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དཀར་ཆག 
 

ཨང། གནད་དོན། ཤོག་གྲངས། 
༡ ནང་སྲིད་ལས་དོན། ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༧ པའྲི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དང་གཏན་འབླེབས་མུ་མཐུད། 

(༡ ཕྲི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉྲིན་གྲི་ཐུན་དང་པོ།) (༢༩ ཕྲི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉྲིན་གྲི་ཐུན་
གཉྲིས་པ།) 

༡༌༌༌༥༢ 

༢  ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ པའྲི་ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང་མུ་མཐུད། བརོད་པ་གཉྲིས་པ། (༥༣  ཕྲི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༢༤ ཉྲིན་གྲི་ཐུན་གསུམ་པ།) 

༥༣༌༌༌༧༦ 

༣ ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ མུ་མཐུད་སྙན་སོན། (༩༢ ཕྲི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉྲིན་གྲི་ཐུན་བཞྲི་པ།) ༧༧༌༌༌༡༣༤ 
༤ གཞུང་འབླེལ་གྲོས་འཆར། ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ། ༡༣༥༌༌༌༡༣༥ 
༥ ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པའྲི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་། ༡༣༥༌༌༌༡༤༡ 
༦ གཞུང་འབླེལ་གྲོས་ཆོད། ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ། (༡༤༢ ཕྲི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཉྲིན་གྲི་ཐུན་དང་

པོ།) 
༡༤༢༌༌༌༡༤༣ 

༧ ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པའྲི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་། ༡༤༣༌༌༌༡༥༠ 
༨ བོད་མྲིའྲི་སྲིག་འཛུགས་ཀྲི་རྲིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ལོའ་ིབསྐྱར་བཅོས་གཏོང་ལླེན་ཁྲིམས་ཡྲིག 

ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པ། 
༡༥༡༌༌༌༡༥༩ 

༩ བོད་མྲིའྲི་སྲིག་འཛུགས་ཀྲི་རྲིས་ལོ་ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ལོའ་ིགཏོང་ལླེན་ཁྲིམས་ཡྲིག ཡྲིག་ཆ་ཨང་ 
༢༥ པ། 

༡༥༩༌༌༌༡༦༥ 

༡༠ མཚུངས་མླེད་ཚོགས་དྲུང་ལགས་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སོན། ༡༦༥༌༌༌༡༦༦ 
༡༡ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་མཇུག་བསོམས་གསུང་བཤད། ༡༦༦༌༌༌༡༧༠ 
 



1 
 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྐབས་ ༡༦ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་ ༣ པ། ད་ེརྱིང་ལས་ཉྱིན་ ༡༠ པ་ཆགས་བསྡད་
ཡོད། ད་ེརྱིང་སྔ་ད་ོདྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ། ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སྔོན་རྱིས་ཐོག་བག་ོ
གེང་དང་གཏན་འབེབས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་བཞྱིན་ཡོད། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཆ་ཤས་བླངས་པའྱི་ཐགོ་ནས། གནད་
དནོ་མང་ཆ་ེབ་ཞུས་ཚར་བ་ལྟ་བུ་ཆགས་སངོ་། ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོའ་ིབསམ་ཚུལ་ད་ེགཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོརྡ་རམ་
ས་ལར་ཡོད་པའྱི་བྱམས་པ་གྱིང་གྱི་རྒས་གས་ོཁང་གྱི་སྐོར་དང་། ལྷ་རྒྱལ་རྱིའྱི་ཉ་ེའགམ་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞུང་གྱི་འབེལ་ཡོད་པ་ཚོའྱི་
རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་ནང་དུ་སུ་ཞྱིག་ཡོད་ནའང་རེད། གང་ལྟར་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་ནང་ལ་སུ་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་དེ་ཚོ་ཚང་མས་བོད་
བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་དོན་དུ་མྱི་ཚ་ེཧྱིལ་པ་ོདཀའ་ལས་བསོན། ལྷག་པར་དུ་དེར་དྭངས་ཞབས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
ཡོད་བསྡད་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མ་ཤྱི་རེད་མ་གཏོགས་དངོས་གནས་དང་གནས་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དོན་དུ་བློས་གཏོང་བྱས་
ནས་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན། ད་ེབཞྱིན་རྒས་འཁགོས་མང་པ་ོཞྱིག་བཙན་བྱལོ་དུ་བསེབས་པ་ནས་བཟུང་སྟ་ེད་ལྟའྱི་ང་ཚ་ོརྐུབ་བཀག་
ཚ་པོའ་ིསྒང་ལ་སྡོད་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ཐབ་རྡ་ོའཛུགས་མཁན། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་དང་བོད་གཞུང་གྱི་ལམ་
སྟནོ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཐབ་རྡ་ོའཛུགས་མཁན་ལྟ་བུ་ད་ེམྱི་རབས་འདྱི་ཚ་ོཆགས་ཡདོ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་གྱི་ཐགོ་ལ་ང་
ཚོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོཤེས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཚ་ོལ་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་དུང་ད་ེལ་ང་ཚོས་གནང་བ་ལས་
ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ང་ཚོས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེཚ་ོལ་གཟབ་གཟབ་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག 
ངས་གནས་ཚུལ་ག་ོགསལ་ལ། ད་ལྟའྱི་ལྷ་རྒྱལ་རྱིའྱི་གཡས་གཡོན་དུ་ཡོད་པའྱི་ད་ལྟའྱི་བགསེ་ཡལོ་གཞུང་ཞབས་པའྱི་གཟྱིམ་ཤག་
བགསེ་ཁང་དའེྱི་ནང་ལ་བཞུགས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཁང་རྱི་བཏང་མོང་ཡོད་མ་རདེ་ཅེས་ཁངོ་ཚོས་བླ་ོཕམ་
བྱེད་བཞྱིན་པ་ལྟ་བུའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འད་གོ་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ལྟར་དངོས་གནས་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་འདྱི་འད་མྱི་ཡོང་བའྱི་
དགོངས་པ་ངེས་པར་དུ་བཞེས་རོགས་གནང། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེཚོར་ཁང་རྱི་ཞྱིག་བཏང་བའྱི་དབང་གྱིས་
བོད་གཞུང་གྱི་གཞུང་དངུལ་ལ་ད་ོཕགོ་ཆནེ་པ་ོའག་ོརྒྱུ་ལྟ་བུ་དང་། མ་འཐུས་པའྱི་གནས་སྟངས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་མེད་དུས་ད་ེཚསོ་
ཚ་ེགང་དཀའ་ལས་བསནོ་པ་ད་ེདག་གྱི་སེམས་པ་མ་ཤྱི་བ་དང་ཐུགས་མ་ཕམ་བའྱི་ཆདེ་དུ་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ལ་ལ་ོགསུམ་བཞྱིའྱི་ནང་
ལ་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀར་ཁང་རྱི་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེའདའྱི་དགངོས་བཞསེ་གནང་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅསེ་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཁ་སང་འདྱི་གར་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན་སྱིར་ལ་གསར་འབྱོར་ལ་གཞྱིས་ཁང་གནང་བ་རེད། སེལ་ཀོབ་
ལ་འཆར་གཞྱི་ཡོད་བསྡད་པ་དང་། མོན་གོཊ་ལ་འཆར་གཞྱི་ཡོད་བསྡད་པ་ད་ེཚའོྱི་གས་ལ་བསྔགས་བརདོ་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་



2 
 

ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་རྡ་རམ་ས་ལ་དང་དྱི་ལྱི། ལྡེ་ར་དྷུན་ལ་སོགས་པར་གསར་འབྱོར་བ་དང་། སྔོན་མ་གཞྱིས་ཁང་མེད་པར་
བསྡད་པ་ད་ེཚ་ོལ་སྔནོ་མ་ནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མའྱི་གོང་མ་ད་ེཚ་ོནས་བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་བོད་གཞུང་གྱིས་
མག་ོརྒྱུ་ས་མ་གནང་བ་དང་། མ་ཐོབ་པ་ད་ེཚ་ོལ་མག་ོརྒྱུ་ས་ཞྱིག་ཏན་ཏན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ད་ེའདའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གྱི་ཐགོ་ནས་ད་ལྟ་དགོངས་བཞེས་གནང་བསྡད་པ་ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོརདེ་འདུག ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རགོས་
གནང། ལྷག་དནོ་དུ་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་དགངོས་གཞྱི་དང་གཅྱིག ད་ེནང་བཞྱིན་གྱིས་ང་རང་ཚོའྱི་དུས་རྒྱུན་དུ་
གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དགོངས་པ་ཡོད་བསྡད་པ་དང་སྱིད་བྱུས་ཡོད་བསྡད་པ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་
ཞྱིག་བཞེས་ནས་ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་བསྡད་པ་ད་ེཚོ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ལྔ་བཅུའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་པ་དང་གཅྱིག 
གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་ལྔ་བཅུའྱི་སྐབས་ལ་གཞྱིས་ཆགས་འཛུགས་ཐུབ་རྒྱུ་
དང་། ཁོར་ཡུག་གྱི་ཐོག་ནས། མདུན་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེའདའྱི་བཞུགས་ཐུབ་ས་དང་གནས་
ཐུབ་སའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ད་ེཚརོ་གཞྱིས་ཁང་སདོ་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརོན་གནང་རྒྱུ་དང་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་
རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོམྱིན་ནམ་བསམས་པ་ང་རང་ལ་ཚོར་བ་དང་བསམ་ཚུལ་བྱུང་། ད་ེའད་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནང་བཞྱིན་གྱི་དེང་སང་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་གསར་པ་ཞྱིག་འདུག ད་ེགནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་གང་
འད་ཡྱིན་ནམ། སྔོན་མ་དང་མྱི་འད་བར་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཕྲུ་གུས་ཕ་མ་བདག་པོ་མ་རྒྱག་པ་དང་། ཕ་མ་བདག་པོ་
བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚད་ལྡན་གྱི་བདག་པ་ོམ་བརྒྱབས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕ་མ་རྒན་འཁོགས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པ། ཕྲུ་
གུའྱི་འག་ོསོང་གཏོང་རྒྱུ་ཡདོ་པ་དང་། ཕ་མ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་འག་ོསོང་གཏོང་རྒྱུ་ཡདོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་སྡདོ་ཁང་དང་ལྟ་སངོ་བྱེད་མཁན་
མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ད་ེའད་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པ་ོའདུག་ཅེས་ངས་ཞུ་ཡྱི་མེད་ཀང་གང་ལྟར་ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེཆ་ེརུ་ཆ་ེརུ་
འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ད་ེགསལ་པ་ོའདུག ད་ེའདའྱི་དནོ་དག་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་དངསོ་གནས་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་མ་འོངས་པར་
ས་ོས་ོསྒེར་གྱིས་འག་ོསོང་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕྲུ་གུས་འག་ོསོང་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་རྒན་འཁགོས་
ཚ་ོལ་ལྟ་རྟགོ་བྱདེ་ས་ད་ེའད་འཛུགས་སྐྲུན་གནང་ཐུབ་ན་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་སསོ་པ་དང་། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་རྒན་འཁོགས་ད་ེ
ཚརོ་དཀའ་ངལ་མྱི་ཡོང་བ། ང་རང་ཚ་ོཡང་རྱིམ་པས་རྒན་འཁོགས་ཆགས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་ང་རང་ཚ་ོལ་ཡང་རསེ་མ་ས་ོསོའ་ི
ཕྲུ་གུས་མ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་འག་ོས་སྡདོ་ས་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམས་ནས། ད་ེའདའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐགོ་
ནས་དགངོས་པ་བཞེས་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོམེད་དམ་བསམས་ནས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འག་ོདང་པོའ་ིཐོག་ལ། ད་ལྟ་བག་ོགེང་འག་ོབཞྱིན་
པ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ས་ོསོས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་ན་སྙམ། བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱརོ་བའྱི་བོད་མྱི་ཚརོ་ཁང་པ་རགོས་རམ་བྱདེ་
ཐུབ་པའྱི་ཐགོ སྱིར་བཏང་གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ལས་གཞྱི་ད་ེལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུས་སངོ་། ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་
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དརེ་ནན་ཏན་ཐོག་ནས་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་བླངས་ན་བསམས་བྱུང་། བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ཐེངས་དང་པ་ོསྐབས་བཅུ་བཞྱིའྱི་བཀའ་ཤག་
གོང་མའྱི་ཐོག་ནས་སྱིར་གྱི་ལྱི་ལྱི་གོང་སྡེ་ལ་བོད་ནས་གསར་འབྱོར་ནང་མྱི་བདུན་ཅུ་ལ་གཞྱིས་ཁང་བརྒྱབས་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ནས། 
ད་ལྟའྱི་ཆར་ཞུགས་འབུལ་བྱདེ་མཁན་མང་དུ་ཕྱིན་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆྱིག་སྟངོ་ཟྱིན་མ་ཟྱིན་ཞྱིག་འབྱོར་སོང་ཞསེ་དཔལ་ལྡན་ནང་
སྱིད་བཀའ་བློན་གྱིས་གསུངས་སོང་། དེ་དང་འཕྲོས་ནས་དེ་ག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག བྱས་ཙང་ད་ེལ་ཞྱིབ་
འཇུག་ཅྱིག་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་སོང་། སྱིར་བཏང་ཞྱིབ་འཇུག་བྱདེ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་སྙམ། ཡྱིན་ནའང་
ཏན་ཏན་ང་ཚའོྱི་གཞུང་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ད་ེའདའྱི་མཐུན་རེན་གྱི་རོགས་རམ་བྱ་ཐུབ་པར་བརྟནེ་ནས། བོད་མྱི་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གྱིས་དའེྱི་ཐོག་ལ་ས་ོསོས་ཞུགས་འབུལ་བྱས་པ་ད།ེ ང་ཚོའྱི་གཞུང་ལ་དངསོ་གནས་བར་ེསེམས་རདེ། ད་ེབཞྱིན་གཞུང་གྱིས་
ལྟ་རྟགོས་བྱེད་ཀྱི་རེད་བསམས་པ་དང་། རོགས་པ་ཞྱིག་བྱས་ཨེ་ཡོང་ངམ་བསམས་པའྱི་ཚོར་བའྱི་ངསོ་ནས་ཞུགས་འབུལ་བྱས་
པ་དེ། ངའྱི་ངོས་ནས་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆནེ་པོར་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། ད་ེགཞུང་དང་མྱི་མང་བར་གྱི་འབེལ་བ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཞུགས་
འབུལ་བྱས་པའྱི་གངས་འབོར་ད་ེལ་བལྟས་ཡོང་དུས། དངོས་ཡོད་ཐོག་ནས་ལོ་མང་རྱིང་ལ་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་དངོས་གནས་
དཀའ་ངལ་གྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། དཀའ་ངལ་ད་ེམ་སེལ་བ་རདེ་དམ་ཟེར་ན། ལབ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་
སེལ་མ་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེའདར་ལྷག་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་ཆ་ེབཞསེ་ཀྱི་ཐགོ་ནས། དའེྱི་དཀལ་ངལ་
སེལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཏན་ཏན་ཞུགས་འབུལ་བྱེད་མཁན་མང་དུ་འག་ོརྒྱུ་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྡ་རམ་ས་ལ་ལ་
ད་ེའདའྱི་གསར་དུ་འབྱོར་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ེསྔ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ང་ཚོས་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ལྡྱི་ལྱི་
ནས་ཀང་ད་ེའདའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་འབྱོར་བ་རེད། ཏན་ཏན་ཁོང་རྣམ་པའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོའྱི་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་རོགས་པ་
ཞྱིག་བྱདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་དག་ེམཚན་ཆནེ་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

སྱིར་བཏང་ནས་གཞུང་འཛནི་གང་འད་ཞྱིག་སབེས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་དམྱིགས་བསལ་ལས་འཆར་དང་། 
དམྱིགས་བསལ་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་མ་འོངས་པ་ནས་ཕྱི་བལྟས་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་དེས་གཅྱིག་བྱས་སོང་ཨ་བསམས་པའྱི་ཚོར་བ་
ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ངས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཕོགས་འད་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་དང་བཅོ་ལྔ་ཡྱིས་ལས་གཞྱི་དེའྱི་
ཐགོ་ལ་ཏན་ཏན་ནུས་པ་བསྟནོ་ཏ་ེརྒྱབ་སརོ་ཞྱིག་བྱདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་འབྱུང་འགྱུར་དུས་ཚདོ་ལ། དའེྱི་སྐབས་སུ་ད་ེ
འད་ཞྱིག་བྱས་སོང་བསམ་བསམ་དངསོ་གནས་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཚོར་བ་སེབས་ཀྱི་རེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་དཀའ་ངལ་མང་
པ་ོའཕྲད་ད་ེའདྱིར་བཙན་བྱོལ་ནང་སེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདྱིར་སེབས་ནས་བོད་གཞུང་གྱི་མཐུན་རེན་མ་སྦྱར་བ་མ་རེད། སྱིར་
བཏང་གཞུང་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ་བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སོབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་སོབ་གྲྭ་དང་གྲྭ་ཚང་
ཁག་ལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆ་རནེ་མང་པ་ོཞྱིག་སྐྲུན་གྱི་ཡདོ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སོབ་སྦྱངོ་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ཁ་ཤས་སོབ་
སྦྱོང་བྱདེ་མ་ཐུབ་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ད་ེཚ་ོལ་ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་བཞྱིན་པ་རདེ། དངསོ་
གནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གཟྱིགས་རྟོགས་ ཤྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་མ་འོངས་པ་ལ་
རོགས་རམ་ད་ེའད་རེད་ཚེ་གལ་ཆེན་ཐོག་ནས་དེའྱི་ཐད་ལ་ཕག་ལས་གནང་རོགས་གནང་ཞུས་སོང། ངས་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ཏན་ཏན་
རགོས་རམ་འཚོལ་དགོས་འདུག དེའྱི་ཐགོ་ལ་མ་དངུལ་ནས་གཏང་དགོས་ཡོད་ནའང་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་
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འདུག ཡྱིན་ནའང། ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པ་ོཞྱིག་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་ད་ེགང་དུ་འདུག གང་འད་རེད། གནས་སྟངས་ཡག་པ་ོབྱས་
ནས་བལྟ་དགོས་པ་ད་ེཏན་ཏན་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་རགོས་རམ་བྱདེ་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། 

ད་ེདང་མཉམ་དུ་གེང་སོང་ཐོག་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་དང་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་མཁན་ཁོང་ཚོ་ལ་མཐུན་
འགྱུར་བྱ་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ལམ་ལོགས་སུ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གེང་སོང་བྱུང་སོང། ང་རང་གྱིས་བསམ་བླ་ོཞྱིག་བཏང་བ་
ཡྱིན་ན། ཉམས་མོང་ཞྱིག་ལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་དཔེར་ན་སྱིར་གོང་སྡ་ེལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། གོང་པ་བདུན་ཅུ་ལྷག་ཙམ་
ཞྱིག་ཡོད་རེད། ཁོང་རང་ཚོ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་དུ་བཞུགས་དུས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་རེད།  ཟ་ཁང་
འཛུགས་རྒྱུ་རེད། ཚོང་ལས་སྡ་ེཚན་འཛུགས་རྒྱུ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་རང་བཞྱིན་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་
ཚུད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དའེྱི་ཐགོ་ནས་མྱི་འབོར་གྱི་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། བོད་ནས་སེབ་མཁན་བརྒྱ་ཆ་མང་བ་ཞྱིག་ལ་ོགཞོན་པ་
ལབ་ནའང་རེད། ནང་མྱི་ཡོད་པ་ད་ེའད་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེགཞྱིས་ཆགས་ནང་དུ་བཞུགས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་མྱི་འབོར་དང། དེའྱི་ཐགོ་ལ་ལས་གཞྱི་འཛུགས་སྐྲུན་བྱ་ཐུབ་རྒྱུ་དང། 
གཞོན་སེས་ཀྱི་མྱི་འབོར་མང་བ་ཆགས་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ར་ེབ་ཞྱིག་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་བླ་ོའཚབ་བྱེད་བཞྱིན་པ་ད་ེང་ཚོས་
གཞྱིས་ཆགས་སྟོང་གྱི་འདུག་ལབ་པའྱི་སྐབས་སུ། ད་ེའདའྱི་དགེ་མཚན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཛ་དག་གྱི་
ཐགོ་ནས་གཞྱིས་འག་ོབྱེད་མཁན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཐག་རྱིང་ཞྱིག་ལ་འག་ོརྒྱུའྱི་ཆ་རེན་ཞྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང། ང་རང་ཚ་ོསྒེར་ངོས་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ས་ོསོའ་ིནང་མྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
ད་ེའདའྱི་གནས་སསོ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེལས་ས་པ་ོཞྱིག་ར་བ་ནས་མ་རདེ། 

དའེྱི་རྒྱུ་རེན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ནས་སེབས་པ་ཁོང་ཚ་ོམང་པ་ོཞྱིག་བཞུགས་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེགོང་དུ་
ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང། ཕ་གྱི་ནང་དུ་དགོན་པ། སོབ་གྲྭ། ད་ེབཞྱིན་ཚངོ་ལས་སྡ་ེཚན་ད་ེའད་འཚ་ོབརྟནེ་བྱདེ་
ས་ཁོར་ཡུག་ཡོད་དུས་ད་ལྟའྱི་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་གཞྱི་སེལ་ཀོབ་དང་མོན་གོ། བདེ་སྱིད་གྱིང་གཡས་གཡོན་རེད། སྱིར་གྱི་
གཡས་གཡོན་རེད། རང་བཞྱིན་གྱིས་བོད་ནས་སེབ་མཁན་མང་པ་ོཆགས་རྒྱུ་ད་ེཕ་གྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་དང་། འཚ་ོརྟེན་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་
ཞྱིག་ཡོད་དུས། ད་ེའདའྱི་ཆ་རནེ་མེད་པ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཁངོ་ཚོས་སུད་ཚངོ་བྱ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཐག་རྱིང་
པོ་ཞྱིག་ལ་འབོག་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་ནས་སེབ་མཁན་ཉམས་མོང་ར་བ་ནས་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་ཞྱིང་ཁ་ཐོབ་ལབ་པ་ཡྱིན་ན་
དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད། ས་སད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕལ་ཆེར་འདེབས་ཐུབ་མྱིན་གྱི་སྟེང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་རེད། སོང་ཙང། དེའྱི་
དཀའ་ངལ་ལ་གཟྱིགས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ལྟ་གནས་སྡདོ་བྱདེ་བཞྱིན་པ་དའེྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཏན་ཏན་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་
ཆདེ་དུ། གཞྱིས་ཆགས་གལ་ཆ་ེབ་ཁ་ཤས་ཆགས་ཀྱི་འདུག དའེྱི་ནང་དུ་ཡོད་བཞྱིན་པ་བོད་ནས་སེབས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། 
ཁངོ་ཚ་ོམཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཕ་གྱིར་འཇགོ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བྱདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ཕན་ ཤྱིག་ཐགོས་ཐུབ་ས་རདེ། 

ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་མཐའ་མ་དརེ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆགོ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ད་ལྟ་ཞུགས་འབུལ་བྱདེ་མཁན་མང་
པ་ོའདུག ད་ེདག་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུར་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། ལས་ས་པ་ོམྱི་འདུག་གསུངས་སོང། བཀའ་ཤག་གྱིས་ངསོ་
ནས་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་འདྱིས་ལ་ོལྔའྱི་རྱིང་ལ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཏན་ཏན་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ལ་ོལྔའྱི་ཐོག་ལ་འཆར་གཞྱི་



5 
 

གང་འད་ཞྱིག་བསྱིག་ཡོད་དམ། ད་ལྟ་གཞྱིས་འག་ོབྱདེ་བཞྱིན་པ་ཁངོ་ཚ་ོམང་པ་ོཞྱིག་ད་ལྟ་ལྡྱི་ལྱི་དང། རྡ་རམ་ས་ལ་དངསོ་ཡོད་ཀྱི་
དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ལས་བྱེད་མང་པ་ོཞྱིག་
ཁང་ག་བྱས་ནས་སྡོད་དུས་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། སྐར་མ་གཅྱིག་
ལྷག་ཡོད། སྐར་མ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་མཇུག་བསྡུ་རགོས་གནང།) བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་ས།ོ ད་ེའད་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གྱི་སེལ་ཀོབ་དང། ད་ལྟ་ལས་གཞྱི་ཡོད་བཞྱིན་པ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ། ད་ལྟ་མེད་ནས་མ་འོངས་པ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་ཐུབ་
རྒྱུར་ཐབས་ཤེས་ཨེ་ཡོད་ན། ད་ེཡྱིན་དུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་འཆར་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་འདྱིང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་
བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ག་ོསྐབས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ལ། 
ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ཀྱི་སྱི་ཚགོས་བད་ེདནོ་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ནས་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེཤོས་གཅྱིག་ད་ེཉམ་ཐག་རགོས་སརོ་གྱི་ལས་གཞྱི་
ད་ེཆགས་ཡོད་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་དེའྱི་ཐགོ་ལ་སྔནོ་མ་ནས་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡོད། ང་ཚོའྱི་ཉམ་ཐག་རགོས་སོར་ད་ེ
ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡོང་དགོས་པ་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འདུག་ཅེས་ཐངེས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། རསེ་སུ་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་
འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོའབྱརོ་ཡདོ་པ་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ཆདེ་མངགས་ལས་གཞྱི་གཉྱིས་བཙུགས་ཏ་ེདའེྱི་ཐགོ་ལ་ཕག་ལས་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེཚའོྱི་གས་ལ་བསྔགས་བརདོ་ཕུལ་ཡུལ་རདེ། 

ད་ེདང་འབེལ་ནས་ངས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེགང་རེད་ཅ་ེན། ད་ལྟ་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པ་ད་ེདག་གྱི་མཇུག་འབས་
འད་པ་ོད་ེལ་ཉམ་ཐག་ལས་གོལ་བའྱི་མྱི་ད་ེའད་ཕལ་ཆེར་ཡོད་ཀྱི་རེད། གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡོད་དགོས་པ་འད་ཞྱིག་ཡོད་
རདེ། སྔནོ་མ་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་པ་དང་ད་ལྟ་ཉམ་ཐག་ལས་གལོ་བའྱི་མྱི་ད་ེའད་ག་ཚདོ་སབེས་ཐུབ་ཡོད་རདེ་དམ། ཉམ་ཐག་ལས་གལོ་
བ་ཞྱིག་སེབས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྙན་ཐ་ོ
དང་མཇུག་གནོན་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་མྱི་འཛུགས་རྒྱུ་ད་ེཚོའྱི་གས་ཆ་ཚང་གྱིས་ནུས་པ་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཐོན་གྱི་མེད་པའྱི་
རྟགས་མཚན་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་གསལ་པ་ོཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་
ལས་གནང་མཁན་ད་ེཚ་ོལ་དབང་ཚད་ངསེ་ཅན་ཞྱིག་གནང་དགོས་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོརེད། ངསེ་པར་དུ་དབང་
ཚད་ངེས་ཅན་ཞྱིག་གནང་དགསོ་ཀྱི་རདེ། གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་ལས་རྒྱུ་འབས་
དང་མཐུན་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་ཡྱིད་ཆསེ་གནང་དགསོ་ཀྱི་རདེ་ལ། ད་ེགནང་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
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དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཉམ་ཐག་གྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཟྱིན་པའྱི་རསེ་སུ་མྱི་ཚ་ེགང་པ་ོཉམ་
ཐག་གྱི་ཐགོ་ལ་བསྡད་པའྱི་རྣམ་པ་འད་ཞྱིག་ངས་མཐངོ་གྱི་ཡོད། ད་ེའད་ཡྱིན་སྟབས་ཉམ་ཐག་ད་ེལ་ོགཉྱིས་རའེྱི་མཚམས་ལ་བསར་
དུ་ཉམས་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཏ་ེགང་ལྟར་ལ་ོགཉྱིས་ཉམ་ཐག་ནང་ཚུད་པ་ཞྱིག་ལ་ོགཉྱིས་ཀྱི་རསེ་ལ་ཡང་བསར་ཉམ་ཐག་གྱི་ནང་
ལ་ཚུད་དང་མ་ཚུད་ད་ེསྱིར་བཏང་གྱི་ཉམ་ཐག་ནང་ལ་གསར་དུ་ཚུད་པ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་
ཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ཏན་ཏན་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ས་རེད་ཅེས་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དོན་དམ་པའྱི་ཉམ་
ཐག་ཡྱིན་པ། ཡང་ཡར་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་དང་ཞུ་མ་ཤེས་པ་ད་ེའད་ལྷག་བསྡད་པ་ད་ེའདའྱི་རྱིགས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་ལྷག་པ་བྱདེ་དགོས་
རྒྱུ་ད།ེ ད་ལྟའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་རྣམ་པ་ཚ་ོརེད། ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང། ཚུར་ང་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་
ཞསེ་ཡངོ་མཁན་ད་ེཚརོ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱདེ་དགོས་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ད།ེ ཕར་ཉམ་ཐག་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ལྟ་བར་འག་ོདགསོ་རྒྱུ་ད་ེ
ད་ེལས་ཀང་གལ་ཆནེ་བ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞསེ་དགོས་ཀྱི་འདུག 

ད་ེབཞྱིན་ན་གཞནོ་རོགས་སོར་གྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འག་ོཀྱི་ཡོད་རདེ། དའེྱི་ནང་ལས་རྱིགས་སྦྱོང་བརྡར་
མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སྔོན་མ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དེ་ག་རང་འབུལ་རྒྱུར་ལས་
རྱིགས་སྦྱོང་བརྡར་ནས་ཐོན་པའྱི་ན་གཞོན་ད་ེཚོའྱི་གྲུབ་འབས་ཡག་པ་ོའཐོན་སྡོད་མཁན་ད་ེའད་ལ་གཟེངས་རྟགས་སད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་
ལམ་ཀ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚ་ོལའང་བསམ་ཚུལ་ད་ེའདུག ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་། ལས་རྱིགས་སྦྱོང་བརྡར་ནས་ཐོན་ཏེ། རེས་
ནས་ལས་ཀ་ཡག་པ་ོཆགས་ཏ་ེགྲུབ་འབས་འབུར་དུ་ཐནོ་བསྡད་པ་ད་ེཚརོ་གཟངེས་རྟགས་གནང་རྒྱུའྱི་ལམ་སལོ་ཞྱིག་དར་ཐུབ་པ་
དརེ་ཡང་དགངོས་པ་ཞྱིག་བཞསེ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་ཞུ་རྒྱུ་མཐའ་མ་ད་ེགཞྱིས་གསར་འཛུགས་སྐྲུན་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་གཞྱིས་ཆགས་ཐོབ་ཁུངས་མེད་པ་
ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གཞྱིས་གསར་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞྱི་ཤུགས་ཆེན་པ་ོའག་ོབསྡད་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་ཙང་། སྐབས་སྔོན་
མའྱི་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ལྟའྱི་སྐབས་འདྱིའྱི་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་རྣམས་པ་ཚོའྱི་
འག་ོསྟངས་སྡོད་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབཞསེ་པ་དང་། འག་ོགོན་ཡྱིན་ནའང་གང་ལ་གང་འཚམ་བཏང་ཡོད་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེདཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། བསྔགས་བརོད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་
བད་ེདོན་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྒོར་ས་ཡ་ཉྱིས་བརྒྱ་བཅུ་གཅྱིག་ལྷག་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་རྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་སོ་
ནམས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དང་ཉམ་ཐག་རགོས་སརོ་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐགོ་འགའོ་ིཡོད་པ་རདེ། 

ད་ེབཞྱིན་གཞྱིས་གསར་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་ཆ་བཅུ་འག་ོབསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡང་སྔོན་མ་ལས་
བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་བརྒྱ་ཆ་མཐོན་པ་ོརེད། དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་དང་
ལྷག་པར་དུ་ལྷ་ོཕོགས་སེལ་ཀོབ་ཕོགས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ད་ེརྱིང་ནས་འགོ་བཙུགས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་
གོས་ཚགོས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཕག་རགོས་གནང་གྱི་ཡོད་པ། ཁ་སང་ནང་སྱིད་བཀའ་
བློན་བརྒྱུད་ནས་ག་ོབ་དེར་ཧ་ཅང་གྱི་དགའ་བོ་བྱུང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁོང་ལ་ཡྱིན་ནའང་སེལ་ཀོབ་ཀྱི་འགོ་ས་སྡོད་ས་མེད་
པའྱི་གསར་འབྱརོ་ད་ེཚོའྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་མོན་གརོ་ལ་ཡོད་པའྱི་འག་ོས་སྡདོ་ས་མེད་པ་ད་ེཚའོྱི་
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ཚབ་ཞུས་ནས་ད་ེརེས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ཏུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་ཞསེ་འབོད་སྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་
མཉམ་དུ་ཞུ་གྱི་ཡོད། 

ད་ེབཞྱིན་དུ་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཕག་ལས་ཤྱིག་གནང་ཡོད་དུས། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ད་ེའད་རང་རེད། ཕག་
ལས་ལག་བསྟར་གནང་ཟྱིན་པའྱི་རེས་ལ་ལབ་མཁན་དང་བཤད་རྒྱུ་མང་པ་ོཡོང་བསྡད་རྒྱུ་ད་ེའཇྱིག་བརྟེན་གྱི་ཆོས་ཉྱིད་རེད། ད་ེ
འད་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་གཞྱིས་གསར་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་རེ་བ་འད་བརྒྱབ་ནས། དཔེར་ན། བདེ་སྱིད་གེང་ལ་
དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྡ་ས་དང་ནོར་གྱིང་། ལྡྱི་ལྱི་དེ་འདར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ལྟོས་ས་ལྟོས་འཇོག་
གྱིས་རྒྱལ་སའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། མྱི་མང་འཛོམས་ཆེ་ཤོས། དཔལ་འབྱོར་ཡང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོའག་ོས། 
དཀའ་ངལ་ཡྱིན་ནའང་མང་པ་ོའཕྲད་ཀྱི་ཡོད་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལ་དགོངས་པ་བཞསེ་དགསོ་རྒྱུ་
དང་། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལྡྱི་ལྱིའྱི་གསར་འབྱོར་ཚོགས་པའྱི་ངསོ་ནས་ཁ་སང་ཁ་ཉྱིན་འདྱི་ལ་བཅར་བ་དང་། རྒྱུན་ལས་རྣམ་
པ་ཚསོ་གནས་འདྱི་ལ་ར་ེབ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བཅངས་ནས་དངསོ་སུ་བཅར་སྡོད་པ་འདྱི་ཚང་མས་མཐངོ་ཡོད་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེ
འད་ཡྱིན་དུས། ངས་འག་ོས་སྡོད་ས་མེད་མཁན་ད་ེཚོས་ང་ཚ་ོལ་ར་ེབ་ཞྱིག་བརྒྱབས་ནས་ང་ཚོའྱི་སྒོ་འགམ་དུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བར་
ཡོང་བ་འདྱི་ངས་ཧ་ཅང་གཟྱི་བརྱིད་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་བརྱི་གྱི་ཡོད། ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་
གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རམ་པ་ལ་དཔག་པའྱི་གཏོར་མ་བཤམ་དགོས་རེད་གསུངས་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་ང་ཚ་ོལ་ར་ེབ་ཞྱིག་བརྒྱབས་ནས་ང་ཚོའྱི་སྒོ་འགམ་ལ་སྙན་ཞུ་ཞྱིག་སེལ་བར་ཡོང་བ་དེ་ངས་གཟྱི་
བརྱིད་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ལ་བརྱི་གྱི་ཡོད། གང་ལགས་ཞ་ེན། ཕགོས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ཕར་འཐནེ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་དའེང་
གསལ་པ་ོགསལ་རང་རེད། ད་ེརྱིང་ཁ་སང་གཞུང་ཚབ་ནང་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ང་བོད་ལ་གཉེན་འཕྲད་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་
སོད་རོགས་ཟེར་དུས། གཞུང་ཚབ་ཀྱིས་དང་པ་ོནས་ཡྱིག་ཆ་སོད་མ་སོད་སྐད་ཆ་མ་བཤད་ནས། ཁེད་རང་ལ་དཀའ་ངལ་གང་
ཡོད། དཀའ་ངལ་གང་ཡོད་ནའང་ལོབ་ཤོག་དང་ང་ཚོར་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཡོད་རེད་ཟེར་ནས། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གཞུང་ཚབ་ཁག་
དང་རྒྱ་ནག་གྱི་གཞུང་ཚབ་ནང་ཕྱིན་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་སྐད་ཆ་ད་ེཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའད་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོའྱི་མདུན་དུ་
སྙན་ཞུ་ཁུར་ནས་དཀའ་ངལ་ཞུ་བར་ཡོང་བ་ད་ེངས་གལ་ཆནེ་པ་ོདང་ར་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
 དེས་ན། རྒྱལ་ས་ལ་སྡོད་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ཐབས་ལམ་ཤྱིག་འཚོལ་རྒྱུ་
དང་། ལྷག་པར་དུ་དེའྱི་ཐད་ལ་སྔོན་མའང་ད་ེག་རང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། སྐར་མ་གཅྱིག་ལྷག་
འདུག) བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། སྐར་མ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྔོན་མ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་
ནས་ས་ད་ེལ་གཞྱིས་གསར་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་མ་ཐུབ་ནའང་། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཐ་ོགཞུང་འབྱོར་བ་ད་ེཚད་ལྡན་འདུག་དང་མྱི་འདུག་
ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པ་ོཞྱིག་བྱས་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ། ས་གནས་ད་ེགཞྱིར་བཞག་འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་གོམ་པ་དང་པ་ོའད་
ད་ེས་ོདགསོ་རྒྱུ་ད་ེདཔ་ེགནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག གང་ལགས་ཞུས་ན། ས་གནས་ད་ེལ་ཡདོ་པ་དང་ས་གནས་དའེྱི་གཞྱིས་
ཁུངས་ད་ེལ་འཛུལ་མ་ཐུབ་པར་མཐའ་ན་རྒྱབ་གཉརེ་ཡྱིག་ཆ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཀང་རག་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་མང་
པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་ས་གནས་དེའྱི་གཞྱིས་ཁོངས་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེལ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་ཐ་ོ
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གཞུང་ད་ེལའང་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ལྟ་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། ཡང་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་ནོར་བུ་གྱིང་
གའྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་དང་དྱི་ལྱི་ཡྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་ལའང་ཡོད་མཁན་ཏན་ཏན་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་ཁག་
ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོང་ཚ་ོསྙྱིང་ར་ེསྡོད་ས་ད་ེམེད་དུས་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་འག་ོརྒྱུ་ལས་གཏན་འཇགས་ཀྱི་སྡོད་ས་ཞྱིག་མེད་དུས་ད་ེ
འདའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་འགོ་ནས་ཐ་ོགང་སར་ཐེབ་བསྡད་ཡོད་མཁན་ད་ེའད་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེམྱི་ཡོང་བ་དང་། ཡང་ཕོགས་
གཅྱིག་ནས་ས་གནས་ད་ེལ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ཐ་ོདའེྱི་ནང་ལ་མ་ཚུད་པའྱི་ཉམ་ཆུང་ད་ེའདའང་ལྷག་སྱིད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་ད་ེདག་གྱི་
ཐགོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་བྱས་ནས། གང་ལྟར་ས་གནས་གང་དང་གང་ནས་ཐ་ོཕུལ་བའྱི་ས་གནས་དའེྱི་གཞྱིས་ཁངོས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་
དང་པོར་ངོས་འཛིན་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་གོམ་པ་དང་པོ་ཞྱིག་སོ་ཐུབ་པར་འབད་བརོན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཁ་སང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྱི་བ་གནང་བའྱི་འཕྲསོ་ད་ེལན་འདབེས་དང་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་གསོ་
ཚགོས་འདྱིའྱི་ནང་འབུལ་རྒྱུར་ཁ་སང་སྙན་གསང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེབཟའ་འབྲུའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐརོ་རདེ། སོང་ཙང་ BPL ཁབ་
ཁངོས་སུ་བོད་མྱི་ཚ་ོཚུད་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་ཞེས་ཁ་སང་བཀའ་གནང་སོང་། ངས་ BPL ནང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཁྱིམས་གཞྱི་
གཏན་འབེབས་བྱས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ང་ོབཤུས་ད་ེརག་སོང་ན་ཏན་ཏན་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁ་སང་འདྱི་
ལྟར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ BPL དེ་ཟ་འབྲུ་ཡྱི་དེ་རེད་མྱི་འདུག དེ་སྔ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ Indra 
Gandhi Awaj yojna ཞེས་པའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཁང་པ་མེད་ས་ལ་ཁང་པ་
གསར་བསྐྲུན་བྱེད་རྒྱུ་ལས་གཞྱི་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེསུ་དང་སུ་ལ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ཁོ་ག་དམག་
སར་ཕྱིན་ནས་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གྱི་དབང་པ་ོསོན་ཅན། གཉན་ཚད་ཀྱི་ན་ཚ་ཕོག་བསྡད་པ་དང་། ད་ེ
འདའྱི་རྱིགས་ལ་དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ BPL ཡྱིས་ཆ་རནེ་དའེྱི་འོག་ལ་སྡོད་ཁང་དང་ཆ་ཚང་རག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། སོང་
ཙང་དེའྱི་ནང་ལ་བོད་པ་ད་ེདོན་ཚན་བདུན་པའྱི་ནང་ལ་ BPL ད་ེཡྱི་ཁུངས་སུ་བོད་པ་ཡང་ཚུད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་པ་ཞྱིག་འདུག 
BPL ད་ེབཟའ་འབྲུ་དང་སྡདོ་ཁང་གནང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ཏགོ་ཙམ་འཁྲུག་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཡྱི་ཁྱིམས་གཞྱི་གཅྱིག་རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་རང་གྱིས་གངོ་གསབེ་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་བཞག་པའྱི་གཞུང་འབལེ་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་རེད་བསྡད་
ཡོད་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཟའ་འབྲུའྱི་སྐོར་ད་ེརྒྱ་གར་གཞུང་དང་བྱ་ེབག་ཏུ་ཧྱི་མ་ཅལ་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ 
པའྱི་ཚེས་ ༢ ལ་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསགས་ཞྱིག་གནང་བ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་བོད་པ་ཚོར་ར་བའྱི་ APL དང་ BPL ཟེར་བ་ཁ་ོ
རང་ནང་ཁུལ་ལའང་ཆ་རནེ་ཕལ་ཆེར་ལྔ་དྲུག་ཙམ་ཡོད་བསྡད་པ་གཅྱིག་རདེ། དའེྱི་ནང་ལ་བདོ་པ་ཚརོ་ State’s subsidized 
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ration scheme ཟརེ་བའྱི་འགོ་ལ་ཆ་རེན་ད་ེསོད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། ཆ་རནེ་དའེྱི་འགོ་ལ་དཔེར་ན་འབྲུ་དང་
འབས་ཀྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལ་ོརེར་སྒོར་གཉྱིས་གསུམ་མ་གཏོགས་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ང་ཚ་ོབོད་པ་ཚོའྱི་ནང་ལ་སྒོར་གཉྱིས་
གསུམ་གྱི་འབས་མཆདོ་མཁན་ཡོད་རེད་དམ་ཞ་ེན་ཧ་ལམ་ཡོད་མ་རེད། ད་ེགསལ་པ་ོཞ་ེདགས་རདེ། ད་ེཕར་ནས་བླངས་ནས་བ་
ཕྱུགས་དང་ཁྱི་སོགས་ལ་བཙསོ་ནས་སད་པ་མ་གཏོགས་མྱིས་ད་ེབཞེས་རྒྱུ་ད་ེཕལ་ཆེར་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརདེ་བསྡད་ཡོད་རདེ། 
ད་ེའདའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བལྟས་ནས་ས་ཁུལ་དེའྱི་མྱིང་སོས་ཏེ་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཞུ་མ་དགོས་པ་གྱིས། ས་ཁུལ་ར་ེགཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱི་ཟ་འབྲུའྱི་ལས་བྱེད་ཆེད་མངག་ད་ེའདའྱི་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ར་འཕྲདོ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་དབང་གྱིས་བོད་པལ་་
དགོས་པའྱི་ཟ་འབྲུའྱི་ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་པ་ལས་ཟ་འབྲུ་ད་ེཚད་དང་ལྡན་པ་བེད་སོད་གཏོང་གྱི་མྱི་འདུག  ད་ེཡྱིན་དུས་བོད་པ་ 
BPL ནང་ལ་ཚུད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆག་གྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་པའྱི་མངའ་སྡ་ེད་ེའད་ར་ེཟུང་བྱུང་ཡོད་རེད། ད་ེའདའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་པ་ཕར་འཐེན་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ར་ེཟུང་ཏན་ཏན་བྱུང་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ེསྔ་ག་ར་ེབྱུང་
མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། གང་ལྟར་ད་ལྟའྱི་བཀདོ་ཁབ་དའེྱི་འགོ་ཏུ་ཧྱི་མ་ཅལ་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་
ཡོངས་ཁབ་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་རེད། ད་ལྟ་ཟ་འབྲུ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་ཆ་ཚང་སོ་སོས་ལེན་གྱི་ཡོད་ན་ཆ་ཚང་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་
ལུགས་ ཤྱིག་ཡོད་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། 
 ད་ལྟ་ BPL ནང་ལ་ཚུད་དང་མ་ཚུད་ཟེར་བ་ད་ེང་ཚསོ་ཐག་གཅདོ་བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ར་བ་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་
རདེ། ས་ཆ་ད་ེཡྱི་Panchayat ནང་ལ་ Gram Sabha ཡྱིས་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་སྒོར་ལྔ་སྟངོ་ལས་ཉུང་བ་ཡྱིན་བསྡད་པ་
དང་ད་ེདང་ད་ེལ་འབལེ་བའྱི་ཆ་རནེ་མང་པ་ོཞྱིག་ཚང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། དའེྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ད་ེ Gram Sabha རང་གྱི་ཐགོ་ནས་
ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས། དེའྱི་ནང་ལ་ཆ་རེན་ཆ་ཚང་ཚང་གྱི་ཡོད་ན། ཁོ་རང་ཚོས་ BPL ནང་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་འཇུག་རྒྱུའྱི་
གནས་སྟངས་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག་ཅེས་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་རེད། སོབ་གྲྭ་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་
མཚོན་ན་ཡང་དགོན་པ་ཁ་ོརང་དཔེར་ན། གདན་ས་ཁག་འད་ཡྱིན་ན་ས་ེརས་ང་ཚོའྱི་དགོན་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་དགེ་འདུན་པ་
སྱིར་བཏང་སྟོང་ཕྲག་དྲུག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཞེ་ན་འདྱི་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་དེ། ཐབས་ལམ་
གཅྱིག་ག་ར་ེཡོད་རེད་ཟེར་ན། མྱི་བཅུ་ར་ེལ་ Artificial གང་ལྟར་བཅོས་མའྱི་ཁྱིམ་ཚང་གཅྱིག་དང་། བཅོས་མའྱི་བསྐྲུན་པའྱི་
ཁྱིམ་ཚང་གྱི་མྱི་བཅུ་འདྱི་ཡྱི་བཅུ་དཔོན་འད་སུ་ཞྱིག་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་རུང་དེའྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་ Ration ལེན་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་ཆ་ཚང་
བསྐྲུན་ཡོད་རེད། འདྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་གཅྱིག་བྱུང་། འདྱི་ག་ནང་བཞྱིན་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སོབ་གྲྭ་རང་གྱི་མྱིང་ཐགོ་ལ་ཟ་འབྲུ་ད་ེཚ་ོ
རག་ཀྱི་རདེ་དམ་ཟརེ་ན་རག་མ་རག་ད་ེཐ་ེཚམོ་རདེ། ཡྱིན་སྟབས་ས་ཁུལ་མང་ཆ་ེབའྱི་ནང་ལ་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ་ད།ེ གང་ལྟར་
འདྱི་ཚོའྱི་ནང་ལ་གོང་དུ་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་བཅུ་ཚན་བཅུ་ཚན་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་བཅོས་མའྱི་ཁྱིམ་ཚང་བཟོས་ནས་ད་ེའདའྱི་
མྱིང་ཐགོ་ནས་ཞུ་བ་ཡྱིན་ན་ཞུ་བའྱི་ལམ་གཅྱིག་ཏན་ཏན་ཡོད་རདེ་ཅེས་འདྱི་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་གནང་
ཕགོས་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ཀྱི་འདྱི་ཕག་བྱིས་འདྱི་གོས་ཚོགས་མདུན་ལ་ཕུལ་ཆགོ་པ་གྱིས་ཞེས་སྙན་གསངེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་དྱི་བའྱི་ནང་ལ་བྱམས་པ་གྱིང་དང་ཉ་ེའཁོར་ད་ེལ་བགེས་ཁང་གཅྱིག་ཡོད་རེད། 
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་ཚ་ོད་ེསྔ་ཧ་ཅང་གྱི་སྐུ་ལས་བསོན་མཁན་གྱི་མྱི་སྣ་ཤ་སྟག་ཆགས་ཡོད་
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རདེ། ཁངོ་ཚ་ོབཞུགས་སའྱི་ཁང་པའྱི་ནང་ལ་ཆ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན་ཚནོ་རྱི་ད་ེཚ་ོམ་བཏང་བར་ལ་ོམང་ཕྱིན་འདུག སོང་ཙང་ད་ེའདའྱི་
ཐོག་ནས་ཁ་ོརང་ཚོ་བླ་ོཕམ་བར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཆེད་དུ་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་ད་ེའདའྱི་ནང་ཁུལ་ལ་ཏན་ཏན་ཚོན་རྱི་འད་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེ
འད་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་དགོངས་འཆར་གནང་སོང། གནང་པ་གཞྱིར་བཟུང་དངོས་ཡོད་རང་རེད། ཕལ་ཆེར་ང་
རའྱི་བསམ་ཚུལ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕལ་ཆེར་བགེས་ཁང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཚོན་རྱི་གཏངོ་རྒྱུ་འད་དམྱིགས་བསལ་
ཧ་ལམ་བྱུང་ཡོད་མ་རེད་དན་གྱི་འདུག འདྱི་མ་བྱུང་བའྱི་ཁས་ལནེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས་བྱུང་ཡདོ་མ་རདེ་ད།ེ མ་འོངས་པ་ལ་དཔརེ་
ན། ད་ལོ་ནས་བཟུང་སྟ་ེཕལ་ཆེར་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་རོགས་པ་གང་ཞུ་ཐུབ་པ་འདྱི་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་
ཡྱིན། ཚུར་ཕོགས་དེར་ང་ཚོའྱི་བྱམས་པ་གྱིང་རྒས་གས་ོཁང་ཞྱིག་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་དཔེར་ན། ན་ནྱིང་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ག་སྟོན་གྱི་ལོ་སྲུང་བརྱི་ཞུས་པའྱི་ལོ་དེར་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་རང་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་
འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཐོག་ལ་འབུམ་བཅུ་བཅ་ོལྔ་ཞྱིག་གསོལ་རས་གནང་སྟེ་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་ནང་གྱི་ཁྲུས་ཁང་གསང་སོད་ད་ེཚོའྱི་
རྱིགས་འདྱི་བསར་དུ་གསར་བ་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོགནང་སོང། འདྱི་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ཐོག་ནས་ནང་ལ་གཞའ་ཚན་སེབས་སའྱི་སྒང་ལ་དཀར་ཡོལ་གྱི་རྡོ་སྦྱར་རྒྱུས་མཚོན་པའྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
གནང་པ་རེད། སོང་ཙང་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱུང། བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་གཙོས་པའྱི་
ལས་བྱདེ་རྣམ་པ་ཡངོས་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཞུ་འདདོ་བྱུང། 
 ད་ེནས་གསར་འབྱོར་སྱིར་བཏང་བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་མཁན་ཚོ་ལ་སྡོད་ཁང་བསྐྲུན་རྒྱུས་མཚོན་པའྱི་གང་ལ་གང་
འཚམ་ཞྱིག་ད་ེསྔ་དང་མ་འད་བ་རོགས་པ་གནང་སོང། ད་ེལ་བསྔགས་བརོད་ཡོད་ཅེས་ད་ེལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མུ་མཐུད་
གང་ལྟར་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་ཚན་གཅྱིག་ཡོད་རདེ། འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་མ་འངོས་པར་ལ་ོལྔ་བཅུ་ཕྱིན་པའྱི་སྒང་ལ་
ང་ཚ་ོབོད་ནང་ལ་ལོག་རྒྱུའྱི་གནས་འབབ་གཅྱིག་མ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ས་ཐག་ཐག་
ཅྱིག་གནས་ཐུབ་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་འདྱི་རདེ། འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་གང་ལྟར་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ད་ེའཆར་ཟྱིན་ཞྱིག་
བསྐྲུན་རྒྱུ་འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་ཁ་སང་སྙན་གསེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། གནས་སྟངས་ཀྱི་དབང་གྱིས་དགག་བྱ་དགོས་པའྱི་ཐགོ་ནས་མ་
ཐུབ་པ་ཁ་ོམ་ཐུབ་རང་རདེ་མ་གཏོགས། ཐུབ་པ་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་འདྱི་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞསེ་སྙན་གསེང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཕྲུ་གུས་ཕ་མར་བདག་སོང་བྱདེ་མ་ཐུབ་པའྱི། དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ཡདོ་བསྡད་པ་རདེ། འདྱི་དངསོ་
ཡོད་རེད། འདྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུའྱི་ཐགོ་ནས་ཕལ་ཆེར་ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་གྱིས་ལྟ་རྟགོས་བྱེད་དགོས་པའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་
ཕལ་ཆརེ་འགན་ཞྱིག་འབབ་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ་དན་གྱི་འདུག ད་ེརྱིང་འདྱིར་གསོ་ཚོགས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོལ་ོ
གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་ཐངེས་གཉྱིས་ཙམ་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། དགནོ་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་ཕབེས་
ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དུས་རྒྱུན་དུ་ད་ེའད་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བའྱི་སྒང་ལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གོ་བསྐོན་སོབ་གསོ་དང། ད་ེ
ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ཏན་ཏན་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཚོས་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེང་ཚོའྱི་
ངསོ་ནས་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། 
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 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ར་བའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ཆྱིག་སྟོང་ཙམ་ཞྱིག་འབྱོར་སོང། ད་ེག་ནས་འབྱོར་མྱིན་དེའྱི་
ཐགོ་ལ་གསུངས་སོང། ད་ེཚ་ོངསོ་འཛནི་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག འདྱི་ག་ར་ེརདེ་ཅེས་གསུང་རྒྱུ་ད་ེརདེ། ར་
བའྱི་ས་ཁུལ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་བར་ལམ་གོས་ཚགོས་ཀྱི་ནང་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་ཡྱིན་
དུས། ང་ཚསོ་བྱདེ་འཆར་དང་། གང་བྱདེ་བཞྱིན་པ་ད་ེང་ཚསོ་ལན་འདབེས་ཞུ་དགོས་རདེ། ལན་འདབེས་ད་ེས་གསང་བྱདེ་དགོས་
པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར། གསལ་པ་ོཞྱིག་ཞུ་དུས་བརྒྱུད་རྱིམ་མང་པ་ོཞྱིག་ཐོག་ནས་ཕར་ནས་ད་ེཙམ་ཞྱིག་གནང་དུས་
ང་ཚསོ་གཅྱིག་ཞུས་ན་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་བསམ་བླ་ོད་ེའད་ཞྱིག་སེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཐོབ་ཐང་མདེ་པ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གྱིས་སྙན་གསེང་ད་ེའད་ཞུས་ཀྱི་འདུག སོང་ཙང་བར་ལམ་གོ་བུར་དུ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བོད་མྱི་འབུམ་གཅྱིག་དང་ཁྱི་
གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་བརྱིས་བཞག་གྱི་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བལྟས་དུས་འབུམ་གསུམ་དང་ཁྱི་གསུམ་ནས་ཕྱི་
རྒྱལ་ལ་འག་ོམཁན་ག་ཚོད་ཡོད་མེད། འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་ག་ཚདོ་ཡོད། ས་ཁང་སྟོང་པ་ག་ཚདོ་ཡོད་རདེ། ད་ེཚ་ོབརྱི་བརྒྱབ་
ཡོང་དུས་ཕལ་ཆེར་མྱི་འབོར་ད་ེཙམ་ཞྱིག་འཕར་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་མ་རེད་ད་ེཕྱིས་སུ་བདུན་ཅུ། བརྒྱད་ཅུ། 
དགུ་བཅུའྱི་ནང་ཚུད་ལ་བོད་ནས་ཚུར་གསར་དུ་ཕེབས་ནས་ཁུག་ཁུག་ལ་ལྷག་པ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་དང། ཆ་རེན་ཞྱིག་སྐྲུན་གྱི་
འདུག་དན་ནས་ཐ་ོའགོད་མཁན་གྱི་རྱིགས་མང་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རདེ། 

ད་ེསྔནོ་གངོ་དུ་གསུངས་པ་གཞྱིར་བཟུང། ཁ་ཤས་དང་པ་ོལྡྱི་ལྱི་ཁུལ་ལ་བྱས། ད་ེབཞྱིན་མར་ལ་ཐ་ོཞྱིག་བརྒྱབས། ཕྱིས་
སུ་ལྷ་ོཕོགས་ལ་ཕྱིན། མར་ལ་ཐ་ོཞྱིག་བརྒྱབས་ཡོང་དུས་དཀའ་ངལ་ད་ེའདའྱི་རྱིགས་མང་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། སོང་ཙང་ད་ེ
ཚོའྱི་རྱིགས་ཐ་ོའབྱོར་བ་རྱིགས་ད་ེང་ཚོས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རང་ལ་མངགས་ནས་ས་གནས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མྱི་ག་ཚོད་ཅྱིག་
སེབས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེདག་གཏན་འཇགས་བསྡད་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་དུ་བླུག་དགོས་
རེད། ཁང་པ་དང་ས་ཆ་སོད་རྒྱུ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཐ་ོཁུངས་ནང་དུ་བླུགས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེསྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་
ཚུད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། སོང་ཙང། ད་ེནས་རྱིམ་པས་ཆ་རནེ་འཛམོས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། སྱིག་གཞྱི་རང་
གྱི་ནང་མྱི་སྟོང་པ་དང་། ས་ཁང་ཐོན་པ་ད་ེའད་བྱུང་ཚ་ེབགོས་སོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེནས་ཐབོ་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བོད་ནས་ཚུར་འབྱོར་བ་བྱས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་སྒུག་ཐོའ་ིནང་དུ་བཞུགས་ནས་ས་ཁང་རག་པ་ད་ེ
འད་རེ་ཟུང་བྱུང་ཡོད་རེད། ཕལ་ཆེར་རེ་ཟུང་ཏན་ཏན་ཡོད་རེད། སོང་ཙང་དེ་ཚོ་གཅྱིག་མཚུངས་བྱས་ནས་རག་རྒྱུའྱི་གནས་
འབབ་ཅྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་ཀྱི་རེད། ཁ་སང་རབོ་ཙམ་ཞྱིག་གསལ་པ་ོསྙན་གསེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྡོད་ཁང་ར་བ་ནས་མེད་
པའྱི་ཛ་དག་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཕྲད་པ་གང་ཙམ་ཡོད་རེད། དངོས་གནས་འ་ཆད་འུ་ཐུག་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚསོ་ཆ་རནེ་བསྐྲུན་
བཞག་སའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་བཞྱིའྱི་ནང་ལ་ས་ཆ་ཡོད། ཁང་པ་ཡོད། སོང་ཙང་དེར་ཕེབས་མཁན་ཡོད་ན་ཐ་ོའཁེར་ཤོག་ཞུས་
པ་རདེ་ད།ེ ད་ལྟའྱི་ཆར་འཚང་ཁ་ཤྱིག་ཤྱིག་བྱས་ནས་ཐ་ོཕུལ་མཁན་དམྱིགས་བསལ་འབྱརོ་མ་སོང། ཁ་སང་སྙན་གསོལ་ཞུས་པ་
བཞྱིན། བསར་དུ་ང་ཚའོྱི་ཟླ་བ་འགའ་རེའྱི་དུས་ཚོད་ཕུལ་ནས་བསར་དུ་གསལ་བསགས་བྱས་ནས། གནས་སྟངས་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་
འདྱི་ང་ོསོད་གནང་ནས། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་འབུལ་མཁན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དགོས་ཡོད་ཟེར་མཁན་ནང་དུ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཏང་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་གང་ཙམ་ཞྱིག་བསལ་རྒྱུར་ཕན་ཐགོས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་རདེ་སྙམ། 
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 བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་དང་བཅ་ོལྔའྱི་ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོགཟངེས་སུ་ཐནོ་པ་ཡངོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ད་ེསྔ་
མེད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་གསར་འབྱོར་རྣམས་ལ་སྡོད་ཁང་གྱི་ཆ་རེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་དང། དེ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱུང་བ་
དང། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་གནང་དགོས་འདུག སོང་ཙང། གནང་རྒྱུ་ད་ེསོ་སོས་འཚ་ོབ་བསེལ་སའྱི་ས་ཁུལ་གང་ཡྱིན་བསྡད་སའྱི་ཉེ་
འཁོར་ལ་བྱུང་ན་ཞེས་བཀའ་གནང་སོང། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འབད་བརོན་ཏན་ཏན་ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད། ཁ་སང་ལྡྱི་ལྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་མྱི་
བརྒྱད་དགུ་ཞྱིག་སེབས་སོང། ཁོང་ཚ་ོལ་གསལ་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན། ཁེད་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འབད་བརོན་བྱེད་ཤོག རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་
བད་ེསྡུག་ཞུས་ནས་ས་ཆ་རྱིན་པ་སོད་མ་དགོས་པར་ཐབས་ཤེས་ཡོད་མེད་ལ་བལྟ། གལ་སྱིད་རྱིན་པ་སོད་དགོས་པ་ད་ེའད་མ་
ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ཆག་ཡང་གྱི་ཐོག་ནས་ས་ཆ་བྱུང་མྱིན་གྱི་ཐབས་ཤེས་བཏང། ཁེད་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་ཚོང་བརྒྱབས་ནས་དངུལ་
ཕྲན་བུ་བྱུང་བ་ད་ེའད་ཡོད་རེད། ཁེད་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་དངུལ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་བཏང། ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་མ་འདང་པ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ང་
ཚོས་སྣོན་དགོས་མྱིན་ལྟ་དགོས། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་ཆོག ཁེད་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཐབས་ཤེས་བྱས། མ་འོངས་
པར་ལོ་ལྔའྱི་ནང་ལ་མུ་མཐུད་ནས་འཆར་གཞྱི་ག་ར་ེཡོད་མེད་གསུང་རྒྱུ་འདྱི་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་གཞྱིས་ཁང་གསར་བསྐྲུན་བྱས་ཚར་
བའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེཚར་བ་རང་རེད། ད་ལྟ་འག་ོབཞྱིན་པ་འདྱི་སེལ་ཀོབ་རེད། སེལ་ཀོབ་ལ་ཁྱིམ་ཚང་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་ཞྱིག་རེད། ད་ེ
དག་གྲུབ་ཚ་ེམོན་ག་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 

ད་ེདང་མཉམ་དུ་སྡེ་ར་ལྡུན་ལ་ཕལ་ཆེར་བརྒྱད་ཅུ་རྒྱ་གངས་ནས་གཞྱིས་ཁང་མ་ཐོབ་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༡༦ ཙམ་ཞྱིག་
ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གོ་སྐབས་བསྟུན་ཏ་ེསྙན་གསེང་ཐུང་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱག་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚལ་
འདྱི་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གྱིས་བར་ལམ་ལས་ཤག་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་འཛུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཁལ་ད་ེཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ལ་སར་ཡདོ་
རདེ། ཕལ་ཆེར་འབུམ་ ༡༦༠ ཙམ་ཞྱིག་ལ་སད་དགོས་དུས། ཁང་པ་བཟ་ོརྒྱུ་རང་ལ་དངུལ་འབོར་ད་ེཙམ་མེད་པའྱི་སྒང་ལ་ཁལ་
ད་ེག་ཙམ་སདོ་དགོས་དུས་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ངལ་ཡྱིན་སྟབས། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུགས་སྔ་རེས་ཞུས་ནས་བར་ལམ་དབུས་
གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁང་རང་ནས་ད་ེར་བ་རང་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་བོད་མྱི་ཚ་ོལ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཐོབ་
ཐང་སོད་དགོས་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གྱིས་ཁལ་ཕབ་ན་ར་བ་རང་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། སང་ཉྱིན་རང་
ཡྱི་ག་ེགཏོང་དགསོ་ཟརེ་ནས་དཔ་ེམྱི་སྱིད་བཀའ་ནན་པ་ོད་ེའད་བྱས་ནས་ཕབེས་སངོ་སྟ།ེ ད་ེབཀའ་གནང་ཚར་ནས་ཉྱི་མ་གཉྱིས་ཀྱི་
རསེ་ལ་ཟུང་འབེལ་དྲུང་ཆ་ེཁ་ོརང་གནས་སོས་རེད་འདུག གསར་པ་ཕེབས་ཡོང་མཁན་ད་ེནྱི་མག་ོམ་ཚོས་ནས་ཡང་ག་ོབརྡ་སོད་
དགོས་རྒྱུ་ད་ེའདའྱི་བར་ཆད་ཅྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་བར་ཆད་འད་པ་ོགང་ལ་གང་ཙམ་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་འདུག སོང་ཙང་ད་ེཚོའྱི་ཐད་ང་
ཚསོ་མུ་མཐུད་དུ་འབད་བརནོ་ཞུ་སྡདོ་ཀྱི་ཡདོ། ས་གནས་འག་ོའཛནི་དང་དྲུང་འཕར་ཡང་ད་ེག་རང་རདེ། ནང་སྱིད་ཀྱི་ས་ཁང་དང་
འབལེ་བའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་རགོས་སརོ་གནང་རྒྱུ་ད་ེཚའོྱི་ཐད་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། གཙ་ོབ་ོལྡྱི་ལྱི་དནོ་གཅོད་དང་ད་ེག་ནང་
བཞྱིན་དྲུང་ཆ་ེཁོང་གཉྱིས་ཀྱིས་དུས་ཚོད་ཁོམ་མྱིན་ལ་མ་བལྟས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོབརྱིས་ནས་ཧ་ལས་པའྱི་ཕག་རོགས་ཡག་པ་ོ
གནང་སངོ། སོང་ཙང་ཁངོ་ཚ་ོལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཟརེ་ནས་ཞུ་འདདོ་བྱུང། གང་ལྟར་ལ་ོལྔའྱི་རྱིང་ལ་གངོ་དུ་ཞུས་
པ་ད་ེརདེ། བང་ཞྱིག་བསྱིགས་ནས་འག་ོསྡོད་ཀྱི་ཡདོ་རདེ། སོང་ཙང་ར་བ་ནས་རག་རྒྱུ་མདེ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ལ་ཁདེ་ཚསོ་
ས་རག་ཐབས་བྱེད་དགོས་རེད། ཁང་པ་རྒྱག་དགོས་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། མ་ཐུབ་པའྱི་ལས་ཀ་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱིས་
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མ་ཐུབ་པ་རེད། ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་ནུས་པ་གང་འད་འདོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་འབད་བརོན་
ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ་ཟརེ་ནས་སྙན་གསངེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་བཀུར་འོས་ཤྱིག་གྱིས་ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་ལས་གོལ་བ་ག་ཚད་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
བར་ལམ་ཚགོས་ཡོད་རདེ། ཕན་ཐགོས་གང་ལ་གང་ཙམ་བྱུང་ཡདོ་རདེ། རདེ་ད་ེཚགོས་མྱི་ད་ེཚ་ོལ་ལས་དནོ་གང་འད་བྱས་ནའང་
ཁོང་ཚོས་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཆོག་པའྱི་དབང་ཆ་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། ད་ལྟ་ཉམ་ཐག་གྱི་
གནས་ལས་གོལ་བའྱི་ཐ་ོགཞུང་ཕལ་ཆེ་ད་ེསྔ་གོས་ཚོགས་ནང་ཕུལ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ལྟ་འདྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་སྟེ། 
བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་གནས་སྟངས་གང་འད་ཡོད་མེད་བལྟས་ནས་སྙན་གསེང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་པའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་ལམ་དགོས་པ་གཙ་ོབོ་ད་ེད་ེརེད། གང་ལྟར་ལོག་ལོག་སུད་སུད་ལ་ལྷག་བསྡད་པ་དང་ཡར་ཞུ་མ་ཐུབ་མཁན་ད་ེ
ཚའོྱི་རྱིགས་ད་ེམ་ལྷག་པའྱི་དོན་དུ་ཆེད་མངགས་ལས་བྱེད་གཉྱིས་བསྐོས་བ་རེད། ངས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཁབ་ཁངོས་ལ་ལས་ཀ་
གང་ལ་གང་ཙམ་བྱས་པ་ཡྱིན་དུས། རྱིགས་གཅྱིག་ཧ་ལས་པའྱི་ཞུ་མཁས་པ།ོ ངུས་ནས་ཡྱིག་ཚང་ལ་བཅར་ཏ་ེཁ་ེཕན་ལེན་ཐུབ་
མྱིན་ཨ་ེརག་ལྟ་ཡྱི་རེད། གལ་སྱིད་ཉམ་ཆུང་བྱས་ནས་རག་གྱི་མེད་ན། རྱིག་རྱིག་བྱས་ཏ་ེཧ་ལམ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ལ་ཕྱིན་ནས་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་མདུན་བརངས་ཕག་ཕུལ་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་མདོག་མདོག ད་ེའདའྱི་རྱིག་རྱིག་བྱདེ་མཁན་མང་པ་ོཡོང་
གྱི་འདུག སོང་ཙང་ང་རང་གྱིས་ཤེས་པའྱི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཉམ་ཐག་རྱིགས་ཤྱིག་གྱིས་བོད་གཞུང་ལ་ང་ཚོས་གང་ཡང་འབུལ་ཐུབ་
ཀྱི་མྱི་འདུག སོང་ཙང་གཞུང་གྱི་དངུལ་ད་ེང་ཚོས་བཟས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕལ་ཆེ་འཇུ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་
འདུག སོང་ཙང་ད་ེར་བ་རང་ནས་མྱི་དགོས་ཟེར་གྱི་འདུག དངོས་གནས་དང་གནས་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་
སྱི་ཚགོས་ནང་ཉམ་ཐག་གྱི་ཚད་གཞྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བྱདེ་རྒྱུ་ཧ་ལས་པའྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརེད་འདུག ཕྱིའྱི་གནས་སྟངས་ས་ཐག་
ཐག་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་ལ། ནང་ལ་དངོས་གནས་དང་གནས་ཉྱི་མ་གཅྱིག་ལ་ལྟ་ོདུས་གཉྱིས་བཟའ་རྒྱུ་མེད་པ་ད་ེའད་ཡོད་མ་རེད་
དན་གྱི་འདུག ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་བཀའ་དྱིན་གྱིས། ལྟ་ོདུས་གཉྱིས་བཟའ་རྒྱུ་མདེ་པ་ཡོད་མ་རདེ། གཞན་སྤུས་དག་ལསོ་
ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་འབྱུང་གྱིས་རདེ། ལྟ་ོབ་རྒྱགས་པའྱི་ཆདེ་ལྟ་ོདུས་གཉྱིས་བཟའ་རྒྱུ་མེད་མཁན་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་ཡོད་
པ་མ་རདེ་དན་གྱི་འདུག 

འོན་ཀང་ཁ་ཤས་དངོས་འབེལ་ཧ་ལས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ། གནས་སྟངས་ད་ེའདར་བལྟས་ཡོང་དུས་ད་ེལས་ཉམ་
ཐག་པ་ཞྱིག་ཨ་ེཡོད་ན་བསམ་ས་ཞྱིག་ལ། ང་ཚོས་བསམ་བླ་ོའཁོར་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་འདྱི་བར་ནས་སུད་ཚོང་ལ་བུ་ལོན་གཏངོ་གྱི་
ཡོད་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་རེད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་གོས་གཙང་རྱིལ་རྱིལ་འད་གོན་ནས་གཅྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་གྱི་
ཞན་པོ་དང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཚད་འཛིན་ས་དང་། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ཧ་ལས་པས་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། 
དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་རེད་འདུག བར་ལམ་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་བཙུགས་ནས་ཚད་འཛིན་འད་མང་པ་ོབཟོས་ཡོད་པ་རེད། 
Pressure cooker དང་གང་གོག་ཡོད་མཁན་ཡོད་ན་ཉམ་ཐག་ཁུངས་ཚུད་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་དང་། དེང་སང་ལག་ཐོག་ཁ་
པར་ཡོད་མཁན་ཉམ་ཐག་ཁུངས་ཚུད་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་རྒྱུ། Presure cooker དང་གང་གོག་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས། བསྱི་
ཚགས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་གྱི་རྒྱུ་ལ་འག་ོརྒྱུའྱི་ཅ་ལག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ད་ེརྒྱས་སོས་ཀྱི་རྣམ་པ་ར་བ་རང་ནས་རེད་ཡོད་པ་
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མ་རེད། དཔེར་ན། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཙམ་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་ཚད་གཞྱི་འཛིན་རྒྱུ་ད་ེརྒྱ་གར་གཞུང་
གྱིས་ཉམ་ཐག་གྱི་ཚད་གཞྱི་བཟུང་རྒྱུ་ད་ེལ་དཔ་ེལེན་པའྱི་ཁུལ་རདེ་ད།ེ སྐབས་དའེྱི་གནས་སྟངས་དང་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་
ལའང་ཧ་ལས་པའྱི་འགྱུར་བ་ཆེན་པ་ོཕྱིན་ནས་བསྡད་བསྡད་ཡོད་རེད། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་རྱིམ་པས་ང་ཚོས་བསར་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུ་དང་
དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དགོངས་པ་བཞེས་པ་གཞྱི་བཟུང་གྱིས་ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་མྱི་འག་ོགཉྱིས་བཙུགས་དགོས་རྒྱུ་དེ། 
རྐང་བཙུགས་ནས་གནད་འགག་གཙ་ོབོ་དེ། ད་ེའད་ས་གནས་གང་ལ་ལོ་གཉྱིས་རེའྱི་མཚམས་ལ། ཉམ་ཐག་ད་ེམྱི་ཚ་ེཉམ་ཐག་
བསྡད་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཞྱིག་ར་བ་ནས་རེད་ཡོད་མ་རེད། ལ་ོགཉྱིས་ཀྱི་གོང་ལ་ཉམ་ཐག་ད་ེལོ་གཉྱིས་ཀྱི་རེས་ནས་འགྱུར་བ་འགོ་
བསྡད་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། ཡང་གོང་གྱི་ད་ེགོ་ཟློག་སྱིད་པ་རེད། སོང་ཙང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྐབས་དང་དུས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུའྱི་
ཆདེ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་མཁན་གྱི་མྱི་འག་ོདེར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེརྱིང་ས་ཆ་གནད་འགག་
ཆ་ེཤོས་ད་ེསྔ་འག་ོམ་ཐུབ་ས་ཀྲུ་ཀྱིང་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་རདེ། ཀྲུ་ཀྱིང་ས་ཁུལ་ཡངོས་སུ་རགོས་པར་སྐརོ་ཞྱིག་བསནོ་པ་རདེ། 
 ད་ེནས་བལ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ས། ཤར་ཁུམ་དང་དའེྱི་ཁུག་ཀགོ་ཆ་ཚང་ལ་སྐརོ་ར་བརྒྱབས་ཟྱིན་པ་རདེ། རྡ་ས་ཁུལ་ཆ་ཚང་
ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཚར་བ་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཚར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ ས་གནས་ཞྱིབ་འཇུག་འག་ོམཁན་གཉྱིས་ལ་ངས་
སྐད་ཆ་ག་ར་ེདྱིས་ཡོད་ཟེར་ན། ཁེད་རང་གཉྱིས་ཀྱིས་ས་གནས་ཁག་ལ་སྐོར་ར་བརྒྱབས་པ་རེད། ཁེད་རང་གཉྱིས་འག་ོསའྱི་ཁུལ་
དའེྱི་ནང་ལ་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ཐའོ་ིནང་ལ་སེབས་བཞག་པ་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་དང་པ་ོབྱུང་མྱི་འདུག ད་ེལ་མྱི་དགོས་པའྱི་མྱི་མང་
པ་ོཞྱིག་སེབས་བཞག་བསམ་རྒྱུ་ད་ེའད་འདུག་པས་ཟེར་དུས། ར་བ་རང་ནས་མྱི་འདུག ར་ེཟུང་ར་ེཟུང་མ་གཏོགས་ཕལ་ཆེ་བ་
དངོས་གནས་དང་གནས་ཚོགས་ཆུང་རང་གྱི་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་བཞག་པ་ད་ེཏག་ཏག་སེབས་བསྡད་འདུག ཁོང་ཚོས་སྐོར་ར་
བརྒྱབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁུག་ཁུག་སྱིང་སྱིང་ལ་ལྷག་བཞག་བསམ་རྒྱུའྱི་མཐངོ་ཚུལ་ར་བ་ནས་བྱུང་མ་སངོ་ཟརེ། 

ང་ཚའོྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གང་གནངས་བཞག་པ་ད་ེབརྒྱ་ཆ་ལྔའམ་བཅུ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རདེ་མ་གཏགོས། བརྒྱ་ཆ་
དགུ་བཅུ་ཐམ་པ་ཏག་ཏག་འག་ོབསྡད་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེཚད་དུ་བཟུང་ནས་ཏག་ཏག་ལོངས་བསྡད་པར་ངསོ་འཛནི་བྱས་ན་མ་འགྱིག་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་སྙམ། སོང་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་གང་ལྟར་ལོ་གཉྱིས་རེའྱི་མཚམས་ལ་ན་ནྱིང་ནས་འགོ་
བཙུགས་པ་རེད། ད་ལ་ོསྐོར་སོད་བྱེད་མ་ཐུབ་པའྱི་ས་གནས་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་བསར་དུ་སྐོར་སོད་དུ་བཏང་ནས། གནས་སྟངས་ག་
ར་ེཆགས་ཀྱི་འདུག རསེ་མ་གོས་ཚོགས་ནང་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། 

ན་གཞོན་སྦྱོང་བརྡར་གང་ཙམ་འབྱུང་གྱི་ཡོད་རེད། དཔེར་ན་རོབ་རྱིས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་ཆྱིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་
དགུ་བཅུ་ག་ོགངས་ནས། ཉྱིས་སྟོང་ ༢༠༡༥། ༢༠༡༦། ༢༠༡༧ ང་ཚོས་སྦྱོང་བརྡར་སད་ཟྱིན་པ་ཕལ་ཆེར་མྱི་ཆྱིག་སྟངོ་བཞྱི་བརྒྱ་
བཞྱི་བཅུ་ཞ་ེགངས་ཤྱིག་ཡོད། སྦྱོང་བརྡར་ཐནོ་པ། དེའྱི་ནང་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་ས་ོསོའ་ིལས་རྱིགས་ཤྱིག་ཐགོ་ལས་ཀ་ལས་བསྡད་
ཡོད། ཕལ་ཆརེ་བརྒྱ་ཆ ༦༥ ནས་ ༨༥ ཡོད་ཅེས་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཚོའྱི་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་མ་གྱི་ནས་སོབ་སྦྱོང་བྱས། 
སོབ་སྦྱོང་ཐོན་ས་ོསོའ་ིལས་ཀ་བྱས། ལས་ཀ་ལས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ས་ོསོའ་ིཁརོ་ཡུག་དེའྱི་ནང་ལ། བོད་མྱི་མང་པ་ོལ་ལས་ཀ་
མཉམ་དུ་སད་དེ་ཚོ་ལ་ཡང་སྦྱོང་བརྡར་སོད་ཐུབ་མཁན་དེ། དེ་འདའྱི་གཟེངས་སུ་ཐོན་མཁན་ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་མཁན་དེ་ལ་
གཟངེས་རྟགས་གནང་དགོས་པ་ད་ེཏན་ཏན་གནད་འགག་རདེ། ད་ལ་ོནས་བཟུང་དམྱིགས་བསལ་ད་ོསྣང་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། ད་ེག་ནང་
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བཞྱིན་སྱི་ཚོགས་བད་ེདོན་རེད། ས་ོནམ་ལས་གཞྱི་རདེ། སྔོན་མ་དང་མྱི་འད་བ་ད་ལ་ོརྒྱ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་རེད། ལས་བསྡོམས་
ནང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་ནང་སྱིད་རང་གྱིས་ཟུར་བཀོལ་དང་དམྱིགས་བསལ་ད་ེགཉྱིས་སྡོམ་པ་ཡྱིན་ན། 
ཕལ་ཆརེ་ས་ཡ་བཞྱི་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དནོ་གངས་ཤྱིག་འཆར་རྱིས་ཡདོ་རདེ། ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་ནང་ནས་ཕལ་ཆརེ་སྔནོ་རྱིས་ཤུགས་
ཆ་ེཤོས་དེ་ཆགས་ཡོད་རེད། ད་ེབྱས་པ་ཙམ་གྱིས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེལ་དཔག་པའྱི་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་རེད། ད་ེསྔ་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ། ར་བའྱི་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིལས་དོན་མ་བྱས་པ་ཁོན་ནས་ཡོད་མ་རེད་དེ། ནང་
སྱིད་དང་ཐད་ཀར་ང་ལ་འབལེ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། སྱི་པའྱི་ལས་དནོ་ཛ་དག་གལ་ཆནེ་ཞྱིག་ལ་ཐུག་པ་ཡྱིན་ན་གཟའ་ཉྱི་མ་
དང་གུང་གསེང་ག་འད་ཞྱིག་ལ་ཐུག་ན་ཡོང་ཤག་ཤག་དང་ལསཤག་ཤག་ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེདག བསམ་པ་ནང་བཞྱིན་འག་ོརྒྱུ་ཡོད་མ་རདེ་ད།ེ གང་འཚམས་གྲུབ་འབས་ཡངོ་པ་ད་ེལས་
བྱདེ་ཚང་མས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདགེས་བྱས་པའྱི་བཀའ་དྱིན་རདེ། ད་ེརྱིང་ག་ོསྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་སར་ཡང་ལས་བྱདེ་རྣམས་པ་
ཚསོ་སྔར་ལས་ལྷག་པའྱི་འབད་བརནོ་གནང་རགོས་བྱོས་ཞསེ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྡྱི་ལྱི་དང་། ལྡ་ེར་ལྡུན་ད་ེཚ་ོས་ཆ་གནད་
འགག་ཆགས་ཡོད་རེད། ད་ེཚོ་ལ་གཞྱིས་ཁང་བསྐྲུན་དགོས་པ་ད་ེལ་བཀའ་ཕེབས་གནང་སོང་། གོང་དུ་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་
འབད་བརོན་ཏན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ང་རང་ལ་རྒྱུན་དུ་བསམ་བླ་ོའཁོར་པ་ཞྱིག དཔེར་ན་ལྡྱི་ལྱི་དང་ད་ེཚོའྱི་
ནང་བོད་ནས་འབྱརོ་མཁན་ལམ་ཁ་གཡས་གཡནོ་ལ་ཁམོ་སྟནོ་མཁན་མང་པ་ོཡོད་རདེ། ཁ་ོཚའོྱི་འཚ་ོབ་སལེ་ས་ད་ེལས་ལྷག་ཡོད་
མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་བསྡད་ས་ད་ེཚ་ོད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་གཡས་གཡོན་དུ་ཁང་ག་སད་ད་ེསྡོད་དགསོ་ཡོད་སྟབས། རྒྱ་གར་གྱི་ཁང་ག་དང་
གོག་རྱིན་ད་ེཚོ་ག་ཚོད་སར་གྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་ཁང་བདག་རྱིགས་རྣམས་ནས་ཁང་ག་དང་ད་ེཚོ་དཔེ་མྱི་སྱིད་
པའྱི་ཤུགས་ཆེན་པ་ོསར་རྒྱུ་དང་གོག་རྱིན་སད་པའྱི་སྐབས་ལ་ Unit ར་ེར་ེལ་སྒོར་བཅུ་ར་ེལེན་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཆགས་ཡོངས་
དུས། ཁོམ་སྟོན་མཁན་ད་ེདག་ཚ་བ་དང་གང་ངར་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་བསྡད་ཡོད་རེད། ཡོང་འབབ་ཕྲན་བུ་ད་ེདག་གྱི་བརྒྱ་ 
༥༠ ཞྱིག་ཁང་ག་དང་གོག་རྱིན་ལ་སདོ་དགོས་པ། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ ཤྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་འདུག ད་ེཚའོྱི་གས་ང་རང་ཚའོྱི་སྱི་
ཚོགས་ནང་འབྱོར་ལྡན། ཚོང་པ་ཁང་བདག་ད་ེཚོས་ཀང་། ད་ེདག་གྱིས་ག་ཚོད་ཅྱིག་དཀའ་ལས་རྒྱག་གྱི་འདུག བྱམས་སྙྱིང་ར་ེ
གཟྱིགས་ནས་ཁང་ག་ཆུང་རུ་བཏང་ན། ད་ེཚོའ་ོཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་ཐུབ་ན། ལམ་ཁ་ནས་ཚ་་བ་ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་དཀའ་
ལས་བརྒྱབ་ནས་ཉྱིན་མཚན་མེད་པར། ད་ེཚོའྱི་འཚ་ོབ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཕན་ཐོག་ཆེན་པ་ོ
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ད་ེརྱིང་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་འཁོལ་སྔོན་རྱིས་ཐགོ་ལ་དགོས་འདྱི་དང་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་གྲུབ་པ་
ཡྱིན། ད་ལྟ་སྔནོ་རྱིས་ཀྱི་བསྡོམས་འབོར་དེ། ས་ཡ་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་ས་ོདགུ་དང་ཆྱིག་འབུམ་བརྒྱད་ཁྱི་ཆྱིག་སྟོང་ཆྱིག་བརྒྱ་དགུ་
བཅུ་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱེད་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པར་བརྟེན། འདྱི་སྱི་མོས་གྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་
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ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀལོ་གྱི་སྔནོ་རྱིས་བསྡམོས་ད་ེ
སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་བསྡོམས་ད་ེཧྱིན་སྒོར་ ༣,༠༦༠,༡༦༡,༩༤ རེད། འདྱི་ལ་ང་ཚོས་སར་
གཅགོ་གང་ཡང་མདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བག་ོགེང་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས། རྱིས་འག་ོརང་གྱི་ཐགོ་ལ་གསུང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རྱིས་འགོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། ཤོག་གངས་ ༣༥༦ པ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱི། འཆར་བགོད་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ནང་ཕར་ཟླ་སྱིལ་
ཟྱིན་ཡང་དེ་ལ་ཡང་བསར་གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞྱི་གཅྱིག་སེབས་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱི་ནང་སྱིད་རང་གྱི་ཐོག་ནས་
གནང་གྱི་ཡོད་རེད་དམ། འདྱིའྱི་ལས་འཆར་འདྱི་འཆར་བགོད་ལྷན་ཁང་རང་གྱི་ངོས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་དམ། འདྱིའྱི་ང་ོབ་ོལ་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཕེབས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་འད་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག 
 བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་སེལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི། ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ར་བའྱི་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱི་ཐོག་ནས་
བཙན་བྱོལ་བདོ་མྱིའྱི་མཐུན་རནེ་སྦྱོར་སོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐགོ་ནས་རག་རྒྱུ་དང་འདྱི་དག་
ཐོག་ལ་གང་ཡག་ཡག་ཅྱིག་རག་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཀའ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང། སོ་སོས་མར་བལྟས་ཡོང་སྐབས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་
གོང་སེལ་གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལས་ནང་སྱིད་ནང་ལ་ཡོད་ན་ཡག་པ་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་གཅྱིག་
བྱུང། འདྱི་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་མ་དང་བྱྱིས་པའྱི་ཡར་རྒྱས་བློན་ཆེན་ལས་ཁུངས་
འགོ་ལ་བུད་མེད་ལ་མཐུན་རེན་སྦྱོར་སོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད་འདྱིའྱི་ནང་ལ། ལས་གཞྱི་མང་པ་ོའདྱིའྱི་ནང་ནས་ང་
རང་ཚོའྱི་ད་ལྟ་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་སེལ་ལ་མཐུན་རེན་རག་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ད་ེའད་ཡོད་རེད་དམ། ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་རེད་དམ་
མ་རདེ། འདྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ངསེ་པར་དུ་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་མ་དང་བྱྱིས་པའྱི་
གནས་སྟངས་གངས་ཐ་ོལེན་སྟངས་རདེ། ད་ེནང་བཞྱིན་ Indra Gandhi བྱམས་བརའེྱི་ལས་གཞྱི་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་སེས་མ་
ལ་ོ ༡༩ ཡན་ཆད་ལ་ལས་འཆར་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག་འདྱི་ནང་ལ་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཞྱིབ་བྱུང་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ལྷག་པར་
དུ་ངས་ད་ེརྱིང་འབུར་དུ་སྟོན་ནས་ཞུ་དགོས་དགོས་པ་འདྱི་ Rajiv Gandhi ན་གཞོན་བུ་མ་ོཚ་ོལ་ནུས་སྟོབས་སེལ་རྒྱུའྱི་ལས་
གཞྱི་འདུག ང་ཚ་ོཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཉམ་ཐག་འདྱི་ཉུང་དུ་གཏང་དགོས་ཀྱི་འདུག ཉམ་ཐག་འདྱི་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ནན་ཏན་གནང་
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དགསོ་ཀྱི་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་རདེ། ར་བའྱི་རྒས་ཤྱིང་འཁགོས་པ་དང་ནད་མནར་ད་ེདག་ཉམ་ཐག་ད་ེདག་ལ་ང་ཚསོ་དངུལ་སདོ་
དགོས་པ་འདྱི་ནས་གཡོལ་ཐབས་མེད་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཇོན་བཞྱིན་པ། དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐོག་
ནས་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་བཞྱིན་པ་འདྱི་དག་ལ་ལས་རྱིགས་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་ཐོག་ནས་ནུས་པ་ལྡན་པ་བཟ་ོདགོས་པ་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་
ཡྱིན་སྟབས། ད་ལྟ་ Rajiv Gandhi གཞནོ་མ་ཚ་ོནུས་སྟོབས་གོང་སེལ་གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལས་གཞྱིར་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་
ཐགོ་ནས་ས་ོསོའ་ིམྱི་ཚེའྱི་མདུན་ལམ་བཟ་ོཐུབ་པ་དང་ད་ེའདའྱི་ལས་འཆར་འདུག ད་ེདག་གྱི་ནང་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་བཞེས་
དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཁ་སང་བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་ལ་འགན་འཁུར་གྱི་ཡོད་དང་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་བ་རེད། འདྱི་མར་ལྷང་ཙམ་ཞྱིག་མ་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ལས་རྱིམ་འདྱི་རྒྱ་ཁབ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་དུས་བོད་མྱི་སྱི་འཐུས་ཚ་ོལ་མགོན་བརྡ་འབྱོར་བ་རེད། མགོན་བརྡ་འདྱི་སྐུ་
མགོན་གྱི་ང་ོབོ་ལ་མ་གཏོགས་ལས་འཆར་ནང་ལ་འཛུལ་ནས་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་བའྱི་ཆེད་དུ་འབྱོར་ཡོད་མ་རེད། འདྱི་མཁེན་
རྟོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ཡར་ལངས་མཁན་འདྱི་ད་བར་དུ་འགན་འཁེར་ལ་གཞྱིག་ན། ཕོགས་བསོད་ས་བགོས་ལ་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འགན་འཁེར་གྱི་ཡོད། གོས་ཚོགས་ནང་ཡྱིན་ནའང་སྐད་ཆ་ར་ེར་ེལ་འགན་འཁེར་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། སོང་ཙང་
ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་མྱི་ལ་མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་རང་ལ་མེད་པ་ང་ོམཚར་ཆ་ེཟེར་བ་འདྱི་མ་ཡོང་བ་ལ་འབད་བརོན་བྱེད་མུས་ཤྱིག་ཡྱིན་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤོག་ ༣༥༦ གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་བསྡུས་ལས་གཞྱི་ཡར་རྒྱས་ཟེར་བ་ད་ེཡྱིན། འདྱི་ལ་དྱི་བ་
ཞྱིག་ཡོད། འདྱིའྱི་ནང་དནོ་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ཧ་ག་ོཡྱི་མེད། འདྱིའྱི་མྱིང་འདགོས་སྟངས་ལ་བསྟས་ཡངོ་ན། ད་ལྟ་བར་
དུ་མདེ་དུ་མྱི་རུང་བ་ཞྱིག་ག་ོཡྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཁ་སང་ནས་བཤད་ཀྱི་འདུག བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་ད་ེ
ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། འདྱིའྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། ད་ེདྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། ད་ེདང་
མཉམ་དུ་དེའྱི་སྐོར་ལ་བསམ་ཚུལ་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་་བཤད་ན་བསམས་སོང་། བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་ད་ེཚ་ོཉ་ེབའྱི་ལ་ོཁ་ཤས་
ནས་ལྡྱི་ལྱི་གོང་སྡ་ེཟརེ་བ་ཞྱིག་གསར་དུ་བརྒྱབས་ནས། ཁྱིམ་ཚང་བདུན་ཅུ་དནོ་་གངས་ཤོག་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ད་ེ
བཞྱིན་དུ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་མ་འདུག་སའྱི་ཁང་པ་གསར་དུ་བརྒྱབས་པ་དང་། ད་ེད་ེབཞྱིན་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་གསར་འབྱརོ་
ཚ་ོལ་གོ་སྱིག་བྱེད་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་དང་། ད་ེཚོ་ཧ་ཅང་གྱི་ལགས་པ་ོམཐོང་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ཐ་ོབརྒྱབས་ཡོད་མཁན་
ཁྱིམ་ཚང་ ༩༠༠ ནས་ ༡༠༠༠ ཡས་མས་མྱི་ཕལ་ཆེར་ ༤༠༠༠ ནས་ ༥༠༠༠ ཟྱིན་གྱི་ཡོད་པ་འད། ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེ
ཧ་ཅང་མང་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ན་ནྱིང་ཐངེས་གཅྱིག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་བདོ་ནས་གསར་དུ་འབྱརོ་བ་
ད་ེཚོའྱི་གངས་ཐ་ོད་ེགཅྱིག་དགོས་གྱི་འདུག དའེྱི་ནང་ཁྱིམ་ཚང་ཅན་ག་ཚོད་འདུག མྱི་ཧང་ཧང་ག་ཚོད་འདུག རྒྱ་གར་ནང་གཏན་
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སྡདོ་བྱདེ་མཁན་ག་ཚདོ་འདུག ད་ེཚ་ོལ་གངས་ཐ་ོཞྱིག་ཡོད་ན་ཕོགས་གང་ནས་ཡྱིན་རུང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོའདུག ད་ེའད་ཞུ་རྒྱུ་
བྱུང་། ད་ེརྱིང་ཡྱིན་ནའང་བསར་དུ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། རྒྱ་ནག་གྱིས་ལབ་ཀྱི་འདུག ལ་ོརབས་ ༡༩༥༩ ནས་ ༡༩༧༠ བར་ཡར་རྒྱ་
གར་འག་ོབཞག་པ་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། ད་ེཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར། ད་ེནས་བཟུང་མྱི་ཁྱི་བཅུ་དང་བཅ་ོལྔ་ད་ེའད་འག་ོཡོད་པ་ར་
བ་ནས་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་མེད། ཁ་སང་ད་ེརྱིང་ད་ེའདའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་བཟུང་ནས་འགོ་གྱི་འདུག གསར་འབྱོར་བ་འགོ་ཡོད་པ་
ངསོ་ལེན་ར་བ་ནས་བྱདེ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེལ་གནས་ལུགས་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ཁ་ོཚོས་ལས་ཀ་གཞན་པ་ཞྱིག་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་
རདེ། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ང་རང་འད་པ་ོཡྱིན་ན་ ༢༠༠༢ ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཡོང་ནས་ལ་ོ ༡༥།༡༦ ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་
ནང་བསྡད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་མྱི་རེད། བོད་གཞུང་ཟེར་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཟེར་བ་འདྱི་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ན་ཁ་གཏོང་རྒྱུ་
དང་། ད་ེལ་ར་ེབ་ཡོད་མ་རེད་ཟརེ་བ་དང་། ར་ེབ་བརྒྱབ་ས་ཡོད་མ་རེད་ཟརེ་བ་དང་། སྱི་ཚོགས་ལོག་པ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་བླ་ོབཏང་
ནས། འདྱིར་ར་ེབ་བརྒྱབ་ས་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་མ་རེད། དང་པ་ོ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་བཀའ་དྱིན་ལ་ཡར་ཡོང་ནས། མགོན་
པ་ོནང་བཞྱིན་ཉྱི་མ་ཁ་ཤས་ལོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་སོབ་སྦྱོང་ཞྱིག་སད་ནས་ཟ་རྒྱུ་འཐུང་རྒྱུ་དེ་འདའྱི་ཐོབ་ཐང་ཞྱིག་རག་པ་རེད་མ་
གཏོགས། གཞན་པ་གཅྱིག་ཀང་མེད་བདག་པ་ོཁ་ོརང་མེད་ཟེར་ནས། ད་ེའདའྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ག་
ར་ེརེད། རྒྱབ་ལོངས་ག་རེ་རེད། རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད། དེའྱི་རྒྱབ་ལོགས་ལ་གང་འདུག དངོས་གནས་དང་གནས་ཁོང་ཚོར་དེ་
འདའྱི་ལྟ་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་སེམས་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཡོད་ན། ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། རྒྱབ་ལོགས་ལ་
གནས་སྟངས་གཞན་དག་ཅྱིག་གྱི་དབང་གྱིས་ད་ེའད་བྱུང་གྱི་ཡོད་ན། ད་ེང་ཚོས་སེལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཡོད་རེད། དང་ཐོག་གེང་བ་
ཡྱིན་ན་དབྱེ་སེལ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ལྡྱི་ལྱི་ནས་ཁྱིམ་ཚང་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག རྡ་སར་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད་ལབ་ཀྱི་
འདུག ད་ེལས་གཞན་དག་ཁ་ཤས་ཡོང་གྱི་འདུག ཁངོ་ཚོས་ཡོད་ལབ་རྒྱུ་འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་དུས་ཐགོ་ལ་སོང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱོས་
དང་རྟག་དཔྱད་བཏང་ནས་དངསོ་གནས་དང་གནས་གང་དང་གང་འདུག མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཆལོ་ཁངོས་གང་གྱི་རདེ། ས་གནས་གང་
ནས་རེད། སྱི་ལོ་ག་དུས་ཡར་ཡོང་བ་རེད། འདྱི་ཡོང་ནས་གང་དང་གང་བྱས་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་ག་ཚད་བསྡད་འདུག མ་
འངོས་པར་ཁོར་འཆར་གཞྱི་གང་འདུག ཚང་མར་ལྟ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེཡོད་ན་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཧ་ག་ོཡྱི་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་། 
གང་ལྟར་ཡང་ལྷ་གཅྱིག་གས་ོབ་དང་། ལམ་གཅྱིག་ལ་བཟླགོ་པ་རྒྱག་ནས། དངསོ་གནས་དང་གནས་བཙན་བྱལོ་སྱི་ཚགོས་ལ་ར་ེ
བ་བཅོལ་ནས་སྡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ངེས་པར་དུ་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐབས་བྱེད་དགོས་རེད། ལམ་སང་སེལ་ཐབས་བྱེད་
དགོས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཟེར་ནས་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་རེད། རྒྱ་མྱིས་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་གང་ལབ་ཀྱི་འདུག 
བོད་མྱི་སབས་བཅོལ་བ་རྒྱ་གར་གྱིས་བླངས་བ་ད་ེཁེད་རང་ཚའོྱི་རྡགོ་ཁེས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད། ཁེད་རང་ཚསོ་ད་ེཁུར་འདདོ་ཡོད་ན་
ལ་ོབརྒྱ་ལ་ཁུར་བཅུག་ཟརེ་ནས་སྐད་ཆ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རདེ། 

ཉ་ེབའྱི་ཆར་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིང་གྱིས་ཡང་བསར་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་ཐག་གཅད་རྒྱུ་ལ་ལ་ོབརྒྱའྱི་མྱིག་ཆུ་དགསོ་རདེ་ཟརེ་ནས་ཁ་
གསལ་པ་ོབྱས་ཏ་ེབཤད་ཀྱི་འདུག ད་ལོ་ཉྱིས་བརྒྱ་ཆགས་སོང་བ་རེད། ང་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་ད་ེལ་དཔག་པའྱི་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་
རྦད་ད་ེབོད་ཀྱི་འཐད་རོད་འདྱི་རྒྱུན་སོང་བྱེད་དགོས་པ་ལ། ད་ེལ་དཔག་པའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་དགོས་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང། ད་
ལྟའྱི་ཆ་ལ་རྦད་ད་ེབོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་ད་ེཚོས་ཁོང་རང་ཚོ་ལ་སྡོད་ས་དང་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུས་ནས་གཞུང་ལ་



19 
 

འདྱི་འད་བྱས་ནས་ཐ་ོའད་པོ་སད་ནས་འདྱིར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་འདྱི་སྡུག་ཆགས་ཤྱིག་མཐོང་གྱི་མེད། འདྱི་ཡག་པ་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག དངོས་གནས་དང་གནས་སོ་སོའ་ིགང་འད་ཟེར་དགོས་རེད། ལྟ་བ་ལང་ཕོགས་ཟེར་ནའང་རེད། འདྱི་འད་བརྟན་པ་ོཡོད་པ་
ཞྱིག་དང་། ང་ཚོས་རྦད་ད་ེམྱི་རྱིགས་ཀྱི་འཐབ་རོད། ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཕོགས་ལ་འགན་ཁུར་ནས་ལས་ཀ་
བྱེད་མཁན་དང་། འགན་ཁུར་ནས་བསམ་བླ་ོགཏོང་མཁན་གྱི་མྱི་ད་ེཚོས་ང་ཚ་ོལ་ར་ེབ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ལ་
འགན་མྱི་ཁུར་མཁན་ད་ེཚསོ་འདྱི་འདའྱི་སྙན་ཞུ་ཕལ་ཆེར་འབུལ་མདགོ་ཁ་པ་ོམ་རདེ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་ལྔ་ཡོད། དའེྱི་རེས་ལ་ག་ོསྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་
བླནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞྱི་ཟརེ་བ་
ད་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་རེད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་དམ། འཆར་འགོད་ལས་ཁང་གྱིས་གནང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་སོང་། ར་བའྱི་གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ད་ལོ་
གསར་པ་རེད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། USAID ཨ་རྱིའྱི་རོགས་དངུལ་ཐོག་ནས་བཏོན་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། 
རགོས་དངུལ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དནོ་ཆ་ཚང་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་པས་གནང་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་
སྡོད་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་ལས་འཆར་ཁག་ད་ེརྐང་ཤུགས་ཆེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བྱེད་རྒྱུ་ཞྱིག་
བསྡད་རེད་ཡོད་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཁད་ལས་པ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གྱི་ལས་གཞྱི་འག་ོབའྱི་སྐབས་ས་གནས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་
བྱ་རྒྱུ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སྙན་ཐ་ོབཏོན་རྒྱུ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེཟུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་བུད་མདེ་ཀྱི་ནུས་སྟབོས་ལས་གཞྱི་ད་ེནང་སྱིད་ལས་ཁང་ལ་རང་འཇགས་བཞག་ན་ཟརེ་ནས་བཀའ་ཕབེས་སོང་
བས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འད་པ་ོད་ེཁུར་མཁན་གཙ་ོབ་ོང་ཡྱིན་པའྱི་ཁུལ་རེད། སོང་ཙང་ངའྱི་གཟུགས་པོའ་ིགྲུབ་ཚད་
ཀྱིས་བུད་མེད་ཀྱི་བསམ་བླ་ོད་ེགདྱིང་ནས་གང་འད་བྱས་ཏེ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་མྱིན་གྱི་ང་ལ་ད་ེཙམ་བློ་སྟོབས་མེད་པ་ཡྱིན་
དུས། བར་ལམ་ངས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་བླངས་ནས་ནུས་པ་ཐོན་པ་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་ཡོང་ས་མ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་ཤག་ལྷན་
རྒྱས་ལའང་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ས་ོསོས་མ་འཇོན་པ་ད་ེའཇོན་གྱི་ཡོད་མདོག་མདོག་བྱས་སྡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཕ་གྱིའྱི་ལས་དནོ་
མང་པ་ོཞྱིག་འཐུས་ཤོར་དང་འཕྲོག་བརླག་འག་ོརྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། མ་འཇོན་པ་ད་ེའཇོན་གྱི་མེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་
འདྱི་ང་རང་གྱི་གཤྱིས་ཀ་འད་ད་ེཡྱིན་དུས། ད་ེལ་ངས་ནུས་པ་ཐནོ་ཞྱིག་ར་བ་རང་ནས་ནུས་པ་ཐནོ་པའྱི་ཞབས་འདགེས་ཞུ་ཐུབ་ས་
མ་རེད། སོང་ཙང་ད་ེལྷ་རབ་བྱུང་ན་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་ཞུ་རྒྱུ་
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དའེང་ཐད་ཀ་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་ར་ནས་བྱས། རགོས་ཚོགས་ཁག་ལ་ཕར་བུད་མདེ་ནུས་སྟོབས་དང་འབལེ་བའྱི་རགོས་
དངུལ་ཐབས་ཤེས་བྱ་རྒྱུའྱི་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ད།ེ གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་སྱིར་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་ར་ནས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ལས་ཀ་ད་ེབརྒྱུད་
རྱིམ་མང་པ་ོཞྱིག་འགྱིམ་མ་དགོས་པས། ང་ཚའོྱི་དུས་ཚདོ་མང་པ་ོཞྱིག་བརྒྱུད་རྱིམ་མང་པ་ོཞྱིག་འགྱིམ་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་
ལས་ཀ་མང་པ་ོཞྱིག་འགོག་རེན་འག་ོབའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེམ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་ཟེར་ནས་ཡར་
སྙན་གསེང་ཞུས་པ་རེད་ལ། བཀའ་ཤག་ནང་ལའང་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་སྔ་རེས་གནངས་ནས་དེ་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐབེས་རའྱི་ནང་ལ་བཞག་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཟརེ་ནས་དགོངས་ཚུལ་ད་ེའད་བྱུང་བཞག་པ་ཞྱིག་རདེ་ཅསེ་སྙན་གསངེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ Indira Gandhi བྱམས་བརེའྱི་ལས་རྱིགས་དང། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གྱི་ Rajiv Gandhi ཡྱི་བུད་མེད་ཀྱི་
ནུས་སྟོབས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་འཆར་ཁག་མང་པ་ོཞ་ེདགས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཤུགས་སོན་རྒྱུ་འད་གང་
བྱུང་སོང་ངམ་ཟེར་ནས་བཀའ་ཕེབས་པ་གཞྱི་བཟུང་དངོས་ཡོད་རེད་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ད་གྱི་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ནང་
སྱིད་ཀྱི་ལས་ཀ་འདྱི་རེད། རྒྱ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདགས་རེད། ད་ེའདའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐགོ་ནས། དའེྱི་ཐོག་ལ་ས་ོསོས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་
རང་གྱི་ཐོག་ལ་རྱིག་པ་སྱིམ་རྒྱུའྱི་གདེང་ཚོད་འད་པོ་ད་ེཤུགས་ཆེན་པོ་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེའདའྱི་རོགས་དངུལ་གང་དང་གང་
ནས་རག་གྱི་འདུག་རྒྱུ་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ད་ོསྣང་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། སོང་ཙང་ད་ེརྱིང་འདྱིར་བཟོད་
གསོལ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ལ་མ་འོངས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཏན་ཏན་ཡོད་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེཚོའྱི་དགོངས་དོན་
ས་ོསོའ་ིརང་ངོས་ནས་མ་ཞུས་ན་གནས་ཚུལ་ཁ་ཁ་རེད་མ་གཏགོས། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་བཞེས་མ་གནང་ཞེས་
པ་ད་ེཕལ་ཆརེ་མདེ་པ་ཞྱིག་ལ་ངས་ཡྱིད་ཆསེ་གཙང་མ་ཡོད། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་རྱིམ་པས་ཏན་ཏན་ཡར་རྒྱས་ཡངོ་གྱི་རདེ་སྙམ། 
 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་གཉྱིས་པས་ད་ལྟ་དགོངས་འཆར་འདྱི་སྱི་འཐུན་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་ནས་ཚུར་འབྱོར་
བསྡད་མཁན་ད་ེཚ་ོཚུད་ཀྱི་ཡོད་རདེ་མ་རདེ་ཅེས་བཀའ་ཕབེས་སོང། ད་ེསྔོན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ད་ེརེད། གཞྱིས་ཆགས་ས་ོསོའ་ིནང་
ལ་བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་སྡོད་མཁན་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཆ་ཚང་ཐ་ོབཀོད་ནས་མྱིང་གཞུང་ནང་དུ་སེབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་
ནང་དུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཚུད་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། ཡང་རྱིགས་གཅྱིག་ས་གནས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཞུགས་པ་གང་ཞྱིག་ལ་གཞྱིས་
ཆགས་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་དུ་མ་ཚུད་པ་གང་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོལ་ང་ཚོས་གཟྱིགས་སོང་གཅྱིག་པ་གནང་དགོས་རེད་ཅེས་
བཀའ་ཤག་གྱིས་ལམསྟོན་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་དུ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་སོ་སོའ་ིཁབ་
ཁངོས་ལ་བསྡད་པ་བོད་ནས་ཚུར་གང་འད་ཞྱིག་འབྱོར་བ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚའོྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་གྲྭ་ལ་འཇུག་རྒྱུ། ངོས་སྦྱོར་སོད་རྒྱུ། ད་ེ
དང་ད་ེའད་བའྱི་ཐོབ་ཐང་གང་ཡོད་པ་ད་ེསྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གསོལ་རས་གནང་དགོས་རེད་ཅེས་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་ཡོད་
པ་གཞྱིར་བཟུང། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྔ་རེས་གཞྱིས་ཆགས་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བསགས་སྔ་རེས་ཕུལ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
སོང་ཙང། དའེྱི་ནང་དུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཚུད་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༠༠༠ ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་གངས་ཐ་ོངེས་ཅན་ཞྱིག་དགོས་འདུག 
གངས་ཐ་ོངེས་ཅན་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་བྱས་ནས་དངསོ་ཡོད་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་
ད་ལྟ་བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་སྡོད་མཁན་མཐུན་རེན་སྦྱོར་དགོས་པ་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ཆ་རེན་བསྐྲུན་
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དགོས་འདུག བོད་ནང་དུ་རྒྱ་མྱིས་སྡུག་སྦྱོང་གཏོང་སྟངས་དང། བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སེམས་ཤུགས། ད་ེཚོའྱི་གནས་
སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་བལྟས་ནས་ད་ེཚ་ོལ་གཟྱིགས་རྟགོས་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ། ང་ཚ་ོབཀའ་ཤག་གྱི་དགངོས་པ་ད་ེརང་
ཡོད་རེད། ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་བསྡུར་མ་བྱུང་བ་རེད་མ་གཏོགས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་
མཐུན་རེན་སྦྱར་རྒྱུ་ག་ར་ེཡོད་མེད་ཀྱི་སྟེང་ལ་བཀའ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བཀའ་ཕེབས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ང་ཚོ་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་འབད་བརནོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ད་ེསྔ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ད་ེབཞྱིན་མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་
ནས་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས་ཞསེ་སྙན་གསངེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བཀ་ ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས། 
 
 
 
སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་རྱིས་འག་ོདའེྱི་ཐོག་ལ་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་
རྒྱུར་ད་ལྟ་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་བོད་ནས་གསར་འབྱོར་དང་ལྔ་བཅུ་ང་དགུའྱི་རེས་ལ་
ཕབེས་པ། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ནང་ལའང་ཁུངས་མེད་པ་ཁ་ཐོར་དུ་གནས་སྡོད་མཁན་གྱི་རྱིགས་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་གཅྱིག ང་རང་བལ་
ཡུལ་ལ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་ང་ཚུར་མ་ཡོང་ཙམ་གྱི་སྔོན་ལ་ད་ེའདའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་ཐ་ོརྒྱག་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཧ་གོ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་གངས་འབོར་དེ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མེད་དང་གང་འད་ཆགས་ཡོད་མེད་ཟེར་བ་དེ་ད་ལྟ་གསལ་པོ་
ཆགས་མ་སོང་། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ལ་མ་འོངས་པར་བལ་ཡུལ་ནང་དུ་ཡོད་པ་དེའྱི་རྱིགས་ལ་བལ་ཡུལ་རང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ ཤྱིག་
ཆགས་རྒྱུར་དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞསེ་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང། 
 ད་ེནས་གཉྱིས་པ་དེར་སྱིར་བཏང་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེ ༢༠༠༨ ནས་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིག་ཆགས་
ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས། ལྷག་པར་དུ་བོད་གཞུང་སྐབས་ད་ེདུས་ཀྱི་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེཕར་བར་མཚམས་ཞྱིག་
བཞག་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་དང་ས་ོནམ་ཞྱིང་ལས། ད་ེའདའྱི་རྱིགས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་རྟོག་ཞ་ེདགས་མ་བྱུང་ནས་
སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བལ་ཡུལ་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་བོད་མྱི་ཚ་ོཡྱི་སེམས་ཚོར་ལའང་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་དང་བལ་ཡུལ་
ལ་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ད་ེཚོའྱི་བར་ལ་བར་ཁད་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་དང་། དེའྱི་སེར་ཁ་ད་ེཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་
སེབས་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད། ད་ེལ་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཟྱིགས་ཚུལ་དེར་འགྱུར་བ་ཕྱིན་
ནས་ཡག་པ་ོའད་པ་ོཞྱིག་ཏུ་ཚོར་གྱི་ཡོད། ཉ་ེབའྱི་ཆར་པོག་རའྱི་ཁུལ་ལ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་ནང་
བཞྱིན་བལ་ཡུལ་ཁུལ་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཕེབས་ཡོད་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ SARD ཡྱི་དྲུང་ཆེ་བལ་ཡུལ་ལ་ཕེབས་
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ནས་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་བསྡད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དེར་ངས་བཀའ་
ཤག་ལྷན་རྒྱས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བལ་ཡུལ་ཁུལ་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ད་ེཚོ་ཡུན་རྱིང་པ་ོགནས་དགོས་པ་ད་ེགལ་
ཆེན་པོ་ཞེ་དགས་ཆགས་བསྡད་འདུག དེར་བརྟེན་མུ་མཐུད་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཆ་ཚང་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་
རགོས་གནང་ཞསེ་འབདོ་བསྐུལ་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང། 
 ད་ེནས་གཞན་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟ་ག་ོཚ་ེརོགས་ཀྱི་ཁབ་ཁངོས་ཀྱི་ཉ་ེའགམ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཀ་བ་ེནྱི་ཞེས་པའྱི་ས་ཆ་ད་ེལ་ཁ་འཐརོ་
གྱི་མྱི་ཚང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་དང་དའེྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་བརྒྱུད་ནས་ནང་སྱིད་ལ་ཡར་ཞུས་འདུག ད་ེཞུས་པ་ད་ེལ། གང་
ལྟར་ག་ོཚ་ེརོགས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ད་ེཆུང་ཆུང་ཞྱིག་དང་དེར་ཡོད་པའྱི་སྱི་མྱི་ད་ེཚོས་འགན་ཡག་པ་ོཁུར་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ད་ེ
ཚ་རྱིལ་རྱིལ་འད་ཡག་པ་ོཞྱིག་བསྡད་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞྱིས་ཆགས་དེའྱི་གཡས་གཡོན་ལ་ཁ་'ཐོར་གྱི་གོང་པ་བཅོ་ལྔ་ཉྱི་ཤུ་
ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། ད་ེཚ་ོཚུར་གནས་སོས་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ལ་ནང་སྱིད་ཀྱིས་ཀང་ད་ོསྣང་གནང་ནས་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཕུལ་
བཞག་འདུག དེ་ལ་གང་ལྟར་མུ་མཐུད་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་ཆུང་ད་ལྟ་ཚ་རྱིལ་རྱིལ་ཡོད་པ་དེ་ལ་
གཞྱིས་ཆགས་རྒྱ་སེད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་དེ་ཚགས་ཚུད་པོ་དང་དེ་འད་ཡོང་བའྱི་རེ་བ་ཡོད་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་
དགངོས་པ་བཞསེ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག  ད་ེལ་ཕྱི་མྱི་གནས་སསོ་དའེང་ལམ་ལྷངོ་ཡོང་བར་ངས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ལ་ཡར་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བཀ་ཤྱིས་གྱིང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་ལ་བཙུན་དང་ས་མད་ོཞེས་གཞྱིས་ཆགས་ཟེར་ནའང་ཁ་འཐརོ་གྱི་གནས་
སྟངས་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་ས་རདེ། དའེྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་འབོར་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ག་ོཡྱི་
འདུག སྔནོ་མ་ང་རང་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ཕ་གྱིར་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེའདའྱི་མྱི་འབོར་ཞྱིག་ཡོད་དམ་སྙམ་པ་ཞྱིག་དང་། ད་ལྟ་
ཕྱིས་སུ་མྱི་འབོར་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ལ་གངས་འབོར་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འདནོ་གྱི་འདུག དའེྱི་གཞྱི་ད་ེགང་དུ་འཇགོ་གྱི་ཡོད་དམ། གཙ་ོབ་ོ
དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་གྱི་ངོས་ནས་ང་ཚོས་བོད་མྱིའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཁ་འཐོར་ལ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། ཚད་ད་ེ
འཛནི་ས་འདྱི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ད་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། བྱས་ཙང་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལ་ཚད་འཛིན་མྱིན་གྱི་སྟེང་ལ་ཞྱིབ་
འཇུག་བྱེད་དགོས་པ་དང་། མྱི་འབོར་ད་ེཙམ་ཞྱིག་ལ་ལྷག་བསྡད་པ། ད་ལྟ་བར་དུ་བཙན་བྱོལ་ཆགས་ནས་ལོ་ ༦༠ ཙམ་ཞྱིག་
ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ནང་དུ་ཁ་འཐོར་གྱི་གངས་འབོར་ཆེན་པ་ོད་ེའད་ཡོད་པ་ད་བར་གོ་མ་མོང། ད་ེལ་ཞྱིབ་འཇུག་ནན་ཏན་བྱས་ནས་
གནང་དགོས་འདུག (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། སྐར་མ་གཅྱིག་བསྡད་ཡོད། དེའྱི་ནང་ཚུད་ལ་མཇུག་བསྡུ་རོགས་
གནང།) ད་ལྟ་ USAID གྱི་ས་ཡ་ཉྱི་ཤུ་ར་གསུམ་ད་ེརེད། ར་བའྱི་ང་རང་བལ་ཡུལ་ལ་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་དང་སྱི་ཚོགས་
འགན་འཁེར་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་མཇལ་དུས་བྱས་ཙང་ཁངོ་ཚ་ོཚང་མས་བལ་ཡུལ་ད་ེསྱིར་བཏང་མྱི་འབོར་གྱི་ཆ་ནས་ USAID 
project འདྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་རག་རྒྱུ་ད་ེལ་འབད་བརནོ་གནང་རགོས་ད་ེང་ཚསོ་མང་ཚགོས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ས་
བརྟན་རདེ། ད་ེབཞྱིན་འཕྲདོ་བསྟེན་རདེ། ནང་སྱིད་རདེ། ཤེས་རྱིག་གང་ཅྱིའྱི་ཐགོ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་མ་འོངས་པ་ལ་ོ
ལྔའྱི་ནང་དུ་བཏང་རྒྱུ་ལ་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
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 ད་ེཡང་གནད་དོན་གཅྱིག་ནྱི་ཚ་ེརྱིང་རྒན་གསོ་ཁང་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དུས་ཚོད་
ཏོག་ཙམ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྐར་མ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་མེད། སྐར་མ་
གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་མཇུག་བསྡུ་རོགས་གནང།) གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་གེང་སོང་བྱུང་བསྡད་པ་སྐབས་
བཅུ་བཞྱི་པའྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་ནས་བྱས། གེང་སོང་བྱུང་བསྡད་པའྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། བྱས་ཙང་འདྱི་སྱིར་ང་རང་
གྱི་བསམ་བླ་ོགཏོང་སྟངས་ཤྱིག་ལ་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་བཀའ་ཤག་རེད། སྱིར་བཏང་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱིས་དྱི་བ་ཕུལ་
གྱི་ཡོད་རེད། འབལེ་ཡོད་བཀའ་བློན་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་ལན་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། ང་རང་གྱི་གཤྱིས་ཀ་ལ་གཏམ་ཨ་པས་བཤད་རྒྱུ་
ཨ་ཕས་བཤད། ཁྱི་བདག་པོས་དགོག་རྒྱུ་མགོན་པོས་བཀག་བྱེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་སྐབས་ད་ེདུས་ནང་སྱིད་ཀྱི་བཀའ་བླནོ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་ལན་གནང་བསྡད་པ་དསེ་མ་
འགྱིག་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ད་ེརང་ལ་གཞྱི་བཅོལ་ནས་ངས་སྐབས་ད་ེདུས་དྱི་བ་གང་འད་ཞྱིག་སེབས་པ་ཡྱིན་ན་ངས་ལན་
བརྒྱབ་ཡོད་མ་རེད་ལ། ལན་རྒྱག་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་མཐོང་གྱིའང་མྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅ་ོལྔ་པ་ཕེབས་བསྡད་
ཡོད་རེད། བཀའ་ཤག་དང་བཀའ་བློན་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཐེབས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད། གོས་ཚོགས་སྐབས་
གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་ལ་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་གྱིས་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་ཡོད་རེད། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། 
( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་མཇུག་བསྡུ་རགོས་གནང།) ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་སྐབས་ད་ེདུས་བཟང་སོད་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་
གནང་ཡོད་རེད། དཔེར་ན་ང་རང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ལ་ོང་ོཉྱི་ཤུ་ཡས་མས་ཙམ་ཞྱིག་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་
བྱས། ད་ེཡང་གཙ་ོབ་ོསྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན། ཡང་སྒོས་སུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེཚ་ོལ་ཤར་བསདོ་བྱས་ནས། སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་དུ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ངང་ལས་
ཀ་བྱས་ནས་གང་ལྟར་ཕྱིས་སུ་ཡྱིན་ནའང། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་མཇུག་བསྡུ་
རགོས་གནང། གཞན་ཚང་མས་ད་ེལྟར་ཤོར་འག་ོཡྱི་ཡོད་རེད།) ད་ལྟ་ཕྱིས་སུ་ཡྱིན་ནས་སྱི་འཐུས་ད་ེའད་ཞྱིག་ལ་སེབས་བསྡད་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག བྱས་ཙང། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་སོ་སོའ་ིབཟང་སོད་ལ་ཏྱིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་ལྷད་མེད་ཅེས་དེ་
གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། ད་ེབཞྱིན། (དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། ད་དུས་ཚོད་རོགས་སོང། ཚོགས་གཙསོ་ཁ་སང་ནས་
ཐག་གཅོད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སྐར་མ་ལྔའྱི་སྒང་ལ་དུས་ཚོད་ཕུལ་གྱི་མྱིན་ཞེས་ཞུས་ཟྱིན་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་སྐར་མ་
གཉྱིས་འཕར་མ་གནང་པ་ཡྱིན། ད་སྐུ་བཞུགས་གནང་རགོས་གནང། ད་ེའད་གསུངས་དགོས་མཁན་མང་པ་ོའདུག ཚང་མ་ལ་ག་ོ
སྐབས་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་ད་ེརྱིང་ནས་ལས་ཉྱིན་གཉྱིས་མ་གཏོགས་ལྷག་ཡོད་མ་རེད། ལས་རྱིམ་མང་པ་ོཞྱིག་ལྷག་བསྡད་ཡོད་རེད། 
སྐུ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང། བཀའ་ལན་ག་ར་ེགནང་དགོས་མྱིན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་གྱིས་དཔྱད་ཞྱིབ་གནང་གྱི་རེད།) 
གསལ་བཤད་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་མཐོང་གྱི་འདུག གང་ལྟར་ལྷད་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང། གཙ་ོབ་ོཚ་ེརྱིང་རྒན་གསོ་
ཁང་ (དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། གསལ་པ་ོབྱུང་སོང་། ད་ེལ་མཚམས་བཞག་རགོས་གནང། ག་ོསྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་མྱིན། 
མར་བཞུགས་རོགས་གནང། ཨུ་ཚུགས་མ་བསོན་རོགས་གནང། གོ་སྐབས་བཞེས་ན་ཁ་སང་ནས་ཡོད་རེད། བཞེས་མ་ཐུབ་
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པར་ད་ལྟ་དུས་ཚོད་མྱི་འདུག་ཅེས་གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་བཞྱིན། རྱིས་འག་ོརང་དང་འབེལ་བ་མ་གཏོགས་གཞན་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ཅེས་
ཐག་གཅདོ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེལ་དགོངས་བཞེས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་རགོས་གནང། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ད་ེཚོགས་གཙོས་བཀའ་ནན་པ་ོཕེབས་ཚར་བའྱི་གཞུག་ལ་ད་དུང་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབས་ནས་བཤད་རྒྱུ་ད་ེ
ཁོན་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དེར་སྟངས་འཛིན་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་ནས་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ་ལ་ཁོན་ནས་མ་ཕེབས་རོགས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཀང་གསན་གྱི་མྱི་འདུག ཚགོས་གཙ་ོལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་འདྱི་རྱིས་འག་ོརང་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། ཤོག་གངས་ ༣༦༦ ཟུར་འཛར་ ༨ པའྱི་རྱིས་འག་ོཨང་ ༦ 
པ་འདྱི་སྱིར་ཅནོ་ཏ་ར་ཁུལ་གནས་འཁདོ་བདོ་ནས་གསར་དུ་འབྱརོ་བའྱི་ཁྱིམ་ཚང་གངས་ ༧༣ ཙམ་ལ་སྡོད་ཁང་གསར་བསྐྲུན་ཞུ་
རྒྱུ་ཞེས་འཁོད་འདུག འདྱིའྱི་སྔོན་ལ་ལྱི་ལྱི་གོང་སྡེའྱི་ནང་ལ་སྱིར་ཅོན་ཏ་ར་དང་སྱིར་ཁུལ་གནས་སྡོད་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་
བའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ ༧༦ ཚང་མ་ལ་མཐུན་རེན་སྦྱར་ཟྱིན་བཞྱིན་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། སོང་ཙང་དམྱིགས་བསལ་ཁྱིམ་ཚང་ད་ེའད་
ལྷག་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་སྟབས་ཁ་སང་ནས་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་བཞྱིན་ད་རམ་ས་ལའྱི་ཁུལ་རདེ། ནརོ་བུ་
གྱིང་ག་ཁུལ་ནས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ ༢༠༠ ལྷག་གྱིས་སྙན་ཞུ་འབྱོར་བ་གཞྱིར་བཟུང་། ཁོང་ཚ་ོལ་ས་ཆ་ད་ེ
ཚ་ོགསར་བསྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་ད་ེའདའྱི་དགོངས་གཞྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནམ། ལྡྱི་ལྱིར་ཡོད་པའྱི་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་ཁ་ོཚོས་ཁ་སང་
སྙན་ཞུ་ཞྱིག་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་སྟབས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་གསལ་པ་ོཞྱིག་གནང་སོང། 
འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ལྡྱི་ལྱི་ཁུལ་དུ་བདོ་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་ཁ་ོརང་ཚོས་སྙན་ཞུ་ཞུས་ས་ཡོད་བསམ་ཞྱིང་ཡར་ཞུས་པ་
གཞྱིར་བཟུང་དགོངས་བཞེས་གནང་སྟེ་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་དང་པོ་ཐབས་ལམ་གཅྱིག་སྟོན་པ་ཞྱིག་སོ་སོས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་
འདུག གང་ལགས་ཞ་ེན། གསལ་བཤད་ལ་གསལ་པ་ོགསུངས་སོང། ཁེད་རང་ཚའོྱི་ངོས་ནས་ཐབས་ཤེས་འད་གང་འདུག་གམ། 
ས་ཆ་གཅྱིག་རྱིན་པ་སད་མ་དགསོ་པའྱི་ཐོག་ནས་ལེན་རྒྱུ་འདུག་གམ། གལ་སྱིད་རྱིན་པ་སདོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ཆག་ཡང་ཐགོ་
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ནས་རག་རྒྱུ་འདུག་གམ་ཟེར་ཞྱིང་དགོངས་བཞེས་གནང་འདུག་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་འདྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་
སྙམ། འདྱི་གོམ་པ་དང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་རམ་ས་ལ་དང་ནོར་གྱིང་ཁུལ་ནས་ཁོང་ཚ་ོལ་སྱིར་ཅོན་ཏ་རའྱི་ཁུལ་དུ་ས་ཆ་
ཉསོ་ནས་ས་ཁང་གསར་བསྐྲུན་གནང་རྒྱུ་རདེ་དམ། འདྱིར་དངུལ་འབོར་འདྱི་འབུམ་བཅུ་ཙམ་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ལ་ོ
ལ་སངོ་འདྱི་འབུམ་ལྔ་བཅུ་ང་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་བཏང་འདུག འདྱི་གང་དུ་བཏང་མྱིན་ཤེས་རྟགོས་མ་བྱུང། སོང་ཙང་འདྱི་ལ་གསལ་
པ་ོཞྱིག་གསལ་བཤད་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་འདུག་འབུམ་བཅུ་འདྱིས་ས་ཆ་རང་ཉ་ོརྒྱུ་རེད་དམ། ཡང་ན་ས་ཆ་ཉསོ་པ་ཡྱིན་ན་ཅོན་ཏ་ར་ཁུལ་གྱི་ས་ཆ་
ད་ེལ་དཔེར་ན། འབུམ་བཅུ་ལ་ཁྱིམ་ཚང་ ༧༣ ལ་ས་ཆ་རག་རྒྱུའྱི་དེང་སང་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་མ་རེད། ས་ཆ་ཧ་ཅང་གྱི་
གོང་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཡོད་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དངུལ་འདྱིས་ས་ཆ་ཉ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་མྱིན་དང་གལ་སྱིད་འདྱིས་ཉསོ་པ་ཡྱིན་ན་ཆག་ཡང་
རང་ཡོད་མྱིན་ད་ེཚ་ོཚང་མའྱི་ཐགོ་ནས་གསལ་བཤད་གསལ་པ་ོཞྱིག་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བལ་ཡུལ་ཁུལ་དུ་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ སྐབས་
སུ་ནས་འབྱོར་བའྱི་ཁ་འཐརོ་རྱིགས་གཅྱིག་ཕལ་ཆེར་བར་ལམ་གངས་ཐ་ོཞྱིག་ལེན་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ག་ོསོང་། འདྱི་
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གྱིས་ཟེར་བ་འདྱི་རེད་འདུག བར་ལམ་
ངའྱི་དན་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆརེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་བལ་ཡུལ་ནང་དུ་ ༥༩ ནས་བཟུང་སྟ་ེའབྱརོ་ཟྱིན་པའྱི་བོད་མྱི་ག་ཚདོ་ཡདོ་པའྱི་ཐ་ོལེན་པ་
ཞྱིག་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། སོང་ཙང་འདྱི་ཚའོྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་མྱིན་འདྱི་ངས་གསལ་པ་ོཞུ་ཐུབ་མ་སངོ། 
སོང་ཙང་བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཁད་པར་ཆེན་པ་ོརང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་
བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད། བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པར་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་། ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཐགོ་ནས་གཞྱི་ཆགས་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། ས་ོནམ་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་ས་ཆ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོད་ེཙམ་ཡོད་མ་རདེ་དེ། 
ས་ོནམ་ལ་བརྟེན་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གྱི་བཟ་ོགཞྱིས་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་ནང་
གནས་བཞྱིན་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་བཞྱིན་ཆ་རནེ་བསྐྲུན་དགོས་བསམ་པའྱི་བསམ་བླ་ོཡོད་རུང་ཁུལ་དེར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་
བབས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ཐ་ན་ལས་འཆར་གཅྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་ནས་དངུལ་
གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། སོང་ཙང་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་འདའྱི་ཐགོ་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁད་པར་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་
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མ་གཏོགས། བལ་ཡུལ་ནང་ཡོད་བཞྱིན་པ་ཚོ་བོད་མྱི་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་དང་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡོད་བཞྱིན་པ་ཚོ་བོད་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་
གཟྱིགས་ཕགོས་ད་ེའད་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
 ག་ོཚ་ེརོགས་ཀྱི་ཉ་ེའཁྱིས་ལ་ས་ཆ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གཞུང་འབུལ་བྱེད་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ས་རེད། འདྱིའྱི་ནང་
ལ་དེའྱི་ཉ་ེའཁོར་གྱི་ཁ་འཐོར་འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་གཞྱིས་ས་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ས་བརྟན་གནས་ཐུབ་པ་ལ་ཏན་ཏན་
ཁད་པར་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང། འདྱི་ཕེབས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ང་ཚོའྱི་ལས་འཆར་གཅྱིག་འགོ་ནས་
བསྡད་ཡོད་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བསར་དུ་ཞྱིབ་ཚགས་སུ་གཟྱིགས་ནས་མཐའ་མའྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱི་
བཀའ་ཤག་ལ་དགངོས་པ་ཞུས་ཏ་ེག་ོསྐནོ་ལམ་སྟནོ་གང་ཕབེས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་ཡྱིན། 
 བཀ་ཤྱིས་གྱིང་གྱི་མྱི་འབོར་ལ་ཆ་མཚོན་ན། སྐབས་རེར་མང་ཙམ་དང་སྐབས་རེར་ཉུང་ཙམ་ད་ེའདའྱི་གནས་ཚུལ་མང་
པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཚད་འཛིན་གང་འད་བྱས་ནས་ཡོང་གྱི་རེད། སོང་ཙང་ཞྱིབ་འཇུག་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ནན་པོ་གནང་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་བྱུང། ད་ེརྱིང་འདྱིར་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཁད་པར་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་དན་གྱི་
འདུག བཀ་ཤྱིས་གྱིང་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ང་ཚ་ོད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཁག་འདུག་སྡོད་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་མྱི་འབོར་གྱི་གངས་ཐ་ོའདྱི་
དངོས་གནས་བསར་ཞྱིབ་ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན་མྱི་ཡོད་པ་དང་། འདྱིར་ལས་སྡོམ་གངས་ཐ་ོཕུལ་བསྡད་པ། ད་ེགཉྱིས་
མཐུན་དང་མ་མཐུན་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ད་ེབར་ལམ་ང་ཚསོ་བསམ་བླ་ོམང་པ་ོའཁོར་པ་རེད། ཚད་དང་
ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཆདེ་དུ། ད་ག་ར་ེབྱདེ་དགསོ་འདུག་ཟརེ་དུས། དཀའ་ངལ་གཙ་ོབ་ོག་ར་ེརེད་ཟེར་ནས། ད་ེསྔ་གཞྱིས་ཆགསཤྱིག་
གྱི་ནང་མྱི་ ༣༠༠༠ ཡོད་ཟེར་བ་ད་ེདངོས་སུ་ཕ་གྱི་ལ་མྱི་གངས་ ༢༧༠༠ ནས་ ༨༠༠ མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། མྱི་ ༣༠༠༠ 
འཁེར་དགོས་པ། ༣༠༠༠ མ་ཁེར་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིར་གོས་ཚོགས་ལ་དྱི་བ་ ཤྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། དྱི་བ་དེའྱི་ཐོག་ལ་མ་གྱི་ལ་གསལ་
བཤད་བྱེད་དགོས་པ་དང་། མྱི་ད་ེཚ་ོགང་འད་ཆགས་པ་རེད། དུས་རྒྱུན་དུ་ཐུགས་སྣང་མེད་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། སྣང་མེད་འད་པ་ོ
གང་ལྟར་ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དབུས་ལ་ཆ་བཞག་ན་ད་ེའདའྱི་གནས་བབས་ ཤྱིག་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ཚང་མའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ལམ་སང་ལྟ་ཆོག་ཆོག་གྱི་ལོ་རྒྱུས་གངས་ཐ་ོགང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། དེ་རྱིང་ USAID 
ལས་འཆར་དེའྱི་ནང་ལ་ data base work force information ད་ེའདའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་
ལ་ལས་འཆར་ག་ར་ེཡོད་རདེ་ཟེར་ན། དའེྱི་ནང་ནང་སྱིད་ཁབ་ཁངོས་ཀྱི་དཔེར་ན་སལེ་ཀབོ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། 
སེལ་ཀོབ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་མྱི་འབོར་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། ཕ་ོམ་ོག་ཚོད་ཡོད་རེད། ལོ་རྒན་གཞོན་ཁད་པར་ག་ར་ེཡོད་རེད། དེའྱི་
ནང་ལ་མཐ་ོསོབ་ལ་འགོ་མཁན་ག་ཚོད་འདུག ད་ེཚོས་སོབ་སྦྱོང་རྱིགས་ག་ར་ེག་ར་ེབྱེད་ཀྱི་འདུག ལས་ཀ་གང་དུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་
རདེ། མཐའ་ན་ལ་ོར་ེརའེྱི་ནང་དུ་གསར་སེས་ག་ཚདོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདས་གོངས་ཕྱིན་པ་ག་ཚདོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཚའོྱི་
རྱིགས་གང་ནས་བསྟས་ན། དཔརེ་ན་གདན་སའྱི་གྲྭ་ཚང་ཞྱིག་ལ་ཆ་བཞག་ན། ས་ེར་གྲྭ་ཚང་ལ་བལྟས་ཡོང་ན་དེར་དག་ེའདུན་པ་
ག་ཚོད་ཡོད་རེད། ཧྱི་མ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མྱི་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། བོད་མྱི་གཙང་མ་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། དགུང་ལོ་རྒན་གཞོན་གྱི་བར་
ཁད་ག་ར་ེཡོད་རདེ། ད་ེཚསོ་སོབ་གཉེར་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་རདེ། དག་ེབཤེས་ག་ཚོད་ཡོད་རདེ། མཁན་པ་ོག་ཚདོ་ཡོད་རདེ། ད་ེ
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ཚའོྱི་རྱིགས་འདྱི་སྐར་མ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ཁུལ་ལ་དེའྱི་ནང་དུ་མཛུབ་མ་ོམནན་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ས་ཐག་ཐག་ཅྱིག་སྟནོ་
རྒྱུ་ད་ལྟ་བར་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དུ་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རདེ། 

ལས་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིགངས་ཐ་ོཕྲན་བུ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ་མ་གཏོགས་པ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བལྟ་སའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རདེ། 
བར་ལམ་སྱིད་སངོ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ལས་ཁུངས་ཁག་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་ད་ེའདའྱི་གངས་ཐ་ོཚན་པ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་
ཏན་ཏན་དགོས་འདུག་ཅེས་བཀའ་སྔ་རེས་རྱིམ་པར་ཕེབས་ཡོད་རེད། ཁོའ་ིནང་དུ་ཆ་རེན་གང་ཙམ་ཞྱིག་བསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པའྱི་ཆ་ནས་བཟ་ོརྒྱུའྱི་བསམ་བླ་ོཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཆ་རེན་མ་འདང་པ་ཡྱིན་དུས་ད་ེབཟ་ོམ་ཐུབ་པར་ལྷག་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེརྱིང་ 
USAID ལས་འཆར་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འབུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་བླུགས་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཁད་ལས་པ་ལ་ོ
གཅྱིག་གཉྱིས་ད་ེའད་ཞྱིག་ལ་ག་ནས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ལ་སྦྱོང་བརྡར་སད་རྒྱུ། system ད་ེཚང་མ་བཟོས་ཚར་བའྱི་
རེས་ལ་ཆ་ཚང་ update བྱེད་དགོས་རེད། update འདྱི་ས་གནས་ལ་ update བྱེད་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས་པ་ང་
ཚསོ་འདྱི་ནས་ update བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་འབབ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། 

ས་གནས་དང་དབུས་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ལ་གང་ལྟར་ལོ་རྒྱུས་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་རྒྱུ། ང་ཚོས་
འབད་བརོན་ཞྱིག་ཞུ་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའད་ཞྱིག་ལོ་གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀ་ད་ེའདའྱི་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཆ་ཚང་ཚར་བའྱི་རེས་ལ། གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ཚང་མའྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་ཚང་མ་ནང་སྱིད་ལ་སེབ་ཐུབ་རྒྱུ། ད་ེསེབས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་
ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་འདྱི་ཆ་ཚང་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཕར་མཐུད་ཐུབ་རྒྱུ་དང། ང་ཚསོ་ལས་གཞྱི་ད་ེའད་ཞྱིག་ད་ེརྱིང་ལས་འཆར་དའེྱི་ནང་དུ་
འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ེའད་བྱུང་བའྱི་མཚམས་ལ་ས་གནས་སོ་སོའ་ིནང་ལ་མྱི་འབོར་གྱི་གངས་ཐ་ོརེད། དགེ་འདུན་པའྱི་གནས་
སྟངས། སོབ་གྲྭ་ག་ཚདོ་ཅྱིག་ཡོད་རདེ། སོབ་གྲྭར་འཛིན་ཁང་ག་ཚོད་བར་དུ་ཡོད་རདེ། དའེྱི་ནང་དུ་སོབ་ཕུག་ག་ར་ེག་ར་ེཡོད་རདེ།་
སོབ་ཚན་ག་ར་ེལེན་གྱི་ཡོད་རེད། གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་གནས་ཚུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཕར་གྱི་ཆ་ཚང་ལ་བལྟས་ཏ་ེསྟོན་ཐུབ་
རྒྱུའྱི་གནས་བབ་བཟོ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་དེ་རེད་བསྡད་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ལས་ཁུངས་རེ་རེའྱི་ནང་གྱི་མྱི་རེ་རེའྱི་མདུན་དུ་ 
Desktop ར་ེར་ེཉར་བསྡད་ཡོད་རེད་ད་ེམ་ཟད་གོག་ཀླད་ཡོད་རེད། ipad ཉར་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མའྱི་ནང་ Internet ཡོད་
རདེ། ངས་དུས་རྒྱུན་དུ་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ལས་ཡུལ་དངོས་སུ་དེང་དུས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་འཕྲུལ་ཆས་ད་ེའད་མང་
པ་ོས་ོསོའ་ིམདུན་དུ་ཡདོ་རདེ་ད།ེ དའེྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་ལྕགས་པར་རྒྱག་རྒྱུ་མ་གཏགོས་ཧ་ལམ་ལས་ཀ་མེད་མཁན། ཉ་ོཆ་རྒྱག་རྒྱུ་
དང་ཚོང་གྱི་ཐོག་ལ་ཁེ་ཕན་ག་ར་ེའདུག བར་ལམ་སྱིད་སོང་གྱིས་ལས་བྱེད་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། TCRC 
ནས་གངས་ཐ་ོཞྱིག་ང་ཚའོྱི་ Internet བེད་སདོ་གང་ལ་བཏང་གྱི་འདུག་གམ་ཟརེ་དུས། ལས་བྱདེ་མང་པསོ་ཉ་ོཆ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། 
ད་ེའད་ལ་སོགས་པའྱི་ཐོག་ལ་བད་ེསོད་འགོའ་ིཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཏན་ཏན་བྱུང་ཡོད་རེད། དངོས་སུ་ལས་ཀའྱི་ཐོག་ལྟ་ཡོང་པ་
ཡྱིན་ན། ཆ་རེན་ཆ་ཚང་སྐྲུན་ཡོད་རེད། ཆ་རེན་བསྐྲུན་པ་གཞྱིར་བཟུང་བེད་སོད་མ་ཐུན་པ་བྱས་ནས། ཡྱི་གེ་ལྕགས་པར་རྒྱག་
རྒྱུ་དང་ཚོང་ཁང་ནང་ལ་ཉ་ོཆ་གང་ནས་རྒྱག་ན་ཡག་པ་དང་། ཅ་ལག་ག་ར་ེཡག་པ་རག་གྱི་འདུག ད་ེའད་ལྟ་རྒྱུ་ཙམ་ལས་མེད་པ་
ཡྱིན་དུས། དེ་འད་འགོ་སོང་གཏང་པ་ཡྱིན་ན་དགོས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ལྕགས་པར་རྒྱག་རྒྱུ་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་ན་གོག་གྱི་ 
Electricle Type Machine ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོའག་ོསོང་ཆེན་པ་ོགང་ཡང་གཏང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེའད་གཞག་ན་མ་
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འགྱིག་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་བསམ་རྒྱུའྱི་ཚརོ་བ་དུས་རྒྱུན་སེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། སོང་ཙང་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་མ་འོངས་པ་ཚད་
དང་ལྡན་པ་ཡོང་རྒྱུར་ད་ེརྱིང་གྱི་ཨ་རྱིའྱི་ལས་འཆར་དེའྱི་ནང་ལ་དེ་བླུགས་ཡོད་པ་རེད། བླུགས་པའྱི་མཚམས་ལ་མ་འོངས་མྱི་
འབོར་རདེ། གནས་སྟངས་གང་ཅྱིའྱི་ཆ་ནས་ཀང་ད་ེསྔ་མདེ་བསྡད་པ་ཞྱིག་གསར་གཏོད་ཀྱི་ལམ་ནས། གང་ལ་གང་ཙམ་ཚང་མས་
མྱིག་དཔ་ེལ་རྒྱུ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་བཟ་ོཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། 
 USAID གྱི་ད་ལྟའྱི་ས་ཡ་ཉྱི་ཤུ་ར་གསུམ་ནས་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུ་ཙམ་བུ་ལོན་ནང་ཡོང་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་གནང་ཡོད་ཟེར། དེའྱི་
ཐོག་ལ་ངས་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་འགྱིག་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད་གང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག  བཀའ་ཤག་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་
དགངོས་བཅད་གནང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་རདེ་དན་གྱི་འདུག ད་ེནས་རྒན་གས་ོཁང་གྱི་འགན་འཛནི་གྱི་གནས་བབ་
རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ཧ་ཅང་གྱིས་གསལ་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན། ར་བའྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་ལམ་སྟོན་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ཁ་གསལ་པ་ོཡོད་རེད། 
དགངོས་པ་ཞུ་དང་མ་ཞུ་ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེཚ།ོ སྔནོ་མའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ལན་གསལ་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ོབདག་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཁྱིམས་
སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་ཐོན་དགོས་རྒྱུ་དང་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་གང་
ཡང་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ པའྱི་ཚེས་ ༡༠ གངས་ནས་ལོ་
གཉྱིས་ཀྱི་ཆོད་གན་ད་ེཚང་འགོའ་ིཡོད་རེད། ད་ེཚར་པའྱི་ཚབ་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་གསེང་ཞུས་ནས་མུ་མཐུད་ནས་འཇོག་དང་
མྱི་འཇགོ་ཟརེ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་གསལ་པ་ོཆགས་ཀྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆགོ ཏགོ་ཙམ་སྐུ་བཞུགས་གནང་རགོས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་
གསངེ་ཡྱིན། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སྔོན་རྱིས་ཐོག་བག་ོགེང་དང་གཏན་
འབེབས་ཐོག་ཕེབས་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ཐོག་ལ་ཕེབས་བཞྱིན་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་
བཀའ་བླནོ་མཆགོ འཕྲསོ་ད་ེགསུང་རགོས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་ད་ལྟ་རྱིས་འགོ་ ༦ པའྱི་ནང་ལ་སྱིར་ཅོན་ཏ་རའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་
ཆ་ཚང་མཇུག་བསྱིལ་བ་རེད། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྔོན་རྱིས་འབུམ་བཅུ་ཙམ་འཁེར་འདུག འདྱི་ག་རེ་གནང་རྒྱུ་རེད་དམ་ཞེས་
བཀའ་འདྱི་ཕེབས་སོང། ར་བའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཆ་ཚང་མཇུག་བསྱིལ་བ་རེད། དངོས་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་གོག་འཁྱིད་རྒྱུའྱི་
ལས་གཞྱི་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་ལྷག་ཡོད་རདེ། འདྱིའྱི་ཆདེ་དུ་སམོ་དངུལ་འབུམ་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་འཁེར་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ལྡྱི་ལྱི་དང་
ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ས་ཆ་ཉ་ོརྒྱུ་རདེ། འདྱི་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞལ་བཞེས་བྱུང་འདུག འདྱི་བྱུང་བ་གཞྱིར་བཟུང་ད་རམ་ས་



29 
 

ལ་དང་འདྱིའྱི་ཁུལ་དུ་གནང་འཆར་ག་ར་ེཡོད་ཁ་སང་སྱིར་བཏང་སྙན་གསངེ་རབོ་ཙམ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། སོང་ཙང་གནས་བབས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་ཆ་ཉ་ོཆོག་པ་དང་གསོལ་རས་རག་རྒྱུ་རེད། ད་ེབཞྱིན་བོགས་མ་རག་རྒྱུ་ད་ེའདའྱི་ཆ་རེན་འཛོམས་པ་ཡྱིན་ན་ང་
ཚོས་རྱིམ་པས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་དོན་དང་ལྡན་པ་ཡོང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ནང་སྱིད་ཀྱི་ཟུར་བཀལོ་དང་འབལེ་བའྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཁག་ཅྱིག་ཡོད། དང་པ་ོདརེ་ཟུར་བཀལོ་ 
༡་༤ ཅ་པ་དའེྱི་ས་ོནམ་བུན་གཏོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞེས་པ་ད་ེལ་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ལ། དེའྱི་བུན་ལོན་གཏོང་རྒྱུར་དུས་ཚོད་ངསེ་
ཅན་ཡོད་རེད་དམ། དུས་ཚོད་འདྱི་ནས་དེའྱི་བར་ལ་ལེན་ཆོག་གྱི་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་རག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ད་ེའདའྱི་དུས་ཚོད་ངེས་
ཅན་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ད་ེསྔ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་ཆ་ེབར་མ་རོས་པའྱི་ལོ་
ཏགོ་ཅེས་པ་ད་ེམང་ཆ་ེབས་འདེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་ོནམ་འདེབས་ལས་ལ་སྣ་ཁ་མྱི་འད་བ་མང་པ་ོཡོད་རེད། དེའྱི་
དུས་ཚོད་ལ་མྱི་འད་བ་མྱི་འད་ཡོད་དུས། འདྱིའྱི་དུས་ཚདོ་དརེ་ངསེ་ཅན་ཡདོ་རདེ་དམ་མ་རདེ། བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཟུར་བཀོལ་གྱི་ན་པ་དརེ། ད་ེསྔ་བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མའྱི་སྐབས་ནས་རེད། གཞྱིས་ཆགས་སྤུན་སྱིང་ཧ་ཅང་
གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ནས་ལས་རྱིམ་མང་པ་ོཞྱིག་བསྱིགས་ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་གྱི་ཡོད་རེད་
དམ་མ་རེད། ཁ་སང་སྔནོ་རྱིས་ནང་ལ་འབུམ་གཅྱིག་ཙམ་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག དེའྱི་ལས་རྱིམ་ད་ེམུ་མཐུད་ད་ེགནས་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། 
ད་ེདནོ་འབས་སནོ་པ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་གང་འད་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། 
 ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ་དོན་ཚན་ཕ་ད་ེཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཕལ་ཆེར་གོང་དུ་སྐུ་ང་ོབཀའ་བློན་མཆོག་ནས་ལན་
འདེབས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་གངས་ཐ་ོབསྡུ་རུབ་ད་ེགསུངས་སོང། ད་ེརང་ཡྱིན་ན་ལན་འདེབས་གང་ཡང་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག 
གལ་སྱིད་འདྱི་མྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེགང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཏུ་མཐངོ་གྱི་
འདུག ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་གངས་ཐ་ོཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཟུར་བཀལོ་ལ་དྱི་བ་ད་ེརང་ཡྱིན། དྱི་བ་གཞན་ད་ེདག་གཞན་པའྱི་སྔནོ་རྱིས་སྐབས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས། 
 



30 
 

སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་ལ་དྱི་བ་བཞྱི་དང་། འབོད་བསྐུལ་གཅྱིག་བཅས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དྱི་བ་དང་པ་ོདེ། 
ཟུར་འཛར་ ༦ པའྱི་རྱིས་འག་ོཨང་ ༤ པ་ད་ེཡྱིན། བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་པའྱི་ན་གཞོན་ལས་མེད་ཆེད་ལག་ཤེས་དང་སྐད་
ཡྱིག་སྦྱོང་བརྡར་ལས་གཞྱི་ཟརེ་བ་ད།ེ སྱིར་བཏང་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདགས་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ལས་གཞྱི་འདྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཧ་
གོ་ཡྱི་མེད་པའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོཞྱིག་ཚོར་སོང་། རྱིས་འགོ་ཨང་ ༤ པ་དང་ ༥ པ་གཉྱིས་ཀ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ༥ པ་རླངས་འཁོར་
སྦྱོང་བརྡར་བྱ་རྒྱུ་ད་ེའད་རེད། ཁ་ལོ་བའྱི་སྦྱོང་བརྡར་བྱ་རྒྱུ་ད་ེའད་རེད། མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཧ་གོ་གྱི་མེད་པའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོཞྱིག་
ཚརོ་སོང་། ད་ེའད་སོང་ཙང་མང་ཚགོས་ལ་ག་ོརྟགོས་གསལ་པོར་སལེ་རྒྱུ་དང་སགས། དྱི་བ་ག་ར་ེཡྱིན་ཟེར་ན། རླངས་འཁོར་ཁ་
ལ་ོབའྱི་སྦྱོང་བརྡར་བྱ་རྒྱུ་ད་ེརྡ་རམ་ས་ལར་གཅྱིག་ཡོད་བསམས་བྱུང་། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་ས་གནས་གཞན་པ་ལ་ད་ེཡོད་དམ་མེད། 
ད་ེདྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 དྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེ། ཤོག་ངསོ་ ༣༥༦ རྱིས་འག་ོ ན་པ་དརེ་སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ལས་གཞྱི་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག ད་ེལ་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ འབུམ་གཅྱིག ད་ལྟ་འབུམ་གཅྱིག་རེད་འདུག སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཟེར་བ་འདྱི་སྔོན་མ་ནས་གསུང་
བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྐབས་ནས་སྐད་ཆ་ད་ེབྱུང་ཡོད་རེད་བསམས་སོང་། རྒྱུན་རྱིང་པ་ོགང་ལ་གང་འཚམས་སོང་ཡོད་རེད། 
སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཟརེ་བ་འདྱིར་ད་ལྟ་བར་དུ་གྲུབ་འབས་ག་ར་ེཐནོ་ཡདོ་རདེ་དམ། རྡགོ་རྡགོ་བཤད་ན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་
རགོས་རམ་བྱདེ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་དངུལ་འབོར་ག་ཚོད་ཙམ་གྱི་རགོས་རམ་བྱུང་ཡོད་རདེ་དམ། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ག་
ར་ེཆགས་ཡོད་རདེ་དམ་ཞསེ་ད་ེདྱི་བ་གཉྱིས་པ་ད་ེཡྱིན། 

དྱི་བ་གསུམ་པ་དེ། རྱིས་འགོ་ད་ེཡྱི་ ཕ་པ་དེར་བོད་མྱིའྱི་ནུས་ཤུགས་གངས་ཐ་ོབསྡུ་རུབ་ལས་གཞྱི་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག 
འདྱིའྱི་སྒང་ནས་གསུངས་སོང་དེར་མེད་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག དེའྱི་འོག་དེར། རྱིས་འགོ་པ་ད་ེརེད་འདུག གངས་སྱིད་མེ་ཏོག་བུ་
བཅོལ་ཁང་གྱི་དགེ་རྒན། མ་མ་དང་ཕྲུ་གུའྱི་ལྟ་ོདོད་ཟེར་བ་ད་ེཡྱིན་ན། ད་རེས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྱིས་ཞུས་མྱི་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་
༡༧ ཞུས་འདུག ད་རེས་མེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡྱིན་ནམ། ད་ེདང་མཉམ་དུ་གངས་སྱིད་མེ་ཏོག་བུ་བཅོལ་ཁང་འདྱིར་
སྱིར་བཏང་གཞུང་ཞབས་དེ་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་བཅོལ་གྱི་ཡོད་རེད་ཀང་། འདྱི་ཁུལ་གྱི་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་རེད། 
གངས་སྱིད་ཁུལ་ན་ཡདོ་མཁན་ཚརོ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ད་ེཚའོྱི་སྒང་ལ་དགོངས་པ་བཞསེ་རྒྱུ་ཡོད་
དམ། སྱིར་བཏང་གངས་སྱིད་མ་ེཏགོ་བུ་བཅལོ་ཁང་ད་ེཁ་ོརང་ཚའོྱི་ཕ་མའྱི་ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་འགོ་ལ་འག་ོགྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་
སྒང་ལ་ར་ེབསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འདྱི་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མེད། 

མཐའ་མ་ད་ེལ་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཟེར་ནའང་རེད། བཀའ་ཤག་ལ་ར་ེབསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། བོད་མྱིའྱི་གཅྱིག་བསྡུས་
ཡར་རྒྱས་ཟརེ་ནའང་རེད། བོད་ནས་ཡོང་མཁན་ད་ེཚ་ོལ་གཞྱིས་ཆགས་གསར་པའྱི་ལས་གཞྱི་ད།ེ སྱིར་བཏང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་
གསུངས་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་དམྱིགས་བསལ་འཐོལ་པ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། གལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་རེད། ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་
རྣམས་པས་གསུངས་པ་དེ་དག་ཚང་མ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་གྱི་ཡོད། དེ་དང་མཉམ་དུ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་
འདྱིའྱི་སྒང་ལ་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱིད་བྱུས་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག ཁ་སང་ཕག་སེལ་སྱི་
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འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་སོང་། ད་ེལ་ལན་གསལ་པ་ོཞྱིག་རག་མ་སོང་བསམ་གྱི་འདུག དཔེར་ན། ས་གནས་ཁ་ཤས་
ཀྱིས་སྔོན་མ་ནས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་ཡང་ལན་འབྱརོ་མ་སོང་། གཞྱིས་ཆགས་ཀང་ཐབོ་མ་སོང་། རེས་ལ་ཁ་
ཤས་ལ་ཐོབ་འདུག་ཟེར། དེའྱི་འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་དང་དེའྱི་ལས་རྱིམ་སྱིག་སྟངས་ག་ར་ེཡོད་རེད་ཟེར་ནས་དྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་
སོང་སྟེ། ད་ེལ་ལན་གསལ་པ་ོཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་བསམས་སོང་། ང་རང་གྱིས་མ་གོ་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས། ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་
པར་གནད་དོན་ཆ་ེརུ་འག་ོརྒྱུ་དང་། དཀའ་ངལ་ཆ་ེརུ་འག་ོརྒྱུ་མ་གཏོགས་ཆུང་དུ་འག་ོགྱི་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེས་ནས་
བཀའ་ཤག་ལ་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་དགོས་ཀྱི་རདེ་སྙམ་གྱི་འདུག ཁ་གསལ་པ་ོད་ེའད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨༌༌༌༢༠༠༩ ད་ེའད་ནས་གཞྱིས་ཆགས་སང་བརྟན་ཟེར་བའྱི་སྐད་ཆ་ད་ེཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞྱིས་
ཆགས་ས་བརྟན་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག སྐར་མ་
གཅྱིག་ལས་ལྷག་མེད།) ལགས་ས།ོ ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གསར་འབྱརོ་གྱི་འཚ་ོརྟནེ་ད་ེད་ེལས་ཀང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་སྙམ་གྱི་འདུག 
གསར་འབྱོར་གྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ལ་ཐུག་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ཡོང་བཞྱིན་པ་ཚང་མ་གནས་སྟངས་དང་
དཀའ་ངལ་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་འགོ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེཤེས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྒང་ནས་གནད་འགག་ཆེན་
པ་ོརེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་ལ་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་ག་སྱིག་དང་། སྱིད་བྱུས་དང་ད་ེའད་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག ད་ེག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་འགོ་དང་འབེལ་བའྱི་ངའྱི་དྱི་བ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གནང་ཟྱིན་སོང་། སྱིར་
བཏང་སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཟེར་རྒྱུ་དེ་རེད་འདུག སྔོན་མ་གཞྱིས་ཆགས་མགོ་སེལ་ཟེར་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་རྱིང་སང་ཉྱིན་སྐུ་
བཞུགས་ཡྱིན་པ་ད་ེཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་མ་རེད། བྱས་ཙང་དེའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེགང་འད་ཆགས་ཡོད་མེད་ད་ེདྱི་གནང་ཚར་སོང། ད་ེ
དང་འབེལ་ནས་ས་ོས་ོགསར་འབྱོར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། གང་ཟེར་དགོས་རེད། ཞུ་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ལ་ལྟོས་ནས་གནད་
དནོ་ད་ེཚ་ོལ་འགེལ་བཤད་གང་འད་བྱས་ནས་རྒྱག་ཡོང་དང་མྱི་ཡོང་བསམས་ནས་ཁ་སང་ནས་བཟུང་སྟ་ེཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་བསམ་བླ་ོ
འད་པོ་བཏང་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་གཅྱིག་བཤད་ནའང་འད་མ་བཤད་ནའང་འད། གང་ལྟར་འགེལ་བཤད་
བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དེ་གསལ་པོ་འད་པོ་ཞྱིག་རེད། དེའྱི་ཆ་ནས་གསར་འབྱོར་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དེ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མ་རེད། ཚང་མས་
མཁེན་གྱི་ཡོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་ཐོག་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཟེར་རྒྱུའྱི་ཐ་སྙད་ཅྱིག་ཡོངས་
བསགས་ཟྱིན་པ་འད་པོ་ཞྱིག་རེད། ནང་དོན་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་ཞྱིབ་ཚགས་ད་ེཕལ་ཆེར་མཐོང་མ་སོང་སྟེ། ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་
ཞྱིག་མྱི་འདུག བྱས་ཙང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་དངསོ་གནས་དང་གནས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་སྱིག་པ་ཡྱིན་ན། དའེྱི་ནང་ནས་གལ་ཆ་ེཤོས་
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ཤྱིག་བདོ་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་མཁན་ད་ེཚ་ོལ་དངསོ་གནས་དང་གནས། ད་གྱིན་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གསུང་པ་
ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས། དེའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་དངསོ་གནས་དང་གནས་བོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དོན་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་
ཡོང་མཁན། ས་ོས་ོདངསོ་གནས་དང་གནས་ཆ་ཚང་བླསོ་གཏངོ་ཐུབ་མཁན་གྱི་ད་ེའདའྱི་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ེནས་རྒྱ་
གར་ལ་འབྱོར་ཚར་བའྱི་རེས་ལའང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སོགས་པར་སོ་སོའ་ིག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། ལྟོ་མགོ་གང་ཐོན་གྱིས་ལས་ལ་མྱི་
འཇུག་མཁན་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མ། ཤེས་ཡནོ་ཡོད་དང་མེད་ལ་སོགས་པའྱི་རྱིགས་འད་དང་མྱི་འད་མང་པ་ོ
ཞྱིག ས་སེར་གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་ན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལ་བདག་པ་ོཡག་པ་ོཞྱིག་བརྒྱབས་ནས་ང་ཚོའྱི་ར་དོན་གྱི་
ཐགོ་ལ་ཁོང་རྣམ་པའྱི་ནུས་པ་ད་ེབེད་སདོ་ཡག་པ་ོཞྱིག་གཏངོ་ཐུབ་དགསོ་རྒྱུ་ད།ེ ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ནས་གལ་ཆནེ་
པ་ོཞྱིག་དང་། ང་ཚསོ་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ལམ་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་ན་ཆགས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ད་ེཕལ་ཆེར་གསལ་པ་ོའད་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐགོ་ནས། ལྷག་པར་དུ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་ཐོག་ནས་ལྱི་ལྱི་བོད་མྱིའྱི་
གོང་སྡ་ེགསར་རྒྱག་བྱས། དའེྱི་སྐརོ་ལ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་ལ་ད་ོབདག་ཡར་ལང་སྡོད་མཁན་འདྱིས་སྐར་
རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན། དྱི་བ་གཏངོ་དུས་ལྱི་ལྱི་བོད་མྱིའྱི་གོང་སྡ་ེམག་ོབཙུགས་ཟྱིན་པ་རདེ། ད་སྙན་ཞུ་འབྱརོ་རྱིམ་
བཞྱིན་དུ་ཁངོ་རང་ཚའོྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་གོམ་པ་སསོ་དང་ས་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་གསུང་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་ད་ེལ་
དའེྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བསྔགས་བརོད་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེལ་རྦད་ད་ེམྱིག་གཉྱིས་ཅརེ་ནས་ད་ེལ་ལྟ་བཞྱིན་
ཡོད། དའེྱི་ཆ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐགོ་ནས་དའེྱི་ཐོག་ལ་སྙྱིང་སྟབོས་ཆནེ་པ་ོབྱས་ནས་གམོ་པ་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་གོམ་ཞེང་ཆནེ་པ་ོ
བྱས་ནས་མདུན་སོད་གནང་དགོས་རྒྱུ་ད།ེ ང་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་ངོས་འཛིན་གང་འད་ཟེར་དགོས་རདེ། ནན་པ་ོབྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེའྱི་
སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་སྡདོ་སྒར་ཁག་ཏུ་གསར་འབྱརོ་གྱི་གངས་འབོར་ད་ེཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་
པ་ོཡོད་རདེ་ཟརེ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏ།ེ དེའྱི་སྐབས་སུ་གནང་མེད་མ་འོངས་པར་འཕྲསོ་དནོ་གྱི་དྱི་བ་ནང་ནས་ད་ེའད་གནང་གྱི་ཡྱིན་
ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གང་ཡང་གྲུབ་ཡོད་ས་མ་རེད། བྱས་ཙང་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་བྱུང་ན་ཞྱིབ་འཇུག་
ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ངས་སྔོན་མ་སྐར་རྟགས་
ཅན་གྱི་དྱི་བ་ནང་ནའང་ར་ེབ་ཆེ་ཤོས་དེ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་འད། སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་འད་
གསར་འབྱོར་ལ་ལས་གཞྱི་གང་བསྐྲུན་གྱི་ཡོད་པ་དེ། དངོས་གནས་དང་གནས་ཡོངས་ཁབ་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉྱི་མ་འད་ཞྱིག་གྱི་འོག་
ནས་ལག་ལེན་བསྟར་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེལ་བསྙོན་འདོགས་གཞྱི་དང་འགེལ་བཤད་ལོག་པ་རྒྱག་གཞྱིའྱི་རྱིགས་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་མ་རེད། 
ད་ེལའང་ཚིག་གསལ་པ་ོབྱས་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེལ་དོགས་པ་ཟ་དགོས་པ་དང་དོགས་སོང་བྱེད་དགོས་རྒྱུའྱི་ད་ེའད་སྱི་
ཚོགས་ནང་ནས་གེང་སོང་ཡོང་གྱི་མ་རེད། ད་ེའད་མྱི་ཡོང་བ་ལ་ཐབས་ཤེས་གང་འད་འདུག་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། སྱིད་བྱུས་ཚད་ལྡན་
ཞྱིག་གྱི་འགོ་ནས་ལས་གཞྱི་ད་ེལག་བསྟར་གནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདགས་ཤྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་
དུས་ཚང་མ་ལ་ཁབ་མཉམ། ཉྱི་མ་དང་སྱིབ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་གནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེ
དཔ་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། ད་ེདང་མཉམ་དུ་གསར་འབྱོར་བ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སེམས་ཚོར་ཡོད་རེད། ང་ཚོའྱི་
དཀྱིལ་འཁརོ་འདྱིའྱི་ནང་ན་ཡོད་མཁན་ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ང་ཚའོྱི་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་རགོས་ཚོགས་མང་
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པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེདམྱིགས་བསལ་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་བརྒྱ་ཆ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་གསར་འབྱོར་བོད་
མྱིའྱི་འཚོ་གནས་དང་སོབ་སྦྱོང་དང་སེམས་ཤུགས་མ་ཆག་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་དེ་གསལ་བོ་
གསལ་རང་བྱས་ནས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། ད་ེག་རང་རེད་ཀང་རེད། དཔེར་ན་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། (དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། སྐར་མ་གཅྱིག་གྱི་ནང་མཇུག་བསྡུ་རགོས་གནང་།) ལགས་ས།ོ དཔེར་ན་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སྔནོ་མ་
ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་ཨ་ོབ་མའྱི་སྐབས་སུ་བོད་དོན་འབེལ་མཐུད་པ་ལྕམ་སྐུ་ས་ར་སྱིམ་བུ་ལེན་ཡྱིན་ན་ཞྱིག་ལབ་ཀྱི་འདུག ཁོང་རྒྱ་
གར་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་གནམ་ཐང་ནས་ཐད་ཀར་དང་པ་ོ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེ་ལ་མཇལ་འཕྲད། 
གཉྱིས་པ་ད་ེགསོག་སྒར་སོབ་གྲྭ་ལ་ཕེབས། གསོག་སྒར་སོབ་གྲྭ་ད་ེགསར་འབྱོར་སྡོད་ས་རེད་ད། གསོག་སྒར་སོབ་གྲྭ་ནས་ཉྱིན་
གུང་ཞལ་ལག་ཡྱིན་ནའང་མཆོད་ནས། རྟེན་ས་དང་དངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་ཞུ་ས་འད་པ་ོཞྱིག་ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེཚ་ོཚང་མ་མཁེན་གྱི་ཡོད་རེད། དེའྱི་ཆ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་སྙྱིང་སྟོབས་ཆེན་པ་ོདང་གོམ་ཞངེ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་དངོས་གནས་
དང་གནས་རབ་བྱུང་ན། གོས་ཚོགས་འདྱི་སང་ཉྱིན་གོལ་མ་ཐག་ཏུ་མཉམ་དུ་གནངས་ཉྱིན་ནས་བཟུང་སྟེ། དའེྱི་སྒང་ལ་དངོས་ཡདོ་
གནས་ཚུལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ལས་དནོ་ཞྱིག་སལེ་རོགས་བགྱིས་ཟརེ་ནས་ར་ེའདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ས་ོནམ་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི་དང་འབལེ་བའྱི་དགངོས་འཆར་གནང་སངོ། བུ་ལོན་གཏངོ་རྒྱུ་
དང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དུས་ཚོད་ངེས་གཏན་འཁེལ་བ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་དམ་ཞེས་དྱི་བ་གཅྱིག་ད་ེརེད་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ནས་ང་ཚོའྱི་སོ་
ནམ་བུན་གཏོང་གྱི་ལས་གཞྱི་འག་ོབཙུགས་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གཙ་ོབ་ོགང་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གཞོན་སེས་
ར་ེཟུང་ཞྱིག་ས་ོནམ་འདབེས་ལས་ལ་སྱིར་བཏང་ད་ོསྣང་དང་དབྱྱིངས་ཡདོ་བསྡད་པ་ཞྱིག་ལ་ལས་ཀ་ལས་རྒྱུའྱི་མ་ར་མ་འདང་བའྱི་
རྱིགས་ ཤྱིག་ཡོད་རེད། རྱིགས་གཅྱིག་ས་ོནམ་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་ད་ེཙམ་གྱི་ད་ོསྣང་མེད་ནས་ནང་ཁུལ་བོགས་མ་བཏང་བཞག་
པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ད་ེའད་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚའོྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོད་ེགཞྱིས་ཆགས་ནང་
ལ་ས་ོནམ་འདབེས་ལས་བྱདེ་ཐུབ་མཁན་ཚ་ོལ་ང་ཚསོ་མཐུན་འགྱུར་ཞྱིག་སྦྱར་བ་ཡྱིན་ན་དསེ་གཞྱིས་ཆགས་སྱི་ཡོངས་ལ་མྱིག་
དཔ་ེབཟང་པ་ོཞྱིག་བསྐྲུན་ནས་ས་ོནམ་འདབེས་ལས་ཀྱི་ཐད་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ད་ོསྣང་ཆེ་རུ་ཡོང་བའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་བཟུང་
ནས་ད་ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་ནང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆེར་བུ་ལོན་གཏོང་རྒྱུར་འབུམ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ་ག་བཞྱི་ཙམ་ཞྱིག་
བཞག་ཡོད་པ་རདེ། 
 ད་ེབཞག་ཡོད་པ་ད་ེརྱིམ་པ་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་ཡོད་རེད། དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་གྱི་ནང་ལ་སེད་ཀ་མེད་པའྱི་བུ་ལོན་གཡར་
རྒྱུ་གཅྱིག་ཡོད་རེད། དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཟེར་དུས་སྟོན་ཐོག་ཅྱིག་འདེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། སྟོན་ཐོག་ད་ེའདེབས་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་
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བྱས་པ་ནས་བཟུང་མཐའ་མ་ལ་ོཏགོ་ད་ེས་ོསོའ་ིལག་ཏུ་མ་སོན་པའྱི་བར་གྱི་དུས་ཚོད་ད་ེལ་ག་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། དའེྱི་ནང་ལ་ཆ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆརེ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་བཅ་ོབརྒྱད་ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
 དེ་ནས་རྱིགས་གཅྱིག་ལ་གནས་སྟངས་ཡག་ཙམ་ཡོད་དུས་སེམས་ཤུགས་རང་སར་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་སེད་ཀ་བརྒྱ་ཆ་
གཉྱིས་གསུམ་དེ་འད་ཞྱིག་སྣེ་སེལ་བརྒྱབ་ནས་ད་ེའད་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་གཅྱིག་འདྱི་ལྟར་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་རེད། དེ་ག་ནང་
བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་དཔེར་ན་འཕྲུལ་རདོ་ཀྱི་ཅ་ལག་ད་ེའད་ཉ་ོཡྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ལ་རྒྱབ་གཉརེ་དང་
ཁག་ཐེག་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འཕྲུལ་རོད་ཉ་ོརྒྱུ་དང་བུ་ལོན་གནང་རྒྱུའྱི་ལམ་
ལུགས་གཅྱིག་ཡོད་རདེ། འདྱི་སྙན་གསངེ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་རེད། སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་སྐརོ་ལ་ད་ེསྔོན་གོས་ཚགོས་ཀྱི་ནང་དུ་རབོ་
ཙམ་ཞྱིག་སྙན་གསེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་བསྐྲུན་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་གནས་ཚུལ་ད་ེགཞྱིས་ཆགས་ཁག་
ལ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་རག་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་གཅྱིག་པ་ོརེད་དམ་ཟེར་ན་ར་བ་རང་ནས་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་
ཡུལ་གཙ་ོབ་ོའདྱི་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཚ་ོདང། ཕྱི་རྒྱལ་ས་ཐག་རྱིང་པ་ོལ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཚ་ོ
ནང་ཁུལ་མཛའ་མཐུན་མཉམ་ལས་ཡོང་རྒྱུ་དགོངས་པ་གཙ་ོབོ་ད་ེརེད། ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ལྟ་གྲུབ་གཞྱིར་
བཟུང་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིཐོག་ནས་ཕ་གྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་བོད་མྱི་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ནས་གཞྱིས་
ཆགས་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་ནང་སྱིད་ཁོངས་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ར་བའྱི་མང་པ་ོཡོད་རེད། ད་ེཡོད་པའྱི་ནང་ནས་ས་ོགས་བཅུ་ཞྱིག་ངོས་
འཛནི་ཞྱིག་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 

ད་ེགཞྱིར་བཞག་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ནས་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ལ་ས་གནས་
འག་ོའཛནི་རདེ། ས་གནས་གསོ་ཚོགས་རདེ། རང་བཙན་ཚགོས་ཆུང་རདེ། ལས་ཀྱི་སྣ་ེམ་ོབ་ཡདོ་བསྡད་མཁན་ཚའོྱི་ས་གནས་ས་ོ
ས་ོཐོག་ལ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས། ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཕ་གྱིའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ས་ཁུལ་གང་དུ་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ནའང། རོགས་པ་བྱེད་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་འདྱི་དང་ཕར་ཚུར་འབེལ་བ་གནང་ནས། ས་གནས་ས་ོསོའ་ིནང་ལ་ཚོང་དང་ད་ེ
འདའྱི་ལས་དོན་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་ཤེས་ཡོན་རདེ། ཆོས་རདེ། རྱིག་གཞུང་རེད། གོམས་གཤྱིས། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ལ་ཕར་ཚུར་
མུ་མཐུད་ནས་འབེལ་བ་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། རྱིམ་པ་བཞྱིན་གནས་སྟངས་ཡག་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་ནང་ལ་གཞྱིས་
ཁག་ལ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕར་ཟླ་གཅྱིག་གཉྱིས་ད་ེའདའྱི་ཉམས་མོང་གསོག་ཕྱིར་འག་ོརྒྱུ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ནང་
ལ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོབོད་པའྱི་གནས་སྟངས་དང་སབས་བཅོལ་གྱི་གནས་བབས་མཁེན་རྟོགས་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་རྒྱ་གར་
གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཚུར་འངོ་སྟ་ེམྱི་མང་མཉམ་དུ་མཉམ་གཤྱིབ་བྱས་ཏ་ེགནས་སྟངས་རྟགོས་ཞྱིབ་ཡོང་བ། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་གཙ་ོ
བ་ོདགོངས་པ་འདྱི་བཞསེ་པ་རདེ། འདྱི་བཞེས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ད་ལ་ོང་ཚོས་འདྱིའྱི་ནང་ཕན་ཚུན་འབལེ་བ་བྱདེ་རྒྱུ་དང་འདྱི་འདའྱི་
ཡྱིག་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ར་ཆད་མ་བཏང་ཙམ་ཞྱིག་སྔོན་རྱིས་ནང་ལ་སྒོར་མ་ོའབུམ་གཅྱིག་ཙམ་བཞག་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ར་ཝང་
ལར་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་ར་ཝང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ (Belgium) ལ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་
ཕག་རོགས་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེསྔ་གནང་ཟྱིན་པ་འདྱི་ཁྱི་ལྔ་ཙམ་ཞྱིག་གནང་འདུག བར་ལམ་ ༢༠༡༦ དང་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ཡུ་
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སྒོར་ (Euro) ཆྱིག་སྟོང་ཙམ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞེས་བྱུང་བ་རེད་དེ། ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ད་ེའབེལ་བ་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ལ་དྭགས་
བསོད་ནམས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་ (France) ལ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་
འབལེ་བ་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། ཟླ་བ་ ༥ དང་ ༦ པའྱི་ནང་ལ་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་ཕན་ཚུན་འབེལ་བ་གང་ལ་གང་འཚམ་གནང་བ་མ་
གཏོགས། གང་ལྟར་ང་ཚ་ོའདྱིར་དགོངས་འཆར་སྟོན་རྒྱུ་འདྱི་དངུལ་འདྱི་གཙ་ོབ་ོཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་འད་ཞྱིག་རདེ་འདུག་སྟ་ེའདྱི་ར་བ་
ཉྱིད་ནས་མ་རེད། གཙོ་བོ་ང་ཚོའྱི་འབེལ་བ་འདྱི། བོད་རྱིགས་དང་བོད་རྱིགས་ཀྱི་འབེལ་བ་འདྱི་དམ་ཟབ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟའྱི་ཆར་དམྱིགས་བསལ་དངུལ་འདྱི་ཙམ་འབྱརོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག 
 ཧུན་སུར་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། (New York) དང་ (New Jersey) ལ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་བོད་
རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་འདྱི་གནང་པ་རེད། ཐོག་མ་ཁོང་ཚ་ོའདྱིར་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ས་གནས་རང་ལ་འབུམ་གཅྱིག་
གསལོ་རས་གནང་འདུག ད་ེནས་མུ་མཐུད་ད་ེཁོང་རང་ཚརོ་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེནའེུ་ཡོག་ལ་ཁོང་ཚསོ་ཚགོས་ཁང་གསར་པ་
ཞྱིག་རྱིན་པ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོསད་ནས་ཉོས་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་རྱིན་པ་ད་ེགང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གྲུབ་ཚར་བ་ཡྱིན་ཟེར། སོང་
ཙང་རྱིན་པ་དེ་ཆ་ཚང་གྲུབ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཚོགས་ཁང་བེད་སོད་བྱ་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཧོན་སུར་ཙམ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་ལ་རོགས་པ་བྱེད་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་ས་རེད་ཟེར་ནས་དེ་འད་
གསུང་སྡོད་ཀྱི་འདུག ད་ེནས་ཉྱིས་སྟོང་བཅུ་དྲུག་ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་ནང་ལ་ཕ་གྱི་ས་གནས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ལ་ཕན་པའྱི་
འབུམ་གཅྱིག་གསོལ་རས་གནང་འདུག ད་ེནས་བཅུ་པའྱི་ནང་ལ་ཕ་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཉྱིན་མའོ་ིཞལ་ལག་དང་ས་འོག་ནས་ཆུ་བྲུ་རྒྱུ་དང་
ཆུ་མཛོད་གསར་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ད་ེའདའྱི་ཆདེ་དུ་ཁོན་བསྡམོས་པས་འབུམ་ལྔ་དང་སྟོང་ཕྲག་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་མཐུན་
འགྱུར་གནང་འདུག་སྟེ་ད་ལྟ་དངུལ་ས་གནས་ལ་འབྱོར་མྱི་འདུག སན་ད་ར་ས་གནས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ New York 
དང་། New Jersey ཡྱིས་ད་ེསྔ་ས་གནས་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་འབུམ་གཅྱིག་གསོལ་རས་གནང་འདུག ད་ལྟ་མུ་མཐུད་
ནས་འབེལ་བ་གནང་སྡོད་ཀྱི་འདུག ཏྱི་ཛུ་གཞྱིས་ཆགས་ཆ་བཞག་ན་ས་སྱི་ཀོན་ (Boston) ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཚོས་ཕྲ་ོ
བང་ཉམས་གསོའ་ིཆེད་དུ་འབུམ་གསུམ་དང་ཁྱི་བརྒྱད་ཙམ་ཞྱིག་གནངས་འདུག ཉྱིས་སྟོང་བཅུ་དྲུག་གྱི་སྱི་ཟླ་བཅུ་གཉྱིས་ནང་ལ་
ཡང་རོགས་དངུལ་འབུམ་གཅྱིག་དང་ཁྱི་གསུམ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག ད་ཕན་ལ་ཕལ་ཆེར་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ནང་ནས་
རྒྱ་གར་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་དངུལ་གཏོང་མཁན་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་དེ་ས་སྱི་ཀོན་མྱི་མང་གྱི་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་རེད་འདུག 
འབུམ་ལྔ་དང་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་ད་ེའད་བྱས་ནས་འབྱོར་འདུག ད་ེནས་དོ་པ་ཏན་དང་བཀྱིས་གྱིང་བལ་ཡུལ་གྱི་
གཞྱིས་ཆགས་ད་ེ California ཁུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚོ་རེད་འདུག སོང་ཙང་། ལོ་ལྔ་བཅུའྱི་ཕ་
གའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་ཆ་ཚང་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ California ཕུལ་འདུག་ཀང་། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཚུར་
བཀའ་ལན་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་འབྱོར་མྱི་འདུག ད་ེནས་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་ར་སུ་ཝ་དང་། ཤར་ཁུམ་ས་གནས་གཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ 
Colorado བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པས་གནང་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ད་ལྟའྱི་ནང་སྱིད་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་དབྱྱིག་གཉནེ་ལགས་
སྐབས་དརེ་ཨ་རྱི་དོན་ཁང་ནང་ཕག་ལས་གནང་སྐབས། ཕར་ཚུར་འགལེ་བ་ཞུས་ཏ་ེད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་འགལེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེ
ནས་ཨ་ོརྱི་ས་ཕུན་ཚགོས་གྱིང་ད་ེཐགོ་ལ་ Portland ས་གནས་བདོ་རྱིགས་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་དངུལ་ད་ེཙམ་འབྱརོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
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མྱི་འདུག གང་ལྟར་ད་ཕན་དངུལ་འབུམ་བརྒྱད་དང་སྟོང་དྲུག་བཅུ་ར་ེགསུམ་ཙམ་འབྱརོ་འདུག ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་ང་ཚའོྱི་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཉྱིས་བར་ཚུར་འབེལ་མཐུད་བྱེད་རྒྱུ་ཙམ་བ་གཏོགས། 
ལས་ཀ་མཇུག་སོང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེས་གནས་ས་ོསོའ་ིཐགོ་ནས་མཇུག་སངོ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ཞུས་ཡོད་རདེ་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་ལས་འཆར་གང་ལ་གང་ཙམ་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་ཁ་ལ་ོཔའྱི་སྦྱོང་
བརྡར་གང་ལ་གང་ཙམ་འདུག ད་ེཚ་ོའདྱིར་ཡོད་པ་གནང་བཞྱིན་ས་གནས་གཞན་ལ་ཡོད་རེད་པས་བཀའ་ཕབེས་སོང་། ད་ེའདྱིར་
ཡོད་པ་གནང་བཞྱིན་ས་གནས་ཁག་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྦྱོང་བརྡར་གྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་དུས་ཚོད་ག་
དུས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་ཤེས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་བཀའ་ཕབེས་སོང་། ང་ཚའོྱི་ངོས་ནས་གསལ་
སགས་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཆ་ཚང་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཐུགས་སྣང་གནང་ནས་གནས་ཚུལ་མཁེན་མཁན་ད་ེཚསོ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། དའེྱི་ནང་ནས་གནས་ཚུལ་མ་ཤེས་པར་ཚུད་མ་སོང་ཟརེ་མཁན་ད་ེསྔ་ཕན་ང་ཚོའྱི་སར་བཅར་གཏུགས་
བྱདེ་མཁན་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། ད་ེབྱས་དུས་ང་ཚསོ་གསལ་བསགས་བྱས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཆ་ཚང་གྱིས་མཁནེ་ནས་དའེྱི་ནང་
ལ་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡོད་པར་ངསོ་འཛནི་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། 

གངས་སྱིད་མ་ེཏགོ་བུ་བཅོལ་ཁང་གྱི་དག་ེརྒན་དང་མ་མ། ཕྲུ་གུའྱི་ལྟ་ོདདོ་ཅྱིག་སྔནོ་མ་རྱིས་འགོའ་ིནང་གསལ་འདུག ད་
རེས་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརདེ་ཟེར་བ་ད།ེ ན་ནྱིང་ང་ཚའོྱི་རྱིས་འགོའ་ིནང་ལ་གསལ་ཡདོ་རདེ། རྱིས་འག་ོད་ེའདྱི་ག་བརྒྱུད་ཟརེ་
བ་ཞྱིག ནང་སྱིད་བརྒྱུད་ནས་རོགས་ཚོགས་ནས་དངུལ་ཐད་ཀར་ལེན་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ཆ་རེན་མ་འཛོམས་དུས། ནང་སྱིད་ནས་
ཁུངས་སོ་སོ་ལ་སོད་རྒྱུ་ད་ེརེད། ད་ལོའ་ིའདྱེིའྱི་ནང་ལ་ཆགས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། རོགས་དངུལ་ཚུར་མ་འབྱོར་བ་ཡྱིན་དུས། ང་
ཚའོྱི་རྱིས་འགོའ་ིནང་ལ་འཁེར་ཡོད་མ་རེད། གལ་སྱིད་འབྱོར་བ་ཡྱིན་ན་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་རདེ། བོད་
ནས་ཚུར་འབྱརོ་བསྡད་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་གནང་ཕོགས་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ཕུགས་འཕརེ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ། ར་བའྱི་སྱིད་བྱུས་སྔ་རེས་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་རྱིམ་པ་མང་པ་ོགནང་ཡོད་རེད། སྱིད་བྱུས་དགོངས་
དནོ་གཞྱིར་བཟུང་ཐགོ་ད་ལྟ་ང་ཚསོ་ལས་ཀ་ལས་བསྡད་ཡདོ་རདེ། དཔརེ་ན་སྡོད་ཁང་གསར་བསྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཤེས་རབ་དགའ་
ཚལ་གྱིང་སོབ་གྲྭའྱི་ལ་ོཚད་སར་རྒྱུ་དང་། ཆ་རེན་བཟང་དུ་གཏངོ་རྒྱུ་དང་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ད་ེསྱིད་བྱུས་ཁ་ོརང་གྱི་དགངོས་དནོ་ལག་
ལེན་ལ་བསྟར་གྱི་ཡོད་རདེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་གངས་ཐ་ོཚད་ལྡན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཏན་ཏན་དངསོ་ཡདོ་རདེ། 
ང་ཚསོ་དགོས་འཁ་ོརང་ལ་གཟྱིགས་ནས། ད་ལའོ་ིསྔནོ་རྱིས་ནང་དུ་འཆར་གཞྱི་ཆ་ཚང་བླུགས་ནས་གོང་དུ་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་
གཞྱིར་བཟུང་། མ་འོངས་པར་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་བར་ང་ཚསོ་ཏན་ཏན་འབད་བརནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་ཀར་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་གོ་སྐབས་ཞུ་དགོས་དོན་དེ། ད་གྱིན་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་སྔོན་ལ་བལ་ཡུལ་ནས་
ཡྱིན་པའྱི་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་ནས་བལ་ཡུལ་མྱི་མང་གྱི་བད་ེབ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་འདྱི་དགོངས་འཆར་
དང་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་བཏནོ་པ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ད་ལྟ་ཡར་ལངས་ནས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་མ་ཞུས་ན། ཏག་ཏག་སྡདོ་ཀྱི་མ་རདེ་བསམ་
ནས་ཆེད་མངགས་ག་ོསྐབས་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་བོད་མྱི་ང་ཚོས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་ཆྱིག་
ཁྱི་ལྷག་ཙམ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་རེད། འདྱི་ལ་བལྟས་ན་རོགས་དངུལ་ཕུལ་རྒྱུའྱི་བརྒྱ་ཆ་ད་ེམྱི་འབོར་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཡག་ཐག་ཆོད་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པ་ད་གྱིན་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དེར། ཨ་རྱིའྱི་རོགས་དངུལ་ས་ཡ་ཉྱི་ཤུ་ར་གསུམ་དའེྱི་སྐོར་
ལ་ལན་མ་ཞུས་སྔནོ་ལ་ད་ེསྔ་ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་ནས་ཡོང་བསྡད་པའྱི་རགོས་དངུལ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དྱི་བ་དྱིས་མཁན་དང་ལན་གནང་མཁན་ཚང་མས་ཐུགས་གཟབ་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད་དན་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཕག་ལས་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་མེད་ད་ེགང་ལ་གང་འཚམ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད་
དན་གྱི་འདུག མྱི་མང་ལ་མར་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་རྒྱུ་དང་ད་ེའད་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་སྔོན་མའྱི་སྔོན་མ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་བལ་
ཡུལ་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དགོས་དབང་གྱིས་ཞུ་མ་ཤེས་ཞེས་གསུང་སོས་ཡོད་པ་རེད། ཐུགས་བརེད་མ་སོང་བའྱི་ཆེད་དུ་བསར་
འདབེས་ ཤྱིག་ཞུས་ན་ཡག་པ་ོའདུག་དན་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ཟེར་ནའང་རེད། འབེལ་ཡོད་བཀའ་བློན་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་ནས་ལན་
འདབེས་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་ཀར་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྱིར་བཏང་ད་ེསྔནོ་གངོ་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་བལ་ཡུལ་ནང་དུ་བཀའ་བླནོ་གཉྱིས་
ཕགོས་ཕབེས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ལ། ང་ཚསོ་གསང་བ་ལ་བཞག་པའྱི་ཁུལ་རདེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ད་རྒྱར་གཟྱིགས་པ་
ཡྱིན་ན་ང་ཚ་ོཕྱིན་པའྱི་གནད་དོན་ར་བ་ནས་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་འདྱིར་གེང་བ་སོང་ཙང། ང་ཚསོ་ཆདེ་མངགས་
གང་ཐུབ་ཀྱིས་དམ་དནོ་བྱས་ནས་ཕྱིན་ཏ་ེལས་ཀ་བྱ་རྒྱུའྱི་བསམ་བླ་ོགཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
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བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ཤག་ལ་བསྟོད་བསྔགས་གནང་སོང་སྟ་ེཡྱིན་ནའང་མ་འངོས་པར་དེའྱི་ཐགོ་ལ་
གང་འད་ཆགས་མྱིན་མྱི་ཤེས། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ལངས་སྡོད་མཁན་གྱིས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་མཁན་གྱི་
དགངོས་པར་ཡོད་པ་བཞྱིན། བཀའ་ཤག་གྱི་བསམ་བློར་འཁརོ་ནས་བྱདེ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། 

ད་ལྟའྱི་ཆར་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ཨ་རྱིའྱི་རོགས་དངུལ་ ༢༠༡༦།༡༠།༡ ནས་ ༢༠༡༧།༩།༣༠ བར་དུ་འགོ་
སྟངས་འདྱི་ཨ་རྱིའྱི་འག་ོསྟངས་སྟེང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་ལ་ས་ཡ་བཞྱི་དང་ཕེད་ཀ་བལ་ཡུལ་ལ་ས་ཡ་གཉྱིས་དང་ཕེད་
ཀ  བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་རྣམ་པ་ཚོས་མ་གསུངས་སྔོན་ནས་དགོངས་པ་ད་ེབཞེས་བསྡད་
ཡོད་རེད། དེ་བཞྱིན་དེ་སྔ་རོགས་དངུལ་ཡོད་བསྡད་ཡོད་པ་འདྱི་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་བཞག་པ་རེད། འཆར་གཞྱི་ལྟར་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་
འབྱརོ་མ་སོང། དསེ་ཕུལ་མ་ཐུབ་པ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ནས་དགོངས་པ་གཅྱིག་རདེ། 

འདྱི་འད་བའྱི་ལས་འཆར་ཡག་པ་ོཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ལས་བྱེད་གཅྱིག་ལ་དཔལ་
འབྱོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་འགན་སད་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུ། ཡར་རྒྱས་ཚོང་ལས་རམ་
འདེགས་ལས་གཞྱི་ལས་བྱེད་ཆེད་མངགས་བཙུགས་རྒྱུ་ད་ེའདའྱི་འཆར་གཞྱི་བང་སྱིག་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་བལ་
ཡུལ་མྱི་མང་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེམ་ཤེས་པ་དང་། མ་རྟོགས་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མ་རེད། ད་ལྟ་སྐད་གགས་ཆེན་པོའ་ིས་ཡ་ ༢༣ 
འདྱི། ལ་ོདང་པ་ོབརྒྱ་ཆ་ ༣༦ བལ་ཡུལ་ལ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དངོས་སུ་ཆགས་མྱིན་ད་ེལས་འཆར་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་རེད། 
འཆར་གཞྱི་བཏང་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། 

ད་ེནས་དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་འདྱི་བཀའ་བློན་ཕོགས་བསོད་ཐོག་ལ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། མ་འོངས་པ་བཅར་ཐུབ་མྱིན་གྱི་
གནས་སྟངས་འདྱི་ད་ེའད་རེད། ད་རྒྱའྱི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་སྟོན་ཡོད་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་འགོ་ས་དེར་ཆ་བཞག་པ་
ཡྱིན་ན་གསར་འགོད་པས་སྐད་ཆ་དྱི་གྱི་འདུག ད་ེརྱིང་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བཟོས་ནས་གཅྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འགན་རང་གྱིས་
འཁེར་དགོས་རེད་ཅེས་དམ་པ་ོབྱས་ནས་མངགས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་གནས་ཚུལ་བཟ་ོམ་བཅུག་པ་རེད། ཚུར་སེབས་ནས་བཟོས་
འདུག འདྱིར་བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡདོ་མ་རདེ་ད་ེཡང་རང་དབང་ཅན་གྱི་གསར་འགདོ་པ་རདེ། 

ད་ེབཞྱིན་གོང་དུ་ས་མཚམས་ད་ེཚ་ོལ་བོད་མྱི་ལྷག་འདུག་གསུང་པ་འདྱི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རེད། བོད་མྱི་
ཡྱིན་མྱིན་གྱི་སྐད་ཆ་ད་ེགཉྱིས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བཀ་ཤྱིས་གྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་བརྒྱུད་ནས་སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་ནས་ཕག་བྱིས་འབྱོར་ཡོད། བཀའ་ཤག་ལ་འབྱོར་ཡོད་རེད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལའང་འབྱོར་ཡོད་རེད། ད་ེལ་མྱི་
མང་པ་ོཞྱིག་ལྷག་བསྡད་ཡདོ་རདེ། དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་བཟ་ོདགསོ་རདེ་ཅེས་ཡྱི་ག་ེཞྱིག་སབེས་པ་རདེ། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚསོ་མཁནེ་གྱི་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ནན་པ་ོབྱས་ནས་ད་ོབདག་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ཞུས་པ་འདྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་ལ་བལྟས་ནས་རེད། ད་ེལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་
ཆེད་དུ་མངགས་ནས་བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་ཆེད་མངགས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་མངགས་པ་རེད། མངགས་རེས་སྙན་ཐ་ོ
འབྱོར་ཚར་བ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལྟ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའད་ཆེད་མངགས་ཤེས་བཞྱིན་དུ་བཞག་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མ་རེད། 
གང་འད་ལྷག་པ་ཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་མྱིའྱི་གངས་ཐ་ོགང་ཙམ་ཞྱིག་འབྱརོ་བ་རདེ། དངསོ་ཡདོ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་བོད་མྱི་ཡྱིན་མྱིན། 
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ད་ེརྱིང་ཁ་སང་བོད་སྐད་རྒྱབ་པ་ཙམ་ཞྱིག་བདོ་མྱི་རདེ་དམ་ལབ་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེདགོས་པ་ཟ་དགོས་པ་ཞྱིག་རདེ། བོད་སྐད་མ་ཤེས་ན་
བོད་མྱི་མ་རདེ་དམ་ལབ་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེཡང་དགོས་འདྱི་ཞྱིག་རདེ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཆགས་བསྡད་
ཀྱི་འདུག བྱས་ཙང་། ང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་ཏན་ཏན་བྱེད་དགོས་ཡོད་དུས་བཀའ་ཤག་གྱིས་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ལ་ཆེད་
མངགས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་སྙན་ཐ་ོད་ེདཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ལ་འབྱརོ་ཚར་སངོ། 

དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཡང་བསར་ང་ཚོས་སར་ཡང་བཀའ་ཤག་དང་ལྷན་དུ་ག་ོབསྡུར་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནད་དནོ་ད་ེདག་མཚམས་ར་ེ
བླངས་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་གནོད་ག་ར་ེབྱུང་གྱི་ཡོད་མདེ་མག་ོཚདོ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འདྱི་བླངས་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་གསལ་བཤད་
ཅྱིག་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མེད་པ་སོང་ཙང་ད་ལྟ་ལངས་སྡོད་མཁན་འདྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚབ་བྱས་ནས་གོ་
སྐབས་བཟུང་བའྱི་ཁུལ་བྱས་ནས་གསལ་བཤད་བྱེད་པའྱི་ཁུལ་ཡྱིན། བྱས་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་བལ་ཡུལ་མྱི་མང་
ཚརོ་ང་ཚ་ོབཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གཟྱིགས་ཕོགས་འདྱི་གཅྱིག་གྱུར། ད་ེབཞྱིན་ལུང་པ་གཞན་དང་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་པ་ཡོད་
རེད། བལ་ཡུལ་ནང་བཞྱིན་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ལྟ་རྒྱུར་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཐབས་ལམ་
འཚོལ་གྱི་ཡོད་རེད། ཕོགས་ཡོངས་ནས་གཅྱིག་གྱུར་ལྟ་རྒྱུ་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱི་འགན་བཞེས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་
ལམ་འད་མྱིན་ཐོག་ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་ལྟ་རྒྱུའྱི་འགན་ད་ེགཅྱིག་གྱུར་འཁེར་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། མྱི་འབོར་ཐོག་ལ་ཆ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་དགངོས་པ་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོབཞེས་ཡདོ་པ་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀལོ་གྱི་ཐགོ་ལན་འདབེས་དང་གསལ་བཤད། དགོས་འདྱི་ཆ་ཚང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དངུལ་འབོར་ས་
ཡ་སུམ་བརྒྱ་བཅུ་མེད་དྲུག འབུམ་མེད་ཆྱིག་ཁྱི་དྲུག་སྟོང་ཆྱིག་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་བཞྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ངོས་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུ་
བར་དགག་བྱ། མེད་པར་བརྟནེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 

ཤོག་གངས་བཞྱི་བརྒྱ་བཅུ་ལ་གཟྱིགས་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལྷ་ོཕགོས་
གཞྱིས་སྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་མེད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ལྔའྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་བསྡོམས་ད་ེསྙན་སོན་གནང་རོགས་
གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་སྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་མེད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ལྔའྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་
རྱིས་ཀྱི་བསྡམོས་འབོར་ད་ེཧྱིན་སྒོར་ ༤༥༩,༡༠༩,༡༧ རདེ། ད་ེལ་ང་ཚསོ་སར་གཅགོ་གང་ཡང་མདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔནོ་རྱིས་ཀྱི་ང་པ་ད་ེལ་བདོ་ཀྱི་དུས་ཆནེ་སྲུང་བརྱི་ཞསེ་པ་འདྱི་ས་ཡ་ལྔ་ཞྱིག 
ལ་ོསྔནོ་མའྱི་དརེ་ཞུས་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེལ་སངོ་བཏང་འདུག དསེ་ལས་འགུལ་ག་ར་ེསལེ་བ་ཡྱིན་ནམ། རང་ཉྱིད་ས་ཁུལ་དརེ་
སྡདོ་སྐབས་ལས་འགུལ་ད་ེའད་སལེ་བ་ད་ེའད་གང་ཡང་མཐངོ་མ་བྱུང། ཡང་ས་ོས་ོམེད་བའྱི་སྐབས་སུ་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་
གང་ཤེས། ད་ལ་ོཡང་ད་ེག་རང་འདུག སོང་ཙང་འདྱི་གང་འད་ཡྱིན་ནམ་ཞསེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ད་ལྟའྱི་ཟུར་འཛར་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་འབལེ་བ་ཆགས་འདུག ད་ལྟ་ངས་ག་ར་ེཞུ་འདོད་བྱུང་
ཞེ་ན། ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིར་བསོད་ཆོག་པར་ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སགས། Exit permit དང་འདྱི་ཚང་མ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ལ། ཡང་བསར་
བོད་པར་དམྱིགས་བསལ་གཅྱིག་ག་ར་ེཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅ་ེན། ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་ནས་ཡྱི་ག་ེགཅྱིག་འཁེར་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེ
གལ་ཆེན་པོ་དང་གནད་འགག་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དཔེར་ན། ད་རམ་ས་ལ་དང་འདྱི་ཁུལ་ནས་ཕེབས་དུས་དེ་
དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག མྱི་མང་ད་ེཚ་ོལ་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རེད་འདུག ས་གནས་ས་ོསོའ་ིགཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནས་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་ཡོད་རེད། ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་འདྱིས་མ་འགྱིག་པར་ཡང་བསར་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་རྒྱབ་གཉེར་
ད་ེའཁེར་ནས་བསར་དུ་ལྷ་ོསྱིའྱི་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེདགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་དམ། 
ད་ེསྔ་ངས་མ་གྱིར་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ལྷ་ོསྱི་དང་ད་ེའད་མཇལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ད་ེགང་འད་རདེ་དམ། དའེྱི་གནས་སྟངས་ད་ེགང་
འད་རེད་དམ་ཞེས་འདྱི་སྐབས། ཁ་ོརང་གྱིས་གསུངས་དནོ། སྔནོ་མ་ཡྱིན་ན་དབེ་རྱིང་པ་ད་ེཡྱིན་ན་ང་ཚོར་གཅྱིག་ཏག་ཏག་མེད་པ་
དང་། དརེ་ཡང་འད་མྱི་འད་བྱུང་བ་ད་ེའདའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཙང། དབེ་ད་ེཏག་ཏག་བདེན་པ་ཡྱིན་པ་དང་། དེབ་ད་ེད་ོདག་རང་གྱི་
ཡྱིན་པའྱི་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། འདྱི་ཡྱིན་ན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་དེབ་
རྱིང་པ་ཚང་མ་བསྡུས་ཚར་རེད། དེབ་གསར་པ་ད་ེགོག་གྱིས་ཀློག་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ད་ེའད་ཆགས་ཡོད་དུས་འདྱི་ལ་དངོས་གནས་
ཀྱི་བྱུང་བ་མ་གྱིར་ལྷ་ོཕོགས་ལ་ཕེབས་ནས་དཔོན་རྱིགས་མཐ་ོབ་ཚ་ོདང་མཉམ་དུ་མཇལ་འཕྲད་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། སོང་ཙང་དེའྱི་
དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་ཐུབ་ན་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག གང་ལགས་ཞ་ེན། མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ཆནེ་པ་ོ
ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེརང་གྱི་ཆེད་དུ་ Bangalore ལ་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་བར་འག་ོདགོས་པ་དང་ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ཆགས་
འདུག འདྱི་གསལོ་འདབེས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་འཁོལ་དང་སགས། གོང་དུ་ངའྱི་དྱི་བ་ད་ེལ་ལན་ཏག་ཏག་གཅྱིག་བྱུང་མ་སོང་། 
ངས་ག་ར་ེཞུས་པ་ཡྱིན་ཞ་ེན། ད་ེབུ་ལནོ་ད་ེསུ་དང་སུ་ལ་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་པ་ད་ེམྱིན། བུ་ལནོ་ལེན་རྒྱུ་ལ་དུས་ཚདོ་ཟླ་ ༤ 
པ་ནས་འག་ོའཛུགས་ཏ་ེཟླ་བ་ ༥ རེད། ༦ པ་རདེ། ༧ པ་དེའྱི་ནང་ཚུལ་ལ་ལེན་ན་ལེན་པ་རདེ། དེའྱི་རེས་སུ་བུ་ལོན་རག་གྱི་རེད་
དང་མ་རདེ་ཅསེ་བུ་ལོན་ལེན་རྒྱུར་དུས་ཚདོ་ངསེ་ཅན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅསེ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་འཁརོ་ལ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བུ་ལོན་ལེན་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ངས་གོང་དུ་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྟོན་ཐོག་ག་ར་ེའདེབས་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེགདབ་རྒྱུའྱི་ནམ་དུས་ཀྱི་སྔནོ་ལ་ས་ོསོས་བུ་ལོན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྟནོ་ཐགོ་འདེབས་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་དེའྱི་སྒང་
ལ་བུ་ལོན་རག་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ཁད་པར་ཡོད་པ་རདེ། 
 གཉྱིས་པ་དེར་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་དུས་དན་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་སྒོར་ས་ཡ་ལྔ་ན་ནྱིང་ཞུས་འདུག ད་
ལོའང་འདུག་ད་ེགང་འད་རེད་ཟེར། ད་ེདངོས་འབེལ་ཞུས་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའ་ི༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུའྱི་འཁྲུངས་ལྷ་
གཡར་གསོལ་ད་ེསྐབས་དེའྱི་ཁ་སང་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེརེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ལས་ཁུངས་ཆུང་འབྱིང་ཆ་ེགསུམ་གང་འདའྱི་ནང་
བཅར་བ་ཡྱིན་ནའང་། ཕ་གྱིའྱི་ལས་བྱེད་ཁོང་རང་གྱིས་བོད་པའྱི་ཐགོ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་ལ་ཁད་པར་ཤུགས་ཆེན་ཞྱིག་
ཕྱིན་འདུག སྐབས་དེའྱི་ཀ་ན་ཊ་ཀའྱི་ས་ོའཁམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛནི་ད་ེབོད་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཤ་ཚ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ད་ེཡྱིན་
དུས་སྐབས་ད་ེདུས་ཁོང་གྱིས་བཀའ་ག་ར་ེགནང་ཡོད་རེད་ཅ་ེན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུའྱི་འཁྲུངས་ལྷ་ཡར་གསོལ་ད་ེཀ་
ན་ཊ་ཀས་འཆར་ཅན་གྱི་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་གཅྱིག་ལ་ངོས་འཛནི་ཞུས་ཀྱི་ཡྱིན། ད་ེསྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ཀ་ན་ཊ་ཀའྱི་
མངའ་སྡ་ེགཞུང་གྱིས་འབུམ་ལྔ་བཅུ་གསོལ་རས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ལོའ་ི༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུའྱི་
འཁྲུངས་ལྷ་ཡར་གསོལ་ད་ེདཔ་ེག་རྒྱས་པ་ོཞུས་པ་རདེ། དེའྱི་ཐགོ་ནས་དངུལ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ལྷག་པ་དེའྱི་ཕྱི་ལོར་ལྡྱི་ལྱི་ཧ་ཌ་ེལའང་
བོད་དནོ་གྱི་འགེམས་སྟོན་ལས་གཞྱི་བཙུགས་པ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་འག་ོསོང་ལྟར་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་དའེྱི་ཐགོ་ལ་
བཏང་པ་རདེ། ལ་ོའཆར་ཅན་དའེྱི་ཐགོ་ལ་རག་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ད།ེ རག་དང་མྱི་རག་གནས་ཚུལ་ཁ་ཁ་རདེ་འདུག 
ད་ལ་ོཆ་བཞག་ན་མངའ་སྡ་ེགཞུང་ནས་རག་རྒྱུ་རང་ལ་ར་ེབ་བྱས་ནས་སྔནོ་རྱིས་ནང་སེབས་དགོས་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་ད་ེཆགས་
བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། 
 ད་ེནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་མཁན་ཚ་ོལ་ Exit Permit ཐོབ་རྒྱུ་དང་། ད་ེཚོའྱི་ཆེད་དུ་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱབ་གཉེར་
མེད་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་བཟ་ོལྟ་བུ་ངས་ད་ེརྱིང་མ་གཏོགས་ཤེས་མ་སོང་། སོང་ཙང་། དཔརེ་ན་ངས་ས་
གནས་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་འག་ོའཛིན་བྱས་ནས་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་བསྡད་པ་རདེ། སྐབས་དེའྱི་ DIG དང་ SP ད་ེཚ་ོདང་ལྷན་རྒྱས་མཉམ་
དུ་སྔ་ཕྱི་མང་པརོ་སྐུ་ཕྱྭའྱི་སྐོར་ལ་ཚོགས་ཡོད་རདེ། ཁངོ་རྣམ་པ་ཀ་ན་ཊ་ཀའྱི་རྒྱ་གར་སྤུན་རྱིགས་ཚོར་ཡོངས་གགས་དགོངས་པ་
ཞྱིག་ག་ར་ེཡོད་རེད་ཞུ་ན། ས་གནས་འག་ོའཛིན་ད་ེབོད་གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་རེད། དསེ་སད་བཞག་པའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ཐགོ་ལ་ཁོང་ཚོའྱི་
ཡྱིད་ཆེས་དང་མ་སོང་ན་ཆ་ཚང་གནང་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས། བཀའ་ད་ེསྔ་ཕྱི་མང་པ་ོགནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། 
ངས་ད་ལྟ་ཕན་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་གནང་བཞག་པའྱི་རྒྱབ་གཉེར་མ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་སྙམ། གལ་སྱིད་ད་ེ
འད་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེནང་དནོ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་སྒང་ལ། ང་གོས་ཚོགས་གྲུབ་སོང་
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ན། ལྷ་ོཕོགས་ལ་གཞུང་འབལེ་ཐོག་ནས་མར་བཅར་དགོས་པའྱི་ལས་དནོ་ཞྱིག་ཡོད། མ་གྱིས་ SP དང་ད་ེཚ་ོམཇལ་འཕྲད་ཞུས་
ནས་ནང་ཁུལ་སལེ་རྒྱུའྱི་འཐབ་ལམ་ཡོད་ན་ནང་ཁུལ་ནས་སེལ་རྒྱུ་རདེ། ཕྱི་གསལ་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ལག་འཁེར་ལས་ཁུངས་
དང་ད་ེཚོར་ཞུ་གཏུག་བྱེད་དགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་སྙན་གསེང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་
དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
 
 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལྷ་ོཕོགས་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་མེད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ལྔའྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔནོ་རྱིས་ཀྱི་བསྡོམས་ད་ེས་ཡ་བཞྱི་བཅུ་ཞ་ེ
ལྔ་དགུ་འབུམ་ཆྱིག་ཁྱི་སྟོང་མེད་དགུ་བརྒྱ་བཅུ་བདུན་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱེད་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། 
མེད་པར་བརྟེན་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། འདྱི་ཡན་ཆོད་ཀྱིས་དབུས་སའྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་
པའྱི་སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབེབས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སོང་ཙང་ཚོགས་གཙོས་མ་དན་པ་ད་ེའད་ལྷག་པ་
འད་བྱུང་ན་གསུང་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིར་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་ཁ་
སང་གྱི་དྱི་བར་ལན་འདེབས་ཁ་ཤས་ལྷག་འདུག དེའྱི་ག་ོསྐབས་ད་ེའབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། ལས་རྱིམ་
རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བད་ེསྲུང་ད་ེའག་ོཚར་བ་རདེ་དམ་མ་རདེ། (དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག་ནས། བད་ེསྲུང་འག་ོ
ཚར་སོང་། བད་ེསྲུང་ད་ེགཏན་འབེབས་བྱས་ཟྱིན།) ལགས་ས།ོ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀར་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིར་ག་ོསྐབས་ཞུ་དགོས་དནོ་གཙ་ོབ་ོགཅྱིག་དེ། 
ཁ་སང་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔནོ་རྱིས་ཐགོ་བག་ོགེང་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། ཁ་སང་ཚོགས་གཞོན་གྱིས་ཕེབས་དུས་
དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱིས་ཚབ་བྱས་ནས་བད་ེསྲུང་བཀའ་བློན་གྱི་ལན་ད་ེབསོན་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་རེད་ཀང་། བད་ེ
སྲུང་བཀའ་བླནོ་ཁ་ོརང་མ་ཕབེས་བར་དུ་བཞག་ན་ཞསེ་གསུངས་སོང། དའེྱི་དབར་ནས། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་སྔོན་རྱིས་ཚང་མ་གཏན་འབེབས་བྱས་ཚར་བ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་
ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆགོ གང་བསྡུས་བསྡུས་གསུང་རགོས་གནང་། དུས་ཚོད་མང་པ་ོམྱི་འདུག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀར་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས། 
ལགས་ས།ོ ཁ་སང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཐའ་མའྱི་དྱི་བ་དརེ་ངས་ལན་ཞུ་རྒྱུ་རྦད་ད་ེལུས་འདུག་པས་དགོངས་སེལ་དང་སགས་
ནས་ཞུ་རྒྱུར། དང་པོ་དེར་ང་ཚོའྱི་གསར་འབྱོར་གྲྭ་བཙུན་ཁག་ལ་ལོ་རྟག་པར་སོབ་ཡོན་འབུལ་རྒྱུ་དེ་ལ་ལོ་ཡྱི་ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་
འདུག ད་ེདག་ེབཤསེ་བར་དུ་ཐནོ་མ་ཐནོ་གྱི་ལ་ོཡུན་དང་མཐུན་དང་མ་མཐུན་ལ་སོགས་པ་ད་ེའད་ལ་སོགས་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་
ཞྱིག་གནང་སོང་། ད་ེཏོག་ཙམ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོའད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེད་ལྟ་ ༡༩༩༤ ནས་ད་གྱིན་དཔལ་ལྡན་ནང་
སྱིད་བཀའ་བློན་མཆགོ་གྱིས་ལྷང་ཙམ་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕབེས་མཁན་ཚོར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱིས་གཟྱིགས་སངོ་གནང་ཕགོས་ཀྱི་ར་འཛནི་སྱིད་བྱུས་ལྟ་ེབ་ཞྱིག་ཡདོ་རདེ། དའེྱི་སྐབས་སུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཐགོ་མར་ཡར་གསར་
པ་ཞུགས་དུས་རང་ལོ་ ༡༦ ནས་ ༢༥ བར་ཡྱིན་པ་དང་དུས་ཡུན་ད་ེལོ་ ༡༥ རྱིང་ལ་ཟེར་བ་ད་ེད་ེདུས་རེད་འདུག དེའྱི་རེས་སུ་ 
༢༠༠༦།༢༠༠༧།༢༠༡༣ ལ་བསར་ཞྱིབ་ཏོག་ཙམ་ཏགོ་ཙམ་གནང་འདུག ཐགོ་མར་སོབ་ཡནོ་ཐབོ་པར་ལ་ོད་ེརང་ལ་ོ ༦ ནས་ ༢༥ 
བར་ཡྱིན་མཁན་དང་། ད་ེནས་ལ་ོཡུན་ད་ེལ་ོ ༡༥ བར་བཞག་བཞག་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག ལ་ོ ༡༥ བཞག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེརསེ་མ་
ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་གསལ་ཁ་མྱི་འདུག་ཀང་། སྱིད་བྱུས་ཨ་མའྱི་ནང་དུ་གསལ་ཁ་ལ་དགོན་སྡེ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་རྣམ་པ་
བཞྱིན་ཡོད་སྟབས། སོ་སོ་ནས་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་ལག་འཁེར་འད་པ་ོགནང་སོལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་མ་ཐོན་བར་དང་ད་ེའད་དམྱིགས་
བསལ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ལ་ོབཅ་ོལྔ་ཟེར་བ་འདྱི་བཞག་འདུག ལོ་བཅོ་ལྔ་བཞག་རྒྱུ་ད་ེཕལ་ཆེར་ང་རང་ཚོའྱི་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་
དང་ད་ེའད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། མཐ་ོསོབ་ཀྱི་ཉེ་བའྱི་རབ་འབྱམས་པ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག Bachelor 
Degree ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་དུས་ཡུན་ལ་ཚད་བཞག་སྟ་ེགནང་བ་འད། བྱས་ཙང་ད་ེད་ེའད་རདེ་འདུག ད་ལྟ་ད་ེག་རང་ལ་འགོ་མུས་
རང་རདེ། ད་ེལ་ད་ལྟ་ང་ཚསོ་བསར་ཞྱིབ་ཀང་ཞུ་དགསོ་པའྱི་དགསོ་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མཐངོ་མ་སངོ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། 



44 
 

 གཉྱིས་པ་དེར་ཏོག་ཙམ་དོན་གནད་ཆེན་པ་ོའད་ཞྱིག་གསུངས་ཏ་ེད་ེལ་གསལ་བཤད་ངེས་པར་དུ་སོན་དགོས་ཟེར་རམ་
མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་དགོས་ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། རྱིས་མེད་ཀྱི་ག་ོདནོ་ད་ེཐོག་མར་སོལ་མ་གྱིང་གྱི་གནད་དནོ་ད་ེནས་དང་། 
ད་ེནས་ངས་མར་གསལ་བཤད་བྱེད་སྐབས་རྱིག་ལམ་སོབ་གྲྭ་དཔ་ེའད་བྱས་ནས་བྱས་པ་རེད། འདྱི་ལ་གསལ་བཤད་གསལ་པ་ོ
འད་ཞྱིག་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཡྱིན་ན་རྱིས་མེད་ཟརེ་བའྱི་ཚགི་འདྱི་གང་དུ་ཡྱིན་རུང་བེད་སདོ་གཏངོ་སྟངས་འདྱི་སྐབས་དང་
དུས་སོ་སོ་དང་སྦྱར་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་སྟབས་ད་ེཙམ་གྱི་གནད་དོན་རོག་ཟྱིང་འད་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མེད་ཀང། ད་ེད་ེའད་ཞྱིག་
ཡོད་པ་འད། བྱས་ཙང་ད་ེཡྱིན་དུས་རྱིག་ལམ་སོབ་གྲྭ་དའེྱི་ནང་ལ་རྱིས་མེད་ཀྱི་སབོ་གཉརེ་བ་འཇུག་གྱི་ཡདོ་པའྱི་ཆ་ནས་ཁ་ོརང་ཚ་ོ
རྱིས་མེད་ཡྱིན་ཞུས་པ་རེད། ད་ེལབ་པ་རདེ་མ་གཏོགས་རྱིས་མེད་སོབ་གཉེར་འཇུག་ས་ཚང་མ་རྱིས་མེད་ཆགས་དགོས་པ་དང་། 
རྱིས་མེད་ཡྱིན་དགོས་པ། རྱིས་མེད་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་བཞག་པའྱི་རྣམ་པ་ད་ེའད་མ་རེད། རྱིག་ལམ་སོབ་གྲྭ་ལྟ་བུ་ད་ེའདའྱི་རྱིས་མེད་
ཡྱིན་ལབ་དགོས་པ་ནྱི་གཞན་པ་ཚ་ོརྱིས་ཡོད་འད་ཞྱིག་རདེ་མདགོ་མདགོ་བྱས་ནས་ད་ེའད་ལབ་པ་ཞྱིག་ཕལ་ཆརེ་མ་རེད། དཔེར་
ན། ངས་གདན་ས་འད་དཔརེ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ངར་ད་ེའད་ཞུ་རྒྱུའྱི་སབོས་པ་མེད། བྱས་ཙང་རྱིག་ལམ་སོབ་གྲྭ་ཁ་སང་དཔརེ་ཞུ་
རྒྱུ་འདྱི་རེད། ཁ་ོརང་ལབ་དགོས་དོན་ཅྱི་རེད་ཅ་ེན། རྒྱུ་མཚན་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྱིས་མེད་ཡྱིན་ཞསེ་གསུང་དགོས་པ་བྱུང་ཡོད་
རདེ། དང་པ་ོདརེ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དགོན་པའྱི་ཐ་ོད་ེའད་སྱིག་པའྱི་སྐབས་སུ་ཆསོ་བརྒྱུད་ས་ོསོའ་ིགངས་ཐ་ོསྱིག་གྱི་ཡོད་
རདེ། ཆོས་བརྒྱུད་ག་རེའྱི་ཁུངས་ཡྱིན་པ་ཟེར་མཁན་ལབ་ཡོང་དུས། ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་ཁུངས་ལ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་རྱིས་མེད་ཡྱིན་ཟེར་
བ་དའེྱི་ཆ་ནས་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 

གཉྱིས་པ་དེར་བར་ལམ་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བླུགས་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་ད་ེཡྱིན་དུས་ཙམ་པ་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་
སོའ་ིཁུངས་ནས་ཡྱིན་པ། དགོན་པ་གང་ནས་ཡྱིན་པ་ད་ེཚོ་ལབ་ཡོད་དུས་ད་ེའདའྱི་ཕོགས་ནས་སྐད་ཆ་དྱིས་ནས། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་
ལངས་ཕོགས་གཅྱིག་ལབ་དགོས་པའྱི་གནས་དོན་རྒྱུ་མཚན་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁུངས་ས་ོས་ོནས་རྱིས་མེད་གསུངས་བཞག་པ་
ད་ེའད་རདེ། ཕལ་ཆེར་སལོ་མ་གྱིང་ཡང་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་ཤེས་ཏ་ེའདྱི་དང་འད་པ་ོའད་པ་ོད་ེའད་མྱིན་ནམ། བྱས་ཙང་འདྱི་གདན་
ས་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ལ་དཔ་ེལེན་ཡག་ཡོད་མ་རེད། འདྱི་དང་སགས་ཏེ་རྱིས་མེད་ཀྱི་སྐོར་ད་ེབཀའ་ཤག་སྔ་རེས་ཀྱི་ནང་ལ་
ལྷང་ཙམ་ལྷང་ཙམ་འད་པ་ོམང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་ཙང་། ངས་འབད་བརནོ་ཞུས་ཏ་ེཁབེས་གཅདོ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་རྒྱག་ཐུབ་ན་བསམ་
པ་འད་ཞྱིག་དན་གྱི་འདུག གང་ལ་ཞ་ེན་ས་ོས་ོཡྱིན་ན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལྟ་ཕོགས་འད་ཞྱིག་གསལ་པ་ོཡྱིན། འདྱིའྱི་ག་ོདོན་གསུམ་གྱི་
ཐོག་ལ་སྐབས་དང་དུས་སོ་སོ། སྔོན་མ་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་བརྡ་རྱིང་པ་དེ་འད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཟླས་ཕེ་ཟེར་བ་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། 
རགོས་པ་ཟླས་ཕ་ེབས་ཟརེ་བ་འད་པ།ོ ཕལ་ཆརེ་དེང་སང་ག་ོགྱི་མ་རདེ། བྱས་ཙང་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚགི་
བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། Context སྐབས་དང་དུས་སུ་ Context སྦྱར་བ་ཡྱིན་ན། རྱིས་མེད་གཅྱིག་དེ་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆེན་པོས་དབུས་པའྱི་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག Secular Ethic དང་ Secularism 
ལབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཆོས་ལུགས་རྱིས་མེད་ཀྱི་ལྟ་བ་ཟེར་བ་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། མཁས་པ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཀང་རྱིས་
མེད་ཟེར་བ་འདྱི་ད་ེའདར་སྦྱར་གནང་ཡོད་པ་རདེ། དེའྱི་རྱིས་མདེ་ད་ེང་རང་ཚའོྱི་ཆསོ་ལུགས་ཆསོ་བརྒྱུད་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་འཛམ་
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བུ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆསོ་དང་སྱིད་ཀྱི་ཟླས་ཕསེ་བས་དང་། ཆོས་དང་འཇྱིག་རྟནེ་གྱི་ཟླས་ཕེས་བའྱི་ཐགོ་ནས་བརྟནེ་དང་མ་བརྟནེ། 
རྱིས་སུ་དབྱ་ེདང་མ་དབྱེའྱི་ཆ་ནས་གཅྱིག་ཡོད་པ་དང་། ད་ེདག་ལོགས་བཀར་གཅྱིག་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
 ད་ེནས་རྱིས་མེད་གཉྱིས་པ་དེ། ནམ་རྒྱུན་བཀའ་སོབ་ཕེབས་ནས་ཆོས་སྡེ་སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྐང་ད་ེཆོས་བྱེད་སོ་
སོའ་ིངོས་ནས་རྱིས་མེད་ཀྱི་བསམ་བླ་ོད་ེའཁེར་བའྱི་ཐོག་ནས་རྱིས་མེད་ཀྱི་གཞུང་ཆེན་ལ་གཟྱིགས་རྟོགས་ཐུབ་པ་བྱས། འདྱི་ལ་
བརྟནེ་ནས་ཕན་ཚུན་དག་སྣང་དང། གུས་བརྱི་དང་ད་ེའད་ཡོང་རྒྱུའྱི་བཀའ་སོབ་ད་ེདག་ཕབེས་ཡོད་རེད། ད་ེདག་ཆསོ་སྡ་ེལ་སྦྱར་
ཆོག་གྱི་རེད་དེ། གཙ་ོབོ་ཆོས་བྱེད་དགེ་འདུན་དང་གྲྭ་བཙུན་སོ་སོའ་ིབསམ་བློའ་ིའཁེར་སྟངས་དང་ལྟ་བ་འཁེར་སྟངས་ཤྱིག་ལ་
བཀའ་སོབ་ཕེབས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ད་ེརྱིས་མེད་ཡྱིན་ལབ་པ་ལ་མྱིང་ད་ེརྱིས་མེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། རྱིས་མེད་ཡྱིན་ཟེར་
མཁན་ཡྱིན་ནའང་དོན་ད་ེཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཁབ་པའང་ཡོད་མ་རེད། མདོར་ན་རྱིས་མེད་ཀྱི་མྱིང་འཁེར་མཁན་དང། རྱིས་
མེད་ཀྱི་བཀའ་སོབ་དེའྱི་དགོངས་དོན་བྱས་ནས་རྱིས་མེད་ཉམས་བཞེས་གནང་མཁན་ད་ེཚ་ོལ་མུ་བཞྱི་འད་པ་ོད་ེའད་ཡོད་ཀྱི་རེད་
སྙམ། བྱས་ཙང་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེགསུམ་རདེ། 

གསུམ་པ་འདྱི་སོབ་ཁང་སོ་སོ་རྱིས་མེད་ཡྱིན་མྱིན་ཟེར་རྒྱུ་དེ་གོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་དེ་རེད། རྱིས་མེད་ཡྱིན་ཟེར་དུས་
གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཁུངས་འག་ོབད་ེཔ་ོམེད་དུས་རྱིས་མེད་ཡྱིན་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེའད་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེདག་འད་སེ་
འདེས་སེ་མ་ཐེབ་པར་སྐབས་དང་དུས་སོ་སོར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་རོག་དེ་འད་ཡོད་པ་ངས་མཐོང་གྱི་མེད་ཅེས་དེ་ཙམ་ཞྱིག་
གསལ་བཤད་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཟེར་རུང་ད་ེའད་ཞྱིག་མ་གཏགོས་པའྱི་དུས་ཚོད་ཀྱི་རནེ་པས་ཞུ་ཐུབ་མ་སངོ། 

ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྐར་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་རང་ཡྱིན། དང་པ་ོད་ེཁ་སང་སྔོན་མ་ལྷ་མ་ོཚོགས་
པའྱི་སྐརོ་ད་ེཞུས་དུས། ངས་དྱི་བ་ཨ་མ་ཞྱིག་ལུས་འདུག ད་ེངས་གངས་ཀ་རྣམས་ལབ་ཡྱིན་མ་གཏོགས་པའྱི་གཙ་ོབ་ོད་ེད་ེདག་ལ་
ད་ལྟ་བར་དུ་རགོས་ཕན་ག་ར་ེཞུས་ཡོད་རདེ་ཅེས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་འད། བྱས་ཙང་ད་ེངས་ཞུ་ཐུབ་མྱི་
འདུག་ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལྷ་མོའ་ིཚོགས་པ་དགུ་ལ་ཁ་སང་ངས་བཀའ་བློན་སྤུང་ལྷ་མོའ་ིཚོགས་པ་བརྱིས་མྱི་འདུག  བྱས་
ཙང་བཀའ་བློན་སྤུང་ལྷ་མོའ་ིཚོགས་པ་བརྱིས་པའྱི་ལྷ་མོའ་ིཚོགས་པ་དགུ་ལ་ ༢༠༡༥ དང་ ༢༠༡༦ ལོ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་མ་
དངུལ་གྱི་མཚོན་དོན་ལ་འབུམ་བཞྱི་ར་ེཚང་མ་ལ་གསོལ་རས་གནང་ཡོད་རེད། ཁ་སང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ནང་བཞྱིན། གཅྱིག་གསར་
དུ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ད་ེརྱིང་སྔནོ་རྱིས་ནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་ད་ེའད་བྱས་ནས་གཅྱིག་ད་ེརདེ། ད་ེནས་དའེྱི་སྐབས་ལ་སབོ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ལྷ་མ་ོད་ེ
འད་བྱས་སྡོད་མཁན་ཚོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་ཀྱི་ལྷ་མོའ་ིཚོགས་པ་གཉྱིས་ལ་འབུམ་གཅྱིག་རེ་
རགོས་སོར་འད་པོར་གསོལ་རས་གནང་། ད་ེནས་རྱིགས་གཞུང་ཚོགས་པ་ཞེས་པ་དེའྱི་ནང་ལ་སྱིར་གྱི་རྱིགས་གཞུང་ཚོགས་པ་
དང་། ཅོན་ཏ་རའྱི་རྱིགས་གཞུང་ཚོགས་པ་གཉྱིས་ལ་ཆྱིག་འབུམ་ལྔ་ཁྱི་ར་ེགསོལ་རས་གནང་། མདོར་ན་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ ལོར་
འབུམ་བཞྱི་བཅུ་ཞ་ེབཞྱི་ད་ེའད་བྱས་ནས་ཕན་གགོས་གནང་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ཅ་ོཀ་ོགངོ་སྡའེྱི་སྐརོ། ཁ་སང་ངས་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ལན་གསལ་པ་ོཞུས་མེད། གལ་
སྱིད་ག་ོསྐབས་བྱུང་ན་རསེ་ལ་ཞུས་ན་སྙམ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ནན་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན། 
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ཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བརྒྱུད་རྱིམ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཕྱིན་འདུག བརྒྱུད་རྱིམ་གཅྱིག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཕར་ནས་ད་ེདག་ཡར་བསྣམས་ཕེབས། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་ཐ་ོ
ཕུལ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ལ་ཕུལ། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱིས་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་གསེང་གྱི་ཐགོ་
ནས་ལས་ཁུངས་ས་ོསོར་མར་བཀམ། ལས་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིལན་གྱི་ཟྱིན་བྱིས་ད་ེདག་ཡར་བཟོས་ནས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་བརྒྱུད་
ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་ཕུལ། ད་ེནས་ལན་གཙང་མ་ད་ེདག་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་གནང་། གཞྱི་ནས་ལས་ཁུངས་ས་ོསོའ་ི
ཁངོས་ས་ོས་ོནས་ལན་རྒྱག་ཡག་ད་ེའད་ཡོད་རདེ། དའེྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེཏོག་ཙམ་འགོར་བ་ོབྱུང་འདུག ནམ་རྒྱུན་ནས་བརྒྱུད་རྱིམ་
ད་ེཡྱིན་དུས། ད་ེའད་ཞྱིག་རདེ་འདུག 

བརྒྱུད་རྱིམ་གཉྱིས་པ་ད་ེབཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རང་གྱི་གོས་ཚོགས་སྔ་མའྱི་ཐགོ་ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚསེ་ཉྱི་ཤུ་གཅྱིག་ཡྱིན་
པའྱི་བཟ་ོའད་འདུག དེའྱི་སྐབས་ལ་བྱས་ཡོད་དུས། ད་ེལ་ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ནས་ལམ་སང་མར་འབེལ་ཡོད་ལ་ལན་བྱས་ནས་ 
༩ པའྱི་ ༢༠ ར་གངས་རང་ལ་མར་ད་ེབྱས། ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱིས་གཙ་ོབ་ོས་གནས་ཀྱི་བབ་དང་བསྟུན་ནས་ཆསོ་སྡ་ེཆནེ་པ་ོ
བཀ་ཤྱིས་ལྷུན་པ་ོདང་། དགོན་སྡེ་ཁག་ཅྱིག་ལ་དེའྱི་སྐོར་ད་ེཡྱིག་ཐོག་ནས་གསུངས་འདུག ད་ེའད་བྱས་དུས་དེའྱི་དུས་ཚོད་ཅུང་
ཟད་རེས་ལ་བྱུང་བ་རེད། ད་ེམགོགས་པ་ོའད་ཞྱིག་བྱུང་ནས། མདོར་ན་བཀ་ཤྱིས་ལྷུན་པོས་མཚོན་པའྱི་ས་གནས་ཀྱི་དགོན་སྡེ་
ཁག་ལྔ་ལ་སབས་འཇུག་ཞུས་འདུག་སྟ་ེཁོང་རྣམ་པ་ཚོས། སྱིར་ག་དུས་འག་ོདགོས་བྱུང་རུང་ཡྱིན་དང་ཡྱིན་ཅེས་དང་། ཕ་གྱིར་
གཏན་འཇགས་སྡོད་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེཁག་པ་ོཞ་ེདགས་ཆགས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། ཕྱིས་སུ་དགོན་སྡ་ེཚང་མར་སོབ་གཉརེ་དང་
ས་ོསོའ་ིལས་རྱིམ་གཙ་ོབ་ོབྱས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་དུས་ཕ་གྱིར་གཏན་འཇགས་སྡོད་རྒྱུ་ད་ེཁག་པ་ོའདུག ད་ལྟ་
ཞབས་ཕྱི་ཞུ་སྡོད་མཁན་ད་ེབཀྱིས་ལྷུན་པ་ོནས་གཙ་ོབ་ོབྱས་ཏ་ེན་ནྱིང་སྱི་ཟླ་བཅུ་བ་ནས་བཟུང་སྟ་ེད་ེའད་བྱས་ནས་ཕེབས་འདུག 
ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཕ་གྱིར་གཏན་འཇགས་ཀྱི་ཆོས་གྲྭ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་དེའྱི་ཐད་ལ་ཆོས་དོན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
བསར་དུ་གང་འད་དགསོ་མྱིན་དརེ་ལྟ་ཆགོ་པ་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་ཆསོ་རྱིག་གྱི་ཁབ་ཁངོས་ཟློས་གར་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། ཟློས་གར་གྱི་གསལོ་ཕོགས་དའེྱི་སྐརོ་ལ་ཏགོ་ཙམ་
ཆུང་སོན་མེད་དམ་ལས་དནོ་ཏགོ་ཙམ་འཐུས་ཤོར་མེད་དམ་ཟེར་ནས་ར་བའྱི་ལན་ད་ེདག་བརྒྱབས་ཚར། གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་
ལ་ངས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ཆ་ནས་ཁ་སང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ནང་བཞྱིན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་བ་ཚའོྱི་གསལོ་
ཕོགས་དེ་ན་ནྱིང་སྱི་ཟླ་བཞྱི་པ་ནས། འདྱིའྱི་སྱི་ཟླ་བཞྱི་བ་ནས་སར་ཡོང་དུས། ཟློས་གར་གྱི་ད་ེསྱི་ཟླ་བདུན་པ་ནས་ཡར་སར་ཆ་
གནང་རྒྱུ་དེ་འད་རེད་འདུག དོད་མཉམ་པ་འད་ཞྱིག་འགོ་གྱི་འདུག བསྡུར་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ་སྒྱུ་རལ་འཁབ་སྟོན་པའྱི་འགན་
འཛིན་དགེ་རྒན་ཆེ་ཤོས་ད་ེདང་ང་ཚོའྱི་འགན་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱི་དྲུང་ལས་ད་ེཚ་ོདང་མཉམ་པ་འད་པ་ོཞྱིག་འདུག ད་ེནས་སྒྱུ་རལ་
འཁབ་སྟོན། ཁོང་རང་ཚོས་ཐ་སྙད་ད་ེལ་བ་ོབ་ཟེར་གྱི་རེད། བ་ོབ་རྒན་པ་དང་གཞོན་པ། བར་པ་བཅས་ད་ེདག་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཞུ་ལས་
བྱེད་པ་ཡྱིན་ན་དམའ་རྱིམ་ལས་དམའ་ཤོས་གལ་ད་ེའདར་སེབས་སྡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་འདུག སྱི་ཞུ་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཕོགས་རྱིམ་
འག་ོསྟངས་དང་སྒྱུ་རལ་བ་ད་ེཚོའྱི་ནམ་རྒྱུན་ཕོགས་རྱིམ་གྱི་འག་ོསྟངས་ད་ེར་བའྱི་ཚད་རྱིགས་འད་ཞྱིག་གཅྱིག་ཡོད་རྒྱུ་རདེ། བྱས་
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ཙང་ད་ེཚའོྱི་ཐད་ལ་ད་ལྟ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། སྔནོ་མའྱི་གནས་སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་ད་ེཙམ་གྱིས་སནོ་ཨ་ེཡོད་ན་བསམ་
པ་ཞྱིག་འག་ོའདུག ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དག་ེབཤསེ་མའྱི་སྐརོ་ལ་ངས་ལན་ཞུ་དུས། ཁ་སང་གནད་དནོ་ཆུང་ཆུང་
ཞྱིག གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་ཞྱིག་ངས་འཚེམས་འདུག བྱས་ཙང་ང་ཚོའྱི་བར་གྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པ་ལ་ཕག་བྱིས་ཕུལ་རྒྱུ་དེའྱི་ནང་ལ་
དག་ེལུགས་ཀྱི་དགོན་ཁག་དང་རྱིས་མེད་ད་ེཚ་ོལ་ཕག་འཁེར་འདྱི་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་གཞན་དག་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ད་ེ
དང་འད་བ་ད་ེའད་བའྱི་ཕག་འཁེར་ད་ེའད་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་ད་ེགཅྱིག་མཚུངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ད་ེའད་
ཞུས་འདུག ད་ེའད་ཞུས་ཡོད་ཙང་ཁ་སང་སལོ་མ་གྱིང་གྱི་དག་ེབཤེས་མ་དའེྱི་ནང་ཡོད་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དག་ེལུགས་ཕགོས་
ལ་གང་འད་བྱས་ནས་ཕྱིན་པ་རེད་ཟེར་བའྱི་རདོ་གཞྱི་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱིས་འཇམོས་འག་ོབའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག ད་ེ
གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། 

ཛ་དག་སྨན་བཅོས་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་ད་ེཚ་ོལ་གཅྱིག་ཞུས་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་ཕན་ཐོགས་འད་པ་ོགང་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་
ཟེར་ནས་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། མཐའ་མ་ད་ེཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེམཁེན་རྟོགས་ཆེད་དུ་ལ་ོལྔ་ཡྱི་ད་ེཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢་་་༢༠༡༣ ལ་ོལ་གྲྭ་བཙུན་ལྔ་ལ་དྲུག་ཁྱི་དྲུག་སྟོང་། ༢༠༡༣་་་༢༠༡༤ ལ་ོལ་གྲྭ་བཙུན་དྲུག་ལ་དགུ་ཁྱི་ཉྱིས་
སྟངོ་དགུ་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤་་་༢༠༡༥ ལོར་གྲྭ་བཙུན་བཞྱི་ལ་ཉྱིས་འབུམ་ཁྱི་མདེ་བཞྱི་སྟངོ་བརྒྱ་མེད་བདུན་ཅུ་དནོ་
བཞྱི། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ ལ་ོལ་གྲྭ་བཙུན་གསུམ་ལ་བཞྱི་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་ཉྱིཤུ་ར་གསུམ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ལ་ོ
ལ་བཙུན་མ་གཅྱིག་ལ་དྲུག་ཁྱི་སུམ་སྟངོ་ལྔ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ར་ེབརྒྱད། ཁོན་ལ་ོལྔའྱི་ནང་ལ་གྲྭ་བཙུན་ ༢༠ ལ་ཁོན་བསྡམོས་སྒོར་བཞྱི་
འབུམ་བདུན་ཁྱི་གཅྱིག་སྟངོ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ་ག་དྲུག་ཕན་ཐགོས་ཞུས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟེན་བཀའ་བླནོ་མཆགོ གང་བསྡུས་བསྡུས་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་བག་ོགེང་འག་ོབའྱི་སྐབས་ལ། བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ནད་རྱིགས་སྔནོ་འགགོ་གྱི་ཐད་ལ་ལམ་སྟནོ་ག་ར་ེཕབེས་ཡོད་མདེ་ད།ེ ཀློག་
མ་ཕདོ་པ་ད་ེགང་འད་ཆགས་པ་རདེ་ཅསེ། ད་ེམཉམ་དུ་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། ཀློག་མ་ཕོད་པ་ད་ེའད་ཕལ་ཆརེ་བྱས་མདེ་ད།ེ གོས་
ཚོགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་དང་ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གནད་དོན་རྱིགས་ཁ་ཤས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུར་བྱ་ཐབས་བད་ེབའྱི་བསམ་
བླ་ོརང་གཞྱི་རར་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ངས་སྙྱིང་བསྡུས་བྱས་ནས་སྙན་གསེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་རེས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་
གེང་ཚར་དུས། ད་ེསྙན་སནོ་མ་ཞུས་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་མདེ་པ་འད་པ་ོཆགས་འདུག 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ད་ེདང་པ་ོཀློག་གནང་མ་སོང་ད་ཀློག་དགསོ་ཀྱི་མེད། སྱི་འཐུས་ར་ེརེའྱི་ལག་
པར་ར་ེར་ེའཇོག་རགོས་གྱིས། ངས་ད་ེཞུས་པ་མ་གཏོགས། ཡང་བསར་ཀློག་དགོས་ཞུས་མེད། ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་རྣམ་པ་སང་ཉྱིན་
ནས་ཕོགས་བསདོ་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་དང་འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་རདེ། དེའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་
པ་ོམཆོག་གྱི་མཚན་ཁུར་ནས་འཆད་སྡོད་མཁན་ཁེངས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕག་ལས་གང་གནང་བ་ལ་ཡྱིད་
ཆསེ་བླ་ོགཏད་བྱས་ནས་སྡོད་མཁན་ཡང་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་པ་ཆདེ་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་བཙུགས་
ནས་ད་ེགཉྱིས་ཀྱིས་ཕག་ལས་ག་ར་ེགནང་ཡདོ་པ། ད་ེམར་གཏན་འབེབས་བྱས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་འཆར་ག་ར་ེབསྱིགས་
ཡོད་པ། རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཤེས་རྟོགས་ཆེད་དུ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཕག་ལ་འཇོག་རོགས་བགྱིས་ཞེས། ད་ེ
ཞུས་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་ཀློག་ཤོག་ཅསེ་ཞུས་མདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟེན་བཀའ་བླནོ་མཆགོ ད་ེཕག་ལ་འཇགོ་ཐུབ་ན་ཀློག་མ་དགོས་པ་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཀློག་ཕོད་མ་སོང་ཞེས་ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསུངས་པ་རེད། བྱས་ཙང་ཀློག་མ་ཕོད་པ་
གང་ཡང་མེད་ཅེས་ལན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་བཀླག་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོས་
ཚགོས་འཐུས་མྱིའྱི་ཕག་ལ་ཕུལ་ཟརེ་ན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙའོྱི་བཀའ་འཁོལ་གྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེག་རང་དུ་འབུལ་ཆགོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། ད་ེལྟར་ཡྱིན་དུས་ད་ེགོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་ཐོག་ཏུ་ཕུལ་ན། བཞེས་དགོས་
མཁན་ཡོད་ན་བཞེས་འགོ་ཡྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཕལ་ཆེར་ཚང་མ་བཀླག་མ་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག ད་ེལྟར་གནང་
རོགས་གནང་ཞེས་ཚོགས་གཙོས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཚོགས་དྲུང་མཆོག ཡྱིག་ཆ་དེ་ཡར་འཁེར་ཡོང་རོགས་གནང་།) 
ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེདང་སྟབས་བསྟུན་ཡར་ལངས་ཚར་བའྱི་ཞོར་ལ་གནད་དོན་ར་ེཞྱིག་ཅྱིག་གྱི་ཐད་
ནས་དུས་ཚོད་ཐུང་ངུ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་ཁག་གཅྱིག་གཉྱིས་ ཤྱིག་ཆགས་སོང་། ར་བའྱི་ད་ེརྱིང་གྱི་ཉྱིན་མོ་འདྱི་
འཛམ་གྱིང་ཊྱི་བྱི་ཉྱིན་མོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཕེབས་བསྡད་པའྱི་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚགོས་ལ་ད་ེསྔ་རྱིམ་བཞྱིན་ར་ེའདུན་དང་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་བསྡད་པ་ལྟར། 
ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེདང་ད་ེལྟ་བུ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། ས་ོསོའ་ིའཕྲདོ་བསྟེན་དང་ལྷག་དནོ་དུ་ཊྱི་བྱི་ནད་གཞྱི་ཕོག་བཞྱིན་པ་རྣམས་
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ཀྱི་སོ་སོས་བཅོས་ཚུལ་ཐོག་ལ་འགན་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས། ཁབ་བརྡལ་མྱི་འགོ་བ་དང་། ཡོད་བཞྱིན་པ་ད་ེཚོ་དུས་ཐོག་ལ་སོ་
སོས་སྨན་ཁང་ལ་བཅར་བའྱི་ཐོག་ནས་སྨན་བཅོས་གནང་རྒྱུ་དང་། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་གཟབ་དང་ཡྱིད་གཟབ་གནང་དགོས་
པ་དང་ཆབས་ཅྱིག ནད་ད་ེཕོག་བསྡད་པའྱི་ནང་ཚང་ཁོ་རང་ཚོས་ཀང་དེའྱི་ཐད་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་རམ་
འདགེས་གནང་རྒྱུར་འགན་བཞེས་རགོས་བགྱིས་ཞེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང། 
 ར་བའྱི་ world health organization གྱིས་འཛམ་གྱིང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ལོའ་ིགནས་བབ་ནང་ལ། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ནང་ལ་ཊྱི་བྱིའྱི་ནད་གཞྱི་ཕོག་བསྡད་པའྱི་ནད་པ་ལྷག་དོན་དུ་སྨན་མང་པ་ོཞྱིག་བཏང་
ཡང་ཕན་རླབས་མ་ཡོང་བའྱི་ནད་པ་ MDR, multi drug resistance གངས་འབོར་ད་ེམྱི་བཞྱི་འབུམ་བརྒྱད་ཁྱི་ཙམ་ཞྱིག་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ལྟར་བཀོད་བསྡད་འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ད་ལ་ོརྒྱལ་སྱིའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་
ངོས་ནས་ཊྱི་བྱི་ཡྱི་ཐད་ལ་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པའྱི་ནང་ལ། ཊྱི་བྱི་ནད་གཞྱི་ཕོག་པའྱི་ནད་པ་གང་ཞྱིག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚ་ོལ་
འག་ོབ་མྱི་ཡྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནས་བབ་ད་ེམཁ་ོསོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་བསྡད་འདུག ད་ེདང་
མཉམ་དུ་ཊྱི་བྱི་ཡྱི་ནད་གཞྱི་ད་ེལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ས་ོབ་དང་། མྱི་རྱིགས་སོར་བཤུག་བྱདེ་སྡོད་མཁན། ད་ེབཞྱིན་སབས་བཅོལ་
ལ་གར་སྡདོ་མཁན་དང་བཙོན་ཁང་ནང་དང་ད་ེའདའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ནང་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཁབ་བརྡལ་འག་ོསྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་ད་ེབརྒྱུད་
ནས་ནད་གཞན་པ་གཉན་ནད་རགེ་དུག་གྱི་ནད་དང་སྱིན་འབུ་འཁྲུག་པའྱི་ནད། ད་ེལྟ་བུའྱི་ནད་ད་ེའད་ཡོང་སྡདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོཡང་
ཁ་གསལ་བ་ོཞྱིག་བཀོད་བསྡད་འདུག བྱས་ཙང་ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ནང་ལ་ཊྱི་བྱི་ཡྱིས་ལ་ོལྟར་མྱི་ལྔ་སྟོང་ཙམ་
གྱི་སོག་གཅོད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག བྱས་ཙང་ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ལོའ་ིལོ་ཡྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ 
ནང་ལ་འཛམ་གྱིང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་
གཞུང་འབེལ་གྱི་ངོས་ནས་ཊྱི་བྱི་ཡྱི་ནད་ད་ེམེད་པར་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོགས་ཆེན་ཞྱིག་ Moscow ལ་འཚོགས་རྒྱུ་
རེད་འདུག ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་ཕེབས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་ཊྱི་བྱི་ཡྱི་ཉྱིན་
མ་ོའདྱི་ཕོགས་གང་ས་དང་ང་རང་ཚ་ོབོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལའང་སྲུང་བརྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་རེད་ལ་ད་ེབཞྱིན་གོ་རྟོགས་ཀྱི་ལས་
གཞྱི་སེལ་བཞྱིན་ཡོད་རེད། ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད་དུས་རྒྱུན་དུ་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་འཁུར་བཞེས་དགོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཁ་སྔོན་ཉྱིན་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཀྱི་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་སོང་། 
བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བའྱི་ཐད་ལ་ཉ་ེཆར་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་འདྱི་ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ཁབ་བརྡལ་ཇྱི་ལྟར་འག་ོཡྱི་ཡོད་
མེད། ད་ེལ་སྔོན་འགོག་དང་སྨན་བཅོས་ད་ེའདའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་རབས་དང་རྱིམ་པ་ཕེབས་སོང་། ད་ེཕེབས་པའྱི་
ཉརེ་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས་དེའྱི་ཐད་ལ་ཞུ་རྒྱུར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༤༡ ཙམ་གྱི་ནང་
ལ་དེའྱི་ཡན་ལག་སོབ་གྲྭ་བྱས་ནས་སོབ་ཕྲུག་ ༡༤༨༨༣ ཙམ་ཞྱིག་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པ་དང་། བརྟག་དཔྱད་ནང་ལ་ནད་
རྱིགས་མ་ཐོན་མཁན་ལ་སྔོན་ཁབ་རྱིན་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་འགོ་
བཞྱིན་པ་ད་ེཚ་ོདགོན་སྡ་ེཁག དཔེར་ན་ཀྲུ་ཀྱིན་དང་བཀྱིས་ལངོས། མན་པཊ། ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་དང་ད་ེདང་མཉམ་
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དུ་བུད་མེད་སྦྲུམ་མ་ཚོར་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཀྱི་ནད་གཞྱི་ཡོད་མེད་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་དང་། གལ་སྱིད་ཐོན་པའྱི་རྱིགས་བྱུང་ན་
ཕྲུ་གུ་ལ་ཆུ་ཚདོ་ ༡༢ ནང་ཚུན་དང་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ ཡྱི་ནང་ཚུན་སྔནོ་འགགོ་རྒྱག་རྒྱུ་ལ་སགོས་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཡོད། 
 ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་གཞོན་སེས་ཀྱི་ནང་ལ་གཞོན་སེས་སོབ་གྲྭར་མྱི་འགོ་མཁན་ཡྱིན་ན། གཞོན་སེས་ནང་དུ་ད་ེའདའྱི་
རྱིགས། ལྷག་དོན་དུ་ reproductive age གཞོན་པ། ཕོ་མོ། ཕྲུ་གུ་སེ་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་ཡོད་པའྱི་གཞོན་སེས་ད་ེཚོའྱི་
རྱིགས་ཀྱི་ནང་ལ་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཀྱི་ནད་གཞྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད། ད་ེདང་ད་ེམཚུངས་ཀྱི་ད་ལྟའྱི་བར་ནད་གཞྱི་ད་ེ
བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེབརམས་བསྡད་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་དངོས་སུ་ནད་ཐོན་བསྡད་པ་ལ་སྨན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་
འདྱི་སྦྱར་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་ངས་སྙན་གསོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྨན་བཅོས་འགོ་གོན་
ཐད་འབོར་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དའེྱི་ཐད་ལ་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་མ་དངུལ་ཞྱིག་ corpus fund 
འད་པ་ོཞྱིག་འཛུགས་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརོན་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད། དེའྱི་ཐད་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་མཐུན་འགྱུར་དང་
རོགས་རམ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་འབེལ་ཡོད་སྡ་ེཁག་ཁག་དང། སྒེར་གང་ཟག་རྱིགས་
ཚང་མར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་དེའྱི་ཐད་ལ་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་གནང་རོགས་གནང། དེའྱི་ཐད་ལ་རྒྱབ་གཉེར་དང་རྒྱབ་
སོར་གནང་རོགས་གནང། ཐྱིགས་པ་བསགས་པའྱི་རྒྱ་མཚོ་ལབ་པས་ཕོགས་གང་ས་ནས་གང་ཙམ་ཞྱིག་ཐེབས་རའྱི་དངུལ་
གསོག་པ་འད་པ་ོ corpus fund གཅྱིག་ང་ཚོས་འཛུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་རེས་མ་ནད་རྱིགས་ཕོག་པ་རྣམས་ལ་ང་ཚོས་སྨན་
བཅོས་ཀྱི་དངུལ་དངོས་སུ་འག་ོགོན་ལ་ཕན་རླབས་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དུས་ཚོད་
གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ལྷག་བསྡད་ཡོད། གཅྱིག་ད་ེམ་གཏོགས་དེའྱི་རེས་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་གྱི་མྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་
བཀ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འཕྲོས་སོང་ལ་ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ངས་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ད་ེ
ཚེ་རྱིང་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན། དེའྱི་སྔོན་ལ་ངས་སྒེར་གྱི་བཟང་སོད་ལ་ལྷད་མེད་པའྱི་སྐོར་ད་ེཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། འདྱི་
བཟང་སདོ་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་མེད་ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང། ངས་ད་ལྟ་ཚ་ེརྱིང་རྒས་གས་ོཁང་ལ་ལས་ཀ་བྱདེ་བཞྱིན་པ་འདྱི་ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ པའྱི་ཚསེ་ ༡༠ ཡྱི་འསོ་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་བཀའ་ཡྱིག་དང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ང་སྱི་འཐུས་ཆགས་ཚར་བའྱི་
རེས་ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༤ ཡྱི་བཀའ་ཡྱིག་གཞྱིར་བཟུང་། ངས་ལས་ཀ་བྱེད་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་བཟང་སོད་
དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་མེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 གཉྱིས་པ་ད་ེལ་ཚ་ེརྱིང་རྒས་གས་ོཁང་གྱི་ལས་བྱེད་ཆོད་གན་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། 
དཔརེ་ན་ཆདོ་གན་ང་རང་ཚོས་གསུང་སྡདོ་པ་ད་ེརདེ། ལ་ོགཉྱིས་གཉྱིས་བཞྱི་ཡྱི་རསེ་ལ་ལས་མཚམས་ཞྱིག་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
རདེ། ཡྱིན་ན་ཡང་ཚ་ེརྱིང་རྒས་གས་ོཁང་དང་སྱིར་བཏང་རྒས་གས་ོཁང་སྱི་ཡོངས་ལ་ཆོད་གན་སྱིག་གཞྱི་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་ད་ེ
འདའྱི་ལས་མཚམས་བཞག་བཞག་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། དཔེར་ན་ཚ་ེརྱིང་རྒས་གསོ་ཁང་ལྟ་བུར་ཡྱིན་ན་ལོ་བཅུར་ལས་ཀ་
བྱདེ་མཁན་ད་ེའད་ཡོད་ཅསེ་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
 ད་མགོགས་པ་ོམགོགས་པ་ོཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། གང་ལགས་ཞུས་ན་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་སྱིར་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་སྡོད་
ཀྱི་འདུག (དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། གང་བསྡུས་བསྡུས་གསུང་རགོས་གནང།) ལགས་ས།ོ མ་དངུལ་ལ་ཆ་བཞག་
པ་ཡྱིན་ན་ PR རང་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད། ཕ་གྱིའྱི་འགོ་སོང་ད་ེང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ནང་ལ་ཁུར་གྱི་ཡོད་
རེད་མ་གཏོགས་འགོ་གོན་ཚང་མ་ད་ེཕ་གྱིའྱི་ PR རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་ཕག་དངུལ་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདོད་
བྱུང་། 
 ད་ེནས་གཉྱིས་པ་ད་ེལ་འཕྲོད་བསྟེན་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཨེམ་ཆྱི་ད་ེའདའང་སྱི་འཐུས་ནང་ལ་ཕེབས་བསྡད་
ཡོད་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཤེས་རྱིག་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒན་ལགས་རྣམ་པ་ཚ་ོཡང་སྱི་འཐུས་ནང་ལ་ཕེབས་ཀྱི་
ཡོད་རདེ། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིར་ཡང་བསར་བཅོས་ ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་
ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་གནང་རགོས་གནང།) ལགས་ས།ོ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དུས་ཚོད་གང་འད་པོར་སོད་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་དེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ང་ཚོ་ལ་ཡང་ད་དུང་
བཤད་རྒྱུ་མང་པ་ོཡོད། གོ་སྐབས་སད་ཀྱི་ཡོད་ན་ད་དུང་ཡང་བཤད་ཀྱི་ཡྱིན། དུས་ཚོད་གང་འདར་སོད་ཀྱི་ཡོད་དམ། སྟངས་
འཛནི་ད་ེགང་འད་ཞྱིག་བྱས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་སྙམ་པ་ཞྱིག་ཚོར་སངོ་ཞསེ་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་ཨུ་ཚུགས་བསནོ་ནས་མཐའ་ལ་བསལེ་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ག་ོསྐབས་འདྱི་ཕུལ་བ་རདེ། 
ད་ེཡྱིན་དུས་གང་བསྡུས་བསྡུས་ ཤྱིག་གསུང་རོགས་གནང་། སྐར་མ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་དུས་ཚོད་འབུལ་ཐུབ་ས་མ་རེད། གང་
བསྡུས་བསྡུས་ ཤྱིག་གསུང་རགོས་གནང། 
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སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ ངས་ད་ལྟ་ད་ེག་རང་བསྡུས་ཚར་བ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་གྱི་འདྱི་ཚའོྱི་རྱིགས་ད་ེཆ་ཚང་
སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གཅྱིག་མཚུངས་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེམ་གཏོགས་མྱི་གང་ཟག་ལ་ལྟ་
གྱིན་ལྟ་གྱིན། ལྷག་པར་དུ་གནས་ཚུལ་གསལ་པ་ོཞུ་མ་དགོས་པ་བྱས་ནས། གང་ལྟར་ད་ེའད་ལ་ལྟ་གྱིན་ལྟ་གྱིན་ད་ེའད་བྱས་ནས་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ད་ེཞུ་འདོད་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དུས་ཚོད་གནང་བར་བཀའ་
དྱིན་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེལ་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་གམ། ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་གསོལ་ཚིགས་ཀྱི་བར་གསེང་
ཡྱིན། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འག་ོའཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ་ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཁག་གྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་
ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ པ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁྱིམས་བཟའོ་ིལས་དོན་ཁག་གྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་
སྱིར་བཏང་ཁ་སང་བགོ་གེང་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཚར་བ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་མང་པ་ོད་ེཙམ་ཞུ་མ་དགོས་པ་དང་། འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་
གཞྱི་བསར་བཅོས་དང་འབེལ་ནས་སོ་སོ་ལ་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཞྱིག་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་ཚོས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིར་བསར་བཅོས་བཏང་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་ནས་
རགོ་གེང་མྱི་ཡོང་བ་དང། ཟྱིང་ཆ་མྱི་ལང་བ་དང། ཡག་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་དགོངས་
པ་བཞེས་སྟངས་ད་ེཡག་པ་ོཞྱིག་རདེ། ཡྱིན་ནའང། ང་ཚསོ་ད་ལན་གྱི་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་མ་འོངས་
པ་ལ་འོས་བསྡུ་དང་འབལེ་ནས་རགོ་གེང་མྱི་ཡོང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རདེ་བསམ་པ་ད་ེལ་ར་བ་ནས་ཡྱིད་ཆསེ་མདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་
ཡྱིན་ཟརེ་ན། ༢༠༡༦ གྱི་ལ་ོལ་སྱིད་སོང་དང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་དང་འབལེ་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེཐུགས་ཕམ་བྱུང་
བ་དང་། སྱི་ཚོགས་ལ་ཟང་ཟྱིང་ཡོང་རྒྱུ་དང། ད་ེའད་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བསྡད་པ་དེ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཆ་རེན་མེད་
ནས་དའེྱི་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིས་གཅྱིག་མ་འདང་ནས་ང་ཚ་ོལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཞྱིག་མ་རེད་སྙམ། 
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 འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཆ་རནེ་འདྱི་དང་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་སད་པ་རེད་ཅསེ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་
ར་བ་ནས་ཡོད་མ་རེད། ག་ར་ེབྱས་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ཅ་ེན། ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་གང་ཟག་ད་ེཚོས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་
ཟང་ཟྱིང་བཟ་ོཡོང་དུས། དེ་སྱིག་གཞྱི་ལ་ཁག་དཀྱིས་ནས་སྱིག་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་འདུག་ཅེས་གསུང་
བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཡདོ་མ་རདེ། ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། 
 གཉྱིས་པ་ད་ེད་རེས་སྱིད་སངོ་དང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འསོ་བསྡུ་ཆེན་མ་ོའདྱིས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དགོངས་པ་འཁྲུག་
དགོས་པ་དང། སྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ནང་ལ་འཁྲུག་ཐེབས་ས་ད་ེཚ་ོཐམས་ཅད་གཙ་ོཆེ་ཤོས་ད་ེསྱིད་སོང་གྱི་འོས་གཞྱི་ད་ེདང་འབེལ་
ནས་བྱུང་ཡདོ་རདེ་མ་གཏགོས་པའྱི་སྱིད་སངོ་དང་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀ་སྦྱར་ནས་སོང་བ་ཡྱིན་ན་དང་པ་ོདང་རང་ཆགས་ཡོད་པ་མ་
རདེ་སྙམ། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་དེས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེཐུགས་ཕམ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ད་ལྟ་བར་དུ་ངས་
ཤེས་ཀྱི་མེད། གཙ་ོབ་ོའདྱི་སྱིད་སངོ་གྱི་འོས་གཞྱི་འདྱི་དང་འབལེ་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གང་ཟག་འསོ་བཞེད་མཁན་རྣམ་པ་ཚོས་
ས་ོསོའ་ིཕོགས་ཀྱི་སྐད་ཆ་རང་རང་བཤད་པ་དེར་བརྟེན་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེདགོངས་པ་ཚོམས་དགོས་པ་ཆགས་པ་རེད་
ཅེས་གསལ་པ་ོབྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ང་ཚོའྱི་སྔོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་དགོས་མྱིན་སྟེང་ལ་རེད། དངོས་གཞྱི་དང་སྔོན་འགོ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མ་
འགྱིག་པ་དང་མ་འཐུས་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང། ད་ེགཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་དུས་ཚོད་ད་ེལ་ཏོག་ཙམ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་
དུས་ཚོད་ཐུང་དུ་གཏང་རྒྱུ་བྱུང་ན། དུས་ཚོད་རྱིང་པོའ་ིཚོར་བ་དེ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་རེད། དེ་
བཞྱིན་གང་ཟག་རང་ཉྱིད་ལའང་སྔོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་དུས་ཚོད་རྱིང་བ་དེ་ངེས་པར་དུ་འགྱུར་བ་གཏང་
དགསོ་པ་ཞྱིག་ལ་མཐངོ་གྱིས་འདུག 

ད་ེདང་འབེལ་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་འོས་བསྡུའྱི་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་རེད། གང་ལྟར་འོས་
བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཚང་མར་འགྱུར་བ་ག་ཚོད་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་ལག་ལེན་བསྟར་མཁན་ད་ེགང་ཟག་ལ་ཐུག་ཡོང་དུས། གང་ཟག་
གྱིས་ད་ེལག་ལེན་མ་བསྟར་བ་དང། ད་ེདང་འབེལ་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་རོག་ག་ཡོང་བསྡད་པ་ཞྱིག་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། 

དཔེར་ན་ང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ་
ཞྱིག་ལག་བསྟར་བྱས་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁྱིམས་འགལ་བྱདེ་མཁན་དང། ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི། (དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག སྐར་མ་གཅྱིག་ལྷག་བསྡད་ཡོད། སྐར་མ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་མཇུག་སྡུད་
རགོས་གནང།) བཅད་ཁ་རྱིས་མེད་གཏངོ་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ད་ེཡང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོང་ཤེས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། སྱིག་གཞྱི་ད་ེལག་
ལེན་བསྟར་མཁན་གང་ཟག་ལ་རག་ལས་ཡོད་དུས། ང་ཚསོ་ད་ལྟ་བར་དུ་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ལ་ལག་ལེན་བསྟར་
ཚ་ེཚང་མར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེལག་ལེན་ལ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་དཀའ་ངལ་དང་རོག་ག་ཡོང་
གྱི་རདེ། ད་ེརང་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 



54 
 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་སྱི་འཐུས་གསུམ་ཡོད། དེའྱི་རེས་ལ་གོ་སྐབས་ཕུལ་གྱི་མྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་
མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་ཀར་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ པའྱི་ཐོག་ལ་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཕེབས་བཞྱིན་
ཡོད་རེད། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བརོད་པ་དང་པ་ོཟྱིན་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་
གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་གནང་བ་རེད། དེའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་མཐའ་མའྱི་ལམ་སྟོན་དང་
གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་ནང་ནས་མ་འོངས་པའྱི་བྱེད་ཕགོས་ལམ་སྟོན་ཁག་ཅྱིག་གསུངས་པ་རདེ། ད་ེགསུངས་པ་གཞྱིར་བཞག་
པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་བཀའ་བསྡུར་ཞྱིབ་ཕྲ་གནང་ནས་ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་
གྱིས་སྐབས་དེ་དུས་ལམ་སྟོན་གནང་དོན་དུ། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཕུལ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་
གསུངས་གནང་བ་རེད། དེ་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་གོ་བསྡུར་བྱུང་ནས་ད་ལྟ་འོས་བསྡུ་ཡྱིན་ན་ཡང་ 
༢༠༢༡ ལ་མ་གཏགོས་བསེབ་ཀྱི་མེད་དུས། དུས་ཚདོ་ཀང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་པ། ད་ེའདའྱི་རེན་བྱས་ནས་བེལ་བ་ཞ་ེདགས་
མེད་དུས་ད་ལྟའྱི་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་སྟེང་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཕུལ་ནས་བག་ོགེང་བརོད་པ་དང་པ་ོཟྱིན་པ་
རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་འདྱིར་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་
འཕྲལ་དུ་དུས་ཚོད་མེད་པའྱི་ཆ་ནས་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག བྱས་ཙང་རྱིང་མྱིན་གོས་ཚོགས་རེས་མའྱི་སྐབས་སུ་བཟ་ོབཅོས་
གོས་འཆར་འབུལ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། 
བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། བཟ་ོབཅོས་ཚིག་བརོད་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་བགོ་གེང་ཐེངས་གཅྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་ག་
ཡོང་པ་རེད་བསམས་སོང། ད་ལྟ་འོས་བསྡུ་བེལ་བ་གང་ཡང་མེད་དུས་ཚོགས་གཙོས་དེའྱི་ཐོག་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་
གནང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཀང་དགོངས་བཞེས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་བཀའ་བསྡུར་རེས་ལ་
གནང་ཆོག་གྱི་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བཟ་ོབཅོས་ཀྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་སབས་འཇུག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་
རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚོགས་གཙོའྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་པ་ཡྱིན་དུས། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་ཡོད་
ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་བསྣམ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཕུལ་དགོས་རྒྱུ་དེ་འགོ་སྟངས་ ཤྱིག་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དུས་འདྱིའྱི་ལས་ཉྱིན་བཅུ་པ་རེད། ལས་ཉྱིན་གཅྱིག་ལས་
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ལྷག་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ཆ་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་འབུལ་བར་དོན་ཚན་མང་པ་ོགཅྱིག་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསྡད་
ཡོད་དུས། ཞྱིབ་ཕྲ་ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་འབུལ་རྒྱུ་དེ། ཚོགས་དུས་
རསེ་མ་ག་དུས་ཚར་བ་ཡྱིན་ནའང་ཞྱིབ་ཚགས་ཙམ་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུར་ག་ོསྐབས་ད་ེའབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ཕག་རོང་མཁན་འགའ་ཤས་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ཚགོས་ཆུང་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཚོགས་མྱི་
གཅྱིག་གཉྱིས་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་གཞན་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་གྱི་མྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་
སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དང་པ་ོལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཟེར་ནའང་འད་ཞུ་རྒྱུ་ལ། བཀའ་ཤག་གྱིས་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་
བསྣམ་རྒྱུ་དང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། འགོ་ལུགས་དང་འག་ོསྟངས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིར་མཐུན་པའྱི་ཕག་ལས་
གནང་གྱི་ཡོད་དུས་དེ་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཕྲན་བུ་མ་ཞུས་
ཐབས་མེད་ལ། ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་དང་། ད་ེམཉམ་དུ་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ཡང་མཉམ་དུ་འདསེ་སྱིད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དུས་
ཚོད་ཏོག་ཙམ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡང་ད་ལྟ་གནང་ན་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམྱིན་གཞན་པ་ཚང་མས་གསུངས་ཚར་བའྱི་
རསེ་སུ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་རསེ་སུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འདྱི་གོ་སྐབས་མཐའ་མ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་གཞན་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། གསུང་གནང་རོགས་
གནང་། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ི
གོས་ཆོད་ནང་ལ་གསལ་བའྱི་གྲུབ་ཆ་ཆ་ཚང་ཚང་བའྱི་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་
བསར་བཅོས་འཆར་ཟྱིན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོདང་། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་འཆར་ཟྱིན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཚགོས་ཆུང་
གྱི་ངསོ་ནས་རདེ། ད་ེནས་ང་རང་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 ད་ེཡང་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་ལ་ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་གང་འཕྲད་འདུག་ཟེར་ན་བཀའ་ཤག་ལྟ་བུའྱི་མཉམ་འདུས་ཀྱི་འགན་
འཁུར་བྱེད་མཁན་མེད་དུས། མྱི་གཅྱིག་གྱིས་མ་བཤད་རང་བཤད་འད་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་གྱི་
སྱིད་སྱིའྱི་འསོ་བསྡུ་ལ་སྔནོ་འག་ོདངསོ་གཞྱི་གཉྱིས་ཀ་མེད་པ་བཟ་ོདགསོ་རྒྱུར་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གཟྱིགས་ནས་ཕྱི་ལོགས་སུ་མར་
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ཕབེས་ཚར་བའྱི་མཇུག་ལ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་བཤད་རྱིང་པ་ོཞྱིག་གནང་ཚར་བ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས། ཚོགས་ཆུང་
གྱི་ངསོ་ནས་སྙན་ཐའོ་ིནང་ལ་ག་ར་ེའཁདོ་དང་མ་འཁདོ་ལ་མ་ལྟོས་པར་གསལ་བཤད་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞྱིག་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ད་བར་དུ་ང་
ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ལས་ཀ་བྱས་པ་ད་ེམྱི་མང་ཉུང་གཏུགས་བཞག་པའྱི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དང་། གོས་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་དང་པ་ོལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕུལ་བའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་འཆར་ཟྱིན་ད་ེཕལ་ཆེར་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་རྱིས་
མེད་བཏང་བ་ལྟ་བུ། དེ་ལས་ཀང་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་ལ་ཟྱིང་ཟྱིང་ལང་ལོང་ལ་དགའ་བའྱི་ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་
འདྱིས་བལྟས་བསྡད་ན། ང་ཚའོྱི་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཕལ་ཆརེ་མ་ེལ་བསེག་རྒྱུ་དང་ཆུ་ལ་བསྐྱུར་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལས་རྱིན་ཐང་
མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་མྱི་སྱིད་པ་རདེ་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གསལ་བཤད་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ང་ཚོའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། གཙ་ོབ་ོད་ེསྱིད་སྱི་གཉྱིས་ལ་སྔོན་འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་
དགོས་པའྱི་སྐོར་ད་ེརེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་གསལ་པ་ོབྱས་ནས་གཙ་ོབ་ོབཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་
དགོངས་དནོ་དང་། ང་རང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སོམ་གཞྱི། དའེྱི་རེས་སུ་ཚོགས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ད་ེཚོར་བལྟས་ཡོད་རདེ་ལ། 
ད་ེནང་བཞྱིན་བསམ་འཆར་དང་ད་ེའདའྱི་གནད་དོན་མང་པ་ོབཏོན་དུས། ཁ་སང་སྔོན་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་མར་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་འཆར་ནང་ལ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་ཐོན་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་ཚགོས་གཙ་ོརྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ལམ་སྟནོ་ལ་ཁ་སང་སནོ་འཛུགས་བྱདེ་མཁན་དང་ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་བ་རདེ། ད་ེཡྱིན་
དུས་ཚོགས་གཙ་ོརྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དང་པ་ོད་ེལ་ཡང་སྔནོ་འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཡོད་པ་བྱས་ན་སྙམ་ཞེས་པ་ད་ེང་
ཚསོ་སྙན་ཐའོ་ིནང་ལ་ཁ་གསལ་པ་ོབྱས་ནས་བྱིས་བཞག་ཡོད་མ་གཏོགས། ཐག་བཅད་ནས་ལབ་སོང་ཞསེ་བྱིས་མེད། ལམ་སྟནོ་
ལ་ལག་ལེན་བསྟར་མ་ཐུབ་ན་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་འགོད་སོལ་ཡོད་པ་ད་ེཁ་སང་ཁ་ཉྱིན་བཤད་བསྡད་པ་ནང་བཞྱིན་འགོད་ཆོག་གྱི་
ཡོད་རེད། ད་ེནས་ད་དུང་དོན་ཚན་གཞན་པ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གང་གསུངས་པ། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གང་གསུངས་པ། ཡྱིག་ཆ་
གཞན་པའྱི་ནང་ལ་གང་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ར་ེར་ེབཞྱིན་དུ་བལྟ་དགོས་རདེ་ཅེས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་ཀང་དོན་ཚན་ར་ེ
རེ་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་དང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་ཕུལ་བཞག་པའྱི་འཆར་ཟྱིན་འདྱི་ཡྱི་ནང་ལ་དམར་རྟགས་དང་ལང་རྟགས ་
བརྒྱབས་པ་ཆ་ཚང་འདྱིར་དཔང་རྟགས་བྱས་ནས་སྟོན་རྒྱུ་ཡོད། ར་ེར་ེབཞྱིན་ཚིག་འབྲུ་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པར་བལྟས་ནས་གོ་
བསྡུར་བྱས་ཡདོ། 

གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ིནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་སྔོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་མེད་ན་
ལེགས་ཚུལ་དང་ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོསོང་དང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་བཤད་རྱིང་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། 
སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཀང་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོགནང་བའྱི་གོས་ཚོགས་ལས་རྱིམ་གསར་ཤོག་གྱི་ཤོག་གངས་ 
༨༥ ཡོད་རེད། ད་ེཆ་ཚང་ལ་ང་ཚོས་བལྟས་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་དའེྱི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་ཡོད་རེད། 
སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དགོངས་འཆར་གསུང་མཁན་གྱི་ནང་ནས་འདྱི་དགོས་ཀྱི་རེད། གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་གསུང་མཁན་བྱུང་མྱི་
འདུག ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བསམ་འཆར་ཚང་མ་གཞྱི་རར་བཞག་ནས། དེ་འད་བྱས་མེད་ཅེས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། 
བསམ་འཆར་ཕུལ་བ་ད་ེལ་གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་ད་ེད་ལྟ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ་ད་ེབསམ་འཆར་འབུལ་མཁན་ད་ེགང་ཟག་
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ཆ་ེབ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་བསམ་འཆར་ད་ེགལ་ཆ་ེབར་བརྱིས་པ་དང་བསམ་འཆར་འབུལ་མཁན་ད་ེགང་ཟག་ཆུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་
ན་ང་ཚོས་གལ་ཆུང་བ་བརྱིས་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། བསམ་འཆར་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེརེད། ད་ེཡྱིན་དུས་
བསམ་འཆར་གྱི་ནང་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་སྔོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་དུས་ཚོད་ཐུང་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་པ་དེ། ཁ་སང་བསམ་འཆར་ད་ེགངས་ཀ་བརྒྱབ་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེཞུས་ཟྱིན་རེད། ༡༡༧ བྱུང་ཡོད་པ་
རདེ། ༡༡༧ ད་ེཡང་བསམ་འཆར་ར་ེར་ེབཞྱིན་དུ་ཡར་བསྡུས་པ་ད་ེརདེ་མ་གཏགོས། ཁ་སང་ཞུས་པ་བཞྱིན་པར་སོག་བརྒྱབ་ནས་
སུམ་ཅུ་བཞྱི་ཅུ་མཉམ་དུ་འཁེར་ཡོང་བ་ད་ེའད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚ་ོལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། སྔོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་
ཀྱི་བར་ལ་དུས་ཚོད་ཐུང་དུ་གཏོང་དགོས་འདུག་ཟེར་དུས། ད་ེདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སྔོན་འགོ་དང་
དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཀ་དགོས་འདུག་ཟེར་མཁན་ད་ེ ༢༡ བྱུང་ཡོད་རེད། སྱིད་སོང་ལ་སྔོན་འག་ོདགོས་མྱི་འདུག་ཟེར་མཁན་ད་ེ ༡ 
བྱུང་ཡོད་པ་རེད། སྱི་འཐུས་ལ་དངོས་གཞྱི་དགོས་མྱི་འདུག་ཟེར་མཁན་ད་ེ ༡ བྱུང་ཡོད་རེད། གཉྱིས་ཀ་ལ་སྔོན་འག་ོདང་དངོས་
གཞྱི་དགོས་མྱི་འདུག་ཟེར་མཁན་ད་ེ ༡ བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རེའུ་མྱིག་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་
ཚང་མའྱི་ཕག་ལ་ཡོད་རདེ། ད་ེསྱིར་བཏང་གྱི་བྱུང་རྱིམ་འད་པ་ོཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ་དན་ནས་ཡྱིན། 

ད་བར་དུ་ཚགོས་ཆུང་ཁག་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། མང་མསོ་བྱུང་ཡོད་ན་ད་ེལ་སུ་དང་སུ་མང་
མོས་བྱུང་ཡོད་རེད་ད་ེའདའྱི་བཤད་སོལ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། མང་མོས་གང་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེམང་གཙོའྱི་འག་ོསྟངས་
ཀྱི་ཐོག་དང་། ཚོགས་མྱི་ས་ོས་ོལ་འགན་འཁུར་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ངོས་ལེན་བྱེད་པའྱི་ལམ་ལུགས་ཡོད་རེད། ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་མུ་
མཐུད་དེ་ཡོང་སྟེ་མཐའ་མ་སྙན་ཐོ་དང་བསར་བཅོས་འཆར་ཟྱིན་ཟུར་འཛར་དང་བཅས་པ་གོ་བསྡུར་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གྲུབ་ནས། 
རགས་ཟྱིན་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་མ་གནང་གོང་དུ་བཏབ་ཟྱིན་ནས་ད་ེའད་ཆགས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 
༢ ཉྱིན་མ་ོདེར་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་དངོས་གཞྱི་ཆ་ཚང་གྲུབ་ནས་མཐའ་མའྱི་སྙན་ཐ་ོགཏན་འབེབས་བྱེད་པའྱི་དུས་ལ་བབ་
དུས། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙསོ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་སྔནོ་འག་ོདངསོ་གཞྱི་གཉྱིས་བཟསོ་པ་དརེ་ཐུགས་མོས་མེད་པ་
དང་། ད་ཐབས་ལམ་ག་ར་ེདགོས་རདེ་ཅེས་ཚགོས་ཆུང་ནང་དུ་གསུངས་པ་རདེ། ང་ཚོས་ཚོགས་ཆུང་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་འགལ་ཟླ་
ཆགས་པའྱི་སྙན་ཐ་ོགཉྱིས་འདནོ་ཤེས་ཀྱི་མེད་པ་དང་། ཐོག་མའྱི་དུས་ཚདོ་འཆར་འབུལ་བྱས་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ཏ།ེ ང་ཚསོ་སྙན་
ཐ་ོགཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་དང་། སྙན་ཐ་ོདང་ཁྱིམས་འཆར་གསོ་ཚོགས་ཚགོས་དུས་ ༣ པ་ལ་འབུལ་རྒྱུར་ཐག་བཅད་པ་རདེ། ཡྱིན་
ནའང་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་ད་ེསེབས་པ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་བསར་དུ་བཀའ་ཤག་གྱི་མུ་མཐུད་ད་ེདགོངས་
ཚུལ་ད་ེའདུག གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པས་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་འདུག་ཅེས་པ་འདྱི་བྱིས་པ་རེད། བརྱིས་མེད་གང་
ཡང་བཏང་ཡོད་མ་རེད་ལ། མོས་མཐུན་བྱས་ནས་ང་ཚའོྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དནོ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་རེད། མཚན་རྟགས་བསོན་
དགོས་ས་ཡོད་ཚད་ཚང་མ་ལ་མཚན་རྟགས་བསོན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་
ཕུལ་ཡོད་རདེ། སྙན་ཐ་ོདང་འཆར་ཟྱིན་ལ་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙསོ་མཚན་རྟགས་བསནོ་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཚགོས་ཆུང་གྱི་འག་ོ
ལུགས་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཐོག་ནས་བསོན་རེད་མ་གཏོགས། གོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ལ་ས་ཡྱིག་བརྒྱབས་པ་ནང་བཞྱིན་
བྱས་ནས་བརྒྱབ་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ། 
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སྙན་ཐ་ོཕུལ་ཚར་བ་ནས་བཟུང་གོས་ཚགོས་ལ་སྙན་ཐ་ོདང་འཆར་ཟྱིན་སྙན་སོན་མ་གནང་བར་ལ་ཟླ་བ་གཅྱིག་དང་ཉྱིན་
བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་རདེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་ངོས་ནས་སྔནོ་འག་ོདང་དངོས་གཞྱིའྱི་འསོ་བསྡུ་གཉྱིས་ལ་མསོ་མཐུན་མདེ་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ད་ེའད་བྱས་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོས་གོས་ཚོགས་སུ་སྙན་སོན་གནང་རྒྱུར་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོའདུག་
ཟརེ་རྒྱུའྱི་ནང་མོལ་གྱི་ཚགི་ད་ེཚ་ོགསུངས་ཡདོ་པ་དེ། ང་ཚའོྱི་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་སུ་གཅྱིག་གྱིས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་མ་
རདེ། ད་དུང་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞྱིག་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོས་སྙན་སོན་མར་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་ཆུང་
གྱི་མང་མོས་ཟེར་ས་ད་ེལ་སེབས་དུས། བཀའ་བློན་དང་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་གཉྱིས་ཕགོས་གཅྱིག སྱི་འཐུས་གསུམ་ཕོགས་
གཅྱིག་ཡྱིན་གསུངས་པ་རེད། ད་ེདུས་འ་ོད། ནམ་མག་ོལངས་ནས་སྱིན་མག་ོལངས། ཉྱི་མ་མ་ད་ོཚར་ལ་ེརེད། ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན་
བྱས་ནས་ད་ག་ར་ེཆགས་སོང་སྙམ་པ་ས་ོས་ོརང་གྱིས་རྣ་མཆགོ་ལ་ཡྱིད་མ་ཆེས་པ་འད་པ་ོད་ེདུས་ཆགས་སོང། རྒྱུ་མཚན་ད་ེཚ་ོ
ལ་བལྟས་ནས་ཁྱིམས་ཡྱིག་འཆར་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་བའྱི་རྱིང་ལ། ཁ་དག་ེབཀ་ཤྱིས་ངང་ནས་ལེགས་པར་གྲུབ་ཡོད་སྙམ་པའྱི་
ཚགོས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་ད་ེད་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་སོང་སྙམ་ནས་ཅྱི་དན་འདྱི་འད་མེད་པ་ཞྱིག་ཏུ་གནས་སོང་ཞེས་ཚོར་བ་ད་ེཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེའྱི་རེས་ལ་ལས་རྱིམ་མར་ཡོང་དུས་སྙན་ཐོ་དང་ཁྱིམས་འཆར་ཚུད་དང་མ་ཚུད་ཀྱི་ཐག་གཅོད་མ་གནང་གོང་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག ལྷག་པར་དུ་སྙན་ཐ་ོདང་འཆར་ཟྱིན་ལ་མཚན་རྟགས་འགོད་མཁན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོཚུན་
ཆད་མར་ཕེབས་སོང་བ་རེད། (གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམས་ལ་ན་ནྱིང་བཀའ་སྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་སྱིད་སོང་གྱིས་ཡྱིད་
ཆེས་གནང་གྱི་ཡོད་རེད།) ད་ེཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་མྱི་འདུག་སྙམ་པའྱི་ཚོར་
སྣང་ཞྱིག་བྱུང་སོང། མཇུག་ལ་མར་ཚུད་དང་མྱི་ཚུད་ལྟ་ཡོང་དུས་དགག་བྱ་བྱེད་མཁན་གཉྱིས་མ་གཏོགས་མ་བྱུང་དུས། ཁོང་
རྣམས་ཀྱིས་དཔྱད་པ་བྱས་པ་ད་ེགང་ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་བསྡད་བཞག་འདུག་སྙམ་པ་ཞྱིག་ཚོར་བྱུང་། 

ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་རསེ་ལ་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་གོས་ཚོགས་ནས་ཡར་ཕབེས་ཏ།ེ དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་ནས་བཀའ་
ཤག་གྱིས་གསོ་ཚོགས་མག་ོསྐརོ་བཏང་མདེ་པ་དང། གོས་ཚོགས་དང་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་བརྱི་བཀུར་མ་བྱས་པ་མྱིན་པ་དང། སྔནོ་
འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་འོས་བསྡུ་གཉྱིས་མྱི་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་ཚུལ་སོགས་ལས་རྱིམ་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་མེད་ལ་
མ་ལྟསོ་པར་གསལ་བཤད་རྱིང་ཐག་ཆདོ་ཅྱིག་སྐབས་ད་ེདུས་གནང་བ་རདེ། སྐབས་ད་ེལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་གསལ་བཤད་
བྱ་སའྱི་ཡུལ་མྱི་འདུག བཀའ་ཤག་ཕྱི་ལོགས་སུ་ཐནོ་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེའདའྱི་ཚབས་ཆེན་པ་ོ
རང་རེད་མྱི་འདུག་སྙམ་པ་ཞྱིག་དང་། ཁ་ཉྱིན་སྙན་ཐ་ོསྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བག་ོགེང་གནང་དུས་ཆ་ཤས་ཤྱིག་བླངས་པ་ཡྱིན་ན་མ་
འགྱིག་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་རེད་མྱི་འདུག་སྙམ་པ་ད་ེའད་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ད་ེནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་ཚར་བའྱི་
རེས་སུ་ལས་དོན་གཞན་གྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་སོང་བ་རེད། ཚོགས་ཆུང་ལ་གོ་སྐབས་མ་རག་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཡང་ད་ེརྱིང་ཆ་
ཤས་མ་བླངས་ཀ་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག 

བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་ལ་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་རྣམས་ནས་སྱི་མོས་ཀྱིས་འཆར་འབུལ་གནང་བ་དང།  
བཀའ་ཤག་དང་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་མོས་མཐུན་ཐགོ་ནས་འཆར་ཟྱིན་བཟསོ་པ་རདེ་གསུངས་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་པ་ལ་ངསོ་འཛིན་



59 
 

བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ན་ནྱིང་བཀའ་སྱི་ལྷན་རྒྱས་ཚོགས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་འཆར་ཟྱིན་
བཟ་ོརུ་བཅུག་ཡོད་པ་དང། འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཕུལ་བ་དརེ་བཀའ་ཤག་གྱི་བཟ་ོབཅོས་གང་འཚམ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་ཞྱིག་
ལ་ངས་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། 

ད་ེནང་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ ན་ནྱིང་སྱིད་སྱིའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་སྐབས་ལ་༸གོང་ས་མཆགོ་ཐུགས་ཕམ་བྱུང་བ་དང་། 
བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ལ་བརྡབ་གསྱིག་དེ་ལས་ཆེ་བ་བྱུང་མ་མོང་བ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། དེ་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་
ཐུགས་ཕམ་བྱུང་དུས་བཀའ་སོབ་རྱིམ་པའྱི་ནང་ལ་འོས་མྱི་དང་། ཕགོས་གཏོགས་པའྱི་བཟང་སདོ་ཀྱི་ཐད་ནས་གསུངས་ཡདོ་རདེ། 
ད་ེཚང་མས་མཁེན་གྱི་རདེ། བཟང་སོད་མདེ་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཤྱིག་ལ་དུས་ཚོད་རྱིང་ནའང་འད། ཐུང་ནའང་འད་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་
དམ་དན་གྱི་འདུག དཔ་ེཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ནང་ལ་མཚན་གྱི་
དག་ཆའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་རེད། ད་ེརྱིང་དངོས་གཞྱིའྱི་འསོ་བསྡུ་བྱས་པ་རདེ། ད་ེཉྱིན་ཕྱི་ད་ོནས་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་སུ་
ཁབ་ནས་བསགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་འད་ཡྱིན་དུས་ཉྱི་མ་རྱིང་ཐུང་ལ་ག་ཚོད་ཀྱི་ཁད་པར་འག་ོཡྱི་ཡོད་ན་
བསམ་བསམ་དེ་འད་ཡོད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚགས་པར་དང་། ཨ་རྱིའྱི་ New York གྱི་གནམ་ཐང་རེད། ས་གནས་ག་པར་ཕྱིན་
ནའང་ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་ཡོད་མཁན་ཚང་མས་བཤད་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པ་དེ་འད་མ་ཡོང་པའྱི་འགན་འཁུར་རྒྱུ་རེད། ཐེངས་
གཅྱིག་དང་གཉྱིས་ག་ར་ེབྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆ་རེན་ཆ་ཚང་མ་ལབ་ན། བགོ་གེང་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་ར་མ་ལུག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་
རེད་གསུངས་པ་རེད། དེ་ནས་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་རོགས་ལ་འོས་བསྡུའྱི་དུས་ཚོད་ཐུང་དུ་གཏོང་དགོས་འདུག  ཐེངས་གཅྱིག་
དགོས་འདུག་སྱི་མོས་རདེ། རྒྱ་གར་དང་ཡུ་རོབ། ཨ་ོསྱི་ཀ་ོལྱི་ཡའྱི་འསོ་བསྡུ་གནང་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་རདེ། ད་ེབཀའ་
ཤག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་དང་ཚོགས་དུས་དང་པ་ོལ་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འཆར་ཟྱིན་ཕུལ་ཡོད་རེད། ང་ཚོའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་
ལའང་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་འཆར་ཕུལ་བ་ད་ེདང་། ད་ལྟ་ད་ེགཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཐག་གཅོད་ག་ར་ེབྱེད་དགོས་འདུག སྱི་འཐུས་
རྣམ་པས་གཟྱིགས་རགོས་གྱིས་ཟརེ་བ་ད་ེཐོག་མ་ང་ཚོའྱི་ཚགོས་ཆུང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ནང་བཞྱིན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དང་པ་ོདའེྱི་སྐརོ་
ལ་གོ་བསྡུར་ཆ་ཚང་བྱས། ད་ེནས་མར་ཡོང་སྟེ། གནས་སྟངས་གང་འད་བྱུང་ན་བསམ་པ་རེད། ད་ེཞུ་ས་ཁ་སང་རག་གྱི་ཡོད་མ་
རདེ། 

ད་ེནས་རྒྱ་གར་དང་འཛམ་གྱིང་ལ་དཔ་ེམང་པ་ོབཞག་པ་རེད། དང་པ་ོཁོང་ཚ་ོལ་སྔོན་འག་ོདངོས་གཞྱི་ཟེར་མཁན་ཡོད་
རེད་དམ་མ་རདེ། ཁངོ་ཚའོྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སམོ་གཞྱི་ད་ེག་ར་ེརདེ། གལ་སྱིད་ཆབ་སྱིད་ཚགོས་པས་བཏནོ་པའྱི་མྱི་སྣ་ད་ེཚ་ོད་ལྟ་ངསོ་
འཛནི་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་རདེ་དམ། དཔརེ་ན། ཨ་རྱི་ལྟ་བུར་སྱིད་འཛནི་གྱི་འསོ་བསྡུའྱི་བག་ོགེང་མག་ོབཙུགས་ནས་ལ་ོགཅྱིག་མ་ཚད་བ་
ཕྱིན་ཟྱིན་པ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་མང་པོར་ཡོད་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དེ་ཡྱིན་དུས་དུས་ཚོད་རང་ལ་བལྟས་
ཡོང་དུས། ༸གོང་ས་༸སབས་མགནོ་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱིས་ན་ནྱིང་འསོ་བསྡུའྱི་རགོ་གེང་སྐབས་སུ་གསུངས་ཡདོ་རདེ། ང་ཚའོྱི་བྱདེ་
སྟངས་དེ་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་ཆབ་སྱིད་པ་དང་། ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་ཆབ་སྱིད་པ་དེ་ཚོ་ཡྱི་ལད་ཟློས་ཅུང་ཙམ་བྱེད་ཁུལ་བྱས་སོང་ངོ་
གསུངས་ཡདོ་རདེ། 
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ད་ེཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོལ་བལྟས་ན་སྱིག་གཞྱི་དང་། དུས་ཚོད་རྱིང་ཐུང་། གཉྱིས་དང་གཅྱིག་གྱི་ཁད་པར་ཨེ་
ཡྱིན་ནམ་བསམ་བསམ་ད་ེའད་འདུག ད་ེནས་འསོ་བསྡུ་རྟགོ་ཞྱིབ་ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་རེད། འོས་བསྡུ་རྟགོ་ཞྱིབ་པ་ད་ེཚོར་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁ་སང་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་སྐབས་སུ་གསུངས་པ་ཡྱིན། ཁོང་ཚོས་སྔོན་འགོ་མྱི་དགོས་སྐོར་དང་ད་ེའད་
གསུངས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་རདེ། སྔནོ་གཞྱིའྱི་འསོ་བསྡུ་རྟོག་ཞྱིབ་པའྱི་རྒྱབ་གཉརེ་སྙན་ཐ་ོད་ེའདྱི་ལ་ཡོད་རདེ། མདང་དགོང་ང་
ཚ་ོམྱི་ར་ེརེའྱི་ལག་པར་ར་ེར་ེསད་ཡོད་རེད། ཁ་ོརང་ཚོས་བྱིས་པ་དེའྱི་ནང་ལ་སྔོན་འགོ་དང་སྔོན་གཞྱིའྱི་བར་ལ་དུས་ཚོད་ཐུང་དུ་
གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག སྱིད་སོང་གྱི་སྔོན་གཞྱིའྱི་འོས་མྱིའྱི་གངས་ཚད་ལ་ཁ་གསལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བྱིས་ཡོད་པ་རེད་མ་
གཏོགས། སྔནོ་འག་ོམྱི་དགསོ་ཞེས་གང་ཡང་བཀདོ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། 

ད་དུང་ཁོང་ཚོས་གསུངས་པ་དང་ད་ེའད་ཐོག་ནས་སྔོན་མའང་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྔོན་འགོ་དང་སྔོན་གཞྱིའྱི་སྐབས་སུ། 
ཁངོ་ཚ་ོརྟགོ་ཞྱིབ་པ་ད་ེཚསོ་རྟགོ་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་རདེ། མཐའ་མའྱི་སྙན་ཐ་ོགཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་
ཡང་ང་ཚོའྱི་མྱི་ད་ེའདས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་མཁན་ཡང་མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག གཅྱིག་གཅྱིག་རེད། གཉྱིས་གཉྱིས་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་
བུ། ཁ་ོཚོས་ད་ེལ་ལྟོས་བསྡད་པ་འད་པ་ོམང་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ཁ་ོཚོས་འདྱིའྱི་ནང་གཙ་ོབོ་འད་པ་ོགང་བྱིས་འདུག་ཅེ་ན། ཁོང་
ཚོའྱི་སྔོན་གེང་དེའྱི་ནང་དུ་"བཙན་བྱོལ་བོད་མྱི་རྣམས་ས་ཕོགས་མང་པོར་ཁ་འཐོར་ནས་ཡོད་པའྱི་དབང་གྱིས་འོས་བསྡུའྱི་་ལས་
དནོ་སེལ་རྒྱུར་དཀའ་ཚགེས་ཡོད་ནའང་། འོས་བསྡུའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དང་སོམ་གཞྱི་རྣམས་རྒྱལ་སྱིའྱི་གནས་ཚད་དང་། མང་གཙའོྱི་
རྱིགས་ལུགས་ནང་འོས་བསྡུའྱི་ལག་ལེན་བཟང་ཤོས་ཁག་དང་མཐུན་པར་འདུག འོན་ཀང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་དོན་ཚན་ཁ་
ཤས་མཐངོ་བ་རྣམས་སྙན་ཐ་ོའདྱིའྱི་ནང་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་པ་ཁག་ལག་བསྟར་བྱདེ་ན་ཡར་རྒྱས་ཡངོ་རྒྱུ།"ཞསེ་གསུངས་ཡདོ་རདེ། 
ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། སྙན་ཐ་ོའདྱིའྱི་ནང་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཐད་ཀར་སྔོན་འག་ོམེད་པ་བྱེད་དགོས་འདུག་ཟེར་བ་ར་བ་ཉྱིད་
ནས་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་གསུངས་པ་རདེ། ང་ཚསོ་ཟླ་བ་གཉྱིས་ནང་ལ་འོས་བསྡུ་གྲུབ་ཀྱི་རེད། ཁེད་རང་ཚའོྱི་འཆར་ཟྱིན་ནང་ལ་མ་མཐར་
ཟླ་བ་བདུན་འགོར་ས་རེད་གསུངས་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་དུས་ཚོད་ཐུང་དུ་བཏང་ཡོད། དུས་ཚོད་ཐུང་དུ་གཏོང་
དགོས་ཟེར་བ་མང་ཤོས་རེད། ང་ཚོས་ད་ལྟའྱི་འཆར་གཞྱི་སྱིག་སྟངས་ནང་བཞྱིན་བྱས་ན། སྔོན་འགོའ་ིའོས་ཤོག་ད་ེཕྱི་ལོ་༢༠༢༡ 
ཟླ་ ༡ པོའ་ིཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་སྔོན་འགོའ་ིའོས་ཤོག་འཕངས་ཏེ་བརྒྱུད་རྱིམ་ཆ་ཚང་དེད་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ པའྱི་ཚེས་ ༡༤ 
ཉྱིན་མོར་གསལ་བསགས་བྱ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་བསྱིགས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཁོན་བསྡམོས་ཟླ་བ་གསུམ་དང་ཉྱི་མ་ཉྱི་ཤུ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། དའེྱི་གོང་སྔནོ་འགོའ་ིའསོ་བསྡུའྱི་ག་སྱིག་ལ་ཟླ་བ་གཅྱིག་དང་ཕདེ་ཙམ་ཞྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཟླ་བ་ལྔ་དང་ཉྱི་
མ་ལྔ་ནས་བཅུའྱི་བར་དུ་འགོར་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ད་ེའད་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་དང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་གནང་བའྱི་འཆར་
ཟྱིན་དེའྱི་ནང་ལ། སྙན་ཞུ་ཡར་འབུལ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ད་ེའོས་མྱི་དང་བླངས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། དམྱིགས་འཛུགས་གནང་བ་ཡྱིན་
ནའང་འད། ད་ེཚོའྱི་སྙན་ཞུ་འབུལ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ཉྱི་མ་ ༡༥ བཟོས་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བརྟག་
དཔྱད་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཉྱི་མ་ ༤༥ བཟསོ་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་རེས་སུ་དྱིལ་བསགས་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ཉྱི་མ་ ༤༥ བཟོས་ཡོད་པ་རེད། 
ད་དུང་ཐོག་མའྱི་ག་སྱིག་དང་ལ་ོརྒྱུས་དབུས་སུ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ། འསོ་བསྡུའྱི་དུས་ཚེས་ག་དུས་ཡྱིན་པ་དང་། འསོ་ཤོག་གངས་
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བཤེར་གང་འད་བྱེད་དགོས་མྱིན་ད་ེཚ་ོལ་བལྟས་ན་ཟླ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཚར་གྱི་མ་རེད། ཟླ་བ་བཞྱི་ལྷག་འགོག་
རྒྱུ་གསལ་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་ཚད་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་ང་གཅྱིག་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སྱི་འཐུས་དམ་
འབུལ་མ་བྱས་གངོ་ལ་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་སྔནོ་ནས་འསོ་བསྡུ་གྲུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེལ་བསར་བཅོས་འཆར་འབུལ་གནང་ཡདོ་
པ་མ་རེད། ད་ེའད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། འོས་བསྡུ་འག་ོའཛུགས་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ད་ེད་ལྟ་ང་ཚོས་སྔོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཡོད་
པ་བཟསོ་པ་དང་བཀའ་ཤག་དང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གཉྱིས་ཀྱིས་མེད་པ་བཟོས་བ་གཉྱིས་ཕལ་ཆེ་འག་ོམཉམ་དུ་མ་བཙུགས་རང་
བཙུགས་ཆགས་འགོ་རྒྱུ་ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་འད་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད། གསུངས་པ་རེད། འབེལ་བ་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས། 
དུས་ཚོད་རྱིང་ཐུང་ག་ར་ེབཏང་ན་ ༢༠༢༡ ལོའ་ིསྱིད་སངོ་ང་ལ་ཁ་ེཕན་སྤུ་ཙམ་ཡང་མདེ། ང་གངས་ཅན་པ་ཞྱིག་དང་སྱིད་སངོ་ཞྱིག་
ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་མ་འོངས་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བསམ་གཞྱིགས་དགོས་གསུངས་པ་རེད། དང་པོའ་ིགནད་དོན་ད་ེསྱིད་སོང་ཁ་ོ
རང་དཔེ་སྦྱར་དགོས་པ་གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་སྔོན་འགོ་དང་དངོས་
གཞྱི་གཉྱིས་ཡོད་པ་བཟོས་པ་དེས་ད་ལྟའྱི་སྱིད་སོང་ལས་ཐོག་པ་ལ་ཕན་གནོད་གཏུག་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་
གསུམ་ནས་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་མ་རེད། ད་ེགསུངས་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་འད་པ་ོཞྱིག་མཐོང་མ་སོང་། ང་ཚ་ོཚང་མས་
འགན་མཉམ་དུ་ཁུར་གྱི་ཡོད་རེད། གངས་ཅན་པ་ཚང་མ་རེད། ཚང་མས་འགན་མཉམ་ཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། མ་འོངས་པ་
ལའང་བསམ་གཞྱིགས་བྱས་ནས་ཚང་མས་འགན་ཁུར་གྱི་ཡོད་རེད། མྱི་བྱ་ེབག་པ་ལ་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེ
འད་གསུངས་ཡངོ་དུས་ཁདེ་རང་ ༢༠༢༦ ལ་ོལ་ལངས་ཆགོ་གྱི་རདེ་ཅསེ་པ་ད་ེལབ་འདདོ་བྱུང་སོང་། 

ད་ེནས་གསུངས་པ་རེད། དུས་ཚདོ་རྱིང་ཐུང་གྱི་ཆ་ནས་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་བཀའ་མོལ་ཆུ་ཚདོ་ ༢༤ ནང་ལ་འཛམ་གྱིང་ལ་
ཁབ་ཚར་འགོ་ཡྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་རེད། ༢༠༡༡ ལོ་དང་འད་ཡྱི་མ་རེད། ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་འོས་བསྡུ་ཡྱི་ཁོད་ལ་ར་ཤྱི་ཡས་སྱིལ་
འཛུལ་བྱས་ཡོད་རེད། ང་ཚོའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ཁོད་ལ་རྒྱ་མྱིའྱི་རྒྱུགས་ཁྱི་དང་། དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་པ། ལས་ཀ་མེད་མཁན་འཛུལ་
ནས་དཀོག་གཏམ་སེལ། ལན་ཕར་བསལ་ཚུར་བསལ་ད་ེའད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཁོང་ཚ་ོལ་དུས་ཚོད་རྱིང་པ་ོསོད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་
གསུངས་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་ན་རྣམ་པ་ཚོའྱི་འཆར་འབུལ་དེའྱི་ནང་ལ་དོན་དུ་འབབ་ས། འཆར་འབུལ་བྱས་ནས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཚར་བའྱི་གཞུག་ལ་ཉྱི་མ་ ༤༥ བཞག་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚོས་སྔོན་འག་ོཚར་ནས་སྔོན་འགོའ་ིའོས་གཞྱི་
མར་ཁབ་བསགས་བྱས་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་ཉྱི་མ་ཉྱི་ཤུ་ལས་བཞག་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་
ཁད་པར་ཡོད་པ་རདེ། 

ད་ེནས་ཨ་རྱིའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེད་ལྟ་རོག་གེང་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ང་ཚོའྱི་ཁོད་དུ་དེ་འད་འཛུལ་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་
གསུངས་དུས་ཁུངས་གང་འད་བྱས་ནས་སེལ་གྱི་རེད་དམ། སྱིད་སོང་གྱི་འོས་མྱི་དང་པ་ོདེར་བསྟོད་པ་བརྒྱབས་གཉྱིས་པ་དེར་
སྨད་པ་རྒྱག་མཁན་ད་ེད་ེའད་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་གྱི་རེད་དམ། ཡང་ན་སྱིད་སོང་འོས་མྱི་གཉྱིས་པ་དེར་བསྟོད་པ་བརྒྱབས་དང་པ་ོ
ད་ེལ་སྨད་པ་རྒྱག་མཁན་ད་ེད་ེའད་གཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་རེད། 
སྱིར་བཏང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་ད་ེཚ་ོར་ེར་ེབཞྱིན་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད་རྒྱུ་རེད། 
དེས་མ་ཚད་འོས་བསྡུའྱི་ལས་ཁང་དང་བཀའ་ཤག་ལ་དེའྱི་རྱིགས་ག་དུས་འཛུལ་ཡོང་མྱིན། སྔོན་འགོ་མེད་པ་བྱས་ན་ད་ེདག་
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འཛུལ་མྱི་ཡོང་བའྱི་གདེང་ཚོད་ཡོད་ཀྱི་རེད། ད་ེགལ་སྱིད་འཛུལ་ཡོང་བའྱི་དབང་དུ་བཏང་ན་དུས་ཚོད་རྱིང་ཐུང་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་
འཛུལ་ཡངོ་གྱི་རདེ་བསམ་པའྱི་ཚརོ་སྣང་ད་ེཡོད། 

སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་གནད་དོན་ཏོག་ཙམ་འགྱིག་མ་འགྱིག་བྱུང་བ་ཚང་མར་རྒྱ་མྱིའྱི་རྒྱུགས་ཁྱི་དང་རྒྱ་མྱིའྱི་རྒྱུགས་ཁྱི་
ཞསེ་པ་ད་ེཡང་ཡང་བཤད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ཐོག་ལ་བཤད་སོལ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད་རདེ་ལ། ད་ེ
ལ་གཟབ་གཟབ་བྱདེ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་རེད་དན་གྱི་འདུག དངོས་གནས་བྱས་ན་ད་ེལ་ངས་གསལ་བཤད་བྱེད་
དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག་སྟེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་མདང་དགོང་གསུང་ཤུགས་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་དུས། 
ཕལ་ཆརེ་ང་ཚའོྱི་འོས་བསྡུ་གཉྱིས་བྱས་ན་རྒྱ་མྱིའྱི་རྒྱུགས་ཁྱི་འག་ོས་བཟསོ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་འག་ོབའྱི་ཉནེ་ཁ་མཐངོ་ནས་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་དུང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དེའྱི་འོག་ནས་རྒྱ་མྱིའྱི་རྒྱུགས་ཁྱི་ཟེར་བ་ད་ེཐེངས་གཉྱིས་གསུམ་གསུངས་
ཡོད་རདེ། དརེ་བསར་བཤད་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། 

འོས་བསྡུ་ཐེངས་གཉྱིས་བྱ་རྒྱུ་ད་ེའག་ོལུགས་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་མཐུན་གྱི་ཡོད་མ་རེད། དེང་སང་གྱི་འགྱུར་འགོས་
ལ་ལྟསོ་ན་འོས་མྱི་བཞེངས་མཁན་ད་ེང་ོསདོ་བྱདེ་རྒྱུ་ད་ེལས་ས་པ་ོརདེ། འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་མྱིང་གསལ་བསགས་བྱས་ཚར་
བའྱི་རསེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཕགོས་གཅྱིག་ནས་དུས་ཚདོ་མྱི་འདུག་གསུང་གྱི་འདུག ཡང་ཕགོས་གཅྱིག་ནས་འཛནི་སོང་དང་
ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་རོད་པ་རོད་མཁན་འད་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ཆ་ཚང་བསམ་ཤེས་གོ་ཤེས་ཡྱིན་དུས། 
དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཚིག་གསལ་ཞྱིང་གསལ་པ་ོཞུ་དགོས་ཀྱི་ཨེ་ཡོད་ན་བསམ་པ་འད་བྱུང་། ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བཀའ་མོལ་
གསུངས་སྟངས་ཕལ་ཆེ་བ་ཁ་སང་འཛིན་སོང་གྱིས་བཤད་པ་ད་ེལ་ཟུར་ཟ་རྒྱག་པ་འད་པ་ོམཐོང་སོང་། དུས་ཚོད་སྟངས་འཛིན་
གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལགས་སོ། ཚོགས་གཙསོ་དེར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་ལ་ངས་ག་ོ
སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོང་ཙང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ངོས་ནས་གང་བསྡུས་བསྡུས་ ཤྱིག་གསུང་གནང་
རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རགོས་གནང། 
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཚོགས་ཆུང་བསྐ་ོདུས་ཞུགས་མཁན་སུ་གཅྱིག་མྱི་འདུག ཞུགས་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་འགན་འཁུར་
ཆགོ་གྱི་མེད་པའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོད་ེའད་ཐནོ་ཡངོ་བ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཚགོས་ཆུང་ནང་ལ་བསྡད་མཁན་རག་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་
པ་ོརེད། ངས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ཕྱི་ལོགས་ལ་ཐོན་འགོ་དགོས་པ་ད་ེའདའྱི་ཚབས་ཆེན་པོ་
ཞྱིག་གསུངས་བཞག་དུས། ད་ེལ་ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་མ་བརྒྱབ་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་བསམ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
དུས་ཚོད་ད་དུང་ཏོག་ཙམ་འགོར་ས་ཡོད། ཤོག་གངས་བརྒྱད་ཡོད། ད་ལྟ་བཞྱི་པ་དརེ་སེབས་སོང་། ད་དུང་བཞྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ( དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། གང་བསྡུས་བསྡུས་ཤྱིག་གསུང་རགོས་གནང་།) 
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་ཡྱིན་དུས་ཐོབ་མཁན་དེ་ཐོབ་འགོ་ཡྱི་རེད། ཤོར་མཁན་དེ་ཤོར་འགོ་ཡྱི་རེད་ཅེས་
གསུངས་པ་རེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་མེད་པའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སོམ་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་སྔོན་འགོ་དང་དངོས་
གཞྱི་གཉྱིས་ཡོད་པར་བརྟེན་མྱི་མང་ལ་ཐད་ཀར་འོས་འདེམས་གནང་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་འཚམས་ཤོས་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ད་ལྟ་བར་དུ་
འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་དང་མཐུན། ཁྱིམས་ལུགས་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་དང་མཐུན་བསྡད་པ་དེར་ང་ཚསོ་ངོས་འཛནི་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད། 
 ད་ེནང་བཞྱིན་སྔནོ་འགོའ་ིསྐབས་ལ་མྱི་ར་ེང་ོར་ེནས་ས་ོསོའ་ིའོས་ག་ར་ེའཕེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མདེ་ལ་ོརྒྱུས་ལ་ཤེས་རྟགོས་
དང་ད་ོསྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཙམ་མ་ཡྱིན་པར་འོས་མྱི་དམྱིགས་འཛུགས་དང་། དང་བླང་བྱས་པ་སོགས་ལ་མྱི་བརྒྱ་ཡྱིས་བྱ་
རྒྱུ་ཡོད་རེད། ལྔ་བཅུས་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་རདེ། ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔས་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་རེད། དརེ་རྒྱབ་གཉེར་བྱས་ནས་ལ་ོརྒྱུས་ད་ེབཏང་ཡོང་གྱི་ཡོད་
རདེ། ད་ེའསོ་འཕེན་པ་ས་ོསོས་རང་ངསོ་ནས་ཤསེ་རྟགོས་བྱས་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡདོ་མ་རདེ། ཕལ་ཆརེ་འསོ་བསྡུ་ལས་
ཁང་གྱིས་ཐག་གཅདོ་བྱས་ཚར་དུས་གཞུང་འབེལ་གྱི་མྱི་སྣ་དང་གཞུང་འབལེ་གྱིས་ཤེས་སུ་འཇུག་པ་བཟ་ོབ་མ་གཏོགས་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་དུང་འཆར་འབུལ་དེའྱི་ནང་ལ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ ༢༤ དེའྱི་ནང་གསེས་ ༧ པའྱི་ནང་ལ་ཆོལ་ཁ་
དང་། ཆོས་ལུགས། ཚོགས་སྱིད་ད་ེཚ་ོནས་འོས་དམྱིགས་འདོན་མྱི་ཆོག་པ་བཟོས་ཡོད་རེད། ད་ེདང་འགལ་ཟླ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
རདེ། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ཚོགས་པ་ད་ེཚོས་བཏོན་ཆོག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། མྱི་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ། ར་ལྔ། ཚ་ོཚ་ོབྱས་ནས་མྱི་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ་བྱས་
པ་བརྒྱ་ཐམ་པ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཕལ་ཆརེ་ཡངོ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རགོ་འཛིང་ད་ེཚ་ོཁག་མྱི་འད་བའྱི་ཡ་
མཚན་ཅན། འད་མྱི་འད་ད་ེའད་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག སྔོན་མ་བཀའ་བླནོ་ཁྱི་པ་ཟེར་བའྱི་ད་རྒྱ་དའེྱི་ནང་
ལ་མྱི་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔས་རྒྱབ་སརོ་ཡོད་ན་བཞག་ཆགོ་གྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཚང་མས་མཁེན་གྱི་རདེ། གངས་སྱིད་ཀྱི་གད་རྒྱག་མཁན་ཞྱིག་
ཀང་དའེྱི་ནང་ལ་བཞག་ཡོད་རེད། མྱི་ ༢༥ ཡྱིས་རྒྱབ་སོར་རག་པ་རེད། དེའྱི་དནོ་ལ་སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བྱས་
ན་ནྱི་མྱི་འགྱིག གལ་སྱིད་ད་ེགནང་གྱི་ཡོད་ན། ན་ནྱིང་གཞུང་འབེལ་གྱིས་ངོས་ལེན་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པ་བཅུ་གཅྱིག་ཅེས་པ་དེའྱི་
ཐོག་ལ་གེང་སོང་མང་ཤོས་ད་ེབྱུང་བ་རེད། ད་ེཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་མྱི་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ། ར་ལྔ། མྱི་བརྒྱ། བརྒྱ། 
ལྔ་བཅུ། ལྔ་བཅུ་བཟོས་བཞག་པའྱི་ཚ་ོཁག་ད་ེརྣམས་སྱིད་དོན་ཚོགས་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་རེད་དམ་ག་རེར་བྱེད་དགོས་
རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེདག་གྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚ་ོཚང་མ་འག་ོཡྱི་ཡོད་ན། ད་ེཚོའྱི་དེབ་སེལ་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ཆ་རེན་ཁ་གསལ་སྱིག་གཞྱི་
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གོས་ཚོགས་རང་ནས་བཟ་ོདགོས་པ་སྔོན་ནས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ད་ེབསར་བཅོས་མ་བྱས་གོང་ལ་ད་ེཚོའྱི་འཆར་ཟྱིན་ད་ེཡང་
མཉམ་དུ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་བསྡད་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག 
 ད་ེནས་གསུངས་པ་རེད། སྔོན་འག་ོལས་དངོས་གཞྱི་ལ་དཀོག་གཏམ་མང་བ་སེལ་གྱི་འདུག སྔོན་འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་
གཉྱིས་བླུགས་ན་ཐབོ་ཤོར་གྱི་ཁད་པར་ཆུང་ཆུང་མ་གཏོགས་ཡངོ་གྱི་མ་རདེ། གསུམ་བླུགས་ནའང་རདེ། བཞྱི་བླུག་ནའང་རདེ། ལྔ་
བླུག་ནའང་རདེ། ཁད་པར་ཆེན་པ་ོའག་ོཡྱི་མ་རདེ་ཅེས་གསུངས་པ་རདེ། འསོ་བསྡུ་གཅྱིག་ལས་མྱི་དགོས་པའྱི་འཆར་འབུལ་བྱས་
ཡོད་པ་ད་ེནང་བཞྱིན་ལ་བལྟས་ན། འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་ཁབ་བསགས་བྱས་པའྱི་དྱིལ་བསགས་ཀྱི་ཉྱི་མ་ ༤༥ བཞག་ཡོད་པ་
རདེ། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། སྔནོ་འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་གཙ་ོབ་ོཐབོ་ཤོར་གྱི་ཁད་པར་མ་རདེ། སྱིད་དནོ་ཚགོས་པ་
མེད་པའྱི་མང་གཙོའྱི་འགོ་སྟངས་ལ་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ད་ེརེད་དན་གྱི་ཡོད་རེད། ན་ནྱིང་སྱིད་སོང་གྱིས་འོས་གཞྱིའྱི་ཁོངས་སུ་མྱི་
གཉྱིས་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། གསུམ་བཞྱི་ལྔ་དྲུག་བཞག་ན་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་སུས་ཀང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེ
ནང་བཞྱིན་སྱི་འཐུས་འོས་མྱིའྱི་ཁངོས་ནས་གལ་ཆའེྱི་མྱི་སྣ་བཀའ་བླནོ་ལ་འོས་པ་ད་ེའདའང་ཤོར་བསྡད་ཡོད་རདེ། འསོ་མྱི་མཇུག་
མཇུག་ལ་ཡོད་པ་ད་ེའད་ཡར་སེབས་བསྡད་ཡོད་རེད། ཐོབ་ཤོར་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། བརྒྱ་ཆའྱི་མང་ཉུང་མ་
གཏོགས་མྱི་གནད་འགག་ད་ེའད་ལ་ཁད་པར་འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ། 

ད་ེནང་བཞྱིན་སྔོན་འགོའ་ིསྐབས་སུ་ད་ལྟ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་བང་རྱིམ་འདྱི་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་འོས་འདེམས་བྱས་
པའྱི་བང་རྱིམ་རེད། མང་འོངས་པར་འདྱི་སྐོར་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ད་ེརང་རང་ཡར་ཐོབ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་གཡང་ཊྱིའྱི་ཁ་ལ་ཡར་
སནོ་ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་རེད། ད་ེམེད་པ་བྱས་ཏ་ེདམྱིགས་འཛུགས་དང་དང་བླང་གྱི་བང་རྱིམ་ད་ེགང་འད་བྱས་
ནས་སྱིག་གྱི་རེད་དམ། ད་ེཚ་ོལ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཚང་མས་བརད་རྒྱག་ས་ཞྱིག་རེད། ང་སྔོན་ལ་འདུག་གམ། མཇུག་ལ་འདུག་གམ། 
འསོ་ཤོག་བླུག་དུས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་བླུག་འཇོག་གྱི་འདུག་ཟརེ་སལོ་ཡོད་རདེ། ད་ེའསོ་བསྡུ་ལས་ཁུངས་དང་སུ་ཞྱིག་གྱིས་བལྟ་ཡྱི་
རེད་དམ། ཞྱིབ་ཕྲ་ག་དུས་བལྟ་ཡྱི་རེད། དམྱིགས་འཛུགས་བྱས་པ་དེའྱི་ནང་ལ། མྱི་བརྒྱ་ཡོང་ཆོག་གྱི་རེད། ཉྱིས་བརྒྱ་ཡོང་ཆོག་
གྱི་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཉནེ་ཁ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོང་བ་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱིས་མཐངོ་གྱི་འདུག 
 ད་ེནང་བཞྱིན་དངསོ་གཞྱིའྱི་སྐབས་སུ་ཞུ་གཏུགས་བྱདེ་མཁན་ག་ཚདོ་བྱུང་འདུག འསོ་བསྡུའྱི་ལས་ཁང་ལ་དྱིས་ན་ཧ་ག་ོ
ཡྱི་རེད། བརྒྱ་ཆ་མཐནོ་པ་ོསེབས་ཡོད་རདེ། འདོད་ཆགས་ཞ་ེསྡང་གཏྱི་མུག་གྱི་དབང་དུ་གྱུར་ནས་ག་ོསྐབས་རྱིང་པ་ོཆགས་འག་ོ
ཡོད་རེད་གསུངས་པ་རེད། དང་བླང་དང་དམྱིགས་འཛུགས་ཟེར་བ་ད་ེལ་ད་ེབས་ཀང་སོན་བརོད་མང་བ་ཡོང་བའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་
མཐོང་གྱི་འདུག གང་རེད་ཅ་ེན། མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ཚུར་སྟོན་ནས་ཡར་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་སད་བཞག་པ་དེ། རྒྱ་ཆེའྱི་མང་
ཚགོས་ཀྱིས་འོས་འདམེས་བྱས་ནས་སད་པ་ཞྱིག་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེལས་མང་ཙམ་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཉནེ་ཁ་མེད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་
འདུག 

ད་ེནང་བཞྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་རེད། (Pune) ནས་རྒྱ་གར་གྱི་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་གསུམ་འཕྲད། 
རྒྱ་གར་ནང་དུ་འོས་གཅྱིག་རང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག རྒྱ་གར་མངའ་སྡེ་ཁག་ལྔའྱི་འོས་བསྡུ་ཉྱི་མ་ ༢༧ ནང་བྱས་པ་རེད། 
མངའ་སྡ་ེགཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཨ་རག་ཤེལ་དམ་དང་། ཐ་མག་དང་། ལོག་བརྔན་དང་ད་ེཚ་ོགསུངས་པ་རེད། དོན་དག་འག་ོགོན་ཆེན་
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པ་ོརེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། རྒྱ་གར་ལ་ད་ལྟ་འོས་གཅྱིག་མ་གཏོགས་གཉྱིས་ཡོད་མ་རེད། གལ་སྱིད་ད་ེཡོད་པར་ངོས་འཛིན་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེནས་འཆར་འབུལ་བྱས་པ་ད་ེའོས་གཉྱིས་ཆགས་པ་རེད། ཁོང་ཚོས་སྱིད་དོན་ཚོགས་པའྱི་མྱི་བཏོན་ནས་བླུག་
གྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་དང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་འཆར་འབུས་བྱས་པ་ད་ེཡང་འོས་གཉྱིས་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་
འདུག རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་འོས་ཤོག་བླུག་ནས་གྲུབ་འབས་གསལ་བསགས་མ་བྱས་བར་གྱི་ཉྱི་མ་རེད་མ་
གཏོགས། དེའྱི་སྔོན་གྱི་བགོ་གེང་བྱས་པ་དང་། དེའྱི་སྔོན་ནས་འོས་གཞྱི་བཏོན་པ་ད་ེཚོ་ད་ེནང་ལ་ཚུད་ཡོད་པ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ངོས་
འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད། སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་གཏམ་བཤད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། ཧྱི་མ་ཅལ་འད་བ་ོཡྱིན་ན་ལ་ོའདྱིའྱི་
ལ་ོམཇུག་ལ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ས་ཁ་སང་ནས་སབེས་ཚར་སོང་བ། ཀངོ་ར་ེསྱིའྱི་འགན་འཛནི་ད་ེཚ་ོསེབས་ནས་
ད་ལྟ་འག་ོམུས་རདེ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེལ་གནད་དནོ་ད་ེཚ་ོརདེ། གཞན་པའྱི་གནད་དནོ་ལགོ་བརྔན་དང་ད་ེའདའྱི་སྐརོ་གསུངས་
པ་ད་ེའདྱིར་བཤད་འོས་པ་ཡྱིན་མྱིན་ནྱི་མྱི་ཤེས་ཏ་ེགསུངས་ཚར་བ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་འདས་པའྱི་སྱིད་སངོ་དང་འོས་བསྡུའྱི་
ཁོད་ལ་དངུལ་དང་དངོས་པོའ་ིལོག་བརྔན་ད་ེའད་ལྷགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད། གལ་སྱིད་ལྷགས་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ན་སྔོན་འག་ོམེད་པ་བྱས་པ་དེས་འཆར་འབུལ་ནང་ལ་ལྷགས་སྱིད་པའྱི་ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་མཐོང་གྱི་འདུག གང་འད་བྱས་ནས་
མཐོང་གྱི་འདུག་ཅ་ེན། དབུས་དང་། ས་གནས་དང་། འསོ་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ད་ེཚོར་དབང་ཆ་ཆནེ་པ་ོཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེ
ཚ་ོལ་སོད་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་དང་ད་ེའད་བ་ཡདོ་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག 

དེ་ནང་བཞྱིན་དཔལ་འབྱོར་གྱི་འགོ་སོང་སྐོར་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་བབས་ག་རེ་ཆགས་རུང་མ་
ཆགས་རུང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སོང་ཟེར་ནས་གསུང་མཁན་ཡོད་མ་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ལས་དོན་དངོས་སུ་
དགསོ་པ་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་མེད་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚ་ོལ་ཁག་དཀྱིས་ས་འད་པ་ོམ་གཏོགས་པའྱི་
གནད་དནོ་འདྱི་ད་ེའད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་སྙམ་གྱི་འདུག ད་ེནང་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དགངོས་བཞེས་གནང་ནས་བར་མའྱི་འསོ་
བསྡུ་དེ་ཚོ་མྱི་དགོས་པ་བྱས་པ་དེ་ཡང་སྔོན་མ་ནས་ལམ་ཁ་གཏོད་ཚར་བ་རེད། ང་ཚོས་ཟླ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་ཚར་ཀྱི་རེད། 
འཆར་འབུལ་ད་ེལ་ཟླ་བ་བདུན་འགོར་གྱི་རདེ། འགེལ་བཤད་གོང་དུ་བརྒྱབ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚསོ་འཆར་འབུལ་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་ཟླ་བ་ག་ཚོད་འགོར་བ་ད་ེསྔོན་ནས་ཞུས་པ་རེད། སྱིར་བཏང་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུ་འདྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་དང་ཁབ་
པའྱི་འག་ོསྟངས་མ་འད་བ་ཞྱིག་འཛམ་གྱིང་ཡོད་ཚད་ལ་ཁབ་བསྡད་ཡོད་རེད། རྒྱ་གར་ནང་བཞྱིན་འཕྲུལ་ཆ་ཡྱི་ལམ་ནས་ང་ཚ་ོལ་
འསོ་བསྡུའྱི་ཆ་རེན་ཡོད་མ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་གཅྱིག་གྱིས་ས་ོས་ོས་ོསོའ་ིསྡ་ེཚན་ནས་གདམ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་འདྱི་
འཛམ་བུ་གྱིང་ས་གོ་ལ་རྱིལ་རྱིལ་འདྱིའྱི་ཕལ་ཆ་ེབར་ཁབ་ཡོད་རེད། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་རེད། 
America ནས་ Australia བར་དུ་ཚང་མ་ལ་ཁབ་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཏོག་ཙམ་མ་འད་བ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་
ད་ལྟ་བར་དུ་སྔནོ་འག་ོདངསོ་གཞྱི་ཡོད་མདེ་ལ་མ་ལྟོས་པར་གཟྱི་བརྱིད་ངམོས་ཆགོ་པ་ཉྱིན་བརྒྱ་དུས་གཅྱིག་ཟརེ་བ་ད་ེང་ཚསོ་བྱདེ་
ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེལ་ཁངོ་ཚ་ོའསོ་བསྡུའྱི་རྟགོ་ཞྱིབ་པ་དང། ད་ེཚསོ་ཆ་ེབསྟདོ་མང་པ་ོགནང་འདུག 
ད་ེབཞྱིན་འོས་བསྡུའྱི་ལ་ོརེད། ལས་འཆར་གསར་པ་རྱིགས་ལ་འགོག་རེན་ཆགས་ཀྱི་རེད། དངུལ་ཁང་ལྟ་བུ་ལས་འཆར་ལ་ོསྔོན་
མ་ཐནོ་ཡོད་རདེ། བལ་ཡུལ་ས་ཡོམ་གོད་ཆག་སྐརོ་ལ་གསུངས་པ་རེད། བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟབོས་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་རདེ། སྨན་
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བཅོས་ལྟ་སོང་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་རེད། འཛམ་གྱིང་ཡོངས་རོགས་ལ་འོས་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད་གསུངས་པ་རེད། 
དངོས་གནས་བྱས་ན་ང་ཚོའྱི་གཏམ་དཔ་ེཞྱིག་ལ། སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་མེད་ན། གདོང་ལ་དེག་པ་ཆགས་དགོས་མེད། ཟེར་བ་
འད་པ་ོབྱས་ནས། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་བྱུང་ཡོད་རེད་བསམ་བསམ་མ་བྱུང། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་ཡྱིན་དུས་ད་ེབདནེ་པ་ཡྱིན་གྱི་རདེ། མ་འོངས་པར་སྱིད་སངོ་གྱི་འསོ་མྱི་སུ་ཡྱིན་ནའང་། ག་དུས་
ཡྱིན་ནའང་སྱིད་སངོ་ལས་ཐགོ་པ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཡོད་མ་རེད་ལ། ཡོད་སྱིད་པའྱི་ངེས་པའང་ཡོད་མ་རེད། གལ་སྱིད་ཐནོ་པའྱི་
སྐབས་ཡྱིན་ན་གཞུང་དང་སྒེར་དབྱ་ེབ་ཁ་གསལ་པརོ་ཕ་ེསོང་བ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཨ་ེཡོང་ངམ་བསམ་གྱི་འདུག ན་ནྱིང་
སྔོན་རྱིས་སྐབས་ལ་ང་ཚོས་འོས་ཤོག་བླུག་ཚར་རེད། འོས་ཤོག་བླུག་ཚར་བའྱི་ཕྱི་ཉྱིན་མ་ོགཞྱི་ནས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་པ་རེད། 
ད་ེཡྱིན་དུས་ལས་འཆར་ད་ེཚ་ོསྔནོ་རྱིས་སྐབས་ལ་གཅྱིག་འཆར་འབུལ་བྱ་རྒྱུ་དང། སྨན་བཅསོ་ལྟ་སངོ་སྐོར་ལ་གེང་སོང་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་བྱུང་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེདག་ཚང་མ་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་དང། ག་ོསྐབས་ཆ་ཚང་རག་ཚར་བ་རདེ། ད་ེདག་ཚར་
བའྱི་རེས་ལ་ཡང་བསར་ད་ེསྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཁབ་སེལ་འད་པ་ོགང་ཡང་སོང་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་ད་ེད་ེདང་
འབལེ་བ་ག་ཚདོ་ཡདོ་དམ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་འདུག 

དེ་བཞྱིན་དངུལ་ཁང་ལྟ་བུ་གསུང་རྒྱུ་ད་ེགསུངས་པ་རེད། དངུལ་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན་ཞེས་པའྱི་རྱིས་འགོ་དེའྱི་ནང་ལ་
སྔོན་རྱིས་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་གང་གནང་བ་དེ་ཆ་ཚང་ན་ནྱིང་ཞུས་བཞག་ཡོད་རེད། ཞུས་ནས་ད་ལྟ་འདྱིར་འདུག་གཱ འདུག་
གསལ་པ་ོགསལ་རང་རེད། སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཁ་
སང་གསུངས་པ་རདེ། ཁ་ཤས་ཤྱིག་འཕྲདོ་བསྟེན་བཀའ་བླནོ་གྱི་ཐགོ་ནས་བྱདེ་རདེ་ཟེར་དུས། ད་ལ་ོའསོ་བསྡུ་ཚང་མ་ཚར་བ་རདེ། 
རྟ་རྒྱུག་ཚར། ཐལ་བ་ཡལ་ཚར་བ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་སྨན་བཅསོ་ལྟ་སངོ་གྱི་ཁབ་བསགས་ད་ེཚ་ོན་ནྱིང་ལས་ད་ལ་ོལྡབ་གཅྱིག་གྱིས་
སྡུག་བ་འདུག ད་ེཚ་ོའགོག་རནེ་ད་ེའད་ཆགས་ཀྱི་ཨ་ེཡོད་དམ་བསམ་བསམ་ད་ེའད་འདུག ད་ེགཙ་ོབ་ོགེང་སོང་མང་ཤོས་ད་ེདུས་
འཁོར་དབང་ཆེན་ཕར་འགང་རྒྱུ་དང་། ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ཁང་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་མར་ཕབ་ཡོད་རེད་མ་རེད། ད་ེའད་
རང་རང་བཤད་བསྡད་པ་རདེ་མ་གཏགོས་པའྱི་ད་ེའད་རང་ལ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བྱུང་ཨ་ཡོད་དམ་བསམ་བསམ་ད་ེའད་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་
འདུག 

ད་དུང་མ་འོངས་པ་ལ་ཡང་སྔོན་འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་གང་ཡོད་རུང་མེད་རུང་རྒྱུ་མཚན་ཁ་སང་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་
རེད། དཔེར་ན་ད་ལྟ་བཞྱིན་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་འཆར་འབུལ་གསར་པ་གཉྱིས་ཀ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ན། སྱི་
འཐུས་འཕ་ོའགྱུར་ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པའྱི་ཟླ་མཇུག་ལ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འོས་བསྡུ་སྔོན་རྱིས་རེས་ལ་མ་གཏོགས་ཐུག་གྱི་ཡོད་མ་
རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འགེལ་བཤད་བརྒྱབས་ནས་ཁ་སང་དེའྱི་ཐོག་
ནས། སྔནོ་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱི་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་བྱུང་སོང་བ་རདེ་ལབ་རྒྱུ་ད་ེདཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརདེ། ད་ེནང་བཞྱིན་འཛམ་གྱིང་
ཚང་མ་འག་ོས་ལ་ང་ཚ་ོའག་ོདགསོ་རདེ། ད་ེགསུངས་ཡདོ་རདེ། འཛམ་གྱིང་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་འོས་བསྡུ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཡྱིན་
མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ག་ཚོད་ཡོད་རདེ་དམ། ས་ོསོའ་ིགནས་བབ་ར་ེར་ེལ་ལྟོས་ནས་ར་ེར་ེའག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ། འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ཐོག་
ཏུ་སྐད་གགས་ཆེ་ཤོས་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་དང་རྒྱ་གར་ད་ེཚ་ོམང་གཙོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆ་ེཤོས་རེད། ཁ་ོརང་ཚ་ོཁ་ོརང་ཚོས་འོས་ར་ེར་ེནས་
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བསྡུས་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། གནས་བབ་ད་ེལ་ལྟོས་ནས་ང་རང་ཚོས་ང་རང་ཚོའྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་བཟོས་ནས་སོང་བསྡད་པ་
རེད་མ་གཏོགས། གལ་སྱིད་གཅྱིག་ལ་བལྟ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟེར་ན། དངོས་གནས་བལྟ་ས་ཞྱིག་ཡོད་རེད་དམ། ང་ཚོས་སང་ཉྱིན་འདྱི་
བཟསོ་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདྱི་ལ་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ད་ོཞསེ་པ་ཞྱིག་ང་ཚསོ་བཟ་ོཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་རདེ་དན་གྱི་མྱི་འདུག 

ད་ེབཞྱིན་དུས་ཚོད་རྱིང་དུ་བཏང་བ་ད་ེའོས་མྱི་རྟོག་ཞྱིབ་བྱེད་མཁན་གྱི་ཆེད་དུ་རེད་ཅེས་འཆད་མཁན་ཡོད་རེད། རྟོག་
ཞྱིབ་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཡོད་རེད། མ་ཐུབ་ན་གོས་ཚོགས་ནས་མར་ཕུད་ཆོག་གྱི་རེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་གཏུགས་ཆོག་གྱི་རེད་
གསུངས་པ་རེད། ད་དུང་ཡང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ནང་དུ་གནས་སྟངས་དཀྲུག་ཤྱིང་ད་ེའད་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་མང་ད་ེ
ཚསོ་འསོ་ག་དུས་ཚར་གྱི་རེད་དམ་བསམ་ནས་ངང་སྒུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ད་ེའད་མྱི་ཡོང་བ་དང་། 
༸གོང་ས་མཆོག་དང་གཞྱིས་བྱེས་བོད་མྱི་ཡོངས་ལ་འགན་ཁུར་དགོས་རེད་གསུངས་པ་ད་ེཐུགས་དག་པ་རེད། དོན་དག་དུས་
ཚོད་རྱིང་ཐུང་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་རོག་རྱིགས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་ཐག་གཅོད་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཁ་ོརང་ཚོའྱི་འགན་
རདེ། ཁ་སང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་དབང་ཆ་ཆནེ་པ་ོཡོད་རདེ་གསུངས་པ་རདེ། གོས་འཐུས་མྱི་ཕུད་ཐུབ་ཀྱི་
རདེ། མངའ་སྡེའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཕུད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་གསུངས་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་བྱུང་རྱིམ་ནང་ལ་གཅྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། 
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་ན་ནྱིང་ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ལ་དང་པོར་ཉེན་བརྡ་ཞྱིག་བཏང་བ་རེད། ཡང་རེས་སུ་ད་ེཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པ་
རདེ། ད་ེཚརོ་བལྟས་ན་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡདོ་དམ་བསམ་གྱི་འདུག ངས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་སནོ་འཛུགས་བྱདེ་ཀྱི་མདེ་
ཀང་ནུས་པས་ག་ཚོད་འདང་གྱི་ཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག སྔོན་ལ་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ས་ཡྱིག་
བརྒྱབས་ཡོད་རེད། རེས་སུ་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་ཞྱིག་ད་ེལས་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱིས་ས་ཡྱིག་བརྒྱབས་ཡོད་རེད། 
འ་ོད་ེའད་འད་པ་ོཞྱིག་རདེ། 

ད་ེབཞྱིན་གོས་ཚོགས་སམ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འོས་མྱི་ཕྱིར་ཕུད་གཏངོ་སའྱི་ཆ་རེན་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཁྱིམས་དང་
སྱིག་གཞྱི་གང་གཅྱིག་ཏུའང་ཡོད་མ་རེད། འོས་བསྡུའྱི་ལས་དནོ་ལ་ཐ་ེགཏོགས་ཁ་ོརང་བྱདེ་ཆོག་གྱི་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་ལ་གསུངས་པ་རེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གཏུགས་པ་རེད། མང་ཆེ་
ཤོས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལ་ཆད་པ་བཅད་བསྡད་པ་ད་ེའད་ཞྱིག་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟ་གསུང་པ་རེད། ཡང་དུས་དུས་སུ་དུས་
ཚོད་རྱིང་ཐུང་ལ་བསམ་བླ་ོགཏོང་དུས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་རེད། གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་ཉྱིན་མ་ོ
དགུང་ལ་ོབརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་ཐེངས་ཁ་ཤས་ལབ་པ་ཡྱིན་དགུང་ལ་ོབཅུ་གསུམ་ཐངེས་གཅྱིག་ཐོན་ནས་ཤོར་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་
དུས་སང་ཉྱིན་ནས་སོན་འཛུགས་བྱས་ཏ་ེའཛམ་བུ་གྱིང་ཆ་ཚང་ལ་ཁབ་འདུག་གསུངས་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། ཡང་བེལ་བ་
ཆེན་པ་ོབྱས་ན་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་བསམ་ཞྱིག གང་རེད་ཅེ་ན། རེས་སུ་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་ནས་མར་ཡོང་
སྟེ་ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གཞྱི་ནས་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་རག་སོང་། བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་ཐེངས་མང་པོ་
གསུངས་ཡོད། བཅུ་གསུམ་ཐེངས་གཅྱིག་ལ་གསུངས་པ་ཡྱིན་གསུངས་དུས། མྱི་མང་ད་ེཚ་ོགོ་ཤེས་སྙན་ཤེས་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་
ཡོད་ན་ག་ོབརྡ་འཕྲོད་རྒྱུར་རག་གྱི་ཡོད་དུས་ཁ་ཤས་ད་ེའད་མེད་དམ། སྔནོ་འག་ོམེད་པ་བྱས་ནས་ཟང་ངྱི་ཟྱིང་ངྱི་བྱས་ཏ།ེ དམྱིགས་
འཛུགས་བྱས་བཞག་པ་ད་ེལ་ད་ེའད་ནང་བཞྱིན་བྱས་ན་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོའཕྲད་མྱི་སྱིད་པ་རདེ་མྱི་འདུག 
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གོས་ཚོགས་ལ་མགོ་སྐོར་བཏང་མེད། ད་ོཕོག་གཏོང་ན་ལས་ས་པོ་རེད། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཚོགས་ཆུང་ནས་
དགངོས་པ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་རདེ། ཡྱིན་ནའང་བག་ོགེང་ཞྱིབ་ཕྲ་ཡངོ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ཡར་ཞུགས་ཡདོ་གསུངས་པ་རདེ། གོས་ཚོགས་
དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་མག་ོསྐོར་བཏང་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་ཟྱིན་པ་
རདེ། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་དགོངས་པ་ཞུས་ན་འགྱིག་རེད་གསུངས་པ་དེ། ཁ་སང་ཐོག་མ་ད་ེའད་ཨ་ེཡྱིན་ན་བསམ་པའྱི་ཚོར་
སྣང་ཞྱིག་བྱུང་། བསམ་བཏང་དན་སེས་ལྟ་བུ་མ་གཏོགས། དང་པོ་རང་ནས་དེ་འད་ཞྱིག་ཨེ་ཡོད་ན་སྙམ་པ་བྱུང་། དེར་གནད་
འགག་ཆེན་པོ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན་སྔོན་མ་ནས་གསུངས་བཞག་ན་ལས་དོན་མཚམས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་རེད།  དེ་མ་
གཏོགས་ང་ཚོས་གོ་བསྡུར་བྱེད་ཀྱི་རེད། དགོངས་པ་ཞུས་པའྱི་དབང་དུ་གཏོང་བ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པ་ོལ་ཡང་བསར་
ལམ་སྟོན་ཞུ་གྱི་རེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཚུར་ཕེབས་ཟྱིན་ནས་ད་ེའདའྱི་ཚིག་རྱིག་པ་ོགསུངས་བསྡད་དུས། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་
འཁྲུག་ཐེབས་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་སོང་། དེའང་གསལ་པ་ོགསལ་རང་བྱས་ནས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་
གནས་སྟངས་ད་ེལ་ང་རང་སྒེར་གྱིས་མཐོང་ཚུལ་ཞྱིག་རེད། གསུངས་སྟངས་ད་ེལ་བལྟས་ན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱིས་ད་ལྟ་
བར་དུ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ལས་ཀ་གནང་བཞག་པ་ཕལ་ཆེར་ནུས་པས་མ་འདང་པ་དང་། ཡང་ན་ཕག་ལས་གནང་བཞག་པ་ད་ེ
རྐང་རེས་ལག་བསུབ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་ང་ོབསམ་བསམ་འད་པོ། ད་ེའད་བྱས་ནས་དན་སོང་། བག་ོགེང་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་
ནང་མོལ་བྱས་ནས་ཁྱིམས་འཆར་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙོས་འདོན་དགོས་མ་རདེ་ཟརེ་རྒྱུ་དང་། སྙན་ཐ་ོདང་ཁྱིམས་འཆར་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་བག་ོགེང་ཆ་ཤས་མ་བཞསེ་པ་ད་ེཚ་ོཡ་མཚན་པ་ོའད་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། 

བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གལ་གནད་ཆེ་བ་ཞྱིག་གསུངས་པ་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་ཕུད་པའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་ཁག་ལས་འོས་
བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་གལ་ཆེ་ཤོས་སུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དུས་ཚོད་འདང་ངེས་དགོས་ཀྱི་རེད་གསུངས་པ་རེད། དེ་འདའྱི་
དགོངས་བཞེས་ཡོད་ན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཞུགས་ན་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་
ཡོད་མ་རེད། ༢༠༡༡ ལོར་བཀའ་བློན་ཁྱི་པ་ལས་འཆར་ཚགོས་ཆུང་ནང་ལ་ཞུགས་པ་རདེ། བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅསོ་ཐངེས་ཉྱི་
ཤུ་ར་ལྔ་པའྱི་འཆར་ཟྱིན་ཚགོས་ཆུང་ནང་ལ་ཞུགས་པ་རདེ། ད་ེའད་བྱུང་མངོ་ཡོད་རདེ། 

ཡྱིན་ནའང་། ན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་ནང་ལ་བཀའ་སྱི་ལྷན་རྒྱས་ཚོགས་དུས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅསོ་ལ་བལེ་
བ་ཡདོ་མ་རདེ། ཚགོས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་རདེ་ཞུས་དུས། ད་ལྟ་རང་དགསོ་རདེ་གསུངས་ཡདོ་རདེ། མོས་མཐུན་ལས་ས་པོར་
བཞེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། སྱི་འཐུས་ད་ེཚ་ོགསར་པ་ཡྱིན་དུས། ཁྱིམས་འཆར་ད་ེཚ་ོལས་ས་པོར་འགོ་གྱི་རེད་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད། 
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ིནང་ལ་བསྣམས་ཡདོ་རདེ། ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་ཚར་དགོས་རདེ་གསུང་གྱི་ཡོད་རདེ། གོས་
ཚགོས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཚོས་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ཟླ་བ་དྲུག་ཕར་འགང་བྱས་ཏ་ེད་ེབྱས་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་དགངོས་ཚུལ་
ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཐེབས་འདུག་ཨ་སྙམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། སྔོན་མ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རེད་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་
ཚརོ་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། 

ཉ་ེཆར་རེས་གཟའ་ཟླ་བའྱི་ཉྱིན་མ་ོབཀའ་ཤག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ལ་གསལ་བཤད་གནང་ཟྱིན་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་
གསལ་བཤད་གནང་བ་ད་ེགཞུང་དང་། སྒེར་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞེ་དགས་བཟོས་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་ཁ་སང་
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འདྱིར་ TTV ལབ་ཀྱི་འདུག བོད་ཀྱི་ས་བརན་སྡ་ེཚན་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེགཅྱིག་པུ་ཚུར་གཏུབ་ནས་བཞག་ཡོད་རེད། ཁ་སང་ད་ེ
རྱིང་ད་ལམ་ནས་འསོ་བསྡུ་ཡང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་འཐུས་མྱི་མང་པོས་ཀང་
ད་ེཁབ་བསགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་གསར་འགོད་པ་ད་ེཚ་ོཡང་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ངའྱི་སར་ཡོང་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་
གསུངས་ནས་ཁེད་རང་ལ་སེམས་འགུལ་ཐབེས་སོང་ངམ་མ་སོང་ཤོད་ཤོག་ཟརེ་བ་ད་ེའདའང་བྱདེ་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ད་
ལམ་གྱི་འོས་བསྡུ་ལ་ཆ་འཇོག་བྱེད་ཀྱི་མེད། དེའྱི་ནང་ལ་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཉྱི་མ་གཅྱིག་ལ་འསོ་བསྡུ་ཐངེས་འགའ་ཤས་བླུག་ཆགོ་གྱི་
འདུག ད་ེབཞྱིན་ན་ནྱིང་སྱིད་སོང་གྱི་འོས་བསྡུ་བྱེད་དུས་ད་རྒྱ་གཅྱིག་གྱིས་སྱིད་སོང་ལས་ཐོག་པ་ལ་འོས་ཉུང་ཉུང་མ་གཏོགས་
རག་མེད་པ་དང་མྱི་གཞན་པ་ལ་འོས་མང་པོ་རག་ཡོད་པ་ད་ེའད་བཏོན་ཡོད་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཟླ་བ་
གཉྱིས་ལྷག་གྱི་དུས་ཚདོ་སད་ནས་ང་ཚ་ོལ་བསམ་འཆར་ག་ར་ེཡོད་ན་གཏངོ་རོགས་གྱིས་ཟརེ་དུས་མྱིའྱི་མྱིང་དང་ཁ་བྱང་གསལ་
པ་ོའབུལ་མཁན་གཅྱིག་གཉྱིས་ལས་ཡོད་མ་རེད། ཁ་སང་ད་ེརྱིང་ཉྱི་མ་གཅྱིག་འགོ་དུས་སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་མྱི་སྟོང་ཕྲག་མང་
པོས་འོས་བླུག་གྱི་ཡོད་མདོག་མདོག་བྱས་ནས། ད་ེའད་བྱེད་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཚོས་ཏོག་ཙམ་སྱི་ཚོགས་ལ་འཁྲུག་ཐེབས་
བསྡད་ཀྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང། ང་རང་ཡང་ཚགོས་ཆུང་ནང་ལ་ལས་དོན་མང་པ་ོབྱས་པ་ཡྱིན། ཚགོས་ཆུང་གཅྱིག་གྱི་
ནང་ལ་ལས་དོན་བྱས་པའྱི་ནང་ནས་ད་ེརྱིང་ད་ེདངོས་གནས་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་གགས་མ་མོང་བའྱི་བཀའ་ཤག་གོས་ཚོགས་ནས་
ཕྱིར་ཐནོ་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས། བཀའ་ཤག་ཡར་ཕབེས། གོས་ཚོགས་ལ་གསལ་བཤད་རྱིང་པ་ོགནང། ཛ་དག་གྱི་རྣམ་
པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཐོན་དུས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་འགན་ཞྱིག་འཁུར་དགོས་ཀྱི་རེད། བོད་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ལ་
འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱི་རེད། རང་ཉྱིད་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆ་ཡོད་དུས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་ནས་གསལ་བཤད་མ་བྱས་
པར་གཞན་ལ་བཤད་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་བསམ་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གང་ཞྱིག་ལའང་དེའྱི་གནད་དོན་ད་ེབཤད་
མེད། ང་རང་ཚོའྱི་འསོ་གཅྱིག་བླུགས་གཉྱིས་བླུགས་ཅེས་པའྱི་གནད་དནོ་དའེྱི་ཐད་བཤད་མདེ་ལ། ད་ེརྱིང་ངས་བཤད་པ་འདྱི་ལ་ད་
ལྟ་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་ནས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ནས་ལྡོག་ཕོགས་ཕེབས་མཁན་ཡང་ཡོད་རེད། དོན་དག་ག་ར་ེ
ཡྱིན་རུང་མྱིན་རུང་བཤད་པ་ད་ེཚང་མར་ད་ོསྣང་བྱས་ནས་རྒྱུ་མཚན་ཡདོ་མདེ་ད་ེཚང་མར་བརྟག་དཔྱད་གཏོང་རོགས་གྱིས་ཞེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མཐར་དོན་ཞལ་ཟས་ཁྱི་ཡྱིས་ཁུར་ཀང་འཛུམ་མུལ་མུལ། ལྷ་ཁང་མ་ེཡྱིས་འཚིག་ཀང་
འཛུམ་མུལ་མུལ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་པར་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་འགན་ཁུར་ཡོད། ལས་དོན་བྱས་ཡོད། ལས་དོན་གང་བྱས་
པ་ཡྱིན་ནའང་རུང་ཞྱིབ་ཚགས་དང་ལྡན་པ་བྱུང་ཡོད། ང་ཚོས་ཕུལ་བའྱི་ཁྱིམས་འཆར་གོས་ཚོགས་འདྱི་ནས་མ་ཕྱིན་ན་ཡང་ཕྱི་
རབས་པས་མྱིག་དཔརེ་ལྟ་འོས་པ་ཞྱིག་བྱས་འདུག་བསམ་པའྱི་སོབས་པ་དང་བཅས་ནས་གསལ་བཤད་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཡང་སྱི་
དནོ་ཁ་ོནར་བསམ་པ་ལས། སྒེར་ནད་སྱི་སྤུངས། ནང་ཁུལ་འཁནོ་འཛིན་བསར་ལངས་ལྟ་བུའྱི་ཆེད་དུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། དཔལ་
ལྡན་བཀའ་ཤག་དང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་དང་ད་ེབཞྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་འདྱིར་གསན་གཟྱིགས་གནང་
མཁན་གྱི་རྒྱ་ཆའེྱི་མང་ཚགོས་ཚང་མས་གསན་ཕགོས་མ་ནརོ་བ་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བླ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་
ནས་གནང་བ་རེད། ད་ེརྱིང་ཚོགས་ཆུང་ལའང་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་གནང་བ་རེད། འདྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་
འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་གྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙའོྱི་དབང་ཚད་རདེ། ད་ེལ་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཚང་མས་བརྱི་བཀུར་བྱས་པ་རདེ། ད་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་ལ་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་གནང་ན་ཕར་གཅྱིག་
བཤད། ཚུར་གཅྱིག་བཤད་ད་ེཚར་གྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེའྱི་ཆ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མཚམས་འདྱི་ནས་
བཞག་ན་ཡག་ས་རདེ་བསམ་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་མྱི་འད་བ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་གཙོ་སོང་གནང་མཁན་ཚོགས་
གཙོའྱི་ངོས་ནས་ཀང་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ལས་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ལས་ཡོད་པ་དེར་ཚང་མས་ཏོག་ཙམ་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་པ་
རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ གང་བསྡུས་བསྡུས་ཤྱིག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བླ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། བསྡུས་བསྡུས་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལགས་ཞ་ེན་གཞྱི་རའྱི་
གོང་དུ་བཀའ་ཤག་ནས་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་བཀག་ནས་རེས་མ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁུར་ན་ཞེས་ཞུས་པ་ལྟར། 
ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་གནང་ཡོང་སྐབས་དེའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་དགོས་པ་ར་བ་ནས་མཐོང་མ་སོང་། ཞུ་མ་དགོས་པ་གཙ་ོ
དནོ་རང་བྱས་པ་ཡྱིན་ཏ་ེཡང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དང་ང་སྒེར་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་
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ཡྱིན་ནའང་གསུངས་ཡོང་སྐབས། ཁོང་སྒེར་གྱི་ཐགོ་ནས་གསུངས་ཡོང་སྐབས་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཁ་སང་སྱིད་སོང་ནས་བཀའ་
ཤག་གྱི་ཚབ་བྱས་ནས་འོས་བསྡུ་ཐངེས་གཅྱིག་བླུག་དང་གཉྱིས་བླུག་གྱི་སྒང་ལ་དགོངས་འཆར་ཕུལ་བ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་གེང་སོང་མང་
པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོང་སྐབས་སུ་ངས་དུས་ཚདོ་རྱིང་པ་ོཞུ་མ་དགོས་པའྱི་ཐགོ་ནས་སྙྱིང་བསྡུས་ཞུ་རྒྱུའྱི་གཙ་ོབ་ོའདྱི་ད་ེག་རང་ཡྱིན། ཁ་
སང་ང་ཚོས་འདྱིར་ཞུས་པ་རེད། ད་ལན་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཞུས་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གསུང་
སྟངས་གཅྱིག་ལ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༢ པའྱི་ཚེས་ ༢ ལ་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཧ་ལམ་ག་ོབུར་དགོངས་འཆར་བཏོན་
པ་ནང་བཞྱིན་གསུངས་སོང་། ད་ེའད་ར་ནས་མ་རདེ། བཀའ་ཤག་ནང་ལ་ཚོགས་ཆུང་ཚགོས་ཡོད་པ། ཚགོས་ཆུང་ནས་མང་མསོ་
ཐག་གཅོད་གང་བྱུང་ཡོད་པ། དེ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཨ་རྱིར་མ་ཕེབས་གོང་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་གསུངས་ཚར་བ་རེད། 
བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་ག་ར་ེཡོད་པ་ད་ེདཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ལ་ཞུས་ཚར་བ་རེད། མ་ཟད། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་
ནས་ཡྱིན་ནའང་ཚགོས་ཆུང་ལ་གསུང་དགསོ་པ་ད་ེརསེ་ལ་གསུངས་པ་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་གོ་བུར་དུ་ཟེར་ནས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུས་མེད། ང་ཚོའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་མུ་མཐུད་ནས་ཟེར་
ནས་བྱིས་ཡོད་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་མུ་མཐུད་ནས་ཡོད་པ་གསུངས་ཟེར་དུས། དོན་དག་སྙན་ཐ་ོགཏན་འབེབས་
བྱེད་རན་དུས། ད་དུང་ཡང་གསུང་བསྡད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་པ་ད་ེརེད། བོད་ཡྱིག་ལ་གོ་བ་ལོན་ན་ད་ེརེད། མ་ལོན་ན་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་
མེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལགས་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག གང་བསྡུས་བསྡུས་ཤྱིག་གསུང་གནང་རོགས། ད་ེནས་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་
བྱས་ནས་ལས་རྱིམ་གཞན་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོད་ེརྱིང་ལས་རྱིམ་མཐའ་མ་ད་ེཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་
རདེ། ལས་ཉྱིན་བཅུ་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། སང་ཉྱིན་མ་གཏོགས་ལས་ཉྱིན་ཡདོ་མ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དགོངས་བཞསེ་
གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འད་མང་པ་ོཕེབས་བསྡད་དུས། ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུར་ཏོག་ཙམ་དཀའ་
ལས་འདུག་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བླ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བསྡུས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ད་ལྟ་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོདངས་གནང་
སོང་། ད་ེཚོར་རེས་སུ་ཁྱིམས་འཆར་སེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་ར་ེར་ེབྱས་ཏ་ེབག་ོགེང་བྱེད་ཆོག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོས་ཨ་
རྱི་དང་རྒྱ་གར། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་་་། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ཚགོས་གཙསོ་མ་འངོས་པར་ཁྱིམས་འཆར་ཁུར་ཡངོ་རྒྱུར་རྦད་ད་ེཆ་ཚང་བཀའ་འཁོལ་ནས་
ཁུར་ཡོང་རྒྱུ་བྱས་སོང་། མ་འོངས་པར་གསུང་རྒྱུ་ད་ེད་ལྟ་གསུང་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྟངས་འཛིན་ནན་པ་ོགནང་
རགོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ གང་བསྡུས་བསྡུས་ཤྱིག་གསུང་རགོས་གནང་། གཙ་ོསངོ་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོའདུག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བླ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
ལགས་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བསྡུས་བསྡུས་རང་ཞུ་གྱི་ཡོད། གང་ལགས་ཞུས་ན་མ་འངོས་པར་དནོ་ཚན་ར་ེརའེྱི་
ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་ཡོང་གྱི་རདེ་ཅེས་ཞུ་གྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཞུ་རྒྱུ་ད་ལྟ་ཞུ་གྱི་མེད། དའེྱི་ཐགོ་བཀའ་ཤག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་
ཞུས་པ་ད་ེདག་རྒྱུ་མཚན་དངས་ནས་ཁུངས་སེལ་ར་འཕྲོད་ཚང་མ་བྱས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ཁུར་གྱི་ཡྱིན། གཙ་ོབ་ོད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྙྱིང་
དོན་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེདུས་ཚོད་ཐུང་དུ་བཏང་བ་དང་། དུས་ཚོད་རྱིང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། དུས་ཚོད་ཐུང་དུ་བཏང་ན་དག་གྱི་རེད། འོས་
ཤོག་ཐེངས་གཅྱིག་བླུག་པ་དང་ཐེངས་གཉྱིས་བླུག་པ་ནས་གཅྱིག་བླུག་པ་དག་གྱི་རེད་ཅེས་པ་ད་ེབཀའ་ཤག་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། 
འསོ་བསྡུའྱི་འགན་འཛནི་ཕག་རོགས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་སྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཐག་གཅོད། བཀའ་ཤག་གྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཐག་གཅོད་འདྱི་རེད། ད་ེསོང་ཙང་གང་ཟག་སྱིད་སོང་འོས་བསྡུར་ལང་གྱི་མྱིན། ཁེ་ཕན་ཅྱི་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གང་ལགས་ཞ་ེན། ཁ་ེཕན་བསྒྲུགས་ནས་གང་ཟག་ད་ེལ་ག་ར་ེཡོད་དང་མེད་ཅེས་ཟེར་མཁན་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་
ནང་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་དྱི་བ་ཡོང་དུས། དང་པ་ོརང་ནས་བསལ་བཤད་བྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། རྒྱ་གར་ནང་ལ་འོས་བསྡུ་གཅྱིག་མ་
གཏོགས་གཉྱིས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། སྱིད་བློན་ཡན་བཅད་ནས་དབུས་དང་མངའ་སྡེ་ཚང་མ་གཅྱིག་བྱེད་
དགོས་རེད། རྒྱ་གར་ལ་འོས་བསྡུ་གཅྱིག་མྱིན་པ་ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དབུས་དང་མངའ་སྡེ་ཡོངས་རོགས་གཅྱིག་བྱེད་
དགསོ་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུས་ཡདོ། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཚིག་དེར་གསལ་བཤད་བྱེད་དགོས་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་ད་ེགཏུབ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། བོད་ཀྱི་བརན་
འཕྲྱིན་ཁག་ལ་གཅྱིག་གཟྱིགས་ན་མཁེན་གྱི་རདེ། ངས་མདང་དགོང་བརན་འཕྲྱིན་ད་ེཆ་ཚང་ཉན་ནས་ཟྱིན་བྱིས་འདྱི་གཏན་ལ་ཕབ་
པ་ཡྱིན་ཞསེ་ད་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ གང་བསྡུས་བསྡུས་ཤྱིག་གསུང་གནང་རགོས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བླ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཏན་ཏན་རང་ཡང་བསར་ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད། རེས་སུ་བསར་དུ་བག་ོགེང་བྱེད་ཆོག་གྱི་
རེད། བཀའ་ཤག་ནས་ཞུས་པ་གཙ་ོབོ་ད་ེག་རང་ཡྱིན། འོས་བསྡུ་ཐེངས་གཅྱིག་བྱས་པ་དང་གཉྱིས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། འཛམ་གྱིང་
ནང་ལ་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་མང་གཙོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེདག་གྱིས་ཐེངས་གཅྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཨ་རྱིར་ཐེངས་གཉྱིས་ཟེར་བ་ད་ེ
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཚགོས་པ་ནང་ཁུལ་རདེ། རྒྱལ་ཁབ་ཡངོས་ནས་མྱི་མང་ཚང་མས་འསོ་ཤོག་བླུག་རྒྱུ་ཐངེས་གཅྱིག་ལས་ཡདོ་མ་རདེ། 
རྒྱ་གར་ལའང་ཐེངས་གཅྱིག་རེད། འཛམ་གྱིང་ཡར་ཐོན་ཅན་དམངས་གཙོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཐེངས་གཅྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། ད་ེ
དང་མཉམ་དུ་ང་ཚསོ་ཐངེས་གཅྱིག་འག་ོདགསོ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོའདྱི་ཡྱིན། སོང་ཙང་འགའ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་སོང། གང་
ཟག་ལ་བརྟནེ་ནས་རགོ་ག་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་མྱིས་ཐ་ེབྱུས་བྱདེ་ཡངོ་གྱི་ཡོད་རདེ་ཟེར་བ་ད་ེརདེ། རྒྱ་མྱིའྱི་ཐ་ེབྱུས་ཡོང་
གྱི་ཡོད་རདེ་ཟེར་བ་དེ། གང་ཟག་ལ་དུས་ཚོད་ག་ཚོད་མང་བ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེདག་ལ་དཔག་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་རོག་
གེང་མང་བ་ཡོང་གྱི་རེད། དཀོག་གཏམ་སེལ་མཁན་ལའང་ཆ་མཚོན་ན་དུས་ཚོད་ག་ཚོད་ཀྱི་མང་བ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དཀོག་
གཏམ་སེལ་བའྱི་གོ་སྐབས་མང་བ་རག་གྱི་རེད། ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་གྱི་འོས་བསྡུ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ར་ཤྱི་ཡ་ཡྱིས་ཐ་ེབྱུས་བྱས་ནས་
ཞསེ་ད་ེཡོངས་གགས་ལ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། བྱདེ་རྒྱུ་ད་ེདུས་ཚདོ་མང་བ་ལ་བརྟནེ་ནས་ཡོང་གྱི་འདུག (དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོ
མཆོག་ནས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག འདྱི་ཁ་སང་ཁ་གསལ་པོ་གསུངས་སོང་སྙམ། མདོར་བསྡུས་ཤྱིག་གསུང་རོགས་
གནང།) ལགས་རདེ། ད་ེསོང་ཙང་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་དུས་ཚདོ་ད་ེཙམ་ལནེ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱིན། 
 ཡྱིན་ནའང་གཙ་ོབ་ོད་ལྟ་ངས་སྙྱིང་བསྡུས་འདྱི་ཞུ་དགོས་མྱིན་ནམ་བསམས་བྱུང། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ང་ཚ་ོབཀའ་ཤག་
ཁ་སང་ལངས་དགོས་དོན་ད་ེཞུས་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོལ་ཡྱིན་ནའང་། ཚོགས་ཆུང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད་རེད། 
བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ལང་རྒྱུ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚ་ོབཀའ་ཤག་ཏུ་སྱི་མོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱས་ནས། གལ་ཏ་ེང་ཚ་ོབཀའ་
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ཤག་གྱིས་ཟྱིན་བྱིས་གཅྱིག་འཁུར་རྒྱུ་མ་བྱུང་བའམ། ཚོགས་གཙ་ོནས་ལམ་སྟོན་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གོས་ཚགོས་ལ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་
ན་ལང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ་མྱིན་ཟེར་སྐབས། བཀའ་ཤག་ནང་གྱི་བཀའ་བླནོ་ཚང་མས་སྱི་མོས་ཀྱིས་ཐག་གཅདོ་བྱས་ཏ་ེལང་ནས་འག་ོརྒྱུ་
ཡྱིན་དཱ་ཞེས་དང་། ད་ེབཞྱིན་བཀའ་ཤག་ནས་ཡྱིན་ནའང་མ་ལང་གོང་དུ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་མཁེན་པ་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག གོས་
ཚགོས་ལ་ད་ོཕོག་མྱི་འག་ོབ་ལ། མ་ལང་སྔནོ་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་མཁེན་དགོས་མཁན་ལ་མཁེན་པ་བཟསོ་བཞག་ཡོད་དཱ། ང་ཚརོ་
ད་ེའད་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ལང་རྒྱུ་ཡྱིན་དཱ། ད་ེདག་ཚང་མ་གོས་ཚོགས་ལ་ད་ོཕོག་མ་འག་ོབའྱི་ཆེད་དུ་ཞུས་ནས་ལངས་བཞག་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེསོང་ཙང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ག་ོབུར་དུ་འཆར་གཞྱི་མེད་པ་ད་ེའད་ར་བ་ནས་མ་རེད། བཀའ་ཤག་ནང་ལ་སྱི་མོས། 
བཀའ་ཤག་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་འགན་འཁེར་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་དགསོ་སར་ཞུས་ཏ་ེག་སྱིག་བྱས་ནས་འག་ོབསྡད་ཡདོ། 
 མཐའ་དོན་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེག་རང་ཡྱིན། ད་ལན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་སྒེར་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཚོགས་ཆུང་གྱི་དགོངས་
ཚུལ་གསུངས་པ་རདེ། ད་ེདག་དནོ་ཚན་ར་ེརའེྱི་སྒང་ལ་འག་ོགེང་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་བྱ་རྒྱུར་བཀའ་ཤག་ནས་ག་སྱིག་ཨང་གསར་ཡདོ། 
ད་ལྟ་བར་དུ་ཞུས་པ་ད་ེདག་ཡྱིན་ནའང་གལ་ཆེ་དོན་ཆེན་ལ་བརྱིས་ནས། བཅའ་ཁྱིམས་ཕུད་པའྱི་འདྱི་ལས་ལྷག་པའྱི་གལ་ཆ་ེབ་
ཞྱིག་ཡོད་མ་རེད། གཙ་ོབ་ོཞུ་རྒྱུ་འདྱི་རེད། དུས་ཚོད་ག་ཚོད་མང་བ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོཚང་མ་ཐང་ཆད་དགོས་པ་ཆགས་
སོང་། འསོ་བསྡུ་ག་དུས་ཚར་གྱི་རདེ་དམ་ཞེས། སོང་ཙང་ད་ེའད་མ་ཡོང་བར་ང་ཚསོ་འགན་འཁེར་དགོས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོ
འདྱི་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཞྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་ལས་རྱིམ་འག་ོསྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏོག་
ཙམ་བར་ཆད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐགོ་ནས་ཚོགས་གཙ་ོགཉྱིས་ཡྱིན་ནའང་འད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་འད། བཟོད་བསན་གྱི་ཐོག་ནས་གང་ལྟར་གདོང་ལེན་བྱེད་བཞྱིན་དུ་མར་ཕེབས་
ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་དེར་ཚང་མར་མཁེན་རྟོག་ཡོང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེཇྱི་བཞྱིན་ཚོགས་གཙ་ོལྟ་བུར་མཚོན་པ་ཡྱིན་
ན་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་ལ་འཐུས་མྱི་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་ལྔ་དང་བཀའ་བློན་བདུན་ཡོད་པ་རེད། མྱི་ལྔ་བཅུ་ང་གཅྱིག་ཙམ་གྱི་ཚོར་བར་
བལྟས་ནས་གཙ་ོསོང་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་གནད་དནོ་འདྱི་ཚང་མས་མཁནེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
ད་ེཡྱིན་དུས་ཚོགས་ཆུང་བསྐ་ོགཞག་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐགོ་མའྱི་གོས་ཆོད་ད་ེའཛིན་སོང་གྱིས་བསྣམས་ཕེབས་པ་རེད། ད་ེབསྣམས་
ཕབེས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་རགས་ཟྱིན་དང་མཉམ་དུ་བྱས་ནས་གང་ལྟར་ཚགོས་ཆུང་ཚགོས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱི་བསྐ་ོབཞག་གྱི་ཐགོ་
ནས་ལས་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་ནས་སྙན་ཐ་ོཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཚང་མར་ཚོགས་
གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཚགོས་ཆུང་ནང་ལ་ལས་དནོ་བརམས་ཐུབ་པ་དང་གྲུབ་ཐུབ་པ། ལྷག་པར་དུ་གསོ་ཚོགས་ནང་ལ་ཕབེས་
ཐུབ་པ་ད་ེལ་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེཇྱི་བཞྱིན་གྱིས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་བྱས་ནས་ཐག་གཅོད་འདྱི་
གནང་ཡྱིན་གསུངས་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཐོག་མར་དང་པ་ོའདྱི་འད་རང་གནང་ཨེ་ཡོང་ན་བསམས་པ་རེད། ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་
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ནས་ཡྱིན་ནའང་འད། འགོ་སྟངས་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད། གང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ཡང་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་རེད། 
བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གཅྱིག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགག་པ་བརྒྱབ་ནས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འདྱི་འད་ཇྱི་ལྟར་ཡོང་
གྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ད་ེབྱུང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་ཕོགས་དང་ཐག་གཅོད་ཡྱིན་དུས་ད་ེལ་ང་
ཚསོ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་ཤེས་པ་མྱི་འདུག 
 ད་ེཡྱིན་དུས་གང་ལྟར་ལས་རྱིམ་འག་ོསྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོའྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་བར་ཆད་བྱུང་ཡོད་རེད་
ཅེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་ཚོགས་གཙོས་གཙ་ོསོང་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཡང་ཚགོས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་
ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཞག་གྱི་ཐོག་ནས་བྱས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ད་ེལས་གཞན་པའྱི་འོས་སྔོན་འགོ་དང་
དངོས་གཞྱི་ཡོད་པ་དང་གཅྱིག་བླུགས་གཉྱིས་བླུགས་ཟེར་བའྱི་ཐ་སྙད་ད་ེགང་ཡང་བེད་སོད་བཏང་མེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་འདའྱི་
ཐོག་ནས་ང་ཚོས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་འཆར་ཟྱིན་དེའྱི་བརོད་པ་དང་པ་ོཡོངས་སུ་རགོས་པ་གྲུབ་པ་རེད། ད་ེརྱིང་ང་ཚོར་བརོད་
པ་གཉྱིས་པའྱི་གོ་སྐབས་སེབས་པ་རེད། ད་ེལ་ཁ་སང་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་བསྐ་ོ
གཞག་དང་། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོཡྱིན་དུས་དེའྱི་སྐོར་ལ་གེང་
སོང་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་ལ་ཡང་ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་གསལ་བཤད་བྱདེ་རྒྱུའྱི་
ག་ོསྐབས་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམས་པ་ཞྱིག་ཚོགས་གཙོའྱི་བསམ་བླའོ་ིནང་ལ་ཐོག་མ་ནས་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ཚོགས་མྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞྱིག་ལ་ག་ོསྐབས་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ད་ེལྟར་ཞུས་པ་རེད། ད་ེཞུས་པ་བཞྱིན་ག་ོསྐབས་ད་ེཕུལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་གསལ་བཤད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གྲུབ་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོམར་བབ་ས་ལྟ་བུ་ད་ེང་ཚ་ོཁྱིམས་བཟོའ་ིབརོད་པ་
གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་སེབས་ཡོང་དུས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་བསྣམས་ཀྱི་ཡྱིན་
ཞེས་གསུངས་ཡོད་རེད། བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་བསྣམས་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་ཡོང་དུས་ཚོགས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་ལས་དོན་
བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་བསྣམས་རྒྱུར་ང་ཚོས་དུས་ཚོད་གཅྱིག་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
འག་ོསྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀང་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེརྱིང་ང་ཚའོྱི་ཚགོས་དུས་ཀྱི་ལས་ཉྱིན་བཅུ་པ་ད་ེཆགས་བསྡད་ཡོད་རདེ། སང་གྱི་
ལས་ཉྱིན་མ་གཏོགས་ལྷག་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་དའེྱི་ནང་ནས་ང་ཚསོ་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ། 
 ད་ེཡྱིན་དུས་ཚོགས་གཙའོྱི་ཐགོ་ནས། འདྱི་ང་ཚའོྱི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཀང་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་འཆར་ཟྱིན་འདྱི་
གང་བསངས་བཏང་། དེ་ནས་འཆར་ཟྱིན་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་དུས་རེས་མ་ཞྱིག་ལ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་དེ་
བསྣམས་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་བགོ་གེང་ཞྱིབ་ཕྲ་བྱས་ནས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་འདྱི་ད་ེརྱིང་
གསལ་བ་ོབྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཚོགས་གཙ་ོགཉྱིས་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ཚོགས་ཆུང་བསྐ་ོགཞག་
བྱདེ་སྐབས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པར་ཞུགས་མཁན་མ་རག་པ་ལྟ་བུ་སགོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེ
ཚ་ོཚང་མར་ང་ཚོས་བསམ་གཞྱིག་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཡྱིན་ནའང་འད། ཚོགས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ཚགོས་
ཆུང་བསྐ་ོགཞག་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཡྱིན་ནའང་འད། ད་ེབཞྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་ཡོང་དུས། 
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ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ཆ་ང་ཚསོ་བརོད་པ་དང་པ་ོཟྱིན་པ་རེད། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་གོས་ཚགོས་ཚགོས་དུས་རསེ་མ་ད་ེལ་
འཆར་འབུལ་བྱ་ཡོང་དུས་ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་བག་ོགེང་དང་ག་ོབསྡུར་བྱ་རྒྱུ་ཆ་ཚང་ཡོང་གྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ་དེ་ཚར་བ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་
སྐབས་བདུན་པའྱི་སྙན་ཐརོ་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཇུག་གནནོ་གནང་བར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསར་ཞྱིབ་དང་འབལེ། མཇུག་
གནནོ་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོསྙན་སནོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ་ད་ེརདེ། སྙན་སནོ་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཞོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཞནོ་ཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ། མུ་མཐུད་ནས་སྙན་སནོ་ཞུ་ཆགོ་པར་ཞུ། ཤོག་གངས་ ༧༧ 

༥༣། (༡༤༦) སལེ་ཀབོ་བད་ེསར་བདོ་མྱིའྱི་ས་ོནམ་མཉམ་སལེ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༡་༌༡༣ 
༡༤༦༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢ 
༡༤༦༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༤༦་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༢ 
༡༤༦༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༦༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༤༌༡༌༠། ཡོང་བསྡད་སྒོར་ ༦,༧༥༩,༧༤༡།༠༨ ཡོད་པ་ལས་གཙང་བཟ་ོ
ཞུས་འཕྲོས་སྒོར་ ༢༢༤,༢༡༠ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༡༧ ནང་ཚུན་རྱིས་གཙང་བཟ་ོཐབས་དགོས་ཐད། འབབ་ཁལ་ཡོང་བསྡད་ཡྱིན་
པ་ད་ེམུར་ལྷག་ཡོད་གསལ་བ། 
ཨང་། རྱིས་འགོ ཡངོ་བསྡད་་རྱིས་གཙང་། ཟུར་བརདོ། 
  ཟྱིན་པ་སྒརོ། བཟ་ོབསྡད་སྒརོ།  
༡། འབབ་ཁལ།  ༢༢༤,༢༡༠ རྱིས་གཙང་ཞུ་བསྡད། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སྒོར་ ༢༢༤,༢༡༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༤༦༌ག༌༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༦༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༤༌༢༌༠། སོད་བསྡད་སྒོར་ ༦༨,༤༧༦,༥༠༥།༠༥ ཡོད་པ་ལས་གཙང་
བཟ་ོཞུས་འཕྲསོ་སྒརོ་ ༤,༣༨༤,༣༥༠།༥༥ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧ ནང་ཚུན་རྱིས་གཙང་བཟ་ོཐབས་དགོས་ཐད། སདོ་བསྡད་
རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་དང་བཟ་ོབསྡད་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ། 
ཨང་། རྱིས་འགོ ༢༠༡༣བར་སདོ་བསྡད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ། རྱིས་གཙང་ཞུ་བསྡད། 
༡ Main Office ༦༤,༨༨༨,༩༠༩།༦༩ ༦༠,༩༥༡,༡༨༧ ༣,༩༣༧,༧༢༢།༦༩ 
༢ Feed Section ༣,༥༨༧,༥༩༥།༣༦ ༣,༡༤༠,༩༦༧།༥༠ ༤༤༦,༦༢༧།༨༦ 
 ཁོན་བསྡམོས་སྒོར། ༦༨,༤༧༦,༥༠༥ ༦༤,༠༩༢,༡༥༤།༥༠ ༤,༣༨༤,༣༥༠།༥༥ 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
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སདོ་བསྡད་འཕྲསོ་སྒརོ་ ༤,༣༨༤,༣༥༠།༥༥ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༥༤། (༡༤༧) ཀ་སྦུག་ས་འག་ོལས་ཁང། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣་༌༢༠༡༥ 

༡༤༧༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༥ 
༡༤༧༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༧༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༣༌༢ འབབ་ཁལ་ཡོང་བསྡད་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༧༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༣༌༤ འཕྲདོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་སྒ་ོརྒྱབ་པ་དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༧༌ཇ༌༤ རྱིས་སྙན་ ༤༌༡ ཡོང་བསྡད་གཙང་བཟ་ོདགསོ་སྐོར། 
༡༤༧་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༢ 
༡༤༧༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༧༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡། རགོས་དངུལ་བདེ་སོད་བྱ་བསྡད་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་ཐད། ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ནས་ག་སྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཆར་ཡོད་པ་ལྟར།  རྱིས་ལམ་ནས་གཙང་བཟོ་
དགོས་ཐད། རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བྱ་བསྡད་སྒོར་ ༢༡༣,༣༦༧།༠༨ གཤམ་གསལ་ལྟར་བྱས་འདུག་ན་ལོ་མང་གྱི་རོགས་
དངུལ་བག་ོསདོ་དང་བེད་སོད་བྱ་བསྡད་ཁག་ད་ེནས་ཞྱིབ་རད་ཀྱིས་སོད་དགོས་མདེ་ཚ་ེལུགས་མཐུན་རྱིས་གཙང་བཟ་ོགལ་ཞསེ་
རྱིས་སྙན་ནང་གསལ་ལྟར། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པར་ས་འཐུས་ནས་ག་བསྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་
ཞུས་བསྩལ་བྱུང་བའྱི་ང་ོབཤུས་མཉམ་སྦྱར་ཞུས་ཡོད་གསལ་བ། 
ཨང་། གནད་དནོ། དངུལ་འབརོ། ཟུར་བརདོ། 
༡། Emergency Fund ༥,༢༠༩།༤༧ འགོ་གོན་གཏོང་མུས་ཡྱིན་པར་གང་

མྱུར་གཙང་བཟ་ོཞུ་རྒྱུ། 
༧། Dept. of Religion & Culture. ༢༠,༠༠༠ འགོ་གོན་གཏོང་མུས་ཡྱིན་པར་གང་

མྱུར་གཙང་བཟ་ོཞུ་རྒྱུ། 
 ཁོན་བསྡམོས་སྒོར། ༢༥,༢༠༩།༤༧  
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འཕྲསོ་སྒརོ་ ༢༥,༢༠༩།༤༧ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༤༧༌ག༌༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༧་ཇ་༥ རྱིས་སྙན་ ༤༌༢། སོད་བསྡད་སྒོར་ ༣༦༠,༣༡༦།༩༥ རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་
རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༡༧ ཚུན་གཙང་བཟོ་དགོས་ཐད། སོད་བསྡད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་དང་བཟ་ོབསྡད་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་
གཤམ་གསལ། 
ཨང་། རྱིས་འགོ སདོ་བསྡད་རྱིས་གཙང་། ཟུར་བརདོ། 
  ཟྱིན་པ་སྒརོ། བཟ་ོབསྡད་སྒརོ།  
༦། Choebul Monlam Fund  ༢༡,༡༣༧ འག་ོགོན་གཏངོ་མུས་གནས་སྐབས་
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༧། Emergency Fund (LTDM & Wager)  ༣༩,༤༤༥ སདོ་བསྡད། 
 བསྡམོས་སྒོར།  ༦༠,༥༨༢  
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སདོ་བསྡད་འཕྲསོ་སྒརོ་ ༦༠,༥༨༢ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༥༥། (༤) དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འདུ་འགདོ་སྡ་ེཚན། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༠༨་་༌༡༣ 
༤༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༠ 
༤༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༨ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༤༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༤ བྱུང་འཛནི་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ་སྐོར། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༤༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡༢༌༡ དངུལ་ཁང་རྱིས་འག་ོདང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༤༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡༢༌༢ ཨ་རྱི་པ་ོཏཱ་ལར་སདོ་དགོས་མདེ་སྐརོ་གསལ་བའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༤༌ཇ༌༤ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡༧ ཐ་ོགཞུང་ཞྱིབ་དགོས་པའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༤༌ཇ༌༥ རྱིས་སྙན་ ༦༌༡༌༡། ༣༽ དང་ ༥༌༡། ༢༽ ཀ་ཏ་ཀུན་དགའ་ཟ་ཁང་དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༤༌ཇ༌༦ རྱིས་སྙན་ ༦༌༡༌༡། ༦༽ དང་ ༥༌༡། ༥༽ བལ་ཡུལ་ལག་ཤེས་ཀྱི་ཚངོ་ཤག་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༤༌ཇ༌༩ རྱིས་སྙན་ ༦༌༡༌༡། ༡༧༽ དང་ ༥༌༡། ༡༠༽ ཡོང་བསྡད་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༤༌ཇ༌༡༠ རྱིས་སྙན་ ༦༌༡༌༡། ༡༠༽ དང་ ༥༌༡། ༡༢༽ ཡོང་བསྡད་སྐརོ། 
༤་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༢ 
༤༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༤་ཇ་༧ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༠༤་༌་༠༨ ལོའ་ིརྱིས་སྙན། ༦་༡་༡། ༨༽ དང༌། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༠༨༌་་༡༣ རྱིས་སྙན་ 
༥་༡། ༦༽ ཅན་རྡར་ཤ་ེཁར་ (Chandra Shekhar) ནས་ཡོང་བསྡད་ཐད། འདྱི་ནས་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་བདའ་འདདེ་ད་ོ
ནན་བསྟུད་མར་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་མ་ཟད། འདྱི་གའྱི་དྲུང་ཆེ་དང་ལས་བྱེད་ལྡྱི་ལྱིར་གཞུང་འབེལ་ཕེབས་ཞོར་དུ་ཁ་ོཔ་ང་ོཐུག་དང་
ཞལ་པར། ཡྱིག་འབེལ་ཐོག་ནས་བདའ་འདེད་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦།༦།༣༠ ཉྱིན་ལྡྱི་ལྱི་དོན་ཁང་བརྒྱུད་ཧྱིན་
སྒོར་ ༡༠,༠༠༠ བསྡུ་བཞསེ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། འཕྲསོ་མུ་མཐུད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་ཡོང་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ོབཤུས་
ཟུར་འབུལ་ཞསེ་གསལ་ཐད། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འཕྲསོ་སྒརོ་ ༧༡༩,༩༩༧།༧༥ མུ་མཐུད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤༌ག༌༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༤་ཇ་༨ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༠༤་་༠༨ ལོའ་ིརྱིས་སྙན། ༦་༡་༡།༡༡༽ དང༌། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༠༨་་༡༣ རྱིས་སྙན་ 
༥་༡།༩༽ ཨོ་སྱི་ཌོ་ལྱི་ཡ་གནས་སྡོད་དོན་གྲུབ་ཆོས་འཕེལ་ནས་ཡོང་བསྡད་ཐད། ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་བོད་ཀྱི་ཚོང་ཁང་དང་ཟ་ཁང་
གཉྱིས་སྒེར་བདག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་ཟྱིན་རསེ་ ༢༠༠༣།༡༠།༩ ནས་ ༢༠༠༥།༥།༡༡ ཉྱིན་བར་གྱི་བྱུང་སོང་ཁག་འདུ་འགོད་རྱིས་ཁའྱི་
ནང་དནོ་གྲུབ་ཆསོ་འཕེལ་ལགས་ཀྱི་མྱིང་ཐགོ་རྱིས་སྦྱརོ་གྱིས་མཐའ་བསྡམོས་ཞུ་དགོས་ཀང་མ་བྱུང་བའྱི་རནེ་གྱིས་ད་ེསྔནོ་དངསོ་
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ཡོད་གནས་སྟངས་རྱིས་སྟོན་མྱི་ཐུབ་པ་ཆགས་འདུག  རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༦ ལོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་ཨོ་དོན་རྱིས་ཁའྱི་ནང་
གསལ་ ༢༠༠༣།༡༠།༩ ནས་ ༢༠༠༥།༥།༡༡ བར་དོན་གྲུབ་ཆསོ་འཕེལ་དང་འབེལ་བྱུང་སོང་ཁག་རྱིས་འཁུར་ཞུས་རསེ་ཁ་ོཔར་
སདོ་བསྡད་བསྡམོས་ཧྱིན་སྒོར་ ༣༢,༡༩༥།༨༥ བྱས་འདུག་ཅེས་རྱིས་སྙན་ནང་གསལ་འདུག 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ཨ་ོསྒོར་ ༩༩༥།༤༧ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༥༦། (༥) ལས་བྱདེ་གསལོ་ཚང༌། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣་་་༢༠༡༤ 
རྱིས་གཙང་ཟྱིན། 

༥༧། (༦) འཆར་འགདོ་ལས་ཁང། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༢་་༌༢༠༡༤ 
༦༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡ 
༦༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༦་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༡ 
༦༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༦་ཇ་༡ རྱིས་སྙན་ཨང༌། ༡་༢་༢། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༡༌༌༢༠༡༢ ལོའ་ིནང་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་ཕོགས་ཐོབ་
བརྒྱ་ཆ་འབུལ་བསྡད་སྐརོ་འགན་འཛནི་དང་རྱིས་པ་ཟུར་པར་མུ་མཐུད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ་ཐད། ལས་བྱདེ་
ཟུར་པ་བསྟན་འཛནི་གགས་པ་ད་ལྟ་རད་བཅདོ་བྱདེ་མུས་ཡྱིན་གསལ་བར། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་བྱེད་ཟུར་པ་བསྟན་འཛིན་གགས་པ་ནས་སྒོར་ ༤,༢༡༨ མུ་མཐུད་
བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༥༨། (༧) ཡྱིད་ཆསེ་དག་ེར། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༢་༌་༢༠༡༤ 
༧༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༦ 
༧༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༥ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༧༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ དངུལ་ཁང་སདེ་འབབ་སྐོར། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༧༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣། ༡༽ འབབ་ཁལ་ཡོང་བསྡད་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༧༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣། ༢༽ འབབ་ཁལ་ཡོང་བསྡད་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༧༌ཇ༌༥ རྱིས་སྙན་ ༤༌༡ ཡོང་བསྡད་འཕྲསོ་སྐོར། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༧༌ཇ༌༦ རྱིས་སྙན་ ༤༌༢ སདོ་བསྡད་འཕྲསོ་སྐོར། 
༧་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༡ 
༧༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༧་ཇ་༤ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༤། སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་འགལ་བའྱི་ཐད། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༡་་༡༢ ནང་
སྒོར་ ༢༨༧,༣༠༡ སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་འགལ་ཏེ་བྱུང་བ་སྔོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༡ དང༌། ༣ 
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བཅས་དང་འགལ་འཛོལ་བྱུང་རེན་གཙ་ོབ་ོབཀའ་ཤག་གྱི་སྐུ་མགོན་ཞྱིག་ནས་ལག་དེབ་སྔོན་པོའ་ིཆེད་ཞལ་འདེབས་གནང་པར་
དངུལ་བསྒྱུར་དུས་འགོར་ཡོང་རྒྱུར་སོང༌། རེས་ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་ཡོང་འཆར་ནང་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཆར་བྱས་ཀང༌། དངུལ་ཁང་
ནང་དུས་ཐོག་དངུལ་བསྒྱུར་བྱུང་རེན་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཚེམས་གྱུར་འདུག  ད་ེབཞྱིན་དངུལ་ཁང་སེད་འབབ་འཕར་བྱུང་སྒོར་ 
༡༠༤,༠༠༡ ཆགས་དགོས་དནོ་སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ནང་ཚོད་དཔག་ཡོང་འཆར་རྱིས་སྐོར་ཞུ་སྟངས་མ་འགྱིག་པའྱི་རནེ་གྱིས་
འཕར་བྱུང་ཆགས་པ་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་སད་འདྱི་རྱིགས་མྱི་ཡོང་བའྱི་དམ་དནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
དཔལ་འབྱརོ་ཡྱིད་ཆསེ་དག་ེརའྱི་རྱིས་ཟུར་ཚ་ེསོན་ལ་ཉནེ་བརྡ་བཏང་ཟྱིན་ཡང་སྐབས་དའེྱི་འབལེ་ཡོད་དབང་ལྡན་འགན་འཛནི་ལ་
ཐག་གཅདོ་གང་ཡང་བྱུང་མྱི་འདུག་ན་སྱིག་དནོ་བཞྱིན་ལག་བསྟར་དགོས། 

༥༩། (༥༠) དཔལ་ལས་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་ར། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༢་་་༢༠༡༣ 
༥༠༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༣ 
༥༠༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༥༠༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༣༌༥ ལྟ་ོཕད་ཆད་པའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༥༠༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༣༌༦ བུད་མདེ་ནུས་ཤུགས་ལས་གཞྱིའྱི་སྐརོ། 
༥༠་ག༽  ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༡ 
༥༠༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༥༠་ཇ་༡ རྱིས་སྙན་ ༣་༣ དང༌ ༩༨༌ཇ༌༡། རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣ ཐད། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡ་ོར་ེལྡྱི་ལྱི་ནས་ཇཱ་མུ་བར་གཞུང་འབེལ་ཕོགས་སོད་སྐབས་ Boarding Pass མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་
བའྱི་ཐད། དཔལ་འབྱོར་དྲུང་ཆེ་འཕྲྱིན་ལས་རྒྱ་མཚོས་ནང་ཚགས་ལྟ་བུས་ངག་ཐོག་ནས་ཉེན་བརྡ་བཏང་ཡོད་ཚུལ་ད་ེབཞྱིན་སྱི་
མཚུངས་མྱིན་པའྱི་གནང་ལམ་ད་ེརྱིགས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་མ་ཟད། སད་ཕྱིན་སྱིག་གསལ་ལྟར་བཀའ་ཤག་ནས་སྱིག་
འགལ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཕག་བསྟར་ངསེ་གནང་དགསོ་རྒྱུ། 
༦༠༽ (༨༧) ས་ཊནོ་ཁམས་ཀཿཐགོ་ས་གནས་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༡༌༌༌༢༠༡༥ 
རྱིས་གཙང་ཟྱིན། 
༦༡༽ (༨༨) རཇ་སྤུར་དང་ཚ་ེརྱིང་དནོ་ལྡན་གྱིང་རང་ཚགོས། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༡༌༌༌༢༠༡༥ 
རྱིས་གཙང་ཟྱིན། 
༦༢༽ (༩༤) བདོ་མྱིའྱི་འཛནི་སངོ་བད་ེདནོ་ཚགོས་པ། (TAWS) རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ 
༩༤༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༤ 
༩༤༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༤༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡ བཀའ་འཁོལ་མདེ་པར་གུང་གསངེ་ཞུས་པའྱི་སྐརོ། 



81 
 

མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༤༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༣༌༢ གསལོ་ཕོགས་ཉུང་བ་གནང་བའྱི་སྐརོ། 
༩༤་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༢ 
༩༤༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༤་ཇ་༣ རྱིས་སྙན་ ༤་༡་༡། ཡོང་བསྡད་སྒོར་ ༡,༠༧༤,༨༨༤།༤༤ མུ་མཐུད་སྙན་ཐོའ་ིནང་
འགོད་མ་དགོས་པར་གཙང་བཟ་ོདགསོ་རྒྱུ་ཞསེ་གསལ་ཐད། 
རྱིས་འགོ ༢༠༡༤།༠༣།༣༡ ༢༠༡༥།༠༣།༣༡ འགལེ་བརདོ། 
འབ བ ་ཁ ལ ་ཕྱི ར ་
བསྡུ་བྱ་བསྡད། 
༡  འ བ བ ་
ཁ ལ ། (Income 
Tax) 
 

 
༡,༠༤༥,༠༨༥ 
 

 
༡,༠༤༥,༠༨༥ 
 

ལོ་མང་སྔོན་གྱི་ཡོང་བསྡད་ཡྱིན་པ་དང་ཕྱིར་སོག་རག་
ཐབས་འབད་བརོན་གང་མང་ཞུས་ཀང་ཕྱིར་སོན་མ་
བྱུང་བས་ཡོང་རེ་མེད་སྟབས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
གྱི་རྱིས་བསུབ་རྒྱབ་གཉེར་ཐོག་བཀའ་ཤག་ནས་རྱིས་
བསུབ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བརལ་བྱུང་ཡདོ་ཀང༌།གནས་
ཡུལ་གཞུང་གྱི་འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་སྱིག་དམ་བསགས་
ཇ་ེཆེར་འགོ་མུས་ལ་བརྟེན་བད་ེཚོགས་ལ་འབབ་ཁལ་
སོད་དགོས་ཀྱི་བཀའ་ཡྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་སྱིད་པས་འགན་ལྷན་ཚོགས་འདུའྱི་སར་འབབ་
ཁལ་ཡོང་བསྡད་འདྱི་བཞྱིན་མ་འངོས་ཁལ་བསྡུའྱི་བཀའ་
ཡྱིག་འབྱོར་ཚེ་དངུལ་སོད་མྱི་དགོས་པའྱི་སྙོམ་སྱིག་
ཆེད་བེད་སོད་བྱེད་ཐབས་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་འཆར་
བྱུང་བས་རྱིས་བསུབ་བཀའ་འཁོལ་མ་གནང་བར་རྱིས་
ཁའྱི་ནང་མུ་མཐུད་ཡངོ་བསྡད་གཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

འབ བ ་ཁ ལ ་ཕྱི ར ་
བསྡུ་བྱ་བསྡད། 
༢ འ བ བ ་
ཁལ།(TDS) 
 

༡༠,༩༩༡ 
 

༡༠,༩༩༡ 
 

ཕྱི་ལ་ོ༢༠༠༦་་༠༧རྱིས་ལའོ་ིནང་འབབ་ཁལ་གཅགོ་འཁྱི་
ཞུས་འབབ་ཡྱིན་པ་ཕྱིར་སོག་བྱུང་ཐབས་སུ་རྒྱ་གར་
འབབ་ཁལ་ལས་ཁུངས་སུ་སྔ་རེས་བདའ་འདེད་ཞུས་
ཀང་ཕྱིར་སོན་མ་བྱུང་བས་ཡོང་རེ་མེད་སྟབས་ཞྱིབ་
འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ལྟར་༧དཔལ་ལྡན་
བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༤།༠༡།༠༥འཁོད་རྱིས་
བསུབ་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་སྨྱིན་བྱུང་ཡོད་ཀང༌།གངོ་དུ་
ཞུས་པ་བཞྱིན་འགན་ལྷན་ཚོགས་འདུའྱི་སར་འབབ་
ཁལ་ཡོང་བསྡད་འདྱི་བཞྱིན་མ་འངོས་ཁལ་བསྡུའྱི་བཀའ་
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ཡྱིག་འབྱོར་ཚེ་དངུལ་སོད་མྱི་དགོས་པར་སྙོམ་སྱིག་
བྱེད་ཐབས་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་འཆར་བྱུང་བས་རྱིས་
བསུབ་བཀའ་འཁོལ་མ་གནང་བར་རྱིས་ཁའྱི་ནང་མུ་
མཐུད་ཡངོ་བསྡད། 

བསྡམོས་སྒརོ། ༡,༠༥༦,༠༧༦ ༡,༠༥༦,༠༧༦  
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ལ་ོམང་ཡངོ་བསྡད་འཁརེ་བའྱི་སྒོར་ ༡,༠༥༦,༠༧༦ སྙན་ཐའོ་ིནང་རྱིམ་འགོད་མ་དགོས་པར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༩༤༌ག༌༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༩༤་ཇ་༤ རྱིས་སྙན་ ༤་༡་༢། ལོ་མང་སྔོན་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་ནས་ཡོང་བསྡད་སྒོར་ 
༤,༠༦༦ རྱིས་གཙང་ཡོང་ཆེད་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐགོ་ནས་བདའ་འདེད་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། གང་མྱུར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོརྒྱུའྱི་
འབད་བརནོ་ཞུ་མུས་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སྒོར་ ༤,༠༦༦ མུ་མཐུད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༦༣། (༩༦) རྡ་ས་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང༌། རྱིས་ལ༌ོ ༢༠༡༢་་༌༢༠༡༤ 
རྱིས་གཙང་ཟྱིན། 
༦༤༽ (༩༨) དཔལ་ལས་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་ར། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ 
༩༨༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༥ 
༩༨༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༨༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༦ བུད་མདེ་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༨༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༣༌༢ སྱིལ་འཛིན་མཉམ་སྦྱར་མེད་པའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༨༌ཇ༌༥ རྱིས་སྙན་ ༣༌༧ ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་ཀམ་པུའྱི་ཊར་ཡར་རྒྱས་དང་སྲུང་སབོ་ལས་གཞྱིའྱི་སྐརོ། 
༩༨་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༢ 
༩༨༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༨་ཇ་༡ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༣། དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡ་ོར་ེལགས་ནས་སྐབས་དརེ་ལྡྱི་ལྱི་ནས་ཇ་ཱ
མུ་བར་གཞུང་འབེལ་ཕོགས་བསོད་གནང་བ་དངོས་བདེན་ཡྱིན་པ་དང༌།འདྱི་ནས་ད་ོབདག་ལ་འབེལ་ཞུས་སྐབས་ Boarding 
Pass བོར་བརླག་ཕྱིན་པར་སོང་རྱིས་འབུལ་ཞུ་ཐུབ་མེད་པ་དགོངས་སེལ་ཞུས་འདུག་པའྱི་ངོ་བཤུས་ཟུར་སྦྱར་ཞུས་ཡོད་
གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འཛནི་སོང་ནས་སྱིག་འགལ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཕག་བསྟར་དགོས། 
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༩༨༌ག༌༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༨་ཇ་༤ རྱིས་སྙན་ ༣་༧།ཁ༽ རོགས་དངུལ་འཕྲསོ་སྒོར་ ༣༤༠ ཐད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་
ལྷག་བསྡད་ཡདོ་པ་ཕྱིར་འབུལ་དགོས་པའྱི་ཡྱིག་ཆུང་བསར་དུ་བཏང་ཀང་ད་བར་ཕྱིར་སགོ་བྱུང་མེད་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་ལྷག་བསྡད་སྒརོ་ ༣༤༠ བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༦༥༽ (༡༠༡) རྡ་སྟངེ་རྡ་ོཞུན་རླངས་རས་ཁང༌། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣་་་༡༥ 
༡༠༡༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༣ 
༡༠༡༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༠༡༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༤༌༢།༡ རྱིས་ཞྱིབ་ག་འབུལ་གཙང་བཟ་ོདགསོ་སྐོར། 
༡༠༡་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༢ 
༡༠༡༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༡་ཇ་༡ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༤། ཀ༽ དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་གྱི་དངུལ་སེད་ཐོག་འབབ་ཁལ་
བཅག་པ་འཕྲོས་ཡོང་བསྡད་སྒོར་ ༢༨,༢༢༢ གསལ་བ་ནས་སྒོར་ ༤,༢༥༢ རྒྱ་གར་འབབ་ཁལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབབ་ཁལ་ཕྱིར་
སོག་བྱ་དགོས་པའྱི་ཁོངས་གསལ་གྱི་མེད་སྟབས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ལྟར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་༦ འཁོད་རྱིས་བསུབ་བཀའ་འཁོལ་དང་། འགན་ལྷན་ཚགོས་དུས་ ༢༩ པའྱི་གོས་ཆདོ་ཨང་ ༧ ནང་གསལ་
རྱིས་བསུབ་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་སྨྱིན་ལྟར་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༡༧ ནང་རྱིས་བསུབ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་ཟྱིན། འཕྲསོ་འབབ་ཁལ་ཡོང་
བསྡད་སྒརོ་ ༢༣,༩༧༠ ཕྱིར་སོག་བྱུང་ཐབས་སུ་ཆེས་མཐའོ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པ་བརྒྱུད་འབལེ་བ་ཞུ་མུས་ཡྱིན།བད་ེདནོ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
རྱིས་ཁར་རྒྱ་གར་འབབ་ཁལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་འག་ོམུས་དང་ཞྱིབ་འཇུག་ཐག་གཅོད་ཆ་ཚང་མ་ཟྱིན་བར་འབབ་ཁལ་
གཅགོ་ཆ་ཟྱིན་པ་ཕྱིར་སགོ་གནང་སལོ་མདེ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འཕྲསོ་སྒརོ་ ༢༣,༩༧༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༠༡༌ག༌༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༠༡་ཇ་༢ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ༣༽༤༽༥༽༦༽༧༽ ཡོང་བསྡད་ཐད། གོང་གྱི་དནོ་ཚན་ ༡༠༡་ཇ་
༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༤། ཀ༽ ལ་ལན་འདབེས་ཞུས་པ་གཅྱིག་མཚུངས་ཆགས་ཡོད། རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ༨༽ རྱིས་མཚམས་ས་ོ
སོའ་ིསེད་འབབ་སྒོར་ ༤༩,༢༧༨ ཐད། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༡༦ ནང་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་ཡོད་པའྱི་ངོ་བཤུས་ཟུར་སྦྱར་ཞུས་ཡོད་
གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འཕྲསོ་སྒརོ་ ༢༣,༩༧༠ མུ་མཐུད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༦༦༽ (༡༣༡) སལེ་ཀབོ་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༠༨་༌༌༡༢ 
༡༣༡༌ཀ༽རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢ 
༡༣༡༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
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མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༣༡༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༡༌༡༌༡༌༢ རང་སངོ་སྡ་ེཚན་གྱི་ལས་བྱདེ་ནས་ཕོགས་ཐབོ་བརྒྱ་ཆ་མ་ཕུལ་བའྱི་སྐརོ། 
༡༣༡་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༡ 
༡༣༡༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༣༡༌ཇ༌༢  རྱིས་སྙན་ ༡༌༡༌༡༌༤། ཚོགས་མྱིའྱི་ལས་དོད་བསྡུ་འབུལ་འཐུས་གཙང་མ་བྱུང་བའྱི་
ཐད། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡདོ་ན་ནའང་གསོན་པརོ་གནས་ཡོད་སྟབས་ངསེ་པར་བསྡུ་བཞེས་དགོས་པ་དང་། གཞན་ཡང་བསྡུ་འབུལ་ལྷག་
བསྡད་རྣམས་གཙང་བཟ་ོདགསོ་རྒྱུ་ཞསེ་གསལ་དནོ་ལྟར་འདྱི་ལོའ་ིནང་གང་ཐུབ་གཙང་མ་བཟ་ོརྒྱུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ཚོགས་གཙ་ོལྷུན་གྲུབ་དཔལ་འབྱོར་སྒོར་ ༨༡༤ དང་། ཚོགས་མྱི་ཟླ་ནོར་ནས་སྒོར་ ༥༤༠ ཐོས་པ་ནས་སྒོར་ ༥༣༢ བཅས་ལ་
མུ་མཐུད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༦༧༽ (༡༣༧) ལྡྱི་ལྱི་ས་གནས་རང་ཚགོས། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༡་༌༌༢༠༡༥ 
རྱིས་གཙང་ཟྱིན། 
༦༨༽ (༧༥) ཤསེ་རྱིག་ལས་ཁུངས། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༢༌་་༡༣ 
༧༥༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༣ 
༧༥༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༧༥༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༣༌༥༌༠ དང་ ༣༌༥༌༡། ༣༌༥༌༢ གོས་འདྱི་བསྐ་ོགཞག་དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ། 
༧༥་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༢ 
༧༥༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༧༥༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༤༌༡། ཡོང་བསྡད་ལྷག་འཕྲོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་ཕྲ་སྙན་ཐོ་དོན་ཚན་ 
༡༣༨༌ཇ༌༧ ནང་གསལ་ཡདོ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ཡོང་བསྡད་འཕྲསོ་སྒརོ་ ༤༦༡,༩༧༩ མུ་མཐུད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༧༥༌ག༌༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༧༥༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༤༌༢༌༡། སོད་བསྡད་ལྷག་འཕྲོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་ཕྲ་སྙན་ཐ་ོདོན་ཚན་ 
༡༣༨༌ཇ༌༨ ནང་གསལ་ཡདོ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སདོ་བསྡད་འཕྲསོ་སྒརོ་ ༣༠༦,༤༢༢ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༦༩༽ (༡༣༨) ཤསེ་རྱིག་ལས་ཁུངས། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣་༌༢༠༡༤ 
༡༣༨༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༠ 
༡༣༨༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༣༨༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ རགེ་ཀར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་ཁའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༣༨༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༤ གོས་འདྱི་བསྐ་ོགཞག་དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ། 
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མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༣༨༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡ Database རའེུ་མྱིག་ལགེས་བཅསོ་དགོས་པའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༣༨༌ཇ༌༥ རྱིས་སྙན་ རགོས་དངུལ་ལྷག་བསྡད་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ། 
༡༣༨་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༦ 
༡༣༨༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༨་ཇ་༤ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། སྒང་ཏོག་སམ་བོ་ཊ་སོབ་གྲྭ་སྒོ་བརྒྱབས་ཟྱིན་པའྱི་ས་ཁང་གང་
མགོགས་འཚོང་ཐབས་གནང་གལ་གསལ་ཐད། སྒང་ཏོག་སམ་བ་ོཊ་སོབ་གྲྭའྱི་ས་ཁང་རྱིན་བསྡུར་གྱི་ལམ་ནས་གང་མྱུར་འཚོང་
ཐབས་བྱ་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་བྱས་དང་བྱདེ་མུས་ཡྱིན་པའྱི་ཁབ་བསགས་ང་ོབཤུས་ཟུར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ། 
༡༣༨༌ག༌༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༣༨་ཇ་༦ རྱིས་སྙན་ ༣་༥། ཁ་པར་གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཐད། 
འདྱི་ནས་འབལེ་ཡོད་ཡྱིག་སྣོད་རྱིང་པ་ཁག་ནང་གཏའ་འཇགོ་བྱུང་འཛིན་འཚོལ་ཞྱིབ་བྱས་ཀང་རདེ་སོན་མ་བྱུང་ན་འབལེ་ཡོད་རྒྱ་
གར་ཁ་པར་ཏར་འཕྲྱིན་ལས་ཁང་དུ་སྔ་རསེ་འབལེ་གཏུགས་ཞུས་ཀང་ཁངོ་ཚའོྱི་ཡྱིག་ཆར་ཡང་དངུལ་འབབ་གངས་འབོར་མཐུན་
མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོང་འདུག་པར་བརྟེན་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་རྱིས་ཞྱིབ་པར་གསལ་བཤད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོཐབས་
འབད་བརནོ་ཞུ་འཆར་དང་། ད་ལམ་ཁ་པར་ལས་ཁུངས་ནས་དངུལ་འབབ་གངས་ཀྱི་ང་ོབཤུས་ཟུར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ། 
༡༣༨༌ག༌༣། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༣༨་ཇ་༧ རྱིས་སྙན་ ༤་༡།ཡོང་བསྡད་འཕྲསོ་སྒོར་ ༧༠༤,༠༦༠ གཙང་བཟ་ོདགོས་པ་གསལ་
ཐད། ཡོང་བསྡད་སྒོར༌ ༧༠༤,༠༦༠ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦།༥།༣༡ བར་སྒོར་ ༦༨༥,༥༦༤ རྱིས་གཙང་ཞུས་ཟྱིན་པར་ང་ོབཤུས་
ཟུར་འབུལ་དང༌། ད་ེའཕྲསོ་སྒརོ་ ༡༨,༤༩༦ མུ་མཐུད་རྱིས་གཙང་བཟ་ོཐབས་ཞུ་བཞྱིན་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འཕྲསོ་སྒརོ་ ༡༨,༤༩༦ མུ་མཐུད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༣༨༌ག༌༤། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༣༨་ཇ་༨ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སདོ་བསྡད་འཕྲསོ་སྒརོ་ ༥༩༣,༧༦༡ གཙང་བཟ་ོདགསོ་པ་གསལ་
ཐད།སོད་བསྡད་སྒོར་ ༥༩༣,༧༦༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦།༥།༣༡ བར་སྒོར་ ༥༦,༩༡༡ རྱིས་གཙང་བཟོས་ཟྱིན་པའྱི་ང་ོབཤུས་
ཟུར་སྦྱར་དང༌། ད་ེའཕྲསོ་སྒརོ་ ༥༣༦,༨༥༠ ༼དའེྱི་ཁངོས་ནས་སྒརོ་ ༤༠༠,༠༠༠ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྟེང་ཐགོ་རྱིས་ཞྱིབ་
ལས་ཁང་གསར་རྒྱག་ཞུས་སྐབས་ཁང་པའྱི་གཏའ་འཇོག་ཏུ་བླངས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་འདུག་པས་མ་འོངས་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་སོས་
ཤུགས་ཀྱིས་ཁང་ཁུངས་རྱིས་སོད་བྱུང་མཚམས་དངུལ་འབབ་ཕྱིར་ལོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན༽  མུ་མཐུད་རྱིས་གཙང་བཟོ་ཐབས་ཞུ་
བཞྱིན་ཡདོ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འཕྲསོ་སྒརོ་ ༥༣༣,༥༡༦ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ། 
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༡༣༨༌ག༌༥། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༣༨་ཇ་༩ རྱིས་སྙན་ ༥་༤། བྷུན་ཊར་དགེ་འོས་མཐ་ོསོབ་ཁང་གྱི་དེབ་སེལ་དང་ཁྱིམས་མཐུན་
གནས་སྟངས་ཐད། བྷུན་ཊར་དག་ེའསོ་ད་ེབཞྱིན་ཐགོ་མར་ ༢༠༡༡ ལོར་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འབལེ་ལྟར་ཝར་ཎ་གཙུག་ལག་སོབ་
ཁང་གྱི་ཡན་ལག  Off Campus ང་ོབོར་འཛུགས་རྒྱུར་གཉྱིས་མོས་བྱུང་བ་ལྟར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་འབེལ་ཡོད་རྒྱ་
གར་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་དགོས་མཁའོ་ིཁྱིམས་མཐུན་ཡྱིག་ཆ་མཁ་ོསྒྲུབ་ཞུས་དགོས་ཞུས་ཟྱིན་ཀང༌། ཝར་ཎཱ་གཙུག་ལག་སོབ་
ཁང་ལ་ NAAC ཞེས་པའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མཐོ་སོབ་ངོས་འཛིན་ལྷན་ཁང་ནས་ "A" grade ངོས་འཛིན་དེ་སྔ་ཐོབ་ཡོད་པ་དེ་
བཞྱིན་དུས་ཚོད་རོགས་ནས་བསར་ཞུ་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་རེན་པས་བྷུན་ཊར་དགེ་འོས་མཐ་ོསོབ་ཁང་ད་ེབཞྱིན་ཝར་ཎ་གཙུག་
ལག་སོབ་ཁང་གྱི་ཡན་ལག་ Off Campus ང་ོབོར་འཛུགས་རྒྱུར་དུས་འགོར་ཡོང་གཞྱི་མངོན་པས། ཤེས་རྱིག་འཛིན་སོང་
ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༥༧ ཐོག་མ་འོངས་གནང་ཕོགས་ཇྱི་དགེ་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་འབས་དགེ་འོས་མཐ་ོསོབ་དེ་བཞྱིན་ཝར་ཎ་
གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་ཁངོས་སུ་ཟླ་སྱིལ་བྱུང་ན་འཕྲལ་ཕུགས་གཉྱིས་ཀར་དག་ེཕན་ཆ་ེབ་མཐངོ་བ་ལྟར་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་གསེང་
དང་སགས་ལམ་སྟནོ་ཞུས་པར་ད་ེལྟར་ཞུ་འཐུས་ཞེས་ཕེབས་པ་བཞྱིན་ཝར་ཎ་གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་དང་འབེལ་མལོ་ཞུ་བཞྱིན་པ་
ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ། 
༡༣༨༌ག༌༦། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༣༨་ཇ་༡༠ རྱིས་སྙན་ ༥་༩། དབུས་བདོ་སབོ་འཛིན་ཚགོས་སོབ་གྲྭ་ཁག་རྱིས་ལནེ་ཐད། ད་བར་
དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་སྔོན་སོབ་ ༣༣ དང་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་གྲྭ་ ༤ བཅས་སོབ་གྲྭ་ ༣༧ རྱིས་
སོད་རྱིས་ལེན་ཞུས་ཟྱིན་པ་དང༌། འདྱི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༦ པའྱི་ནང་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་གྲྭ་ ༥ དང་གཞྱི་རྱིམ་བར་མའྱི་སོབ་གྲྭ་ ༥ 
བཅས་སོབ་གྲྭ་ ༡༠ རྱིས་སོད་རྱིས་ལེན་གནང་གཏན་འཁེལ་ཡོད་པ་གྲུབ་མཚམས་འཕྲོས་གཞྱི་རྱིམ་གོང་མའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཀང་
རྱིམ་པའྱི་རྱིས་ལེན་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་བྱས་དང་བྱདེ་མུས་ཡྱིན་ང་ོབཤུས་ཟུར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ། 
༧༠༽ (༢༠) སྱིར་སུ་ཇ་བདོ་ཁྱིམ། རྱིས་ལ།ོ ༢༠༡༠༌༌༌༢༠༡༣ 
རྱིས་གཙང་ཟྱིན། 
༧༡༽ (༢༣) བལ་ཡུལ་འཇ་ོཁལེ་གངས་ཅན་བད་ེར། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༡༌༌༢༠༡༢ 
༢༣༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༤ 
༢༣༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༢༣༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༥ མ་དངུལ་སྟངས་འཛནི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༢༣༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡༣ སོབ་གྲྭ་གཉྱིས་ཀྱི་ས་ཆའྱི་མ་གནས་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༢༣༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢༢ ཡོང་བསྡད་སྐརོ། 
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༢༣་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༡ 
༢༣༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༢༣༌ཇ༌༤ རྱིས་སྙན་ ༤༌༡། ཡོང་བསྡད་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༌༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་བཟ་ོདགསོ་
རྒྱུ་ཞེས་ཕེབས་དནོ་ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
མུ་མཐུད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༧༢༽ (༢༧) ཅནོ་ཏ་ར་བདོ་ཁྱིམ་སབོ་གྲྭ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣་་་༢༠༡༤ 
༢༧༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢ 
༢༧༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༢༧་ག༽  ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༢ 
༢༧༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༢༧་ཇ་༡ རྱིས་སྙན་ ༤༌༡ ཡོང་བསྡད། ཡོང་བསྡད་ཆ་ཚང་བསྡུ་བཞེས་ཟྱིན་པར་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་
མྱིག་སྟནོ་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ལན་གསལ་ལྟར་བྱུང་འཛནི་མྱིག་སྟནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༢༧༌ག༌༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༢༧་ཇ་༢ རྱིས་སྙན་༤༌༢། སོད་བསྡད། སོད་བསྡད་ཆ་ཚང་རྱིས་སོད་ཟྱིན་པར་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་
མྱིག་སྟནོ་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ལན་གསལ་ལྟར་མྱིག་སྟནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༧༣༽ (༣༥) སགོ་རྱི་སངོ་སམ་བ་ོཊ་སབོ་གྲྭ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣་་་་༢༠༡༤ 
རྱིས་གཙང་ཟྱིན། 
༧༤༽ (༤༥) བལ་ཡུལ་འཕགས་ཤྱིང་རྣམ་རྒྱལ་འབྱིང་སབོ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༡་་་༢༠༡༣ 
༤༥༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༥ 
༤༥༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༤༥༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༤ བཀའ་འཁོལ་མདེ་པར་ཁ་དབང་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་བའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༤༥༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༦ འག་ོསོང་སྔནོ་བཏང་བཀའ་འཁོལ་རེས་ཞུའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༤༥༌ཇ༌༤ རྱིས་སྙན་ ༣༌༣ འབབ་དངུལ་འཕར་སོང་ཕྱིན་པའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༤༥༌ཇ༌༥ རྱིས་སྙན་ ༣༌༥ ཉ་ེའཁརོ་ཕགོས་བསདོ་ཀྱི་ཞལ་ལག་དདོ་སྐརོ། 
༤༥་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༡ 
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༤༥༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༤༥༌ཇ་༡  རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣། སོབ་གྲྭའྱི་ས་ཁང་དང་འཛིན་ཆས་རྱིས་འཁུར་ཞུ་དགོས་ཐད་འགན་
ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱི་གཙང་བཟ་ོདགསོ་ཐད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦།༥།༡༢ ཉྱིན་འགན་ལྷན་ཚགོས་འདུར་བཀའ་བསྡུར་ལྷུག་པ་ོབྱུང་བ་ས་
ཆ་ Kita, Rupani སོགས་གངས་ཅན་བད་ེར་དང་སོབ་གྲྭ་སྣ་ེལེན་ཁང་གསུམ་འཛོམས་ཐོག་ནས་གསལ་ཁ་དབྱ་ེའབྱེད་ལས་
རྱིམ་འག་ོམུས་ཡྱིན་ཁོན་ཡངོས་ས་ཆ་ Rupani ༣༥ Rupani ༥ སོབ་གྲྭའྱི་མྱིང་ཐགོ་རདེ་འདུག་ Rupani ༣༠ གངས་ཅན་
བད་ེརའྱི་མྱིང་ཐོག་རེད་འདུག་སྣ་ེལེན་ཁང་ས་ཆ་ཡོངས་རོགས་གངས་ཅན་བད་ེརའྱི་ཁོངས་སུ་རེད་འདུག  ད་བར་ས་ཆའྱི་ཁལ་
སོབ་གྲྭ་ནས་འཇལ་བཞྱིན་པར་ས་ཁལ་སྐོར་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་སྣ་ེལེན་འགན་འཛནི་དང་ག་ོབསྡུར་ཞུས་ཡྱིན་སྣ་ེལེན་
འགན་འཛིན་ལ་ས་ཆའྱི་སྐོར་གང་ཡང་གསུང་རྒྱུ་མྱི་འདུག་འདྱི་རད་ཞུས་ནས་རེས་སུ་བཀའ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་བཞག་དགོས་བྱུང། 
འཛིན་ཁང་དང་འཛིན་ཆས་སྐོར་སོབ་གྲྭའྱི་བདག་དབང་ཡྱིག་ཆ་གང་ཡང་སྟོན་རྒྱུ་མྱི་འདུག བསར་དུ་ SOS འགན་འཛིན་ལ་ཞུ་
གཏུགས་ལམ་ནས་རསེ་སུ་ལན་འདབེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཁང་པའྱི་འཛནི་ཆས་རྱིས་ཁ་ཁ་གསལ་གངས་ཚང་སྱི་མོལ་བྱུང་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འཛནི་ཁང་དང་འཛནི་ཆད་སྐརོ་ཁ་གསལ་བཟསོ་སྟ་ེམུ་མཐུད་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༧༥༽ (༤༨) བལ་ཡུལ་སངོ་བཙན་བལ་བཟའ་མཐ་ོསབོ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༡་་་༢༠༡༣ 
༤༨༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༠ 
༤༨༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༤༨་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༡༠ 
༤༨༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༤༨་ཇ་༡ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢། གོན་ཆས་ཟོག་ཆད་སྒོར་ ༤༠,༠༨༠ ཐད། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༠༌༌༢༠༡༡ 
ལོའ་ིསྙན་ཐ་ོདོན་ཚན་ ༡༌༢༌༤ དང་ ༢༠༠༩༌༌༢༠༡༠ ལོའ་ིསྙན་ཐ་ོདོན་ཚན་ ༡༌༢༌༡༣ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨༌༌༠༩ ལོའ་ིསྙན་ཐ་ོདོན་ཚན་ 
༣༌༢༌༠ ནང་ད་ེསྔནོ་ᩡ ་ᨮᩏ་དᨕ་ᩡ ᩡ ་་དག་ེབསདོ་ནམས་ཆསོ་འབྱརོ་᪄་སོ᪠་ཕྲུག་གྱི་སྱིགས་ཆས་ཐགོ་བྱུང་བའྱི་མ་དངུལ་
ད་ེསོབ་གྲྭར་ཕུལ་མེད་པ་ནྱི་ཁ་ོཔ་འདྱི་གར་སེམས་ཁམས་མ་བད་ེབ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་ནས་སོབ་གྲྭ་ནས་དགོངས་ཞུ་མ་
བྱས་པར་ཐོན་པ་དང་། ད་བར་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་པ་ཁོ་པའྱི་མཐ་ོསོབ་བཅད་པའྱི་ལག་འཁེར་རྣམས་ད་དུང་ཡང་འདྱི་ག་
ལས་ཁུངས་ལ་ལྷག་ཡོད་པ་དངསོ་ཡདོ་གནས་སྟངས་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ཉལ་ཁང་ད་ོདམ་པ་དག་ེབསོད་ནམས་ཆོས་འབྱོར་ནས་བསྒྲུབ་འཇལ་དགོས་པ་སྒོར་ ༤༠,༠༨༠ ཡོང་ར་ེར་བ་ནས་མེད་ཚ་ེརྱིས་
ལམ་ནས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤༨༌ག༌༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༤༨ ཇ་༢ རྱིས་སྙན་ཨང་ ༡་༢་༧། ཡོང་བསྡད་རྱིང་པ་ཁག་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་ཐད། རྱིས་ལོ་ 
༢༠༠༡༌༌༢༠༠༢ ལོའ་ིནང་ District (Board (Examination Fee VIII A) རྱིས་ལོ༌ ༢༠༠༡༌༌༢༠༠༢ ལོའ་ིནང་སྒོར་ 
༢,༧༥༠ དང་རྱིས་ལ༌ོ ༢༠༠༣༌༌༠༤ ལོའ་ིནང་སོབ་ཕྲུག་སེན་པ་ཚ་ེརྱིང་ལ་ (Medical Expenses) གནང་སོང་བ་ད་ེདག་ད་ེ
སྔནོ་རྱིས་པས་བྱུང་འཛིན་བོར་བརླག་ཏུ་སོང་བས་མ་དངུལ་ད་ེདག་ཚུར་རག་རྒྱུ་ཁག་པ་ོའདུག་པས་དགོངས་བཞེས་ཡོང་བ་ཞུ། 
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ཡྱིན་ཡང་དགེ་རྒན་ཟུར་པ་བསོད་ནམས་དོན་སྒྲུབ་ནས་ཡོང་བསྡད་སྒོར་ ༧,༧༤༣ ད་ོདག་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་འབེལ་བ་ཞུ་
བཞྱིན་ཡདོ་པས་གང་མགགོས་རག་ཐབས་བྱདེ་བཞྱིན་ཡདོ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས། 
དག་ེཟུར་བསོད་ནམས་དོན་སྒྲུབ་ནས་ཡོང་བསྡད་སྒོར་ ༧,༧༤༣ བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས་པ་དང་། སོབ་ཟུར་
སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་ནས་སྒརོ་ ༢,༧༥༠ བྱུང་འཛནི་བོར་བརླག་ཟྱིན་ཚ་ེའགན་ལྷན་ལ་སྙན་གསེང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤༨༌ག༌༣། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༤༨་ཇ་༣ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༨། སྔོན་རྱིས་སྟངས་འཛིང་ཞན་པའྱི་ཐད། ད་བར་ད་ེལྟ་བུའྱི་གནས་ཚུལ་
ཕྲན་བུ་བྱུང་ཡདོ་ཀང་མ་འོངས་པར་སྔནོ་རྱིས་བཏང་འཛནི་ཐགོ་ལ་ད་ོསྣང་གང་ཟབ་བྱདེ་ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སྔནོ་རྱིས་སྟངས་འཛནི་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་ལག་བསྟར་བྱ་ཐུབ་པ་དགསོ། 
༤༨༌ག༌༤། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༤༨་ཇ་༤ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། སྱིག་གཞྱི་རྱིང་པ་རྱིས་མེད་ཀྱིས་སྱིག་གཞྱི་གསར་པ་གང་མགོགས་
གཏན་འབེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སྱིག་གཞྱི་གསར་པ་གཏན་འབབེས་ཀྱིས་ལག་བསྟར་བྱ་ཐུབ་པ་དགསོ། 
༤༨༌ག༌༥། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༤༨་ཇ་༥ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། འབབ་ཁལ་དང་ཉེས་ཆད། ལོག་རྔན་སད་པའྱི་སྐོར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ 
ལོར་བལ་ཡུལ་གཞུང་ཕོགས་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་དཔྱ་ཁལ་གཏན་འབེབས་ཀྱི་ཁྱིམས་གཞྱི་གཏན་འབེབས་ཡོད་ཀང་དམ་
བསགས་གང་ཡང་བྱས་མེད་པ་དང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ལོར་དཔྱ་ཁལ་དུས་ཐགོས་ལ་ཕུལ་ཡོད་མེད་ཞྱིབ་འཇུག་དམ་བསགས་བྱས་
པས་སྔོན་ནས་དཔྱ་ཁལ་མ་ཕུལ་བ་རྣམས་ཁྱིམས་མཐུན་ཡོང་ཆེད་དཔྱ་ཁལ་དང་ཉེས་ཆད་ཚང་མ་བསྡོམས་ན་སྒོར་ 
༡༠,༠༠༠,༠༠༠ ལྷག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཇ་ེཉུང་དུ་གཏོང་ཆེད་ལོག་རྔན་སོད་རྒྱུ་ལས་ཐབས་གཞན་མ་རེད་པ་དངོས་ཡོད་
གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་དགངོས་བཞེས་ཡངོ་བ་ཞུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་གསལ་ལྟར་འགན་ལྷན་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱ་དགསོ། 
༤༨༌ག༌༦། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༤༨་ཇ་༦ རྱིས་སྙན་ ༣་༣། ཨར་ལས་འཛུགས་བསྐྲུན་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་ཐད། བོགས་
ལེན་པའྱི་མཉམ་གན་ཡྱིག་མ་བཞག་པ་དང་རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་བསྡུར་ལེན་མ་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཨར་བོགས་རྒྱག་མྱི་ད་ེ
སྔནོ་སབོ་གྲྭ་ཐགོ་མ་རྒྱག་སྐབས་ཀྱི་མྱི་ཡྱིན་པས་ཕན་ཚུན་ཡྱིད་ཆེས་དང་མ་ཟད་ཨར་ལས་གཞན་དང་བསྡུར་ན་ཁ་ོཔའྱི་བོགས་མ་
ལེན་པ་ད་ེའག་ོགོན་ཆུང་བ་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་སྟེ་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།ཨར་ལས་ལྟ་རྟོགས་པའྱི་ལས་
ཟྱིན་ཟྱིན་ཐ་ོབྱིས་མེད་པ་ནྱི་ང་ཚོས་ལས་འགན་ལྟ་རྟོགས་པ་འདྱི་གའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཉལ་ཁང་ད་ོདམ་པ་ཞྱིག་ནས་གནང་པས་ཁོང་ལ་ལྟ་
རྟོགས་པའྱི་ཞབས་ག་གང་ཡང་ཕུལ་མེད་པ་སོང་སོབ་གྲྭའྱི་འགོ་སོང་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད་པའྱི་དགོངས་བཞེས་ཡོང་བ་ཞུ་
གསལ་བ། 
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ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འགན་ལྷན་ལ་སྙན་གསེང་གྱིས་ཐག་གཅདོ་བྱ་དགསོ། 
༤༨༌ག༌༧། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༤༨་ཇ་༧ རྱིས་སྙན་ ༣་༤། འཛིན་སོང་ནས་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སོན་གནད་ཐད། དངུལ་ཁང་
འགུལ་མེད་ལྷག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཐགོ་མར་དངུལ་ཁང་སྒ་ོཕ་ེབའྱི་སྐབས་མཚན་རྟགས་བསོན་མཁན་ད་ོབདག་རྣམས་ད་ཆ་མེད་
པའྱི་རེན་གྱིས་ད་བར་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ། མ་འོངས་པར་ཐབས་འཚལོ་གྱིས་སྒ་ོརྒྱག་རྒྱུ་ཡྱིན། དངུལ་རང་འཕར་མ་ཐོན་པར་མ་
འངོས་པ་ད་ེརྱིགས་མ་ཡོང་བར་ད་ོསྣང་གང་གཟབ་བྱདེ་ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
དངུལ་ཁང་འགུལ་མེད་ལྷག་པ་དང་། སོབ་གྲྭའྱི་སྣུམ་འཁོར་སྒེར་བེད་བྱས་པར་སྒོར་ ༩,༣༢༢།༨༠ བཅས་ཀྱི་ཐད་འགན་ལྷན་ལ་
སྙན་གསེང་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱ་དགསོ། 
༤༨༌ག༌༨། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༤༨་ཇ་ᨈ རྱིས་སྙན་ ༣་༤ སྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་ཐད། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌་
༢༠༡༧ ནང་སྡ་ེཚན་ས་ོསོའ་ིའགན་འཁུར་ལས་བྱདེ་ནས་ཁ་དབང་རྣམས་མ་དེབ་ནང་བྱིས་ནས་སནོ་གནད་ད་ེརྱིགས་མ་ཡོང་དང་ 
song video camera and Digital video camera ᩶ᨕ་᪠᩶ᨵ་་བྱེད་ནས་གུན་ཚབ་གནང་རྒྱུ་ཞེས་ཞལ་བཞེས་
གནང་བ་དང་གོན་ཆས་འཕྲུལ་འཁརོ་ཚངོ་རྒྱུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤༨༌ག༌༩། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༤༨་ཇ་༩ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསྡད་ཐད། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧ ལོའ་ིནང་ཚུན་གཙང་བཟ་ོ
གང་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤༨༌ག༌༡༠། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༤༨ ཇ་ ༡༠ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སདོ་བསྡད། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦༌་༢༠༡༧ ནང་ད་ེདག་གཙང་མ་གང་
ཐུབ་བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག ཏོག་ཙམ་སྐུ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང། ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་
གསངེ་ཡྱིན། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པའྱི་སྙན་ཐོར་
བཀའ་ཤག་གྱིས་མཇུག་གནནོ་གནང་བར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསར་ཞྱིབ་དང་འབལེ་བའྱི་མཇུག་གནོན་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོ
སྙན་སོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། སྙན་སོན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག མུ་མཐུད་ནས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་
གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཞནོ་ཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ༤༨ ག༌༡༠། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༤༨ ཇ་༡༠ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསྡད། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌་
༢༠༡༧ ནང་ད་ེདག་གཙང་མ་གང་ཐུབ་བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༧༦༽ (༤༩) མསེ་དབནོ་གཙུག་ལག་དཔ་ེསྟནོ་སབོ་གྲྭ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣་་་༢༠༡༤ 
༤༩༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༩ 
༤༩༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༦ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༤༩༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༧ རྡ་ོཞུན་རླངས་རས་པུ་རྱིལ་དང་འབལེ་བའྱི་སནོ་གནད་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༤༩༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡༡ སྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་རྱིས་སོད་རྱིས་ལནེ་མ་བྱུང་བའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༤༩༌ཇ༌༥ རྱིས་སྙན་ ༣༌༢ རྱིས་མཇུག་ཉྱིན་ཟོག་གངས་བཤེར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༤༩༌ཇ༌༦ རྱིས་སྙན་ ༣༌༨ སོབ་ཕྲུག་ནས་འཇྱིབ་འཁརོ་ག་བསྡུ་བཞསེ་སྐོར། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༤༩༌ཇ༌༨ རྱིས་སྙན་ ༤༌༢ སདོ་བསྡད་འཕྲསོ་སྐོར། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༤༩༌ཇ༌༩ རྱིས་སྙན་ ༦༌༡ འཛནི་སོང་གྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་འབུལ་བསྡད་སྐརོ། 
༤༩་ག༽ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༣ 
༤༩༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༤༩་ཇ་༡ རྱིས་སྙན། ༡་༢་༦། སྱིག་འགལ་གྱིས་གུང་གསེང་འཕར་མ་བཀའ་འཁོལ་གནང་བའྱི་ཐད། 
མཇུག་སོང་སད་འབལེ་ཡདོ་སབོ་གྲྭ་ནས་དབུས་ས་ཾབ་ོཊ་སྱི་ཁབ་ཡྱིག་ཚང་ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༢༧ ཉྱིན་ཞུ་སྙན་ཕུལ་
ཡང་། རྱིས་ལོའ་ིནང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་མེད་ན། དུས་ནམ་ཚོགས་པ་དེའྱི་དུས་རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་འགན་
འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་ཏ་ེགཙང་སེལ་བཟ་ོརྒྱུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འགན་ལྷན་ལ་སྙན་གསེང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
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༤༩༌ག༌༢། མང་རྱིས ་སྙན་ཐོ་ ༤༩ ཇ་༤ རྱིས ་སྙན་ ༣་༡། ཐབ་ཚང་གྱི་ཟོག ་དང་འབེལ ་བའྱི་ཐད། ཟོག་ཆད་སྒོར ་ 
༣༤,༣༢༦།༨༥ རྱིས་ལོ་རེས་མའྱི་ནང་གཙང་བཟ་ོདགོས་རྒྱུ་གསུངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་།འབེལ་ཡོད་གཉེར་པ་ལྷག་པ་སོལ་མ་
ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་བ་ ༥ ཚེས་ ༤ ཉྱིན་སྒོར་ ༩,༠༠༠ སྒྲུབ་འཇལ་ཟྱིན་པ་དང་། མུ་འཐུད་ཟླ་བ་ ༥ པའྱི་ག་ཆ་ནས་སྒོར་ 
༢,༠༠༠ ར་ེགཅོག་ཆ་ཞུས་མུས་ཀྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོམུས་ཡྱིན་པའྱི་ང་ོབཤུས་ཟུར་སྦྱར་ཡོད་གསལ་
བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འཕྲསོ་སྒརོ་ ༥,༣༢༦།༩༥ མུ་མཐུད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤༩༌ག༌༣། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༤༩་ཇ་༧ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསྡད་གཙང་བཟ་ོབྱས་འཕྲསོ་སྒརོ་ ༡༡,༡༧༨ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་
་༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་བཟ་ོབྱ་རྒྱུའྱི་ཐད། གོང་གསལ་འཕྲོས་དངུལ་འབབ་ནྱི་རྱིས་འག་ོཇྱི་ཡྱིན་ཁ་གསལ་མེད་པ་དང་། རྱིས་ཞྱིབ་
རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༤ ནས་བྱུང་མདེ་པས་མཇུག་སངོ་བྱས་པ་ཁག་ཅྱིག་ཁ་གསལ་དཀའ་བ་ཆགས་འདུག  འནོ་ཀང་ད་ལྟ་བདོ་གཞུང་
དང་རྒྱ་གར་གཞུང་གཉྱིས་ཀའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་འག་ོམུས་ཡྱིན་པས། ཐེངས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དང་སྙན་ཐ་ོགཞྱིར་བཟུང་
ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ཡོང་བསྡད་འཕྲསོ་སྒརོ་ ༧,༩༤༨ མུ་མཐུད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༧༧༽ (༨༤) བལ་ཡུལ་འཇ་ོཁལེ་ཨ་ཏྱི་ཤ་ཉྱིན་སབོ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣༌༌༡༤ 
༨༤༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༣ 
༨༤༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༨༤་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༣ 
༨༤༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༨༤་ཇ་༡ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡། ལས་བྱེད་པའྱི་ར་དགོངས་སྱིག་གསལ་ལྟར་མ་བྱུང་བར་རྱིས་ཞྱིབ་
རེས་མའྱི་སྐབས་ཡྱིད་རྟོན་འཕེར་ངེས་ཀྱི་གསལ་བཤད་བྱས་ཏེ་གཙང་བཟོ་དགོས་ཞེས་ཕེབས་དོན་ལྟར་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་
གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ལས་བྱདེ་པའྱི་ར་དགངོས་སྱིག་གསལ་ལྟར་མ་བྱུང་བར་གསལ་བཤད་ངསེ་འདངོས་ཀྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༨༤༌ག༌༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༨༤་ཇ་༢ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། ཡོང་བསྡད་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༢༠༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་བཟོ་
དགསོ་རྒྱུ་ཕབེས་དནོ་ལྟར་གང་ཐུབ་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ཡོང་བསྡད་ཇྱི་ཡོད་མུ་མཐུད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
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༨༤༌ག༌༣། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༨༤་ཇ་༣ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། སོད་བསྡད་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ་རྒྱུ་གསལ་དནོ་ལྟར་རྱིས་གཙང་བཟསོ་ཟྱིན་པའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟནོ་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ལན་གསལ་ལྟར་རྱིས་ཞྱིབ་རེས་མའྱི་སྐབས་གཙང་བཟ་ོཟྱིན་པའྱི་དན་རྟགས་མྱིག་སྟནོ་དགོས། 

༧༨༽ (༨༥) བལ་ཡུལ་ག་ོཀརྞ་རྣམ་རྒྱལ་མཐ་ོསབོ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣༌༌༌༡༤ 
༨༥༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༧ 
༨༥༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༨༥༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༡༌༡༌༢ སོབ་གྲྭའྱི་སྡ་ེཚན་ས་ོསོའ་ིཁ་དབང་ཐ་ོདབེ་འབྱི་ཉར་དགོས་པའྱི་སྐརོ། 
༨༥་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༦ 
༨༥༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༨༥་ཇ་༢ རྱིས་སྙན་ ༡་༡་༣། སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ར་བ་ནས་མེད་པ་དང་ཡདོ་པ་ལས་བརྒལ་བའྱི་
ཐད། སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁལོ་ར་བ་ནས་མདེ་པ་སོགས་ཡང་བསར་མྱི་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འགན་ལྷན་ལ་སྙན་གསེང་གྱིས་ཐག་གཅོད་དགོས། 
༨༥༌ག༌༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༨༥་ཇ་༣ རྱིས་སྙན་ ༡་༡་༤། སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ར་བ་ནས་མེད་པ་དང་ཡོད་པ་ལས་བརྒལ་
བའྱི་ཐད། གོང་གསལ་ལྟར་སྔནོ་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ལག་བསྟར་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འགན་ལྷན་ལ་སྙན་གསེང་གྱིས་ཐག་གཅོད་དགོས། 
༨༥༌ག༌༣། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༨༥་ཇ་༤ རྱིས་སྙན་ ༡་༡་༦། སོབ་གྲྭའྱི་ལས་ཤག་ནང་གནས་སྡོད་ལས་བྱེད་ནས་གོག་རྱིན་བསྡུ་
བཞེས་དགོས་པའྱི་ཐད། སོབ་གྲྭའྱི་ལས་བྱེད་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་མཐུན་རེན་སྦྱོར་སོད་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཚ་ེའགན་ལྷན་ནས་སྱིག་
གཞྱིའམ་གོས་ཆོད་བཞག་དགོས་པ་ལས། ད་ཡོད་ལྟར་སྱི་མ་སམོ་ཐོག་བཞག་གནང་ཚ་ེའཐུས་མྱིན་གསལ་ཐད། སོབ་གྲྭའྱི་ལས་
ཤག་ནང་གནས་སྡདོ་ལས་བྱེད་ཀྱི་གོག་རྱིན་བསྡུ་བཞསེ་དགོས་མྱིན་སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་གཞྱི་ནང་འཁུར་
ཏ་ེགོས་ཆདོ་ཅྱིག་ཡོད་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འགན་ལྷན་ལ་སྙན་གསེང་གྱིས་ཐག་གཅོད་ལག་བསྟར་བྱ་ཐུབ་པ་དགསོ། 
༨༥༌ག༌༤། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༨༥་ཇ་༥ རྱིས་སྙན་ ༡་༡་༧། སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ར་བ་ནས་མེད་པ་དང་ཡོད་པ་ལས་བརྒལ་
བའྱི་ཐད། སྔོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ་གསལ་བ་བཞྱིན་སད་ནས་སྱིག་གཞྱི་སྲུང་བརྱི་ངེས་པར་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་
བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
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འགན་ལྷན་ལ་སྙན་གསེང་གྱིས་ཐག་གཅོད་དགོས། 
༨༥་ཇ་༥། རྱིས་སྙན་༣༌༡། ཡོང་བསྡད་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་བཟ་ོདགོས་རྒྱུ་གསལ་དནོ་ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་
གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ཡོང་བསྡད་ཇྱི་ཡོད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༨༥༌ག༌༦། མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༨༥་ཇ་༧ རྱིས་སྙན་༣་༢། སོད་བསྡད་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་བཟོ་
དགསོ་རྒྱུ་གསལ་དནོ་ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སདོ་བསྡད་ཇྱི་ཡོད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༧༩༽ (༨༩) ཤསེ་རབ་དགའ་ཚལ་སབོ་གྱིང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༢༌༌༌༢༠༡༤ 
༨༩༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢ 
༨༩༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༨༩༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༢༌༣།༣ ཕྱི་རྒྱལ་རགོས་དངུལ་གཙང་བཟ་ོདགསོ་རྒྱུའྱི་སྐརོ། 
༨༩་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༡ 
༨༩༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༨༩་ཇ་༡ རྱིས་སྙན་ ༢་༡། ཟུར་རྱིས་བདག་ཉར་དང་འབལེ་བའྱི་ཐད། ས་ཾབ་ོཊ་སྱི་ཁབ་ཡྱིག་ཚང་ནས་
ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཕྲལ་མར་བཙུགས་ཏེ་དངོས་བདེན་ཇྱི་ཆགས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུའྱི་ཐད། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་
ཚགོས་ཆུང་ནས་སྙན་ཐའོ་ིནང་ས་ཾབ་ོཊ་བོད་སོབ་སྱི་ཁབ་ཡྱིག་ཚང་ནས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཏ་ེགཙང་བཟ་ོདགོས་རྒྱུ་གསལ་བ་
བཞྱིན་ས་ཾབ་ོཊ་སྱི་ཁབ་ཡྱིག་ཚང་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་བཀདོ་ཁབ་ཡྱིག་ཨང་ ༢༩༤ སྩལ་དནོ་ལྟར་ཚགོས་
ཆུང་སྙན་ཐ་ོརྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟནོ་ཡདོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་བཀདོ་ཁབ་ང་ོབཤུས་ཟུར་སྦྱར་ཡདོ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ཟུར་རྱིས་བདག་ཉར་དང་འབལེ་བའྱི་ཐད། ས་ཾབ་ོཊ་སྱི་ཁབ་ཡྱིག་ཚང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཕྲལ་མར་བཙུགས་ཏ་ེདངསོ་
བདནེ་ཇྱི་ཆགས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༨༠༽ (༩༠) ས་ཾབ་ོཊ་སྱི་ཁབ་ཡྱིག་ཚང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༢༌༌༢༠༡༤ 
༩༠༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༧ 
༩༠༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༥ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༠༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༡༌༤༌༡ བྷུན་ཊར་སབོ་གྲྭའྱི་རྱིས་ཆད་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༠༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༡༌༤༌༢ བྷུན་ཊར་སབོ་གྲྭའྱི་བསྡུ་དངུལ་འབབ་བརྒྱ་ཆ་གཅགོ་ཆ་མ་གནང་བའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༠༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༡༌༤༌༣ བྷུན་ཊར་སབོ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གཏའ་དངུལ་རྱིས་གཙང་སྐོར། 
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མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༠༌ཇ༌༤ རྱིས་སྙན་ ༢༌༡ བྷུན་ཊར་སབོ་གྲྭའྱི་ཡོང་བསྡད་སདོ་བསྡད་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༠༌ཇ༌༧ རྱིས་སྙན་ ༥༌༢ བྷུན་ཊར་སབོ་གྲྭའྱི་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར། 
༩༠་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༢ 
༩༠༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༠་ཇ་༥ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསྡད་སྒོར་ ༥,༤༩༣,༥༤༢།༠༡ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་༢༠༡༧ ནང་
ཚུད་གཙང་བཟ་ོདགོས་རྒྱུའྱི་ཐད། ཡོང་བསྡད་སྒོར་ ༥,༤༩༣,༥༤༢།༠༡ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥་་༡༦ ནང་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པའྱི་རྱིས་
ཤོག་ཟུར་སྦྱར་ཞུས་ཡོད་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ཡོང་བསྡད་འཕྲསོ་སྒརོ་ ༨༨༥,༢༥༡།༩༠ མུ་མཐུད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༩༠༌ག༌༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༠་ཇ་༦ རྱིས་སྙན་༤་༢། སོད་བསྡད་སྒོར་ ༡༢,༣༩༩,༩༠༧༌༩༧ ཡོད་པ་ནས་ཤེས་རབ་དགའ་
ཚལ་སོབ་གྱིང་གྱི་མ་དངུལ་སྒོར་ ༡༡,༠༠༠,༠༠༠ ཕུད་པའྱི་འཕྲསོ་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་༢༠༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་བཟ་ོདགོས་རྒྱུ་ཐད། 
སདོ་བསྡད་སྒོར་ ༡༢,༣༩༩,༩༠༧༌༩༧ ཡོད་པ་ནས་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་གྱི་མ་དངུལ་སྒརོ་ ༡༡,༠༠༠,༠༠༠ ཕུད་པའྱི་
འཕྲོས་སྒོར་ ༡,༣༩༩,༩༠༧༌༩༧ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་༡༥ དང་། ༢༠༡༥་་༢༠༡༦ ནང་ཆ་ཚང་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པའྱི་རྱིས་ཁའྱི་ང་ོ
བཤུས་ཟུར་སྱིང་ཞུས་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སོད་བསྡད་སྒོར་ ༡༢,༣༩༩,༩༠༧༌༩༧ ནས་འཕྲོས་སྒོར་ ༩,༠༡༧,༡༣༧༌༣༨ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་
དགསོ། 

༨༡༽ (༩༥) བདོ་ཁྱིམ་ལག་ཤསེ་བཟ་ོགྲྭ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༢་༌་༢༠༡༣ 
༩༥༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༥ 
༩༥༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༥༌ཇ༌༥ རྱིས་སྙན་ ༣༌༥ TCV Canteen ཡྱི་བྱུང་སོང་དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ། 
༩༥་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༡༤ 
༩༥༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༥༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡༌༢། འགན་འཛིན་འཕ་ོའགྱུར་རེས་དངོས་ཟོག་ཕོན་ཆེ་མཁ་ོསྒྲུབ་བྱས་འྱི་
ཐད། ༢༠༡༢།༤།༡ ནས་ ༢༠༡༢།༧།༡༧ བར་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་གསུམ་དང་ཕེད་ཀའྱི་རྱིང་རྣམ་ཀུན་དང་མྱི་འད་བར་དངོས་ཟོག་
ཕོན་ཆེ་མཁ་ོསྒྲུབ་བྱས་ཡོད་སྐོར་གསལ་བ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཡང་། བརྒྱ་ཆ་གཉྱིས་གཅོག་འཐེན་བྱུང་ཡོད་པའྱི་ཁུངས་
སེལ་ར་འཕྲོད་གསལ་འདོན་གནང་ལམ་བྱུང་ཚ་ེའདྱི་ནས་ཁུངས་དེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམྱིན་ཚོད་དཔག་ཐོག་སྙན་བཀོད་ཞུས་པར་
འདྱི་ནས་ཁས་ལནེ་ཞུ་ཐབས་མ་མཆྱིས། ཚངོ་པའྱི་ས་ནས་ད་ེརྱིགས་ཞུ་སདོ་བྱུང་མེད་པའྱི་ངསོ་འབྱརོ་ཞུ་ལེན་དགོས་སྐོར་གསལ་
བར་རྒྱུ་མཚན་མ་མངནོ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
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མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ལྟར་འབལེ་ཡདོ་གངོ་རྱིམ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་གནང་དགསོ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་ཆགོ་པར་གྱིས། སྐུ་ང་ོཚགོས་གཙ་ོགཞནོ་པ་སྐུ་ལས་ཁག་ཡོད་ས་རེད། 
མར་སོག་སྦྱང་གནང་དུས་ཐང་ཆད་པ་འད་པ་ོའདུག བྱས་ཙང་ད་ེརྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་གཞན་ཞྱིག་ནས་ཀློག་གནང་ནའང་མ་
འགྱིག་པ་མྱི་འདུག་སྙམ། མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཀློག་དགོས་དུས་ཧ་ཅང་གྱི་མང་པ་ོདང་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཡོད་པ་རདེ་དན་གྱི་འདུག 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྐུ་ང་ོའགྱིག་ས་རདེ་དམ། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། དའེྱི་འཕྲསོ་ད་ེཀློག་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ མཚམས་གང་དུ་སབེས་སོང་། ( དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། ༩༥) 
༩༥༌ག༌༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༥༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡༌༣། རྱིན་གོང་ཆེ་བའྱི་སྐུ་བརན་བླུ་ཡོན་ཞུས་སྐོར་གསལ་བ་དངོས་ཡོད་
ཡྱིན་འདུག སྐུ་བརན་འདྱི་དག་ཚངོ་ཐབས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
རྱིན་གོང་ཆ་ེབའྱི་སྐུ་བརན་བླུ་ཡོན་ཞུས་སྐོར་གསལ་བའྱི་སྒོར་ ༡༧༨,༠༩༠ གོང་གུད་ཕོག་པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་
གུན་གསབ་ཐུབ་པ་བྱ་དགོས། 
༩༥༌ག༌༣། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༥ ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༣༌༤༌༡། ལྡྱི་ལྱི་ཚངོ་ཁང་གྱི་རྱིས་ཁ་ནང་གསལ་དངོས་ཟགོ་ཚོང་བསྒྱུར་ཞུས་
པའྱི་སྱིལ་འཛིན་དབར་བར་ཁད་བསྡོམས་སྒོར་ ༤,༧༥༦ ཐོན་པ་འབེལ་ཡོད་ཟོག་གཉེར་བྱམས་པ་མཁེན་རབ་གནས་ས་ོཞུས་
ཟྱིན་ན་ཡང་དོ་བདག་གྱི་གསོག་དངུལ་ཞུ་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་པ་ཆད་ལྷག་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་ད་ེནས་གཅོག་འཐེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་
གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སྱིལ་འཛིན་བར་ཁད་བསྡམོས་སྒོར་ ༤,༧༥༦ གཅགོ་འཐནེ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༩༥༌ག༌༤། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༥༌ཇ༌༤ རྱིས་སྙན་ ༣༌༤༌༣། ནང་གསལ་རྒྱབ་ལོངས་སྱིལ་འཛིན་མེད་པར་སོང་བསྡོམས་སྒོར་ 
༡༨༨,༩༠༢ བཏང་ཐད་ད་ེསྔ་ནས་ལམ་སོལ་འདྱི་ཐོག་འགོ་མུས་ཡྱིན་འདུག་པ་ཚོང་ཟོག་མཁ་ོབསྒྲུབ་རྱིགས་ལ་སྱིལ་འཛིན་ང་ོམ་
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འདྱི་ཕོགས་གཏོང་འབྱོར་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན་ཡང་། ལྡྱི་ལྱི་ཚོང་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་རྒྱུན་གོན་རྱིགས་ལ་ད་ེནས་རྱིས་ཤོག་བཟ་ོགཏོང་
ལས་སྱིལ་འཛིན་ང་ོམ་ད་ེགར་ཉར་སལོ་ཡོད་པ་འདྱི་གའྱི་རྱིས་པ་བསྟན་འཛནི་ལེགས་མཛསེ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ནང་ལྡྱི་ལྱིར་བསདོ་
རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་གཤམ་ནས་ཡདོ་པ་ད་ེསྐབས་རྒྱུན་གནོ་སྱིལ་འཛིན་མཐའ་དག་རྱིས་ཤོག་འབུལ་གཏངོ་བཞྱིན་ཞྱིབ་བཤེར་གནང་
རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
རྒྱབ་ལངོས་སྱིལ་འཛནི་མེད་པར་གསལ་བར། རྱིས་པ་བསྟན་འཛནི་ལེགས་མཛེས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ནང་ལྡྱི་ལྱིར་བསོད་ད་ེ
སྱིལ་འཛིན་མཐའ་དག་རྱིས་གཙང་ཞུས་ཡོད་སྐོར་གསལ་བ་ལྟར་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་རྱིས་ཤོག་རྣམས་མྱིག་སྟོན་གྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༩༥༌ག༌༥། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༥༌ཇ༌༦ རྱིས་སྙན་ ༣༌༩༌༢། TDS གཅོག་འཕྲྱི་ཞུས་ཀང་ཁུངས་འབུལ་མ་ཞུས་པ་གསལ་ཐད། 
ཁུངས་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་དུས་འགངས་ཤོར་ཟྱིན་པས་ཆསེ་མཐའོ་ིརྱིས་ཞྱིབ་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཏ་ེརྱིས་གཙང་བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༩༥༌ག༌༦། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༥༌ཇ༌༧ རྱིས་སྙན་༣༌༡༠།ཚངོ་ཁང་གསར་པའྱི་ཟགོ་ཆད་གནས་སྟངས་སྐརོ་འབལེ་ཡདོ་ལས་བྱདེ་
ནས་ཀང་ཤེས་ཚོར་ཡོད།འདྱི་ག་འཛིན་སོང་ནས་དོ་བདག་གྱི་སྡོད་ཁང་རད་གཅོད་དང་སགས་ངོ་ཐུག་གྱིས་རྱིས་ཆད་ལུགས་
མཐུན་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས་ཞུས་ཀང་ཡ་ལན་མ་བྱུང་། ད་ཆ་ད་ོབདག་གར་སོང་ཆ་མེད་ལྟ་བུ་ཆགས་འདུག་པ་ད་དུང་གང་
ཐུབ་རད་གཅདོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ཚོང་ཁང་གསར་པའྱི་ཟོག་ཆད་གནས་སྟངས་སྐོར། ད་ོབདག་འཕྲལ་དུ་བརད་གཅོད་བྱས་ཏེ་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས། གལ་ཏེ་
བརད་གཅདོ་མ་བྱུང་ཚ་ེསྐབས་དའེྱི་འབལེ་ཡདོ་དབང་ལྡན་འགན་འཛནི་ནས་སྒྲུབ་མཇལ་དགོས། 
༩༥༌ག༌༧། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༥༌ཇ༌༨ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡༢། དངོས་ཟོག་བྱུང་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཞྱིབ་ཕྲ་མེད་པར་སོང་བཏང་བ་གསལ་
ཐད་དངོས་བདེན་མྱིན། འདྱི་གའྱི་ཚོང་བཅོལ་རྱིས་ལམ་བཞྱིན་ཚོང་བཅོལ་ལེན་སོལ་དང་བཙོང་བཅོལ་རྱིགས་ཚོང་བསྒྱུར་ཟྱིན་
མཚམས་ཁུངས་སོ་སོར་སོད་དགོས་རྱིས་འཁུར་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ཟོག་འདྱི་དག་དངོས་སུ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་ཚོང་པ་སོ་
སོར་སདོ་དགོས་ཡྱིན་པ་དངསོ་ཡོད་ཡྱིན་པས་དནོ་དངོས་ཐོག་གནས་ཡོད། ཞྱིབ་ཕྲ་རསེ་ལོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་ར་སདོ་ཞུས་ཆོག་
གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ལན་གསལ་ལྟར་དངསོ་ཟགོ་བྱུང་ཡོད་མདེ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
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༩༥༌ག༌༨། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༥༌ཇ༌༩ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡༣༌༢། ཕག་རྟགས་ཚངོ་ཁང་གྱི་རྱིས་ཆད་སྒོར་ ༨༧,༨༣༠ གསལ་བ་རྱིས་
ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ གོང་གྱི་ཟོག་ཆད་ཡྱིན་པ་དང་། སྙན་ཐ་ོདནོ་ཚན་ ༣།༡༣།༣ དང་འབེལ་བ་ཡོད་པས་ཞྱིབ་རད་ཞུ་མུས་ཡྱིན་
པ་རསེ་ལའོ་ིརྱིས་ཞྱིབ་མཚམས་འབལེ་ཡདོ་རྱིས་ཞྱིབ་པར་གསལ་དཀལོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
རྱིས་ཆད་སྒོར་ ༨༧,༨༣༠ ཞྱིབ་རད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༩༥༌ག༌༩། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༥༌ཇ༌༡༠ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡༤། དངུལ་རང་བར་ཁད་སྒོར་ ༦,༡༣༨ གསལ་བ་ལས་བྱེད་བྱམས་
པ་མཁནེ་རབ་དང་འབལེ་བ་ཡྱིན་པས་ད་ོབདག་གྱི་གསགོ་དངུལ་ནས་གཅོག་འཐནེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སྒོར་ ༦,༡༣༨ ལས་བྱདེ་བྱམས་པ་མཁནེ་རབ་ཀྱི་གསགོ་དངུལ་ནས་གཅོག་འཐནེ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༩༥༌ག༌༡༠། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༥༌ཇ༌༡༡ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡༥། འགན་ལྷན་གྱི་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་དངོས་ཟོག་རྱིས་བསུབ་
བཏང་བ་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ལ་སྙན་སེང་དང་སགས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཆར་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འགན་ལྷན་ལ་སྙན་གསེང་དང་སགས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༩༥༌ག༌༡༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༥༌ཇ༌༡༢ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡༧། ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ཞུ་བེད་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་
རགོས་དངུལ་ཞུས་པ་གསལ་བ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཆགས་མེད། འདྱི་བཞྱིན་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་རགོས་དངུལ་ཞུ་ལེན་
བྱས་པ་ཞྱིག་མྱིན། འདྱི་ག་བཟ་ོགྲྭར་ཐ་ེཝན་ཡུལ་སྐོར་ས་ོའཆམས་པས་འདྱི་གའྱི་འགེམས་ཚོང་ཁང་ནས་ཅ་དངོས་ཉ་ོསྒྲུབ་ཞུས་
རསེ་རང་མསོ་ཞལ་འདབེས་གནང་བ་ཡྱིན་འདུག་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་མ་འངོས་པར་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་གསེང་གྱིས་ཐག་གཅོད་དགོས། 
༩༥༌ག༌༡༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༥༌ཇ༌༡༣ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡༨། སོང་ཁ་དང་མཚུངས་ཁ་ཁག་ལ་མཚན་རྟགས་མེད་སྐརོ་གསལ་བ་
འདྱི་ཁངོས་ནས་ ༡ དང་ ༢ སྙན་ཐ་ོདནོ་ཚན་ ༣༌༢ ནང་གསལ་མྱིག་དམར་ལྷུན་གྲུབ་ནས་བསྡུ་བཞེས་ཟྱིན། ༣།༤།༥ གསུམ་པ་ོ
ཚོང་ཟོག་མཁ་ོའདོན་པ་སོ་སོར་སོད་དགོས་དངོས་འབེལ་ཡྱིན་འདུག་པ་རེས་ལོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་ཁུངས་སེལ་གྱི་གཙང་སེལ་
བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སོང་ཁ་དང་མཚུངས་ཁ་ཁག་ལ་མཚན་རྟགས་མེད་སྐརོ་གསལ་བའྱི་ཁོངས་ ༣།༤།༥ གསུམ་པ་ོཚོང་ཟགོ་མཁ་ོའདནོ་པ་ས་ོསོར་
སདོ་དགོས་དངསོ་འབལེ་གསལ་བ་བཞྱིན་ཁུངས་སེལ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༩༥༌ག༌༡༣། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༥༌ཇ༌༡༤ རྱིས་སྙན་ ༤༌༡། ཡོང་བསྡད་ཁོངས་ཡོང་ར་ེཡོད་པ་ཁག་ཕུད་ད་ེམྱིན་ལོ་མང་སོང་
བའྱི་ཡོང་བསྡད་རྱིང་སོང་རྱིགས་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ལ་སྙན་གསེང་གྱིས་རྱིམ་པས་གཙང་མ་བཟ་ོའཆར་ཡྱིན་གསལ་བ། 
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ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འགན་ལྷན་ལ་སྙན་གསེང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༩༥༌ག༌༡༤། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༥༌ཇ༌༡༥ རྱིས་སྙན་ ༤༌༢། སདོ་བསྡད་ཐགོ་གངོ་འཁདོ་བཞྱིན་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སདོ་བསྡད་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༨༢༽ (༩༧) སནོ་ཊ་གཏན་སབོ་དང་སྤུ་རུ་ཝ་ལ་ཉྱིན་སབོ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣༌་་༢༠༡༤ 
༩༧༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༣ 
༩༧༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༩༧་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༣ 
༩༧༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༧་ཇ་༡ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢། སྔནོ་རྱིས་བཀའ་ཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འག་ོགོན་ཐད་དང་། ༣་༡། སོབ་
སྱི་མྱིག་དམར་ཚ་ེརྱིང་ར་དགོངས་ཞུ་སྩལ་ཐད། སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྒོར་ ༢༧༢,༦༤༨ འབེལ་ཡོད་ཁག་
ནས་གང་མགོགས་བསྡུ་བཞསེ་དགོས་རྒྱུའྱི་ཐད། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༢༌༌༌༢༠༡༣ སནོ་ཊ་ས་ཾབ་ོཊ་གཏན་སོབ་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་རྱིས་འག་ོལྟ་ོ
དདོ་བཟའ་བཅའྱི་འག་ོགོན་རྱིས་འག་ོ Fooding Expenses ནས་སྒརོ་ ༢༧༢,༦༤༨ འཕར་མ་བཏང་སྟ་ེའག་ོགོན་བཀའ་ཁོལ་
ལས་བརྒལ་བ་ཆགས་ཡོད། སྐབས་དེའྱི་འགན་འཛིན་སོབ་སྱི་མྱིག་དམར་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཡྱིན་ཞྱིང་།  ཁོ་པ་ནྱི་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༣།༩།༣༠ ཕྱི་ད་ོནས་ར་དགོངས་ཞུས་ནས་ནུབ་ཕོགས་སུ་བསོད་ཟྱིན། སྐབས་དེར་རྱིས་ཞྱིབ་མ་བསེབས་པ་དང་བསྟུན་
དགག་བྱ་མེད་པའྱི་སྩལ་ཤོག་དང་བཅས་དགོངས་འཁོལ་ཟྱིན། མཐར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་
སྙན་ཐོའ་ིནང་གོང་གསལ་སོན་གནད་ཐོན་འདུག རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་འབེལ་ཡོད་ལ་སོབ་གྲྭའྱི་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་བསྒྲུབ་
འཇལ་དགོས ་པའྱི་གནས་ཡྱིག ་ཅྱིག ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༤  འཁོད་པའྱི་སེལ ་སྦྱོར་གནས་ཨང་ ༣།སོན་
སོབ།༢༠༡༥།༣༣༩ དང་། རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་སནོ་གནད་སྙན་ཐོའ་ིང་ོབཤུས་བཅས་པ་བཏང་ཡང་ད་བར་བརྡ་ལན་གང་ཡང་
བྱུང་མེད་ན། ད་ོབདག་ནས་བསྒྲུབ་འཇལ་དཀའ་བ་ཆགས་འདུག སཾ་བ་ོཊ་བོད་སོབ་སྱི་ཁབ་ཡྱིག་ཚང་ནས་བརྟག་ཞྱིབ་བྱས་པ་
བརྒྱུད་ཤེས་གསལ་ལྟར་ན། གོང་གསལ་མ་དངུལ་ནྱི། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢༌༌༌༢༠༡༣ སོན་ཊ་སཾ་བ་ོཊ་གཏན་སོབ་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་རྱིས་
འགོ་ལྟོ་དོད་བཟའ་བཅའྱི་འགོ་གོན་རྱིས་འགོ་ Fooding Expenses ཡྱིན་པ་དང་། འགོ་སོང་བཏང་བ་དང་། གོང་གསལ་མ་
དངུལ་སོབ་ཕྲུག་རང་གྱི་ཟས་དོད་ལ་བཏང་བ་དངོས་ཡོད་ཡྱིན་འདུག་ན། སྱིར་འབེལ་ཡོད་ད་ོབདག་ལ་འབེལ་བ་བྱེད་དཀའ་བ་
དང་། ད་ོབདག་ནས་ཀང་བསྒྲུབ་འཇལ་དཀའ་བ་ཆགས་འདུག འབལེ་ཡདོ་ལ་བཏང་བའྱི་གནས་ཡྱིག་ཟུར་སྦྱར་ཞུས་ཡོད་གསལ་
བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
གོང་རྱིམ་ལ་སྙན་གསེང་གྱིས་སྒོར་ ༢༧༢,༦༤༨ ལོ་རྱིམ་བསྟུད་རྱིས་སྙན་ནང་ཁུར་མ་དགོས་པ་སྱིག་མཐུན་བཞྱིན་ཐག་གཅོད་
གནང་དགསོ། 
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༩༧༌ག༌༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༧་ཇ་༢ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསྡད་ལྷག་འཕྲོས་སྒོར་ ༡༢༡,༦༥༣ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་༌༢༠༡༧ 
ནང་ཚུད་བཙང་བཟ་ོདགསོ་རྒྱུའྱི་ཐད། 

ཨང་། རྱིས་འག ོ དངུལ་འབརོ། ཟུར་མཆན། 
༥། TDS (2010-11) ༡༡,༥༥༣ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དཔྱ་ཁལ་ལས་ཁུངས་ནས་

བྱུང་མཚམས་གཙང་བཟ་ོཆགས་ཐུབ་རྒྱུ། 
༦། TDS (2011-12) ༢༧ ,༧༠༣  ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དཔྱ་ཁལ་ལས་ཁུངས་ནས་

བྱུང་མཚམས་གཙང་བཟ་ོཆགས་ཐུབ་རྒྱུ། 
 བསྡམོས། ༣༩,༢༥༦  

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འཕྲསོ་སྒརོ་ ༣༩,༢༥༦ མུ་མཐུད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༩༧༌ག༌༣། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༧་ཇ་༣ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། སདོ་བསྡད་ལྷག་འཕྲསོ་སྒརོ་ ༢༢༤,༥༠༠ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་༡༧ ནང་
ཚུད་བཙང་བཟ་ོདགསོ་རྒྱུ་ཐད། 

ཨང་། རྱིས་འག ོ དངུལ་འབརོ། ཟུར་མཆན། 
༡། བྷུན་ཊར་སབོ་ཟུར་གཏའ་དངུལ། ༢,༥༠༠ སྒོར་ ༢༠༠༠ རྱིས་གཙང་ཟྱིན་ནས་འཕྲོས་སྒོར་ ༥༠༠ 

ད་ོབདག་ལ་འབལེ་བ་བྱདེ་དཀའ་བ་ཆགས་འདུག 
༢། Dhuladar ཉྱི ་གོ ག ་ག ཏ འ ་

དངུལ། 
༤༠,༠༠༠ དོ་བདག་ལ་འབེལ་བ་ཐེངས་མང་ཞུས་ཀང་ཡ་ལན་

མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག་ན། མུ་མཐུད་
འབལེ་བ་ཞུ་རྒྱུ། 

༣། སོབ་འཇུག་གཏའ་དངུལ། ༡༨༢,༠༠༠ སོབ ་གྲྭ་ཐོན་པའྱི་སྐབས་ལ་ཕྱིར་སོག ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་
པས།སྐབས་དརེ་རྱིས་གཙང་ཞུ་རྒྱུ། 

 སདོ་བསྡད་བསྡམོས། ༢༢༤,༥༠༠ རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ། 
༢,༠༠༠ 

འཕྲསོ་སྒརོ་ ༢༢༢,༥༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་ཞུ་རྒྱུ། 
 

ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འཕྲསོ་སྒརོ་ ༢༢༢,༥༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༨༣༽ (༩༩) རྡ་སྟངེ་བདོ་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡ།ེ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ 
༩༩༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༥ 
༩༩༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༩༩་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༥ 
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༩༩༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༩་ཇ་༡ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡༠། འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཁག་ནས་སོབ་ཡོན་སར་ཆ་བསྡུ་
བཞེས་མ་གནང་བར་བསྡུ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་འཁདོ་དནོ་ལྟར་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧ ནང་ཚུན་བསྡུ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སྒོར་ ༦,༦༨༦ བོད་ཁྱིམ་སྱི་ཁབ་ཡྱིག་ཚང་ནས་རྱིས་བསུབ་བཏང་བར་འགྱིགས་མྱིན་གྱིས་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་གསེང་གྱིས་ཐག་
གཅདོ་གནང་དགསོ། 
༩༩༌ག༌༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༩་ཇ་༢ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡༡། སོབ་ཐོན་ཟྱིན་པའྱི་བུ་ཕྲུག་ཁག་ལ་སོབ་ཡོན་འབུལ་བསྡད་རྣམས་
རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་བཟ་ོདགོས་ཐད། སྒོར་ ༣,༩༥༠ མ་གཏགོས་གཙང་བཟ་ོཟྱིན་པར་ང་ོབཤུས་ཟུར་འབུལ་
ཞུས་ཡོད། འཕྲསོ་ཀང་གང་མགོགས་གཙང་བཟ་ོཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འཕྲསོ་སྒརོ་ ༢,༣༠༠ མུ་མཐུད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༩༩༌ག༌༣། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༩་ཇ་༣ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡༣། བྱུང་འཛནི་མྱིག་སྟནོ་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་རེས་མའྱི་སྐབས་
མྱིག་སྟནོ་ཞུ་ཐབས་ཀྱི་འབད་བརནོ་གང་འགབ་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༤༌༌༡༥ རྱིས་སྙན་ནང་གསལ་སྒོར་ ༡༨༣,༧༢༧ ནས་རྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ནས་སྒརོ་ ༡༦༦,༤༥༦ བྱུང་བར་
འཕྲསོ་སྒརོ་ ༡༧,༢༧༡ བྱུང་འཛནི་མྱིག་སྟནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༩༩༌ག༌༤། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༩་ཇ་༤ རྱིས་སྙན་ ༤༌༡ ཡོང་བསྡད། རྱིས་ཁ་ཟུར་སྦྱར་ལྟར་ཡོང་བསྡད་མུ་མཐུད་ཉར་དགོས་
པ་ཙམ་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སྒོར་ ༤༡༣,༡༧༠ མུ་མཐུད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༩༩༌ག༌༥། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༩་ཇ་༥ རྱིས་སྙན་ ༤༌༢། སདོ་བསྡད། རྱིས་ཁ་ཟུར་སྦྱར་ལྟར་སདོ་བསྡད་མུ་མཐུད་ཉར་དགོས་པ་
ཙམ་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སྒོར་ ༡༤,༦༤༨,༣༨༨།༧༣ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ། 

༨༤༽ (༡༠༠) རྡ་སྟངེ་བདོ་ཁྱིམ་ཟུར་དངུལ་བད་ེདནོ་སྡ་ེཚན། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ 
༡༠༠༌ཀ༽རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢ 
༡༠༠༌ཁ༽རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༠༠༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡ དུས་བཀག་སདེ་བཅོལ་སྐརོ། 
༡༠༠་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༡ 
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༡༠༠༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༠༠་ཇ་༢ རྱིས་སྙན་ ༤༌༡། སོད་བསྡད་ཐད་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་བཟ་ོདགོས་
ཞསེ་ཕེབས་དནོ་ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སྒོར་ ༥༢༡,༥༦༩།༢༩ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༨༥༽ (༡༠༦) ས་ཾབ་ོཊ་བདོ་སབོ་ཁབ་ཁངོས་ཤྱིས་ལངོས་སབོ་གྲྭ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ 
རྱིས་གཙང་ཟྱིན། 

༨༦༽ (༡༠༧) ག་ོཔལ་པུར་བདོ་ཁྱིམ་སབོ་གྲྭ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣་༌༢༠༡༤ 
༡༠༧༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༣ 
༡༠༧༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༠༧༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ ངསོ་སྦྱརོ་མདེ་པར་བགོས་ལེན་པས་གཏའ་འཇོག་ཕྱིར་སགོ་གནང་བའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༠༧༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༥ རྱིས་གསལ་སདོ་ཡངོ་རྱིང་པ་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ། 
༡༠༧་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༡ 
༡༠༧༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༠༧་ཇ་༢ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣། ས་ཆའྱི་མྱིང་སྒྱུར། མུ་མཐུད་འབེལ་ལམ་གྱིས་གྲུབ་འབས་སོན་
ཐབས་གནང་དགོས་གསལ་ཐད། གྲུབ་འབས་སོན་ཐབས་འབད་བརནོ་དམ་དནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ས་ཆའྱི་མྱིང་སྒྱུར་ཐད་མུ་མཐུད་འབལེ་ལམ་གྱིས་གྲུབ་འབས་སནོ་ཐབས་དགསོ། 

༨༧༽ (༡༡༤) ལ་དྭགས་བདོ་ཁྱིམ་སབོ་གྲྭ  རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣༌་༌༢༠༡༤ 
༡༡༤༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༩ 
༡༡༤༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༡༤༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༣༌༢ ཐབོ་འཛིན་རྫུན་མ་བཟསོ་པའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༡༤༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༣༌༤ ཕྱི་དངུལ་ལནེ་བེད་ཁྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་བའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༡༤༌ཇ༌༥ རྱིས་སྙན་ ༣༌༧ དུས་བཀག་སདེ་བཅོལ་གྱི་དངུལ་འབརོ་རྱིས་ཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐརོ། 
༡༡༤་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༦ 
༡༡༤༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༡༤་ཇ་༢ རྱིས་སྙན་ ༣༌༣། རྱིས་གསལ་དང་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་ཐ་ོགཞུང་རྱིས་མཐུན་མེད་པར་དངོས་
འབལེ་ཇྱི་ཡྱིན་རསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟནོ་བྱ་དགསོ་ཐད། ༢༠༡༣༌༌༢༠༡༤ ལོའ་ིནང་སྒོར་ ༡༢,༩༠༠ ཐ་ོགཞུང་རྱིས་ཁའྱི་
ནང་ཡོད་ནའང་སྒརོ་ ༤༨༣,༠༠༠ ལ་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཐ་ོགཞུང་མེད་པ་ནྱི་སྔནོ་མའྱི་རྱིས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཁོན་བསྡོམས་ཀྱི་བྱུང་
འཛིན་ཞྱིག་གནང་སོལ་འདུག་པས་དཔ་ེདོན་དུ་ཟུར་སྦྱར་ལྟར་འདུག་ན་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་མྱིང་གཞུང་ཐབས་འཚལོ་ཞུས་ཀང་ད་བར་ཐོབ་
སོན་མ་བྱུང་རུང་འཚལོ་ཐབས་འབད་བརནོ་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ། 
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ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སྒོར་ ༤༨༣,༠༠༠ མུ་མཐུད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༡༤༌ག༌༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༡༤་ཇ་༤ རྱིས་སྙན་ ༣༌༥། ཁ༽ བྱུང་འཛནི་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་བར་ལན་གསལ་ལྟར་རྱིས་ཞྱིབ་
རསེ་མའྱི་སྐབས་མྱིག་སྟནོ་བྱ་དགསོ་ཕེབས་གསལ་ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
རསེ་ལའོ་ིརྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་བྱུང་འཛནི་མྱིག་སྟནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༡༤༌ག༌༣། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༡༤་ཇ་༦ རྱིས་སྙན་ ༣༌༩། ལ་དྭགས་བོད་ཁྱིམ་ནང་སོབ་ཕྲུག་སོབ་འཇུག་ཐོག་ར་འཛིན་སྱིག་
གཞྱི་མེད་ན་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༌༡༧ ནང་ཚུན་སོབ་ཕྲུག་སོབ་འཇུག་གནང་ཕགོས་ཀྱི་ར་འཛནི་སྱིག་གཞྱི་ངེས་པར་གཏན་འབེབས་
གནང་དགོས་ཞེས་ཕེབས་དནོ་ལྟར་བཟ་ོཐབས་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སོབ་ཕྲུག་སབོ་འཇུག་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱིས་ར་འཛནི་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་ལག་བསྟར་བྱ་ཐུབ་པ་དགསོ། 
༡༡༤༌ག༌༤། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༡༤་ཇ་༧ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡༠། སྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཁག་ཅྱིག་རྱིས་འཁུར་མ་ཞུས་པ་ད་ེདག་
རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་ལག་བསྟར་ཞུས་ཏ་ེརེས་ལོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟོན་བྱ་དགོས་ཐད།སྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཁག་ཅྱིག་
རྱིས་འཁུར་མ་ཞུས་པ་ད་ེནརོ་བཅོས་ཞུས་ཡདོ་པའྱི་མཉམ་སྦྱར་ཞུས་ཡདོ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
མཉམ་སྦྱར་མྱི་འདུག་པས་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་བཟསོ་ཏ་ེརྱིས་ཞྱིབ་རེས་ལའོ་ིསྐབས་མྱིག་སྟནོ་གྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༡༤༌ག༌༥། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༡༤་ཇ་༨ རྱིས་སྙན་ ༤༌༡། ཡོང་བསྡད་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ་རྒྱུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ཡོང་བསྡད་ཇྱི་ཡོད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༡༤༌ག༌༦། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༡༤་ཇ་༩ རྱིས་སྙན་ ༤༌༢། སོད་བསྡད་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༌༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ་རྒྱུ་ཞསེ་ཕེབས་དནོ་ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སདོ་བསྡད་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༨༨༽ (༡༢༢) སྡ་ེར་ལྡུན་བདོ་ཁྱིམ་ལས་རྱིག་སབོ་གྲྭ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༥ 
༡༢༢༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༦ 
༡༢༢༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༢༢་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༦ 
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༡༢༢༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༢༢་ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༡༌༡་༡། ས་ཆ་མྱིང་སྒྱུར་ཞུ་ཐབས་ཐད། ཁྱིམས་ཐོག་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཡྱིན་པ་ད་ེནྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ལ་བསྟུན་དགོས་པ་ད་ེཐགོ་གང་དགེའྱི་ཐབས་བྱུས་ཕེབས་གསལ་ལྟར་ཞུ་འཐུས་
ཆགོ་པ་ཞུ་ཡོད་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ས་ཆ་མྱིང་སྒྱུར་ཞུ་ཐབས་ཐད་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགསོ། 
༡༢༢༌ག༌༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༢༢་ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༡༌༡་༢། བོད་ཁྱིམ་ལས་བྱེད་སྱི་ཡོངས་ལྟར་ལས་རྱིགས་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་
ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་གསོག་དངུལ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་གསོག་དངུལ་སྡེ་ཚན་དུ་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཟྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཆགས་ཡདོ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འབྱུང་གྱུར་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟནོ་བྱ་དགསོ། 
༡༢༢༌ག༌༣། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༢༢་ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༡༌༡༌༣། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་སྐོར། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་གྱི་ལག་དེབ་
ཉར་ཡོད་པར་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་གཟྱིགས་གནང་དང་། ཐོབ་དེབ་དང་། ཁ་དབང་གྱི་རྱིས་གཉྱིས་དབར་དངུལ་གངས་མཐུན་མྱིན་
དཔྱད་བསྡུར་གནང་མ་དགོས་པར་རྱིས་ཁ་རང་ལ་སྐུལ་ཟད་སོང་བ་སོགས་རྱིས་འཐེན་ཞུས་པ་ད་ེརང་ལ་ར་འཛིན་གནང་སོང་
ཡོད་པ་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཐ་ོདེབ་ Fixed Asset Register ནང་གསལ་དངུལ་འབབ་དང་། རྱིས་ཁ་གཉྱིས་མཐུན་མྱིན་ལ་རྱིས་
ཞྱིབ་པའྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་བྱ་དགསོ། 
༡༢༢༌ག༌༤། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༢༢་ཇ༌༤ རྱིས་སྙན་ ༡༌༡་༤། Bajaj Motor Bike ཉ་ོརྒྱུའྱི་བཀའ་འཁོལ་གནང་ཡོད་ཀང་
སྤུས་ཉོའ་ིལས་དོན་གཉེར་སྐབས་ Hero Honda Splendeor དབར་བར་ཁད་ཆེན་པ་ོབྱུང་རུང་རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་ངོས་ནས་
བཀའ་འཁོལ་ཡྱིག་ཐོག་དགོས་ཞུས་པ་བཞྱིན་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ཉྱིན་གོས་ཆོས་དོན་ཚན་ ༣ ནང་གསེས་ F ནང་ཧྱིན་སྒོར་ 
༩,༣༧༢ སྱི་ཁབ་ཡྱིག་ཚང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་རྱིན་ཚད་བར་ཁད་ཡོད་ཀང་། ད་ེགཉྱིས་དབར་སྤུས་ཚད་ལེགས་
ཉེས་ཀྱི་བར་ཁད་དང་དགོས་ཕན་ཆེ་བའྱི་འགེལ་བརོད་བྱུང་བ་བཞྱིན་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ར་འཛིན་གནང་སོང་ཡོད་པ་ཞུ་
གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སྒོར་ ༩,༣༧༢ བྱུང་བའྱི་ཐད་བོད་ཁྱིམ་སྱི་ཁབ་ཡྱིག་ཚང་ནས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སུ་སྙན་གསེང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ། 
༡༢༢༌ག༌༥། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༢༢༌ཇ༌༥ རྱིས་སྙན་ ༤༌༡ དངོས་འབེལ་ཡོང་བསྡད་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ནང་ཚུན་
གཙང་མ་བཟ་ོདགསོ་པ་དང་། ཡོང་ར་ེམེད་པ་ཁག་ཀང་རྱིས་ལམ་ནས་གཙང་བཟ་ོངསེ་གནང་དགསོ་རྒྱུ་གསལ་བ། 
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ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
མུ་མཐུད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་མཇུག་སངོ་དགསོ། 
༡༢༢༌ག༌༦། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༢༢༌ཇ༌༦ རྱིས་སྙན་ ༤༌༢། དངོས་འབེལ་སོད་བསྡད་ཇྱི་ཡོད། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ནང་
ཚུན་གཙང་མ་བཟ་ོདགསོ་པ་དང་། ཡོང་ར་ེམེད་པ་ཁག་ཀང་རྱིས་ལམ་ནས་གཙང་བཟ་ོངསེ་གནང་དགསོ་རྒྱུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སདོ་བསྡད་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༨༩༽  (༡༢༣) སྡ་ེར་ལྡུན་བདོ་ཁྱིམ་སབོ་གྲྭ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣་༌༡༤ 
༡༢༣༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༣ 
༡༢༣༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༢༣༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡ ཀམ་པུའྱི་ཊར་དང་སྨན་དདོ་ཀྱི་ཡོང་བསྡད་སྐརོ། 
༡༢༣་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༢ 
༡༢༣༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༢༣༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསྡད་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་བཟོ་
དགསོ་རྒྱུ་ཞསེ་གསལ་བ་ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
མུ་མཐུད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་མཇུག་སངོ་དགསོ། 
༡༢༣༌ག༌༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༢༣༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༤༌༢། སོད་བསྡད་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༌༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ་རྒྱུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ། 

༩༠༽ (༡༢༤) མ་སུ་རྱི་བདོ་ཁྱིམ་སབོ་གྲྭ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༢་༌༢༠༡༣ 
༡༢༤༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༤ 
༡༢༤༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༢༤་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༤ 
༡༢༤༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༢༤་ཇ༌༡  རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢༣། ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་རྣམས་དནོ་ཚན་ ༡༤༢༌ཇ༌༡ ནང་
འཁདོ་ཡདོ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
SBI Dehradun དངུལ་ཁང་ཨང་ ༤།༤༡༨ GDF ཐད་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་གསེང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
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༡༢༤༌ག༌༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༢༤་ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢༤། ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་རྣམས་དོན་ཚན་ ༡༤༢༌ཇ༌༢ ནང་
འཁདོ་ཡདོ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
རསེ་ལའོྱི་སྐབས་མྱིག་སྟནོ་གྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༢༤༌ག༌༣། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༢༤་ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༣༌༢། ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་རྣམས་དོན་ཚན་ ༡༤༢༌ཇ༌༤ ནང་
འཁདོ་ཡདོ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འགན་ལྷན་ལ་སྙན་གསེང་གྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༢༤༌ག༌༤། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༢༤་ཇ༌༤ རྱིས་སྙན་ ༦༌༢། ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་རྣམས་དོན་ཚན་ ༡༤༢༌ཇ༌༡༧ ནང་
འཁདོ་ཡདོ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འགན་ལྷན་ལ་སྙན་གསེང་གྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༩༡༽ (༡༤༠) ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཐ་ོརྱིམ་སབོ་གཉརེ་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣་༌༢༠༡༤ 
༡༤༠༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༧ 
༡༤༠༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༤༠་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༧ 
༡༤༠༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༠༌ཇ་༡ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡། ཚོང་སྒྱུར་ཡྱིག་ཆ་བཟ་ོཐུབ་མེད་པའྱི་ཐད་མུ་མཐུད་འབད་བརོན་
གྱིས་གང་མགོགས་གཙང་བཟ་ོཐུབ་ཐབས་གནང་གལ་ཐད། སྔོན་ཞུས་ལྟར་ས་ཆ་ཞྱིང་སར་བསྒྱུར་ཐབས་ལ་མུ་མཐུད་འབད་
བརོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡང་ས་གནས་ཀྱི་ཁྱིམས་དང་བསྟུན་དགོས་ལ་སོང་གནས་སྐབས་བྱ་ཐབས་དབེན། འོན་ཀང་ས་གནས་གཞུང་
ནས་ས་ཆ་ཞྱིང་ས་ནས་ཞྱིང་ས་མྱིན་པར་བསྒྱུར་ཟྱིན་པ་དང༌།འཕྲལ་མར་དབེ་སལེ་ཞུ་འཆར་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ། 
༡༤༠༌ག༌༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༤༠༌ཇ་༢ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༢། ཆོད་གན་གྱི་འབྲུ་དོན་ལྟར་མ་གནས་པར་སྔ་འདོན་གསར་དུ་
གནང་བའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་འབད་བརོན་གྱིས་གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་ཐབས་གནང་གལ།གོང་གྱི་ ༡༤༠༌ཇ་༡ ལན་
འདབེས་དང་མཐུན་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ། 
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༡༤༠༌ག༌༣། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༠༌ཇ་༣ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༣། ཆོད་གན་གྱི་འབྲུ་དོན་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་ཐད་མུ་མཐུད་འབད་
བརནོ་གྱིས་གང་མགགོས་གཙང་བཟ་ོཐུབ་ཐབས་གནང་གལ་ཐད། གོང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཁག་དང་མཐུན་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ། 
༡༤༠༌ག༌༤། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༠༌ཇ་༤ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༦། ཨར་ལས་བོགས་ལེན་པར་བོགས་ག་འཕར་འཐོལ་སོང་བའྱི་
ཐད། གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོཐབས་གནང་གལ་ཐད། ཨར་ལས་བོགས་ལེན་པར་མཇུག་འདེད་ལྷོད་མེད་ཞུ་བཞྱིན་པ་
ཡྱིན། ཁོ་པར་སྱིལ་འཛིན་གཉྱིས་འབུལ་སོན་བྱུང་རེས་རྱིས་གཙང་ཞུ་འཆར་ཡྱིན།རྱིས་རྒྱབ་མེད་པ་རྱིས་ཞུར་བཅར་སྐབས་
གཙང་མ་བཟ་ོརྒྱུ་ལས་བྱ་ཐབས་མ་མཆྱིས་པར་གནས་ཡདོ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འབལེ་ཡདོ་ནས་འགན་ཁུར་ཚད་ལྡན་བཞེས་ཏ་ེརྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༤༠༌ག༌༥། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༠༌ཇ་༥ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡༠ ཨར་ལས་བོགས་ལེན་པར་བོགས་ག་འཕར་འཐོལ་དང་ཉུང་བ་
གནང་བའྱི་ཐད་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོས་ཏེ་རྱིས་ཞྱིབ་རེས་མའྱི་སྐབས་མྱིག་སྟོན་བྱ་དགོས་ཐད། གོང་གྱི་ ༡༤༠༌ཇ་༤ 
དང་མཐུན་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འབལེ་ཡདོ་ནས་འགན་བཞེས་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༤༠༌ག༌༦། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༠༌ཇ་༦ རྱིས་སྙན་ ༤་༡་༠ ཁངོས་ཡདོ་བསྡད་སྒོར་ ༣༡,༡༦༨,༩༢༥།༩༠ ཐད། མང་ཚགོས་
རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལམ་སྟོན་བཞྱིན་ཡོང་ར་ེཡོད་པ་རྣམས་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་༡༧ ནང་ཚུན་རྱིས་གཙང་བཟ་ོཐབས་དང་ཡངོ་
ར་ེམེད་པ་རྣམས་ཀང་རྱིས་སྱིག་གྱི་ལམ་ནས་གཙང་བཟ་ོགང་ཐུབ་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ཡོང་བསྡད་སྒརོ་ ༣༡,༡༦༨,༩༢༥།༩༠ མུ་མཐུད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༤༠༌ག༌༧། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༠ཇ་༧ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསྡད་ཡོད་པ་རྣམས་ཀང་ལམ་སྟོན་གནང་བ་བཞྱིན་རྱིས་ལོ་ 
༢༠༡༦་་༌༢༠༡༧ ནང་ཚུན་རྱིས་གཙང་བཟ་ོཐབས་ལ་མུ་མཐུད་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་བཅས་ཀྱི་སྙན་ཐོའ་ིལན་འདེབས་སུ་
གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སདོ་བསྡད་སྒོར་ ༥༢,༣༨༠,༠༨༢།༡༨ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ། 

༩༢༽ (༡༤༡) ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཐ་ོརྱིམ་སབོ་གཉརེ་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣་༌༢༠༡༤ 
༡༤༡༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༤ 
༡༤༡༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
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མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༡༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༣༌༢ ཟགོ་དབེ་ཉར་ཕགོས་འཐུས་གཙང་མེད་པའྱི་སྐརོ། 
༡༤༡་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༣ 
༡༤༡༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༡༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། ལོ་རྱིམ་དང་པོའ་ིསོབ་མའྱི་དེབ་སེལ་དང་ཡྱིག་རྒྱུགས་དོད་དང༌། 
སོབ་ཡོན་བཅས་ཐངེས་གཉྱིས་གནང་བའྱི་ཐད། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ནང་མ་ེསོར་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ནས་ངོས་འཛནི་
ཐོབ་པའྱི་རེས་སུ་སོབ་མ་གངས་ ༡༤༡ མཐ་ོསོབ་ཁང་ནང་འཛུལ་ཞུགས་གནང་བ་དངོས་འབེལ་ཡྱིན་ཞྱིང༌། དེའྱི་ཁོངས་ནས་ 
༢༠༡༣༌༌༌༡༤ ལོའ་ིནང་ཨྱིག་ནུ་ (IGNOU) དང་འདྱི་གའྱི་མཐ་ོསོབ་ཁང་གྱི་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའྱི་སོབ་འགྱིམས་གནང་བཞྱིན་
པའྱི་ལོ་རྱིམ་དང་པོ་ལ་སར་ཡང་མེ་སོར་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ལ་ལོ་རྱིམ་དང་པོའ་ིནང་སོབ་འགྱིམས་གནང་རྒྱུ། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༣ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༣ ཉྱིན་མཐ་ོསོབ་འཛནི་སོང་ཚགོས་འདུའྱི་གོས་ཆདོ་ཨང་ ༤ པ་ནང་ ''BCA 1st. BA in Chinese 
language and literature 1st and BA in Tibetan language and literature 1st year batches of  
2013-14 will be offered opportunities to transfer or repeat the same courses or change 
those in 2013-14 session'' བརྒྱུད་གོ་སྐབས་ཕུལ་བའྱི་སོབ་མ་གངས་ ༤༦ ནས་ཁེ་ཕན་ལེན་གནང་ཡོད། ཨྱིག་ནུ་ 
(IGNOU) འོག་སོབ་མ་གངས་ ༡༨ དང་འདྱི་གའྱི་མཐོ་སོབ་ནང་བོད་ཡྱིག་དང་རྒྱ་ཡྱིག་སྡེ་ཚན་ནང་ལོ་རྱིམ་དང་པོའ་ིསོབ་
འགྱིམས་སོབ་མ་གངས་ ༢༨ ནས་སོབ་ཚན་བསར་དུ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་བའྱི་རེན་གྱིས་སོབ་དོད་ཡྱིག་རྒྱུགས་དོད་ཐོག་ཁོན་
སྒོར་ ༧༥༣,༨༢༥ འག་ོགོན་དང༌། སོབ་ཡོན་ཐོག་སྒོར་ ༣,༡༥༡,༠༠༠ བཅས་འགོ་གོན་འཕར་མ་བཏང་དགོས་བྱུང་ཡོད་རུང༌། 
དནོ་དམ་སོབ་མ་ད་ེདག་གྱི་མ་འོངས་མདུན་ལམ་རང་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་སོབ་ཡོན་འཕར་མ་ཕྱིན་པ་ད་ེདག་སོབ་གཉེར་རང་
ངསོ་ནས་ཕྱིར་སོག་དགསོ་པའྱི་ (There seems to be a lot of complexities in this process like refund 
of scholarship fees already availed by students in installments until the completion of 
respective courses. If the fees were not returned to the office till the completion of 
courses, the culprits degree will be withheld 5 years time to settle the loan amount) ཨྱིག་
ནུ་ (IGNOU) ཤེས་ཡོན་སྡ་ེཚན་ལ་ཞརོ་ལས་སོབ་སྦྱོང་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་བུ་ཕྲུག་ ༤༦ སྡ་ེཚན་དེར་ཤེས་ཡོན་ཐགོ་དོད་འབུལ་
ཞུས་ཡོད་ཀང་། ཤེས་ཡནོ་སོབ་སྦྱངོ་གྱི་ནུས་པ་ཐནོ་བལ་གྱི་གནས་སྟངས་མངནོ་གསལ་ལ་བརྟནེ། མ་ེསོར་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གཉརེ་
ཁང་ནས་བེང་ལོར་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གྲྭ་ངོས་འཛིན་ཐོབ་སོན་བྱུང་སྟབས། མཐ་ོསོབ་ནང་སྡེ་ཚན་གཉྱིས་མ་
དགོས་པ་དང༌། ལྷག་པར་བུ་ཕྲུག་ད་ེརྣམས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སོབ་སྦྱོང་གྱི་ནུས་པ་ཐོན་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ད་ེབཞྱིན་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཀང་
གལ་འགངས་ཆེ་བར་རྱིས་ཏེ་ལག་བསྟར་ཞུས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སྐབས་བསྟུན་རྱིས་རྒྱག་ཀང་ཆ་ཚང་ཟྱིན་པ་བཞྱིན་དགོངས་
བཞེས་ད་ེམཚུངས་གནང་སོང་ཐུགས་ར་ེཆེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ལགས། བུ་ཕྲུག་ཕལ་མ་ོཆེ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་
བུན་འཇལ་ཞུ་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བཟ་ོའསོ་མ་མཆྱིས་པ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་གནང་ཡདོ་པ་ཞུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སོབ་མའྱི་དེབ་སལེ་དང་། ཡྱིག་རྒྱུགས་དདོ། སོབ་ཡོན་བཅས་ཁོན་བསྡོམས་སྒོར་ ༣,༩༠༤,༨༢༥ ད་ེམུར་མ་བཞག་པར་འགན་
ལྷན་དུ་སྙན་གསེང་གྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
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༡༤༡༌ག༌༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༡༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༤༌༡༌༠། ཡོང་བསྡད་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་
བཟ་ོ 
དགསོ་རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ཡོང་བསྡད་ཇྱི་ཡོད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༤༡༌ག༌༣། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༡༌ཇ༌༤ རྱིས་སྙན་ ༤༌༢། སདོ་བསྡད་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ་རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སདོ་བསྡད་ཇྱི་ཡོད་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགསོ། 

༩༣༽ (༡༤༢) མ་སུ་རྱི་བདོ་ཁྱིམ་སབོ་གྲྭ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣་༌༢༠༡༤ 
༡༤༢༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༧ 
༡༤༢༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༩ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༢༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ ཁ་དབང་ཐ་ོདབེ་བྱིས་ཉར་དང་མ་གནས་རྱིས་ཁུར་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༢༌ཇ༌༤ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༧ སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༢༌ཇ༌༧ རྱིས་སྙན་ ༣༌༣ འགན་ལྷན་དང་འཛནི་སོང་གོས་དབེ་མྱིག་སྟནོ་མ་བྱུང་བའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༢༌ཇ༌༩ རྱིས་སྙན་ ༣༌༥ སྡ་ེཚན་ལ་གོང་གུན་ཕགོ་པའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༢༌ཇ༌༡༠ རྱིས་སྙན་ ༣༌༦ སོབ་ཡནོ་ཆདེ་དགོས་མཁའོ་ིཡྱིག་ཆ་མདེ་པའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༢༌ཇ༌༡༡ རྱིས་སྙན་ ༣༌༧ སྱིག་འགལ་སྨན་བཅོས་མཐུན་རནེ་ཞུས་ལེན་གནང་བའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༢༌ཇ༌༡༥ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡༡ སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༢༌ཇ༌༡༦ རྱིས་སྙན་ ༤༌༢༌༣ སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༢༌ཇ༌༡༧ རྱིས་སྙན་ ༦༌༢ སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ། 
༡༤༢་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༨ 
༡༤༢༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༢༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡། SBI Dehradun དངུལ་ཁང་ཨང་ ༤།༤༡༨ GDF ད་ེའཛིན་
སོང་ནས་ཐུགས་ཞྱིབ་ཀྱིས་གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་ཐད། དངུལ་དེབ་དེ་བཞྱིན་ལོ་མང་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་དང༌། ལྷག་དོན་
སྐབས་དེའྱི་འབེལ་ཆགས་ལས་བྱེད་འཕ་ོའགྱུར་གྱིས་ད་ལྟ་འདྱི་ཞྱིབ་བྱ་ཡུལ་མེད་པའྱི་ཐོག་དངུལ་ཁང་ལམ་ལུགས་ལ་འགྱུར་བ་
ཕྱིན་འདུག་བཅས་ལ་བརྟེན་རད་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་དཀའ་ཙམ་བྱེད་འདུག་ཀང་འབེལ་ཡོད་དངུལ་ཁང་ལ་འབེལ་མོལ་མུ་མཐུད་ཐོག་
གཙང་སེལ་འབད་བརནོ་ཞུ་མུས་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
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འགན་ལྷན་ལ་སྙན་གསེང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༤༢༌ག༌༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༢༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༦། སོབ་ཡོན་འག་ོགོན་ལ་རྒྱབ་རྟནེ་སྱིལ་འཛནི་མདེ་པའྱི་ཐད། གཙང་
བཟ་ོཞུས་འཕྲསོ་གཅྱིག་པུ་ད་ེརྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་བཟ་ོདགོས་ཞེས་ཕབེས་དནོ་ལྟར་འདྱི་གའྱི་སོབ་ཡོན་ཞུ་སོད་
བྱ་སོལ་དུ་སོབ་ཕྲུག་གྱིས་སོབ་ཡོན་དངུལ་འབབ་སོབ་གྲྭའྱི་འཚང་ཡོན་སོགས་འག་ོགོན་བཏང་བའྱི་དངུལ་འཛིན་ང་ོམ་འདྱི་གར་
འབུལ་འབྱོར་མཚམས་སུ་མ་གཏོགས་དངུལ་འབབ་ཞུ་སོད་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་ལག་བསྟར་བྱེད་མུས་འབེལ་ཡོད་དངུལ་འཛིན་ད་ེ
ཉྱིད་བོར་བརླག་སོང་ཡོད་ཚོད་ད་ོབདག་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་སོབ་གྲྭ་ནས་བྱུང་འཛིན་ང་ོབཤུས་རག་ཐབས་ཁུངས་མངགས་སྔ་རེས་
བྱས་པར་བྱུང་འཛནི་ང་ོབཤུས་ཞུ་ཐབོ་བྱུང་མྱི་འདུག་སྟབས་གནས་སྟངས་རང་བབས་སུ་ལུས་ཡོད་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འགན་ལྷན་ལ་སྙན་གསེང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༤༢༌ག༌༣། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༢༌ཇ༌༥ རྱིས་སྙན་༣༌༡། སྱིག་གཞྱི་ཁ་གསལ་མེད་པའྱི་ཐད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་
རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༡༧ ནང་ཚུན་སྱིག་གཞྱི་ཁ་གསལ་བཟ་ོགལ་ཐད། བོད་ཁྱིམ་བླང་དོར་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལས་བྱེད་རྒས་ཡོལ་ལོ་
ཚད་ལོན་པ་ཞྱིག་དགོས་དབང་གྱིས་རྒས་ཡོལ་ཕར་འགངས་བྱེད་རྱིགས་མང་མཐའ་ལོ་གངས་ག་ཚོད་འཕར་འགངས་ཆོག་གྱི་
ཡོད་མདེ་གསལ་ཁ་མེད་གནས་བསར་བཅོས་འཆར་འབུལ་གྱིས་ཁ་གསལ་བཟ་ོསྟངས་ཞུ་འཐུས་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་སུ་སྙན་གསེང་གྱིས་ཁ་གསལ་བཟ་ོདགསོ། 
༡༤༢༌ག༌༤། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༢༌ཇ༌༦ རྱིས་སྙན་ ༣༌༢། རཇ་སྤུར་ས་ཆ་རོག་གེང་ཐད།རཇ་སྤུར་ས་ཆ་སྤུས་ཉོས་བྱས་པའྱི་
རསེ་འབེལ་ས་ཆ་བོད་ཁྱིམ་མྱིང་བྱང་ཐོག་མྱིང་སྒྱུར་སྙན་ཞུ་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་ཟྱིན་པ་མཇུག་འདེད་བྱེད་མུས་ཀང་
ལས་དོན་ད་ེརྱིགས་ལམ་འཕྲལ་བསྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་དངསོ་འབེལ་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཡྱིན་མངའ་གསལ་ལྟར་འདྱི་ནས་མུ་མཐུད་
རང་དནོ་རང་གཅསེ་ཀྱིས་མཇུག་སྙགེ་བྱས་ཏ་ེགང་མྱུར་དནོ་འབས་སྨྱིན་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ། 
༡༤༢༌ག༌༥། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༢༌ཇ༌༨ རྱིས་སྙན་ ༣༌༤། འགན་ལྷན་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་གསོལ་ཕོགས་སར་ཆ་གནང་
བའྱི་སནོ། སྔོན་རྱིས་འབུལ་སྟངས་ཕྲན་བུ་གཅྱིག་གྱུར་མེད་དབང་གྱིས་གཟྱིགས་ཚུལ་ད་ེརྱིགས་ཆགས་པ་ལས་ར་བའྱི་ལ་ོའཁོར་
གཅྱིག་གྱི་ཡོང་འཆར་དང་འག་ོའཆར་ཡོངས་རོགས་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ནས་བཀའ་འཁལོ་ཞུས་ཐོབ་ཀྱིས་ལག་བསྟར་བྱདེ་
ཀྱི་ཡོད་གནས་རསེ་ལའོ་ིརྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་ཞྱིབ་ཙམ་འགལེ་བརདོ་ཞུ་འཐུས་ཞུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འགན་ལྷན་དུ་གནས་སྟངས་འགེལ་བརདོ་ཀྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
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༡༤༢༌ག༌༦། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༢༌ཇ༌༡༢ རྱིས་སྙན་ ༣༌༨། སོབ་ཡོན་འཕྲོས་འཕར་ཐོལ་བསྡུ་བཞསེ་དགོས་གལ།གནས་དོན་
ད་ེསྐོར་རད་གཅོད་བྱས་སྐབས་སོབ་མ་ཚ་ེདབང་བོད་ལ་ཕྱིར་ལོག་བྱས་ཟྱིན་འདུག་པ་ད་ཆ་འདེད་ཁུངས་མེད་པ་ཆགས་འདུག་
གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འགན་ལྷན་ལ་སྙན་གསེང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༤༢༌ག༌༧། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༢༌ཇ༌༡༣ རྱིས་སྙན་ ༣༌༩། སོབ་ཡོན་ཐོབ་འཛིན་མེད་པའྱི་སོང། འདྱི་གའྱི་སོབ་ཡོན་ཞུ་སོད་
བྱ་སོལ་དུ་སོབ་ཕྲུག་གྱིས་སོབ་ཡོན་དངུལ་འབབ་སོབ་གྲྭའྱི་འཚང་ཡོན་སོགས་འག་ོགོན་བཏང་བའྱི་དངུལ་འཛིན་ང་ོམ་འདྱི་གར་
འབུལ་འབྱོར་མཚམས་སུ་མ་གཏོགས་དངུལ་འབབ་ཞུ་སོད་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་ལག་བསྟར་བྱེད་མུས་འབེལ་ཡོད་དངུལ་འཛིན་ད་ེ
ཉྱིད་བོར་བརླག་སོང་ཡོད་ཚོད་ད་ོབདག་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་སོབ་གྲྭ་ནས་བྱུང་འཛིན་ང་ོབཤུས་རག་ཐབས་ཁུངས་མངགས་སྔ་རེས་
བྱས་པར་བྱུང་འཛནི་ང་ོབཤུས་ཞུ་ཐབོ་བྱུང་མྱི་འདུག་སྟབས་གནས་སྟངས་རང་བབས་སུ་ལུས་ཡོད་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འགན་ལྷན་ལ་སྙན་གསེང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༤༢༌ག༌༨། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༢༌ཇ༌༡༤ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡༠། སྱིག་དནོ་བཞྱིན་ཕག་བསྟར་གནང་མེད་པའྱི་སནོ། ར་བའྱི་འབལེ་
ཆགས་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་རྒྱུགས་སོད་གྲུབ་འབས་ཨང་ཤོག་ང་ོམ་འབུལ་འཚེམས་གྱུར་བ་ལས་དངོས་སུ་སོབ་ཕྲུག་བདུན་
ཚང་མས་སབོ་སྦྱོང་མཐའ་འཁོངས་ཡོད་ཀང༌། ད་ཆ་ཚང་མ་སོབ་སྦྱོང་མཐར་སནོ་གྱིས་སྡོད་བྱང་སོགས་ཆ་རྟོགས་མེད་རུང་རད་
ཞྱིབ་བགྱིས་ཏ་ེལག་ཁེར་ང་ོམ་བསྡུ་རུབ་བྱ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འགན་ལྷན་ལ་སྙན་གསེང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༩༤༽ (༡༤༣) བདོ་ཁྱིམ་མཉམ་འབལེ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༠༨་༌༡༥ 
༡༤༣༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡ 
༡༤༣༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༤༣་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༡ 
༡༤༣༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༤༣་ཇ༡ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡ སོད་བསྡད་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་བཟོ་
གནང་རྒྱུ། ཕེབས་དགོངས་ལྟར་མཉམ་འབེལ་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་ག་སོད་བསྡད་ཁག་གཉྱིས་སད་ཟྱིན་པ་སྒོར་ ༡༤,༨༦༨ ད་ེ
བྱྱིངས་མཉམ་འབེལ་ཚོགས་མྱིའྱི་ཟླ་རེའྱི་གསོག་དངུལ་ལ་བརྟེན་གཙང་བཟ་ོདགོས་པ་རྱིམ་བཞྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ལས་མ་འདས་པ་ཞུ་རྒྱུ་
གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
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༩༥༽ (༡༤) སྣ་ེལནེ་འབལེ་མཐུད་ཁང༌། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༢༌་་༢༠༡༥ 
རྱིས་གཙང་ཟྱིན། 

༩༦༽ (༡༡༠) ལྡྱི་ལྱི་སྣ་ེལནེ་ཡན་ལག རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣༌་༌༢༠༡༤ 
རྱིས་གཙང་ཟྱིན། 

༩༧༽ (༡༣༣) ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་སྣར་ཐང་པར་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༡་༌༌༢༠༡༤ 
རྱིས་གཙང་ཟྱིན། 

༩༨༽ (༨) ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༢༌༌༢༠༡༤ 
༨༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༤ 
༨༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༨༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༣༌༧།༢ སདོ་བསྡད་ཡོད་མདེ་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ་༨༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡ དང་ ༤༌༡ ཡོང་བསྡད་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༨༌ཇ༌༤ རྱིས་སྙན་ ༥༌༢ བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ཆེད་རྒྱུན་གོན་ལོགས་སུ་ཞུས་ཡོད་མེད་
སྐོར། 
༨་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༡ 
༨༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༨༌ཇ་༡ རྱིས་སྙན་ ༣༌༣། རྱིས་ཟུར་ལྷག་པ་ཚ་ེརྱིང་ནས་ཡངོ་བསྡད་ཨ་སྒོར་ ༣,༦༡༠ ཐད། ད་ོབདག་
ལ་འབེལ་བ་ཞུས་འདུག་ཀང་ཡ་ལེན་བྱུང་མྱི་འདུག  དོན་ཁང་ནས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་འདུག རྱིས་
ཟུར་བད་ེཆནེ་ཆསོ་སྱིད་ཀྱི་རྱིས་ཆད་ཐད་ཕྱི་དྱིལ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་མུས་ཡྱིན་འདུག་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
རྱིས་ཟུར་ལྷག་པ་ཚ་ེརྱིང་ནས་ཡོང་བསྡད་ཨ་སྒོར་ ༣,༦༡༠ ད་ོབདག་ནས་ཟླ་རརེ་ཆ་བགོས་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཁོངས་
གསལ་བ་བཞྱིན་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས་རྒྱུ་དང་། རྱིས་ཟུར་བད་ེཆེན་ཆོས་སྱིད་ཀྱི་རྱིས་ཆད་ཐད་ཕྱི་དྱིལ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༩༩༽ (༩) ཨ་ོསྱི་ཀ་ོལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༢་་༢༠༡༤ 
༩༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༧ 
༩༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༦ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༣༌༥ སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༣༌༦ བོད་ཀྱི་རལོ་དབྱངས་དུས་སྟོན་དང་འབལེ་བའྱི་རགོས་དངུལ་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༌ཇ༌༤ རྱིས་སྙན་ ༣༌༩ གོང་རྱིམ་ལ་གནད་དནོ་སྙན་གསེང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ་སྐོར། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༌ཇ༌༥ རྱིས་སྙན་ ༤༌༡༌༠ འཕྲསོ་ལྷག་ཨ་ོསྒོར་གཙང་བཟ་ོདགསོ་སྐོར། 
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མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༌ཇ༌༦ རྱིས་སྙན་ ༤༌༢༌༠ འཕྲསོ་ལྷག་སྒོར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ་སྐོར། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༌ཇ༌༧ རྱིས་སྙན་ ༦༌༢ གོང་རྱིམ་ལ་གནད་དནོ་སྙན་གསེང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ་སྐོར། 
༩་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༡ 
༩༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩་ཇ་༡ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། MYOB མཉེན་ཆས་ནང་གསལ་རྱིས་ཁ་དང་འདྱི་ནས་བཏོན་པའྱི་རྱིས་ཁ་
གཉྱིས་མ་མཐུན་པའྱི་སོན་གནད་སྐོར་གོང་རྱིམ་ལ་གནད་དོན་སྙན་གསེང་ཞུས་ཏ་ེགཙང་བཟ་ོདགོས་གལ་ཐད། ལས་ཁུངས་ཀྱི་
རྱིས་ཆས་ནང་གསལ་རྱིས་ཁ་དང་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་པའྱི་རྱིས་ཁ་གཉྱིས་མ་མཐུན་པའྱི་སནོ་གནད་རྱིས་ཞྱིབ་
སྙན་ཐོའ་ིནང་གསལ་རྱིས་འག་ོ༧གསལ་བར་ཞྱིབ་འཇུག་སྐབས་ལ་ོམང་སྔནོ་ནས་རྱིས་འགོའ་ིལྷག་བསྡད་རྱིས་འཁུར་ཞུ་ཕོགས་
ཀྱི་བར་ཁད་ཐོན་པ་ཤ་སྟག་ལ་སོང་གཤམ་གསལ་ལྟར་རྱིས་འག་ོ ༦ རྱིས་བཅོས་ཀྱིས་རྱིས་ཁ་གཉྱིས་མཐུན་པ་བཟ་ོའགོད་ཞུས་
ཡོད། 
༤༽ རྱིས་མཐུན་བཟ་ོཐབས་མ་འགྱིགས་པ་རྱིས་འག་ོགཅྱིག་ཡོད་པ་ DIIR Budget Receivable Account ཡྱིན་པ་
དང་རྱིས་འགོ་དེར་བར་ཁད་ཨོ་སྒོར་ ༡༤,༧༠༤།༤༣ ཡོད་པ་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༢༠༡༡ གོང་ནས་རྱིས་འགོ་ལྷག་བསྡད་ 
(Opening Balance) རྱིས་འཁུར་ཞུ་ཕོགས་ཀྱི་བར་ཁད་ཡྱིན་པ་དང་རྱིས་རྱིང་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་ཀང་གནད་དོན་བརད་
གཅདོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་མ་བྱུང་སྟབས་མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ཨ་ོསྒོར་ ༡༤,༧༠༤།༤༣ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༠༠༽ (༡༠) སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༢་་༢༠༡༤ 
༡༠༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༦ 
༡༠༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༠༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡ འགྱིམ་འགྲུལ་ཉནེ་སྲུང་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་བའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༠༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༣༌༢ སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༠༌ཇ༌༦ རྱིས་སྙན་ ༤༌༡༌༡།༦ སདོ་བསྡད་སྐརོ། 
༡༠་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༣ 
༡༠༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༠་ཇ་༡ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༣། ༼ཀ༽ སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར་རྱིས་ལོ་རེས་
མར་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་བསར་ཞྱིབ་གནང་འཆར་ཡོད་པ་ལྟར་གནང་དགོས་ཐད། ད་ལྟའྱི་འཆར་དོན་ཁང་གྱི་རྱིས་ཁར་རྱིས་ཞྱིབ་
གནང་བསྡད་ཡྱིན་པར་སོང་འདྱི་ལ་ོརྱིས་ཞྱིབ་ཕེབས་སྐབས་སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་དང་འབལེ་བའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བསར་ཞྱིབ་
གནང་འཆར་ལྟར་བསྒྲུབ་མཚམས་གནས་སྟངས་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
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ད་ལྟའྱི་འཆར་དོན་ཁང་གྱི་རྱིས ་ཁར་རྱིས ་ཞྱིབ་གནང་བསྡད་ཡྱིན་པར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས ་རྱིས་གཙང་བཟོ་
དགསོ།༡༠༌ག༌༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༠་ཇ་༤ རྱིས་སྙན་ ༣་༢ ༼ཁ༽ སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འཕར་སོང་སྒོར་ 
༧,༠༠༠ གཙང་བཟ་ོདགསོ་གལ་ཐད།སུད་སྱི་རགོས་ཚགོས་ཞྱིག་ནས་དནོ་ཁང་བརྒྱུད་སུད་སྱི་བདོ་རྱིགས་ཚགོས་པའྱི་ཟློས་གར་
ལ་སྒོར་ ༤,༠༠༠ དང༌། སུད་སྱི་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ལ་སྒོར་ ༣,༠༠༠ བཅས་ཚོགས་པ་ཁག་གཉྱིས་ལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་
ཞལ་འདབེས་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་འདུག་པ་ལས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་ཆདེ་བྱུང་བ་ཞྱིག་རདེ་མྱི་འདུག་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འཕར་སོང་སྒོར་ ༧,༠༠༠ གཙང་བཟ་ོདགོས་གལ་ཐད།སུད་སྱི་དོན་ཁང་གྱི་རྱིས་འགོ་
ནང་གསལ་ཡདོ་ཚ་ེསྔནོ་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས། 
༡༠༌ག༌༣། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༠་ཇ་༥ རྱིས་སྙན་ ༤་༡་༡། ༡༽ བོད་གནས་བསར་ཞྱིབ་ལ་སོད་བསྡད་སྒོར་ ༣༡།༢༥ མགོགས་
མྱུར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས་ཐད།ད་བར་འབེལ་ཡོད་ནས་དོན་ཁང་ལ་བདའ་འདེད་གནང་བ་སོགས་བྱུང་མྱི་འདུག་ན་གལ་སྱིད་
སདོ་དགོས་མདེ་ཚ་ེསྱིག་དནོ་མ་དངུལ་ཁངོས་ག་བསྒྱུར་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
དནོ་ཁང་ནས་སྒརོ་ ༣༡།༢༥ བདོ་གནས་བསར་ཞྱིབ་ལ་སདོ་དགོས་མདེ་ཚ་ེག་བསྒྱུར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༠༡༽ (༨༢) ཤར་ཨ་ེཤ་ཡ་དང་ཉྱི་འངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༢་་༡༤ 
༨༢༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༣ 
༨༢༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༨༢༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢༌༡ ཟགོ་ཆད་ཐནོ་པའྱི་སྐརོ། 
༨༢་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༢ 
༨༢༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༨༢་ཇ་༢ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསྡད་སྒོར་ ༧,༧༠༢,༡༠༤ ཁོངས་ནས་ཁང་གའྱི་གཏའ་འཇོག་
སྒོར་ ༥.༥༥༧,༥༠༠ ཕུད་པའྱི་འཕྲོས་སྒོར་ ༢,༡༤༤,༦༠༤ གང་མགོགས་གཙང་བཟ་ོདགོས་གལ་ཐད། འཕྲོས་ཡོང་བསྡད་
སྒོར་ ༢,༡༤༤,༦༠༤ ནས་སྒོར་ ༧༥,༠༠༠ ཙམ་ལས་གཞན་ཡོང་བསྡད་རྣམས་ཆ་ཚང་རྱིས་གཙང་ཟྱིན། འཕྲོས་ཡོང་བསྡད་
སྒོར་ ༧༥,༠༠༠ ད་ེཡང་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་གང་མགགོས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོརྒྱུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འཕྲསོ་ཡངོ་བསྡད་སྒརོ་ ༧༥,༠༠༠ ཡོང་ར་ེཡོད་མདེ་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༨༢༌ག༌༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༨༢་ཇ་༣ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསྡད་སྒོར་ ༨༧,༧༧༩,༩༤༡།༢༦ འདུག་པས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་བཅོལ་དངུལ་ཕུད་པའྱི་ལྷག་འཕྲོས་རྣམས་གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་གལ་ཐད།  སོད་བསྡད་ཉྱི་སྒོར་ 
༨༧,༧༧༩,༩༤༡།༢༦ ཁངོས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཅོལ་དངུལ་ཕུད་ད་ལྟའྱི་འཆར་ཉྱི་སྒོར་ ༡༦༧,༩༩༧ ཙམ་ལས་
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གཞན་རྣམས་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འདུག འཕྲོས་སོད་བསྡད་སྒོར་ ༡༦༧,༩༩༧ ད་ེཡང་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་
བཟ་ོརྒྱུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཅལོ་དངུལ་ཕུད་པའྱི་ལྷག་འཕྲསོ་སྒརོ་ ༡༦༧,༩༩༧ ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༡༠༢༽ (༨༣) ཐ་ེཝན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༡༌༌༡༣ 
༨༣༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༤ 
༨༣༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༨༣༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༥༌༡ དང་བླངས་ཞལ་འདབེས་དབེ་གཅྱིག་ཆད་པའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༨༣༌ཇ༌༤ རྱིས་སྙན་ ༦༌༡ བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ་སྐོར། 
༨༣་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༢ 
༨༣༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༨༣ཇ་༡ རྱིས་སྙན་ཨང་ ༤་༡་༠། ཡོང་བསྡད་ཐད་ཞྱིབ་མཇུག་གྱིས་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོ
དགོས་ཐད། རྱིས་ཁའྱི་ནང་གསལ་ཡོང་བསྡད་ཟུར་བཏོན་གནང་བའྱི་ཐོ་གཞུང་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུགས་ཞུས་མུས་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༣༡ གོང་ཡོང་བསྡད་ཆ་ཚང་རྱིས་གཙང་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༨༣༌ག༌༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༨༣ཇ་༢ རྱིས་སྙན་ཨང་ ༤་༢་༠། སདོ་བསྡད་ཐ་ོགཞུང་ཟུར་བཏནོ་གནང་ཁག་གང་མགོགས་རྱིས་
གཙང་བཟ་ོདགསོ་ཐད། རྱིས་ཁ་ནང་གསལ་སོད་བསྡད་ཐ་ོགཞུང་ཟུར་བཏོན་གནང་བའྱི་ཐ་ོགཞུང་ཁག་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་མུས་ཐགོ་
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༣༡ གོང་སདོ་བསྡད་ཁག་རྱིས་གཙང་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ལན་གསལ་ལྟར་སདོ་བསྡད་ཁག་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགསོ། 

༡༠༣༽ (༡༠༥) བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣༌༌༡༤ 
༡༠༥༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༡ 
༡༠༥༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༧ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༠༥༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༡༌༡༌༡ སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༠༥༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༡༌༡༌༢ གཏའ་འཇགོ་བྱུང་འཛནི་མྱིག་སྟནོ་མདེ་པའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༠༥༌ཇ༌༤ རྱིས་སྙན་ ༡༌༡༌༤ སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༠༥༌ཇ༌༥ རྱིས་སྙན་ ༡༌༡༌༥ བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་ལས་བྱདེ་ཀྱི་གསགོ་དངུལ་སྐོར། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༠༥༌ཇ༌༦ རྱིས་སྙན་ ༡༌༡༌༦ སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ། 
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མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༠༥༌ཇ༌༧ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡ སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༠༥༌ཇ༌༡༡ རྱིས་སྙན་ ༥༌༡༌༠ འཛནི་སོང་དདོ་བརྒྱ་ཆ་ ༤ འབབ་འབུལ་བསྡད་སྐརོ། 
༡༠༥་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༤ 
༡༠༥༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༠༥་ཇ་༣ རྱིས་སྙན་ ༡་༡་༣། སོད་བསྡད་དང་ཡོང་བསྡད་རྱིང་པ་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་ཐད། 
རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ནང་ཚུན་སོད་བསྡད་དང་ཡོང་བསྡད་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས་རྒྱུའྱི་ཐད། ཉ་ེའཆར་འབྱོར་
བའྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥༌་་༢༠༡༦ ལོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ་ིཟུར་འཛར་བཞྱིན་ལྷན་ཁང་སོ་སོར་ཕྱིར་སོག་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོརྒྱུ་
ཞུས་ཡོད་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སདོ་ཡངོ་རྱིང་པ་རྣམས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་གང་མགགོས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༠༥༌ག༌༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༠༥་ཇ་༨ རྱིས་སྙན་ ༤་༡་༡། ཡོང་བསྡད་ཐད།ཨ་དཔེ་བསྟན་འཛིན་ནས་སྒོར་ ༡,༣༩༩།༥༦ 
བསྟན་འཛིན་སོལ་དཀར་ནས་སྒོར་ ༢,༠༠༠ བཅས་ཁོན་བསྡོམས་སྒོར་ ༣,༣༩༩།༥༦ ད་ེསྔོན་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོདོན་ཚན་ ༢༥༨ དུ་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༠༨་་་༢༠༠༩ ནང་ཕྱིར་བསྡུ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་དང༌། ད་ེལྟར་མ་བྱུང་ཚ་ེསྱི་རྒྱུ་སྒེར་
ཟས་བྱས་པ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་གནང་ཕགོས་དགསོ་རྒྱུ་གསལ་ནའང༌། ད་ེབཞྱིན་ལག་བསྟར་བྱུང་མྱི་འདུག་པས་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་
་༢༠༡༧ ནང་ངེས་པར་དུ་ཕྱིར་བསྡུ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་དང༌། ད་ེལྟར་མ་བྱུང་ཚ་ེསྙན་ཐ་ོགོང་མའྱི་ཐག་གཅོད་ལམ་སྟོན་ལྟར་ལག་
བསྟར་དགོས་རྒྱུ་གསལ་ཐད། རྱིས་སྙན་ནང་གསལ་ཡོང་བསྡད་ཁག་བསར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུ་དགསོ་ཞུས་ཡོད། ཡོང་བསྡད་དང་
སདོ་བསྡད་གསལ་ཁག་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་གྱིས་ཡོང་ར་ེབལ་བ་དང་སོད་དགསོ་མེད་པ་ཁག་སྱིག་དནོ་ཞྱིབ་འཇུགས་ཚོགས་
ཆུང་བསྐ་ོདགསོ་པའྱི་བཀདོ་མངགས་ཡང་ཞུས་འདུག་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ཨ་དཔེ་བསྟན་འཛིན་ནས་སྒོར་ ༡,༣༩༩།༥༦ དང་། བསྟན་འཛིན་སོལ་དཀར་ནས་སྒོར་ ༢,༠༠༠ ཁོན་བསྡོམས་སྒོར་ 
༣,༣༩༩།༥༩ བདའ་འདདེ་ནན་འདངོས་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་དགོས་རྒྱུ་དང་།གལ་ཏ་ེཡ་ལན་མ་བྱས་ཚ་ེམང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོལྟར་ལག་
བསྟར་དགོས། 
༡༠༥༌ག༌༣། མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༥་ཇ་༩ རྱིས་སྙན་ ༤་༡་༢། རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བྱ་བསྡད་ཁོངས་ཡོང་བསྡད་སྒོར་ 
༢༡,༧༦༤།༧༤ ཡོང་ར་ེདངོས་འབེལ་མེད་ཚ་ེརྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ་གསལ་ཐད། རོགས་དངུལ་བེད་
སོད་བྱ་བསྡད་ཁོངས་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་དངུལ་འབབ་ད་ཆ་ཡོང་ར་ེབལ་བར་སོང་སྱིག་དོན་རྱིས་བསུབ་དང་ག་བསྒྱུར་ཚོགས་ཆུང་
ཆདེ་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་གཙང་བཟ་ོའཐུས་ཆགོ་པ་ཞུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སྒོར་ ༢༡,༧༦༤།༧༤ ཡོང་ར་ེར་བ་ནས་མེད་ཚ་ེསྱིག་དནོ་བཞྱིན་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
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༡༠༥༌ག༌༤། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༠༥་ཇ་༡༠ རྱིས་སྙན་ ༤་༢་༠། སདོ་བསྡད་སྒོར་ ༢,༡༥༩,༣༡༨།༣༠ དངུལ་འབོར་ད་ེདག་སདོ་
དགོས་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ལ་སྙན་གསེང་ཞུས་ཏེ་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ནང་ཚུན་ངེས་པར་རྱིས་
གཙང་བཟ་ོདགསོ་གསལ་ཐད། སདོ་བསྡད་དངུལ་འབབ་ཟུར་བཏནོ་གནང་བ་དངསོ་སུ་སདོ་དགོས་མདེ་ཚ་ེསྱིག་དནོ་རྱིས་བསུབ་
དང་ག་བསྒྱུར་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌་་༢༠༡༧ ནང་ཚུན་ངེས་པར་རྱིས་གཙང་བཟོ་འཐུས་ཆོག་པ་ཞུ་
གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ལ་ོམང་སངོ་བའྱི་སདོ་བསྡད་རྣམས་སདོ་དགོས་མདེ་ཚ་ེག་བསྒྱུར་གྱིས་ལུགས་མཐུན་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༡༠༤༽ (༡༨) འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ 
༡༨༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༩ 
༡༨༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༧ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༨༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣། ཀ༡ བསུ་ན་མདའ་སབོ་ཕྲུག་ ༢༠ ཛ་དག་སྨན་བཅོས་སྐོར། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༨༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༩ སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༨༌ཇ༌༤ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡ སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༨༌ཇ༌༥ རྱིས་སྙན་ ༣༌༢ ལས་བྱདེ་ཟུར་ཕགོས་ཞུ་ཕོགས་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༨༌ཇ༌༧ རྱིས་སྙན་ ༣༌༦ ཡོང་བསྡད་དགོས་དངུལ་དང་ཐབོ་འཛིན་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༨༌ཇ༌༨ རྱིས་སྙན་ ༣༌༩ སདོ་བསྡད་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༨༌ཇ༌༩ རྱིས་སྙན་ ༤༌༢ Posters བཟ་ོག་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ་སྐོར། 
༡༨་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༢ 
༡༨༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༨་ཇ་༣ རྱིས་སྙན་དོན་ཚན་ ༡་༢་༡༠  ༢༽ འཕྲོད་བསྟེན་ལས་བྱེད་བསྟན་འཛིན་དབང་མོ་ནས་
སྒོར་  ༤༡༠ དང་། རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡༠། ༡༡༽ བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་ནས་སྒརོ་ ༢,༣༤༠  རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡༠། ༡༣༽ དངུལ་
གཉེར་ནོར་བུ་དབང་འདུས་ནས་སྒོར་ ༧༣༩ གཞན་ཟུར་བཀོལ་རྱིས་ཁའྱི་ནང་ ༡༽ཟླ་བ་མཚམས་གཅོད་ནས་སྒོར་ ༣ ,༧༡༩  
༣༽ཕུར་བུ་སོལ་མ་ནས་སྒོར་ ༤༠༠ བཅས་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༌༌༡༧ ནང་ཚུན་བསྡུ་ལེན་ཟྱིན་པ་དགོས་ཐད།ཡོང་བསྡད་རྱིང་པ་
གཙང་བཟ་ོདགསོ་གསལ་ཐད། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
དངུལ་གཉརེ་ནརོ་བུ་དབང་འདུས་ནས་འཕྲསོ་སྒརོ་ ༧༣༩ མུ་མཐུད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༨༌ག༌༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༨་ཇ་༦ རྱིས་སྙན་༣་༥། ལས་བྱེད་ཀྱི་གསོག་དངུལ་ཐད། ཁབ་ཁོངས་ལས་བྱེད་གངས་ ༩༩ 
གསོག་དངུལ་འབབ་སྒོར་ ༢,༦༦༡,༨༡༠།༩༠ སོད་དགོས་ཡོད་མེད་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བཞྱིན་པ་ལྟར་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ 
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ནང་ཚུན་གཙང་བཟ་ོདགོས་རྒྱུའྱི་ཐད། དབུས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་ཏ་ེསྨན་ཁང་བརྒྱུད་བཀོད་ཁབ་ང་ོབཤུས་མཉམ་
སྦྱར་ཞུས་ཡོད་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ལས་བྱདེ་གངས་ ༩༩ གསོག་དངུལ་འབབ་སྒོར་ ༢,༦༦༡,༨༡༠།༩༠ ནས་འཕྲསོ་སྒོར་ ༩༦༢,༡༠༢ མུ་མཐུད་རྱིས་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ། 

༡༠༥༽ (༡༢) མངནོ་དགའ་སབོ་གྲྭ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣༌༌༢༠༡༤ 
༡༢༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༦ 
༡༢༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༢༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣ ཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་དང་འབལེ་བའྱི་སནོ་གནད་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༢༌ཇ༌༥ རྱིས་སྙན་ ༤༌༢ སདོ་བསྡད་ལྷག་བསྡད་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༢༌ཇ༌༦ རྱིས་སྙན་ ༥༌༢ བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར། 
༡༢་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༣ 
༡༢༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༢༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢། མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་ས་ཆ་བར་ེལེན་ཐད། ས་ཆ་བར་ེལེན་དང་མྱིང་
བསྒྱུར་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གཙང་མ་བཟོས་ཏ་ེརྱིས་ཞྱིབ་རེས་མར་མྱིག་སྟོན་བྱ་དགོས་གསལ་ཐད།འཕྲོད་བསྟེན་དྲུང་ཚབ་
འཆྱི་མེད་རྱིག་འཛིན་ལགས་དང་། སྒེར་དྲུང་བཀ་ཤྱིས་དབྱངས་འཛོམས་རྣམ་གཉྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་
མངོན་སོབ་ཏུ་གཞུང་འབེལ་ཕེབས་སྐབས་འབེལ་ཡོད་ས་བདག་རྒྱ་གར་བ་ཆེད་བསྒུགས་གནང་ཡང་མ་སེབས་སྟབས་གནང་
ཐབས་མ་བྱུང་།མངནོ་དགའ་སབོ་གྲྭའྱི་འགན་འཛིན་དང་རྱིས་པ་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ནང་དང་། ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༢༣ དང་ ༢༨ 
བསྟུད་མར་ཕྱིན་པས་ས་ཆའྱི་སྐརོ་གང་མྱུར་ཡྱིག་ཐགོ་གནང་རྒྱུའྱི་ཁས་ལནེ་གནང་ཡོད་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ། 
༡༢༌ག༌༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༢༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༣༌༢། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཕག་བསྟར་གནང་མེད་པ་དང་། ལས་བྱེད་
གསོལ་ཕོགས་སོགས་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་ཐད། རྱིས་ལོ་རེས་མའྱི་ནང་གཙང་བཟ་ོབྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་གནས་གསལ་བ་ལྟར་ད་ེདོན་
དགོས་རྒྱུ་གསལ་ཐད། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་ལག་བསྟར་ཞུ་
མུས་དང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་གཙང་བཟ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
གསལོ་ཕགོས་འཕར་སདོ་སྒརོ་ ༣༦,༩༧༨ ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
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༡༢༌ག༌༣། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༢༌ཇ༌༤ རྱིས་སྙན་ ༤༌༡། ཡོང་བསྡད་ལྷག་བསྡད་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་
མ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་གསལ་ཐད། མངོན་སོབ་ལས་ཟུར་གངས་ ༣ གྱི་གསོག་དངུལ་གཅོགས་འཐེན་དང་། TDS on FDR 
interest འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཡོང་བསྡད་ཡྱིན། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོའ་ིནང་ཡོང་བསྡད་མདེ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ཡོང་བསྡད་འཕྲསོ་སྒརོ་ ༩༣,༡༥༥།༥༠ མུ་མཐུད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༡༠༦༽ (༡༦) ཧུན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང༌སྨན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣༌་་༢༠༡༤ 
༡༦༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༧ 
༡༦༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༦༌ཇ༌༥ རྱིས་སྙན་ ༣༌༢ ར་དགངོས་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༦༌ཇ༌༦ རྱིས་སྙན་ ༣༌༦ དབུས་ས་གཉྱིས་ནས་སྔ་འདནོ་ཞྱིབ་བསྡུར་གནང་སལོ་མདེ་པའྱི་སྐརོ། 
༡༦ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༥ 
༡༦༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༦༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡། འབབ་ཁལ་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་ཐད། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་
ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༦ པའྱི་རྒྱབ་གཉེར་སྙན་ཐ་ོདོན་ཚན་ ༡༡༦༌ཆ༌༡ ནང་གསལ་རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༩༌༌༌༡༠ ལོའ་ིའབབ་ཁལ་སྒོར་ 
༡༡,༢༥༡ ད་ེདག་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡ ལོའ་ིནང་ཕྱིར་སོག་བྱུང་ཞེས་རྱིས་ཞྱིབ་པར་དབུ་སྐོར་ཞུས་པ་དང་། ད་ཆ་ཕྱིར་སོག་ཡོང་
ར་ེབལ་ལུགས་འགེལ་བརོད་གནང་བཞྱིན་པ་ད་ེདག་ལས་དོན་འཐུས་ཤོར་བྱུང་བར་སོང་། འབེལ་ཆགས་རྱིས་པ་བླ་ོབཟང་མཚ་ོ
མ་ོདང་། སྨན་ཁང་འགན་འཛནི་ངག་དབང་ཐུབ་བསྟན་གཉྱིས་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགསོ་རྒྱུ་གསལ་བ་བཞྱིན་ལག་བསྟར་ངསེ་གནང་
དགོས་རྒྱུ་གསལ་ཐད། འབེལ་ཆགས་སྨན་ཁང་འགན་ཟུར་ངག་དབང་ཐུབ་བསྟན་དང་། རྱིས་ཟུར་བླ་ོབཟང་མཚ་ོམ་ོགཉྱིས་ནས་
སྐབས་དེར་དངུལ་ཁང་ལ་འབེལ་བ་ཞུས་པའྱི་རྒྱབ་བརྟེན་ཡྱིག་ཆ་དང་། ཆག་ཡང་དུས་ཐོག་ཞུ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་
བཤད་འབུལ་དགོས་བཀདོ་ཁབ་ཞུས་ཡདོ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འབབ་ཁལ་སྒོར་ ༡༡,༢༥༡ འབལེ་ཡདོ་ནས་འགན་ཁུར་ཚད་ལྡན་བཞེས་ཏ་ེརྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས། 
༡༦༌ག༌༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༦༌ཇ༌༢ རྱིས་ཁ་གཉྱིས་མཐུན་གྱི་མེད་པའྱི་ཐད། རསེ་ལོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་སྔནོ་ངསེ་པར་དུ་རྱིས་བཅོས་
ཞུ་དགོས་གསལ་ཐད། དབུས་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥།༠༤།༡༥ འཁདོ་བཀོད་ཁབ་ཕེབས་དནོ་དུ་རྱིས་ལ་ོ 
༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ནས་བཟུང་རྱིས་ཞྱིབ་འགརོ་གཞྱི་མྱི་འབྱུང་ཆདེ་ཁབ་ཁངོས་སྡ་ེཚན་ས་ོསའོ་ིརྱིས་ལ་ོརང་བཀག་གྱི་རྱིས་འག་ོབརྒྱབ་
ཟྱིན་པའྱི་རྱིས་ཁ་འབྱརོ་རྱིམ་བཞྱིན་རྱིས་ཞྱིབ་ས་གནས་སུ་དུས་ཐགོ་རྱིས་ཞྱིབ་པ་ཆདེ་གཏངོ་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་འཁདོ་བཞྱིན་ས་གནས་
ནས་ལ་ོརང་བཀག་གྱི་རྱིས་ཁ་དུས་ཐོག་ཁུངས་ཕུལ་ཟྱིན་ནའང་། སྨན་ཁང་གྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལོའ་ིརྱིས་ཁ་རྱིས་ཞྱིབ་
གནང་བསྡད་དང་། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པས་ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༦ སྔོན་རྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་རྱིས་ཁ་བཅས་
འབབ་ཁལ་དང་དེབ་སེལ་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་ཡྱིག་ཆ་མཁ་ོསོད་ཟྱིན་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། རྱིས་ཞྱིབ་གཉྱིས་ཀའྱི་དགོངས་
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མཐུན་མ་བྱུང་ཚ་ེརྱིས་ཁ་མཐུན་པ་བཟ་ོཐབས་དཀའ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་སོང་རྱིས་ཁ་མཐུན་པ་བཟ་ོཐབས་ཡོད་ཚ་ེའབད་བརོན་
ཞུ་འཐུས་ཆགོ་པ་ཞུས་ཡདོ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༦༌ག༌༣། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༦༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣། རྱིས་ཁ་གཉྱིས་མཐུན་གྱི་མེད་པའྱི་ཐད། རེས་ལོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་སྔོན་
ངསེ་པར་དུ་མཐུན་ཐབས་བཟ་ོདགསོ།གོང་དུ་གསལ་བཤད་ཞུས་ཡདོ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འབལེ་ཡདོ་ནས་འགན་ཁུར་བཞསེ་ཏ་ེམཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༦༌ག༌༤། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༦༌ཇ༌༤ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༦། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས་ཁ་དང་འདྱི་གའྱི་རྱིས་ཁ་མ་
མཐུན་པའྱི་ཐད། རེས་ལོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་སྔོན་ངེས་པར་དུ་མཐུན་ཐབས་བཟ་ོདགོས་རྒྱུ། དབུས་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ནས་
རྱིས་ཞྱིབ་ས་གནས་སུ་དུས་ཐགོ་གཏངོ་གནང་མཛད་ཚ་ེརྱིས་ཁ་གཉྱིས་མཐུན་པ་བཟ་ོཐབས་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༦༌ག༌༥། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༦༌ཇ༌༧ རྱིས་སྙན་ ༤༌༢། སོད་བསྡད་ལྷག་མ་སྒོར་ ༢༨,༢༥༤ གང་མགོགས་གཙང་བཟ་ོདགོས་
རྒྱུ་གསལ་ཐད། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་སྨན་ཁང་གྱི་དགོས་དངུལ་གཏོང་སྐབས་རྱིས་སྦྱོར་ལམ་ནས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོ
ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སྒོར་ ༢༨,༢༥༤ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༡༠༧༽ (༣༤) ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གྱིང་སྨན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣་་་༢༠༡༤ 
༣༤༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢ 
༣༤༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༣༤་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༢ 
༣༤༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༣༤༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༢༌༡། ཡོང་བསྡད་སྒོར་ ༣,༣༧༡ འདུག་པ་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༡༦ ནང་
གཙང་བཟ་ོགནང་རྒྱུ་ཡྱིན་འཁོད་པ་ལྟར་གཙང་བཟ་ོདགོས་རྒྱུ་གསལ་ཐད། ས་གནས་སྨན་ཁང་གྱི་རྱིས་ཁར་རྒྱ་གར་ཆསེ་མཐོའ་ི
རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་ག་དདོ་སྒརོ་ ༣,༣༧༡ འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཡོང་བསྡད་གསལ་འཁདོ་ཡདོ་ནའང་། འདྱི་གའྱི་རྱིས་ཁང་ལ་
འདྱི་སྐརོ་འདྱི་རད་སྐབས་སྱིལ་འཛིན་ཁག་ལ་ོརང་བཀག་ནང་རྱིས་རྒྱག་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད་སྟབས་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་
ཁའྱི་ནང་རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་ག་དོད་སོད་དགོས་གསལ་མྱིན་ལ་བརྟེན་དེའྱི་སྐོར་ས་གནས་སུ་འདྱི་རད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན ་
གསལ་བ། 
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ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ཡོང་བསྡད་སྒརོ་ ༣,༣༧༡ དབུས་ས་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིས་ཁ་མཐུན་པར་བཟསོ་ཏ་ེརྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༣༤༌ག༌༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༣༤༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༢༌༢། སོད་བསྡད་སྒོར་ ༡༦༩,༠༥༤།༩༥ ནས་སྒོར་ ༡༤,༧༠༡ རྱིས་
གཙང་བཟོས་འཕྲོས་སྒོར་ ༡༥༤,༣༥༣།༩༥ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༢༠༡༦ ནང་གཙང་བཟ་ོགནང་རྒྱུ་ཡྱིན་གནས་གསལ་བ་ལྟར་
གཙང་བཟ་ོདགསོ་གསལ་ཐད། ར་ཝང་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁང་ནས་གནང་བའྱི་གསལ་བཤད་དང་རྒྱབ་ལངོས་རྱིས་ཁ་
ང་ོབཤུས་ཟུར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སདོ་བསྡད་ལྷག་འཕྲསོ་སྒརོ་ ༡༠,༦༥༨།༤༤ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༡༠༨༽ (༣༧) སྡ་ེལྡུན་བད་ེསྱིད་གྱིང་འཕྲདོ་བསྟནེ་སྨན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣་་་༢༠༡༤ 
༣༧༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢ 
༣༧༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༣༧་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༢ 
༣༧༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༣༧༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༤༌༡། ཡོང་བསྡད་ལྷག་འཕྲོས་རྣམས་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ལོའ་ིནང་
རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ་གསལ་ཐད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤།༠༣།༣༡ ཉྱིན་རྱིས་གསལ་ཡོང་བསྡད་སྒརོ་ ༦༩,༨༣༩ གསལ་ཁངོས་ནས་
འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་འབབ་ཁལ་ཡོང་བསྡད་སྒོར་ ༦༣,༣༣༩ དང་། ཁ་པར་གཏའ་འཇགོ་སྒོར་ ༣,༥༠༠ ད་ེབཞྱིན་
ཀྱི་སྱི་ནད་གས་ོཁང་ཉམས་གསོའ་ིག་སྒོར་ ༣,༠༠༠ ཕུད། གཞན་ཡངོ་བསྡད་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༌༡༧ ལོར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོཐབས་
འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འཕྲསོ་ཡངོ་བསྡད་རྣམས་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༣༧༌ག༌༢། མང་རྱིས ་སྙན་ཐོ་ ༣༧༌ཇ༌༢ རྱིས ་སྙན་ ༤༌༢། སོད་བསྡད་ལྷག་འཕྲོས ་སྒོར་ ༢༤ ,༩༠༡།༦༠ རྱིས ་ལོ་ 
༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧ ནང་ཚུན་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ་གསལ་ཐད། གོང་གསལ་སོད་བསྡད་ལྷག་འཕྲསོ་སྒརོ་ ༢༤,༩༠༡།༦༠ གསལ་
ཁོངས་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་ག་ཡོན་སྒོར་ ༣,༠༠༠ དང་། Selmon Co. Ltd སྒོར་ ༡༢,༥༠༠ དང་། གོ་ནད་བརྟག་དཔྱད་སྒོར་ 
༧༡༠ བཅས་དངོས་སུ་སོད་དགོས་མེད་པ་སོང་ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏ་ེརྱིས་གཙང་བཟ་ོཐབས་ཞུས་འདུག་གསལ་
བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སདོ་བསྡད་འཕྲསོ་ལྷག་སྒོར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༡༠༩༽ (༤༣) ཅནོ་ཏ་ར་ནང་ཆནེ་སྨན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣་༌་༢༠༡༤ 
༤༣༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡ 
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༤༣༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༤༣་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༡ 
༤༣༌ག༌༡། མང་རྱིས ་སྙན་ཐོ་ ༤༣༌ཇ༌༡ རྱིས ་སྙན་ ༤༌༢། སོད་བསྡད་་ཐད། འཕྲོད་བསྟེན་སོབ་གསོའ་ི (Health 
Education) ཆདེ་འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་སྒོར་ ༩༠༡ དང་། སྒོར་ ༩༠༡ ཁོན་བསྡོམས་པའྱི་སྒོར་ ༡,༨༨༢ བྱུང་བ་ལས་
སོང་ཁའྱི་ནང་གསལ་མེད་པ་སྨན་ཁང་དང་རྱིས་ཁ་རྱིང་པ་རྣམས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ལན་གསལ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་གནས་གསལ་
བ་ལྟར་གང་མགགོས་གཙང་བཟ་ོདགསོ་རྒྱུ་གསལ་ཐད། ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱི་གསལ་བཤད་ང་ོབཤུས་དང་།དན་རྟགས་རྱིས་
ཤོག་ཟུར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སྒོར་ ༡,༨༨༢ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༡༡༠༽ (༤༦) ལ་དྭགས་འཕྲདོ་བསྟནེ་སྨན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣་་་༢༠༡༤ 
༤༦༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢ 
༤༦༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༤༦༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༣༌༣ རྱིས་པ་སྦྱོང་བརྡར་སདོ་དགོས་སྐོར། 
༤༦་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༡ 
༤༦༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༤༦༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣། སྨན་ཁང་ཆེད་དུ་འཕྲུལ་ཆས་གསར་ཉ་ོཞུས་པ་ས་གནས་སུ་འབྱོར་
མེད་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་གནང་དོན་ལྟར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས་གསལ་ཐད།ལ་དྭགས་ལྷ་ོབྱང་གཞྱིས་སྱི་ལས་
ཁང་ནས་ ༢༠༡༥།༨།༢༠ འཁོད་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ལ་དྭགས་གཞྱིས་སྱི་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་པས་ཞྱིབ་འཇུག་
ཞུས་པའྱི་རྒྱབ་གཉརེ་སྙན་ཐའོ་ིང་ོབཤུས་ཟུར་འབུལ་ཞུས་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སྨན་ཁང་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་གསར་ཉ་ོཞུས་པ་ས་གནས་སུ་འབྱོར་མེད་པའྱི་ཐད་འབེལ་ཡོད་འགན་འཁུར་སུ་ཆགས་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་
དགསོ། 

༡༡༡༽ (༥༣) སྱིམ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གྱིང་སྨན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣་་་༢༠༡༤ 
རྱིས་གཙང་ཟྱིན། 

༡༡༢༽ (༥༩) སྱིར་འཕྲདོ་བསྟནེ་སྨན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣་་་༢༠༡༤ 
༥༩༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡ 
༥༩༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༥༩་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༡ 
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༥༩༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༥༩༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༣༌༣། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་གྱི་སེད་ཁལ་ཕྱིར་བཞེས་ཐད་འཕྲོད་བསྟེན་
ལས་ཁུངས་ནས་འབབ་ཁལ་ལས་ཁུངས་སུ་ཞབས་བསྐུལ་གྱིས་ཕྱིར་བཞེས་ཐུབ་ཐབས་ཞུ་དགོས་གསལ་ཐད།  རྱིས་ལོ་ 
༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོའ་ིདུས་བཀག་སེད་བཅོལ་སེད་ཁལ་དངུལ་འབབ་སྒོར་ ༡༥,༦༡༩ འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱིར་སོན་བྱུང་
བ་རྱིས་སྦྱོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འཕྲསོ་འབབ་ཁལ་ལས་ཁུངས་ནས་རྱིམ་སནོ་ཡངོ་ཐབས་འབད་བརནོ་ཞུ་འཐུས་ཆགོ་པ་ཞུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
དུས་བཀག་སེལ་བཅོལ་དངུལ་འབབ་སྒོར་ ༡༥,༦༡༩ དང་འཕྲོས་འབབ་ཁལ་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་
བཟ་ོདགསོ། 

༡༡༣༽ (༧༡) བསུ་ན་མདའ་འཕྲདོ་བསྟནེ་སྨན་ཁང༌། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣་་་༢༠༡༤ 
རྱིས་གཙང་ཟྱིན། 

༡༡༤༽ (༨༡) བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚགོས། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༠༤༌་་༢༠༡༣ 
༨༡༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢ 
༨༡༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༨༡༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༣༌༤།ཀ སྔ་འདནོ་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ། 
༨༡་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༡ 
༨༡༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༨༡༌ཇ་༢ རྱིས་སྙན་ ༦། འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་གྱི་བསྡུ་འབབ་སྒོར་ ༥༡,༠༢༣ དཔལ་འབྱོར་
ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་བའྱི་བྱུང་འཛནི་ང་ོབཤུས་མཉམ་སྦྱར་ཞུས་ཡོད་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་གྱི་བསྡུ་འབབ་སྒོར་ ༥༡,༠༢༣ དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་བའྱི་དན་རྟགས་ཟུར་སྦྱར་འཛིན་
ཨང་ ༦༩༤༠ དངུལ་འབོར་ཁ་མ་མཐུན་དབར་མུ་མཐུད་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༡༡༥༽ (༩༡) མནོ་ག་ོའདདོ་རྒུ་གྱིང་སྨན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༡༌༌༌༢༠༡༢ 
༩༡༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༤ 
༩༡༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༩༡་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༤ 
༩༡༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༡༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡། སྨན་པ་བསྟན་འཛནི་ནརོ་བཟང་གྱིས་སྡ་ེཚན་གཞན་ནས་ལས་དདོ་འཕར་
མ་བཞསེ་ལནེ་གནང་བའྱི་ཐད། བསྡམོས་སྒོར་ ༨༠,༣༧༦ འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་བཀདོ་ཁབ་གནང་དནོ་ལྟར་ཕག་བསྟར་
གནང་དགོས་གསལ་ཐད། འདྱི་ནས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༦ འཁོད་སྙན་ང་ོབཤུས་ཟུར་འབུལ་
ཞུས་ཡོད་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
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སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་ནོར་བཟང་ནས་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༢༠༡༢ ནང་སྒོར་ ༨༠༣༧༦ དང་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༥ ནང་སྒོར་ 
༣༠༦༢༥ བསྡམོས་སྒོར་ ༡༡༡,༠༠༡ ནས་འཕྲསོ་སྒརོ་ ༡,༦༤༧མུ་མཐུད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༩༡༌ག༌༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༡༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༣༌༥༌༣༌༥། ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་གཏའ་འཇོག་རྱིས་བསུབ་
བཏང་བའྱི་ཐད། ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཐོབ་མཚམས་རྱིས་བསུབ་གནང་དགོས་གསལ་ཐད།དབུས་ནས་ལུགས་
མཐུན་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཐབོ་མཚམས་རྱིས་བསུབ་གཏངོ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༩༡༌ག༌༣། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༩༡༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༣༌༥༌༣༌༦། ཁ་དབང་བེད་མེད་ལྷག་པའྱི་ཐད། དོན་དངོས་ནོར་འཁྲུལ་གང་
ནས་བྱུང་མྱིན་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཀྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས་གསལ་ཐད། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧ ལོའ་ིནང་ཚོགས་ཆུང་
ཟུར་འཛུགས་ལམ་ནས་གཙང་བཟ་ོཡོང་ཐབས་ཞུ་འཐུས་ཆགོ་པ་ཞུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འབལེ་ཡདོ་འགན་འཁུར་བཞསེ་ཏ་ེམུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༩༡༌ག༌༤། མང་རྱིས ་སྙན་ཐོ་ ༩༡༌ཇ༌༤ རྱིས ་སྙན་ ༤ ༌༡། སོད་བསྡད་ལྷག་འཕྲོས ་སྒོར་ ༩༩ ,༠༩༤།༨༠ རྱིས ་ལོ ་ 
༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་བཟ་ོདགོས་གསལ་ཐད། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧ ནང་རྱིས་གཙང་ཇྱི་ཞུས་རྱིས་ཁ་ང་ོབཤུས་
ཟུར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སདོ་བསྡད་ལྷག་འཕྲསོ་སྒརོ་ ༡༨,༡༡༩།༨༠ མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༡༡༦༽ (༡༡༡) སནོ་ཊ་ཆལོ་གསུམ་འཕྲདོ་བསྟནེ་སྨན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣༌་༌༢༠༡༤ 
༡༡༡༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡ 
༡༡༡༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༡༡་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༡ 
༡༡༡༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༡༡༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༢༌༢། སོད་བསྡད་འཕྲོས་སྒོར་ ༢,༦༧༧ འཕྲོད་ལས་པ་ཟུར་པ་རྱིག་འཛིན་
ཆོས་བཟང་ལ་འབེལ་བ་བྱུང་འཕྲལ་གཙང་བཟ་ོདགོས་གལ་གསལ་ཐད། ད་ོབདག་ཕྱི་རྒྱལ་ཁེ་ན་ཌ་ནང་མྱི་གནས་སོས་ཟྱིན་པ་
བརྟེན་འདྱི་ནས་ང་ོདེབ་ (facebook) བརྒྱུད་འབེལ་བ་མང་པ་ོབྱས་ཀང་ལན་གང་ཡང་བྱུང་མེད་པ་སོང་། ད་ོབདག་ནས་ལན་
འདབེས་བྱུང་ཚ་ེརྱིས་གཙང་བཟ་ོརྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སདོ་བསྡད་འཕྲསོ་སྒརོ་ ༢,༦༧༧ གལ་ཏ་ེར་བ་ནས་སདོ་དམྱིགས་མེད་ཚ་ེལུགས་མཐུན་ག་བསྒྱུར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༡༡༧༽ (༡༡༥) སནོ་ཌ་ོབཀ་ཤྱིས་གྱིང་དང་། མཚ་ོཔདྨ་འཕྲདོ་བསྟནེ་སྨན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣་༌༌༢༠༡༤ 
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༡༡༥༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༣ 
༡༡༥༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༡༥༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༣༌༢ རགོས་དངུལ་ལྷག་བསྡད་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ། 
༡༡༥་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༢ 
༡༡༥༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༡༥༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༤༌༡། ཡོང་བསྡད་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ་ཞེས་ཕེབས་དནོ་ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ཡོང་བསྡད་ལྷག་འཕྲསོ་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༡༥༌ག༌༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༡༥་ཇ་༣ རྱིས་སྙན་༤༌༢། སོད་བསྡད༌ཇྱི་ཡོད་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ་རྒྱུ་ཞསེ་ཕེབས་དནོ་ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སོད་བསྡད་འཕྲོས་ལྷག་དཀོན་མཆོག་ཉྱི་མ་ལ་སྒོར་ ༡,༦༠༠ དང་བློ་བཟང་ལ་སྒོར་ ༡,༦༠༠ མུ་མཐུད་རད་གཅོད་ཀྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༡༡༨༽ (༡༡༧) ཏྱི་ཛུ་དར་རྒྱས་གྱིང་ས་གནས་སྨན་ཁང༌། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣་༌༌༢༠༡༤ 
༡༡༧༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༣ 
༡༡༧༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༡༧ ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༢༌༤ སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མདེ་པའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ་༡༡༧ ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡ ཡོང་བསྡད་གཙང་བཟ་ོདགསོ་སྐོར། 
༡༡༧་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༡ 
༡༡༧༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༧༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༣༌༢། སོད་བསྡད་འཕྲོས་ལྷག་སྒོར་ ༢༩༠,༤༨༠།༡༩ རྱིས་ལོ་ 
༢༠༡༦༌༌༌༡༧ ནང་ཚུད་གཙང་བཟ་ོདགོས་རྒྱུ་གསལ་ཐད། རྱིས་སྙན་ ༣༌༢། སོད་བསྡད་ལྷག་འཕྲོས་ ༢༩༠,༤༨༠།༡༩ ཡོད་པ་
ནས་སྒརོ་ ༨༦,༩༠༩།༦༥ ཀྲུ་ཀྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་སུ་ནད་པ་འརོ་འདནེ་སྣུམ་འཁརོ་གསར་ཉསོ་ཆདེ་འདང་མྱིན་
ལ་ཕན་པར་ཀྲུ་ཀྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁང་ནས་ J.V no 47 བརྒྱུད་བཏང་ཟྱིན་པ་དང་། འཕྲསོ་སྒརོ་ ༢༠༣,༥༧༠།༥༤ 
ཡོད་པ་ནས་སྒོར་ ༩༥,༠༠༠ ནད་པ་འོར་འདེན་སྣུམ་འཁོར་རྱིང་པ་ཕྱིར་ཚོང་ཞུས་པའྱི་དངུལ་འབབ་ཡྱིན་པ་དང་།ད་ལྟའྱི་འཕྲོད་
བསྟནེ་སྣུམ་འཁོར་གསར་པ་དེབ་སེལ་ (Registration & Insurance fee) སོད་དམྱིགས་ཆེད་འཇགོ་རྒྱུ་དང་། ད་ེའཕྲསོ་
སྒོར་ ༤༥,༡༩༡ ཉལ་གུར་ཁུངས་སོད་ཞུས་པས་མྱི་མང་ནས་བདལ་ག་བསྡུས་འབབ་ལྷག་བསྡད་དང་།  འཕྲོས་སྒོར་ 
༦༣,༣༧༩།༥༤ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ནང་རྱིས་གཙང་བཟ་ོཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
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འཕྲསོ་སྒརོ་ ༦༣,༣༧༩།༥༤ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༡༩༽ (༡༡༩) བསྟན་འཛནི་སྒང་འཕྲདོ་བསྟནེ་སྨན་ཁང༌། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣་༌༢༠༡༤ 

རྱིས་གཙང་ཟྱིན། 
༡༢༠༽ (༡༢༦) ཀྲུ་ཀྱིང་འཕྲདོ་བསྟནེ་སྨན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣་༌༢༠༡༤ 

༡༢༦༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༦ 
༡༢༦༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༢༦༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༣༌༣ སྨན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གནོ་དང་དམྱིགས་བཀར་དངུལ་ལྷག་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༢༦༌ཇ༌༤ རྱིས་སྙན་ ༣༌༤ སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མདེ་པའྱི་སྐརོ། 
༡༢༦་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༤ 
༡༢༦༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༢༦༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡། རྱིས་ཁ་བཟ་ོབཏོན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་
རྱིས་སྙན་ནང་གསལ་བསྡམོས་ཧྱིན་སྒརོ་ ༡༡༦,༦༨༥ ཡྱི་སྱིལ་འཛིན་ཁག་གྱི་ང་ོབཤུས་རྣམས་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་སན་བསྟར་ཡོང་
སད་ཕྱིར་སྩོལ་ཡོང་བའྱི་ཞུ་སྙན་ ༢༠༡༥།༨།༡༠ འཁོད་ཕུལ་ཟྱིན་འདུག་ན། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱིར་བསྩལ་བྱུང་མེད་
ཚ་ེའཕྲལ་དུ་ཕྱིར་སྩལོ་དགོས་གསལ་ཐད། འདྱི་གའྱི་འབེལ་ཡོད་ཚན་པའྱི་ལས་བྱེད་ནས་ ༢༠༡༥།༡༡།༢ འཁོད་གནས་སོང་བའྱི་
ང་ོབཤུས་ཟུར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སྒོར་ ༡༡༦,༦༨༥ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༢༦༌ག༌༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༢༦༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༣༌༢། སྨན་ཁང་གྱི་དངུལ་རང་ཐོབ་འཛིན་བེད་ལོག་བྱས་པའྱི་ཐད། རྱིས་
ཞྱིབ་རེས་མའྱི་སྐབས་གནད་དནོ་འདྱིའྱི་ཐད་གཙང་བཟ་ོཡོད་མདེ་མྱིག་སྟནོ་བྱ་དགསོ་གསལ་ཐད། ཀྲུ་ཀྱིང་འཕྲདོ་ལས་པ་བད་ེཆནེ་
རྡ་ོརསེ་སྨན་ཁང་གྱི་ཐབོ་འཛིན་བེད་ལགོ་བྱས་ཡོད་མདེ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུ་དགསོ་ཀང་ཁ་ོཔ་ཁ་ེན་ཊར་གཞྱིས་སསོ་ལས་གཞྱིའྱི་ཁངོས་
རྒྱན་ཐནོ་གྱིས་ཁ་ེན་ཌར་གཏན་བསདོ་ཟྱིན་པར་བརྟནེ་ས་འག་ོནས་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བརྒྱུད་འབལེ་བ་ཞུ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་
གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འཕྲོད་ལས་པ་བད་ེཆེན་རྡ་ོརེས་སྨན་ཁང་གྱི་ཐོབ་འཛིན་བེད་ལོག་བྱས་ཡོད་མེད་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་གྱིས་འཛིན་སོང་ནས་
གནང་ཕགོས་དགསོ། 
༡༢༦༌ག༌༣། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༢༦༌ཇ༌༥ རྱིས་སྙན་ ༤༌༡། ཡོང་བསྡད་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧ ནང་ཚུད་གཙང་བཟ་ོ
དགོས་རྒྱུ་གསལ་ཐད། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ དང་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལ་ོགཉྱིས་ཀྱི་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་བསྡད་སོང་རྱིང་མྱིན་ཕྱི་
ཟླ་ ༡༡ པའྱི་ནང་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་འཆར་དང་བསྟུན་རྱིས་ཞྱིབ་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུས་ནས་ཡོང་བསྡད་རྱིས་གཙང་བཟ་ོའཐུས་ཆོག་
པ་ཞུ་གསལ་བ། 
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ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༢༦༌ག༌༤། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༢༦༌ཇ༌༦ རྱིས་སྙན་ ༤༌༢། སདོ་བསྡ་ད་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ་གསལ་ཐད། གོང་བཞྱིན་སདོ་བསྡད་ས་གནས་སུ་རྱིས་ཞྱིབ་ཕེབས་སྐབས་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཏ་ེགཙང་བཟ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་
བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༡༢༡༽ (༡༢༩) བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚགོས། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣་༌༌༢༠༡༤ 
༡༢༩༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༣ 
༡༢༩༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༢༩༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༤༌༡ ཡོང་བསྡད་སྐརོ། 
༡༢༩་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༢ 
༡༢༩༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༢༩་ཇ་༡ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡༌༡། འབེལ་མཐུད་པའྱི་བྱུང་འཛིན་ཐོག་སྟངས་འཛིན་ཞན་པ། ད་དུང་
འབེལ་མཐུད་པ་དགུ་ཙམ་ནས་གཙང་བཟ་ོབྱེད་རྒྱུ་ལྷག་འདུག་ན། མུ་མཐུད་འབལེ་ལམ་གྱིས་གང་མགོགས་གཙང་བཟ་ོདགོས་
གལ་ཐད། འབེལ་མཐུད་པ་གཉྱིས་ཙམ་ད་བར་གཙང་བཟ་ོཟྱིན་པ་དང་འཕྲོས་རྣམས་འདྱི་ལ་ོགཙང་བཟ་ོཞུ་ཐབས་འབད་བརོན་ཞུ་
རྒྱུ་དང་ཅྱི་སྟ་ེམ་ཐུབ་ཚ་ེརྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འབལེ་མཐུད་པས་བྱུང་འཛནི་ཨང་ ༧༠༡ ནས་ ༨༠༠ བར་མྱིག་སྟནོ་བྱ་རྒྱུ་མདེ་པའྱི་ཐད་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༢༩༌ག༌༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༩་ཇ་༣ རྱིས་སྙན་ ༤༌༢། སོད་བསྡད་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་བཟོ་
དགསོ་རྒྱུ་ཞསེ་ཕེབས་དནོ་ལྟར་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ལས་བྱེད་ར་དགོངས་ཞུས་པས་གསོག་དངུལ་སོད་བསྡད་སྒོར་ ༣,༡༧༢།༤༠ དང་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་བསྡད་སྒོར་ 
༨,༥༦༡།༩༩ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༡༢༢༽ (༡༣༢) ལྡྱི་ལྱི་འཕྲདོ་བསྟནེ་སྨན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣༌་༌༢༠༡༤ 
༡༣༢༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༤ 
༡༣༢༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༣༢༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡ སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ། 
༡༣༢་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༣ 
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༡༣༢༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༢༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡། གསང་སོད་བཟ་ོབཅོས་ལས་གཞྱིའྱི་ཐད། རྒྱ་གར་འབབ་ཁལ་
ཁྱིམས་ལུགས་དགངོས་དནོ་ལག་བསྟར་དགོས་པ་དང་། ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་ཚ་ེརྱིས་ལམ་ནས་གཙང་བཟ་ོདགསོ་རྒྱུ་གསལ་ཐད། 
རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་སྱིག་དགོངས་དོན་སྐབས་དེར་བོགས་ལེན་པར་དངུལ་སད་མ་ཐག་འབབ་ཁལ་བརྒྱ་ཆ་ཇྱི་
ཐོབ་བདུན་གཅྱིག་ནང་ཚུད་དངུལ་ཁང་བརྒྱུད་འབབ་ཁལ་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་དགོས་འཚེམས་ལུས་གྱུར་པ་དང་།  ད་ཆ་
གསང་སོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ ནང་ཆ་ཚང་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་ས་གནས་རྱིས་ཁའྱི་ནང་དངུལ་ལྷག་མེད་སྟབས་
རྱིས་གཙང་བཟ་ོཐབས་དཀའ་བས་དགངོས་བཞེས་ཡངོ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཏ་ེརྱིས་ལམ་ནས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༣༢༌ག༌༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༣༢༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་༤༌༡། ཡོང་བསྡད་སྒོར་ ༧༦,༨༩༨ ནས་རྱིས་གཙང་བཟོས་འཕྲོས་སྒོར་ 
༧༢,༥༤༥ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༌༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་བཟ་ོདགོས་གསལ་ཐད། ཡོང་བསྡད་ཕལ་མ་ོཆ་ེདུས་བཀག་སེད་བཅོལ་སདེ་
ཁལ་ཡྱིན་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ལོར་ ༢༠༠༩༌༌༌༡༠ ལོའ་ིའབབ་ཁལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་རག་ཡོད། གཞན་ཡོང་བསྡད་
ཁག་ལོ་འཁོར་རྱིས་སྒོ་བརྒྱབ་སྐབས་ལོ་ལྟར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོབཞྱིན་ཡོད་པས་ ༢༠༡༦༌༌༌༡༧ ལོའ་ིནང་ཡོང་བསྡད་ཁག་རྱིས་
གཙང་བཟ་ོའཐུས་ཆགོ་པ་ཞུ་ཡོད་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འཕྲསོ་ཡངོ་བསྡད་སྒརོ་ ༧༢,༥༤༥ མུ་མཐུད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༣༢༌ག༌༣། མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༢༌ཇ༌༤ རྱིས་སྙན་ ༤༌༢། སོད་བསྡད་སྒོར་ ༢༡༢,༣༤༥༌༨༡ ཡོད་པ་ལས་རྱིས་གཙང་
བཟོས་འཕྲོས་སྒོར་ ༡༧,༡༣༥།༨༡ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༌༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་མ་བཟ་ོདགོས་གསལ་ཐད། སོད་བསྡད་ཁག་ལ་ོརེའྱི་
རྱིས་སྒ་ོབརྒྱབ་སྐབས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོབཞྱིན་ཡོད་ན། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ནང་སདོ་བསྡད་རྱིས་གཙང་བཟ་ོའཐུས་ཆགོ་པ་
ཞུ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སདོ་བསྡད་འཕྲསོ་སྒརོ་ ༡༧,༡༣༥།༨༡ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༡༢༣༽ (༡༤༤) སལེ་ཀབོ་འཚ་ོབྱདེ་སྨན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༢་༌༌༢༠༡༤ 
༡༤༤༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༤ 
༡༤༤༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༤༌ཇ༌༨ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡༌༢།༣ དངསོ་ཆས་ཉསོ་ཀང་ལས་ཁང་དུ་རྱིས་འབུལ་མ་ཞུས་པའྱི་སྐརོ། 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༤༌ཇ༌༡༡ རྱིས་སྙན་ ༣༌༦།༤ ཁྱིམས་སྱིག་ལྟར་ལ་ོརརེ་དབེ་སལེ་བསར་གས་ོམ་ཞུས་པའྱི་སྐརོ། 
༡༤༤་ག༽ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༡༢ 
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༡༤༤༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༤༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡། ཆོད་གན་ལྟར་མ་གནས་པ།བསྟན་འཛིན་ཚ་ེའཕེལ་ནས་ཡོང་
བསྡད་བདའ་འདེད་བྱས་པའྱི་ཁུལ་བྱས་ཏ་ེཡྱིག་ཆུང་བཏང་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། དོན་དམ་གྱིས་ཡོང་ཐུབ་པ་བཟ་ོདགོས་གསལ་
ཐད། སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་ནས་ད་ོབདག་ལ་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐགོ་བདའ་འདེད་བཏང་བར་གནས་དུས་ཚོད་རྱིས་ཀྱིས་དང་ལེན་
ཞུ་རྒྱུ་ལྟ་ཞོག་ཡ་ལན་ཙམ་བྱས་མྱི་འདུགསྨན་ཁང་འགན་འཛིན་ནས་བདའ་འདེད་བཏང་བའྱི་ང་ོབཤུས་ཟུར་འབུལ་ཞུས་ཡོད ་
གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
བསྟན་འཛནི་ཚ་ེའཕལེ་ནས་ཡོང་བསྡད་ཇྱི་ཡོད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༤༤༌ག༌༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༤༌ཇ༌༢  ༡༌༢༌༣། ལས་ཤག་གྱི་ཁང་དདོ་དང་གོག་རྱིན་མ་ཕུལ་བའྱི་ཐད། སྨན་པ་འཕགས་མ་ོ
མཚ་ོཕྱི་རྒྱལ་ལ་བསོད་ཟྱིན་ནའང་གསོན་པོར་ཡོད་སྟབས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་བདའ་འདེད་དགོས་རྒྱུ་དང་། འགན་འཛིན་
ཟུར་པ་མྱིག་དམར་ཚ་ེརྱིང་ལ་བཀོད་ཁབ་བཏང་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་དནོ་དངོས་བསྡུ་ཐབས་དགོས་རྒྱུ་གསལ་ཐད། འདྱི་ནས་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ད་ོབདག་རད་གཅོད་ཀྱིས་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་ནས་རེས་སུ་གསལ་བཤད་ཞུ་
རྒྱུ་དང་། འགན་ཟུར་མྱིག་དམར་ཚ་ེརྱིང་ལ་ཁང་དོད་དང་གོག་རྱིན་སོད་མྱི་དགོས་པ་ཆག་ཡང་གནང་བའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཡྱིག་ཆ་
དང་། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་སངོ་བའྱི་ང་ོབཤུས་ཟུར་འབུལ་ཞུ་དགོས་བཀདོ་ཁབ་ཞུས་ཡདོ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སྨན་པ་འཕགས་མོ་མཚོ་ནས་ཡོང་བསྡད་སྒོར་ ༢,༤༠༠དང་། འགན་ཟུར་མྱིག་དམར་ཚེ་རྱིང་ནས་སྒོར་ ༧,༢༠༠ མུ་མཐུད་
བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༤༤༌ག༌༣། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༤༌ཇ༌༣ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༥། བྱུང་འཛིན་དེབ་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་
རྱིས་ཞྱིབ་རེས་མའྱི་སྐབས་མྱིག་སྟོན་བྱ་དགོས་གསལ་ཐད། སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་དང། རྱིས་པ་། སྨན་ཞབས་བཅས་ནས་བྱུང་
འཛིན་དེབ་འཚོལ་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྡ་ེཚན་ནང་རྱིས་དེབ་གཅྱིག་རེད་སོན་བྱུང་བ་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་
བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
རྱིས་ཞྱིབ་རེས་མའྱི་སྐབས་མྱིག་སྟནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༤༤༌ག༌༤། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༤༌ཇ༌༤ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༦། ཁ་དབང་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་བར་བཀའ་འཁོལ་མྱིག་སྟོན་མ་
བྱུང་བའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་རྱིས་ཞྱིབ་རེས་མའྱི་སྐབས་མྱིག་སྟོན་བྱ་དགོས་གསལ་ཐད། སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་དང་རྱིས་པ་
ཟུང་ནས་ཡྱིག་རྱིང་ནང་བཀའ་འཁོལ་ཡྱིག་ཆ་འཚོལ་ཞྱིབ་བགྱིས་ཀང་བཀའ་འཁོལ་ཡྱིག་ཆ་རེད་སོན་མ་བྱུང་སྟབས་སྐབས་དེའྱི་
འབལེ་ཆགས་འགན་ཟུར་མྱིག་དམར་ཚ་ེརྱིང་ལ་འདྱི་བརད་ཞུས་པར་ཁངོ་ལ་ཡང་ཁ་གསལ་བཤད་རྒྱུ་མྱི་འདུག་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ཡྱིག་ཆ་རདེ་སནོ་ཡངོ་ར་ེབལ་ཚ་ེའབལེ་ཡདོ་དབུས་ས་གཉྱིས་ནས་འགན་བཞེས་ཀྱིས་གནང་ཕགོས་དགསོ། 
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༡༤༤༌ག༌༥། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༤༌ཇ༌༥ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡༠། བོགས་ལེན་པའྱི་འབབ་ཁལ་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་རྱིས་ཞྱིབ་
རསེ་ 
མའྱི་སྐབས་གསལ་བཤད་ངེས་པར་བྱ་དགོས་གསལ་ཐད། སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་དང་རྱིས་པ་ནས་བོགས་ལེན་པ་ B.N 
Basavagowda & T.N Ravi གཉྱིས་ལ་འབལེ་བ་ཞུས་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་རེས་མའྱི་སྐབས་ཁ་གསལ་ཡངོ་ཐབས་འབད་བརནོ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༤༤༌ག༌༦། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༤༌ཇ༌༦ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡༡། ལས་ཤག་གྱི་གོག་རྱིན་ལས་བྱེད་རང་ངསོ་ནས་མ་གནང་བའྱི་
ཐད། སྨན་པ་འཕགས་མ་ོམཚ་ོཕྱི་རྒྱལ་ལ་བསདོ་ཟྱིན་ནའང་གསནོ་པརོ་ཡདོ་སྟབས་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་བརྒྱུད་བདའ་འདདེ་དགོས་
རྒྱུ་དང་། འགན་འཛིན་ཟུར་པ་མྱིག་དམར་ཚ་ེརྱིང་ལ་བཀོད་ཁབ་བཏང་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་དོན་དངོས་བསྡུ་ཐབས་དགོས་རྒྱུ་
གསལ་ཐད། སྨན་པ་འཕགས་མ་ོམཚོར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་བདའ་འདདེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འགན་ཟུར་མྱིག་དམར་ཚ་ེརྱིང་ནས་
ཁང་དོད་དང་གོག་རྱིན་སོད་མྱི་དགོས་པ་ཆག་ཡང་གནང་བའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཡྱིག་ཆ་དང་། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་སོང་ཡོད་
ལུགས་ཀྱི་ཞུ་སྙན་གནང་འབྱོར་བྱུང་བས་གོང་གསལ་ཁག་གྱི་ང་ོབཤུས་ཟུར་འབུལ་ཞུ་དགསོ་ད་ོབདག་ལ་བཀདོ་ཁབ་ཞུས་ཡོད་
གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སྨན་པ་འཕགས་མ་ོམཚ་ོནས་ཡོང་བསྡད་སྒོར་ ༥,༠༡༩ དང་། འགན་འཛིན་ཟུར་པ་མྱིག་དམར་ཚ་ེརྱིང་ནས་སྒོར་ ༥,༥༢༦ མུ་
མཐུད་བདའ་འདདེ་ནན་འདངོས་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༤༤༌ག༌༧། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༤༌ཇ༌༧ རྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡༥། ལས་བྱེད་སྒེར་གྱི་གོག་རྱིན་གཞུང་གོན་ནས་བཏང་ཐད། 
འགན་ཟུར་མྱིག་དམར་ཚ་ེརྱིང་ནས་ཡོང་བསྡད་སྒོར་ ༢,༡༩༥ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༌༡༧ ནང་ཚུན་བསྡུ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་གསལ་
ཐད། འགན་ཟུར་མྱིག་དམར་ཚ་ེརྱིང་ནས་ཁང་དདོ་དང་གོག་རྱིན་སདོ་མྱི་དགསོ་པ་ཆག་ཡང་གནང་བའྱི་རྒྱབ་ལངོས་ཡྱིག་ཆ་དང་། 
སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་སོང་ཡོད་ལུགས་ཀྱི་ཞུ་སྙན་གནང་འབྱརོ་བྱུང་བས་གོང་གསལ་ཁག་གྱི་ང་ོབཤུས་ཟུར་འབུལ་ཞུ་དགོས་
ད་ོབདག་ལ་བཀདོ་ཁབ་ཞུས་ཡདོ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འགན་འཛནི་ཟུར་པ་མྱིག་དམར་ཚ་ེརྱིང་ནས་གོག་རྱིན་ཡངོ་བསྡད་སྒརོ་ ༢,༡༩༥ ཀ་ཀརོ་མདེ་པ་ད་ོབདག་ནས་བསྡུ་བཞསེ་ཀྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༤༤༌ཇ༌༨༽ རྱིས་སྙན་ ༣༌༥། འགན་ཟུར་མྱིག་དམར་ཚ་ེརྱིང་ནས་ཡོང་བསྡད་སྒོར་ ༣༣,༤༤༡ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༡༧ ནང་
ཚུད་བསྡུ་བཞསེ་དགོས་རྒྱུ་གསལ་ཐད། འགན་ཟུར་མྱིག་དམར་ཚ་ེརྱིང་ནས་ཁང་དདོ་དང་གོག་རྱིན་སོད་མྱི་དགོས་པ་ཆག་ཡང་
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གནང་བའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཡྱིག་ཆ་དང་། སྱིག༌གཞྱི་བསར་བཅོས་སོང་ཡོད་ལུགས་ཀྱི་ཞུ་སྙན་གནང་འབྱོར་བྱུང་བས་གོང་གསལ་
ཁག་གྱི་ང་ོབཤུས་ཟུར་འབུལ་ཞུ་དགོས་ད་ོབདག་ལ་བཀདོ་ཁབ་ཞུས་ཡདོ་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འགན་འཛིན་ཟུར་པ་མྱིག་དམར་ཚ་ེརྱིང་ནས་ཡོང་བསྡད་ཁོན་བསྡོམས་སྒོར་ ༣༣,༤༤༡ ཀ་ཀོར་མེད་པ་ད་ོབདག་ནས་སྒྲུབ་
འཇལ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༤༤༌ག༌༩། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༤༌ཇ༌༡༠ རྱིས་སྙན་ ༣༌༦།༢ ལས་བྱེད་སྱིག་འགལ་ཆགས་པའྱི་ཐད། ཕུར་བུ་ཚ་ེརྱིང་གྱི་
རང་འབབ་གསོག་དངུལ་སྒོར་ ༩,༡༠༤ ཕྱིར་སོད་དགོས་པ་དང་། འཕྲོས་སྒོར་ ༥,༠༧༤ སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་ནས་བདའ་
འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༌༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་བཟ་ོདགསོ་རྒྱུ་གསལ་ཐད། རྱིས་ཟུར་ཕུར་བུ་ཚེ་རྱིང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བསོད་ཟྱིན་
གྱིས་སོད་བསྡད་རྱིས་གསལ་དང་། འཕྲོས་སྒོར་ ༥,༠༧༤ ད་ོབདག་དང་ནང་མྱིར་འབེལ་བ་ཞུས་ཏེ་རྱིས་ལོའ་ིནང་རྱིས་གཙང་
ཡོང་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འཕྲསོ་སྒརོ་ ༥,༠༧༤ བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༤༤༌ག༌༡༠། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༤༌ཇ༌༡༢ རྱིས་སྙན་ ༤༌༡། ཡོང་བསྡད་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་
བཟ་ོདགསོ་རྒྱུ་གསལ་ཐད། རྱིས་ལའོ་ིནང་ཡོང་ར་ེཡོད་པ་རྣམས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
མུ་མཐུད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༤༤༌ག༌༡༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༤༌ཇ༌༡༣ རྱིས་སྙན་ ༤༌༢། སདོ་བསྡད་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་
བཟ་ོདགོས་རྒྱུ་གསལ་ཐད། རྱིས་གསལ་སོད་བསྡད་ཁག་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༌༡༧ ལོའ་ིནང་ཚུན་རྱིས་གཙང་བཟ་ོཐབས་འབད་
བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༤༤༌ག༌༡༢། མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་ ༡༤༤༌ཇ༌༡༤ རྱིས་སྙན་ ༥། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྒོར་ ༧༦,༧༡༤ རྱིས་ལོ་ 
༢༠༡༦༌༌༌༡༧ ནང་ཚུད་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་ཟྱིན་པ་དགོས་གསལ་ཐད། སྨན་ཁང་གྱི་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་ཞན་
པས་བསྡུྡུུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་ཐབས་དཀའ་བའྱི་གནས་སུ་ཡདོ་སྟབས་དབུས་ལ་སྙན་གསེང་གྱིས་འབུལ་
ཕགོས་སྐརོ་ལམ་སྟནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྒརོ་ ༧༦,༧༡༤ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༡༢༤༽ (༡༤༥) མའེ་ོཆསོ་འཕལེ་གྱིང་སྨན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣་༌༌༢༠༡༤ 
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རྱིས་གཙང་ཟྱིན། 
༡༢༥༽ (༡༤༨) སྤུ་རུ་ཝ་ལ་འཕྲདོ་བསྟནེ་སྨན་ཁང། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣་༌༌༢༠༡༤ 

༡༤༨༌ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢ 
༡༤༨༌ཁ༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༨༌ཇ༌༡ རྱིས་སྙན་ ༣༌༡ སྨན་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ། 
༡༤༨་ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ། ༡ 
༡༤༨༌ག༌༡། མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༤༨༌ཇ༌༢ རྱིས་སྙན་ ༤༌༢། སོད་བསྡད་སྒོར་ ༤༥,༦༤༥།༢༠ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ནང་
ཚུན་གཙང་བཟ་ོདགོས་རྒྱུ་གསལ་ཐད། དངུལ་འབབ་སོད་ཡུལ་སུ་ཡང་རེད་སོན་མ་བྱུང་ན་རེས་སུ་ཞྱིབ་རད་ཞུ་འཐུས་ཞུ་རྒྱུ་
གསལ་བ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

མཇུག་བསྡམོས། 
མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༧ པའྱི་སྙན་ཐ་ོནང་གསལ་རྱིས་གཙང་མ་བྱུང་བ་ཁག་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་
ལྟར་འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཇུག་སོང་གནང་བའྱི་ཕགོས་བསྡོམས་སྙན་ཐ་ོཕུལ་འབྱོར་དང་། ད་ལམ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ཀྱིས་རྱིས་གཙང་འབྱུང་ཐབས་སུ་སྙན་ཐ་ོཁོན་ཡོངས་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་ཆེན་པོས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་ག་ོབསྡུར་དང་། ལས་ཁུངས་ཁག་
ལ་བསར་སྐུལ་ཡང་སྐུལ་ནན་ཏན་བྱས་པ་བཅས་ཀྱིས་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༧ པ་འགོ་འཛུགས་སྐབས་
སོན་གནད་སོགས་རྱིས་སྙན་གངས་ ༢༡༠༣ ཡོད་པ་ནས་གངས་ ༡༤༨༩ གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། འཕྲོས་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་མཇུག་སོང་དགོས་པའྱི་རྱིས་སྙན་གངས་ ༦༡༤ ནས་གངས་ ༢༩༠ གཙང་བཟ་ོཐུབ་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་
རྱིས་སྙན་གངས་ ༣༢༤ མཇུག་སངོ་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་གཉྱིས་
ཀྱིས་ཁནོ་ཡངོས་ཀྱི་རྱིས་སྙན་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༨༤།༥༩ གཙང་བཟ་ོཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། (ཟུར་འཛར་ ༡ ) 
 སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོས་ཁོངས་ཡོང་བསྡད་ནས་དངུལ་འབོར་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༥,༤༨༢,༥༣༤།༥༨ 
དང་། ཨ་ོསྒོར་ ༢༤,༢༤༧།༤༢ ཉྱི་སྒོར་ ༡༢༡,༧༠༠ བཅས་ཁུངས་ས་ོསོར་ཕྱིར་བསྡུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། (ཟུར་འཛར་ ༢ ) 
ད་ཕན་ལ་ོཤས་རྱིང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཁབ་ཁངོས་དང་བཅས་པ་སོགས་ཀྱི་རྱིས་སྙན་ཁག་གྱི་ཁངོས་
ནས་གཙང་སེལ་མ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་སོ་སོས་
ཞྱིབ་འཇུག་བདའ་འདེད་ཀྱིས་མཐའ་དོན་ཕོགས་བསྡོམས་སྙན་ཐ་ོསྱི་ལྷན་གོས་ཚོགས་སུ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་དང། སྙན་ཐ་ོནང་
གསལ་རྣམས་བདའ་འདདེ་མཇུག་སོང་གྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ་རྒྱུའྱི་གོས་ཚགོས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དང་བཅས་འཛིན་སངོ་བཀའ་ཤག་
ལ་གནང་བ་ལྟར། བཀའ་ཤག་ནས་ཕག་བསྟར་མཇུག་སོང་ཇྱི་གནང་གྱི་ཕོགས་བསྡོམས་སྙན་ཐ་ོཕུལ་འབྱོར་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ནན་ཏན་དང་འབེལ་སར་ཡང་ལས་ཁུངས་ར་ེར་ེབཞྱིན་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བྱུང་བའྱི་དན་རྟགས་
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དང། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ས་ོསོའ་ིཐག་གཅོད་སོགས་ཀྱི་ང་ོབཤུས་བླངས་ཤྱིང་། ད་ེམྱིན་འསོ་བབ་རྱིགས་རྱིས་སེལ་གཏོང་
རྒྱུས་མཚནོ་གང་ཙམ་གཙང་བཟ་ོགནང་ཡདོ་པས། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐ་ོརྱིམ་པའྱི་ནང་གསལ་རྱིས་རྱིང་སོགས་ནས་མང་
དག་ཅྱིག་གཙང་མ་ཆགས་ཡོད་པས་སད་རྱིས་འབེལ་རོག་འཛིང་ཁོན་ཆེ་འདྱི་རྱིགས་མུ་མཐུད་སྙན་འགོད་ཀྱི་ཡྱིག་རོབ་དང།  
བདའ་འདདེ་གཙང་བཟོའ་ིཆེད་དུས་གོན་ཆེས་མང་པ་ོཆུད་ཟོས་སུ་འག་ོམྱི་དགོས་པའྱི་ཕན་ཐགོས་གང་ཙམ་བྱུང་ཡོད་ཅྱིང། རྱིས་
རོག་ཁོན་ཆེ་འདྱི་རྱིགས་མུ་མཐུད་མྱི་འབྱུང་ཕྱིར་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང། རྱིས་པ། དངུལ་གཉེར། ད་ེམྱིན་འབེལ་ཆགས་
ལས་ཀྱི་སྣ་ེམོར་གཏགོས་པ་བཅས་ཚང་མས་རྒྱུན་དུ་ཐུགས་སྣང་འགན་འཁུར་གཟབ་བསདེ་གནང་གལ་ཆ་ེབའྱི་གཞེན་བསྐུལ་ཞུ་
རྒྱུ། 
 སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ནན་འདངོས་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ཚགོས་དྲུང་དབུས་པའྱི་ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་བྱདེ་རྣམས་ནས་འགན་འཁུར་དང་མཐུན་འགྱུར་གང་ལེགས་གནང་བར་ལགེས་གསལོ་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༤ ལ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བཞྱི་པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། གོང་གསལ་སྙན་ཐ་ོསྙན་སོན་ཟྱིན་པར་བག་ོགེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པར་གཟྱིགས་རགོས་གནང། གོས་འཆར་འདནོ་མཁན། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ། 

གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར། 
༄༅། །བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༧ པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་སྙན་ཐོར་འཛིན་
སངོ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བདའ་འདདེ་མཇུག་སོང་ཇྱི་གནང་གྱི་སྙན་ཐ་ོཕུལ་འབྱརོ་བྱུང་བར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་མཇུག་སོང་ཇྱི་
ཞུས་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་སྙན་ཐ་ོསྙན་སནོ་ཟྱིན་པར་བག་ོགེང་དགསོ་པའྱི་གོས་འཆར་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༢ ལ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་ད་ེཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པར་བརྟེན་གོས་འཆར་ད་ེཚུད་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་གྱི་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ག་ོསྐབས་བཞེས་མཁན་ཡདོ་ན། སྱི་འཐུས་ཟམ་མད་ོབྱམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟམ་མད་ོབྱམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ཤོག་གངས་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་
དངུལ་འབོར་ད་ེཏག་ཏག་བསྡད་ཨ་ཡོད་ན་སྙམ། རྱིས་འདྱི་ཏག་ཏག་བསྡད་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསམ་འཆར་དང་སགས་ནས་
བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུས་ན་སྙམ། ཤོག་གངས་ ༡༢ ཀྱི་ནང་ལ་ད་ེལྟར་བཀདོ་འདུག ད་ེཡང་ ༡༣༦ ག་༢ མང་རྱིས་སྙན་ཐ་ོ ༡༣༦ ཇ་
༢ ད་ེནས་མར་ནང་ལོགས་ལ་གཟྱིགས་ཡོང་དུས། འཕྲོས་སྒོར་ ༣༨༥༨༨ ནས་བྱུང་འཛིན་ཨང་འདྱི་དང་འདྱི་བྱས་པ་ནས་ཕྱི་ལོ་
ཉྱིས་སྟོང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྒོར་ ༡༡༥༧༧ བརྱིས་ཕུལ་བྱུང་བའྱི་འཕྲསོ་ ༢༧༠༡༡ ལྷག་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནས་དའེྱི་འགོ་ད་ལྟའྱི་གནས་
སྟངས་ནང་ལ་འཕྲསོ་སྒརོ་ ༡༤༨༡༣ མུ་མཐུད་ད་ལྟའྱི་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ་ཞསེ་དང་། 
 ཡ་གྱིའྱི་གོང་ད་ེལ་སྟོང་ཕྲག་ཉྱི་ཤུ་ར་བདུན་དང་བརྒྱ་མེད་བཅུ་གཅྱིག་ཡོད་རདེ་ཅེས་འཁདོ་འདུག འགོ་ལ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་
བཞྱི་དང་བརྒྱད་རྒྱ་བཅུ་གསུམ་ཡོད་རདེ། ད་ེབདའ་དེད་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས་རེད་ཅསེ་གསུངས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་སྔནོ་རྱིས་
དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་མདེ་ཅསེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང། 
 འདྱི་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་ལ་ཤོག་གངས་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཁ་སང་སྙན་སོན་གནང་སྐབས་ད་ོསྣང་ཞྱིག་བྱུང་སོང། 
སོང་ཙང་ད་ེཤོག་གངས་ ༦༦ གྱི་ ༡༣༠་ག དེའྱི་ནང་དུ་བཀོད་པ་དེར། གོང་དུ་ལྷག་བསྡད་སྒོར་ཆྱིག་འབུམ་བཞྱི་ཁྱི་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་བཀོད་ནང་འདུག ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ལ་ཚོང་པ་ཆེ་གེ་མོ་ནས་ལྷག་འཕྲོ་སྒོར་འབུམ་གཅྱིག་དང་ཁྱི་གཅྱིག་མུ་མཐུད་
བདའ་དེད་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས་རེད་ཅེས་འཁོད་འདུག སོང་ཙང་གོང་དང་འོག་གཉྱིས་ལ་དངུལ་གྱི་གངས་འབོར་ད་ེཏག་ཏག་
བསྡད་མྱི་འདུག ད་ེམ་བསྡད་པ་ད་ེདངསོ་ཡདོ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་ནམ་ཞསེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་བད་ེལགེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་བད་ེལགེས་ལགས་ནས། 
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་གོ་སྐབས་བླངས་ནས་གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ར་བའྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་སོན་གནད་ད་ེདག་ལོ་རྟག་པར་བརྡ་དེད་བྱས་ནས་འདྱི་འད་བྱེད་རྒྱུ་འདྱི། རྱིས་ཁ་དང་འབེལ་བའྱི་མང་
ཚགོས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་འབལེ་ནས་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོདང་གང་མྱིན་ཚད་ཀྱིས་ཡག་པ་ོཡོང་སྡདོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཅསེ་བསྔགས་
བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ས་གནས་དང་སྱིག་འཛུགས་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་
ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་རེད། རང་སོང་གྱི་སྡེ་ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ས་གནས་མངའ་སྡེའྱི་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་
འཛུགས་འོག་ལ་དེབ་སེལ་བྱས་བཞག་པ་དེ། མངའ་སྡེའྱི་དེབ་སེལ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་པས་བརྱིས་བརྒྱབས་ནས་བྱས་འགོ་
ཡྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ཞྱིབ་པ་དེས་སྔོན་དུ་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་བྱས་
ནས་རྱིས་སྒོ་ད་ེབརྒྱབས་ཏེ་རྒྱ་གར་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ད་ེརེས་ལ་བྱས་ན། རྱིས་ད་ེཏག་ཏག་ཐུག་རྒྱུ་ལ་ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ང་
ཚསོ་རྱིས་ཞྱིབ་དུས་ཚདོ་ཏག་ཏག་ལ་བྱདེ་མ་ཐུབ་ནས་རྒྱ་གར་གྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་བྱས་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་ང་ཚསོ་རྱིས་ཞྱིབ་བྱདེ་དུས་
རྱིས་ད་ེཏག་ཏག་མ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་རྱིས་ཁ་ད་ེརྒྱ་གར་གྱི་རྱིས་ཁར་ཕར་བསྟུན་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། རྒྱ་གར་གྱི་
རྱིས་ཁ་ད་ེཁྱིམས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚ་ོལ་ཚུར་ར་བ་ནས་བསྟུན་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
འཕྲད་སྡོད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་རྱིས་ཞྱིབ་ད་ེཚ་ོདུས་ཚདོ་ཏག་ཏག་ལ་བྱ་ཐུབ་རྒྱུ་དང། རྱིས་ཞྱིབ་བྱདེ་མཁན་
གྱི་མྱི་འགོ་ཉུང་གགས་ཀྱི་ཡོད་ན། རྱིས་ཞྱིབ་བྱེད་མཁན་གྱི་མྱི་འག་ོམང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེཚོའྱི་ཐད་ལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ད་ེས་གནས་
མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་རེད། རྱིས་བྱེད་མཁན་གྱི་ངོས་ནས། འདས་པའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་པ་རྒན་པ་ད་ེཚོས་རྱིས་ཞྱིབ་
བྱདེ་དུས་རྱིས་ཞྱིབ་ད་ེམགོགས་པ་ོམགོགས་པ་ོཚར་འག་ོརྒྱུ་ཡོད་རདེ། ད་ལྟ་རྱིས་ཞྱིབ་བྱས་ཡོང་དུས་སྡ་ེཚན་ར་ེར་ེལ་ཟླ་བ་མང་
པ་ོཟླ་བཞྱི་ལྔ་དྲུག་ད་ེའད་འགོར་ཡོང་དུས། རྱིས་ཞྱིབ་པ་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་མཁན་གྱི་ལས་བྱདེ་ཅྱིག་ཆདེ་མངག་གྱིས་རྒྱ་གར་
རྱིས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བྱས། ང་རང་ཚོའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་པ་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་མཁན་བྱས། ལས་བྱེད་གཅྱིག་གྱིས་
རྱིས་ཞྱིབ་པ་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་མ་ཐུབ་པར་སྡོད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོང་དུས། རང་བཞྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་
ཞྱིག་ཡོད་དུས། རྱིས་ཞྱིབ་བྱདེ་སྟངས་ཐད་ལ་དགོངས་པ་བཞསེ་དགསོ་ཀྱི་འདུག ཅྱི་རདེ་ཅ་ེན། གཅྱིག་བྱས་ན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཞྱིབ་
ཚགས་པ་ོཡག་པ་ོབྱས་ཡོད་ཀྱི་རདེ་དེ། སྡ་ེཚན་ས་ོསོའ་ིནང་ལ་ནམ་རྒྱུན་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྱིས་ཁ་དང་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་
ལའང་གཅྱིག་འག་ོགྱི་ཡོད་རདེ། ལྷག་པར་དུ་ངས་ག་ོཚདོ་བྱས་ན། ལྷ་ོཕགོས་ནས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཞྱིག་གྱིས་ང་ལ་གསུངས་
སོང་། མཚན་ད་ེཞུས་མ་དགོས་པ་དང་། ཁ་ོརང་གྱི་ལས་ཤག་གསར་པ་བརྒྱབས་ནས་ལས་ཤག་ནང་ལ་གོག་གྱི་ཤེལ་རྡོག་ག་
ཚདོ་ཡདོ་མདེ། དའེྱི་འཛནི་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་པས་ང་ལྟ་རུ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ལས་ཁུངས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལ་ལྡ་ེམྱིག་
ཁེར་ཤོག་ཅེས་ལབ་པ་ད་ེའད་བཤད་ཀྱི་འདུག ད་ེལམ་མྱིན་དངོས་གནས་ཡྱིན་མྱིན་ལ་དོགས་པ་ཡོད་ཚེ། ངས་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ད་ེརེས་སུ་ལབ་ཆོག་གྱི་རེད། ད་ེའད་བྱས་ན་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེཚད་ལས་བརྒལ་འདུག དཔེར་ན། ས་གནས་
འག་ོའཛིན་ཞྱིག་གྱི་ལས་ཤག་ནང་ལ་གོག་གྱི་ཤེལ་རྡོག་ག་ཚདོ་ཡོད་མེད་རྱིས་ཞྱིབ་པ་ཞྱིག་གྱིས་ད་ེའད་ལབ་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡོད་
དམ། ད་ེགཅྱིག་ཞུས་བཞག་ན་བསམ་སངོ་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་འད། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་
ཚགོས་ཆུང་ཡྱིན་ནའང་འད། ཁ་ཤས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ་མེད་ན་བསམས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡོད་རདེ། སྱིར་བཏང་ང་ཚ་ོ
རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐ་ོདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ལ་དུས་དུས་ལ་འཛིན་སོང་དང་འདྱི་ཚའོྱི་ཐགོ་ནས་འདྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱདེ་རྒྱུ་ཞྱིག་
རདེ་དམ་མ་རདེ། གཞན་གྱི་འག་ོསྟངས་རདེ་དམ་ཟརེ་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ་ཟེར་གྱི་འདུག ད་ལྟ་དཔ་ེམཚོན་
ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཤོག་གངས་ ༨༩ ནང་ལ་དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱིས་སོབ་གྲྭ་རྱིས་ལེན་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་བྱིས་འདུག 
འདྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ་ིནང་གང་འད་བྱས་ཏ་ེསེབས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་བསམ་འད་ཞྱིག ཡང་ན་དབུས་བོད་སོབ་འཛནི་ཚོགས་ཀྱི་
སོབ་གྲྭ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་སོད་ལེན་འད་པ་ོདང་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་ན་ནྱི་ལོགས་སུ་རེད་མ་གཏོགས། 
འདྱི་ཚ་ོལའང་ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ་ལས་དོན་ད་ེའད་བྱེད་སྐབས་ས་མཚམས་འད་གང་ཡྱིན་པ་འདྱིར་
ཐུགས་བསམ་བཞསེ་དགོས་པ་ནྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོམྱིན་ནམ་ཞསེ་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གཞན་པ་གཉྱིས་འདྱི་ད་ལྟ་གོང་དུ་གངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་གསུངས་པ་རེད། ད་བར་མཐོང་བ་གཉྱིས་བྱུང་འདུག ད་ེ
བས་མང་བ་ཡོད་པ་རེད། གནས་སྟངས་འདྱི་གང་འད་རེད་དམ་ཞ་ེན། ད་ལྟ་ ༡༣༦ ག་༢ པ། ཤོག་གངས་ ༡༢ ནང་གསུངས་པ་
རདེ། ད་ེནས་མར་གཅྱིག་འཐནེ། མཐའ་མ་དརེ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༧ ཐོག་སྒརོ་ག་ཚོད་ཡདོ་པ་བཅས་གསུངས་ཡོད་
པ་རེད། མདོར་ན་དེའྱི་དུམ་བུ་གཉྱིས་ད་ེད་ེལྟར་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོ ༡༣༦ མར་ཡོད་པ་ད་ེཁ་སང་སྔོན་མ་མང་ཚོགས་
རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༧ པས་སྙན་ཐོ་བཏོན། འདྱི་བཏོན་ཚར་དུས་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཇུག་སོང་གནང་བ་དེའྱི་ལན་
འདབེས་ནང་དུ་ཡདོ་པ་ད་ེརདེ། དཔེར་ན། དའེྱི་ནང་སྒོར་མ་ོ ༢༧,༠༡༡ ཞསེ་པ་ད་ེརེད། དའེྱི་མཇུག་ལ་ང་ཚོས་ཡང་བསར་གཅྱིག་
དདེ་ཡོད་པ་རདེ། ཡང་བསར་གཅྱིག་དེད་ནས་མཐའ་མ་དརེ་ཁ་ོཚསོ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གཙང་མ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་
ཆགས་ནས་མཐའ་མ་ང་ོམ་ད་ེའདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མདོར་ན་འདྱི་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ནས་གཞན་ད་ེཡང་ད་ེལྟར་འག་ོ
སྟངས་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་རདེ། ད་དུང་ད་ེམཚུངས་ར་ེཟུང་ར་ེཟུང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ས་ོསོས་ཧ་ག་ོབའྱི་ཆ་ནས་ད་ེཞུས་པ་ཡྱིན་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་ཀར་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
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དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པས་ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༡༣།༢༠༡༤ གཙོ་བོར་གྱུར་བའྱི་རྱིས་སྙན་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་ཐོག་མཇུག་སོང་དགོས་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་
བདའ་དདེ་འཇུག་སངོ། ལན་འདབེས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་གནང་ནས། 
དེ་རྱིང་འདྱིར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཉྱིས་ཟློས་ཡོད་མེད་ལ་ལྟོས་མེད་ ༡༢༥ དེའྱི་ཐོག་གྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་གཙང་མ་
ཆགས་པ་དང།  ད་ེབཞྱིན་ག་ཚོད་ལྷག་ཡོད་མེད། མཇུག་བསྡོམས་ནང་དུ་གསུངས་པ་ད་ེད་ེབཞྱིན་ངོས་འཛིན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་
ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱིས་དབུས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་དང། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པའྱི་
ཚོགས་གཙ་ོགཙོས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་ཚང་མ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚབ་བྱས་ནས་སྙྱིང་དབུས་ནས་བཀའ་དྱིན་ཆེ། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་
ལས་ཡག་པ་ོགནང་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་སགས། མཇུག་སོང་དགོས་པ་ལྷག་བསྡད་པ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ལས་ཁུངས་
མ་ལག་དང་བཅས་པ་ལ་ཕར་ཁུངས་ས་ོས་ོལ་ལན་སད་རྒྱུར་ཕུལ་རེས་གཙང་མ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་
དའེྱི་ཐགོ་ལ་གོས་ཆདོ་ཅྱིག་ཕེབས་སྱིད་པ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ད་ེསྔོན་ར་བའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དོགས་འདྱི་ལ་རྒྱུན་ལས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསལ་བཤད་
གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང། སྱིར་བཏང་ཡོང་བསྡད་སདོ་བསྡད་ད་ེག་དུས་ཡྱིན་ནས་ལ་ོརྟག་པར་ཡོད་པ་ཞྱིག་རདེ། ཡོང་བསྡད་རྱིང་པ་
དེའྱི་ནང་དུ་གསར་པ་སེབས་ནས། ཁ་གསབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། སོད་བསྡད་རྱིང་པ་ཡང་སོད་བསྡད་གསར་པ་ད་ེའད་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད་རེད། ག་དུས་ཡྱིན་རུང་སདོ་བསྡད་འདྱི་ནམ་ཡང་གཙང་མ་ཆགས་རྒྱུ་མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཡོང་བསྡད་
རྱིང་པ་དང། སོད་བསྡད་རྱིང་པ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་གཙང་མ་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེའཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་འགན་
དབང་ཡོད་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པ་གཙང་མ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་
ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དང་། འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་ཆེད་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པས་རྱིས་ཞྱིབ་མ་གནང་པའྱི་
སྔོན་ལ་ང་ཚོའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ངོས་ནས་ཕག་ལས་གནང་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་རེད། ད་ེའབེལ་ཡོད་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་
ཁང་ལ་ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ད་ེའད་རེད་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་ངོས་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཟརེ་ནས་འབལེ་ཡདོ་ལ་བཀའ་མངགས་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་དུས་ཡུན་གནང་རྒྱུ་ད་ེསྱིར་བཏང་རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་དང་། ང་ཚོའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་
བར་གྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ལ་གནམ་སའྱི་ཁད་པར་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་པ་ཡྱིན་ན་དུས་ཡུན་འགོར་གྱི་
ཡོད་རེད། སྐབས་ར་ེདུས་ཡུན་རྱིང་པ་ོའགོར་བ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་ཡདོ་པ་སྙན་གསན་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་མ་
འངོས་པར་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག དུས་བསྟུན་གྱི་འགྱུར་བཅོས་ག་ར་ེགཏང་དགོས་ཀྱི་འདུག རྱིས་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་
སྟངས་འགྱུར་བ་ར་བ་ནས་མེད་པ་ཡག་པོ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ནང་ལ་གནང་དགོས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་གོས་
ཚགོས་ནས་ལམ་སྟོན་ད་ེའད་ཕབེས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། འབལེ་ཡདོ་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་ང་ཚསོ་སྙན་གསན་ཞུ་ཆགོ 
 ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་པ་ནང་བཞྱིན། སྐབས་སྐབས་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ་ིནང་། དཔེར་
ན། བོད་སོབ་འཛནི་སོང་ཚོགས་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ད་ེསྔ་གོས་ཚོགས་འདྱི་ག་རང་ནང་སྐབས་བཅ་ོལྔའྱི་གོས་ཚགོས་སྐབས་སུ་ས་
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ཆ་མྱིང་བསྒྱུར་ཐོག་རྱིས་ཞྱིབ་ནང་འགོད་རྒྱུ་མྱི་འདུག ད་ེབཀོད་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་གྱི་ཡོད་འགོ གནོད་ཀྱི་ཡོད་འགོ ད་ེརྱིང་བསར་དུ་
མུ་མཐུད་ནས་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག ས་ཆ་མྱིང་བསྒྱུར་ད་ེདག་ཚང་མ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབབ་པའྱི་
གོས་ཆདོ་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཡདོ་པ་གཞྱིར་བཟུང་། མ་འངོས་པ་ད་ེལྟར་བྱ་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེདག་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བྱདེ་
ཀྱི་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆའྱི་ཐོག་ལ་བཀོད་དེ་སང་ཉྱིན་མང་པོ་སྙན་སོན་ཞུས་ན། དེའྱི་ལས་ཀར་ཕན་ཐོགས་འདུག་གམ་གནོད་སེལ་གྱི་
འདུག དའེྱི་ཐགོ་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་པར་ལམ་སྟོན་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེཡྱིན་ཙང་ལས་དོན་འགའ་ཞྱིག་དཔེར་ན། ས་ཆ་མྱིང་བསྒྱུར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་ཡྱིན་
ཙང་། ལས་ཀ་གྲུབ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་ད་ེཡྱིག་ཆ་ལ་བཀོད་རྒྱུ་ད་ེང་ཚོའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་པར་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་འདྱིར་གོ་
སྐབས་བླངས་པ་དང་སགས་ནས་འབེལ་ཡོད་ཚང་མར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ། ང་ཚོས་ལས་དོན་གྱི་མཇུག་སོང་རྒྱུ་དེ། 
གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་མཇུག་སོང་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརནོ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པའྱི་སྙན་
ཐ་ོདང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ་ལ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱིས་མཇུག་སངོ་བྱས་པ་ད་ེལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་སྙན་ཐ་ོ
ཧ་ཅང་གྱི་རྒྱས་པ་ོཞྱིག་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཕེབས་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་སྔར་བྱས་ཀྱི་ལས་དོན་གྱི་བྱེད་སྒོ་ཚང་མ་ལ་
བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ང་ཚའོྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དནོ་དང་གནད་འགག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་
ཀྱི་ལས་དོན་ད་ེགལ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་དནོ་ད་ེག་ཚད་ཀྱིས་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཡོད་ན་ད་ེཚདོ་ཀྱིས་ང་
རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བླ་ོགཏད་བྱེད་ཆོག་པ་དང་གེང་ཕོགས་འད་མྱིན་བཟ་ོམཁན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་
ཐོག་ནས་དོན་དངོས་གང་ཡྱིན་གསལ་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་རེད། ད་ེགཞྱི་རར་བཞག་པའྱི་
ཐོག་ནས། ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཆེད་འཛུགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་མང་པ་ོཡོད་པའྱི་ནང་ནས་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་
ཚོགས་ཆུང་འདྱི་ལས་དོན་མང་པོའ་ིནང་ཕན་ཐོགས་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་ལ་སྔར་རེས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་
ཡོད་ལ། དནོ་ལ་ཡང་ད་ེབཞྱིན་ཆགས་ཡོད། 
 ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་ལ་དོན་དག་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་དེ་དང་འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དཔ་ེབཞག་ན་རྱིས་ཁ་ཆུང་ཆུང་ད་ེའད་ཁ་
ཤས་ཤྱིག དཔེ་བཞག་ན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོའྱི་ Boarding pass ད་ེའད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། འབེལ་ཡོད་ཀྱི་
ལས་བྱེད་ཅྱིག་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ད་ེལ་འག་ོཡོད་མེད་ཐ་ེཚོམ་གཏན་ནས་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ་ིནང་ཐེངས་མ་
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གཅྱིག་མ་གཏགོས་འཁདོ་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ཐངེས་མ་ཁ་ ཤས་བསེབས་སོང་། ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་
ད་ེདངོས་གནས་བསེབས་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐད་ལ་དོགས་པ་ཡོད་ན་གནས་ཚུལ་ཁ་ཁ་རེད་མ་གཏོགས། བསེབས་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོ
ཡྱིན་ན། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐ་ོགཅྱིག་གྱི་ནང་ཕབེས་ཡོང་པ་ད་ེསྱིག་གཞྱིའྱི་དགངོས་དནོ་རདེ། མུ་མཐུད་དུ་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་
ཡོང་དགསོ་པ་དའེྱི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་པརོ་ཤེས་མ་སངོ་། གནད་འགག་ཁ་ཤས་སྒང་ལ་ང་ཚསོ་རྱིས་སུབ་བྱདེ་ཐུབ་པ་ད་ེའད་གསོ་
ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་བྱུང་མོང་ཡོད་རེད། ངས་དཔེ་མཚོན་གཅྱིག་གྱི་སྒང་ནས་ཞུས་ན། སུད་སྱི་དོན་ཁང་གྱི་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་
གནས་སྟངས་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ལ་འབུམ་བདུན་ཅུ་བརྒྱད་ཅུ་རྱིས་སུབ་བཏང་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བློ་བཏང་དུས། ཆུང་བའྱི་རྱིགས་ཁ་ཤས། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་རང་གྱི་ནང་ལ་མང་པོ་བསེབས་
དགོས་པ་ད་ེའདའྱི་རྒྱུ་མཚན་མཐོང་མ་སོང། ད་ེལ་རྱིས་ཞྱིབ་ལྷན་ཁང་རེད། ད་ེདང་འདྱི་ལྟ་བུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་ད་ེཚོའྱི་
ངོས་ནས་ག་ར་ེདགོས་ནའང་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐ་ོདང་ད་ེཚ་ོག་ཚོད་སབ་པ་ཡོད་ནའང་། དེ་
ཚདོ་ཀྱིས་ཡག་པ་ཡོད་པ་མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་ན། དེར་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོའདུག་
སྙམ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེཚན་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་། བག་ོགེང་
དང་། ལམ་སྟོན་བྱདེ་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་ཡོད་མདེ་ཧ་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། 
ང་རང་ལ་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ཡོད། དཔེར་ན། དཔལ་འབྱོར་དང་རྱིས་ལ་འབེལ་བ་ད་ེའད་ཐོག་ལ་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་རྱིས་ཞྱིབ་
ཀྱི་ཐགོ་ལ་འཁདོ་བསྡད་པ་བྱུང་བ་རདེ། 
 ཡྱིན་ནའང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ད་ེཚ་ོཕལ་ཆེར་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྒང་ལ་འཁོད་མྱི་ཡོང་ངམ་སྙམ། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་
ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཐག་གཅོད་ཟྱིན་པ་དང་། རྱིས་ལེན་རྱིས་སོད་དགོས་པ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་
དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ།། ཐེངས་སྔ་རེས་ལའང་དེར་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྱིས་སད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་རྱིས་བླངས་མྱི་འདུག ག་ར་ེབྱས་ནས་ཡྱིན་ནམ་ཟེར་རྒྱུའྱི་དྱི་བ་བཏང་བ་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཚོར་མ་སོང་། ད་ེ
རྱིང་གྱི་ག་ོསྐབས་ད་ེབརྒྱུད་ནས་ངའྱི་འཚརོ་སྣང་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། 
 ད་ེཡྱིན་དུས་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་དང་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་གནང་ལམ་ཞྱིག་འདུག་སྟེ། དེའྱི་སྒང་ལ་བྱུང་མྱི་འདུག སྱིར་
བཏང་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་མག་ོའཚསོ་ཀྱི་མེད། ད་ེའདའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་བ་དེར་གོས་ཚགོས་ར་བའྱི་ནང་ལ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་
སངོ་། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་ཀར་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གནམ་བསོད་དཔང་རྟགས་ཟེར་ནའང་འད། 
གནམ་བསོད་བདེན་རྟགས་ཟེར་ནའང་རེད། འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ར་བའྱི་འདྱིའྱི་རྱིས་དེ་གནམ་བསོད་དཔང་རྟགས་མྱི་
འདུག་ཅེས་ཁོས་སོན་བཏོན་པ་མ་གཏོགས་རྱིས་ལ་བཀག་བསྱིལ་གང་ཡང་བྱས་མེད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་ོརང་ཚོ་ལའང་
གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཆགས་འདུག འདྱི་འདའྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་ཤག་ངསོ་ནས་བསམ་ཤེས་གང་བྱདེ་དགོས་པ་འདུག ར་བའྱི་ད་ེརྱིང་
ཁ་སང་གནམ་གྲུ་ད་ེཡང་སྔོན་མ་དང་མྱི་འད་བར་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ད་ེཉ་ོདུས། གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། ཕྱིན་མྱིན་དང་ང་
ཚོའྱི་ད་ལྟའྱི་འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་མ་འོངས་པར་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ལེགས་བཅོས་དགོས་པའྱི་རྱིགས་ལ་བརྒྱ་ཆ་
བརྒྱ་བཀའ་བསྡུར་ཡང་བྱུང་སོང་། མ་འོངས་པར་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་ལྷན་ཁང་ད་ེརང་
དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེཚན་དང་། དེའྱི་ལས་དོན་ལ་ད་ོཕོག་མེད་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིར་བསར་བཅོས་གང་བྱདེ་དགསོ་པ་
འདུག རྱིས་ཞྱིབ་དང་ག་ོབསྡུར་བྱས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེའད་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལགས་ས།ོ འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱིས་མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་ ༧ པའྱི་སྙན་ཐརོ་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཇུག་གནནོ་གནང་
བར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་བསར་ཞྱིབ་དང་སགས། མཇུག་གནོན་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོའདྱི་སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་
ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གྲུབ་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་མཇུག་སངོ་བྱདེ་ཕོགས་ཀྱི་གོས་ཆདོ་ད་ེསང་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ཕེབས་ཀྱི་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སང་སྔ་ད་ོཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚགོས་གསངེ་ཡྱིན། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྐབས་ ༡༦ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དུས་ ༣ པ། དེ་རྱིང་ལས་ཉྱིན་ ༡༡ པ་དང་མཐའ་མ་དེ་
ཆགས་བསྡད་ཡོད། ད་ེརྱིང་སྔ་ད་ོདྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ། གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་
ཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ། 

གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆདོ། 
 

སྔནོ་གངེ་། 
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༄༅། །བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ ༡༢༠ 
པའྱི་དགངོས་དནོ། མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་ ༧ པས་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་
པའྱི་གཙ་ོབོ་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ ལོའ་ིརྱིས་སྙན་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་
གྱིས་བདའ་འདདེ་མཇུག་སོང་ཇྱི་གནང་གྱི་ཕོགས་བསྡོམས་སྙན་ཐ་ོཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བར། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསར་ཞྱིབ་
དང་འབེལ་མཇུག་སྣོན་ཞུས་པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐ་ོཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ་སྙན་སོན་དང་བགོ་གེང་ཟྱིན་པར་ཐག་གཅོད་དང་མཇུག་
སངོ་ཞུ་ཕོགས་ཀྱི་གོས་ཆདོ་ཅྱིག་འཇོག་དགོས་གལ་ཆརེ་མཐངོ་། 

 
གསོ་ཆདོ། 

མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༧ པས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་གཙ་ོབ་ོརྱིས་
ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ ལོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཇུག་སོང་
གནང་བར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསར་ཞྱིབ་དང་འབལེ་མཇུག་གནནོ་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོནང་གསལ་རྱིས་གཙང་གྱིས་འགྱིག་
པ་ཁག་ཕུད།  ད་དུང་རྱིས་གཙང་མ་ཐུབ་པ་རྣམས་མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་ ༨ པས་མཇུག་སངོ་དགསོ་པའྱི་སྱི་
མོས་སམ་མང་མསོ་གསོ་ཆདོ་དུ། བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༥ ལ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས། 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བྱ། མེད་པར་བརྟནེ་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་
ནམ། སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མེད། འདྱི་ལ་ཡྱིག་ནོར་ཞྱིག་འདུག མཇུག་གནོན་གྱི་གནོན་དེར་སྣོན་བྱིས་འདུག 
མཇུག་གནོན་ཟེར་བ་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་མཇུག་སོང་ཟེར་བ་དེ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གང་དུ། ཡྱིག་ཕྲེང་
གསལ་པ་ོབྱས་ཏ་ེགསུང་རགོས་གནང་། སྔནོ་གེང་གྱི་ནང་ལ་རདེ་དམ།) སྔནོ་གེང་ནང་གྱི་ཡྱིག་ཕྲངེ་ལྔ་པ། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལགས་ས།ོ མཇུག་སྣོན་གྱི་སྣནོ་ད་ེགནནོ་འབྱི་རྒྱུ་དང་། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་གོས་ཆདོ་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པའྱི་ཐགོ་ལ་ཆ་ཤས་ཐུང་ངུ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་
རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཇུག་གནོན་དང་། དེའྱི་རེས་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་
འཇུག་གནང་བའྱི་རསེ་ལ། ད་དུང་མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་སྐབས་བརྒྱད་པས་མཇུག་སངོ་གནང་རྒྱུའྱི་གནད་དནོ་ཁག་ཅྱིག་
ད་དུང་ལྷག་སྡདོ་པ་འདྱི། ཧབོ་སྟ་ེཁ་ལ་ལྟ་དུས་གནས་སྟངས་དང་རྱིས་རགོ་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ད་ེགང་ལ་གང་འཚམ་གྱིས་ཚབས་ཆནེ་
པ་ོམྱིན་ནམ་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་ད་ེའད་སསེ་སོང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། རྱིམ་པ་ད་ེག་ཙམ་ལ་མར་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་ནས། ད་ེལ་ལན་
བརྒྱབས་ཀང་དུ་དུང་གཙང་བཟསོ་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིག་ཐགོ་ལ་གསལ་དུས། གནས་སྟངས་
ད་ེཚོའྱི་གས་ཛ་དག་པ་ོཟེར་དགོས་མྱིན་དམ། ཚབས་ཆེན་པ་ོགང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་མྱིན་ནམ་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་འད་ཞྱིག་བྱུང་
སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་གྱི་སྙན་ཐ་ོམར་ལགས་ཀློག་གནང་པའྱི་སྐབས་སུ་གནད་དནོ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་གཙང་
བཟསོ་དང་གསལ་བཤད་གནང་ཐུབ་པའྱི་གནད་དནོ་འདུག་བསམ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་བྱུང་། བྱས་ཙང་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ལ་ཡང་སྙྱིང་ང་
ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁག་ཚགས་ཚུད་ཡོང་དང་མྱི་ཡོང་གཙ་ོབ་ོད་ེརྱིས་དང་ལངས་ཕགོས་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། ད་ེཚའོྱི་
ཐོག་ལ་ཚང་མས་ཡྱིད་གཟབ་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་དང་། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཚགས་ཚུད་པོ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་
ཡོང་སྡདོ་པ་ད་ེཡང་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེཚན་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་ལས་བྱདེ་རྣམ་པ་ཚསོ་སྐུ་ལས་བསོན་པའྱི་གྲུབ་འབས་དང་། 
ད་ེད་ེབཞྱིན་དུ་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་མཇུག་དེད་གནང་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་པར་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེདང་འབེལ་
ནས་གནས་ཚུལ་གཞན་ཞུ་འདོད་གང་བྱུང་ཟེར་ན། འདྱི་འད་ཞྱིག་གོ་རྒྱུ་འདུག སྱི་འཐུས་ཀྱི་སྙན་ཐོར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ལ་མང་
ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་རེད། ད་ེམྱིན་པའྱི་སྡེ་ཚན་གཞན་ཁག་གྱིས་སྙན་ཐ་ོཁག་ཅྱིག་ལས་ཧ་ཅང་ལས་ས་པོར་ཁྱིམས་དང་
སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་འགལ་ཡོད་ཀང་། ཧ་ཅང་ལས་ས་པོ་ ཤྱིག་གྱིས་ཕར་འགྱིག་པའྱི་ཁོངས་ལ་བརྱི་དུས། ཁོང་ཚོས་ཕོགས་
མཐའ་ཁག་ལ་ཕྱིན་ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་པ་ད་ེཚ་ོད་ེཙམ་གྱིས་ལྱིད་ཁོག་མ་མཐངོ་པའྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་འདུག་བསམས་ནས། 
རྱིས་ཞྱིབ་ལས་བྱེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ནས་ཡར་སེབས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཁོང་ཚོས་རྱིས་སུབ་ད་ེལས་
ཞ་ེདགས་ཀྱིས་ས་བ་ཡོད། འགན་འཛནི་ལྷན་ཚོགས་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་། སྒང་གྱི་གོང་
མ་དང་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་ལས་ས་པ་ོཞ་ེདགས་ཤྱིག་ངོས་ལེན་གནང་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་ང་ཚོས་ད་ེཙམ་སྐད་བརྒྱབས་དང་མ་
བརྒྱབས་མྱི་འདུག་བསམས་ནས་དགོངས་ཚུལ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་འདུག བྱས་ཙང་ཕོགས་ཚང་མའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེང་ཚ་ོ
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འགན་ཡོད་མཁན་ཚང་མས་མཁེན་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོརདེ་བསམ་ཡྱིན། མ་མཁེན་པ་དང་ཡོད་མ་རེད་དེ། ང་རང་གྱིས་གནས་ཚུལ་
ད་ེག་ོབ་སངོ་ཙང་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། འདྱི་ཞུ་སའྱི་སྡྱིངས་ཆ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་སངོ་ཙང་ད་ེའད་ཞྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
 ད་ེནས་ཁ་སང་གནད་དནོ་ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ལ་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་རྱིས་མ་གཏོགས་འཛནི་སོང་གྱི་
ཐོག་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུའྱི་སྐུ་དབང་ཡོད་མེད་དེ་འད་ལ་བཀའ་ཕེབས་མཁན་ད་ེའད་ཡང་འདུག  སྱིར་
བཏང་ལམ་སལོ་ལ། རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ལ་རྱིས་དང་འཛིན་སངོ་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་སོལ་ཞྱིག་
དང་སྐུ་དབང་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མཁན་ད་ེཚསོ་རྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སོབ་སྦྱོང་གནང་བ་
ཞྱིག་མ་གཏོགས་འཛིན་སོང་ཐོག་ལ་སོབ་སྦྱོང་གནང་མེད་པ་སོང་ཙང་། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིག་འཇུག་གནང་པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐ་ོ
གང་ཟག་སོ་སོའ་ིརྣམ་དཔྱོད་ལ་བལྟས་ནས་ཐག་བཅད་ད་ེསྙན་ཐ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་ཡར་ཙམ་མར་ཙམ་ད་ེའད་
ཡོང་སྱིད་པ་རདེ་དན་གྱི་འདུག ད་ེམ་གཏོགས་སྐུ་དབང་ད་ེཡོད་ཐག་ཆདོ་རདེ་ཅསེ་གསལ་པ་ོཞུ་འདདོ་བྱུང་། 

ད་ེནས་སྙན་ཐ་ོབཞེས་མཁན་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་མང་ཆ་ེབ་རྒྱུས་མངའ་ད་ེབཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་དང་
སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཐོག་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས། ཟུར་འཛུགས་སྡ་ེཚན་ཁག་གྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་
ཁག་ལ་རྒྱུས་མངའ་མདེ་དུས། མང་པ་ོཞྱིག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིར་དཔ་ེབཞག་ནས་སོན་གནད་འདནོ་
རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཁག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡདོ་པ་རདེ། ཟུར་འཛུགས་སྡ་ེཚན་ས་ོསོའ་ིཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ལའང་གཟྱིགས་ཏ་ེརྒྱུས་
མངའ་དང་སྐུ་དབང་ཡོད་པའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྐུ་དབང་གནང་པ་ད་ེདང་ཏག་ཏག་མཐུན་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་
ཐགོ་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་དགསོ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་སྙམ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་། 

མཐའ་དནོ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་མང་གཙ་ོརྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་། བཀའ་ཤག ཚང་མས་རྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་གཙང་བཟ་ོ
གནང་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ཁག་ཚང་མའྱི་ཐོག་བསྔགས་བརོད་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ང་
ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཆེད་དུ་འགན་ཁུར་ཧུར་ཐག་གནང་ནས། བཀའ་བཀོན་གཏོང་གྱིན་གཏོང་གྱིན། མྱིས་གང་བྱུང་
མ་བྱུང་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མ་རྱིས་ཞྱིབ་པ་ཚོར་བཀའ་བཀོན་བཏང་མོང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་
ཚང་མས་ལས་ཀ་མུ་མཐུད་ནས་ཧུར་ཐག་རྦད་ཐག་གནང་སོང་། ད་ེལ་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕག་བཀག་གྱི་ཡོད་ན། ཕག་ཡག་པ་ོབྱས་ནས་བཀག་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་པདྨ་བད་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་བད་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞོར་འཕྲོས་ཤྱིག་ཞུས་ན་དན་སོང་། ར་
བའྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་རེད། ད་ེབཞྱིན་གལ་ཆེན་པ་ོདང་ཕན་ཐོགས་པོ། ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག ཁ་སང་ངས་གོང་
དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཡག་པ་ོབཞེས་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོམཐོང་སོང་། ང་
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ཚོའྱི་ག་ོཐསོ་ལྟར་ན། ད་ེཡང་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་གང་ཙམ་ཡོད་ས་ནས་ལྟ་དུས། ང་ཚོའྱི་རྱིས་ཁའྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཁོལ་གཏོང་མཁན་
ས་ོསོ་དང་། དངུལ་ལེན་མཁན་ཡང་སོ་སོས་བྱས་པའྱི་སྒོར་མ་ོསྟོང་ཕྲག་ ༤༠།༥༠།༦༠ ད་ེའད་ཡོད་མཁན། ད་ེའདའྱི་རྱིས་རོག་
བྱུང་བ་ད་ེའད་རྱིས་བསུབ་བཏང་བ་རེད་ཅེས་པ་ད་ེའད་འདུག ར་བའྱི་སྐུ་དབང་ཡོད་རེད། ད་ེཁད་མཚར་ཞེ་དགས་རེད། བཀའ་
ཁོལ་གཏོང་མཁན་དང་དངུལ་ལེན་མཁན་གཉྱིས་ཀ་སོ་སོས་བྱས། དེའྱི་གནད་དོན་ད་ེརྱིས་བསུབ་བཏང་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེམ་འངོས་
པར་སྙྱིང་ར་ེམ་ོཡོང་ས་མ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་ཀར་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ ཐོག སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཁ་སང་སྙན་ཐོ་
བླངས་ཚར་པའྱི་རེས་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་ད་ེངས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དེར་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་
ཕགོས་ཐགོ་བཀའ་མོལ་གནང་པའྱི་སྐབས་སུ་རྱིས་ཞྱིབ་ལྷན་ཁང་དེ། བཅའ་ཁྱིམས་འོག་ནས་ཆད་པའྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེཚན་
ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དའེྱི་ལས་དནོ་ཁག་ལ་མཇུག་སོང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་རྒྱུ་དང་། ད་ེལ་གནནོ་ཤུགས་མེད་པའྱི་
ཐོག་ནས་འགན་འཁུར་རྒྱུ་ད་ེབཀའ་ཤག་ལ་ལས་འགན་ཡོད་པ་བཞྱིན་ད་ལྟ་བར་གནོད་ཤུགས་ར་བ་ནས་ཕུལ་མེད། མ་འོངས་
པར་ཡྱིན་ནའང་ཕུལ་རྱིས་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
 ཡྱིན་ནའང་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱིས་ཕག་ལས་གནང་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁྱིམས་སྱིག་ཁག་གྱི་དགོངས་དོན་ནང་བཞྱིན་ཕག་ལས་
གནང་རྒྱུ་ད་ེརྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་འགན་རདེ། ད་ེགསལ་པ་ོབྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ད་དུང་མཐུན་རནེ་སྦྱར་དགོས་རྒྱུ། ད་ེ
སྔ་ཡྱིན་ན་སྦྱར་ཡོད་པ་རདེ་ལ་མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་སྦྱར་རྒྱུར་འབད་བརནོ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཞུ་ཡྱི་རདེ། 
 ད་ེབཞྱིན་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ། ཁ་སང་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐ་ོབཏོན། ད་ེལ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་
ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གཙང་མ་ཆགས་པའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་ལས་དོན་བྱེད་མཁན་ཚོའྱི་སེམས་ལ་ད་ེཆགས་རྒྱུ་
དེ། ཡང་ཁོ་རང་ཁོ་རང་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་གྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་པ་རེད་དེ། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་དེ་ཆེད་
མངགས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་ནས་བཙུགས་བཞག་པའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཚོགས་ཆུང་ནས་
གཙང་མ་བཟ་ོརྒྱུ་དེའང་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ལ་འགན་དབང་ཡོད་རེད། དེའྱི་གནས་བབ་ད་ེརྱིས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་
ལྷན་ཁང་གྱིས་མཁེན་དགོས་པ་རདེ་སྙམ། 
 ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་སུས་གཙང་མ་གང་འད་བཟ་ོནའང་འད། སུས་རྱིས་ཞྱིབ་གང་འད་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་མཐའ་མའྱི་དུས་
ལ་ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་གནང་རྒྱུ་ད་ེབས་ཀང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེདགོངས་པར་
འཇགས་པ་ཞྱིག་དང་ལྷག་པར་དུའང་ཁ་སང་ངས་སྙན་གསན་ཞུས་པ་བཞྱིན། ད་ེསྔ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་། ད་ེ
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དང་འབལེ་བའྱི་གནད་དནོ་ནས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གོས་ཆདོ་བཞག་པ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ས་ཆ་དང་། ད་ེའདའྱི་གནས་དནོ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ར་བའྱི་
ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དང་འཛིན་སོང་གྱིས་གནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། སྙན་ཐའོ་ིསྒང་ལ་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན་དེས་ཕན་གྱི་
ཡོད་དང་གནོད་ཀྱི་ཡོད་མ་འོངས་པར་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱིས་དགངོས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་འདུག སར་ཡང་དན་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེ
ནས་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་འགན་ད་ེསྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་། དེའྱི་
སྙན་ཐོ་ཚང་མ་གོས་ཚོགས་ལ་སེབས་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་སྔོག་བཤེར་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། དེ་ལ་དེ་ག་ཙམ་
ཚགོས་ཆུང་གྱི་མྱི་ལྔས་གཙང་མ་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེའད་གལ་མ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་། 

གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། སྐབས་བདུན་པའྱི་སྙན་ཐ་ོདང་འབལེ་བའྱི་སནོ་གནས་ཉྱིས་
བརྒྱ་ཙམ་ལྷག་བསྡད་པ་རེད། ད་ེདག་ཕལ་ཆེ་བ་ཡོང་བསྡད་དང་སོད་བསྡད་ཆགས་བསྡད་པ་རེད། ཡོང་བསྡད་དང་སོད་བསྡད་
རྱིང་པ་ཡྱིན་ན་གཙང་མ་བཟ་ོརྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུ་ཆགོ་གྱི་རེད། མ་འོངས་པར་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་རྱིས་ཡོད་པའྱི་རེས་ཡོང་བསྡད་
དང་སོད་བསྡད་མུ་མཐུད་ནས་ཡོང་རྒྱུ་རྱིས་ཀྱི་ཆོས་ཉྱིད་རེད། རྱིང་པ་གཙང་མ་བཟ་ོརྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུ་ཆོག ལྷག་པར་དུ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གསལ་བཤད་དང་། ད་ེའད་དག་རྒྱུ་ད་ེབརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་མ་འོངས་པ་
བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ལྷན་ཁང་སོ་སོ་བརྒྱུད་ནས་ལས་ཁུངས་མ་ལག་བཅས་པའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་གསལ་བཤད་དངོས་འབེལ་
ཐགོ་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་གཙང་མ་ཆགས་རྒྱུར་འབད་བརནོ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་སྙན་ཐ་ོདའེང་། ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ཕག་ལས་
དའེང་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་བྱ་རྒྱུ་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་ཡོད་པ། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐ་ོད་ེགཙང་མ་བཟ་ོརྒྱུ་འཛིན་
སོང་ལ་འགན་ཡོད་པ། དེའྱི་ཐོག་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས། སར་ཡང་གཙང་མ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་
ཐུགས་འགན་ཡོད་པ། ད་ེདག་ཚང་མའྱི་ཆ་ནས་མཐའ་མའྱི་དུས་ལ་གང་ལྟར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་བབ་ཕྱི་གསལ་
ནང་གསལ་ཡྱིན་པ་ད་ེའཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་གསལ་བསྡད་ཀྱི་ཡདོ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་སོན་
གནད་ཆ་ེབ་དང་ཛ་དག་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། དེའང་དགོངས་པ་མ་བཞེས་ན་མ་འོངས་པར་དེའྱི་ཐོག་ནས་ལྟ་སྟངས་གང་འད་
འག་ོགྱི་ཡོད་པ། དེའྱི་ཐོག་ནས་སོན་གནད་ད་ེདག་ཆེན་པ་ོགལ་མ་རེད། ད་དུང་སོན་གནད་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་ན་མ་ལྷག་པ་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེ
འཛནི་སོང་ལ་འགན་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གེང་སོང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང། ཚིག་ར་ེགཉྱིས་ཤྱིག་ཞུས་ན་སྙམ། སྔནོ་མ་ཞུས་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་དང། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོའ་ིགནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོལ་ད་ལྟ་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན། སནོ་གནད་ད་ེཚ་ོཆུང་ཚགས་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་རདེ། སྔནོ་མ་ཞུས་ཡོད་ད་ལྟའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
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དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག་ཡྱིན་ནའང་རེད། མང་ཆེ་བ་དེ་ལ་སོན་
གནད་དེ་འད་ཡོད་མ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ནམ་རྒྱུན་ཕོགས་བསྡོམས་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་དང། རྒྱུན་གོན། དམྱིགས་བསལ། དཔལ་
འབྱརོ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་གཏང་རྒྱུ། ད་ེནས་ར་ེགཉྱིས་ཤྱིག་མ་གཏོགས་མང་ཆ་ེབ་ཚང་མ་ད་ེགཙང་མ་ཆགས་ཡོད་རདེ། ད་ེ
དག་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། 

ད་ལྟ་གེང་སོང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས་སྱིར་བཏང་ང་ཚ་ོདང་པ་ོརྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐ་ོའདོན་གྱི་ཡོད་རེད། དའེྱི་རསེ་སུ་མང་
ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། དའེྱི་མཇུག་ལ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོཆ་ཚང་གོས་ཚོགས་
ཀྱི་ནང་ལ་སོག་སྦྱང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཞུས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཡང་བསར་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཇུག་གནོན་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་
རེད། ཡང་ད་ེརྱིང་གཅྱིག་བཅས་དོན་དག་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པའྱི་མཇུག་འབས་གཉྱིས་ཀློག་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེམཐའ་མ་དེ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱིའྱི་ནང་ལ་གནས་སྟངས་ཤྱིག་དང། 
དགངོས་ཚུལ་མ་འད་བ་ཞྱིག་དང་སྱི་ཚོགས་ལ་གཟྱིགས་ཚུལ་མ་འད་བ་ཞྱིག་ཡོད་ན། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་གྱིས་མ་
འགྱིག་པ་ཡྱིན་ན། གང་ནས་མ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་རུང། ཏག་ཏག་བྱས་ནས་སྟནོ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ་སྙམ། 

དེ་མ་གཏོགས་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གཡུག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མ་རེད། སྙན་ཐོ་གང་ནས་མ་
འགྱིག་པ་ཡྱིན་རུང་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ཡྱིན་ནའང་འད། དབང་ཆ་གང་འད་
ཞྱིག་བད་ེསོད་བཏང་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་ད་ེཚོའྱི་ཐག་གཅོད་བྱེད་
སྟངས་ཚང་མ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཆ་རེན་དང། དཔང་རྟགས་མཐའ་ན་ད་ལྟ་
གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་དངུལ་བྱུང་ཚར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བྱུང་འཛིན་སྟོན་རྒྱུ་མེད་དུས་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་སེབས་བསྡད་རྒྱུ་ད་ེ
འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འག་ོབསྡད་ཀྱི་ཡོད་རདེ་མ་གཏོགས་པའྱི་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་བཤད་མཁས་པ་དང། ང་ོཆ་ེཆུང་ལ་བལྟས་ནས་ད་ེ
འད་བྱས་བཞག་པ་ཞྱིག་ད་ལྟ་བར་དུ་ཚརོ་སྣང་མདེ། 

ཡྱིན་ནའང་ཆད་པ་དང་ཉེས་པ་རྒྱག་སྟངས་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་
དང། ལ་ོའཁོར་སྔོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་འག་ོསོང་སྔོན་གཏོང་བཀའ་འཁོལ་རེས་ཞུ་ལ་
སོགས་པའྱི་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁབ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་དང། ཉེན་ཚབས་ཆ་ེཤོས་ཡྱིན། ཉསེ་ཆད་
ཡན་པོར་མ་སོང་བ་གཏོང་དགོས་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེལ་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་གེང་སོང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་ཡོད་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་གཏན་འབེབས་གང་ཡང་བྱས་ཡདོ་མ་རདེ། 

འདྱི་ང་ཚོས་གཙ་ོབ་ོདབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་མ་ལག་དང་བཅས་པ་ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད། རང་སོང་སྡ་ེཚན་ཁག་ལ་
ད་ལྟ་བར་དུ་མང་ཆ་ེབ་ས་ོསོས་བཏང་ཡོད་རེད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་དང་ག་ར་ེཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚོའྱི་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་
ཐོག་ལ་བཞག་དུས། ང་ཚོས་མཐོང་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་སོང། རང་སོང་སྡེ་ཚན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་འགོ་སོན་འདྱི་སྔོན་ལ་བཏང། 
འཇུག་ལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དུས་ཐག་ཆོད་སོང་ལབ་རྒྱུ་ད་ེའད་མང་པ་ོའདུག ད་ེའད་ཡང་
མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་གྱི་འདུག 
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ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་འག་ོསྟངས་ལོགས་སུ་ཡྱིན་དུས་ཡྱིན་སྱིད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚ་ོལ་ཚང་མས་ཐུགས་གཟབ་
གནང་ནས་འགོ་སྟངས་ད་ེམཉམ་དུ་བཟ་ོདགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་གོང་དུ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་
གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་མང་ཆེ་བ་ད་ེཡོང་བསྡད་སོད་བསྡད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཕོགས་ཚང་མས་ཐུགས་བསམ་
བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་སྙམ། 

དང་པ་ོརྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་རེད། འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་རེད། ད་ེབཞྱིན་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་
ཡྱིན་ན་ས་མཚམས་ཤྱིག་བཞག་ནས་དངོས་གནས་ཀྱི་ཡོང་བསྡད་ད་ེཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འདས་པའྱི་ལོ་ག་ཚོད་མཚམས་ཀྱི་ཡོང་
བསྡད་རདེ་འདུག འདས་པའྱི་ལ་ོག་ཚདོ་མཚམས་ཀྱི་སོད་བསྡད་རདེ་འདུག གཅྱིག་བལྟས་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་འགོད་
དགསོ་རདེ་མ་གཏགོས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡོང་བསྡད་སདོ་བསྡད་ཆ་ཚང་ད་ེབཀདོ་ནས་ཡདོ་རདེ། 

རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་དནོ་ཚན་དང་པོའ་ིནང་ལ་མཇུག་སོང་བྱས་ཟྱིན་པ་ད་ེརེད། ད་ེནས་གཉྱིས་པ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
མུ་མཐུད་ནས་མཇུག་སོང་གནང་མུས་དང་སནོ་གནད་སྔོན་མའྱི་སོན་གནད་ད་ེཚ་ོརེད། རྱིས་ལ་ོསྔོན་མ་ནས་སྔོན་མ་རྱིམ་བཞྱིན་
སྐོར་བ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་རེད། གསུམ་པ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་སནོ་གནད་བཏོན་ཡདོ་རདེ། དའེྱི་རསེ་ལ་ཡོང་བསྡད་སོད་བསྡད་
ད་ེམར་མཉམ་དུ་འཁེར་ནས་ཡངོ་གྱི་ཡོད་རདེ། འཁེར་ཡོང་བ་ད་ེལ་དུམ་བུ་གཉྱིས་ལ་ཕ་ེནས་ད་ེའད་བྱདེ་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོ
རེད་འདུག ད་ེམ་གཏོགས་པའྱི་ང་ཚ་ོད་དུང་ཡང་གཙང་མ་ཆགས་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་
དོན་གཙོ་བོ་དེ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལོག་ས་རུལ་སུངས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གནས་སྟངས་འད་མྱིན་དེ་འད་མེད་པ་དེ་
གསལ་པ་ོརདེ། སྔར་ཡང་ཞུས་ཡདོ་ད་ལྟ་ཡང་གསུངས་བསྡད་དུས་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 

ཡྱིན་ནའང་རང་སངོ་སྡ་ེཚན་ད་ེཚའོྱི་ཡང་ན་རྱིས་ཞྱིབ་བྱདེ་དགསོ་མདེ་ན་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མེད་ས་ལ་བཞག་ནས་རྒྱ་གར་
ཆེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། སུས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་དེ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱ་ས་ལ་བཞག དེ་མྱིན་འགན་
འཛིནལྷན་ཚོགས་དང་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ང་རང་ཚོ་བཀའ་བློན་དང་སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང། ཚང་མ་མཉམ་དུ་འབེལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་
དུས་འགན་མང་པ་ོཞྱིག་འཁརེ་དགོས་འདུག་ཅེས་པའྱི་ཚརོ་སྣང་འདྱི་བྱུང་སོང། ད་ེལྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ་ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས། ག་ར་ེརེད། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་
སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དགོངས་དག་ལག་པ་བཀག་རྒྱུ་ད་ེཏོག་ཙམ་ཕྱི་དགས་པ་འད། དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཙམ་
མེད། གནད་དནོ་དཔརེ་ན། གོང་དུ་ངས་འདྱི་ཞུས་པ་རདེ། གནད་དནོ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ཐད་ལ་ཛ་དག་པ་ོམྱིན་ནའང་། སྙན་ཐའོ་ིནང་ལ་
གནས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་འདྱི་ཁ་གསལ་པོའ་ིངང་ནས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡང་ཞུ་རྒྱུར་དེའྱི་མྱིའྱི་མྱིང་དང་བཅས་པ་ཞུ་གྱི་ཡྱིན། 
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དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། ཞུ་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཞ་ེན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་མྱིང་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེལ་
གཞྱི་བཞགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། སྱིར་བཏང་ད་ེམ་གཏོགས། གང་ཟག་བྱ་ེབག་པའྱི་མྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྟོན་
ཆགོ་གྱི་མེད་པ་ད་ེལས་དནོ་བྱེད་ཕགོས་སྱིག་གཞྱི་དང་བརྒལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ། བྱས་ཙང་ངས་ད་ེཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་གང་ཡང་མེད། 
ད་ེདག་ཚང་མ་ངས་གངོ་དུ་སྐད་ཆ་གཟབ་གཟབ་འད་པ་ོབྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། མ་འོངས་པ་ང་ཚའོྱི་ཐགོ་ནས་དགོངས་པ་
བཞེས་ཕོགས་དང་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཕན་སསོ་ན་བསམ་པ་དན་སོང། ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་ཁག་གཅྱིག་གསལ་པ་ོམ་
ལབ་པ་དང་། ཐེར་འདོན་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། གོ་ནའང་མ་གོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། བྱས་ཙང་ངས་
དཔ་ེམཚནོ་ཙམ་གནས་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་མང་པ་ོཡོད་པའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་ཞུ་གྱི་ཡྱིན། 
 (Boarding pass) ཟེར་བ་འདྱི་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱི་མེད་ན་རྱིས་འགོ་གཏོང་གྱི་མྱིན་ཟེར་བ་
འདྱི་སྔནོ་མ་ནས་ཡོད་པ་རདེ་ཀང། ད་ེའདའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོབྱུང་བ་རདེ། ཁག་ཅྱིག་ལ་ཁུངས་སལེ་བྱས་པའྱི་སྙན་ཐའོ་ིནང་ལ་
བཞག་ནས་ལོ་འགའ་ཞྱིག ཁུངས་སེལ་ཞུས་པ་ཚོ་ལ་གཙང་མ་བཟོས་ཚར་བ་རེད། བཟོས་པ་ད་ེཡང་གོས་ཚོགས་སྡྱིངས་ཆ་
འདྱིའྱི་ནང་ནས་མཁེན་གྱི་ཡོད་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པའྱི་སྙན་ཐ་ོཕེབས་ནས་གཙང་མ་བཟོས་པ་ནྱི་འདྱིའྱི་ནང་
ནས་མཁནེ་གྱི་ཡོད་རདེ། དཔརེ་ན་ཁག་གཅྱིག་ད་དུང་ཡང་གཙང་མ་ཆགས་ཡདོ་མ་རདེ། མྱི་འདྱི་གང་ནས་གང་དུ་ཕབེས་པ་ཚང་
མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་རེད། གང་ལྟར་ (Boarding pass) དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་འདྱི། དེང་སང་ 
(Internet) བརྒྱུད་ད་ེ (Ticket) བཏོག་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། མྱི་ཕྱིན་ཡོད་དང་མེད་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་མེད་
ཀྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་ཁུངས་སེལ་གྱི་ཆེད་དུ་ཏག་ཏག་ལས་དོན་ད་ེལ་མྱི་ད་ེ
ཏག་ཏག་ཕྱིན་ཡོད་མེད་ཀྱི་བརྟན་པ་ོཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ད་ེརེད། དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབོ་ད་ེརེད། ད་ེདགོས་འདུག་ཟེར་བ་འདྱི། 
བྱས་ཙང་ད་ེཡྱིན་དུས་སྔནོ་མ་ཚོགས་ཆུང་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚགོས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་གཅྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་
ལ་ཚོགས་འདུར་ཕེབས་པ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་རྱིས་ཁའྱི་ནང་ལ་ཁོ་རང་གྱི་ (Boarding pass) ཡོད་མ་རེད། མེད་ནས་རྱིས་
རགོ་ད་ེརྒྱུན་རྱིང་པརོ་ལྷག་པ་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་བཙུགས་པ་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཏ་ེད་ེདང་འབེལ་
བ་དེའྱི་སྐབས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚགོས་གཙ་ོདང་། ད་ེབཞྱིན་དའེྱི་རསེ་སུ་བཀའ་བློན་ཁྱི་པས་མཛད་འགན་བཞེས་ཏ་ེད་ེདག་ཚང་
མའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་སྐབས། ཁ་ོརང་ཕེབས་པ་རེད། མྱི་འདྱི་དང་ད་ེདག་ཚང་མ་ཕེབས་པའྱི་ཁུངས་སེལ་ཡོད། ཕེབས་པ་
རདེ། ད་ེནས་ད་ེཕྱིའྱི་མྱི་ཞྱིག་རདེ། ད་ེའདནོ་མ་ཐུབ་པ་རདེ་མ་གཏོགས། གཙ་ོབ་ོརྒྱུ་མཚན་འདྱི་རདེ། ཕབེས་པ་རདེ་ཅསེ་ལབ་པའྱི་
རསེ་སུ་སྙན་ཐ་ོནས་མར་བཏོན་པ་རདེ། 
 ད་ེརྱིང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡ་ོར་ེ (Jammu) ནས་ལ་དྭགས་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་འདྱི་ངས་དན་པ་བྱས་
ན་ནྱི། ཁ་ོརང་ཨ་རྱིའྱི་དནོ་གཅོད་དུ་བསྐསོ་པའྱི་སྔནོ་ལ་གཟྱིམ་ཆུང་མཇལ་ཁ་བཅར་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེལ་དྭགས་ལ་
ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་ནས་ཡར་བཅར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་
པར་ངས་དན་གྱི་འདུག ད་ེང་ཚ་ོཚང་མས་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། ཡ་གྱིར་ཕེབས་པ་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། བཀའ་བློན་ད་ེདག་ཡོད་པ་
རེད། ང་ཚོ་ཚང་མས་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ཁ་སང་སྔོན་མའང་སེབས་པ་རེད། དེ་རྱིང་ཡང་སེབས་པ་རེད། ད་དུང་
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སེབས་པ་རེད། ད་ེརྱིང་སེབས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་བརོད་བྱ་ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་ལོགས་སུ་ཡོད་རེད། ངས་འདྱི་ཚ་ོནརོ་
བ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ད་ེདག་ཚང་མ་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ག་ར་ེབྱས་ནས་ངོས་ལེན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་
དམ། ད་ེའད་བྱས་ནས་བཞག་ན་དག་ེམཚན་ག་ར་ེཡོད་རདེ་དམ་ཞེས་པ་འདྱི་དཔ་ེམཚོན་ཙམ་གྱི་ཐོག་ནས་ལང་པའྱི་ཞོར་དུ་ཞུས་
པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆགོ་ནས། 
གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ་ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། མེད་པར་
བརྟནེ་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
 དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལས་དོན་གཏོང་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག ནང་
གསེས་ཀ་པ། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ གྱི་བསར་བཅོས་གཏོང་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པ། སྙན་སོན་གནང་
མཁན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཞོན་མཆགོ 
 
 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཞནོ་ཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པ་སྙན་སནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ལའོ་ིབསར་བཅསོ་གཏངོ་ལནེ་ཁྱིམས་ཡྱིག 
དནོ་ཚན་དང་པ།ོ འབབ་ཡངོ༌། 

༄༅། །བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕགོས་བསྡམོས་མ་དངུལ་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་
༢༠༡༧ རྱིང་གཤམ་གསལ་འབབ་ཡངོ་རྣམས་བསྡུ་ལནེ་བྱ་རྒྱུའྱི་འགན་དབང་བཀའ་ཤག་ལ་བསྐུར་བ་ཡྱིན། 

ཨང༌། ཡོང་འཆར། ས རོ། 
༡ རྩིས་ལོའྩི་ནང་ས ནོ་རྩིས་མ་དངུལ་གྩི་ཕགོས་བས མོས་ཡོང་འཆར། ༥༤༧,༩༢༣,༥༥༣ 
༢ རྩིས་ལོའྩི་ནང་ཟུར་བཀལོ་གྩི་ཕགོས་བས མོས་ཡོང་འཆར། ༢,༢༥༩,༦༦༠,༠༩༣ 

 བས མོས། ༢,༨༠༧,༥༨༣,༦༤༦ 

 
ཕགོས་བས མོས་མ་དངུལ་ནང་མ་ཚུད་པའྩི་བཀའ་འཁལོ་ཁག 

༡ རྩིས་ལོའྩི་ནང་ས ྦེང་ལོར་ལ ་ོསྩི་ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་མྦེད་པའྩི་ས་གནས་ཁག་ལ འྩི་ཕགོས་བས མོས་ཡོང་འཆར། ༤༧,༠༣༠,༦༢༥ 
༢ རྩིས་ལོའྩི་ནང་འཕདོ་བས ྦེན་ཁྱབ་ཁངོས་མངནོ་དགའ་ས བོ་གྲྭ་དང༌། སནྨ་ཁང་ཁག་ ༢ བཅས་ཀྩི་ཕགོས་བས མོས་ཡོང་

འཆར། 
༡༠,༦༦༡,༠༥༥ 

 བས མོས། ༥༧,༦༩༡,༦༨༠ 
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དནོ་ཚན་གཉྩིས་པ། འག་ོསོང༌། 

༄༅། །བདོ་མྩིའྩི་སྩིག་འཛུགས་ཀྩི་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༢༠༡༧ ལོའྩི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྩི་ས ནོ་རྩིས་བཀའ་འཁལོ་ཐགོ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁལོ་
ཞུས་བསྩལ་བསྣན་པའྩི་མཐའ་མའྩི་ཕགོས་བས མོས་ཀྩི་འག་ོགནོ་ས ནོ་རྩིས། 

ཨང༌། འག་ོའཆར། བས མོས། 
༡ རྩིས་ལོའྩི་ནང་ས ནོ་རྩིས་མ་དངུལ་ནས་རུན་གནོ་དང་དམྩིགས་བསལ་འག་ོའཆར། ༥༤༧,༧༠༤,༢༧༣ 
༢ རྩིས་ལོའྩི་ནང་ཟུར་བཀལོ་རྩིས་ཁངོས་ནས་འག་ོའཆར། ༢,༢༧༤,༩༨༤,༦༧༥ 
 བས མོས། ༢,༨༢༢,༦༨༨,༩༤༨ 

 
ཕགོས་བས མོས་མ་དངུལ་ནང་མ་ཚུད་པའྩི་བཀའ་འཁལོ་ཁག 

ཨང༌། འག་ོའཆར། བས མོས། 
༡ རྩིས་ལོའྩི་ནང་ས ྦེང་ལོར་ལ ་ོསྩི་ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་མྦེད་པའྩི་ས་གནས་ཁག་ལ འྩི་ས ནོ་རྩིས་འག་ོའཆར། ༤༨,༡༧༥,༩༩༠ 
༢ རྩིས་ལོའྩི་ནང་འཕདོ་བས ྦེན་ཁྱབ་ཁངོས་མངནོ་དགའ་ས བོ་གྲྭ་དང༌། སནྨ་ཁང་ཁག་ ༢ བཅས་ནས་ས ནོ་རྩིས་འག་ོའཆར། ༩,༠༦༣,༦༨༧ 
 བས མོས། ༥༧,༢༣༩,༦༧༧ 

ཟུར་འཛར། 
༄༅།   །བདོ་མྩིའྩི་སྩིག་འཛུགས་ཀྩི་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༡༧ ལོའྩི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྩི་ས ནོ་རྩིས་བཀའ་འཁལོ་ཐགོ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁལོ་

ཞུས་བསྩལ་བསྣན་པའྩི་མཐའ་མའྩི་ཕགོས་བས མོས་ཀྩི་འག་ོགནོ་ས ནོ་རྩིས། 
ཨང༌། འག་ོའཆར། ས ནོ་རྩིས་བཀའ་འཁལོ། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁལོ། བས མོས། 
༡ རྩིས་ལོའྩི་ནང་ས ནོ་རྩིས་མ་དངུལ་ནས་རུན་གནོ་

དང་དམྩིགས་བསལ་འག་ོའཆར། 
༤༨༩,༢༥༤,༡༠༨ ༥༨,༤༥༠,༡༦༥ ༥༤༧,༧༠༤,༢༧༣ 

༢ རྩིས་ལོའྩི་ནང་ཟུར་བཀོལ་རྩིས་ཁོངས་ནས་འག་ོ
འཆར། 

༡,༧༥༡,༢༨༢,༣༧༣ ༥༢༣,༧༠༢,༣༠༢ ༢,༢༧༤,༩༨༤,༦༧༥ 

 བས མོས། ༢,༢༤༠,༥༣༦,༤༨༡ ༥༨༢,༡༥༢,༤༦༧ ༢,༨༢༢,༦༨༨,༩༤༨ 
ཕགོས་བས མོས་མ་དངུལ་ནང་མ་ཚུད་པའྩི་བཀའ་འཁལོ་ཁག 

ཨང༌། འག་ོའཆར། ས ནོ་རྩིས་བཀའ་འཁལོ། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁལོ། བས མོས། 
༡ རྩིས་ལོའྩི་ནང་ས ྦེང་ལོར་ལ ་ོསྩི་ལས་ཁུངས་

དང་ས་འཐུས་མྦེད་པའྩི་ས་གནས་ཁག་
ལ འྩི་ས ནོ་རྩིས་འག་ོའཆར། 

༣༩,༧༧༠,༥༢༢ ༨,༤༠༥,༤༦༨ ༤༨,༡༧༥,༩༩༠ 

༢ རྩིས་ལོའྩི་ནང་འཕདོ་བས ྦེན་ཁྱབ་ཁངོས་ ༧,༥༤༦,༦༢༠ ༡,༥༡༧,༠༦༧ ༩,༠༦༣,༦༨༧ 



151 
 

མངནོ་དགའ་ས བོ་གྲྭ་དང༌། སནྨ་ཁང་ཁག་ 
༢ བཅས་ནས་ས ནོ་རྩིས་འག་ོའཆར། 

 བས མོས། ༤༧,༣༡༧,༡༤༢ ༩,༩༢༢,༥༣༥ ༥༧,༢༣༩,༦༧༧ 
༄༅།། བདོ་མྩིའྩི་སྩིག་འཛུགས་ཀྩི་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༢༠༡༧ ལོའྩི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྩི་ས ནོ་རྩིས་བཀའ་འཁལོ་ཐགོ་བར་བརྒལ་

བཀའ་འཁལོ་ཞུས་བསྩལ་བསྣན་པའྩི་མཐའ་མའྩི་ཕགོས་བས མོས་ཀྩི་འག་ོགནོ་ས ནོ་རྩིས། 

 ལས་ཁུངས། རུན་གནོ། 

ལས་འཆར། 
ཕགོས་བས མོས་
འག་ོགནོ། དམྩིགས་བསལ་

ལས་དནོ། 

དམྩིགས་
བཀར་ལས་
འཆར། 

ཀ ངྦེས་ཅན་གྩི་འག་ོགནོ། ༢༠༢༤༥༦༣ ༠ ༠ ༢༠༢༤༥༦༣ 

༡ སྩི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང༌། 
ཚོགས་གཞནོ། 

༧༠༡༣༢༡ ༠ ༠ ༧༠༡༣༢༡ 

༢ ཆྦེས་མཐའོྩི་ཁྩིམས་ཞྩིབ་ཆྦེ་བ་དང༌། 
གཞན་གཉྩིས། 

༡༣༢༣༢༤༢ ༠ ༠ ༡༣༢༣༢༤༢ 

ཁ ཁྩིམས་བཟ་ོལ ན་ཚོགས། ༣༡༡༡༡༣༣༩ ༧༩༨༦༠༡༢ ༢༩༥༩༩༧༠ ༤༢༠༥༧༣༢༡ 

༡ སྩི་འཐུས་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས། ༢༣༡༦༥༢༣༦ ༦༨༦༡༠༠༩ ༢༩༥༩༩༧༠ ༣༢༩༨༦༢༡༥ 

༢ ཆྦེས་མཐའོྩི་ཁྩིམས་ཞྩིབ་ཁང༌། ༣༢༩༧༧༩༨ ༤༨༧༢༧༥ ༠ ༣༧༨༥༠༧༣ 

༣ བྱང་ཕགོས་བདོ་མྩིའྩི་ས་གནས་
ཁྩིམས་ཞྩིབ་ཁང༌། 

༡༣༡༡༢༤༠ ༦༠༣༧༣༨ ༠ ༡༩༡༤༩༧༨ 

༤ ལ ་ོཕགོས་བདོ་མྩིའྩི་ས་གནས་ཁྩིམས་
ཞྩིབ་ཁང༌། 

༩༠༢༤༩༨ ༧༤༩༠ ༠ ༩༠༩༩༨༨ 

༥ ལ་དགྭས་བདོ་མྩིའྩི་ས་གནས་ཁྩིམས་
ཞྩིབ་ཁང༌། 

༩༩༥༡༣༧ ༢༦༥༠༠ ༠ ༡༠༢༡༦༣༧ 

༦ ཤར་ཕགོས་བདོ་མྩིའྩི་ས་གནས་
ཁྩིམས་ཞྩིབ་ཁང༌། 

༠ ༠ ༠ ༠ 

༧ ས་གནས་འཐུས་མྩིའྩི་ཚོགས་འད།ུ ༡༤༣༩༤༣༠ ༠ ༠ ༡༤༣༩༤༣༠ 

ག ཆབ་སྩིད་དང་འབ ྦེལ་བའྩི་ལས་
ཁུངས་ཁག 

༣༣༢༩༤༠༡༨༨ ༣༦༧༥༢༩༠༥ ༢༠༨༤༨༥༠༡༧ ༥༧༨༡༧༨༡༡༠ 

༡ བཀའ་དུང་ཡྩིག་ཚང༌། ༤༡༤༦༦༤༠༥ ༦༦༤༢༧༣༡ ༧༤༡༩༠༠༠༠ ༡༢༢༢༩༩༡༣༦ 
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༢ འཆར་འགདོ་ལས་ཁང༌། ༠ ༠ ༠ ༠ 

༣ བདྦེ་སུང་ལས་ཁུངས། ༡༤༡༣༡༥༨༠ ༢༡༠༤༠༨ ༠ ༡༤༣༤༡༩༨༨ 

༤ ཕྩི་དྩིལ་ལས་ཁུངས། ༢༦༣༧༠༢༥༤ ༡༥༦༨༩༦༣༩ ༣༩༣༨༩༠༤ ༤༥༩༩༨༧༩༧ 

༥ བདོ་ཀྩི་སྩིད་བུྱས་ཉམས་ཞྩིབ་ཁང༌། ༥༩༠༡༥༢༥ ༦༢༤༠༠༠ ༤༥༧༤༦༩༩ ༡༡༡༠༠༢༢༤ 

༦ ལ ྩི་ལྩི ་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༡༢༧༢༤༥༤༥ ༣༣༦༣༡༡༣ ༡༥༡༩༠༠༠ ༡༧༦༠༦༦༥༨ 

༧ འཕགས་བདོ་འབ ྦེལ་མཐུད་ལས་
ཁང༌། 

༢༠༣༨༤༧༩ ༣༦༧༥༤༠༠ ༠ ༥༧༡༣༨༧༩ 

༨ ཨ་རྩི་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༢༠༠༣༧༧༦༣ ༡༣༥༢༡༣༦ ༠ ༢༡༣༨༩༨༩༩ 

༩ ཨ་རྩི་དནོ་ཁང་བདོ་མྩིའྩི་སྩི་ཚོགས་
ཡར་རས་དགྦེ་ར།  

༡༠༧༡༡༤༦༨ ༠ ༦༥༦༣༧༩༢ ༡༧༢༧༥༢༦༠ 

༡༠ སུད་སྩི་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༣༣༤༠༢༠༩༣ ༠ ༡༨༤༥༢༥༩ ༣༥༢༤༧༣༥༢ 

༡༡ ཨྩི ན་ལན་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༡༢༣༡༠༦༦༡ ༠ ༡༠༢༧༧༤༠ ༡༣༣༣༨༤༠༡ 

༡༢ ཨྩི ན་ལན་དནོ་ཁང་ཁྱབ་ཁངོས་བདོ་
ཁང་ཐྦེབས་ར། 

༡༧༠༠༦༦༥༠ ༠ ༧༠༦༤༥༣༧༩ ༨༧༦༥༢༠༢༩ 

༡༣ ཨོས་ཊོལྩི ་ཡ་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཁང༌། 

༨༥༣༧༣༠༣ ༣༢༨༡༣༨ ༡༤༧༡༥༤༦ ༡༠༣༣༦༩༨༧ 

༡༤ ཨོས་ཊོལྩི ་ཡ་དནོ་ཁང་ཁྱབ་ཁངོས་
བདོ་ཀྩི་རྩིག་གཞུང་བསྩི་གནས་ཁང། 

༣༧༤༣༢༠ ༠ ༦༥༩༧༣༩ ༡༠༣༤༠༥༩ 

༡༥ ཉྩི་ཧངོ་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༧༥༦༧༥༠༢ ༠ ༥༧༢༤༠༠ ༨༡༣༩༩༠༢ 

༡༦ ཉྩི་ཧངོ་དནོ་ཁང་ཁྱབ་ཁངོས་བདོ་
ཁང་ཐྦེབས་ར། 

༤༥༧༡༣༩༢༠ ༠ ༦༣༦༠༠༠༠ ༥༢༠༧༣༩༢༠ 

༡༧ བལ་ཡུལ་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༥༡༠༣༠༥༡ ༡༧༧༡༨༨ ༡༩༧༡༥༨༧༨ ༢༤༩༩༦༡༡༧ 

༡༨ ཨུ་ར་ུསུ་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༤༢༩༠༨༧༠ ༨༢༤༠༠ ༡༠༣༠༠༠ ༤༤༧༦༢༧༠ 

༡༩ ས ར་སྩིལ་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༣༠༩༩༥༣༩༥ ༢༣༣༧༠༦༩ ༠ ༣༣༣༣༢༤༦༤ 

 
 

 
ལས་ཁུངས། རུན་གནོ། 

ལས་འཆར། 
ཕགོས་བས མོས་
འག་ོགནོ། དམྩིགས་བསལ་ལས་དནོ། 

དམྩིགས་
བཀར་
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ལས་
འཆར། 

༢༠ པྦེ་རྩི ་སྩི ་བདོ་ཁང༌། ༣༣༤༦༠༨༢ ༠ ༣༥༧༣༥༠
༠ 

༦༩༡༩༥༨༢ 

༢༡ ལ ་ོཨ་ཕྩི་རྩི ་ཁའྩི་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཁང༌། 

༢༥༠༥༦༢༢ ༢༣༧༣༥༠ ༠ ༢༧༤༢༩༧༢ 

༢༢ ཐའྩི་ལ ན་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༡༧༣༦༦༡༠༦ ༠ ༡༡༧༢༤༡༨
༡ 

༢༩༠༩༠༢༨༧ 

༢༣ བ ར་ཛྩིལ་ལས་ཁུངས་དནོ་ཁང༌། ༥༣༧༧༡༧༠ ༡༩༨༠༩༢༣ ༠ ༧༣༥༨༠༩༣ 

༢༤ བདོ་རང་དབང་བདྦེན་པའྩི་ལས་
འགུལ་ཚོགས་ཆུང༌། 

༥༦༦༡༤༢༤ ༥༢༤༡༠ ༠ ༥༧༡༣༨༣༤ 

ང འཛྩིན་སངོ་དང་འབ ྦེལ་བའྩི་ལས་
ཁུངས་ཁག 

༧༧༥༢༤༩༡༢ ༤༣༩༤༨༩༧༢ ༡༡༥༣༨༡༦
༠༧ 

༢༣༦༨༥༥༤༩༡ 

༡ དབུས་འསོ་བས ་ུལས་ཁང༌། ༧༢༡༤༡༧ ༩༢༦༤༠༤ ༠ ༡༦༤༧༨༢༡ 

༢ ལས་བྱྦེད་འདྦེམས་བས ་ོལ ན་ཁང༌། ༢༦༥༨༤༦༠ ༦༥༧༠༩༩༠ ༠ ༩༢༢༩༤༥༠ 

༣ སྩི་ཁྱབ་རྩིས་ཞྩིབ་ལས་ཁང༌། ༨༨༠༢༤༢༠ ༡༡༢༢༥༨ ༠ ༨༩༡༤༦༧༨ 

༤ ལ ་ོཕགོས་རྩིས་ཞྩིབ་ཡན་ལག་ལས་
ཁང༌། 

༣༣༢༢༢༩༥ ༠ ༠ ༣༣༢༢༢༩༥ 

༥ བལ་ཡུལ་རྩིས་ཞྩིབ་ཡན་ལག་ལས་
ཁང༌། 

༡༩༩༠༧༧༡ ༠ ༠ ༡༩༩༠༧༧༡ 

༦ བདྦེ་སྩིད་ག ྩིང་རྩིས་ཞྩིབ་ཡན་ལག་
ལས་ཁང༌། 

༣༦༠༢༤༢༧ ༠ ༠ ༣༦༠༢༤༢༧ 

༧ དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས། ༣༥༤༡༨༨༨༠ ༣༦༣༣༩༣༢༠ ༠ ༧༡༧༥༨༢༠༠ 

༨ དཔལ་འབྱརོ་བདྦེ་དནོ་ལ ན་ཚོགས། ༩༡༣༤༦༨༩ ༠ ༢༥༠༠༠༠ ༩༣༨༤༦༨༩ 

༩ དཔལ་འབྱརོ་ཡྩིད་ཆྦེས་དགྦེ་ར། ༤༣༨༨༩༢༩ ༠ ༡༠༤༢༠༠
༠ 

༥༤༣༠༩༢༩ 

༡༠ དཔལ་འབྱརོ་སྩི་ཚོགས་ཡར་རས་
ཐྦེབས་ར། 

༦༠༧༥༦༤༨ ༠ ༡༡༣༡༣༦༨
༣༥ 

༡༡༩༢༡༢༤༨༣ 

༡༡ ལས་བྱྦེད་གསོལ་ཚང༌། ༡༤༠༨༩༧༦ ༠ ༩༥༢༧༧༢ ༢༣༦༡༧༤༨ 

ཅ སྩི་ཚོགས་དང་འབ ྦེལ་བའྩི་ལས་  ༡༡༧༢༤༢༨༦༣ ༡༦༡༠༠༤༢
༢༢༦ 

༡༩༦༣༥༧༣༤༦༣ 
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ཁུངས་ཁག 

༡ ཆོས་རྩིག་ལས་ཁུངས། ༡༣༩༢༣༤༧༧ ༢༠༠༩༥༢༥༠ ༢༩༦༤༨༠
༠༡༣ 

༣༣༠༤༩༨༧༤༠ 

༢ འཕདོ་བས ྦེན་ལས་ཁུངས། ༦༧༢༩༩༥༥༡ ༡༥༨༧༢༨༥༤ ༡༥༦༥༦༦
༦༡༠ 

༢༣༩༧༣༩༠༡༥ 

༣ སྣ ྦེ་ལྦེན་འབ ྦེལ་མཐུད་ལས་ཁང༌། ༡༠༦༣༦༢༨༢ ༠ ༡༥༥༥༢༥
༠༠ 

༢༦༡༨༨༧༨༢ 

༤ ཤྦེས་རྩིག་ལས་ཁུངས། ༢༢༣༢༡༩༠༥ ༤༠༧༦༦༠༠ ༢༠༦༥༠༩
༡༤༦ 

༢༣༢༩༠༧༦༥༡ 

༥ སཾ་བ ་ོཊ་བདོ་ས བོ་ཚོགས་པ། ༡༤༥༧༡༦༩༠ ༠ ༥༧༡༢༩༣
༨༠༦ 

༥༨༥༨༦༥༤༩༦ 

༦ ནང་སྩིད་ལས་ཁུངས། ༡༠༧༥༣༥༤༦༨ ༧༧༡༩༨༡༥༩ ༣༦༣༦༤༠
༡༥༡ 

༥༤༨༣༧༣༧༧༨ 

ཆ གངོ་
གསལ།ཀ+ཁ+ག+ང+ཅབས མོས། 

༦༧༩༨༨༩༣༧༥ ༢༠༥༩༣༠༧༥༢ ༡༩༣༦༨༦
༨༨༢༠ 

༢༨༢༢༦༨༨༩༤༨ 

 
༢༽ ལ ་ོསྩི་ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་འཐུས་མྩིའྩི་ཚོགས་འད་ུམྦེད་པའྩི་ས་གནས་ཁང་ལ འྩི་ས ནོ་རྩིས་བཀའ་འཁལོ་བས མོས་ས རོ། ༤༨༡༧༥༩༩༠ 
༣༽ འཕདོ་བས ྦེན་ཁྱབ་ཁངོས་མངནོ་དགའ་ས བོ་གྲྭ་དང་སནྨ་ཁང་ཁག་ ༢ ཀྩི་ས ནོ་རྩིས་བཀའ་འཁལོ་བས མོས་ས རོ། ༩༠༦༣༦༨༧ 
༄༅། །རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༢༠༡༧ ལོའྩི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྩི་ས ནོ་རྩིས་བཀའ་འཁལོ་ཐགོ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁལོ་ཞུས་བསྩལ་

བསྣན་པའྩི་དགསོ་དངུལ་གཏངོ་ཁུངས་འཆར་འབུལ། 
      

 ལས་ཁུངས། ཕགོས་བས མོས་འག་ོགནོ། ཟུར་བཀལོ་ནས་
གཏངོ་དགསོ། 

ས ནོ་རྩིས་མ་དངུལ་ནས་གཏངོ་དགསོ། 

རུན་གནོ། དམྩིགས་བསལ་ལས་
དནོ། 

བས མོས། 

ཀ ངྦེས་ཅན་གྩི་འག་ོགནོ། ༢༠༢༤༥༦༣ ༠ ༢༠༢༤༥༦༣ ༠ ༢༠༢༤༥༦༣ 
༡ སྩི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་

གཞནོ། 
༧༠༡༣༢༡ ༠ ༧༠༡༣༢༡ ༠ ༧༠༡༣༢༡ 

༢ ཆྦེས་མཐའོྩི་ཁྩིམས་ཞྩིབ་ཆྦེ་བ་དང༌། 
གཞན་གཉྩིས། 

༡༣༢༣༢༤༢ ༠ ༡༣༢༣༢༤༢ ༠ ༡༣༢༣༢༤༢ 

ཁ ཁྩིམས་བཟ་ོལ ན་ཚོགས། ༤༢༠༥༧༣༢༡ ༢༩༦༢༧༠༦ ༣༡༡༠༨༦༠༣ ༧༩༨༦༠༡༢ ༣༩༠༩༤༦༡
༥ 

༡ སྩི་འཐུས་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས། ༣༢༩༨༦༢༡༥ ༢༩༦༢༧༠༦ ༢༣༡༦༢༥༠༠ ༦༨༦༡༠༠༩ ༣༠༠༢༣༥༠
༩ 

༢ ཆྦེས་མཐའོྩི་ཁྩིམས་ཞྩིབ་ཁང༌། ༣༧༨༥༠༧༣ ༠ ༣༢༩༧༧༩༨ ༤༨༧༢༧༥ ༣༧༨༥༠༧༣ 
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༣ བྱང་ཕགོས་བདོ་མྩིའྩི་ས་གནས་ཁྩིམས་
ཞྩིབ་ཁང༌། 

༡༩༡༤༩༧༨ ༠ ༡༣༡༡༢༤༠ ༦༠༣༧༣༨ ༡༩༡༤༩༧༨ 

༤ ལ ་ོཕགོས་བདོ་མྩིའྩི་ས་གནས་ཁྩིམས་
ཞྩིབ་ཁང༌། 

༩༠༩༩༨༨ ༠ ༩༠༢༤༩༨ ༧༤༩༠ ༩༠༩༩༨༨ 

༥ ལ་དགྭས་བདོ་མྩིའྩི་ས་གནས་ཁྩིམས་
ཞྩིབ་ཁང༌། 

༡༠༢༡༦༣༧ ༠ ༩༩༥༡༣༧ ༢༦༥༠༠ ༡༠༢༡༦༣༧ 

༦ ཤར་ཕགོས་བདོ་མྩིའྩི་ས་གནས་ཁྩིམས་
ཞྩིབ་ཁང༌། 

༠ ༠ ༠ ༠ ༠ 

༧ ས་གནས་འཐུས་མྩིའྩི་ཚོགས་འད།ུ ༡༤༣༩༤༣༠ ༠ ༡༤༣༩༤༣༠ ༠ ༡༤༣༩༤༣༠ 
ག ཆབ་སྩིད་དང་འབ ྦེལ་བའྩི་ལས་ཁུངས་

ཁག 
༥༧༨༡༧༨༡༡༠ ༣༡༤༦༣༤༣༡

༡ 
༢༢༦༧༩༠༨༩༤ ༣༦༧༥༢༩༠༥ ༢༦༣༥༤༣༧

༩༩ 
༡ བཀའ་དུང་ཡྩིག་ཚང༌། ༡༢༢༢༩༩༡༣༦ ༧༤༡༩༠༠༠༠ ༤༡༤༦༦༤༠༥ ༦༦༤༢༧༣༡ ༤༨༡༠༩༡༣༦ 
༢ འཆར་འགདོ་ལས་ཁང༌། ༠ ༠ ༠ ༠ ༠ 
༣ བདྦེ་སུང་ལས་ཁུངས། ༡༤༣༤༡༩༨༨ ༠ ༡༤༡༣༡༥༨༠ ༢༡༠༤༠༨ ༡༤༣༤༡༩༨༨ 
༤ ཕྩི་ད ྩིལ་ལས་ཁུངས། ༤༥༩༩༨༧༩༧ ༤༥༢༩༨༥༣ ༢༥༧༧༩༣༠༥ ༡༥༦༨༩༦༣༩ ༤༡༤༦༨༩༤༤ 
༥ བདོ་ཀྩི་སྩིད་བུྱས་ཉམས་ཞྩིབ་ཁང༌། ༡༡༡༠༠༢༢༤ ༦༨༨༧༨༢༣ ༣༥༨༨༤༠༡ ༦༢༤༠༠༠ ༤༢༡༢༤༠༡ 
༦ ལ ྩི་ལྩི ་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༡༧༦༠༦༦༥༨ ༤༤༣༢༡༨༨ ༩༨༡༡༣༥༧ ༣༣༦༣༡༡༣ ༡༣༡༧༤༤༧༠ 
༧ འཕགས་བདོ་འབ ྦེལ་མཐུད་ལས་ཁང༌། ༥༧༡༣༨༧༩ ༠ ༢༠༣༨༤༧༩ ༣༦༧༥༤༠༠ ༥༧༡༣༨༧༩ 
༨ ཨ་རྩི་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༢༡༣༨༩༨༩༩ ༠ ༢༠༠༣༧༧༦༣ ༡༣༥༢༡༣༦ ༢༡༣༨༩༨༩

༩ 
༩ ཨ་རྩི་དནོ་གཅདོ་ཁང་བདོ་མྩིའྩི་སྩི་

ཚོགས་ཡར་རས་དགྦེ་ར།  
༡༧༢༧༥༢༥༩ ༡༧༢༧༥༢༥༩ ༠ ༠ ༠ 

༡༠ སུད་སྩི་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༣༥༢༤༧༣༥༢ ༧༢༢༥༢༩༥ ༢༨༠༢༢༠༥༧ ༠ ༢༨༠༢༢༠༥
༧ 

༡༡ ཨྩི ན་ལྦེན་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༡༣༣༣༨༤༠༣ ༣༦༣༧༢༢༣ ༩༧༠༡༡༨༠ ༠ ༩༧༠༡༡༨༠ 
༡༢ ཨྩི ན་ལྦེན་དནོ་ཁང་ཁྱབ་ཁངོས་བདོ་ཁང་

ཐྦེབས་ར། 
༨༧༦༥༢༠༢༩ ༨༧༦༥༢༠༢༩ ༠ ༠ ༠ 

༡༣ ཨོས་ཊོལྩི ་ཡ་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༡༠༣༣༦༩༨༧ ༢༥༦༦༤༣༢ ༧༤༤༢༤༡༧ ༣༢༨༡༣༨ ༧༧༧༠༥༥༥ 
༡༤ ཨོས་ཊོལྩི ་ཡ་དནོ་ཁང་ཁྱབ་ཁངོས་བདོ་

ཀྩི་རྩིག་གཞུང་བསྩི་གནས་ཁང༌། 
༡༠༣༤༠༥༩ ༡༠༣༤༠༥༩ ༠ ༠ ༠ 

༡༥ ཉྩི་ཧངོ་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༨༡༣༩༩༠༢ ༡༡༧༩༠༣༨ ༦༩༦༠༨༦༤ ༠ ༦༩༦༠༨༦༤ 
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༡༦ ཉྩི་ཧངོ་དནོ་ཁང་ཁྱབ་ཁངོས་བདོ་ཁང་
ཐྦེབས་ར། 

༥༢༠༧༣༩༢༠ ༥༢༠༧༣༩༢༠ ༠ ༠ ༠ 

༡༧ བལ་ཡུལ་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༢༤༩༩༦༡༡༧ ༡༩༧༧༨༣༧༨ ༥༠༤༠༥༥༡ ༡༧༧༡༨༨ ༥༢༡༧༧༣༩ 
༡༨ ཨུ་རུ་སུ་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༤༤༧༦༢༧༠ ༨༥༣༣༥༥ ༣༥༤༠༥༡༥ ༨༢༤༠༠ ༣༦༢༢༩༡༥ 
༡༩ ས ར་སྩིལ་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༣༣༣༣༢༤༦༤ ༣༢༩༥༥༥༣ ༢༧༦༩༩༨༤༢ ༢༣༣༧༠༦༩ ༣༠༠༣༦༩༡༡ 
༢༠ པྦེ་རྩི་སྩི་བདོ་ཁང༌། ༦༩༡༩༥༨༢ ༦༩༡༩༥༨༢ ༠ ༠ ༠ 
༢༡ ལ ་ོཨཕྩི་རྩི་ཁའྩི་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༢༧༤༢༩༧༢ ༢༠༧༩༦༦ ༢༢༩༧༦༥༦ ༢༣༧༣༥༠ ༢༥༣༥༠༠༦ 
༢༢ ཐའྩི་ལ ན་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༢༩༠༩༠༢༨༦ ༢༠༨༩༦༣༥༨ ༨༡༩༣༩༢༨ ༠ ༨༡༩༣༩༢༨ 
༢༣ བ ར་ཛྩིལ་ལས་ཁུངས་དནོ་ཁང༌། ༧༣༥༨༠༩༣ ༠ ༥༣༧༧༡༧༠ ༡༩༨༠༩༢༣ ༧༣༥༨༠༩༣ 
༢༤ བདོ་རང་དབང་བདྦེན་པའྩི་ལས་འགུལ་

ཚོགས་ཆུང༌། 
༥༧༡༣༨༣༤ ༠ ༥༦༦༡༤༢༤ ༥༢༤༡༠ ༥༧༡༣༨༣༤ 

ང འཛྩིན་སངོ་དང་འབ ྦེལ་བའྩི་ལས་ཁུངས་
ཁག 

༢༣༦༨༥༥༤༩༡ ༡༣༦༣༨༩༨༤
༩ 

༥༦༥༡༦༦༧༠ ༤༣༩༤༨༩༧༢ ༡༠༠༤༦༥༦༤
༢ 

༡ དབུས་འསོ་བས ་ུལས་ཁང༌། ༡༦༤༧༨༢༡ ༠ ༧༢༡༤༡༧ ༩༢༦༤༠༤ ༡༦༤༧༨༢༡ 
༢ ལས་བྱྦེད་འདྦེམས་བས ་ོལ ན་ཁང༌། ༩༢༢༩༤༥༠ ༠ ༢༦༥༨༤༦༠ ༦༥༧༠༩༩༠ ༩༢༢༩༤༥༠ 
༣ སྩི་ཁྱབ་རྩིས་ཞྩིབ་ལས་ཁང༌། ༨༩༡༤༦༧༨ ༠ ༨༨༠༢༤༢༠ ༡༡༢༢༥༨ ༨༩༡༤༦༧༨ 
༤ ལ ་ོཕགོས་རྩིས་ཞྩིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང༌། ༣༣༢༢༢༩༥ ༠ ༣༣༢༢༢༩༥ ༠ ༣༣༢༢༢༩༥ 
༥ བལ་ཡུལ་རྩིས་ཞྩིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང༌། ༡༩༩༠༧༧༡ ༠ ༡༩༩༠༧༧༡ ༠ ༡༩༩༠༧༧༡ 
༦ བདྦེ་སྩིད་ག ྩིང་རྩིས་ཞྩིབ་ཡན་ལག་ལས་

ཁང༌། 
༣༦༠༢༤༢༧ ༠ ༣༦༠༢༤༢༧ ༠ ༣༦༠༢༤༢༧ 

༧ དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས། ༧༡༧༥༨༢༠༠ ༠ ༣༥༤༡༨༨༨༠ ༣༦༣༣༩༣༢༠ ༧༡༧༥༨༢༠༠ 
༨ དཔལ་འབྱརོ་བདྦེ་དནོ་ལ ན་ཚོགས། ༩༣༨༤༦༨༩ ༩༣༨༤༦༨༩ ༠ ༠ ༠ 
༩ དཔལ་འབྱརོ་ཡྩིད་ཆྦེས་དགྦེ་ར། ༥༤༣༠༩༢༩ ༥༤༣༠༩༢༩ ༠ ༠ ༠ 
༡༠ དཔལ་འབྱརོ་སྩི་ཚོགས་ཡར་རས་

ཐྦེབས་ར། 
༡༡༩༢༡༢༤༨༣ ༡༡༩༢༡༢༤༨༣ ༠ ༠ ༠ 

༡༡ ལས་བྱྦེད་གསོལ་ཚང༌། ༢༣༦༡༧༤༨ ༢༣༦༡༧༤༨ ༠ ༠ ༠ 
ཅ སྩི་ཚོགས་དང་འབྦེལ་བའྩི་ལས་ཁུངས་

ཁག 
༡༩༦༣༥༧༣༤༦༣ ༡༨༢༠༩༩༧༨

༠༩ 
༢༥༣༣༢༧༩༡ ༡༡༧༢༤༢༨༦

༣ 
༡༤༢༥༧༥༦༥
༤ 

༡ ཆོས་རྩིག་ལས་ཁུངས། ༣༣༠༤༩༨༧༤༠ ༣༡༠༤༠༣༤༩
༠ 

༠ ༢༠༠༩༥༢༥༠ ༢༠༠༩༥༢༥
༠ 

༢ འཕདོ་བས ྦེན་ལས་ཁུངས། ༢༣༩༧༣༩༠༡༥ ༢༢༣༨༦༦༡༦ ༠ ༡༥༨༧༢༨༥༤ ༡༥༨༧༢༨༥༤ 
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༡ 
༣ སྣ ྦེ་ལྦེན་འབ ྦེལ་མཐུད་ལས་ཁང༌། ༢༦༡༨༨༧༨༢ ༢༦༡༨༨༧༨༢ ༠ ༠ ༠ 
༤ ཤྦེས་རྩིག་ལས་ཁུངས། ༢༣༢༩༠༧༦༥༡ ༢༢༨༨༣༡༠༥

༡ 
༠ ༤༠༧༦༦༠༠ ༤༠༧༦༦༠༠ 

༥ སཾ་བ ་ོཊ་བདོ་ས བོ་ཚོགས་པ། ༥༨༥༨༦༥༤༩༦ ༥༨༥༨༦༥༤༩
༦ 

༠ ༠ ༠ 

༦ ནང་སྩིད་ལས་ཁུངས། ༥༤༨༣༧༣༧༧༨ ༤༤༥༨༤༢༨༢
༨ 

༢༥༣༣༢༧༩༡ ༧༧༡༩༨༡༥༩ ༡༠༢༥༣༠༩
༥༠ 

ཆ གངོ་
གསལ།ཀ+ཁ+ག+ང+ཅབས མོས། 

༢༨༢༢༦༨༨༩༤༨ ༢༢༧༤༩༨༤༦
༧༥ 

༣༤༡༧༧༣༥༢༡ ༢༠༥༩༣༠༧༥
༢ 

༥༤༧༧༠༤༢
༧༣ 

 
 

དནོ་ཚན་གསུམ་པ། དཔལ་འབརོ་གྱི་དབང་ཚད་དང་རྱིས་ཀྱི་འགན་འཁུར། 
༡༽ གོང་གསལ་དངུལ་འབོར་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་དབང་ཚད་དང༌། རྱིས་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཡོངས་རོགས་བཀའ་

ཤག་ལ་ཡོད་ཅྱིང༌། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་དབང་ཚད་ཁྱབ་བསྒྱུར་བ་རྒྱུ་དང༌། སྱིག་གཞྱི་ལྟར་གཤམ་འོག་སྱི་ཞུ་
བ་རྣམས་ལ་དགོས་ངསེ་ཀྱི་དཔལ་འབོར་དབང་ཚད་དང༌། རྱིས་ཀྱི་འགན་འཁུར་སྤྲད་ད་ེགཏོང་ལེན་འགན་འཛནི་དུ་
འཛནི་སོང་བཀོད་ཁྱབ་བརྒྱུད་བསོ་གཞག་བ་རྒྱུ། 

༢༽ དགོས་ངསེ་དང༌། ཐུབ་ངསེ་ཀྱི་བསྱི་ཚགས་དང༌། དུས་ནས་དུས་སུ་ལས་དོན་གྲུབ་འབྲས་དང༌། རྱིས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་
བསར་ཞྱིབ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་བ་རྒྱུ་དང༌། རྱིས་ལོ་མཇུག་བསོམས་རསེ་རྱིས་ཞྱིབ་དུས་ཐོག་བས་ཏ་ེལས་
ཁུངས་དང༌། ས་ེཚན་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་འགྱིགས་མཆན་འཁོད་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་དང༌། རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཤོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ 
༡༢ ཚེས་ ༣༡ གོང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འབུལ་ཟྱིན་པ་དགོས་རྒྱུ་བཅས།།     

   
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ལོའ་ིབསར་བཅོས་གཏངོ་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བྱ། མེད་པར་བརྟེན་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་བྱ་བར་དགག་བྱ། མེད་པར་
བརྟནེ་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གསསེ་ཁ་པ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ལོའ་ིགཏོང་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 
༢༥ པར་གཟྱིགས་རགོས་གནང། སྙན་སནོ་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཞོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཞནོ་ཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ་སྙན་སནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། 

 
 

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ལའོ་ིགཏངོ་ལནེ་ཁྱིམས་ཡྱིག 
དནོ་ཚན་དང་པ།ོ འབབ་ཡངོ༌། 

༄༅། །བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕགོས་བསྡམོས་མ་དངུལ་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ 
རྱིང་གཤམ་གསལ་འབབ་ཡངོ་རྣམས་བསྡུ་ལནེ་བྱ་རྒྱུའྱི་འགན་དབང་བཀའ་ ཤག་ལ་བསྐུར་བ་ཡྱིན། 

ཨང༌། ཡངོ་འཆར། སྒརོ། 
༡ རྱིས་ལོའ་ིནང་སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་ནས་ཡངོ་འཆར། ༦༠༢,༩༢༠,༥༦༦ 
༢ རྱིས་ལོའ་ིནང་ཟུར་བཀལོ་ནས་ཡངོ་འཆར། ༡,༨༠༤,༨༩༤,༤༡༢ 

 བསྡམོས། ༢,༤༠༧,༨༡༤,༩༧༨ 
ཕགོས་བསྡམོས་མ་དངུལ་ནང་མ་ཚུད་པའྱི་བཀའ་འཁལོ་ཁག 

༡ རྱིས་ལོའ་ིནང་སངེ་ལོར་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚགོས་འདུ་མདེ་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ལྔའྱི་སྔོན་རྱིས་ཡངོ་འཆར། ༤༥,༤༤༤,༦༢༧ 
༢ རྱིས་ལོའ་ིནང་འཕྲདོ་བསྟནེ་ཁབ་ཁོངས་མངནོ་དགའ་སབོ་གྲྭ་དང༌། སྨན་ཁང་ཁག་ ༤ བཅས་ནས་སྔོན་རྱིས་ཡངོ་འཆར། ༩,༤༠༠,༧༠༠ 
 བསྡམོས། ༥༤,༨༤༥,༣༢༧ 

 

དནོ་ཚན་གཉྩིས་པ། འག་ོསོང༌། 
༄༅།  །བདོ་མྩིའྩི་སྩིག་འཛུགས་ཀྩི་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧་་༢༠༡༨ ལོའྩི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྩི་དགསོ་དངུལ་ས ནོ་རྩིས་བཀའ་འཁལོ་

གཤམ་གསལ། 
ཨང༌། འག་ོའཆར། ས ནོ་རྩིས་བཀའ་འཁལོ། 
༡ རྩིས་ལོའྩི་ནང་ས ནོ་རྩིས་མ་དངུལ་ནས་རུན་གནོ་དང་དམྩིགས་བསལ་འག་ོའཆར། ༦༠༢,༧༧༦,༥༦༦ 
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༢ རྩིས་ལོའྩི་ནང་ཟུར་བཀལོ་རྩིས་ཁངོས་ནས་འག་ོའཆར། ༡,༨༣༡,༨༤༢,༡༨༡ 
 བས མོས། ༢,༤༣༤,༦༡༨,༧༤༧ 

 
ཕགོས་བས མོས་མ་དངུལ་ནང་མ་ཚུད་པའྩི་བཀའ་འཁལོ་ཁག 

ཨང༌། འག་ོའཆར། ས ནོ་རྩིས་བཀའ་འཁལོ། 
༡ རྩིས་ལོའྩི་ནང་ས ྦེང་ལོར་ལ ་ོསྩི་ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་འཐུས་མྩིའྩི་ཚོགས་འད་ུམྦེད་པའྩི་ས་གནས་

ཁག་ལ འྩི་ས ནོ་རྩིས་འག་ོའཆར། 
༤༥,༩༡༠,༩༡༧ 

༢ རྩིས་ལོའྩི་ནང་འཕདོ་བས ྦེན་ཁྱབ་ཁོངས་མངནོ་དགའ་ས བོ་གྲྭ་དང༌། སྨན་ཁང་ཁག་ ༤ བཅས་ནས་
ས ནོ་རྩིས་འག་ོའཆར། 

༨,༢༠༢,༢༢༤ 

 བས མོས། ༥༤,༡༡༣,༡༤༡ 
 

༄༅། །བདོ་མྩིའྩི་སྩིག་འཛུགས་ཀྩི་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧་་༢༠༡༨ ལོའྩི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྩི་ཕགོས་བས མོས་འག་ོགནོ་ས ནོ་རྩིས། 
 

 
ལས་ཁུངས། 

 
རུན་གནོ། 

ལས་འཆར། 
ཕགོས་བས མོས་འག་ོགནོ། དམྩིགས་བསལ་ལས་

དནོ། 
དམྩིགས་བཀར་
ལས་འཆར། 

ཀ ངྦེས་ཅན་གྩི་འག་ོགནོ། ༢༢༥༧༣༢༨ ༠ ༠ ༢༢༥༧༣༢༨ 
༡ སྩི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་གཞནོ། ༨༠༠༥༥༧ ༠ ༠ ༨༠༠༥༥༧ 
༢ ཆྦེས་མཐའོྩི་ཁྩིམས་ཞྩིབ་ཆྦེ་བ་དང༌། གཞན་གཉྩིས། ༡༤༥༦༧༧༡ ༠ ༠ ༡༤༥༦༧༧༡ 

ཁ ཁྩིམས་བཟ་ོལ ན་ཚོགས། ༣༢༡༩༠༧༠༦ ༧༥༦༤༦༣༦ ༡༡༠༡༥༥༣༠ ༥༠༧༧༠༨༧༢ 
༡ སྩི་འཐུས་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས། ༢༤༢༢༢༦༤༡ ༦༩༤༩༧༩༤ ༡༠༦༨༦༥༣༠ ༤༡༨༥༨༩༦༥ 
༢ ཆྦེས་མཐའོྩི་ཁྩིམས་ཞྩིབ་ཁང༌། ༣༤༦༢༢༨༡ ༥༨༧༩༣༥ ༣༢༩༠༠༠ ༤༣༧༩༢༡༦ 
༣ བྱང་ཕགོས་བདོ་མྩིའྩི་ས་གནས་ཁྩིམས་ཞྩིབ་ཁང༌། ༡༢༩༡༦༦༥ ༢༠༤༠༧ ༠ ༡༣༡༢༠༧༢ 
༤ ལ ་ོཕགོས་བདོ་མྩིའྩི་ས་གནས་ཁྩིམས་ཞྩིབ་ཁང༌། ༩༧༥༦༡༩ ༠ ༠ ༩༧༥༦༡༩ 
༥ ལ་དགྭས་བདོ་མྩིའྩི་ས་གནས་ཁྩིམས་ཞྩིབ་ཁང༌། ༦༧༩༥༣༠ ༦༥༠༠ ༠ ༦༨༦༠༣༠ 
༦ ཤར་ཕགོས་བདོ་མྩིའྩི་ས་གནས་ཁྩིམས་ཞྩིབ་ཁང༌། ༠ ༠ ༠ ༠ 
༧ ས་གནས་འཐུས་མྩིའྩི་ཚོགས་འད།ུ ༡༥༥༨༩༧༠ ༠ ༠ ༡༥༥༨༩༧༠ 
ག ཆབ་སྩིད་དང་འབ ྦེལ་བའྩི་ལས་ཁུངས་ཁག ༣༣༣༡༣༨༡༢༥ ༣༨༢༠༩༥༠༧ ༡༥༥༠༥༢༤༧༥ ༥༢༦༤༠༠༡༠༧ 
༡ བཀའ་དུང་ཡྩིག་ཚང༌། ༤༤༧༥༩༨༠༠ ༢༥༩༩༠༥༠ ༧༣༩༦༠༠༠༠ ༡༢༡༣༡༨༨༥༠ 
༢ འཆར་འགདོ་ལས་ཁང༌། ༠ ༠ ༠ ༠ 
༤ བདྦེ་སུང་ལས་ཁུངས། ༡༥༧༧༡༨༦༤ ༢༧༥༢༥༧༩ ༠ ༡༨༥༢༤༤༤༣ 
༥ ཕྩི་དྩིལ་ལས་ཁུངས། ༣༠༦༧༧༨༧༢ ༡༦༡༦༧༠༤༧ ༨༡༤༨༥༣༥ ༥༤༩༩༣༤༥༤ 
༣ བདོ་ཀྩི་སྩིད་བུྱས་ཉམས་ཞྩིབ་ཁང༌། ༥༤༦༣༣༧༩ ༣༠༡༣༣༥༠ ༤༡༢༤༣༠༠ ༡༢༦༠༡༠༢༩ 
༦ ལ ྩི་ལྩི ་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༡༡༡༤༧༣༥༩ ༢༠༩༨༥༧༠ ༠ ༡༣༢༤༥༩༢༩ 
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༧ འཕགས་བདོ་འབ ྦེལ་མཐུད་ལས་ཁང༌། ༢༢༢༩༦༩༨ ༡༩༠༤༠༠༠ ༠ ༤༡༣༣༦༩༨ 
༨ ཨ་རྩི་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༢༤༤༧༣༠༠༢ ༡༩༤༢༤༦༤ ༠ ༢༦༤༡༥༤༦༦ 
༩ ཨ་རྩི་དནོ་ཁང་བདོ་མྩིའྩི་སྩི་ཚོགས་ཡར་རས་དགྦེ་ར།  ༤༨༥༩༦༧༣ ༠ ༢༣༤༡༨༥༠ ༧༢༠༡༥༢༣ 
༡༠ སུད་སྩི ་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༢༥༤༨༨༥༣༦ ༡༡༥༣༧༦༣ ༥༦༦༢༨༦༠ ༣༢༣༠༥༡༥༩ 
༡༡ ཨྩི ན་ལྦེན་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༡༠༣༥༥༣༠༦ ༠ ༧༤༩༡༦༠ ༡༡༡༠༤༤༦༦ 
༡༢ ཨྩི ན་ལྦེན་དནོ་ཁང་ཁྱབ་ཁངོས་བདོ་ཁང་ཐྦེབས་ར། ༢༠༡༨༥༧༠ ༠ ༣༤༡༢༦༨༡༨ ༣༦༡༤༥༣༨༨ 
༡༣ ཨོས་ཊོལྩི ་ཡ་ས ུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༡༢༧༥༠༡༦༨ ༡༡༤༦༣༢༠ ༡༠༨༤༠༢༠ ༡༤༩༨༠༥༠༨ 
༡༤ ཨོས་ཊོལྩི ་ཡ་དནོ་ཁང་ཁྱབ་ཁངོས་བདོ་ཀྩི་རྩིག་གཞུང་

བསྩི་གནས་ཁང། 
༣༩༨༧༢༠ ༠ ༧༡༧༦༩༦ ༡༡༡༦༤༡༦ 

༡༥ ཉྩི་ཧངོ་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༥༤༤༢༢༩༣ ༠ ༠ ༥༤༤༢༢༩༣ 
༡༦ ཉྩི་ཧངོ་དནོ་ཁང་ཁྱབ་ཁངོས་བདོ་ཁང་ཐྦེབས་ར། ༥༣༣༨༧༦༠༡ ༠ ༦༩༤༤༠༠༠ ༦༠༣༣༡༦༠༡ 
༡༧ བལ་ཡུལ་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༦༡༥༡༥༦༣ ༦༣༤༩༣༨ ༢༦༣༠༥༠༠ ༩༤༡༧༠༠༡ 
༡༨ ཨུ་རུ་སུ་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༤༦༤༤༩༢༣ ༥༣༡༠༥ ༡༠༠༠༠༠ ༤༧༩༨༠༢༨ 
༡༩ ས ར་སྩིལ་ས ུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༣༤༤༢༤༩༣༣ ༢༧༣༧༡༧༦ ༠ ༣༧༡༦༢༡༠༩ 
༢༠ པྦེ་རྩི་སྩི་བདོ་ཁང༌། ༣༤༦༠༧༦༢ ༠ ༣༦༧༩༠༠༠ ༧༡༣༩༧༦༢ 
༢༡ ལ ་ོཨཕྩི་རྩི ་ཁའྩི་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༢༠༦༥༩༠༠ ༢༩༣༧༡༥ ༠ ༢༣༥༩༦༡༥ 
༢༢ ཐའྩི་ཝན་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༡༩༦༥༠༦༠༣ ༠ ༡༠༤༠༡༣༣༦ ༣༠༠༥༡༩༣༩ 
༢༣ ལ ་ོཨ་མྩི ་རྩི་ཀའྩི་ས ་ུཚབ་དནོ་ཁང༌། ༧༥༦༧༢༧༥ ༡༣༣༤༦༧༢ ༣༨༢༤༠༠ ༩༢༨༤༣༤༧ 
༢༤ བདོ་རང་དབང་བད ྦེན་པའྩི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང༌། ༥༩༤༨༣༢༥ ༣༧༨༧༥༨ ༠ ༦༣༢༧༠༨༣ 
ང འཛྩིན་སངོ་དང་འབ ྦེལ་བའྩི་ལས་ཁུངས་ཁག ༩༤༩༠༢༡༢༨ ༤༤༥༠༤༧༦ ༡༨༤༠༣༡༩༤༥ ༢༨༣༣༨༤༥༤༩ 
༡ དབུས་འསོ་བས ་ུལས་ཁང༌། ༤༡༧༢༦༢ ༤༡༠༥༠༠ ༠ ༨༢༧༧༦༢ 
༢ ལས་བྱྦེད་འད ྦེམས་བས ་ོལ ན་ཁང༌། ༣༡༥༡༥༣༤ ༡༦༡༧༢༥༠ ༠ ༤༧༦༨༧༨༤ 
༣ སྩི་ཁྱབ་རྩིས་ཞྩིབ་ལས་ཁང༌། ༡༠༢༡༣༨༡༠ ༠ ༠ ༡༠༢༡༣༨༡༠ 
༤ ལ ་ོཕགོས་རྩིས་ཞྩིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང༌། ༣༩༢༢༩༤༤ ༠ ༠ ༣༩༢༢༩༤༤ 
༥ བལ་ཡུལ་རྩིས་ཞྩིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང༌། ༢༡༢༥༥༤༤ ༧༢༡༨༨ ༠ ༢༡༩༧༧༣༢ 
༦ བདྦེ་སྩིད་ག ྩིང་རྩིས་ཞྩིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང༌། ༤༦༦༣༠༨༣ ༠ ༠ ༤༦༦༣༠༨༣ 
༧ དཔལ་འབྱྱཽར་ལས་ཁུངས། ༤༣༩༢༩༥༠༠ ༢༣༥༠༥༣༨ ༠ ༤༦༢༨༠༠༣༨ 
༨ དཔལ་འབྱརོ་བད ྦེ་དནོ་ལ ན་ཚོགས། ༡༠༡༡༥༦༦༢ ༠ ༥༢༥༠༠༠ ༡༠༦༤༠༦༦༢ 
༩ དཔལ་འབྱརོ་ཡྩིད་ཆྦེས་དགྦེ་ར། ༣༢༩༩༢༨༡ ༠ ༢༠༦༨༠༠༠ ༥༣༦༧༢༨༡ 
༡༠ དཔལ་འབྱརོ་སྩི་ཚོགས་ཡར་རས་ཐྦེབས་ར། ༡༡༣༠༩༧༣༨ ༠ ༡༨༠༢༥༤༧༥༣ ༡༩༡༥༦༤༤༩༡ 
༡༡ ལས་བྱྦེད་གསོལ་ཚང༌། ༡༧༥༣༧༧༠ ༠ ༡༡༨༤༡༩༢ ༢༩༣༧༩༦༢ 
ཅ སྩི་ཚོགས་དང་འབ ྦེལ་བའྩི་ལས་ཁུངས་ཁག ༢༤༩༥༡༠༧༢༡ ༡༧༦༦༤༤༠༤༨ ༡༡༤༥༦༥༡༡༢༢ ༡༥༧༡༨༠༥༨༩༡ 
༡ ཆོས་རྩིག་ལས་ཁུངས། ༡༦༧༥༧༩༢༡ ༧༧༣༠༠༠༠ ༢༩༥༧༡༨༣༠ ༥༤༠༥༩༧༥༡ 
༢ འཕདོ་བས ྦེན་ལས་ཁུངས། ༦༤༠༠༠༣༨༣ ༢༨༣༤༧༨༥༨ ༡༣༡༠༢༨༦༧༠ ༢༢༣༣༧༦༩༡༡ 
༣ སྣ ྦེ་ལྦེན་འབ ྦེལ་མཐུད་ལས་ཁང༌། ༡༡༤༢༠༢༠༣ ༠ ༥༦༢༤༣༧༨ ༡༧༠༤༤༥༨༡ 
༤ ཤྦེས་རྩིག་ལས་ཁུངས། ༢༢༧༣༥༠༡༦ ༡༣༨༥༠༠༠ ༡༨༨༦༣༢༢༢༣ ༢༡༢༧༥༢༢༣༩ 
༥ སཾ་བ ་ོཊ་བདོ་ས བོ་ཚོགས་པ། ༡༧༠༡༦༠༦༨ ༠ ༥༧༦༤༠༩༦༠༡ ༥༩༣༤༢༥༦༧༠ 
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༦ ནང་སྩིད་ལས་ཁུངས། ༡༡༧༥༨༡༡༢༩ ༡༣༩༡༨༡༡༩༠ ༢༡༤༣༨༤༤༢༠ ༤༧༡༡༤༦༧༣༩ 
ཆ གངོ་གསལ། ཀ+ཁ+ག+ང+ཅབས མོས། ༧༡༡༩༩༩༠༠༨ ༢༢༦༨༦༨༦༦༧ ༡༤༩༥༧༥༡༠༧༢ ༢༤༣༤༦༡༨༧༤༧ 

 
༢༽ ལ ་ོསྩི་ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་འཐུས་མྩིའྩི་ཚོགས་འད་ུམྦེད་པའྩི་ས་གནས་ཁང་ལ འྩི་ས ནོ་རྩིས་བཀའ་འཁལོ་བས མོས་ས རོ།
 ༤༥༩༡༠༩༡༧ 
༣༽ འཕོད་བས ྦེན་ཁྱབ་ཁོངས་མངོན་དགའ་ས བོ ་གྲྭ ་དང་སྨན་ཁང་ཁག་ ༤ ཀྩི ་ས ནོ ་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་བས མོས་ས རོ །
 ༨༢༠༢༢༢༤  
༄༅།། བདོ་མྩིའྩི་སྩིག་འཛུགས་ཀྩི་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧་་༢༠༡༨ ལོའྩི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྩི་ཕགོས་བས མོས་ས ནོ་རྩིས་འག་ོགནོ་གྩི་དགསོ་

དངུལ་གཏངོ་ཁུངས།      
 ལས་ཁུངས། 

ཕགོས་བས མོས་འག་ོ
གནོ། 

ཟུར་བཀལོ་ནས་
གཏངོ་དགསོ། 

ས ནོ་རྩིས་མ་དངུལ་ནས་གཏངོ་དགསོ། 
རུན་གནོ། དམྩིགས་བསལ། བས མོས། 

ཀ ངྦེས་ཅན་གྩི་འག་ོགནོ། ༢༢༥༧༣༢༨ ༠ ༢༢༥༧༣༢༨ ༠ ༢༢༥༧༣༢༨ 
༡ སྩི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་

གཞནོ། 
༨༠༠༥༥༧ ༠ ༨༠༠༥༥༧ ༠ ༨༠༠༥༥༧ 

༢ ཆྦེས་མཐའོྩི་ཁྩིམས་ཞྩིབ་ཆྦེ་བ་དང༌། 
གཞན་གཉྩིས། 

༡༤༥༦༧༧༡ ༠ ༡༤༥༦༧༧༡ ༠ ༡༤༥༦༧༧༡ 

ཁ ཁྩིམས་བཟ་ོལ ན་ཚོགས། ༥༠༧༧༠༨༧༢ ༡༡༠༢༤༠༣༥ ༣༢༡༨༢༢༠༡ ༧༥༦༤༦༣༦ ༣༩༧༤༦༨༣༧ 
༡ སྩི་འཐུས་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས། ༤༡༨༥༨༩༦༥ ༡༠༦༨༦༥༣༠ ༢༤༢༢༢༦༤༡ ༦༩༤༩༧༩༤ ༣༡༡༧༢༤༣༥ 
༢ ཆྦེས་མཐའོྩི་ཁྩིམས་ཞྩིབ་ཁང༌། ༤༣༧༩༢༡༦ ༣༣༧༥༠༥ ༣༤༥༣༧༧༦ ༥༨༧༩༣༥ ༤༠༤༡༧༡༡ 
༣ བྱང་ཕགོས་བདོ་མྩིའྩི་ས་གནས་ཁྩིམས་ཞྩིབ་

ཁང༌། 
༡༣༡༢༠༧༢ ༠ ༡༢༩༡༦༦༥ ༢༠༤༠༧ ༡༣༡༢༠༧༢ 

༤ ལ ་ོཕགོས་བདོ་མྩིའྩི་ས་གནས་ཁྩིམས་ཞྩིབ་
ཁང༌། 

༩༧༥༦༡༩ ༠ ༩༧༥༦༡༩ ༠ ༩༧༥༦༡༩ 

༥ ལ་དགྭས་བདོ་མྩིའྩི་ས་གནས་ཁྩིམས་ཞྩིབ་
ཁང༌། 

༦༨༦༠༣༠ ༠ ༦༧༩༥༣༠ ༦༥༠༠ ༦༨༦༠༣༠ 

༦ ཤར་ཕགོས་བདོ་མྩིའྩི་ས་གནས་ཁྩིམས་ཞྩིབ་
ཁང༌། 

༠ ༠ ༠ ༠ ༠ 

༧ ས་གནས་འཐུས་མྩིའྩི་ཚོགས་འད།ུ ༡༥༥༨༩༧༠ ༠ ༡༥༥༨༩༧༠ ༠ ༡༥༥༨༩༧༠ 
ག ཆབ་སྩིད་དང་འབ ྦེལ་བའྩི་ལས་ཁུངས་ཁག ༥༢༦༤༠༠༡༠༧ ༢༤༡༠༩༥༢༦༢ ༢༤༧༠༩༥༣༣༨ ༣༨༢༠༩༥༠༧ ༢༨༥༣༠༤༨༤༥ 
༡ བཀའ་དུང་ཡྩིག་ཚང༌། ༡༢༡༣༡༨༨༥༠ ༧༣༩༦༠༠༠༠ ༤༤༧༥༩༨༠༠ ༢༥༩༩༠༥༠ ༤༧༣༥༨༨༥༠ 
༢ འཆར་འགདོ་ལས་ཁང༌། ༠ ༠ ༠ ༠ ༠ 
༣ བདྦེ་སུང་ལས་ཁུངས། ༡༨༥༢༤༤༤༣ ༠ ༡༥༧༧༡༨༦༤ ༢༧༥༢༥༧༩ ༡༨༥༢༤༤༤༣ 
༤ ཕྩི་དྩིལ་ལས་ཁུངས། ༥༤༩༩༣༤༥༤ ༨༡༤༨༥༣༥ ༣༠༦༧༧༨༧༢ ༡༦༡༦༧༠༤༧ ༤༦༨༤༤༩༡༩ 
༥ བདོ་ཀྩི་སྩིད་བུྱས་ཉམས་ཞྩིབ་ཁང༌། ༡༢༦༠༡༠༢༩ ༤༢༩༩༣༠༠ ༥༢༨༨༣༧༩ ༣༠༡༣༣༥༠ ༨༣༠༡༧༢༩ 
༦ ལ ྩི་ལྩི ་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༡༣༢༤༥༩༢༩ ༠ ༡༡༡༤༧༣༥༩ ༢༠༩༨༥༧༠ ༡༣༢༤༥༩༢༩ 
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༧ འཕགས་བདོ་འབ ྦེལ་མཐུད་ལས་ཁང༌། ༤༡༣༣༦༩༨ ༠ ༢༢༢༩༦༩༨ ༡༩༠༤༠༠༠ ༤༡༣༣༦༩༨ 
༨ ཨ་རྩི་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༢༦༤༡༥༤༦༦ ༠ ༢༤༤༧༣༠༠༢ ༡༩༤༢༤༦༤ ༢༦༤༡༥༤༦༦ 
༩ ཨ་རྩི་དནོ་ཁང་བདོ་མྩིའྩི་སྩི་ཚོགས་ཡར་

རས་དགྦེ་ར།  
༧༢༠༡༥༢༣ ༧༢༠༡༥༢༣ ༠ ༠ ༠ 

༡༠ སུད་སྩི ་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༣༢༣༠༥༡༥༩ ༡༠༥༨༥༡༢༧ ༢༠༥༦༦༢༦༩ ༡༡༥༣༧༦༣ ༢༡༧༢༠༠༣༢ 
༡༡ ཨྩི ན་ལྦེན་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༡༡༡༠༤༤༦༦ ༢༨༥༤༣༠༠ ༨༢༥༠༡༦༦ ༠ ༨༢༥༠༡༦༦ 
༡༢ ཨྩི ན་ལྦེན་དནོ་ཁང་ཁྱབ་ཁངོས་བདོ་ཁང་

ཐྦེབས་ར། 
༣༦༡༤༥༣༨༨ ༣༦༡༤༥༣༨༨ ༠ ༠ ༠ 

༡༣ ཨོས་ཊོལྩི ་ཡ་ས ུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༡༤༩༨༠༥༠༨ ༢༢༥༠༢༧༦ ༡༡༥༨༣༩༡༢ ༡༡༤༦༣༢༠ ༡༢༧༣༠༢༣༢ 
༡༤ ཨོས་ཊོལྩི ་ཡ་དནོ་ཁང་ཁྱབ་ཁངོས་བདོ་ཀྩི་

རྩིག་གཞུང་བསྩི་གནས་ཁང༌། 
༡༡༡༦༤༡༦ ༡༡༡༦༤༡༦ ༠ ༠ ༠ 

༡༥ ཉྩི་ཧངོ་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༥༤༤༢༢༩༣ ༥༥༤༦༥༢ ༤༨༨༧༦༤༡ ༠ ༤༨༨༧༦༤༡ 
༡༦ ཉྩི་ཧངོ་དནོ་ཁང་ཁྱབ་ཁངོས་བདོ་ཁང་

ཐྦེབས་ར། 
༦༠༣༣༡༦༠༡ ༦༠༣༣༡༦༠༡ ༠ ༠ ༠ 

༡༧ བལ་ཡུལ་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༩༤༡༧༠༠༡ ༣༣༩༡༤༠༥ ༥༣༩༠༦༥༨ ༦༣༤༩༣༨ ༦༠༢༥༥༩༦ 
༡༨ ཨུ་རུ་སུ་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༤༧༩༨༠༢༨ ༨༧༨༥༠༠ ༣༨༦༦༤༢༣ ༥༣༡༠༥ ༣༩༡༩༥༢༨ 
༡༩ ས ར་སྩིལ་ས ུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༣༧༡༦༢༡༠༩ ༠ ༣༤༤༢༤༩༣༣ ༢༧༣༧༡༧༦ ༣༧༡༦༢༡༠༩ 
༢༠ པྦེ་རྩི་སྩི་བདོ་ཁང༌། ༧༡༣༩༧༦༢ ༧༡༣༩༧༦༢ ༠ ༠ ༠ 
༢༡ ལ ་ོཨཕྩི་རྩི ་ཁའྩི་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༢༣༥༩༦༡༥ ༢༠༠༨༨༦ ༡༨༦༥༠༡༤ ༢༩༣༧༡༥ ༢༡༥༨༧༢༩ 
༢༢ ཐའྩི་ཝན་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང༌། ༣༠༠༥༡༩༣༩ ༢༡༦༥༥༡༩༡ ༨༣༩༦༧༤༨ ༠ ༨༣༩༦༧༤༨ 
༢༣ ལ ་ོཨ་མྩི ་རྩི་ཀའྩི་ས ་ུཚབ་དནོ་ཁང༌། ༩༢༨༤༣༤༧ ༣༨༢༤༠༠ ༧༥༦༧༢༧༥ ༡༣༣༤༦༧༢ ༨༩༠༡༩༤༧ 
༢༤ བདོ་རང་དབང་བད ྦེན་པའྩི་ལས་འགུལ་

ཚོགས་ཆུང༌། 
༦༣༢༧༠༨༣ ༠ ༥༩༤༨༣༢༥ ༣༧༨༧༥༨ ༦༣༢༧༠༨༣ 

ང འཛྩིན་སངོ་དང་འབ ྦེལ་བའྩི་ལས་ཁུངས་
ཁག 

༢༨༣༣༨༤༥༤༩ ༢༡༠༥༡༠༣༩༦ ༦༨༤༢༣༦༧༧ ༤༤༥༠༤༧༦ ༧༢༨༧༤༡༥༣ 

༡ དབུས་འསོ་བས ་ུལས་ཁང༌། ༨༢༧༧༦༢ ༠ ༤༡༧༢༦༢ ༤༡༠༥༠༠ ༨༢༧༧༦༢ 
༢ ལས་བྱྦེད་འད ྦེམས་བས ་ོལ ན་ཁང༌། ༤༧༦༨༧༨༤ ༠ ༣༡༥༡༥༣༤ ༡༦༡༧༢༥༠ ༤༧༦༨༧༨༤ 
༣ སྩི་ཁྱབ་རྩིས་ཞྩིབ་ལས་ཁང༌། ༡༠༢༡༣༨༡༠ ༠ ༡༠༢༡༣༨༡༠ ༠ ༡༠༢༡༣༨༡༠ 
༤ ལ ་ོཕགོས་རྩིས་ཞྩིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང༌། ༣༩༢༢༩༤༤ ༠ ༣༩༢༢༩༤༤ ༠ ༣༩༢༢༩༤༤ 
༥ བལ་ཡུལ་རྩིས་ཞྩིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང༌། ༢༡༩༧༧༣༢ ༠ ༢༡༢༥༥༤༤ ༧༢༡༨༨ ༢༡༩༧༧༣༢ 
༦ བདྦེ་སྩིད་ག ྩིང་རྩིས་ཞྩིབ་ཡན་ལག་ལས་

ཁང༌། 
༤༦༦༣༠༨༣ ༠ ༤༦༦༣༠༨༣ ༠ ༤༦༦༣༠༨༣ 

༧ དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས། ༤༦༢༨༠༠༣༨ ༠ ༤༣༩༢༩༥༠༠ ༢༣༥༠༥༣༨ ༤༦༢༨༠༠༣༨ 
༨ དཔལ་འབྱརོ་བད ྦེ་དནོ་ལ ན་ཚོགས། ༡༠༦༤༠༦༦༢ ༡༠༦༤༠༦༦༢ ༠ ༠ ༠ 
༩ དཔལ་འབྱརོ་ཡྩིད་ཆྦེས་དགྦེ་ར། ༥༣༦༧༢༨༡ ༥༣༦༧༢༨༡ ༠ ༠ ༠ 
༡༠ དཔལ་འབྱརོ་སྩི་ཚོགས་ཡར་རས་ཐྦེབས་

ར། 
༡༩༡༥༦༤༤༩༡ ༡༩༡༥༦༤༤༩༡ ༠ ༠ ༠ 

༡༡ ལས་བྱྦེད་གསོལ་ཚང༌། ༢༩༣༧༩༦༢ ༢༩༣༧༩༦༢ ༠ ༠ ༠ 
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ཅ སྩི་ཚོགས་དང་འབ ྦེལ་བའྩི་ལས་ཁུངས་ཁག ༡༥༧༡༨༠༥༨༩༡ ༡༣༦༩༢༡༢༤༨༨ ༢༥༩༤༩༣༥༥ ༡༧༦༦༤༤༠༤༨ ༢༠༢༥༩༣༤༠༣ 
༡ ཆོས་རྩིག་ལས་ཁུངས། ༥༤༠༥༩༧༥༡ ༤༦༣༢༩༧༥༡ ༠ ༧༧༣༠༠༠༠ ༧༧༣༠༠༠༠ 
༢ འཕདོ་བས ྦེན་ལས་ཁུངས། ༢༢༣༣༧༦༩༡༡ ༡༩༥༠༢༩༠༥༣ ༠ ༢༨༣༤༧༨༥༨ ༢༨༣༤༧༨༥༨ 
༣ སྣ ྦེ་ལྦེན་འབ ྦེལ་མཐུད་ལས་ཁང༌། ༡༧༠༤༤༥༨༡ ༡༧༠༤༤༥༨༡ ༠ ༠ ༠ 
༤ ཤྦེས་རྩིག་ལས་ཁུངས། ༢༡༢༧༥༢༢༣༩ ༢༡༡༣༦༧༢༣༩ ༠ ༡༣༨༥༠༠༠ ༡༣༨༥༠༠༠ 
༥ སཾ་བ ་ོཊ་བདོ་ས བོ་ཚོགས་པ། ༥༩༣༤༢༥༦༧༠ ༥༩༣༤༢༥༦༧༠ ༠ ༠ ༠ 
༦ ནང་སྩིད་ལས་ཁུངས། ༤༧༡༡༤༦༧༣༩ ༣༠༦༠༡༦༡༩༤ ༢༥༩༤༩༣༥༥ ༡༣༩༡༨༡༡༩༠ ༡༦༥༡༣༠༥༤༥ 
ཆ གངོ་གསལ།ཀ+ཁ+ག+ང+ཅབས མོས། ༢༤༣༤༦༡༨༧༤༧ ༡༨༣༡༨༤༢༡༨༡ ༣༧༥༩༠༧༨༩༩ ༢༢༦༨༦༨༦༦༧ ༦༠༢༧༧༦༥༦༦ 

དནོ་ཚན་གསུམ་པ། 
དཔལ་འབྱརོ་གྩི་དབང་ཚད་དང་རྩིས་ཀྩི་འགན་འཁུར། 

གོང་གསལ་དངུལ་འབརོ་ཡོངས་རོགས་ཀྩི་དཔལ་འབྱརོ་དབང་ཚད་དང༌། རྩིས་ཀྩི་འགན་འཁུར་ཡོངས་རོགས་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་ཅྩིང༌། 
དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བ ནོ་བརུད་དབང་ཚད་ཁྱབ་བསུར་བྱ་རུ་དང༌། སྩིག་གཞྩི ་ལྟར་གཤམ་འགོ་སྩི་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་དགོས་ངྦེས་ཀྩི་དཔལ་
འབྱརོ་དབང་ཚད་དང༌། རྩིས་ཀྩི་འགན་འཁུར་སྤྲད་དྦེ་གཏངོ་ལྦེན་འགན་འཛྩིན་ད་ུའཛྩིན་སངོ་བཀོད་ཁྱབ་བརུད་བས ་ོགཞག་བྱ་རུ།དགོས་
ངྦེས་དང༌།  ཐུབ་ངྦེས་ཀྩི་བསྩི་ཚགས་དང༌།  དསུ་ནས་དསུ་སུ་ལས་དནོ་གུབ་འབས་དང༌། རྩིས་ཀྩི་ཡྩིག་ཆ་ཁག་བསར་ཞྩིབ་དཔལ་འབྱརོ་
ལས་ཁུངས་ནས་བྱ་རུ་དང༌།  རྩིས་ལོ་མཇུག་བས མོས་རྦེས་རྩིས་ཞྩིབ་དསུ་ཐགོ་བྱས་ཏྦེ་ལས་ཁུངས་དང༌། ས ྦེ་ཚན་ཡོངས་རགོས་ཀྩི་འགྩིགས་
མཆན་འཁདོ་པའྩི་རྩིས་ཁ་དང༌། རྩིས་ཞྩིབ་སནྙ་ཤོག་ཕྩི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚྦེས་ ༣༡ གངོ་སྩི་འཐུས་ལ ན་ཚོགས་སུ་འབུལ་ཟྩིན་པ་དགསོ་
རུ་བཅས།། 

དནོ་ཚན་བཞྩི་པ། 
ཁྩིམས་ཡྩིག་བསར་བཅསོ། 

རྩིས་ལོ་རྦེས་མའྩི་གཏངོ་ལྦེན་ཁྩིམས་ཡྩིག་གཏན་འབྦེབས་མ་གནང་གོང་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁལོ་གྩི་བུྱང་སོང་བསྣན་ཏྦེ་བསར་བཅསོ་གཏངོ་
ལྦེན་ཁྩིམས་ཡྩིག་བདོ་མྩི ་མང་སྩི་འཐུས་ལ ན་ཚོགས་ནས་མང་མོས་ཀྩིས་ཐག་གཅདོ་བྱ་འཐུས་བཅས།། 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་
ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ལོའ་ིགཏོང་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་ལ་རྒྱབ་སོར་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
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གཏངོ་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བྱ། མེད་པར་བརྟེན་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་
པར་དགག་བྱ། མེད་པར་བརྟནེ་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
 ལས་རྱིམ་ལ་འགྱུར་བ་ཏགོ་ཙམ་གཏོང་ཆོག་པའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། ལས་དོན་འཕྲ་ོསོང་དགོས་
རྱིགས་ཁག་ཡྱིན། ལས་དོན་ལྷག་པ་ད་ེའད་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བཞྱི་པ། ཚོགས་དྲུང་ནས་དགོངས་ཤོག་
ཁག་སྙན་སནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
མཚུངས་མདེ་ཚགོས་དྲུང་ལྷ་ཁང་ཚ་ེརྱིང་སྟབོས་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དགངོས་ཤོག་ཁག་སྙན་སནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཨང་། མཚན། དགོངས་ཞུའྱི་ཚསེ་དང་རྒྱུ་མཚན།  
༡ སྱི་འཐུས་ཡ་ེཤསེ་སལོ་

མ་ལགས། 
སྒརེ་གྱི་ལས་དནོ་ཞྱིག་གྱི་རནེ་པས་ཕྱི་ཚསེ་ ༢༢ ཉྱིན་གྱི་ཉྱིན་ཕདེ་དགོངས་ཞུ། 

༢ སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་
གནས་ལགས། 

གཟུགས་གཞྱི་ཕྲན་བུས་བད་ེམྱིན་ལ་བརྟནེ་སྨན་གཏུག་བྱ་དགོས། ཕྱི་ཚསེ་ ༢༣ ཉྱིན་ཕདེ་དགོངས་ཞུ། 

༣ སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་
བསདོ་སྟབོས་ལགས། 

སྒརེ་གྱི་ལས་དནོ་ཞྱིག་གྱི་རནེ་པས་གོས་ཚགོས་ཚགོས་དུས་གསུམ་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ 
༢༠ ནས་ ༢༥ བར་ཉྱིན་གངས་དྲུག་དགོངས་ཞུ། 

༤ སྱི་འཐུས་གདོང་འདུས་
སྱིད་འཛོམས་ལགས། 

ཨ་ོས་ེཊ་ོལྱི་ཡའྱི་གསོ་ཚགོས་ནང་དུ་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུགས་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་གཏན་འཁེལ་
ཟྱིན་པས་ང་ོསདོ་དགོས་རྒྱུ། ཕྱི་ཚསེ་ ༢༤ དང་ཕྱི་ཚསེ་ ༢༥ ཉྱིན་གཉྱིས་དགོངས་ཞུ། 

༥ སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་
ཆསོ་སནོ་ལགས། 

ཉ་ེཆར་ཚ་ེལས་འདས་པ། ཨ་མ་ལགས་ཀྱི་བདུན་ཚགིས་སྲུང་རྒྱུ་དང་། ཞབས་རྱིམ་ཞུ་ཆདེ་དགོན་པ་
ཁག་ལ་འག་ོདགོས་ལ་བརྟནེ་ཕྱི་ཚསེ་ ༢༥ ཉྱིན་གཅྱིག་དགངོས་ཞུ།  

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དགངོས་ཤོག་ཁག་སྙན་སནོ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ལྔ་པ། ཚགོས་གཙའོྱི་ཚགོས་འདུ་མཇུག་བསྡམོས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ཡྱིན། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱི་ཚགོས་འདུ་མཇུག་བསྡམོས་ཀྱི་གསུང་བཤད། 
༄༅། །ད་ེརྱིང་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༣ པ། ལས་ཉྱིན་ ༡༡ 
ཙམ་བསངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་མཇུག་བསྡོམས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་དང་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་གཏམ་བཤད་བོད་
མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་། ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་འཁདོ་པ་ཞྱིག་དང་། 
ཚོགས་གཙོས་གང་གསུངས་པ་འདྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ལས་རྱིམ་དང་གྲུབ་འབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་སོལ་ཡོད་པ་ད་ེཚོགས་གཙོའྱི་
བཀདོ་ཁབ་ལྟ་བུ་ད་ེའདའྱི་ཁངོས་སུ་གཏོགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ད་ེབཞྱིན་ད་ེརྱིང་ང་ཚོས་ལས་རྱིམ་བསངས་པའྱི་སྐབས་སུ་ལས་ཉྱིན་མང་ཆེ་བ་ད་ེསྔོན་རྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཏང་ཡོད་པ་
རེད། དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་དང་དེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཚང་མས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གྱི་ཐོག་ཆ་ཤས་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ད་ེགང་ལ་
གང་འཚམ་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོདང་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་སྙམ་བཞྱིན་ཡོད། ཕགོས་གཅྱིག་ནས་བཀའ་ཤག་དང་གོས་ཚགོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་
སྔོན་རྱིས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི་གསར་པ་ཆགས་ཡོད་རེད། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོདང་ཡག་པ་ོབྱུང་
སོང། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚགོས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཚང་མར་ལེགས་གསལོ་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ང་རང་ཚོའྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱི་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་
གཏམ་བཤད་ནང་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་ང་ཚོའྱི་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་ཡོང་འབབ་ད་ེརང་དབང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཅྱིག་
ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེབཞྱིན་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མ་དངུལ། ད་ེམཚུངས་བཀའ་ཤག་གྱི་རོགས་
དངུལ་ཐབས་འཚོལ་བྱས་པ་ལས་གཞན་པའྱི་ང་ཚའོྱི་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་ཡངོ་ཁུངས་མདེ་དུས་ང་ཚ་ོབཙན་བྱལོ་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་རང་ཁ་རང་གས་ོཟརེ་བ་འདྱི་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཆགས་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༧་་་༡༨ 
ནང་ས་ཡ་ཉྱིས་སྟངོ་བཞྱི་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ང་ཚསོ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་གཏན་འབེབས་ཞུ་ཐུབ་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་འཛནི་
སངོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་ལས་འཆར་མང་པ་ོཞྱིག་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཐུབ་པ་དེར་ལེགས་གསོལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་
དང་དངོས་སུ་ང་ཚོའྱི་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབེབས་བྱུང་བའྱི་རེས་སུ་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་སའྱི་ལས་ཁུངས་
འབལེ་ཡདོ་ལས་བྱདེ་ཚང་མའྱི་ངསོ་ནས་ལྷག་བསམ་དང་འགན་ཁུར་ཆ་ེབཞསེ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་དངུལ་འབརོ་བཀའ་
འཁོལ་ཐོབ་པ་ད་ེཚོར་བསྱི་ཚགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་རྣམས་དོན་འབས་ལྡན་པ་ཡོང་ཐུབ་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཆགས་
ཡོད་དུས། དེ་རྱིང་འདྱིར་ལས་དོན་རྣམས་དོན་ལ་སྨྱིན་པ་ཡོང་རྒྱུར་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གྱིས་འགན་འཁུར་མཉམ་
བཞེས་ཡངོ་དགསོ་པར་ཚགོས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་རྱིགས་གཅྱིག་གཏན་འབེབས་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད་རདེ་ལ། ད་ེབཞྱིན་ལས་དནོ་གཅྱིག་ནྱི་ང་ཚ་ོཁྱིམས་བཟའོ་ིལས་དོན་ད་ེརེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཚོགས་དུས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
ཁྱིམས་བཟའོ་ིལས་དནོ་མང་པ་ོཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚའོྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་འཆར་ཟྱིན་ཟྱིན་བྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོ
དང་ད་ེམཚུངས་འཆར་ཟྱིན་ད་ེགོས་ཚོགས་ནང་ཕབེས་ཡོད་རདེ། ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་ལས་དནོ་ད་ེཚ་ོརུ་ཞྱིབ་ཚགས་ཡག་པ་ོ
གནང་ཐུབ་འདུག་པས་ཚོགས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱིས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་དངོས་སུ་ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ཀྱིས་ལས་
རྱིམ་བསངས་པའྱི་སྐབས་སུ་དེར་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དགག་པ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་བཀའ་ཤག་གོས་ཚོགས་ནས་ཕྱིར་ཕེབས་པ་ད་ེ
འད་བྱུང་ཡོད་རེད། ད་ེལ་ཚོགས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ངོས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་
འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལ་བརྱི་བཀུར་དང་ཉམས་ལེན། དེ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ལ་འགན་ཁུར་
བཞེས་ཕོགས་ད་ེགང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་སྙམ་པའྱི་ཚརོ་སྣང་བྱུང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ད་ེབཞྱིན་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་འཆར་ཟྱིན་དང་འབེལ་ནས་འདྱི་ནས་ཚོགས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱིས་སྔོན་འགོ་དང་དངོས་
གཞྱི་དགོས་མྱིན་ལ་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་། ཚོགས་གཙོས་ཞུ་འདོད་པ་ཞྱིག་ལ། འོས་བསྡུའྱི་བྱུང་
རྱིམ་གྱི་རོད་རོག་ལས་ལྷག་འོས་བསྡུའྱི་གྲུབ་འབས་དེ་ད་ེབས་ཀང་ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གང་ལགས་ཞེ་ན། འོས་
བསྡུའྱི་གྲུབ་འབས་ད་ེཡག་པ་ོམ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་གྱི་ཡྱིད་ཆེས་བརླག་པ་དང་། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་དགོངས་གཞྱི་
གཞྱིར་བཟུང་བོད་མྱིའྱི་ར་དོན་གྱི་འཐབ་རོད་མདུན་སོད་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་ད་ེའད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ར་དོན་དང་། 
འཐབ་རདོ་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་འཐུས་ཤོར་ཆ་ེཤོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། ལ་ོལྔ་ཚན་གྱི་ནང་ལ་ཟང་ང་ེཟྱིང་
ང་ེརང་རང་དང་། སྱི་ཚོགས་ལ་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་རྡབ་སྱིག་འད་པོ་རང་རང་ཡོང་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་
བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱིས་འགན་དབང་བསྐུར་བ་ད་ེམ་འགྲུབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། ད་ེརྱིང་
གྱི་ག་ོསྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་གསོ་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་མྱི་རྣམ་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚགོས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཀང་ད་ེལ་ཐུགས་
སྣང་དང་འགན་ཁུར་བཞེས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརདེ་ཅསེ་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 

ད་ེབཞྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་སོང་བའྱི་སྐབས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་རྱིགས་གཅྱིག་དང་། འཛིན་སོང་
བཀའ་ཤག་རདེ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་
བཟུང་བྱས་ནས་ཕེབས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཡང་ཡང་ཐོན་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས་ཁ་ཐུག་ད་ེ
རང་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱས་ན་གནས་ཚུལ་ཆེད་མངགས་བཟོས་པ་འད་པ་ོཆགས་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་
བཟདོ་སྒོམ་གནང་གྱི་ཡོད་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ངས་དཔ་ེམཚོན་ཁག་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་ཚགོས་ནང་དུ་སྐད་ཡྱིག་གཞན་བེད་
སོད་གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་གཙ་ོལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་དང་། ཟུར་ཉན། 
ལས་བྱདེ་བཅས་ཀྱི་མྱིང་འབོད་ཞུ་དགོས་ན་ཚགོས་གཙརོ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ། གཞན་ཡང་གསོ་ཚགོས་ནས་ཕྱིར་ཐནོ་པ་
དང་ནང་དུ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཞབས་བཀག་ལ་གུས་འདུད་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཚོའྱི་གས་ད་ེར་ནས་ཡོང་གྱི་མྱི་
འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་
ཕགོས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་སུ་སྱིག་སྲུང་དགོས་པ་ཞེས་དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་ར་གསུམ་པའྱི་ནང་བཀོད་ཡོད་རེད། 
ད་ེབཞྱིན་ཚགོས་འདུའྱི་ནང་དུ་བག་ཡོད་བསྟེན་ཕགོས་ཞསེ་ཟུར་དུ་དམྱིགས་བསལ་བྱས་ནས་བཀདོ་ཡདོ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ང་
ཚསོ་ཉམས་ལནེ་ཐུབ་དགསོ་པ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག 

ད་ེབཞྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་སྒེར་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་གཙ་ོབོར་འདོན་པ་དང་། སྒེར་གྱི་ཁ་ེཕན་
སྲུང་སོབ་བྱེད་པའྱི་རྣམ་པ་རྱིགས་ད་ེགཉྱིས་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་གས་ལ་ཐུགས་གཟབ་གནང་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད། གང་ལགས་ཞ་ེན། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་ཚ་ོསོ་སོའ་ིས་ེབ་ོཡྱིན་དུས་ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་གྱི་གཞན་དབང་གྱུར་བ་ད་ེ
བཤད་མྱི་དགོས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སོ་སོ་སྒེར་གྱི་ཚོར་བ་དང་སྱི་པའྱི་ལས་དོན་མཉམ་བསེས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ཁ་ཕེ་
ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཚང་མས་དམ་བཅའ་བཞག་པ་ནང་བཞྱིན་ལས་དནོ་ཐོག་ཞུགས་
ནས་དངོས་གནས་བོད་ཀྱི་འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་ཕན་ཐོགས་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོ
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རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་ནས་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་དང་། བོད་མྱི་རྱིགས། བོད་མྱི་མང་གྱི་འཕྲལ་
ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་དུ་ཕན་ཐོགས་པའྱི་བག་ོགེང་བྱེད་ཐུབ་དགོས་པ་དང་། སྣ་ེཁྱིད་བྱེད་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོ
རདེ། ད་ེའདའྱི་རྱིགས་ཡག་པ་ོབྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆ་ེམཐངོ་དང་གོས་ཚགོས་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ེམཐོང་། བོད་མྱི་མང་
གྱི་ཡྱིད་ཆསེ་སགོས་ད་ེདག་གྱི་གནས་སྟངས་ཡག་ཏུ་འག་ོགྱི་རདེ་སྙམ་གྱི་འདུག ད་ེདག་ལ་ཚང་མས་དགངོས་པ་ཆ་ེབཞེས་གནང་
རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅསེ་ཚོགས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཚརོ་བ་ཤུགས་ཆནེ་པའོ་ིཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེབཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱིས་འགན་དབང་བསྐུར་བཞག་པ་ད་ེབཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་བདེ་
ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དང་། བོད་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས། ད་ེབཞྱིན་བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་སྲུང་སབོ་ཡངོ་ཐབས་བཅས་གཙ་ོབོའ་ིའགན་
དབང་ད་ེབསྐུར་ཡོད་རེད། དེའྱི་རྱིགས་ང་ཚོས་སྒྲུབ་ཐུབ་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚ་ོཆབ་སྱིད་ཀྱི་སབས་བཅོལ་
བ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས་བོད་དོན་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་ལ་དངསོ་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་ནུས་པ་ཆ་ེརུ་
གཏོང་ཐུབ་དགསོ་པ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པརོ་མཐོང་གྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་འཛིན་སངོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་རདེ་
ལ་བཀུར་འོས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པས་ཀང་གནང་བཞྱིན་ཡོད་རེད། རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀང་གནང་གྱི་
ཡོད་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚསོ་དའེྱི་ནུས་པ་མཐ་ོརུ་གཏོང་ཐུབ་ཐབས་ཤྱིག་དང་ཤུགས་རནེ་སདོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ལ་ཚང་མས་ནུས་པ་
གཅྱིག་སྱིལ་བྱདེ་ཐུབ་པར་འབད་བརནོ་ཞུ་ཐུབ་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོའདུག་ཅེས་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང། 

ད་ེབཞྱིན་ང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་གཙ་ོབོ་བླ་ན་མེད་པ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཐུགས་
རེའྱི་གཟྱིགས་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ལྷག་བསམ་དང་སྙྱིང་སྟོབས། ར་ེབ། ད་ེབཞྱིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱི་
རྣམས་ཀྱི་ཡྱིད་ཆེས་དང་བརྱི་བཀུར། གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་དུས་རྒྱུན་དུ་ལས་དོན་གང་བརམས་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚོའྱི་བཀའ་དྱིན་དན་ཐུབ་དགོས་པ་གཅྱིག་དང་། ཡྱིད་ཆེས་བརླག་ཏུ་
མྱི་འཇུག་པ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེའདའྱི་བསམ་བླ་ོབཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་ས་ོསོ་ལ་ཀུན་སོང་མ་དག་པ་
སེས་བ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚ་ོརང་བཞྱིན་གྱིས་དན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཀུན་སོང་བཅོས་ཏེ་སྱི་པའྱི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་ནུས་པ་མཉམ་སྤུང་
དང་ཡྱིད་ཆསེ་མ་བརླག་པ་བྱ་ཐུབ་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང། 

ལྷག་པར་དུ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱིས་ཐུགས་ར་ེགནང་བ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚསོ་ཞབས་འདགེས་སྒྲུབ་
ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེང་ཚོའྱི་ལས་འགན་གལ་ཆེ་ཤོས་ནང་གྱི་ཆེ་ཤོས་ད་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཚོའྱི་གས་ད་ེང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་དུ་
བསམ་བློའ་ིནང་དུ་བཅངས་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། ད་ེབཞྱིན་གོས་ཚོགས་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེལྟ་བུའྱི་དགོངས་པ་
བཞེས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་རྱིམ་གྱི་ཆ་ཤས་བཞེས་ཐུབ་དགསོ་པ་ད་ེགལ་གནད་ཅྱིག་རདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེབཞྱིན་གནད་དོན་གལ་ཆེ་བ་གཅྱིག་ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་སོང་བའྱི་སྐབས་སུ་བོད་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་
མང་པ་ོབྱུང་འདུག གསརེ་རྟའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟའང་ཛ་དག་གྱི་གནས་ཚུལ་འག་ོབཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ 
༡༨ ཉྱིན་ཁམས་ཉག་རོང་ནས་པད་རྒྱལ་ལམ་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་པ་ཞྱིག་གྱིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བྱུང་བ་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་ད་ལྟའང་ཁོང་འདས་གསོན་གྱི་གནས་སྟངས་ང་ཚོར་གསལ་པ་ོཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༧ 
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བར་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་མཁན་ ༡༤༦ བྱུང་ཡོད་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ ༡༢༥ འདས་གོངས་ཟྱིན་པ་དང་ ༢༠ ཙམ་
འདས་གསོན་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་མེད་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་རྣམ་པའྱི་བློས་གཏོང་དང་
མངནོ་འདདོ་གཙ་ོབ་ོད་ེ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག་བདོ་ནང་ཕེབས་སུ་བཅུག་དགསོ་པ་དང་། བོད་མྱི་ལ་རང་དབང་
དགོས་པ་ད་ེམངོན་འདོད་གཙ་ོབོ་ད་ེཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁོང་རྣམ་པའྱི་མངོན་འདོད་དང་བློས་གཏོང་ད་ེཚོར་ང་
ཚསོ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་མངནོ་འདདོ་ད་ེསྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརནོ་ཞུ་ཐུབ་དགསོ་པ་ད།ེ སྱིག་འཛུགས་
རེད་ལ། རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རླབས་ཆེན་མདུན་བསོད་བྱེད་ཐུབ་པར་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབཞེས་
དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརདེ་འདུག ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་མཁེགས་གཟུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེདརོ་བའྱི་ཐགོ་ནས་
བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་མངོན་འདོད་ལ་བརྱི་བཀུར་དང་། དང་ལེན་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་དང་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ད་ེ
ཚའོྱི་མངོན་འདོད་ལ་བསར་ཞྱིབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་མདུན་བསོད་བྱ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ལེན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ད་ེརྱིང་གྱི་ག་ོསྐབས་འདྱི་
བརྒྱུད་ནས་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང། 

ད་ེབཞྱིན་ང་ཚའོྱི་གོས་ཚོགས་འདྱི་ཚོགས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ས་བགོས་ཀྱིས་ཕོགས་སོད་ལ་ཕེབས་ཀྱི་
ཡོད་རེད། གཙ་ོབོ་ང་ཚོས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་དང་། བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་གནས་སྟངས། 
རྒྱལ་སྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་བབ། ད་ེབཞྱིན་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དང་། འཕྲོད་བསྟེན། གཞན་ཡང་འཚ་ོབའྱི་གནས་སྟངས་
ཐགོ་ལ་ང་ཚོས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས། མྱི་མང་རྣམ་པའྱི་ངོས་ནས་
ཀང་མ་བསྐུལ་མཉམ་ཞུགས་དང་ཆ་ཤས་ལེན་ཐུབ་རྒྱུ་ལ་ང་ཚསོ་ར་ེབ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་ཅསེ་ད་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་། 

གནད་དོན་གཞན་ཞྱིག་ལ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ར་ེགཉྱིས་ཙམ་གྱིས་ཉྱིན་གཉྱིས་
གསུམ་དགོངས་པ་ཞུས་པ་རདེ་མ་གཏགོས། གོས་ཚོགས་ལ་སྱི་འཐུས་ཚང་མ་བཅར་ཐུབ་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་
ཚསོ་འགན་འཁུར་བཞེས་ཕགོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡག་པ་ོགནང་སོང། ད་ེལ་ཚོགས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་
དང། 

དེ་བཞྱིན་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་བཀའ་བློན་རེ་གཉྱིས་ཚོགས་ཐེངས་རེ་གཉྱིས་ཙམ་ཛ་དག་གྱིས་
ཚགོས་འདུ་བཅས་ལ་ཕབེས་དགོས་བྱུང་བ་རེད་མ་གཏོགས་མང་བ་ད་ེགོས་ཚོགས་ལ་ལྟར་བཅར་གནང་བ་དང། ད་ེབཞྱིན་ལས་
རྱིམ་གྱི་ཆ་ཤས་བཞེས་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་ཞསེ་ད་ེཡང་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

མ་འོངས་པར་ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ཚགོས་པའྱི་ལས་ཉྱིན་ད་ེཚ་ོཟླ་བ་བཞྱི་ལྔ་ཙམ་ནས་ང་ཚསོ་ཡངོས་བསགས་ཟྱིན་པ་དང་
གཏན་འཁེལ་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས། དུས་ཚོད་དེའྱི་རྱིང་ལ་མཛད་འཆར་གཞན་མ་བསྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་སུ་
མཉམ་ཞུགས་དང། འགན་འཁུར་བཞསེ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུར་འབད་བརནོ་གནང་དགོས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་གོས་ཚོགས་འདྱི་གོལ་བའྱི་ཟླ་དྲུག་གྱི་རེས་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས། བཀུར་འོས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་གཟུགས་ཁམས་བདེ་ཐང་གྱི་ཐོག་ནས་སར་ཡང་ལྷན་འཛོམས་དང། སར་ཡང་ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་
མཉམ་ཞུགས་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་དང་སྨོན་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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གོས་ཚོགས་འདྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཚགས་ཚུད་པ་ོདང། ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཡག་པ་ོཞྱིག་འག་ོསོང་སྙམ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེ
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིག་ཆའྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་གཙ་ོབོ་ཚོགས་དྲུང་གཙོས་པའྱི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་
ཀྱིས་དཀའ་ལས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་ཡོད་རེད། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ལས་རྱིམ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ད་
རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་ཐད་གཏོང་གནང་མཁན་ཕྱི་དྱིལ་ས་བརན་སྡ་ེཚན་རདེ། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཉྱིན་མཚན་ལྟོས་མེད་ཀྱིས་ཐུགས་འཁུར་
ཆནེ་པའོ་ིངང་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་སོང། ད་ེཡྱིན་དུས་ག་ོསྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཚོགས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཁངོ་རྣམས་
ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

མཐའ་དོན་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་ཚ་ེབསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅྱིང་ཐུགས་བཞེད་ལྷུན་གྱིས་
འགྲུབ་པ་དང། བོད་དནོ་བདནེ་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་བའྱི་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དྲུག་པ། ཚོགས་འདུ་གོལ་བའྱི་གསལ་བསགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་དུས་གསུམ་པ་གོལ་བའྱི་གསལ་བསགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༡༠ སྐར་མ་ ༢༥ ཡྱི་ཐགོ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་གོས་ཚོགས་
ཚགོས་དུས་ ༣ པའྱི་ལས་དནོ་ཡངོས་སུ་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན་པ་བཅས་ས།ོ། །། 


