་ཡོད་སྟབས། སྨན་ཁང་ཆེ་སར་སྟོན ་

དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཟེར། ཁྱོད་ཚོ་ཉམ་ཐག་མ་རེད་དམ་ཞེས་འདྱི་པར། ཁོང་ཚོས་ཉམ་ཐག་གྱི་ཐོའ་ིནང་ཕ་མྱིང་ལས་མའྱི་མྱིང་མེད་པ་
རེད་ཅེས་གསུང་བྱུང། དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་ངས་ཡ་མཚན་ཞྱིག་མཐོང་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནང་མྱི་ཉམ་ཐག་གཅྱིག་ན་བ་ཡྱིན་ན་ཉམ་
ཐག་གྱི་ཁོངས་སུ་འཁོད་པའྱི་མྱིང་ཅན་པ་འདྱི་གཅྱིག་པུ་གཞུང་ནས་སྨན་རྱིན་སོད་པ་དང་དེ་མྱིན་ནང་མྱི་བྱིངས་ལ་ཐོབ་ཆ་དེ་མེད་པ་

འད་ཞྱིག སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་ཉམ་ཐག་ཅྱིག་ཡྱིན་ཕྱིན་རེས་ལ་ནང་མྱི་སུ་ཞྱིག་ནད་ཀྱི་མནར་རུང་གཞུང་གྱི་ལྟ་རོག ས་བེད་ཐུབ་
ན་ལེགས་པོ་འདུག་སྙམ། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས ་འགོ་ཨང་ ༢༽ པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱི་བཀའ་འདྱི་

ཕེབས་པའྱི་ཐད་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ལ་འདྱི་ཐད་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཀང་བེད་རྒྱུ་བྱུང། ལར་ནས་དབུས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་
དང་འདྱིའྱི་ཡན་ལག་ཁག་གྱི་སྨན་ཁང་ཐད་ཀར་འཛིན་སོང་ཡོད་པའྱི་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྡེ་ཁག་ནང་ལ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གནས་
ཚུལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་འདྱི་འད་བ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་

མཆོག་གྱིས་དེ་ས་ཚོགས་འདུ་རྱིམ་པའྱི་ནང་ངའྱི་དན་པ་ལ་ཐེངས་ལན་མང་གསུངས་གནང་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ད་ལྟའྱི་བཀའ་འདྱི་

ཕེབས་པ་ལྟར། གསལ་བཤད་འབེལ་ཡོད་སྡེ་ཁག་དང་། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཁག་ནས་ལྷན་ཁང་ལ་ཕུལ་བ་རེད། སོ་སོ་རང་དབང་
ཅན་གྱི་སྡེ་ཁག་གྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་དང་འདྱིའྱི་འཛིན་སོང་གཅྱིག་དང། འདྱིའྱི་གནས་བབས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་

བསྡད་པའྱི་སབས་ལ། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཐག་གཅོད་འདྱི་མཆྱིན་པའྱི་མཉན་ཚད་དང་གཉན་ནད་རེག་དུག་ལ་སོགས་པའྱི་ནད་ཡོད་བཞྱིན་
པ་ལས་བེད་ཀྱི་ཁུངས་སུ་གོ་སབས་བཙལ་མ་ཐུབ་པ་འདྱི་སྡེ་ཁག་ཁོ་རང་གྱི་ལས་བེད་ཡོངས་ནས་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་བས།

མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་བས་ཏེ་འོས་ཀྱི་ལམ་ནས་མཐའ་མ་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐད་ལ་མང་བའྱི་ཚོར་
བ་དང་། མང་བའྱི་བསམ་བོ་འདྱི་ལ་ཡང་ང་ཚོ་མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ལ་འགོ་མུས་ཡྱིན་ཁར། འདྱི་ལའང་བརྱི་མེད་དང་ཆ་འཇོག་
མ་བེད་པའྱི་ངང་ཐད་ཀར་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་རང་གྱིས་བཀོད་ཁྱབ་གཏོང་རྒྱུའྱི་བེད་ཐབས་མྱི་བདེ་བ་ཞྱིག་ཚོར་བྱུང་།

གཉྱིས་པ་དེར་སོན་འགོག་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལས་རྱིགས་གང་དང་གང་སེལ་འཆར་ཡོད་མྱིན་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་

འཐུས་མཆོག་ནས་དྱི་བ་ཕེབས་པ་རེད། ཁ་སང་ཟླ་ ༩ པའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཕེབས་པར་ལན་གང་ཤས
ེ ་
པ་དང་གང་ཐུབ་པ། གང་མང་མང་ཞྱིག་སབས་དེར་ཕུལ་ཟྱིན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྱིགས་གཅྱིག་སར་གནང་བཞྱིན་པ་འདྱི་མུ་མཐུད་དེ་

འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་གནང་དགོས་པ་དང་། རྱིགས་གཅྱིག་སར་གནང་བཞྱིན་པ་འདྱི་གསར་གཏོད་ཟེར་ནའང་འད། འདྱིའྱི་ཐད་
ལ་འགྱུར་བ་ཕན་བུ་གང་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་པ་འདུག དེ་གཏོང་ནས་གོམ་སོས་བེད་དགོས་པ་དང་འདྱི་འདའྱི་ལས་འཆར་ཁག་ངའྱི་

དན་བསྐུལ་ལྟར་ཕལ་ཆེར་ཉྱི་ཤུ་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ངས་སྙན་གསན་ཞུས་ཡྱིན་དན་གྱི་འདུག འདྱི་ཚོའྱི་ལས་
འཆར་ཚང་མ་ཟུར་བཀོལ་ནང་ཕེབས་ཡོང་གྱི་རེད། ཡང་སབས་དེར་ང་ཚོའྱི་བར་བཀའ་བསྡུར་ཡོང་གྱི་རེད། ཡང་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དེར་ངས་ལན་རྒྱབ་འདོད་མེད་པ་དང་འདྱི་འད་གང་ཡང་མྱིན། དེ་དུས་སབས་ལ་ཡང་ང་
ཚོ་དུས་ཚོད་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་འདྱི་སྙན་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

རེད་ཐང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་བྱུང། བཀུར་

འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀར་ཚོགས་གཙོ་བརྒྱུད་ནས་ལན་ཞུ་རྒྱུ་ལ། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་སྱིལ་སོལ་གྱི་རེད་

ཐང་གྱི་ཆེད་དུ་འབུམ་བརྒྱད། ཉམས་གསོ་དང་ར་བ་བསོར་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་འབུམ་གཉྱིས། རྐང་སོལ་རེད་ཐང་གྱི་ཆེད་དུ་འབུམ་བཅོ་ལྔ་
འདྱི་གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་ཅེས་སྙན་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་རེད་ཐང་ར་བ་
གསར་རྒྱག་ཅེས་ཚིག་ཁ་གསལ་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ར་བ་རང་ཡྱིན་སྟབས་བཀའ་ཤག་གྱི་གཏན་འབེབས་གནང་བ་འདྱི་ལས་
དཀོལ་བ་ཞྱིག་དང་། འདྱི་ལས་འཕར་མ་ཞྱིག་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག བས་ཙང་རྒྱུ་མཚན་དེ་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དེ་ནས་ཉམ་ཐག་གནས་སྟངས་ཁོ་རང་འགོ་སྟངས་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་མུས་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆ་ནས་ཉམ་ཐག་གྱི་ཞྱིབ ་

འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཟེར་ནའང་འད། ལས་བེད་ཟེར་ནའང་འད། ད་ལྟ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ལས་བེད་གཉྱིས་བསོ་གཞག་བེད་པའྱི་
ཐོག་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་བབས་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་ནྱི་ཕོགས་བཞྱི་མཚམས་བརྒྱད་ལ་བསོར་བསོད་བས་ཏེ། སྙན་
ཐོ་བཟོས་ཤྱིང་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ལ་ཕུལ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་འགོ་མུས་རེད། ཉེ་བའྱི་ཆ་ནས་བལ་ཡུལ་ཁུལ་ལ་བསོར་བསོད་

གནང་བསྒྲུབས་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་རྱིམ ་པས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་བསོར་བསོད་ཕེབས་ཡོང་གྱི་རེད། སབས་དེར་ཁོ་རང་ཚོས ་
གཟྱིགས་རྒྱུ་དང་། གཞྱི་རའྱི་ཐོག་མའྱི་ཉམ་ཐག་གྱི་ལམ་སྟོན་བཀའ་ཤག་སབས་གོང་མའྱི་གོང་མ་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་འདྱི་

ཚོར་གཞྱི་བཅོལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་འགྱུར་བཅོས་གང་ཞྱིག་འགོ་

དགོས་ཀྱི་འདུག མང་ཚོགས་ཀྱི་ཚོར་བ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་མྱིན། འདྱི་ཚོ་ཚང་མ་རེས་སུ་སྤུངས་ཡོང་ཁར། སབས་དེར་བཀའ་ཤག་
གྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གཞྱི་བཅོལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་སྟེ་ སོན་འཕྱི་སར་གཅོག་ཅྱི་ཞྱིག་བ་དགོས་ཀྱི་འདུག བ་རྒྱུའྱི་གནས་
སྟངས་ཕལ་ཆེར་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༡ པ་མང་ཚོགས་
ཀྱི་ཆེད་ལུས་རལ་ཁང་ Open Gym དེ་རྱིས་འགོ་གསར་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེའྱི་ཐོག་ཚོད་དཔག་སོང་ས་ཡ་དྲུག་ལྷག་ཙམ་

འདུག ཡྱིན་ནའང་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་ས་ཡ་གཅྱིག་ཙམ་འདུག ངས་ལུས་རལ་ཁང་དེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་མཐོང་བྱུང་། དེང་སང་
གཞོན་སེས་མང་པོ་ཞྱིག་དེའྱི་ཐོག་དོ་སང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ས་གནས་སམ་རྒྱལ་ཁབ་ག་བ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་ཐོག་དོ་

སང་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། རྱིས་འགོ་དེ་ཕེབས་པར་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། ལས་གཞྱི་དེ་ག་པར་ཚོགས་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། བཀའ་འཁོལ་
ལ་བལྟས་ན་ས་གནས་ཁག་གཅྱིག ་གཉྱིས ་ལ་མ་གཏོག ས་འདང་རྒྱུ་མྱི་འདུག དང་པོ་དེ་ག་པར་ཚོག ས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་།

འཆར་གཞྱི་ག་རེད་ཡོད་ན། བཅར་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གསུམ་པའྱི་རྱིས་འགོ་དགུ་པ་རེད་ཐང་མེད་པའྱི་ས་གནས་ག་པར་བཙུགས་
གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

TB༼གོ་ནད།༽ ནད་གཞྱི་དེའྱི་སོར་ཞུ་དགོས་སྙམ། སྡེ་ར་ལྡུན་གྱི་ས་གནས་ selukui སོབ་གྲྭའྱི་ནང་གྱི་སོབ་མ་མང་པོ་

ཞྱིག་ལ་ TB༼གོ་ནད༽འགོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་ང་ཕར་ཕྱིན་པའྱི་སབས་སྨན་པ་གཞོན་གཞོན་ཞྱིག་འདུག
ཁོང་གྱིས་གསུངས་རྒྱུར། ཁོང་རང་བདེ་སྱིད་གྱིང་གྱི་སྨན་པ་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་། མར་ selukui ཕེབས་ནས་ཉྱིན་གཉྱིས ་

གསུམ་གྱི་ནང་སོབ་ཕྲུག་ ༢༠༠ ལྷག་ལ་ TB འགོད་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་བརག་དཔྱད་བེད་དགོས་པ་རེད་གསུངས་ཀྱི་འདུག ཁོང་
རང་ལ་མྱི་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འདུག ཕག་རོགས་གཅྱིག་ལས་མེད་ཟེར།
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སོང་ཙང་། ཉྱིན་གཉྱིས་གསུམ་ནང་དེ་འད་སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་བརག་དཔྱད་གནང་དགོས་དུས་སྤུས་དག་ཡོང་རྒྱུ་ཐེ་ཚོམ ས་

རེད། ཁོང་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། མྱི་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་འདུག ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། དེ་འད་བོའ་ི སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་བར་ཕེབས་པའྱི་སབས་སུ། ང་རང་ཚོས་དབུ་ནས་མྱི་གསུམ་མམ་བཞྱི་ Team ཞྱིག་བཟོས་ནས་སྤུས་དག་པོ་གནང་པ་ན་

ཁེ་ཕན་ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ས་རེད། ཁོང་གྱིས་གསུངས་ཚུལ་ལ་ Symtom རགས་མཚན་གཅྱིག་ཀང་མེད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་དག་
ལའང་TB༼གོ་ནད་༽འགོད་ཀྱི་འདུག སོབ་ཕྲུག་ཕན་ཚུན་ཟ་འགོ་བསྡད་གསུམ་མཉམ་དུ་བས་བསྡད་པའྱི་སབས། ཧ་མྱི་དགོས་
པའྱི་ཐོག་ནས་འགོད་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༡ པ། Open Gym ཁང་པ་ནང་ལ་མྱིན་པའྱི་ཕྱི་རང་ལ་ལུས་རལ་རེད་རྒྱུའྱི་
འཆར་གཞྱི་ཐོག་མར་ས་གནས་ལྔ་ལ་བསམ་བོ་བཏང་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ ༡,༡༡༨,༨༨༠ ས་ཡ་གཅྱིག་དང་འབུམ་གཅྱིག ་དེའྱི་
དངུལ་དེ་རེད ་མོ་རེད ་ཆས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་ས་ཁ་མྱི་འད་བ་བཅུ་ཙམ་གྱི་རྱིན ་པ་རེད ། རྱིན ་པ་དེ་ལྡྱི་ལྱི་ནས་ Radhaemor
International ཚོང་ཁང་ནས་ལེན་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་པ་རེད། ས་གནས་ལྔའྱི་འཕྲུལ་ཆས་བསྡོམས་ཡོང་དུས་དེར་

འབུམ་དྲུག་བཅུ་རེ་གཉྱིས་དེ་འད་ཆགས་པ་རེད། མ་དངུལ་ནས་མང་པོ་གཏོང་རྒྱུར། ས་གནས་གཅྱིག་ལ་ལུས་རལ་གྱི་འཕྲུལ་
ཆས་གཉྱིས་སམ་གསུམ་བཙུགས་ཏེ་ཚོད་ལྟ་བས་དགོས་ཞུས་ཏེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་མྱིའྱི་འདུས་སྡོད་དང་། གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་

ཙམ་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་ས་གནས་ཁག་ལྔ་ཟེར་དུས་བོད་མྱིའྱི་འདུས་སྡོད་དམ་གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་
ཁག་ལྔ་ལ་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན་པའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ནས་རྱིས་འགོ་ཨང་དགུ་པའྱི་ནང་གོང་དུ་མ་གསལ་པ་ལབ་དུས་དེ་གོང་དུ་མ་གསལ་བ་རང་ཡྱིན། བར་དུ་ཞུ་མཁན་

འད་ཡོང་དུ་དེ་རང་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། གལ་སྱིད། ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ན། འཁྱེར་ཤོག་ལབ་སྟེ་དེ་རང་ནང་བླུགས་རྒྱུའྱི་
འབོད་བརོད་བེད་ཀྱི་རེད། དེའྱི་གནས་བབ་ཐོག་ནས། གོང་དུ་མ་གསལ་བ་རང་ཡྱིན་མ་གཏོགས། འཆར་གཞྱི་ནང་སྒྲྱིག་བཞག་པ་
གང་ཡང་མེད།

དེ་ནས་ TB༼གོ་ནད༽ཀྱི་ལས་གཞྱི་ར་བའྱི་ཟུར་བཀོལ་ནང་ལ་བསེབས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་བཞྱི་

གེང་པ་རེད། TB༼གོ་ནད༽ ཐད། ན་ནྱིང་འད་ཡྱིན་ན་མྱི་སྟོང་ཕག་བརྒྱད་བརགས་དཔྱད་བེད་རྒྱུ་དང་། ནད་འདུག་དང་མྱི་འདུག་

ལྟ་རྒྱུ། དེ་འད་དམྱིགས་སར་བཟུང་ནས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་རང་ནང་ཁེ་ལས་པ་སྨན་པ་ཡོད་པ་རེད། འཕོད་བསྟེན་སྡེ་ཚན་གྱི་
ཕག་ལས་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་པ་དང་། ཁོང་རྣམ་པའྱི་འགན་འཁྱེར་པའྱི་ཐོག་ནས་

ར་རམ་ས་ལ་དང་། ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་ཁུལ་གཟྱིགས་གནང་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད། ཁེ་ལས་པ་སྨན་པ་ཕེབས་ནས་
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སྡེ་ར་ལྡུན་དང་། ལྷོ་ཕོགས། མྱི་ཚོག ས་ཆེ་སའྱི་སོབ་གྲྭ་དང་། དགོན་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་གནང་བསྡད་པ་དེ་

ཆགས་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་བཞག་པ་ནང་བཞྱིན། ང་ཚོས་དེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་དོ་སང་སོད་ཀྱི་ཡོད།
དམྱིགས་བསལ་གྱི་ USAID ལམ་སྟོན་གནང་བ་ཚང་མ་ད་ལོའ་ིལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་དོན་ཡོང་གྱི་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་

གསུངས་པ་བཞྱིན་དེ་ཚོ་ང་ཚོས་གཞྱི་བཅོལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོམ་པ་སོ་རྒྱུའྱི་འདུན་པ་ཡོད་པ་མ་ཟད་འཆར་གཞྱི་ཡང་སྒྲྱིག་བསྡད་
ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚེ་དབང་བཀ་ཤྱིས་ལགས།

སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚེ་དབང་བཀ་ཤྱིས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་
སོར་ལ་བགོ་གེང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ཕག་རོག ས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྱིས་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས་བསར་དུ་འདྱི་མ་
དགོས་པ་ཞུ། ལས་དོན་གྱི་དོན་ཚན་ལྔ་པ་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོབ་ཅན་ལ་སྨན་བཅོས་ཆེད་སོར་རྒྱག་མ་དངུལ་གྱི་རྱིས་འགོ་གསར་པ་

རེད་འདུག དེ་བཞག་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་གང་འད་ཡྱིན་ནམ། དེ་ནས་དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལུས་རལ་
ཁང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤOpen Gym ཞེས་པ་འདྱིར་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་

གཞྱི་བཞག་བས་ན། གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་ལྔ་ལ་བཙུགས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། སྱིར་བཏང་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
རྒྱུ་དེ་ས་ཡ་དྲུག་ལྷག་ཙམ་ཞུས་འདུག་སྟེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་ས་ཡ་གཅྱིག་ཙམ་མ་གཏོགས་གནང་མྱི་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་

ཆུང་གྱིས་ཆ་ཤས་ལེན་པ་ཡྱིན་ན། ཆ་རྐྱེན་ཚང་དགོས་གང་དང་གང་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་
གཉན་ནད་རེག་དུག་ནད་པ་རྣམས་ལ་འཚོ་རེན་ལས་གཞྱི་ཞེས་པ་ཞྱིག་འདུག འདྱི་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་བསམ་
གྱི་འདུག བཀའ་འཁོལ་ས་ཡ་གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་ཞུས་འདུག བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་དེར་འབུམ་དགུ་ལྷག་ཙམ་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག

འཚོ་རེན་ལས་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་དམ། དེ་འད་གཅོག་ཆ་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ་གང་རེད། དེ་ནས་ Open
Gym ཞེས་པ་འདྱི་བཙུགས་སའྱི་ས་གནས་ཁག་ལྔ་གང་དང་གང་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་ལྔ་ཕུད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་

ཆུང་མང་པོ་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་ལ་མ་བཙུགས་པའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཡོད་ན། དེའྱི་སོར་ལ་ལན་འདེབས་

གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་། དེ་ནས་ལས་དོན་གསུམ་པའྱི་ཟུར་འཛར་དང་པོའ་ི ནང་དུ། ས་གནས་ཁག་ཏུ་རེད་ཐང་གསར་

བཟོ་དང་ཉམས་གསོ་ཞེས་པ་ཞྱིག་བཀོད་འདུག ས་གནས་ག་ཚད་ལ་སྱིལ་སོལ་དང་། རྐང་རེད་སོ་ལོའ་ིརེད་ཐང་བཟོས་ཡོད་པ་རེད་
དམ།

དེ་ནས་རྱིས་འགོ་ཨང་དགུ་པའྱི་ནང་དུ། རྱིས་འགོ་ང་དགུ་པའྱི་ནང་ལ་གོང་དུ་མ་གསལ་བའྱི་ས་གནས་ཁག་གྱིས་བཀའ་

འཁོལ་ཞུས་ནས་མ་གནང་བ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་མྱིན་འབུམ་བཅུ་ཞེས་པ་འདྱི་མ་འོངས་པར་ས་གནས་ཁག་གང་རུང་
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གྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་བ་ཡྱིན་ན་གནང་གྱི་རེད་དམ། དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་ཀོ་ལྱི་གྷལ་རེད་ཐང་ར་བ་གསར་རྒྱག་གྱི་ཆེད་འབུམ་གཉྱིས་

མ་གཏོགས་གནང་གྱི་མྱིན་ཞེས་གོང་དུ་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་སོང་། སེབས་ལ་ཉེ་བའྱི་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའ་ི
རེད་འགན་དེ་ཀོ་ལྱི་གྷལ་ལ་རེད་ཀྱི་ཡོད་དུས། འབུམ་ལྔ་ལྷག་ཙམ་མ་གཏོགས་ཞུས་མྱི་འདུག དེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དགོངས་པ་
བཞེས་ནས་དེ་ལས་མང་ཙམ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་དམ་ཞེས་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོབ་ཅན་གྱི་སྨན་བཅོས་ཆེད་སོར་རྒྱག་མ་དངུལ་རང་རེད། revolving fund
རེད། དེ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ས་གནས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་ལབ་ནས་ས་གནས་ཡོད་བསྡད་པ་དེ་རང་གྱི་ས་གནས་ཀྱི་གངས་ཐོའ་ི ཐོག་ནས། ས་
གནས་ཡོད་བསྡད་པའྱི་གངས་ཐོ་བཞྱི་ཅུ་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ས་གནས་ནང་དུ་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོབ་ཅན་དེ་ཚོ་སྨན་ཁང་ལ་འགོ་
དུས་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་པའྱི་དབང་གྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་འབབ་ཞན་པའྱི་རྐྱེན་གྱི་དུས་ཐོག་སྨན་བཅོས་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་

ཚུལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེའྱི་དཀའ་སེལ ་ཆེད་དུ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤ ག་གྱིས ་ངོས ་ནས་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་
ཐུགས་ཐག་ཆོད་རེས ་ས་གནས་ཆེ་བ་ལ་འབུམ་གཅྱིག ་དང། ས་གནས་ཆེ་ཆུང་ལ་རྐྱེན་པའྱི་སྒོར ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དཔེར་ན་སྟོང་
བརྒྱད་ཅུ། དྲུག་ཅུ། དེ་འད་བེད་ནས་མཐར་ས་གནས་ཆུང་བ་ལ་སྟོང་ཕག་ལྔ་ཅུའྱི་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་སོར་རྒྱག་མ་དངུལ་དེ་འད་
ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཆེད་དུ་བསྡོམས་འབོར་གྱི་དངུལ་དེ་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་ར་བརྒྱད་དེ་སོར་རྒྱག་མ་དངུལ་རང་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད། དེ་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་རྱིས ་འགོ་ཨང་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་ཐད་ལ་དེ་སོན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ས་གནས་ཆེ་ཁག་ལྔ་ལབ་ནས་སྱིེར་ལྷོ་སྱི་

གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་ཞེས་ནམ་རྒྱུན་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན། ལས་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་བརམས་པ་ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
མཆོག་གྱིས་མཁྱེན་གྱི་རེད། pilot project གསུངས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འཕལ་དུ་ས་གནས་ཆ་ཚང་ལ་ལག་བསྟར་མ་བེད་
གོང་ནས། ས་གནས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ལག་བསྟར་བེད་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་གང་འད་འགོའ་ི ཡོད་མེད་བལྟ་ཆེད་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་

ཚུལ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་གོང་ལ་འཕར་མ་བཀའ་ཤག་གྱིས ་ངོས ་ནས་ས་གནས་ཆེ་ཁག་ལྔ་ལ་ལུས་རལ་གྱི་
འཕྲུལ་ཆས་ཆ་ཚང་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ཤས་དགོས་པ་རྣམས་འཛུགས་ཐུབ་ན་ཞེས་ས་གནས་ཉུང་བར་བཏང་བའྱི་ཐོག་
ནས་དགོངས་པ་བཞེས་པ་ཞྱིག་རེད།

དོན་ལ་སྨྱིན་པ་ཞྱིག ་དང་ཕན་རླབས་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཏུ་མངོན་པར་གསལ་བ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་རྱིམ་བཞྱིན་ས་

གནས་གཞན་ལའང་ཁྱབ་སེལ་འགོ་དགོས་བེད་པརེད་ལ། ས་གནས་གཞན་ལའང་ལག་བསྟར་བེད་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས།
གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་དབེ་འབེད་བས་བཞག་པ་དང་། གཅྱིག་ལ་དགོངས་པའྱི་དཔྱད་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་མེད་བསྡད་པ་དེ་འད་བཀའ་
25

ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་དུས་ནམ་ཡང་དགོངས་པའྱི་དབྱིངས་སུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། འོན་ཀང་སྱིད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་
འདོད་བྱུང་།

དེ་ནས་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༢ པའྱི་ནང་ལ་གཉན་ནད་རེག་དུག་ནད་པ་རྣམས་ལ་འཚོ་བརེན་ལས་གཞྱི་དེ་རེད། དེ་ག་རང་གྱི་

ཐད་ལ་འཆར་འབུལ་དེའྱི་ནང་ནས་དངུལ་མར་ཆག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པ་རེད། དེ་འཆར་འབུལ་
འཚོ་བརེན་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་འཚེམ་བཟོ་ཁང་ལ་འཚེམ་པོའ་ི སོང་བརར་སད་ནས་ཕྱིས་སུ་སོ་སོས་འཚེམ་གྲུབ་ཀྱི་ལས་ཀའྱི་

ཐོག་ནས་འཚོ་བ་རེན་ཐུབ་པ་གཅྱིག་དང་། དེའྱི་ཐོག་མའྱི་སོང་བརར་སོད་རྒྱུ་དང་དགེ་རན་དང་། ཁང་པ། ཡོ་ཆས་སོགས་ཀྱི་འགོ་
གོན་ཁག་ཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གཞོགས་གཅྱིག་ལ་ཚོང་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་རྒྱུ་དང་། ཚོང་
ཁང་ནང་ལ་ཨྱིན ་ཇྱིའྱི་སད་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ་གྱི་བཀའ་འཁོལ ་དང་སགས་ནས་ General store ཞྱིག ་
འཛུགས་ནས། དེའྱི་ནང་ལ་སོབ་གྲྭའྱི་དེབ་དང་། སྨྱུ་གུ་དང་། སོབ་གྲྭར་མཁོ་བའྱི་ཅ་དངོས་དང་མང་ཚོགས་ལ་མཁོ་བའྱི་ཟོང་རྱིགས་

དང་། ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པའྱི་ཚེམས་ཁང་ལས་གྲུབ་པའྱི་རྱིགས་དེ་ཚོ་ཚོང་ཁང་དེ་བརྒྱུད་ནས་མར་ཚོང་འགེམས་བེད་ཐུབ་རྒྱུ། དེ་
དང་དེའྱི་མཉམ་དུ་ནད་པ་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་འཚོ་སོན་དང་། ནད་པ་དེ་ཚོར་དུས་ནས་དུས་སུ་སྨན་ཁང་ལ་སྨན་བཞེས་རྒྱུར་བསོད་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ལམ་གོན་དང་དེ་དག་ཚང་མ་འགོ་གོན་དེའྱི་ནང་ལ་ཚུད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།

ད་མར་གཅོག་དགོས་པ་དེ་ག་རེ་བཅག་བཞག་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། སོས ་བཟོ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དེ་རེད། དང་པོ་འཚེམ ་

བཟོའ་ི ལས་གཞྱི་འདྱི་འགོ་བཅུག་དང་། དེ་ནས་གོམ་པ་རྱིམ་སོས་ཀྱིས་འགོ་ཆོག་གྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་སོས་བཟོ་རྒྱུའྱི་ལས་
གཞྱི་དེ་མར་གཅག་བཞག་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཟུར་འཛར་གྱི་ཨང་ ༢ པ་དེ་རེད། རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའ་ི རེད་འགན་ཚོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་དེའྱི་ཐོག་ལ་

བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་། ཞལ་པར་ཡང་འབོར་སོང། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་འབད་བརོན་རབས་དང་རྱིམ་པ་བས་པ་རེད། ས་གནས་
ས་ཐོག་ནས་ཀང་ཁོ་རང་ཚོས་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་རུབ་དང་། གཞྱིས་ཆགས་རང་གྱི་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་གཞོན་

སེས་རྣམ་པས་དཔལ་འབོར་བསྡུ་རུབ་བེད་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དེ་འད་གནང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དེ་མ་

བས་པ་ཡྱིན་ན། འོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གཅྱིག་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ར་བ་སོར་
རྒྱུ་གཅྱིག་པོར་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་ར་དགུ་ཙམ་འགོ་ཡྱི་འདུག དེ་ནས་ད་དུང་ཁ་སང་ཡང་ས་ཡ་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་འཆར་རྱིས་ཞྱིག་བསེབས་
སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཚད་གཞྱི་གཅྱིག་མ་བཟོས་ན་ཚད་འཛིན་ས་གཅྱིག་རག་གྱི་མྱི་
འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་ར་བ་སོར་རྒྱུ་དང་ཉམ་གསོ་བེད་རྒྱུར་འབུམ་གཉྱིས་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་
བཞྱིན་གཏན་འབེབས་ཆགས་ནས་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གོང་དུ་མ་གསལ་བའྱི་ས་གནས་གཞན་ད་དུང་ཡོད་པས་ཞེས་པ་དེ་ལ། ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ང་

ཚོའྱི་སེམས་པའྱི་ནང་ལ་འདྱིར་སས་ནས་རྣམ་པ་ཚོར་སྙན་གསང་མ་ཞུས། རེས་ལ་འཕལ་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་དེ་འད་ར་བ་ཉྱིད་

ནས་མེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་མེད་པ་དེ་མེད་པ་རང་ཡྱིན། ཡང་འབྱུང་འགྱུར་དེ་འད་ཞུ་གཏུགས་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་བསེབ་ཡོང་དུས།
སབས་དེར་དགོངས་པ་བཞེས་སའྱི་ཡུལ་ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རོ་རེ་ལགས།

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རོ་རེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དྱི་བ་ཁ་ཤ ས་ཤྱིག་ཕུལ་དགོས ་དན་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཕག་སེལ ་སྱི་འཐུས་ཚོས ་མང་པོ་
གསུངས་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས། དུས་ཚོད་འཕོ་བརླག་གཏོང་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་གང་ཡང་མེད། ད་ཡྱིན་དུས་སྱིར་བཏང་འཕོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་གནང་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་འདྱིར་འཕོད་

བསྟེན་ལས་ཁུངས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འབོད་བསྐུལ་དང་། ཁ་ཤས་དྱིས་པའྱི་ཚུལ་འད་པོ་ཡོང་མདོག་ཁ་པོ་རེད།

ཁ་སང་ཉྱིན་གསུམ་དང་། དེ་རྱིང་ཉྱི་མ་ཕེད་ཀ་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་སོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བསྡད་པ་རེད། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་
རེས་སུ་ཕལ་ཆེར་རྱིམ་པ་བས་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་སོར་ལ་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། དེ་དང་འབེལ་
བས་ལྷན་ཁང་མང་པོ་ཡོང་གྱི་རེད། སྱིད་བྱུས་དང་ལས་འཆར་ཐོག་ལ་རོད་རྙོག་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་སོང་། ད་ལྟ་ང་ཚོ་
སབས་སུ་བབས་པ་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་དུས། ང་རང་ཚོ་བོད་མྱི་མང་གྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་མྱིང་

འཁྱེར་མཁན་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་པ་གཅྱིག་དང་། འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་གནང་དགོས་པ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།
དེ་རྱིང་ཞོགས་པ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་བཀའ་ཞྱིག་གནང་སོང་། ང་ཚོ་འཐབ་རོད་ཀྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས།

དེ་ལ་གཞྱིགས་ནས་གོམ་པ་ཞྱིག་རྒྱག་དགོས ་པ་རེད་གསུངས་སོང་། དེ་བཞྱིན་རེད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དགོས་འདུན་བཏོན་པ་དེ་

དག་དགོས་འདུན་འདོན་ས་དེའྱི་གནས་བབས་དེ་ག་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ། དེའྱི་ས་ཁུག་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་གཞྱི་བཞག་
ནས་དགོས་འདུན་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་བཞྱིན་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤཤག་དང་། ལྷན་ཁང་སོ་སོའ་ིཐོག་ནས་ཡང་ང་ཚོའྱི་གནས་

བབས་དེ་བཙན་བོལ་གྱི་གནས་བབས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངོ་བོའ་ི ཐོག་ནས་འཛིན་སོང་གནང་སྟངས་ལ་གནང་ན་ཁྱད་པར་ཏོག་ཙམ་
ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་སོང་། སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ང་རང་ངོས་ནས་ལྟ་སྟངས་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་ས་གནས་

ཁག་རེད། མང་ཚོགས་ལ་དེའྱི་སོར་ལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཤུགས་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མང་ཚོགས་དེའྱི་ནང་ཡོང་མ་ཐུབ་པ་འཕོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་འཕད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེཤེས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་བུད་མེད་ཀྱི་ནུབ་སྟོབས་སོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་

དུས། ས་གནས་ཁག་གྱི་མང་ཚོགས་ལ་གོ་སབས་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ། དེ་ང་ཚོའྱི་དགོངས་པའྱི་དཀྱིལ་ལ་བཞག་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྱི། སོན་འགོའ་ི ཚུལ་དུ་ཞུས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ཏོག་
ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན།
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་བགོ་གེང་དང་གཏན་འབེབས་འགོ་ཡྱི་

ཡོད། ད་ལྟ་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རོ་རེ་ལགས།
འཕོས་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང།

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རོ་རེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང། ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ང་ཚོས་ཀང་དགོས་འདུན་དེ་དག་ལ་
གཟྱིགས་བཞྱིན་དུ་དགོས་འདུན་བཏོན་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སབས་སུ་བབ་པར་
ང་ཚོ་བར་སབས་ཤྱིག་ནས་འཕོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཇྱི་ཙམ་ཆགས་མ་ཆགས་ང་ཚོའྱི་དགོངས་པར་མངའ་གསལ་
རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་དང་ཐོག་གྱི་རེ་བ་ལྟ་བུར་བས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་བཀའ་ཤག་ལ་
གསར་དུ་ཕེབས་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཁུངས་སོ་སོར་གཟྱིགས་བསོར་ཞྱིག་གནང་ནས་ས་གནས་སོ་སོའ་ི གནས་ཚུལ་དེར་མཁྱེན་

རོགས་ཡོང་བའྱི་འབད་བརོན་ཞྱིག་གནང་གྱི་རེད་བསམ་པའྱི་རེ་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ཡང་། མཛད་འཕྱིན་རྒྱས་པོ་
ཡོད་པ་རེད། དེས་དབང་གྱིས་མ་ཁོམས་པ་ཏན་ཏན་བྱུང་བ་ཡྱིན་རྒྱུ་རེད། གཅྱིག་བས་ན་དེ་ས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་རྱིང་པོ་གནང་ཡོད་
དུས། འཚམས་འདྱིའྱི་གཟྱིག ས་བསོར་སོག ས་ལ་ཕེབ ས་དུས་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག ་དགོངས་པར་མངའ་བའྱི་དབང་གྱིས །

སབས་སུ་བབ་པར་དེ་ལྟ་བུའྱི་ཛ་དག་ཏུ་མ་གཟྱིགས་པ་ཡང་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ན་ཡང་ཁྱིམས་གཅོད་ཀྱི་སྟ་རེ་
དང་། ལ་མགོའ་ི སོར་བ་གཉྱིས་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་ཆ་ཚང་
བཞེས ་མཁན་ཞྱིག ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ས་གནས་ལ་ཕེབས་ནས་ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་

གཟྱིག ས་བསོར ་ཞྱིག ་གནང་དགོས ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆེན ་པོ་ཞྱིག ་ངས་མཐོང་གྱི་ཡོད ། ལྷག་པར་དུ་ཡང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་

འཚམས་གཟྱིགས་སུ་ང་ལྷོ་ཕོགས་ཁག་འགའ་ཤས་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་བྱུང་སོང་། དེ་དུས་ངའྱི་མཐོང་ཚུལ་ལྟར་བས་པ་ཡྱིན་ན།
ངེས་པར་དུ་ཕེབས་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཕེབས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་
རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། སྐུལ་མ་ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། མགོགས་ནས་མྱུར་དུ་ཕེབས་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་ཞྱིག་གནང་དགོས་
ཀྱི་འདུག་ཅེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།

དེ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། དེང་སང་དེ་ས་དང་མ་འད་བར་ཕར་ཚུར་གྱི་འབེལ་ལམ་དེ་བཟང་དུ་ཕྱིན་

ཡོད་དུས། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་མ་མཁྱེན་པ་ཡོང་གྱི་མ་རེད། ཡང་འབེལ་ལམ་གནང་དུས་འབེལ་ལམ་ཞུ་མཁན་གྱིས་
ཇྱི་ལྟར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་དེ་མ་གཏོགས་ས་གནས་རང་ལ་དངོས་སུ་གཟྱིགས་པའྱི་གཟྱིགས་ཚུལ་དེ་དངོས་སུ་ཡོང་གྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་ལྟར་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དེ་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་སྨན་ཁང་ཁག་ཚང་མར་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་དེ་

སྨན་པའྱི་དཀའ་ངལ་རེད། དེ་ཡོངས་གགས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ས་ཕྱིའྱི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རེད། ལྷག་པར་
དུ་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་སྨན་པ་རག་ཐབས་ལ་སྐུ་ངལ་ཇྱི་ཙམ་བསོན་གྱི་ཡོད་མེད་ང་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་རྒྱུས་
ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས། སྨན་པ་དེ་ང་རང་ཚོ་ལ་སྟོན་རྒྱུ་མེད་དུས་ཐབས་ཤེས་མང་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་སྨན་ཁང་སོ་སོའ་ི

ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་ཅྱིག་བེད་སོད་བེད་ཆོག་པར་ཞུ། Lab Technician མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རེད། དེ་དག་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག གང་ལགས་ཞུས་ན་ང་ཚོ་ལྷོ་ཕོགས་ལྟ་བུར་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་

རྒྱ་ཆེན་པོ་རེད། བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་མྱི་བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་བཅུ་ལྷག་གནས་སའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད ་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་
དུས་ས་གནས་སོ་སོའ་ི སྨན་ཁང་ནང་ལ་སྨན་པའྱི་མཐུན་རྐྱེན་དེ་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་དང་པོའ་ི ཁག་ལ་སོགས་པའྱི་བརག་དཔྱད་བེད་

རྒྱུའྱི་མཐུན་རྐྱེན་དེ་ཡག་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། བང་མཛོད་ནང་དུ་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་བེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ཀྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་
བར་སབས་ཤྱིག་གྱི་རེས་ནས་ཕྱིའྱི་རོགས་དངུལ་དེ་དག་འཕོད་བསྟེན་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་གང་ཙམ་ཞྱིག་ཡག་པོ་ཡོད་དུས།

དེ་དག་ནྱི་དགོས་ངེས་ཅན་ཤ་སྟག་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་རྱིགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་མྱི་འདུག དེ་ཡང་ཁ་སངས་པོ་བས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་
ཚོ་ངེས་པར་དུ་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་དགོས་པ་དེ་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་མ་གཏོགས་པའྱི་ངས་གོ་ཐོས་བས་པ་ཡྱིན་ན། lab
technician ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ངས་སར་སོབ་སོང་བེད་པ་རྣམས་བརེད་པའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག བཤད་མཁན་ཡང་ཡོད་འདུག ར་བའྱི་

འདྱི་ཞོར་འཕོས་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་རྣམས་གལ་ཆེན་པོ་དེ་འད་གང་ཡང་མ་རེད།

སྨན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལ་དེ་སོན་སོར་རྒྱག་གྱི་མ་དངུལ་གསུངས་ཀྱི་འདུག གཅྱིག་བས་ན་དེ་ཛ་དག་གྱི་མ་དངུལ་ཟེར་

བ་མྱིན་ནམ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། Emergency fund དེ་མྱིན་ན། དེ་འད་དགོས་ངེས་
ཅན་ཆགས་འདུག ཛ་དག་ཅྱིག་བྱུང་ནས་ཕན་ཚུན་བེད་དགོས་དུས་དེ་སོན་རྱིས ་ནང་དུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ལྟར་གསུངས་ནས་

འགག་པའམ་ལག་པ་སྡམ་པ་འད་པོ་ཞྱིག་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཞག་སྟངས་བཞག་ལུགས་དང། སྟངས་འཛིན་ཇྱི་འད་
གནང་མྱིན་གྱི་ཐད་ལ་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ཐུགས་འཁུར་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་དགོས་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་
ལྟར་སོར་རྒྱག་གྱི་མ་དངུལ་སྟོང་ཕག་ལྔ་ཅུ་ཐམ་པ་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་དེ་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་སོང། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་དེ་རང་
ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དེ་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་ཞྱིག་རེད།

དེ་ནས་སབས་སུ་འབབ་པའྱི་མོང་ཚོར་གཅྱིག་བྱུང་བ་དེ་གང་རེད་ཟེར་ན་རན་གསོ་ཁང་གྱི་སོར་ལ་རེད། གོས་ཚོགས་

གོང་མའྱི་སབས་སུ་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ངང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། མྱི་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱུ་དེ་སེས་ར་ན་གསུམ་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་
ལྷག་པར་དུ་ར་བ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཛ་དག་ཞྱིག་དང། དངོས་གནས་སེམས་སྡུག་ཆེན་པོ་བེད་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། ལུས་གོག་དུས་ན་ཚ་
དེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་སེབས་དུས། དེ་བས་ཀང་དཀའ་ངལ་ཆེ་རུ་འགོ་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་ཁ་སང་སོན་མ་

མཐོང་ཚུལ་ལ་རས་འཁོགས་ཤྱིག་ཐུག་སོང། སྨན་བཅོས་བེད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་མྱི་འདུག ཡྱིན་
ནའང་སབས་དེའྱི་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་ང་རང་ལ་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་བེད་དགོས། དེ་འད་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང་རེས་ལ་ང་ཚོས་

བསར་དུ་སད་ཆ་དྱིས་དུས་དངུལ་ཐོབ་པ་རེད་ལབ་སོང། དེ་གང་ཟག་བེ་བག་ཅྱིག་གྱི་ངོ་གསོ་བཏང་རྒྱུ་ལྟ་བུ་མྱིན་པ་བེད་ནས།
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གང་ལྟར་ང་ཚོས་སྱི་པའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཁོ་ནའྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་རྐྱེན་སར་རྒྱུ་ཐོག་ལ་གང་འད་དགོས་མྱིན། རན་གསོ་ཁང་དེ་དག་

ལ་ཐུགས་རེ་གཟྱིགས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་ཡང་ཚོར་བ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་གང་འད་ཞྱིག་གནང་དགོས་པ་ཡྱིན་ན་གནང་དགོས་འདུག མ་
གཏོགས་པའྱི་ཕར་ལ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་དེ་ཚོར་ཚགས་ཚུད་ཅྱིག ཚུར་དེ་ལ་ང་ཚོའྱི་དེ་དག་ལ་མཐུན་རྐྱེན་ཞྱིག་དེ་
ཙམ་གྱི་རྒྱས་སོད་དེ་འད་ཡོང་གྱི་མ་རེད་དེ། དགོས་མཁོ་དེ་ཚོ་ངེས་པར་དུ་བསྐྲུན་དགོས་པའྱི་ཐོག་ལ་ལྷག་པར་དུ་སྨན་བཅོས་ཀྱི་
ཐོག་ལ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འདུག དེ་ར་བའྱི་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ངས་གཅྱིག་ཞུ་ན་སྙམ། དེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག

དེ་ནས་ཕལ་ཆེར་དྱི་བ་ཁག་ཕུལ་རྒྱུ་དེ་མང་བ་ཞྱིག་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་སོང། ལུས་རལ་ཁང་ཟེར་

རྒྱུ་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་ནང་དུ་ས་ཆ་ཁག་ལྔ་ལ་ pilot project ཞེས་གསུངས་

སོང། དེ་ས་ཆ་ཁག་ལྔ་དེ་ཕལ་ཆེར་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་རྣམས་ལ་གོ་བ་ཞྱིག་རེད་འདུག Pilot Project དེ་འད་
པོ་ཡྱིན་ན། ས་ཆ་གཅྱིག་རྱིང་ལ་དང་པོ་སོན་འགོའ་ི ཚུལ་དང་། དེ་གས་དེ་དག་ང་ཚོ་ས་གནས་ལ་བར་སབས་ཤྱིག་ལ་ཡུན་རྱིང་པོ་

འདུག་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་བྱུང་ཡོང་དུས། དང་པོ་ཚ་ཚ་འུར་འུར་ཡོང་གྱི་འདུག རེས་སུ་དེའྱི་འཛིན་སོང་དེ་དག་ཡང་དག་ཅྱིག་མེད་
དུས་སྱི་ར་སྒལ་རལ་ལྟ་བུ། སབས་རེ་ཡོད་དུས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་དེ་ལ་ལྟ་རོགས་བེད་མཁན་མེད་དུས། དེ་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་

འདུག གལ་སྱིད་ཅྱིག་ཚུགས་པ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་འཛིན་སོང་ལ་སོགས་པ་འགན་འཁྱི་ངེས་ཅན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་

ཕུག་རྒྱང་རྱིང་པོ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ཙམ་མ་གཏོགས། གཞན་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་་ལས་ཀ་མང་པོ་ཞྱིག་དང་པོ་ཚ་ཚ་འུར་འུར་བས་
འཇུག དེ་རེས་སོང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དེ་ནས་གཉན་ནད་རེག་

དུག་ནད་པ་རྣམས་ལ་འཚོ་རེན་ལས་གཞྱི། འཕོད་བསྟེན་ལས་གཞྱིའྱི་སོར་ལ་གོང་དུ་དྱི་བ་ཅྱིག་གནང་སོང་། བསར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ང་
ཚོ་བསམ་ཚོར་ཡོད་པ་ཙམ་བསྟན་པ་ཡྱིན། མདོར་བསྡུས་ན། ངས་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཟེར་ན། ཆེ་བཞག་ཆུང་བསྐྱུར་ག་རེ་གནང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་གནང་ནས། བཀའ་ཤག་སབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི། ད་ལྟ་འབེལ་བ་ཆགས་པ་དེ་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཆགས་པ་

རེད་མ་གཏོགས། ངས་བཀའ་བོན་ཚང་མ་ལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ས་གནས་ཁག་སོ་སོ་ལ་ཕེབས་ནས། ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་
ས་གནས་ལ་ཞུས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་དགོས་པ་དེ་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ས་གནས་ཁག་ལ་ཕེབས་ཏེ་
ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་། དཔེར་ན། ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ཞྱིག་འདྱི་ནས་མར་བསྡད་ཡོང་དུས། ས་གནས་ཁག་ལ་བསྡད་ནས་མང་ཚོགས་ལ་

བསྐུལ་མ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་ནང་བཞྱིན་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དང་། ལས་འཆར་དེ་དག་མ་ཤེས་མཁན་ལ་
འགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། དེ་དག་ད་ལྟ་ཞུས་བསྡད་ཡོད་ལ་མ་འོངས་པར་ཚ་ཚ་འུར་འུར་བས་ནས་ཞུ་དགོས་པ་དེ་འགན་ཡོད་
པ་རེད་ལ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དེ་ཞུས་པ་དང་སགས་དེ་ག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་

འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་འདོད་བྱུང། དེ་ཡང་སོན་རྱིས་ཀྱི་
རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༣ དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང། མ་ཞུ་གོང་ལ་དེ་སོན་ལ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ངོས་ནས་རན་གསོ་

ཁག་ལ་ཕག་རོགས་གང་ཐུབ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འབེལ་ཡོད་ཆ་ཚང་གྱི་ངོས་ནས་དེའྱི་
ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་སྨན་དང། ཞལ་ལག དེ་བཞྱིན་བཞུགས་སའྱི་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྨན་
ཞབས་པ་དང་། ཕག་རོགས་ཀྱི་ལས་བེད་གཅྱིག་གཉྱིས་རན་གསོ་ཁང་ལ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད།

ད་ལྟ་རྱིས་འགོ་དང་འབེལ་བའྱི་གོང་དུ་དྱི་བ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་འགེལ་བཤད་བསོན་

རྒྱུ་དེ། གཉན་ནད་རེག་དུག་གྱི་ནད་པ་རྣམས་ལ་འཚོ་ རེན་ལས་གཞྱི་ཞེས ་འབུམ་དགུ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འཁོལ ་
གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཞྱིར་བཟུང་ལས་གཞྱི་ངོ་སོད་ནང་ལ་ནད་པ་ཚོར་འཚོ་རེན་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཚོང་ཁང། ཚེམས་བཟོ་ཁང། དེ་
འདའྱི་ངོ་སོད་གནང་སོང་། ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ལ་གཉན་ནད་རེག་དུག་མང་ཤོས་ཡོད་སའྱི་ངོས་འཛིན་བས་པ་དེ་གཞྱིས་ཆགས་
ཁག་གསུམ་གཙོ་བོ་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་ནང་དུ་དང་། བང་ཕོགས་ཀྱི་ཁག་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་ཧ་ལམ་མང་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག ད་ལྟ་
འདྱི་ངས་ཚོད་དཔག་ལ་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་རྣམས་ལྷོ་སྱི་རང་ལ་མྱིན་ནམ་སྙམ། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཚོད་དཔག་བེད་
སའྱི་གཞྱིས་ཆགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ནད་པ་ཁག་ཅྱིག་རུབ་རུབ་བེད་ནས་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་དེ་སོན་ཞུ་གཏུགས་བེད་པའྱི་བརྒྱུད་ནས་

ཆོག་མཆན་རག་པ་དང་། དེ་འདའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་བསྒྲྱིགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་ད་ལྟ་འདྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་གཉྱིས་ཐ་དད་ཡྱིན་ན།
ཡང་ན་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་གཞྱི་འཕར་མ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། དེ་དྱི་བ་གཅྱིག་རེད།

དེ་མྱིན་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གཙོ་བོ་ནད་པ་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་བཞྱི་ཡོད་པ་དེ་དག་ལས་འཆར་དེ་

འད་ཡོད་ན་ར་བའྱི་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཁོད་མྱིན་འདུག ཡྱིན་ནའང་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་དང་། ཟུར་བཀོལ་ནང་དུ་ཕལ་ཆེར་ཡོད་
སྱིད། འཆར་གཞྱི་དེ་འད་ཡོད་ན་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང།

སབས་སོན་མ་༼༣།༣༠།༤༠༽བཅར་བའྱི་སབས་སུ་ས་གནས་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ། ནད་པ་དང་འབེལ་བ་བྱུང་དུས་འཕོད་བསྟེན་
གྱི་ལས་གཞྱི་རོགས་སོར་དེ་འད་གོ་བུར་དུ་སྨན་ཁང་ནས་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་དགོང་མོ་ཕྱི་པོ་ཞྱིག་ལ་བཅར་ནས་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་

གང་མགོགས་བསྒྲྱིགས་དགོས་པ་རེད། ཁྱེད་ཚོ་ལ་དངུལ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། སང་ཉྱིན་རང་ངེས་པར་དུ་བེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་
དེ་འདའྱི་བསམ་འཆར་ཞྱིག་སེབས་སོང། གང་ལྟར་ཆུ་ཚོད་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱིའྱི་ནང་ལ་ལས་འཆར་བྱིས། Project སྒྲྱིག་ནས་ཡར་
བཏང་བ་ཡྱིན། དེའྱི་རེས་ལ་ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་འགྱིག་མྱི་འདུག་ཅེས་མར་བསེབས་ནས། གང་ལྟར་ཁོང་ཚོའྱི་བསམ་འཆར་གྱི་
ནང་ལ་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཧོབ་སྟེ་བསེབས་པ་ཞྱིག་དང་། ཁོ་རང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་ལས་འཆར་བཟོ་སྟངས་མ་ཤེས་པའྱི་སབས་ལ་དཀའ་

ངལ་འཕད་པ་དེ་འད་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཡང་དེ་མྱིན་པའྱི་འཚོ་རེན་གྱི་ལས་གཞྱི་དེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་ས་གནས་ས་ཐོག་

ཁག་ལ་འབེལ་བ་བེད་རྒྱུ་དེ་ཏོག་ཙམ་ས་ཙམ་བ་རྒྱུ་དང་། ལས་གཞྱི་བཟོ་རྒྱུ་དང་། འཆར་གཞྱི་འགོད་སྟངས་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལའང་
འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཚོར་ཕག་རོགས་གནང་རྒྱུ་སོགས་བེད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཉེ་ཆར་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་མ་འཚོགས་ཙམ་གྱི་སོན་ནས་ནད་པ་ཁག་ཅྱིག་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་གདན་ཞུ་གནང་

ནས་ཚོགས་འདུར་སད་བཏང། འབེལ་བ་ཞུས། དེ་ལྟར་བས་ཏེ་བཀའ་ཤག་སབས་སོན་མའྱི་སབས་ལ་ཡོད་པ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་དེ་
ལྟར་གནང་ནས་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག དེར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་འབེལ་ཡོད་ཆ་ཚང་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་འདུ་དེ་ཚོ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག ནད་པ་ཁག་འདོད་པ་ཁེངས་འདུག ད་དུང་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག ཕལ་ཆེར་ལོ་
བརྒྱད་ཙམ་གྱི་སོན་ལ་ཚོགས་ཆེན་དང་པོ་ཚོགས་པའྱི་སབས་སུ་དེའྱི་སབས་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ནད་པ་དེ་

ཚོར་འབེལ་བ་བས་ནས་དེ་ལྟ་བུའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་བསམ་ཚུལ་བཏོན་གནང་སོང། རྣམ་པ་ཚོ་རུག་རུག་བས་ཏེ་
སྱིད་སྡུག་ཅྱིག་བཙུགས་ནས། མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་ཛ་དག་མ་དངུལ་ཞྱིག་ཁྱོད་

རང་ཚོར་དཀའ་ངལ་བྱུང་མཁན་ཚོ་ལ་རོགས་པ་བ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཅེས་དེའྱི་སབས་ལ་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་ཡོང་དུས། དཀའ་
ངལ་གཅྱིག་ལ་དེའྱི་སབས་ཀྱི་ནད་པ་དེ་དག་ག་སྒྲྱིག་མེད། བསམ་བོ་མེད་པའྱི་དབང་གྱིས་ཁོ་རང་ཚོས་དེ་ལྟར་གྱི་འགན་ཁུར་མ་
སོང། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་ལྟར་ལྷག་བསྡད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་ཚོགས་འདུ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཆོག་

མཆན་ཞྱིག་ཕུལ་གནང་འདུག དེ་ནས་ཛ་དག་མ་དངུལ་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་བས་ནས་ཁོ་རང་ཚོར་རོགས་སོར་བ་རྒྱུའྱི་གཏན་
འཁེལ་བྱུང་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མུ་མཐུད་ནས་ནད་པ་ཁག་དང་འབེལ་

བ་བེད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཚོར་འབེལ་བ་བེད་རྒྱུ་དང་། ནད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ད་ལྟའྱི་ཚོགས་ཆེན་
གྱི་ནང་ལ་སེབས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔེར་ན་ད་ལན་དྲུག་བསེབས་པ་རེད། མང་ཆེ་བར་བརྒྱད་དང་དགུ་ཙམ་ལས་སེབས་ཐུབ་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་སོན་སོ་རས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་འོག་ལ་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་རྒྱུའྱི་སོར་ཞྱིག་འདུག དེ་ནང་
བཞྱིན་ནད་པ་ཚོར་རུབ་རུབ་བས་ནས་ནད་པ་མང་པོ་ལ་འབེལ་བ་བེད་ཐུབ་པའྱི་ལས་འཆར་གྱི་ཐོག་ལ། ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་ནད་

པ་ཚོར་འབེལ་བ་དང་ཐུག་འཕད་བེད་ནས་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ངོས་ནས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་

ད་ལྟའྱི་ལས་འཆར་དེ་ཉེ་ཆར་ཚོགས་འདུ་དང་དེ་བཞྱིན་གྱིས་དེ་རྱིང་འདྱིར་ལས་འཆར་དངོས་སུ་ཚོགས་ཐེངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ཚོར་
ངས་འབེལ་ཡོད་ཚང་མར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པ་རྣམས་ལ་ལན་མ་ཞུ་སོན་ལ།
གོང་དུ་དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དྱིས་པ་དེ་བཞྱིན་ཆད་པ་རྣམས་ལ་ལན་འདེབས་སྙན་གསན་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས།
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དེ་སོན་ཐོག་མ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ས་གནས་ཁག་གྱི་སྨན་ཁང་ལ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས།

དེ་བཞྱིན་སྨན་ལ་སོགས་པ་ཉོ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་གང་འད་གནང་གྱི་ཡོད་མེད་དང། དེའྱི་ཐད་འགྱུར་བ་གང་བཏང་མྱིན། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
བཀའ་འདྱི་ཕེབས་སོང།

འདས་པའྱི་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ནང་དུ་འཕོད་བསྟེན་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཞྱིག་གྲུབ་པའྱི་རེས་ལ། ས་གནས་

ཁག་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ཚགས་ཚུད་ཡོང་སད་དུ། སབས་དེ་དུས་ཀྱི་དྲུང་འཕར་ས་གནས་ཁག་ལ་
བསོད་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་དང། དེ་བཞྱིན་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ། དེ་འད་རྱིགས་ཤྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད།

དེ་བཞྱིན་ལྷག་དོན་དུ་འཕོད་བསྟེན་ནད་རྱིགས་སོན་འགོག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་ནང་དུ་ཁ་གསལ་ངང་འཁོད་པ་

བཞྱིན། ས་གནས་འཕོད་བསྟེན་ཚོགས་ཆུང་ཞེས་ཡོད་པ་དེ་ཚགས་ཚུད་དང། སར་ལྷག་ནུས་ལྡན་ཞྱིག་དགོས་ཡོད་སོར་གསུངས་
པའྱི་ཐད་ལ། སབས་དེ་དུས་དྲུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ་ཚང་མས་ས་གནས་ཁག་ལ་དོ་ནན་པོ་བཀོད་ཁྱབ་གནང་རྒྱུ་དང། ལམ་སྟོན་གནང་
རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་གནང་ཡོད་པ་རེད།

དེ་བཞྱིན་སོ་སོ་རང་ངོས ་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༦ པའྱི་ནང་དུ་འགན་འཁྱེར་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ཟླ་མཇུག་དང་། དེ་

བཞྱིན་ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའྱི་ཟླ་མགོ་ལ་ང་ཚོས་ཟབ་སོང་ཞྱིག་གོ་སྒྲྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ས་གནས་སྨན་ཁང་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་

ཕལ་ཆེར་ལ་དྭགས་གེ་ནས་བཟུང་སྟེ། ལྷོ་ཕོགས་ཀོ་ལྱི་གྷལ་བར་དུ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཕེབས་
བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད། དེའྱི་སབས་ལ་དོ་ནན་པོ་བེད་ནས་ཁོང་རྣམས་ལ་བསྐུར་ཡོད། དེ་བཞྱིན་དོ་ནན་པོ་བེད་
ནས་ཞུས་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ནད་རྱིགས་སོན་འགོག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ལམ་སྟོན་ཟེར་ནའང་རེད། སྙན་ཐོ་རྒྱབ་གཉེར་ནང་འཕོད་བསྟེན་

ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སྨན་པའམ་སྨན་ཞབས་མ་དང་། དེ་བཞྱིན་ལས་བེད་རྣམ་པའྱི་ག་ཕོགས་ཀྱི་གནས་བབ་སོ་བོ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཧ་ཅང་གསལ་པོ་འཁོད་པ། དེ་ཚོར་བཟང་དུ་གཏོང་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཕེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། གཞྱི་རའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་
ངོས་ནས་ག་ཕོགས་སར་རྒྱུའྱི་ཐུགས་ཐག་ཆད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་སོན་ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའྱི་ནང་སྨན་པ་དང་། སྨན་ཞབས་མ་དེ་མ་ཟད། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་བེད་རྣམ་པའྱི་ག་ཕོགས་འཕར་

ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད། གོང་དུ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། འཕོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་
ལས་བེད་ཅྱིག་གྱི་ག་ཕོགས་དང་། གཞན་ཞྱིག་ལ་བསྡུར་ན་འཕོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ལས་བེད་དེའྱི་ག་ཕོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་
ཧ་ཅང་ཞན་པོ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག

བས་ཙང་། དེ་འདའྱི་གནས་བབ་ཐོག ཁོང་ཚོར་ལས་ཀ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་ཐོག་ལས་ཀ་འཕར་མ་བཀུར་བསྡད་དུས། ཁོང་

རང་ཚོས་ཚོར་བ་ལའང་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་ཞྱིབ་དང་། ཐུགས་སང་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་མཁན་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་དེར་བལྟས་ནས་གོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་བཞྱིན། ཐོག་མའྱི་བཀའ་
ཤག་གྱིས་སར་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་དེ་མཐར་ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའྱི་ནང་ལག་བསྟར་ཞུས་ཐུབ་པའྱི་ཐོག དེའྱི་རེས་རྱིམ་བཞྱིན་ཚོགས་
འདུ་བསྡུས་འཛོམས་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཚོགས་འདུ་མང་པོ་ཚོགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ཟབ་སོང་མང་པོ་ཚོགས་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
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དེ་བཞྱིན་ཉེ་ཆར་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གྲུབ་པའྱི་རེས་སྨན་ཞབས་མ་དང་སྨན་པ་མང་པོ་ཕེབས་བསྡད་པ་དེ་ཚོ་ལ་ཚོགས་

འདུ་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། སབས་དེ་དུས་གནས་སྟངས་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ཁ་གསལ་པོ་དང་དོ་ནན་པོའ་ི ཐོག་ནས་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དེ་
བཞྱིན་སྨན་ཉོས་རྒྱུ་ཐད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ནང་བཀའ་ཤག་གྱིས་མར་བཀོད་ཁྱབ་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་བཏང་ཟྱིན་པ་ཆགས་

བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ག་རང་གྱི་ཐད་ལ་དབུས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་དེ། ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་
དེའྱི་བཀོད་ཁྱབ་དང་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་གནང་བཞག་པ་དེར་གཞྱི་བཅོལ་བའྱི་ཐོག ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ལག་བསྟར་གནང་གྱི་ཡོད་
པར་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད། དེ་ག་རང་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ལར་ནས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན། འདས་པའྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ USAID བརྒྱུད་ནས་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཞྱིབ་

འཇུག་གནང་བཞྱིན་པའྱི་སྙན་ཐོ་ཟེར་ནའང་འད། རྒྱབ་གཉེར་ཟེར་ནའང་འད། སྙན་ཐོའ་ི ནང་རྒྱབ་གཉེར་ཡོད་པ་རེད། སྙན་ཐོ་དེར་
འབོར་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཆ་མཚོན་ན། སྨན་ཉོ་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ལམ་སྟོན་ཕེབས་བཞྱིན་པ་རེད། ཁོང་ཚོའྱི་
ལམ་སྟོན་ནང་ལ་ Centralized Drug Procurement དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་འོག ཐ་སྙད་འདྱི་
འད་ཞྱིག་བེད་སོད་བེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལམ་སྟོན་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ངོས་
ནས་ཕག་ལས་མུ་མཐུད་དེ་གནང་མུས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་

ཆོག་མཆན་དང་སགས། (GST) (Goods Service Tax ) འདྱི་གཏན་མ་ཁེལ་བར་དུ་འདྱིའྱི་ལམ་སྟོན་སོད་སྟངས་འདྱི་ལ་ཏོག་
ཙམ་ཡར་མར་མཐོ་དམན་ཤོར་གྱི་འདུག སོང་ཙང་གནས་སྟངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྨན་ཁང་གྱི་

འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན། ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཕག་ལས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། གལ་
ཆེ་ཡྱིན་པ། འདྱི་མ་གོ་མ་ཐོས་མེད་པར། མ་ཆད་མ་ལུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་གོང་དུ་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་བཀའ་འདྱིའྱི་ནང་ལ། རེད་ཐང་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་རྒྱབ་ཟྱིན་པ་དང་། ས་ཕོགས་གང་སར་རྒྱབ་ཟྱིན་མྱིན་སོར་
ཕེབས་སོང། ད་ལྟ་ངའྱི་སར་ཐོ་འབོར་བའྱི་ནང་ལ་ཐོག་མ་རེད ་ཐང་རྒྱག་རྒྱུའྱི་རྱིས ་འགོ་འདོན་རྒྱུ་དང་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་

༢༠༡༦ བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ འད་ཆ་མཚོན་ན་སྱིར། བདེ་སྱིད་གྱིང། ཀོ་ལྱི་གྷལ། མན་སར། ཨོ་རྱི་ས། སོན་ཊ་
ཆོལ་གསུམ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ལོར་ཧོན་སུར། ཁམས་ཀཿཐོག ཀུ་ལུ། ལ་དྭགས། མོན་གྷོ། མངོན་དགའ། སོན་ཊ་རྐང་
རེད་ཀྱི་རེད་ཐང་རེད་འདུག སྤུར་ཝ་ལ། བསྟན་འཛིན་སྒང་། ཏྱི་ཛུ་བཅས་ཀྱི་ས་གནས་འདྱི་དག་ཆགས་ཡོད། འདྱིའྱི་ཐོག་ཏུ་ད་ལོ་
འཁོད་བཞྱིན་པ་འདྱི་ས་གནས་འཕར་མ་འདྱི་ཆགས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་བཞྱིན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་ར་ཝང་ལའྱི་ སོར་འདྱི། གོང་དུ་མ་གསལ་བའྱི་ནང་དུ་ཡོད་མྱིན་གྱི་བཀའ་

འདྱི་ཞྱིག་ཕེབས་པ་རེད། སབས་དེ་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་། འདྱིར་ལངས་བསྡད་མཁན་གཉྱིས་ཀ་ཕག་རོགས་ཡྱིན་པའྱི་
གནས་བབས་ཐོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དེ་རང་བསམ་ནས་འགོ་བ་ཡྱིན་ཏེ། རེས་སུ་མར་ཐོན་གྱིན་ཐོན་
གྱིན་ལ་དན་བྱུང། སབས་དེར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གལ་སྱིད་ཐུགས་དན་གསོས་པ་ཡྱིན་ན་ནང་སྱིད་ཀྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་

དན་གྱི་འདུག ཕར་ཕོགས་ན་རེད་ཐང་ཡོད་བཞྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ལྕགས་ཤོག་རྒྱག་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་རེད། རེད་ཐང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་
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ལྕགས་ཤོག་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལེགས་བསྒྲུབས་ཟྱིན་འདུག འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་གྱི་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཕེབས་སོང། འདྱི་སྙན་སེང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ད་ལྟ་བཀའ་འདྱི་གནང་བཞྱིན་པའྱི་ནང་ལ། ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་གཟྱིགས་སོར་འགོ་

དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཕེབས་སོང། ཐོག་མ་རྐུབ་སྟེགས་འདྱིའྱི་ཐོག་སེབས་པ་དང་སབས་དེ་ལའང་ཟླ་ ༦ པའྱི་གོས་ཚོགས་སབས་
སུའང་རེད། སབས་དེ་ལའང་གསུངས་གནང་བྱུང། གུས་བརྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བསམ་བོའ་ི གཏྱིང་ལ་ཡོད་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་དོར་མེད།

ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་མཁྱེན་གསལ་རེད། དང་ཐོག་སོ་སོ་ལས་གཞྱི་དེར་མོང་ཚོར་མེད་མཁན། སོ་སོའ་ི
ལས་ཀའྱི་རྒྱབ་ལོངས་འདྱི་ཐ་དད་དང་། ཡུལ་གཅྱིག་ནས་སེབས་ཏེ་འཕོད་བསྟེན་དང་། སྨན། སྨན་པ། དེ་འདའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་

ཚུད་ཡོད་སྟབས་འདྱི་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་བཀའ་འདྱི་
གནང་དུས། འགེལ་བཤད་རྒྱབ་ཐུབ་ཙམ་གྱི་ཆེད་འབད་བརོན་བས་ཏེ་འདྱི་ཚོ་ལ་བལྟས་ནས་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་འདྱིར་བཏང་
དགོས་བྱུང། དེ་བཞྱིན་གནད་དོན་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་དང་། རོགས་ཚོགས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་ག་ནང་
བཞྱིན་གཅྱིག་གྱི་གཅྱིག་ལ་རྒྱུན་དུ་ཕར་ཚུར་ངོ་སོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འདུ་འཛོམས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བཅར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་

ཤྱིག་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་འདུག དེས་ན་དུས་ཚོད་གང་འཚམས་ཤྱིག་དེའྱི་ནང་གཏོང་དགོས་ཐུག་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པར་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པ་རེད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི དབང་ཆེན་རོ་རེ་

གདན་ལ་སྩལ་གནང་བ་རེད། དེའྱི་གོ་སྒྲྱིག་ནང་ལའང་འགན་ཞྱིག་ཡོད་དུས། དུས་ཚོད་གང་འཚམ་ཞྱིག་མ་གཏོང་ཐབས་མེད་བྱུང་།

རྒྱུན་མཚན་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་བཅར་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་སོང་། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་གང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མེད་དང་།
གནས་ཚུལ་གང་ཞྱིག་བྱུང་མྱིན་ལ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། གཟུགས་པོ་བདེ་ཐང་ཡྱིན་མྱིན་དང་། ལས་
ཀ་གང་འད་འགོ་ཀྱི་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ལ་ཞལ་པར་ཕུལ་ནས་སད་ཆ་དྱིས་པ་སོགས་བས་ཏེ་དོ་སང་

སོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་འདྱི་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་འཚམས་གཟྱིགས་
ཀྱི་ངོ་བོའ་ིཚུལ་དུ་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་ཕོགས་བསོད་ཕེབས་རྒྱུ་རེད། རང་ཉྱིད་ལ་མཚོན་ན། ཐོག་མར་ལ་དྭགས་བང་ཐང་སོགས་

ནས་མགོ་འཛུགས་ཏེ་མ་ན་ལྱི་དང་བཀྱིས་ལོངས། སྱིར་སོགས་ནས་སོར་བ་བས་ཏེ་འགོ་དགོས་བསམ་པའྱི་བང་ཞྱིག་སྒྲྱིག་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད།

གཞན་ཡང་ས་གནས་ཆེ་ཁག་སྨན་ཁང་ཡོད་ས་དེ་ཚོ་ལ་སོར་བསོད་བེད་པ་ཙམ་མ་ཟད། ས་གནས་དེ་གར་དུས་ཚོད་གང་

ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བཏང་སྟེ་ཁོ་ཚོ་ལ་གནད་ལུགས་དང་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་དང་། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཆེས་མཐོའ་ིནད་
རྱིགས་སོན་འགོག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བཞག་པ་གང་ཡོད་མེད་དང་། དེ་ཚོ་ལ་ལག་བསྟར་བེད་ཐུབ་པའྱི་དུས་ཚོད་བཏང་ནས་

འགོ་འཆར་ཡོད་ཅེས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་སོན་དང་
ད་ལྟ་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་། གོས་ཚོགས་ནང་གེང་མོལ་ཡོང་སྡོད་པ་དེ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་སྨན་ཁང་ཡོད་ནའང་། སྨན་པ་མེད་པའྱི་

གནས་སྟངས་ཀྱི་དཀའ་ཞྱིག་འཕད་སྡོད་པ་དེ་རེད། དེ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། རང་ཉྱིད་ལ་མཚོན་ན་འདྱི་བེད་
འདྱི་བ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག གང་ལགས་ཤེ་ན་སར་ལྷན་ཁང་ཁག་དང་འབེལ་ཡོད་ཚང་མས་འབད་
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བརོན་མ་གནང་བ་དང་། མ་བས་པ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེ་སོན་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་གསན་ཞུ་བ་བཞྱིན་སོ་སོས་བསམ་
བོ་གཏོང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག

ད་ལམ་ཁ་སང་དང་དེ་རྱིང་ཡྱིན་ནའང་རེད། ང་ཚོར་གེང་མོལ་ཡོང་བསྡད་པ་དེ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་སྨན་ཁང་ཡོད་བསྡད་

པ་སྨན་པ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ང་རང་ཉྱིད་ནས་དེ་ལ་བ་རྒྱུ་གང་

ཡང་རྙེད་མ་སོང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སར་ལྷན་ཁང་ཡྱིན་ནའང་རེད། འབེལ་ཡོད་ཚང་མས་འབད་བརོན་མ་གནང་པ་དང་མ་བས་པ་
ཞྱིག་མ་རེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་གསེང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། མྱི་སོ་སོ་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་

སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག དེ་ལ་འབད་བརོན་ཞུས་བསྡད་ཡོད། མཐའ་མ་བཀའ་མོལ་ཞུས་ཏེ་སྨན་པ་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་འབད་བརོན་ཞུས་ནས་འབེལ་བ་བས་བསྡད་ཡོད། མཐའ་མ་ལ་མ་རག་དུས་བེད་ཐབས་གང་ཡང་མྱི་འདུག ག་རེ་ཐུབ་པ་ག་

རེ་རག་པ་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གྱིང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཉེ་འཁོར་གྱི་སྨན་ཁང་ནང་ལ་སྨན་པ་བགེས་པ་ཞྱིག་བདུན་གཅྱིག་ལ་ཉྱིན་
གསུམ་རྱིང་ཕེབས་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་བརམས་བསྡད་ཡོད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ Lab Technician ཁག་བརག་དཔྱད་བེད་མཁན་

གྱིས་རྱིགས་ས་གནས་ཁག་ཁ་ཤས་ལ་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས། དེ་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའ་ྱི ངོས་
ནས་འབད་བརོན་བས་བསྡད་ཡོད། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་གཏམ་དཔེ་གཅྱིག་སར་ནས་གསུངས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཉ་མོ་མ་
ཟྱིན་པ་རེད། མཚོ་འགོ་མ་བསོར་བ་མ་རེད་ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན། གསལ་བསྒྲགས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་མང་པོ་བཀམ་བས་ནས་ད་དུང་

མ་རག་པ་བས་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་པ་རེད། གལ་ཏེ་དེ་འད་ཐུག་རྒྱུ་ཡོད་པ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་མཁྱེན་ཡོད་

པ་འགའ་ཡོད་ཚེ། ལམ་སྟོན་གནང་རོགས་གནང་ང་ཚོས་འབེལ་པ་བེད་དགོས། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་མྱི་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་འད་
ཞྱིག ་སྙན་གསེང་ཞུས་ན་དན་སོང་། སོར་རྒྱག་མ་དངུལ་ Emergency fund, Revoving fund ཛ་དག་མ་དངུལ་ཟེར་

ནའང་རེད། སོར་རྒྱག་མ་དངུལ་ཟེར་ནའང་རེད། ཁོ་གཉྱིས་ཐ་སྙད་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་གཅྱིག་རེད། གཞྱི་རའྱི་མ་དངུལ་བེད་
སོད་གཏོང་སྟངས་དེ་དགོངས་པར་འཇགས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཞུས་ན། སོར་རྒྱག་མ་དངུལ་དེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སྟོན་

ཡྱིག་ཐོག་ཕེབས་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡོད་པའྱི་ས་གནས་ཀྱི་ལས་
ཁུངས་ནང་ལ་འཇོག་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད།

དེའྱི་དངུལ་དེ་ཉམ་ཐག་དགོས་མཁོ་ཅན་ལ་གནང་བའྱི་རེས་སུ་ Bill བྱུང་འཛིན་ཡར་བྱུང་བ་དང་དངུལ་མ་བཏང་ནས་ས་

གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལ་དངུལ་འབུམ་གཅྱིག་གྱི་འཆར་ཚད་བཞག་ཡོད་ན། དངུལ་དེ་དེ་ག་རང་དུ་སོར་བ་རྒྱག་ནས་སྡོད་

ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་བཏང་ཕོགས་ Operational mode དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་དག འགོ་སྟངས་དེ་དེ་
འད་ཞྱིག་བསམ་བོ་བཏང་ནས་འགོ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་རས་གསོ་ཁང་གྱི་ཐད་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་སོང། དེར་གུས་བརྱི་ཞུ་

ཡྱི་ཡོད། དགོངས་ཚུལ་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་བེད་རྒྱུའྱི་འདུན་པ་དང་། ཆོད་སེམས་ཡོད། འབད་བརོན་ཡང་
བེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་མཚམས་རེ་འདྱི་གར་ནས་ཆད་ལུས་དེ་འད་འགོ་སྱིད་པ་རེད། དེ་འད་འགོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་དུས་
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ལམ་སྟོན་དེ་རྱིང་ཕེབས་པ་ནང་བཞྱིན་མུ་མཐུད་ནས་ལམ་སྟོན་དང་དགོངས་འཆར་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་ཕ་ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ཀྱི་རྱིས་ཁ་ཕེབས་ཡོང་དུས། འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་བཀའ་ལན་ཕེབས་ཡོང་གྱི་རེད།

ལུས་རལ་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་དེ་འཛིན་སོང་སེལ་གསུམ་དེ་ཇྱི་ལྟར་བེད་ཀྱི་རེད་ཅེས་པའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཕེབས་བསྡད་ཡོད་

པ་རེད། དེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བསམ་བོའ་ི ནང་ལ་དེར་མྱི་ལག་སྒྲྱིག ་ནས་ཟུར་དུ་ཕོགས་སོད་རྒྱུ་དེ ་འདའྱི་
འཆར་གཞྱི་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེར་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ཆེ་བ་ཁག་ཡྱིན་
ན་འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ཡོད་པ་རེད། འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་ཐོག་

ནས་འཕོད་བསྟེན་ཚོགས་ཆུང་རང་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་། འཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཇྱི་ལྟར་བཞེས་མྱིན་
བཅས་ལས་ཐུགས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། གཞྱི་རའྱི་འདྱི་ནས་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་ཕེབས་ཀྱི་རེད། ལར་ནས་

ལུས་རལ་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་དེ་གཞན་ཁང་པའྱི་ནང་ལ་ཡོད་བསྡད་པ་དེ་ལྟ་བུ་མ་རེད། འདྱི་ཆར་པ་དང་ཉྱི་མ་སོགས་ཀྱིས་དོ་ཕོག་མྱི་
འགོ་བའྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། མྱི་ཞྱིག་གྱིས་རྐང་འཛུགས་ནས་དེ་མེད་པར་བཟོ་རྒྱུ་དང་གཏོར་གཤྱིག་གཏོང་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་
ཡུལ་ཞྱིག་བཟུང་ནས་ཡོང་ན་མ་གཏོགས། ལས་ས་བོ་འཕོ་བརླག་འགོ་བའྱི་ཅ་ལག་ཞྱིག་མ་རེད་ཅེས་སྙན་གསེང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པས་རྱིས་འགོ་ ཨང་ ༡༣ གཉན་ནད་རེག་དུག་གྱི་ཐད་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཕེབས་

པར། ལས་གཞྱི་འདྱི་ཁོ་རང་ཚོས་སར་ནས་སྲུང་བསྡད་པའྱི་ལས་གཞྱི་དེ་རེད་དམ། ཡང་ན་འཕར་མ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་

ཕེབས་སོང། ཁོ་རང་ཚོར་སར་ནས་སྲུང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཟུར་དུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ངས་ཤེས་མ་སོང། ཡྱིན་ནའང་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཟླ་ཤས་
ཀྱི་སོན་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་མཇལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྙན་གསང་ཞུས་འདུག ང་ཚོས་རྱིས་འགོ་མར་ཁུར་ཡོང་
དུས། ལས་གཞྱི་འདྱི་ས་གནས་ནས་བསེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བསེབ་པར་བ་བར་འདྱི་ནས་མར་འབེལ་ཡོད་ཚན་པའྱི་ནང་

ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་ལས་བེད་ཀྱིས་འབེལ་བ་བས་པའྱི་ཐོག་ནས། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་མར་ལ་སར་གཉན་ནད་རེག་དུག་གྱི་ཐད་
ལ་ཕག་ལས་གནང་མོང་མཁན་དང་། སྱི་ཚོགས་བདེ་དོན་གྱི་ཐད་ལ་ཕག་ལས་གནང་མོང་མཁན་གཅྱིག མར་རང་ལ་སོ་སོ་རང་

ཉྱིད་ཀྱིས་སོབ་སོང་བེད་ནས་བཞུགས་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཕར་ཚུར་རོགས་སོར་དང་། ཕར་ཚུར་ལས་འཆར་བཟོ་རྒྱུ་དང་། ལས་
གཞྱིའྱི་ཡྱི་གེ་བཟོ་རྒྱུ་སོགས་དེ་དག་ཚང་མ་མཉམ་རུབ་བས་པའྱི་ཐོག་ནས། མཐའ་མ་དེར་ཡར་བསེབས་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་

འདུག དེ་ལས་འཕོས་ཏེ་ཁོ་རང་ཚོར་ལས་གཞྱི་གཞན་དག་ཅྱིག་དང་། རོགས་ཚོགས་གཞན་པ་དེ་འད་ཡོད་མེད་ངས་ཅྱི་ཡང་ཤེས་
མ་སོང་ཞེས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བརྒྱུད་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་དང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གཞན་པའྱི་ནང་ལ་དེ་ལྟ་བུའྱི་གཉན་ནད་རེག་དུག་གྱི་ནད་པ་ཡོད་བསྡད་པ་དེའྱི་

ཐོག་ལ་ལས་གཞྱི་འདྱི་འད་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་སོང་། ད་ལྟའྱི་ས་གནས་དེའྱི་ནང་ལ་གཉན་ནད་རེག་དུག་གྱི་ནད་

མནར་ཡོད་བསྡད་པ་ཁོ་རང་ཚོ་ཟུང་སེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་འཆར་འདྱི་ཁུར་ཡོང་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཁོ་
རང་ཚོ་དུས་རྒྱུན་དུ་ཕར་ཚུར་འབེལ་བ་བས་པའྱི་ཐོག་ནས། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཚོགས་པའྱི་མྱིང་མེད་པ་མ་གཏོགས། ཚོགས་པ་ལྟ་བུ་
གཅྱིག་གྱི་ངོ་བོའ་ི ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་ཕག་ལས་གཅྱིག་གནང་སྡོད་ཀྱི་འདུག ཕན་ཚུན་འབེལ་བ་བ་རྒྱུར་སོགས་དེ་ལྟ་བུ་མཉམ་
རུབ་ཀྱི་ཐོག ་ནས་ས་གནས་གཞན་ནས་ལས་འཆར་བསེབ ས་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར ་ང་ཚོ་དབུས་ནས་ཀང་དགོངས་པ་བཞེས ་
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དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱིའང་རེད། ཡྱིན་ནའང་རེ་རེ་ལ་ལས་འཆར་རེ་རེ་བཟོས་

ནས་འགོ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ལག་བསྟར་བེད་རྒྱུ་ལའང་དཀའ་ངལ་འཕད་ས་རེད་ལ། དངོས་སུ་དེའྱི་ཐོག་ག་ཚོད་བབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་
མེད་ཐོག་ལ་གདེང་ཚོད་བ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ལྷན་

ཁང་གྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་དང་ཚང་མས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་གནང་རྒྱུ་དང་། ཧུར་ཐག་རྦད་ཐག་གནང་བསྡད་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་བསགས་བརོད་གནང་བ་དང་། དེའྱི་སོན་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བསྐུལ་མ་གནང་བ་དེ་
དག་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོས་མཚན་ཐོ་ཡར་བཞེས་ཟྱིན་པ་འདྱི་སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟམ་མདོ་བམས་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས། སྱི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས། སྱི་འཐུས་དབངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར་ལགས། སྱི་
འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས། སྱི་འཐུས་རོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས། དེ་ཙམ་ཡྱིན། ཕག་བརྐྱོང་མཁན་མ་མཐོང་བ་
དེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བསར་དུ་ཕག་བརྐྱང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དོགས་འདྱི་ཞུ་
རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་སྱི་འཐུས་གནང་བ་ཡྱིན་ཙང་རྒྱུས་མངའ་གང་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད། བས་

ཙང། དེ་ལ་རྒྱུས་མངལ་ཡོད་པར་ཡང་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ཐུགས་ལ་མ་བབ་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ལ་དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐད་ཀར་རྒྱུས་
མངའ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་དྱི་བ་མང་པོ་མེད། དེ་གང་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ཐམ་པ་འཁོར་བ་དང། བཙན་བོལ་

ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་དབུ་བཙུགས་ནས་ལོ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའྱི་དུས་དན་གྱི་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་ལ་ཇྱི་ལྟར་གསོལ་བ་འདེབས་
པ་བཞྱིན། མཛད་སྒོའ་ི ཐོག་ལ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན ་པོ་མཆོག་༸ཞབས་སོར་འཁོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ནད་རྱིགས་

སོན་འགོག ་གྱི་ཐོག ་ལ་འཐུས་ཤོར་བའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་སོབ་ཕེབས་པ་དང། དེའྱི་ཐོག ་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤ ག་གྱིས ་ཐོག ་ནས་
ཐུགས་འཁུར་བཞེས་ནས་ཆེས་མཐོའ་ི འཕོད་བསྟེན་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་བཙུགས་གནང་ནས་ལས་བསྡོམས་དེ་དག་ཡར་བཀའ་ཤག་
ལ་འབོར་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།

ལས་བསྡོམས་དེའྱི་ནང་དོན་གཙོ་ཆེ་དེ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཆ་ཚང་གནང་

དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་གང་དང་གང་ཕེབས་ཡོད་དམ་ཞེས་ངས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
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སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།

སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་དང་འབེལ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ར་
བའྱི་འདྱི་ལ་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་དུ་གཞན་པ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་དེའང་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ། དང་པོ་ང་ཚོའྱི་

འཕོད་བསྟེན་གྱི་ཉེན་སྲུང་ལྟ་བུའྱི་ལས་འཆར་དེའྱི་སོར་ལ་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ནས། ཁྱབ་ཆེ་ཤོས་ན་ཚ་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་
ཚན་དེའྱི་སོར་ལ་མཐུན་རྐྱེན་རག་གྱི་མྱི་འདུག དེའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོས་བཤད་ཡོང་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐད་ལ་མ་འོངས་པར་གནང་

འཆར་དེ་འད་ཡོད་དམ། ཡང་ན་དེའྱི་འོག་ལ་རྱིས་འགོ་བཞྱི་འདུག་དེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་གནང་ཕོགས་གང་འད་ཡོད་དམ། དེ་དོགས་འདྱི་
ཞྱིག་ཡྱིན། གཙོ་བོ་དེ་རྱིང་འཕོད་བསྟེན་སོན་རྱིས་དང་འབེལ་ནས་ཡར་ལངས་དགོས་པ་དེ་སབས་སོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་
ལས་བསྡོམ ས་ཀྱི་སོར་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན། སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་ནས་དྱི་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། སབས་དེ་དུས་
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལན་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཉེ་ཆར་གོས་ཚོགས་མ་འཚོགས་སོན་ལ་སྨན་རྱིས་

ཁང་གྱིས་བསྒྲགས་གཏམ་ཞྱིག་ཁོང་ཚོའྱི་གསར་ཤོག་ཟླ་ཟེར་ཟེར་བ་དེའྱི་ནང་དུ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་སེལ་འདུག ངས་དང་པོ་
སད་ཆ་བཤད་ས་དེ་གོས ་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་ཡང་དེའྱི་སོར་ལ་སད་ཆ་ཁ་ཤས་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་དེ་ཡང་གོས ་

ཚོགས་ར་བ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། སབས་དེ་དུས་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལྡྱི་ལྱི་ནས་མོ་ཌ་
ཞྱིག་བརླགས་སོང་པ་དང་། དེའྱི་ནང་དུ་རྱིན་ཆེན་རྱིལ་བུ་ཡོད་ཟེར་གྱི་འདུག དེའྱི་སོར་ག་རེ་རེད་ཟེར་ནས་སད་ཆ་དྱིས་པ་ཡྱིན།

སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་བསྒྲགས་གཏམ་དེ་ལ་གཞྱི་ར་གང་ཡང་མྱི་འདུག སྨན་རྱིས་ཁང་དུ་གནས་ཚུལ་དེ་འད་བྱུང་མེད་

ཟེར་ནས། སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་འགན་འཁུར་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ནས་འཁོད་འདུག སྨན་རྱིསཁང་གྱི་གསུང་པ་དེ་བདེན་
པ་རེད། གོས་ཚོགས་ར་བ་ནང་འདྱིའྱི་ནང་དམ་བཅའ་ཕུལ་མཁན་གྱིས་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་སོ་སོའ་ི སད་ལ་འགན་འཁུར་དགོས་པ་རེད།

སོབས་པ་ཡོད་པའྱི་ངང་ནས་དེ་རྱིང་དེའྱི་སོར་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་མ་ཞུས་ཐབས་མེད་བྱུང་སོང་། སབས་དེ་དུས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་
མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་གོ་ཡོད་པ་རེད། གོ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། དེ་དང་འབེལ་ཡོད་མྱི་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ནས་སད་ཆ་ཕེད་ཀ་འད་པོ་གོ་སོང་། དེའྱི་
རེས་སུ་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཞྱིག་དང་མཉམ་དུ་སད་ཆ་བྱུང་ཡོད། ངས་ཁོང་ལ་དེ་འད་འདུག་

ཅེས་ལབ་དུས་ཁོང་གྱིས། འོ་དེ་ག་རང་རེད་ཟེར། དེ་མ་ཟད་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལབ་མཁན་དེ་ང་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་སོང་།
དེ་རྱིང་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བས་ནས་བཤད་དགོས་དོན་མྱི་འདུག ཆུ་དྭངས་དགས་ན་ཉ་གནས་མྱི་ཐུབ་ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན། དེ་རེ་རེ་
བཞྱིན་བཤད་དགོས་དོན་མྱི་འདུག ང་ལ་བཤད་མཁན་དེ་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཞྱིག་གྱི་ཁ་ནས་

གོ་བ་དེ། ང་ལ་ངེས་ཤེས་རྙེད་ཐུབ་པས་གནས་ཚུལ་དེ་ག་རང་རེད། དེ་མ་གཏོགས་དཀོག་གཏམ་དང་གཞྱི་མེད་ཁུངས་མེད་ཀྱི་སད་
ཆ་གཏན་ནས་མྱིན།

དེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་དང་མྱི་ཞུ་ཐབས་མེད་རེད་འདུག གོས་ཚོགས་ནང་གྱི་སད་ཆ་ཡྱིན་དུས་ང་ལ་སུས་དྱིས་སོང་ཟེར་ནས་

ཞུ་རྒྱུ་མེད་ནའང། སྱིར་བཏང་སོན་མར་སྨན་རྱིས་ཁང་དུ་སད་ཆ་ཁ་ཤས་བཤད་ཆོག་དང་མ་ཆོག་གྱི་གནས་སྟངས་ཁ་ཤས་བྱུང་བ་
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རེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་དེ་རྱིང་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཞྱིབ་ཚགས་པོས་ཞུ་འདོད་མེད། དེས་ང་ཚོ་ལ་ཕན་གནོད་གང་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད་དེ། ཟུར་
ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལས་བེད་ཉམ་ཆུང་ཞྱིག་ལ་ནག་ཐུར་འགེབས་ཀྱིས་ཁོ་ལབ་འདུག་ཟེར་ནས་
ཉེས་ཆད་ལ། ཉྱིས་སྟོང་བཅུ་གསུམ་གྱི་ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའྱི་ག་ཆ་བཅད་སོང་ཟེར། ཁོ་ཞེས་པའྱི་ཐ་སྙད་ལ་ཐད་འབོད་ཅེས་པ་འདྱི་ང་

རང་གྱིས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ག་ཆ་བཅད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན། ཁོ་ཞེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རེད། ཚིག་དེ་ག་རང་རེད།
ནོར་འཁྲུལ་ར་བ་ནས་མེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་གང་འད་བས་ཏེ་ལབ་མེད་ཞེས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ཞུ་འདོད་མེད་ལ་ཕན་

ཐོག ས་ཀང་ཡོད་པ་མ་རེད། སད་ཆ་དེ་ཚོ་ཞྱིབ ་ཕ་བཤད་སྡོད་ན་སུ་ལ་ཕན་ཐོག ས་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས ་ཏེ། བཤད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་ལ་འགན་ཁུར་ཙང་ཡྱིན། དེའྱི་སབས་ཀྱི་སད་ཆ་ད་ལྟའང་གསལ་པོ་སྡོད་པའྱི་ཡོང་ཁུངས་ཀང་དེ་ཡྱིན།
དེ་ལས་གསལ་པོ་བཤད་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་ཡོད་ན་བཤད་ཀྱི་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་བཤད་དགོས་ཀྱི་མ་རེད།
གོས་ཚོགས་ནང་བཤད་ཚར་བའྱི་སད་ཆ་མ་འོངས་པར་བཤད་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཁ་ཆད་ལྟ་བུ་བེད་ན་འགན་ལྕོགས་ས་མ་

རེད། མ་ཟད་དེ་ཚོ་ལ་ཁ་ཆད་བེད་ཐུབ་མེད་མྱི་ཤེས། ཡྱིན་ནའང་སྱིར་བཏང་ལུགས་སོལ་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་
ཡོངས་རོགས་ཤེས། ད་ལན་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ནང་ཆེད་དུ་སེལ་བ་འདྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག བོད་པའྱི་གཏམ་དཔེ་ལ།
མདའ་མོ་འཕེན་འདོད་ཡོད་ན། གཞུ་མོ་བཅག་འདོད་ཡོད་ན་སྙམ་པའྱི་ཚོར་སང་དེ་འད་བྱུང། ཡྱིན་ནའང་སབས་དེར་བཤད་པའྱི་

དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཁུངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ཡྱིན་མ་གཏོགས་པ། ཆེད་དུ་དཀོག་གཏམ་སེལ་བའྱི་འདོད་པ་དང་། དེའྱི་རྒྱུ་
མཚན་རད་གཅོད་མ་བས་པའྱི་གནས་སྟངས་ར་བ་ནས་མྱིན་ཞེས་ནས་དེ་རྱིང་ནན་པོ་བས་ཏེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་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 བཀའ་འདྱི་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་རང་ཡྱིན། འདྱི་དེ་རྱིང་ཞོགས་པ་གཞྱི་རའྱི་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་
ནས་བཀའ་འདྱི་འདྱི་གནང་བསྒྲུབས་པ་རེད། བཀའ་འདྱི་བསར་ཟློས་ཆགས་ཡོད། ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་དེ་རྱིང་འདྱིར་བཀའ་
འདྱི་གནང་བ་ཡྱིན་སྟབས། བཀའ་ལན་གང་ཡང་མ་བྱུང། ངས་ཉན་སྟངས་ནོར་བ་ཡྱིན་ན། ལན་མ་གནང་པ་འད་ཞྱིག་ཚོར་བྱུང་།

སོང་ཙང་བཀའ་འདྱི་འདྱི་བསར་ཟློས་ཤྱིག་ཞུས་ན་མ་གཏོགས། ཡང་དེ་རྱིང་ཞོགས་པས་བཀའ་འདྱི་གནང་བའྱི་སབས་སུ་སྒྲ་འཇུག་
དང་། བརྙན་འཇུག་གནང་ཟྱིན་པ་རེད། ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་དེ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བཀའ་འདྱི་བབས་ཟྱིན་ཡང་། བཀའ་ལན་འདྱི་མ་

ཐོབ་ཙང་ངེས་པར་དུ་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་བྱུང། བཀའ་འདྱི་དེ་ཡང་དོན་ཚན་ ༣༽ པ་དང་ ༨༽ པ། རེད་ཐང་དང་སོ་ལོ་ཟེར་བ་
དེ་ནས་འཕོས་པའྱི་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་རྱིང་ཞོགས་པ་ཕོ་མོ་འད་མཉམ་དང་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་

བཀའ་འདྱི་འདྱི་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས། ང་ཚོ་བུ་མོའ་ི སོ་ལོའ་ི རུ་ཁག་འདྱི་ཡྱི་འགོ་ཁྱིད་མཁན་འདྱི་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཞྱིག་རེད་
འདུག་པས། འདྱི་ང་ཚོས་མ་འཇོན་པ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་གནང་སོང། སོང་ཙང་ང་ཚོ་གསུངས་རྒྱུ་འདྱི་ཕོགས་གཅྱིག་
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ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་མཁན་འདྱི་བུད་མེད་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བུད་མེད་སྱི་ཡོངས་ལ་གོ་ཆོག་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་
ནའང་སོ་ལོའ་ིཚོགས་པ་འདྱི་ང་རང་ཚོ་གངས་ཅན་པ་ཡོངས་ཀྱི་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། ཁྱོ་ག་ལའང་ང་ཚོའྱི་ཟེར་བ་འདྱི་གོ་དགོས་པ་ཞྱིག་
ཆགས་འདུག སོང་ཙང་བཀའ་འདྱི་འདྱི་གལ་ཆེན་པོའ་ི ངང་བསར་ཟློས ་བེད་དེ་ཞུས་ན་བསམ་པ་རེད། བཀའ་འདྱི་ཞུ་དགོས་དོན་

སྙྱིང་བསྡུས་འདྱི་གང་ལྟར་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བུ་མོའ་ི སོ་ལོའ་ི རུ་ཚོགས་འདྱི་དག་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཞྱིག་གྱིས་འགོ་ཁྱིད་བཞྱིན་པ་འདྱི་ཨ་
རྱིར་འགོ་རྒྱུའྱི་ཐོངས་མཆན་ཞུས་ཏེ་ཐོངས་མཆན་མ་ཐོབ་པའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་གཙང་ལ་མ་གཙང་ཞྱིག་དང་། དག་ལ་མ་དག་
གྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ཡར་མར་ཡོང་བཞྱིན་པ་རེད། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའ་ིརྐང་རེད་སོ་ལོའ་ིརུ་ཚོགས་ཀྱིས་

ངོས་ནས་ཀང་བུད་མེད་ཀྱི་སོ་ལོའ་ི ཚོགས་པའྱི་རུ་ཚོགས་ཤྱིག་གཅེས་སོང་བེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་གོ་ཐོས་བྱུང། སོང་
ཙང་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་མ་འོངས་པར་ཕག་ལས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། རྒྱབ་སོར་འདྱི་གང་འད་གནང་དགོས་སམ། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་
སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ལང་ཕོགས་འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་དམ། འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ལམ་སྟོན་གང་འད་ཞྱིག་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཞེས་
བཀའ་འདྱི་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོགཤ

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོ་མཆོག་ནས་ཉེ་ལམ་ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་
བཀའ་སོབ་ནད་རྱིགས་སོན་འགོག་ཐད་ལ་བཀའ་སོབ ་ཕེབས་པ་འདྱི་ལུང་དངས་པའྱི་ཐོག་ནས། བཀའ་ཤག་གྱི་གང་དང་གནང་
གནང་ཡོད་མྱིན། འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་གྱི་བེད་སྒོ་རྣམ་གཞག་གང་དང་གང་གྱི་ཕོགས་ལ་བེད་དགོས་མྱིན་སོར་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་

ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གལ་སྱིད་ཀོག་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་རྱིང་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཤོག་བུ་བདུན་བརྒྱད་

ཙམ་འདུག གལ་ཏེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་མཐོང་འདོད་ཡོད་ན་ང་ཚོས་ངོ་བཤུས་ཕུལ་ཆོག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཙོ་བོ་
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་སར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༢ པར་ལན་ཞུས་པའྱི་སབས་སུ་ལས་རྱིམ་ཁག་ ༢༤ ལས་
འཆར་ ༡༣ བས་ཏེ་སྙན་གསོལ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་དག་ལ་གཞྱི་བཅོལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
བསྐྲུན་བཞག་པ་གཅྱིག་དང་། གཞན་ཞྱིབ་ཕ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་འདྱི་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཤོག་བུ་ཕལ་ཆེར་ལྔ་

ཆགས་ཀྱི་འདུག སོང་ཙང་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་རྱིང་པོ་ཡོད། གལ་ཏེ་རེ་རེ་བཞྱིན་སྙན་གསོལ ་ཞུ་དགོས ་ཀྱི་ཡོད་ན། དཔེར་ན། ནད་
རྱིགས་སོན་འགོག་དང་འབེལ་བའྱི་པར་རྱིས་འགེམས་སྟོན་གནང་རྒྱུ་དང་། འདྱིའྱི་གཤམ་ལ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་དོན་ཚན་ཁག་

གཉྱིས། བོད་ཡྱིག་ངོ་སོད་ brochure དཔར་བསྐྲུན་བེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ནད་རྱིགས་སོན་འགོག་གྱི་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་
དེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་རླུང་འཕྱིན་ཁག་དང་འདྱི་ཚོའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ནས་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུ། དེ་བཞྱིན་མྱི་མང་གྱི་ཁོད་
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ལ་གཏམ་བརོད་བརྒྱུད་ནས་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུ། ནད་རྱིགས་སོན་འགོག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་དོན་ཚན་ཁག་བཞྱི་

བཅུ་ཞེ་གངས་ཐད་ཀར་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་། དོན་ཚན་ཁག་བཅུ་གཅྱིག་ཙམ་ཞྱིག་སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་བཀོད་པ་འདྱི་ཕལ་
ཆེར་ཕལ་འཚེམས་ལུས་མེད་པར་ཆ་ཚང་ཐོག་ལ་ལག་བསྟར་བེད་དགོས་པ་མ་གཏོགས་གང་ལ་གང་ཙམ་ཞྱིག་འཁོད་བསྡད་པའྱི་

གནས་སྟངས་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་རེད་འགན་ཚོགས་པ་འདྱི་ཚོའྱི་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་
ཐོག་ནས་རེད་རྱིགས་འགན་བསྡུར་བེད་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞྱིན་ཆེད་ལས་པ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་གདན་འདེན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ནད་

རྱིགས་སོན་འགོག་གྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་དང་། དེ་མཚུངས་སབས་དེར་བརག་དཔྱད་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བརག་དཔྱད་གནང་རྒྱུ།
དེ་མྱིན ་འཕོད་བསྟེན་སོབ་གསོའ་ི ཆེད་དུ་དབུས་རང་ནས་བསོར་བསོད་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཕེབས་དགོས ་པ། འཕོད་བསྟེན་སོབ ་
གསོའ་ི མཐུན་རྐྱེན་སྱི་ཡོངས་ལ་གཅྱིག་མཚུངས་དགོས་པའྱི་དགོས་མཁོ་དང་། འཕོད་བསྟེན་སོབ་སྟོན་པ་དེ་ཚོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་

གྱི་སོང་བརར་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་། USAID ཡྱི་རོགས་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་འགོ་ཁྱིད་སེད་སྱིང་གྱི་ལས་གཞྱི་རང་། དེ་བཞྱིན་
ལས་གཞྱི་ཁག་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་ཚོའྱི་ལག་བསྟར་དང་། ཞྱིབ་འཇུག་ Monitoring དེ་འད་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་། དབུག་སོང་
དང་ Yoga བརྒྱུད་དེ་ནད་རྱིགས་སོན་འགོག་ལ་སོགས་པ་དེ་འད་ལམ་སྟོན་བས་བཞག་པ། འཕོད་བསྟེན་གྱི་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུ་

ནང་དོན་ཚན་ཁག་བཅུ་གསུམ། མོང་ཁྱིད་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན། དཔྱད་ཞྱིབ། སོན་ཁབ་དང་། སྨན་བཅོས་བཅས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གསར་

གཏོད་དང་འབེལ། ལས་དོན་སྟངས་འཛིན་ལག་བསྟར་བ་ཆོག དེའྱི་ཐད་ལ་དོན་ཚན་ཁག་དྲུག དེ་བཞྱིན་མང་གཙོ་དང་འབེལ་ལམ་
སོགས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་དང་། འགོ་གོན་ཕྱིན་པ་དང་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་སོན་གནད་གཉྱིས་ཞྱིབ་བསྡུར་གྱིས་སོན་གསང་ཡོང་རྒྱུའྱི་

ཐོག་དོན་ཚན་གསུམ། ཡུལ་མྱི་ཆེད་ལས་པ་བཅུ་བཞྱི་དང་། དེ་བཞྱིན་༼ང་པ་༽དེ་ཁོ་རང་ལ་དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་ཙམ་ཆགས་
བསྡད་ཀྱི་འདུག

བས་ཙང་དེ་འདའྱི་ལམ་སྟོན་ཕེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག མཆྱིན་པའྱི་མཉན་ཚད་

སོན་འགོག་ལས་གཞྱི་དེ་ཁོ་མཆྱིན་པའྱི་མཉན་ཚད་ཡོད་མེད། བརག་དཔྱད་བེད་རྒྱུ་དང་། མཆྱིན་པའྱི་མཉན་ཚད་མེད་པ་རྣམས་ལ་
སོན་འགོག་ཁབ་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་སར་རྒྱུའྱི་རྱིགས་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་མཆྱིན་པའྱི་

མཉན་ཚད་ཀྱི་ནད་གཞྱི་དེ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཁྱབ་ཆེན་པོ་དང་། གངས་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་ John Hopkins
ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་སབས་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ནས་དགུ་བར་ནད་གཞྱི་དེ་ཁྱབ་འགོའ་ིའདུག དེའྱི་གནད་འགག་དང་ཚབས་ཆེན་པོ་
ཞྱིག་བརྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་བསམ་བོ་ཞྱིག་དང་། འབད་བརོན་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ག་པར་ནས་མཐུན་འགྱུར་དང་རྒྱབ་སོར་

རག་པ་ཡྱིན་པ་དེ་ཚོ་དེའྱི་ཆེད་དུ་མ་དངུལ་བཙུགས་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ནས་ནད་པའམ། ནད་མནར་དེ་ཚོའྱི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་
ཡོང་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཀྱི་བསམ་བོ་གཏོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། སྨན་བཅོས་བེད་རྒྱུ་ལས་ས་པོ་ཡོད་ས་མ་རེད། ལོ་གཅྱིག་ལ་
སྨན་གོན་སྒོར་མོ་སྟོང་ཁག་སུམ་ཅུ་ནས་བཞྱི་བཅུ་བར་གནས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། མཆྱིན་ནད་ཕོག་མཁན་མྱི་བརྒྱད་
བརྒྱ་དགུ་བརྒྱ་ཡོད་དུས། འདྱི་ཁོང་རང་གྱིས་ལོ་རག་པར་ཕལ་ཆེར་ས་ཡ་མང་པོ་ཞྱིག་དེ་ལ་འགོ་སོང་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཆགས་དུས། འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁང་གྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་བརེན་ནས་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་

བསྡད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཀྱི་ནད་རྱིགས་ལ་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུ་དང་། སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ལས་
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གཞྱི་དེ་ཟུར་བཀོལ་ནང་འཁོད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་སྙན་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྣུམ་འཁོར་བོར་བརླག་ཤོར་བའྱི་
སོར་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་གནང་བ་རེད། དེའྱི་ཐད་སབས་སོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སབས་སུ་ལན་ཞྱིག་

ཕུལ་བ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་ནས་འབེལ་ཡོད་ལ་ཐད་ཀར་གསུངས་

ཟྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། ངས་འདྱི་ལ། དམྱིགས་བསལ་དང་འཕར་མ། གེང་སོང་ཆེན་པོ་མ་བས་ན་ཡག་ས་རེད་དན་ནས་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། དེ་
འད་ཡྱིན་དུས། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་སབས་གཉྱིས་པའྱི་སབས་སུ་བཀའ་འདྱི་གནང་དུས་ལན་ཕུལ་བ་དེ་ག་རང་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཟུར་འཛར་གསུམ་པ་དང་བརྒྱད་པའྱི་ཐད་ལ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་རྒྱས་པ་གནང་བ་རེད་

ཅེས་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང་། དེ་ངས་ཐོ་བརྒྱབས་ཐུབ་མྱི་འདུག དགོངས་སེལ་དང་སགས་
ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་བོད་པའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་རེད་འགན་ཚོགས་པ་ཞེས་པ་དེ་དང་འབེལ་བ་བྱུང་

ནས་འགོ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ཉེ་ཆར་རྒྱུན་ལས་བརེ་པོ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱིས་ལས་ཁང་ལ་ཕེབས་སོང་། ཕེབས་
པའྱི་སབས་སུ་རང་ཉྱིད་ལ་མཚོན་ན། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་གནད་དོན་དེ་ཚོའྱི་ཐད་ཞྱིབ་ཕ་མྱི་ཤེས་མཁན་ཞྱིག སབས་དེར་ཁོང་

གང་འཚམ་ཞྱིག་གསུང་གནང་གྱི་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཨ་ཅྱི་ཞྱིག་གྱིས་སེ་འཁྱིད་དེ་སོན་མ་ཐོག་མ་ཡྱིན་ན་ཕག་ལས་ཟེར་ནའང་མྱི་
འདུག ལས་གཞྱི་མཉམ་དུ་བརམས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ཕྱིས་སུ་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ལ་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་པའྱི་དབང་གྱིས་

ཁོང་རང་རང་གྱིས་ཟུར་དུ་སེ་ཁྱིད་ནས་སོན་མ་ཡྱིན་ན་མཉམ་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང་། ཡྱིན་
ནའང་དེའྱི་ཐད་ལ་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་བེད་སྒོ་རྣམ་གཞག་གང་ཡང་ཞུ་ཤེས་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་

འཐུས་མཆོག་གྱིས་གལ་ཆེ་དོན་ཆེན་གནང་དུས། ང་ཚོས་ཐུགས་སང་གནང་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་གོལ་
རེས་གནད་དོན་དེ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་། ལྷག་དོན་དུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་རེད་འགན་ཚོགས་ཆུང་ལ་རེ་སྐུལ་གང་འད་ཞུ་དགོས་མྱིན་
གྱི་ཐད་ལ་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་དང་ཆད་ལུས་མེད་པ་ཞྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཁ་ཤསཤྱིག་གྱི་སོར་ལ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་

ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་དང་དོགས་འདྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་ཚར་སོང། ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་
ཐོག་ལ་བལྟས་ནས་དེ་རྱིང་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་
བསྡད་པའྱི་གནད་དོན་སྟེང་ནས་གོ་བསྡུར་བེད་སབས།

ང་རང་གྱིས་སེམས་པའྱི་ནང་དུ་ཚོར་བ་གཅྱིག་ག་རེ་སེབས་སོང་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གནང་ཐུབ་

རྒྱུ་གནད་དོན་དེ་སོན་རྱིས་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་དེ་འད་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་གྱིས་བསྡད་ས་དེ་ལྷོ་
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ཕོགས་ལ་ཡྱིན་དུས། ལྷོ་ཕོགས་ལ་དཔེ་ལེན་ཆོག་པ་ཞྱིག་འདུག དེ་མ་ཡྱིན་པ་བང་ཕོགས་དང་གཞན་པ་ལ་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་

མང་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ཏན་ཏན་གནང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག ངའྱི་བསྡད་ས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སེལ་ཀོབ་སེ་ར་བེས་
དང་སྨད་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་མོན་གྷོ་ལ་འབས་སྤུངས་དང་དགའ་ལྡན་ནང་ལ་དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་སྨན་ཁང་ཧ་

ལས་པའྱི་ཡག་པོ་དང། མྱི་མང་ཡྱིན་ནའང་སྨན་གཏུགས་བེད་མཁན་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང། ཁོང་རྣམས་ལ་སྨན་པ་ཡོད་པ། སྨན་དེ་
ཚོ་ཡྱིན་ནའང་གོང་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཆག་ཡངས་ཡོད་མཁན། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཉམ་ཐག་སོ་པོ་དཀའ་ངལ་ཡོད་བསྡད་པ་དེ་ཚོར་
སྨན་སྱིན་གྱི་ཚུལ་དུ་གནང་བསྡད་པ་དང། དགོན་པ་ཁག་ལ་སྐུ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འཕོད་བསྟེན་དང་དེ་ཚོའྱི་

ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་སོ་སོ་དགོན་པའྱི་གྲྭ་པ་གཅྱིག་པོ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ། ཉེ་འགམ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་ཙམ་མ་ཟད། རྒྱ་
གར་ཡུལ་མྱི་དང་དེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་འཚང་ཁ་བཤྱིག་བཤྱིག་ངང་ཡོང་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྨན་གྱི་ཐོག་ནས་གོང་

ཚད་ཆུང་བ། དེ་བཞྱིན་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ། དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་དུས་ཡུལ་མྱི་མང་པོས་བསྟོད་བསགས་དང། དེ་འད་ཡྱིན་
དུས་དེ་རྱིང་གྱི་སྡྱིངས་ཆ་དེའྱི་ཐོག་ནས་གདན་ས་ཁག་རེད། དེ་བཞྱིན་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ནས་འགན་འཁྱེར་བའྱི་ཐོག་ནས་མང་
ཚོགས་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་འགན་འཁུར་གནང་སྟངས་འདྱི་བོད་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡུལ་མྱི་ཐོག་

ལའང་མཐུན་རྐྱེན་རྒྱ་མྱི་ཆུང་བ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ནྱི་ང་ཚོས་མྱིག་རྱིག་ལག་མཐོང། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད། དེ་བཞྱིན་མཐོང་རྒྱུ་

ཡོད་བསྡད་པའྱི་གནད་དོན་ཅྱིག་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་འགན་
རེད་དན་གྱི་འདུག

དེ་ནས་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་སོན་འགོག་གྱི་ལས་

གཞྱི་དེའྱི་སོར་ལ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་བཀའ་ཕེབས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་སོན་རྱིས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་
མྱི་འདུག དེ་ཅྱི་ཡྱིན་ནམ། གཅྱིག་བས་ན་གཞན་ཞྱིག་ལ་ཡོད ་ན་ངས་མགོ་མ་འཚོས ་པ་ཡྱིན་ཡང་སྱིད། གང་ལྟར་འདྱིའྱི་ནང་མྱི་
འདུག གལ་སྱིད་དེ་སོན་རྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ་ཞེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དེར་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་སབས་ལ་གསལ་བཤད་གནང་

སོང་། ཡྱིན་ནའང་གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན། དམ་པའྱི་ཆོས་ལ་བརྒྱབ་ཚར་ཞེས་པའྱི་དཔེ་ལྟར། དེ་ང་ཚོས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་བཀའ་ལན་
གནང་བའྱི་ནང་ལས་བེལ་དང་དུས་ཁོམ་མ་བྱུང་བ། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི དབང་ཆེན་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་

མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ཁག་ལ་བསོར་བསོད་དུ་ཕེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་བསྡད་པ་དེ་དངོས་
ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རེད། ང་རང་གྱི་ངོས ་ནས་ཀང་ངོས ་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་ངེས་པར་དུ་ས་གནས་ཁག་ལ་ཕེབས་

དགོས་ཀྱི་འདུག་ལ་ལྷག་པར་དུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། གང་ལགས་ཞེས་ན་ས་གནས་དེའྱི་འཕོད་བསྟེན་གྱི་ལས་བེད་དམ་འགན་
ཁུར་མཁན་གྱི་སད་ཆ་གཅྱིག་པོར་མྱིན་པར་མང་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཕྱིན་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ལ་ཡར་ཞུས་བསྡད་

པ་དེ་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ཏག་ཏག་ཕན་ཐོགས་པ་ཞྱིག་དང་དོན་ཐོག་ཏུ་འཁྱོལ་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་
འདུག དེ་དོན་གྱི་བདག་པོ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་དངོས་སུ་ཕེབས་ནས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན་

ཏན་ཏན་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་རེད་དན་པའྱི་ང་ལ་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད། ག་རེ་རེད་ཅེས་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ཁག་ལ་སྨན་ཁང་
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མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་ས་གནས་གཅྱིག་གྱི་སྟེང་ལ་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ནད་པ་དབོར་འདེན་བེད་སའྱི།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Ambulance ཡོད་བསྡད་པ་དེ་དག་ནད་པ་སྨན་བཅོས་བ་རྒྱུར་དུས་ཐོག་ཏུ་འགོ་དགོས་དུས་
འཕལ་མར་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ། ཁ་ལོ་བ་འདུག་དང་མྱི་འདུག དགོངས་པ་ཞུས་པ་རེད་ཟེར་བ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་
རེད། དེ་སྨན་ཁང་ནང་ལ་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་ན་ཕུང་པོ་དེ་ཡར་ཁུར་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཕུང་པོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཅུག་ཆོག་

གྱི་མ་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་བསྡད་པ་དེ། ང་ཚོ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་མྱི་མང་དཀྱུས་
མ་བས་ནས་མཐོང་བསྡད་པའྱི་བདེ་སྡུག་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད།

ངས་བལྟས་ན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས ། དེ་ལྟ་བུའྱི་དཀའ་ངལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད་དན་གྱི་

འདུག ང་ཚོ་དངོས་གནས་དང་གནས་ཞྱིང་པ། ཉམ་ཐག སོ་པོ་མང་པོ་སྒྲྱིག་འཛུགས་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་དུས། དཀའ་
ངལ་འདྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་འད་ཆགས་པོ། དཔེར་ན་ངས་འདྱི་ནས་ཞུ་དུས་འཚེར་པོ་འདུག
གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གཅྱིག་མ་བྱུང་བ་དང་མ་འགྱིག་པ། དཀའ་ངལ་རྐྱང་རྐྱང་ཞུ་སྡོད་དུས་སབས་རེ་ལ་དག་དགའ་གཉེན་

སྡུག་ཞྱིག་ཆགས་སོང་བ་ཡྱིན་ན། དཔེ་གསག་གྱི་རེད་དན་ནས་སེམས་པའྱི་ནང་ལ་ཐེ་ཚོམས་ཤྱིག་སེབ ས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དེ་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མཁྱེན་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། འདྱི་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་
དེས་ཕན་ཐོག ས་ཆེ་བ་ཡོང་བའྱི་རེ་བ་བས་ནས་འདྱི་ལྟར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་བཞྱིན་གྱིས་སྨན་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ཁྱྱི་སོན་གྱིས་རྨུག་པ་

དང་། དེ་བཞྱིན་སྦྲུལ་གྱི་སོ་བརྒྱབ་པ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་ཛ་དག་གྱི་ཁབ་བསོན་དགོས་པའྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་གས་དེ་
ཆ་ཚང་ཞྱིག་འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཉར་ཚགས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ངས་དངོས་སུ་ལྟ་ཡོང་དུས།
མའེ་སོར་ Mysore སོགས་ནས་མངགས་དགོས་རྒྱུ་དང་། དེ་མངགས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཉྱི་མ་གཉྱིས་ཙམ་གྱི་རེས་ལ་མ་གཏོགས་
རག་གྱི་མ་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་དེ་འད་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་གཉྱིས་དང་། སར་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་
ལ་མྱིའྱི་ཚེ་སོག་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་དེའྱི་རྱིགས་ཏེ། ངེས་པར་དུ་ཧ་ཅང་གྱི་འབོར་ཆེན་པོ་སྡེབ་གཅྱིག་ལ་ཉར་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། མེད་ཟེར་རྒྱུ་མེད་པ་ཞྱིག་ཛ་དག་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ་ཡོད་དགོས་རྒྱུ་དེ་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐུགས་

འགན་ཆེན་པོ་འཁྱེར་ནས་གནང་དགོས་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་ཞྱིག་རེད་ཟེར་ནས། གལ་ཆེན་ནན་ཏན་བས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་མྱི་
དཔལ་འབོར་ཡོད་མཁན་དང་། མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་བསྡད་མཁན་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་མོ་ཊ་ཡོད་པར་སོང་ས་ཕོགས་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་

འགོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉམ་ཐག་དང་སོ་པོ་གནས་སྟངས་སྡུག་པ་དག་རོགས་པ་བེད་མཁན་མེད་པ། དཔལ་འབོར་མ་འདང་བ་
བས་ནས་དེའྱི་བར་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེ་ཚོའྱི་གལ་ཏེ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དེ་ནས་ཀོ་ལྱི་གྷལ་ལ་ང་ཚོ་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་བཅར་བའྱི་སབས་ལ། ད་ལྟ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

physiotherapy ཡྱི་ཐོག་ལ་བུ་མོ་དེས་དཔེ་ཡག་པོ་འདུག་ཟེར་ནས། རས་འཁོག ས་ཚོ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བེད་ཀྱི་འདུག དེས ་

ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་ལས་བེད་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་དང་། དཀའ་ངལ་ཞྱིག་གྱི་རྐྱེན་པས་མོ་རང་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་

དོན་དགོས་བྱུང་འདུག སབས་དེ་དུས་སྨན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དང་། གནད་ཡོད་མྱི་ས་མང་པོ་ཞྱིག་ང་ཚོ་མཉམ་དུ་འགོ་བསྡད་ཡོད་
དུས། ཁོ་རང་ཚོས་ཀང་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ལ། བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ལ་རས་འཁོགས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་བུ་མོ་འདྱི་ཡག་
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པོ་ཡོད་ལུགས་དང་དངོས་གནས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་སོར་གསུངས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་བསྡད་འདུག་སྟེ། རྱིམ་
པས་མོ་ལ་མཐུན་རྐྱེན་དང་དཀའ་ངལ་མ་བྱུང་ན། ཕྱིར་ལོག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དེ་རྱིགས་བཤད་

བསྡད་མཁན་ཡང་འདུག འདྱི་ཡང་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་ཡོད་ཟེར་ནས་སབས་དེ་དུས་གསུངས་སོང་། དེ་
གང་འད་ཆགས་ཡོད་དམ། སྨན་ཁང་ནང་ལ་རང་འཇགས་གནས་ཐུབ་པ་དང་། མཐུན་རྐྱེན་འགྱིག་པ་འད་ཆགས་ཡོད་དམ་མེད་

སོར་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྱི་དགོངས་བསོར་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དེ་གོང་དུ་
ཞུས་པ་བཞྱིན་སྨན་ཙམ་ཁོ་ན་མ་ཡྱིན་པར།

ས་གནས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་ངོ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཕེབས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོ་རེད་ཐང་

བཟོ་རྒྱུའྱི་རྱིགས་ལ་ས་གནས་ལ་ཡོད་པའྱི་འགོ་པ་ལས་བེད་ཚོའྱི་འཆར་གཞྱི་བཟོ་མཁས་ལོས་དང་། འཆར་གཞྱི་ཡག་པོ་དང་ཆེན་
པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་ཡག་པོ་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་དང་། ཡང་ས་གནས་ཀྱི་འགན་འཁུར་མཁན་དེ་ཚོར་འཆར་གཞྱི་ཚད་ལྡན་ཡག་པོ་
མ་བྱུང་བར་བརེན་ནས་མ་ཚུད་པ་ཞྱིག་ཡོང་སྱིད་པ་རེད་དན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དཔེར་ན། ས་གནས་དེར་རེད་ཐང་གཅྱིག་བཟོས་
ནས་སྒོར་མོ་སྟོང་འབུམ་ག་ཚོད་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། གཞྱིས་ཆགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གཞོན་སེས་ཀྱི་མྱི་འབོར་ག་ཚོད་
ཙམ་འདུག རེད་ཐང་གྱི་རྒྱ་ཁྱོན་དེ་ཙམ་གྱི་འགོ་སོང་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། གཞོན་སེས ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་ཕན་

ཐོགས་ཐུབ་པ་འདུག དེ་ཚོའྱི་གས་འདྱི་གལ་ཆེ་ཆུང་རེད་ས་འདྱི་གང་དུ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་བལྟས་ནས་གནང་དགོས་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ས་གནས་སྨན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་ནས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ས་

གནས་ལ་ཕེབས་ཡོང་དུས་འད་ཆགས་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ས་གནས་འཕོད་བསྟེན་གྱི་ལས་ཀ་འགན་
ཆེ་ཕ་ཆུང་གསུམ་གྱི་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་བསྡུར་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་འད་

ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དེ། ང་ས་གནས་ལ་བསྡད་མཁན་གྱི་མྱི་ཡྱིན་དུས། ས་གནས་ཀྱི་ནང་ལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་འཚོགས་ཀྱི་
འདུག་གམ་ཟེར་ན། ནམ་ཡང་འཚོགས་ཀྱི་མྱིན་འདུག་ཟེར་ན། ང་རྫུན་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་རྱིགས་མང་
པོ་ཚོགས་པ་དང་། འཕོད་བསྟེན་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་འཚོགས་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གོ་བསྡུར་བས་པ་རེད། འདྱི་འད་ཞྱིག་
བས་པ་རེད་ཟེར་བའྱི་སད་ཆ་ཞྱིག་གོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རེད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་འདྱི་ཚོས་ན་ནྱིང་ལོར་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་

སབས་སུ་མ་གྱིར་འཚོ་བེད་སྨན་ཁང་གྱི་རྙོག་ཁ་ཡོང་དུས། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཚོས་ང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་
ཡྱིན་པ་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་གསལ་པོ་ཡྱིན་པ། འདྱི་འད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། དཀའ་ངལ་ག་རེ་འཕད་ས་རེད། གནད་དོན་དེ་

རྱིགས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་མྱི་ལ་ལས་འགན་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད། མྱིང་བཏགས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་འགན་དབང་འདྱི་
མཉམ་དུ་འགོ་དགོས་པ་རེད་དན་གྱི་འདུག འདྱི་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་ཙམ་གྱི་རེན་འབེལ་

སྒྲྱིག་རྒྱུ་ཙམ་རེད་མ་གཏོགས། དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ཁ་ཤས་ཀྱི་མཁེགས་པོ་བས་ནས་ས་གནས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྨན་ཉོ་རྒྱུ་རེད། གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ལའང་འདྱི་འད་བས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་
ཟེར་ནས་ཨུ་བཙུགས་བརྒྱབ་ནས་ཕ་གྱིར་བཀའ་བཏང་གྱི་ཡོད་སོར་གསུང་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས།
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གཞྱི་རའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གོ་བསྡུར་བས་ཏེ། དེར་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ལ་གོས་བསྡུར་བས་བཞག་པ་

རྱིགས་མང་པོ་གོ་མ་སོང་། དེ་ནས་ཁ་སང་སོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སབས་ལ་སྙན་གསེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། འཕོད་བསྟེན་གྱི་ཐོག་ལ་ད་
ལྟའྱི་སབས་སུ་བབ་པའྱི་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ལ་དམྱིགས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གོང་
དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག ་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། འཕོད་བསྟེན་སོར་ལ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་

བཀའ་ཕེབས་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་རྒྱུ་
དང་། གཞན་ཡང་ས་གནས་ལ་སོན་འགོག་བ་དགོས་པ། ལམ་སྟོན་དང་སོབ་གསོ་སོད་སྟངས་ཐོག་ད་ལྟ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་

འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་སྨན་བཅོས་དང་སོན་འགོག་བེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དོ་སང་དང་། སོ་སོས་མ་ཤེས་པའྱི་
དབང་གྱིས་མཐའ་མ་དེར་མྱིའྱི་ཚེ་སོག་ཤོར་རྒྱུ་དང་། དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོའྱི་མ་
ལེན་མ་འགོད་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་དགོངས་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཐོག་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་མང་ཚོགས་ལ།

ཐེངས་གཅྱིག་གྱི་གནང་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དན་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཞྱིང་པ་མྱི་ཤེས་ཡོན་མེད་མཁན་ཉམ་ཐག་
སོ་པོ་དེ་ཚོར་ཐེངས་མ་གཅྱིག་ལབ་ན་གོ་བར་འཕོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཐེངས་མ་གཉྱིས་དང་གསུམ་ལབ་ནས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་

པ་ཡྱིན་ན་གཞྱི་ནས་ཀད་པའྱི་ནང་འཛུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཁུར་གནང་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད་དེ། མ་
འོངས་པར་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་དུས་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཅྱིག་ནས་ང་ཚོའྱི་སྒྲྱིག ་

འཛུགས་ག་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། སྨན་དང་དེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་ལས་ཀ་བེད་མཁན་གྱིས་འགན་དེ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་དང་། ལས་རྒྱུ་
འབས་དང་ཚེ་འདྱི་ཕྱི་ཡོད་པའྱི་བསམ་བོ་བཏང་ནས་ལས་ཀ་བེད་དགོས་པ་དེ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དན་གྱི་ཡོད། འདས་
པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས། འཚོ་བེད་སྨན་ཁང་གྱི་ཐོག་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་གོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་
པ་རེད། དངོས་གནས་ཞྱིབ་ཚགས་པོའ་ི སད་ཆ་བཤད་ན་ང་ཚོའྱི་ས་གནས་ཁག་ལ་བས་སྟངས་ལས་སྟངས་དེ་ཚོ་མྱིག་ཆུ་ཤོར་

དགོས་པ་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་སབས་དེ་དུས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས། ཞྱིབ་འཇུག་བས། ཐག་གཅོད་གནང་ནས་
ཉེས་ཆད་དང་། ཕྱིར་འབུད་གནང་དགོས་རྒྱུའྱི་རྱིགས་དེ་དག་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཉེས་ཆད་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ལག་

བསྟར་གནང་ཡོད་དམ་མེད། གལ་སྱིད་ལག་བསྟར་བྱུང་མེད་པ་ཡྱིན ་ན། ང་ཚོས་མ་འོངས་པར་དེ་འདའྱི་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་ཙམ་
རེད་མ་གཏོགས། ལག་བསྟར་བེད་མ་ཐུབ་པ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ལས་བེད་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང་། ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་

བེད་མཁན་དེ་ཚོས་མྱིག་དཔེ་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རེད། སེམས་ཤུགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཁྱད་པར་འགོ་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་
ཚོའྱི་ཐད་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་དང་། འདྱི་གནད་དོན་དེ་གང་འད་ཆགས་ཡོད་མེད་ལ་གལ་ཆེན་པོ་བས་

ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དོ་བདག་ཉེས་ཆད་གཏོང་ས་འདྱི་དང་། ཇ་ཕོར་བ་གང་གྱི་འབེལ་བ་དགེ་སོན་གྱི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་
ནའང་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱིས་མྱི་མང་ལ་ཚོད་ཚོད་བས་ནས་ལས་ཀ་བས་པ་དེ་ལ་གོས་ཚོགས་འདྱིར་འཛོམས་མཁན་རྣམས་

དཀའ་ངལ་མ་འཕད་པ་རྐྱང་རྐྱང་ཡྱིན་དུས། ཚོར་བ་གང་ཡང་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དངོས་གནས་ས་གནས་ཁག་གྱི་མྱི་མང་

ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་སྡོད་པ་དེ་ཚོ་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་བ་ཡྱིན་ན། ཚོར་བ་མ་འད་བ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད། གང་ལགས་ཞེ་ན།
མྱི་སོ་བ། བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་ཤྱིང་ཁ་ཐབས་སམ་འཇོན་ཐང་མེད་མཁན་རྣམས་ནས་སྨན་ཁང་ཐག་རྱིང་པོ་ལ་འགོ་དགོས་
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བྱུང་ཡང་། རོགས་པ་དང་། དཔལ་འབོར་གྱི་མ་འདང་མཁན། རས་འཁོགས་དེ་འད་དང་། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་གྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་།
སྱིར་བཏང་ཞལ་ལག་སོགས་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གང་ཞྱིག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། གྲྭ་པ་སྒེར་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེ་

ཆུང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་དེ་ཚོ་སྨན་ཁང་དུ་བཅར་དུས། ཁོང་
ཚོའྱི་སེམས་སུ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེས་དབུ་འཁྱིད་པའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྨན་ཁང་བཟོས་པ་དེས་འགྱིག་གྱི་རེད། དངོས་གནས་དང་
གནས་ཕན་གྱི་རེད་སོགས་དན་ནས་སྨན་པ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ལ་སྨན་སོགས་ཀྱི་

རོགས་པ་བེད་ཐུབ་བཞྱིན་དུ་རོགས་པ་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐད་ཏན་ཏན་ཚོར་བ་རྣོ་པོ་ཡོད་
པ་རེད་དན་གྱི་འདུག དཔེར་ན་ང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ལ་ཆ་རྒྱུས་ཡོད་ཀྱི་རེད། ང་དེའྱི་ཐད་ཧ་
ཅང་གྱིས་ཚོར་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། གནད་དོན་དེ་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་བ་ཡྱིན་ན། འདྱི་འད་བས་ན་དངོས་གནས་དང་

གནས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། རུང་གྱི་མ་རེད། གལ་སྱིད་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་སབས་གནད་དོན་དེ་ཚོ་ཞུ་བ་ཡྱིན་ན། ཁོང་
ཐུགས་ཕམ་ཡོང་གྱི་མ་རེད་དམ་དན་ནས་ཚོར་སང་ཆེན་པོ་ཡོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ངས་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཞུ་ཡྱི་མེད། འདས་
པའྱི་དུས་ཡུན་ལ་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་དེ་བཀབ་ནས་སྐུམ་ཐུབ་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཁྱོན་ནས་མ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། མ་འོངས་
པར་དེ་འད་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ཚགས་ཚུད་དང་། ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བ་བ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོས་སྒྲྱིག་འཛུགས་འདྱི་ནན་པོ་
བས་ཏེ་ཐག་བཅད་པ་གཞྱི་བཟུང་འགོ་ཐུབ་པའྱི་གནད་དོན་ལ་འགན་ཁུར་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འདྱི་སྱིར་བཏང་
སོན་མ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་དུང་འདྱི་འད་ཞུ་བསྡད་ན། ཁོས་འདྱི་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་དགོས་དོན་གང་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་སྱིད་པ་

རེད། ང་སྒེར་ལ་མཚོན་ན། དེ་འད་བས་དང་མ་བས་ཀྱིས་དངུལ་སང་གཅྱིག་ཀང་ཁྱད་པར་ཤོར་གྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་
འཕད་མཁན་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ངས་འདྱིར་བསར་དུ་

གལ་ཆེན་ནན་ཏན་བས་ཏེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕན་ག་ཚད་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་ན་མེད་ན། དངོས་གནས་དང་གནས། ཆུ་རྨ་ཆུ་མ་རྱིག་ན་སོམ་
མྱི་སེལ ། ལྷ་ཇོ་བོ་མ་མཇལ་ན་སེམས་མྱི་དག་ཟེར་བའྱི་དཔེར ་ལྟར། ད་ལན་ཡང་ཐེངས་ཤྱིག ་མ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། འདོད་པ་མ་
ཁེངས་པ་དང་། བོ་ཕམ་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་གནས་སྡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་དན་ནས་ངས་
འདྱིར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་མཆྱིན་པའྱི་མཉན་ཚད་སོན་འགོག་གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་གང་དུ་
ཡོད་མྱིན་དང་། འདྱིའྱི་ནང་ད་ལོའ་ི ཚོད་དཔག་སོང་ཙང་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་མེད་པ་དང་། འདྱི་གང་འད་ཆགས་མྱིན་གྱི་སོར་ལ་
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བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། འདྱི་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་མཆྱིན་པའྱི་མཉན་ཚད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཡོད་
པ་རེད་ཅེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

འདྱི་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་བསོར་བ་རྒྱབ་དགོས་པ་དང་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་དང་།

དེ་བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་ལས་བེད་རྣམ་པ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ལྟ་རོག་ལ་འགོ་དགོས་པའྱི་སོར་ལ་

གསུངས་བྱུང། འདྱི་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཡྱིན། ད་ལྟ་བསར་དུ་ནན་ཏན་ཚུལ་དུ་གསུངས་པ་འདྱི་ལ་དེ་ག་རང་ས་གནས་ས་
ཐོག་ལ་རྱིམ་བཞྱིན་བཅར་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ནད་པ་འོར་འདེན་གྱི་སྣུམ་འཁོར་

འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་སོར་ལ་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐད་ལ་འཕོད་བསྟེན་ལས་

ཁུངས་ངོས་ནས་ཁ་གསལ་ཡྱིན། ནད་པ་འོར་འདེན་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ནད་པ་འོར་འདེན་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་དུ་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་
ག་སྒྲྱིག་ཨང་གསར་གྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེ་བཞྱིན་སེས་ལྡན་དུར་ཆོས་སུ་ཕྱིན་པ་དེ་དག་ཕར་

ཚུར་འོར་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། དེ་ཚོ་ལ་ངེས་པར་དུ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་དགོས་པ་དང་། ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་
དགོས་པ་རེད་ཅེས་ང་ཚོ་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འདྱི་ཕལ་ཆེར་འདྱི་ཙམ་བར་དུ་ཞུས་ན་མ་འགྱིག་པ་མྱི་
འདུག་སྙམ།

གལ་གནད་ཆེ་བའྱི་ཛ་དག་གྱི་སྨན། དཔེར་ན། སྦྲུལ་གྱི་སོ་རྒྱབ་པ་དང་། ཁྱྱི་སོན་པས་རྨུག་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོའྱི་སྨན་

མང་པོ་མེད་ནའང་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་སྨན་ཁང་དུ་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གོང་དུ་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་པ་

དེར་གུས་བརྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་དེ་བཞྱིན་ཕལ་ཆེར་ངའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ལ་སྨན་ཁང་ནང་དགོས་མཁོ་ཅན་ཞྱིག་དང། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ནས་གསུངས་པ་རེད། མང་པོ་དེ་ཙམ་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་དེ། ཉུང་ཤས་ཤྱིག་དགོས་རྒྱུ་ནྱི་སྨན་ཁང་ནང་ལ་སྨན་འདྱི་
རྱིགས་དགོས་རྒྱུ་ནྱི་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད ་པ་རེད། བས་ཙང་འདྱི་ང་ཚོ་ས་གནས་སྨན་ཁང་གྱི་ནང་ཉར་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཡྱིད་

ཆེས་འད་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་བཀའ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་ཞྱིབ་
འཇུག་བེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ནང་ལ་དགོས་ངེས་ཅན་གྱི་ཐོག་ས་ཕོགས་གང་སར་སྦྲུལ་གྱི་ཡྱིན་ནའང་འད། དེ་བཞྱིན་

སོག་ཆགས་གཞན་གྱི་ཐོག་ནས་དུག་ཡོང་བ། ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་གནས་བབས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་འདྱི་ལ་ (Antivenom)ཞེས་
པའྱི་སྨན་དེ་དག་ཛ་དག་གྱི་ཉར་དགོས་པ་འདྱི་ང་ཚོས་ལམ་སྟོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།

དེ་བཞྱིན་ཀོ་ལྱི་གྷལ་ལ་ཕྱི་བཅོས་གསོ་ཐབས་པ་ psychotherapist གཅྱིག་ཡོད་པ་དང་། མོ་རང་ད་ལྟ་གནས་སྟངས་

གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་སོར་ལ་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་སོང། ད་ལྟ་ཉེ་བའྱི་ཆར་བལྟས་ཡོང་སབས། ཁུལ་དེར་ཕལ་ཆེར་དགོངས་ཞུས་

བས་ཟྱིན་པ་འད། ཀོ་ལྱི་གྷལ་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕྱི་བཅོས་གསོ་ཐབས་པ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བཤད་སོང། སོང་ཙང་ཕྱི་བཅོས་
གསོ་ཐབས་པ་ས་གནས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་གོ་སྒྲྱིག་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་དང་། ཁྱབ་
བསྒྲགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འདེམས་སྒྲུག་བེད་མུས་རེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཡང་ཞུགས་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ། དཀའ་ངལ་ག་རེ་

འཕད་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོས་རེ་བ་ནང་བཞྱིན་ཡར་ཞུ་མཁན་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་ཀོ་ལྱི་གྷལ་ལའང་། མོ་རང་ལ་དཀའ་ངལ་
དང་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཞྱིག་དགོངས་པ་ཞུས་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ངས་ཤས
ེ ་མ་སོང་། གལ་སྱིད་དེ་འད་གནས་སྟངས་ཞྱིག་ཡྱིན་
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ན་གནས་སྟངས་ག་འད་ཆགས་ཡོད་མེད་ང་ཚོས་ལྟ་ཆོག་གྱི་རེད། དེ་སྙན་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ས་གནས་ཀྱི་གཞོན་སེས་ཀྱི་
མྱི་འབོར་ལ་དཔག་པས་སོན་རྱིས་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་སོན་ལ་ཕེབས་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་ཤག་

གྱིས་ངོས་ནས་དེ་གཞྱི་མར་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་གཏན་འབེབས་བས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ས་གནས་འཕོད་བསྟེན་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་མ་ཚོགས་པའྱི་སོར་ལ་གསུངས་པ་རེད། དེ་ཚོགས་ཀྱི་མེད་ན་ར་

བ་ནས་འགྱིག་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད། འབེལ་ཡོད་སྨན་ཁང་ལ་གོང་ནས་གོང་རྱིམ་བས་ནས་ལམ་སྟོན་དང་། བཀོད་ཁྱབ་དེ་བཞྱིན་
བཀའ་གཏོང་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་ནང་ཟླ་བ་བཞྱི་རེ་མཚམས་

ནས་ཐེངས་གཅྱིག་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་དགོས་རྒྱུའྱི་ལམ་སྟོན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་
བཞྱིན་འཕོད་བསྟེན་གྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གསོ་ཐེངས་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་པ། ཡང་ཡང་ཕེབས་དགོས་འདུག་ཅེས་གསུངས་རྒྱུ་ང་ཚོས་ངོས་
ལེན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡང་ཡང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཡང་ཡང་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚོའྱི་བསམ་འཆར་གཞྱི་ར་
ནང་ཡོད།

དེ་གཞྱི་བཟུང་འཕོད་བསྟེན་སོབ་གསོ་དང་སོང་བརར་གྱི་འོག་ལ་རྱིས་འགོ་དེ་ཡང་ཡང་འགོ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་

བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་འཕོད་བསྟེན་དང་འབེལ་ནས་ནད་རྱིགས་འད་མྱིན་གྱི་ཐོག་ལ་ཉྱིན་བཅུ་ཙམ་
རྱིང་སྲུང་བརྱི་ཞུ་བསྡད་ཡོད། དེ་ཚོ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དབུས་ནས་བཀོད་ཁྱབ་གནང་གྱི་

ཡོད་པ། རང་ངོས་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་སྲུང་བརྱི་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཡང་ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་
མ་བྱུང་པ་དང་། གནང་གྱི་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་འད་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དེར་ང་ཚོས་དོ་ནན་པོ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། འཚོ་བེད་སྨན་ཁང་གྱི་

འདས་པའྱི་རྙོག་གེང་དེ་རེད། དེའྱི་ཐད་ལ་ལས་བེད་ཀྱི་ལག་བསྟར་གནང་དགོས་རྒྱུ། ངས་བསམ་ཚུལ་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆེར་ག་
རེ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་གནང་ཟྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་ལ་ཆད་ལྷག་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་
ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ང་ཚོར་ཐད་ཀར་གསུང་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཐོག་གོམ་པ་སོས་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་ཐོག་ཏུ་དོགས་འདྱི་གསུམ་ཙམ་ཡོད།
འོན་ཀང་ཕག་གོགས་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དོགས་འདྱི་ཞུས་སོང་ལ་ལན་ཡང་གསལ་པོ་བྱུང་སྟེ་ད་ཆ་དོགས་པའང་གསལ་
སོང་།

དེ་ནས་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༣ པ་དེའྱི་སྒང་ལའང་གོགས་པོ་རྣམ་པས་དྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་སོང་ཡང་། སོ་སོས་དྱི་བའྱི་ངོ་

བོ་དེ་གཞན་ཞྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་ནས་དོགས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་གཉན་ནད་རེག་དུག་གྱི་ནད་པ་རྣམས་ལ་འཚོ་བརེན་
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ལས་གཞྱི་ཞེས་པ་དེའྱི་སྒང་ལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་གྱི་སྒང་ལ་འབུམ་དགུ་ཙམ་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་ཞུས་འདུག དེའྱི་སྒང་ལ་
བསམ་བོ་གཏོང་བ་ཡྱིན་ན་ཏོག་ཙམ་སོ་སོ་ཡང་བོ་བདེ་བོ་ཞྱིག་བྱུང་། གང་ལགས་ཞུས་ན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་གཉན་ནད་རེག་
དུག་གྱི་ནད་པ་དེ་དེ་ཙམ་གྱིས་མང་པོ་ཞྱིག་མེད་པ་དང་། དེ་ཙམ་གྱིས་ཛ་དག་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་མཐོང་ནས་བོ་བདེ་བོ་བྱུང།

ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་དེ་རྱིང་གྱི་སྱི་ཚོགས་གང་སར་གཉན་ནད་རེག་དུག་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཚབས་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་
གྱིས་བརྒྱ་ཆའྱི་འཕར་ཚད་དེ་ཡང་ལོ་རེ་རེ་བཞྱིན་དཔེར་ན་ནགས་ལ་མེ་མཆེད་པ་བཞྱིན་ཡར་འཕར་གྱི་ཡོད་པ་དེ་སྱི་ཚོགས་མང་པོ་
ཞྱིག་གྱིས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ་ངོས་འཛིན་ཡང་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ནས་འཚོ་བརེན་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཡང་སྨན་

སོད་རྒྱུ་དང་། ཁ་ལག་སོད་རྒྱུ་གཅྱིག་པོ་ཡྱིན་གྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ནད་དེའྱི་སོན་འགོག་ལ་

བཀའ་སོབ་དང་ལམ་སྟོན། ཐབས་ལམ་ཅྱི་འད་ཞྱིག་སོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནས་ནད་དེ་ཕོག་པའྱི་རེས་ལ་གང་ཟག་དེ་ལ་སེམས་ཁམས་
འཕོད་བསྟེན་གྱི་སོབ་གསོ་རྱིམ་པ་གང་འད་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད། སྱིར་བཏང་གྱིས་ནད་དེ་དང་པོ་མ་ཕོག་པའྱི་སོན་ལ་སྱི་ཚོགས་ལ་གོ་

རོག་ཇྱི་ལྟར་སེལ་གྱི་ཡོད། སྱིར་བཏང་ནད་འདྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་འགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེ་ཡང་རྱིམ་པ་གཅྱིག་གཅྱིག་
གཉྱིས་གཉྱིས་བས་ནས་སྱི་ཚོགས་ལ་གོ་རོག་དང་། སོབ་གསོ་སེལ་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཇྱི་ལྟར་ཡོད།

དེ་ནས་ཁ་སང་དེ་རྱིང་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ན་ཚ་འདྱི་ངོ་ཚ་དགོས་པའྱི་རྣམ་པ་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ན་

ཚ་འདྱི་ཡང་སྱིར་བཏང་གྱི་ན་ཚ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ལས། ངོ་ཚ་དགོས་པའྱི་ན་ཚ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར་བསྒྱུར་བའྱི་ཐབས་ཤེས་ཡོད ་དམ་
མེད།

ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གཞན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ། བ་མ་དང་གྲྭ་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། ཚོང་པ་དང་བསམ་བོ་

བ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དང་ལེན་གྱི་སྒོ་ནས་ནད་འདྱི་སོན་འགོག་གྱི་སྒང་ལ་ཐབས་ཤེས་མང་པོ་ཞྱིག་སེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་

ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དེ་ལྟ་བུ་དང་བང་གྱི་ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་

རེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྱིར་བཏང་གྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར། ང་ཚོ་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་མྱི་འབོར་འཕེལ་རྱིམ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གཞན་
མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་མྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕེལ་རྱིམ་མམ། ཡང་ན་གངས་ཀ་དེ་ལོ་རེ་བཞྱིན་ཉམས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་ཀོ་ལྱི་གྷལ་ལྟ་བུ་ལ་
ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ གྱི་ལོར་མྱི་གོངས་པ་དེ་ ༢༦ དང་། མྱི་གསར་པ་སེས་པ་དེ་གངས་ ༡༢ ཙམ་མ་གཏོགས་མྱི་

འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་མྱི་འབོར་གྱི་འཕེལ་རྱིམ་ནང་དུ་ཧ་ཅང་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག དཔེར་ན། ཀོ་ལྱི་
གྷལ་རང་ལ་ཆ་མཚོན་ན་བརྒྱད་ཅུ་དང་དགུ་ཅུ་ཡས་མས་སུ་ལོ་རེར་མྱི་གསར་པ་སེས་པ་དེའྱི་གངས་ཚད་དེ་བརྒྱ་ཡས་མས་སུ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་ཡང་འཕེལ་རྱིམ་དེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་དེ་རྱིང་ཡྱིན་ན་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་མྱི་བཅུ་གཉྱིས་ཙམ་མ་

གཏོགས་འཁྲུངས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་དུས། ནད་རྱིགས་དེ་འད་བའྱི་ཛ་དག་གྱི་ནད་དེ་ཕོག་ནས་ཐར་བ་མེད་པ་འད་པོ་དེ་
ལྟ་བུའྱི་སྒང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཆུང་ཆུང་འདྱིས་འགན་འཁུར་དགོས་འདུག

དེ་ནས་གོང་དུ་འཕོས་དོན་གྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་ལ་ཀོ་ལྱི་གྷལ་སྨན་ཁང་གྱི་སྟེང་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྨན་ཁང་

དེ་ལ་ཉེ་ལམ་སེལ ་ཀོབ ་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་གྱི་འགན་འཛིན་སད་གགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག ་སྱི་ཚོག ས་ཀྱི་ནང་དུ་བྱུང་བ་རེད། ཁོ་རང་ས་
གནས་ཀོ་ལྱི་གྷལ་ལ་བཞུགས་པའྱི་སབས་ལ་སྨན་ཁང་གསར་པ་ཞྱིག་བརྒྱབ་པ་རེད། དེ་ལ་སྒོར་མོ་ས་ཡ་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་བ་
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དང། སྨན་ཁང་འདྱི་གསར་པ་སྒོ་འབེད་བེད་ནས་ལོ་བཞྱི་དང་ལྔ་བར་མ་གཏོགས་འགོ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཉེ་ཆར་སྨན་ཁང་
དེའྱི་ནང་ལ་ཐྱིག་པ་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་དེའྱི་ནང་དུ་གོག་འཁྱིད་པའྱི་སབས་ལ་གོག་གྱི་རྒྱུ་ཆ་ཚད་མ་འདངས་ནས་གོག་

ལ་ཉེན་ཁ་བྱུང་སྟེ་ནང་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་མང་པོ་ཞྱིག་འཚིག་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་འབུམ་བདུན་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཚིག་པ་རེད། ཚིག་པ་ཡྱིན་
དུས་དེའྱི་འགན་དེ་མྱི་སུས་འཁྱེར་དགོས་པ་རེད། དེའྱི་སྒང་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༢ ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ལས་འཕོས་པའྱི་དྱི་བ་ཁག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཕེབས་སོང།

དེའྱི་ནང་ལ་གཉན་ནད་རེག་དུག་གྱི་ཐད་ལ་གོ་རོག་ལས་གཞྱི་ཇྱི་ལྟར་སེལ་གྱི་ཡོད་མྱིན་དང་། ཅྱི་ཞྱིག ་སེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས ་
བཀའ་འདྱི་ཕེབས་སོང་། གཉན་ནད་རེག་དུག་གྱི་གོ་རོག་གྱི་ཐད་ལ་སར་ཡྱིག་དང་། དེབ་ཆུང་གྱི་ཚུལ་དུ་བཀམ་ཡྱིག དབུས་འཕོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚན་པའྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཀྱིས་ཐད་ཀར་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་བསོར་

བསོད་དང་། ཁོ་རང་ཚོ་ལ་དགོས་མཁོའ་ི ཐོག་ལ་རམ་འདེགས་ག་རེ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ཞུས་པ་དང་། ལྷག་དོན་དུ་གཉན་ནད་
རེག་དུག་གྱི་ཉྱིན་མོ་ལ་སོགས་པ་སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་འདུས་འཛོམས་ཁག་ལ་གཏམ་བཤད་དང་། གསུང་བཤད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གོ་རོག་

སེལ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོའ་ིལས་འཆར་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ད་དུང་ཤུགས་འཕར་མ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་དེའྱི་ཐོག་ལ་
ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། ཟུར་བཀོལ་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཁོ་རང་ཚོར་གཉན་ནད་རེག་དུག་ཕོག་དུས་

དེ་དང་འབེལ་བའྱི་སེམས་ཁམས་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་རྒྱུ། དེའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་སོབ་གསོ་གང་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་པ་དེ། ཆེད་
ལས་པ་རང་གྱིས་ལམ་སྟོན་སོབ་གསོ་གནང་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་ཐད་ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་འཕོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ནང་

ལ་འབེལ་མཐུད་གནང་རྒྱུ་དང་། འབེལ་བ་བེད་མཁན་གྱིས་འཕོད་ལས་པ་ཡོད་པ་དང། ཁོང་ཚོས་ནད་པའྱི་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་

བས་པའྱི་ཐོག་ནས། དེ་ཚོ་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་གཉན་ནད་རེག་དུག་དང་། འབེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་མངའ་སྡེ་གཞུང་དང་། དབུས་གཞུང་
གྱི་སྨན་ཁང་ནང་ལ་བསྟེན་གཏུག་བེད་རྒྱུ་དང་། ལམ་སྟོན་སོབ་གསོ་གོ་བསོན་གནང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་ཕག་ལས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་
པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ག་ནང་བཞྱིན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནས་གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་མཉམ་བཞུགས་གནང་

སྡོད་མཁན་སུ་ཡོད་མེད་ཀྱི་སོར་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཕེབས་སོང། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡོངས་གགས་ར་སར་ཡོད་པའྱི་ཀུན་ཕན་གྱིས་ཕག་

ལས་གནང་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཀོ་ལྱི་གྷལ་རྱིས་གཞྱི་དེ་སོན་ལབ་ནས་ད་ལོའ་ིལས་བསྡོམས་དང་རྱིས་ཁ་ནང་དུ་སྒོར་འབུམ་
བདུན་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་གོག་སྐུད་འཚིག་པའམ་དེ་བཞྱིན་འཕྲུལ་ཆས་ཚིག་པའྱི་གནད་དོན་གྱི་སོར་ལ་ངའྱི་ཅོག་རེ་སྟེང་དུ་སེབས་མ་

སོང། བས་ཙང་དེའྱི་ཐད་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་ཆོག་པ་ཞུ། ཡྱིན་ནའང་ཕར་ལ་ཁང་པ་ཞྱིག་བརྒྱབ་པ་དང་། ཁང་པ་དེ་བརྒྱབ་ཟྱིན་པའྱི་
རེས་ལ་སྤུས་ཚད་ཡག་པོ་མེད་པ་གེང་སོང་ཞྱིག་སར་གྱི་གོས་ཚོགས་དང་། དེ་བཞྱིན་སོན་མ་སོ་སོ་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་དུས་གནས་
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འབབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་གོ་བསྡད་པའྱི་གནསསྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན། རེས་ལ་དེའྱི་ཐད་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ངས་
ཅོག་ཙེ་སྟེང་དུ་སེབས་མ་སོང། བས་ཙང་དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་འགན་དབང་དང། གནས་སྟངས་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་
ཀྱི་སྟེང་ལ་ཚོད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ད་དུང་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལྷག་ཡོད། ད་དུང་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྱིས་འགོ་ཕེ་ནས་
བཞག་ཡོད། སང་ས་དོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་སེང་ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ།

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

སབས་ ༡༦ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༣ པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ལས་
ཉྱིན་ ༧ པ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད། དཔལ་འབོར་གྱི་ལས་དོན། ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་

སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གེང་དང་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་ཁ་སང་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་
གེང་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་སབས་སུ་རེད། དེའྱི་ནང་གྱི་ཁ་སང་གྱི་འཕོས་སྱི་འཐུས་ཕག་བརྐྱངས་ཟྱིན་པ་གཉྱིས་འདུག གོ་སབས་འབུལ་
རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས།

སྱི་འཐུས་རོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སོན་རྱིས་བགོ་གེང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐོག་
ནས་དྱི་བ་གཅྱིག་དང་བསམ་ཚུལ་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཞུ་ན་བསམས་བྱུང། སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་ལས་གཞྱི་མང་པོ་འདུག སོ་སོའ་ིངོས་ནས་
རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སོ་སོའ་ི དྱི་བ་དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ལས་གཞྱི་འདྱི་ཆ་ཚང་མང་ཆེ་བ་ས་གནས་གཞན་པའྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ཚོ་
ལག་བསྟར་བེད་མཁན་དེ་ཚོ་ས་གནས་སུ་ཡོད་པའྱི་ལས་བེད་ཚོས་འབེལ་ཡོད་འཕོད་བསྟེན་གྱི་སྨན་ཁང་དང་ལས་བེད་ཆགས་
ཡོད་པ་རེད། ལས་བེད་དེ་ཚོ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ལས་གཞྱི་འདྱི་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་ང་རང་ཚོ་མྱི་མང་ཁོད་ལ་མཐོང་

བཞྱིན་པའྱི་ལས་གཞྱི་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་རེད་ཐང་དང་གཞན་ཁག་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག སོན་འགོག་

འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། མྱི་མང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ངས་དྱི་བ་འདྱི་འདྱི་དགོས་དོན་ནྱི་ང་དང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་
བཅར་བའྱི་སབས་སུ་ཁུལ་དེར་དངོས་ཡོད་མཐོང་ནས་དེའྱི་ཉམས་མོང་དེ་ཞུ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ལ་
བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམ་བྱུང།

ང་དང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་དེ་ས་འཚམས་གཟྱིགས་ཀོ་ལྱི་གྷལ་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། སབས་དེར་དཔེ་མཚོན་འདྱི་ས་གནས་

གཅྱིག་རང་འཇགས་ལ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཀོ་ལྱི་གྷལ་འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་གཅྱིག་གྱིས་ཚོར་བ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་
ནས་ཁོ་རང་གྱི་ཤག་ལ་ཐེངས་ཤྱིག་གཟྱིགས་པར་ཕེབས་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཁོ་རང་གྱིས་གསུངས་བྱུང། སོང་ཙང་འགན་འཛིན་
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དང་བཅས་པ་ང་གཉྱིས་འགོ་རྒྱུ་བྱུང། ལས་ཤག་ལ་བཅར་བའྱི་སབས་སུ་དངོས་གནས་གནས་སྟངས་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ལས་ཁག་
པོ་ཞྱིག་རེད་འདུག སོ་སོ་ལའང་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང། ཨ་ཁ་གནས་སྟངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་རེད་འདུག་སྙམ། སྱིར་བཏང་ཁང་
པ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་རྙྱིང་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག གཅྱིག་བས་ན་གཞྱིས་ཆགས་འགོ་འཛུགས་པའྱི་སབས་སུ་བརྒྱབ་པའྱི་ཁང་པ་ཡྱིན་ནའང་

འད། དེ་དང་ལྷན་དུ་ཁང་པའྱི་ཐོག་ལ་འགྱིག་ཤོག་འད་པོ་བཀབ་འདུག ང་ཚོས་ཕལ་ཆེར་པར་རྱིས་བངས་རྒྱུ་བྱུང། ནང་གྱི་གསང་
སོད་དང་བཅས་པ་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་བཟོ་བཅོས་རྒྱབ་དགོས་པ་འདུག ཁང་པ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཐབས་སོ་བོ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་
ནའང་ཆོག ལས་བེད་དེ་ཁོ་རང་གྱིས་ཁྱིད་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ལྟེ་བ་དེ་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཞྱིག་སྟོན་ཆེད་དུ་ཁྱིད་པ་འད།

འགན་འཛིན་གྱིས་དེ་ག་རང་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་འདུག ལས་བེད་འདྱི་ཕལ་ཆེར་ཆེད་ལས་པའྱི་ལས་བེད་གཅྱིག་རེད་འདུག་ལ་

ཆེད་ལས་པའྱི་ལས་བེད་རྙེད་རྒྱུ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསུངས་བྱུང། སྱིར་བཏང་སྨན་པ་
དང་གཙོས་པའྱི་ལས་བེད་ཐོབ་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་དཀའ། ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་རྒྱང་རྱིང་ལ་བསོད་རྒྱུ་ནྱི་དེ་བས་ཀང་དཀའ་ངལ་ཆེ་
བ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཁུལ་དེ་དག་ལ་འགོ་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་མཐུན་རྐྱེན་ཡག་པོ་ཞྱིག་སོར་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ལས་བེད་བསྡད་མ་
ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་དབང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་མེད་དམ་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་གཅྱིག་བྱུང།
ད་ལྟ་ལས་གཞྱི་འདྱི་དག་མང་ཆེ་བ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་འདའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་སྱིར་བཏང་མྱི་མང་གྱི་ཁོད་དུ་
མཐོང་གྱི་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་གཞྱི་ལ་ལས་བེད་ཀྱིས་དངོས་གནས་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ལ་ཁྱད་

པར་ཆེན་པོ་འགོ་ཡྱི་འདུག་སྙམ། སོང་ཙང་ངས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་དེ་ས་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་ཕེབས་པ་
རེད་དེ་ཕལ་ཆེར་ས་གནས་དེར་ཕེབས་ཡོད་མྱིན་ངས་མྱི་ཤེས། འོན་ཏེ་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ཕེབས་རྒྱུ་མང་པོའ་ི ནང་ལ་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་

གཟྱིགས་རོག་ངེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་འདའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་དཔེ་མཚོན་གཅྱིག་ཞུས་པ་རེད་དེ་ཡྱིན་
ནའང་ས་གནས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ཕེབས་པའྱི་སབས་སུ་དཀའ་ངལ་དེ་

འད་གཟྱིགས་སོང་ངམ། ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་དང་བཟོ་བཅོས་རྒྱབ་དགོས་པའྱི་ཚོར་སང་དེ་འད་བྱུང་ངམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་ངེས་པར་དུ་གཟྱིགས་རོག་གནང་རོགས་གནང་། ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་
ལ་སྱིར་བཏང་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པའྱི་ཆེད་དུ་འདྱི་འདའྱི་ལས་བེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་

དངོས་གནས་ང་ཚོས་དོ་སང་བེད་དགོས་པ་གཅྱིག་རེད་འདུག་སྙམ། ལས་གཞྱི་འདྱི་རྱིགས་ཀྱིས་མྱི་མང་ཁོད་ལ་འཕལ་དུ་ཁྱབ་སེལ་
ཆེན་པོ་འགོ་ཡྱི་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་དེ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཐུག་བསྡད་འདུག་སྙམ། འདྱིར་གལ་ཆེན་པོ་གང་འད་
ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་བཅུ་གསུམ་པ་དང་འབེལ་བའྱི་
བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡོད། བཅུ་གསུམ་པ་དེའྱི་ནང་གྱི་གཉན་ནད་རེག་དུག་ནད་པ་

རྣམས་ལ་འཚོ་རེན་ལས་གཞྱི་ཞེས་གསུང་འདུག དེ་ལ་ཟུར་འཛར་མེད་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་ལས་གཞྱི་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་ཤེས་མ་སོང་། དེ་

སོང་ཙང་། བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། གཉན་ནད་རེག་དུག་ནད་པ་ཁག་ཅྱིག་ལ་སོན་མ་ཟས་བཅུད་ཀྱི་ཆེད་དུ་དངུལ་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་འད། ང་ཚོ་གཞྱིས ་ཆགས་ལ་བཅར་པའྱི་སབས་གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་ནས་སོན་མ་ཁོང་ཚོར་ཟས་བཅུད་ཀྱི་ཆེད་ཕག་

དངུལ་གནང་གྱི་འདུག བར་ལམ་ནས་ཕག་དངུལ་དེ་རག་གྱིས་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་འདྱི་དུས་ལན་དེ་འད་
ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག སོན་མ་རོགས་རམ་གྱི་དངུལ་ཞྱིག་རག་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་སད་བསྡད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དངུལ་རོགས་

ནས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ནས་གསུངས་ཀྱི་འདུག ཁོང་ཚོ་ལ་ཟས་བཅུད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་ན། རོགས་དངུལ་རག་ན་གནང་བ་དང་། མ་
རག་ན་བཞག དེ་འད་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་འད་ཡྱིན་ནམ་མྱིན། ཟས་བཅུད་ཆེད་དུ་ཡྱིན་ནའང་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་རང་

ནས་འཚོ་རེན་དེ་དང་འབེལ་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་མྱིན་འགོ བས་ཙང་དེ་འད་ཡྱིན་ནམ་ཟེར་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་དང་། ད་ལྟ་
ཟས་བཅུད་ཆེད་དུ་ཕག་དངུལ་དེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད།

དེ་ནས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ས་མའྱི་སབས་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་གནད་འགག་ཆགས་བསྡད་འདུག

བསམ་ཡོད་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་ནང་དེ་འད་བྱུང་ན་བསམ་པ་ཡོད་ས་རེད། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སྨན་ཁང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་
ནང་ལ་བོད་པའྱི་སྨན་ཞབས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ཚོས་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་བཟོ་ཐུབ་ན་ཟེར་ནས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་ཚང་མའྱི་ནང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། གོས་ཚོགས་གོལ་བའྱི་རེས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཟུར་པའྱི་སབས་
ནས་འབད་བརོན་གནང་འདུག་སྟེ་བྱུང་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ལན་གནང་སོང་། དེ་ཡྱིན་ན། སོན་མ་མ་བྱུང་པའྱི་སྐུ་ངལ་ག་རེ་བྱུང་

འདུག གོས་ཚོགས་ནང་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་དེའྱི་ཐོག་འབད་བརོན་འད་གནང་ཡོད་དམ་མེད། མེད་པ་ཡྱིན་ན་གནང་འཆར་ཡོད་དམ་
མེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། སྨན་ཞབས་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། བོད་པ་སུ་ཡྱིན་ན་ཡང་སྨན་ཁང་དུ་བཅར་བའྱི་སབས་ཁོང་ཚོས་

རོགས་པ་གང་འད་གནང་གྱི་ཡོད་མེད་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། བོད་རྱིགས་ཀྱི་སྨན་ཞབས་པ་དང་གཞན་པའྱི་སྨན་ཞབས་པའྱི་
ཐོག་བལྟས་ཡོང་དུས། བོད་རྱིགས་ཀྱི་སྨན་ཞབས་པ་དེ་ཚོ་ནད་པའྱི་ཐོག་ལ་སྐྱུག་བོ་ར་བ་ནས་མེད་པ་དང་། བོད་པའྱི་རང་བཞྱིན་

སྙྱིང་རེ་དང་བརེ་བ་ནས་བས་བསྡད་དུས་སྨན་ཞབས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ནད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ནད་པའྱི་འགམ་ནས་འགོད་པ་
དང་། སྨན་ཞབས་པ་སོ་སོའ་ི འཕོད་བསྟེན་གྱི་ཐོག་ཐུགས་སང་གནང་མ་ཐུབ་ནས་འགོད་པ་མང་པོ་ཡོད་ས་རེད། སྒྲྱིག་འཛུགས་

ཤྱིག་ཡོད་ན་ལྟ་རོག་བ་རྒྱུ་དང་། ལབ་ས་འད་པོ། དེའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་དང་འབེལ་བ་འཐུས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་
ཐོག་ཁྱད་པར་འད་མེད་དམ་སྙམ། དེའྱི་ཐོག ་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཡོད ་པ་རེད། སོན་མ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་དེ་འད་
འཛུགས་གནང་རྒྱུར་འབད་བརོན་གནང་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དོན་གཅོད་ཟུར་པའྱི་སབས་སུ་སྐུ་ངལ་ག་རེ་བྱུང་ནས་བཙུགས་མ་
ཐུབ་པའྱི་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་དམ། དེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་འཕོད་

བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་རེད། དྱི་བ་དེའྱི་བཀའ་ལན་ནང་དུ་དབུས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་མཆྱིན་པའྱི་
གཉན་ཚད་ནད་པ་ཚོ་ལ་ལས་ཀ་སད་མྱིན་དེ་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མང་མོས་དང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཕག་བརྐྱངས་པའྱི་ཐོག་ནས་

གནང་བ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང། དེ་རང་ཉྱིད་ནས་ཀང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།
རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་རེད། དེ་བཞྱིན་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ནང་དུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་ལ་བརྱི་བཀུར་ཞུས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་

ཡོད་དུས། འབོད་བསྐུལ་གསོལ་འདེབས་དེ་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་གཉན་ནད་རེག་དུག་ HIV AIDS དེ་
ལ་དབེ་འབེད་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བའྱི་རྐྱེན་གྱིས་དེ་རང་གྱི་ཆེད་དུ་འབུར་དུ་བཏོན་ནས་ཁྱིམས་ཡྱིག་བཞག་པ་ཞྱིག་འདུག དེ་ཡང་
༢༠༠༧ གྱི་ལོར་སྨན་བཅོས་ཀྱི་དབེ་འབེད་མེད་པ། ལས་སོད་ཀྱི་དབེ་འབེད་མེད་པ། དེ་འད་བས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་

གསལ་པོ་གཅྱིག་ཡོད་བཞྱིན་པ་དང། དེ་བཞྱིན་ལས་ཀ་གང་ཞྱིག་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བའྱི་སབས་ལ་ HIV AIDS ཡོད་མེད་ཀྱི་བརག་
དཔྱད་ཙམ་ཡང་བེད་མྱི་ཆོག་པ་རེད། དེ་དག་ནྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་ནང་དུ་གསལ་པོ་བས་ནས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་
ཁྱིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་བས་པ་ཡྱིན་ན། དོན་ཚན་ ༡༤།༡༥།༡༦ དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད།

གཉྱིས་ནས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ Patron དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བཀའ་འཁོལ་དང་སགས།

༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་བཀའ་མོལ་ནང་དུ་ག་

རེ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཉམ་ཐག་པའྱི་ནད་པ་དང། འགོ་སྟོན་གཙོ་སོང་བེད་མཁན་མེད་པ་དེ་
དག་ལ་ན་ཚ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་དབང་གྱིས་ཕྱི་ལ་ཕུད་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་དེ་དག་གྱི་སེམས་ཁམས་དང། མྱི་དེའྱི་གནས་བབ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་
ཉམ་དམའ་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་འདའྱི་མ་ཤྱི་གོང་ནས་ན་ཚ་ཡོད་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་ཕྱི་ལ་ཕུད་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་
མ་རེད། དེ་དག་ལ་བམས་བརེ་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་ལྟ་སོང་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ར་བའྱི་སྨན་

རྱིས་ཁང་གྱི་དངུལ་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་པ་འདྱི་ཆོག་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་བཞྱིན་དགོས་པ་ཞྱིག་ཀང་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་དག་ལ་ལས་
ཀ་སོད་རྒྱུ་དེ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ངེས་པར་དུ་སོད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོ་སོས་མཐོང་གྱི་འདུག

དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་རྱིང་འབོད་བསྐུལ་གསོལ་འདེབས་དེ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག སྨན་

རྱིས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ཚོགས་འདུ་དང་དེ་འདའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་དུ་ཁྱིམས་དང་སྒྲྱིག་

གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དབེ་འབེད་བས་པ་འགྱིག་གྱི་འདུག་མྱིན། གལ་ཏེ་དབེ་འབེད་བས་པ་ལ་འགྱིག་གྱི་མེད་ཚེ་དེ་ལ་ལས་ཀ་

གནང་རྒྱུའྱི་མཐུན་རྐྱེན་སར་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག སྨན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཐོག་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་
གྱིས་བཀའ་ཕེབས་དོན་ལ་སྨན་བཅོས་ཀྱི་འགོ་གོན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། དེ་དག་ལ་མཐུན་རྐྱེན་དེ་སྨན་ཁང་སོ་
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སོའ་ི ཐོག་ནས་ཆ་རྐྱེན་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་ཅྱིག་སར་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང། བརྒྱ་ཆ་དེ་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཁོང་ཚོ་ལ་སྐུ་
དབང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡོད་བསྡད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཁྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་འགྱིག་མྱིན། ལྷག་པར་དུ་
བམས་བརེ་ལྡན་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་མཐའ་ལ་ཕུད་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་སེམས་སོ་པོ་ཞྱིག་གནས་སྟངས་ཐབས་སྡུག་ཞྱིག་

རེད། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན ་བཀའ་བོན ་མཆོག ་གྱིས ་བཀའ་ཕེབ ས་པ་རེད། འཕོད་བསྟེན ་ལས་ཁུངས་དང་ John
Hopkins ཐུན་མོང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱིའ་ྱི སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ནད་ཀྱི་ནད་པ་མནར་སྡོད་མཁན་

བརྒྱ་ཆ་བཅུ་གཅྱིག་ལ་གཞྱི་བཅོལ་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་གཅྱིག་མཐའ་ཕུད་ཟེར་དུས། ཧ་ཅང་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ཆེན་པོ་

ཞྱིག་རེད་སྙམ། ར་བའྱི་དེའྱི་ཐོག་ལ་སྨན་པ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་དེའྱི་སྟེང་ལ་ལས་འགུལ་སེལ་གྱི་ཡོད་ས་རེད། གོས་ཚོགས་ནང་དེའྱི་སོར་
བཤད་པ་ཡྱིན་ཙང་ཁོང་ཚོས་འབེལ་བ་བེད་ཀྱི་འདུག དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སེལ་གྱི་ཡོད་ས་རེད། སེལ་མཁན་ཡོད་
མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྨན་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མང་མོས་དང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་མ་ཡྱིན་པའྱི། སྱིད་བྱུས་གཅྱིག་བམས་བརེ་

ལྡན་པ་དགོས་པ་རེད་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་འབོད་བསྐུལ་གསོལ་འདེབས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་ལ་བཀའ་ལན་མེད་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག
ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག ་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོ་ནས་ཀོ་ལྱི་གྷལ་འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་གྱི་ལས་ཤག་ལ་དཀའ་ངལ་

ཡོད་པའྱི་སོར་དང། དེའྱི་ཐད་ལ་གཟྱིགས་རོགས་དང། དེ་བཞྱིན་གཟྱིགས་ཞྱིབ་དང་ནང་དོན་དེ་དག་གལ་གནད་ཆེ་ཆུང་གང་འད་
ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་མྱིན་དང། དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་ལྟར་རང་ངོས་ནས་དེ་དང་དེ་ལྟ་བུ་

ཞྱིག་གནད་འགག་ཅན་ཞྱིག་ལ་བརྱིའྱི་ཡོད། ལས་འཆར་རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་བསྒྲྱིག ས་ཡོང་དུས་དེ་ལག་བསྟར་བེད་
མཁན་ལ་མཐུན་རྐྱེན་དེ་ས་གནས་རང་དགོས་པ་དེ་དག་དགོས་ངེས་ཅན་ཞྱིག་རེད། དེ་ལ་རང་ངོས་ནས་དེ་ལྟར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། བས་ཙང་དེའྱི་ཐད་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་མཁན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་བཞུགས་པའྱི་

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་སྙན་གསོལ་གནང་སོང། དེ་ནས་དེའྱི་ཐད་ལ་ཡྱིན་ནའང་མར་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ལེན་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་བཀའ་ཕེབས་སོང། དེ་ལྟ་བུ་ང་ཚོས་ག་སྒྲྱིག་བེད་ཀྱི་ཡོད།

དེ་ཡྱིན་དུས་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་དུས་ཚོད་ནང་དུ་ཁ་སང་སྙན་གསོལ་ཞུས་པ་བཞྱིན། ས་གནས་ཁག་ལ་སོར་བསོད་ཕྱིན་པ་

ཙམ་མ་ཡྱིན་པ། དེ་ས་གནས་ལ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་གཞྱི། ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས། འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་གྱི་གནས་བབ།
ལས་ཤག་གྱི་གནས་སྟངས། དེ་དང་དེ་བཞྱིན་མཐུན་རྐྱེན་ཐོག་ལ་ཞན་ཆ་གང་ཡོད་མེད། དེ་ཚོ་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་རོག་ཞྱིབ་བེད་རྒྱུ་
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དང། དེ་ཚོ་ཚང་མའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ལྟ་རྒྱུ་དེ་བསམ་བོའ་ིབང་རྱིམ་ནང་དུ་ཡོད་ཅེས་སྙན་གསོལ་ཞུ་འདོད་བྱུང། གནད་དོན་འདྱིའྱི་
ཐད་ལ་ད་ལྟ་ཉེ་བའྱི་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་དུ་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཟྱིན་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་འབུམ་ཉེར་ལྔ་ཙམ་གྱི་

འཆར་དངུལ་དབུས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ལ་འབོར་སོང། དེ་ངས་དེ་རྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པར་
བརེན་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལན་ཞྱིག་ཞུས་ན་སྙམ།

དེ་ནས་དེ་རེས་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༣ གཉད་ནད་རེག་དུག་

ནད་པ་རྣམས་ལ་འཚོ་རེན་གྱི་ལས་གཞྱི་གང་ཡྱིན་མྱིན་དང། ཟུར་འཛར་དང་དེ་འད་མེད་དུས་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་ལབ་ནས་

བཀའ་ཕེབས་པ་རེད། དེ་ངས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སེས་མ་ཚོས་ཆེད་འཚེམ་བཟོ་ཁང་གསར་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ། སོས་བཟོ་རྒྱུའྱི་
ལས་གཞྱི་མར་བཅག་པ་རེད། དེ་མེད་པ་བས། དེ་ནས་ཡྱིག་ཆའྱི་ཚོང་ཁང། དེ་བཞྱིན་གོང་གསལ་ལས་འཆར་རོག་ཞྱིབ་སྟངས་

འཛིན་བ་རྒྱུ་དང། དེ་ནས་གཉན་ནད་རེག་དུག་ནད་པ་གངས་བཞྱི་ཅུ་ལ་ཟླ་རེར་ཟས་དོད་སྒོར་ཆྱིག་སྟོང་། དེ་འད་ཕུལ་རྒྱུ་བེད་དུས་
གོང་དུ་ཟས་བཅུད་གསུངས་པ་དེ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚུད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་རོགས་དངུལ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཟས་བཅུད་སར་གནང་ཡོད་པ་དང་བར་ལ་ཆད་

པ་དང་དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་མ་བྱུང་བ་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་གནང་བ་རེད། དེ་དང་དེ་
བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འབད་བརོན་བེད་རྒྱུ་དང་ལམ་སྟོན་ལ་བརྱི་བཀུར་ཞུ་བའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་སྙན་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་སྨན་ཞབས་མ་ཚོའྱི་ཚོགས་པ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་སབས་ ༡༥ པའྱི་ཚོགས་དུས་ ༢ པའྱི་ཐོག་ལ་
གེང་པ་རེད། སབས་དེར་གང་ཤེས་པ་འདྱིའྱི་སོར་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ནྱི་ངོས་འཛིན་

ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ང་ཚོས ་འབེལ ་བ་བེད་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཐེངས་འགའ་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ཏེ་ས་གནས་རང་ལ་དང་པོ་སྨན་
ཞབས་མའྱི་ཚོགས་པ་གཅྱིག་བཙུགས་ཟེར་བ་ལ་ས་གནས་གཅྱིག་ནས་འབུར་དུ་སྟོན་ནས་དམྱིགས་བསལ་ལྡྱི་ལྱི་ས་གནས་འདྱི་

བཀའ་གནང་བ་རེད། ས་གནས་འདྱི་ལ་འབད་བརོན་ཐེངས་གཅྱིག་གཉྱིས་བྱུང། ཡྱིན་ནའང་དང་པོ་འཁུར་ལེན་མཁན་གཅྱིག་དང་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྨན་ཞབས་མ་རང་གྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་གྱིས་སེ་ཁྱིད་ཐུབ་མཁན་དང་འབེལ་མཐུད་བེད་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་མ་ཐོབ་པའྱི་

དབང་གྱིས་ལུས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་སོང། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་དང་སྨན་ཞབས་མའྱི་ཚོགས་པ་འད་
འཛུགས་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ང་ཚོ་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་གནད་འགག་མཐོང་
གྱི་འདུག་ལ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཞན་ཡང་ཕྱིའྱི་སྨན་ཁང་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་དུས་ཡུན་ནང་ལ་ནད་པའྱི་འགམ་ནས་ནད་འགོས་པའྱི་གནད་དོན་

འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་འད་ཆགས་ཀྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱི་རོགས་རམ་ཞུ་རྒྱུར་ང་ཚོས་
འབད་བརོན་ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་གྱི་ལས་བེད་སྨན་ཞབས་མ་ནད་

མནར་དེ་འད་བྱུང་ཚེ། ཆ་ཚང་ཞྱིག་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་རང་ནས་ལྟ་རོག་བེད་རྒྱུ་དང་། འདྱི་ལ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱི་དགོས་
མཁོ་ཇྱི་ཡོད་བསྐྲུན་རྒྱུ་འདྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཡར་ལངས་པའྱི་ཞོར་དུ་ཁ་སང་ཀོ་ལྱི་གྷལ་སྨན་ཁང་གྱི་གོག་སྐུད་དེ་དག་ཞན་པའྱི་དབང་གྱིས་སྨན་ཁང་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་

ཁག་འཕོ་བརླག་ཕྱིན་པའྱི་སོར་ལ་བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག ་ནས་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་པ་རེད། དེར་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་སབས་

༢༠༡༤་་་༢༠༡༥ ལོའ་ིནང་བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད་འདུག འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ས་གནས་རང་ནས་མཁོ་སྒྲུབ་ཞུས་ཏེ་འབུམ་གཅྱིག་དང་ལྷག་ཙམ་
ཞྱིག་གྱི་འགོ་གོན་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་འཕྲུལ་ཆས་འདྱི་དག་བསར་དུ་བཟོ་བཅོས་བ་རྒྱུ་དང་འདྱི་རྱིགས་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་གནས་

ཚུལ་འདྱི་བྱུང། དེ་བཞྱིན་འཚོ་བེད་སྨན་ཁང་གྱི་ཐད་ལ་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པ་རེད། དེའྱི་ཐད་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཐག་
གཅོད་བ་རྒྱུ་དང་གསལ་བསྒྲགས་གནང་དགོས་པའྱི་རྱིགས་ཆ་ཚང་གནང་བསྒྲུབས་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཕལ་ཆེར་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་རྱིན་ཆེན་རྱིལ་བུ་དང་སྨན་ར་

ཆེའྱི་རྱིགས་བོར་བརླག་གྱི་ཐད་ལ་བཀའ་སོབ་ཕེབས་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐད་ང་ལ་ཐོ་འབོར་བའྱི་ནང་ལ་རྱིན་ཆེན་རྱིལ་བུ་དང་སྨན་ར་
ཆེའྱི་རྱིགས་བོར་རླག་མ་ཤོར་སོན་དུ་དེ་ཟུར་དུ་སྟོན་ཏེ་གནང་ཐུབ་འདུག གཞན་སྨན་ཁག་འད་མྱིན་དེ་བཞྱིན་གསོ་རྱིག་གྱི་འབྱུག་

རྒྱུ་དང་ཡྱི་ཙི། ཐང་ཀ་རྱིགས་མང་པོ་ཞྱིག་བོར་བརླག་ཤོར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ཁ་སང་དན་

གསོ་བ་ལྟར། སབས་སོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་སབས་སུའང་དེ་ཞུས་བསྒྲུབས་ཡོད་བསམ་བྱུང་སྟེ། ཁ་སང་བལྟས་ཡོང་དུས་དེའྱི་སོན་
གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ངས་ཞུས་མྱི་འདུག དེ་བས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།

དེ་ནང་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ལན་མྱི་དགོས་ཅེས་གསུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་མཆྱིན་

པའྱི་གཉན་ཚད་དང་རེག་དུག་ནད་པ་དེ་ཚོ་ལས་ཀ་ལས་རྒྱུའྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནས་ཚུད་ཡོང་དུས་ལས་ཀ་སོད་དགོས་པའྱི་གནས་

སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་དེ་ནང་བཞྱིན་ངོས་འཛིན་བེད་བཞྱིན་ཡོད། སྒྲྱིག་འཛུགས་སོ་སོའ་ི འགོ་སྟངས་ཤཤྱིག་གྱི་ཐད་
ནས་གནང་པ་དེ་ཡང་ལམ་སང་འགྱུར་བ་གཏོང་ཆོག་ཆོག་ཅྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དེ་ལྟ་བུ་ཆགས་བསྡད་

ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ཚོར་བ་རྣོ་པོའ་ི ཐོག་ནས་དེ་སོན་གསུང་པ་རེད ་ལ། དེ་རྱིང་ཡང་གསུང་པ་རེད། འབྱུང་
འགྱུར་ང་ཚོ་ཚེས་ ༢༥།༢༦།༢༧ གང་རུང་ཞྱིག་ལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་འཚོགས་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དུས་ནན་པོ་བས་ནས་བཤད་

དགོས། སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་གཙོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་དང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག
ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས། འདྱིའྱི་རེས་ལ་ཕལ་ཆེར་གོ་སབས་ཕུལ་གྱི་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༠ པ། ༡༡།༡༢། བཅས་ཡྱིན། ཨང་
༡༠ པ་དེར་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྟེ་གནས་ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟོ་དེ་ཟུར་བཀོལ་གྱི་ནང་ལ་མར་འཐེན་བཞག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་འབེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་བཀའ་གནང་སོང་སྟེ། སྱིར་བཏང་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་མྱི་ཡར་འགོ་
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མར་འགོ་དང་ལྷག་པར་དུ་བཞུགས་སྒར་ར་རམ་ས་ལར་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། འཛམ་བུ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་མྱི་ཡོང་ས་

ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཚང་མས་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་མེད་དེ་མངོན་སུམ་མྱིག་ལ་གྱུར་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་དུས། དེ་བསར་ཟློས་བེད་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལྷག་པར་དུ་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ར་རམ་ས་ལ་
འདྱི་ལྷག་པར་དུ་༸རྒྱལ་བའྱི་བཞུགས་སྒར་ཡྱིན་དུས། ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཨ་ཁ་ཞེས་གང་ཟག་གསུམ་པ་བརྒྱུད་
མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོར་དངོས་སུ་དེ་འད་གསུང་མཁན་རེ་འགའ་བྱུང་སོང།

སྱིར་བཏང་གྱི་ཐོག་ནས་ར་སའྱི་ཁོར་ཡུག་འདྱི་གཙང་བཟོ་བེད་དགོས་པ་དེར་ང་ཚོ་ད་ལྟ་རེས་ལུས་ཕྱིན་ཚར་བ་ཞྱིག་མ་

གཏོགས་གཙང་བཟོའ་ི ལས་ཀ་དེ་དུས་ཐོག་ཏག་ཏག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་ནང་ལ་ཆ་

བཞག་པ་ཡྱིན་ན་གོང་པ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་འད། དགོན་པ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་འད། མྱི་གཉྱིས་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་
སོ་སོས་དང་དུ་བངས་ནས་སྒྲྱིག་འཛུགས་བཙུགས། འགོ་སོང་ཡང་སོ་སོས ་བཏང་ནས་ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟོ་བས་ཏེ། བོད་མྱི་
རྱིགས་ཀྱིས་ཁོར་ཡུག་ལ་བཞག་པའྱི་རྱིན་ཐང་དང་། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱིས་ཁོར་ཡུག་ལ་བཅངས་པའྱི་བརེ་དུང་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་
མྱིན་ཐོག་ལ་ཧ་ལས་པའྱི་ལས་གཞྱི་བརམས་དང་རོམ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། བཞུགས་སྒར་ར་རམ་ས་ལའྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་

སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ལས་དོན་ཞྱིག་རོམ་དགོས་རྒྱུ་དེ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་གནད་ཅྱིག་ལ་མཐོང་གྱི་ཡོད་ཅེས་དེ་
གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དོན་ཚན་ ༡༡ པ་དེ། ཁ་སང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཆེ་ཤོས་ལྔ་ཙམ་ཞྱིག་ལ་དང་པོ་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་པ་རེད་

ཀང་ད་ལྟ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞྱིག་ལ་ཚོད་ལྟ་བེད་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་བཀའ་འཁོལ་གྱི་ས་ཡ་དྲུག་གྱི་ནང་ནས་ས་ཡ་གཅྱིག་ཆགས་

ཡོད་པ་རེད་ཟེར། དེའྱི་སོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། འདྱིར་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ Open Gym མ་ཡྱིན་པར་ Gym རང་རེད་ས་ཞྱིག་བཞུགས་

སྒར་རང་ལ་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་། ལས་བེད་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མ་ལ་འདྱི་འདའྱི་ལུས་རལ་སོང་ས་ཞྱིག་

ཡོད་ན། ལྷག་པར་དུ་ཁག་ཤཤེས་ལ་སོགས་པའྱི་ནད་རྱིགས་ལ་སོན་འགོག་དང་དེ་འདར་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་གསལ་རྐྱང་
ཡྱིན་དུས། དེའྱི་སྒང་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

རྱིས ་འགོ་ཨང་ ༡༢ པའྱི་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག ་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་བ་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་སྱིར་བཏང་བས་ན་ཞུ་མ་

དགོས་ན་བསམས་སོང་ཡང་། མ་ཞུས་ན་སོ་སོར་ཕ་ལ་ཕན་བུའྱི་འགན་ཡོད་དུས་མ་འགྱིག་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག འདྱིར་གཞུང་གྱི་

ཐོག་ནས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་གོས་ཚོགས་ལ་ཡང་སད་ཆ་རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་
བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོ་བརན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་དང་མྱི་ཆགས་ཟེར་བ་དེ་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་དཔལ་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་

ཡོད་བསྡད་པ་དེ་གསལ་པོ་གསལ་རྐྱང་ཡྱིན་དུས། ཉེ་བའྱི་ཆར་ང་གནས་སྟངས་ཛ་དག་ཞྱིག་གྱི་ཆེད་དུ། སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་འད་ཞྱིག་
ར་ས་ནས་དྱི་ལྱི་བར་དུ་གནམ་གྲུའྱི་ནང་ལ་འཕུར་བ་རེད་ཅེས་ན། ཉྱིན་མོའ་ི སར་མ་ལྟ་བུ་སྟེ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་
ནའང་ཛ་དག་ཅྱིག་གྱི་ཆེད་དུ་ཐེངས་གཅྱིག་འགོ་དགོས་བྱུང་ནས་གནམ་གྲུའྱི་ནང་དུ་སོང་བའྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་ལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་
གྱི་ཆེད་དུ་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ལྡྱི་ལྱི་ལ་ཕེབས་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ལྡྱི་ལྱི་ནས་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་དང་ཚོགས་གཞོན་ལ་

སོགས་པ་དེ་འདའྱི་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་དཔོན་རྱིགས་དེ་འད་ཐུག་རྒྱུ་ཡྱིན་ས་རེད། ངས་ཁོ་རང་ཚོ་ཛ་དག་གྱིས་མར་ཕེབས་པ་
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རེད་མ་གཏོགས་ཡར་སྱི་སོད་རླངས་འཁོར་ནང་ལ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་སོང་། བས་ཙང་ཡར་ཇྱི་ལྟར་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཅེས་དྱིས་པས་
ཡར་ལའང་གནམ་གྲུའྱི་ནང་ལ་ཕེབ ས་ཀྱི་ཡྱིན ་གསུངས་སོང། དེ་འད་ཡྱིན ་དུས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག ་ལ་སྱིར ་བཏང་བཙན་བོལ ་སྒྲྱིག ་

འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། སྱི་འཐུས་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། ལྡྱི་ལྱི་ལ་ཛ་དག་

ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས་སྱིར་བཏང་བསྱི་ཚགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གནམ་གྲུའྱི་ནང་དུ་འགོ་རྒྱུ་ཟེར་བ་དེ་ཡོང་གྱི་མེད་པ་ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད། འབེལ་ཡོད་ནས་ཁོ་རང་ཚོར་འོས་
བབ་དང་ལྡན་པ་གནང་གལ་ཞེས་གསུངས་དགོས་རྒྱུ་དེ་དཔེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟོའ་ི ཐད་ཁ་སང་སྙན་གསལ་ཞུས་ཟྱིན་པ་རེད། དེ་ག་རང་རེད། ཁོར་ཡུག་
གཙང་བཟོའ་ི ལས་དོན་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་སྱི་སྒེར་གཉྱིས་ནས་འབད་བརོན་གནང་རྒྱུ་དེ་

གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། ལྷག་པར་དུ་འདྱི་བ་ནས་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་གྱི་མངོན་
གསལ་དོད་པོ་མཐོང་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟོའ་ིལས་གཞྱིའྱི་ཐད་ལ་ར་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

གྱིས་འབེལ་བ་བས་ཏེ་ས་གནས་གོང་སྡེ་ལྷན་ཁང་དང་མཉམ་རུབ་བས་ཏེ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། གངས་སྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་སྒོའ་ི
འགམ་ལ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་ང་ཚོས་གཙང་མ་བཟོ་ཐབས་དང་བཀོད་མངགས་ལ་འབད་བརོ ན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་སར་
བཞྱིན་གད་སྙྱིགས་བཞག་ས་དང་བླུགས་ས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐད་ཉེ་ཆར་དཔལ་ལྡན་

སྱིད་སོང་མཆོག་གོང་སྡེ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་འདུག གོང་སྡེ་ལྷན་ཚོགས་ལ་ར་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་
ཚོགས་མྱི་ཞྱིག་གྱི་ངོ་བོ་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་བེད་དུས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་འགོ་སྟངས་བས་ནས་གད་སྙྱིགས་གཙང་བཟོ་བེད་

ཐབས་གསར་པ་ཞྱིག་ལ་ར་སའྱི་གོང་སྡེ་ལྷན་ཁང་གྱིས་འབད་བརོན་ཟེར་ནའང་འད་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་གཞག་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞེ་
ན་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་ར་ས་འདྱི་ Smart City ཡྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་རེད། བས་ཙང་དེ་འད་ཡྱིན་དུས་རྱིམ་པ་
བཞྱིན་འབད་བརོན་དང་འབེལ་བ་བས་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་མུ་མཐུད་ནས་སར་ལས་ལྷག་
པའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གནད་དོན་གཉྱིས་པར། ལུས་རལ་སོང་སའྱི་ཁང་པ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ Proper gym རང་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་

ལས་བེད་སྱི་ཡོངས་ལ་ཕན་པའྱི་ཆེད་དུ་ད་ལྟར་དགོངས་གཞྱི་ཡོད་མེད་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དེར། ད་ལོའ་ི འཆར་རྱིས་ནང་མེད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིམ་བཞྱིན་དཔལ་འབོར་སོགས་སྱི་ཡོངས་ནས་ཡག་པོ་བྱུང་ན་དེ་ཚོ་བཟང་ཆ་དང་ལེགས་ཆ་ཡྱིན་དུས་བཟོ་ཆོག་གྱི་

རེད། དེ་ནས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བེད་གནམ་གྲུའྱི་ནང་ཡར་མར་སོད་ཚུལ་དང་བསྱི་ཆགས་དགོས་སོར་བཀའ་
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གནང་བ་རེད། དེ་བཞྱིན་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཏེ་ལམ་སྟོན་ཞུ་ཆོག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་ཆུང་གཙོས་

པས་ལས་བེད་གནམ་གྲུའྱི་ནང་འགོ་དུས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། དེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་བོན་
གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་ར་ས་ནས་ལྡྱི་ལྱིར་ཕེབས་སབས་ཛ་དག་གྱི་གནད་དོན་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས་གནམ་གྲུའྱི་ནང་ཕེབས་ཀྱི་མེད་པ་

འདྱི་བསྱི་ཚགས་བེད་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན། གནས་སྟངས་འདྱི་འདའྱི་འོག་གནམ་གྲུའྱི་ནང་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
མཆོག་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་གསུང་པ་ལྟར་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ལམ་སྟོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

འདྱི ་ཡན་ཆད་ཀྱི ས ་འཕོ ད ་བསྟེ ན ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་དམྱི ག ས་བསལ་གྱི ་ ཐོག ་ལ་བགོ ་གེ ང ་ཟྱིན ་པའྱི་ཐོག ་ནས། ཧྱི ན ་སྒོ ར ་
༢༨,༣༤༧,༨༥༨ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་

ཡྱིན། དེ་ནས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ཚོགས་གཙོ་སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་བསྡོམས་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༩༥༠,༢༩༠,༥༣ དེ་ལ་ང་ཚོས་
སར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

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

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། ཕག་བརྐྱངས་ནས་བཞུགས་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ ༡་༤ མངོན་དགའ་དམྱིགས་བསལ་སོབ་གྲྭའྱི་རྱིས་འགོའ་ི སོར་ལ་ཡྱིན། དེ་སའྱི་ས་

ཆའྱི་སྒང་ལ་ཡང་བསར་ས་ཆ་འཐོལ་པ་ཉོས་ནས། ས་ཆ་འཐོལ་པ་ཉོས་པ་དེ་ལ་རྭ་བ་བསོར་ཡོད་པ་མ་རེད། ས་ཆ་ཕན་བུ་ཞྱིག་ཤོར་
ཡོད་པའྱི་སད་ཆ་ཞྱིག་འདུག་ཤོར་ཡོད་མེད་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ང་ལ་བཤད་རྒྱུ་མེད། གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་

ཙང་། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་སོབ་དགོངས་དོན་གྱིས་ས་ཆ་དེ་ཉོས་པ་རེད་དེ། ད་ལྟ་བདག་པོ་བརྒྱབ་
ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་བས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ན་ནྱིང་སོབ་དུས་རོགས་པའྱི་སབས་ལ། ཕྲུ་གུ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ལ་ཁྱེད་
རང་ཚོ་ལོག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ནང་ལ་འདུག་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་འདུག དེའྱི་རེས་སུ་ཁོ་རང་ཚོས་བདེ་སྡུག་ཞུས་

ནས་ལོ་གཅྱིག་ལ་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། མ་འོངས་པར་འདྱི་ལྟར་འཇོག་རྒྱུ་མྱིན་ཞེས་གསུངས་འདུག དེ་ཡྱིན་ཙང་། བཀའ་འདྱི་

ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནང་བཞྱིན་བས་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལག་ཤེས་གང་ཡང་རུང་པ་ཞྱིག་སངས་ནས་སོ་
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སོའ་ི རྐང་པའྱི་ཐོག་ལངས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། དེ་གཅྱིག་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་རེས་སུ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་ཕེབས་ནས་ས་ཆ་ཉོས་ཡོད་པ་རེད། ས་ཆ་ཉོས་ཡོད་པ་རེད་དེ་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་ཡོད་
མེད། བཀའ་སོབ་དགོངས་དོན་ལྟར་ས་ཆ་ཉོས་པ་ནང་བཞྱིན། ལོ་ན་ཟྱིན་པ་དེ་དག་མུ་མཐུད་དུ་འཇོག་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་

མེད། མེད་པ་ཡྱིན་ན་ས་ཆ་དེ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད ་པ་རེད། ཕྲུ་གུ་དེ་དག་གྱི་གནས་བབས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་
སོར་ལ་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

ད་ལྡ་ཕག་བརྐྱངས་བཞག་པ་སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས། སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོ་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས། སྱི་
འཐུས་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་བཅས་ནྱི་ཕག་བརྐྱངས་བ་དག་ཡྱིན། སར་མ་གསུམ་ནས་ལྔའྱི་ནང་ཚུད་ལ་དྱི་བ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་རུང་
དེ་དག་བསྡུས་པ་གནང་རོགས་གནང་། ཁ་སང་ཕལ་ཆེར་ཉྱིན་ཕེད་ཀ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ང་ཚོས་འཕོད་བསྟེན་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ཕྱིན་ཡོད་
པ་རེད། སོང་ཙང་ལས་གཞྱི་མང་ཆེ་བ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་ཙང་། སར་མ་གསུམ་དང་ལྔའྱི་བར་ལ་གསུང་ཚར་བ་གནང་རོགས་
གནང་། རྒྱས་བཤད་མེད་པར་དྱི་བའྱི་ངོ་གདོང་སྒང་ལ་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་སོན་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར།

༡་༤ ཡྱི་ནང་གསེས་ ཏ༽ པ་འདྱིའྱི་ཟུར་འཛར་ ༩༽ པའྱི་ནང་། ཤོག་གངས་ ༢༨༠ ནང་། བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་ནང་། ཟུར་འཛར་
༩༽ པའྱི་ནང་གསེས་ ༡ ༽ པོའ་ི ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྡོད་སྒར་ཁག་ནང་འཐུང་ཆུ་དང་། གསང་སོད། ཆུ་ཡུར་བཅས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་

ཞེས་གསུངས་གནང་འདུག འདྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཅྱིག་སྒྲྱིལ་གྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་
འདྱི་ཟུར་དུ་རོགས་ཚོགས་གཅྱིག ་གྱིས ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། འདྱི་གཅྱིག་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་འདྱི་རོག ས་ཚོག ས་
གཅྱིག་བརྒྱུད་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་ན་འདྱི་གང་འད་བས་ཏེ་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ། ས་གནས་སོ་སོ་ནས་ཡར་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་

དགོས་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་ཡར་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས་སམ། གང་ལྟར་འདྱི་གང་འད་བས་ཏེ་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད་དམ། འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ནང་ལ་འབུམ་བརྒྱ་
དང་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་གསུམ་སྟོང་ཁ་དགུ་བཅུ་གོ་དྲུག་དང་བརྒྱད་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་བརྒྱད་ཅྱིག་འདུག འཐུང་ཆུ་དེ་ས་གནས་གང་དུ་

རྒྱག་རྒྱུ་རེད་དམ། གསང་སོད་དེ་དག་ས་གནས་གང་དུ་རྒྱག་རྒྱུ་རེད་དམ། ཆུ་གཡུར་དེ་དག་ས་གནས་གང་སར་རྒྱག་གྱི་རེད་དམ་
ཞེས་འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐོག་ནས་རྱིས་འགོ་

ཨང་ ༡་༤ ཡྱི་ཅ་པ་དང་ཇ་པའྱི་ཐོག་ལ་སྙན་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཟུར་འཛར་ལྔ་པའྱི་ཨང་ཀྱི་བཞྱི་པ་དེ་ལ་རྱིག་འཚོ་མ་ཟྱིན་པའྱི་སྨན་
བཅོས་མཐུན་རྐྱེན་གསུངས་རྒྱུ་དེ་རེད། ཁ་སང་སབས་བཅུ་དྲུག་པར་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་དང་ང་ཚོ་སྡེ་ར་ལྡུན་གྱི་ས་གནས་ལ་

འཚམས་གཟྱིགས་ལ་བཅར་བ་རེད། སབས་དེ་དུས་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་སྙན་སེང་ཞུས་ཡོད། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སོན་
དང་མ་འད་བའྱི་རྱིག་འཚོ་མ་ཟྱིན་པ། སེམས་ཁམས་མ་བདེ་བ་དེ་འད་མང་དུ་འགོའ་ི ཡོད་པ། དེའྱི་ནང་ནས་གཞོན་སེས་ནང་དུ་ཇེ་

མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་སོན་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་དེ་འད་མེད་པ་ངས་ཉམས་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་མ་བྱུང་སྟེ། མྱི་ཐུགས་སང་བེད་
མཁན་འགས་བཀའ་མོལ་གནང་དོན་ལ་བས་པ་ཡྱིན་ན། སོན་མ་དེ་ཙམ་མེད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟ་མང་དུ་ཕྱིན་པ། དེའྱི་ནང་ནས་
གཞོན་སེས་ཕོ་མོ་ནང་དུ་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་རྣམས་གནས་ཚུལ་གོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང། ལྷག་དོན་དུ་དངོས་སུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་

སྙན་ཐོའ་ི ནང་དུ་གསལ་བ་བཞྱིན་སྡེ་ར་ལྡུན་ས་གནས་ལ་ཕལ་ཆེར་དྲུག་བདུན་ཞྱིག་གྱི་ཐོ་ཕུལ་ཡོད། དེ་ནས་ར་རམ་ས་ལར་ངས་
དན་པ་དང་མཐོང་བསྡད་པ་རན་འཁོགས་དང་གཞོན་སེས་དེ་འད་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་མཐོང་རྒྱུ་འདུག དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་

ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕ་མ་དང་ནང་མྱི་ལ་དོ་ཕོག་དེ་བཞྱིན་དོ་བདག་ལ་དཀའ་ངལ། རྒྱ་གར་སྨན་ཁང་དང་དེ་འདའྱི་སོན་

པའྱི་སྨན་ཁང་ལ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། དེ་འདའྱི་ལྟ་སོང་བེད་སྟངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལའང་འདོད་པ་མ་ཁེངས་པ་དང། ཁོང་ཚོས་རྩུབ་
སོད་དང། དག་སོད་ལ་སོགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་བསྡད་པ། ནད་པ་ལ་སྡུག་རྩུབ་ཆེན་པོ་བཏང་གྱི་ཡོད་པ། དེ་འདའྱི་རྐྱེན་གྱི་
དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་མདོར་བསྡུས་ན་དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་བསྡད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་

འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་མེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་སྙན་སེང་སར་ནས་ཞུས་འཛིན་པ་རེད། གལ་སྱིད་ཞྱིབ་
འཇུག་བས་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་ལྷག་དོན་དུ་བོད་རྱིག ས་གཞོན་སེས་ནང་ལ་མང་དུ་

འགོའ་ི ཡོད་པ་ནྱི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཛ་དག་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ནྱི་གསལ་པོ་ཡྱིན་དུས། དེ་འདའྱི་

ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་རོགས་ཞྱིབ་གནང་དགོས་འདུག རོགས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་རེས་ལ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལྟ་རོགས་བེད་རྒྱུ། ཕ་མ་
དང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ལྟ་རོགས་བེད་སའྱི་སྨན་ཁང་འདྱི་ངེས་པར་དུ་བཟོ་བཅོས་གནང་རྒྱུར་འབད་བརོན་
གང་ཐུབ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་ཟུར་འཛར་བདུན་པའྱི་ནང་གསེས་གཉྱིས་པ་དེའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན། རྱིན་མེད་ཐོག་ནད་གཞྱི་ཡོད་མེད་བརག་དཔྱད་

བ་རྒྱུ་ཟེར་བ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སོན་མ་གོས་ཆོད་དེ་འད་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ Hepatitis ཟེར་བ་དེ་དེང་སང་ AIDS ལས་
Hepatitis རྐྱེན ་པའྱི་དགེ་བཤེས ་ར་ཆེན ་པོ་དང་བོད ་པའྱི་གཞོན ་སེས ་མང་པོ་དེ་འད་ Hepatitis རྐྱེན ་དང་། ལྷག་དོན ་དུ་

drugs དང་སྨན་སོས ་རས་འད་མྱིན་བེད་སོད་བེད་མཁན་འགའ་ཕར་ཚུར་བེད་སོད་བེད་པའྱི་ཐོག ་ནས་ Hepatitis འགོད་

མཁན་མང་པོ་འདུག བས་ཙང།་འདའྱི་རྐྱེན་པའྱི་སོན་མ་ངས་སྙན་སེང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། རྱིན་མེད་ཀྱི་བརག་དཔྱད་བེད་པའྱི་སབས་
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ལ་མྱི་བརྒྱ་དང་བཞྱི་ཅུ་ནས་མྱི་བཅོ་ལྔ་ཐམ་པ་ Hepatitis ཡོད ་པ་དེ་འད་ཐོན ་སོང། དེ་འད་ཟེར ་དུས་མྱི་བརྒྱ་ནས་བཅོ་ལྔ་
Hepatitis ཡོད་པ་དེ་ཕལ་ཆེར་གསལ་པོ་རེད། དེ་འདའྱི་ཛ་དག་གྱི་ནད་གཞྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་འོག་ནས་ USAID ཐོག་ནས་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་པའྱི་སབས་དེ་དུས་ཚང་མ་ལ་ Hepatitis ཡོད་མེད་དང་ HIV AIDS དེ་
འད་བརག་དཔྱད་གནང་བ། བོད་མྱིའྱི་འཕོད་བསྟེན་གྱི་གནས་འབབ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཤེས་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ནས་འཆར་གཞྱི་བཀོད་རྒྱུ་ལ་
ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་ན་སྙམ། དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ངེས་པར་དུ་བཞེས་རོགས་གནང། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོ་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ཨང་ ༡་༤ ཡྱི་རྱིས་འགོ་འཕོད་བསྟེན་སོབ་གསོ་དང་སོང་

བརར་གྱི་ཟུར་འཛར་བདུན་པ། མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཀྱི་གོ་རོག་དང་སོན་འགོག་ལས་གཞྱིའྱི་སོར་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་
ལ་འདྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ངའྱི་དྱི་བ་ནྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཀྱི་ནད་འབུ་ཡོད་མཁན་གྱི་

གངས་འབོར་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ཀྱི་གངས་འབོར་ཞྱིག ་ཡོད་དམ་མེད་དེ་གཅྱིག་ཡྱིན ། མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཀྱིས ་ནད་འབུ་ཡོད་
མཁན་གྱི་ནང་དུ་རྱིགས་གཅྱིག་འགོད་མཁན་དང་རྱིགས་གཅྱིག་མྱི་འགོད་མཁན་རེད། འགོད་དང་མྱི་འགོ་པའྱི་མྱི་གངས་ག་ཚོད་

ཡོད་མེད་དང། འགོས་རྱིགས་དེ་ཚོར་སོན་འགོག་གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོད་མེད་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་
དུ་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཀྱི་ནད་འབུ་ཡོད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དེ་དར་ཁྱབ་ཆེ་ཤོས་དང་འགོས་ས་ཆེ་ཤོས་གང་ལ་ཡོད་
མེད་དང་། དེ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཡོད་མེད་ཀྱི་འདྱི་བ་གསུམ་དེ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གངས་ཚད་མ་བཤད་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག
གངས་ཀ་ཡོད་མེད་ཅྱིག་བཤད་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག

ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཀྱི་ནད་གཞྱི་དཔེ་ཁྱབ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ལྷག་པར་དུ་དགོན་སྡེ་ཁག་

དང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཁྱབ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག རྒྱུ་མཚན་ནྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་དང་སོབ་གྲྭ་གཉྱིས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་དེ་རུབ་རུབ་བས་ནས་
བསྡད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། ཕན་ཚུན་ན་ཚ་དེ་འགོས་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་
ངོས་ནས་དགོན་སྡེ་ཁག་དང་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཀྱི་ནད་དེ་སོན་འགོག་བེད་རྒྱུ་དེའྱི་ནང་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུ་ལབ་

འདུག དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་ན་ཚ་དེ་ཅྱི་འད་འགོས་མེད་དང་། ཅྱི་འད་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་པོར་བཤད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་མཐོང་གྱི་

འདུག ང་དང་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་དགེ་འདུན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ན་ཚ་ཡོད་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་རེད་འདུག ཐའེ་ཝན་
གྱི་ངོ་ཤེས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོ་དང་བངས་སྨན་ཞབས་པ་དེ་འད་རེད། ཁོང་ཚོ་གྲྭ་ས་ཁག་ལ་སྨན་བཅོས་བེད་པར་
འགོ་དུས་རག་པར་དེ་འད་གསུངས་ཀྱི་འདུག མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཀྱི་ནད་འབུ་ཡོད་མཁན་དགེ་འདུན་པ་དཔེ་མང་པོ་རེད་འདུག་
ཟེར། ངས་དེ་གང་འད་བས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དྱིས་པ་ཡྱིན། ཁོང་ཚོས་ན་ཚ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་དང་། དེས་གཟབ་གཟབ་
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མ་བས་ནས། ན་ཚ་མེད་མཁན་དང་ཁོང་ཚོའྱི་ཟ་མ་ཟ་སབས་ཡྱིན་ནའང་རེད། འགོས་ནད་ཡོད་མེད་དེ་བརག་དཔྱད་མ་བས་པར།
ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་གཅྱིག་གྱི་ཟ་མ་ཟོས་ཚར་བ་དང་ཡང་ཕོར་བ་དེའྱི་ནང་གཅྱིག་གྱི་ཟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ཁ་བསེས་དུས་ན་ཚ་
དེ་ཡང་ཡང་འགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་གྲྭ་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ན་ཚ་དེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་རེད། དེར་ཁྱེད་ཚོས་གཟབ་གཟབ་
བེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཁོང་ཚོས་བོ་འཚབ་ངང་ནས་ལབ་ཀྱི་འདུག

དེ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་མཆྱིན་པའྱི་མཉན་ཚད་གོ་རོགས་སེལ་དུས། གྲྭ་ས་ཆེ་ཁག་གསུམ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ར་རམ་ས་ལའྱི་

གཡས་གཡོན་གྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་ཆེ་ཆུང་ཚང་མ་དང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་དེའྱི་གོ་རོག་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སེལ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་

གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་སྙམ། ན་ཚ་དེ་ཛ་དག་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ལབ་ན། དེ་དངོས་གནས་ཁ་ཤས་ནད་གཞྱི་དེ་ཕོག གོ་རོགས་མེད་དུས།

དེའྱི་གོ་རོགས་ཡོད་ན། ཞེད་སང་ཡོང་གྱི་རེད། དེ་ཞེད་སང་མྱིན་པ་ན་ཚ་དེ་ཕོག་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ག་འད་བས་ནས་སོན་འགོག་བེད་
དགོས་ཀྱི་འདུག སྨན་བཅོས་བེད་དགོས་པའྱི་རྱིགས་དེ་སྨན་བཅོས་བེད་དགོས་པ་དང་། སྨན་བཅོས་བེད་མ་དགོས་པའྱི་རྱིགས་དེ་

ཟ་མའྱི་ཐོག་ནས་འཛེམ་དགོས་པ་ག་རེ་ཡོད་མེད་དེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་གོ་རོགས་ཡག་པོ་ཞྱིག་སེལ་ཐུབ་ན། ན་ཚ་དེ་ཁྱབ་མྱི་འགོ་བ་དང་།
ན་ཚ་དེ་བཅོས་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་ས་རེད་སྙམ་གྱི་འདུག དེ་ངའྱི་དྱི་བ་དང་འབོད་བསྐུལ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མངོན་དགའ་བོད་ཕྲུག་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པ་རེད། བཀའ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ས་ཆ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཤོར་བའྱི་སོར་ལ་གསུངས་
སོང། དེ་ཡྱིན་དུས་ཐོག་མར་མངོན་དགའ་བོད་ཕྲུག་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་སོབ་གྲྭ་དེའྱི་ནང་ལ་ Panash Valley
ཞེས་པའྱི་ Resort ལས་གཞྱི་ཁང་པ་ཞྱིག་བརྒྱབ་ནས་དེར་མྱི་འགོ་སའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་དགོས་དུས། མངོན་དགའྱི་མདུན་ནས་ལམ་
ཁ་དེ་བཏོན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག དེའྱི་ལམ་ཁ་དེས་ས་ཆ་ལ་ཕན་པའྱི་ཚུར་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭར་འབར་བསྡད་པའྱི་ས་
ཆ་ཚུར་བརེ་ལེན་བེད་ཚར་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་གན་ཡྱིག་དེ་ཕལ་ཆེར་མཚན་རགས་བརྒྱབ་ཚར་བའྱི་གནས་སྟངས་ལྟ་བུ་ཆགས་

ཡོད། དེ་ ༢༠༡༢ ནས་བྱུང་བསྡད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཁ་སང་ང་ལས་ཁུངས་ལ་ཡར་སེབས་ནས་བསར་དུ་འདྱི་རད་
བས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཕོགས་ནས་མཚན་རགས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་རྒྱག་དགོས་པ་འདུག དེ་བརྒྱབ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་བརེ་

ལེན་བ་རྒྱུ་དེ་འགྱིག་བསྡད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ས་ཆ་དེ་བདག་པོ་བརྒྱབ་ནས་དེར་ལྟ་རོག་བས་
ནས་བསྡད་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག
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དེ་ནས་དེ་ས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པ་རེད། ས་ཆ་དེའྱི་ཐོག་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་

སོར་དྱིས་པ་དེ་ད་ཆ་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་བབ་དབང་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གནང་
ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ་བདུན་པའྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་སོབ་མ་རྱིགས་གཅྱིག་ཕར་བཞེས་

རོགས་གནང་ཞེས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་ཐོག་ནས་ཕ་མ་ཚོར་འབེལ་བ་ཞུས། རེས་ལ་ཕ་མ་ཚོས་རབས་དང་རྱིམ་པར་ཕག་བྱིས་
ཕེབས་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་བྱིས་ཕེབས་པ་དེ་ཚོ་ཚང་མར་གཞྱི་རར་

བཟུང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕར་འགངས་བ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་བྱུང་བ་རེད། སོབ་མ་རན་རྱིགས་ཤྱིག་ཕ་མ་སོ་སོས་བཞེས་རོགས་

ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེ་ན། ཕ་གྱིའྱི་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་སོབ་གྲྭ་དེའྱི་གཤོང་ཚད་དེ་ཕྲུ་གུ་
ལྔ་བཅུ་ལས་ལྷག་གཤོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་འགའ་ཤས་ལོ་ཉྱི་ཤུ་བརལ་ཟྱིན་པ་དང་། རེ་ཟུང་ལོ་སུམ་ཅུ་
ལ་ཐུག་བསྡད་པ་དེ་འད་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས། གསར་དུ་ཡོང་མཁན་དེ་ཚོ་ཕ་གྱིར་འཇུག་ས་དང་འཇོག་ས་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་

ཞྱིག་འཕད་བསྡད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་མངོན་དགའ་བོད་ཕྲུག་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཟེར་བའྱི་ཚབ་ལ། ཡང་
ཟུར་དུ་ས་ཆ་དེའྱི་ནང་དུ་རེས་མ་འཛུགས་བསྐྲུན་འད་ཞྱིག་ཐུབ་ན་གསོ་སོང་ཁང་ཟེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད། ཡང་མྱིན་ན་རས་

གསོ་ཁང་ཟེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དེ་འད་ཞྱིག་ཁ་ཁ་བཟོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་མ་སྱིད་པ་རེད་མྱི་འདུག དཔལ་འབོར་གྱི་
གནས་བབ་དང་མཐུན་རྐྱེན་བཟང་ངན་ལ་རག་ལས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱི་ཕྲུ་གུ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་སོ་སོ་
འཚོ་ཐུབ་པ་དེ་འད་བཟོ་ཐུབ་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་འགའ་རེ་ད་ལྟ་བདེ་སྱིད་གྱིང་ལ་ཤེལ་གྱི་

བཟོ་གྲྭ་ཟེར་ནའང་འད་དེའྱི་ནང་དུ་ལས་ཀ་བེད་མུས་རེད། རེ་ཟུང་ཞྱིག་ཕྱིའྱི་སོབ་གྲྭར་བསོད་དེ་དེ་འད་ཞྱིག་གནང་བཞྱིན་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་རེད་འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་འདས་པའྱི་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་ཞྱིག་ཕྲུ་གུ་ཁུལ་དེར་གསོ་

སོང་བས་ཡོད་པ་རེད། ཕ་མས་འགན་ཁུར་ཐུབ་ན་བསམ་པའྱི་བསམ་བོ་དེ་འད་དང་། ད་ལྟ་གསར་དུ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་བའྱི་རྱིགས་དྲུག
བདུན། བརྒྱད། ཁོ་རང་ཚོ་འདྱིའྱི་ནང་ཚུད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོའྱི་གཟུགས་པོའ་ི དབང་པོ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་སོགས་བཟང་དུ་
འགོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང། ཕྱི་བཅོས་ཀྱི་གསོ་ཐབས་ཀྱི་བསམ་བོ་འཁྱེར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་གཅྱིག་སབས་དེར་བས་པ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གལ་ཏེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱི་བཀའ་འདྱི་གནང་བའྱི་ནང་ཆད་ལྷག་བྱུང་ན་

བསར་དུ་བཀའ་འདྱི་གནང་རོགས་གནང་ངས་གང་ཤེས་པ་ལན་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། ཆུ་དང་གཙང་སའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐད་ལ་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བཀའ་འདྱི་ལྟར། འཆར་གཞྱི་ལས་ཁུངས་ནས་རེད་དམ་ཡང་ན་ཐད་ཀར་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་

ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་གཞྱི་ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་འཆར་འབུལ་དང་སགས། སྙན་སེང་
ཞུ་བ་དང་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་འབེལ་ཡོད་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཕར་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་འདྱིར་འཁྱེར་བ་ཞྱིག་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གང་དང་གང་ཡོད་མྱིན་གསུངས་གནང་བྱུང། འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དེ་རྙེད་ཀྱི་མྱི་
འདུག (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གལ་སྱིད་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཚོད་དཔག་འཆར་
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རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཕལ་ཆེར་སྙན་གསོལ་སྒྲོན་ཆོག་ཆོག་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག རེས་སུ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རོག ས་བགྱིས ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤམུ་མཐུད་དེ་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང།) དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག

འདྱིར་ཡོད། དུས་ཡུན་གང་ཙམ་འགོར་གྱི་རེད་བསམ་བྱུང། དེ་མྱིན་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལ་དྭགས་ཁུལ་ལ་གསང་སོད་
རྒྱག་རྒྱུ། ཀྲུ་ཀྱིང་ཁུལ་ལ་གསང་སོད་རྒྱག་རྒྱུ། ཕལ་ཆེར་ལས་གཞྱི་འདྱི་གཉྱིས་པོ་དན་པ་འདྱི་དན་གྱི་འདུག ད་ལྟ་འདྱི་ནས་རྙེད་
སོང་ན་ཞྱིབ་ཕ་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་དབང་པོ་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཡྱིན་

མྱིན་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་གནང་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་གནང་སོང། དེ་དེ་བཞྱིན་བ་རྒྱུ་དང་དེ་བཞྱིན་རྱིགས་འཚོ་
མ་ཟྱིན་པའྱི་སོར་ལ་ལམ་སྟོན་ཕེབས་སོང། ང་ཚོས་བརྱི་བཀུར་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ཤར་བསོད་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཀྱི་ཐད་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་གངས་

འབོར་འདྱི་གང་འད་རེད་དམ། འདྱི་གངས་འབོར་ཏག་ཏག་བྱུང་རུང་མ་བྱུང་རུང། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་
གངས་འབོར་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ནས་དགུའྱི་བར་ལ་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཀྱི་ནད་གཞྱི་ཕོག་འདུག རང་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་

ཕོགས་ཐད་ལ་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཀྱི་ནད་གཞྱི་ (Hep.B) འདྱི་འགོས་ནད་ཀྱི་ནད་གཞྱི་འགོས་རྒྱུ་མ་གཏོགས། མ་འགོས་བ་
འདྱི་ངས་ཤེས་མ་བྱུང། འདྱིའྱི་ཐད་ལ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་གསུངས་པ་ལྟར། དགོན་སྡེ་ཁག་དང་། སོབ་གྲྭ་

ཁག་རེད། ལས་གཞྱི་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་གང་ལེགས་བ་རྒྱུ་དང་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ། དེ་བཞྱིན་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུ། ལྷག་དོན་དུ་འདུ་
འཛོམས་ཆེ་སའྱི་སྡེ་ཁག་ནང་ལ་འདྱི་ཁྱབ་བརལ་འགོ་བདེ་བ་ཡོད་སྟབས། འདྱི་ཚོའྱི་ནང་ལ་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུ་དང་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་
ལས་གཞྱི་བརམས་རྒྱུ་དང་ལས་གཞྱི་བརམས་བཞྱིན་པ་དེ་དག་སར་ལྷག་བརམས་རྒྱུ་འདྱི་ང་ཚོས་ད་ལོའ་ིལས་འཆར་གྱི་བང་རྱིམ་
ནང་བསྒྲྱིགས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

ད་ལྟ་ཕག་བརྐྱངས་ཟྱིན་པ་ལྔ་ཡོད། དེའྱི་རེས་ལ་གོ་སབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། ལྔ་ཀ་ནས་སར་མ་གསུམ་དང་ལྔའྱི་བར་ལ་དྱི་བ་གནང་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་ཟུར་འཛར་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཙང་། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་
གཙོས་དེ་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་མང་ཆེ་པ་དེ་ག་རང་རེད། དེའྱི་ནང་
ནས་གཅྱིག་ཀུ་ལུ་དཔལ་མགོན་རྱི་ཁོད་ཀྱི་འཐུང་ཆུ་དང་ཆུའྱི་ལས་གཞྱི་རེད། ད་ལྟ་ལ་དྭགས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ལ་དྭགས་བང་
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ཐང་དང་བསོད་ནམས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་གསང་སོད་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ། དེ་ནང་བཞྱིན་ཀྲུ་ཀྱིང་ལ་གསང་སོད་མང་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབ་
ཡོད་ས་རེད། དེ་ཚོ་རེད་འདུག

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་སོན་རྱིས་ ༡་༤ ཀ་པའྱི་ཟུར་འཛར་དང་པོ་དེའྱི་ནང་ལ་

འཕོད་བསྟེན་གྱི་སོབ་གསོའ་ི ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག ངས་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་འཕོད་བསྟེན་གྱི་ཉྱིན་
མོ་ཞེས་སོ་སོ་ས་གནས་སུ་ཡོད་དུས་སྲུང་བརྱི་བེད་རྒྱུ་དང་སོབ་གསོ་སོགས་བས་ཏེ་དངུལ་འབོར་ཡང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཕྱིན་འདུག
འདས་པའྱི་དུས་ལ་དེ་འད་བའྱི་སོབ་གསོ་མང་པོ་ཞྱིག་སེལ་འདུག ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར་དེ་ཚོ་དངོས་གནས་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་
ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཡྱིག་ཆ་པར་སྐྲུན་ཞྱིག་འདུག དེ་མྱི་མང་ནང་ལ་མར་འགེམས་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ནྱི་དེས་ཐུགས་ཕན་ཇྱི་ལྟར་སོས་ཀྱི་ཡོད་

དམ་བསམ་པའྱི་དོགས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད། བས་ཙང་དེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།

དེ་ནས་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་འཕོད་བསྟེན་ཉེན་སྲུང་ཞྱིག་འདུག དེ་ལ་དེ་ས་ཡང་མང་པོ་ཤྱིག་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། དཔེར་ན་ང་

རང་ཚོའྱི་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་ཆེ་བ་མཉམ་འབེལ་དང་དེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ས་གནས་མཉམ་འབེལ་མྱི་མང་ལ་

ཐོབ་ཐང་ག་རེ་ཡོད་པ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱིས་མཐུན་རྐྱེན་མང་པོ་ཞྱིག་རག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རག་སྡོད་དུས་དེའྱི་ནང་ལ་

གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་མང་ཉམས་ཆུང་ལའང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སགས་ནས་ Yashasvani
scheme ཡྱི་ Insurance ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ད་ལོ་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནས་འཛུལ་མཁན་སོན་ལས་

མང་བ་ལྟ་བུར་མཐོང་སོང་། དེ་ཇྱི་བཞྱིན་ས་གནས་ཁག་གཞན་དག་ལ་ཡང་དེའྱི་ཐོག་ལ་དོ་སང་གནང་ཡོད་མེད་ཀྱི་སོར་ལ་གཅྱིག་
འདྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

སོན་མ་ནས་ཞུས་བསྡད་པ་ཡྱིན། གང་ལགས་ཞུས་ན་འཕོད་བསྟེན་གྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་མྱི་མང་

གྱིས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་གཉྱིས་སྨན་བེད་ནས། ཕར་ནས་ཞུ་ཐུབ་པ་དེ་ཞུས། དེ་ནས་མ་འདང་ན་
ང་རང་ཚོས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོ་འཕོད་བསྟེན་ལའང་དངུལ་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་ཡོང་གྱི་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་འཕོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་ཐོག་ནས་གཅྱིག་དོ་སང་གནང་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཇྱི་ལྟར་གནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་
མྱིན་གྱི་ཐད་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཨེ་ཡོད་ན།
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ཞུ་རྒྱུ་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་ལ། ང་རང་ཚོ་འཕོད་བསྟེན་གྱི་སྨན་ཁང་ཁག་གྱིས་ཉེན་སྲུང་དེ་ལ་མཉམ་འབེལ་ཁག་མཉམ་དུ་བཀའ་

མོལ་གནང་དགོས་པའམ་ག་རེ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་གནང་ནས། ཉེན་སྲུང་དེའྱི་འོག་ལ་ཚུད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་ས་
གནས་ལ་སོན་མ་ཡྱིན་ན་སྒོར་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་རེད། དེང་སང་འཕར་ནས་སྒོར་ཉྱིས་བརྒྱ་ཙམ་ཡྱིན་ས་ཡོད། འབུམ་གཅྱིག་གཉྱིས་

ཀྱི་གཤག་བཅོས་གཏོང་རྒྱུ་དང་དེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་རག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོ་ང་རང་ཚོའྱི་འཕོད་བསྟེན་གྱི་འོག་ལ་
ཚུད་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ཡོད་མཁན་ཚོའྱི་སྨན་བཅོས་ང་ཚོ་འཕོད་བསྟེན་ནས་ཀང་མཐུན་འགྱུར་གནང་ནས་དངུལ་དེ་ཡང་ང་རང་ཚོ་འཕོད་

བསྟེན་གྱི་སྨན་ཁང་ལ་བབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག བས་ཙང་དེ་འད་ཞྱིག་མཉམ་
རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་ལ་གང་འད་གང་འད་ཡོད་མེད་ཅྱིག་གཟྱིགས་རོག་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་དང་མེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་
འདྱི་ཡྱིན།

དེ་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་འཕོད་བསྟེན་ལྟ་སོང་དེའྱི་འོག་ནས་སྨན་བཅོས། དཔེར་བཞག་ན་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཆེ་

བ་དེ་ཚོ་མང་ཆེ་བ་མའྱི་སོར་ལ་ཕེབས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། མའྱི་སོར་རྒྱ་གར་གྱི་སྨན་ཁང་ཆེ་ཁག་ལ་ང་ཚོ་བོད་པ་ཕག་ལས་གནང་

མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་གང་ལྟར་ད་ལྟ་གཅྱིག་གྱིས་ཕལ་ཆེར་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ལྷག་ཕྱིན་ཡོད་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་
བོད་པའྱི་ནད་པ་སུ་སེབས་ཀང་ཕག་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་འད་ཧང་སངས་པའྱི་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུག་ཅེས་ངས་མཐོང་

མ་མོང་ཡང་མང་ཆེ་བས་གསུང་གྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་དགེ་འདུན་པ་སད་མ་ཤེས་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་རོགས་པ་ཡག་པོ་གནང་གྱི་
འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ང་རང་ཚོའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་ས་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ལྷོ་

ཕོགས་ཀྱི་ས་གནས་དེ་དག་ལ་ཕེབས་དུས་ཞོར་དུ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ཁྱོད་རང་ཚོས་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུག་ཅེས་དེ་ལྟ་
བུའྱི་ངོས་འཛིན་ཞྱིག་བེད་ཐུབ་ན་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ལྟ་བུ་རྒྱལ་ས་ཁག་ལ་བོད་པ་རྒྱ་གར་སྨན་ཁང་གྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་

ནས་བོད་པའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དོ་སང་དང་རོགས་པ་བེད་སྡོད་མཁན་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།

ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚོགས་ལ་འགན་ཁུར་བསྡད་པ་དེ་ཡང་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་
རེད། དེ་ཚོ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་འདུག་སྙམ། དེ་ཚོའྱི་གས་དེར་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་སྐུ་མཁྱེན་དེ་འད་
གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས།

སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཟུར་འཛར་དང་པོའ་ི ཨང་ ༡་༤ ཀ་པ་འཕོད་བསྟེན་སོབ་གསོ་དང་སོང་

བརར་དེའྱི་སོར་ལ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ནས་འཕོད་བསྟེན་སོབ་གསོ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཟུར་འཛར་དེའྱི་
ནང་ལ་བལྟ་དུས། སོབ་གསོ་ཁག་མང་པོ་བཅུག་འདུག ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་ཆགས་འདུག ངའྱི་ངོས་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བོད་

ནང་གསར་དུ་འབོར་བའྱི་བུད་མེད་རྣམས་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་གཞྱི་རྱིམ་འཕོད་བསྟེན་སོང་བརར་དང་། ལྔ་པ་བཙུན་མ་རྣམས་ལ་བུད་
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མེད་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་སོབ་གསོ་དེ་གཉྱིས་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་མཐོང་སོང་། དེའྱི་མཉམ་དུ་སྱིར་བཏང་གྱི་དེ་ཟུར་བཀོལ་ནང་ལ་བཀོད་
དུས། རོགས་ཚོགས་ཁག་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག

གལ་ཏེ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་བུ་མོ་ལོ་ཆུང་བ་དང་། མཐོ་སོབ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པའྱི་བུ་མོ་རྣམས་ལ་ཟབ་སོང་

ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་སྙམ། དམྱིགས་བསལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཆ་བཞག་ན་བུ་མོ་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་བཅུ་གསུམ་ལ་
སེབས་དུས། ཟླ་མཚན་དང་འབེལ་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེས་མ་ཟད་གཞོན་སེས་བུ་མོ་དེ་ཚོ་ཟླ་མཚན་གྱི་སོར་ལ་

བཤད་ཡོང་དུས་མ་བདེ་བ་དང་། ངོ་ཚའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་འགོའ་ི འདུག ཁོང་རང་ཚོ་ལ་དེ་དང་འབེལ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག Sex Education ཞུ་ཡྱི་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཟབ་སོང་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་སྙམ། མ་ཟད་བུ་མོ་ཆུང་བ་དེ་
ཚོ་ལ་ཟླ་མཚན་དང་འབེལ་ནས་ཟབ་སོང་སད་པའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གསོ་བརྒྱབས་རྒྱུ། དེ་བཞྱིན་ཕོ་མོའ་ི འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སོན་

འགོག་འད་མྱིན་དང་། འཕོད་བསྟེན་སོབ་གསོ་འད་མྱིན་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དམྱིགས་བསལ་གྱི་བུ་མོ་ལོ་ཆུང་བར། དེ་དང་
འབེལ་བའྱི་སོབ་གསོའམ་ཟབ་སོང་ཁག་སྒྲྱིག་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག

དེ་འད་སོབ་གསོ་གནང་བའྱི་སབས་སུ་དེ་ཞུ་ན་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སེལ་གྱི་བསར་ཞྱིབ་ ༡༠་

༣༥་༣༡ སྱིད་བྱུས། སྲུང་སོབ་དང་འབེལ་པ་དེ་ཐད་ཀར་ཆགས་འགོའ་ི དན་གྱི་ཡོད། བུ་མོ་ལོ་ཆུང་བར་སེས་པ་ཞྱིག་གྱིས་ལག་པ་

འཆང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མེད། དེ་དང་འད་བའྱི་སོབ་གསོ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ག་བར་ཡྱིན་ནའང་དེ་འདའྱི་སོབ་གསོ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་
ལྟ་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་དཀའ་ངལ་རབས་དང་རྱིམ་པ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། བུ་མོ་ཆུང་བར་སོ་
སོར་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་མ་ཤེས་ཏེ་སྡོད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད།

བས་ཙང་དེ་དང་འབེལ་ནས་སོབ་གསོ་སོད་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག སྱིད་བྱུས་ཁག་དེ་དག་དེབ་

ནང་གཅྱིག་པུ་དང་། རེས་སུ་ལག་བསྟར་གནང་གྱི་ཡྱིན་བཟོད་བསན་མེད་གཅྱིག་པུ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན་པ། སོན་འགོག་གང་འད་བེད་ཐུབ་

ཀྱི་འདུག ཐད་ཀར་སོབ་གསོ་དེ་ཚོ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་བགྱིས། དེའྱི་ཐོག་ལ་རབས་དང་རྱིམ་པ་ཟབ་
སོང་ཁག་སྒྲྱིག་ཐུབ་ན་རོགས་ཚོག ས་ཡྱིན་ནའང་དེ་ལ་དབྱིངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད་དན། དེའྱི་ཐོག ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རོག ས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྱི་བ་དང་པོ། འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་
འགོ་རྒྱང་བཅོས ་ལས་གཞྱིའྱི་ཐད་ལ་ཡྱིན། སོན་མ་གཞྱིས ་ཆགས་ཁག་ལ་སྨན་པ་ཉུང་བའྱི་དབང་གྱིས ་རྒྱང་བཅོས ་ལས་གཞྱི།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག TeleMediCare ཐག་རྱིང་ནས་སྨན་པར་བསྟེན་ཐབས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་མན་སར་དུ་གཞྱིས་
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ཆགས་ནས་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་མཚམས་འཇོག་གནང་འདུག གོ་ཐོས་ལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སོར་བེད་

ཀྱི་མྱིན་ཚུལ་བཤད་ཀྱི་འདུག དེས་ན། དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་རགས་ཙམ་ཞུ་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ། ཟུར་བཀོལ་གསུམ་པའྱི་
རྱིས་འགོ་ཨང་གསུམ་པ་སོན་འགོག་གྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆེན་ལ་འབུམ་ལྔ་མ་ཟྱིན་ཙམ་འཁོད་གནང་འདུག ཚོགས་ཆེན་དེའྱི་ནང་
བསར་ཞྱིབ་བེད་སྟངས་རགས་ཙམ་ཞྱིག་གསུངས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྱི་བ་གསུམ་པ། ཟུར་འཛར་ལྔ་པའྱི་རྱིས་འགོ་ལྔ་པ་

སེམས་ཁམས་འཕོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་དང་དཔྱད་ཞྱིབ ། འདྱི་ད་ལོའ་ི རྱིས་འགོའ་ི ནང་འཁོད་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་
དཀའ་ངལ་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་དང་ས་གནས་ག་བ་ག་སར་ཡོད་ས་རེད། དེ་ཚོས་སྨན་
ཏག་ཏག་མ་བཟའ་བས་སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་ནས་གཡས་གཡོན་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་སྤུར་ཝ་བ་

ལ་དང་། སོན་ཊ། ཧ་རྱི་ལྡུ་བ་བཅས་ལ་དེས་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་འཕད་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། སྨན་ཁང་དུ་ཟླ་བ་གཉྱིས་གསུམ་
ལ་སྡོད་པས་འགོ་སོང་ཆེ་དགས་ནས་ནང་མྱི་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་སྡོད་ཡོད་ས་རེད། དེ་ཚོ་ལ་རོགས་སོར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་

སར་ཐུབ་ན་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕན་ཐོགས་ས་རེད། མ་ཟད་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཆེད་དུ་བརག་དཔྱད་བེད་སའྱི་སྡོད་ཁང་བསྐྲུན་
ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཕན་ཐོགས་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཟུར་འཛར་བདུན་པའྱི་རྱིས་འགོ་བརྒྱད་པའྱི་ནང་ཊྱི་བྱི་འབེལ་ལས་
རྣམས་ཀྱི་གསོལ་ཕོགས་ཞེས་ནས་འབུམ་བརྒྱ་དང་གཉྱིས་ཆག་སྡོད་འདུག ཊྱི་བྱི་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་
རྣམས་ཀྱི་གསོལ་ཕོགས་འབུམ་བརྒྱ་དང་གཉྱིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

མཐའ་མ་དེར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱིས་ད་ལྟ་གཙང་ས་འཕོད་བསྟེན་གྱི་ཐད་ནས་ལས་འགུལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་དབུ་

འཛུགས་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Swachh Bharat Abhiyan ཞེས་པ་ཞྱིག དེ་སར་དེ་འདའྱི་ཚོགས་པ་
ཁག་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོག ས་ནང་རྒྱབ་སོར་བེད་པ་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་བས་པ་དེ་འད་བྱུང་སོང་། དེ་ལ་བཙན་བོལ ་སྒྲྱིག ་
འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་འབེལ་བ་གང་འད་གནང་གྱི་ཡོད་ན། ཁོང་ཚོས་དངུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་རོགས་པ་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རེད།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Subsidy དེ་བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༤ པའྱི་ ༡།༤ ཡྱི་ཀ་པའྱི་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ་
དེ་ལ་ཕན་ཡོན་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་དམ་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པ་རེད། ནད་རྱིགས་སོན་འགོག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལམ་སྟོན་དང་

དེ་དང་དེ་འད་བ་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཡོད་བསྡད་པར་གཞྱི་བཅོལ་ནས། དེ་བཞྱིན་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུར་གཞྱི་འཛིན་

པའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕན་རླབས་ཡོང་བའྱི་རེ་བ་དང། ཡྱིད་ཆེས་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་བསོ་གཞག་བས་པ་ཞྱིག་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད། དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་སྨན་བཅོས་ཉེན་སྲུང་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཐད་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
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མཆོག་ནས་ Yashasvani Scheme གྱི་ཐོག་ལ་དེ་ས་གསུངས་པ་མེད་དེ་བཞྱིན་དེ་རྱིང་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང། ང་
ཚོས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་
ཏག་བསྡད་ས་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་ Vishwavani insurance གཉྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་
བཞུགས་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་པ་རེད། དེའྱི་ཐད་ལ་ང་ཚོས་བསམ་བོ་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཐབས་ཤེས་ཞུ་རྒྱུ་

དང། བསམ་བོ་བཏང་རྒྱུ། དེ་འད་ཞྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག Yashasvani སྨན་བཅོས་ཉེན་སྲུང་དེ་ང་ཚོའྱི་གོས་

ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་གསུངས་བསྡད་ཀྱི་འདུག་སྟེ་ Yashasvani གཅྱིག་རེད། དེ་བཞྱིན་ཉམ་ཐག་ BPL དེ་ཚོ་ལ་ Yashasvani
Atal Arogya Shri དང་ Rasht Riya Samath bhima yogyana དེ་ཉམ་ཐག དེ་འདའྱི་ཉེན་སྲུང་གྱི་ལས་གཞྱི་ཁག་

མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག དེ་ཚོ་ཚང་མར་ང་ཚོས་ལྟ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ནས་སོན་ཆ་དང་ལེགས་ཆ་མང་
པོ་ག་རེ་ཡོད་མེད་ལྟ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ས་རེད། ད་ལྟ་ Yashasvaniཤཞུ་རྒྱུ་དེའྱི་ནང་དུ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་ལོ་

བདུན་ཅུ་དོན་བརྒྱད་སེབས་ཚར་བ་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་ད་ལོའ་ིནང་དུ་སར་སྒོར་མོ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ལ་ད་

ལོ་སྒོར་གཉྱིས ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་བཟོས ་པ་དང། ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ Yashasvani ནང་སྨན་བཅོས ་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་འགོ་
སྟངས་ནང་བཞྱིན་ capping system རང་རེད་འདུག ཁོང་རང་གྱི་ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་དང་། གཤག་བཅོས་དང་ནད་གཞྱི་ཁག་འད་
མྱིན་ ༨༠༠ དང་ ༩༠༠ དེའྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གནང་ཕོགས་དེ་སབས་གཅྱིག་ལ་འབུམ་གཉྱིས་ལས་ལྷག་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་

འདུག ཡྱིན་ནའང་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ནང་དུ་འབུམ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། འབུམ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཐེངས་གཅྱིག་གྱི་

ནང་ལ་ནད་ཞྱིག་ན་བ་ཡྱིན་ན། དེ་ལ་སྟོང་ཕག་ཉྱི་ཤུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དེ་ནས་གཞན་ཞྱིག་ན་བ་ཡྱིན་ན་སྟོང་ཕག་ཉྱི་ཤུ། དེ་འད་རང་བས་
ནས་འབུམ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ཚུན་བར་དུ་ལེན་ཆོག་པ་ཞྱིག་རེད། Yashasvani ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་འབུམ་གཉྱིས་གསུངས་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད་ཐེངས་གཅྱིག་བཞེས་པ་དང་། ཐེངས་གཉྱིས་པ་བཞེས་པ། དེའྱི་རེས་ལ་འདྱི་ལོའ་ི ནང་ལ་ལེན་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་རོགས་ཀྱི་
འདུག དེ་བཞྱིན་ཉེན་སྲུང་གཞན་པ་ Rasht Riya Samath bhima yogyana དང་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་ཡག་ཉེས་ཡོང་བསྡད་
ཀྱི་འདུག ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་དེའྱི་ཐད་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་

བཞྱིན། ཕོགས་གང་སར་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕན་རླབས་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང། ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་མྱི་མང་རྣམས་ལ་ཕན་
ཐོགས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྟེང་ལ་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཟབ་སོང་ཁག་དང་སོང་བརར་འཁོད་པ་དེའྱི་ནང་དུ་བུད་མེད་དང་འབེལ་

བ་འབུར་དུ་བཏོན་པའྱི་ཐོག་ནས་བུ་མོ་ལོ་ཆུང་བ་དང། སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་མཐོ་སོབ་འགྱིམ་བཞྱིན་པའྱི་ནང་དུ་ཟླ་མཚན་དང་འབེལ་

བའྱི་ཐོག་ལ་ཟབ་སོང་སོད་རྒྱུ་དང། དེ་བཞྱིན་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྲུང་སོབ་ཀྱི་སོབ་གསོའ་ི
སོར་ལ་བཀའ་སོབ་ཕེབས་པ་རེད། དེ་དག་ལ་ང་ཚོས་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྱིའྱི་ཡོད། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་

རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱེན་གྱི་རེད། དཔལ་འབོར་གྱི་རྱིས་འགོའ་ི ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བས་པ་དང། དེ་བཞྱིན་
ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་དེ་འདའྱི་ཟབ་སོང་ང་ཚོས་གོ་སྒྲྱིག་ཞུ་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དེ་ནས་བཀུར་འོས་གཞན་ཞྱིག་གྱི་རྒྱང་བཅོས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང། རྒྱང་བཅོས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་

དེ་སབས་སོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་སབས་ལ་སྙན་གསོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་བསར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ལས་གཞྱི་འདྱི་ལག་བསྟར་

བེད་དུས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་རེ་བ་ཞུས་པ་ལྟར། དེ་དག་ཐུབ་པ་བྱུང་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ནྱི་གོག་གྱི་དགོས་

མཁོ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མ་འདང་བ་དང། དེ་བཞྱིན་ད་རྒྱའྱི་ཤུགས་ཚད་མ་འདང་བ། གཙོ་བོ་དེ་གཉྱིས་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་སྟེང་ལ་མང་
ཚོགས་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཨེམ་རེ་ཡོད་དུས་ཨེམ་རེ་རང་ལ་བསྟེན་པ་མ་གཏོགས་པའྱི། ཨེམ་རེ་མེད་པའྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་

བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་ནས་དེ་ལ་མོས་པ་དང་འདུན་པ་མེད་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ནས། དེ་ཡྱིན་དུས་མཚམས་འཇོག་
དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་སོང། ཡྱིན་ནའང་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་གནས་འབབ་ནང་ལ་གོག་དང་ད་རྒྱའྱི་ཤུགས་རྣམས་
འདང་ངེས་ཤྱིག་དང། དགོས་མཁོ་ལྟར་ཐོབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུར་འཕྲུལ་ཆས་ཁག་དེ་ཚོ་སར་གྱི་ལས་འཆར་

ནང་དུ་འཕྲུལ་ཆས་མང་པོ་ཞྱིག་ཉོས་ནས། ག་སྒྲྱིག་རྣམས་བས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། བས་ཙང་དགོས་མཁོའ་ི
སབས་ལ་ང་ཚོས་གོག་དང་ད་རྒྱའྱི་ཤུགས་ཚད་དེ་སྱིད་གཞུང་དང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་དེ་ལ་གང་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་མེད་
ཀྱི་སྟེང་ལ་རག་ལས་ཀྱི་རེད། དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བསར་ཞྱིབ་ཚོག ས་ཆེན་གྱི་ཐད་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག ་ཕེབས་པ་རེད། དེ་ས་ནས་དེ་འད་ཞྱིག ་འཕོད་བསྟེན ་ལས་

ཁུངས་ཀྱིས་ཚོགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་འདུག དེ་བཞྱིན་ཆེས་མཐོའ་ི ནད་རྱིགས་སོན་འགོག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
རྒྱབ་གཉེར་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་སབས་སུ་དེའྱི་སོར་གེང་

སོང ་བྱུང་བ་ཞྱིག ་རེད ། བས་ཙང་འདྱི་ཡྱི ན ་དུས་ health review conference ལབ་ནའང་རེད ། health review
meeting ལབ་རྒྱུ་འདྱི་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་ནང་དུ་རེ་རེ་ཚོགས་སོལ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་བར་ལམ་ནས་ཚོགས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་

སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ནས། དེའྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་བརེན་ནས་ད་ལྟའྱི་རྱིས་འགོའ་ི ནང་དུ་སེབས་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སོན་རྱིས་ནང་དུ་

བཀོད་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་ལུང་དང། གོས་ཚོགས་ཀྱི་མཁྱེན་རོགས་ཆེད་དུ་འཁྱེར་ཡོང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་
ནང་དུ་ཕྱིའྱི་སྨན་པ་དང་བོད་པའྱི་སྨན་པ། སྨན་ཁང་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན། སྨན་ཞབས་མ་སྐུ་བགེས་པ་ཚང་མ་ཚང་འཛོམས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་འདུ་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་འཕོད་བསྟེན་དང་བངས་ཚོགས་པའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་

ཚོགས་ཆེན་ཟེར་ནའང་རེད། Governing Body Meeting ཟེར་ནའང་རེད། དེའྱི་ངོ་བོ་ལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་
དེ་འདའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་འཁྱེར་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།

ཊྱི་བྱི་དང་འབེལ་ལས་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་ཕོགས་ནྱི་རོགས་དངུལ་རང་ནས་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཊྱི་བྱི་དང། མཆྱིན་པའྱི་

གཉན་ཚད་ཀྱི་ནད་གཞྱི་དེ་རྱིགས་མང་པོ་ཞྱིག་དེའྱི་ནང་དུ་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཀྱི་ཕོགས། དེ་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོས་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེའྱི་འབེལ་ལས་ལབ་དུས་འབེལ་ཡོད་སྨན་ཞབས་མ། སྨན་པ་གང་ཙམ་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རང་
གྱི་གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
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སྱི་འཐུས་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས།

སྱི་འཐུས་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་ཨང་ ༡་༤ སྱི་ཚོགས་འཕོད་བསྟེན་ལས་གཞྱིའྱི་རྱིས་འགོ་ཁ་
པ་གཉན་ནད་རེག་དུག་གྱི་སོན་འགོག་སྨན་བཅོས། ད་ལྟའྱི་ཆར་གཉན་ནད་རེག་དུག་ཕོག་ཟྱིན་པའྱི་ནད་པ་སྱི་ཚོགས་ནང་ག་ཚད་
བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ། ག་པ་དེ་ལ་མོས་རས་ངན་གོམས་སོན་འགོག་བཅོས་ཐབས། ད་ལྟ་མོས་རས་ངན་གོམས་ཆགས་མཁན་ག་

ཚད་བྱུང་ཡོད་མེད་དང་། དེ་ལ་བཅོས་ཐབས་ཡོད་ཙང་ད་ལྟའྱི་བར་བཅོས་ཟྱིན་པ་དེ་འད་ག་ཚད་ཡོད་དམ། དེ་ནས་སྱི་ཚོགས་འཕོད་
བསྟེན་ལས་གཞྱིའྱི་ཉ་པ། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་པ་དང་འབེལ་ཆགས་ལ་བལྟ་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆབ་བཙོན་ཟུར་པ་དེ་ཚོ་མང་དུ་
འགོ་བའྱི་རྣམ་པ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། གལ་སྱིད་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། མཐུན་རྐྱེན་སར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད།
བོད་མྱིའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ། སྨན་བཅོས་དྱིལ་བསྒྲགས་བེད་སྟངས་ལ་ཧ་ཅང་ཁྱད་པར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ས་རེད།

ཁ་སང་ང་ཚོ་ར་ཝང་ལ་རུ་ཕོགས་བསོད་དམ་འཚམས་གཟྱིགས་འགོ་བའྱི་སབས་ལ། ཕ་གྱིའྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་ནད་པ་ལ་འབུམ་གཅྱིག་

ཡོད་པ་རེད་ལབ་ནས། ཁོ་རང་གྱིས་འབུམ་གཅྱིག་རག་གྱི་རེད་དན་ཏེ་འབུམ་གཅྱིག་ཏག་ཏག་ཐབས་ཤེས་བས་ཏེ་ནད་པར་སད་པ་
ཡྱིན་ཟེར། རེས་སུ་ནད་པ་གོངས་ཏེ་བུ་ལོན་ཆགས་བསྡད་འདུག གཞུང་ལ་ཞུ་བའྱི་སབས་སུ་སྟོང་ཕག་བཅོ་ལྔ་མ་གཏོགས་རག་མ་
སོང་ཟེར་ནས་བཤད་ཀྱི་འདུག གོང་དུ་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཐོག་མ་ནས་ན་ཚ་གཅྱིག་ལ་སྟོང་ཕག་

ཉྱི་ཤུ་ཡོད་ན། སྟོང་ཕག་ཉྱི་ཤུ་ཡོད་ཟེར་ནས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་ས་རེད་མ་གཏོགས་འབུམ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ནད་
པས་འབུམ་གཅྱིག་བཏང་རེས་མ་རག་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཐོན་དུས། གང་འད་བཤད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། འདྱི་མགོ་སོར་རང་རེད་ཟེར་

ནས་བཤད་ཀྱི་འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་དྱིལ་བསྒྲགས་བེད་སྟངས་ལ་གཟབ་གཟབ་བེད་དགོས་ས་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་
རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབངས་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབངས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་ཁོར་ཡུག་གྱི་གཙང་སའྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་འགའ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་

བྱུང། ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་གསུངས་པ་ལྟར། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ར་རམ་ས་ལའྱི་ཁོར་ཡུག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
ངས་ཚོགས་དུས་ ༢ པའྱི་སབས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ར་རམ་ས་ལའྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་དམྱིགས་

བསལ་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་མྱི་ས་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་དང་ལྷན་དུ་ཐེངས་གཅྱིག་མཇལ་འཕད་ཀྱི་གོ་
སབས་ཤྱིག་བྱུང། ཁོ་རང་དང་ལྷན་དུ་གོས་བསྡུར་གེང་མོལ་བྱུང་ཁར། ཁོ་རང་གྱི་གསུངས་པ་བཞྱིན་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཞན་
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ཞྱིག་གྱི་དེ་འད་གསུངས་བྱུང། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་ལ་ (Swachh Bharat Mission) ཁོར་ཡུག་གྱི་གཙང་བཟོའ་ི ལས་གཞྱི་

ཟེར ་བ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ར ་བརྱིས ་པའྱི་ཐོག ་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག ་ཡོངས་རོག ས་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད ་བོན ་ (Narendra
Modi) ཁོ་རང་རང་ངོས ་ནས་དང་ཐོག་འགོ་བརམས་སབས། ཕགས་མ་གཅྱིག་ལག་ཏུ་བཟུང་སྟེ་པར་རྒྱབ་ནས་དྱིལ་བསྒྲགས་

གནང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ངས་ཧ་ལས་པའྱི་གཟྱི་བརྱིད་ཆེན་པོ་ཞྱིག་དང་འགོ་འཛུགས་སྟངས་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་མཐོང་བྱུང།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁོ་རང་ཨྱིན་སད་ནང་ལ་ Commissioner ཞུ་ཡྱི་འདུག ཁོ་རང་དང་མཇལ་འཕད་བྱུང་། དེ་
ནས་ཁོང་དང་ལྷན་དུ་གེང་མོལ་བྱུང་སབས། ངས་ཁོང་ལ་ཁོར་ཡུག་ཐོག་སོབ་སོང་བས་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་མ་ཐག་ཁོ་རང་གྱིས་ཐད་

ཀར་ང་ལ་ཁྱེད་རང་འདྱིའྱི་ཁུལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ (Ambassador) བེད་ཅེས་གསུངས་བྱུང། ཁོར་
ཡུག་གྱི་སྐུ་ཚབ་འད་ཞྱིག་རེད། གོ་བུར་དུ་ལྟ་སབས་དགའ་སང་འད་བྱུང། འོན་ཏེ་ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ལྟ་སབས་ང་ཚོའྱི་འཛིན་

སོང་གྱི་ཆབ་སྱིད་མྱི་ས་ཚོ་ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱི་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་འད་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་
གནས་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་རེད་དན་པའྱི་ཐོག ་ནས་ངས་ཁོང་ལ་ཐད་ཀར་ཞུས་པ་ཡྱིན། (Ambassador) འདྱི་ཡག་པོ་འདུག་སྟེ།
ངས་ཇྱི་ཙམ་བེད་ནུས་མྱིན་ལ་དཔག་པའྱི་ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་མྱི་ས་ཚོས་འགན་ཞྱིག་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་བེད་ཐུབ་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ངས་ཁོ་རང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁོང་རེས་སུ་བཅར་འདྱི་ཞུས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་
བྱུང། འདྱི་ཡྱིན་སྟབས་དེ་རྱིང་ངས་རེ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱི་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་རྣམ་པ་ཚོས་

ད་ལྟ་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཆ་མཚོན་ན་རྒྱ་གར་གྱི་ (Swachh Bharat Mission) དབུ་འཛུགས་བས་ཟྱིན། ང་ཚོ་ད་ལྟ་གང་དུ་
ཡོད་མྱིན་འདྱི་བགོ་གེང་མ་བས་པར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་རྣམ་པ་ཚོས་སྐུ་ཚབ་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་ན་ད་ལན་གྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་
ཉྱིན་མོ་ཞེས་ལོ་ལྟར་ཡོད་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་ཟླ་བ་ ༦ པའྱི་ཚེས་ ༥ ལ་རེད། འདྱི་ནས་མར་གསལ་བསྒྲགས་འབུལ་བའྱི་ཐོག་ནས་

ཉྱིན་མོ་འདྱི་སྲུང་བརྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

གཅྱིག་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ང་ཚོ་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ནང་ལ་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དག་ཤུགས་ཆེ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། སོང་
ཙང་འདྱིའྱི་དྱིལ་བསྒྲགས་འདྱི་ང་ཚོས་འདྱི་ནས་ལྷུག་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནང་ཁོར་ཡུག་གྱི་དཀའ་ངལ་ཇྱི་ལྟར་འཕད་ཀྱི་
ཡོད་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཚུར་ཕོགས་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཁོར་ཡུག་གྱི་གཙང་བཟོའ་ི ལས་གཞྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་མྱི་སས་འགན་
ཁུར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་ཐུགས་ཕན་གསོ་ཡྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

སྱིར་བཏང་ (Ambassador) ཞེས་པ་འདྱི་རྒྱ་གར་ནང་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་གནང་མཁན་མང་ཆེ་བ་གོག་བརྙན་པ་

དང་སྙན་གགས་ཅན་གྱི་རེད་འགན་པ་ཁོ་ན་ལས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོར་གོ་སབས་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག ་

མཐོང་གྱི་འདུག ཆབ་སྱིད་མྱི་ས་ཚོས་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ལ་ནུས་པ་དམྱིགས་བསལ་བ་ཞྱིག་ཐོན་གྱི་
རེད་ཅེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཞུ་བའྱི་ལྷན་དུ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ་ད་ལྟ་ར་རམ་ས་ལའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཉེ་ལམ་གྱི་
གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག ར་རམ་ས་ལའྱི་གཡས་གཡོན་གྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་རང་ནས་ཆེ་མཐོང་གནང་

ཡོད་པ་འད། (Counsellor) ཞེས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་འད་ཞྱིག་བསོས་ཡོད་པ་འད། འདྱི་བསོས་ཡོད་སྟབས་ཁོ་
རང་ལ་དབང་ཆ་འཕར་མ་ཞྱིག་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད་སྙམ། སོང་ཙང་ང་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ཨ་རྱི་ནས་སོབ་སོང་བས་ཚུར་ཡོང་སབས་
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དང་ཐོག་ཟླ་གཅྱིག་ཙམ་ར་རམ་ས་ལར་ཡོད་པའྱི་ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟོ་བེད་མཁན་དེ་དག་ལྷན་དུ་ང་ཡང་མཉམ་དུ་ཞོགས་པ་རྒྱུན་

དུ་ནས་གད་སྙྱིགས་བསྒྲུགས་རྒྱུར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ཁོ་རང་ཚོའྱི་གནས་བབས་འདྱི་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་ནྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་
པོ་རེད་འདུག མྱིས་མར་གཡུག་པའྱི་གད་སྙྱིགས་འདྱི་དག་ཁོང་ཚོས་ཡར་བསྒྲུགས་ཀང་དང་ཁོང་ཚོར་ག་ཕོགས་གང་ཡང་མྱི་འདུག

དཔེར་ན། ར་རམ་ས་ལར་ཁང་པ་ག་བ་འད་ཡྱིན་ན། ཟླ་རེར་ཁང་ག་སྒོར་ ༢༠༠༠་་་༣༠༠༠ འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཏེ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་
ག་ཕོགས་འདྱི་ཕལ་ཆེར་ ༥༠༠༠་་་༦༠༠༠ ལས་མེད་གསུང་གྱི་འདུག སོང་ཙང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཡར་རྒྱས་གཏོང་
རོགས་བགྱིས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དེར་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ཉེ་འཁོར་ལ་གྱིང་བསོར་ལ་བསོད་སབས་སུ་འདྱི་ང་ཆུང་དུས་ནས་མཐོང་གྱི་འདུག མྱི་

རན་པ་ཚོ་ས་ཕོགས་གང་སར་ཆབ་གསང་བཏང་གྱི་རེད། འདྱི་ད་ལྟའང་གཏོང་གྱི་འདུག འདྱི་གཏོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བཙལ་བ་
ཡྱིན་ལ་མཐར་རས་འཁོགས་ཚོ་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ཉེ་འཁོར་ལ་ཆབ་གསང་ཅྱི་ཕྱིར་གཏོང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་ཏེ་

རྒྱུ་མཚན་རོགས་བྱུང། གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ཉེ་འདབས་ན་གསང་སོད་འདུག འདྱིའྱི་སྒོ་བང་ལ་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མྱིང་དེ་
འདུག སོང་ཙང་གསང་སོད་དེར་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་འདུག རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ར་འཕོད་བྱུང། དཀའ་ངལ་ཅྱི་རེད་ཅེ་ན། འདྱིའྱི་སས་
འཛེགས་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གཟར་པོ་འདུག རས་འཁོགས་དེ་ཚོ་འགོ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག སོང་ཙང་འདྱི་ལ་བཟོ་བཅོས་གང་འད་ཞྱིག་རྒྱབ་

དགོས་རུང་རྒྱབ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག དཀའ་ངལ་གཉྱིས་པ་འདྱི་བུད་མེད་ཚོ་གསང་སོད་ལ་ཕེབས་སབས། རན་མོ་རྣམ་པ་མར་
ཕེབས་ནས་ཆབ་གསང་བཏང་རེས་དངུལ་ཞྱིག་སོད་དགོས་འདུག་ལ། བུ་ཚོ་ཆབ་གསང་བཏང་རེས་དངུལ་དེ་སོད་དགོས་ཀྱི་མྱི་
འདུག སོང་ཙང་དངུལ་སོད་དགོས ་སྟབས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་ཕྱི་ལོག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་འད། སོང་ཙང་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ལག་བསྟར་
གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ Swachh Bharat Abhiyan སོར་ལ་བཀའ་འདྱི་
ཕེབས་ཡོང་དུས། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་དེ་དང་འབེལ་པའྱི་བཀའ་སོབ་ཕེབས་སོང་། Swachh Bharat
Abhiyan རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་གཙང་སའྱི་ལས་གཞྱི་ལས་འགུལ་དེའྱི་ནང་སབས་དེ་དུས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་

འབེལ་བ་བཟུང་པའྱི་སྒོ་ནས་དུས་དན་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་བཀོད་ཁྱབ་གནང་རྒྱུ་འཐུས་ཚང་ཞུས་པ་མ་ཟད།
སབས་དེའྱི་ལས་བསྡོམས་དེ་ཚོ་རྒྱ་གར་སྱིད་བོན་གྱི་ལས་ཁུངས་ལ་ཐད་ཀར་ཕུལ་ཏེ་ཚུར་ལ་བསགས་བརོད་ཀྱི་ལན་འབེལ་ཡོད་

ལས་བེད་ལ་འབོར་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དེ་དང་འཕོས་པའྱི་དེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ནང་རོགས་དངུལ་
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ཞུ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དང་། དེ་ནས་མཁོ་སྒྲུབ་བ་རྒྱུ་ལ་སོགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་ཞེས་སྙན་
སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།

དེ་བཞྱིན་ར་རམ་ས་ལའྱི་ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལམ་སྟོན་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། དེ་ལ་ལས་

ཁུངས་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་མོས་རས་ངན་གོམས་བཅོས་བཞྱིན་པའྱི་གངས་འབོར་ག་ཚོད་

ཡོད་མེད་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་བྱུང་། སྨན་བཅོས་གནང་བཞྱིན་པ་གངས་ ༤༤ ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཅོས་ཐབས་ཁང་ནང་
ལ་ཡོད་པ་མ་ཟད་གཞན་ཚང་མ་བསྡོམས་ནས་གངས་འབོར་དེ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་གཉན་ནད་རེག་དུག་གྱི་ནད་པ་

གངས་ཤཤྱིག་གསུངས་སོང་། དེར་སུམ་ཅུ་སོ་བརྒྱད་ཡས་མས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་
ལས་གཞྱིའྱི་ཐད་ལ་མགོ་སོར་གྱི་ཚུལ་དུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་མ་འགོ་རྒྱུ་དེར་ཡྱིད་གཟབ་གནང་དགོས་སོར་གྱི་ལམ་སྟོན་ཕེབས་སོང་།

དེར་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ལ་འགན་འཁྱེར་བའྱི་སབས་ཁ་གསལ་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་རྒྱའྱི་ཐོག་ལ་ཁྱབ་བསྒྲགས་གཏོང་

རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ངོ་སོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་དེབ་གསར་པ་པར་བསྐྲུན་ཞུས་བཞག་ཡོད་པ་
རེད། དེའྱི་ནང་ལ་མྱི་མང་དབུ་འཁོར་རྒྱུའྱི་ཚིག་ར་བ་ནས་བེད་སོད་འགོ་རྒྱུ་མེད་པ་དང་། དེ་ང་ཚོའྱི་སྡེ་ཚན་གྱི་ཐོག་ནས་ཤུགས་
རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད་དོ་སང་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕེབས་པའྱི་

སབས་ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཐད་མང་ཚོགས་ལ་གོ་རོགས་སེལ་པའྱི་སབས་ལ། དེ་དང་འབེལ་ལས་བེད་རྣམས་ལ་
བཤད་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པར་རེ་རེ་བས་ཏེ་ཕུལ་རོགས་གནང་ཞེས་ངས་མངགས་ཀྱི་ཡྱིན། དེ་ལ་གཟྱིགས་

ནས་དེའྱི་ནང་དུ་ཆ་ཤས་བགོས་ཏེ་འདྱི་འད་བས་ནས་རག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ལམ་སྟོན་དང་། མང་ཚོགས་ལ་དེའྱི་ནང་དུ་འཛུལ་
ཞུགས་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་དང་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུར་མཐུན་འགྱུར་དང་རོགས་རམ་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལར་ནས་

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་བཞྱིན། གང་ཟག་ང་རང་སྒེར་དང་འབེལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་དུས་འགོ་སོང་འགོ་རྒྱུ་མང་བ། དེ་ནས་ཡར་ཞུ་དུས་འདྱིར་བཀོད་ཡོད་པའྱི་གཤག་བཅོས་ཀྱི་རྱིམ་ཚད་དེ་ཉུང་བ་
རེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ་སྨན་ཁང་དང་སྨན་ཁང་ལ་རག་ལས་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། དཔེར་ན་
གཤག་བཅོས ་རྱིགས་གཅྱིག ་སྱི་ཚོག ས་ཀྱི་སྒེར་དོན་ཆེད་དུ་ཆེད་འཛུགས་གནང་བའྱི་ སྨན་ཁང་གྱི་ནང་ལ་གཤག་བཅོས ་བེད་
དགོས་པ་དང་། སྨན་ཁང་ཆེན་པོ་སྙན་གགས་ཆེ་བའྱི་སྨན་ཁང་དེ་འདའྱི་ནང་དུ་གཤག་བཅོས་བེད་དགོས་པ་དེ་གཉྱིས་ལ་གནམ་

སའྱི་ཁྱད་པར་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་གཤག་བཅོས་ཁག་ལ་ཚད་གཞྱི་བཟོས་པ་དེ་
གཞུང་གྱི་སྨན་ཁང་དང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ འཕོད་བསྟེན་ཆེད་དུ་བཙུགས་པའྱི་སྒེར ་གྱི་སྨན་ཁང་དེ་ཚོ་རེད། དེ་དག་རྱིམ ་པར་གཞྱིར ་
བཅོས་བཟུང་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་ཅེས་དེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
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འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱིས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ། བསྡོམས་དེ་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༩,༥༠,༢༩,༡༥༣ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་

གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་ན་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཕག་ཚོད་ ༡༡།༢༠ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་
གསེང་ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ།

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

བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་བཞྱི་དང་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་བཅས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བྱུང་

སོང་རྱིས་ཤོག་གྱི་ཤོག་གངས་ ༣༠༠ ལ་གཟྱིགས་རོགས། སྙན་སྒྲོན་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་
གཙོ་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་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་བཞྱི་དང་མངོན་དགའ་བོད་ཕྲུག་
དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་གྱི་ཟུར་བཀོལ་ཁྱོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སྒོར་ ༨༢༠,༠༢,༢༢༨ བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་
གཉེར་གནང་བ་རེད་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་མངོན་དགའ་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་
སོབ་གྲྭའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་བ་དེ་གསལ་པོ་རོགས་ཐུབ་སོང། ཐུག་ས་འདྱི་ས་ཆ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་འཛུགས་བསྐྲུན་

གནང་རྒྱུར་ཕག་དངུལ་མེད་པ་དེ་རེད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་རང་གྱིས་མཐོང་ཐོས་སུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ། ཐོག་མ་འཛུལ་བའྱི་སབས་སུ་
གང་ཟག་དེ་ཆུང་ཆུང་རེད། གང་ཟག་དེ་ལོ་གང་ཙམ་ཕྱིན་བསྡད་པ་ཡྱིན་དུས་ལུས་སྟོབས་རྒྱས་ཡོད་པ་རེད་དེ་བསམ་བོའ་ི གནས་
ཚད་རྣམས་རང་འཇགས་རེད་འདུག ཡང་བསར་ཡོང་དུ་མ་བཅུག་པ་ཡྱིན་ན། མུ་མཐུད་ནས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འཕད་རྒྱུ་

རེད་འདུག དེ་ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཕ་གོངས་པ་དང་། ཁ་ཤས་ཀྱི་ཨ་མ་གོངས་པ། ཕྲུ་གུ་དེ་དག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ལྟ་སོང་བེད་དགོས་པ་
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དེ་ཡང་མྱིག་གྱིས་མདུན་ལ་མྱི་གཅྱིག་སྲུང་མཁན་ཞྱིག་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཛ་དག་གྱི་ལས་

འཆར་ཞྱིག་བསྒྲྱིག་པ་དང། ས་ཆ་ཡོད་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་ལ་སོབ་གྲྭ་མྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། དམྱིགས་
བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་ལ་ལྟ་སོང་ཁང་ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེ་འད་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད་སྙམ།

དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སང་གནང་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཉྱིན་གང་པོ་ཉྱིན་གུང་ཞལ་ལག་ཡྱིན་ཞེས་དང།

ཁ་ཤས་དུས་གཅྱིག་གྱི་ཞལ་ལག་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་དེ་འད་གནང་མཁན་མང་པོ་འདུག ཞལ་ལག་གནང་བ་ལས་ལྷག་པ་འཛུགས་

བསྐྲུན་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་སྒེར་སུ་ཡྱིན་རུང་ཞལ་ལག་དེ་དག་གྱི་འཛིན་ལེན་དགོས་པ་ཤྱིན་
ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཁ་ཤས་ཕག་དངུལ་གནང་བ་དེ། འཛིན་དགོས་པ་མ་རེད་གསུངས་དུས་དངུལ་དེ་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་བབ་
ཀྱི་ཡོད་མྱིན། གནད་དོན་དེའྱི་སྟེང་དུ་བཤད་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག

གང་ལྟར་ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ཁོང་ཚོ་ལ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཕྱི་ལ་འདོན་མ་དགོས་པར་མུ་མཐུད་ནས་གནས་

ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་འཛུགས་སྐྲུན་གནང་དགོས་པ་དང། དེའྱི་ཛ་དག་གྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་བསྒྲྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་
སྙམ། དེའྱི་ཐོག་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ལྟར་གནང་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མངོན་དགའ་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་
བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན། དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་དེ་དག གལ་སྱིད་ལོ་ན་སོན་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་ནང་ལ་བཏང་བ་
ཡྱིན་ན། ནང་དེའྱི་བུ་ཕྲུག་དེ་དག་གསོ་སོང་བ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་དུས་ཚོད་བཏང་ནས་ལྟོ་གོས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་རང་བཞྱིན་

ཡྱིན་དུས། ཕྲུ་གུས་རྐྱེན་པས་ཉམ་ཐག་ཅྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན། དཔལ་འབོར་ཡག་
པོ་ཡོད་པ་དེ་དག་གྱིས་སོ་སོའ་ི ཕྲུ་གུ་གསོ་སོང་གྱི་ཆེད་དུ་མཐུན་རྐྱེན་སར་ས་ཡོད་པ་དང་། དཔལ་འབོར་དང་ལྟ་སོང་གྱི་མཐུན་

རྐྱེན་སོར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནང་བབ་དེ་འད་ཡོད་ན། དེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་སོང་གནང་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་
གྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན། ས་ཆ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་སར་ཡང་མྱི་གཞན་ལ་མ་ཤོར་པའྱི་ཆེད་དམྱིགས་བསལ་གསོ་སོང་ཁང་གྱི་
ཆེད་དུ་ངེས་པར་དུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་།

དེ་ནས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་གནས་ཚུལ་དེར། སོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་སབས་སུ། དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་དེའྱི་

ནང་ལ་ TB གོ་ནད་ཀྱི་ནད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོན་བསྡད་ཡོད ་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་གནས་བབ་ད་ལྟ་ག་པར་སེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།
གངས་འབོར་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་དམ་མེད། འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་མགོགས་པོ་སྒོ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡྱིན་ཙང་། གནད་དོན་ཁ་
ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དེ་ཞུ་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག
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སོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྨན་ཞབས་པ་ཚོས་གོ་རོགས་ལས་གཞྱི་སེལ་བ་དང་སགས་ནས། གངས་ཐོ་ལ་ཕན་པའྱི་

གཅྱིག ་བསྡུས་ཡོ་ཆས་ kit box དེ་འད་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན ་པ་བཀའ་གནང་ཡོད ། དེའྱི་ཚོའྱི་ཐོག ་ནས་ཕན་པ་གནང་གྱི་ཡྱིན ་ཞེས ་
གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ལས་གཞྱི་ད་ལྟ་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་བཙུགས་པའྱི་ཉེར་ལེན་ལ་གངས་ཐོར་ཐུགས་ཕན་ག་

ཚོད་གསོས་གསོས་ཡོད་པ་རེད། ར་བའྱི་གངས་ཐོའ་ི ནང་ལ་སྒོར་འབུམ་བདུན་བཅུ་དོན་གངས་གསལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་
དུས་གངས་ཐོ་དེའྱི་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ན་ཚ་འཚབ་ཆེ་ཤོས་གཙོ་བོ་གསུམ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་དེའྱི་ནང་བུད་མེད་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།

དེའྱི་ནང་ལ་བུད་མེད་སྦྲུམ་མ་ཚོ་ལ་ཟས་བཅུད་དང་སོན ་འགོག ་གྱི་ལས་རྱིམ ་ཞྱིག ་ཕེབ ས་ཡོད་དུས། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་

ཚོགས་ཀྱི་ནང་མྱི་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་སེས་པ་དང་ཤྱི་བའྱི་རྱིམ་པ་ག་ཚོད་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་
རྱིམ་པ་གངས་ཐོའ་ིནང་ཡོད་རྒྱུ་རེད་དན་བསྡད་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་གསོ་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

ངས་མ་མཐོང་བ་ཕག་བརྐྱངས་བཞག་པ་ཡོད་དམ།ཤསྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་མ་གཏོག ས་འདྱིའྱི་ནང་མེད།ཤགཞན་ཕག་
བརྐྱངས་པ་འད་ཡོད་དམ།ཤལགས་སོ།ཤདཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭར་འཕལ་དུ་ཛ་དག་གྱི་དགོངས་བཞེས་ཐོག་
ནས་འཛུགས་བསྐྲུན་གྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་སྒྲྱིག་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཕེབས་སོང།ཤགལ་གནད་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་ཡོད།ཤའཕོད་

བསྟེན་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་སོ་སོར་ཡོད་པའྱི་ས་ཆ་དང་ཁང་པ་དེ་ཚོ་བདག་འཛིན་བེད་དགོས་པ་མ་ཟད།ཤའདྱི་བེད་ལོག་ཏུ་མ་འགོ་
བའྱི་ཐད་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཐག་གཅོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤསོང་ཙང་འདྱིར་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་དམྱིགས་

བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་བོད་ཕྲུག་ཁོང་ཚོར་མུ་མཐུད་དེ་གནས་ཐུབ་ཐབས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གསོ་སོང་ཁང་ཟེར་ནའང་འད།ཤདེ་འདའྱི་
ལས་འཆར་གཅྱིག་གོ་སྒྲྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་བཀའ་སོབ་ཕེབས་པ་རེད།ཤདེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་གྱི་ཡང་འདྱིར་རྒྱབ་སོར་ཡོད་
པའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་བཞེས་ཕེབས་པ་རེད།ཤའདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་དང་འབེལ་

ཡོད་ཁག་དང་ཕོགས་གང་ས་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་རོགས་དངུལ་འཚོལ་ཐབས་བ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤམངོན་དགའྱི་སོབ་
གྲྭའྱི་ནང་ལ་སར་ཊྱི་བྱིའྱི་ནད་གཞྱི་ཁྱབ་བརལ་ཆེན་པོ་བྱུང་སྟེ་ནད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོན་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་བྱུང།ཤད་ལྟའྱི་ཆར་

ཊྱི་བྱིའྱི་ནད་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་ཐད་ལ་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་སོང།ཤད་ལྟ་ལམ་སང་སྙན་གསོལ་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་
འདུགཤརེས་སུ་གནས་ཚུལ་འདྱི་རག་མ་ཐག་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས།
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དེ་ནས་སབས་སོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྨན་ཞབས་མ་བསོར་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་

ནད་རྱིགས་སོན་འགོག་དང་འདྱི་དང་ལྷན་དུ་ཡོ་ཆས་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་རེད།ཤའདྱི་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་
ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་བྱུང།ཤད་ལན་གྱི་སོན་རྱིས་ནང་དུའང་དེ་འཁོད་ཡོད་པ་རེད།ཤའདྱི་དག་གཏན་ལ་ཕབ་ཏེ་ར་བའྱི་ཨ་རྱིའྱི་
རོགས་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་ལས་གཞྱི་འདྱི་རོམ་བཞྱིན་པའྱི་ཐོག་ཉེ་ཆར་ཟླ་ཤ༡༠ཤཔའྱི་ནང་ལ་ལས་འཆར་ཡོང་རོགས་ཡར་འཆར་

འབུལ་ཞུས་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་སབས་དེ་དུས་ཀྱི་འགན་འཛིན ་དང་ཁོང་རྣམ་པ་འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས ་ཟླ་ཤ༡ཤཔོའ ་ི
མཇུག་མཚམས་ལ་མ་གཏོགས།ཤའདྱི་དག་བཀའ་འཁོལ་འདོན་ཐུབ་མེད་པ་རེད།ཤསོང་ཙང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡོ་ཆས་རྱིགས་བེད་སོད་ཇྱི་

ལྟར་བེད་དགོས་མྱིན་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ཟབ་སོང་ཞྱིག་གོ་སྒྲྱིག་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ནམ་ཞྱིག་ཡོ་ཆས་གནང་ཕོགས་ཀྱི་
གནས་སྟངས་ཡོང་རོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཟབ་སོང་ཕུལ་ཟྱིན་པ་དང་འདྱི་རང་གྱི་ཆེད་དུ་འཕོད་ལས་པ་ཟེར་ནའང་འད་སྨན་ཞབས་མ་ཆོད་

གན་གྱི་ཐོག་ལ་བསོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་འདྱི་ད་ལོའ་ི འཆར་འབུལ་ནང་ཡོད་པ་རེད།ཤའདྱི་དག་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གྲུབ་པ་དང་རྱིམ་

བཞྱིན་ Base line ད་བར་མྱི་འདུག་ཞུ་བཞྱིན་པ་འདྱི།ཤདཔེར་ན།ཤད་ལྟའྱི་བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་མཆོག ་ནས་བཀའ་འདྱི་ཁག་

འགའ་ཤཤས་ཕེབས་པ་རེད།ཤསེས་ཚེས་ཀྱི་གངས་འབོར་ཁག་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན།ཤའདས་གོངས་ཀྱི་གངས་འབོར་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན།ཤ
དེ་དང་དེ་བཞྱིན་ནད་གཞྱི་ཁྱབ་བརལ་ཆེ་ཤོས་ཟེར་ནའང་འད།ཤང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཛ་དག་ཤོས་གང་འད་ཡོད་མྱིན་གསུང་
བཞྱིན་པ་འདྱི་ད་ལྟ་སྱིར་བཏང་གྱི་ཐོ་ཡོད་བཞྱིན་པ་འདྱི་གསུང་རྒྱུ་ལས་དངོས་སུ་སར་དེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་དེ་ནས་བརྒྱ་ཆ་དེ་

ནས་དེ་ཙམ་འཕར་བ།ཤབརྒྱ་ཆའྱི་ཆ་ནས་དེ་འད་རེད་འདུག་ཅེས་རྱིས་བསོར་སའྱི་ Base line མེད་སྟབས་དེ་བཟོ་རྒྱུའྱི་གནས་

སྟངས་ཞྱིག ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སྱིར་བཏང་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ནད་གཞྱི་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན ་རེད།ཤ
མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་རེད།ཤཊྱི་བྱི་རེད།ཤསྦྲུམ་ནད་རེད།ཤསྐྲན་ནད་ Cancer ཤུགས་ཆེ་བ་ཞྱིག་དང་ཛ་དག་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤམངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྱི་ ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤམངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་
དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དབང་པོ་ སོན་ཅན་ཟེར་ནའང་རེད།ཤདགོས་མཁོ་ཆེ་བའྱི་ནད་པར་ལྟ་རོག་བེད་

མཁན་གྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་གཞུང་དང་སྒེར་གྱི་ཆ་ནས་ས་ཆ་གསུམ་བཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།ཤའདྱི་ཚོའྱི་ནང་གྱི་འཛིན་སོང་རེད།ཤནད་པའྱི་
ཐོག་ལ་ལྟ་སོང་དང་།ཤབདག་སོང་བེད་རྒྱུ་རེད།ཤལས་ཀ་བེད་མཁན་ཚོར་ཕན་ཚུན་ཉམས་མོང་བརེ་ལེན་བེད་པ།ཤབདག་སོང་བ་རྒྱུ།ཤ
ལྟ་སོང་བེད་ཚུལ་དང་སོབ་གསོ་སོད་སྟངས།ཤདེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཉམས་མོང་བརེ་ལེན་བེད་པ་སོགས་གནང་ཡོད་དམ་མེད།ཤགལ་སྱིད་
དེ་འད་གནང་མེད་ན་ཏན་ཏན་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུགཤགང་ལགས་ཟེར་ན་འཛིན་སོང་བེད་སྟངས་དང་
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ལས་ཀ་བེད་ཕོགས་ཆ་ཚང་གཅྱིག་མཚུངས་མྱིན་སྟབས།ཤགཞུང་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་དེ་ཚོ་
ཡང་སྒེར་པའྱི་ནང་བཏང་ནས་ཉྱིན་གངས་བཅུ་བཅོ་ལྔ་དང་ཟླ་གཅྱིག་རྱིང་བཏང་སྟེ་ཁོང་ཚོས་ལས་ཀ་ག་རེ་བེད་ཀྱི་ཡོད་མྱིན།ཤསྒེར་

གྱི་ལས་བེད་དེ་དག་ཡར་བཏང་སྟེ་ཕན་ཚུན་བར་བརེ་ལེན་དེ་འད་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ལེགས་པའྱི་ཆ་དང་ཉེས་པའྱི་ཆ་འདྱི་དག་
ཕན་ཚུན་ཤེས་རོགས་བྱུང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་ལེགས་བཅོས་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་སྙམ།ཤལེགས་བཅོས་དེ་འད་བས་པ་ཡྱིན་ན་
དངོས་གནས་ཀྱི་ནད་པ་དེར་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཡོད་པའྱི་ནད་པ་རང་ཉྱིད་ལ་དམྱིགས་ཡུལ་གཞྱི་བཟུང་གྱི་ལྟ་རོག་བེད་ཐུབ་པ་དང་ཁོང་

ཚོར་ཕན་ཐོགས་བེད་ཐུབ་པའྱི་ནུས་པ་ཆེ་རུ་འགོ་བ་ནྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་སྙམ།ཤརྒྱུ་མཚན་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་གལ་སྱིད་དེ་འད་བ་ད་
བར་དུ་བརེ་ལེན་དེ་འད་གནང་མེད་ན་ཏན་ཏན་ངེས་པར་དུ་སོན་ལ་ཐེངས་གཅྱིག་རྱིང་ཉམས་མོང་གསོག་ཆེད་དུ་སྡེ་ཁག་སོ་སོའ་ི

ལས་བེད་ཚོ་ཕན་ཚུན་གཏོང་རེས་བས་ཏེ་ཉམས་མོང་བརེ་ལེན་གྱི་ཆེད་དུ་ངེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འདྱི་ངས་ནད་པའྱི་
ཚབ་བས་ནའང་འད། གང་ལྟར་སྱི་ཚོགས་ནང་སང་ཚུལ་དེ་འདའྱི་མཐོང་ཐོས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གོང་དུ་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་
ཅེས་འདྱི་གཅྱིག་ཡྱིན།

ང་ཚོས ་གཙང་ས་དང་ཁོར་ཡུག་སོར་མང་པོ་ཞུས་པ་རེད།ཤཁ་སང་གངས་སྱིད་ནས་མར་ཐོན་འགོ་སབས་གངས་སྱིད་

རྒྱལ་སྒོའ་ི མདུན་ངོས་སུ་གད་སྙྱིགས་མང་པོ་ཞྱིག་སྤུངས་འདུགཤའདྱི་ཕལ་ཆེར་དང་པོ་གཙང་མ་བཟོས་ན་ལེགས་པོ་ཡོང་ས་རེད།ཤ
འདྱི་འད་ཞྱིག་མེད་པ་བཟོ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད་སྙམ།ཤངའྱི་མཐོང་སང་ལ་རྒྱལ་སྒོའ་ི མདུན་ངོས་སུ་ཕུང་གསོག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
ཐེབས་འདུགཤའབེལ་ཡོད་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་འདུགཤཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་སྟེན་བཀའ་བོན་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གངས་སྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་སྒོ་ཡྱི་ཉེ་འགམ་ལ་གད་སྙྱིགས་སྤུངས་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་དངོས་
ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། དེ་ཡང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུས་
པའྱི་ཐོག་ནས་གང་མགོགས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལྟ་རོགས་བེད་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་བེད་བཞྱིན་ཡོད།

སྱིར་ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟོ་ལབ་རྒྱུ་དེ་ར་བའྱི་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་དང་། དེ་བཞྱིན་འགན་འཁྱེར་མཁན་

རྣམས་ལ་འགན་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོང་རྣམས་མཁས་ལས་པ་གང་ཡང་མེད་དུས། མཚམས་རེ་དེའྱི་ཐོག་ལ་གནང་ཕོགས་

འད་མྱིན་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཉེ་འཁོར་ལ་བཞུགས་པའྱི་མྱི་མང་གྱིས་འགན་འཁྱེར་དགོས་པ་དེ་ཤ
ཤ ྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་
པོ་རེད་འདུག

རང་ཉྱིད་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ག་དུས་འགོ་བ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ལ་ལྟ་ཙམ་བེད་པ་དང། རྒྱ་གར་ལ་ཤོག་སྒམ་རྣམས་ཡར་མར་

བསེལ་ལབ་ནས་གང་ཐུབ་ལབ་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་དུས་གཙུག་ཏུ་བསྡད་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་དུས། རྱིགས་གཅྱིག་
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གྱིས་གང་སྙྱིགས་ཕྱི་ལ་གཡུག་གྱི་འདུག དེ་རྱིང་གོ་སབས་འདྱི་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་དང་འདྱི་རེད་ཅེས་ཐད་ཀར་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་
ནའང་རྒྱལ་སྒོའ་ི འགམ་ལ་མོ་ཊ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལང་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་གད་སྙྱིགས་སྤུངས་མ་ཐུབ་ན་ཕྱི་ལ་གཡུག་
རྒྱུ་འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་འད་མ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་མོ་ཊ་དེ་མཚན་གཅྱིག་རྱིང་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མོ་ཊ་བཞག་བསྡད་པའྱི་སབས་ལ་གད་སྙྱིགས་བླུགས་པ་ཡྱིན་

ན། ཕྱི་ལོགས་ལ་ཐོར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ས་དོ་དེ་ལ་གཡུག་ནས་འགོ་བཞག་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་རེ་ཟུང་གྱི་ད་དུང་གད་

སྙྱིགས་གཡུག་ཡོང་གྱི་འདུག འདས་པའྱི་ནང་དུ་ཆུ་འགོ་ཡོད་པ་རྣམས་ཡར་འགོག་ཏུ་བཅུག་ནས། གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུ་དང། གད་
སྙྱིགས་རློན་པ་ཆགས་ཡོང་དུས་དེའྱི་དྱི་མ་ད་དུང་ཉུང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དང། ཆུའྱི་འགོ་ལམ་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ངོས་ནས་གནང་བ་ཞྱིག་རེད།

དེ་རྱིང་གོ་སབས་འདྱི་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན། འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

ངོས་ནས་གནང་བ་ཞྱིག་དང། གོང་དུ་ལན་ཕུལ་བ་བཞྱིན་ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟོའ་ི ཐད་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་མཉམ་རུབ་ཀྱི་

ཐོག་ནས་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་དུས་ཚོད་ནང་དུ་གད་སྙྱིགས་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་དང། བཟོ་སྟངས་རྣམས་དེང་དུས་
ཀྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན། ར་རམ་ས་ལ་ smart city ཁུངས་སུ་གཏོགས་དུས་དེ་འདའྱི་གོ་སབས་ལེན་པའྱི་
ཐོག་ནས་དེའྱི་ནང་དུ་འཛུལ་བཞུགས་བེད་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརོན་དང་འཆར་གཞྱི་བེད་མུས་ཡྱིན།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། སྡེ་ཚན་སོ་སོའ་ི ཉམས་མོང་བརེ་ལེན་ལབ་དུས་སྡེ་ཚན་གང་

ཡྱིན་མྱིན་དེ་ངས་བརེད ་འདུག སྡེ་ཚན་འདྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བསར་དུ་གསུངས་ན། ཡང་ན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ཐུགས་དན་སོས་གནང་གྱི་ཡོད་ན། ང་ལ་གལ་ཏེ་རེས་ལ་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ལན་ཕུལ་ཆོག་པ་ཞུ། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས། དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་སར་ཡང་དྱི་བ་དེ་གནང་རོགས་གསུང་གྱི་ཡོད་ས་
རེད།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ད་ལྟ་འབོད་བསྐུལ་དང་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཉྱིས་ཀ་གང་ཡྱིན་ཞེས་ན། ད་ལྟ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་
གཞུང་གྱི་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་གཙོ་བོར་བས་པའྱི་དབང་པོ་སོན་ཅན་གྱི་སོབ་གྲྭའམ་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་ནད་པར་

ལྟ་རོག་བེད་མཁན་གྱི་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་དང་དེ་མྱིན་དེ་ལྟ་བུའྱི་སྒེར་པའྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་གྱི་ལས་བེད་དབར་ལ་ཉམས་མོང་བརེ་ལེན་
བ་རྒྱུ་དེ་འད་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། གལ་སྱིད་དེ་འད་བྱུང་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ནད་པ་དེ་ཚོའྱི་ཚབ་བས་
ནས་ངས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ངེས་པར་དུ་དེ་འད་ཞྱིག་གནང་དགོས་འདུག་ཅེས་རོག་རོག་དེ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག དབུས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་དང་ས་གནས་ཁག་གྱི་སྡེ་ཚན། དེ་ག་
ནང་བཞྱིན་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས། དེའྱི་འོག་ལ་ཐད་ཀར་ཆ་ཚང་མཉམ་འཛོམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་མཆོག་གྱིས་དགོངས་འཆར་ཕེབས་པ་དེ་ལྟ་བུའྱི་ལས་གཞྱི་ཆེ་བ་དེ་འད་བྱུང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཆུང་བའྱི་རྱིགས་དཔེར་ན་
བམས་བརེའྱི་ཁང་པ། Karuna Home ཡྱི་ལས་བེད་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭར་ཕེབས་ནས་མོང་ཚོར་བརེ་རེས་ལ་སོགས་པ་དང་།
དེ་འད་གཅྱིག་བྱུང་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་ཕུལ་བ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་གཅྱིག་
རེད་འདུག དེའྱི་ཐད་ལ་ང་ཚོས་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞྱིན་འཆར་གཞྱི་སྒྲྱིག་རྒྱུ་སོགས་འདྱི་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་རྱིགས་ཀྱི་འགོ་

གོན་ཆེན་པོ་མ་རེད་ལ་གནང་མ་ཐུབ་པ་དེ་འདའང་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དགོངས་ཚུལ་དེ་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུས་པའྱི་
ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དེར་འབད་བརོན་ཞུ་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱིས་འཕོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སྨན་ཁང་བཞྱི་དང་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་བཅས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་ཧྱིན་སྒོར་

༨༢,༠༢,༢༢༤ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་
སེལ་ཀོབ་འཚོ་བེད་སྨན་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ ་སྙན་སྒྲོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས ་ཚོག ས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ། སྱི་
འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་ཟུར་འཛར་རེད་མ་གཏོགས་ཚང་མ་འགོ་ཚར་བ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

ཟུར་འཛར་རེད་དམ། འདྱིར་ཟུར་འཛར་ཞེས་བྱིས་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་རེས་ལ་དྱི་ལྱི་ས་གནས་འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་
སྙན་སྒྲོན་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མ་ཞུས་རང་ཞུ་ཆགས་སོང། བསྡོམས་དེའྱི་ནང་ལ་ཚང་མ་ཚུད་
ཚར་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མ་ཚུད་ནས་སྱི་མོས་གནང་ཚར་སོང་། དེ་སྱིར་བཏང་ཟུར་འཛར་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་

ཟུར་འཛར་ཞེས་བྱིས་གནང་མྱི་འདུག་མ་གཏོགས་རེ་རེ་བཞྱིན་ནམ་རྒྱུན་ལྟར་ཕེབས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་རེད་
ཅེས་འདྱི་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གཅྱིག་འགོ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་
ལམ་ཁ་ཞྱིག་བསྟན་གནང་ན་མ་གཏོགས་ཚང་མ་གཏན་འབེབས་གནང་ཚར་སོང་ཞེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

དེ་ཡྱིན་ན་ཀྲུ་ཀྱིང་ཚར་བ་བས། དེའྱི་རེས་ལ་སེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་ཁང་རེད་འདུག སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་
ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་རྣམ་པ་ཚོ་བཀའ་ཤག་དང་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ཐད་ཀར་འབེལ་ཡོད་

དང་འབེལ་བ་ཆགས་པའྱི་བཀའ་བོན་ད་ལྟ་ཐུགས་ཁོམས་བྱུང་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་མདང་དགོངས་ལྷག་བསྡད་པ་དེ་འད་མར་
ཕེབས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ་ཞེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མེད་པའྱི་ལགས་ལན་ད་ལྟ་གཞྱི་ནས་འབོར་སོང། དེ་ཡྱིན་དུས་སེ་ལེན་ཁང་དེ་རེས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དཔལ་ལྡན་
དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་

ཐག་གཅོད་གནང་གབས་བེད་དུས་ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་དེ། དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག ད་ལྟ་ལས་དོན་
གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་དབང་གྱིས་ཕྱིར་བསོད་མ་གནང་ཐབས་མེད་ཆགས་ནས་དེའྱི་རྱིས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ང་ལ་བཀའ་

མངགས་གནང་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་ག་སྒྲྱིག་བས་ནས་བསྡད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རྐང་ག་རེ་གནང་དང་མ་
གནང་ཚོགས་གཙོའྱི་དགོངས་པ་རེད། དེར་ལམ་སྟོན་ག་རེ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ལྟར་ཞུ་ཆོག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
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འདྱིར་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་མང་པོ་ཞྱིག་སོན་རྱིས་རྐྱང་རྐྱང་གྱི་སྒང་ལ་ཕེབས་ཀྱི་མེད་དུས། འབེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་རང་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན་མཉེས་པ་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡང་རེས་ལ་བཀའ་ལན་གྱི་སྒང་ལ་དྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། དུས་ཚོད་
མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དེ་ག་རང་གྱི་སྒང་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་དེ་རྱིང་ལས་རྱིམ་གྱི་ནང་

ལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ཕྱི་ལ་ཕེབས་ཏེ་ད་ལྟ་ཚུར་འཁོར་བསྡད་ཡོད་
པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་ཚོགས་གཙོ་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་ཞུས་ནས་དེ་རྱིང་འཕོད་བསྟེན་ཚར་བ་ཡྱིན་ན། ཆོས་རྱིག་བཀའ་
བོན་འདྱིར་ཕེབས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཆོས་རྱིག་གྱི་སྒང་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་སེལ་ཀོབ་འཚོ་བེད་སྨན་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་དེ་ད་ལྟ་ཟུར་

འཛར་གྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཙང།
ཚོགས་གཙོས་དེར་གཞྱི་བཞག་ནས་ལས་རྱིམ་ཕེབས་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་སྒང་ལ་ས་འཐུས་ཁག་གྱི་འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ཡོངས་

རོགས་ཀྱི་བསྡོམས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་རྒྱུན་གོན་དེ་མ་གཏོགས་ཟུར་བཀོལ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འོག་གྱི་
སེལ་ཀོབ་འཚོ་བེད་སྨན་ཁང་གྱི་དེ་དེ་ག་རང་ཟུར་འཛར་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཟུར་བཀོལ ་གྱི་སོན་རྱིས་དེ་འགོ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

སྨན་ཁང་ཁག་བཞྱི་དང་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་བཅས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་སོན་རྱིས་ཞེས་ར་བའྱི་བསྡོམས་དེ་ག་རང་གྱི་སྒང་ལ་ཕེབས་
བསྡད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་
མཐར་ཕྱིན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་གྱིན་གོང་དུ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཟུ་བཀོལ་གྱི་བསྡོམས་དེ་གཏན་འབེབས་གནང་ཚར་སོང་། དེའྱི་
ནང་ལ་སན་ཧྱིག་ཧྱིག་བས་ནས་མར་གཅྱིག་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། སྨན་ཁང་བཞྱི་དང་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་

ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་འགེལ་བཤད་དེ་འདྱི་ནས་མར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་ན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་དེ་

འད་དགོས་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གཟྱིགས་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་རེད། གཞན་ཟུར་བཀོལ་མྱི་འདུག གཞན་ལ་
རྒྱུན་གོན་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་ཚོ། ད་དུང་ཡང་དབུ་མ་འཚོས་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་གསུངས་སྡོད་ཀྱི་འདུག ས་འཐུས་མེད་པའྱི་

སེལ་ཀོབ་འཚོ་བེད་སྨན་ཁང་ལ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་མེད་དུས་ཟུར་བཀོལ་དེ་སེབས་པ་རེད་མ་གཏོགས། མདང་དགོང་འཕོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཕྱིན་པའྱི་སྨན་ཁང་ཁག་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཁྱི་གཅྱིག་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཐད་ཀར་གནང་
བསྡད་པ་དེ་ཚོ་སེབས་པ་རེད་མ་གཏོགས་སོ་སོར་ཡོད་པའྱི་ཟུར་བཀོལ་དེ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བེད་ཀྱི་
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ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ག་རེ་གནང་ནའང་དེ་དེ་ལྟར་གནང་ནས་བསར་བཅོས་གཏོང་གྱི་
ཡྱིན་ནའང་གཏོང་གནང་རོགས་ཞེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

ད་རེ་རེའྱི་སྒང་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་མྱིན། གང་ཡྱིན་ཞེས་ན་དེས་དུས་ཚོད་གང་ཕྱིན་པ་དེ་འཕོད་བསྟེན་གྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་ཉྱིན་ཕེད་དང་། ད་
ནངས་ཞོག ས་པ་ཡང་དུས་ཚོད་རྱིང་མྱིན་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་རེད། གང་ཡོད་པ་དེ་བགོ་གེང་སྒང་ལ་ཕེབ ས་པ་རེད། ཟུར་བཀོལ ་ཞེས ་
བསྡོམས་སྒང་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཡྱིན་ཙང་ཟུར་ལ་རེ་རེ་བེད་ནས་ཟུར་འཛར་ཞེས་བྱིས་མེད་པ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་མར་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་རེད།

དེ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་གཙོ་འདོན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཆོས ་རྱིག ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྒང་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆོས ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་མཁན། 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 ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱབ་གཉེར་

གནང་བ་དེ་ཧྱིན་སྒོར་ ༧༧༣༠,༠༠༠ ཐམ་པ་རེད་འདུག དེར་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་
ཡང་མེད་ཅེས་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 ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་གཉྱིས་པ་གྲྭ་བཙུན་འཚོ་གནས་ཞེས་པ་ལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་
གཉེར་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་བཞྱི་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཚོའྱི་ཁྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱི་ལོ་ནའྱི་ཚད་སོགས་བས་ནས་
གནང་གྱི་ཡོད་དུས། རག་མ་རག་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནང་ཕོགས་

འདྱི་ལ་འདོད་པ་མ་ཁེངས་པ་གང་ཡང་མེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། གཞུང་དང་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཞེས་པ་འདྱི་དགུང་གྱི་ཉྱི་མ་དང་ཟླ་བ་ནང་

བཞྱིན་གོང་འོག་ཚང་མ་ལ་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། གནས་ཚུལ་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཡོང་སྱིད་པ་རེད་དན་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་

དུས་འདྱི་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་རྱིས་འགོ་འདྱི་དང་འཕོས་ནས་ང་རང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་། ཁ་
སང་ཉྱིན་མ་གཉྱིས་གསུམ་གྱི་རྱིང་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཞེས་པའྱི་ལས་གཞྱི་
དེ་ལ་བགོ་གེང་གནང་སོང་། འདྱི་གེང་སོང་བེད་སབས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཆ་ཤས་ལེན་ནས་དོགས་འདྱི་ཞུས་པ་
ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་བཀའ་ལན་གནང་སོང་། ང་ལ་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་ཐད་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གོ་རོགས་
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གང་ཡང་མེད་དེ་ལྡོག་ཕོགས་ནས་བསམ་བོ་ཞྱིག་འཁོར་སོང་། གང་ལགས་ཞེ་ན། བོད་སྱིད་པ་ཆགས་པ་ནས་ཟེར་ནའང་འད། བོད་
བཙན་པོའ་ི གདུང་བརྒྱུད་ནས་ཟེར་ནའང་འད། གང་ལྟར་ཆོས་བེད་དགེ་འདུན་པའྱི་སྡེ་ཞུགས་མཁན་འདྱིས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་

གཞུང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་བས་རེས་བཞག་པ་ཞྱིག་དང་སྱི་ཞུ་སྒྲུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིག་ཡོད ་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་མཁན་
སོབ་ཆོས་གསུམ་གདན་འཛོམས་པའྱི་སབས་སུའང་དགེ་འདུན་པར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཆེས་མཐོང་སད་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཟད་དེ་
བཞྱིན་སྱི་ཞུའང་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་བསྒྲུབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་བཙན་པོའ་ི དུས་རབས་མཇུག་སྒྲྱིལ་ནས་བོད་སྱིལ་བུའྱི་སབས་སུ་
ལུང་ཆུང་རེ་ལ་དཔོན་ཆུང་རེ་བས་ཏེ་སྡོད་པའྱི་དུས་ལའང་ཆོས་བེད་དགེ་འདུན་པའྱི་སྡེས་སེ་འཁྱིད་པའྱི་འོག་ནས་ཆོས་བེད་དགེ་

འདུན་པའྱི་སྡེ་དང་གོས་དཀར་ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་སྡེ་གཉྱིས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་འཛིན་སོང་སེལ་གསུམ་འཛིན་པ་མ་ཟད།
ཆྱིག་སྒྲྱིལ་གྱི་རྨང་གཞྱི་གཏན་པོ་བཙུགས་ནས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ི བདག་དབང་སར་གསོ་བས་ཤྱིང ་བོད་ཀྱི་ར་བ་བཙུགས་པ་
རེད། དེ་ནས་རྱིམ་པས་མར་སེབས་ནའང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རབ་བྱུང་དགེ་འདུན་པའྱི་སྡེས་སྱི་ཞུ་དང་ཞབས་ཞུ་གང་མང་ཞྱིག་

བསྒྲུབས་གནང་བ་དང་། དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་ཆོས་བེད་དགེ་འདུན་པའྱི་སྡེས་སར་སྱི་ཞུ་དེ་འད་ཞྱིག་བསྒྲུབས་མེད་ན་ད་ལྟ་བོད་ཁར་

ཐོགས་ཚད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཞེས་པ་འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་མྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་ཀང་གསལ་པོ་རེད། དེ་འད་
ཡྱིན་དུས་འདྱི་ནས་ཡར་རྱིས་ཏེ་ལོ་བརྒྱད་ཙམ་གྱི་རྱིང་ལའང་ཆོས་བེད་དགེ་འདུན་པའྱི་སྡེས་སྱི་ཞུ་ཧུར་ཐག་ཞུས་ཏེ་བས་རེས་མྱི་

ཉུང་བ་ཞྱིག་བཞག་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཙམ་མ་ཟད་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དེ་ས་བྱུང་མ་མོང་བའྱི་ཉག་ཕ་བའྱི་གནས་བབ་ལྔ་བཅུ་ང་
དགུའྱི་དུས་འགྱུར་གྱི་ལོ་ལའང་། བ་ན་མེད་པའྱི་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མྱིའྱི་རྣམ་རོལ་དུ་བོན་ཏེ་བོད་ཀྱི་ར་དོན་

སོགས་ལ་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཐུགས་སེད་དམ་བཅའ་བརན་པོ་བཅངས་ཏེ་འདྱི་ལྟར་དབུ་འཁྱིད་གནང་བ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་ད་
ལྟའྱི་དཀའ་ངལ་དང་བོད་ཞེས་པ་ཞྱིག་འཛམ་གྱིང་ནང་དུ་ཡོད་པ་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ཀྱིས་ཤེས་པ་བེད་དུ་འཇུག་མཁན་རབ་བྱུང་གྱི་སྡེ་
རེད་ཅེས་ཟེར་ན་མ་འགྱིག་པ་ཡོད་པ་མ་རེད།

དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཁ་སང་གོང་དུ་བུད་མེད་ནུས་སྟོབ ས་དང་འབེལ ་ནས་བུད་མེད་ཅེས ་པ་འདྱི་ཧང་ཅང་བས་རེས ་ཆེ་

ལུགས་དང་དེ་ཚོའྱི་མྱིང་ཀང་འབོད་གནང་སོང་། དེ་འད་བས་ཡོད་ན་ཡག་པོ་ཡྱིན་རྒྱུ་རེད། བཀའ་དྱིན་དང་དྱིན་གསོ་ཤེས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་

གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་བཀའ་ཤག་གྱིས་སེ་ཁྱིད་ནས་བུད་མེད་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྱི་བས་པ་སོགས་གནང་བ་རེད་ལ། དེ་
ལ་གུས་བཀུར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གང་ལྟར་ཚང་མ་ཤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་གྲྭ་པའྱི་ཉྱིན་མོའང་སྲུང་བརྱི་ཞུ་དགོས་ས་རེད།
བོད་སྱིད་པ་ཆགས་པ་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་གྲྭ་པས་དཀའ་ལས་མ་བརྒྱབས་པ་དང་སྱི་ཞུ་མ་བསྒྲུབས་པ་ཞྱིག་ར་བ་ནས་མྱི་འདུག

དཀའ་ལས་བརྒྱབས་པ་ཙམ་མ་ཟད་གྲུབ་འབས་ཀང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་དང་འབུར་དུ་ཐོན་པ་དེ་འད་རེད་འདུག དེ་ཙམ་མ་ཟད་གྲུབ་
འབས་རེ་འགའ་ང་ཚོས་ད་ལྟར་ལོངས་སུ་སད་དང་སོད་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་གྲྭ་པའྱི་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྱི་བེད་དགོས་

རྒྱུ་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ཞུས་ན་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གྲྭ་པའྱི་སྡེ་ཟེར་དུས་མཐོང་
ཆུང་བེད་མཁན་ཡང་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཡོད ་པ་རེད། དཔེར་ན། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་སྡོད་མ་ཚུགས་པ་ཡོད་ན། སྡོད་ཆེད་དུ་ཁྱེད་རང་ཁ་

རོག་སྡོད་མ་གཏོགས་གྲྭ་སར་གཏང་གྱི་ཡྱིན་དཱ། སྐྲ་བེག་གྱི་ཡྱིན་དཱ་ཟེར་ནས་སྡྱིགས་ར་སྐུལ་སའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ཆོས་བེད་དགེ་འདུན་པའྱི་སྡེ་ལ་ཆེ་མཐོང་དང་གུས་བཀུར་མཚོན་ཆེད་དུ་དུས་གང་རུང་
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ཞྱིག་ལ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་ནའང་མ་འོས་པ་དང་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་ཡོད་ས་མ་རེད། དེ་འད་གནང་བ་ཡྱིན་ན། གྲྭ་པའྱི་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྱིའྱི་
ཆེད་དུ་ཚོགས་ཆེན་ཞྱིག་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ན། དུས་ཀྱི་ཆ་ནས་གྲྭ་པ་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་ས་རེད་དན་པ་ཡྱིན་ན། དེ་འད་ཁྱོན་
ནས་གནང་དགོས་པ་མ་རེད། དཔེར་ན་ལོ་གསར་ཉྱིན་མོ་ལྟ་བུ་ལ་གྲྭ་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་བསོན་དེ་འད་གང་

ཡང་ཡོང་གྱི་མ་རེད། ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་སབས་མེ་ཏོག་སོགས་ཀྱི་གོ་སྒྲྱིག་ཆེན་པོ་དེ་འད་གང་ཡང་དགོས་ཀྱི་མ་རེད། བས་ཙང་ང་
ཚོས་བཀའ་དྱིན་ངོ་ཤེས་པ་དང་དྱིན་ལན་མ་བརེད་པ་བ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། བས་རེས་ཚང་མ་ལ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ངོ་
ཤེས་པ་བ་རྒྱུ་ནྱི་དེ་བས་ཀང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

ད་ལྟ་ཕག་བརྐྱངས་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས། སྱི་འཐུས་
མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། སྱི་འཐུས་གོ་བོ་བོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས་བཅས་ཡྱིན། སར་མ་གསུམ་ནས་ལྔ་

བར་རང་འཇགས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན། དེ་ལྟ་བུའྱི་སྟངས་འཛིན་གནང་རོགས། ཁ་སང་ཁ་ཉྱིན་གྱི་བགོ་

གེང་གནང་ཟྱིན་པ་དེར་ཡང་བསར་རྒྱས་བཤད་དང་འཕོས་བཤད་མེད་པ་གནང་རོགས། ཆོས་རྱིག་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བའྱི་འདྱི་བ་
དང་ལམ་སྟོན་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་བཀའ་འདྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་འདུག

རྱིས་འགོ་གཉྱིས་པར་གྲྭ་བཙུན་གྱི་འཚོ་སོན་གྱི་ཐོག་ལ་འབུམ་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་བརྒྱད་ཙམ་དང་། འཚོ་སོན་དེ་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་
བསྡད་མཁན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་རྣམ་པར་གནང་བསྡད་ཡོད་པ་དེ་རེད་དམ། དེ་མྱིན་ན་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡང་
གྲྭ་བཙུན་ལ་ཛ་དག་ངེས་མེད་ཀྱི་སྨན་བཅོས་ཟེར་ནས་འབུམ་གསུམ་བཅུ་སོ་ལྔ་ཙམ་འདུག གང་ཟག་ཅྱིག་ལ་ཛ་དག་གྱི་སྨན་བཅོས་
དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་བརྒྱུད་ལམ་གང་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་དམ།

དེ་ནས་རྱིས་འགོ་ལྔ་པར་རྱིག་གཞུང་ཚོགས་པ་དང་། ལྷ་མོ་ཚོགས་པར་རོགས་སོར་དེའྱི་སོན་རྱིས་ནང་ལ་འབུམ་དྲུག་

འཁོད་འདུག དེ་སོན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༌༢༠༡༦ ལ་འབུམ་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་བཞྱི་ཙམ་འདུག རྱིག་གཞུང་ཚོགས་པ་སུ་དང་སུར་གནང་
ཡོད་མེད། དེའྱི་ནང་ལ་དངུལ་འབུམ་དྲུག་ཡོད་དུས་མ་འོངས་པ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་གནང་འཆར་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་གནང་

རོགས། དེ་དང་མཉམ་དུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་དན་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ང་བསྡད་ས་སེལ་ཀོབ་གཞྱིས་ཆགས་རེད། དེའྱི་འགམ་དུ་གདན་ས་
ཆེན་པོ་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གྱིང་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་སེར་བེས་གྲྭ་ཚང་གྱིས་ངོས་ནས་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དགུང་གངས་བརྒྱད་བཅུར་ཕེབས་པའྱི་ག་སྟོན་སབས། དེའྱི་བཀའ་དྱིན་རེ་དན་མཚོན་
བེད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཉམ་ཐག་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་ནང་མྱི་དང་། བུ་ཕྲུག་སོབ་གྲྭར་འགོ་མཁན་དེ་འདར་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་ཕྲུག་སུམ་ཅུ་སོ་
གངས་ཙམ་ལ་རོགས་སོར་གནང་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་ཡང་སྒོར་སྟོང་ཕག་ ༢༠།༣༠ ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་སོབ་ཡོན་ཆ་ཚང་དགོན་པ་
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རང་ནས་ཕུལ་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་ལ་རོགས་སོར་ཞུས་པ་མ་ཡྱིན་པར་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་གྲྭ་ཚང་རང་གྱི་མ་དངུལ་རང་
བཏང་སྟེ་གནང་གྱི་འདུག

བེད་སྟངས་དེ་ཡང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཉྱིས་དང་མཉམ་དུ་གོས་བསྡུར་དང་། བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཏེ་གནང་གྱི་

ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ས་གནས་དེར་སྡོད་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་གནས་སྟངས་དེ་ཆ་ཚང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོག་

ནས་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་བཞྱིན། ཉམ་ཐག་དཀའ་ངལ་སད་པའྱི་
སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་སོབ་ཡོན་གྱི་རོགས་སོར་གནང་བསྡད་པ་དེ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་དང་། ཧ་ཅང་གྱི་མྱིག་དཔེ་

བཟང་པོ་ཞྱིག་རེད་དན་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ས་གནས་གཞན་གྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་གྱིས་དེ་འད་གནང་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་

ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་སེ་ར་བེས་ཀྱིས་དེ་འད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ལ། མ་འོངས་པར་
མྱིག་དཔེ་ལྟ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྱིས་ནས་སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྙན་གསོལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤཐོག་མ་དེར་སར་ཆ་གཅྱིག་ཞུས་ཏེ་ང་རང་ཉྱིན་བཞྱིའྱི་རྱིང་གོས་ཚོགས་སུ་བཅར་མ་ཐུབ་ཅྱིང་ཆོས་

རྱིག་གྱི་དེ་མར་འགངས་གནང་བ་རེད།ཤའདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཚིག་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་དཔལ་ན་ལེན་ཌའྱི་ཚོགས་ཆེན་
གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་དབུ་འབེད་དུ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་དེའྱི་ཚོགས་མྱི་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་རང་ནས་

དམྱིགས་བསལ་གྱི་གདན་ཞུས་བས་པའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་བ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་བ་ཆེན་རྣམ་པ་བཅར་མ་ཐུབ་ན། སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་དང་དེ་
འདའྱི་རྒྱས་འཛོམས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བས་ཏེ་མཐའ་མའྱི་མཇུག་བསྡོམས་དེར་ཆེ་མཐོང་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་འཛིན་
དང་མངའ་སྡེའྱི་སྱི་ཁྱབ་བོན་ཆེན་དེ་དག་ཕེབས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་སྐུ་ཚབ་མཚོན་

ཆེད་དུ་བཅར་བ་ཡྱིན།ཤདེ་དག་མགོ་ནས་མཇུག་བར་དུ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་དང་ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་ཚང་མས་
འཛིན་སོང་གནང་རྒྱུའྱི་དཔལ་ནལྞཌའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་སར་གསོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་རེ་བའྱི་རགས་མཚན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
བྱུང་ཞེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་དང་།

གོང་དུ་སོན་རྱིས་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོས་གྲྭ་བཙུན་གྱི་འཚོ་སོན་

དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་ཚུལ་གཅྱིག་གསུངས་པ་རེད།ཤབུད་མེད་ནུས་སྟོབས་སེལ་བ་ཟེར་མཁན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ངས་གང་
ཡང་ཞུ་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཆོས་བེད་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་སོན་མ་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་དང་ད་ལྟ་ཡྱིན་རུང་བཀའ་

དྱིན་རེས་དན་དང་སགས་ནས་ནུས་སྟོབས་དགོངས་སེལ་བེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུང་རྒྱུའྱི་མཐའ་མ་དེར་དོན་སྙྱིང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་
འབབ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས།ཤདེ་ག་རང་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།ཤལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སོན་རྱིས་ནང་ལ་
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ཆོས་བེད་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ལ་ང་ཚོའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་ཤུགས་ཆེན་པོའ་ི མཚོན་དོན་ལས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་

མེད་པའྱི་རྣམ་པ་དེ་མཚམས་རེ་མཚམས་རེ་འདོན་གྱི་འདུག་ལ། སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་མཐོང་ཚུལ་ཡོང་གྱི་ཡོད།ཤདེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཆུང་
ཆུང་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སོན་མ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་བཀའ་གནང་མོང་ཡོད་པ་རེད།ཤད་ལྟ་ང་ཚོས་བེས་སུ་བཙུགས་
པའྱི་རྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཚོའྱི་ཆོས་སྡེ་དེ་དག་དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་མྱིང་དོན་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རང་ཁ་རང་

གསོ་རང་བས་ཏེ་ཧ་ཅང་གྱི་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།ཤདཔེར་ན།ཤགྲྭ་བཙུན་སོབ་ཡོན་ཟེར་བ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ།
ཁུལ་དེ་རང་གྱི་ཧ་ལམ་མཚོན་དོན་ཞྱིགཤསོན་མ་ཡྱིན་ན་གསོལ་ཐབ་ནང་ནས་གསོལ་ཇ་བཞེས་རྒྱུ་དེར་ཐུགས་ཕན་གསོས་པོ་ཞྱིག་

ཡོད་པ་རེད། དེང་གྱི་དུས་སུ་དངུལ་འབོར་འདྱིའྱི་ཆ་ནས་ཁག་པོ་ཡྱིན་གྱི་རེད་སྙམ།ཤསོང་ཙང་ང་ཚོས་འདྱི་ནས་བཟང་སོད་ཀྱི་རྒྱབ་

གཉེར་དང་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་གཞན་ཆ་ཚང་སོ་སོས་འགན་ཁུར་བཞེས་ཏེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་ཆགས་ཡོད་
པ་རེད།ཤའདྱིར་ད་ལྟ་ནུས་སྟོབས་གོང་དུ་སེལ་རྒྱུ་དང་ལྷག་པར་དུ་བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་ཕྱིའྱི་ཆ་རྐྱེན་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་ཆགས་
ཡོད་སྟབས་ནང་གྱི་བསྟན་པ་འཛིན་སོང་བེད་མཁན་གྱི་གྲྭ་བཙུན་གྱི་གངས་འབོར་མར་ཉུང་དུ་འགོ་མུས་རེད།ཤསོང་ཙང་འདྱི་ཚོའྱི་

ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་རབས་དང་རྱིམ་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤདེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་དེའྱི་ཐོག་ལ་བོད་
མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་གཙོས་པའྱི་གང་འད་ཞྱིག་གནང་དགོས་རུང་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་པ་རེད།ཤབཀའ་དྱིན་རེས་དན་དེ་བས་

ཀང་ཞུ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་ངས་མོས་མཐུན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤགྲྭ་པའྱི་ཉྱིན་མོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
མེད་འདྱི་ངས་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་མ་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པ་མཆོག་ནས་གྲྭ་བཙུན་གྱི་འཚོ་སོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གང་འད་རེད་དམ་གསུངས་

སོང།ཤའདྱིའྱི་ནང་གསལ་བ་བཞྱིན་གྲྭ་བཙུན་གྱི་འཚོ་སོན་དེ་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འགོའ་ི ནང་ལ་གཅྱིག་དང་། ཟུར་བཀོལ་གྱི་ནང་

གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད།ཤདམྱིགས་བསལ་ནང་ཡོད་བཞྱིན་པ་འདྱི་གཞུང་གྱི་མ་དངུལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་རང་ནས་གསོལ་རས་
ཞུས་ཏེ་འདྱི་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།ཤསྒོར་བཞྱི་བརྒྱ་བཞྱི་བརྒྱ་རེད།ཤའོག་གྱི་ཟུར་བཀོལ་ནང་ནས་ཕལ་ཆེར་ཉྱི་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་

ཡྱིན་པ་འད།ཤདེ་འད་བས་ཏེ་ཁྱོན་བསྡོམས་པའྱི་གསུམ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུར་ཟླ་རེའྱི་ནང་སྒོར་བཞྱི་བརྒྱ་བས་ཏེ་འཚོ་སོན་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་
རེད།ཤདེ་དག་འདྱིར་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ཁ་ཐོར་གྲྭ་བཙུན་གསར་འབོར་དང་དེ་འདའྱི་དབེ་འབེད་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་དགོན་

པའྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་གང་ལྟར་སོ་སོ་ཁོངས་སུ་མེད་པ་ཁ་ཐོར་དུ་བཞུགས་བཞྱིན་པ་ཞྱིགཤདེའྱི་ནང་ནས་མང་
པོ་ཞྱིག་མཚམས་བསྙེན་སྒྲུབ་དང་།ཤ(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།ཤསྨྱུ་གུས་ཙག་ཙག་མ་གནང་རོགས་གནང་།ཤསྒྲ་དེའྱི་ནང་

ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།)ཤདེའྱི་ནང་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་བསྙེན་མཚམས་ལ་བཞུགས་བཞྱིན་པ།ཤདཔེར་ན།ཤད་རམ་ས་དང་མཚོ་པདྨ་རེད།ཤ
དེ་འདས་མཚོན་པའྱི་ས་གནས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འདྱི་དག་གྱི་འཚོ་སོན་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གྲྭ་བཙུན་ཚོའྱི་ཛ་དག་སྨན་བཅོས་དེ་གང་ཡྱིན་ནམ་གསུངས་བྱུང་།ཤའདྱིའ་ྱི བརྱི་གཞྱི་དེ་གསར་འབོར་གྲྭ་བཙུན་གཙོ་བོ་དང་

འདྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞན་པ།ཤད་ལྟ་ཆོས་སྡེ་ཁག་ནས་སོན་མ་ཡྱིན་ན་ཏོག་ཙམ་སྙུང་གཞྱི་ཛ་དག་དེ་བཞེས་ཚེ།ཤཚང་མ་ད་རམ་ས་ལར་

ཕེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིར་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཟུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ལྟ་སོང་བེད་རྒྱུའྱི་
སྒྲྱིག་དོན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།ཤདེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་སོན་རྱིས་ལོ་ལྟར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤདེའྱི་སོན་རྱིས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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༥༽ཤཔའྱི་ནང་གསེས་ཤ༥༽ཤཔ།ཤལྷ་མོ་ཚོགས་པའྱི་སོར་དེ་རྱིས་ལོ་ས་མའྱི་ནང་ལ་ལྷ་མོ་ཚོགས་པ་དེར་གསར་པ་ཞུགས་

མཁན་གཅྱིག་བྱུང་བ་རེད།ཤཕལ་ཆེར་ངས་ནོར་མེད་པ་ཡྱིན་ན་སོན་ཌ་ཆོལ་གསུམ་གྱི་གོང་ནས་རེད།ཤའདྱིའྱི་གོང་དུ་དྲུག་ཡོད་པ་

རེད།ཤལྷ་མོ་འདྱི་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིར་བཏང་ཟློས་གར་གྱི་སྒྱུ་རལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཕྱུག་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དེ་ལྷ་མོ་དེ་གཞན་དང་མྱི་འད་བ།
ངས་ཟེར་ན་བཀའ་སོབ་རབས་དང་རྱིམ་ཕེབས།ཤདེའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་ས་གནས་ས་ཁུལ་དུ་ཕེབས་དུས་
གཞྱིས་ཆགས་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་ལྷ་མོ་ཚོགས་པ་འཛུགས་གང་ཐུབ་བེད་དགོས་པའྱི་སོན་མའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་བཀའ་སོབ་ཕེབས་
ཁར།ཤད་ལྟའྱི་ཆར་བདུན་ཡོད་རེཔ་ད།ཤབདུན་པོ་དེ་དག་ཕལ་ཆེར་མཁྱེན་གསལ་རེད།ཤསོན་ཊ་གསར་པ་མ་གཏོགས་གཞན་དག་ཞུ་

མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤདེ་ནས་གནང་ཕོགས་འདྱི་ད་བར་དུ་གཤམ་འོག་ནས་ཏོག་ཙམ་ཐོན་གྱི་རེད།ཤལོ་ལྟར་ཟློས་

གར་དུ་ཞོ་སྟོན་ཟེར་མཁན་ཞྱིག་ཕུལ་སབས་རྐང་དེ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་དེར་ལེགས་སེས་ཕུལ་བ་ལས་གཞན་དམྱིགས་
བསལ་གང་ཡང་མེད་པ་རེད།ཤལེགས་གསོལ་སྟོང་མྱིན་ཙམ་ཕུལ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤདེ་ནས་གསར་པ་ཞྱིག་ཞུགས་པ་
ཡྱིན་ན།ཤསྒོར་འབུམ་ལྔ་ཞྱིག་མ་དངུལ་གྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤགོང་དུ་འབུམ་དྲུག་ཟེར་རྒྱུ་འདྱི་སོན་ཌ་ཆོལ་གསུམ་
གྱིས་གསར་དུ་ཞུགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང།ཤདེར་འབུམ་ལྔ་དང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་འཁབ་ཆས་ལ་སོགས་པ་ཚང་མ་གང་ཡང་མེད་ས་ནས་བེད་
དགོས་སྟབས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་འབུམ་གཅྱིག་ཙམ་གནང་སྟེ་དྲུག་དེ་དེ་འད་ཡྱིན་པར་འད་སྙམ།

སེ་ར་བེས་ཀྱི་ངོས་ནས་གནང་རྒྱུ་དེ་དངོས་གནས་དང་གནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་མྱིག་

དཔེ་བཟང་པོ་ཞྱིག་རེད།ཤང་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་དེ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤབར་ལམ་ཞྱིག་ནས་དེའ་ྱི ཁུལ་དེར་
མང་པོ་ཞྱིག་སེབས་སོང་།ཤསོང་ཙང་ང་ཚོའྱི་འདྱི་ནས་བ་རྒྱུ་དེ་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་མཐུན་འགྱུར་དང་བཟང་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་

རོགས་སོར་རེད་མ་གཏོགས་རྐང་གང་ཟག་གཅྱིག་ནས་གྲྭ་ཚང་སོ་སོ་ནས་འགན་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས། ལྷག་པར་དུ་ཤེས་ཡོན་དང་
འཕོད་བསྟེན་དང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོན་སྡེ་སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་འདའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་སེལ་རྒྱུ་དང་འགོ་
གོན་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་འདུགཤརྱིམ་པས་མང་པོ་ལ་ཡོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་རེད་
བསམ་པ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤའདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་གསུངས་སོང་།ཤསེ་ར་བེས་ཀྱི་དེ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
མཁྱེན་རོགས་དང་ཟུང་འབེལ་དེ་འད་ཡོད་པ་གསུངས་བྱུང།ཤདེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་

དང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་རྣམ་པ་ཚོས་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཟུང་འབེལ་དང་ཐུགས་སང་།ཤགང་ཡང་གནང་རྒྱུ་མེད་རུང་
མཉམ་དུ་གཅྱིག་བེད་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཁ་

ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོ་སོ་འཕོད་བསྟེན་གྱི་དབང་གྱི་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ཞུ་ཐུབ་མྱིན་མྱི་ཤེས། གང་ལྟར་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་
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སོ་སོའ་ིསྒང་ལ་སྤུངས་ཡོང་དུས། སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བའྱི་ནང་དུ་གཅྱིག་སྤུངས་རྒྱུ་དེ་སོ་སོའ་ིའགན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་
ཆ་ནས། དེ་ནས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བཤད་འདོད་བྱུང།

( དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། གསུངས་སད་ཏོག་ཙམ་ཆེ་རུ་བསོན་རོགས་

གནང། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་ནས་གསུངས་ཐོས་ཀྱིས་མྱི་འདུག་གསུངས་ཀྱི་འདུག) ལགས་སོ། དོན་ཚན་ ༡༩
པའྱི་ནང་ལ་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་མའྱི་སོར་དེ་རེད། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྒྱལ་བའྱི་དབང་པོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ནན་པོ་

ཕེབས་ནས། དགེ་བཤེས་མ་ཞྱིག་བཏང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་རེད་སྙམ། ཕོ་མོ་འད་མཉམ་ལ་སོག ས་པའྱི་
གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ལ་ལམ་ཁ་ཞྱིག་དང་། ར་བའྱི་གོ་སབས་བསྐྲུན་པ་ཧ་ལས་པའྱི་
ཡག་པོ་རེད། དེ་བཞྱིན་དགེ་བཤེས་མ་ཐོན་པ་ནང་བཞྱིན་ད་དུང་ལྷ་རམས་མ་དེ་ཚོ་བཏང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་དེ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་

ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་བཞྱིན་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ལམ་ཁ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང། དེ་གཅྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དགེ་བཤེས་མའྱི་ལག་འཁྱེར་དེ་སད་པ་ནང་བཞྱིན། སྱི་ཚོགས་གཞན་གྱི་ནང་ལ་མཁན་མོ་དང་དགེ་བཤེས་མ།

སོར་དཔོན་མ། ལ་སོགས་པའྱི་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་གནས་རྱིམ་མང་པོ་ཞྱིག་དང་ཐོབ་ཐང་མང་པོ་ཞྱིག་

ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་འགན་འཁུར་ནས་མ་འོངས་པར་ལག་འཁྱེར་སོད་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་དང།
འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། དེ་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། སྱིར་ལག་འཁྱེར་དེ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་ནས་སོད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད་དམ། ཡང་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་ནས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་བཞྱིན་གོང་ལ་ཉ་པ་དེ་རེད། དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་དང་འབེལ་བ་དེ་ཡྱིན། སྱིར་ད་ལོ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཐེངས་

༣༤ པ་དེ་ཚོགས་པ་རེད། སབས་དེར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་འགན་འཁྱེར་ནས། དེའྱི་འོག་ལ་ག་སྒྲྱིག་ཚོགས་ཆུང་ཚང་

མའྱི་ངོས་ནས་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པོ་བྱུང་སོང། དུས་རྒྱུན་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ངོས་ནས་བསགས་བརོད་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་དེ་འད་མེད། ཡྱིན་
ནའང་སར་དང་མ་འད་བའྱི་ཡག་པོ་བྱུང་སོང། དེ་ལ་སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུའྱི་ཡོད། ཁྱད་པར་དུ་སབས་དེ་དུས་

༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་སྐུ་ཕྱྭ་དང་མྱི་མང་གྱི་བདེ་འཇགས་སོར་ནས་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཚད་མཐོན་པོའ་ི ག་སྒྲྱིག་ཡག་པོ་བྱུང་སོང། ང་
རང་ཚོའྱི་ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་བདག་པོ་༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྱི་མཛད་རེས་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་སྒང་ལ་ངོམས་རྒྱུ་ཞྱིག་
ཡོད་དུས། དེའྱི་སབས་སུ་ཕར་ཚུར་ཕེབས་དུས་གནས་འབབ་ག་སྒྲྱིག་ལ་སོགས་པ་ཕོགས་གང་སར་ནས་བོ་ཡྱིད་ཚིམས་པོ་ཞྱིག་
བྱུང་སོང།

དེ་ནས་སྱིར་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་འབེལ་ཡོད་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་

ནང་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་ཡར་ཞུ་རོགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར། ག་རེ་ཞུ་དགོས་འདུག་ཟེར་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་མཛད་སྒོ་
ཡྱིན་ནའང་འད། བཀའ་སོབ་གནང་ས་ཡྱིན་ནའང་འད། ཆོས་གསུང་ས་ཡྱིན་ནའང་འད། ཡར་མར་ཕེབས་པའྱི་སབས་ལ་༸གོང་ས་

མཆོག་ཐུགས་སྙྱིང་རེ་ཆེན་པོའ་ི བདག་ཉྱིད་ཅན་ཡྱིན་བསྡད་དུས། རས་འཁོགས་མཐོང་ནའང་འད། གསར་འབོར་བ་མཐོང་ནའང་
འད། མང་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཕར་ཚུར་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་འགོ་ཡྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་སྒང་ལའང་མ་འོངས་པར་མྱི་ཕེབས་རྒྱུར་
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བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཏོག་ཙམ་བཀག་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་དེ་འད་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན།

དེང་སང་གྱི་ཁོར་ཡུག་འདྱི་ལ་ཐབས་ལམ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་༸གོང་ས་ལ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོད་དུས། དེ་ཚོར་ཡང་གལ་ཆེ་
དོན་ཆེན་དུ་གཟྱིགས་ནས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་འདྱི་འད་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་ཕར་ཚུར་ཕེབས་པ་དེ་ལ་ཡང་དོ་སང་བེད་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་སོ་སོ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འགོ་དུས་གཞན་གྱིས་དྱིས་པའྱི་དྱི་བ་ལ་ལན་མ་ཕོག་པ་ཞྱིག་དེ་རྱིང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་

བཀའ་བོན་ལ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་སབས་དེ་དུས་ལས་རགས་ཤྱིག་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྒང་ལ་བཀམས་པ་རེད། ལས་
རགས་དེ་ཁ་གསལ་པོར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་མཁན་པོ་དང་སོབ་དཔོན་ཞེས ་པ་ཚང་མའྱི་སྒང་ལ་དགེ་བཤེས ་ཞེས ་དེ་འད་ཞྱིག་སར་

གཞག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྒང་ལ་ཕོགས་གཉྱིས ་ཀྱི་སྒང་ནས་དྱི་བ་དེ་བཏོན་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་མྱིང་འདོགས་མཁན་གྱི་རྱིགས་
གཅྱིག་དང་། མྱིང་མྱི་འདོགས་མཁན་གྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཅེས་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། མྱིང་འདོགས་མཁན་གྱི་རྱིགས་དེ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་
ཚོའྱི་སོབ་སོང་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་མཐར་གཏུག་གྱི་འབས་བུ་ཟེར་ནའང་འད། ཁོ་རང་གྱི་
གནས་རྱིམ་མམ་གོ་རྱིམ་དེ་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་མྱིང་དེ་གང་སར་བཏགས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཁོ་རང་ཚོར་ལའང་མཛའ་བོ་ཞྱིག ་ཀང་

མཐོང་གྱི་ཡོད་ས་མ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་དེའྱི་མྱིང་དེ་མྱིང་བཏགས་པའྱི་ཁོར་ཡུག་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་མྱིང་གྱི་མགོ་
ལ་དེ་འད་ཞྱིག་ཧོབ་ཏེ་བཏགས་བཞག་དུས་ཡང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་སེམས་ལའང་ཚོར་སང་དམྱིགས་བསལ་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད།

སྱི་ཚོགས་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། སོ་སོ་ལ་ལམ་དང་ལུགས་སོལ། ལོ་རྒྱུས་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་མྱིང་རེ་ཡོད་དུས། དེའྱི་མྱིང་དེ་
སོར་བཞག་བས་ཏེ་འཇོག་དགོས་རྒྱུ་དེ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་གནད་ཅྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཕག་སེལ་མང་པོ་

ཞྱིག་གྱིས་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་འགའ་ཤས་ནས་
འདྱི་ཚོ་ཡང་ཆུང་ཆུང་ནས་ཆེན་པོ་བཟོ་རྒྱུའྱི་གེང་སོང་དེ་འད་བཟོ་མྱི་སྱིད་པ་ཞྱིག་མ་རེད། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ད་རྒྱ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་གནས་
བབ་ལ་ཕར་ལྟ་ཡོང་དུས། དེའྱི་ལས་རགས་དེ་སྱི་ཚོགས་སྒང་ལ་བཀམས་ནས་འགེལ་བཤད་མང་པོ་ཞྱིག་བསོན་གྱི་འདུག (དཔལ་

ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བསྡུ་རོགས་གནང།) ལགས་སོ། དྱི་བ་གཉྱིས་ཡོད། ཕལ་ཆེར་སར་མ་དྲུག་སོད་དགོས་ས་རེད། དེ་
ཡྱིན་དུས་དེའྱི་སྒང་ལའང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་ཁ་སང་གོང་དུའང་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སོ་སོ་ཉམས་ལེན་བེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གནས་སྟངས་ཁ་ཁ་རེད་མ་གཏོགས། མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་གཙོ་བོ་འགན་ཁུར་ནས་ང་ཚོ་རྱིས་མེད་རྱིས་མེད་ཅེས་མང་པོ་ཞྱིག་

གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཀང། མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་དོན་དངོས་པོ་ཐོག་གྱི་ང་ཚོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་སྒང་ནས་ཕག་
ལས་དེ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཡག་པོ་ཆགས་ས་རེད།

དེ་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོག ས་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་སགས་གསུམ་ཞེས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་དང་དོན་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་སོར་ལ་ཕག་

རོགས་སྱི་འཐུས་ཤཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང། དེ་ག་རང་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། དེ་ལ་ཕོགས་གང་
ས་ནས་མཐུན་རྐྱེན་རོགས་རམ་བེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དཔེར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ས་ཁུག་
ལུང་ཁུག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འགྱིམ་འགྲུལ་དང་ཕོགས་གང་ས་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་འདུག ཤར་ཁུམ་པོ་ལྟ་བུར་ཆ་

བཞག་པ་ཡྱིན་ན་གནས་སའྱི་ཁོར་ཡུག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དཀའ་ངལ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ཡང་ས་མཚམས་
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ཀྱི་མྱི་གཞན་པ་མ་ཡྱིན་པ། ང་རང་ཚོ་བོད་རྱིགས་གཙང་མ་ཡྱིན་པ་བརྒྱ་ཕག་མང་པོ་ཡོད་སའྱི་ས་གནས་དཀའ་ངལ་ཅན་མང་པོ་
ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་དེ་ལྟ་བུའྱི་སྒང་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གང་འད་གནང་གྱི་ཡོད།
ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་བཞེངས་ཏེ་གསུང་གྱི་ཡོད་དུས། བཀག་རྒྱུ་མ་བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཟུར་བཀོལ་དེ་གཞྱི་

ནས་ཡོང་རྒྱུ་རེད། དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་དང་འབེལ་བའྱི་སོར་དེ་ཟུར་བཀོལ་ནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་
དངུལ་རྱིས་སྒང་ལ་འགོ་དུས་རེས་སུ་ཚང་མས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྒང་ལ་གསུང་རོགས་གནང་། ཟུར་བཀོལ ་སབས་སུ་ཟུར་

བཀོལ་བགོ་གེང་བས་པའྱི་སབས་སུ་གསུང་ཆོག་པའྱི་གོ་སབས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 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 ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་དང་འབེལ་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་

དགོས ་བསམ་བྱུང་། རྱིས་འགོ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གྲྭ་བཙུན་གྱི་འཚོ་གནས་ཐད་ལ་ཅུང་ཟད་ཞུ་ན་བསམ་སོང་། གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་
དགོན་པ་སོ་སོ་རང་ཁ་རང་གསོ་བེད་པའྱི་བཟོ་འད་བོ་ཡོད་པ་རེད། ངས་འདྱིའྱི་སོར་བཤད་པའྱི་སབས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཁག་ཅྱིག་ལ་ཐོབ་ཐང་རོད་པ་འད་བོའ་ི ཚོར་སང་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དོན་ལྔ་སོད་དྲུག་དཔང་དུ་བཞག་སྟེ་ཐོབ་ཐང་རོད་ཀྱི་

མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རང་ཉྱིད་གྲྭ་ཚང་ཞྱིག་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན་དུས་གྲྭ་ཚང་གྱི་བདེ་སྡུག་དེ་ང་དང་ང་འད་བོས་མ་གཏོགས་ཤེས་ཀྱི་
མེད་པས་མ་ཞུ་ཐབས་མེད་རེད། རང་ཁ་རང་གསོ་བེད་པའྱི་དགོན་པ་དེ་ ནྱི་དཔལ་འབོར་གང་འཚམ་ཡོད་མཁན་དེ་ཚོ་རེད་མ་
གཏོགས་དེ་མྱིན་གྱི་དགོན་པ་རྣམས་རང་ཁ་རང་གསོ་བེད་པར་ངས་ངོས ་འཛིན་བེད་ཀྱི་མེད། གྲྭ་བཙུན་གྱི་འཚོ་གནས་ཐད་ལ་

འབུམ་བཞྱི་དང་བརྒྱད་ཁྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་བཞྱིའམ་ལྔ་ལ་བགོ་དགོས་པ་རེད། དེས་ན་གྲྭ་པ་རེ་ལ་ཐོབ་ཆ་

ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྱིད་གྲྭ་བཙུན་ལ་གནང་བའྱི་དངུལ་སྒོར་འདྱི་ཚོའྱི་དོད་དུ་མཚན་དོད་ལྟ་བུ་གནང་གྱི་ཡོད་ན། ང་ལ་གང་

ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དེ་མྱིན་འཚོ་སོན་ཞེས་པའྱི་ཚིག་འདྱིའྱི་དོན་དངོས་ལ་གཞྱིགས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་ན་འདང་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་གོང་དུ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་ཀང་། སོན་མ་ཡྱིན་ན་གྲྭ་པ་རེ་ལ་ཟླ་རེར་ཧྱིན་སྒོར་ཉྱིས་བརྒྱ་མ་

གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡང་ལོ་གཅྱིག་གྱི་རེས་ལ་རག་ལ་མ་རག་རེད། རེས་སུ་ཁ་སོན་བས་ཏེ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་
རེད། ད་ལྟ་བཞྱི་བརྒྱ་ཡོད་པ་གསུངས་སོང་ཡང་དོན་དངོས་སུ་ལག་ཏུ་ག་ཚད་བབ་ཀྱི་ཡོད་ན། སོན་མ་ངས་ཐེངས་ཤྱིག་ཞུས་མོང་།
ད་དུང་བསར་དུ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། རབ་བྱུང་གྱི་འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་པ་མ་འོངས་འབྱུང་འགྱུར་བཅས་ལ་
བསམ་ན། བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དོན ་དུ་འབུར་དུ་ཐོན ་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དེ་རབ་བྱུང་ངུར་སྱིག ་གྱི་སྡེ་རེད་མ་

གཏོགས་གཞན་ངས་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་མེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཆེ་མཐོང་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་ནང་
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བཀོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད། གང་ལྟར་དེ་ཚོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་འབུར་དུ་ཐོན་པ་ཞྱིག་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་
མ་གཏོགས་དངུལ་ཕན་བུ་འདྱིས་གང་ཡང་འདང་གྱི་མ་རེད།

དེ་བཞྱིན་བཞྱི་པར་གྲྭ་བཙུན་ལ་ཛ་དག་ངེས་མེད་སྨན་བཅོས་ཞེས་པ་འདྱིར་བཀའ་ཤཤག་གོང་མའྱི་སབས་སུ་དེ་བཞྱིན་སྨན་

བཅོས་གང་དང་གང་དུ་ཞུས་ཡོད། ཛ་དག་གྱི་སྨན་བཅོས་གནང་བ་དེ་ལ་གངས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་ན་ག་ཚད་ཅྱིག་ལ་གནང་ཡོད ་པ་
རེད། གྲྭ་ཚང་གང་དང་གང་ནས་ཡྱིན་མྱིན་སོགས་ངེས་པར་དུ་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་ས་རེད་དན་གྱི་འདུག གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་

གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ཟུར་བཀོལ་མ་ཞུ་གསུངས་ཀང་ཡར་ལངས་ཚར་རེས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཟུར་
བཀོལ་ནང་དུ་ ༡༠༤ ཏ་པ། ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཀྱི་སོབ་དེབ་སྒྲྱིག་གཞྱི་ཞེས་པ་ཞྱིག་འདུག ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ཟུར་བཀོལ་སབས་སུ་བཀའ་མོལ་གསུངས་ཆོག་གྱི་རེད། དེ་མྱིན་
འདྱིའྱི་བར་དུ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དོན་ན་མཛད་དཀའ་རེད། བས་ཙང་དེ་རེས་སུ་ཆ་ཤས་ལེན་རོགས་གནང་།ཤསོན་རྱིས་གཏན་
འབེབས་བ་རྒྱུ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རེད། ) ལགས་སོ། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དེ་ལ།ཤག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་ལན་

ཕུལ་དགོས།ཤདང་པོ་དགེ་བཤེས་མའྱི་སོར་དེ་ལ། དོན་ཚན་གསུམ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང་།ཤལོ་རྒྱུས་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་དགེ་
བཤེས ་མ་ཐོན ་ཡོད་པ་རེད།ཤདགེ་བཤེས ་མ་ཉྱི་ཤུ་ཐོན་ཡོད་པ་རེད།ཤདགེ་བཤེས ་མ་ཐོན ་ཚར་བའྱི་རེས ་ལ།ཤབཙུན་དགོན་རེད།

བསྟན་པ་སྱི་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བ་བ་ག་རེ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རེད། ཁོང་ཚོ་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་
གྱིས་སགས་ཀྱི་སོར་ལ་སོབ་གཉེར་གནང་འདོད་ཡོད་ཅེས་གསུང་བཞྱིན་འདུགཤདེ་ཚོ་གཞྱི་ནས་ང་ཚོའྱི་བཀའ་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ཡོད།ཤ
ད་ལྟའྱི་ཆར་དགེ་བཤེས ་མ་དེ་དགེ་ལུགས་ཕོགས་ལ་གཏོག ས་ཡོད་པའྱི་སོལ ་འད་པོ་ཞྱིག ་ཡོད་པ་རེད།ཤདགེ་ལུགས་པའྱི་དགེ་
བཤེས་ཡྱིན་ན།ཤལོ་བཅུ་བདུན་ལ་གཞུང་ཆེན་མོ་དག་ལ་སོབ་གཉེར་གནང་། དེ་ནས་ལོ་དྲུག་ལ་དགེ་ལུགས་རྒྱུགས་སོད་ལ་ཕེབས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དགེ་བཤེས་མའྱི་རྒྱུགས་སོད་ལོ་བཞྱི་འགྱིམ་དགོས་པ་དེ་འད་རེད།ཤདགེ་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུགས་སོད་ལྟར་ན་སོབ་གཉེར་

ཚང་མ་ཚར་བའྱི་རེས་ལོ་དྲུག་ལ་དགེ་ལུགས་རྒྱུགས་སོད་འགྱིམ་དགོས་པ་རེད།ཤདགེ་བཤེས་མ་ལོ་བཞྱི་བས་པ་རེད།ཤདེ་ཡྱིན་མྱིན་
ལ་མ་ལྟོས ་པར་ཕྱི་ལོགས་ལ་འགེལ ་བཤད་གནང་དུས་ཚད་མཉམ་དེ་འད་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད།ཤཁྱིམས་དང་དེ་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་

བསམ་བོ་བཏང་ནས། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སད་ནང་འགེལ་བརོད་སྟབས་བདེ་པོ་མཐོང་གྱི་མེད་དུས། གཞན་དག་ཕར་བཞག་ནས།ཤདགེ་
བཤེས་ལྷ་རམས་ལ་དཔག་པའྱི་སབས་ལ་གཅྱིག་མཚུངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤལྷ་རམས་ཀྱི་ལམ་སོལ་དེ་གཏོད་རོགས་ཟེར་

ནས་ཁོང་ཚོས ་བསམ་ཚུལ་བཤད་པ་རེད། དེ་ནས་ད་ལྟར་བར་དུ་དགེ་བཤེས་མ་ཟེར་ནས།ཤའདྱི་ལྟར་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད།ཤ
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༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ནས་བཀའ་སོབ་མང་པོ་ཕེབས་ནས། དགེ་བཤེས་མ་ཐོན་ཐུབ་པ་རེད་དེ། ཐོན་པའྱི་སབས་ལ་མྱིང་ལ་
བལྟས་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་བས་ནས།ཤདགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་ཟེར་དགོས་ལབ་དུས།ཤདེ་བདེ་ པོ་ཞྱིག་མཐོང་མ་སོང་།ཤང་ཚོ་ནང་ཁུལ་དུ་

གོ་བསྡུར་བས་ཏེ་དགེ་བཤེས་མ་རང་འཇགས་བཞག་པ་རེད།ཤམྱིང་ལ་མ་བལྟ་དོན་ལ་བསྟས་ནས་དེ་ལྟར་བས་པ་ཡྱིན།ཤདགེ་བཤེས་
ལྷ་རམས་པ་བཟོ་རྒྱུ་དེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱི་དང་འབེལ་ནས་ཚིག་ཅྱིག་ཞུས་ན་ Technical འབེལ་ནས་

གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཡོད་ས་རེད། དོ་བདག་སོ་སོས་དེ་དག་གོ་དང་མ་གོ་ཅྱི་རྱིགས་ཡོང་གྱི་རེད་དེ། འགན་འཁུར་མཁན་ཚོ་ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ངོས་ནས་དེ་ཚོ་ལ་དོ་སང་མ་བས་རང་བས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཟེར་དུས་ལྷ་ལྡན་སྨོན་

ལམ་ཆེན་མོའ་ི སབས་ལ་དམ་བཅའ་འཇོག་མཁན་དང་། དེ་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་མར་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་པ་རེད། དེ་གསལ་པོ་རེད།
དེའྱི་སོན་ལ་གྲྭ་ཚང་སོ་སོ་ལ་སོར་བ་བརྒྱབ་ནས་གྲྭ་སོར་ལ་ཕྱིན་ནས་དམ་བཅའ་འཇོག་དགོས་པ་རེད། དེ་འད་མང་པོ་ཡོད་དུས།

དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་ཟེར་དུས་དགེ་ལུགས་པའྱི་གདན་ས་གསུམ་མཉམ་འཛོམས་ཀྱི་རྒྱུགས་སོད་དེ་དང་ཆ་འད་པོ་ཡྱིན་དུས། ད་

ལྟ་བཙུན་མའྱི་དགེ་བཤེས་མ་གཏོང་ཕོགས་དེའྱི་ཁོངས་སུ་མཐུན་འགྱུར་བས་པ་རེད་མ་གཏོགས་དེའྱི་འོག་ལ་འཛུལ་ཡོད་པ་མ་

རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཟེར་བ་དེ་གང་ས་ཅྱི་ཐད་ནས་གནང་སྟངས་ཞྱིག་མཐོང་སྟེ་གསུང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།
རེས ་སུ་མུ་མཐུད་ནས་འདྱི་འདའྱི་བཀའ་མོལ ་བྱུང་ན་དེ་དུས་གོ་བསྡུར་བེད་ཆོག དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོབ ་དཔོན ་དང་མཁན་མོ་ལ་

སོགས་པ། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་འབད་བརོན་ག་རེ་གནང་གྱི་རེད་ཟེར་དུས། དེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམས་
ཀྱིས་མཁྱེན་རོགས་ཡོང་ཆེད་དུ་བསྡུས་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུས་ན། གྲྭ་ཚང་ཡྱིནནའང་འད། བཙུན་དགོན་ཡྱིན་ནའང་འད། མཁན་པོ་ལབ་

དུས་ནམ་རྒྱུན་འདུལ་བ་ལྟར་དུ་ཡྱིན་དུས་མཁན་པོ་དེ་སྡོམ་པ་མཐོ་ཤོས་དང་དགེ་སོང་ཕ་མ་གང་རུང་ཡྱིན་དགོས་པ་རེད། དེ་མྱིན་
པ་ཡྱིན་ན་བདེ་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱིར་བཏང་མཁན་པོ་ཟེར་དུས་མྱིང་ཡོང་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས། སྱིར་བཏང་སྡོམ་པ་ལ་མང་པོ་ཡོད་པ་
རེད་དེ། སྡོམ་པ་ལ་སོགས་མར་གནང་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དགོས ་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་མཁན་མོ་དེ་དགེ་སོང་མ་མ་ཡྱིན་མཁན་

ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཅུང་མ་བདེ་བའྱི་བཟོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། མཁན་མོ་བཟོ་དགོས་ཟེར་བ་དེ་ད་ལྟ་བཏང་སྙོམས་ངང་གནས་བསྡད་ཡོད། དེ་
མ་ཡྱིན་པའྱི་དགེ་རན་ལ་སོགས་པ་གྲྭ་པའྱི་དགོན་པ་ལ་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཚང་མ་བཙུན་མ་རང་གྱི་འགན་འཁུར་རེད་ཟེར་ནས།

ལྷག་པར་དུ་དགེ་བཤེས་མ་ཐོན་མཁན་དེ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་སེམས་ཤུགས་སར་གྱི་ཡོད། དེ་ལ་འབད་
བརོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན།

ལག་འཁྱེར་དེ་ཆོས་རྱིག་དང་ཤེས་རྱིག་གང་གྱིས་གནང་བ་རེད་ཟེར་དུས། འདྱི་ཐེངས་དང་པོ་ཡྱིན་དུས་ཆོས་རྱིག་ལས་

ཁུངས་ཀྱིས་རྐང་འགན་ཁུར་ཡོད་པ་རེད། ར་པའྱི་ལག་འཁྱེར་སོད་མཁན་དེ་དགེ་བཤེས་མའྱི་རྒྱུགས་སོད་དོ་དམ་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་

བ་ཞྱིག་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་འཁྱེར་དེ་ཚོ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྡེ་ཚན་ཞྱིག་དང་རྒྱུགས་སོད་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་གྱིས་མ་
གཏོགས། སྒྲྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་དང་གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་གྱི་ངོས་ནས་སོད་བདེ་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ་སོན་མ་ཡྱིན་ཡང་སོད་

སོལ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ལག་འཁྱེར་དགེ་བཤེས་མའྱི་རྒྱུགས་སོད་དོ་དམ་ལྷན་ཚོགས་ནས་གནང་བ་རེད། དེའྱི་ངོས་ལ་
མཚན་རགས་གནང་མཁན་གྱི་ནང་ལ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཐེངས་འདྱིར་དགེ་ལུགས་པ་གཙོ་བོ་ཆགས་བསྡད་
ཡོད་དུས། དགེ་ལུགས་རྒྱུགས་སོད་ཀྱི་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་སོགས་ཚང་མའྱི་ཕག་འཁྱེར་ངོས་ལ་མཚན་རགས་གནང་མཁན་
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དེ་ཆོས་རེ་རྣམ་གཉྱིས་ནས་སུ་བགེས་པ་ཡྱིན་མཁན་དེས་མཚན་རགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་དགེ་བཤེས་མའྱི་ཕག་

འཁྱེར་དེའྱི་ངོས་ལའང་ཆོས་རེ་རྣམ་གཉྱིས་ནས་བགེས་པ་དེས་མཚན་རགས་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕག་འཁྱེར་གྱི་ངོ་
གདོང་དེ་རྒྱུགས་སོད་དོ་དམ་ལྷན་ཚོགས་དང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་པོར་ཞུས་ན་གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་གྱིས་ངོས་ནས་བེད་

མ་དགོས་པར་ག་ལེར་ག་ལེར་ཁོང་ཚོ་རང་གྱིས་བེད་ཐུབ་ན་ཞེས་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡོད། བསམ་བོ་ད་ལྟ་ནས་གཏོང་བཞྱིན་
ཡོད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དེའྱི་ནང་ལ་རོགས་པ་བེད་མཁན་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ཚོགས་གཙོ་ཟེར་བ་དང་། ཕག་འཁྱེར་སོད་མཁན་

ཟེར་བ་ལྟ་བུ། གོ་སྒྲྱིག་བེད་མཁན་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། དེ་དག་རྱིམ་བཞྱིན་མྱི་དགོས་པ་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཕྱིར་འཐེན་བ་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད།

དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག དུས་འཁོར ་དབང་ཆེན་དེ་རེས ་ལ་འགེལ ་བཤད་ཞུས་ན་འགྱིག ་གྱི་རེད་དམ།

( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། འགྱིག་གྱི་རེད། ) ལགས་སོ། དེ་ནས་གྲྭ་བཙུན་སགས་གསུམ་ལ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་
སོར་དེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུང་པ་དེ་བདེན་པ་རེད་ཆོས་སྡེ་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་རང་ཁ་རང་གསོ་བེད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་

ཁུར་གནང་ནས་གྲུབ་འབས་ཆེན་པོ་ཐོན་ཡོད་པ་རེད་ཟེར། ཚང་མ་རང་ཁ་རང་གསོ་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད།
གསལ་པོ་གསུངས་པ་དེ་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་སྙོམས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་རོགས་སོར་བེད་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད།

དེ་འད་མ་ཡྱིན་པར་དགོས་ས་ལ་མཐུན་འགྱུར་མང་ཙམ་གནང་རྒྱུ་དང་མྱི་དགོས་ས་ལ་ཚུར་བསྐུམ་རྒྱུ་དེ་ག་རེ་ཡོད་མེད་བསམ་བོ་
གཏོང་ཆོག་པ་དང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ནས་གྲྭ་བཙུན་འཚོ་སོན་འདང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་བདེན་པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཏོག་ཙམ་འཁྲུག་གནང་བ་དེ་གྲྭ་བཙུན་གྱི་འཚོ་སོན་ཟེར་བ་དེ་དང་སོབ་ཡོན་ཟེར་བ་དེ་གཉྱིས་ཁ་ཁ་

རེད། སོབ་ཡོན་ལ་སར་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་སོར་མ་ཐུབ་པར་ཟླ་བ་རེ་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༣༠༠
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ་གསར་འབོར་ལ་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། འཚོ་སོན་ཟེར་བ་དེ་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་མེད་མཁན་གྱི་ཁ་འཐོར་
གྱི་རྱིགས་དེ་དག་ལ་ཟླ་བ་རེ་ལ་ ༤༠༠ གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་འབོར་ཡང་ཁ་ཁ་རེད། ཛ་དག་སྨན་བཅོས་དེ་ད་ལྟ་ཞུས་པ་
ནང་བཞྱིན། ལོ་རག་པར་དགོན་པ་གང་ནས་ཡོང་ཟེར་བ་ཡོད་པ་མ་རེད། སུ་ཡོང་ནའང་ངོས་སོར་དང་ས་གནས་ནས་རྒྱབ་གཉེར་

ཡྱིག་ཆ་དགོས་པ་རེད། དེ་ལོ་རག་པར་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་འཛིན་དང་དེ་དག་དགོས་ན་གཟྱིགས་ཆོག་ཆོག་ཡོད་པ་རེད།
གང་རེད་ཅེ་ན། ལོ་སོན་མ་འགོ་སོང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཕྱིན་མེད་ན། ལོ་རེས་མའྱི་སོན་རྱིས་ནང་རག་ཁག་པོ་དང་། རག་པ་
ཡྱིན་ནའང་རྱིས་འགོ་འཛིན་ས་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་མ་གཏོགས་གནང་སོལ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཁ་ཤས་ལ་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། ལོ་སོན་མའྱི་ནང་
འགོ་སོང་གང་ལ་གང་འཚམ་སོང་ཡོད་པ་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་ཐོག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་བཞྱི་ནས་ཕག་བརྐྱངས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་སྒོ་ཕེ་
ནས་བཞག་ཡོད་པས་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། སང་ས་དོ་ཕག་ཚོུད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསེང་ཡྱིན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

སབས་ ༡༦ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༣ པ། དེ་རྱིང་ལས་ཉྱིན་ ༨ པ་དེ་ཆགས་ཡོད།
དེ་རྱིང་ས་དོ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་བདུན་པའྱི་
སྙན་ཐོར་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཇུག་གནོན་གནང་བར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསར་ཞྱིབ་དང་འབེལ་མཇུག་གནོན་གནང་བའྱི་

སྙན་ཐོ་སྙན་སྒྲོན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། སྙན་སྒྲོན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་
ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག སྙན་སྒྲོན་སབས་མཇུག་སོང་ཟྱིན་པ་དང་། རེའུ་མྱིག་དེ་དག་ལགས་ཀོག་མ་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག མུ་
མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་རྱིགས་རྣམས་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ། སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

༄༅།ཤ།བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་ཤ༧ཤཔའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་
སྙན་ཐོར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བདའ་འདེད་མཇུག་སོང་ཇྱི་གནང་གྱི་སྙན་ཐོ་ཕུལ་འབོར་
བྱུང་བར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་མཇུག་སོང་ཇྱི་ཞུས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙན་ཐོ།
གཅྱིག ལས་དོན་ཞུ་ཕོགས་སོར།

༄༅།ཤ།སབས་ཤ༡༦ཤཔའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ཤ༢ཤཔའྱི་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་ཡྱིག་
ཆ་ཨང་ཤ༤༥ཤཔའྱི་དགོངས་དོན།ཤབོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་ཤ༧ཤཔས་བོད་

མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་གཙོ་བོ་རྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ཤལོའ་ི རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་
ཞུས་པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བདའ་འདེད་མཇུག་སོང་ཇྱི་གནང་གྱི་ཕོགས་བསྡོམས་སྙན་ཐོ་ཚོགས་དྲུང་
ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༨ཤཚེས་ཤ༣༠ཤཉྱིན་ཤོག་གངས་ཤ༡༢༨ཤདང་རྒྱབ་ལོངས་ཟུར་སར་བཅས་ཕུལ་འབོར་བྱུང་བར་
སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསར་ཞྱིབ་དང་འབེལ་མཇུག་གནོན་ཇྱི་ཞུས་དང་ལས་དོན་ཞུ་ཕོགས་གཤམ་གསལ།
༡།

ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༡༠ཤཚེས་ཤ༢༥ ནས་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༧ཤཟླ་ ༢ ཚེས ་ཤ༢ བར་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་མང་ཆེད་

ཚོགས་ཀྱིས་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་ཤ༧ཤཔའྱི་སྙན་ཐོར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བདའ་འདེད་མཇུག་སོང་ཇྱི་
གནང་གྱི་སྙན་ཐོ་ཕུལ་འབོར་དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་དང་འབེལ་ཕག་ལེན་འཁེལ་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཕུད།ཤམུ་མཐུད་མཇུག་

སོང་དགོས་རྱིགས་སྙན་འགོད་ཆེད་ཟུར་འདོན་དང་།ཤཁག་ཅྱིག་དུས་བཀག་ནང་ཚུད་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཁུངས་སུ་བར་ལན་
བཏང་པ་དང་།ཤདེ་མྱིན་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྱིས་གཙང་བཟོས་ཡོད་མེད་དང་།ཤག་བསྒྱུར་དང་རྱིས་བསུབ་གཏོང་དགོས་རྱིགས་བཏང་ཟྱིན་

ཡོད་མེད།ཤདེ་བཞྱིན་འབེལ་ཡོད་འགན་ལྷན་སོ་སོས་ཐག་གཅོད་ཇྱི་གནང་སོགས་དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞྱིན་ཟུར་འདོན་གྱིས་ལས་ཁུངས་
སོ་སོའ་ིའབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཆེད་འབོད་ཀྱིས་འདྱི་ཞྱིབ་དང་ལམ་སྟོན་བཅས་བས།

100

༢།

ལས་ཁུངས་སམ། སྡེ་ཚན་རེ་ཟུང་གྱིས་ཉྱིན་ཤས་དུས་འགངས་ཞུས་པ་ལས་དེ་མྱིན་མང་ཆེ་བས་ལན་འདེབས་གསལ་

བཤད་དུས་ཐོག ་གནང་འབོར་བྱུང་།ཤའོན་ཀང་སབས་དེར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཚང་མའྱི་རྱིས ་ལོ་གསར་པའྱི་སོན་རྱིས ་འགོད་

འབུལ་གྱི་དུས་ཚོད་སྟབས་འཁེལ་དང་།ཤདབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་གཏོང་ལེན་འགན་འཛིན་མང་པོ་དུས་དབང་གོ་སྒྲྱིག་ཚོགས་
ཆུང་ཁོངས་ཡོད་པས་ཕོགས་ཕེབས་སབས་འཁེལ་བཅས་ཀྱིས་ཀང་ལན་འདེབས་འབུལ་ཕོགས་ལ་དུས་འགངས་ཀང་བ་དགོས་
བྱུང་།
༣།

ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༧ཤཟླ་ཤ༢ཤཔའྱི་ཚེས་ཤ༢ཤབར་འབེལ་ཡོད་དྲུང་ཆེ་དང་།ཤརྱིས་པ།ཤལས་བེད་རྣམས་ཆེད་འབོད་ཀྱིས་མཇུག་

སོང་དགོས་རྱིགས་དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞྱིན་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་ནས་བདའ་འདེད་བས་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་དང་དན་རགས་ཚད་ལྡན་ཡོད་

རྱིགས་རྣམས་གཙང་བཟོ་བས་པ་དང་། འཐུས་གཙང་མ་བྱུང་བ་དང་། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་རྱིགས་རྣམས་སྙན་འགོད་
བས་ཡོད།
༤།

ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་གྱིས་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་དང་།ཤམུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་རྱིགས་ཁག་ལ་ཐག་གཅོད་གཙང་མ་

ཞུས་པ་དང་འབེལ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་མཐའ་མའྱི་སྙན་ཐོ་ཟྱིན་བྱིས་སུ་བཀོད་དེ་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༧ཤཟླ་ཤ༢ཤཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་རྒྱུན་ལས་ལྷན་

ཚོགས་སུ་སྙན་སྒྲོན་དང་སགས་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་གོས་ཆོད་དགོངས་དོན་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་སྙན་ཐོ་ད་ལམ་བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ཤ༣ཤཔའྱི་ཐོག་འབུལ་ལམ་ཞུས།
༡།

གཉྱིས། ཞྱིབ་འཇུག་ཇྱི་ཞུས་དང་།ཤགྲུབ་འབས་གནས་སྟངས།

མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་ཤ༧ཤཔའྱི་སྙན་ཐོ་ནང་གསལ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་ཁག་ཕུད།ཤམཇུག་

སོང་གཙང་སེལ་མ་བྱུང་བའྱི་དོན་ཚན་ཁག་རེ་རེར་ཡྱིག་ཐོག་ལན་འདེབས་དང་།ཤདེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཟུར་འཛར་དང་བཅས་ཕུལ་
འབོར་བྱུང་བ་ཡོངས་རོགས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་བསར་འདྱི་ཡང་འདྱི་དང་།ཤལྷག་པར་རྱིས་གཙང་མ་བྱུང་བའྱི་ཁོངས་ནས་རྱིས་

གཙང་བཟོ་ཐུབ་རེ་ཡོད་པ་རྣམས་ད་རེས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་ཆེད་དུས་ཚོད་རྒྱས་བཀག་གནང་བ་ནང་ཚུན་ལན་གསལ་འབོར་བར་
སར་ཡང་བསར་ཞྱིབ་ཀྱིས་ད་དུང་མཇུག་འདེད་དགོས་རྱིགས་ཁག་ཅྱིག་གཙང་བཟོ་བ་ཐབས་དང་འབེལ།ཤ ད་རེས་གཙང་བཟོ་གང་
ཐུབ་ཀྱིས་ལོ་ལྟར་རྱིས་སྙན་ཁྱོན་ཆེ་དེ་དག་མུ་མཐུད་འགོད་འཁྱེར་བ་མྱི་དགོས་པ་ཡོང་ཐབས་ལ་ཤུགས་སོན་གང་ཡོད་བརྒྱབས་
ཡོད།
༢།

རྱིས ་གཙང་བཟོ་མ་ཐུབ་པའྱི་ལྷག་འཕོས་རྣམས་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོག ས་ཆུང་སབས་ཤ༨ཤཔས་མཇུག་སོང་ཆེད་

གཟྱིགས་བདེ་ཡོང་སད་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༧ཤཟླ་ཤ༢ཤཚེས་ཤ༢ཤབར་གྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་
གསལ་འདོན་བས་ཡོད།
༡།

གསུམ།ཤརྒྱུན་ལས་ཀྱི་མཐོང་ཚུལ།

མང་ཚོག ས་རྱིས ་ཁའྱི་ཚོག ས་ཆུང་སབས་ཤ༧ཤཔས་ཞྱིབ་འཇུག་མཚོན་ལས་དོན་རུ་ང་ཞྱིབ་ཚགས་དང་འབེལ ་གོས ་

ཚོགས་སུ་སྙན་ཐོ་དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞྱིན་སྙན་སྒྲོན་གནང་བ་དང་།ཤའཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་ལམ་སྟོན་འོག་ལས་ཁུངས་
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མ་ལག་དང་།ཤསྡེ་ཚན་ཁག་བཅས་ཀྱིས་མཇུག་གནོན་ནན་པོ་གནང་བར་བརེན།ཤད་རེས་རྱིས་སྙན་ཁག་ནང་གསལ་དངུལ་འབབ་
གང་ཙམ་ཕྱིར་བསྡུ་ཐུབ་པ་སོགས་རྱིས་རྙོག་རྱིགས་གང་འཚམ་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།
༢།

༣།
༤།

རྱིས་སྙན་མཇུག་སོང་གཙང་བཟོ་མ་ཐུབ་པར་ལྷག་བསྡད་ཁོངས་འགོ་སོང་སོན་བཏང་དང་།ཤབཀའ་འཁོལ་རེས་ཞུའྱི་
རྱིགས་ད་དུང་ཡང་མང་དག་ཡོང་འདུག་པ།ཤསད་འདྱི་རྱིགས་མྱི་འབྱུང་ཆེད་འབེལ་ཡོད་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་།
རྱིས་པ་སོ་སོས་འགན་འཁུར་ཆེ་བཞེས་གནང་དགོས་པ་མཐོང་།

གཏའ་འཇོག་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ངོ་མ་རྣམས་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་སོ་སོས་བདག་ཉར་གྱིས་གནས་སོས་སབས་རྱིས་སོད་
ལེན་གྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ཁོངས་འཇོག་དགོས་གལ་མཐོང་།

འབབ་ཁལ་གཞུང་ནས་ཕྱིར་སོག་ཡོང་དགོས་སོར་འབེལ་ཡོད་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་།ཤརྱིས་པ་སོ་སོར་འགེངས་
ཤོག ་འགེངས་འབུལ་སོག ས་དུས་ཐོག ་བ་དགོས ་ཀྱི་ཟབ་སོང་ངམ། ལམ་སྟོན ་གསལ་པོ་དུས་ནས་དུས་སུ་གནང་

༥།

དགོས་གལ་མཐོང་།

སྱི་ཁྱབ་རྱིས ་ཞྱིབ ་ལས་ཁང་ནས་ལོ་མང་རྱིམ ་བསགས་ཀྱི་རྱིས ་ཞྱིབ ་དུས་གཅྱིག ་ལ་མ་ཡྱི ན ་པར་ལོ་ལྟར་རྱིས ་ཞྱིབ ་
གནང་ཐབས་དགོས་གལ་ཆེ་བ་མ་ཟད།ཤབོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཀང་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་

ཁག་དུས་ཐོག་བཙུགས་ཏེ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་བདའ་འདེད་ཀྱིས་སབས་དུས་སོ་སོར་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་གལ་ཆེ ར་
༦།

མཐོང་།

ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཁག་དང་།ཤསྡེ་ཚན་སོ་སོས་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོར་མཇུག་གནོན་ཞུ་ཕོགས་ལ་སབས་དུས་སོ་སོར་དོ་
འཁུར་ཆེ་ཙམ་གནང་ན་མ་འོངས་པར་རྱིས་སྙན་རྱིམ་གསོག་ཕོན་ཆེ་རྱིགས་མྱི་ཡོང་བ་ཆགས་ངེས་ལ་བརེན་འཛིན་སོང་

༧།
༨།

ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་དབུས་ས་གཉྱིས་ལ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་སྐུལ་ལྕག་གནང་དགོས་སུ་མཐོང་།

རང་སོང་སྡེ་ཚན་ཁག་དང་།ཤབཟོ་ཚོགས་ཁག་གྱི་འགན་ལྷན་དུས་ཐོག་ཚོགས་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་རྱིས་
སྙན་མང་དག་གཙང་བཟོ་མ་ཐུབ་པའྱི་སོན་གནད་ཐོན་བཞྱིན་འདུག་པར་འཛིན་སོང་ནས་སྐུལ་ལྕག་གནང་གལ།

ར་ས་བོད་ཁྱྱིམ་ལག་ཤེས་བཟོ་གྲྭའྱི་རྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༢་་༡༣ཤལོའ་ི རྱིས་སྙན་རྣམས་ལ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་
སབས་ཤ༧ཤཔའྱི་སྙན་ཐོར་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཇུག་སོང་ལན་འདེབས་ནང་རྱིས་གཙང་བྱུང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྱིགས་ལ་རྒྱུན་

ལས་ནས་དྱི་བ་བསར་འདྱི་སབས་ལན་འདེབས་རང་འཇགས་ལས་འཕར་སེད་གང་ཡང་གནང་མྱི་འདུག་ན།ཤའབེལ་ཡོད་
༩།

འགན་ཁུར་བས་དོ་སང་ཆུང་སོན་དང་།ཤའགན་ཁུར་ཇྱི་བཞྱིན་མ་བྱུང་བའྱི་རྣམ་པ་མངོན་གྱི་འདུག

རྱིས་སྙན་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་རྱིགས་ལ་དྱི་བ་དང་བསར་འདྱི་སབས་དབུས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་རྱིས་པ་
སོགས་ནས་དབུས་སའྱི་ལན་འདེབས་རྣམས་ལ་དན་རགས་རྱིགས་སོགས་ཏག་ཏག་ཚང་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་མ་གནང་

བར་ཕུལ་འབོར་མཚམས་འདྱི་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་སབས་དྱི་བ་ཡང་འདྱི་མང་དག་དགོས་ཀྱི་འདུག་པས་དབུས་འབེལ་ཡོད་
ལས་བེད་སོགས་ནས་དོ་སང་ཆེ་ཙམ་གནང་དགོས་སུ་མཐོང་།
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༡༠།

རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་ལས་ཁང་དང་།ཤམང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སོ་སོས་སྙན་འགོད་སབས། ལས་ཁུངས་སམ་སྡེ་

ཚན་གང་ཡང་རུང་བར་ལོ་རྱིམ ་བསྟུད་སོན ་གནད་གཅྱིག ་གྱུར་ལྷག་བཞྱིན ་པརརྱིས ་སྙན་ཨང་གངས་སོ་སོ་ འགོད ་
དགོས ་ནའང་། ནང་དོན ་གཅྱིག ་གྱུར་ཡྱིན ་ཚེ་དཀྱུས་གཅྱིག ་ཏུ་ཟླ་སྒྲྱིལ ་གྱིས ་གསལ་འགོད ་ཞུ་ཐུབ་ཚེ་ཟློས ་སོན ་མྱི་
འབྱུང་བ་དང་།ཤཡྱིག་རོབ་ཆུང་བའྱི་ཁྱད་གནད་བཅས་ལ་བརེན།ཤམ་འོངས་པར་འབེལ་ཡོད་སོ་སོས་ཐུགས་སང་གྱིས ་

༡༡།

གནང་ཕོགས་དགོས་གལ།

རྱིས་སྙན་ནང་འགྱིག་ཁོངས་སུ་བཏང་ཟྱིན་པར་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོར་བསར་དུ་སྙན་འགོད་
ཞུས་པ་རྱིགས་གཅྱིག་འདུག་ན།ཤམང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་སོ་སོས་རྱིས་སྙན་དང་ལན་འདེབས་ཞྱིབ་
འཇུག་སབས་ཞྱིབ་ཆ་ཆེ་ཙམ་དགོས་གལ།

༡༢།

སྡེ་ར་ལྡུན་བདེ་སྱིད་གྱིང་འཕོད་བསྟེན ་སྨན་ཁང་གྱི་མང་ཚོག ས་རྱིས ་ཁའྱི་ཚོག ས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དོན ་ཚན་ ༣༧ཇ་༡
རྱིས་སྙན་ ༤་༡ ཡོང་བསྡད་ལྷག་འཕོས་རྣམས་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༢༠༡༧ ལོའ་ི ནང་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་གསལ་ཐད།
ཕྱི་ལོ་༢༠༡༤།༣།༣༡ ཉྱིན་རྱིས ་གསལ་ཡོང་བསྡད་སྒོར་ ༦༩,༨༣༩ གསལ་ཁོངས་ནས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་

བརྒྱུད་འབབ་ཁལ་ཡོང་བསྡད་སྒོར་ ༦༣,༣༣༩ དང་། ཁ་པར་གཏའ་འཇོག་སྒོར་༣,༥༠༠།༠༠དེ་བཞྱིན་ཀྱི་སྱི་ནད་གསོ་
ཁང་བཟོ་བཀོད་སྒོར་ ༣,༠༠༠ ཕུད། གཞན་ཡོང་བསྡད་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༢༠༡༧ ལོར་རྱིས་གཙང་བཟོ་ཐབས་འབད་
བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བར། འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟང་ཇྱི་ཆགས་འདྱི་བརད་གནང་བ་བཞྱིན་
འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཁུངས་སུ་འདྱི་བརད་བདའ་འདེད་གནང་འདུག་ཀང་ས་གནས་ནས་འགན་འཁུར་ལན་
གསལ་ཞུས་མྱི་འདུག་པ་དང་།

དེ་བཞྱིན ་ཅོན ་ཏ་ར་ནང་ཆེན ་སྨན་ཁང་གྱི་སྙན་ཐོ་དོན ་ཚན་༤༣་ཇ་༡རྱིས ་སྙན་ ༤་༢ སོད ་བསྡད་ཐད་

Health Education ཆེ ད ་འཕོད ་བསྟེན ་ལས་ཁུངས་ནས་སྒོར ་ ༩༠༡ དང་། སྒོ ར ་ ༩༠༡ ཁྱོ ན ་བསྡོམ ས་སྒོར ་

༡,༨༠༢ བྱུང་བ་ལས་སོང་ཁའྱི་ནང་གསལ་མེད་པ་སྨན་ཁང་དང་རྱིས་ཁ་རྙྱིང་པ་རྣམས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ལན་གསལ་

འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་གནས་གསལ་བ་ལྟར་གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་གསལ་ཐད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་གསལ་
བཤད་ངོ་བཤུས་དང་། དན་རགས་རྱིས་ཤོག་ཟུར་འབུལ་ཡོད་ཅེས་གསལ་བར། ཞྱིབ་འཇུག་སབས་གནས་སྟངས་ཁ་
གསལ་མྱི་འདུག་སྟབས།ཤའཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་འདྱི་ཞྱིབ་གནང་བར་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་སུ་

འདྱི་བརད་བདའ་འདེད་གནང་ཡང་ས་གནས་ནས་ལན་གསལ་གང་ཡང་ཞུས་མྱི་འདུག་པས། མ་འོངས་པར་དེ་རྱིགས་
མྱི་འབྱུང་བ་འགན་འཁུར་ནན་ཏན་བ་གལ།
༡།

བཞྱི།ཤསྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་རྒྱབ་གཉེར།

བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང།ཤལོ་འཁོར་སོན་རྱིས།ཤདངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་

དོན་ཚན་ཤ༥ཤཔའྱི་ནང་གསེས་ཤ༤ཤཔའྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན་ཕག་བསྟར་གྱིས་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་པས་ལས་དོན་བེད་འཛོལ་རྱིགས་
ལ་ཉེན་བར་བཏང་བ་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བཤུས་རེ་ལས་བེད་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་དུ་འབུལ་དགོས་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་
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སབས་ཤ༦ཤཔའྱི་སྙན་ཐོར་མཇུག་སོང་སྙན་ཐོའ་ིནང་རྒྱབ་གཉེར་གནང་ཡོད་པ་ལྟར། འབེལ་ཡོད་ཁུངས་སོ་སོས་ཕག་ལེན་གནང་གྱི་
ཡོད་ན་བརོད་མེད་དང་། ཕག་ལེན་མ་འཁེལ་བའྱི་རྱིགས་དང་། སད་ནས་ཉེན་བརའྱི་ངོ་བཤུས་འདེམས་ལྷན་དུ་འབུལ་རྒྱུ་འཚེམས་
ལུས་མེད་པ་བ་གལ།
༢།

རྱིས་ལོ་སོ་སོའ་ིནང་ཡོང་བསྡད་དང་སོད་བསྡད།ཤདེ་བཞྱིན་སོན་གནད་རྱིགས་ཐོན་པར་རྱིས་ཆད་དང་། གུན་གསབ།ཤཉེན་

བར།ཤརྱིས་བསུབ་གཏོང་དགོས་རྱིགས་སབས་དུས་སོ་སོར་བེད་མ་ཐུབ་པར་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་དང་འགན་ཁུར་མཁན་རྣམས་

ར་དགོངས་དང་ས་གནས་སུ་མེད་སྟབས་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་ཐབས་མེད་པ་དང། ཤདེ་བཞྱིན་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་།ཤསྡེ་ཚན་སོ་
སོའ་ིསྙན་ཐོའ་ིལན་འདེབས་མང་པོའ་ིནང་རྱིས་གཙང་བཟོས་ཟྱིན་གསལ་བ་གང་ཞྱིག་ལ་བྱུང་འཛིན་དང།ཤདན་རགས།ཤདེ་མྱིན་རྒྱབ་
རེན་སོགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ངོ་བཤུས་མཉམ་སར་མྱིག་སྟོན་མ་བས་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་དེ་དག་རྱིས་གཙང་བྱུང་བར་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུར་

ནར་འགངས་སུ་འགོ་བཞྱིན་འདུག་པས།ཤསོད་ཡོང་དང་།ཤགུན་གསབ།ཤཉེན་བར།ཤརྱིས་བསུབ།ཤག་བསྒྱུར་གཏོང་རྒྱུ་རྣམས་སབས་

འཕལ་གཙང་བཟོ་བ་དགོས་དང།ཤཉེན་བར།ཤརྱིས་བསུབ།ཤག་བསྒྱུར།ཤགཞན་ཡང་ལུགས་མཐུན་ཐག་གཅོད་ཟྱིན་རྱིགས་ཀྱི་ཁུངས་
སེལ་ལམ་དན་རགས་ཇྱི་ཡོད་འཚེམས་ལུས་སུ་མ་སོང་བར་རྱིས་ཞྱིབ་པས་གཙོས་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ལ་འབུལ་
དགོས།
༣།

རྱིས ་སྙན་ཐོག་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནས་ལམ་སྟོན་དང་བཅས་དུས་བཀག་ནང་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས ་

གསལ་བར།ཤགང་མྱུར་ལག་བསྟར་མ་བས་པའྱི་ཉེར་ལེན་ལ་བརེན་ནས་མཇུག་སོང་ངམ་རྱིས་གཙང་མེད་པ་མུ་མཐུད་ལྷག་འགོ་

བའྱི་སོན་གནད་རྱིགས་གང་འཚམས་ཐོན་འདུག་པས།ཤལམ་སྟོན་ལྟར་དུས་བཀག་ནང་མཇུག་སོང་ལག་བསྟར་ཐུབ་ངེས་རྱིགས་
ཐབས་ཤེས་ཡོད་རྒུས་སབས་འཕལ་སོ་སོར་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས།
༤།

འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་སྡེ་དང།ཤབཟོ་ཚོང་སོག ས་ཀྱི་རྱིས ་བསུབ་དང།ཤག་བསྒྱུར་དགོས་རྱིག ས་

ཁུངས་སོ་སོའ་ི སྱི་ལ་ཁྱབ་པའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཆོག་མཆན་བཀའ་འཁོལ ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག ་ནས་གཙང་བཟོ་བ་

དགོས་རྒྱུ་དང་།ཤགོས་ཆོད་སོགས་དན་རགས་རྱིགས་རྱིས་ཞྱིབ་པ་དང་།ཤམང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སོ་སོར་ངེས་འབུལ་
ཐུབ་པ་དགོས།
༥།

དབུས་སའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་དང།ཤམཉམ་འབེལ།ཤཟུར་སོང་སྡེ་ཚན།ཤབཟོ་ཚོང་སྡེ་ཚན་བཅས་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་ཆེད་རྱིས་

ཞྱིབ་པ་ཆེད་བཅར་སབས་འབེལ་ཡོད་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་སོ་སོས་འགན་འཁུར་ལན་འདེབས་དང།ཤརྱིས་གཙང་ཡོང་བ་བཟོ་
ཐབས་དགོས།ཤདེ་བཞྱིན་རྱིས་ཞྱིབ་པ་ཆེད་བསོད་སབས་རྱིས་གཙང་བཟོས་པའྱི་དན་རགས་ཡྱིག་ཆ་དང་བྱུང་འཛིན་སོགས་རྱིས་

ཞྱིབ་པར་མྱིག་སྟོན་མ་བས་པ་མང་དག་ཡོང་བ་འདྱིས་ཀང་རྱིས་གཙང་ཆགས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་སྙན་ཐོའ་ི ནང་སར་ཡང་འགོད་དགོས་ཀྱི་
སོན་གནད་དུ་འགྱུར་བཞྱིན་འདུག་ན།ཤརྱིས་གཙང་བཟོས་ཟྱིན་པའྱི་དན་རགས་རྣམས་རྱིས་ཞྱིབ ་པར་དུས་ཐོག་མྱིག་སྟོན་གྱིས ་
སབས་འཕལ་གཙང་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུར་ཐུགས་སང་ཆེར་བསེད་དགོས།
༦།

རྱིས་གཙང་མ་ཆགས་པའྱི་ཡོང་བསྡད་སོད་བསྡད་རྙྱིང་པ་རྣམས་རྱིས་སྙན་དང་།ཤམང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་

སྙན་ཐོའ་ི ནང་ཁ་གསལ་འདོན་དགོས་པ་དང་།ཤའདྱི་ནས་ཡོང་བསྡད་དང་སོད ་བསྡད་གང་ཐུབ་དངུལ་འབོར་གསལ་འཁོད་ཀྱིས་
104

མཇུག་སོང་དགོས་པ་སྙན་འགོད་བས་ཡོད།ཤགལ་ཏེ་ཡོང་རེ་ར་བ་ནས་མེད་ཚེ་རྱིས་ལམ་ནས་རྱིས་སེལ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དང་།ཤདེ་

བཞྱིན་ར་བ་ནས་སོད་ཁུངས་མེད་ཚེ་ག་བསྒྱུར་གྱི་ལམ་ནས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་པ་ལས་ལོ་རྱིམ་བསྟུད་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ི
ནང་འགོད་མྱི་དགོས་པ་བ་དགོས།
༧།

ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་ཕོགས་འབབ་བརྒྱ་ཆ་བསྡུ་འབུལ་མ་ཐུབ་པ་རྣམས་སྒྲྱིག་གསལ་ལྟར་གོས་ཚོགས་སམ་རྒྱུན་ལས་

ནས་ཆག་ཡང་ཞུ་དགོས།
༨།

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་དགོངས་དོན་ཐད་འབོར་རོགས་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་ཤ༡ཤའབབ་འབུལ་རྒྱུ་ལྷག་

བསྡད་དཀའ་ངལ་ཡོད་རྱིགས་རྣམས་བཀའ་ཤག་གམ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་གོས་ཚོགས་ནས་ཆག་ཡང་ཞུ་དགོས།
༩།

རང་སོང་སྡེ་ཚན་ཁོངས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་དགོས་དངུལ་ལེན་བེད་ཀྱི་འགལ་འཛོལ་བྱུང་བའྱི་རྱིགས་ལ་འགན་འཛིན་

ལྷན་ཚོགས་ནས་ཐག་བཅད་དེ་རྱིས་གཙང་བཟོ་གཏོང་གནང་བདེའྱི་ཐབས་ལམ་སྟོན་འདུག་པ།ཤསད་ནས་འགན་ལྷན་སོགས་ལ་
ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་འཁོལ་མེད་པར་དགོས་དངུལ་ལེན་བེད་ཀྱི་འགལ་འཛོལ་བྱུང་རྱིགས་ལ།ཤབོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་།ཤལོ་འཁོར ་སོན་རྱིས །ཤདངུལ་རྱིས ་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྒྲྱིག ་གཞྱི་དོན ་ཚན་ཤ༥ཤཔའྱི་ནང་

གསེས ་ཤ༤ཤཔའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་གཅྱིག ་མཚུངས་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུར་དམ་དོན་དགོས ་པ་དང་།ཤདེ་བཞྱིན་རྱིས ་འགོ་སོ་སོའ་ི

དགོས་དམྱིགས་བཀའ་འཁོལ་གནང་ཟྱིན་པར་ར་འཛིན་མ་བས་ཏེ་ནང་གསེས་རྱིས་འགོ་གཞན་ནས་གཏོང་བདེའྱི་རྱིགས་མྱི་ཆོག་པ་
བཅས་འཛིན་སོང་ནས་ལམ་སྟོན་བཀོད་མངགས་ནན་ཏན་གནང་དགོས།
༡༠།

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༌ཇ༌༥ རྱིས་སྙན་ཤ༥་༡༠ཤའོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉྱིས་ཀྱི་ཁང་ག་དགོས་གལ་མཆྱིས་

རྱིགས་ལ་ཁང་དོད་འཐོབ་ཆེད་གོས་ཚོགས་ནས་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞེས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་སྙན་

འབུལ་ཞུས་པར།ཤསྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྒྲྱིག་གཞྱི་ཁག་གྱི་དགོངས་དོན་སོགས་ཀྱི་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་གནང་བཞྱིན་
ཡོད་པའྱི་ཡྱིག་ཆུང་ངོ་བཤུས་ཟུར་འབུལ་ཡོད་ཅེས་གསལ་བའྱི་སོར།ཤསྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བཀའ་བསྡུར་དང་འབེལ་བསར་ཞྱིབ་
གནང་བར།ཤདབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱི་ཕོགས་དང་།ཤཟུར་ཕོགས།ཤལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ།ཤཐོབ་ཐང་

གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ཤ༡༩ཤཔར། "སྱིད་སོང་དང་།ཤབོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སབས་དབུས་
འོས ་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་འོས ་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉྱིས ་དགོས ་པ་ལས་བགེས ་ཕོག ས་དང་།ཤགཟྱིག ས་གསོལ ་མ་

གཏོགས་འགན་འཛིན་དང་འད་བའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།" ཅེས་གསལ་ཡོད་པ་དང་།ཤབོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་བགེས་
ཤག་བགོ་འགེམས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ཤ༡༠ཤཔའྱི་ནང་གསེས་ཤ༡།༢ཤདང་།ཤདོན་ཚན་ཤ༡༡ཤཔའྱི་ནང་གསེས་ཤ༡།༢ཤབཅས་ཀྱི་ནང་
ཁ་གསལ་འཁོད་ཡོད་སྟབས་སྒྲྱིག་གཞྱིར་བསར་བཅོས་འཁྱེར་མྱི་དགོས་པ་བས་ཡོད།
༡༡།

ཅེག་འཛིན་དང་ཌབ་འཛིན་གནང་ཕོགས་ཐད།ཤདངུལ་རྐྱང་སྒོར་ཤ༢༠,༠༠༠ཤལས་བརལ་ཏེ་སད་མྱི་ཆོག་པའྱི་འཛིན་སོང་

བཀོད་ཁྱབ་སྟེ།ཤམ་འོངས་པར་འཛིན་སོང་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་ས་གནས་ཡོངས་ལ་གཅྱིག་གྱུར་མ་ཡྱིན་པར།ཤས་གནས་ཀྱི་གནས་བབ་

ལའང་དགོངས་བཞེས་གནང་གལ།ཤཏྱི་ཛུ་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན།ཤཏྱིན་སུ་ཀྱི་ཡ་ཨ་སམ་ཁུལ་དུ་ཅ་དངོས་ཁག་ཉོ་རུ་བསོད་དགོས་
སབས།ཤཚོང་ཁང་གཅྱིག་ནས་ཅ་དངོས་ཆ་ཚང་མྱི་ཐོབ་པར་ཚོང་ཁང་གཉྱིས་གསུམ་ནས་ཉོ་དགོས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མ་ཟད།ཤ
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ཚོང་ཁང་ཕལ་ཆེ་བས་ཅེག་འཛིན་དང་ཌབ་འཛིན་ངོས་ལེན་གནང་གྱི་མེད་པར་བརེན།ཤདངུལ་རྐྱང་མ་ཕུལ་ཀ་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་

ཆགས་བཞྱིན་ཡོད་པ་སོགས་ས་གནས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུས་འདུག་ཅེས་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལན་འདེབས་ནང་གསལ་བ་ལྟར།ཤས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་དཀའ་ངལ་འདྱི་རྱིགས་མུ་
མཐུད་མྱི་འབྱུང་བ་བཟོ་ཐབས་གནང་གལ།

༡། བོད་མྱིའ་ྱི སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཡོངས་ཀྱི་ཡོངས་འབབ་དང། ངེས་ཅན། རྒྱུན་གོན། དམྱིགས་བསལ་བཅས་ཀྱི་
ཕོགས་བསྡོམས་སྙན་ཐོ། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤

༡༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༨
༡༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་གངས། ༣

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༤༌༢༌༢༧ མང་རྱིས་དྲུག་པའྱི་སྙན་ཐོ་ ༡༌ཇ༌༡༣ ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུའྱི་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༥༌༡ གོས་འདྱི་བསོ་གཞག་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་བསར་བཅོས་དགོས་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༌ཇ༌༥ རྱིས་སྙན་ ༥༌༡༠ སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་གནང་དགོས་སོར།
༡་ག༽ཤད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༥

༡༌ག༌༡། མང་རྱིས ་སྙན་ཐོ་ ༡་ཇ་༡ཤརྱིས ་སྙན་ ༤༌༢༌༥ དང་།ཤམང་རྱིས ་སྙན་ཐོ་ཤ༡༌ཇ༌༦ཤརྱིས ་སྙན་ ༥༌༡༣ཤམང་རྱིས ་སྙན་ཐོ་ཤ
༡༌ཇ༌༧༽ རྱིས་སྙན་ ༥༌༡༦ བཅས་ཀྱི་ཐད། སབས་ ༡༥ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡
པའྱི ་ཐོ ག ་ཡྱི ག ་ཆ་ཨ ང་ ༣ ༢ གོ ས ་ཆོད་ཨ ང་ཤ༢༠༡༦།༡༥།༡༡།༧ པའྱི ་ནང་དེ ་སོ ན ་གོ ས ་ཚོ ག ས ་ཀྱི ་གོས ་ཆོད་ཨ ང་

༢༠༠༣།༡༣།༦།༧༦ དགོངས་དོན་ལ་བརྱི་བཀུར་ཇྱི་བཞྱིན་ཞྱིག་མ་བྱུང་བའྱི་ཉེས་ཆད་མཚོན་བེད་དུ་ལས་བེད་སོ་སོའ་ིཡོང་བསྡད་
ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥ རེ་ཕྱིར་བསྡུ་དགོས་པ་དང་དེ་འཕོས་རྱིས་བསུབ་བ་རྒྱུ་ཞེས་ཕེབས་པ་ལྟར་འདྱི་ལོའ་ིནང་གང་ཐུབ་གཙང་བཟོ་ཞུ་རྒྱུ་
གསལ་བར།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

ལས་བེད་སོ་སོའ་ི ལག་ནས་དངུལ་བབ་ཇྱི་ཙམ་ཡོང་དགོས་དང་། ཕྱིར་བསྡུ་ཇྱི་ཙམ་བ་ཐུབ་ཡོད་མེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དོད་གུན་
གསབ་དང་། ཁང་ག་ཁང་དོད་བསར་བཅོས། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཁལ་འབབ་དང་། ཡུལ་ཐང་ཡང་ཡང་འཕར་ཆག་ཡོང་གྱི་ཡོད་སྟབས་
བཀའ་ཤག་གྱི ས ་ལོ ་ལྟར་སོ ན ་རྱི ས ་འགོ ད ་འབུལ་སབས་བསར་ཞྱི བ ་རེ ་ ངེ ས ་པར་དུ་གནང་དགོ ས ་པ་དང། རྱི ས ་ལོ ་
༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ནས་དཀའ་རྙོག་རྱིགས་མྱི་འབྱུང་སད་འཛིན་སོང་ནས་ར་འཛིན་བཀོད་ཁྱབ་ཅྱིག་གནང་རྒྱུའྱི་གོས་ཆོད་དགོངས་
དོན་ཕག་བསྟར་ཇྱི་ཞུས་ཁ་གསལ་དགོས།

གོས ་ཆོད ་དགོང ས་དོན ་དོ་བདག་ནས་ཕྱིར ་བསྡུ་ཟྱིན ་འཕོས ་སུད་སྱི་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ནས་འཕོས ་ཧྱིན ་སྒོར ་

༣༧,༤༨༧།༠༤ དང་། རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དོན་ཟུར་ངག་དབང་རབ་རྒྱས་ནས་འཕོས་ཧྱིན་སྒོར་ ༡,༠༤,༤༠༤།༣༡ རུ་སོག་དོན་
ཁང་གྱི་དྲུང་གཞོན་ཟུར་པ་ངག་དབང་རྱིག་ལམ་ནས་འཕོས་ཧྱིན་སྒོར་ ༩༠,༣༧༧།༩༤ རུ་སོག་དོན་ཁང་གྱི་དྲུང་གཞོན་ཟུར་པ་
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ངག་དབང་ཐུགས་རེ་ནས་འཕོས་ཧྱིན་སྒོར་ ༣༢,༦༢༡།༠༨ བཅས་ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས།

༡༌ག༌༢། མང་རྱིས ་སྙན་ཐོ་ ༡་ཇ་༤ཤརྱིས ་སྙན་ ༥༌༧། བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་འབེལ ་མཐུད་པ་ར་མགྱིན་རོ་རེ་ནས་བར་
བརལ་ངལ་སེལ ་ཕྱིར ་བསྡུ་དགོས ་པ་བསྡོམས་བལ་སྒོར་ ༧༢,༥༠༤ ནས་ད་བར་ཕྱིར་བསྡུ་ཟྱིན་པ་བལ་སྒོར་ ༢༢,༥༠༤ ངོ་
བཤུས་ཟུར་འབུལ་དང་འཕོས་གང་མགོགས་ཕྱིར་བསྡུ་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

འཕོས་བལ་སྒོར་ ༥༠,༠༠༠ ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༌ག༌༣།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ཤ༡་ཇ་༨ཤརྱིས་སྙན་ ༥༌༡༨ ཉྱིན་གར་ཟླ་ཕོགས་སྟེང་ཁང་ག་བསན་ནས་གསོལ་ཕོགས་རྒྱགས་སོད་ཞུས་

པར་རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས་ཞེས་ཕེབས་དོན་ལྟར་རྱིས་ལོའ་ིཟླ་མཇུག་ ༢༠༡༧།༣།༣༡ ནང་ཚུན་ཕྱིར་བསྡུ་ཞུ་
འཆར་འདུག་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

ལན་གསལ་ལྟར་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༢།

རྱིས་གཙང་ཟྱིན།

༣།

ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤

རྱིས་གཙང་ཟྱིན།

༤།

ལས་བེད་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤

རྱིས་གཙང་ཟྱིན།

༥།

སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤
(༥༥)ཤཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས། རྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༣་་་༢༠༡༥

༥༥༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༤
༥༥༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་གངས། ༢

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༥༥༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སོན་ས་རགས་སར་མའྱི་བྱུང་འཛིན་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༥༥༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡ ཐོབ་གསེང་དངུལ་སྒྱུར་སོར།

༥༥་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།ཤ༢
༥༥༌ག༌༡།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༥༥༌ཇ༌༢ཤརྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༥ སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སོན་གནང་བར་ས་རགས་སར་མའྱི་བྱུང་འཛིན་མ་

འབོར་བ། བྱུང་འཛིན་བསྡུ་ལེན་ཐུབ་འཕོས་སྒོར་ ༣,༤༥,༦༡༠ བྱུང་འཛིན་ཁུངས་འདེད་ཀྱིས་གཙང་བཟོ་ངེས་གནང་དགོས་ཐད།

ས་རགས་སར་མའྱི་བྱུང་འཛིན་འབོར་ཟྱིན་པ་སྒོར་ ༣,༣༧,༥༡༠ འཐེན་འཕོས་སྒོར་ ༨,༡༠༠ ལ་བྱུང་འཛིན་འབོར་བསྡད་ཡྱིན་པ་
མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

འཕོས་སྒོར་ ༨,༡༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༥༥༌ག༌༢།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༥༥༌ཇ༌༤ཤརྱིས་སྙན་ ༣༌༣། སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སོན་གནང་བར་ས་རགས་སར་མའྱི་བྱུང་འཛིན་མ་

འབོར ་བའྱི་ཐད། བྱུང་འཛིན་བསྡུ་ལེན་ཐུབ་འཕོས ་སྒོར ་ ༡༠,༡༠,༩༢༦ བྱུང་འཛིན་ཁུངས་འདེད་ཀྱིས ་གཙང་བཟོ་ངེས ་གནང་
དགོས་རྒྱུའྱི་ཐད། ད་བར་ས་སར་བྱུང་འཛིན་འབོར་ཟྱིན་པ་སྒོར་ ༩,༣༠,༢༢༦ འཐེན་འཕོས་སྒོར་ ༨༠,༧༠༠ ལ་ས་སར་འབོར་
བསྡད་ཡྱིན་པ་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

འཕོས་སྒོར་ ༨༠,༧༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
རྱིས་གཙང་ཟྱིན། ༦།

(༡༧) ར་ས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང༌། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣༌་་༢༠༡༤

རྱིས་གཙང་ཟྱིན། ༧། (༡༢༡) བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་༌༌༢༠༡༥

༡༢༡༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༤
༡༢༡༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༧

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༡༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ རང་བཞྱིན་བུད་པའྱི་ཚོགས་མྱི་བསྟན་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན་ནས་སྱི་རྒྱུ་སྒེར་བཟོས་བས་པའྱི་སོར།

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༡༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༤ རྱིས་ཁ་ཁམས་གཙང་བྱིས་ཉར་མེད་སོར།

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༡༌ཇ༌༤ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༥ སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་སོར།

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༡༌ཇ༌༥ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༦ གུང་གསེང་ཞུ་སྩལ་སྒྲྱིག་གཞྱི་ལྟར་གནས་མེད་པའྱི་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༡༌ཇ༌༦ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༧ དངོས་ཟོག་གྱི་གོང་ཚད་གཏན་འབེབས་ལྟར་མ་གནང་བའྱི་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༡༌ཇ༌༧ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༩ རོགས་དངུལ་བགོས་འགེམས་སོར།

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༡༌ཇ༌༨ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡༡ སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་སོར།
༡༢༡་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།ཤ༧

༡༢༡༌ག༌༡།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༡༌ཇ་༡ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་༢༠༡༥ ལོའ་ི རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ ཚོང་བཅོལ་བ་ཡུལ་ནས་བྱུང་འཛིན་

དང་ཚོང་དངུལ་རྱིས་ཞུ་དགོས ་སོར་ཐད། འབེལ ་ཡོད་དོ་བདག་བཅུ་ནས་སྒོར་ ༤༨༣,༧༨༠ ཡོང་བསྡད་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥་་

༢༠༡༦ ལོར་ཧྱིན་སྒོར་ ༧༢,༨༠༠ བསྡུ་རུབ་ཐུབ་པའྱི་དན་རགས་ཁག་ཟུར་འབུལ་ཞུས་འཕོས ་ཧྱིན་སྒོར་ ༤༡༠,༩༨༠ མུ་མཐུད་
གཙང་བཟོ་ཞུ་མུས་ཡྱིན།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

འཕོས་ཧྱིན་སྒོར་ ༤༡༠,༩༨༠ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ནན་འདོངས་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༢༡༌ག༌༢།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༡༌ཇ་༩ཤརྱིས་སྙན་ ༣་༢ འབབ་ཁལ་ཡོང་བསྡད་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཐད། ཡོང་འབབ་ཁལ་ TDS
དང་ ITR 7 གཉྱིས་ཀྱི་ཐད་དངུལ་ཁང་གྱི་རྱིས་ཁ་ལེན་ཏེ་རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ི རྱིས་ཞྱིབ་པར་ཕུལ་ཟྱིན་ན། རྒྱ་གར་རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་
བརྒྱུད་གཙང་བཟོ་འབྱུང་ཐབས་མཇུག་སོང་ཞུ་འཐུས་ཆོག་པ་ཞུ་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༡༢༡༌ག༌༣།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༡༌ཇ་༡༠ཤརྱིས་སྙན་ ༣་༧ དངོས་ཟོག་ཁག་ཅྱིག་བེད་མེད་ཡུན་རྱིང་ལྷག་པའྱི་ཁོངས་ནས་འཁོར་
ཐག་འབབ་སྒོར་ ༡༣༩,༤༡༦་༣༠ འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སུ་སྙན་སེང་ཞུས་ཏེ་རྱིས་གཙང་བཟོ་འཆར་ཡྱིན།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

འཁོར་ཐག་འབབ་སྒོར་ ༡༣༡,༠༣༠ རྱིས་སེལ་འཕོས་སྒོར་ ༨,༣༨༦།༣༠ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༢༡༌ག༌༤།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༡༌ཇ་༡༡ཤརྱིས་སྙན་ ༤་༡་༡ ལས་བེད་ཟུར་པ་ཚེ་རྱིང་བོ་གོས་ལ་བདའ་འདེད་མུ་མཐུད་ཞུ་མུས་
ཡྱིན།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

ལས་བེད་ཟུར་པ་ཚེ་རྱིང་བོ་གོས་ནས་སྒོར་ ༨༢,༣༩༥ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༢༡༌ག༌༥།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༡༌ཇ་༡༢ཤཐང་སྟོང་གླུ་གར་ནས་ཡོང་བསྡད་སྒོར་ ༣༦,༦༣༠ བདའ་འདེད་མུ་མཐུད་ཞུ་མུས་

ཡྱིན།བམས་པ་ནས་སྒོར་ ༢༤,༥༥༠ ཡོང་བསྡད་ཡོད་པ་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་འདུག འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སུ་རྱིས་སེལ་
ཡོང་བའྱི་སྙན་སེང་ཞུས་ཀང། འགན་ལྷན་ནས་རད་གཅོད་ཞྱིབ་ནན་དགོས ་པའྱི་བཀའ་ཕེབ ས་པ་བཞྱིན ་དེ་ལྟར་ཞུ་མུས་ཡྱིན ་
གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

འཕོས་ཐང་སྟོང་གླུ་གར་ནས་ཡོང་བསྡད་སྒོར་ ༣༦,༦༣༠ བདའ་འདེད་མུ་མཐུད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༡༌ག༌༦། མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༡༌ཇ་༡༣ཤརྱིས་སྙན་ ༤་༡་༣ རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ི རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་བརྒྱུད་ནས་རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༩་་
༢༠༡༠ ནང་རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བ་བསྡད་མ་བྱུང་བར་ཉེས་ཆད་སྒོར་ ༤༨༢,༡༧༠ དེ་ཕྱིར་རག་ཐབས་འབད་བརོན་ཞུ་མུས་
ཡྱིན།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཉེད་ཆད་སྒོར་ཤ༤༨༢,༡༧༠ཤལེན་ཐབས་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༡༌ག༌༧།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༡༌ཇ་༡༤ཤརྱིས་སྙན་ ༤་༢་༠ ལས་བེད་གསོག་དངུལ་སྒོར་ ༩,༢༠༡,༢༡༠་༣༨ ནས་ཚོགས་
མྱིའྱི་དཀའ་སེལ་སད་སྒོར་ ༣༣,༠༠༠ ཞུས་སོད་ཟྱིན་པ་དང་། དེའྱི་འཕོས་ཚོགས་མྱི་ར་དགོངས་ཞུས་མཚམས་གསོག་དངུལ་

གཙང་བཟོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཁབ་ཆས་མངགས་ཉོའ་ིསོད་བསྡད་སྒོར་ ༦༠༢,༢༡༣་༡༥ ནས་སྒོར་ ༣༨༢,༢༡༠ རྱིས་གཙང་དང་། དེའྱི་
འཕོས་སྒོར་ ༢༢༠,༠༠༣་༡༥ རྱིས་གཙང་ཞུ་མུས་ཡྱིན་པའྱི་ངོ་བཤུས་ཟུར་སར་ཞུས་ཡོད།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

འཁབ་ཆས་མངགས་ཉོའ་ིསོད་བསྡད་འཕོས་སྒོར་ ༡༦༦,༠༨༣།༡༥ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༨།

(༡༣༦) ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས། ༼དབུས་བོད་མྱིའྱི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ།༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་༌༢༠༡༤

༡༣༦༌ཀ) རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༦
༡༣༦༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་གངས། ༤
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མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༦༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣ གངས་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༦༌ཇ༌༤ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༤ སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་སོར།

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༦༌ཇ༌༦ རྱིས་སྙན་ ༣༌༢ འབབ་ཁལ་ཡོང་བསྡད་རྱིས་གཙང་དགོས་པའྱི་སོར།

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༦༌ཇ༌༡༣ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡༣ ཁྱིམས་མཐུན་གན་ཡྱིག་མེད་པའྱི་ཁང་ག་བཏང་བའྱི་སོར།
༡༣༦་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༡༢

༡༣༦༌ག༌༡།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༦་ཇ༌༡ཤཤརྱིས་སྙན་༡༌༢༌༡། བགེས་ཤག་བགོས་སོད་གནང་ཕོགས་སོར། འདྱིའྱི་ཐད་༸དཔལ་
ལྡན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྱིས ་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་ཤ༥ཤཔའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་སྙན་ཐོར་འཛིན་སོ ང་
བཀའ་ཤག་གྱིས་བདའ་འདེད་མཇུག་སོང་ཇྱི་གནང་གྱི་སྙན་ཐོ་ཕུལ་འབོར་བྱུང་བར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་མཇུག་སོང་ཇྱི་ཞུས་

ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙན་ཐོ་དོན་ཚན་༡༠་ག་༡ནང་གསལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་རང་འཇགས་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐད་འབེལ་ཡོད་ས་

གནས་འགོ་འཛིན་ལ་བསྐུལ་འདེད་ཀྱིས་ད་ལྟ་མཇུག་གནོན་མུ་མཐུད་ཞུ་མུས་ཡྱིན་ན། བགེས་ཡོལ་བ་འཇམ་དབངས་དབང་རྒྱལ་
ཀྱི་བགེས་ཁང་ཐད་མཇུག་སོང་ཞུ་མུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ས་གནས་འགོ་ འཛིན་ནས་འགེལ་བརོད་བྱུང་བའྱི་ངོ་བཤུས་ཟུར་འབུལ་
ཡོད་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

བགེས་ཡོལ་འཇམ་དབངས་དབང་རྒྱལ་གྱི་བགེས་ཤག་སོར་དབུས་ས་གཉྱིས ་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཐོག་སྙན་ཐོར་ཡང་ཡང་འགོད་མྱི་
དགོས་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཇྱི་ཡོད་བ་དགོས།

༡༣༦༌ག༌༢། མང་རྱི ས ་སྙན་ཐོ་ ༡༣༦་ཇ༌༢ཤརྱི ས ་སྙན་༡༌༢༌༡། ༡༌༢༌༢། ན་གཞོ ན ་རམ་འདེག ས ་བུ་ལོ ན ་ཡོ ང ་བསྡད།ཤ
༢༠༡༤།༣།༣༡ཤཉྱིན་ར་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁྱབ་ཁོངས་བུ་མོ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཛོམས་ཀྱི་བུན་དངུལ་ཡོང་བསྡད་འཕོས་

སྒོར་ཤ༣༨,༥༨༨ཤནས་བྱུང་འཛིན་ཨང་ཤ༠༡༤༠༩༤ཤཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥།༡༠།༢༧ཤཐོག་སྒོར་ཤ༡༡,༥༧༧ཤརྱིས་འབུལ་བྱུང་བའྱི་འཕོས་
སྒོར་ཤ༢༧,༠༡༡ཤལས་ལྷག་མེད་པས་འདྱི་གའྱི་འབེལ་ཆགས་ཚན་པ་ནས་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་བཞྱིན་ཡོད་
གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

འཕོས་སྒོར་ཤ༡༤,༨༡༣ཤམུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༣༦ ག༌༣།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༦་ཇ༌༥ཤརྱིས་སྙན་ཤ༡་༢་༦།ཤརོགས་དངུལ་འཕར་སོང་གྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ།ཤཕྱི་
རྒྱལ་རོགས་དངུལ་རྱིས་ཁོངས།

༡།ཤལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་བཟོ་བཅོས་འཕར་སོང་སྒོར་ཤ༤༦,༣༡༤ཤནས་སྒོར་ཤ༢༠,༠༠༠ཤཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༦ཤཚེས་ཤ༢༨ཤ
མཚུངས་ཁ་ཨང་ཤ༤༤ཤབརྒྱུད་རྱིས་བཅོས་ཞུས་རེས་འཕར་སོང་སྒོར་ཤ༢༦,༣༡༤ཤཡོད་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

འཕོས་སྒོར་ཤ༢༦,༣༡༤ཤམཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༡༣༦༌ག༌༤།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༦་ཇ༌༧ཤརྱིས་སྙན་ཤ༣་༣།ཤསོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་བྱུང་སོང༌།ཤསྙན་ཐོ་དོན་
ཚན་ཤ༣་༣ཤཁ༽
ཨང་།
༡

རྱིས་འགོ

སོན་རྱིས་བཀའ་

ངོ་སོང་།

འཕར་གོན།

༡༡༨,༢༤༨

༡༡༨,༢༤༨

འཁོལ།

Sonada
Kindergarden
Renovation
TSO
Office

ཡྱིག ་ཆ་མཉམ་སར་ཡོད།
(ཟུར་འཛར།ཤ༣་༣།ཤང།)

Class

༢

གསལ་བཤད།

Delhi ༢,༡༣༠,༢༢༠

༢,༩༣༠,༠༣༣

༧༩༩,༨༡༣

Construction

༣

ལ་དྭགས་ཚོག ས་

༨,༠༤༣,༩༧༡

ཁང་གསར་རྒྱག

༨,༠༤༣,༩༧༡ ལས་གཞྱི་འདྱི་ལ་དྭགས་

མ ཉ མ ་འ བེལ ་གྱི ་ཡྱི ན ་
སྟབས་འདྱི་ནས་རོག ས་
དངུལ་བརྒྱུད་གཏོང་བེད་

པ་ཞྱིག་ཡྱིན།༧དཔལ་ལྡན་
བཀའ་ཤ ག་ནས་ཡྱིག ་ཆ་

མཉམ ་ས ར་ཡོད།ཤམ ང་
ཚོག ས་རྱིས ་ཁའྱི་ཚོག ས་
ཆུང་ནས་ས་འཐུས་ནས་

བཀའ་འཁོ ལ ་ཞུ་དགོ ས ་
བཀའ་ཕེབས་ལྟར་གནང་
རྒྱུ་ཡྱིན།
བསྡོམས་སྒོར།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

༢,༡༣༠,༢༢༠

༡༡,༠༩༢,༢༥༢

༨,༩༦༢,༠༣༢

སྒྲྱིག་དོན་བཞྱིན་ལག་བསྟར་བ་དགོས།

༡༣༦༌ག༌༥།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༦་ཇ༌༨ཤརྱིས་སྙན་ཤ༣་༤།ཤནང་སྱིད་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྱིས་ཁའྱི་དབར་ཕན་ཚུན་སོད་
ཡོང་གཉྱིས ་མ་མཐུན་པ།ཤནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རྱིས་ཁའྱི་ནང་འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱུན་གོན་གཏོང་དམྱིགས་མེད་པའྱི་ཕོགས་
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མཐའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་ལ་རྒྱུན་གོན་སོད་བསྡད་དང་ས་གནས་རྱིས་ཁའྱི་ནང་ཡོང་བསྡད་གཉྱིས་མྱི་མཐུན་པ་རྣམས་འབེལ་
ཆགས་དབུས་ས་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིས་པ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་པར་གསལ་ཐད་ལན་འདེབས་གཤམ་གསལ།

༢།ཤར་ཝང་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོད་ཡོང་གཉྱིས་མ་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཁ་གསལ་མ་བྱུང་བར། ད་
ཆ་ས་གནས་རྱིས་པ་གསར་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་བཞྱིན་སྒང་ལ་ཡྱིན་པའྱི་གང་མྱུར་རྱིས་གཙང་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༣༦༌ག༌༦།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༦་ཇ༌༩ཤརྱིས་སྙན་ཤ༣་༤།ཤབལ་ཡུལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་གྱི་ལས་བེད་ཁག་ཅྱིག་ནས་

གསོག་དངུལ་བསྡུ་འབུལ་མེད་པའྱི་ཐད།ཤབལ་ཡུལ་ནང་གྱི་ལས་བེད་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་
ཆགས་རྐྱེན ་པས་གསོག ་དངུལ་བསྡུ་ཉར་ཞུ་ཕོག ས་དཀའ་ངལ་ལ་སོང ་གནང་ཕོག ས་ཇྱི་འགབ་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག ་ཚང་ལ་ཤ
༢༠༡༥།༩།༡༡ཤའཁོད་ལམ་སྟོན་ཡོང་སྙན་ཞུ་དོན་ལྟར་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༥ཤཟླ་ཤ༡༠ཤཚེས་ཤ༡ཤཉྱིན་བཀའ་ཕེབས་
ལྟར་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༥ཤཟླ་ཤ༡༠ཤཚེས་ཤ༨ཤཉྱིན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས།
༡༣༦༌ག༌༧།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༦་ཇ༌༡༠ཤརྱིས་སྙན་ཤ༣་༩།ཤབལ་ཡུལ་གོ་སྒྲྱིག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཁ་དང་

འབེལ་བའྱི་སོར།ཤརྒྱབ་ལོངས་མཉམ་སར་མེད་པར་འགོ་གོན་སྒོར་ཤ༦,༨༠༠ཤརྱིས་འཁུར་ཞུས་པའྱི་ཐད།འདྱི་ནས་ས་གནས་མཉམ་
འབེལ་ལམ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

སྒོར་ཤ༦,༨༠༠ཤམུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱི་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༣༦༌ག༌༨།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༦་ཇ༌༡༡ཤརྱིས་སྙན་ཤ༣་༡༠།ཤབཀའ་འཁོལ་མེད་པར་རྱིས་བསུབ་གནང་བ།ཤབཀའ་ཤག་གྱི་

བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་ཐོག་ཡོང་བསྡད་སྒོར་ཤ༨༠༩,༧༧༥ཤདང་སོད་བསྡད་སྒོར་ཤ༣༢,༩༧༡་༠༡ཤརྱིས་བསུབ་གཏང་བ་སྒྲྱིག་འགལ་
ལ་སོང་སྒྲྱིག་མཐུན་གནང་ཕོགས་དགོས་གལ་ཐད།ཤའདྱི་ནས་རྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧ཤརྱིས་ཁའྱི་ནང་རྱིས་བཅོས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།ཤ
བཀའ་ཤག་གྱིས་ཤ༢༠༠༦།༡༡།༡༧ཤའཁོད་ཡོང་བསྡད་རྱིས་བསུབ་དང་དངུལ་ལྷག་ག་བསྒྱུར་ཞུ་ཕོགས་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་
གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

བཀའ་ཤག་གྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་སྒྲྱིག་མཐུན་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༣༦༌ག༌༩།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༦་ཇ༌༡༢ཤརྱིས་སྙན་ཤ༣་༡༡།ཤགསོལ་ཕོགས་རྱིས་འཁུར་གནང་ཕོགས་དང་འབེལ་སོད་ཡོང་
དགོས་ཁག་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད།
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༣།ཤཀྲུ་ཀྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་ལ་གསོལ་ཕོགས་སད་ཟྱིན་འདུག་ནའང་བསར་དུ་སྒོར་ཤ༥,༣༧༨ཤསོད་
བསྡད་རྱིས་འཁུར་ཞུས་པ་ས་གནས་ནས་དོ་བདག་ལ་ཕོགས་ཉྱིས་ཟློས་ཕུལ་ཡོད་མེད་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ཞུས་མེད་ཚེ་ས་
གནས་ནས་ཕྱིར་སོག་ཡོང་རྒྱུ་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

སྒོར་ཤ༥,༣༧༨ཤཀྲུ་ཀྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་ལ་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༣༦༌ག༌༡༠།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༦་ཇ༌༡༤ཤརྱིས་སྙན་༤་༡་༠།ཤཟུར་བཀོལ་རྱིས་ཁ་ནང་ས་འདོན་ཡོང་བསྡད་སྒོར་ཤ༦༥༢,༥༠༠ཤ
ནས་ཡོང་རེ་ཡོད་པ་རྣམས་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་དང་མེད་པ་རྣམས་རྱིས་སེལ་ཞུ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།ཤཕྱི་དངུལ་རྱིས་ཁ་དང་ཟུར་བསྡད་
སྒོར་ཤ༡,༧༩༢,༣༡༢༌༧༦ཤནས་ཡོང་རེ་ཡོད་པ་རྣམས་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་དང་མེད་པ་རྣམས་རྱིས་སེལ་ཞུ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་
བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

འཕོས་ཡོང་བསྡད་སྒོར་ཤ༡,༧༨༡,༥༧༧།༧༦ཤམུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༣༦༌ག༌༡༡།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༦་ཇ༌༡༥ཤརྱིས་སྙན་ཤ༤༌༢༌༠།ཤཟུར་བཀོལ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་གཉྱིས་སུ་རྱིས་གསལ་
སོད་བསྡད་རྙྱིང་པ་སྒོར་ཤ༡༧༦,༨༩༠ཤཡོད་པ་ནས་སྒོར་ཤ༣༤,༨༡༢ཤབཀའ་ཤག་བཀའ་འཁོལ་བསྕལ་སྨྱིན་བྱུང་སོང་བ་རྱིས་ཁའྱི་
ནང་རྱིས་བཅོས་ཞུས་ཟྱིན་པ་དང་འཕོས་སྒོར་ཤ༡༤༢,༠༧༨ཤརྣམས་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་དང་མེད་པ་རྣམས་རྱིས་སེལ་ཞུ་ཐབས་
ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

འཕོས་སྒོར་ཤ༡༤༢,༠༧༨ཤམུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༣༦༌ག༌༡༢།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༦་ཇ༌༡༦ཤརྱིས་སྙན་ཤ༦།ཤབསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་འཕོས་སྒོར་ཤ༡༢༨,༤༡༢།༡༠ཤསོད་བསྡད་
ཡོད་པ་རྱིས་ཁའྱི་ནང་སོད་དགོས་གང་ཡང་གསལ་གྱི་མྱི་འདུག་པས་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་དངོས་འབེལ་སོད་
དགོས་ཚེ་རྱིས་ལོ་རེས་མའྱི་སོན་རྱིས་ནང་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏེ་གཙང་བཟོ་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་འཕོས་སྒོར་ཤ༡༢༨,༤༡༢།༡༠ཤདངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༩།

(༢༡) ཏྱི་ཛུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་། རྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༣༌༌༡༤

༢༡༌ཀ༽ཤརྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༩
༢༡༌ཁ༽ཤརྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༦

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ཤ༢༡༌ཇ༌༡ཤརྱིས་སྙན་ཤ༡༌༢༌༥ཤསོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་སོར།

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ཤ༢༡༌ཇ༌༢ཤརྱིས་སྙན་ཤ༣༌༤ཤཡོང་བསྡད་རྱིས་བསུབ་དང་དངུལ་ལྷག་ག་སྒྱུར་འཐུས་གཙང་མེད་པའྱི་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ཤ༢༡༌ཇ༌༣ཤརྱིས་སྙན་ཤ༣༌༥ཤཅེག་འཛིན་དང་ཌབ་འཛིན་གནང་ཕོགས་སོར།
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མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ཤ༢༡༌ཇ༌༤ཤརྱིས་སྙན་ཤ༣༌༨ཤའཚོ་སོན་སོད་བསྡད་དང་ཐོ་གཞུང་གཉྱིས་མཐུན་མྱིན་སོར།

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ཤ༢༡༌ཇ༌༥ཤརྱིས་སྙན་ཤ༣༌༡༡ཤསོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་སོར།
༢༡་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།ཤ༣

༢༡༌ག༌༡།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༢༡༌ཇ༌༦ཤརྱིས་སྙན་ཤ༣༌༡༢།ཤབཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་ཐོག་སྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཕྱིར་བཙོང་།ཤམཉམ་
འབེལ་ལ་ཡྱིག་ཆུང་བཏང་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་ཐད།ཤརྨོས་འཁོར་བེད་མེད་མཉམ་འབེལ་ནས་ཕྱིར་ཚོང་ཞུས་
པའྱི་རྱིན་འབབ་སྒོར་ཤ༤༠,༠༠༡ཤནས་སྒོར་ཤ༡༢,༧༤༧།༠༩ཤཕྱིར་ལོག་གནང་བ་དང་འཕོས་སྒོར་ཤ༢༧,༢༥༣།༩༡ཤལྷག་ཡོད་པ་

རྱིས་སྙན་ནང་གསལ་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་མཉམ་འབེལ་ལ་འབེལ་ལམ་ཞུས་འདུག་ཀང་།ཤམཉམ་
འབེལ་གྱི་རྱིས་ཁ་དང་སྙན་ཐོ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ས་འགོ་ལས་ཁུངས་སུ་སོད་བསྡད་གང་ཡང་གསལ་གྱི་མེད་སྟབས་སོད་ཐབས་མེད་
ལུགས་འགེལ་བརོད་གནང་བཞྱིན་པ་སོང་གནས་སྟངས་དེ་མུར་ལྷག་འདུག་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

སྒོར་ཤ༢༧,༢༥༣།༩༡ཤམཉམ་འབེལ་རྱིས་ནང་གསལ་མེད་ཚེ་སྒྲྱིག་དོན་བཞྱིན་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༢༡༌ག༌༢།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༢༡༌ཇ༌༧ཤརྱིས་སྙན་ཤ༤༌༡།ཤཡོང་བསྡད་འཕོས་ལྷག་སྒོར་ཤ༢༨,༤༨༠།༥༥ཤགང་མགོགས་རྱིས་གཙང་
བཟོ་གལ་ཐད། ཡོང་བསྡད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་དང་བཟོ་བསྡད་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ།
ཨང་།

རྱིས་འགོ

ཡོང་བསྡད་རྱིས་གཙང་།
ཟྱིན་པ་སྒོར།

ཟུར་བརོད།

བཟོ་བསྡད་
སྒོར།

༡།

ཡོང་བསྡད།

༣༥༠

༩༣༩༡

༢༠༡༥།༡༠།༦ཤདང་།ཤ༢༠༡༦།༥།༤ཤའཁོད་བྱུང་འཛིན་ཨང་།ཤ
༢༡༠༡ཤདང་།ཤ༢༣༣༠ཤཐོག ་རྱིས ་གཙང་ཟྱིན་པ་དང་།ཤའཕོས ་

སྒོར་ཤ༩༣༩༡ཤལས་དྲུང་ཟུར་པའྱི་གསོལ་ཕོགས་ཡྱིན་པ་གང་
མགོག ས་སྒྲྱིག ་མཐུན་བཀའ་འཁོལ ་ཞུས་ཏེ་ནང་སྱིད ་ལས་
ཁུངས་སུ་ཕྱིར་ལོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་འདུག་གསལ་བ།
༢།

ཡོང་བསྡད།

༡༢,༧༣༤།༢༥ ས་གནས་འཕོད་བསྟེན་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ནས་ས་འགོ་ལས་
ཁུངས་སུ་ཡོང་བསྡད་རེད་འདུག་པ་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་
བཟོ་རྒྱུ་གསལ་བ།

༣།

ཡོང་བསྡད།

༦,༠༠༦

ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཡོང་བསྡད་ཡྱིན་འདུག་པ་འཕལ་དུ་
གཙང་བཟོ་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུས་ཟྱིན་འདུག་གསལ་བ།

བསྡོམས་སྒོར།

༣༥༠

༢༨,༡༣༡།༢༥
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ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

ཡོང་བསྡད་འཕོས་སྒོར་ཤ༢༨,༡༣༡།༢༥ཤམུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༢༡༌ག༌༣།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༢༡༌ཇ༌༨ཤརྱིས་སྙན་ཤ༤༌༢།

སོད ་བསྡད་འཕོས ་ལྷག་སྒོར ་ཤ༣༨,༨༢༠།༠༣ཤགང་མགོག ས་རྱིས ་

གཙང་བཟོ་གལ་ཐད།ཤསོད་བསྡད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་དང་བཟོ་བསྡད་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ།
ཨང་།

རྱིས་འགོ

སོད་བསྡད་རྱིས་གཙང་།
ཟྱིན་པ་སྒོར།

༢།

སོད་བསྡད།

ཟུར་བརོད།

བཟོ་བསྡད་སྒོར།
༢༦,༨༥༦

ས་གནས་རས་གསོ་ཁང་གྱི་ལས་བེད ་གཉྱིས ་ཀྱི་སྨན་དོད ་
རེད་འདུག་པར་ནད་མནར་མ་བྱུང་བར་སོད་དགོས་མེད།

༣།

སོད་བསྡད།

༢,༡༢༠

སྒྲྱིག ་མཐུན་ས་འཐུས་ནས་བཀའ་འཁོལ ་ཞུས་ཏེ་ནང་སྱིད ་
ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་ཏེ་རྱིས་གཙང་བཟོ་རྒྱུ་གསལ་བ།

༤།

སོད་བསྡད།

༨,༡༧༢།༠༣

རྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༦༌༌༡༧ཤནང་ས་འཐུས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་
ཏེ་རྱིས་གཙང་བཟོ་རྒྱུ་གསལ་བ།

བསྡོམས་སྒོར།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས།

༣༧,༡༤༨།༠༣

དམྱིགས་བསལ་དགོས ་དབང་གྱིས ་ཉར་དགོས ་རྱིག ས་མ་གཏོག ས་གཞན་སྒོར་ཤ༣༨,༨༢༠།༠༣ཤསོར་སོད་བསྡད་རྣམས་རྱིས ་
གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༠།

(༢༢) ཏྱི་ཛུ་ས་འགོ་ལས་ཁང་ཁྱབ་འོག་ཀྲུ་ཀྱིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༣༌༌༢༠༡༤

༢༢༌ཀ༽ཤརྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༤
༢༢༌ཁ༽ཤརྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་གངས།ཤ༣

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༢༢༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༢༌༡།ཁ སྱིལ་འཛིན་མཉམ་སར་མེད་པའྱི་སོང་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༢༢༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༢༌༢ སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་སོར།

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༢༢༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༢༌༣ བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་སོར།
༢༢་ག༽ཤད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།ཤ༡

༢༢༌ག༌༡།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༢༢༌ཇ༌༤ཤརྱིས་སྙན་ཤ༣༌༡།ཤཡོང་བསྡད་དང་ཤ༣༌༢།ཤསོད་བསྡད།ཤགང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་

ཐད།ཤཀྲུ་ཀྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་ཤ༢༠༡༤།༢།༣ཤཉྱིན་གསོལ་ཕོགས་སྒོར་ཤ༤༠,༨༥༨ཤཡོང་བསྡད་གསལ་བར་ཕྱི་
ལོ་ཤ༢༠༡༤།༤།༥ཤཉྱིན་བྱུང་འཛིན་ཨང་།ཤ༦༢།ཤནང་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འདུགཤསོད་བསྡད།ཤས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་ལས་དྲུང་གཉྱིས་

ཀྱི་གསོལ་ཕོགས་སྒོར་ཤ༤༥,༩༥༠ཤསོད་བསྡད་གསལ་བར་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༥།༤།༢༥ཤཉྱིན་སོང་ཁ་ཨང་ཤ༧ཤབརྒྱུད་དོ་བདག་སོ་སོར་
བགོ་འགེམས་ཞུས་ཟྱིན་འདུག
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འཕོས་ཡོང་བསྡད་སོད་བསྡད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ས་གནས་སུ་རྱིས་ཞྱིབ་གྲུབ་མཚམས་རྱིས་ཞྱིབ་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཏེ་

གང་མྱུར་རྱིས་གཙང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་འདུག་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

ཡོང་བསྡད་སོད་བསྡད་ལྷག་མ་རྣམས་མུ་མཐུད་ནས་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༡།

(༢༤) བལ་ཡུལ་འཇོ་ཁེལ་ཕུན་ཚོགས་བཟོ་གྲྭ རྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༢༌༌༢༠༡༤

༢༤༌ཀ༽ཤརྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༨
༢༤༌ཁ༽ཤརྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༢

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༢༤༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༤ ནད་དགོངས་ལྷག་འཕོས་དངུལ་སྒྱུར་བས་པ་སྒྲྱིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༢༤༌ཇ༌༨ རྱིས་སྙན་ ༥༌༢ འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་འབབ་སོར།

༢༤་ག༽ཤད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།ཤ༦

༢༤༌ག༌༡།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༢༤༌ཇ༌༡ཤརྱིས་སྙན་ཤ༡༌༢༌༢།ཤལག་ཐོག་ཁ་པར་ལ་སྟངས་འཛིན་དགོས་པའྱི་ཐད།ཤས་འགོ་ཟུར་པ་
ལས་ཚབ་འཆྱི་མེད་རོ་རེ་ནས་ཡོང་བསྡད་བལ་སྒོར་ཤ༡༣,༥༣༧།༥༥ཤདོ་བདག་རད་འཚོལ་གྱིས་གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་

རྒྱུའྱི་ཐད། བཟོ་འགོ་ཟུར་པ་ལས་ཚབ་འཆྱི་མེད་རོ་རེ་ད་ལྟ་གར་ཡོད་རད་གཅོད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའྱི་ཁོ་པའྱི་མྱིང་ཐོག་ཡོང་བསྡད་སྒོར་
༡༣,༥༣༧།༥༥ཤཡྱི་གནས་སྟངས་སོར་གནས་རེད་འདུག ས་གནས་ནས་དེ་ས་ནས་ཁོ་པ་རད་གཅོད་བས་དང་བེད་མུས་སུ་ཡྱིན་
འདུག་པ་རད་གཅོད་ཐུབ་འཕལ་ཡོང་བསྡད་རྱིས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

བལ་ཡུལ་འཇོ་ཁེལ་ས་འགོ་ལས་ཚབ་ཟུར་པ་འཆྱི་མེད་རོ་རེ་ནས་ཡོང་བསྡད་བལ་སྒོར་ཤ༡༣,༥༣༧།༥༥ཤམུ་མཐུད་བདའ་འདེད་
ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༢༤༌ག༌༢།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༢༤༌ཇ༌༣ཤརྱིས་སྙན་ཤ༣༌༣།ཤསོན་རྱིས་སྒྲྱིག་གཞྱི་དགོས་པའྱི་ཐད།ཤསོན་རྱིས་སྒྲྱིག་གཞྱི་མེད་པ་ལ་

བརེན་ནས་སོན་གནད་མང་དག་ཡོང་བཞྱིན་འདུག་ན།ཤརྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧ཤནང་ཚུན་སོན་རྱིས་སྒྲྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་
པ་དགོས་ཐད།ཤརྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ཤནང་ཚུན་སོན་རྱིས་སྒྲྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་དགོས་ཕེབས་དོན་ལྟར་རྱིས་ལོ་
འདྱིའྱི་ནང་སོན་རྱིས་སྒྲྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་ཐུབ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསལ་འདུག་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

སོན་རྱིས་སྒྲྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་ལག་བསྟར་ངེས་པར་ཞུ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ།
༢༤༌ག༌༣།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༢༤༌ཇ༌༤ཤརྱིས་སྙན་༣༌༥།ཤབཟོ་གྲྭའྱི་ལས་བེད་ཚོར་ Reserve Fund བགོས་འགེམས་ཞུས་
ཆོག་མྱིན་སྒྲྱིག་གཞྱིར་གསལ་ཆ་མེད་པའྱི་ཐད།ཤར་བའྱི་བཟོ་གྲྭའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཟོ་གྲྭའྱི་ལས་མྱི་ཚོའྱི་བདེ་ དོན་དང་མཐུན་རྐྱེན་

སར་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་པ་གང་ལེགས་ཀང་།ཤགནང་ཕོགས་སྒྲྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ངེས་པར་དགོས་སྟབས་རྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ཤནང་
ཚུན་སྒྲྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་གནང་དགོས་ཐད།ཤརྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་སྒྲྱིག་གཞྱི་ལ་བསར་བཅོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་འདུག་གསལ་བ།
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ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

སོན་རྱིས་སྒྲྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་ལག་བསྟར་ངེས་པར་ཞུ་ཐུབ་པ་དགོས།
༢༤༌ག༌༤།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༢༤༌ཇ༌༥ཤརྱིས་སྙན་ཤ༤༌༡༌༠།ཤཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༤།༧།༡༦ཤཉྱིན་རྱིས་གསལ་ཕྱི་ཁག་ནས་ཡོང་བསྡད་

ཁྱོན་སྒོར་ཤ༡༩,༧༩༣,༨༡༤།༨༠ཤགང་མགོགས་བསྡུ་ཐབས་གནང་གལ་ཐད།ཤཡོང་བསྡད་སྒོར་ཤ༡༩,༧༩༣,༨༡༤།༨༠ཤནས་ཡོང་
བསྡད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་དང་བཟོ་བསྡད་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ།
ཨང་།

རྱིས་འགོ

ཡོང་བསྡད་རྱིས་གཙང་།
ཟྱིན་པ་སྒོར།

ཟུར་བརོད།

བཟོ་བསྡད་སྒོར།

༡།

ས ་ག ན ས ་འ ཐུ ས ་

༣༠,༠༠༠

ས་འཐུས་རྒྱུན་གོན་ཆེད་ས་འདོན།

༤།

ནེ་པལ་ཀྲུ་རྱི་ཛམ།

༣,༠༠༠

བཟོ་གྲྭའྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཆེད།

༥།

རམ།

༤,༥༠༠

ལས་ཁུངས་གྱི་གད་པ་ལ་ས་འདོན།ཤ

ཚོགས།

ཁོ་རང་གྱི་ག་ཆ་ནས་བཅོག་ཆ་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད་འདུག
༦།

ཟླ་བཅུ་གསུམ་ཞབས་

༩།

འཇོ ་ཁེ ལ ་བཟོ ་གྲྭ་ནང་

༡༠།

ཁ་པར་གཏའ་འཇོག

ག་འཕར་མ།

༣༠,༢༡༤

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

བྱུང་འཛིན་ཨང་།ཤ༨༧།༨༨།༩༠།
༩༡།༩༢།༩༣།༩༧བཅས།

༡༩,༦༨༧,༦༨༡།༩༥

ཁུལ།

བསྡོམས་སྒོར།

༤,༦༥༢།༩༠

༢༥,༠༠༠
༣༨,༩༧༩།༩༥ ༡༩,༧༥༤,༨༣༤།༨༥

ཡོང་བསྡད་འཕོས་སྒོར་ ༡༩,༧༥༤,༨༣༤།༨༥ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༢༤༌ག༌༥།ཤམང་རྱིས ་སྙན་ཐོ་ ༢༤༌ཇ༌༦ཤརྱིས ་སྙན་ཤ༤༌༢༌༠།ཤཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༤།༧།༡༦ཤཉྱིན ་རྱིས ་གསལ་སོད་བསྡད་ཁྱོན ་སྒོར ་ཤ
༡༡,༡༣༨,༧༠༢།༧༠ཤའདུག་པ་གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་ཐད།ཤསོད་བསྡད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་དང་བཟོ་བསྡད་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་
གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ།
ཨང་།

རྱིས་འགོ

སོད་བསྡད་རྱིས་གཙང་།
ཟྱིན་པ་སྒོར།

༨

འཇོ་ཁེལ ་བཟོ་གྲྭ་ནང་
ཁུལ།

ཟུར་བརོད།
བཟོ་བསྡད་སྒོར།
༡,༠༤༥,༢༤༩
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ནང་ཁུལ་རྱིས་ཁ།

༡༡

འཇོ་ཁེལ་ཟུར་རྱིས

༡,༡༠༠,༠༠༠

༡༧

ལ ས ་བེ ད ་ག སོ ག ་

༢,༢༠༦,༤༡༧

༡༨

ལས ་བེ ད ་གཟྱི ག ས ་

༨༣༥,༨༩༩

༡༩

དངུལ་བུན་གཡར།

དངུལ།

གསོལ།

༣,༠༠,༠༠༠

༡༢༦,༩༠༣།༩༤

ནང་ཁུལ་རྱིས་ཁ།

༢༠༡༥།༡།༡༨ཤཉྱིན་སོང་ཁ་ཨང་།ཤ
༦༦། བརྒྱུ ད་རྱི ས ་གཙང་ཟྱིན ་
འདུག

༢༠

ར ང ་བ དེན ་ཚོག ས ་ ༨༠༠,༠༠༠

༢,༨༩༤,༠༠༤།༩༧

ཆུང་།
བསྡོམས་སྒོར།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

རྱིམ ་བཞྱིན་འབུལ་མུས་སུ་ཡྱིན ་
འདུག

༡,༡༠༠,༠༠༠

༨,༢༠༨,༤༧༣།༩༡

སོད་བསྡད་ལྷག་འཕོས་སྒོར་ ༨,༢༠༨,༤༧༣།༩༡ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༢༤༌ག༌༦།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༢༤༌ཇ༌༧ཤརྱིས་སྙན་ཤ༥༌༡།ཤརྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༢ཤནས་ཤ༢༠༡༤ཤབར་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྒོར་ཤ
༣༦,༩༤,༠༠༤།༩༧ཤཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤལོའ་ི ཟླ་ཤ༤ཤནང་ཚུན་དཔལ་ལས་སུ་ཕུལ་ཟྱིན་པ་དགོས་ཐད།ཤབསྡུ་དངུལ་འབོར་ཆེན་འདྱི་
འད་ཁལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ལ་གཟྱིགས་སྟེ་ཐེངས་གཅྱིག་རང་ལ་རྱིས་གཙང་བཟོ་རྒྱུ་དཀའ་ངལ་ཆེ་བའྱི་རྱིམ་བཞྱིན་འབུལ་ཐུབ་པ་

གནང་རྒྱུ་དང་།ད་ལན་སྒོར་ཤ༨༠༠,༠༠༠ཤབལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བྱུང་འཛིན་ཨང་ཤ༩༤༢༧ཤབརྒྱུད་དེ་འབུལ་ལམ་
ཞུས་འདུག་པའྱི་ངོ་བཤུས་ཟུར་སར་དང་།ཤའཕོས་རྱིམ་བཞྱིན་འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་འདུག་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

འཕོས་དངུལ་འབབ་སྒོར་ཤ༢,༨༩༤,༠༠༤།༩༧ཤམུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༢།

(༢༥) ཨོ་རྱི་ས་རུམ་བཟོ་མཉམ་འབེལ།ཤརྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༡༌༌༢༠༡༤

རྱིས་གཙང་ཟྱིན།
༡༣།

(༢༦) ར་ཝང་ལ་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༣༌༌༢༠༡༤

༢༦༌ཀ༽ཤརྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༦
༢༦༌ཁ༽ཤརྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་གངས།ཤ༤

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༢༦༌ཇ༌༢ རྱིས་༡༌༢༌༢ རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༢༦༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༤ ཨར་ལས་དང་འབེལ་བའྱི་སོར།
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མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༢༦༌ཇ༌༤ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༥ སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༢༦༌ཇ༌༦ རྱིས་སྙན་ ༣༌༣ སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་སོར།
༢༦་ག༽ཤད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།ཤ༢

༢༦༌ག༌༡།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༢༦༌ཇ་༡ཤརྱིས་སྙན་ཤ༡༌༢༌༡།ཤབེད་མེད་དུ་གནས་པའྱི་ཁ་དབང་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད།ཤརྱིས་ཞྱིབ་
པ་ཕེབས་སབས་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་ཞུས་ཏེ་གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་ཐད།ཤཁ་དབང་བེད་མེད་སུ་གསལ་ཡོད་པའྱི་ཞྱིབ་
ཁ་ཐོ་གཞུང་ཁ་གསལ་མེད་པའྱི་ཐད་ས་འགོ་ཟུར་པ་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་འདུག་ཀང་།ཤཐོ་གཞུང་དམྱིགས་གསལ་མེད་པའྱི་འགེལ་

བརོད་བྱུང་འདུག་པ་ལྟར་ད་བར་གཙང་བཟོ་ཐུབ་མེད་ཀང་།ཤརེས་ལོའ་ི རྱིས་ཞྱིབ་ཕེབས་སབས་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཏེ་ལུགས་མཐུན་
གཙང་བཟོ་ཐུབ་ཐབས་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

ཁ་དབང་བེད་མེད་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ཞྱིབ་ཕ་བཟོ་འགོད་ཀྱིས་མཇུག་སོང་གནང་དགོས།

༢༦༌ག༌༢།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༢༦༌ཇ༌༥ཤརྱིས་སྙན་ཤ༣༌༡།ཤགཞྱིས་ཁང་ཉམས་གསོའ་ི མ་དངུལ་ལྷག་བསྡད་སྒོར་ཤ༤༡༩,༥༥༠།༡༥ཤ
རྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ཤནང་གཙང་བཟོ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་གནས་གསལ་བ་ལྟར་དེ་དོན་དགོས་རྒྱུའྱི་ཐད།ཤགཞྱིས་ཁང་ཉམས་གསོའ་ི མ་
དངུལ་ལྷག་བསྡད་སྒོར་ཤ༤༡༩,༥༥༠།༡༥ཤཐམ་པ་དེ་དག་ར་ཝང་ལར་ལ་ཆེན་ལ་ཆུང་ནས་གཞྱིས་མྱི་གནས་སོ་བ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་
ཡོད་པ་དེར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུར་དམྱིགས་ཏེ་རོགས་དངུལ་ཉར་ཚགས་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་འདུག་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

གཞྱིས་ཁང་ཉམས་གསོའ་ི མ་དངུལ་ལྷག་བསྡད་སྒོར་ཤ༤༡༩,༥༥༠།༡༥ཤཐམ་པ་དེ་དག་གཞྱིས་མྱི་གནས་སོ་བ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དེ་
ལྟར་ལས་འཆར་དུས་བཀག་གྱིས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་ཐབས་དགོས།
༡༤།

(༢༨) མེའ་ོ ཆོས་འཕེལ་གྱིང་མཉམ་འབེལ།ཤརྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༢་་་༢༠༡༤

༢༨༌ཀ༽ཤརྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༦
༢༨༌ཁ༽ཤརྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་གངས།ཤ༡

མང་གཙོ་རྱིས་སྙན་ ༢༨༌ཇ༌༥ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡ དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་སོར།

༢༨་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།ཤ༥
༢༨༌ག༌༡།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༢༨༌ཇ༌༡ཤརྱིས་སྙན་ཤ༡༌༢༌༣།ཤའཆར་གཞྱི་ལྟར་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤརྱིས་སྙན་ནང་

གསལ་ལྟར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུའྱི་ཐད།ཤ
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གོ་བསྡུར་ལན་མང་གནང་ནས་ས་གནས་མྱི་མང་ངམ་ཡུལ་མྱི་ཉོ་འདོད་ཡོད་མཁན་ལ་འབས་ཐག་
འཕྲུལ་ཆས་དེ་བཞྱིན་ཚོང་ཐབས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༣ཤལོར་ཚོང་རྒྱུའྱི་གསལ་བསྒྲགས་ཞུས་

ཀང་ཉོ་མཁན་བྱུང་མེད།ཤརྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥༌༌༢༠༡༦ཤནང་བསར་དུ་གསལ་བསྒྲགས་ཞུས་འདུག་ཀང་ད་བར་ཉོ་མཁན་བྱུང་མེད་རྐྱེན་
གྱིས་གནས་སྟངས་རང་འཇགས་ཡྱིན་འདུག་གསལ་བ།
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ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་བསར་ཞྱིབ་ཀྱིས་ཚོང་ཐབས་གནང་དགོས།
༢༨༌ག༌༢།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༢༨༌ཇ༌༢ཤརྱིས་སྙན་ཤ༡༌༢༌༧།ཤརུམ་འཐག་སྡེ་ཚན་གྱི་ཟོག་ཆད་རྱིས་གཙང་དགོས་པ་དང་།ཤཟོག་ཆད་
རྱིས་འབུལ་ཞུ་བཞྱིན་པ་ལས་འཕོས་སྒོར་ཤ༦༦,༠༥༡ཤགང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུའྱི་ཐད།ཤརུམ་འཐག་སྡེ་ཚན་གྱི་ཟོག་ཆད་

ནས་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༢༌༌༢༠༡༣ཤནང་སྒོར་ཤ༢༩,༤༤༠ཤདང་།ཤསྒོར་ཤ༡༠,༠༠༠ཤདང་།ཤཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༥༌༌༢༠༡༦ཤནང་སྒོར་ཤ༧,༠༠༠ཤབཅས་
རྱིས་གཙང་བྱུང་འདུགཤཤབྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་དགོས་རྒྱུ།ཤའཕོས་སྒོར་ཤ༡༩,༦༡༡ཤགནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

རུམ་འཐག་སྡེ་ཚན་གྱི་ཟོག་ཆད་རྱིས་གཙང་དགོས་པའྱི་ཁོངས་བསྟན་འཛིན་ཆོས་སྱིད་དང་བོ་བཟང་གཉྱིས་ནས་ཟོག་ཆད་སྒོར་ཤ
༡༤,༥༠༠ཤབཅས་བྱུང་འཕོས་སྒོར་ཤ༥,༨༡༧ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༢༨༌ག༌༣།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༢༨༌ཇ༌༣ཤརྱིས་སྙན་ཤ༡༌༢༌༡༠།ཤདངུལ་རྐྱང་ཕོན་ཆེ་རྒྱུན་ཉར་ཡོད་པའྱི་ཐད།ཤའགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་
ནས་གོས་ཆོད་ཨང་ཤ༦ཤཐོག་དངུལ་རྐྱང་ཉར་ཚད་སྒོར་ཤ༣༥༠,༠༠༠ཤགཏན་འབེབས་གནང་འདུག་པ།ཤབཀའ་ཤག་གྱི་ལམ་སྟོན་

ལྟར་ན་ཁྱི་གཉྱིས་ལས་མང་བའྱི་དངུལ་རྐྱང་ཉར་མྱི་ཆོག་པས།ཤར་བའྱི་ཡུལ་བབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་དཀའ་ངལ་ཡོད་གཤྱིས་ཀང་
དེ་ལྟ་བུའྱི་དངུལ་རྐྱང་ཕོན་ཆེ་ཉར་ཚད་བཞག་པ་ནྱི་འོས་བབས་སུ་མ་མཐོང་བས།ཤསད་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སྟོན་གྱིས་
འོས་འཚམས་ཤྱིག་གཏན་འབེབས་གནང་ཕོགས་བཟོ་གལ་མཐོང་ཞེས་གསལ་ཐད།ཤས་གནས་སུ་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་སབས་འཛིན་

སོང་ངོས་ནས་འགེལ་བརོད་ཞུས་པ་ལྟར་ས་གནས་མཉམ་འབེལ་གྱི་དཀའ་ངལ་དངོས་བདེན་ཡྱིན་པ་མངོན་གསལ་ལྟར་མཉམ་
འབེལ་ཚོག ས་པའྱི་འགན་ལྷན་ནས་དངུལ་རྐྱང་ཉར་ཚད་གཏན་འབེབས་ཤྱིག་ངེས ་པར་དགོས ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་ལམ་སྟོན ་

གསལ་པོ་གནང་བ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༤།༡༠།༡༤ཤཉྱིན ་གྱི་འགན་ལྷན་གོས ་ཆོད་ཨང་ཤ༦ཤཔའྱི་ཐོག ་དངུལ་རྐྱང་ཉར་ཚད་སྒོར ་ཤ
༣༥༠,༠༠༠ཤགཏན་འབེབས་ཞུས་ཡོད་ཀང་།ཤདཔལ་ལྡན་མང་ཚོག ས་རྱིས ་ཁའྱི་ཚོག ས་ཆུང་ནས་བཀའ་སོབ་ཕེབ ས་པའྱི་ནང་

གསལ་དངུལ་རྐྱང་ཉར་ཚད་ཕོན་ཆེ་འོས་འབབ་སུ་གཟྱིགས་མེད་སྟབས། མཉམ་འབེལ་འགན་ལྷན་འདུ་འཛོམས་སབས་གོ་བསྡུར་
ཞུས་ཏེ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུས་ནས་བསར་དུ་གཏན་འབེབས་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

མཉམ་འབེལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སུ་བསར་དུ་གོ་བསྡུར་གྱིས་དངུལ་འབོར་ཉར་ཚད་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་
གནང་དགོས།

༢༨༌ག༌༤།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༢༨༌ཇ༌༤ཤརྱིས་སྙན་ཤ༡༌༢༌༡༡།ཤདངུལ་ཁང་ཟོག་བཅོལ་ཤSBI A/C 11861556885 རྱིས་ཁོངས་
དངུལ་ཕོན་ཆེ་ཉར་བའྱི་ཐད།ཤཤཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༤།༡༠།༡༤ཤཉྱིན་གྱི་འགན་ལྷན་གོས་ཆོད་ཨང་ཤ༦ཤཔའྱི་ཐོག་དངུལ་ཁང་ནང་དངུལ་

འབབ་ཉར་ཚད་སྒོར་ཤ༢༥,༠༠,༠༠༠ཤགཏན་འབེབས་གནང་འདུག་པ་ཡུལ་བབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་དཀའ་ངལ་ཡོད་གཤྱིས་ཀང་

དེ་ལྟ་བུའྱི་དངུལ་རྐྱང་ཕོན་ཆེ་ཉར་ཚད་བཞག་པ་ནྱི་འོས་བབས་སུ་མ་མཐོང་བས།ཤཤསད་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སྟོན་གྱིས་
འོས་འཚམས་ཤྱིག་གཏན་འབེབས་གནང་ཕོགས་བཟོ་གལ་མཐོང་ཞེས་གསལ་ཐད།ཤམེའོ་མཉམ་འབེལ་ལ་ཤས་བདག་མྱི་མང་གྱི་
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ལག་དངུལ་གསོག་བཅོལ་ལས་དོན་ཞྱིག་ལོ་མང་སོན་ནས་བས་དང་བེད་མུས་ཡྱིན་པ་དེའྱི་ནང་ཤས་བདག་མྱི་མང་ངམ་སོབ་ཕྲུག་

གྱི་འཚོ་སོན་དངུལ་འབོར་ཕོན་ཆེ་གསོག་འཇོག་ཡོད་ན་ཉྱིན་ལྟར་ལག་དངུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱིར་བཏོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པར་སོང་།ཤ
དངུལ་ཁང་ནང་གསོག་བཅོལ་རྱིས་ཁོངས་སུ་མ་བཞག་ཐབས་མེད་ཆགས་པ་དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་མེའོ་ས་གནས་མངའ་སྡེའྱི་དངུལ་

ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་གཞན་ས་གནས་དང་མྱི་འད་བར་ཧ་ཆང་སོ་བོ་ཡོད་པའྱི་རྐྱེན་དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་གྱི་དངུལ་ཕྱིར་འདོན་ཞུ་
རྒྱུར་ཉྱིན་གངས་གསུམ་བཞྱི་ལས་མང་བ་འགོར་གྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད།ཤམཉམ་འབེལ་གྱི་དངུལ་བཅོལ་བ་རྣམས་ལའང་བརབ་གསྱིག་
ཕོག་གྱི་ཡོད།ཤདེ་བཞྱིན་མཉམ་འབེལ་གྱི་འགན་ལྷན་ནས་དངུལ་ཁང་དངུལ་འབོར་ཉར་ཚད་གཏན་འབེབས་ངེས་པར་དགོས་གལ་

ལམ་སྟོན ་གནང་བ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༤།༡༠།༡༤ཤཉྱིན ་གོས ་ཆོད ་ཨང་ཤ༦ཤཔའྱི་ཐོག ་དངུལ་ཁང་ནང་ད ངུལ་ཉར་ཚད་སྒོར ་ཤ
༢,༥༠༠,༠༠༠ཤགཏན་འབེབས་ཞུས་ཡོད་ཀང་དཔལ་ལྡན་མང་ཚོགས་རྱིས ་ཁའྱི་ཚོག ས་ཆུང་ནས་བཀའ་སོབ ་ཕེབས་པའྱི་ནང་

གསལ་དངུལ་རྐྱང་ཕོན་ཆེ་ཉར་ཚད་འོས་འབབ་སུ་གཟྱིགས་མེད་སྟབས།ཤམཉམ་འབེལ་འགན་ལྷན་འདུ་འཛོམས་སབས་གོ་བསྡུར་
ཞུས་ཏེ་བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུས་ནས་བསར་དུ་གཏན་འབེབས་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ།
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་དངུལ་འབོར་ཉར་ཚད་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཐབས་གནང་དགོས།

༢༨༌ག༌༥།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༢༨༌ཇ༌༦ཤརྱིས་སྙན་ཤ༣༌༦།ཤཟོག་ཆད་སྒོར་ཤ༢༠,༣༧༡ཤཐོན་པ་བརེན།ཤརྱིས་ཞྱིབ་རེས་མའྱི་སབས་
དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་རྒྱུ་མཚན་དཔང་རགས་དང་བཅས་མྱིག་སྟོན་བ་དགོས་ཐད།ཤཟོག་གཉེར་བོ་བཟང་ཚེ་རྱིང་དང་

བསྟན་འཛིན་ཆོས ་སྱིད་གཉྱིས ་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༥༌༌༢༠༡༦ཤནང་དོ་བདག་གཉྱིས ་ཀྱི་ག་ཕོག ས་ནས་སྒོར ་ཤ༡,༠༠༠ཤརེ་རྱིས ་ཁྱོན ་
བསྡོམས་སྒོར་ཤ༢,༠༠༠ཤབྱུང་འཛིན་ཨང་།ཤ༥༢༡༧༤ཤདང་།ཤ༥༢༡༧༡ཤཐོག་རྱིས་འཁུར་དང་།ཤ༢༠༡༥༌༌༢༠༡༦ཤནས་ཟླ་རེར་སྒོར་ཤ
༡,༠༠༠ཤརེ་བཅོག་འཐེན་ཞུས་ནས་རྱིས་གཙང་བཟོ་རྒྱུ་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

ཟོག་གཉེར་བསྟན་འཛིན་ཆོས་སྱིད་དང་།ཤབོ་བཟང་ཚེ་རྱིང་གཉྱིས་ནས་ཡོང་བསྡད་ལྷག་འཕོས་སྒོར་ཤ༥༨༡༧ གོང་གསལ་མང་རྱིས་
སྙན་ཐོ་ཤ༢༨༌ཇ༌༢ཤནང་གསལ་ལྟར་གཙང་བཟོ་བ་དགོས།
༡༥།

(༣༠) བལ་ཡུལ་ཤ་ཝ་ར་གསུམ་ས་འགོ་ལས་ཁང་།ཤརྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༢་་་༢༠༡༤

༣༠༌ཀ༽ཤརྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༦
༣༠༌ཁ༽ཤརྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་གངས།ཤ༡

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༣༠༌ཇ༌༤ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡ སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་སོར།
༣༠་ག༽ཤད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།ཤ༥

༣༠༌ག༌༡།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༣༠་ཇ་༡ཤརྱིས་སྙན་ཤ༡༌༢༌༡།ཤམཉམ་འབེལ་ཚོང་ཟུར་འཇམ་དབངས་ཤེས་རབ་ནས་ཡོང་བསྡད་བལ་
སྒོར་ཤ༡༦༨,༧༨༨།༢༨ཤདེ་ལོ་བཅུར་ཆ་བགོས་ཀྱིས་ལོ་རང་བཀག་སོ་སོར་ཐོབ་ཆ་ཇྱི་ཡོད་ངེས་པར་སྒྲུབ་འཇལ་ཞུ་དགོས་པ་བཟོ་

དགོ ས ་ཐད།ཤམཉམ་འབེ ལ ་ཚོ ང ་ཟུར་འཇམ་དབངས་ཤེ ས ་རབ་ནས་རྱི ས ་ཆད་མུ་མཐུད་ནས་བསྡུ་མུས་དང་།ཤཕྱི ་ལོ ་ཤ
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༢༠༡༥༌༌༢༠༡༦ཤལོའ་ིནང་བལ་སྒོར་ཤ༡༩,༢༥༠ཤབསྡུ་རུབ་ཞུས་ནས་ད་ལྟ་བལ་སྒོར་ཤ༡༤༩,༥༣༨།༢༨ཤརྱིས་ཆད་འཕོས་ལྷག་ཡོད།ཤ
འཇམ་དབངས་ཤེས་རབ་ནྱི་ཤར་ཁུམ་མཉམ་འབེལ་ཚོང་ཟུར་ཞྱིག་རེད་འདུག་པ་དང་།ཤདེ་སོན་བལ་ཡུལ་ནང་མའོ་དམར་ཤོག་
ཚོགས་པའྱི་ཆབ་སྱིད་དཀའ་ངལ་ཆེ་བའྱི་དུས་སབས་སུ་ཤར་ཁུམ་ནང་མཉམ་འབེལ་ཚོང་ཁང་དུ་ལས་འཁུར་ཞུ་མཁན་ལས་བེད་

དཀའ་བས་སབས་དེར་འཇམ་དབངས་ཤེས་རབ་ལགས་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཁོ་བོའ་ིའདོད་མེད་བཞྱིན་དུ་མཉམ་འབེལ་
ཚོང་དཔོན་དུ་བསོ་གཞག་གནང་བ་ཞྱིག་རེད་འདུགཤཁོང་གྱི་ལོ་བཞྱིའྱི་རྱིང་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་གནང་འདུག་ཀང་ཁོང་ཡྱི་གེ་འབྱི་

ཀོག་དེ་ཙམ་མྱི་ཤེས་པ་དང་།ཤསབས་དེ་དུས་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའྱི་མྱི་ས་ཚོས་སྱི་དངོས་བཙན་འཕོག་བས་པ་དང་།ཤབོད་ནས་
གསར་དུ་འབོར་བའྱི་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་ཞལ་ལག་ཕུལ་བའྱི་རྱིས་ཁ་ཁམས་གཙང་མེད་པའྱི་རྱིས་ཆད་བྱུང་བ་འགེལ་བརོད་གནང་
འདུག་པ་སོང་།ཤས་གནས་ནས་དོ་བདག་ལ་རྱིས་ཆད་དངུལ་ལྷག་གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་

ཐེངས་མང་ཞུས་འདུག་ཀང་།ཤདོ་བདག་རས་འཁོགས་དང་འཚོ་བའྱི་གནས་སྟངས་དཀའ་ངལ་གྱིས་ད་ཆ་བལ་ཡུལ་མཆོད་རེན་སོར་
ལམ་དུ་ཐང་ཁོམ་ཐོག་ཉྱིན་རེ་འཚོ་བ་འཁྱོལ་ཐུབ་ཙམ་ལས་ཁོ་པའྱི་དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་ཞན་པ་དང་ཡོང་དམྱིགས་གཞན་

མེད་སྟབས་དངུལ་འབབ་ཆ་ཚང་མཇལ་རྒྱུར་དངོས་འབེལ་དཀའ་ངལ་ལ་སོང་།ཤབལ་སྒོར་ཤ༡༠༠,༠༠༠ཤཐམ་པ་ཆག་ཡང་ཡོང་བའྱི་
རྱིས་བསུབ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།ཤའཕོས་བལ་སྒོར་ཤ༤༩,༥༣༨།༢༨ཤདོ་བདག་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་བསྡུ་རུབ་ཀྱིས་ལོ་འགའ་
མཚམས་རྱིས་གཙང་ཐུབ་པ་ཞུ་འཆར་ཡྱིན་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

བལ་སྒོར་ཤ༤༩,༥༣༨།༢༨ཤམུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༣༠༌ག༌༢།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༣༠༌ཇ༌༢ཤརྱིས་སྙན་ཤ༡༌༢༌༢།ཤདངུལ་ཁང་འགུལ་མེད་ལུས་པ་ཤ (Current A/c 178) ས་གནས་

ནས་རྱིས་བསུབ་ཆེད་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་འདུག་ཀང་ད་ལྟའང་ཐོན་མྱི་འདུག་པས་འཇུག་སོང་གནང་དགོས་ཐད།ཤརྱིས་ཁའྱི་ནང་ཤ
Rastriya Banijya Bank, Current A/c 178 དངུལ་ཁང་ནང་སྒོར་ཤ༡༧,༣༦༢།༨༨ཤཡོད་ཀང་།ཤས་གནས་སུ་ཕོག ས་

བསོད་འགོ་སབས་ལས་བེད་ནས་ཆེད་མངགས་དངུལ་ཁང་དུ་བརད་གཅོད་བས་ནས་དོན་དངོས་ཐོག་དངུལ་ཁང་ནང་ཉུང་མཐར་
གཏན་འབེབས་ལས་ཉུང་བ་ཆགས་སྟབས་རང་བཞྱིན་སྒོ་ཐེབས་ཟྱིན་སོར་དངུལ་ཁང་ནས་འགེལ་བརོད་དང་སགས་ཕག་བྱིས ་

གནང་ཡོད་པ་སོང་ས་ལོ་རྱིས་བསུབ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཀང་ཐོབ་མེད་པར་སོང་འདྱི་ལོ་བསར་དུ་རྱིས་བསུབ་ཆེད་བཀའ་འཁོལ་
ཞུས་ཡོད་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

བལ་སྒོར་ཤ༡༧,༣༦༢།༨༨ཤཡོད་པ་རྣམས་རྱིས་ལམ་ནས་རྱིས་སེལ་གྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༣༠༌ག༌༣།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༣༠༌ཇ༌༣ཤརྱིས་སྙན་ཤ༡༌༢༌༣༽ཤརོགས་དངུལ་བེད་སོད་བ་བསྡད་ལོ་མང་རྱིང་འགུལ་མེད་ལྷག་པ་དེ་
དག་རྱིས་ཁ་མཐུན་པ་བཟོ་ཐབས་དང་རོགས་དངུལ་ལྷག་བསྡད་ཁག་ག་སྒྱུར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་ཐད།ཤརོགས་དངུལ་
ལྷག་བསྡད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་དང་བཟོ་བསྡད་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ།
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ཨང་།

རྱིས་འགོ

རོགས་དངུལ་ལྷག་བསྡད་རྱིས་གཙང་།
ཟྱིན་པ་སྒོར།

༣།

ཟུར་བརོད།

བཟོ་བསྡད་སྒོར།

ཐོག་རྱི་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི།

༣༠,༨༡༨

ལས་གཞྱི་དེ་བཞྱིན་མཇུག་ཏུ་དགོས་མུས་
ཡྱིན།

༤།

མགོན་ཁང་ལས་གཞྱི།

༥།

ཆལ་ས་རྒྱ་བསེད་ལས་གཞྱི།

༡,༥༥,༩༩༢།༡༢
༢,༢༨,༡༧༥

བསྡོམས་སྒོར།

༤༡༤,༩༨༥།༡༢

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

རོགས་དངུལ་བལ་སྒོར་ཤ༤༡༤,༩༨༥།༡༢ཤམུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༣༠༌ག༌༤།ཤམང་རྱིས ་སྙན་ཐོ་ ༣༠༌ཇ༌༥ཤརྱིས་སྙན་ (༤༌༡༌༢) མཉམ་འབེལ ་རྱིས་ཁོངས་ཡོང་བསྡད་ཁག་གང་མགོགས་རྱིས ་
གཙང་བཟོ་གལ་ཐད།
ཨང་།

རྱིས་འགོ

སྒོར།

༡།

ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ།

༡༨,༡༥༡།༦༩

༢།

དབང་ཕྱུག་ཚེ་རྱིང་།

༢༦,༠༡༤།༠༨

༣།

ཨོ་རྒྱན་ཕུན་ཚོགས།

༡༠,༢༡༢།༦༨

༤།

ལྱི་ལ་ཚའོ།

༥,༩༥༥

༥།

ཚེ་དབང་ནོར་བུ།

༣,༢༡༠

༦།

ཡེ་ཤེས་དོན་གྲུབ།

༣༨༨།༣༠

བསྡོམས་སྒོར།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

ཟུར་བརོད།
ཡོང་བསྡད་བསྡུ་ཡུལ་མང་ཆེ་བ་འདས་གོངས་ཟྱིན་པ་དང་། ཡུལ་
མྱི་གཅྱིག་འདུག་པས་རྱིང་མྱིན་རྱིས་བསུབ་ཞུ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།

༦༣,༩༣༡།༧༥

བལ་སྒོར་ཤ༦༣,༩༣༡།༧༥ཤབསར་ཞྱིབ་ཀྱིས་རྱིས་ལམ་ནས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༣༠༌ག༌༥།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༣༠༌ཇ༌༦ཤརྱིས་སྙན་ཤ༤༌༢༌༢།ཤམཉམ་འབེལ་གྱི་སོད་བསྡད་ཁག་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས་ཐད།
ཨང་།
༡།

རྱིས་འགོ
ཕུགས་རེན་གསོག་དངུལ།

(Share Provident Fund)

སྒོར།

ཟུར་བརོད།

༣,༧༨༤།༩༦ རྱིས་ཁའྱི་ནང་སུ་ལ་འབུལ་དགོས་མྱིན་ཁ་གསལ་མེད་སྟབས་རྱིང་
མྱིན་རྱིས་བསུབ་ཞུ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

མཉམ་འབེལ་གྱི་སོད་བསྡད་སྒོར་ཤ༣,༧༨༤།༩༦ཤརྱིས་བསུབ་ཡོང་ཐབས་མེད་པས་ག་བསྒྱུར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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རྱིས་གཙང་ཟྱིན། ༡༦།

རྱིས་གཙང་ཟྱིན། ༡༧།

(༣༢) ཀོ་ལྱི་གྷལ་དོན་ལྡན་གྱིང་མཉམ་འབེལ།ཤརྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༢་་་༢༠༡༤
(༣༣) ར་སྟེང་བོད་ཀྱི་གསོལ་མགོན་ཁང་།ཤརྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༢་་་༢༠༡༤

༣༣༌ཀ༽ཤརྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༤
༣༣༌ཁ༽ཤརྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༡

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༣༣༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༦ གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སོར།
༣༣༌ག༽ཤད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།ཤ༣

༣༣༌ག༌༡།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༣༣༌ཇ༌༢ཤརྱིས་སྙན་ཤ༣༌༣།ལས་བེད་ར་དགོངས་སྒྲྱིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད།ཤལས་ཟུར་ཚེ་རྱིང་ལྷ་

མོའ ་ི རྱིས ་ཆད་བཅག་འཕོས ་སྒོར ་ཤ༡,༧༤༠ཤགང་མགོག ས་གཙང་བཟོ་དགོས ་གལ་ཐད།ཤ༢༠༡༦།༣།༢༩ཤའཁོད ་རྱིས ་ལོ་ཤ
༢༠༡༤༌༌༢༠༡༥ཤལོའ་ིརྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཨང་།ཤ༦།ཤཔར་གསལ་བའྱི་འབྲུ་དོན་ལྟར་ལ་བརྱི་འཇོག་ཡོང་བ་ཞུས་འདུག་པར་དེར་
ཞྱིབ་སབས། ལས་ཟུར་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོའ་ི རྱིས་ཆད་བཅག་འཕོས་སྒོར་ཤ༡,༧༤༠ཤདོ་བདག་གྱི་གསོག་དངུལ་ལྷག་བསྡད་རྒྱ་གར་

གསོག་དངུལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཞུ་ཆེད་དག་མཆན་ཞུ་སབས་ལེན་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ལ་དགོངས་བཞེས་ཡོང་བ་ཞུ་ཞེས་གསལ་
འདུག་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

དོ་བདག་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོའ་ི རྱིས་ཆད་གོང་གསལ་སྒོར་ཤ༡༧༤༠ཤནས་སྒོར་ཤ༩༣༨ཤརྱིས་བཅོས་ཟྱིན་པ་ཕུད་འཕོས་སྒོར་ཤ༨༠༢ཤརྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༣༣༌ག༌༢།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༣༣༌ཇ༌༣ཤརྱིས་སྙན་ཤ༤༌༡།ཤཡོང་བསྡད་སྒོར་ཤ༢,༨༠,༤༠༥ཤཆ་ཚང་གང་མགོགས་བསྡུ་བཞེས་
ཐུབ་པ་དགོས་ཐད།ཤཡོང་བསྡད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་དང་བཟོ་བསྡད་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ་གསལ་བ།
ཨང་།

རྱིས་འགོ

ཡོང་བསྡད་རྱིས་གཙང་།
ཟྱིན་པ་སྒོར།

ཟུར་བརོད།

བཟོ་བསྡད་སྒོར།

ས་འདོན་ཡོང་བསྡད།
༧།

Security Deposit

༢༢༤,༨༦༦

༨།

Deptt of Finance

༢,༥༠༠

བསྡོམས་སྒོར།

༢༢༧,༣༦༦

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས།

ཡོང་བསྡད་འཕོས་སྒོར་ཤ༢༢༧,༣༦༦ཤམུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༣༣༌ག༌༣།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༣༣༌ཇ༌༤ཤརྱིས་སྙན་ཤ༤༌༢།ཤསོད་བསྡད་སྒོར་ཤ༧༠༣,༨༨༤།༩༢ཤགང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་
ཐད།ཤསོད་བསྡད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་དང་བཟོ་བསྡད་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ།
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ཨང་།

རྱིས་འགོ

སོད་བསྡད་རྱིས་གཙང་།
ཟྱིན་པ་སྒོར།

ཟུར་བརོད།

བཟོ་བསྡད་སྒོར།

༣།

རྱིས་ཞྱིབ་ག།

༤༡,༩༡༤

འབུལ་བསྡད།

༧།

རག་རྱིག་ཡོང་འབབ།

༨༦,༨༨༣

སོད་རྒྱུ།

༡༡།

གོས་འཁྲུ་ཁང་།༼གཏའ་འཇོག༽

༢༠,༠༠༠

འབུལ་བསྡད།

༡༢།

ཚོང་ཁང་།༼གཏའ་འཇོག༽

༡༠,༠༠༠

འབུལ་བསྡད།

བསྡོམས་སྒོར།

༡༥༨,༧༩༧

སོད་བསྡད་སྒོར་ཤ༡༥༨,༧༩༧ཤགང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༨།

(༣༨) ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་མཉམ་འབེལ།ཤརྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༡་་་༢༠༡༣

༣༨༌ཀ༽ཤརྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༢
༣༨༌ཁ༽རྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་གངས།༡

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༣༨༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡ མ་ཤས་ལག་ཁྱེར་མྱིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སོར།
༣༨་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།ཤ༡

༣༨༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༣༨༌ཇ༌༡ཤརྱིས་སྙན་ཤ༡༌༢༌༡།ཤགཏའ་འཇོག་གྱི་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཐད།ཤཁ་པར་

དང་གོག་གྱི་གཏའ་འཇོག་གྱི་དངུལ་འབོར་དང་ངོས་སོར་གཉྱིས་མྱི་མཐུན་པ་མཐུན་པར་བཟོ་དགོས་ཐད།ཤརྱིས་ལོ་ཤ༢༠༠༥༌༌༢༠༠༦ཤ
ནས་བཟུང་གཏའ་འཇོག་གྱི་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཐད།ཤབོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་

ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་བཞྱི་པའྱི་སྙན་ཐོ་དོན་ཚན་ཤ༡༧༌ཅ༌༡ཤནང་བྱུང་འཛིན་འཚོལ་ཞྱིབ་བ་དགོས་དང་།ཤཅྱི་སྟེ་དེ་དག་རྙེད་སོན་མ་
བྱུང་ཚེ་གཏའ་འཇོག་བ་ཡུལ་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་ངོས་སོར་བཞེས་གནང་དགོས་པ་ཞེས་གསལ་དོན་ལྟར།ཤའབེལ་

ཡོད་ཁ་པར་དང་གོག་ཁང་གཉྱིས་ནས་ངོས་འབོར་ཞུས་འདུག་ཀང་དངུལ་འབོར་གཅྱིག་མཚུངས་མཐུན་མྱིན་ལ་སོང་།ཤརེས་ལོའ་ི
རྱིས་ཞྱིབ་སབས་ངོས་སོར་བྱུང་བ་ཁག་སན་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་སགས་རྱིས་ཞྱིབ་ནས་ལམ་སྟོན་གང་གནང་བ་དེའྱི་ལམ་ནས་རྱིས་
གཙང་ངམ་རྱིས་མཐུན་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་འདུག་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༩།

(༣༩) སྱིར་སྡེ་དགེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།ཤརྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༣་་་༢༠༡༤

༣༩༌ཀ༽ཤརྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༤
༣༩༌ཁ༽ཤརྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༢

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༣༩༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༣༌༣ ཡོང་བསྡད་དང་སོད་བསྡད་རྙྱིང་པའྱི་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༣༩༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༤༌༡ ཡོང་བསྡད་འཕོས་སོར།
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༣༩་ག༽ཤད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།ཤ༢

༣༩༌ག༌༡།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༣༩༌ཇ༌༢ཤརྱིས་སྙན་ཤ༣༌༤།རྱིས་ཤ་གཅོད་བསྡད་ཤSuspenses A/c ཐད།ཤགང་མགོགས་གཙང་
བཟོ་དགོས་ཐད།ཤརྱིས་ཤ་གཅོད་བསྡད་ནང་སྒོར་ཤ༢,༣༠༠ཤཡོད་པ་ཤ༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧ཤནང་ཚུན་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

རྱིས་ཤ་གཅོད་བསྡད་སྒོར་ཤ༢༣༠༠ཤམུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༣༩༌ག༌༢།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༣༩༌ཇ༌༤ཤརྱིས་སྙན་ཤ༤༌༢།ཤསོད་བསྡད་འཕོས་སྒོར་ཤ༩༧༩,༥༩༨།༥༠ཤཡོད་པ་ནས་སྙན་ཐོ་དོན་ཚན་ཤ
༣༌༣།ཤནང་གསལ་སྒོར་ཤ༧,༦༩༥།༥༠ཤརྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་ཕུད་འཕོས་སྒོར་ཤ༩༧༡,༩༠༣ཤརྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧ཤནང་ཚུན་
གཙང་བཟོ་དགོས་ཐད།ཤསོད་བསྡད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་དང་བཟོ་བསྡད་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ་གསལ་བ།
ཨང་།

རྱིས་འགོ

སོད་བསྡད་་རྱིས་གཙང་།
ཟྱིན་པ་སྒོར།

ཟུར་བརོད།

བཟོ་བསྡད་སྒོར།

༡༡།

སོན་མའྱི་ལྷག་༡།༤།༢༠༡༣

༩༩༥།༥༠

༡༢།

Difference between CA

༧༠

& Audit Office

བསྡོམས་སྒོར།

༡,༠༦༥།༥༠

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

སོད་བསྡད་ལྷག་འཕོས་སྒོར་ཤ༡,༠༦༥།༥༠ཤམཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
རྱིས་གཙང་ཟྱིན། ༢༠།
རྱིས་གཙང་ཟྱིན། ༢༡།

(༤༠)ཤལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་།ཤརྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༣་་་༢༠༡༤
(༤༢)ཤསྱིར་བོད་ཚོགས་ས་འགོ་ལས་ཁང་།ཤརྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༣་་་༢༠༡༤

༤༢༌ཀ༽ཤརྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༣
༤༢༌ཁ༽ཤརྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་གངས།ཤ༢

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༤༢༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༣༌༣ རོ་ཞུན་རླངས་རས་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༤༢༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༣༌༤ ལས་ཚབ་ཞུས་པའྱི་སོར།

༤༢་ཇ་ག༽ཤད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།ཤ༡
༤༢༌ག༌༡།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༤༢༌ཇ༌༡ཤརྱིས་སྙན་ཤ༣༌༡།ཤརོགས་དངུལ་ལྷག་བསྡད་རྣམས་དམྱིགས་དོན་བཞྱིན་ངེས་པར་བེད་སོད་
གནང་དགོས་ཐད།ཤརོགས་དངུལ་ལྷག་བསྡད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་དང་བཟོ་བསྡད་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ།
ཨང་།

རྱིས་འགོ

རོགས་དངུལ་རྱིས་གཙང་།
ཟྱིན་པ་སྒོར།

༣།

ཨར་ལས་བོགས་ལེན་པའྱི་གཏའ་འཇོག

བཟོ་བསྡད་སྒོར།
༨,༩༦༡

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།
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ཟུར་བརོད།
འབུལ་བསྡད།

སྒོར་ཤ༨,༩༦༡ཤམུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༢༢།

(༤༧)ཤཀོ་ལྱི་གྷལ་དོན་ལྡན་གྱིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་།ཤརྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༡་་་༢༠༡༣

༤༧༌ཀ༽ཤརྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༥
༤༧༌ཁ༽ཤརྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་གངས།ཤ༤

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༤༧༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བ་བསྡད་འཕོས་ལྷག་སོར།

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༤༧ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ བུ་ལོན་གཡར་གཏོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༤༧༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༤ དང་ ༣༌༤ རོགས་རམ་དངུལ་རྐྱང་བགོ་འགེམས་གནང་བའྱི་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་་༤༧༌ཇ༌༤ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༥ དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་གྱི་འབབ་ཁལ་གཅོག་ཆ་གནང་བའྱི་སོར།
༤༧་ག༽ཤད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།ཤ༡

༤ ༧༌ག༌༡།ཤམང་རྱི ས ་སྙན་ཐོ ་ ༤ ༧༌ཇ༌༥ཤརྱི ས ་སྙན་ཤ༣ ༌༣ །ཤ༢༽ ཤརོ ལ ་དབངས ་དང་ཞབས ་བོ འ ་ི ལ ས ་གཞྱི ར ་སྒོ ར ་ཤ
༤,༦༣,༢༩༥།༤༠ཤདང་།ཤ༣༽ཤཆུའྱི་ལས་གཞྱི་དང་ལྟ་སོང་གྱི་ཆེད་སྒོར་ཤ༤,༠༩,༢༧༣།༠༥ ༤༽ཤདོན་ལྡན་གྱིང་ངལ་སེལ་

ཚོགས་པའྱི་རོགས་དངུལ་སྒོར་ཤ༡,༧༣,༤༢༦ཤརྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ཤནང་ཚུན་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་ཐད། གཤམ་
གསལ་ལྟར་ཡྱིན་གསལ་བ།
ཨང་།
༡།

རྱིས་འགོ

སོད་བསྡད་རྱིས་གཙང་།

རོལ་དབངས་དང་ཞབས་བོའ་ི

ཟྱིན་པ་སྒོར།

བཟོ་བསྡད་སྒོར།

༢༧,༧༥༠

༤༣༥,༥༤༥།༤༠

ལས་གཞྱི།

ཟུར་བརོད།
༢༠༡༦ ༌༌༡༧ ཤལོའི་སོན་རྱི ས ་ནང་སྒོར་ཤ
༧༥,༠༠༠ཤབཀའ་འཁོལ ་བསྩལ་ཐོབ ་བྱུང་
ཡོད།ཤདེ་འཕོས ་གང་མྱུར་རྱིས ་གཙང་བཟོ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

༢།

ཆུའྱི་ལས་གཞྱི།

༨༡,༩༣༢

༣༢༧,༣༤༡།༠༥

༢༠༡༦༌༌༡༧ཤནང་སྒོར་ཤ༡༠༠,༠༠༠ཤབཀའ་

འཁོལ་བསྩལ་ཐོབ་བྱུང་ཡོད། དེ་འཕོས ་མུ་
མཐུད་རྱིས་གཙང་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་འདུག

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

དོན་ལྡན་གྱིང་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའྱི་རོགས་དངུལ་སྒོར་ཤ༡༧༣,༤༢༦ཤརྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་ཕུད། འཕོས་རོལ་དབངས་དང་ཞབས་

བོའ་ི ལས་གཞྱི་ནས་སོད་བསྡད་སྒོར་ཤ༤༣༥,༥༤༥།༤༠ཤདང་། ཆུའྱི་ལས་གཞྱི་ནས་སོད་བསྡད་སྒོར་ཤ༣༢༧,༣༤༡།༠༥ཤབཅས་
ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༢༣།

(༥༢) མེའ་ོ ཆོས་འཕེལ་གྱིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་།ཤརྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༢་་་༢༠༡༤
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༥༢༌ཀ༽ཤརྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༩
༥༢༌ཁ༽ཤརྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་གངས།ཤ༤

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༥༢༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༥ སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་སོར།

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༥༢༌ཇ༌༥ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༨ ཞྱིང་ཆུ་འདེན་གཏོང་གྱི་ཆུ་རྱིང་ལས་གཞྱི་གན་ཡྱིག་ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༥༢༌ཇ༌༦ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༩ སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༥༢༌ཇ༌༨ རྱིས་སྙན་ ༣༌༣ སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་སོར།
༥༢་ཇ་ག༽ཤད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།ཤ༥

༥༢༌ག༌༡།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༥༢༌ཇ༌༡ཤརྱིས་སྙན་ཤ༡༌༢༌༡།ཤསོབ་ཕྲུག་ཉལ་ཁང་གྱི་འཛིན་སོང་སྟངས་འཛིན་གསལ་བཟོ་དགོས་པའྱི་
ཐད།ཤས་གནས་གནད་ཡོད་མྱི་གངས་ཤ༡༢ཤནས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དང་། ནང་སྱིད་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་བ།ཤཡང་ས་གནས་ནས་
ནང་སྱིད་ལ་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་དགོས་སོར་ལ་སོགས་ད་ལྟའང་འཁྲུན་ཐག་ཆོད་པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་ན།ཤགང་མགོགས་དབུས་ས་

གཉྱིས་ནས་འདྱི་བ་འདྱི་བེད་ཀྱི་ཐག་གཅོད་གཙང་མ་དགོས་རྒྱུ་ཐད། འདྱི་ལས་སུ་བཀའ་ཡྱིག་ཕེབས་དོན་ནང་གསལ།ཤསོབ་ཕྲུག་
ཉལ་ཁང་འདྱི་བཞྱིན་མ་འོངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཐུབ་ཐབས་སུ་ཡོང་འབབ་ཡོད་པའྱི་ལས་འཆར་
བཟོ་ཕོག ས་ཇྱི་འགབ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་ས་གནས་མཉམ་འབེལ ་གཉྱིས ་ཕན་ཚུན་བཀའ་བསྡུར་གྱིས ་ལས་གཞྱི་འཆར་

འབུལ་བྱུང་མཚམས་དེ་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་བཀའ་ཕེབས་གནང་ཡོད།ཤའོན་ཀང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་གནས་མཉམ་འབེལ་ནས་འདྱི་

གཞྱིས་སུ་ཚོང་ཁང་གསར་འཛུགས་གནང་ཡོད་པར་བརེན། ད་ཡོད་སོབ་ཕྲུག་ཉལ་ཁང་འདྱི་བཞྱིན་མཉམ་འབེལ་ནས་ཁོམ་རྭའྱི་སད་
ལས་འཆར་གནང་འཆར་མེད་པ་དང་།ཤམ་འོངས་པ་གོང་གསལ་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་འདུག་གསལ་བ།
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

འཆར་འགོད་ལས་འཆར་ཁག་Internet Cafe, Sport Club (Indoor Games as Table Tennis, Badminton

and Snooker), Coffee Shop, Facilities of Money Exchanges and General Shop གཞྱིར ་བཟུང་མུ་

མཐུད་མཇུག་སོང་གནང་ཐབས་དགོས།

༥༢༌ག༌༢།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༥༢༌ཇ༌༢ཤརྱིས་སྙན་ཤ༡༌༢༌༤།ཤབོགས་ལེན་པ་ནས་འབབ་ཁལ་གཅོག་འཐེན་མ་གནང་བའྱི་ཐད།ཤགོང་
རྱིམ་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཏེ་གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུའྱི་ཐད། སྱིར་བཏང་ལས་གཞྱི་བོགས་གཏོང་སབས་བོགས་ལེན་པ་
ནས་འབབ་ཁལ་གཅོག་འཐེན་དགོས་པ་རྱིས་པའྱི་ཤེས་རོགས་ཡོད་ཀང་།ཤཅ་དངོས་རྱིགས་ཕོན་ཆེ་མངགས་ཉོ་སབས་བོགས་ལེན་

པ་ནས་ཧྱིན་སྒོར་ཤ༣༠,༠༠༠ཤབརལ་ན་འབབ་ཁལ་གཅོག་འཐེན་དགོས་པ་ཤེས་རོགས་མེད་པར་བརེན་སྒྲྱིག་འགལ་ཆགས་འདུག
ད་ལྟའྱི་ཆར་གོང་གསལ་བོགས་ལེན་པ་ནས་བདའ་འདེད་བ་རྒྱུར་དེ་སོན་བོགས་ལེན་པ་དང་ས་གནས་གཉྱིས་དབར་གན་ཡྱིག་
བཞག་སབས་འབབ་ཁལ་བརྒྱ་ཆ་(༡)གཅོག་འཐེན་དགོས་པ་གན་ཡྱིག་ནང་གསལ་མེད་གསལ་བ།
ཟླ་ཚེས།

སོང་ཁ།

བོགས་ལེན་པ།

ལས་གཞྱི།
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དངུལ་འབོར།

ཁལ་༡%

༢༠༡༣།༤།༢༩

༧༣

CL Gupta

31 Trucks Boulders

༧༧,༥༠༠

༧༧༥

༢༠༡༤།༡༡།༢༥

༥

CL Gupta

55 Trucks Boulders

༡༦༥,༠༠༠

༡,༦༥༠

༢༠༡༣།༥།༢

༩༣

Bishan Gogoi

33 Trucks Boulders

༨༢,༥༠༠

༨༢༥

༢༠༡༣།༥།༤

༩༩

Arun

Stone Pitching

༡༥༣,༥༤༤

༡,༥༣༥

༢༠༡༣།༡༢།༣༡

༧༨༡

Sangye Ledak

Stone Pitching

༥༦༥,༥༢༤

༥,༦༥༥

༢༠༡༣།༨།༡༤

༣༥༤

Singrage &

ID card for settlers

༤༡,༨༨༠

༤༡༨

༢༠༡༣།༡༢།༣༡

༧༨༠

S.Deb

36 Trucks Boulders

༩༠,༠༠༠

༩༠༠

༡,༡༧༥,༩༤༨

༡༡,༧༥༨

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

Graphics

བསྡོམས་སྒོར།

འབབ་ཁལ་སྒོར་ཤ༡༡,༧༥༨ཤསྒྲྱིག་མཐུན་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༢༌ག༌༣།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༥༢༌ཇ༌༤ཤརྱིས་སྙན་ཤ༡༌༢༌༧།ཤདངུལ་གཉེར་ནས་དངུལ་ཆད་པ་དང་།ཤདངུལ་གཉེར་ཟུར་པ་བསྟན་པ་

བཀ་ཤྱིས་ནས་དངུལ་ཆད་ཧྱིན་སྒོར་ཤ༡༢༡,༦༤༩།༣༩ཤཡོད་ཁོངས་ནས་སོད་ཐེངས་གསུམ་ལ་སྒོར་ཤ༡༧,༢༤༨ཤསད་འཕོས་སྒོར་ཤ
༡༠༤,༤༠༡།༣༩ཤགང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་ཐད།ཤདངུལ་གཉེར་ཟུར་པ་བསྟན་པ་བཀ་ཤྱིས་ནས་དངུལ་ཆད་སད་འཕོས་
སྒོར་ཤ༡༠༤,༤༠༡།༣༩ཤནས་དངུལ་ཆད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་དང་བཟོ་བསྡད་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ།
ཨང་།
༡།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

རྱིས་འགོ

དངུལ་ཆད་རྱིས་གཙང་།

དངུ ལ ་ག ཉེ ར ་ཟུ ར་པ ་
བསྟན་པ་བཀ་ཤྱིས།

ཟྱིན་པ་སྒོར།

བཟོ་བསྡད་སྒོར།

༩༥,༤༡༦།༡༣

༨,༩༨༥།༢༦

ཟུར་བརོད།

དངུལ་གཉེར་ཟུར་པ་བསྟན་པ་བཀ་ཤྱིས་ནས་དངུལ་ཆད་ཧྱིན་སྒོར་ཤ༡༢༡,༦༤༩།༣༩ཤཡོད་ཁོངས་ནས་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་
སྒོར་ཤ༨,༩༨༥།༢༦ཤམུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱི་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༢༌ག༌༤།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༥༢༌ཇ༌༧ཤརྱིས་སྙན་ཤ༣༌༡།ཤགནས་ཡུལ་འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་དང་འགལ་འཛོལ་ཆགས་པའྱི་ཐད།
གོང་རྱིམ་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཏེ་གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་ཐད།ཤརྱིས་སྙན་དོན་ཚན་ཤ༡༌༢༌༤།ཤདང་ལན་འདེབས་གཅྱིག་
མཚུངས་ཡྱིན།ཤསད་ཕྱིན་དེ་རྱིགས་འཐུས་ཤོར་མྱི་འགོ་བའྱི་དམ་དོན་བ་འཆར་ཡོད་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

གོང་རྱིམ་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

129

༥༢༌ཇ༌༥།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༥༢༌ཇ༌༩ཤརྱིས་སྙན་ཤ༣༌༦།ཤའབབ་ཁལ་སྒོར་ཤ༦༩,༣༢༤ཤགོང་གུན་ཕོག་པའྱི་ཐད།ཤགོང་རྱིམ་ལ་སྙན་
སེང་གྱིས་སྒྲྱིག་མཐུན་ཕག་བསྟར་གནང་དགོས་ཐད།ཤགོང་གསལ་གནད་དོན་ཐོག་མ་འོངས་པ་གོང་རྱིམ་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་སྒྲྱིག་
མཐུན་ཇྱི་འགབ་ལག་བསྟར་ཞུ་འཆར་ལས་ད་ལྟའྱི་ཆར་འདྱི་བ་འདྱི་མྱིན་གྱི་ཁ་གསལ་ལན་འདེབས་ཤྱིག་ཞུ་ཐབས་བལ་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

གོང་རྱིམ་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་འབབ་ཁལ་སྒོར་ཤ༦༩,༣༢༤ཤསྒྲྱིག་མཐུན་ཕག་བསྟར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༢༤།

(༥༨) ལ་དྭགས་ལྷོ་བང་མཉམ་འབེལ།ཤརྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༢་་་༢༠༡༤

༥༨༌ཀ༽ཤརྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༡༠
༥༨༌ཁ༽ཤརྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་གངས།ཤ༦

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༥༨༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༥ ཚོང་ཁང་སོགས་ཀྱི་ཟོག་ཆད་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་པའྱི་སོར།

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༥༨༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༣༌༢ ལས་བེད་གསོལ་ཕོགས་གནང་ཕོགས་བསར་ཞྱིབ་དགོས་པའྱི་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༥༨༌ཇ༌༤ རྱིས་སྙན་ ༣༌༣ རྱིས་པའྱི་ལས་འཕར་དོད་སོར།

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༥༨༌ཇ༌༥ རྱིས་སྙན་ ༣༌༥ ལས་བེད་བང་དོར་དང་ཐོབ་ཐང་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༥༨༌ཇ༌༦ རྱིས་སྙན་ ༣༌༦ རླངས་འཁོར་ཡོང་འབབ་དང་འབེལ་བའྱི་སོར།

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༥༨༌ཇ༌༧ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡༡ མ་དངུལ་ཡོང་བསྡད་དང་སོད་བསྡད་ཁག་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སོར།
༥༨་ཇ་ག༽ཤད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།ཤ༤

༥༨༌ག༌༡།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༥༨༌ཇ༌༢ཤརྱིས་སྙན་ཤ༣༌༡།ཤཚོང་བཅོལ་ཡོང་བསྡད་ཐད་དེ་གའྱི་མཉམ་འབེལ་འགན་ལྷན་ནས་དོ་བདག་
ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་ལ་འདྱི་རད་ཞུས་པར་དོ་བདག་གྱི་ཞུ་སྙན་འབུལ་དོན་ནང།ཤསྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་ཚོགས་གཙོ་དབུ་བཞུགས་

ཐོག་ལྡྱི་ལྱིར་ཚོགས་འདུའྱི་སབས་གོང་གསལ་དངུལ་འབབ་ཆག་ཡང་ཐག་གཅོད་ཟྱིན་པ་ཞུ་སྙན་དང་ངག་ཐོག ་འགེལ་བརོད་བྱུང་
དོན་བཞྱིན་འདྱི་ལས་ནས་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༤།༡༡།༢༧ཤཉྱིན་སྱི་མཉམ་ཚོགས་གཙོའྱི་མཚན་ཐོག་དེ་དོན་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཡྱིན་འབེལ་
ལམ་ཞུས་ཀང་ད་བར་ལན་གསལ་མ་བྱུང་ཡང་མཇུག་སོང་གྱིས་ཁ་གསལ་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

ཚོང་བཅོལ་ཡོང་བསྡད་སྒོར་ཤ༤༥༥,༤༢༩ཤདེ་གའྱི་མཉམ་འབེལ ་འགན་ལྷན་ནས་ཐག་གཅོད་ཀྱིས་ཁ་གསལ་རྱིས ་གཙང་བཟོ་
དགོས།

༥༨༌ག༌༢།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༥༨༌ཇ༌༨ཤརྱིས་སྙན་ཤ༣༌༡༢།ཀཤནང་གསལ་གསོག་དངུལ་སོད་བསྡད་འཕོས་ལས་བེད་ཤ༢ཤནས་འཇམ་
དབངས་ཚེ་རྱིང་ལ་ཤ༢༠༡༦།༥།༩ཤཉྱིན་མཚུངས་ཁ་ཨང་ཤ༡༢ཤབརྒྱུད་སྒོར་ཤ༣༨,༦༨༦ཤཐམ་པ་སད་ཟྱིན་འདུག་པ་དང་།ཤཚེ་རྱིང་
དབང་ཕྱུག་གོང་གསལ་རྱིས་སྙན་ཤ༣༌༡།ཤནང་ཚོང་བཅོལ་ཡོང་བསྡད་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་བརེན་ད་ཆ་རྱིས་འབུལ་ཞུ་མྱི་འདུག་
གསལ་བ།༼སོང་ཁ་ཨང་(༡༢)ངོ་བཤུས་ཟུར་སར་ཡོད།༽
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གསོག་དངུལ་སོད་བསྡད་འཕོས་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་ནས་སོད་བསྡད་སྒོར་ཤ༨༩༣༥།༧༤ཤམུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་
བཟོ་དགོས།

༥༨༌ག༌༣།ཤམང་རྱིས ་སྙན་ཐོ་ ༥༨༌ཇ༌༩ཤརྱིས ་སྙན་ཤ༣༌༡༣། ༼ཀ༽ཤརྱིས ་སྙན་(༣༌༡༣)ལོ་མང་སོང་བའྱི་ཡོང ་བསྡད་སྒོར ་ཤ
༣,༧༡,༦༧༠།༥༧ཤནས་ཡོང་བསྡད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་དང་བཟོ་བསྡད་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ།
ཨང་།

རྱིས་འགོ

ཡོང་བསྡད་རྱིས་གཙང་།
ཟྱིན་པ་སྒོར།

༣།

བཟོ་བསྡད་སྒོར།
༧,༦༨༩

TPPRC

ཟུར་བརོད།
མུ་མཐུད་རྱིས་ལམ་ནས་རྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༤།

སལ་བཟང་ཚེ་རྱིང། བཀག་

༤,༠༠༠

༢༤,༢༧༥

མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་།

༡༢༡,༡༨༨

མུ་མཐུད།

གཞུང་།
༩།

དཀོན་མཆོག་སྙན་གགས།

༡༡།

Jugal Kroshore Khanna

༧༧,༨༢༣།༡༣

མུ་མཐུད།

༡༢།

DoF མགོན་པོ་པེ་རལ་གསོག་

༥,༠༢༧།༤༤

མུ་མཐུད།

༦,༦༠༠

མུ་མཐུད།

༦༩༠

མུ་མཐུད།

དངུལ།
༡༣།

Vijay Nerchok c/oདཀོན་

མཆོག
༡༤།

རང་སྒྲོལ་རོ་རེ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

བསྡོམས་སྒོར།

༤,༠༠༠

༢༤༣,༢༩༢།༥༧

ཡོང་བསྡད་འཕོས་སྒོར་ཤ༢༤༣,༢༩༢།༥༧ཤམུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
ཁ། སོད་བསྡད་སྒོར་ཤ༣,༠༧,༠༩༩།༢༠ཤནས་སོད་བསྡད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་དང་།ཤརྱིས་གཙང་བཟོ་བསྡད་བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་
གཤམ་གསལ།
ཨང་།

རྱིས་འགོ

སོད་བསྡད་རྱིས་གཙང་།
ཟྱིན་པ་སྒོར།

བཟོ་བསྡད་སྒོར།

༡།

Bharat Sales Corporation

༥༧༠

༢།

Food sales Organisation

༧,༥༣༠།༨༠

༣།

Bir Consignment

༤།

Bir WHSWC

༧༥༠
༧༩༩།༧༡
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ཟུར་བརོད།

༥།

A.S Mechanical Works

༡༩,༥༠༠

༦།

Mahendra Handicraft Art,

༧།

Provision for Bad debts

༨།

Gurupura

Hand

༡༠༠

༩།

Tibetan Women Centre,

༡༣༤

༡༠།

Bhagwati

༡༡།

Warsie

༡༢།

Lekh Raj & Son

༡༣།

Pankaj Trading Co. (list c)

༡༤།

Paul Traders (list c)

༡༥།

རན་བོ་བཟང་།(list D)

༡༦།

དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས།(List F)

༡༧།

Divident to Members

༢༠།

Mahindra H/Craft, Nepal

༢༢།

Fodder Project

༡༣,༥༥༦

༢༣།

Bawa Sales

༡༦,༠༨༠

༢༥།

FTCI

༢༧།

THC:

༢༨།

THC:

༦༩༨

Nepal
Village

༤༢༩།༢༤

Spinning House
Rajpur
Co-

༣༢༥

Handloom,

༨༠༢

Sales

operation
Srinagar

༢,༧༢༣
༥,༨༦༤
༡,༣༤༢།༣༦
༡༠,༠༠༠
༡,༧༠༨།༡༨
༧,༤༣༣།༥༣
༨,༢༩༥

10%

༣,༧༤༠

Hanley

Fencing

༦༥,༣༥༩

Sumdho

Mid-Day

༤༦,༩༦༣།༠༡

Commission

Payable
Project
Meal

བསྡོམས་སྒོར།

༢༡༤,༧༠༢།༨༣
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༡ ན ས ་ ༡ ༢ བ ར ་ སྒོ ར ་
༣༤,༤༢༡།༧༥

སོད་བསྡད་འཕོས་སྒོར་ཤ༢༡༤,༧༠༢།༨༣ཤམུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༨༌ག༌༤།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༥༨༌ཇ༌༡༠ཤརྱིས་སྙན་ཤ༣༌༡༤།ཤནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་སེད་མེད་བུན་གཡར་སྒོར་ཤ༢,༩༥༠,༠༠༠ཤ
གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས ་ཕེབ ས་ཐད། ས་གནས་སུ་ཡྱིག ་ངག་གཉྱིས ་ཐོག་འདྱི་རད་ཞུས་ཀང་ཡྱིག ་ཆ་སོག ས་ཁ་

གསལ་མེད་པའྱི་འགེལ་བརོད་ཞུ་བཞྱིན་འདུག་ལ་དེ་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རྱིས་ཁང་དང་འབེལ་ཡོད་བཅས་ལ་རད་ཞྱིབ་ཀྱིས་
ཁ་གསལ་བཟོ་ཐུབ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ།
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ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སེད་མེད་བུན་གཡར་སྒོར་ཤ༢,༩༥༠,༠༠༠ཤརད་ཞྱིབ་ཀྱིས་ཉྱིན་འགངས་ཞག་ཕུད་དུ་མ་སོང་བ་མུ་མཐུད་
མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༢༥།

(༦༡)ཤསྱིར་ཅོན་ཏ་ར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།ཤརྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༣་་་༢༠༡༤

༦༡༌ཀ༽ཤརྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༥
༦༡༌ཁ༽ཤརྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་གངས།ཤ༢

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༦༡༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༨ རོགས་དངུལ་ལྷག་བསྡད་དམྱིགས་ཡུལ་བཞྱིན་བེད་སོད་མ་གནང་བའྱི་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༦༡༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༣༌༦ སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལྷག་མ་གནས་པའྱི་སོར།
༦༡་ག༽ཤད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།ཤ༣

༦༡༌ག༌༡།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༦༡༌ཇ༌༢ཤརྱིས་སྙན་ཤ༡༌༢༌༩༌༢།ཤཨར་པོ་མཇུག་སྒྲྱིལ་ངོས་སོར་ནང་ལས་གཞྱི་ཚད་ལྡན་བྱུང་མེད་པ་
དང་།ཤསོན་གནད་དོན་ཚན་གཞན་ཁག་རད་ཞྱིབ་ཀྱིས ་བདའ་འདེད ་བེད་དགོས ་ཐད། རས་གསོ་ཁང་གྱི་ཆུ་མཛོད་ལས་གཞྱིའྱི་
སབས་སོན་གནད་ཐོན་པ་ཁག་ལ་རྱིང་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་མཇུག་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

བོགས་ལེན་པ་བདའ་འདེད་ཀྱིས་མུ་མཐུད་སོན་གནད་ཐོན་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཁག་མཇུག་སོང་གྱིས་ཆུ་མཛོད་ཚད་ལྡན་བཟོ་ཐུབ་པ་བ་
གལ། ༦༡༌ག༌༢།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༦༡༌ཇ༌༤ཤརྱིས་སྙན་ཤ༤༌༡།ཤཡོང་བསྡད་རྱིས་འགོ་ཤ༡།༢།༤།༥།༡༡།༡༣།༢༠།ཤརད་གཅོད་ཀྱིས་
གཙང་བཟོ་ངེས་གནང་དགོས་ཐད།ཤཡོང་བསྡད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་དང་བཟོ་བསྡད་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ།
ཨང་།

རྱིས་འགོ

ཡོང་བསྡད་རྱིས་གཙང་།
ཟྱིན་པ་སྒོར།

༤།

OPH Salary

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

༩,༩༧༨

ཟུར་བརོད།

བཟོ་བསྡད་སྒོར།
༡༥,༩༦༨

ཡོང་བསྡད་འཕོས་སྒོར་ཤ༡༥,༩༦༨ཤམུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༡༌ག༌༣།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༦༡༌ཇ༌༥ཤརྱིས་སྙན་ཤ༤༌༢།ཤསོད་བསྡད་ཁོངས་རྱིས་འགོ་ཨང་།ཤ༩།༡༡།༡༢།༢༠།༢༡།ཤརད་འཚོལ་

གྱིས་གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་ཐད།ཤསོད་བསྡད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་དང་བཟོ་བསྡད་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ།
133

ཨང་།

རྱིས་འགོ

སོད་བསྡད་རྱིས་གཙང་།
ཟྱིན་པ་སྒོར།

བཟོ་བསྡད་སྒོར།

༡།

1% Medical Contribution

༤༧༥།༥༠

༤།

LTA Security

༣༠,༣༣༦

༥།

Momo Pema

༤༧༦

བསྡོམས་སྒོར།

ཟུར་བརོད།

༣༡,༢༨༧།༥༠

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

སོད་བསྡད་འཕོས་སྒོར་ཤ༣༡,༢༨༧།༥༠ཤམུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༢༦།

(༦༥) སྡེ་ར་ལྡུན་ས་འགོ་ལས་ཁང་དང་ཆུའྱི་ལས་གཞྱི།ཤརྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༣་་༢༠༡༤

༦༥༌ཀ༽ཤརྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༥
༦༥༌ཁ༽ཤརྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་གངས།ཤ༣

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༦༥༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ གསོག་དངུལ་སེད་འབབ་རྱིས་འཁུར་མ་གནང་བའྱི་སོར
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༦༥༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣ འབབ་ཁལ་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༦༥༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡ བོགས་ལེན་པ་བཞྱིའྱི་སོར།

༦༥༌ཇ་ག༽ཤད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།ཤ༢
༦༥༌ག༌༡།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༦༥༌ཇ༌༤ཤརྱིས་སྙན་ཨང་ཤ༤༌༡།ཤཡོང་བསྡད་ལྷག་འཕོས་སྒོར་ཤ༨༦,༤༨༣ཤངེས་པར་རྱིས་གཙང་
བཟོ་དགོས་ཐད། ཡོང་བསྡད་ལྷག་འཕོས་ཆ་ཚང་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་དང་། བཟོ་བསྡད་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ།
ཨང་།

རྱིས་འགོ

ཡོང་བསྡད་རྱིས་གཙང་།

ཟུར་བརོད།

ཟྱིན་པ་སྒོར། བཟོ་བསྡད་སྒོར།
༣།

རྒྱུ ན ་གོ ན ་ཡོ ང ་བ སྡ ད །

(༤༨༧)

(འཕར་སོང་།)

རྱིས་བཅོས་ཞུ་བསྡད།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

འཕོས་སྒོར་ཤ༤༨༧ཤརྱིས་བཅོས་ཀྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༦༥༌ག༌༢།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༦༥༌ཇ༌༥ཤརྱིས་སྙན་ཨང་ཤ༤༌༢།ཤསོད་བསྡད་ལྷག་འཕོས་སྒོར་ཤ༡༣༢,༤༧༩།༧༠ཤངེས་པར་རྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས་ཐད། སོད་བསྡད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་དང་། བཟོ་བསྡད་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ།
ཨང་།

རྱིས་འགོ

སོད་བསྡད་རྱིས་གཙང་།
ཟྱིན་པ་སྒོར།

༡༡།

ས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་།

ཟུར་བརོད།

བཟོ་བསྡད་སྒོར།
༡༨,༧༣༩།༢༠ མཇུག་སོང་ཞུ་འཆར།
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༡༢།

ལམ་དབུ་མའྱི་གཏའ་འཇོག

༡༣།

ནང་སྱིད་དངུལ་རྱིས།

༡༥,༠༠༠
༥,༨༨༨།༥༠

བསྡོམས་སྒོར།

༣༩,༦༢༧།༧༠

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

སོད་བསྡད་འཕོས་སྒོར་ཤ༣༩,༦༢༧།༧༠ཤམུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག ཏོག་ཙམ་སྐུ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང་། ཕག་ཚོུད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་
ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་ ༧ པའྱི་སྙན་ཐོར་བཀའ་
ཤག་གྱིས་མཇུག་གནོན་གནང་བར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསར་ཞྱིབ་དང་འབེལ་མཇུག་གནོན་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་སྙན་སྒྲོན་
གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག མུ་མཐུད་དེ་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང་།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག
༢༧།

(༦༦) ར་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།ཤརྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༣་་་༢༠༡༤

༦༦༌ཀ༽ཤརྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༤
༦༦༌ཁ༽ཤརྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་གངས།ཤ༢

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༦༦༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༣༌༣ ལུས་སོང་ཚོང་ཁང་ (Health Club) ཡོང་འབབ་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༦༦༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༣༌༦ རོ་ཞུན་རླངས་རས་པུ་རྱིལ་མྱིག་སྟོན་མེད་པའྱི་སོར།
༦༦༌ག༽ཤད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།ཤ༢

༦༦༌ག ༌༡།ཤམ ང་རྱི ས ་སྙན་ཐོ ་ ༦༦༌ཇ༌༣ ཤརྱི ས ་སྙན་ཤ༤ ༌༡།ཤ༼ ཀ ༽ ཤ CTRC, Dept of Home ༼ ཁ ༽ Swedish
Volunteer Receivable ༼ག༽ TDS (2011-12) ༼ང༽ TDS (2013-14) ༼ཅ༽ Tenzin Dondul (Paper
Section Stock Shortage) ༼ ཆ ༽ Building Advance TMAI ༼ ཇ ༽ Tenzin Choezom (Yes Loan)

རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧ ནང་ཚུན་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་ཐད། ཡོང་བསྡད་སྒོར་ཤ༩༦༢,༧༡༤།༢༠ཤནས་ཡོང་བསྡད་རྱིས་གཙང་
ཟྱིན་པ་དང་བཟོ་བསྡད་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ།
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ཨང་།

རྱིས་འགོ

ཡོང་བསྡད་རྱིས་གཙང་།
ཟྱིན་པ་སྒོར།

༡།

བཟོ་བསྡད་སྒོར།
༢,༨༢༥

CTRC, Dept. of
Home

ཟུར་བརོད།
དངུལ་འབོ ར ་འདྱི་བཞྱི ན ་ནང་སྱི ད ་ལས ་
ཁུངས་ནས་ལོ་མང་ནས་ཡོང་བསྡད་གསལ་

ཡོད ་ཀང་། ནང་སྱིད ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས ་
ཁའྱི་ནང་སོད ་བསྡད་གསལ་མེད ་སྟབས།

འདྱི་ལོའ་ི རྱིས ་ཞྱིབ་སབས་རྱིས ་གཙང་བཟོ་
རྒྱུ་ཡྱིན།
༣།

Local

༤།

Leave

༢༧,༤༢༢

Tibetan

Assembly
Encashment

༤༨,༤༦༢

༦,༩༠༦

༢༠ ༡༤ །༦ །༢༦ ཉྱི ན ་བྱུ ང་འ ཛིན ་ཨ ང ་།

༡༩༨,༣༨༥

༥,༨༣༠

༢ ༠ ༡ ༤ ། ༥ ། ༡ ༥ ཉྱི ན ་བྱུ ང ་འ ཛི ན ་

receivable

༦།

Salary

Recievable
(Jan-March 14)

༨།

TDS

༡༡།

Building

ཨང་།(༣ ༨༡༢)བརྒྱུ ད་རྱི ས ་གཙང་ཟྱི ན ་
འདུག

༢༦,༥༠༠

དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་གྱི་སེད་འབབ་ཐོག་

༢༠༢,༤༡༠

དབུ ས ་སྨ ན་རྱི ས ་ཁ ང་ནས ་ས ་ཆ ་སྤུ ས ་

(2011-12

& 2013-14)
Advance TMAI

(༣༨༤༨)བརྒྱུད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འདུག

༣༠༠,༠༠༠

དངུལ་ཁང་ནས་ཁལ་གཅོག་བ་ཞུས་པ་ཡྱིན།
གཟྱིགས་ཞུས་པའྱི་རྱིན་འབབ་སྒོར་འབུམ་ལྔ་
ནས་ད་བར་སྒོར ་འབུམ་གསུམ་སད་ཟྱིན ་

འདུག་པར་འཕོས ་ལྷག་སྒོར ་འབུམ་གཉྱིས ་
ག ང་མ གོག ས ་སོད་འཆ ར་འདུག ཡྱི ན ་
ནའང་། རྱིས ་ཁའྱི་ནང་རྱིས ་ནོར ་སོང ་ཡོད ་

པར་རྱིས་ལོ་(༢༠༡༥༌༌༡༦)རྱིས་ཞྱིབ་སབས་
རྱིས་གཙང་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཁོངས་སུ་འདུག
༡༨།

Security

༡༩།

Tenzin

Deposit

༣༦,༩༠༠
༥,༧༨༨

Choezom (Yes
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ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཏའ་འཇོག་ཡྱིན།
ད་ལྟའྱི་ཆར་དོ་བདག་ས་གནས་སུ་མེ ད ་

སྟབས། ལྷག་བསྡད་དངུལ་འབབ་ཇྱི་ཡོད་དོ་

Loan)

བདག་གྱི་ཕའྱི་འཚོ་སོན་འབོར་སབས་གཅོག་
བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་འདུག
བསྡོམས་སྒོར།

༥༤༦,༨༤༧

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

༣༡༤,༥༨༡

འཕོས་སྒོར་ཤ༣༡༤,༥༨༡ཤམུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༦༌ག༌༢།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༦༦༌ཇ༌༤ཤརྱིས་སྙན་ཤ༤༌༢།ཤཔད་མ་ཚེ་རྱིང་དང་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་ཤ Stipendཤབཅས་
སོད་བསྡད་ཁག་གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ༌ཐད།ཤརྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༢༠ ༡༤ལོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ་ིནང་གོང་གསལ་སོར་
གང་ཡང་གསལ་མྱི་འདུག་པ་མ་ཟད།ཤདོ་བདག་པདྨ་ཚེ་རྱིང་དང་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་གཉྱིས་བར་སོད་བསྡད་གང་ཡང་མེད་
ཅེས་འཁོད་འདུག་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

ལས་ཟུར་པདྨ་ཚེ་རྱིང་ལ་སོད་བསྡད་སྒོར་ཤ༧༢༠ཤམཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༢༨།

(༦༨) ར་ས་མཉམ་འབེལ།ཤརྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༢་་༢༠༡༤

༦༨༌ཀ༽ཤརྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༧
༦༨༌ཁ༽ཤརྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་གངས།ཤ༡

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༦༨༌ཇ༌༦ རྱིས་སྙན་ ༣༌༣ ཚོང་ཁང་གཡར་གའྱི་སོར།
༦༨༌ག༽ཤད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།ཤ༦

༦༨༌ག༌༡།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༦༨༌ཇ༌༡ཤརྱིས་སྙན་ཤ༡༌༢༌༦།ཤཟོག་ཆད་དང་དངུལ་ཆད་ཐོན་པ་དང་།ཤ༡༌༢༌༨༌༡།ཤའཚེམ་ཁང་སྡེ་ཚན་

ནས་རྱིས་ཆད་ཐོན ་པ་བསྡུ་བཞེས ་བྱུང་བའྱི་འཕོས ་སྒོར་ཤ༡༥༢,༠༢༡ཤདོ་བདག་ཟུང་ལ་བདའ་འདེད་ཀྱིས ་ངེས ་པར་གཙང་བཟོ་
དགོས་རྒྱུ་ཐད། རྱིས་ཆད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་དང་བཟོ་བསྡད་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ།
ཨང་།

རྱིས་འགོ

རྱིས་ཆད་རྱིས་གཙང་།
ཟྱིན་པ་སྒོར།

༢།

འཚེམ ་ཟུར་ངག་དབང་ཚེ་
རྱིང་།

ཟུར་བརོད།

བཟོ་བསྡད་སྒོར།
༡༠༧,༡༡༦

བདའ་འདེད་ཞུ་མུས།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

འཚེམ་ཟུར་ངག་དབང་ཚེ་རྱིང་ནས་ཡོང་བསྡད་འཕོས་སྒོར་ཤ༡༠༧,༡༡༦ཤམུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༦༨༌ག༌༢།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༦༨༌ཇ༌༢ཤརྱིས་སྙན་ཤ༡༌༣༌༧།ཤརྒྱ་གར་མཉམ་འབེལ་རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་ལས་བེད་ཚོའྱི་ལས་
དོན་བ་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་བང་དོར་སྒྲྱིག་གཞྱི་རྱིས་ལོ་(༢༠༡༥༌༌༢༠༡༦)ནང་ངེས་པར་གཏན་འབེབས་གནང་དགོས་ཐད།ཤའདྱི་
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གའྱི་མཉམ་འབེལ་འགན་ལྷན་ནས་ལས་བེད་ཚོའྱི་ལས་དོན་བ་ཕོགས་དང་འབེལ་བང་དོར་སྒྲྱིག་གཞྱི་བོད་ཡྱིག་ཐོག་ཟྱིན་བྱིས་ཞྱིག་
ཚར་ལ་ཉེ་བ་དང་།ཤརྱིང་མྱིན་ཨྱིན་ཡྱིག་ཐོག་ཕབ་སྒྱུར་ཟྱིན་མཚམས་གཏན་འབེབས་ཞུ་འཆར་ཡོད་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

མཉམ་འབེལ་འགན་ལྷན་ནས་ལས་བེད་ཚོའྱི་ལས་དོན་བ་ཕོགས་དང་འབེལ་བང་དོར་སྒྲྱིག་གཞྱི་དབྱིན་ཡྱིག་ཐོག་གང་མགོགས་
གཏན་འབེབས་ཀྱིས་ལག་བསྟར་བ་ཐུབ་པ་དགོས།

༦༨༌ག༌༣།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༦༨༌ཇ༌༣ཤརྱིས་སྙན་ཤ༣༌༡།ཤའཚེམ་ཁང་དོ་དམ་གསར་རྙྱིང་གཉྱིས་ནས་དངུལ་ཆད་ཐོན་པ་རྣམས་
གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་ཐད།ཤའཚེམ་བཟོ་དོ་དམ་པ་གསར་རྙྱིང་ནས་སྒོར་ཤ༦,༡༣༦ཤརྱིས་ཆད་ཐོན་པ་རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་

སྟོན་ལྟར། འཚེམ ་བཟོ་དོ་དམ་པ་ཟུར་པ་ངག་དབང་ཚེ་རྱིང་ནས་སྒོར་ཤ༥,༨༠༥ཤདང་།ཤཚབ་གསར་བོ་བཟང་ནས་སྒོར ་ཤ༣༣༡ཤ
བཅས་འབེལ་ཡོད་སོ་སོའ་ིམྱིང་ཐོག་རྱིས་སོར་གྱི་བདའ་འདེད་ཞུ་མུས་ཡྱིན་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

འཚེམ་བཟོ་ཟུར་པ་ངག་དབང་ཚེ་རྱིང་ནས་ཡོང་བསྡད་སྒོར་ཤ༥,༨༠༥ཤམུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༦༨༌ག༌༤།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༦༨༌ཇ༌༤ཤརྱིས་སྙན་ཤ༣༌༢༌༡།ཤཟོག་ཆད་ཐོན་པའྱི་ཐད་འགན་ལྷན་གོས་ཆོད་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་
ཞུས་ཏེ་ཁུངས་སེལ་དན་རགས་འབྱུང་འགྱུར་རྱིས་ཞྱིབ་སབས་མྱིག་སྟོན་བ་དགོས་ཐད།ཤཟོག་ཆད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་དང་བཟོ་
བསྡད་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ།
ཨང་།

རྱིས་འགོ

ཟོག་ཆད་རྱིས་གཙང་།
ཟྱིན་པ་སྒོར།

༣།

འཚེམ་དོ་ངག་དབང་།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

ཟུར་བརོད།

བཟོ་བསྡད་སྒོར།
༡༤,༦༦༠།༥༠

ཟླ་ཕོགས་ནས་བཅོག་བ་ཞུ་མུས།

འཚེམ་ཟུར་ངག་དབང་ཚེ་རྱིང་ནས་ཡོང་བསྡད་སྒོར་ཤ༡༤,༦༦༠།༥༠ཤམུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༨༌ག༌༥། མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༦༨༌ཇ༌༥ཤརྱིས་སྙན་ཤ༣༌༢༌༢།ཤརྱིས་ཆད་ཐོན་པ་ཁག་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་སོ་སོར་བདའ་འདེད་ཀྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་ཐད།ཤའཚེམ་དོ་གསར་རྙྱིང་དབར་རྱིས་ཆད་སྒོར་ཤ༢༢,༧༢༡ཤཐོན་པའྱི་ཐད།ཤ༢༠༡༥།༩།༡༠ཤཉྱིན་འགན་འཛིན་

ལྷན་ཚོགས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་གནང་སྟེ་གོང་གསལ་རྱིས་ཆད་ནས་སྒོར་ཤ༡༦,༧༢༡ཤའཚེམ་དོ་ཟུར་པ་ངག་དབང་ཚེ་རྱིང་
ནས་སྒྲུབ་འཇལ་ཞུ་དགོས་པ་དང་།ཤསྒོར་ཤ༦,༠༠༠ཤའཚེམ་དོ་ཚབ་གསར་བོ་བཟང་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གོས་
ཆོད་ཕེབས་པ་བཞྱིན་དོ་བདག་སོ་སོའ་ིམྱིང་ཐོག་རྱིས་བཅོས་ཀྱི་བདའ་འདེད་ཞུ་མུས་ཡྱིན་གསལ་བ།
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས།

འཚེམ་དོ་ཟུར་པ་ངག་དབང་ཚེ་རྱིང་ནས་ཡོང་བསྡད་སྒོར་ཤ༡༦,༧༢༡ཤམུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༨༌ག༌༦།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༦༨༌ཇ༌༧ཤརྱིས་སྙན་ཤ༥༌༣།ཤདང་བངས་དཔྱ་དངུལ་སྒྲྱིག་དོན་བཞྱིན་བསྡུ་འབུལ་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད་གང་

མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་གལ་ཐད།ཤརྱིས་སྙན་ནང་གསལ་ཤ༢༠༠༧ཤནས་བཟུང་འདྱི་གའྱི་ལས་མྱིའྱི་ལས་དོད་བརྒྱ་ཆ་ཤ༢༌༧༠ཤ
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ལས་མྱི་སོ་སོ་ནས་བསྡུ་འབུལ་ཞུ་དགོས་གསལ་ཐད།ཤས་ལོ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་
ཆུང་སབས་ཤ༦ཤཔའྱི་སྙན་ཐོ་ཨང་ཤ༥༢།ཇ༌༡༨ཤནང་གསལ་ཆག་ཡང་ཞུ་དགོས་ཚེ་དཔལ་ལས་བརྒྱུད་གོས་ཚོགས་སུ་སྙན་སེང་གྱི་

བཀའ་འཁོལ ་ཐོན ་མཚམས་གཙང་བཟོ་དགོས ་རྒྱུ་ཞེས ་ཕེབས་པ་བཞྱིན།ཤ༢༠༡༥།༨།༢༨ཤཉྱིན་འགན་ལྷན་ནས་ལས་མྱི་རྣམས་
ཚོགས་བསོང་ཞྱིབ་གོས་གནང་སྟེ་སྒྲྱིག་དོན་ལྟར་འབེལ་ཡོད་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་དང་སགས་དཔལ་

འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་འདས་ལོའ་ི ནང་ལས་མྱི་སྒྲྱིག་ཁོངས་ནས་ཕྱིར་འཐོན་ཟྱིན་པ་ཕུད་ད་ཡོད་ལས་མྱི་རྣམས་ནས་ལས་དོད་བརྒྱ་

ཆ་ཤ༡ཤབསྡུ་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཁས་ལེན་ཞུས་པའྱི་འཕོས་ཆག་ཡང་ཡོང་བ་དང་འབྱུང་འགྱུར་ནང་ལས་དོད་འབུལ་འབབ་བོད་མྱིའྱི་བཟོ་
ལས་གཅྱིག་མཚུངས་ཡོང་བའྱི་ཞུ་སྙན་ཕུལ་བར།ཤདཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་ཤ༢༠༡༥།༡༡།༡༣ཤའཁོད་གནས་བསྩལ་འབོར་

དགོངས་དོན་ནང་ཤ༢༠༡༥།༤།༡ཤནས་ལས་མྱིའྱི་ལས་དོད་བརྒྱ་ཆ་ཤ༢༌༧༠ཤའབུལ་རྒྱུའྱི་ཁས་ལེན་ཡྱིག་ཐོག་འབུལ་འབོར་མ་བྱུང་
བར་འདྱི་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་ལས་དོད་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་བསྡད་ཆག་ཡང་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་བདེ་མ་
འགྱུར་ཞེས་ཕེབས་ཏེ་ལས་དོན་མཇུག་སོང་ཞུ་མུས་ཡྱིན་པའྱི་ཡྱིག་ཆུང་ངོ་བཤུས་ཟུར་སར་ཞུས་ཡོད་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

སྒྲྱིག་དོན་བཞྱིན་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༢༩།

(༦༩) རཇ་སྤུར་བུད་མེད་མཉམ་ལས། རྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༢་་༢༠༡༤

༦༩༌ཀ༽ཤརྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༤
༦༩༌ཁ༽ཤརྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་གངས།ཤ༠

༦༩༌ག༽ཤད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།ཤ༤

༦༩༌ག༌༡།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༦༩༌ཇ༌༡ཤརྱིས་སྙན་ཤ༡༌༢༌༥།ཤཚོང་བཅོལ་ཡོང་དགོས་དང་སོད་དགོས་གཉྱིས་མ་མཐུན་པའྱི་ཐད།ཤར་

ས་བོད་ཁྱྱིམ་བཟོ་གྲྭ་ལ་སོད་དགོས་སྒོར་ཤ༦,༠༦༧ཤགང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་ཐད།ཤཤས་གནས་ནས་ར་ས་བོད་ཁྱྱིམ་བཟོ་
གྲྭར་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་འབེལ་བ་ཞུས་འདུག་པར་ར་ས་བོད་ཁྱྱིམ་རྱིས་ཁའྱི་ནང་རཇ་སྤུར་བུད་མེད་མཉམ་ལས་ནས་ཡོང་བསྡད་་
སྒོར་ཤ༦,༠༦༧ཤགསལ་གྱི་མེད་པའྱི་འགེལ་བརོད་བྱུང་འདུག་པ་ཡྱིག་ཐོག་དགོས་ངེས་ཞུས་པར་བར་ལན་གང་ཡང་མ་བྱུང་བར་
ཐེངས་མང་འབེལ་བ་ཞུས་ཀང་དོན་འབས་མ་སོན་པ་དེ་མུར་ལྷག་ཡོད་འདུག་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

སྡེ་ཚན་གཉྱིས་དབར་གོ་བར་འཕོད་ངེས་བས་ཏེ་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༩༌ག༌༢།ཤམང་རྱིས ་སྙན་ཐོ་ ༦༩༌ཇ༌༢ཤརྱིས ་སྙན་ཤ༡༌༢༌༧།ཤདམྱི ག ས་བཀར་རོག ས་དངུལ་འཕོས ་ལྷག་ཐད།ཤརྱིས ་ལོ ་ཤ
༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ཤགོང་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་ཐད།ཤའདྱི་ལོར་རྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥༌༌༢༠༡༦ཤལོའ་ི རྱིས་ཞྱིབ་
སབས་རྱིས་ཞྱིབ་པར་གསལ་བཤད་དང་གཙང་བཟོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་འདུག་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༦༩༌ག༌༣།ཤམང་རྱིས ་སྙན་ཐོ་ ༦༩༌ཇ༌༣ཤརྱིས ་སྙན་ཤ༡༌༢༌༨།ཤདམྱིག ས་བཀར་རོག ས་དངུལ་འཕོས ་ལྷག་ཐད།ཤརྱིས ་ལོ ་ཤ
༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧ཤགོང་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་ཐད།ཤའདྱི་ལོར་རྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥༌༌༢༠༡༦ཤལོའ་ི རྱིས་ཞྱིབ་
སབས་རྱིས་ཞྱིབ་པར་གསལ་བཤད་དང་གཙང་བཟོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་འདུག་གསལ་བ།ཤ༼གོང་གསལ་རྱིས་སྙན་(༡༌༢༌༧)དང་གཅྱིག་
མཚུངས་ཡྱིན་འདུག༽

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༦༩༌ག༌༤།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༦༩༌ཇ༌༤ཤརྱིས་སྙན་ཤ༣༌༡།ཤརྱིས་པས་རང་འཁྱིའྱི་ལས་འགན་འཐུས་ཤོར་བཏང་སྟེ་སྡེ་ཚན་ལ་གོང་

གུན་ཕོག ་པའྱི་ཐད།ཤདུས་བཀག་སེད ་བཅོལ ་ཐོག ་གོང ་གུན་སྒོར ་ཤ༥༤,༧༠༡ཤཕོག ་པ་ཕྱིར ་རག་ཐབས་བས་འབས་སུ་ཕྱི་ལོ་ཤ
༢༠༡༥།༧།༢༨ཤཉྱིན་སྒོར་ཤ༢༡,༨༦༢ཤཐོབ་སོན་བྱུང་འདུག་པ་དང་།ཤལྷག་འཕོས་སྒོར་ཤ༣༢,༨༣༩ཤཡེ་ནས་རག་ཐབས་མེད་གནས་
འཁོད་འདུག་ཀང་རྱིས་པས་འཐུས་ཤོར་བཏང་སྟེ་སྡེ་ཚན་ལ་གོང་གུན་སད་པ་འགྱིག་ཐབས་མེད་པར་སོང་།ཤདོ་བདག་འཐུས་ཤོར་

གཏོང་མཁན་ནས་གང་འགབ་ཅྱིག་ལེན་ཐབས་དགོས་རྒྱུ་ཐད།ཤསབས་དེའྱི་རྱིས་པ་མྱིག་དམར་བསམ་གྲུབ་ལ་ཡྱིག་འབེལ་ཞུས་
འདུག་པར་དོ་བདག་ནས་ཞུས་དོན།ཤདུས་བཀག་སེད་བཅོལ ་རོགས་དུས་ཚེས ་གངས་ཤ༢༠༡༥།༣།༢༢ཤཡྱིན་ཅྱིང་དོ་བདག་ནྱི་ཤ
༢༠༡༥།༣།༢༠ཤཉྱིན་ར་དགོངས་ཕྱིན་པས་དོ་བདག་ནས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་མེད་པ་ཁ་གསལ་ལ་སོང་འགན་ལྷན་ཚང་འཛོམས་བྱུང་
འཕལ་བསར་དུ་གོས་ཆོད་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་འདུག་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

ལྷག་འཕོས་སྒོར་ཤ༣༢,༨༣༩ཤའགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༣༠།

(༧༠) སེང་ལོར་ལྷོ་སྱི་ལས་ཁང་། རྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤

༧༠༌ཀ༽ཤརྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༡
༧༠༌ཁ༽ཤརྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་གངས།ཤ༠

༧༠༌ཇ་ག༽ཤད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།ཤ༡
༧༠༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༧༠༌ཇ༌༡ཤརྱིས་སྙན་ཤ༤༌༢།ཤསོད་བསྡད་ཐད། ལྷོ་སྱི་ཟུར་པ་འདས་པོ་ཀུན་དགའ་རོ་རེའྱི་གསོལ་ཕོགས་
སྒོར་ཤ༡༡,༠༠༠ཤདང་། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཡོང་བསྡད་སྒོར་ཤ༢,༨༠༡ཤདང་།ཤརྱིས་པ་ཟུར་པ་བསོད་ནམས་མཆོག་གྲུབ་
ཀྱི་སྨན་དོད་སྒོར་ཤ༡,༠༥༢ཤབཅས་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་གལ་ཐད།
༢།

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་རྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༠༌༌༢༠༡༡ཤལོར་སྱིད་སོང་དང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སབས་ཤ༡༥ཤཔའྱི་འོས་

བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་སབས་འགོ་གོན་སོང་བ་སྒོར་ཤ༢,༨༠༢ཤཞྱིག་ས་གནས་ནས་ས་འདོན་རྱིས་འཁུར་ཞུས་ཏེ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་
མཚན་ཐོག ་ཡོང་བསྡད་བཏོན་པར་འབེལ ་ཆགས་ལས་ཁུངས་ནས་སྒྲྱིག་དོན ་ལྟར་འགོ་གོན་གཏོང་དམྱིག ས་མེད་ལུགས་ཀྱིས ་

དགོངས་བཞེས་མ་གནང་བར་ལྷག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་།ཤད་ལྟའྱི་ཆར་འོས་བསྡུའྱི་ལས་གཞྱི་མཇུག་བསྒྲྱིལ་ཟྱིན་པ་སོང་དེ་བས་ཀང་
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དངུལ་འབོར་ཕྱིར་རག་ཐབས་མེད་སྟབས།ཤ༢༠༡༦།༥།༡༢ཤཉྱིན་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་རྱིས་བསུབ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་
ཡོད་པས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་མཚམས་འཕལ་དུ་རྱིས་བསུབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

ལུགས་མཐུན་སྒྲྱིག་དོན་བཞྱིན་མུ་མཐུད་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
རྱིས་གཙང་ཟྱིན། ༣༡༽ (༧༤) ཨོ་རྱི་ས་བོད་མྱིའྱི་མཉམ་འབེལ། རྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༠་་་༢༠༡༤

རྱིས་གཙང་ཟྱིན། ༣༢།(༧༦) ཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་གྱིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་དང་ཧྥ་རན་སྱི་རོགས་ཚོགས། རྱིས་ལོ་༢༠༡༣་་༢༠༡༤
༧༦༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༥
༧༦༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་གངས། ༡

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༧༦༌ཇ༌༥ རྱིས་སྙན་ ༩༌༢ སོད་བསྡད་སོར།

༧༦༌ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༤

༧༦༌ག༌༡།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༧༦༌ཇ༌༡ཤརྱིས་སྙན་ཤ༡༌༢༌༡།ཤགན་ཡྱིག་ལྟར་དངུལ་བསྡུ་ལེན་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་ཐད།ཤསྐུ་ཞབས་
Praveen Thakur ནས་འཕོས ་སྒོར་ཤ༣༠༠,༠༠༠ཤརྱིས ་ལོ་ཤ༢༠༡༨ཤནང་ཚུན་ངེས ་པར་བསྡུ་ལེན་ཐུབ་པ་དགོས ་ཐད།ཤཕྱི་ལོ་ཤ

༢༠༡༥།༩།༡ཤཉྱིན་བྱུང་འཛིན་ཨང་ཤ༡༢༥༥ཤབརྒྱུད་སྒོར་ཤ༡༠,༠༠༠ཤདང་།ཤཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦།༣།༢༢ཤཉྱིན་བྱུང་འཛིན་ཨང་ཤ༡༣༢༤ཤ
བརྒྱུད་སྒོར་ཤ༨,༠༠༠ཤབཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར་ཤ༡༨,༠༠༠ཤརྱིས་གཙང་བྱུང་ཡོད་པ་དང་།ཤའཕོས་སྒོར་ཤ༢,༨༢,༠༠༠ཤཐམ་པ་རྱིས་
གཙང་གང་མགོགས་ཡོང་ཐབས་སུ་མུ་མཐུད་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་གང་ཐུབ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་སུ་ཡྱིན་འདུག་
གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

འཕོས་སྒོར་ཤ༢༡༦,༩༩༥ཤམུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༧༦༌ག༌༢།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༧༦༌ཇ༌༢ཤརྱིས་སྙན་ཤ༤༌༡།ཤཡོང་བསྡད་སྒོར་ཤ༡༦༣,༨༤༤།༥༠ཤདེ་བཞྱིན་རྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༧༌༌༢༠༡༨ཤ
ནང་ཚུན་ཆ་ཚང་བསྡུ་ལེན་ཐུབ་པ་དགོས་ཐད།ཤཡོང་བསྡད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་དང་བཟོ་བསྡད་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་
གསལ།
ཨང་།

རྱིས་འགོ

ཡོང་བསྡད་རྱིས་གཙང་།
ཟྱིན་པ་སྒོར།

ཟུར་བརོད།

བཟོ་བསྡད་སྒོར།

༡།

Electricity Security

༢,༧༠༥

༢།

Internet Deposit

༥༠༠

༣།

Temple

༧༢༠

༤།

Water

electricity

Deposit

༣༥༠

Pump

Electricity Deposit

141

གོག ་དང་། ཆུ་སོག ས་
ཀྱི་གཏའ་འཇོག་ཡྱིན།

༥།

Transformer Security

༦།

Broad Band Security

༡༥༩,༢༦༠

Deposit
Advance

Receivables (list 6)

༧༥༠
(༤༤༠།༥༠)

&

ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར།

༡༦༣,༨༤༤༌༥༠

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

གཏའ་འཇོག་ཕུད་པའྱི་འཕོས་སྒོར་ཤ༤༤༠།༥༠ཤརྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༧༦༌ག༌༣།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༧༦༌ཇ༌༣ཤརྱིས་སྙན་ཤ༤༌༢།ཤསོད་བསྡད་སྒོར་ཤ༧༣༠,༩༤༠།༡༩ཤགསལ་བ་ནས་ཤITFS མྱིང་ཐོག་

སྒོར ་ཤ༡༡,༠༧༣ཤདང་།ཤPraveen Thakur མྱིང་ཐོག ་སྒོར་ཤ༡༧༠,༠༠༠ཤཕུད་པའྱི་འཕོས ་སྒོར་ཤ༥༤༩,༨༦༧།༡༩ཤརྱིས ་ལོ་ཤ
༢༠༡༧༌༌༡༨ཤནང་ཚུན་སོད་ཟྱིན་པ་དགོས།
ཨང་།

རྱིས་འགོ

སོད་བསྡད་རྱིས་གཙང་།
ཟྱིན་པ་སྒོར།

(List 2)

༢།

ཟུར་བརོད།

བཟོ་བསྡད་སྒོར།
༦༤,༨༨༥

Advance DORC
Choebul

ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སྒོར་ཤ༢༥,༠༠༠ཤ
འབོར ་བ་དང་། མཆོད ་འབུལ་ཆེད ་མང་

Monlam

ཚོགས་ནས་བོས་བཅད་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན་འདུག་པ་རེས་སུ་ལས་འགུལ་
ཆེད་བེད་གཏོང་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་འདུག

༤།

Dept.

of

Religion

&

Culture

༦༠༠

༡,༦༢༠

སྒོར་ཤ༦༠༠ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༢༠༡༥ཤནང་
སོང་ཁ་ཨང་ཤ༣༩ཤབརྒྱུད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་
པ་དང་། འཕོས་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་
ཞུ་རྒྱུ།

༦།

DoHome

༧།

IC Form

༩།

Office of H.H.

(Check Dam)

Dalai Lama

༤,༢༠༠

༥༠༠

ས་འཐུས་སུ་ག་བསྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ།

༤༩༥

ས་འཐུས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ།

༣,༦༠༠

སྒོར ་ཤ༤,༢༠༠ རྱིས ་ལོ་ཤ༢༠༡༤༌༌༢༠༡༥ཤ
ལོའ་ི སོང་ཁ་ཨང་ཤ༥༩ཤབརྒྱུད་རྱིས་གཙང་
ཟྱི ན ་པ་དང། འཕོ ས ་རྱི མ ་བཞྱི ན ་རྱི ས ་
གཙང་བཟོ་རྒྱུ།
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༡༣།

༤༨,༡༤༧

Zadrak
Mangnul

ཛ་དག་ལས་འགུལ་ཆེད་མྱི་མང་ནས་ཞལ་
འདེབས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་འདུག་ན། རེས་
སུ་ལས་འགུལ་ཆེད་བེད་གཏོང་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་
འདུག

བསྡོམས་སྒོར།

༤,༨༠༠

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

༡༡༩,༢༤༧

སོད་བསྡད་སྒོར་ཤ༡༡༩,༢༤༧ཤམུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
ཨང་།

རྱིས་འགོ

སོད་བསྡད་རྱིས་གཙང་།

(List 3)

༡།

Bir

༣།

I.T.F.S

༤།

Internal Asses. Charges

༦།

National Contribution

Chand

Salary

Payable

ཟྱིན་པ་སྒོར།

བཟོ་བསྡད་སྒོར།

༡༤,༣༤༨

༤༠༠

༦,༣༩༠

༤,༦༨༣

ཟུར་བརོད།
༢༠༡༤ ༌༌༢༠༡༥ ནང་སོང་ཁ་ཨ ང་
(༡༠)བརྒྱུད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འདུག
གང་མྱུར་རྱིས་གཙང་བཟོ་རྒྱུ།

(༨༠༠)

(Check Dam)

༤,༣༦༡

༩༣༩

༢ ༠ ༡ ༤ ༌༌༢ ༠ ༡ ༥ ན ང ་བྱུ ང་འ ཛིན ་
ཨང་།(༤༠༩༨༡)བརྒྱུད་རྱིས་གཙང་་

ཟྱི ན ་ པ ་ ད ང ་ ། འ ཕོ ས ་
(༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧)ནང་རྱིས ་གཙང་
བཟོ་རྒྱུ།
༧།

༡༢,༢༥༦

Sakhang Tsokchung

ས་ཁང་ཉེས་ཆད་ནས་བྱུང་བའྱི་དངུལ་

ཡྱིན་སྟབས་རེས་སུ་ས་ཁང་དང་འབེལ་
བ འྱི ་ ལ ས ་ག ཞྱི འྱི ་ ཐོ ག ་བེད་ག ཏོང་
གནང་རྒྱུ།

༩།

༡༧༠,༠༠༠

Shri Praveen Thakur

སོད་བསྡད་རྱིས་འཁུར་ཞུས་ཀང་དོན་
དངོས ་སུ་སོ ད ་དགོ ས ་མེ ད ་སྟབས།
རྱིས་ཞྱིབ་སབས་རྱིས་བཅོས་ཞུ་རྒྱུ།

བསྡོམས་སྒོར།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

༢༥,༠༩༩

༡༨༧,༤༧༨
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སོད་བསྡད་འཕོས་སྒོར་ཤ༡༨༧,༤༧༨ཤམུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༦༌ག༌༤། མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༧༦༌ཇ༌༤ཤརྱིས་སྙན་ཤ༩༌༡།ཤཡོང་བསྡད་སྒོར་ཤ༣༧༡,༢༦༨ཤརྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ཤནང་ཚུན་
རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
ཨང་།

རྱིས་འགོ

ཡོང་བསྡད་་རྱིས་གཙང་།
ཟྱིན་པ་སྒོར།

༡།

TDS on FDR Interest

༢།

TDS

༣།

TDS

༤།

CTRC Staff Salary

༥།

Bharat

on

FDR

Interest

FDR

Interest

(2013-14)
Gas

བཟོ་བསྡད་སྒོར།
༡༤༡,༢༠༠
༧,༥༢༩

(2012-13)
on

༦༡,༣༩༤

༩༢,༤༧༤
༦༦,༧༧༡

Deposit (རྱིས་སྙན་༨༌༡།)

༦༡,༣༩༤

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧རྱིས ་ལོ་ནང་རྱིས ་
གཙང་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་འདུག

༡,༩༠༠

Security

བསྡོམས་སྒོར།

ཟུར་བརོད།

༣༠༩,༨༧༤

འཕོས་སྒོར་ཤ༣༠༩,༨༧༤ཤམུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༣༣།

(༧༧) སོན་ཌོ་བཀ་ཤས
ྱི ་གྱིང་བཟོ་གྲྭ རྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༢་་༢༠༡༤

༧༧༌ཀ༽ཤརྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༡
༧༧༌ཁ༽ཤརྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་གངས།ཤ༠

༧༧༌ག༽ཤད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།ཤ༡

༧༧༌ག༌༡།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༧༧༌ཇ༌༡ཤརྱིས་སྙན་ཤ༣༌༡།ཤཡོང་བསྡད་ཐད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ནས་ཡོང་བསྡད་སྒོར་ཤ
༢༢,༥༠༨ཤདང་།ཤས་གནས་བུད་མེད་ལྔ་ནས་ཡོང་བསྡད་འཕོས་སྒོར་ཤ༡༦,༥༠༠ཤའདུག་པ། འབེལ་ཡོད་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་

སུ་བདེ་སྙན་ཕུལ་འདུག་ན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་མུ་མཐུད་རྱིས་སྙན་ནང་འཁོད་མ་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་ཞྱིག་ངེས་
པར་གནང་དགོས་ཐད།འབེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་དབར་གོས་བསྡུར་འགོ་མུས་ཡྱིན་པར་
རྱིས་གཙང་མཇུག་གནོན་ཞུ་མུས་སུ་ཡྱིན་གསལ་བ།ཤ༼དངོས་འབེལ་བུད་མེད་ལྔ་ནས་ཡོང་བསྡད་སྒོར་ཤ༡༥༠,༠༠༠༽

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

སྒོར་ཤ༢༦,༣༡༥ཤལུགས་མཐུན་གྱི་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས །ཤཡོང་བསྡད་སྒོར་ཤ༡༥༠,༠༠༠ཤཡོང་རེ་ཡོད་མེད།ཤམེད་ཚེ་ལུགས་
མཐུན་བཞྱིན་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༣༤།

(༧༨) བསྟན་འཛིན་སྒང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་། རྱིས་ལོ་༢༠༡༣་་༢༠༡༤
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༧༨༌ཀ༽ཤརྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༡༠
༧༨༌ཁ༽ཤརྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིག ་པ་གངས།ཤ༨

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༧༨༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༥ མྱི་མང་ནས་བརྒྱ་ཆ་བསྡུ་འབབ་དང་འབེལ་བའྱི་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༧༨༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༦ འཚོ་སོན་ཉྱིས་ཟློས་སད་པའྱི་སོར།

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༧༨༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༨ གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མེད་པའྱི་སོར།

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༧༨༌ཇ༌༤ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡ གཞུང་དངུལ་རྱིས་ཁའྱི་ནང་རྱིས་འཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༧༨༌ཇ༌༥ རྱིས་སྙན་ ༣༌༣ Shergaon ལམ་ཆེན་གུན་གསབ་བར་ཁྱད་སོར།

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༧༨༌ཇ༌༦ རྱིས་སྙན་ ༣༌༤ ཟུར་རྱིས་ Local Tibetan Solidarity Committee སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༧༨༌ཇ༌༨ རྱིས་སྙན་ ༣༌༨ སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༧༨༌ཇ༌༩ རྱིས་སྙན་ ༤༌༡ ཡོང་བསྡད་སོར།

༧༨༌ག༽ཤད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།ཤ༢
༧༨༌ག༌༡།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༧༨༌ཇ༌༧ཤརྱིས་སྙན་ཤ༣༌༥།ཤརྱིས་པ་ནོར་བུ་དབང་འདུས་ནས་ས་འདོན་ཡོང་བསྡད་རྱིས་གཙང་བཟོ་
འཕོས་སྒོར་ཤ༢༦,༧༦༤ཤསོང་ཁ་ཨང་(༣༤)བརྒྱུད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འདུག་པའྱི་ངོ་བཤུས་ཟུར་སར་ཡོད་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

ས་འདོན་ཡོང་བསྡད་འཕར་སོང་སྒོར་ཤ༡༦༩ཤམུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༧༨༌ག༌༢།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༧༨༌ཇ༌༡༠ཤརྱིས་སྙན་ཤ༤༌༢།ཤསོད་བསྡད་རྱིས་གཙང་བཟོས་འཕོས་སྒོར་ཤ༧༣,༥༤༦།༢༠ཤནས་སོད་
བསྡད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་སྒོར་ཤ༥༠,༠༤༣ཤའཕོས་སྒོར་ཤ༢༣,༥༠༣ རྱིས་གཙང་བཟོ་བསྡད་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་འགེལ་བརོད་
ཞུས་འདུག ར་བའྱི་ས་གནས་སུ་རྱིས་པ་དང་ས་འགོ་བཅས་ལ་ཐེངས་མང་ཁ་པར་དང་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་འབེལ་བ་ཞུས་ཀང་དེ་གའྱི་ས་

གནས་སུ་ད་ལྟའྱི་འཆར་ཁ་པར་མཐུད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་དང།ཤའབུམ་སྡེ་ལ་ལས་དྲུང་ལ་ཡང་ཁ་པར་ཕུལ་ཀང་ཁ་པར་མཐུད་ཐུབ་ཀྱི་
མེད་པའྱི་འགེལ་བརོད་གནང་སོང་བས། གོང་གསལ་དངུལ་འབབ་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པའྱི་འགེངས་ཤོག་དང་རྱིས་འགོ་རེ་རེ་བཞྱིན་
བཀངས་ཐུབ་མ་སོང་བས་དེ་དོན་རྣམ་མངའ་ཞུ་གསལ་བ།
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

སོད་བསྡད་འཕོས་སྒོར་ཤ༢༣,༥༠༣ཤམུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གནང་དགོས།ཤགལ་ཏེ་སོད་དམྱིག ས་མེད་ཚེ་ག་བསྒྱུར་གྱིས ་རྱིས ་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༣༥།

(༨༠) རོར་གྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང༌། རྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༣་་༢༠༡༤

༨༠༌ཀ༽ཤརྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༤
༨༠༌ཁ༽ཤརྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་གངས།ཤ༡
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མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༨༠༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༣༌༢ ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཕོགས་སྒྲྱིག་གཞྱི་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སོར།
༨༠༌ག༽ཤད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།ཤ༣

༨༠༌ག༌༡།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༨༠༌ཇ༌༡ཤརྱིས་སྙན་ཤ༣༌༡།ཤརྱིས་ཤ་གཅོད་བསྡད་སྒོར་ཤ༩,༣༥༦ཤཐད།ཤརྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ཤནང་
ཚུན་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་ཐད། དངུལ་འབོར་དེ་བཞྱིན་ས་འགོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དངུལ་ཁང་ནང་བཅུག་ཡོད་ཀང་།ཤདངུལ་འབོར་
བཅུག་མཁན་སུ་ཡྱིན་མྱིང་མེད་སྟབས། མ་དངུལ་ལ་ཕན་པ་ག་བསྒྱུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ།
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

རྱིས་ཤ་གཅོད་བསྡད་སྒོར་ཤ༩,༣༥༦ཤསྒྲྱིག་མཐུན་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༨༠༌ག༌༢།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༨༠༌ཇ༌༣ཤརྱིས་སྙན་ཤ༤༌༡།ཤཡོང་བསྡད་སྒོར་ཤ༦༥,༢༣༦།༡༤ཤཐད།ཤཡོང་བསྡད་ལྷག་འཕོས་སྒོར་ཤ
༡༠,༦༣༡།༩༣ཤགང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས ་ཐད།ཤཡོང་བསྡད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་དང་བཟོ་བསྡད་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་གནས་
སྟངས་གཤམ་གསལ།
ཨང་།

རྱིས་འགོ

ཡོང་བསྡད་རྱིས་གཙང་།
ཟྱིན་པ་སྒོར།

༡།

TDS

༢།

TDS

བཟོ་བསྡད་སྒོར།
༦,༣༨༢།༩༣
༤,༢༤༩

(2011-

12)

བསྡོམས་སྒོར།

ཟུར་བརོད།
ནང་སྱིད་རྱིས་ཁང་ནས་བཀོད་ཁྱབ་ཕེབས་དོན་ལྟར་གང་
མགོགས་རྱིས་གཙང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

༡༠,༦༣༡།༩༣

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

སྒོར་ཤ༡༠,༦༣༡།༩༣ཤམུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༨༠༌ག༌༣།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༨༠༌ཇ༌༤ཤརྱིས་སྙན་ཤ༤༌༢།ཤསོད་བསྡད་རེའུ་མྱིག་ཨང་ཤ༢༠ཤཡོད་པ་ལས་གཉྱིས་པ་དང་།ཤགསུམ་

པ།བདུན་པ།ཤཉྱི་ཤུ་བཅས་སུ་བསྡོམས་སོད་བསྡད་སྒོར་ཤ༤༠,༤༦༦ཤགང་མགོག ས་གཙང་བཟོ་དགོས ་ཐད།ཤསོད་བསྡད་རྱིས ་
གཙང་ཟྱིན་པ་དང་བཟོ་བསྡད་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ།
ཨང་།

རྱིས་འགོ

སོད་བསྡད་རྱིས་གཙང་།
ཟྱིན་པ་སྒོར།

༣།

Suspense

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

ཟུར་བརོད།

བཟོ་བསྡད་སྒོར།
༩,༣༥༦

ག་བསྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ།

སོད་བསྡད་འཕོས་སྒོར་ཤ༩,༣༥༦ཤམུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༣༦།

(༨༦) བལ་ཡུལ་སོག་ར་བཀ་ཤས
ྱི ་གྱིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༢༌༌༢༠༡༤

༨༦༌ཀ༽ཤརྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༤
༨༦༌ཁ༽ཤརྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་གངས།ཤ༣
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མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༨༦༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༣༌༣ རྱིས་ཤ་གཅོད་བསྡད་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༨༦༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༤༌༡༌༠ ཡོང་བསྡད་སོར།

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༨༦༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༤༌༢༌༠ སོད་བསྡད་ཇྱི་ཡོད་སོར།

༨༦༌ག༽ཤད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།ཤ༡
༨༦༌ག༌༡།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༨༦༌ཇ༌༤ཤརྱིས་སྙན་ཤ༦༌༡།ཤབསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ལྷག་འཕོས་བལ་སྒོར་ཤ༡༤༤,༤༧༣།༥༩ཤ

རྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༦༌༌༡༧ཤནང་ཚུན་དཔལ་ལས་སུ་ཕུལ་ཟྱིན་པ་དགོས་ཐད།ཤབསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་བལ་སྒོར་ཤ༡༤༤,༤༧༣།༥༩ཤ
ནས་སྒོར་ཤ༡༡༧,༧༧༥།༣༥ཤབྱུང་འཛིན་ཨང་ཤ༩༤༡༤ཤབརྒྱུད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པའྱི་ངོ་བཤུས་ཟུར་སར་ཞུས་ཡོད་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

འཕོས་བལ་སྒོར་ཤ༢༦,༦༩༨།༢༤ཤམུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༣༧།

(༩༣) བལ་ཡུལ་མཆོད་འཇོར་ས་འགོ་ལས་ཁང་།ཤརྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༢༌༌༢༠༡༤

༩༣༌ཀ༽ཤརྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༤
༩༣༌ཁ༽ཤརྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་གངས། ༣

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༩༣༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ མཆོད་བཟོའ་ིགསང་སོད་ཉམས་བཟོ་དང་རོགས་དངུལ་བེད་སོད་ཀྱི་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༩༣༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༥ རོགས་དངུལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༩༣༌ཇ༌༤ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༩ གུ་རུ་ང་འདའྱི་སྐུའྱི་རྱིན་ཚད་བར་ཁྱད་སོར།
༩༣༌ག༽ཤད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།ཤ༡

༩༣༌ག༌༡།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༩༣༌ཇ༌༢ཤརྱིས་སྙན་༡༌༢༌༣།ཤམཆོད་རེན་བཟོ་གྲྭ་རྱིས་སོད་ལེན་ཐད། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་
ཆུང་སབས་ས་མས་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་གནས་སྟངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་མཇུག་སོང་དགོས་རྒྱུ་ཞེས་གསལ་ཡོད་

ནའང་།ཤདེ་མུར་ལྷག་འདུག་ན་འཕལ་དུ་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ་ཐད།ཤམཆོད་བཟོའ་ི འགན་འཛིན་ཟུར་པ་དང་མཆོད་འཇོར་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ཟུར་པ་གཉྱིས་དབར་མཆོད་རེན་བཟོ་གྲྭའྱི་རྱིས་ལེན་རྱིས་སོད་གནང་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་མྱིག་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་མེད་སྟབས་ལོ་
བསྟུད་མར་རྱིས ་སྙན་ནང་རྱིས ་འཁུར་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་སོང་།ཤདཔལ་ལྡན་མང་ཚོག ས་རྱིས ་ཁའྱི་ཚོག ས་ཆུང་ནས་བཀའ་

ཕེབས་དགོངས་དོན་འདྱི་ནས་ས་གནས་སུ་མུ་མཐུད་འཚོལ་ཞྱིབ་ནན་འདོངས་དགོས་པའྱི་ད་ལྟའྱི་ལས་ཐོག་ས་འགོར་འདྱི་གར་ནང་
ཞྱིབ་སྡེ་ཚན་དུ་ཕེབས་སབས་སྙན་སེང་ཞུས་ཡོད་པ་ལྟར་ས་འགོས་འགན་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་དོ་ཁང་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་རོགས་

ནང་འཚོལ་ཞྱིབ་མཐྱིལ་ཕྱིན་བས་འདུག་པས། མཐར་ལོ་མང་སོང་བའྱི་རྱིས་སོད་རྱིས་ལེན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཡོངས་རོགས་ད་ཆ་རྙེད་སོན་
བྱུང་འདུག་པ་ལྟར།ཤརེས་ལོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་སབས་མྱིག་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་ངང་སྒུག་བ་བཞྱིན་འདུག་གསལ་བ།
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་གནས་སྟངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་མཇུག་སོང་འཁྲུན་ཐག་ཆོད་པ་དགོས།
༣༨།

(༡༠༢) སྤུ་རུ་ཝ་ལ་ས་ས་ཚོགས་པ།ཤརྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༢༌༌༢༠༡༤
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༡༠༢༌ཀ༽ཤརྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༧
༡༠༢༌ཁ༽ཤརྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་གངས།ཤ༤

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༢༌ཇ༌༤ རྱིས་སྙན་ ༣༌༧ གསོག་འཇོག་དངུལ་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༢༌ཇ༌༥ རྱིས་སྙན་ ༣༌༨ སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༢༌ཇ༌༦ རྱིས་སྙན་ ༤༌༢ སོད་བསྡད་སོར།

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༢༌ཇ༌༧ རྱིས་སྙན་ ༥༌༡ ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་སོར།
༡༠༢༌ཇ་ག༽ཤད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།ཤ༣

༡༠༢༌ག༌༡།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༢༌ཇ་༡ཤརྱིས་སྙན་ཤ༣༌༢།ཤཟོག་ལྷག་ནོར་ཏེ་འཕར་མ་རྱིས་འཁུར་གནང་བའྱི་ཐད།ཤརྱིས་ཞྱིབ་ལམ་
སྟོན་ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ་ཐད།ཤརང་རེའྱི་ཆེས་མཐོའ་ི རྱིས་ཞྱིབ་པ་མཉམ་བཀའ་མོལ་གྱིས་གང་མགོགས་ཤ༼འདྱི་ལོའ་ི ཟླ་ ༨
པའྱི་ནང་ཚུད༽ཤརྱིས་བཅོས་བ་རྒྱུ་དང་སད་ནས་དམྱིགས་བསལ་དོ་སང་གྱིས་བསར་ཟློས་མྱི་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་འདུག་གསལ་བ།
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༢༌ག༌༢།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༢༌ཇ༌༢ཤརྱིས་སྙན་ཤ༣༌༣།ཤཕྱི་དངུལ་རྱིས་ཁ་དང་འགེང་ཤོག་གཉྱིས་མ་མཐུན་པའྱི་ཐད།ཤལན་
གསལ་ལྟར་ཤ༢༠༡༦ཤལོར་འགན་ལྷན་གྱིས་ཐག་གཅོད་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་ཐད། ཆེས་མཐོའ་ི རྱིས་ཞྱིབ་པ་དང་།ཤདབུས་སྱི་ཁྱབ་
རྱིས་ཞྱིབ་པ།འགན་ལྷན་ཚང་འཛོམས་ཐོག་རྱིས་བཅོས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་མཐུན་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་འདུག་གསལ་བ།
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༢༌ག༌༣།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༢༌ཇ༌༣ཤརྱིས་སྙན་ཤ༣༌༥།ཤདུས་བཀག་སེད་ཁལ་གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་ཐད། ཆེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་
པར་འབེལ་ལམ་གྱིས་ཕྱིར་བཞེས་ཐུབ་ཐབས་དགོས་རྒྱུ་ཐད།ཤཆེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པར་སྙན་སེང་ཞུས་པས་ཆེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་
པས་འགན་བཞེས་ཀྱིས་ཕྱིར་བཞེས་ཐབས་ཀྱི་འབད་བརོན་གང་ཐུབ་གནང་བཞྱིན་འདུག་གསལ་བ།
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།
མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༣༩།

(༡༠༣) སྒང་ཏོག་བོད་ཀྱི་གསོལ་མགོན་ཁང། རྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༣༌༌༢༠༡༤

༡༠༣༌ཀ༽ཤརྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༢
༡༠༣༌ཁ༽ཤརྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་གངས།ཤ༡

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༣༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༣༌༢ སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་། བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་སོར།
༡༠༣༌ག༽ཤད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༡
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༡༠༣༌ག༌༡།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༣༌ཇ༌༢ཤརྱིས་སྙན་ཤ༣༌༣།ཤའབབ་ཁལ་གཅོག་འཐེན་མ་ཞུས་པའྱི་ཐད།ཤངེས་པར་གཙང་བཟོ་
དགོས་རྒྱུ་ཐད།ཤཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༩ཤཔའྱི་ནང་འགན་ལྷན་ཚོགས་གཏན་འཁེལ་པ་སབས་དེར་རྱིས་སྙན་གྱི་འབྲུ་དོན་སྙན་གསན་
གྱིས་ཐག་གཅོད་ཇྱི་བྱུང་གྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ངོ་བཤུས་འབུལ་འཐུས་ཆོག་པ་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༤༠།

(༡༠༤) སོག་ར་བཀ་ཤས
ྱི ་དཔལ་འཁྱྱིལ་བཟོ་གྲྭ་དང་ས་འགོ་ལས་ཁང། རྱིས་ལོ་༢༠༡༢༌༌༢༠༡༤

༡༠༤༌ཀ༽ཤརྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༤
༡༠༤༌ཁ༽ཤརྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་གངས།ཤ༣

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༤༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་སོར།

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༤༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡༌༡ ཨར་གོན་སྱིལ་འཛིན་མྱིག་སྟོན་བ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༤༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༤༌༡༌༡ ཡོང་བསྡད་སོར།

༡༠༤༌ག༽ཤད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༡

༡༠༤༌ག༌༡།ཤམང་རྱིས ་སྙན་ཐོ་ ༡༠༤༌ཇ༌༤ཤརྱིས ་སྙན་ཤ༤༌༢༌༡།ཤསོད ་བསྡད་ལྷག་འཕོས ་བལ་སྒོར ་ཤ༤༢༡,༠༦༣།༢༦ཤགང་
མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་ཐད།ཤབལ་སྒོར་ཤ༣༢༨,༣༢༦།༡༢ཤསོན་འགོ་དགེ་རན་གཅྱིག་གྱི་གསོག་དངུལ་ཡྱིན་པ་སྒྲྱིག་དོན་
བཞྱིན་རས་ཡོལ་ཡང་ན་ར་དགོངས་སོང་སབས་རྱིས་གཙང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གཞན་དབུས་སུ་སོད་བསྡད་རྱིས་གསལ་ཁག་འདྱི་ལོའ་ི
རྱིས་མཚམས་ཟླ་ཤ༧ཤཔའྱི་ནང་རྱིས་གཙང་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་འདུག་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

འཕོས་བལ་སྒོར་ཤ༩༢,༧༣༧།༡༤ཤམུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༤༡།

(༡༠༩) ར་ཝང་ལ་མཉམ་སེལ།ཤརྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༢་༌༢༠༡༤

༡༠༩༌ཀ༽ཤརྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༡༠
༡༠༩༌ཁ༽ཤརྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་གངས། ༣

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༩༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ བུ་བཅོལ་ཁང་ཉམས་བཟོ་འཐུས་གཙང་མ་བྱུང་བའྱི་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༩༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༦ ཚོང་ཁང་གྱི་རྱིས་ཆད་གནས་སྟངས་སོར།

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༩༌ཇ༌༨ རྱིས་སྙན་ ༣༌༧ རྱིས་ཁ་ཀམ་པུའུ་ཊར་ Tally ནང་འཇོག་དགོས་པའྱི་སོར།
༡༠༩་ག༽ཤད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།ཤ༧

༡༠༩༌ག༌༡།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༩༌ཇ༌༢ཤརྱིས་སྙན་ཤ༡༌༢༌༣།ཤངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་ཚད་ཁྱིམས་ཡྱིག་
ལྟར་མ་ཕུལ་བའྱི་ཐད།ཤཨ་ཁུ་མྱིག་དམར་ནས་སྒོར་(༡༦༢)ཨ་ཁུ་ཉྱི་མ་ནས་སྒོར་ཤ༡༨༩ཤཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ནས་སྒོར་ཤ༧༠༠ཤབཅས་རང་
ཚོགས་སུ་འཕལ་འབུལ་ཞུ་གལ་ཐད་གསལ་བ།
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ལས་བེད་ཀྱི་མྱིང་།

དངུལ་འབོར།

ཟུར་བརོད།

ཨ་ཁུ་མྱིག་དམར།

༡༦༢

དོ་བདག་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་ཟྱིན་འདུག

ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་།

༧༠༠

དོ་བདག་ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་གནས་སུ་མེད་ཀང་། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་བས་དང་
བེད་མུས་ཡྱིན་འདུག

བསྡོམས་སྒོར།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

༨༦༢

འཕོས་སྒོར་ཤ༨༦༢ཤམུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་པ་དང་།ཤགལ་ཏེ་ཡོང་རེ་མེད་ཚེ་སྒྲྱིག་མཐུན་རྱིས་གཙང་
བཟོ་དགོས།

༡༠༩༌ག༌༢།ཤམང་རྱིས ་སྙན་ཐོ་ ༡༠༩༌ཇ༌༤ཤརྱིས་སྙན་ཤ༡༌༢༌༨།ཤལས་བེད་ནས་རྱིས་ཆད་དང་ཡོང་བསྡད་ཁག་གྱི་ཐད།ཤརྱིས་ལོ་ཤ
༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧ཤནང་ཚུན་ངེས་པར་དུ་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་ཐད།ཤལས་བེད་ནས་རྱིས་ཆད་དང་ཡོང་བསྡད་ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར་ཤ
༦༣༤,༡༤༧།༩༠ཤགསལ་བ་ནས་ཡོང་བསྡད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་དང་བཟོ་བསྡད་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ།
ཨང་།

རྱིས་འགོ

ཡོང་བསྡད་རྱིས་གཙང་།
ཟྱིན་པ་སྒོར།

༣།

ཚེ་དབང་དཔལ་འབོར།

༦།

བསོད་ནམས་དབང་འདུས།

༧།

བསོད་ནམས་དབང་འདུས།

ཟུར་བརོད།

བཟོ་བསྡད་སྒོར།
༡,༠༠༠
༤,༠༨༧།༣༡

མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཞུ་མུས་རེད་འདུག
དོ་བདག་ད་ལྟའྱི་ཆར་གོ་ནད་ཡྱིན ་པའྱི་ཛ་

༦༠༡,༥༨༣།༢༤ དག་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཀང་།ཤདོ་བདག་ནས་

མཉམ་འབེལ ་ལ་ཞུ་སྙན་ཕུལ་བའྱི་ནང་ཟླ་ཤ
༡༢ཤནང་ཚུད་ཡོང་བསྡད་རྣམས་གང་མྱུར་

རྱིས ་གཙང་བཟོ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན་འདུག
༨།

ཟླ་བ་མྱིལཀ་མེན།

༤,༥༢༠

༩།

ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་།

༢,༤༥༧

༡༠།

གཅུང་ཚེ་རྱིང་དང་། རོ་རེ།

༣,༢༤༦

བསྡོམས་སྒོར།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཞུ་མུས་རེད་འདུག

༦༡༦,༨༩༣།༥༥

ཡོང་བསྡད་འཕོས་སྒོར་ཤ༦༡༦,༨༩༣།༥༥ཤམུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༡༠༩༌ག༌༣།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༩༌ཇ༌༥ཤརྱིས་སྙན་ཤ༡༌༢༌༡༤།ཤཚོང་ཁང་གྱི་རྱིས་ཆད་རྱིས་གཙང་དགོས་པའྱི་ཐད།ཤརྱིས་ཆད་ཐོན་
པ་ཁག་ནས་ཀ་ཀོར་མེད་པར་རྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ཤནང་ཚུན་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་ཐད།ཤཚོང་ཁང་གྱི་རྱིས་ཆད་ཁྱོན་བསྡོམས་
སྒོར་ཤ༣༧,༦༣༢།༨༨ཤགསལ་བ་ནས་རྱིས་ཆད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་དང་བཟོ་བསྡད་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ།
ཨང་།

ཚོང་ཁང་དང་ཚོང་དཔོན།

༢།

ཚོང་ཁང་།ཁ༽ཚོང་དཔོན་ཚེ་བརན་རོ་རེ།

༣།

ཚོང་ཁང་།ག༽ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ།
བསྡོམས་སྒོར།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

ཡོང་བསྡད་རྱིས་གཙང་།
ཟྱིན་པ་སྒོར།

བཟོ་བསྡད་སྒོར།

༦,༩༦༩

༦,༩༧༠

ཟུར་བརོད།
བདའ་འདེད་བ་མུས་སུ་ཡྱིན།

༨༧༢།༢༠
༦,༩༦༩

༧,༨༤༢།༢༠

ཚོང་དཔོན་ཚེ་བརན་རོ་རེའྱི་ཡོང་བསྡད་སྒོར་ཤ༡༣,༩༣༧།༡༨ཤནས་ཆག་ཡང་བརྒྱ་ཆ་ཤ༥༠ཤགནང་ཚེ་འཕོས་སྒོར་ཤ༦,༩༧༠ཤདང་ཚེ་
དབང་དངོས་གྲུབ་ནས་ཡོང་བསྡད་འཕོས་སྒོར་ཤ༨༧༢།༢༠ཤམུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༩༌ག༌༤།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༩༌ཇ༌༦ཤརྱིས་སྙན་ཤ༣༌༡།ཤགཞུང་དངུལ་ལོག་ཉར་གྱིས་སྒེར་བདག་བས་པའྱི་ཐད།ཤམཉམ་དྲུང་
ཟུར་པའམ་ད་ལྟའྱི་ཏྱི་ཛུའྱི་མཉམ་དྲུང་བསྟན་འཛིན་རྣམ་གོལ་ལ་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་ནས་འགལ་འཛོལ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཐག་
གཅོད་ནན་འདོངས་གནང་དགོས་ཐད།ཤས་གནས་མཉམ་འབེལ་ནས་དབུས་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་ལས་ཁང་དུ་ཡྱིག་ཐོག་སྙན་

སེང་ཞུས་ཟྱིན་འདུག་པ་མ་ཟད།ཤདབུས་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་ནས་ཀང་དོ་བདག་ལ་ཡྱིག་ཐོག་བརྒྱུད་ལམ་ནས་འབེལ་བ་བས་
དང་བེད་མུས་སུ་ཡྱིན་འདུགདབུས་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་ནས་ཐག་གཅོད་ཇྱི་གནང་གྱིས་ངོ་བཤུས་འདྱི་མཉམ་ཟུར་འབུལ་ཞུས་
ཡོད་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

མུ་མཐུད་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་གྱིས་འགལ་འཛོལ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཉེས་ཆད་གཏོང་དགོས།

༡༠༩༌ག༌༥།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༩༌ཇ༌༧ཤརྱིས་སྙན་ཤ༣༌༢།ཤཚོང་ཁང་གྱི་རྱིས་ཆད་རྱིས་གཙང་དགོས་པའྱི་ཐད།ཤརྱིས་ཆད་ཐོན་པ་
ཁག་ནས་ཀ་ཀོར་མེད་པར་རྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧ཤནང་ཚུན་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་ཐད།ཤརྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༢༌༌༢༠༡༣ཤནང་ཁྱོན་
བསྡོམས་སྒོར་ཤ༥༦,༣༠༣།༤༠ཤདང་།ཤ༢༠༡༣༌༌༡༤ཤལོའ་ིནང་ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར་ཤ༡༠༡,༠༧༨།༥༨ཤགསལ་བ་ནས་རྱིས་ཆད་རྱིས་
གཙང་ཟྱིན་པ་དང་བཟོ་བསྡད་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ། རྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༢༌༌༢༠༡༣ཤནང་གསལ།
ཨང་།
༡།

ཚོང་ཁང་དང་ཚོང་དཔོན།

རྱིས་ཆད་རྱིས་གཙང་།
ཟྱིན་པ་སྒོར།

བཟོ་བསྡད་སྒོར།

ཚོང་ཁང་།ཀ༽༡། གཅུང་ཚེ་རྱིང་།

༡,༧༤༢

༢༦,༨༠༤།༥༥

༢།ཟླ་བ་བག་གོ།

༡༣༩།༩༨
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ཟུར་བརོད།
༢༠༡༤༌༌༡༥ཤལོའ་ི རྱིས་སྙན་དོན་
ཚན་ཤ༡༌༢༌༨།ཤཀ༽ཤནང་རྱིས ་
གཙང་ཟྱི ན ་ཁོ ང ས་བཏང་ཟྱི ན ་

འདུག
༤།

Tata Sky ཀུན་དགའ་འཇྱིགས་མེད།

བསྡོམས་སྒོར།

༡༠,༡༣༩།༨༧
༡,༨༨༡།༩༨

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

༣༦,༩༤༤།༤༢

རྱིས་ཆད་འཕོས་སྒོར་ཤ༣༦,༩༤༤།༤༢ཤམུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།ཤ༢༠༡༣༌༌༢༠༡༤
ཨང་།

ཚོང་ཁང་དང་ཚོང་དཔོན།

རྱིས་ཆད་རྱིས་གཙང་།

༣།

Tata Sky ༡།ཀུན་དགའ་འཇྱི ག ས ་

༦།

རུམ་གདན་སྡེ་ཚན།ཚེ་དབང་བསྟན་

མེད།

ཟྱིན་པ་སྒོར།

བཟོ་བསྡད་སྒོར།

༡༠,༠༠༠

༨,༦༨༢།༥༤
༡,༦༥༨།༡༢

འཛིན།

བསྡོམས་སྒོར།

༡༠,༠༠༠

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

ཟུར་བརོད།

༡༠,༣༤༠།༦༦

འཕོས་སྒོར་(༡༠,༣༤༠།༦༦)མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ནན་འདོངས་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༩༌ག༌༦།ཤམང་རྱིས ་སྙན་ཐོ་ ༡༠༩༌ཇ༌༩ཤརྱིས ་སྙན་ཤ༤༌༡།ཤཡོང་བསྡད་ཁག་རྱིས ་ལོ་ཤ༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧ཤནང་ཚུན་གཙང་བཟོ་
དགོས་རྒྱུ་ཐད།ཤཡོང་བསྡད་སྒོར་ཤ༩༢༠,༧༣༣།༠༩ཤཡོད་པ་ནས་ཡོང་བསྡད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་དང་བཟོ་བསྡད་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་གནས་
སྟངས་གཤམ་གསལ།
ཨང་།

རྱིས་འགོ

ཡོང་བསྡད་རྱིས་གཙང་།
ཟྱིན་པ་སྒོར།

བཟོ་བསྡད་སྒོར།

༡།

KTS Office (list 5)

༢།

Sale Tax

༥,༨༠༩

༣།

Tsewang Paljor(Restaurant Rent)

༦།

Sonam Wangdue

༧།

Sonam

༨།

Dawa Milkman

༤,༥༢༠

༩།

Dawa Tsering

༢,༤༥༧

༧,༡༨༤།༨༨

Wangdue,

ཟུར་བརོད།
རྱི ས ་ག ཙ ང ་ཐུ བ ་པ འྱི ་
འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ།

༡,༠༠༠
༤,༠༨༧།༣༡
༦༠༡,༥༨༣།༢༤ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཞུ་

Laibility

Shortage
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མུས་ཡྱིན་འདུག

༡༠།

Chung Tsering & Dorjee la

༣,༢༤༦

༡༨།

Tenzin Dickyi (Diary Milk Sales)

(༡,༨༠༤)

༢༣།

Tsetan Dorjee, Liability Shortage

༢༦།

Kunga Jigmey (Tata sky shop)

༢༩།

Chung Tsering, Liability Shortage

༣༢།
༣༨།

༦,༩༦༩

༦,༩༦༨།༡༨
༡༠,༡༣༩།༨༧

༡,༧༤༢

༢༦,༨༠༤།༥༥

༢༠༡༤ །༡༠།༢༥ ཤརྱི ས ་

Kunga Jigmey (Tata sky shorta

༡༠,༠༠༠

༨,༦༨༢།༥༤

བྱུང་འཛིན་ཨང་།ཤ༥༡༡།

Tenzin

༢༢,༩༠༣

ge )

Namgyal,

Liability

Shortage & voch.

བཅོས་ཨང་།ཤ༡༣།

༢༣༢,༤༤༢།༡༢ ༢༠༡༤།༣།༣༡ཤཉྱིན་རྱིས་
བ ཅོས ་ཨ ང་།ཤ༢ ༢ །དང ་
༢༦།

༤༠།

Tsewang Tenzin (Woollen Yarn

༡,༦༥༨༌༡༢

༤།

Dawa Tsering (KITEC Staff)

༢,༠༠༠

༥།

Tenzing Choephel (Ex-Chairman)

༡,༤༦༧

༦།

Tsewang Paljor (Chairman)

༨།

Anil Agarwal, Ravangla Bazaar

Shortage

མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཞུ་
མུས་ཡྱིན་འདུག

༦༢༠
༣,༣༨༠

མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཞུ་
མུས།

༡༠།

༣༨༩

Phuntsok Tsering (Chairman)

བསྡོམས་སྒོར།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

༩༠,༡༣༢

བདའ་འདེད་ཞུ་མུས།

༩༢༢,༦༣༤།༨༡

ཡོང་བསྡད་འཕོས་སྒོར་ ༩༢༢,༦༣༤།༨༡ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༩༌ག༌༧།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༩༌ཇ༌༡༠ཤརྱིས་སྙན་ཤ༤༌༢།ཤསོད་བསྡད་ཁག་རྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧ཤནང་ཚུན་གཙང་བཟོ་
དགོས་རྒྱུ་ཐད།ཤསོད་བསྡད་སྒོར་ཤ༧༨༧,༡༣༡།༨༧ཤཡོད་པ་ནས་སོད་བསྡད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་དང་བཟོ་བསྡད་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་གནས་
སྟངས་གཤམ་གསལ།
ཨང་།
༡།

རྱིས་འགོ
Interest Free Loan

སོད་བསྡད་རྱིས་གཙང་།
ཟྱིན་པ་སྒོར།

བཟོ་བསྡད་སྒོར།

༡༢༦,༠༠༠

༡༩༢,༣༢༠
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ཟུར་བརོད།
༢ ༠ ༡ ༣ ། ༡ ༠ ། ༢ ༥ ཤ ད ང ་།ཤ

for

Diary

༢༠༡༤།༧།༢༥ཤསོ་སོར ་སོང ་ཁ་

Farm

(AHF)

ཨང་།ཤ༡༩༣དང་།ཤམཚུངས་ཁ་
ཨང་།ཤ༡༠ཤབརྒྱུད།

༢།

F.T.C.I Head Office

༣།

Anil Store

༤།

Security

༧,༢༥༤
༥

Deposit

(list 1)

༣༠,༠༠༠

༡༢,༠༢༠

༢༠༡༥།༥།༢ཤདང་།ཤ༢༠༡༤།༧།༢ཤ

༢༠༡༤།༨།༡ཤསོ་སོར་སོང་ཁ་ཨང་།ཤ
༣༦།ཤ༡༣༠།ཤ༡༦༢ཤབརྒྱུད།

ད ང ་།ཤ༢ ༠ ༡ ༥ །༥ །༢ ༡ ཤད ང ་།ཤ
༢ ༠ ༡ ༥ །༩ །༧ ཤ༢ ༠ ༡ ༥ །༡ ༡ །༤ཤཤ
༢༠༡༦།༢།༥ཤསོ་སོར་སོ་ཁ་ཨང་།ཤ
༤ ༦ །ཤ༡༤ ༣ །ཤ༡༩ ༠།ཤ༢༧ ༥ །ཤ
བརྒྱུད་རྱིས ་གཙང་དང་འཕོས ་མུ་
མཐུད་རྱིས་གཙང་བཟོ་རྒྱུ།
༥།

Staff

PF

Deposit

(list 2)

༦༣,༨༥༡།༦༦

༢༦༧,༦༣༧།༩༩

༢ ༠ ༡ ༤ ། ༡ ༠ ། ༢ ༧ ཤ ད ང ་།ཤ

༢༠༡༤།༡།༢༧ཤཤ༢༠༡༤།༡༡།༢༦ཤ
སོ་སོར་སོང་ཁ་ཨང་།ཤ༣༠༣ཤདང་

མཚུངས་ཁ་ཨང་།ཤ༡༣ཤདང་།ཤ༡༤ཤ
སོ་སོར ་བ རྒྱུ ་རྱི ས ་ག ཙ ང་དང་
འཕོས ་མུ་མཐུད་རྱིས ་གཙང་བཟོ་
རྒྱུ།
༦།

Staff

༨།

2.7% NCF Payable

༩།

Staff Payables (list

༡༠།

Sales Tax Payable

༡༡,༠༤༩།༥༥

Medical

Allowances

4)

བསྡོམས་སྒོར།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

༢,༤༥༧
༡༠,༥༩༡

༧༨༣།༨༠
༥༧,༤༨༤།༣༧

༢༣༠,༤༤༢།༦༦
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༥༥༡,༠༡༡།༧༡

As per Audit account for
the year of 2014-15

སོད་བསྡད་འཕོས་སྒོར་ཤ༥༥༡,༠༡༡།༧༡ཤམུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
རྱིས་གཙང་ཟྱིན།
༤༢།

༤༣།

(༡༡༢) སོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤

(༡༡༣) སོག་ར་བཀ་ཤྱིས་དཔལ་འཁྱྱིལ་མཉམ་སེལ།ཤརྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༢་༌༢༠༡༤

༡༡༣༌ཀ༽ཤརྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༢
༡༡༣༌ཁ༽ཤརྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་གངས།ཤ༡

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༣༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༣༌༢ ཀརྨ་དབང་འདུས་ནས་ལོག་ཟ་བས་པའྱི་སོར།
༡༡༣་ག༽ཤད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།ཤ༡

༡༡༣༌ག༌༡།ཤམང་རྱིས ་སྙན་ཐོ་ ༡༡༣༌ཇ༌༢ཤརྱིས་སྙན་ཤ༤༌༡༌༡།ཤཡོང་བསྡད་ཐད།ཤཀརྨ་དབང་འདུས་ནས་ཡོང་བསྡད་ཕུད་པའྱི་

འཕོས ་སྒོར་ཤ༢,༠༩༠,༩༧༨།༢༥ཤཡོང་རེ་ཡོད་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན་གནས་འདུག་ན་གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས ་རྒྱུ་ཐད།ཤཡོང་
བསྡད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་དང་བཟོ་བསྡད་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ།
ཨང་།

རྱིས་འགོ

ཡོང་བསྡད་རྱིས་གཙང་།
ཟྱིན་པ་སྒོར།

བཟོ་བསྡད་སྒོར།

༢།

མཉམ་འབེལ་ཁང་ག།

༢༨༨,༩༠༠

༣།

མཉམ་འབེལ་ལས་ཁུངས་ཨ་མའྱི་ཚོང་ཁང་གསར་རྒྱག་ཆེད་

༡,༨༠༠,༠༠༠

བསྡོམས་སྒོར།

༢,༠༨༨,༩༠༠

ས་གཡར།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

ཡོང་བསྡད་འཕོས་སྒོར་ཤ༢,༠༨༨,༩༠༠ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༤༤། (༡༡༨) ཧུན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་།ཤརྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༡་༌༢༠༡༣

རྱིས་གཙང་ཟྱིན།

༤༥།

(༡༢༠) ཧུན་སུར་ས་འགོ་ལས་ཁང་།ཤརྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༣་༌༢༠༡༥

༡༢༠༌ཀ༽ཤརྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༦
༡༢༠༌ཁ༽ཤརྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་གངས།ཤ༤

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༠༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ རྒྱ་གར་བ་ཝྱི་ཇན་རར་ལ་ས་འདོན་སོར།

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༠༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣ རོགས་དངུལ་ལྷག་བསྡད་རྱིས་ཁ་མ་མཐུན་པའྱི་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༠༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༥༌༡ དང་ ༡༌༢༌༥༌༢ TDS སོར།

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༠༌ཇ༌༤ རྱིས་སྙན་ ༣༌༢ བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་རྱིས་བསུབ་བཏང་བའྱི་སོར།
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༡༢༠་ག༽ཤད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༢

༡༢༠༌ག༌༡།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༠༌ཇ༌༥ཤརྱིས་སྙན་ཤ༤༌༡།ཤཡོང་བསྡད་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧ཤནང་ཚུན་གཙང་བཟོ་
དགོས་རྒྱུ་ཐད།ཤཡོང་བསྡད་སྒོར་ཤ༡,༠༣༢,༦༣༥ཤཡོད་པ་ནས་ཡོང་བསྡད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་དང་བཟོ་བསྡད་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་གནས་
སྟངས་གཤམ་གསལ།
ཨང་།

རྱིས་འགོ

ཡོང་བསྡད་རྱིས་གཙང་།

༡།

TDS Receivable

༦།

TDS Receivable

༩།

Electricity deposit for LTA

༡༠།

Less: RTFWA receivable

ཟྱིན་པ་སྒོར།

བཟོ་བསྡད་སྒོར།

༦༧,༥༠༠

༤༡,༣༨༢
༢༡༣,༧༥༨
༡,༡༡༠

Building

བསྡོམས་སྒོར།

(༡༠༨,༣༣༥)
༦༧,༥༠༠

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

ཟུར་བརོད།

གོག་གྱི་གཏའ་འཇོག་ཡྱིན།
JV-48 & Vr-262.

༡༤༧,༩༡༥

ཡོང་བསྡད་འཕོས་སྒོར་ཤ༡༤༧,༩༡༥ཤམུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༠༌ག༌༢།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༠༌ཇ༌༦ཤརྱིས་སྙན་ཤ༤༌༢།ཤསོད་བསྡད་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧ཤནང་ཚུན་གཙང་བཟོ་
དགོས ་རྒྱུའྱི་ཐད།ཤསོད་བསྡད་སྒོར ་ཤ༥༦༧,༩༤༠།༦༡ཤཡོད་པ་ནས་སོད་བསྡད་རྱིས ་གཙང་ཟྱིན་པ་དང་བཟོ་བསྡད་ཇྱི་ཡྱིན ་གྱི་
གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ།
ཨང་།

རྱིས་འགོ

སོད་བསྡད་རྱིས་གཙང་།
ཟྱིན་པ་སྒོར།

༢།

TSO

ཟུར་བརོད།

བཟོ་བསྡད་སྒོར།

Rabgayling

A/C
Creche A Deposit

༢༨,༦༧༠

Creche B Deposit

༡,༢༦༩
༤༢,༡༧༤

ACIP

སོབ་གྲྭའྱི་བཅོལ་དངུལ།

༥༣,༦༧༤།༨༦ སོང་ཁ་ཨང་།༣།༤༥།༥༨།
༢༤,༠༠༠

གཞྱིས་ལས་ཁང་གྱི་ཁང་པ་གཡར་ག།

Choebul Monlam

༤༣,༨༦༤

དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས།

Dalai Lama Trust

༣,༦༠༠

ACIP Office maint.
Fund

Elephant

trench

༤༩,༩༣༠

༩༢,༣༠༧།༩༠
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སོང་ཁ་ཨང་།༼༤༤།༤༩།༡༠༡།

༡༠༤།༡༣༠།༡༩།༣༣།༤༣།༽

maintenance
Local

religion

expenses
Medical

Contribution

རད་གཅོད་མ་ཐུབ།

༡༡,༣༤༩

རང་ཁོངས་ལས་བེད་ཀྱི་སྨན་དོད།

SARD

༣༧༥

Sherig Parkhang

༣༩༦

མ་དངུལ་ནང་ག་བསྒྱུར།

SOS

TCV

༣,༣༠༠

སོབ་ཕྲུག་གྱི་འཚོ་སོན།

Less

TSO

(༡,༠༨,༣༣༥)

JV-48 & V-262

sponsorship

༣།

༥,༥༤༣

Rabgayling A/c

བསྡོམས་སྒོར།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

༩༢,༡༠༤

༡༦༠,༠༡༣།༧༦

སོད་བསྡད་འཕོས་སྒོར་ ༡༦༠,༠༡༣།༧༦ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༤༦།

(༡༢༥) སེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་མཉམ་འབེལ། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་༌༡༣

༡༢༥༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༧
༡༢༥༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་གངས། ༢

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ཤ༡༢༥༌ཇ༌༤ཤརྱིས་སྙན་ཤ༣༌༢ཤརྱིས་ཁ་དཔྱད་འདུམ་བཟོ་ལམ་མེད་པའྱི་སོར།

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ཤ༡༢༥༌ཇ༌༥ཤརྱིས་སྙན་ཤ༣༌༤ཤཚོང་ཁང་གྱི་གན་ཡྱིག་བསར་བཟོ་གནང་མེད་པའྱི་སོར།
༡༢༥་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༥

༡༢༥༌ག༌༡།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༥༌ཇ༌༡ཤརྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༤། ལས་བེད་ནས་རྱིས་ཆད་ཡོང་བསྡད་འཕོས་སྒོར་ ༤༤,༤༩༥།༢༢
ཡོད་པའྱི་ཐད། གཙང་བཟོ་ཞུས་འཕོས་འཕྲུལ་སྣུམ་ཟླ་བ་ནོར་བུ་ནས་ཡོང་བསྡད་སྒོར་ ༡༢,༢༨༩ གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་
རྒྱུ་ཐད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠བར་འབད་བརོན་ཞུས་ཀང་ཟླ་བ་ནོར་བུར་འབེལ་གཏུགས་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་དང་།གལ་ཏེ་
རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧ ནང་ཁོ་པར་འབེལ་གཏུགས་ཞུ་ཡུལ་གཏན་ནས་མ་བྱུང་ཚེ་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་གང་འོས་ཞུ་
འཆར་ཡོད་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

ཟླ་བ་ནོར་བུར་བདའ་འདེད་ནན་འདོངས་ཀྱིས་འཕོས་སྒོར་ ༡༢,༢༨༩ གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༥༌ག༌༢།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༥༌ཇ༌༢ཤརྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༦། དངུལ་རྐྱང་ལག་ཡོད་ལ་སྟངས་འཛིན་མེད་པའྱི་སོན་གནད་ཐད། དེ་
གའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཉྱིན་ལྟར་ལག་དངུལ་སྒོར་ ༡༥༠,༠༠༠ ཉར་ཆོག་པའྱི་གོས་ཆོད་བཞག་འདུག་པས། འཛིན་སོང་
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བཀའ་ཤག་ནས་ཚོང་དང་འབེལ་བའྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་གྱི་ལག་དངུལ་ཉར་ཚད། ཚད་བརལ་འདྱི་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་པར་འོས་འཚམས་ཤྱིག་
ཉར་ཆོག ་པའྱི་ལམ་ལུགས་གཏན་འབེབས་གནང་གལ༌ཐད། འདྱི་ག་མཉམ་འབེལ ་ཁོངས་སྡེ་ཚན་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་སེ་

འཛོམས་ཚོང་ཁང་དང་འཕྲུལ་ཆས་སྣུམ་ཚོང་ཁང་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཚོང་ཤག་ལ་ཉྱིན་རེ་དུས་ཚོད་ངེས་མེད་ལ་ཅ་དངོས་མཁོ་སྒྲུབ་ཞུས་

པའྱི་རྱིན་འབབ་སོད་དགོས་པ་དང་ཅ་ལག་ཚོང་ཟྱིན་པའྱི་དངུལ་འབབ་བྱུང་བ་རྣམས་དངུལ་གཉེར་གཅྱིག་ནས་བདག་གཉེར་ཞུ་
དགོས་པར་སོང་ལག་ཡོད་དངུལ་རྐྱང་ཉར་ཚད་འགན་ལྷན་དང་གོས་བསྡུར་ལྷུག་པོ་གནང་མཐར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༥
ཚོགས་ཐེངས་ ༣༨ པའྱི་གོས་ཆོད་ཨང་ ༡༠ དང་ ༡༥ ནང་དངུལ་གཉེར་ནས་དངུལ་ཁང་དང་གཞུང་འབེལ་ལས་ཁུངས་གུང་སེང་
ཕུད་པའྱི་ཉྱིན་རེའྱི་དངུལ་ཉར་ཚད་སྒོར་ ༡༥༠,༠༠༠ གཏན་འབེབས་གནང་བ་བཞྱིན་རྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་འབུལ་ཡོད་ནའང་

དཔལ་ལྡན་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་ཚོང་དང་འབེལ་བའྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་གྱི་ལག་དངུལ་ཉར་ཚད། ཚད་བརལ་འདྱི་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་
པར་འོས་འཚམས་ཤྱིག་ཉར་ཆོག་པའྱི་ལམ་ལུགས་གཏན་འབེབས་གནང་གལ་ཞེས་ཕེབས་པ་བཞྱིན་སར་ཡང་མཉམ་འབེལ་འགན་
ལྷན་དང་གོ་བསྡུར་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས།

༡༢༥༌ག༌༣།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༥༌ཇ༌༣ཤརྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡༡། སྐུ་སྒེར་ཡྱིག་ཚང་གྱི་སབས་བསོ་འབུལ་མཚོན་དངོས་ཆས་ཚོང་
བཅོལ་བཞག་པའྱི་ཐད། འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཁག་ལ་འདྱི་རད་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་བཟོ་
དགོས་རྒྱུ་ཐད། འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཁག་ལ་འབེལ་བ་ཞུ་མུས་ཡྱིན་པས་གང་མྱུར་རྱིས་གཙང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

སབས་བསོ་འབུལ་མཚོན་དངོས་ཆད་ཚོང་བཅོལ་བཞག་པར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༥༌ག༌༤།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༥༌ཇ༌༦ཤརྱིས་སྙན་ ༤༌༢། ཚེ་འདས་དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན་ལ་སྒོར་ ༥,༣༡༧ སོད་བསྡད་
ཐད། འགན་ལྷན་གོས ་ཆོད་དགོངས་དོན་འདས་པོའ་ི ཕྲུ་གུ་ཨ་རྱི་ནས་རྒྱ་གར་དུ་གུང་སེང་འབོར་མཚམས་སོད་རྒྱུ་ཡྱིན་གནས་

གསལ་འདུག་པ་ལྟར་གནང་ཐབས་དགོས་རྒྱུ་ཐད། དོ་བདག་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཨ་རྱི་ནས་གུང་སེང་ལ་སེབས་མ་སོང་བས་སེབས་མཚམས་
ཕྱིར་སོག་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

ཚེ་འདས་དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན་ལ་སོད་བསྡད་སྒོར་ཤ༥,༣༡༧ཤའདས་པོའ་ིཕྲུ་གུར་འཕོད་ཐབས་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༥༌ག༌༥།ཤམང་རྱིས ་སྙན་ཐོ་ ༡༢༥༌ཇ༌༧ཤརྱིས་སྙན་ ༥༌༡། ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཐད། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༢༠༡༢
དང་། ༡༢༌༌༡༣ ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་གཙང་ཁེའྱི་རྱིས་སོལ་ལ་རང་གཞུང་རྱིས་ཞྱིབ་དང། མངའ་གཞུང་རྱིས་ཞྱིབ་པ།རང་ཁོངས་རྱིས་ཞྱིབ་

པ་བཅས་ཀྱི་རྱིས་སོར་སྟངས་ལ་བར་ཁྱད་ཐོན་པར། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧ ནང་ཚུན་དངོས་བདེན་ཇྱི་ཡྱིན་གཙང་བཟོ་བགྱིས་ཏེ་
འབུལ་འབབ་ཆ་ཚང་གཙང་འབུལ་ཞུ་དགོས ཐད། གཙང་ཁེ་རྱིས ་སོལ ་གྱི་བར་ཁྱད་འདྱི་བཞྱིན་རྱིས ་ཞྱིབ ་ལས་ཁང་ལ་འབེལ ་
གཏུགས་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་ཆོག་པ་ཞུ་གསལ་བ།
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ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༢༠༡༢ དང་ ༢༠༡༢༌༌༌༢༠༡༣ ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་གཙང་ཁེའྱི་རྱིས་སོལ་བར་ཁྱད་ཐོན་པར་འབེལ་ཡོད་ནས་འགན་ཁུར་
གཙང་བཞེས་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༤༧།

(༡༢༧) སྱིར་བོད་ཚོགས། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་༌༢༠༡༤

༡༢༧༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༣
༡༢༧༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་གངས། ༢

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༧༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༣༌༥༌༠ སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་འཕར་སོང་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༧༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༣༌༦༌༠ རོགས་དངུལ་བེད་སོད་མ་གནང་བའྱི་སོར།
༡༢༧་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༡

༡༢༧༌ག༌༡།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༧༌ཇ༌༣ཤརྱིས་སྙན་ ༥༌༡། གཞྱིས་ཆགས་ནང་གྱི་ལམ་བཟོ་ལས་གཞྱིའྱི་ཐད་དངུལ་ལྷག་སྒོར་

༡༢༣,༨༦༥ གང་མགོགས་ག་སྒྱུར་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་ཐད། གོང་གསལ་དངུལ་འབབ་རོགས་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་
ཐོབ་དང་། འགན་ལྷན་ནས་གོས་ཆོད་ཟྱིན་ཏེ་ཚོགས་པར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཞུགས་ཁྱི་གསར་པ་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་གོ་
སྒྲྱིག་ཟྱིན་འདུག་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

གཞྱིས་ཆགས་ནང་གྱི་ལམ་བཟོའ་ིལས་གཞྱིའྱི་རོགས་དངུལ་ལྷག་བསྡད་སྒོར་ ༡༢༣,༨༦༥ རོགས་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་དང་
འབེལ། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཞུགས་ཁྱི་གསར་བཟོའ་ིཆེད་གཏོང་འཆར་ཡོད་འདུག་པ་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༤༨།

(༡༢༨) བདེ་སྱིད་གྱིང་བོད་མྱིའ་ྱི ལག་ཤས
ེ ་བཟོ་གྲྭ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་༌༢༠༡༤

༡༢༨༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༩
༡༢༨༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིག ་པ་གངས། ༥

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༨༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༡༌༣༌༢ ཚོང་ཟུར་མྱིག་དམར་ཆོས་སྒྲོན་ནས་ཟོག་ཆད་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༨༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༡༌༣༌༤ འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་པའྱི་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༨༌ཇ༌༤ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡ སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༨༌ཇ༌༥ རྱིས་སྙན་ ༣༌༢ ཁྱིམས་སྒྲྱིག་ལྟར་ཕག་བསྟར་གནང་མེད་པའྱི་སོར།

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༨༌ཇ༌༦ རྱིས་སྙན་ ༣༌༤ འབབ་ཁལ་སྒྲྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་པའྱི་སོར།
༡༢༨་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༤

༡༢༨༌ག༌༡།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༨༌ཇ༌༣ཤརྱིས་སྙན་ ༡༌༣༌༧། རྱིས་གསལ་འཚོ་སོན་སོད་བསྡད་དང་། ཐོ་གཞུང་གཉྱིས་མཐུན་མྱིན་
ཐད། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧ ནང་མཐུན་པ་བཟོ་དགོས་ཐད། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧ ནང་མཐུན་པ་བཟོ་དགོས་ཕེབས་དོན་
བཞྱིན་བཟོ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ།
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ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

འཚོ་སོན་སོད་བསྡད་དང་ཐོ་གཞུང་གཉྱིས་མཐུན་མྱིན་ཐད་འབེལ་ཡོད་ནས་འགན་འཁུར་བཞེས་ཏེ་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༢༨༌ག༌༢།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༨༌ཇ༌༧ཤརྱིས་སྙན་ ༣༌༡༠། རྱིས་གསལ་འབབ་ཁལ་ཡོང་བསྡད་དང་། འགེངས་ཤོག་ཨང་ ༡༦ཀ
མཐུན་མྱིན་ཐད། ལན་འདེབས་ནང་མཐུན་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་གནས་གསལ་དོན་ལྟར་ལག་བསྟར་བ་དགོས་ཐད། རྱིས་གསལ་ཁག་ལ་
ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱིས་མཐུན་པ་བཟོ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

རྱིས་གསལ་འབབ་ཁལ་ཡོང་བསྡད་དང་།ཤའགེངས་ཤོག་ཨང་ཤ༡༦ཀཤམཐུན་མྱིན་ཐད་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས།

༡༢༨༌ག༌༣།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༨༌ཇ༌༨ཤརྱིས་སྙན་ ༤༌༡། ཡོང་བསྡད་བསྡོམས་སྒོར་ ༨༧༨,༢༣༩།༩༧ ནས་སྒོར་ ༣,༡༦,༠༠༨
རྱིས ་གཙང་བཟོས ་འཕོས ་སྒོར ་ ༥༦༢,༢༣༡།༩༣ ནས་གཏའ་འཇོག ་སོག ས་ཕུད་པའྱི་གཞན་ཡོང ་བསྡད་ཁག་རྱིས ་ལོ་

༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས ་ཐད། ཡོང་བསྡད་རྱིས ་གཙང་ཟྱིན་པ་དང་། བཟོ་བསྡད་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་གནས་
སྟངས་གཤམ་གསལ།
ཨང་།

རྱིས་འགོ

ཡོང་བསྡད་་རྱིས་གཙང་།
ཟྱིན་པ་སྒོར།

བཟོ་བསྡད་སྒོར།

༣,༧༥༠

༡༢,༦༠༩

༨།

TRAS Canada

༡༡།

Telephone/Gas/Sales

༡༩,༨༧༠

༡༣།

TDS on FDR Interest

༡༣༢,༦༦༡

Tax Deposit

༡༤། FC

A/C

Assets)

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

བྱུང་འཛིན་ཨང་།(༣༠༦༩)བརྒྱུད་
རྱིས་གཙང་ཟྱིན།

༤༥,༦༧༠

(Current

བསྡོམས་སྒོར།

ཟུར་བརོད།

༣,༧༥༠

༢༡༠,༨༡༠

ཡོང་བསྡད་འཕོས་སྒོར་ ༢༡༠,༨༡༠ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༢༨༌ག༌༤།ཤམང་རྱིས ་སྙན་ཐོ་ ༡༢༨༌ཇ༌༩ཤརྱིས ་སྙན་ ༤༌༢། སོད་བསྡད་སྒོར ་༧༤༣,༨༩༥།༠༨ ནས་སྒོར་ ༨༧,༧༥༣ སད་
འཕོས་སྒོར་ ༦༥༦,༡༤༢།༠༨ ལས་མྱིའྱི་གཏའ་འཇོག་དང་གསོག་དངུལ་ཕུད་པའྱི་དངུལ་འབབ་རྣམས་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧
ནང་ཚུན་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་ཐད། སོད་བསྡད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་དང་བཟོ་བསྡད་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ།
ཨང་།

རྱིས་འགོ

སོད་བསྡད་རྱིས་གཙང་།
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ཟུར་བརོད།

ཟྱིན་པ་སྒོར།
༥།

Weavers Security Deposit

༦།

Mohan Delhi

༧།

Jain Thread House

༨།

TIPA

༩།

FC A/c (Current Assets)

བཟོ་བསྡད་སྒོར།
༢༧,༨༩༤

བཟོ་གྲྭའྱི་ལས་མྱིའྱི་གཏའ་འཇོག་
ཡྱིན།

༡༠༦
༤,༢༡༦།༥༠
༢༡,༣༠༠
༨,༨༥༢

བསྡོམས་སྒོར།

༦༢,༣༦༨།༥༠

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

སོད་བསྡད་འཕོས་སྒོར་ ༦༢,༣༦༨།༥༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༤༩།

(༡༣༠) སེལ་ཀོབ་བདེ་སར་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་༌༢༠༡༥

༡༣༠༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༦
༡༣༠༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་གངས། ༡

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༠༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡ སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་སོར།
༡༣༠་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༥

༡༣༠༌ག༌༡།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༠་ཇ་༡ཤརྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་དངུལ་འབབ་བསྡུ་ཐབས་དགོས་པའྱི་ཐད།

ཚོང་པ་པདྨ་ཚེ་དབང་ནས་ཡོང་བསྡད་སྒོར་ ༡༤༠,༠༠༠ འདུག་པ་གང་མགོགས་བསྡུ་ཐབས་དགོས་རྒྱུ་ཐད། ཚོང་པ་པདྨ་ཚེ་
དབང་ནས་ཡོང་བསྡད་སྒོར་ ༡༤༠,༠༠༠ ཡོད་པ་ཁོ་པའྱི་བུ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ནས་ལོ་རེར་སྒོར་ ༣༠,༠༠༠ གནང་བཞྱིན་ཡོད།
ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡོང་བསྡད་སྒོར་ ༡༤༠,༠༠༠ དེ་མུར་ལྷག་ཡོད་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

ཚོང་པ་སྱི་ཟུར་པདྨ་ཚེ་དབང་ནས་ཡོང་བསྡད་འཕོས་སྒོར་ ༡༡༠,༠༠༠ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༣༠༌ག༌༢།ཤམང་རྱིས ་སྙན་ཐོ་ ༡༣༠༌ཇ༌༣ཤརྱིས ་སྙན་ ༣༌༢། རོག ས་དངུལ་བེད་སོད ་བ་བསྡད་རྙྱིང་གས་ཐད། འཕོས ་སྒོར ་
༡༢༡,༧༩༨ གང་མྱུར་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་ཐད། འཕོས་སྒོར་ ༡༢༡,༧༩༨ གྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ།
ཨང་།

རྱིས་འགོ

རོགས་དངུལ་བེད་སོད།
ཟྱིན་པ་སྒོར།

ཟུར་བརོད།

བ་བསྡད་སྒོར།

༣།

ནང་ཆོས་ངོ་སོད།

༡༥,༡༤༤

ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ནང་ཆོས་

༤།

འཐུང་ཆུའྱི་ལས་གཞྱི། སྡེ་སྱི་

༩༥,༦༥༦

ལས་གཞྱི་མཇུག་སོང་ཞུ་མུས།
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ངོ་སོད་ཆེད།

ལགས།
༥།

སོབ་ཡོན། སྡེ་སྱི་ལགས།

༦།

བུ ་མོ འི་ སོ བ ་ཡོ ན ། བྱི་མྱི ་

༧༤༠

རྱིས་གཙང་ཞུ་རྒྱུ།

༥,༣༢༩

རྱིས་གཙང་ཞུ་རྒྱུ།

ལགས།
བསྡོམས་སྒོར།

༡༡༦,༨༦༩

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

འཕོས་སྒོར་ ༡༡༦,༨༦༩ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༣༠༌ག༌༣།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༠༌ཇ༌༤ཤརྱིས་སྙན་ ༣༌༣། ཅ་ཀུར་སོབ་ཕྲུག་སྡོད་ཁང་གྱི་གཏའ་འཇོག་ཐོ་གཞུང་དང་། སོབ་
ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་མཐུན་མྱིན་ཐད། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ནང་ཚུན་སྒྲྱིག་དོན་བཞྱིན་གཙང་བཟོ་དགོས་ཐད།རྱིས་གཙང་ཟྱིན་
པ་དང་བཟོ་བསྡད་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ།
ཨང་།

རྱིས་འགོ

གཏའ་འཇོག་རྱིས་གཙང་།

ཟུར་བརོད།

ཟྱིན་པ་སྒོར། བཟོ་བསྡད་སྒོར།
གཏའ་འཇོག ་ (སོབ ་ཕྲུག་གངས་
༤༠)
༢།

སོབ་ཕྲུག་གངས།(༣)

༡,༥༠༠

སོད་འཆར།

༣།

སོབ་ཕྲུག་གངས།(༣༠)

༡༥,༠༠༠

ཕྱིར ་འབུད་ཟྱིན ་སྟབས་གཏའ་འཇོག ་
ཁག་ག་བསྒྱུར་ཞུ་འཆར།

བསྡོམས་སྒོར།

༡༦,༥༠༠

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

འཕོས་སྒོར་ ༡༦,༥༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༣༠༌ག༌༤།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༠༌ཇ༌༥ཤརྱིས་སྙན་ ༤༌༡། ཡོང་བསྡད་སྒོར་ ༡༠༢,༥༥༣ དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་ཐོག་སེད་

ཁལ་གཅོག་འཐེན་གནང་བ་དེའྱི་ངོ་བཤུས་ཁག་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་ལ་ཕུལ་འདུག་ཀང་། ད་བར་གོང་གསལ་དངུལ་འབོར་
ཐོག་འབབ་ཁལ་ཆག་ཡང་ཐོབ་སོན་བྱུང་མྱི་འདུག་ན། དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་ནས་དེ་མུར་མ་བཞག་པར་གང་མགོགས་གཙང་

བཟོ་ཡོང་ཐབས་གནང་དགོས་ཐད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་ཡྱིག་ ༼ནང་།རྱིས་ཁང་། ༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧།༤༧༥ ཕེབས་
དོན་བཞྱིན་འདྱི་ལོའ་ིནང་ལུགས་མཐུན་རྱིས་བསུབ་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

ལུགས་མཐུན་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༡༣༠༌ག༌༥།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༠༌ཇ༌༦ཤརྱིས་སྙན་ ༤༌༢། སོད་བསྡད་སྒོར་ ༥,༤༩༨,༡༣༩།༠༤ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧
ནང་ཚུན་གཙང་བཟོ་དགོས་ཐད། སོད་བསྡད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་དང་བཟོ་བསྡད་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ།
ཨང་།

རྱིས་འགོ

སོད་བསྡད་རྱིས་གཙང་།
ཟྱིན་པ་སྒོར།

༦།

སོབ ་ཡོན ་ནས་བརྒྱ་

བཟོ་བསྡད་སྒོར།
༤,༠༧༣,༠༢༡།༠༥ སོབ་ཡོན་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥% གཅོག་

ཆ་༢༥%
༧།

ཟུར་བརོད།

འཐེན ་གྱི ས ་སོ བ ་ཐོན ་སབས་འབུལ་
བཞྱིན་པ།

རོག ས་དངུལ་སོ ད ་

༧,༩༩༦

བསྡད།

དོ་བདག་འདས ་གོ ང ས་ཟྱི ན ་སྟབས །

རོགས་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་
ནས་ག་བསྒྱུར་ཞུ་འཆར།

༨།

དཔལ་ལས་སུ་བརྒྱ་

༤༥,༠༠༠

རྱིས་ལོའ་ིནང་རྱིས་གཙང་བཟོ་རྒྱུ།

ཆ་འབུལ་བསྡད།
༩།

གཞན་སོད་བསྡད།

༨༩༥,༨༦༧།༡༩

དབུས་ཉྱིན་སོབ་ཀྱི་ཞལ་ལག་སོགས་ཀྱི་
འགོ་གོན་མ་དངུལ་ཡྱིན།

༡༠།

ཛ་དག་ལས་འགུལ་

༨,༨༡༢།༨༠

ཚོགས་ཆུང་།

སེང་ལོར་ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་ནས་ཛ་དག་
ལ ས ་འགུ ལ ་ཆེད་ཡྱི ན ་འདུག ་པ ས །
ལས་འགུལ་སོགས་སེལ་དགོས་བྱུང་ཚེ་
འགོ་གོན་གཏོང་རྒྱུ།

༡༢།

ནོ་རུ་ལ་བོགས་ལེན་

༥༣,༤༡༠

རྱིས་ལོའ་ིནང་རྱིས་གཙང་བཟོ་རྒྱུ།

པ།
༡༣།

འཕོ ད ་བསྟེ ན ་ལ ས ་

༢,༥༠༠

ཁུ ང ས ་སུ ་འ བུ ལ ་
བསྡད།
༡༤།

ཆོ ས ་རྱི ག ་ལ ས ་

༣༣,༥༠༠

ནང་ཆོས ་ངོ་སོད ་ཆེད ་མ་དངུལ་ཡྱིན ་

༡༦།

གཏའ་འཇོག་ཅ་ཀུར་

༤༣,༠༠༠

སྒོར་(༡༥,༠༠༠)ག་བསྒྱུར་དང་། འཕོས་

ཁུངས།

སོབ་ཕྲུག་སྡོད་ཁང་།

སྟབས་མཇུག་སོང་ཞུ་རྒྱུ།

སྒོར ་(༢༨,༠༠༠)ལུགས་མཐུན་སོ བ ་
ཐོན་སབས་གནང་རྒྱུ།
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བསྡོམས་སྒོར།

༥,༡༦༣,༡༠༧།༠༤

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

སོད་བསྡད་འཕོས་སྒོར་ ༥,༡༦༣,༡༠༧།༠༤ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
རྱིས་གཙང་ཟྱིན།

༥༠།
༥༡།

(༡༣༤) འབུམ་ལ་ཁ་འཐོར་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་༌༢༠༡༤
(༡༣༥) ཏྱི་ཛུ་དར་རྒྱས་གྱིང་མཉམ་འབེལ། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་༌༢༠༡༤

༡༣༥༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༢༡
༡༣༥༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིག ་པ་གངས། ༧

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༥༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༡༌༡༌༡ ཚོང་བུན་རྙྱིང་པ་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སོར།

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༥༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༡༌༡༌༣ རྱིས་གསལ་མ་ཤས་དངུལ་འབོར་དང་ཐོ་གཞུང་གཉྱིས་མ་མཐུན་པའྱི་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༥༌ཇ༌༤ རྱིས་སྙན་ ༡༌༡༌༦ དངུལ་རྙྱིང་ཕོན་ཆེ་ཉར་བའྱི་སོར།

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༥༌ཇ༌༥ རྱིས་སྙན་ ༡༌༡༌༧ རྱིས་གསལ་གཏའ་འཇོག་ཡྱིག་ཆ་མེད་པའྱི་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༥༌ཇ༌༩ རྱིས་སྙན་ ༡༌༡༌༡༣ མཉམ་འབེལ་གནས་སྟངས་ཞན་པའྱི་སོར།

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༥༌ཇ༌༡༢ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡ འཛིན་སོང་ལས་དོན་ཁྱིམས་ཡྱིག་དང་མ་མཐུན་པའྱི་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༥༌ཇ༌༡༨ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡༢ ཡོང་བསྡད་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སོར།
༡༣༥་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༡༤

༡༣༥༌ག༌༡།ཤམང་རྱིས ་སྙན་ཐོ་ ༡༣༥༌ཇ༌༣ཤརྱིས་སྙན་ ༡༌༡༌༥། སྣུམ་འཁོར་ཐོ་དེབ་བྱིས ་ཉར་མ་ཞུས་པའྱི་ཐད། འདྱི་ག་མཉམ་
འབེལ་ལ་སྣུམ་འཁོར་ཐོ་དེབ་འབྱི་ཉར་མ་གནང་བ་ནྱི་སྣུམ་འཁོར་གྱི་ Meter Reading སོན་ཤོར་བའྱི་རྐྱེན་གྱིས་དེ་ལྟར་བྱུང་བ་
བཟོ་བཅོས་བ་རྒྱུར་རྱིན་ཆེན་པོར་འབབ་ཀྱི་འདུག་པས་མ་བཟོ་བར་བཞག་པ་དང་། སག་སག་གཅྱིག་ཡོད་པ་ནྱི་ད་ཆ་ཚོང་ཟྱིན་པ་

དང་། གཞུང་དངོས་སྒེར་བེད་མྱི་ཡོང་བ་འཐུས་ཚང་ཆེད་ཉྱི་མ་དེ་ག་རང་དུ་སྣུམ་འཁོར་བེད་སོད་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་ལ་སྣུམ་ལྱི་ཊར་
གསུམ་གྱི་ཚད་གཞྱི་བཟོས་ཏེ། གཞྱིས་མྱིར་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྱིས་ཞྱིབ་པ་ལའང་དེ་ལྟར་ཞུས་ཡོད་པས་རྱིས་ཞྱིབ་པས་ཞྱིབ་
འཇུག་གྱིས་མཁྱེན་གསལ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

སྣུམ་འཁོར་གྱི་ Meter Reading སོན་ཤོར་བ་བཟོ་བཅོས་འཐུས་གཙང་གནང་དགོས།
༡༣༥༌ག༌༢།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༥༌ཇ༌༦ཤརྱིས་སྙན་ ༡༌༡༌༡༠། འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་གནང་ཡང་དཔལ་ལས་སུ་མ་

ཕུལ་བའྱི་ཐད། རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༩༌༌༢༠༡༠ ནས་ ༢༠༡༤༌༌༢༠༡༥ བར་རོགས་ཚོགས་ནས་རོགས་དངུལ་འབོར་བ་རྣམས་ལ་འཛིན་
སོང་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་གཅོག་འཐེན་གྱིས་དཔལ་ལས་སུ་ ༢༠༡༦།༡།༡༨ ཉྱིན་དངུལ་སྒོར་ ༡༥༡,༠༨༨ ཕུལ་བའྱི་སོང་ཁ་ཨང་ ༤༠༩
དང་འཕོས་འདྱི་ལས་ཀྱི་འཛིན་སོང་འགོ་གོན་ཆེད་བརྒྱ་ཆ་ ༣ ད་བར་ཉར་བ་རྣམས་འགན་ལྷན་ཚོགས་འདུ་སབས་དཔལ་ལས་སུ་
164

ཆག་ཡང་ཞུས་ཏེ་གང་མྱུར་རྱིས་གཙང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་བར་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་ ༤ གཅོག་འཐེན་གྱིས་དཔལ་ལས་སུ་མ་ཕུལ་བ་ནྱི་
ཕྱི་དངུལ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་རྱིས་ཁར་ལོ་ལྟར་རྱིས་ཞྱིབ་དོད་སོད་དགོས་པ་དེའྱི་ཆེད་དུ་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་སྒྲྱིག་མཐུན་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༣༥༌ག༌༣།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༥༌ཇ༌༧ཤརྱིས་སྙན་ ༡༌༡༌༡༡། ཁ་དབང་བེད་སོད་ཐུབ་ཐབས་གནང་གལ་དང་རྱིན་ཚད་འགན་
ཤོག་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད།

ཀ༽ ཁ་དབང་མང་དག་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཕལ་ཆེ་བ་ད་ལྟ་བེད་སོད་བེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་བེད་མེད་འགའ་ཤས་བཙོང་ཟྱིན་པ། དེ་
བཞྱིན་གཞན་བེད་མེད་གཉྱིས་རྱིང་མྱིན་བེད་སོད་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཞྱིབ་ཕའྱི་གནས་ཚུལ་རྱིས་ཞྱིབ་པས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་ཐོ་གཞུང་
ནང་ཁ་གསལ་ཡོད་གསལ་བ།

ཁ༽ དེ་སའྱི་འཛིན་སོང་དང་འགན་ལྷན་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཆེད་ས་གནས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ལ་གཟྱིགས་ཏེ་ལས་འཆར་
ཕུལ་བ་བཞྱིན་རོགས་དངུལ་ཐོབ་མཚམས་ཤRice threshing machine ཞྱིག་གསར་ཉོ་བས་ཀང་ཕྱིས་སུ་ས་གནས་ལ་ཞྱིང་
ལས་གནང་མཁན་དང་དམྱིགས་བསལ་འབས་ཞྱིང་འདེབས་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་སྟབས་འཕྲུལ་འཁོར་བེད་མེད་ལུས་

ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་འདུགཤསྱིར་ཏྱི་ཛུ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་མང་དག་ཅྱིག་རས་འཁོགས་ལས་ན་གཞོན་ཕལ་ཆེར་ཕྱི་རྒྱལ་
ཡུལ་གྲུ་དང་སོབ་གཉེར་གནང་མཁན་ཡྱིན་སྟབས་རྱིང་མྱིན་འབས་ཞྱིང་འདེབས་མཁན་ར་བ་ནས་མེད་པ་འགོ་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་ལ་
བརེན་འཕྲུལ་ཆས་འདྱི་དག་ཚོང་བསྒྱུར་ཞུ་རྒྱུ་ལས་ཐབས་གཞན་མེད་པར་སོང་། འགན་ལྷན་གོས་ཆོད་ཨང་ཤ༼༩༡།༡༠༽ཤཐོག་
ཕྱིར་ཚོང་ཞུ་རྒྱུ་དང་མ་འོངས་འདྱི་འདའྱི་འཕྲུལ་འཁོར་རྱིགས་གོང་རྱིམ་ནས་མ་ཞུས་གོང་དགོས་མཁོ་ཡོད་མྱིན་ལ་གཟྱིགས་པའྱི་
ཐོག་སབས་འཇུག་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༣༥༌ག༌༤།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༥༌ཇ༌༨ཤརྱིས་སྙན་ ༡༌༡༌༡༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་ཐད། སོན་རྱིས་སྒྲྱིག་
གཞྱི་ལྟར་ཉེན་བར་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཁུངས་སུ་འདྱི་ལས་ནས་ཡྱིག་ཨང་ ༡༥༩༤ སོང་ཡོད་པའྱི་ངོ་བཤུས་ཟུར་སར་ཞུས་ཡོད་གསལ་
བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བ་སྒྲྱིག་མཐུན་ལག་བསྟར་དགོས།
༡༣༥༌ག༌༥།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༥༌ཇ༌༡༠ཤརྱིས་སྙན་ ༡༌༡༌༡༤། འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་གནང་ཡང་དཔལ་ལས་སུ་མ་
ཕུལ་བའྱི་ཐད། རྱིས་ལོ་ཤ༢༠༠༩་༢༠༡༠ཤནས་ཤ༢༠༡༤་་༢༠༡༥ཤབར་རོགས་ཚོགས་ནས་རོགས་དངུལ་འབོར་བ་རྣམས་ལ་འཛིན་

སོང་འགོ་གོན་ཆེད་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་གཅོག་འཐེན་གྱིས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་ཤ༢༠༡༦།༡།༡༨ཤཉྱིན་དངུལ་སྒོར་ཤ༡༥༡,༠༨༨ཤ
ཕུལ་བའྱི་སོང་ཁ་ཨང་ཤ༼༤༠༩༽ཤདང་འཕོས་འདྱི་ལས་ཀྱི་འཛིན་སོང་འགོ་གོན་ཆེད་བརྒྱ་ཆ་ཤ༣ཤད་བར་ཉར་བ་རྣམས་འགན་ལྷན་
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ཚོགས་འདུ་སབས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་ཆག་ཡང་ཞུས་ཏེ་གང་མྱུར་རྱིས་གཙང་ཞུ་རྒྱུ་དང་ད་བར་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་ཤ༤ཤ
གཅོག་འཐེན་གྱིས་དཔལ་ལས་སུ་མ་ཕུལ་བ་ནྱི་ཕྱི་དངུལ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་རྱིས་ཁར་ལོ་ལྟར་ཤ(FCRA A/C)ཤརྱིས་ཞྱིབ་དོད་སོད་
དགོས་པ་དེའྱི་ཆེད་དུ་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཞུ་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༣༥༌ག༌༦།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༥༌ཇ༌༡༡ཤརྱིས་སྙན་ ༡༌༡༌༡༥། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བ་དང་བཀའ་འཁོལ་མེད་
པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ཁས་ལེན་གནང་དོན་ལྟར་རྱིས་ཞྱིབ་རེས་མའྱི་སབས་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་རྱིས་ཞྱིབ་པར་

མྱིག ་སྟོན་བ་དགོས ་ཞེས ་གསལ་དོན་ལྟར་ཉེན་བར་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཁུངས་སུ་འདྱི་ལས་ནས་ཡྱིག ་ཨང་ ༡༥༩༤ སོང་ཡོད་པའྱི་ངོ་
བཤུས་ཟུར་སར་ཡོད་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

སྒྲྱིག་མཐུན་ལག་བསྟར་དགོས།
༡༣༥༌ག༌༧།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༥༌ཇ༌༡༣ཤརྱིས་སྙན་ ༣༌༢། ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ལེན་བེད་ཆོག་པའྱི་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་དང་འགལ་

འཛོལ་ཐད། གོང་གསལ་རྱིས་སྙན་ཐད་ད་བར་ཕྱི་དངུལ་ལེན་བེད་ཆོག་པའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་ཤ (FCRA 2010) དང་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་
བཅོས ་ (Foreign Contribution Regulation amendment rules 2012 ) ལ་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆེ་འགོ་བར་

བརེན་མ་འོངས་པར་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་འགེངས་ཤོག་ (Form FC-6)
བཞྱིན་འབུལ་བཞྱིན་པ་མ་ཟད་ཕྱི་དངུལ་ལེན་བེད་ཆོག་པའྱི་ལག་འཁྱེར་ (FCRA Registration) ཡང་ཁྱིམས་ཡྱིག་ཐོག་རྒྱ་
གར་ནང་སྱིད་ (Ministry of Home Affairs) ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཞུ་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

གོང་གསལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལན་འདེབས་ནང་ལག་བསྟར་གནང་ཕོགས་ཁ་གསལ་འཁོད་དོན་བཞྱིན་མཇུག་སོང་གནང་དགོས།

༡༣༥༌ག༌༨།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༥༌ཇ༌༡༤ཤརྱིས་སྙན་ ༣༌༦། སྒྲྱིལ་འགལ་གྱིས་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་
ཐད། རྱིས་ལོ་ཤ༢༠༠༩་་༢༠༡༠ཤནས་ཤ༢༠༡༤་་༢༠༡༥ཤབར་རོགས་ཚོགས་ནས་རོགས་དངུལ་འབོར་བ་རྣམས་ལ་འཛིན་སོང་འགོ་

གོན་ཆེད་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་གཅོག་འཐེན་གྱིས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་ཤ༢༠༡༦།༡།༡༨ཤཉྱིན་དངུལ་སྒོར་ཤ༡༥༡,༠༨༨ཤཕུལ་བའྱི་
སོང་ཁ་ཨང་ཤ༼༤༠༩༽ཤདང་འཕོས་འདྱི་ལས་ཀྱི་འཛིན་སོང་འགོ་གོན་ཆེད་བརྒྱ་ཆ་ཤ༣ཤད་བར་ཉར་བ་རྣམས་འགན་ལྷན་ཚོགས་

འདུ་སབས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་ཆག་ཡང་ཞུས་ཏེ་གང་མྱུར་རྱིས་གཙང་ཞུ་རྒྱུ་དང་ད་བར་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་ཤ༤ཤགཅོག་
འཐེན་གྱིས་དཔལ་ལས་སུ་མ་ཕུལ་བ་ནྱི་ཕྱི་དངུལ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་རྱིས་ཁར་ལོ་ལྟར་ཤ(FCRA A/C) རྱིས་ཞྱིབ་དོད་སོད་དགོས་
པ་དེའྱི་ཆེད་དུ་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་ཞུ་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༡༣༥༌ག༌༩།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༥༌ཇ༌༡༥ཤརྱིས་སྙན་ ༣༌༩། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་གོང་གུན་སྒོར་ ༣༦,༦༢༣ ཕོག་པའྱི་ཐད།
རྱིས ་ལོ་ཤ༢༠༡༣་་༢༠༡༤ཤལོའ་ི ནང་དུས་བཀག་སེད་བཅོལ ་ནས་སེད་འབབ་འཕར་མ་གཅོག་འཐེན་གནང་འདུག་པར་འབེལ ་

ཆགས་དངུལ་ཁང་ཤ(SBI Tezu)ཤལ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་གང་མྱུར་ཕྱིར་སོག་དགོས་སོར་ཞུས་པའྱི་ངོ་བཤུས་འདྱི་མཉམ་ཟུར་འབུལ་

དང་འབེལ་ཆགས་དངུལ་ཁང་ངོས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་ཏེ་གང་མགོགས་ཐག་གཅོད་ལན་གསལ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་སོར་ཞུས་བྱུང་
གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

དུས་བཀག་དངུལ་བཅོལ་གོང་གུན་སྒོར་ཤ༣༦,༦༢༣ཤམུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༣༥༌ག༌༡༠།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༥༌ཇ༌༡༦ཤརྱིས་སྙན་ ༣༌༡༠། འོ་མའྱི་དོ་དམ་ཟུར་པ་བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་ནས་རྱིས་ཆད་
ཐོན་པའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་ཐད་འོ་མ་དོ་དམ་པ་བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་ནས་རྱིས་ཆད་འཕོས་སྒོར་ ༦༧,༡༩༧།༨༦ དོ་བདག་ལ་དེ་
ས་བདའ་འདེད་ཡྱིག ་ཆུང་ཞྱིག ་ཕུལ་ཡོད ་ཀང་དོ་བདག་ས་གནས་སུ་ད་ཆ་ཉྱིན ་ཤས་རྱིང ་མེད་རྐྱེན ་ཕྱིས ་སུ་དོ་བདག་འབོར ་
མཚམས་ལེན་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་ནས་རྱིས་ཆད་འཕོས་སྒོར་ ༦༧,༡༩༧།༨༦ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༣༥༌ག༌༡༡།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༥༌ཇ༌༡༧ཤརྱིས་སྙན་ ༣༌༡༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བ་དང་བཀའ་འཁོལ་མེད་
པའྱི་ཐད། ཉེན་བར་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཁུངས་སུ་འདྱི་ལས་ནས་ཡྱིག་ཨང་ ༡༥༩༤ སོང་ཡོད་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

སྒྲྱིག་མཐུན་ཕག་བསྟར་དགོས།

༡༣༥༌ག༌༡༢།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༥༌ཇ༌༡༩ཤརྱིས་སྙན་ ༤༌༡། ཡོང་བསྡད་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་བས་དང་བེད་མུས་སུ་ཡྱིན་
འདུག་གསལ་བ།
ཨང་།
༥

རྱིས་འགོ
ཡོང་བསྡད་གཞན།

རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ།

རྱིས་གཙང་ཞུ་བསྡད།

ཟུར་བརོད།

༦༤༢,༥༡༦།༥༠

༡༨༦,༧༨༤།༨༦

(༣༤༡༤༩༤༢༡) (༥༣ ནས་ ༦༣༧
བར།)

༦

གཏའ་འཇོག
བསྡོམས།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

༢,༤༥༠

༥,༠༠༠

༦༤༤,༩༦༦།༥༠

༡༩༡,༧༨༤།༨༦

༥༡

ཡོང་བསྡད་འཕོས་སྒོར་ ༡༩༡,༧༨༤།༨༦ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༡༣༥༌ག༌༡༣།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༥༌ཇ༌༢༠ཤརྱིས་སྙན་ ༤༌༢། སོད་བསྡད་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་
བཟོ་དགོས་རྒྱུ་གསལ་ཐད། སོད་བསྡད་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་བས་དང་བེད་མུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ།
ཨང་།

རྱིས་འགོ

༡

ཕྱི་ནང་ནས་བུན་གཡར།

༢

མྱི་མང་བཅོལ་དངུལ།

༣

མྱི་མང་གྱི་དུས་བཀག་སེད་

༤

ལས་བེད་གསོག་དངུལ།

རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ།

རྱིས་གཙང་ཞུ་བསྡད།

ཟུར་བརོད།

༡,༠༥༦,༥༢༤

༡༦,༦༧༠

༩༤༨༨༤༡ (༤༦)

༨,༢༢༨,༥༦༩།༧༥
༡༣,༠༨༣,༨༨༤

བཅོལ།

༣༡༨,༠༢༥

༡༧༤,༢༡༨

༥༩༨།༢༧༦།༠༣༢།༦༡༣།༥

༤༢།༢༡༢།༢༧༤།༤༧༩།༥༥
༦།༧༢༣།༠༧༣།༡༡༩།༧༡༧།
༦༦༠།༥༩༡།༣༠༥།༡༧༥
(༣༥༡)

༥

སོད་བསྡད་གཞན་བསྡོམས།

༤༤༤,༠༧༧།༨༠

༢༢,༢༣༨

༣༥༥༤༨༢༥༣༥༦༣༥༥༤
༠༩༤༤༨༣༩༤

༧

ཨེ་ཌེ་བེ་ཌ་ལས་འཆར།

༨

ལ ས ་མྱི ་ཡྱི ་བ དེ་དོན ་མ ་

༡༧,༠༠༠

༢༦༤།༡༠

༨༧དང་༡༠༩

༡༠

གཏའ་འཇོག

༨,༠༠༠

༡༢,༠༠༠

༣༥༠དང་༨༤༨

༡,༨༤༣,༦༢༦།༨༠

༢༡,༥༥༣,༠༥༨།༤༦

དངུལ།

བསྡོམས།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

༡༥,༢༡༤།༦༡

སོད་བསྡད་འཕོས་སྒོར་ ༢༡,༥༥༣,༠༥༨།༤༦ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༣༥༌ག༌༡༤།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༥༌ཇ༌༢༡ཤརྱིས་སྙན་ ༥༌༣། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ། རོགས་དངུལ་བྱུང་

ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐད། གོང་འབབ་ཁྱོན་སྒོར་ ༡༢༩༦༠༢ རང་གཞུང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡
ནང་དངུལ་འབབ་ཁག་ཕྱིར་སོག་ཞུས་ཟྱིན་རུང་ད་བར་བྱུང་འཛིན་འདྱི་ལས་སུ་འབོར་མེད། དེ་གའྱི་ལས་ཁུངས་སུ་ཡྱིག་ངག་
གཉྱིས་ཐོག་འབེལ་བ་ཞུས་ཀང་དོན་འབས་མྱི་སོན་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་གོང་འབབ་ནས་འཕོས་སྒོར་ ༡༠༧༨༠ ཏྱི་ཛུ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་ཡྱིག་ཐོག་འབེལ་བ་ཞུས་པ་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

འཕོས་སྒོར་ཤ༡༠,༧༨༠ཤམུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༥༢།

(༡༣༩) སོག་ར་གོ་སྒྲྱིག་བདེ་དོན་ཚོགས་པ། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་༌༢༠༡༤

༡༣༩༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༣
༡༣༩༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་གངས། ༣

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༩༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༤ ཟ་བཅའ་ཚོང་ཁང་གྱི་ཟོག་འབེལ་སྟངས་འཛིན་དགོས་པའྱི་སོར།
མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༩༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༦ གཏའ་འཇོག་སྒོར་བྱུང་འཛིན་མེད་པའྱི་སོར།

མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༩༌ཇ༌༨ རྱིས་སྙན་ ༣༌༥ དངུལ་ཁང་རྱིས་ཤོག་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་སོར།
༡༣༩་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༡༠

༡༣༩༌ག༌༡།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༩༌ཇ༌༡ཤརྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡། ཡོང་བསྡད་རྙྱིང་པ་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། ༡། ཚེ་རོག་མེ་ཏོག་
ནས་ཡོང་བསྡད་བལ་སྒོར་ ༥༥,༠༠༠ དང་། ༢། བཀ་ཤྱིས་ཚེ་རྱིང་ར་ར་ནས་ཡོང་བསྡད་བལ་སྒོར་ ༡༧༡,༦༣༦ འདུག་པ། སྱི་རྒྱུ་
སྒེར་འཐྱིམ་དུ་མ་སོང་བར་བདའ་འདེད་དང་རད་འཚོལ་གྱིས་གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་ཐད། ༢།ཤབཀ་ཤྱིས་ཚེ་རྱིང་ར་ར་ནས་
ཡོང་བསྡད་བལ་སྒོར་ ༡,༧༡,༦༣༦ ཐད། དོ་བདག་ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་གནས་གང་དུ་ཡོད་མེད་གསལ་པོ་མེད་པ་བདའ་འདེད་བ་ཡུལ་
མེད་པ་སོང་གནས་སྟངས་དེ་མུར་ལྷག་འདུག་ཀང་། སབས་གཅྱིག་ལ་དོ་བདག་ཁེ་ན་ཌར་ཡོད་པ་གོ་ཐོས་བྱུང་འཕལ་ཁེ་ན་ཌར་
གནས་སྡོད་འབེལ་ཡོད་བོད་མྱི་ཁག་ཅྱིག་ལ་རད་གཅོད་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་འདུག་ཀང་ད་བར་ལན་གསལ་གང་
ཡང་བྱུང་མྱི་འདུག་ན་མུ་མཐུད་རད་གཅོད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་མུས་སུ་ཡྱིན་འདུག་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

བཀ་ཤྱིས་ཚེ་རྱིང་ར་ར་ནས་ཡོང་བསྡད་བལ་སྒོར་ཤ༡༧༡,༦༣༦ཤབདའ་འདེད་ནན་འདོངས་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༣༩༌ག༌༢།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༩༌ཇ༌༤ཤརྱིས ་སྙན་ ༡༌༢༌༧། གོ་སྒྲྱིག་ཁྱབ་ཁོངས་རོར་གྱིང་མགོན་ཁང་རྱིས་ཁུར་ཐད། ཆེད་
འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་བའྱི་རེས་འབེལ་ལག་བསྟར་གནང་སྒོ་ཁག་དུས་འགངས་སུ་མ་བཏང་བར་གང་མགོགས་རྱིས་སྙན་
ལམ་སྟོན་ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས་ཐད། ད་ཆ་རྱིམ་པའྱི་ཁལ་གཙང་བཟོ་དང་ཡྱིག ་ཆ་མཁོ་སྒྲུབ་བཅས་ཟྱིན་ལ་ཉེ་བར་སོང་གང་

མགོགས་ཟུར་དུ་ཡོད་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཆེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧ ལོའ་ི ནང་ལས་དོན་ཇྱི་བས་ཀྱི་
ཐག་གཅོད་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་ལུགས་མཐུན་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༣༩༌ག༌༣།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༩༌ཇ༌༥ཤརྱིས་སྙན་ ༣༌༡། སོག་ར་ Carpet Section སྡེ་ཚན་འབེལ་བའྱི་ལོ་མཇུག་ཟོག་
ལྷག་དང་ཡོང་བསྡད་ཐད། སྱི་རྒྱུ་སྒེར་འཐྱིམ་དུ་མ་སོང་བར་གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་ཐད། དེ་ས་ ༢༠༠༧ ལོའ་ིསོན་དཔལ་
འབོར་གྱིང་བཟོ་གཞྱིས་ཞེས་ཟུར་དུ་ཡོད་སབས་ཚོང་འབེལ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་རེད་འདུག གནས་དོན་འདྱིའྱི་ཐད་དེ་སའྱི་འགན་
འཛིན་འདས་གོངས་སོང་ཟྱིན ་ཀང་དེ་སའྱི་དཔལ་འབོར ་གྱིང་བཟོ་གཞྱིས ་སབས་ཀྱི ་རྱིས ་དྲུང་ཟུར་པ་ཀརྨ་བསམ་གཏན་ཆེད ་

མངགས་ལས་ཁང་དུ་ཕེབས་རོགས་ཞུས་ཏེ་དོ་བདག་ ICHITA ONO, JAPAN གོག་འཕྱིན་ནམ་ཁ་པར་བརྒྱུད་དེ་འབེལ་བ་
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གནང་ནས་གང་མྱུར་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུའྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་རོགས་ཞུས་འདུག་པ་དང་། དོ་བདག་ནས་གོག་འཕྱིན་བརྒྱུད་

འབེལ་བ་བས་འདུག་ཀང་དོན་འབས་སོན་པ་བྱུང་མྱི་འདུག ཀརྨ་བསམ་གཏན་ནས་གསུངས་དོན་ལྟར་ ICHITA ONO ངོ་
ཤེས ་ཡུལ་མྱི་ཐ་ཀ་ལྱི་ཡྱིན་པ་ཁོའ་ི ཟ་ཁང་ཞྱིག་སོག ་ར་གོང་ཁྱེར་དུ་ཡོད་པ་དེ་ལའང་འབེལ ་བ་བས་ཏེ ། གལ་ཏེ་ཁོང་དང་མཉམ་
འབེལ་བ་བྱུང་ཚེ་ལས་ཁང་དུ་འབེལ ་བ་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རོགས་དང་། གལ་ཏེ་ཁོང་སོག་རར་སེབས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཚེ་བར་ལན་

གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་འདུག གང་ལྟར་ ICHITA ONO ཞེས་པ་དེ་ལ་ཕར་འབེལ་བ་བས་ཀང་ད་བར་ཚུར་ཨ་
ལན་མ་འབོར་སྟབས་བ་ཐབས་བལ་ཡང་། རེ་བ་བཟང་ས་ནས་རྒྱག་བཞྱིན་པའྱི་ཐོག་མུ་མཐུད་མཇུག་འདེད་ཞུ་མུས་སུ་ཡྱིན་
འདུག་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

འབེལ་ཡོད་ནས་འགན་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་ཉྱིན་འགངས་ཞག་ཕུད་དུ་མ་སོང་བར་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༣༩༌ག༌༤།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༩༌ཇ༌༦ཤརྱིས་སྙན་༣༌༢།ཚོང་ཁང་ཨང་གངས་ C3 ཁང་ག་དང་གོག་རྱིན་སྒོར་ ༣༡༣,༢༦༨

བསྡུ་བཞེས་མ་ཐུབ་པའྱི་ཐད། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་བཟོ་ངེས་པར་དགོས་ཐད། ས་གནས་ཡུལ་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་
སོབ་སྟོན་པ་དང་ཁྱིམས་རོད་པ། དེ་བཞྱིན་ཚོང་ཁང་ཁག་སུམ་ཅུ་སོ་གངས་ཀྱི་སྱིད་སྡུག་ཚོགས་པ་མཉམ་གོ་བསྡུར་དང་ཐབས་

ཤེས་རྱིམ་པ་ས་ཚོགས་བརྒྱུད་ལེན་ཐབས་བས་དང་བེད་མུས་སུ་ཡྱིན་འདུག་ར་བའྱི་ས་གནས་སུ་ཚོང་ཁང་ཁག་སུམ་བཅུ་སོ་
གངས་ནས་ C:3 ཚོང་ཁང་གཅྱིག་པུ་ལས་དེ་མྱིན་རྣམས་ཀྱི་ཁང་ག་དང་གོག་རྱིན་དུས་ཐོག་བསྡུས་བཞྱིན་འདུག C:3 ཁང་ག་
དང་གོག་རྱིན་ཐད་ས་གནས་ནས་འབད་བརོན་ས་ཚོགས་བས་འདུག་ཀང་གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་པར་སོང་རྱིང་མྱིན་ཁྱིམས་ཀྱི་སོབ་

སྟོན་པ་དང་ཁྱིམས་རོད་པ་མཉམ་གོ་བསྡུར་ཐོག་ཁྱིམས་གཏུགས་བ་རྒྱུ་ལས་གཞན་ཐབས་ལམ་མེད་ལུགས་འཁོད་འདུག་གསལ་
བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

ཁང་ག་དང་གོག་རྱིན་ཐད་བལ་སྒོར་ཤ༣༡༣,༢༦༨ཤམུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༣༩༌ག༌༥།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༩་ཇ་༧ཤརྱིས་སྙན་ ༣༌༤། ཨ་སྤུར་གསོལ་མགོན་ཁང་གྱི་ཡོང་བསྡད་སོད་བསྡད་རྙྱིང་གས་ཐད།
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ སོན་གྱི་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་བསྡད་བལ་སྒོར་ ༡༠༥,༩༤༠།༦༣ འདུག་པ་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧ ནང་ཚུན་ཕུལ་
ཟྱིན་པ་དགོས་ཐད། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བཀའ་དགོངས་ཇྱི་ཕེབས་རྣམས་ལས་འགན་ནང་ནས་ལས་འགན་ཆེ་ཤོས་སུ་

ངོས་འཛིན་དྭང་ལེན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། སྒྲྱིག་གཞྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས་རྱིང་མྱིན་ཕྱི་ཟླ་བདུན་པའྱི་
ནང་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏེ་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་བསྡད་རྣམས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་འདུག་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

ཨ་སྤུར་གསོལ་མགོན་ཁང་གྱི་ཡོང་བསྡད་སོད་བསྡད་རྙྱིང་གས་ཐད་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ སོན་གྱི་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་བསྡད་བལ་སྒོར་
༡༠༥,༩༤༠།༦༣ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

170

༡༣༩༌ག༌༦།ཤམང་རྱིས ་སྙན་ཐོ་ ༡༣༩༌ཇ༌༩ཤརྱིས ་སྙན་ ༣༌༧། རོག ས་དངུལ་ཐད་འབོ ར ་ཐོག ་བརྒྱ་ཆ་ ༡ འབབ་སྒོར ་

༡,༥༧༦,༥༦༢ གཙང་འབུལ་དགོས་པའྱི་ཐད། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧ ནས་བཟུང་རྱིས་ལོ་ ༣ ནང་ཚུན་ངེས་པར་དུ་ཕུལ་ཟྱིན་
པ་དགོས་ཐད། དངུལ་འབོར་ཆེན་ལ་སོང་ལོ་རེ་བཞྱིན་དངུལ་ཕན་བུའྱི་ཐོག་གང་མྱུར་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞེས་འཁོད་
འདུག་པ་ལྟར་ ༢༠༡༦།༣།༣༡ ཉྱིན་བལ་སྒོར་ ༢༠༠,༠༠༠ཤབྱུང་འཛིན་ཨང་ ༩༣༤༡ ནང་གསལ་བལ་དོན་ཁང་བརྒྱུད་ཕུལ་ཟྱིན་
འདུག་པ་དང་། འཕོས་གང་མྱུར་གཙང་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་འདུག་གསལ་བ།

༡༣༩༌ག༌༧།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༩༌ཇ༌༡༢ཤརྱིས་སྙན་ ༦༌༡། རོགས་དངུལ་ཐད་འབོར་བརྒྱ་ཆ་ ༡ འབབ་གང་མགོགས་གཙང་
བཟོ་དགོས་ཐད། གོང་གསལ་རྱིས་སྙན་ ༣༌༧། དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་གསལ་བ།

༡༣༩༌ག༌༨།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༩༌ཇ༌༡༣ཤརྱིས་སྙན་ ༦༌༢། རོགས་དངུལ་ཐད་འབོར་བརྒྱ་ཆ་ ༡ འབབ་འབུལ་བསྡད་ཐད།
རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢༌༌༢༠༡༣ དང་། ༢༠༡༣༌༌༢༠༡༤ གཉྱིས་ཀྱི་ནང་རོགས་དངུལ་ཐད་འབོར་བརྒྱ་ཆ་ ༡ གྱི་འབབ་སྒོར་ ༣༩༡,༦༠༠
གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་ཐད། གོང་གསལ་རྱིས་སྙན་ ༣༌༧། དང་། ༦༌༡། བཅས་དང་ལན་འདེབས་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་
གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། (གོང་གྱི་རྱིས་སྙན་༡༣༩༌ཇ༌༩།༡༢།༡༣)

འཕོས་བལ་སྒོར་ ༧༦༩,༠༤༦ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༣༩༌ག༌༩།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༩༌ཇ༌༡༠ཤརྱིས་སྙན་ ༤༌༡༌༠། ཡོང་བསྡད་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་
བཟོ་དགོས་ཐད། ཡོང་བསྡད་དངུལ་ཕོན་ཆེ་བ་ནྱི་ནང་ཁུལ་བཅོས་སྒྲྱིག་གྱི་རྱིས་བཅོས་བ་དགོས་པ་ཞྱིག་ལས་ཕྱི་ཁག་ནས་ཡོང་
བསྡད་དེ་ཙམ་གྱི་དངུལ་འབོར་ཆེ་བ་མེད་སྟབས་བཅོས་སྒྲྱིག་གྱི་ལམ་ནས་རྱིས་གཙང་ཞུ་མུས་ཡྱིན་གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༣༩༌ག༌༡༠།ཤམང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༩༌ཇ༌༡༡ཤརྱིས་སྙན་ ༤༌༢༌༠། སོད་བསྡད་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་
བཟོ་དགོས་ཐད། སོད་བསྡད་དངུལ་ཕོན་ཆེ་བ་ནྱི་ནང་ཁུལ་བཅོས ་སྒྲྱིག་གྱི་རྱིས ་བཅོས་བ་དགོས ་དང་། ལས་བེད་ཚོའྱི་གསོག ་

དངུལ་སོད་བསྡད་ཡྱིན་པ་ལས་ཕྱི་ཁག་ལ་སོད་དགོས་དེ་ཙམ་མེད་སྟབས་བཅོས་སྒྲྱིག་གྱི་ལམ་ནས་རྱིས་གཙང་ཞུ་མུས་ཡྱིན་འདུག་
གསལ་བ།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས།

མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང་ཡྱིན།
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