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དཀར་ཆག 
 

ཨང་། ནང་དོན། ཤོག་གངས། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ སྐབས་ ༡༥ པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པའི་ལས་ཉིན་བརྒྱད་པ། 

༡ བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༦ པའི་ཞིབ་འཇུག་
སྙན་ཐོར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་བདའ་འདེད་མཇུག་སོང་ཇི་གནང་གི་སྙན་ཐོ་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་
བར་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་མཇུག་སོང་ཇི་ཞུས་ཀི་ལས་བསོམས་སྙན་ཐོ། ཡིག་ཨང་ ༤༡ པ་སྙན་
སོན། ༼མུ་མཐུད།༽ ༡-༧༣ 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༤ སྐབས་ ༡༥ པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པའི་ལས་ཉིན་དགུ་པ། 

༢ ནོར་གིང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་གི་རིས་ལོ་ ༢༠༡༠ ནས་ ༢༠༡༢ བར་གི་རིས་
ཁྲའི་གནས་སྟངས་ལ་གོས་ཚོགས་ཀི་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་པའི་
གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༢ པ་སྙན་སོན། ༧༣-༩༧ 

༣ གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༡ པ་དང་། ༤༢ པའི་ཐོག་བགོ་གེང་དགོས་པའི་གོས་འཆར། ཡིག་
ཨང་ ༤༣ པ། ༩༧-༩༨ 

༤ བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༦ པའི་ཞིབ་འཇུག་
སྙན་ཐོར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་བདའ་འདེད་མཇུག་སོང་ཇི་གནང་གི་སྙན་ཐོ་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་
བར་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་མཇུག་སོང་ཇི་ཞུས་ཀི་ལས་བསོམས་སྙན་ཐོ། ཡིག་ཨང་ ༤༡ པ་དང་།  
 ནོར་གིང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་གི་རིས་ལོ་ ༢༠༡༠ ནས་ ༢༠༡༢ བར་
གི་རིས་ཁྲའི་གནས་སྟངས་ལ་གོས་ཚོགས་ཀི་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་
པའི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༢ པའི་ཐོག་བགོ་གེང་། ༩༨-༡༢༥ 

༥ ཁྲིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཁག་གི་བརོད་པ་གཉིས་པ།  ༡༢༦-༡༥༨ 
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༄༅། །བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༦ པའི་ཞིབ་འཇུག་
སྙན་ཐོར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་བདའ་འདེད་མཇུག་སོང་ཇི་གནང་གི་སྙན་ཐོ་ཕུལ་འབོར་བྱུང་བར་སི་འཐུས་

རྒྱུན་ལས་ནས་མཇུག་སོང་ཇི་ཞུས་ཀི་ལས་བསོམས་སྙན་ཐོ། ༼མུ་མཐུད།༽ 
 

༣༣༽ ཀ་སྦུག་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
༣༣༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༢  
 
༣༣༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༡ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༣༣༌ཆ༌༡ རིས་སྙན་ ༣༌༡༌༠ ཡོང་བསད་སྐོར། 
༣༣༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༡ 
༣༣༌ག༌༡༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༣༣་ཆ་༢ རིས་སྙན་ ༣་༢་༠། སོད་བསད་སོར་ ༨༠,༩༨༤།༠༠ ཁོངས་ནས་སོར་ ༩,༨༤༧།༠༠ 
སད་ཟིན་ནའང་ད་དུང་སོད་བསད་སོར་ ༧༡,༡༣༧།༠༠ ལྷག་འདུག་ན་རིས་གཙང་བཟོ་གལ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སོད་བསད་ནང་ Le Toid De Monte ལ་སོད་བསད་སོར་ ༢༡,༣༤༢།༠༠ གསལ་བ་སོད་ཁུངས་མེད་ཚེ་ལུགས་མཐུན་
ག་བསྒྱུར་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏེ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 

༣༤༽ ཤ་ཝ་ར་གསུམ་ས་འགོ་ལས་ཁང་དང་། ཤར་ཁུམ་བདེ་ལེགས་གིང་བཟོ་གྲྭ རིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༢ 
༣༤༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༡༣  
༣༤༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༦ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༣༤་ཆ་༤ རིས་སྙན་ ༡་༢་༥ གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མིག་སྟོན་དགོས་པའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༣༤༌ཆ༌༥ རིས་སྙན་ ༣༌༡ བཀའ་འཁྲོལ་མ་ཐོབ་གོང་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་གནང་བའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༣༤༌ཆ༌༦ རིས་སྙན་ ༣༌༢ ལས་གཞི་ལག་བསྟར་སིག་མཐུན་བྱུང་མེད་པའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༣༤༌ཆ༌༧ རིས་སྙན་ ༣༌༣ འགྲོ་གྲོན་ཁག་ཅིག་ལ་དན་རྟགས་ཐོབ་འཛིན་མེད་པའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༣༤༌ཆ༌༩ རིས་སྙན་ ༤༌༡༌༡ བཟོ་གཞིས་ལས་ཁང་གི་ཡོང་བསད་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༣༤་ཆ་༡༣ རིས་སྙན་ ༥་༡་༠ བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར། 
༣༤༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༧ 
༣༤༌ག༌༡༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༣༤་ཆ་༡ རིས་སྙན་ ༡་༢་༡། འཇམ་དབངས་ཤེས་རབ་ནས་ཡོང་བསད་ཐད། རིས་ཆད་འཕོས་
ལྷག་དངུལ་འབོར་ཇི་ཡོད་མུ་མཐུད་བསྡུས་ཏེ་གང་མགོགས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
མཉམ་འབེལ་ཚོང་ཟུར་འཇམ་དབངས་ཤེས་རབ་ནས་འཕོས་བལ་སོར་ ༡,༦༨,༧༨༨།༢༨ ཡོང་བསད་ཡོད་པ་གང་མྱུར་བསྡུ་བཞེས་
ཀིས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས། 
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༣༤༌ག༌༢༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༣༤་ཆ་༢ རིས་སྙན་ ༡་༢་༢། དངུལ་ཁང་འགུལ་མེད་ལུས་པའི་ཐད། Current Account  
༡༧༨ དེ་བཞིན་སོ་བརྒྱབ་སྟེ། རིས་ཤོག་རིས་ཞིབ་པར་སན་བསྟར་ཞུ་དགོས་པ་དང་། Savings Account ༧༠༨༡ དེ་བཞིན་
མིང་བསྒྱུར་ཐུབ་ཐབས་བཅས་ལས་དོན་གཉིས་ཀ་རིས་ལོ་རེས་མར་མཇུག་སིལ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
Current Account ནང་སོར་བཞི་སྟོང་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དང་། Savings Account གི་འབེལ་
ཡོད་ལས་བེད་ཟུར་པ་གཉིས་ཀི་མཚན་ཐོ་ཡོད་ཀང་དོ་བདག་ས་གནས་སུ་མེད་རེན་མིང་བསྒྱུར་མ་ཐུབ་པར་དེ་མུར་ལུས་ཡོད་
ལུགས་འཁོད་འདུག་པས་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའི་རིས་གཙང་དགོས། 
 
༣༤༌ག༌༣༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༣༤་ཆ་༣ རིས་སྙན་ ༡་༢་༣། རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བ་བསད་ལོ་མང་འགུལ་མེད་ལྷག་པའི་
ཐད།རོགས་དངུལ་ལྷག་བསད་སོར་ ༦,༨༢,༢༡༧།༦༦ ག་བསྒྱུར་གིས་རིས་གཙང་བཟོས་པའི་དན་རྟགས་རིས་ལོ་རེས་མར་རིས་
ཞིབ་པར་མིག་སྟོན་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
གནད་དོན་འདི་ཐད་ས་གནས་ནས་ལན་གང་ཡང་འབོར་མི་འདུག་པས་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ལམ་སྟོན་ལྟར་ལུགས་
མཐུན་ག་བསྒྱུར་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༣༤༌ག༌༤༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༣༤་ཆ་༨ རིས་སྙན་ ༣་༥། སྨན་ཉོ་ཚོང་རིས་འཁུར་མ་ཞུས་པའི་ཐད། ལན་འདེབས་ནང་གསལ་
སྨན་རིན་མེད་འབུལ་བཞིན་ཡོད་ཀང་། རིས་ཁྲ་ཁམས་དྭངས་དགོས་པར་སོང་། ཉོ་འགྲེམས་ཀི་རིས་ཁྲ་དེ་དག་རིས་ལོ་རེས་མར་
རིས་ཞིབ་པར་མིག་སྟོན་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་གསུམ་ལ་སྨན་ཉོ་ཚོང་གིས་རིས་འཁུར་ཞུ་ཕོགས་ལ་བཀོད་འདོམས་ནན་པོ་གནང་ཡོད་འདུག་པ་གསལ་
ནའང་། ཉོ་འགྲེམས་ཀི་རིས་ཁྲ་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
  
༣༤༌ག༌༥༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༣༤་ཆ་༡༠ རིས་སྙན་ ༤་༡་༢། མཉམ་འབེལ་གི་ཡོང་བསད་ཐད། རིས་སྙན་ནང་གསལ་ལྟར་རིས་
ལོ་རེས་མར་ལག་བསྟར་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ཡོང་བསད་ཁོངས་དོ་བདག་ཕལ་ཆེ་བ་ཚེ་ལས་འདས་ཟིན་པ་དང་། རེ་ཟུང་ཡུལ་མི་ཡིན་པས་རད་གཅོད་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མི་འདུག་ 
སྟབས་རིས་བསུབ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་འཆར་ཡོད་ལུགས་གསལ་འདུག་པས་གང་མྱུར་ལུགས་མཐུན་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༣༤༌ག༌༦༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༣༤་ཆ་༡༡ རིས་སྙན་ ༤་༢་༡། བཟོ་གཞིས་ལས་ཁང་གི་སོད་བསད་ཐད། སོད་བསད་ལྷག་མ་ཇི་
ཡོད་རིས་ལོ་རེས་མའི་ནང་ཚུན་ངེས་པར་རིས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
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ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
བཟོ་གཞིས་ལས་ཁང་གི་སོད་བསད་རྣམས་རིས་ལོ་རེས་མའི་ནང་ཚུན་རིས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་གནས་གསལ་བ་ལྟར།  
ཉིན་འགངས་ཟླ་འགངས་མ་སོང་བར་གང་མྱུར་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
༣༤༌ག༌༧༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༣༤་ཆ་༡༢ རིས་སྙན་ ༤་༢་༢། མཉམ་འབེལ་གི་སོད་བསད་ཐད། སོད་བསད་ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་
རིས་ལོ་རེས་མའི་ནང་ཚུན་ངེས་པར་རིས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
མཉམ་འབེལ་གི་སོད་བསད་ཐད་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ལམ་སྟོན་ལྟར་རིས་བསུབ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་འཆར་ཡིན་ཟེར་
འདུག་ཀང་།  སོད་ཁུངས་མེད་པ་རྣམས་ག་བསྒྱུར་བ་དགོས་པ་ལས་རིས་བསུབ་གཏོང་ལམ་མེད་པས་དེ་ལུགས་ཀིས་རིས་གཙང་
བཟོ་དགོས། 
 

༣༥༽ བལ་ཡུལ་སོག་ར་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འཁྱིལ་ས་འགོ་ལས་ཁང་དང་བཟོ་གྲྭ  རིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༢ 
 
༣༥༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༧  
 
༣༥༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༤ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༣༥༌ཇ༌༢ རིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣ རོགས་ཚོགས་དང་བོགས་ལེན་པའི་དབར་གན་ཡིག་འཇོག་སོལ་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༣༥༌ཇ༌༣ རིས་སྙན་ ༡༌༢༌༦ སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༣༥་ཇ་༥ རིས་སྙན་ ༤༌༡༌༢ བཟོ་གྲྭའི་ཡོང་བསད་ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༣༥་ཇ་༧ རིས་སྙན་ ༤༌༢༌༢ སོད་བསད་ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
 
༣༥༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༣ 
༣༥༌ག༌༡༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༣༥་ཇ་༡ རིས་སྙན་ ༡་༢་༢། གཏའ་འཇོག་གི་བྱུང་འཛིན་མིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའི་ཐད། འབབ་ཁྲལ་
གཏའ་འཇོག་སོར་ ༡༣,༧༤༤།༣༨ ཀི་བྱུང་འཛིན་རེད་སོན་མ་བྱུང་བ་དེ་དག་ལོ་མང་ཕིན་པའི་གནད་དོན་ལ་སོང་། འགན་འཛིན་
ལྷན་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏེ། རིས་ལོ་རེས་མར་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ལན་འདེབས་ནང་འདི་ལོའ ་ིཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ གོང་འགན་ལྷན་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏེ་རིས་གཙང་ཞུ་འཐུས་ཆོག་པ་ཞུས་
འདུག་ཀང་། ད་བར་ལན་གསལ་གང་ཡང་མ་བྱུང་བས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༣༥༌ག༌༢༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༣༥་ཇ་༤ རིས་སྙན་ ༤་༡་༡། ཡོང་བསད་ (ས་འགོ) ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་འདི་མུར་མ་བཞག་པར་རིས་
གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
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ཀརྨ་དང་བཟང་པོ་གཉིས་ལ་སིན་བདག་ Help Tibet ནས་དངུལ་ཕིར་སོག་མི་དགོས་པའི་ཡི་གེ་འབོར་མཚམས་རིས་གཙང་བཟོ་
དགོས། 
༣༥༌ག༌༣༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༣༥་ཇ་༦ རིས་སྙན་ ༤་༢་༡། སོད་བསད་ (ས་འགོ) ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་འདི་མུར་མ་བཞག་པར་རིས་
གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ཀརྨ་དང་བཟང་པོ་གཉིས་ལ་དངུལ་ཕིར་སོག་མི་དགོས་པའི་སྐོར་སིན་བདག་ Help Tibet ནས་ཡི་གེ་འབོར་མཚམས་རིས་
གཙང་བཟོ་དགོས། 
 

༣༦༽ ལེ་ར་ལྡུན་ས་འགོ་ལས་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་བདེ་སིད་གིང་གཞིས་ཆགས་ཀི་འཐུང་ཆུའི་ལས་གཞི། 
རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༣ 

 
༣༦༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༢ 
 
༣༦༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༢ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༣༦་ཇ་༡ རིས་སྙན་ ༢༌༡ སོད་བསད་ལྷག་མ་རྣམས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༣༦་ཇ་༢ རིས་སྙན་ ༢༌༢ སོད་བསད་ལྷག་མ་རྣམས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
 
༣༦༌ག༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མེད། 
 

༣༧༽ སིར་བོད་ཚོགས་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༢༌༌༌༡༣ 
 
༣༧༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༢  
 
༣༧༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༢ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༣༧་ཇ་༡ རིས་སྙན་ ༤༌༡ ཡོང་བསད་ལྷག་མ་རྣམས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༣༧་ཇ་༢ རིས་སྙན་ ༤༌༢ སོད་བསད་ལྷག་མ་རྣམས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
 
༣༧༌ག༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མེད། 
 

༣༨༽ སིར་ཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆེན་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
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༣༨༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༦ 
 
༣༨༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༢ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༣༨༌ཆ༌༡ རིས་སྙན་ ༣༌༤ དངུལ་རང་འཕར་འཐོལ་སོང་བའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༣༨༌ཆ༌༢ རིས་སྙན་ ༣༌༥ སྨན་ཁང་རིས་ཁྲ་དབེ་འབེད་ཀིས་ཟུར་དུ་འབི་ཉར་དགོས་པའི་སྐོར། 
 
༣༨༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༤ 
༣༨༌ག༌༡༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༣༨་ཆ་༣ རིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ལྷག་མ་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་
དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ཡོང་བསད་རད་གཅོད་མ་ཐུབ་པའི་རིགས་ལུགས་མཐུན་རིས་གཙང་བཟོ་གལ་དང་། ས་འདོན་རྣམས་གང་མྱུར་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༣༨༌ག༌༢༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༣༨་ཆ་༤ རིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ལྷག་མ་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་
དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སོད་བསད་རིས་འགོ་དྲུག་རྣམས་སོད་ཁུངས་མེད་ཚེ་ལུགས་མཐུན་ག་བསྒྱུར་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༣༨༌ག༌༣༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༣༨་ཆ་༥ རིས་སྙན་ ༥་༡། ཆུའི་ལས་གཞིའི་ཨར་ལས་སིག་མཐུན་བྱུང་མེད་པའི་ཐད། བཙན་བོལ་
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དངུལ་རིས་བཏང་འཛིན་ལག་དེབ་ཀི་དོན་ཚན་ ༣༤ དང་། ༣༥ གཉིས་དང་འགལ་བར་སོང་། དབུས་
ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབེལ་སྙན་ཐོ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ཞིབ་འཇུག་གི་སྙན་ཐོ་འབོར་སོན་མ་བྱུང་བས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༣༨༌ག༌༤༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༣༨་ཆ་༦ རིས་སྙན་ ༦། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཐད། འབུལ་བསད་སོར་ ༡༠,༥༠༦།༠༠ དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་འཕལ་མར་འབུལ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
རྒས་གསོ་ཁང་གི་པུར་ཁང་གི་རོགས་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༤ འབབ་སོར་ ༨,༥༥༤།༠༠ དཔལ་ལས་བརྒྱུད་གྲོས་ཚོགས་ནས་ཆག་
ཡང་ཞུས་ཏེ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 

༣༩༽ བསུ་ན་མདའ་བཀྲིས་གིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༣ 
རིས་གཙང་ཟིན། 
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༤༠༽ འབུམ་སེ་ལ་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 

 
༤༠༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༢  
 
༤༠༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༢ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༠༌ཇ༌༡ རིས་སྙན་ ༢༌༡ ཡོང་བསད་ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་  ༤༠༌ཇ༌༢ རིས་སྙན་ ༢༌༢ སོད་བསད་ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
 
༤༠༌ག༽མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མེད། 
 

༤༡༽ མན་སར་ཕན་བདེ་གིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༣ 
 
༤༡༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༢  
 
༤༡༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༢ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༡༌ཇ༌༡ རིས་སྙན་ ༤༌༡༌༡ ཡོང་བསད་ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་  ༤༡་ཇ་༢ རིས་སྙན་ ༤་༢་༡། སོད་བསད་ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
 
༤༡༌ག༽མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མེད། 
 

༤༢༽ རྡ་ས་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༣ 
 
༤༢༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༤  
༤༢༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༢ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༢༌ཇ༌༡ རིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣ སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༢༌ཇ༌༢ རིས་སྙན་ ༣༌༣ ལུགས་མཐུན་རིས་ཁྲ་བཟོ་ཉར་མེད་པའི་སྐོར། 
 
༤༢༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༢ 
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༤༢༌ག༌༡༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༢་ཇ་༣ རིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་༡༣ རིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་མུ་མཐུད་མཇུག་
སོང་གིས་འཕལ་མར་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ཡོང་རེ་བལ་བ་རྣམས་ས་འཐུས་ལ་སིག་མཐུན་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏེ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༤༢༌ག༌༢༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༢་ཇ་༤ རིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་༡༣ རིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་མུ་མཐུད་མཇུག་
སོང་གིས་འཕལ་མར་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སོད་བསད་གསལ་ཁ་མེད་པ་རྣམས་ལུགས་མཐུན་ག་བསྒྱུར་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
 

༤༣༽ བསྟན་འཛིན་སང་ས་འགོ་ལས་ཁང། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༌༡༣ 
 
༤༣༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༡༠  
 
༤༣༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༢ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༣༌ཇ༌༢ རིས་སྙན་ ༡༌༡༌༡༡ སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༣་ཇ་༧ རིས་སྙན་ ༣༌༥ སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར། 
 
༤༣༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༨ 
༤༣༌ག༌༡༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༣་ཇ་༡ རིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརིས་སྙན་ ༡་༡་༢། ཀུ་ཤུ་ཤིང་སོང་གི་སྨན་དང་ལུད་སོར་
འགྲོ་གྲོན་བསྡུ་བསད་ཐད། གནད་དོན་འདི་དག་ལོ་མང་ཕིན་པས་རིས་རིང་ལ་སོང་། བསྡུ་བསད་སོར་ ༨,༧༤༥།༠༠ དེ་དག་རིས་
ལོ་རེས་མའི་ནང་རིས་གཙང་ངེས་པར་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
དངུལ་བསྡུ་བསད་ལྷག་མ་སོར་ ༡,༦༦༦།༠༠ གང་མྱུར་རིས་གཙང་བཟོ་འཆར་ཡིན་ལུགས་བཀོད་འདུག་ཀང་ད་བར་ལག་ལེན་ 
འཁེལ་བ་བྱུང་མི་འདུག་པས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༤༣༌ག༌༢༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༣་ཇ་༣ རིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརིས་སྙན་ ༡་༡་༡༢། གུན་གསབ་སོར་ ༥༩,༦༦,༨༧༤།༠༠ 
ལས་བསོམས་ནང་གསལ་མེད་པའི་ཐད། རིས་སྙན་ནང་གསལ་ལྟར་རིས་ལོ་རེས་མར་རིས་ཞིབ་ནས་མུ་མཐུད་ཞིབ་འཇུག་དགོས་
རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
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དངུལ་འབོར་འདི་ཐད་ཀར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གིས་སྟངས་འཛིན་འོག་མེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་ས་འགོ་
ལས་ཁང་གི་རིས་འཁྱེར་ཕོགས་ཀི་ལམ་སྟོན་དང་། རིས་ཞིབ་སི་ཁྱབ་ལས་ཁུངས་སུའང་དངུལ་འབོར་འདིའི་ཐོག་མའི་བྱུང་རིམ་
བཅས་གསལ་བརོད་གནང་འདུག  འབྱུང་འགྱུར་རིས་སྙན་འདིའི་ནང་དོན་ལ་བསར་ཞིབ་ཀིས་རིས་ཞིབ་སྙན་ཐོ་སོགས་ནང་འཁྱེར་
མི་དགོས་པ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༤༣༌ག༌༣༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༣་ཇ་༤ རིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརིས་སྙན་ ༣་༡། མི་མང་ནས་བརྒྱ་ཆ་བསྡུ་འབབ་དང་
འབེལ་བའི་ཐད། དྭོགས་འདིའི་ལན་འདེབས་དུས་ཐོག་མ་འབོར་བར་སོང་། འདི་ནས་ཐག་གཅོད་བ་བདེ་མ་མཆིས་ན། རིས་ལོ་རེས་
མར་རིས་ཞིབ་ནས་མུ་མཐུད་ཞིབ་འཇུག་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༣༌ཇ༌༣ དང་གཅིག་མཚུངས། 
 
༤༣༌ག༌༤༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༣་ཇ་༥ རིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརིས་སྙན་༣་༢། འཚོ་སོན་ཉིས་ཟློས་གནང་བའི་ཐད། སོབ་
ཕྲུག་བསྟན་འཛིན་གྲགས་པར་འཚོ་སོན་ཉིས་ཟློས་སོང་ཡོད་མིན་ཞིབ་འཇུག་གིས་རིས་སྙན་ནང་གསལ་རིས་ལོ་རེས་མར་མཇུག་
སོང་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ས་འགོ་ཟུར་པ་རྡོ་རེ་རིག་འཛིན་ནས་ཕིར་བསྡུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ལན་འདེབས་ནང་གསལ་བ་ལྟར།  གང་མྱུར་དངུལ་ཕིར་བཞེས་
ཀིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༤༣༌ག༌༥༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༣་ཇ་༦ རིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ལོའ་ིརིས་སྙན་ ༣་༤། གཏའ་འཇོག་གི་བྱུང་འཛིན་མེད་པའི་
ཐད།རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ནང་གསལ་གཏའ་འཇོག་གི་བྱུང་འཛིན་རིས་ལོ་རེས་མར་རིས་ཞིབ་པར་མིག་སྟོན་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སོར་ ༢༦༠༠།༠༠ གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་རེད་སོན་ཐུབ་རེ་བལ་བའི་སྐོར་ལན་འདེབས་ནང་གསལ་བ་ལྟར་ལུགས་མཐུན་རིས་
བསུབ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས། 
 
༤༣༌ག༌༦༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༣་ཇ་༨ རིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ལྷག་མ་རྣམས་འཕལ་མར་
རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ཡོང་བསད་ལྷག་མ་ཆུང་ཙག་རྣམས་གང་མྱུར་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༤༣༌ག༌༧༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༣་ཇ་༩ རིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ལྷག་མ་རྣམས་འཕལ་མར་
རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
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ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སོད་བསད་རག་རིག་ལྷག་མ་རྣམས་སོད་ཁུངས་མེད་ཚེ་ལུགས་མཐུན་ག་བསྒྱུར་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏེ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༤༣༌ག༌༨༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༣་ཇ་༡༠ རིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརིས་སྙན་ ༥་༢། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་ཐོག་ཡོང་འབབ་
ཁྲལ་ས་འདོན་ (TDS) གཅོག་འཐེན་ཐད། འབབ་ཁྲལ་ས་འདོན་སོར་ ༧༧,༥༧༩།༠༠ དེ་དག་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་རིས་ལོ་
རེས་མར་ཕིར་ཞུ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་ཐོག་འབབ་ཁྲལ་ས་འདོན་སོར་ ༧༧,༥༧༩།༠༠ རིས་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༡༤ ལོའ་ིརིས་ཞིབ་སྐབས་རིས་གཙང་
བཟོས་ཡོད་གནས་འཁོད་འདུག་ཀང་། རིས་ཞིབ་སྙན་ཐོའ་ིནང་སྙན་ཐོར་མཇུག་གནོན་བྱུང་བའི་ཁོངས་གསལ་གི་མི་འདུག་ན་དན་
རྟགས་ཡིག་ཆ་ངེས་འབུལ་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 

༤༤༽ སོག་ར་བཀྲ་ཤིས་གིང་ས་འགོ་ལས་ཁང། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
༤༤༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༡༠ 
 
༤༤༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༧ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༤་ཇ་༡ རིས་སྙན་ ༡་༢་༡། ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་ཁྲིམས་ཡིག་ལྟར་བསྡུ་འབུལ་མ་ཞུས་པའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༤་ཇ་༢ རིས་སྙན་ ༡༌༢༌༤ གཞིས་མིའི་འཐུང་ཆུའི་ལས་གཞི་ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༤་ཇ་༣ རིས་སྙན་ ༡་༢་༡༡། ཡིག་ཆ་མིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༤༌ཇ༌༤ རིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡༣ རིས་པའི་ལས་འགན་འཐུས་གཙང་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༤༌ཇ༌༥ རིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡༦ དངུལ་རང་བར་ཁྱད་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༤་ཇ་༦ རིས་སྙན་ ༣་༡། སོར་ ༤༨,༤༢༠།༤༧ དངུལ་ཆད་ཐོན་པའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༤༌ཇ༌༧ རིས་སྙན་ ༣༌༢ ལག་དངུལ་ཉར་ཚད་བཀའ་ཤག་གི་ར་འཛིན་བཀོད་ཁྱབ་ལྟར་མ་གནས་པའི་སྐོར། 
 
༤༤༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༣ 
༤༤༌ག༌༡༽མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༤་ཇ་༨ རིས་སྙན་ ༤་༡་༠། ཡོང་བསད་ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་མུ་མཐུད་བརྡ་འདེད་ཀིས་འཕལ་མར་
རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ཡོང་བསད་ལྷག་མ་བསྡུ་བཞེས་ཟིན་པའི་དན་རྟགས་འབོར་མཚམས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
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༤༤༌ག༌༢༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༤་ཇ་༩ རིས་སྙན་ ༤་༢་༠། སོད་བསད་ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གིས་འཕལ་མར་
རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སོད་བསད་ལྷག་མ་ཁུངས་འབུལ་ཟིན་པའི་དན་རྟགས་འབོར་མཚམས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༤༤༌ག༌༣༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༤་ཇ་༡༠ རིས་སྙན་ ༥་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཐད།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་འབུལ་
བསད་སོར་ ༥,༣༣,༢༠༠།༤༡ དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་གི་དུས་ཚོད་ ༢༠༡༥།༡༢།༢༥ ཉིན་ཚང་མ་ཐག་ཀ་ཀོར་མེད་པར་དཔལ་
ལས་སུ་ངེས་འབུལ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་གི་དུས་ཚོད་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་དུས་ཚོད་ཚང་མ་ཐག་སེད་
ཁ་དང་མཉམ་དུ་དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་དགོས། མ་འོངས་པར་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་ནང་བཞག་ན་མི་
འགྲིག་པས་དེ་ལུགས་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། 
 

༤༥༽ བལ་ཡུལ་སོག་ར་བཀྲིས་དཔལ་འཁྱིལ་མཉམ་འབེལ། རིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༢ 
 
༤༥༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༦  
 
༤༥༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༤ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༥་ཆ་༡ རིས་སྙན་ ༡་༢་༡། ཕོགས་འབབ་བརྒྱ་ཆ་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་དུ་འབུལ་དགོས་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༥༌ཆ༌༢ རིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣ ལོ་འཁོར་སོན་རིས་ལ་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༥༌ཆ༌༤ རིས་སྙན་ ༡༌༢༌༧ ལོ་འཁོར་སོན་རིས་ལ་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༥༌ཆ༌༥ རིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡༢ མ་ཤས་ཀི་དངོས་ཡོད་རིན་འབབ་སར་ཆ་གནང་བར་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའི་སྐོར། 
༤༥༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༢ 
༤༥༌ག༌༡༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༥་ཆ་༣ རིས་སྙན་ ༡་༢་༥། ཚོང་འབབ་སོར་ ༡,༡༠,༣༩༦།༠༠ རིས་འཁུར་མ་ཞུས་པའི་
ཐད།འཕོས་ལྷག་དངུལ་འབོར་ལ་མུ་མཐུད་བརྡ་འདེད་བས་ཏེ་འཕལ་མར་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ཚོང་འབབ་རིས་འཁུར་མ་ཞུས་པའི་སོར་ ༡,༡༠,༣༩༦།༠༠ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ བར་ཕིར་སོག་བྱུང་བ་སོར་ ༦༦,༧༥༡།༡༠ 
འཐེན་འཕོས་སོར་ ༡༣,༤༤༤།༩༠ དོ་བདག་ཀརྨ་དབང་འདུས་ལ་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༤༥༌ག༌༢༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༥་ཆ་༦ རིས་སྙན་ ༤་༡་༡། ཡོང་བསད་ལྷག་མ་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གིས་འཕལ་མར་
རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
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ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
མཉམ་འབེལ་འགན་འཛིན་དང་རིས་པ་གཅིག་ལོགས་ཟུར་པ་ཀརྨ་དབང་འདུས་ནས་སོར་ ༡༡,༦༢,༣༡༤།༡༥ སི་རྒྱུ་སེར་བཟས་བས་
པའི་ཁོངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་སོར་ ༤,༠༠,༠༠༠།༠༠ སྒྲུབ་འཇལ་བས་འཕོས་སོར་ ༧,༦༢,༣༡༤།༢༥ ཁོ་པས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥  
ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ ཉིན་ལོ་ངོ་གཉིས་ནང་ཚུན་རིས་གཙང་བཟོ་རྒྱུའི་ངོས་ལེན་བས་པ་བཞིན་བདའ་འདེད་ཀིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 

༤༦༽ སིམ་ལ་དབངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གིང་བཟོ་གྲྭ རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
༤༦༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༢  
 
༤༦༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༢ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༦༌ཇ༌༡ རིས་སྙན་ ༤༌༡ ཡོང་བསད་ལྷག་མ་རྣམས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༦༌ཇ༌༢ རིས་སྙན་ ༤༌༢ སོད་བསད་ལྷག་མ་རྣམས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
 
༤༦༌ག༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མེད། 
 

༤༧༽ སིར་བོད་ཚོགས་བལ་སྐུད་བཟོ་གྲྭ  རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
༤༧༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༧ 
༤༧༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༧ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༧༌ཇ༌༡ རིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་འཕར་སོང་དང་སིག་གཞི་གཏན་འབེབས་དགོས་པའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༧༌ཇ༌༢ རིས་སྙན་ ༡༌༢༌༤ ཁྱབ་ཁོངས་བལ་སྐུད་བཟོ་གྲྭ་སོ་བརྒྱབ་ཕོགས་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༧༌ཇ༌༣ རིས་སྙན་ ༡༌༢༌༦ སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༧་ཇ་༤ རིས་སྙན་ ༣་༢། ཆོད་གན་ལས་བེད་བསྐོ་གཞག་དང་ར་དགོངས་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༧་ཇ་༥ རིས་སྙན་ ༣་༣། སིལ་འཛིན་མིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༧༌ཇ༌༦ རིས་སྙན་ ༤༌༡ ཡོང་བསད་ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༧་ཇ་༧ རིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་སྐོར། 
 
༤༧༌ག༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མེད། 
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༤༨༽ བདེ་སིད་གིང་ལག་ཤེས་བཟོ་གྲྭ  རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
༤༨༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༩ 
 
༤༨༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༤ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༨༌ཇ༌༡ རིས་སྙན་ ༡༌༡༌༢ སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༨༌ཇ༌༣ རིས་སྙན་ ༣༌༣ སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༨་ཇ་༤ རིས་སྙན་ ༣་༤། ཁུངས་ལན་ཐོ་གཞུང་མེད་པར་འཚོ་སོན་བགོ་སོད་བས་པའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༨༌ཇ༌༥ རིས་སྙན་ ༣༌༥ དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་དུས་ཐོག་བསར་གསོ་མ་བྱུང་བའི་གོང་གུན་སྐོར། 
 
༤༨༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༥ 
༤༨༌ག༌༡༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༨་ཇ་༢ རིས་སྙན་ ༡་༡་༥། ཚོང་པ་ཟུར་པ་མིག་དམར་ཆོས་སོན་ནས་ཟོག་ཆད་ཡོང་བསད་སོར་ 
༢,༩༢,༢༦༤།༥༨ ཐད། རིས་ལོ་རེས་མའི་ནང་ཚུན་དོ་བདག་ནས་བསྡུ་བཞེས་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
མིག་དམར་ཆོས་སོན་ལ་ཐེངས་མང་འབེལ་ལམ་བས་ཀང་ད་བར་དངུལ་ཕིར་བསྡུ་ཐུབ་མི་འདུག་པས་ད་དུང་དོ་བདག་ལ་ཐེངས་
གཅིག་འབེལ་ལམ་བས་རེས་ཕིར་འབུལ་མ་བས་ཚེ་སི་རྒྱུ་སེར་ཟོས་བས་པའི་གསལ་བསགས་བ་དགོས། 
 
༤༨༌ག༌༢༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༨་ཇ་༦ རིས་སྙན་ ༣་༦། རིས་གསལ་འཚོ་སོན་སོད་བསད་དང་ཐོ་གཞུང་མ་མཐུན་པའི་ཐད། 
རིས་གསལ་སོད་བསད་དང་ཐོ་གཞུང་ནང་གསལ་གི་དངུལ་འབོར་མ་མཐུན་པ་མཐུན་པ་བཟོ་དགོས་པ་དང་།  ཐོ་གཞུང་མེད་
རིགས་ལ་ཐོ་གཞུང་གསར་པ་བཟོས་ཏེ། རིས་ལོ་རེས་མར་རིས་ཞིབ་པར་མིག་སྟོན་ངེས་པར་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ཐོ་གཞུང་ནང་གསལ་གི་དངུལ་འབོར་མཐུན་པ་བཟོ་དགོས་དང་། ཐོ་གཞུང་མེད་རིགས་བཅས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གིས་གཙང་
བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
 
༤༨༌ག༌༣༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༨་ཇ་༧ རིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ལྷག་མ་རྣམས་རིས་ལོ་རེས་མའི་ནང་ཚུན་ངེས་པར་གཙང་
བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ཡོང་བསད་ལྷག་མ་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་པ་དང་། ཡོང་རེ་བལ་བ་རྣམས་ལུགས་མཐུན་རིས་
གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༤༨༌ག༌༤༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༨་ཇ་༨ རིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་རིས་ལོ་རེས་མའི་ནང་ཚུན་ངེས་པར་གཙང་ 
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བཟོ་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སོད་བསད་ལྷག་མ་རྣམས་རིས་གཙང་གིས་རིས་ཁུངས་སོད་བསད་མེད་པ་རྣམས་ལུགས་མཐུན་ག་བསྒྱུར་བ་དགོས། 
 
༤༨༌ག༌༥༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༨་ཇ་༩ རིས་སྙན་ ༥་༢། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་འབུལ་བསད་རྣམས་དྭོགས་འདིའི་ལན་
འདེབས་ནང་གསལ་འཕལ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ལན་འདེབས་ནང་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ད་བར་རིས་གཙང་ཟིན་ཞེས་གསལ་འདུག་རུང་། དན་རྟགས་ཡིག་ཆ་ཕུལ་འབོར་མ་
བྱུང་བས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 

༤༩༽ སོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་བཟོ་ཚོགས།  རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༤ 
 
༤༩༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༡༠  
 
༤༩༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༤ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༩་ཇ་༦ རིས་སྙན་ ༣་༡༢། བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ནས་ཡོང་བསད་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༩༌ཇ༌༧ རིས་སྙན་ ༣༌༡༣ ལས་བཅར་ཐོ་དེབ་འཐུས་གཙང་བིས་ཉར་མེད་པའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༩༌ཇ༌༩ རིས་སྙན་ ༤༌༢ སོད་བསད་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༩་ཇ་༡༠ རིས་སྙན་ ༦་༢། གཙང་ཁེའི་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་བསད་འཕོས་ལྷག་སྐོར། 
 
༤༩༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༦ 
༤༩༌ག༌༡༽མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༩་ཇ་༡ རིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༤ ལོའ་ིརིས་སྙན་ ༣་༡། སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་
ཐད།རིས་ཞིབ་ནས་བཏོན་པའི་སྙན་ཐོའ་ིནང་སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའང་འདུག་ན། སོན་
རིས་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥(༤) ལྟར་ཕག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སིག་དོན་ལག་བསྟར་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༤༩༌ག༌༢༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༩་ཇ་༢ རིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༤ ལོའ་ིརིས་སྙན་ ༣་༢། སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་ 
ཐད།རིས་ཞིབ་ནས་བཏོན་པའི་སྙན་ཐོའ་ིནང་སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའང་འདུག་ན།སོན་
རིས་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥(༤) ལྟར་ཕག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
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སིག་དོན་ལག་བསྟར་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༤༩༌ག༌༣༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༩་ཇ་༣ རིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༤ ལོའ་ིརིས་སྙན་ ༣་༤། རུམ་གདན་ཟོག་ཆད་ཇི་ཡོད་རིས་ལོ་
རེས་མའི་ནང་ངེས་པར་དུ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ངག་དབང་སོལ་མ་ནས་རུམ་གདན་གཅིག་གི་ཟོག་ཆད་མ་གནས་ཕིར་སོག་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༤༩༌ག༌༤༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༩་ཇ་༤ རིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༤ ལོའ་ིརིས་སྙན་ ༣་༥། འབབ་ཁྲལ་དང་འབེལ་བའི་སྐོར། འབེལ་
ཡོད་དབང་ལན་འགན་འཛིན་ནས་འབད་བརོན་མུ་མཐུད་བས་ཏེ་གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་གནང་གལ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་གཙང་བཟོ་ཐུབ་རེ་ཡོད་སྐོར་གསལ་བ་ལྟར་གཙང་བཟོའ ་ིདན་རྟགས་ཡིག་ཆ་ཕུལ་འབོར་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་
དགོས། 
 
༤༩༌ག༌༥༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༩་ཇ་༥ རིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༤ ལོའ་ིརིས་སྙན་ ༣་༦། འབབ་ཁྲལ་དང་འབེལ་བའི་སྐོར། འབེལ་
ཡོད་དབང་ལན་འགན་འཛིན་ནས་འབད་བརོན་མུ་མཐུད་བས་ཏེ་གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་གནང་གལ། 
 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
གོང་གསལ་བཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས། 
 
༤༩༌ག༌༦༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༤༩་ཇ་༨ རིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༤ ལོའ་ིརིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་བསད་འཕོས་ལྷག་
རྣམས་གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ལས་བེད་ཁག་ཅིག་ནས་ཡོང་བསད་རྣམས་གང་མྱུར་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 

༥༠༽ ཌལ་ཧོར་ཕུན་ཚོགས་གིང་བཟོ་ཚོགས་ལས་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
༥༠༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༣  
༥༠༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༢ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༠༌ཆ༌༢ རིས་སྙན་ ༤༌༡ ཡོང་བསད་ལྷག་མ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༠༌ཆ༌༣ རིས་སྙན་ ༤༌༢ སོད་བསད་ལྷག་མ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
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༥༠༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༡ 
༥༠༌ག༌༡༽ རིས་སྙན་ ༣་༤། ཕིར་ཚོང་སེ་ཚན་གི་དངུལ་ཟོག་ (Silver Item) ལོ་མཇུག་ཟོག་ལྷག་ཐོ་གཞུང་ནང་མི་གསལ་
བའི་ཐད།རིས་ལོ་རེས་མའི་ནང་ཚུན་རིས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲོས་ཆོད་ལམ་ནས་ཐག་གཅོད་བས་པའི་དན་རྟགས་ཡིག་ཆ་ཕུལ་འབོར་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་
དགོས། 
 

༥༡༽ སིར་ཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆེན་བོད་ཁམས་བཟོ་ཚོགས།  རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
༥༡༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༦ 
 
༥༡༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༦ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༡༌ཇ༌༡ རིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ དུས་བཀག་བཅོལ་འཇོག་གི་སེད་འབབ་ཆག་ཡང་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༡༌ཇ༌༢ རིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣ སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལྟར་མ་གནས་པའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༡༌ཇ༌༣ རིས་སྙན་ ༣༌༢ དངུལ་རང་འཕར་ཐོལ་ཕིན་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༡༌ཇ༌༤ རིས་སྙན་ ༤༌༡ ཡོང་བསད་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༡༌ཇ༌༥ རིས་སྙན་ ༤༌༢ སོད་བསད་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༡༌ཇ༌༦ རིས་སྙན་ ༦༌༢ བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར། 
 
༥༡༌ག༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མེད། 
 

ᨅᨂ༽ དྷ་ས་བོད་མིའི་མཉམ་འབེལ་ལས་ཁང་།  རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
ᨅᨂ༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༡༨  
 
ᨅᨂ༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༡༣ 
མ ང ་ ར ི ས ་
སྙན་ཐོ་ཨང། 

ར ི ས ་ སྙ ན ་
ཨང། 

དོན་གནད་སྙིང་བསྡུས། 

༥༢༌ཇ༌༡ ༡༌༢༌༡ ལས་བེད་གཉིས་ནས་ཡོང་བསད་སྐོར། 
༥༢་ཇ་༢ ༡་༢་༢ སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར། 
༥༢་ཇ་༣ ༡་༢་༣ བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲོས་ཆོད་ཕག་བསྟར་མ་ཞུས་པའི་སྐོར། 
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༥༢་ཇ་༤ ༡༌༢༌༥༌༢ དངུལ་རིས་འབུལ་གོ་རིམ་བཞིན་མ་གནང་བའི་སྐོར། 
༥༢་ཇ་༥ ༡་༢་༥་༣ འཚེམ་ཁང་གི་ཟོག་ཚོང་འབབ་ཀི་དངུལ་འབོར་ལ་སྟངས་འཛིན་དགོས་གལ་སྐོར། 
༥༢་ཇ་༦ ༡༌༢༌༦ ཕི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ལེན་འཐུས་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའི་སྐོར། 
༥༢་ཇ་༩ ༡༌༢༌༡༠ ཁང་པའི་གཏའ་འཇོག་གི་མཚན་དང་གན་ཡིག་ནང་གི་མཚན་མཐུན་མིན་སྐོར། 
༥༢་ཇ་༡༢ ༣༌༣༌༣ འཚེམ་ཁང་གི་ལས་མིའི་ཉིན་ག་སོད་ཕོགས་ཚད་ལན་མེད་པའི་སྐོར། 
༥༢་ཇ་༡༣ ༣༌༣༌༤ འཚེམ་ཁང་གི་ཟོག་དེབ་འཐུས་ཚང་འབི་ཉར་མེད་པའི་སྐོར། 
༥༢་ཇ་༡༤ ༣༌༦ མ་དངུལ་སྟངས་འཛིན་དགོས་པའི་སྐོར། 
༥༢་ཇ་༡༥ ༤༌༢ སོད་བསད་ཇི་ཡོད་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
༥༢་ཇ་༡༦ ༥་༡ གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའི་འབབ་སྐོར། 
༥༢་ཇ་༡༧ ༥་༢ རོགས་དངུལ་གི་བརྒྱ་ཆའི་འབབ་སྐོར། 

ᨅᨂ༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༥ 
༥༢༌ག༌༡༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༢་ཇ་༧ རིས་སྙན་ ༡་༢་༧། ཟོག་ཆད་དང་དངུལ་ཆད་ཐོན་པའི་ཐད། ཡོང་བསད་འཕོས་ལྷག་ཇི་
ཡོད་མུ་མཐུད་བརྡ་འདེད་ཀིས་འཕལ་མར་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
དངུལ་ཟོག་དོ་དམ་པ་ངག་དབང་ཚེ་རིང་ནས་ལྷག་འཕོས་སོར་ ༨༩,༦༧༣།༠༠ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀིས་རིས་གཙང་བཟོ་
དགོས། 
 
༥༢༌ག༌༢༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༢་ཇ་༨ རིས་སྙན་ ༡་༢་༩། རྒྱ་གར་མཉམ་འབེལ་རིས་ཞིབ་པའི་སྙན་ཐོ་ལག་བསྟར་མ་གནང་བའི་ 
ཐད། འགན་ལྷན་ནས་ལས་བེད་པའི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དང་འབེལ་བའི ་བླང་དོར་སིག་གཞི་ཞིག་གཏན་འབེབས་འཕལ་མར་
དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
འགན་ལྷན་ནས་ལས་བེད་པའི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དང་འབེལ་བའི་བླང་དོར་སིག་གཞི་གཏན་འབེབས་ཀི་ངོ་བཤུས་ཕུལ་འབོར་
གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༥༢༌ག༌༣༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༢་ཇ་༡༠ རིས་སྙན་ ༣་༣་༡། འཚེམ་ཁང་སེ་ཚན་ནས་རིས་ཆད་སོར་ ༦༢,༣༤༨།༠༠ ཐོན་པའི་
ཐད། (Finished Goods Section) འཚེམ་ཁང་དོ་དམ་ནས་ཡོང་བསད་འཕོས་སོར་ ༤༤,༧༣༧།༠༠ འཕལ་མར་བསྡུ་
བཞེས་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ངག་དབང་ཚེ་རིང་དགོངས་པ་ཞུས་རེས་རིས་ཞིབ་པས་གོང་གསལ་དངུལ་འབོར་རིས་ཆད་ཡོད་པ་བཏོན་ཡོད་ནའང་ད་བར་ངག་
དབང་ཚེ་རིང་ལ་གནད་དོན་འདི་སྐོར་དངོས་ར་འཕོད་པ་བྱུང་མི་འདུག་ན། ཁོ་རང་ལ་དངོས་ར་འཕོད་ངེས་ཐོག་བདའ་འདེད་ཀིས་
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རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། དེ་བཞིན་འཚེམ་ཁང་དོ་དམ་པ་བསྟན་འཛིན་དཔལ་ཡོན་ནས་ཡོང་བསད་རྣམས་གང་མྱུར་རིས་གཙང་བཟོ་
དགོས། 
 
༥༢༌ག༌༤༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༢་ཇ་༡༡ རིས་སྙན་ ༣་༣་༢། འཚེམ་ཁང་ཚན་པའི་རས་ཆའི་རྒྱུ་ཆ་མ་གནས་སོར་ 
༣༧,༣༢༨།༢༦ རིས་ཆད་ཐོན་པའི་ཐད། (Raw-materials Section) འཚེམ་ཁང་གི་རྒྱུ་ཆའི་ཐོ་གཞུང་ཉར་དགོས་པ་དང་
འབེལ་རིས་ཆད་སོར་ ༣༧,༣༢༨།༢༦ ཐོན་པའི་གནས་སྟངས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་དང་འབེལ་ཡོད་དབང་ལན་འགན་འཛིན་
ནས་མཇུག་སོང་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
བསྟན་འཛིན་དཔལ་ཡོན་ནས་གོང་གསལ་རིས་ཆད་དངུལ་འབོར་ཡང་འཕལ་དུ་བསྡུ་བཞེས་ཀིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༥༢༌ག༌༥༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༢་ཇ་༡༨ རིས་སྙན་ ༥་༣། ལས་དོད་དང་མཚན་དོད་ཀི་བརྒྱ་ཆའི་འབབ་ཐད། བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀི་ཁྲིམས་སིག་དགོངས་དོན་བཞིན་རིས་ལོ་ལྔའི་ལས་དོད་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༢་༧༠ འབབ་འབུལ་བསད་སོར་ ༡,༢༡,༥༥༣།༠༠  
ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་བརྒྱུད་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་འཕལ་མར་ངེས་འབུལ་དགོས་པ་དང་། མ་འོངས་ལས་དོད་
ཀི་བརྒྱ་ཆའི་འབབ་ཟླ་བ་སོ་སོའ་ིལས་དོད་ནས་གཅོག་འཐེན་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ཆག་ཡང་ཞུ་དགོས་ཚེ་དཔལ་ལས་བརྒྱུད་གྲོས་ཚོགས་སུ་སྙན་སེང་གིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོན་མཚམས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 

ᨅ༣༽ རཱཇ་སྤུར་བོད་ཀི་བུད་མེད་མཉམ་ལས་བཟོ་གྲྭ  རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
༥༣༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༡༣  
 
༥༣༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༥ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༣་ཇ་༡ རིས་སྙན་ ༡་༢་༡ ཚོང་བཅོལ་ལ་ངོས་སོར་དགོས་པའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༣༌ཇ༌༢ རིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣ སི་ས་སེར་བེད་ཀི་ཨར་བསྐྲུན་བགིས་རིགས་གུན་གསབ་གནང་བའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༣་ཇ་༥ རིས་སྙན་ ༡་༢་༦ འབབ་ཁྲལ་ཟུར་བཅད་དང་འབེལ་བའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༣༌ཇ༌༦ རིས་སྙན་ ༡༌༢༌༧ ༢༠༠༨༌༌༌༡༠ ལོའ་ིསྙན་ཐོར་མཇུག་གནོན་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༣༌ཇ༌༡༡ རིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡༣ ཕི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་རིས་ཁྲའི་བསྒྱུར་དཀའི་ཁ་དབང་སྐོར། 
 
༥༣༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༨ 
༥༣༌ག༌༡༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༣་ཇ་༣ རིས་སྙན་ ༡་༢་༤། སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་ཐོབ་མེད་པའི་ཐད།སོན་རིས་སིག་གཞི་
དོན་ཚན་ ༥(༤) དགོངས་དོན་ལྟར་ཕག་བསྟར་ངེས་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
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ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སིག་དོན་ལག་བསྟར་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༥༣༌ག༌༢༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༣་ཇ་༤ རིས་སྙན་ ༡་༢་༥། ཡོང་བསད་སོར་ ༣,༨༤,༤༢༦།༠༠ ལ་བསར་ཞིབ་ཀིས་ཐག་
གཅོད་དགོས་པའི་ཐད། ཡོང་བསད་འཕོས་ལྷག་སོར་ ༡,༧༠,༤༥༡།༠ ༠མུ་མཐུད་བརྡ་འདེད་ཀིས་རིས་ལོ་རེས་མའི་ནང་ཚུན་རིས་
གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ཡོང་བསད་སོར་ ༧,༢༤༡།༠༠ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༥༣༌ག༌༣༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༣་ཇ་༧ རིས་སྙན་ ༡་༢་༨། ཚོང་བཅོལ་ཡོང་དགོས་དང་སོད་དགོས་གཉིས་མ་མཐུན་པའི་ཐད།  
འབེལ་ཡོད་ཚང་མར་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་འབེལ་བ་གནང་སྟེ། རིས་ལོ་རེས་མའི་ནང་ཚོང་བཅོལ་ཡོང་དགོས་དང་སོད་
དགོས་གཉིས་མཐུན་པ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
མུ་མཐུད་ནས་རིས་ཁ་མཐུན་པ་བཟོ་དགོས་པ་དང་། དན་རྟགས་ཡིག་ཆ་ཕུལ་འབོར་མཚམས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༥༣༌ག༌༤༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༣་ཇ་༨ རིས་སྙན་ ༡་༢་༡༠། ཚོང་བཅོལ་ངོས་སོར་ཞུ་ལེན་གནང་ཡོད་ཀང་རིས་མཐུན་མེད་
པའི་ཐད། ཚོང་བཅོལ་ཇི་ཡོད་རིས་མཐུན་བཟོ་དགོས་པ་མ་ཟད། རུམ་གདན་གཅིག་གི་གནས་སྟངས་དེ་རིས་ལོ་རེས་མའི་ནང་
རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ཚོང་བཅོལ་ངོས་སོར་ཞུ་ལེན་རིས་མཐུན་བཟོ་དགོས་པ་དང་། རུམ་གདན་གཅིག་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དན་རྟགས་ཕུལ་
འབོར་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༥༣༌ག༌༥༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༣་ཇ་༩ རིས་སྙན་ ༡་༢་༡༡། དམིགས་བཀར་རོགས་དངུལ་འཕོས་ལྷག་ཐད། རིས་སྙན་ལན་ 
འདེབས་ནང་གསལ་རོགས་དངུལ་འཕོས་ལྷག་གི་གནས་སྟངས་ཞིབ་འཇུག་གིས་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་དང་འབེལ་རིས་ལོ་རེས་
མའི་ནང་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
འཕོས་ལྷག་གནས་སྟངས་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་ཏེ་དན་རྟགས་ཕུལ་འབོར་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༥༣༌ག༌༦༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༣་ཇ་༡༠ རིས་སྙན་ ༡་༢་༡༢། རོགས་དངུལ་བེད་སོད་ཐད། རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བ་བསད་སོར་ 
༡,༩༥,༢༧༢།༡༥ འཕལ་མར་ཞིབ་འཇུག་གིས་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་དང་འབེལ་རིས་ལོ་རེས་མའི་ནང་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
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འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་ཏེ་ཐག་གཅོད་ཇི་བྱུང་གི་ངོ་བཤུས་ཕུལ་འབོར་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༥༣༌ག༌༧༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༣་ཇ་༡༢ རིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་བསད་ཁོངས་ནས་རིས་གཙང་བྱུང་བ་ཕུད། 
གཞན་ཡོང་བསད་ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་རིས་ལོ་རེས་མའི་ནང་ངེས་པར་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ཡོང་བསད་ཁག་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་པ་དང་། ཡོང་རེ་བལ་བ་རྣམས་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གིས་
ལུགས་མཐུན་ཐག་གཅོད་གནང་བའི་ངོ་བཤུས་ཕུལ་འབོར་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༥༣༌ག༌༨༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༣་ཇ་༡༣ རིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། སོད་བསད་ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་མཇུག་སོང་གིས་རིས་ 
གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སོད་བསད་ལྷག་མ་རྣམས་མུ་མཐུད་ནས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་པ་དང་། སོད་ཁུངས་མེད་རིགས་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གིས་ག་
བསྒྱུར་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་པའི་ངོ་བཤུས་ཕུལ་འབོར་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 

ᨅ༤༽ སྤུ་རུ་ཝ་ལ་ས་ས་ཚོགས་པ། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
༥༤༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༤  
 
༥༤༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༡ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༤་ཇ་༡ རིས་སྙན་ ༣༌༡༌༠ བཀོད་ཁྱབ་བཞིན་གནང་ཕོགས་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། 
 
༥༤༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༣ 
༥༤༌ག༌༡༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༤་ཇ་༢ རིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གིས་འཕལ་མར་རིས་
གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་གཞིར་བཞག་འཛིན་སོང་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་བའི་འད་བཤུས་ཕུལ་འབོར་གིས་
རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༥༤༌ག༌༢༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༤་ཇ་༣ རིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གིས་འཕལ་མར་
རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
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སོད་བསད་ལྷག་མ་རྣམས་མཇུག་སོང་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་པ་དང་། སོད་ཁུངས་མེད་རིགས་འཛིན་སོང་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ག་
བསྒྱུར་བཀའ་འཁྲོལ་ངོ་བཤུས་ཕུལ་འབོར་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༥༤༌ག༌༣༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༤་ཇ་༤ རིས་སྙན་ ༥་༡། ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་གཙང་ཁེའི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ འབབ་ཀི་ཐད། རིས་ལོ་རང་
བཀག་གི་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་བསད་རྣམས་རིས་ལོ་སོ་སོའ་ིནང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་ངེས་འབུལ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་གཙང་ཁེའི་བརྒྱ་ཆའི་འབབ་དུམ་བུ་གཉིས་པ་སོར་ ༨༢,༤༠༣།༠༠ ཕུལ་བའི་དན་རྟགས་ཕུལ་འབོར་གིས་
རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 

ᨅ༥༽ སི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་ཁྱབ་ཁོངས་ལི་ལི་ཕི་ཚོང་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
༥༥༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༧  
 
༥༥༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༢ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༥༌ཆ༌༡ རིས་སྙན་ ༡༌༢༌༥ བསྒྱུར་དཀའི་ཁ་དབང་མ་དེབ་ཚུལ་མཐུན་འབི་འགོད་མེད་པའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༥༌ཆ༌༥ རིས་སྙན་ ༣༌༡༌༢ གཉིས་མོས་ཆོད་གན་ལྟར་མ་གནས་པའི་སྐོར། 
 
༥༥༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༥ 
༥༥༌ག༌༡༽མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༥་ཆ་༢ རིས་སྙན་ ༡་༢་༡༠་༡། ཚོང་ཁྲལ་ཡོང་བསད་ཐད། ཚོང་ཁྲལ་ཡོང་བསད་ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་
རིས་ལོ་རེས་མའི་ནང་ངེས་པར་རིས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
འགན་ལྷན་ནས་ཐག་གཅོད་ཇི་བྱུང་གི་ངོ་བཤུས་ཕུལ་འབོར་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༥༥༌ག༌༢༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༥་ཆ་༣ རིས་སྙན་ ༡་༢་༡༠་༢། ཕི་ཚོང་ཁྲལ་འབབ་ཕིར་སོག་ཡོང་བསད་ཐད། ཕི་ཚོང་ཁྲལ་འབབ་
ཕིར་སོག་ཡོང་བསད་ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་རིས་ལོ་རེས་མའི་ནང་ངེས་པར་རིས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
འགན་ལྷན་ནས་ཐག་གཅོད་ཇི་བྱུང་གི་ངོ་བཤུས་ཕུལ་འབོར་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༥༥༌ག༌༣༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༥་ཆ་༤ རིས་སྙན་ ༡་༢་༡༣། སི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་ལས་བེད་ཀི་བླང་དོར་སིག་གཞི་དང་
འགལ་བའི་ཐད། མེ་འཁོར་གྲང་གོག་ཨང་དང་པོ་དང་གཉིས་པའི་བར་ཁྱད་དངུལ་འབབ་ཇི་ཐོབ་དོ་བདག་ནས་བསྡུ་བཞེས་དགོས་
རྒྱུ། 
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ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
འགན་ལྷན་ནས་ཐག་གཅོད་བས་པའི་ངོ་བཤུས་ཕུལ་འབོར་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༥༥༌ག༌༤༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༥་ཆ་༦ རིས་སྙན་ ༣་༢། སྣུམ་གྲོན་སིལ་འཛིན་ཚད་ལན་མེད་པའི་ཐད། ནང་ཞིབ་ནས་སིལ་
འཛིན་ངོ་མ་དགོས་པའི་མཆན་འགོད་ལྟར་སིལ་འཛིན་ངོ་མ་འཐོབ་ཐབས་དགོས་པ་དང་།  དེ་མིན་སི་མཉམ་འགན་ལྷན་ནས་ཐག་
གཅོད་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གིས་ཐག་གཅོད་ངོ་བཤུས་ཕུལ་འབོར་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༥༥༌ག༌༥༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༥་ཆ་༧ རིས་སྙན་ ༣་༣། འཛིན་ཆས་བཟོ་བཅོས་ལ་རྒྱབ་བརྟེན་ཚད་ལན་མེད་པའི་ཐད། ཁུངས་ 
འཕེར་སིལ་འཛིན་ཐོབ་ཐབས་དགོས་པ་དང་། དེ་མིན་སི་མཉམ་འགན་ལྷན་ནས་ཐག་གཅོད་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གིས་ཐག་གཅོད་ངོ་བཤུས་ཕུལ་འབོར་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 

ᨅ༦༽ སང་ཏོག་བོད་ཀི་གསོལ་མགྲོན་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༢༌༌༌༡༣ 
 
༥༦༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༦  
 
༥༦༌ཁ༽  རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་མེད། 
 
༥༦༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༦ 
༥༦༌ག༌༡༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༦་ཆ་༡ རིས་སྙན་ ༡་༢་༧། གཏའ་འཇོག་གི་བྱུང་འཛིན་ཐད། ལན་འདེབས་ནང་གྲོས་ཚོགས་ནས་
འགྲིག་ཁོངས་བཏང་འདུག་ཀང་། ཞིབ་འཇུག་སྐབས་མཇུག་སོང་བ་རྒྱུར་བཞག་འདུག་ན། གཏའ་འཇོག་གི་བྱུང་འཛིན་རིང་སོང་
ཐོབ་ཐབས་དཀའ་བའི་ཐད། སི་མཉམ་འགན་ལྷན་ནས་ལུགས་མཐུན་ཐག་གཅོད་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
བྱུང་འཛིན་རེད་སོན་ཐོབ་རེ་དཀའ་བའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་རེས་མའི་ཐོག་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ་ཞེས་གསལ་བ་ལྟར།  
འགན་ལྷན་གི་ཐག་གཅོད་བྱུང་མཚམས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༥༦༌ག༌༢༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༦་ཆ་༢ རིས་སྙན་ ༡་༢་༩། སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་ལ་དམིགས་བསལ་
བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བའི་ཐད། འཛིན་སོང་དང་འབེལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་སོར་ ༢༢,༠༢༣།༠༠ ཐད་སིག་དོན་བཞིན་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་
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ཀི་གནང་སེད་སོགས་སོད་རྒྱུ་མེད་གནས་གསལ་བ་ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ་དང་། སད་མར་གྲོས་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་
གནང་བའི་བཅའ་སིག་ཁག་གི་འབྲུ་དོན་དང་མི་འགལ་བ་སི་མཉམ་འགན་ལྷན་ནས་ངེས་པར་དམ་དོན་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སིག་དོན་ལག་བསྟར་ངེས་གནང་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༥༦༌ག༌༣༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༦་ཆ་༣ རིས་སྙན་ ༣་༡། སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་ཐད། སོན་རིས་
སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥(༤) ལྟར་ཕག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སིག་དོན་ལག་བསྟར་ངེས་གནང་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༥༦༌ག༌༤༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༦་ཆ་༤ རིས་སྙན་ ༣་༢། རིས་ལོ་སོ་སོའ་ིའགྲོ་གྲོན་རིས་ལོ་རང་བཀག་ནང་རིས་འཁུར་མ་ཞུས་
པའི་ཐད། གནད་དོན་འདི་ནི་འགྲོ་སོང་སོན་བཏང་བཀའ་འཁྲོལ་རེས་ཞུས་ཆགས་པར་སོང་། སོན་རིས་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥(༤) 
ལྟར་ཕག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སིག་དོན་ལག་བསྟར་ངེས་གནང་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༥༦༌ག༌༥༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༦་ཆ༥ རིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་བསད་ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་རིས་ལོ་རེས་མའི་ནང་ངེས་
པར་རིས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ཡོང་བསད་ལྷག་མ་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་པ་དང་། ཡོང་བསད་རིང་སོང་རྣམས་ཡོང་ཁུངས་
མེད་ཚེ་འགན་ལྷན་ནས་ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏེ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༥༦༌ག༌༦༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༦་ཆ་༦ རིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། སོད་བསད་ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་རིས་ལོ་རེས་མའི་ནང་
ངེས་པར་རིས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སོད་བསད་ལྷག་མ་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་པ་དང་། སོད་བསད་རིང་སོང་རྣམས་ཡོང་ཁུངས་མེད་
ཚེ་འགན་ལྷན་ནས་ལུགས་མཐུན་ག་བསྒྱུར་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏེ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 

ᨅ༧༽ རྡ་སྟེང་བོད་ཀི་གསོལ་མགྲོན་ཁང་།  རིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༢ 
 
༥༧༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༧  
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༥༧༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༢ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༧༌ཇ༌༦ རིས་སྙན་ ༤༌༡ ཡོང་བསད་ལྷག་མ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༧༌ཇ༌༧ རིས་སྙན་ ༤༌༢ སོད་བསད་ལྷག་མ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
 
༥༧༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༥ 
༥༧༌ག༌༡༽མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༧་ཇ་༡ རིས་སྙན་ ༡་༢་༥། སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་ཐད། སོན་རིས་སིག་གཞི་དོན་
ཚན་ ༥(༤) དགོངས་དོན་ལྟར་ཕག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སིག་དོན་ལག་བསྟར་ངེས་གནང་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༥༧༌ག༌༢༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༧་ཇ་༢ རིས་སྙན་ ༡་༢་༡༡། གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའི་ཐད། གཏའ་
འཇོག་ཁག་གི་བྱུང་འཛིན་རྣམས་འཕལ་དུ་འཚོལ་ཞིབ་ཀིས་ཡིག་སོད་ཟུར་དུ་བདག་ཉར་དགོས་པ་མ་ཟད།  མ་འོངས་རིས་སོད་
རིས་ལེན་གི་གལ་ཆེའི་ཡིག་ཆའི་ཁོངས་ངེས་པར་འཇོག་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་ཐོབ་རེ་མེད་པ་རྣམས་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གིས་ཐག་གཅོད་ངོ་བཤུས་ཕུལ་འབོར་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༥༧༌ག༌༣༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༧་ཇ་༣ རིས་སྙན་ ༡་༢་༡༣། ལས་བེད་ར་དགོངས་སིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའི་ཐད། སི་མཐུན་
མཉམ་འབེལ་གི་བེད་སོ་ལམ་སྟོན་ལག་དེབ་དགོངས་དོན་ཕག་བསྟར་ངེས་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ལས་བེད་ཟུར་པར་འབེལ་བ་བ་ཐབས་བལ་ཡོད་ཚེ་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གིས་ཐག་གཅོད་ངོ་བཤུས་ཕུལ་འབོར་གིས་རིས་
གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༥༧༌ག༌༤༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༧་ཇ་༤ རིས་སྙན་ ༣་༢། ལས་བེད་ར་དགོངས་སིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའི་ཐད། སི་མཐུན་མཉམ་
འབེལ་གི་བེད་སོ་ལམ་སྟོན་ལག་དེབ་དགོངས་དོན་ཕག་བསྟར་ངེས་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ལས་བེད་ཟུར་པར་འབེལ་བ་བ་ཐབས་བལ་ཡོད་ཚེ་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གིས་ཐག་གཅོད་ངོ་བཤུས་ཕུལ་འབོར་གིས་རིས་
གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༥༧༌ག༌༥༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༧་ཇ་༥ རིས་སྙན་ ༣་༤། སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་ཐད། སོན་རིས་
སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥(༤) དགོངས་དོན་ལྟར་ཕག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། 
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ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སིག་དོན་ལག་བསྟར་ངེས་གནང་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 

ᨅ༨༽ ཀོ་ལི་གྷལ་དོན་ལན་གིང་མཉམ་འབེལ།  རིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༢ 
 
༥༨༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༥  
 
༥༨༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༢ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༨༌ཇ༌༢ རིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ མ་འཛུགས་སོར་ ༡༩,༩༨༥།༠༠ ཡི་བྱུང་འཛིན་མིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༨༌ཇ༌༣ རིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣ སེ་ལན་སོ་ནམ་ལས་གཞི་དང་འབེལ་བའི་འཕྲུལ་ཆས་ཕོན་ཆེ་བེད་མེད་ལྷག་པའི་
སྐོར། 
 
༥༨༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༣ 
༥༨༌ག༌༡༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༨་ཇ་༡ རིས་སྙན་ ༡་༢་༡། སོར་འབུམ་ ༨༣།༣༣ ཡོང་རེ་བལ་བའི་ཐད།ནང་སིད་དང་། མཉམ་
འབེལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས། དེ་བཞིན་ཤས་བདག་མང་ཚོགས་བཅས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ལྟར་ཁ་མཆུ་མུ་མཐུད་བརྒྱབ་
སྟེ་དངུལ་འབོར་ཕིར་བཞེས་ཡོང་བ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ལན་འདེབས་ནང་ད་ཆ་མུ་མཐུད་ liquidation process ཁ་མཆུ་འགྲོ་མུས་ཀིས་བུ་ལོན་ཕིར་བཞེས་ཡོང་ཐབས་འབད་བརོན་
གང་ཡོང་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན་གནས་གསལ་འདུག་ཀང་། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་ན་ཚོང་འབབ་ཡོང་བསད་སོར་
འབུམ་ ༨༣།༣༣ ཐོག་ད་བར་ཁྲིམས་གཏུགས་ལ་འགྲོ་སོང་སོར་འབུམ་ ༢༥ ཙམ་ཕིན་ཡོད་སྐོར་འགྲེལ་བརོད་བྱུང་བ་ལྟར་ན། 
གོང་གི་ཐོག་གོང་ཕོག་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ལ་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་འབེལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཤས་བདག་མང་
ཚོགས་བཅས་ནས་བསར་ཞིབ་ཀིས་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ། 
 
༥༨༌ག༌༢༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༨་ཇ་༤ རིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་སོར་ ༨༣,༦༥,༩༥༩།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གིས་རིས་
གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ཡོང་བསད་རིང་སོང་རྣམས་བསར་ཞིབ་ཀིས་འགན་ལྷན་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏེ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༥༨༌ག༌༣༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༨་ཇ་༥ རིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ལྷག་མ་སོར་ ༥༡,༠༩,༥༩༠།༢༨ དང་། སོད་དགོས་ངེས་
མེད་ལྷག་འཕོས་སོར་ ༢,༦༡,༣༡༤།༥༧ གཉིས་པོ་མུ་མཐུད་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
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སོད་བསད་རིང་སོང་རྣམས་འགན་ལྷན་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏེ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 

ᨅ༩༽ ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གིང་བོད་མིའི་མཉམ་འབེལ།  རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
༥༩༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༡༣  
 
༥༩༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༤ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༩༌ཆ༌༢ རིས་སྙན་ ༡༌༡༌༥ བུ་བཅོལ་ཁང་ཉམས་གསོ་འཐུས་ཚང་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༩༌ཆ༌༣ རིས་སྙན་ ༡༌༡༌༩ དངོས་ཟོག་གྲངས་བཤེར་འཐུས་ཚང་བྱུང་མེད་པའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༩༌ཆ༌༤ རིས་སྙན་ ༡༌༡༌༡༠ ཚོང་ཁང་གི་ཟོག་ལྷག་གནས་སྟངས་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༩༌ཆ༌༦ རིས་སྙན་ ༡༌༡༌༡༢ ཚོང་ཁང་གི་ཁེ་གོང་གནས་སྟངས་སྐོར། 
 
༥༩༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༩ 
༥༩༌ག༌༡༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༩་ཆ་༡ རིས་སྙན་ ༡་༡་༤། ས་འདོན་དངུལ་འབབ་ཕིར་སོག་མ་བྱུང་བའི་ཐད། ར་ཝང་ལ་གཏན་
སོབ་དང་འབེལ་བའི་དངུལ་འབབ་སོར་ ༢༡,༧༣༧།༠༠ ཐད། མཉམ་དྲུང་ཟུར་པ་དང་དངུལ་གཉེར་ཟུར་པ་གཉིས་ཀི་ཆ་བགོས་
དངུལ་འབོར་བསྡུས་ཟིན་པའི་བྱུང་འཛིན་རིས་ལོ་རེས་མར་རིས་ཞིབ་པར་མིག་སྟོན་དགོས་པ་དང་། རིས་པ་ཟུར་པའི་ཆ་བགོས་
དངུལ་འབབ་གསོག་དངུལ་ནས་གཅོག་འཐེན་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ལན་འདེབས་ནང་མཉམ་དྲུང་ཟུར་པ་དང་དངུལ་གཉེར་ཟུར་པ་གཉིས་ནས་ས་འདོན་དངུལ་འབོར་རིས་གཙང་ཞུས་ཟིན་འདུག་ཅེས་
གསལ་ཡང་བྱུང་འཛིན་ངོ་བཤུས་ཕུལ་འབོར་མ་བྱུང་བ་དང་། རིས་པ་ཟུར་པའི་སྐོར་ལ་འདི་བས་འདི་བེད་ཀི་ལན་འདེབས་གང་
ཡང་མ་བྱུང་ན་འགན་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀིས་འཕལ་དུ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༥༩༌ག༌༢༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༩་ཆ་༥ རིས་སྙན་ ༡་༡་༡༡། ཚོང་ཁང་གི་རིས་ཆད་གནས་སྟངས་ཐད། རིས་ཆད་སོར་ 
༧,༧༠༣།༦༥ དོ་བདག་ཚོང་དཔོན་སོ་སོ་ནས་བསྡུ་བཞེས་ཀིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ཚོང་ཁང་ ‘ག’་ པའི་རིས་ཆད་སོར་ ༤,༩༧༡།༠༠ རིས་གཙང་ཟིན་འདུག་གསལ་ཡང་བྱུང་འཛིན་ངོ་བཤུས་མེད་པ་དང་། ཚོང་
ཁང་ ‘ཁ’ པའི་རིས་ཆད་སོར་ ༢,༧༣༢།༦༥ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀིས་གང་མྱུར་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༥༩༌ག༌༣༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༩་ཆ་༧ རིས་སྙན་ ༡་༡་༡༣། ལས་བེད་ནས་རིས་ཆད་དང་ཡོང་བསད་བསོམས་སོར་ 
༦,༦༥,༣༧༥།༦༠ ཡོད་པ་དེ་དག་མུ་མཐུད་བརྡ་འདེད་ཀིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
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ལས་བེད་བསོད་ནམས་དབང་འདུས་ནས་རིས་ཆད་དང་ཡོང་བསད་ཁག་གཉིས་བསོམས་སོར་ ༦,༠༥,༦༧༠།༥༥ ཆགས་ཀི་
འདུག་པར་བརྟེན། དངུལ་འབོར་མང་བས་ཛ་དག་གིས་བདའ་འདེད་དང་། གཞན་ལས་བེད་རྣམས་ཀི་ཡོང་བསད་རྣམས་གང་མྱུར་
རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༥༩༌ག༌༤༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༩་ཆ་༨ རིས་སྙན་ ༡་༡་༡༦། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་གནམ་ཐོག་འགྲུལ་བསོད་བས་པའི་ཐད།  
མཉམ་དྲུང་ནས་གནམ་གྲོན་སོར་ ༥,༤༧༦།༩༤ དང་། གཞན་སོར་ ༤,༦༢༥།༠༦ བཅས་ཁྱོན་བསོམས་སོར་ ༡༠,༡༠༢།༠༠ 
ཕིར་བཞེས་ཀིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
མཉམ་དྲུང་ཟུར་པ་བསྟན་འཛིན་རྣམ་གྲོལ་ད་ལྟའི་ཆར་ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གིང་གི་མཉམ་དྲུང་གནང་བཞིན་པ་ནས་གོང་གསལ་སོར་  
༡༠,༡༠༢།༠༠ གང་མྱུར་བསྡུ་བཞེས་དགོས། 
 
༥༩༌ག༌༥༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༩་ཆ་༩ རིས་སྙན་ ༡་༡་༡༩།(ཀ) བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་ཐད། སོན་རིས་སིག་
གཞི་དོན་ཚན་ ༥(༤) དགོངས་དོན་ལྟར་ཕག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སིག་དོན་ལག་བསྟར་ངེས་གནང་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༥༩༌ག༌༦༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༩་ཆ་༡༠ རིས་སྙན་ ༡་༡་༡༩།(ཁ) བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའི་འགྲོ་གྲོན་ཐད། སོན་རིས་སིག་གཞི་
དོན་ཚན་ ༥(༤) དགོངས་དོན་ལྟར་ཕག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སིག་དོན་ལག་བསྟར་ངེས་གནང་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༥༩༌ག༌༧༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༩་ཆ་༡༡ རིས་སྙན་ ༣་༢། ཚོང་ཁང་གི་རིས་ཆད་རིས་གཙང་དགོས་པའི་ཐད། ཚོང་ཁང་སོ་སོའ་ི
རིས་ཆད་དངུལ་འབོར་ཇི་ཡོད་རིས་ལོ་རེས་མའི་ནང་ཚུན་ངེས་པར་བསྡུ་བཞེས་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ཚོང་ཁང་སོ་སོའ་ིརིས་ཆད་ཇི་ཡོད་རིས་ལོ་འདིའི་ནང་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༥༩༌ག༌༨༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༩་ཆ་༡༢ རིས་སྙན་ ༤་༡་༠། ཡོང་བསད་ཁོངས་ནས་ཡོང་རེ་བལ་བ་སོར་ ༡༨,༣༤༤།༠༨ རིས་
བསུབ་བཏང་བ་ཕུད། ཡོང་བསད་འཕོས་ལྷག་རྣམས་མུ་མཐུད་བརྡ་འདེད་ཀིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ཡོང་བསད་ལྷག་འཕོས་རྣམས་གང་མྱུར་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་པ་དང་། ཡོང་རེ་བལ་བ་རྣམས་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གིས་
ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏེ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 



27 

 

༥༩༌ག༌༩༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༥༩་ཆ་༡༣ རིས་སྙན་ ༤་༢་༠། སོད་བསད་ཐད། རིས་སྙན་ནང་གསལ་སོད་བསད་ཇི་ཡོད་རིས་
གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སོད་བསད་ལྷག་མ་རྣམས་མུ་མཐུད་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 

༦༠༽ མན་སར་ཕན་བདེ་གིང་མཉམ་འབེལ། རིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༢ 
 
༦༠༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༡༥  
 
༦༠༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༡ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༠༌ཇ༌༡༡ རིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡༢ བསྒྱུར་དཀའི་ཁ་དབང་གི་མ་དེབ་འབི་ཉར་མེད་པའི་སྐོར། 
 
༦༠༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༡༤ 
༦༠༌ག༌༡༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༠་ཇ་༡ རིས་སྙན་ ༡་༢་༡། ཡོང་བསད་རྣམས་བསར་ཞིབ་ཀིས་གཙང་བཟོ་དགོས་པའི་ཐད། འདས་
གྲོངས་སུ་ཕིན་པ་སོགས་བུ་ལོན་འདེད་ཁུངས་མེད་པའི་རིགས་དུས་ཚོད་ཇི་ཙམ་འགངས་བའི་རིང་མང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ལས་མེད་
གཤིས། མཉམ་འབེལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་དམིགས་བསལ་ཐུགས་འཁུར་གིས་ཡོང་བསད་རྣམས་གང་མགོགས་རིས་
གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
འགན་ལྷན་ནས་ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོག་རིས་བསུབ་ལམ་ནས་རིས་གཙང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་གསལ་བ་ལྟར། འགན་ལྷན་གི་ཐག་
གཅོད་ངོ་བཤུས་ཕུལ་འབོར་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༦༠༌ག༌༢༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༠་ཇ་༢ རིས་སྙན་ ༡་༢་༢། འཕྲུལ་རྨོས་ཚོང་རིན་དང་བུ་ལོན་ཡོང་བསད་གཙང་བཟོ་དགོས་པའི་
ཐད། གོང་འཁོད་མཇུག་སོང་དགོས་པའི་དོན་ཚན་ ༦༠་ཇ་༡ ནང་ཞུས་པ་ལྟར་གང་མགོགས་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
འགན་ལྷན་ནས་ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོག་རིས་བསུབ་ལམ་ནས་རིས་གཙང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་གསལ་བ་ལྟར། འགན་ལྷན་གི་ཐག་
གཅོད་ངོ་བཤུས་ཕུལ་འབོར་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༦༠༌ག༌༣༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༠་ཇ་༣ རིས་སྙན་ ༡་༢་༣། ཚོང་ཁང་གི་རིས་ཆད་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་པའི་ཐད། རིས་ཆད་
རྣམས་བསྡུ་བཞེས་ཐུབ་པ་མུ་མཐུད་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
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ཚོང་ཟུར་སྐལ་བཟང་ཚེ་ལས་འདས་ནས་ལོ་བཞི་ཙམ་སོང་ཟིན་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་འདུག་ན་འགན་ལྷན་ནས་དངོས་
ཡོད་གནས་སྟངས་དང་མཐུན་པའི་ཐག་གཅོད་གནང་སྟེ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༦༠༌ག༌༤༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༠་ཇ་༤ རིས་སྙན་ ༡་༢་༤། ཡོང་བསད་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་པའི་ཐད། མུ་མཐུད་བསྡུ་ཐབས་
ཀིས་རིས་གཙང་གང་མགོགས་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ཡོང་བསད་ཁྱོན་བསོམས་སོར་ ༡༣,༤༩,༨༠༩།༡༣ ཡོད་ཁོངས་ནས་སུད་ཚོང་བུ་ལོན་ཕུད་གཞན་རྣམས་ལ་འགན་ལྷན་ནས་རིས་
གཙང་བཟོ་འཆར་ཡོད་སྐོར་གསལ་འདུག་པ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༦༠༌ག༌༥༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༠་ཇ་༥ རིས་སྙན་ ༡་༢་༥། ཟོག་ཆད་དང་ཅ་དངོས་བེད་མེད་ལྷག་པའི་ཐད། མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ 
ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བཞི་པས་ལམ་སྟོན་གནང་འདུག་པ་ལྟར། དོ་བདག་གི་བགྲེས་ཕོགས་ནས་གཅོག་འཐེན་སོགས་ཐབས་ལམ་
གང་འོས་ཀིས་རིས་གཙང་གང་མགོགས་བཟོ་དགོས། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ལམ་སྟོན་ལྟར་མཉམ་དྲུང་ཟུར་པ་སྐལ་བཟང་ཚེ་རིང་གི་བགྲེས་ཕོགས་ནས་གཅོག་འཐེན་བ་
ཕོགས་ཐད། འགན་ལྷན་ནས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ་གསལ་བ་བཞིན་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༦༠༌ག༌༦༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༠་ཇ་༦ རིས་སྙན་ ༡་༢་༦། ལས་བེད་མིང་ཐོག་ས་འདོན་དང་རིས་ཆད་ཐད། དོ་བདག་ཐུབ་བསྟན་
དགེ་ལེགས་དང་སྐལ་བཟང་གི་ཡོང་བསད་རྣམས་མུ་མཐུད་བསྡུ་ཐུབ་པར་དམ་དོན་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ལས་བེད་མིང་ཐོག་ས་འདོན་དང་རིས་ཆད་མང་ཆེ་བ་ཚེ་འདས་སྐལ་བཟང་དང་རིས་རོགས་ཐུབ་བསྟན་དགེ་ལེགས་གཉིས་ནས་
ཡིན་འདུག་པ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་ཏེ་འགན་ལྷན་ནས་ཐག་གཅོད་ཀིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༦༠༌ག༌༧༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༠་ཇ་༧ རིས་སྙན་ ༡་༢་༧། རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་ནས་ཡོང་བསད་ཐད། རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་ Balram 
Yadav ནས་ཡོང་བསད་སོར་ ༤༧,༤༨༢།༠༠ དེ་དག་དོ་བདག་ནས་བསྡུ་ཐབས་གང་ཡོང་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་། ཐོབ་རེ་བལ་ཚེ་
མཉམ་དྲུང་ཟུར་པ་སྐལ་བཟང་ཚེ་རིང་གི་བགྲེས་ཕོགས་ནས་ཟླ་རེ་བཞིན་དངུལ་འབོར་འོས་འཚམ་མཉམ་འབེལ་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཐག་གཅོད་ལྟར་བསྡུ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ལམ་སྟོན་ལྟར་གང་མྱུར་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
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༦༠༌ག༌༨༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༠་ཇ་༨ རིས་སྙན་ ༡་༢་༩། སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའི་འགྲོ་གྲོན་ཐད། ལོ་མང་སོང་ཟིན་པར་
ད་དུང་ཡང་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཞེས་པ་སོགས་ལས་ཀ་བེད་ཀི་མེད་པའི་དན་རྟགས་གསལ་པོ་ཡིན་པས་ན། གང་མགོགས་མཇུག་
སོང་དགོས་གལ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སིག་དོན་ལག་བསྟར་ངེས་གནང་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༦༠༌ག༌༩༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༠་ཇ་༩ རིས་སྙན་ ༡་༢་༡༠། ས་འདོན་གནང་ཕོགས་བཀའ་ཤག་གི་བཀོད་ཁྱབ་ལྟར་ཕག་བསྟར་
མ་ཞུས་པའི་ཐད། ས་འདོན་གནང་བ་རྣམས་གང་མྱུར་བསྡུས་ཏེ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
མཉམ་འབེལ་རིས་རོགས་ཟུར་པ་ཐུབ་བསྟན་དགེ་ལེགས་ལ་བདའ་འདེད་ཀིས་མུ་མཐུད་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༦༠༌ག༌༡༠༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༠་ཇ་༡༠ རིས་སྙན་ ༡་༢་༡༡། ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་དམིགས་བསལ་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་
བཞེས་དགོས་པའི་ཐད། མཉམ་དྲུང་ཟུར་པ་སྐལ་བཟང་ཚེ་རིང་དང་འབེལ་བའི་ཡོང་བསད་དང་། གཞན་ཡང་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་
ནས་ཐུགས་སང་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཁག་གི་སྐོར། ས་གནས་ཀི་མཉམ་འབེལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་འདི་བརད་གནང་
བའི་ལན་འདེབས་འབོར་བསད་ལ་སོང་། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
མཉམ་དྲུང་ཟུར་པ་སྐལ་བཟང་ཚེ་རིང་གི་བགྲེས་ཕོགས་ནས་ཟ་བཅག་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༦༠༌ག༌༡༡༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༠་ཇ་༡༢ རིས་སྙན་ ༣་༡། ལས་འཆར་མཇུག་སོང་མ་ཐུབ་པའི་དངོས་ཆས་བེད་མེད་འགྱུར་ཉེན་
ཡོད་པའི་ཐད། དངོས་ཆས་ལྷག་མ་རྣམས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་དངུལ་བསྒྱུར་གིས་རིས་
གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
འགན་ལྷན་གི་ཐག་གཅོད་ངོ་བཤུས་ཕུལ་འབོར་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༦༠༌ག༌༡༢༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༠་ཇ་༡༣ རིས་སྙན་ ༤་༡་༡། ཡོང་བསད་ལྷག་འཕོས་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གིས་རིས་
གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་སོན་གི་ཡོང་རེ་བལ་བའི་བུན་ནག་འཕོས་སོར་ ༢,༡༢,༢༧༣།༠༠ འགན་ལྷན་ནས་སིག་མཐུན་ཐག་གཅོད་ཀིས་བཀའ་
འཁྲོལ་ངོ་བཤུས་ཕུལ་འབོར་དགོས་པ་དང་། ཡོང་རེ་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་འཕོས་སོར་ ༣༥,༠༦,༨༧༨།༤༦ གང་མྱུར་རིས་
གཙང་བཟོ་དགོས། 
༦༠༌ག༌༡༣༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༠་ཇ་༡༤ རིས་སྙན་ ༤་༡་༢། མི་མང་ནས་བུ་ལོན་ཡོང་བསད་ཐད། བུ་ལོན་ཡོང་བསད་ལྷག་མ་ 



30 

 

རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
མི་མང་ནས་བུ་ལོན་ཡོང་བསད་རྣམས་གང་མྱུར་བསྡུ་བཞེས་དགོས་པ་དང་། མ་འོངས་པར་ལོ་རང་བཀག་ནང་རིས་གཙང་བཟོ་
ཐུབ་པ་བ་དགོས། 
 
༦༠༌ག༌༡༤༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༠་ཇ་༡༥ རིས་སྙན་ ༤་༢་༠། སོད་བསད་ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གིས་རིས་
གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སོད་བསད་སོད་ཁུངས་མེད་པ་རྣམས་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་གསེང་གིས་ག་བསྒྱུར་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏེ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 

 
༦༡༽ བསུ་ན་མདའ་བོད་མིའི་མཉམ་འབེལ་ལས་ཁང་།  རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 

 
༦༡༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༥  
 
༦༡༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་མེད། 
 
༦༡༌ག༽  ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༥ 
༦༡༌ག༌༡༽མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༡་ཆ་༡ རིས་སྙན་༣་༡། མི་སེར་གི་མིང་ཐོག་དངུལ་ཁང་རིས་འགོའ་ིཐད། རིས་སྙན་ལན་འདེབས་
ནང་གསལ་ཡུལ་ཁྲིམས་དང་མི་འགལ་བར་ལག་བསྟར་ཐུབ་ཐབས་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ལན་འདེབས་ནང་རིས་སྙན་ནང་གསལ་མི་སེར་གི་མིང་ཐོག་དངུལ་ཁང་རིས་འགོ་ཡོད་པ་དེ་མིང་བསྒྱུར་བས་ཡོད་མེད་གང་ཡང་
གསལ་མི་འདུག་ན་སང་མེད་དུ་མ་བཞག་པར་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༦༡༌ག༌༢༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༡་ཆ་༢ རིས་སྙན་ ༣་༣། དགོས་གལ་མེད་པའི་དངུལ་ཁང་རིས་འགོ་ཁག་སོ་རྒྱབ་དགོས་མིན་
ཞིབ་འཇུག་དགོས་པའི་ཐད། རིས་སྙན་ནང་གསལ་དངུལ་ཁང་རིས་འགོ་རིས་ལོ་རེས་མར་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐབས་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
དགོས་གལ་མེད་པའི་དངུལ་ཁང་རིས་འགོ་སོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡིན་གསལ་བ་ལས་སོ་བརྒྱབས་ཟིན་པའི་དན་རྟགས་ཕུལ་འབོར་མ་བྱུང་
ན་འཕལ་མར་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
༦༡༌ག༌༣༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༡་ཆ་༣ རིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་ལན་འདེབས་མེད་པར་
སོང་།རིས་ལོ་རེས་མར་རིས་ཞིབ་པས་ཞིབ་འཇུག་ལམ་སྟོན་ཇི་གནང་ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
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ཡོང་བསད་གང་འཚམས་རིས་གཙང་ཟིན་ཡོད་སྐོར་གསལ་བ་ཙམ་ལས་གནས་སྟངས་ཞིབ་ཕ་བཀོད་མི་འདུག་ན་མུ་མཐུད་མཇུག་
སོང་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༦༡༌ག༌༤༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༡་ཆ་༤ རིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་ལན་འདེབས་མེད་པར་
སོང་། རིས་ལོ་རེས་མར་རིས་ཞིབ་པས་ཞིབ་འཇུག་ལམ་སྟོན་ཇི་གནང་ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སོད་བསད་རིང་སོང་རྣམས་ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏེ་དན་རྟགས་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་ཕུལ་འབོར་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་
དགོས། 
 
༦༡༌ག༌༥༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༡་ཆ་༥ རིས་སྙན་ ༥། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཐད། གོང་དུ་མཇུག་སོང་དགོས་པའི་དོན་ཚན་ 
༦༡་ཆ་༡། ནང་ཞུས་ཟིན་པ་བཞིན། ཕི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ལེན་བེད་ཆོག་པའི་ཡིག་ཆ་ཐོབ་སྟེ་ལུགས་མཐུན་ཆགས་ཡོད་ཚེ། རིས་
ཞིབ་ནས་བཏོན་པའི་འབུལ་འབབ་དེ་དག་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
རིས་གསལ་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་འཕལ་དུ་འབུལ་དགོས། 
 

༦༢༽ དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་སེ་ཚན། རིས་ལོ་ ༢༠༠༤༌༌༌༠༨ 
 
༦༢༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༡༤  
 
༦༢༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༩ དང་ཆ་ཤས་མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༢༌ཇ༌༡༡ (༥) 
མ ང ་ ར ི ས ་
སྙན་ཐོ་ཨང། 

ར ི ས ་ སྙ ན ་
ཨང། 

དོན་གནད་སྙིང་བསྡུས། 

༦༢༌ཇ༌༢ ༡༌༢༌༧ གསོག་དངུལ་འཕར་མ་དང་ཉུང་བ་གནང་བའི་སྐོར། 
༦༢༌ཇ༌༣ ༡༌༢༌༨ ཟུར་ཕོགས་འཕར་མ་ཞུས་པའི་སྐོར། 
༦༢༌ཇ༌༤ ༡༌༢༌༩ གནམ་བསོད་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའི་སྐོར། 
༦༢༌ཇ༌༥ ༡༌༢༌༡༡ རིས་དང་འབེལ་བའི་སོན་གནད་སྐོར། 
༦༢༌ཇ༌༨ ༡༌༢༌༡༢༌༣ སེ་ཚན་སོ་བརྒྱབ་ཟིན་པའམ་སེར་བདག་ཏུ་བསྒྱུར་ཟིན་ཡང་རིས་ཁྲ་མུ་མཐུད་གསལ་བའི་སྐོར། 
༦༢༌ཇ༌༩ ༡༌༢༌༡༣ ཡོང་བསད་དང་སོད་བསད་རིས་མཐུན་མེད་པའི་སྐོར། 
༦༢༌ཇ༌༡༠ ༥༌༤ རྡ་ས་མེག་གྷན་དུ་ཡོད་པའི་མཁར་དབང་ཚོང་བསྒྱུར་ཞུས་པའི་སྐོར། 
༦༢༌ཇ༌༡༡ ༦༌༡༌༡ ནང་གསེས་ ༥ པ། སེ་ཚན་སེར་བདག་ཏུ་བསྒྱུར་བའི་ཡོང་བསད་Mandalaཨར་ལས་ཀམ་པ་

ཎི་སྐོར་དང་།ནང་གསེས་༩པ་ལི་ལི་ཕི་ཚོང་ཁང་(CTHE)གི་ཡོང་བསད་སྐོར། 
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༦༢༌ཇ༌༡༢ ༦༌༡༌༢ ནང་གསེས་༣པ།ཨ་རིར་གཞིས་བསོད་ལས་གཞིའི་སྐོར། 
༦༢༌ཇ༌༡༤ ༦༌༢ ཧིམ་ཀར་ལ་སོད་བསད་དང་། སེད་བཅོལ་མ་གནོན་སོད་བསད་སྐོར། 

 
༦༢༌ག༽  ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༥ 
༦༢༌ག༌༡༽མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༢་ཇ་༡ རིས་སྙན་ ༡་༢་༤། ཉི་འོང་གི་གསེར་ཊམ་ཐད།གསེར་ཊམ་གྲངས་ ༤༤༦ བཟོས་ཟིན་པ་
རིས་སྙན་ནང་གསལ་གི་འདུག་ན།དེ་དག་ལ་བརྡ་འདེད་ནན་པོ་གནང་སྟེ་གཞུང་དངུལ་ཁོངས་སུ་བསྡུ་ཐུབ་པ་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ནས་དོན་གཅོད་ཟུར་པ་ལྷག་པ་མཚོ་སོ་ལགས་ལ་ཡིག་འབེལ་གནང་བ་ལྟར། ཨ་མ་ཨོ་ཁ་བ་ལགས་ནས་བྱུང་
འཛིན་ཕུལ་འབོར་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༦༢༌ག༌༢༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༢་ཇ་༦ རིས་སྙན་ ༡་༢་༡༢་༡། སེ་ཚན་སོ་བརྒྱབས་ཟིན་པའམ་སེར་བདག་ཏུ་བསྒྱུར་ཟིན་ཡང་
རིས་ཁྲ་མུ་མཐུད་གསལ་བའི་ཐད། འཕོས་ལྷག་སོར་ ༢,༤༨,༠༧༦།༦༢ གང་མགོགས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་ལི་ལི་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་འབེལ་བ་ཞུ་མུས་ཡིན་གནས་གསལ་འདུག་ན་གང་མྱུར་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༦༢༌ག༌༣༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༢་ཇ་༧ རིས་སྙན་ ༡་༢་༡༢་༢། སེ་ཚན་སོ་བརྒྱབ་ཟིན་པའམ་སེར་བདག་ཏུ་བསྒྱུར་ཟིན་ཡང་རིས་
ཁྲ་མུ་མཐུད་གསལ་བའི་ཐད། རིས་སྙན་ནང་གསལ་རིས་ཞིབ་པའི་ལམ་སྟོན་ལྟར་མཇུག་སོང་བ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ཨ་རི་པོ་ཏཱ་ལར་སོད་དགོས་མེད་སྐོར་གསལ་བ་བཞིན་རིས་བཅོས་དན་རྟགས་ངོ་བཤུས་ཕུལ་འབོར་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༦༢༌ག༌༤༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༢་ཇ་༡༡ རིས་སྙན་ ༦་༡་༡། ཡོང་བསད་སོར་ ༡,༥༩,༦༡,༦༦༥།༧༥ ཐད། 
 ༣) ཀ་ཏ་ཀུན་དགའ་ཟ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་བསྟན་འཛིན་རིག་སོལ་ནས་ཡོང་བསད་སོར་  ༨,༢༢,༥༠༣།༦༧ 
ནས་འཕོས་ཡོང་བསད་སོར་ ༧,༤༢,༣༧༥།༢༨ དེ་དག་གང་མགོགས་བསྡུ་བཞེས་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
བསྟན་འཛིན་རིག་སོལ་ལ་དཔལ་ལས་ནས་ཡིག་འབེལ་བས་ཀང་སོད་ཁུངས་མེད་པར་བཀའ་ཤག་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ་ 
ལྟར།བཀའ་ཤག་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་ནང་རིས་གཙང་མ་བྱུང་ཚེ་སི་རྒྱུ་སེར་ཟས་ཀི་
གསལ་བསགས་དང་འབེལ་རིས་བསུབ་བ་རྒྱུ་གནང་བ་ལྟར་ལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་འདུག་ན། དེ་དོན་ལག་བསྟར་ངེས་གནང་གིས་
རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
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 ༤) ཨ་རི་པོ་ཏཱ་ལ་ཚོང་ཁང་གི་ཟོག་ལྷག་ Jewel Hearts ཚོང་ཁང་གི་བདག་པོ་ཨོ་རྒྱན་ཚེ་དབང་ནས་ཡོང་བསད་
སོར་ ༢༡,༨༨,༢༦༦།༡༣ ནས་རིས་གཙང་ཟིན་པ་དང་།བཀའ་ཤག་ནས་རིས་བསུབ་བཀའ་འཁྲོལ་བསྩལ་བ་ཁག་གཉིས་ཕུད། 
འཕོས་མུ་མཐུད་གང་མགོགས་རིས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ཨ་རི་པོ་ཏཱ་ལ་ཚོང་གི་ཟོག་ལྷག་ Jewel Hearts ཚོང་ཁང་གི་བདག་པོ་ཨོ་རྒྱན་ཚེ་དབང་ནས་ཚོང་ཟོག་ལྷག་མ་ཚོང་བཅོལ་
བཞག་པའི་མ་གནས་ཡོང་བསད་སོར་ ༩༦,༡༦༠།༨༡ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་ཨ་སོར་ ༩༨༨།༥༠ འབོར་འཕོས་
དངུལ་ལྷག་གང་མྱུར་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
 ༨) Chander Shekhar ནས་ཡོང་བསད་སོར་ ༩,༢༥,༡༣༧།༧༥ ནས་བསྡུ་བཞེས་ཟིན་པ་ཕུད། ད་ལྟ་ལྷག་བསད་
སོར་ ༧,༢༩,༩༩༧།༧༥ དེ་བཞིན་མུ་མཐུད་བརྡ་འདེད་ཀིས་རིས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
Chander Shekhar གི་ཡོང་བསད་ཁོངས་ནས་སོད་ཐེངས་མཐའ་མ་དེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་ཡིན་འདུག་པ་
དང་། འདས་པའི་ལོ་གཉིས་ཀི་ནང་སོར་རྡོག་གཅིག་ཀང་ཕིར་སོག་བས་མི་འདུག་ན། ལི་ལི་དོན་ཁང་བརྒྱུད་བདའ་འདེད་ཞུ་མུས་
ཡིན་འདུག་པས་ངེས་པར་བསྡུ་བཞེས་ཐུབ་པ་དགོས། 
 
 ༡༡) ཨོ་སོ་ཊོ་ལི་ཡ་དོན་གྲུབ་ཆོས་འཕེལ་ནས་ཡོང་བསད་སོར་ ༡,༨༨,༧༠༧།༠༥ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ནང་གསལ་
མུ་མཐུད་བརྡ་འདེད་ཀིས་རིས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ཨོ་སོ་ཊོ་ལི་ཡར་གནས་སོད་དོན་གྲུབ་ཆོས་འཕེལ་ནས་ཡོང་བསད་སོར་ ༡,༨༨,༧༠༧།༠༥ ནས་རིས་སྙན་ ༦༢༌ཇ༌༡༤(༡) འཕོས་
ལྷག་སོར་ ༥,༣༡༨།༡༣ གཅོག་འཐེན་གིས་ལྷག་འཕོས་སོར་ ༡,༨༣,༣༨༨།༩༢ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཞུ་མུས་ཡིན་གསལ་བ་
ལྟར་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 

༦༣༽ སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
༦༣༌ཀ༽རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༢  
༦༣༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༢ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༣༌ཇ༌༡ རིས་སྙན་ ༤༌༡ ཡོང་བསད་ལྷག་མ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་  ༦༣་ཇ་༢ རིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
 
༦༣༌ག༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མེད། 
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༦༤༽ བོད་མིའི་འཛིན་སོང་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་དང་ཡིད་ཆེས་དགེ་རའི་ལས་བེད་གསོག་དངུལ། 
རིས་ལོ་ ༢༠༡༢༌༌༌༡༣ 

 
༦༤༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༡  
 
༦༤༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༡ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༤༌ཇ༌༡ རིས་སྙན་ ༡༌༡༌༢ གསོག་དངུལ་འདོན་སོད་འཛིན་སོང་གི་བཀོད་ཁྱབ་དང་འགལ་བའི་སྐོར། 
 
༦༤༌ག༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མེད། 
 

༦ᨅ༽ དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་མིའི་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས། རིས་ལོ་ ༢༠༡༢༌༌༌༡༣ 
 
༦༥༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༣  
 
༦༥༌ཁ༽  རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༣ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༥༌ཇ༌༡ རིས་སྙན་ ༡༌༢༌༤ དངུལ་ཁང་འདུམ་སིག་རིས་ཤོག་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༥་ཇ་༢ རིས་སྙན་ ༣་༢ སོད་བསད་སོར་ ༡༤,༦༧,༡༨༠།༠༠ སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༥༌ཇ༌༣ རིས་སྙན་ ༤༌༢༌༠ སོད་བསད་སྐོར། 
 
༦༥༌ག༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མེད། 
 

༦༦༽ གངས་སིད་ལས་བེད་གསོལ་ཚང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༢༌༌༌༡༣ 
 
༦༦༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༥  
 
༦༦༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༤ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༦༌ཇ༌༢ རིས་སྙན་ ༣༌༤ སེད་ཁྲལ་གོང་གུན་རག་བཞིན་དུ་མ་དངུལ་གནང་བའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༦་ཇ་༣ རིས་སྙན་ ༣་༦ཀ བྱུང་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའི་བྱུང་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༦་ཇ་༤ རིས་སྙན་ ༤༌༡༌༢ ཡོང་བསད་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༦༌ཇ༌༥ རིས་སྙན་ ༦༌༢ ལས་བེད་གསོལ་ཕོགས་བརྒྱ་ཆའི་འབབ་འབུལ་བསད་སྐོར། 
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༦༦༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༡ 
༦༦༌ག༌༡༽མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༦་ཇ་༡ རིས་སྙན་ ༡་༢་༡༢། རྡོ་བཞུན་རླངས་རྫས་པུ་རིལ་མ་ཚང་བའི་ཐད། རིས་ཞིབ་ནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༠༧ དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༢ ལོར་བཏོན་པའི་པུ་རིལ་གྲངས་གཉིས་ཀ་དེ་སྐབས་ཀི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་སོང་། ཡང་
སྙིང་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིན་གིས་ཚང་བ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
རླངས་རྫས་པུ་རིལ་ ༡༣ མ་ཚང་བའི་ཐད་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་ཀང་བདའ་འདེད་ཞུ་ཡུལ་མི་འདུག་ན་དགོངས་བཞེས་ཡོང་བ་ཞུས་
འདུག་ཀང་། བཀའ་ཤག་ནས་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིན་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 

༦༧༽ རྡ་སྟེང་རྡོ་བཞུན་རླངས་རྫས་ཁང་།  རིས་ལོ་ ༢༠༡༢༌༌༌༡༣ 
 
༦༧༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༦  
 
༦༧༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༥ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༧༌ཇ༌༡ རིས་སྙན་ ༡༌༡༌༡(༤) དཔལ་མོར་སོད་བསད་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་  ༦༧༌ཇ༌༢ རིས་སྙན་ ༡༌༡༌༢ གཏའ་འཇོག་གི་བྱུང་འཛིན་མིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་  ༦༧༌ཇ༌༣ རིས་སྙན་ ༡༌༡༌༣ གཙང་ཁེ་ལས་དབུས་སུ་མ་ཕུལ་བའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་  ༦༧༌ཇ༌༥ རིས་སྙན་ ༤༌༡ ཡོང་བསད་ལྷག་མ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་  ༦༧༌ཇ༌༦ རིས་སྙན་ ༤༌༢ སོད་བསད་ལྷག་མ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
༦༧༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༡ 
༦༧༌ག༌༡༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༧་ཇ་༤ རིས་སྙན་ ༡་༡་༥(ཀ) དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་གི་དངུལ་སེད་ཐོག་འབབ་ཁྲལ་བཅག་པ་
དང་།རིས་སྙན་ ༡་༡་༥(ཁ) སྣུམ་འཁོར་བདལ་གའི་ཡོང་འབབ་ཐོག་འབབ་ཁྲལ་བཅག་པ་བཅས་ཡོང་བསད་ཁག་གཉིས་ཀི་ཐད། 
རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ནང་གསལ་འཕལ་མར་མཇུག་སོང་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
རིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡ སེད་འབབ་ཐོག་འབབ་ཁྲལ་བཅག་པ་སོར་ ༤,༢༥༥།༠༠ ཆེས་མཐོའ་ིརིས་ཞིབ་པ་བརྒྱུད་བདའ་འདེད་ཞུ་
མུས་ཡིན་གསལ་བ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་གལ། གནད་དོན་གཞན་རྣམས་གཙང་མ་ཆགས་ཟིན་འདུག 
 

༦༨༽ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་བོད་ཕྲུག་ཤེས་ཡོན་བདེ་དོན་མ་དངུལ་མ་ལག  རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
༦༨༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༤  
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༦༨༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༢ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་  ༦༨༌ཇ༌༡ རིས་སྙན་ ༡༌༡༌༤ ཁ་པར་གི་གཏའ་འཇོག་མིག་སྟོན་བ་རྒྱུ་མེད་པའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༨༌ཇ༌༢ རིས་སྙན་ ༣༌༥ བྱུང་འཛིན་མིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། 
 
༦༨༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༢ 
༦༨༌ག༌༡༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༨་ཇ་༣ རིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་རིས་ལོ་རེས་མའི་ནང་ངེས་པར་དུ་རིས་
གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༦༨༌ག༌༢༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༨་ཇ་༤ རིས་སྙན་ ༤༌༢༌༡ སོད་བསད་ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་རིས་ལོ་རེས་མའི་ནང་ངེས་པར་དུ་རིས་
གཙང་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
རིས་གསལ་སོད་བསད་རྣམས་སོད་ཁུངས་ཡོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་གིས་ལུགས་མཐུན་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 

༦༩༽ ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
༦༩༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༤ 
 
༦༩༌ཁ༽  རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༢ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༩༌ཇ༌༡ རིས་སྙན་ ༣༌༤ སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༩༌ཇ༌༤ རིས་སྙན་ ༥༌༡ ལས་ཁང་གི་དེབ་སེལ་དང་འབབ་ཁྲལ་སྐོར། 
 
༦༩༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༢ 
༦༩༌ག༌༡༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༩་ཇ་༢ རིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད།འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་རིས་བསུབ་གཏོང་རྒྱུར་
ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་པ་ཕུད། འཕོས་ཡོང་བསད་རྣམས་རིས་ལོ་རེས་མའི་ནང་ཚུན་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ཡོང་བསད་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཡོང་བསད་རིང་སོང་རྣམས་འགན་ལྷན་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏེ་ལུགས་
མཐུན་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
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༦༩༌ག༌༢༽མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༦༩་ཇ་༣ རིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་རིས་བསུབ་གཏོང་རྒྱུར་
ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་པ་ཁག་གཉིས་ཕུད། འཕོས་སོད་བསད་རྣམས་རིས་ལོ་རེས་མའི་ནང་ཚུན་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་
རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སོད་བསད་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། སོད་བསད་རིང་སོང་རྣམས་འགན་ལྷན་ལ་ག་བསྒྱུར་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏེ་
ལུགས་མཐུན་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 

༧༠༽ བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདེ་ར།  རིས་ལོ་ ༢༠༠༩༌༌༌༡༡ 
 
༧༠༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༡༩  
 
༧༠༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༡༤ 
མ ང ་ ར ི ས ་
སྙན་ཐོ་ཨང། 

ར ི ས ་ སྙ ན ་
ཨང། 

དོན་གནད་སྙིང་བསྡུས། 

༧༠༌ཇ༌༣ ༡༌༢༌༣ ལས་བེད་གསོལ་ཕོགས་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་དགོས་སྐོར། 
༧༠༌ཇ༌༤ ༡༌༢༌༤ རོགས་དངུལ་རིས་འཁུར་ཞུ་ཕོགས་སྐོར། 
༧༠༌ཇ༌༥ ༡༌༢༌༨ གཟིགས་གསོལ་སོད་བསད་ཆ་མཐུན་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
༧༠༌ཇ༌༦ ༡༌༢༌༩ གསལ་ཁ་མེད་པའི་དངུལ་ཁང་ནང་བྱུང་རད་ཞིབ་ཀིས་གཙང་བཟོ་དགོས་པའི་སྐོར། 
༧༠༌ཇ༌༧ ༡༌༢༌༡༠ སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར། 
༧༠༌ཇ༌༨ ༡༌༢༌༡༡ ལོ་མང་སོང་བའི་སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སོན། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཁག་བཅས་བགོ་འགྲེམས་ཞུ་བསད་སྐོར། 
༧༠༌ཇ༌༩ ༡༌༢༌༡༢ སིལ་འཛིན་སོང་ཁྲ་མཉམ་སར་མེད་པའི་སྐོར། 
༧༠༌ཇ༌༡༠ ༡༌༢༌༡༣ སོབ་ཡོན་ཡོང་འབབ་ཁོངས་རིས་འཁུར་གནང་བའི་སྐོར། 
༧༠༌ཇ༌༡༢ ༡༌༢༌༡༥ སོབ་ཕྲུག་གི་མིང་ཐོག་རོགས་ཚོགས་ཁག་གཉིས་ནས་རོགས་དངུལ་ཞུས་པའི་སྐོར། 
༧༠༌ཇ༌༡༣ ༡༌༢༌༡༧ རིས་པས་རིས་ཀི་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་བ་དགོས་སྐོར། 
༧༠༌ཇ༌༡༤ ༡༌༢༌༡༨ སྣུམ་འཁོར་ཐོ་དེབ་འབི་ཉར་དགོས་པའི་སྐོར། 
༧༠༌ཇ༌༡༦ ༣༌༤༌༠ སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་པའི་སྐོར། 
༧༠༌ཇ༌༡༧ ༣༌༧༌༠ མ་ནང་བློ་འཕེལ་གིང་གི་འགྲོ་གྲོན་སྟངས་འཛིན་སྐོར། 
༧༠༌ཇ༌༡༨ ༤༌༢༌༠ སོད་བསད་དང་རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བ་བསད་སྐོར། 

 
༧༠༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༥ 
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༧༠༌ག༌༡༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༧༠་ཇ་༡༽ རིས་སྙན་ ༡་༢་༡། བྱུང་འཛིན་བསྡུ་བཞེས་མ་བྱུང་བའི་ཐད། བྱུང་འཛིན་ངོ་མ་ངེས་པར་
དགོས་པ་དང་། དེ་མིན་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་བཙུགས་ཀིས་རྒྱབ་གཉེར་སྙན་ཐོ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཕུལ་ཏེ་རིས་ལོ་
རེས་མའི་ནང་ཚུན་ལུགས་མཐུན་ཐག་གཅོད་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་སྙན་ཐོ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཕུལ་ཏེ་རིས་ལོ་རེས་མའི་ནང་ཚུན་ལུགས་མཐུན་ཐག་
གཅོད་བེད་རྒྱུ་ཡིན་གསལ་བ་ལྟར། འགན་ལྷན་ནས་ཐག་གཅོད་ཀིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༧༠༌ག༌༢༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༧༠་ཇ་༢ རིས་སྙན་ ༡་༢་༢། སེ་ཚན་ཁག་དང་སོད་བསད་དང་ཡོང་བསད་མཐུན་པ་བཟོ་དགོས་ཐད། 
རིས་སྙན་དགོངས་དོན་རིས་ལོ་རེས་མར་ནང་ཁུལ་གི་རིས་ཁྲ་ཁག་མཐུན་པ་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ལན་འདེབས་ནང་རིས་སྙན་དགོངས་དོན་རིས་ལོ་རེས་མར་ནང་ཁུལ་གི་རིས་ཁྲ་ཁག་མཐུན་པ་བཟོ་ཐུབ་པ་བེད་དགོས་པ་འདི་ག་
ལས་ཁུངས་ཀི་རིས་ཀི་འགན་འཛིན་དང་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིརིས་པ་རྣམས་ལ་བཀོད་མངགས་དམ་དོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་གསལ་བ་
བཞིན་ལག་བསྟར་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༧༠༌ག༌༣༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༧༠་ཇ་༡༡ རིས་སྙན་ ༡་༢་༡༤། གངས་ཅན་བདེ་རའི་ཁྱབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་གཉིས་ཀི་ས་ཆའི་མ་
གནས་རིས་ཁྲའི་ནང་གསལ་མེད་པའི་ཐད། ཁྱབ་ཁོངས་རྣམ་རྒྱལ་མཐོ་སོབ་དང་། སོང་བཙན་བལ་བཟའ་མཐོ་སོབ། རྣམ་རྒྱལ་
འབིང་སོབ་བཅས་སོབ་ཁག་གསུམ་གི་ས་ཆ་ཆ་ཚང་གི་མ་གནས་གངས་ཅན་བདེ་རའམ། ཡང་ན་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིརིས་ཁྲའི་ནང་
རིས་ལོ་རེས་མར་ངེས་པར་གསལ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ས་ཆའི་བདག་དབང་གི་མ་གནས་ཁ་གསལ་གིས་གཙང་མ་བཟོ་དགོས། 
 
༧༠༌ག༌༤༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༧༠་ཇ་༡༥ རིས་སྙན་ ༣་༣་༠། འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་གནང་ཕོགས་ཐད། སི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་བརྒྱ་ཆ་ ༡ ཁྲིམས་སིག་ལྟར་རོགས་དངུལ་སི་ཡོངས་ཐོག་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་ངེས་
འབུལ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ལན་འདེབས་ནང་རོགས་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དངུལ་བརེ་གནང་སྟེ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་ངེས་
འབུལ་དགོས་པའི་ཞུ་ཡིག་མཉམ་སར་ཡོད་གནས་གསལ་འདུག་ཀང་། ཞུ་ཡིག་མཉམ་སར་མི་འདུག་ལ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས་ཕུལ་བའི་དན་རྟགས་མི་འདུག་པས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༧༠༌ག༌༥༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༧༠་ཇ་༡༩ རིས་སྙན་ ༥་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཐད། སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཐག་གཅོད་
དགོངས་དོན་རིས་ཞིབ་ནས་རིས་ཁྲ་བཏོན་པ་ལྟར་བརྒྱ་ཆ་ ༡ གི་འབབ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་ངེས་འབུལ་དགོས་རྒྱུ། 
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ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
རིས་ཞ ིབ ་པས་ར ིས་ལ ོ ་  ༢༠༠༣༌ ༌ ༌༢༠༠༤  ནས་ ༢༠༡༠༌ ༌༢༠༡༡  བར་འཛིན ་ས ོང ་བརྒྱ་ཆ་  ༡ འབབ་བལ་ས ོར ་ 
༤༤,༤༩,༢༤༢།༤༩ རིས་ཁྲ་བཏོན་ཡོད་ཀང་། འདི་ག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧༌༌༌༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༢༌༌༌༢༠༡༣ བར་
འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་ ༡ འབབ་བལ་སོར་ ༦,༡༨,༥༧༥།༧༨ ལས་བསྡུ་བཞེས་གནང་ཐུབ་མེད་སྐོར་གསལ་འདུག་པས་རིས་ཞིབ་
ནས་བཏོན་པའི་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་ ༡ འབབ་གོང་མཚུངས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དངུལ་བརེ་གནང་སྟེ་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་སུ་ཕུལ་བའི་དན་རྟགས་མི་འདུག་པས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས། འཕོས་བསྡུ་ཐབས་མེད་ཚེ་དཔལ་ལས་བརྒྱུད་གྲོས་
ཚོགས་སུ་ཆག་ཡང་ཞུ་དགོས། 
 

༧༡༽ སམ་བོ་ཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པའི་སི་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་།  རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
༧༡༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༣ 
 
༧༡༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༧༡༌ཇ༌༡ རིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣ སྨན་དོད་འགྲོ་གྲོན་རིས་ལོ་སོ་སོར་རིས་འཁུར་མ་གནང་བའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༧༡༌ཇ༌༢ རིས་སྙན་ ༡༌༢༌༧ སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་སོན་རིས་ཁ་མ་འདུམ་པའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༧༡་ཇ་༣ རིས་སྙན་ ༤་༢ སོད་བསད་ལྷག་མའི་སྐོར། 
 
༧༡༌ག༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མེད། 
 
 

༧༢༽ མ་ན་ལི་སམ་བོ་ཊ་ཉིན་སོབ།  རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༣ 
 
༧༢༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༡  
 
༧༢༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༡ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༧༢་ཇ་༡ རིས་སྙན་ ༣༌༢ གཏའ་འཇོག་ཁག་གི་བྱུང་འཛིན་མིག་སྟོན་བ་རྒྱུ་མེད་པའི་སྐོར། 
 
༧༢༌ག༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མེད། 
 

༧༣༽ ཤིས་ལོང་སམ་བོ་ཊ་ཉིན་སོབ། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༣ 
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༧༣༌ཀ༽རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༡ 
 
༧༣༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༡ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༧༣་ཇ་༡ རིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་ག་བསྒྱུར་བཏང་བའི་སྐོར། 
 
༧༣༌ག༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མེད། 
 

༧༤༽ སང་ཏོག་སམ་བོ་ཊ་ཉིན་སོབ། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༣ 
 
རིས་གཙང་ཟིན། 

༧ᨅ༽ སོན་ཊ་སམ་བོ་ཊ་གཏན་སོབ། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
༧༥༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༡  
 
༧༥༌ཁ༽  རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༡ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༧༥༌ཇ༌༡ རིས་སྙན་ ༣༌༢ རྒྱུན་གྲོན་དངུལ་ལྷག་ག་བསྒྱུར་སྐོར། 
 
༧༥༌ག༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མེད། 
 

 
༧༦༽ སྤུ་རུ་ཝ་ལ་སམ་བོ་ཊ་ཉིན་སོབ། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 

 
རིས་གཙང་ཟིན། 
 

༧༧༽ བདེ་སིད་གིང་སམ་བོ་ཊ་ཉིན་སོབ། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༣ 
 
༧༧༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༢ 
 
༧༧༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༢ 
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མང་རིས་སྙན་ཐོ་  ༧༧་ཇ་༡ རིས་སྙན་ ༡་༡་༤ སོན་རིས་སིག་གཞི་དང་འགལ་བའི་སོན་གནད་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༧༧༌ཇ༌༢ རིས་སྙན་ ༡༌༡༌༥ བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་ག་བསྒྱུར་བཏང་བའི་སྐོར། 
 
༧༧༌ག༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མེད། 
 

༧༨༽ ཅོན་ཏ་ར་སམ་བོ་ཊ་ཉིན་སོབ། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
༧༨༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༥  
༧༨༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༥ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༧༨་ཇ་༡ རིས་སྙན་ ༣་༡ འཛིན་ཁང་གསར་རྒྱག་གན་རྒྱ་ལྟར་བྱུང་མེད་པའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༧༨༌ཇ༌༢ རིས་སྙན་ ༣༌༢ བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་ཆ་མ་གནང་བའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་  ༧༨༌ཇ༌༣ རིས་སྙན་ ༣༌༣ སིར་ཉིན་སོབ་ཀི་རིས་ཁྲ་ཟླ་སིལ་ཞུ་འཚེམ་སོང་བའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་  ༧༨༌ཇ༌༤ རིས་སྙན་ ༣༌༡༠ བདལ་གའི་ཐོབ་ཐང་སིག་གཞི་དང་འགལ་འཛོལ་སོང་བའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་  ༧༨༌ཇ༌༥ རིས་སྙན་ ༦༌༡ བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར། 
 
༧༨༌ག༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མེད། 
 

༧༩༽ སོག་རེ་སོང་སམ་བོ་ཊ་གཏན་སོབ། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༣ 
 
རིས་གཙང་ཟིན། 
 

༨༠༽ ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གིང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
༨༠༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༡  
 
༨༠༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༡ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༠་ཇ་༡ རིས་སྙན་ ༢་༥། སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བར་སོང་བའི་སྐོར། 
 
༨༠༌ག༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མེད། 
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༨༡༽ མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ།  རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༣ 
 
༨༡༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༧  
 
༨༡༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༣ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༡་ཇ་༡ རིས་སྙན་ ༡་༢་༡༥ བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་ཁ་དབང་སྤུས་གཟིགས་བས་པའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༡་ཇ་༦ རིས་སྙན་ ༣་༨ བསྒྱུར་དཀའི་ཁ་དབང་རིས་ལེན་རིས་སོད་ཁམས་གཙང་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༡༌ཇ༌༧ རིས་སྙན་ ༤༌༢ སོད་བསད་ལྷག་མ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
 
༨༡༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༤ 
༨༡༌ག༌༡༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༡་ཇ་༢ རིས་སྙན་ ༡་༢་༡༦། སོབ་གྲྭའི་ཚོང་ཁང་ (Tuck Shop) ནས་སོབ་ཕྲུག་ལ་ཚོང་འབབ་
དང་སོབ་ཕྲུག་ལག་དངུལ་ (Students' Pocket Money) ནས་གཅོག་འཐེན་ཞུས་འབབ་གཉིས་དབར་བར་ཁྱད་སོར་ 
༡༡,༨༠༩།༠༠ ཐོན་པའི་ཐད། རིས་སྙན་ནང་གསལ་སོབ་ཕྲུག་གི་རྔན་དངུལ་རིས་ཁྲ་ཇི་བཞིན་མེད་ཁར་བར་བཟོས་ཡོང་གཞིའི་དྭོགས་
གནས་འདུག་ན། རིས་ཁྲ་ཆ་ཚང་དབུས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་སྙན་ཐོ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་རིས་དཔོན་གིས་བསར་ཞིབ་སྐབས་སོབ་ཕྲུག་ལག་དངུལ་ནས་གཅོག་འཐེ ན་ཞུས་འབབ་སོར་ 
༧༨,༤༦༨།༠༠ ནས་ཟོག་དེབ་ནང་གསལ་བགོ་འགྲེམས་ཞུས་པ་སོར་ ༧༥,༤༥༩།༠༠ གཅོག་འཐེན་གིས་བར་ཁྱད་ངོ་མ་སོར་ 
༣,༠༠༩།༠༠ ཆགས་པའི་གནས་སྟངས་ཟུར་སར་དང་བཅས་པ་ཕུལ་འདུག་ན། བར་ཁྱད་དངུལ་འབབ་སོར་ ༣,༠༠༩།༠༠ སྐོར་
རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༨༡༌ག༌༢༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༡་ཇ་༣ རིས་སྙན་ ༣་༣། སིག་གཞི་དང་འགལ་ནས་གུང་གསེང་འཕར་མ་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བའི་
ཐད།གནད་དོན་འདི་དག་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་སྙན་སེང་གིས་ཐག་གཅོད་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སམ་བོ་ཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཐག་གཅོད་ཀིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༨༡༌ག༌༣༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༡་ཇ་༤ རིས་སྙན་ ༣་༤། རྡོ་བཞུན་རླངས་རྫས་པུ་རིལ་དང་འབེལ་བའི་སོན་གནད་ཐད། པུ་རིལ་
གི་གཏའ་མ་དང་གྲངས་ཚད་ངེས་ཅན་ཇི་ཡིན་སྐོར་རྡོ་བཞུན་རླངས་རྫས་ཡིག་ཚང་དུ་འབེལ་བ་ཞུས་ཏེ། གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
གཙང་བཟོ་ཐུབ་ཐབས་ཆེད་མུ་མཐུད་འབད་བརོན་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
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༨༡༌ག༌༤༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༡་ཇ་༥ རིས་སྙན་ ༣་༧། ལས་གཞིའི་མ་དངུལ་ཕན་ཚུན་མ་མཐུན་པའི་སོན་གནད་ཐད། རིས་
བཅོས་ཀིས་རིས་ལོ་རེས་མར་རིས་ཁྲ་གཉིས་ཁ་མཐུན་པ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
རིས་ཁྲ་ཁ་མཐུན་པ་བཟོས་པའི་དན་རྟགས་ཕུལ་འབོར་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 

 
༨༢༽ མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 

 
༨༢༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༢༧  
 
༨༢༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༢༤ 
མ ང ་ ར ི ས ་
སྙན་ཐོ་ཨང། 

ར ི ས ་ སྙ ན ་
ཨང། 

དོན་གནད་སྙིང་བསྡུས། 

༨༢༌ཇ༌༡ ༡༌༢༌༡ རྒྱུ་ཆ་མཁོ་སྒྲུབ་ལྟར་བེད་སོད་ཟིན་པའི་ཁུངས་སེལ་ཡིག་ཆ་མིག་སྟོན་དགོས་པའི་སྐོར། 
༨༢༌ཇ༌༢ ༡༌༢༌༦ ཨར་ལས་ལས་གཞི་དུས་འགངས་སྐོར། 
༨༢༌ཇ༌༣ ༡༌༢༌༧ ས་ཆའི་མ་གནས་རིས་འཁུར་གནང་ཕོགས་སྐོར། 
༨༢༌ཇ༌༤ ༡༌༢༌༩ རྒྱུ་ཆ་མཁོ་སྒྲུབ་ལྟར་ཡིག་ཆ་མིག་སྟོན་དགོས་པའི་སྐོར། 
༨༢༌ཇ༌༥ ༡༌༢༌༡༠ བགྲེས་ཕོགས་ནས་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་འབབ་གཅོག་འཐེན་མ་གནང་བའི་སྐོར།  

བགྲེས་ཕོགས་ནས་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་འབབ་གཅོག་འཐེན་མ་གནང་བར་འགན་ལྷན་ནས་ཆག་ཡང་
ཐག་གཅོད་བས་འདུག་པ་ལྟར། ད་རེས་ལན་གཅིག་འགྲིགས་པར་བས་ཀང་སད་མར་ཁྲིམས་སིག་
དགོངས་དོན་ཆད་ལུས་མེད་པ་བསྡུ་དགོས། 

༨༢༌ཇ༌༦ ༡༌༢༌༡༡༌༣ Master Degreeསོབ་ཡོན་གནང་ཕོགས་སྐོར། 
༨༢༌ཇ༌༧ ༡༌༢༌༡༢༌༣ རིས་མཚམས་ཉིན་སོབ་ཡོན་ཡོང་བསད་དང་། ས་འདོན་གི་ཐོ་གཞུང་བཟོ་སོལ་མེད་པའི་སྐོར། 
༨༢༌ཇ༌༨ ༡༌༢༌༡༣ དངུལ་ཁང་ནང་དངུལ་བཅུག་བཏོན་དུས་ཐོག་རིས་འཁུར་གནང་སོལ་མེད་པའི་སྐོར། 
༨༢༌ཇ༌༩ ༣༌༢ སིག་གཞི་བསར་བཅོས་ལུགས་མཐུན་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། 
༨༢༌ཇ༌༡༠ ༣༌༥ བོགས་ལེན་པ་Mani & Associatesནས་ཨར་ལས་མཇུག་སོང་མ་ཐུབ་པའི་སྐོར། 
༨༢༌ཇ༌༡༡ ༣༌༦ བོད་ཁྱིམ་རང་ནས་ཨར་ལས་མཇུག་སོང་གནང་བཞིན་པའི་སྐོར། 
༨༢༌ཇ༌༡༢ ༣༌༧ འགྲོ་གྲོན་ལ་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་དང་སིལ་འཛིན་སོགས་གང་ཡང་མེད་པའི་སྐོར། 
༨༢༌ཇ༌༡༦ ༣༌༡༢ དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་སེད་ཁ་སོར་ ༡,༧༥,༠༠༦།༠༠ སྐོར། 
༨༢༌ཇ༌༡༧ ༣༌༡༤༌༡ སོབ་ཡོན་ཆེད་དགོས་མཁོའ་ིཡིག་ཆ་འཐུས་གཙང་མེད་པའི་སྐོར། 
༨༢༌ཇ༌༡༨ ༣༌༡༤༌༣།ཁ Tuition fee སིག་གཞི་ནས་འགལ་ཏེ་ཞུ་སོད་བས་པའི་སྐོར། 
༨༢༌ཇ༌༡༩ ༣༌༡༥ སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར། 
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༨༢༌ཇ༌༢༠ ༤༌༢༌༡ ཉིན་གའི་ག་འབབ་ནས་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་འབབ་གཅོག་འཐེན་མ་གནང་བའི་སྐོར། 
༨༢༌ཇ༌༢༡ ༦༌༡༌༡ ཉིན་གའི་ག་འབབ་ནས་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་འབབ་གཅོག་འཐེན་མ་གནང་བའི་སྐོར། 
༨༢༌ཇ༌༢༢ ༦༌༡༌༢ བགྲེས་ཕོགས་ནས་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་མ་གནང་བའི་སྐོར། སྙན་ཐོ་ ༨༢༌ཇ༌༥ དང་མཚུངས། 
༨༢༌ཇ༌༢༣ ༦༌༢ སིག་གཞི་བསར་བཅོས་ལུགས་མཐུན་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། 
༨༢༌ཇ༌༢༤ ༦༌༧ སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར། 
༨༢༌ཇ༌༢༥ ༨༌༡ སིག་གཞི་བསར་བཅོས་ལུགས་མཐུན་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། 
༨༢༌ཇ༌༢༦ ༡༡༌༡ བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར། 
༨༢༌ཇ༌༢༧ ༡༡༌༢ བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར། 

 
༨༢༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༣ 
༨༢༌ག༌༡༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༢་ཇ་༡༣ རིས་སྙན་ ༣་༣་༩། SBI Dehra Dun དངུལ་ཁང་ཨང་ ༤།༤༡༨ GDF ཐད། 
དྭོགས་འདིའི་ལན་འདེབས་ནང་གསལ་མུ་མཐུད་བརད་གཅོད་ཀིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ལན་འདེབས་ནང་ད་དུང་མུ་མཐུད་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་གསལ་བ་ལྟར་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། ཅི་སྟེ་ཡིག་ཆ་ཁག་རེད་སོན་མ་
བྱུང་ཚེ་འགན་ལྷན་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏེ་ལུགས་མཐུན་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༨༢༌ག༌༢༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༢་ཇ་༡༤ རིས་སྙན་ ༣་༡༠། ཁ་དབང་ཐོ་དེབ་འབི་ཉར་དང་མ་གནས་རིས་འཁུར་གནང་ཕོགས་
ཐད།རིས་སྙན་དགོངས་དོན་བོད་ཁྱིམ་གི་ས་ཁང་ཐོ་དེབ་ཚུལ་མཐུན་འབི་ཉར་དགོས་པ་མ་ཟད། རིས་ལོ་རེས་མར་རིས་ཞིབ་པར་
མིག་སྟོན་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ཁ་དབང་ཐོ་དེབ་འབི་ཉར་དང་མ་གནས་རིས་འཁུར་ལུགས་མཐུན་འབི་ཉར་བས་པའི་དན་རྟགས་ཕུལ་འབོར་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་
དགོས། 
 
༨༢༌ག༌༣༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༢་ཇ་༡༥ རིས་སྙན་ ༣་༡༡། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་གི་སེད་འབབ་རིས་འཁུར་མ་བྱུང་བའི་ཐད། 
དྭོགས་འདིའི་ལན་འདེབས་ནང་གསལ་སེད་འབབ་ཐོབ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
དངུལ་ཁང་ལ་འབེལ་བ་ཞུ་མུས་ཡིན་སྐོར་གསལ་བ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 

༨༣༽རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སི་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
༨༣༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༡༦  
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༨༣༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༡༣ 
མང་རིས་སྙན་
ཐོ་ཨང། 

རིས་སྙན་
ཨང། 

དོན་གནད་སྙིང་བསྡུས། 

༨༣༌ཇ༌༡ ༡༌༢༌༡ མེག་ལོར་ཉིན་སོབ་ས་ཆའི་ཁྲིམས་རོག་སྐོར། 
༨༣༌ཇ༌༢ ༡༌༢༌༢ སིག་གཞི་ལྟར་མ་གནས་པའི་སྐོར། 
༨༣༌ཇ༌༣ ༡༌༢༌༤ ཕི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་དེབ་སེལ་མེད་པའི་སེ་ཚན་ལ་རོགས་དངུལ་ཕིར་སོད་གནང་བའི་སྐོར། 
༨༣༌ཇ༌༤ ༡༌༢༌༩ ཕི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་དངུལ་ཁང་གཅིག་ལས་མང་བ་བརྒྱུད་བྱུང་བའི་སྐོར། 
༨༣༌ཇ༌༥ ༡༌༢༌༡༠ སིག་གཞི་ལྟར་ཕག་བསྟར་མ་གནང་བའི་སྐོར། 
༨༣༌ཇ༌༦ ༡༌༢༌༡༡ འགན་ལྷན་གི་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་༦༠དགེ་ར་ཚོགས་པའི་ཆེད་བཏོན་པའི་སྐོར། 
༨༣༌ཇ༌༩ ༣༌༡ ལས་བེད་པའི་བུ་ཕྲུག་གི་སོབ་དོད་སོད་ཕོགས་ཀི་སིག་གཞི་དང་འགལ་བའི་སྐོར། 
༨༣༌ཇ༌༡༠ ༣༌༢ ཕི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་དེབ་སེལ་མེད་པའི་སེ་ཚན་ལ་རོགས་དངུལ་ཕིར་སོད་གནང་བའི་སྐོར། 
༨༣༌ཇ༌༡༡ ༣༌༨ ཟླ་མཇུག་སོ་སོའ་ིནང་དངུལ་ལྷག་མེད་པར་འཕར་སོང་ཕིན་པའི་Negative balanceསྐོར། 
༨༣༌ཇ༌༡༢ ༣༌༩ ཕི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་དངུལ་ཁང་གཅིག་ལས་མང་བའི་ནང་བྱུང་བའི་སྐོར། 
༨༣༌ཇ༌༡༤ ༣༌༡༡ ཤེས་ཡོན་བུན་གཡར་གནང་བ་ངོ་སོང་གི་ངོ་བོར་རིས་འཁུར་གནང་བའི་སྐོར། 
༨༣༌ཇ༌༡༥ ༤༌༡ ཡོང་བསད་ལྷག་མ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
༨༣༌ཇ༌༡༦ ༤༌༢ སོད་བསད་ལྷག་མ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 

 
༨༣༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༣ 
༨༣༌ག༌༡༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༣་ཇ་༧ རིས་སྙན་ ༡་༢་༡༢། བོད་ཁྱིམ་སོབ་ཡོན་མ་དེབ་ནང་གསལ་ལྟར་ར་འཛིན་ཕག་བསྟར་མ་
བྱུང་བའི་ཐད། སོབ་ཡོན་ལམ་སྟོན་མ་དེབ་ནང་གསལ་ལྟར་བུན་གཡར་འགན་ལེན་པ་ངེས་པར་དགོས་གལ་དང་། མ་འོངས་དེ་ལྟར་
ཕག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ་མ་ཟད། བུན་གཡར་བསྡུ་བསད་ལྷག་མ་རྣམས་གང་མགོགས་བསྡུ་བཞེས་ཀིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སོབ་མ་ཚོར་བུན་གཡར་གནང་བ་རྣམས་ལ་འགན་ལེན་མ་དགོས་པར་བོད་ཁྱིམ་སི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དམིགས་
བསལ་གྲོས་ཆོད་གཅིག་བཞག་ཡོད་འདུག མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༣༌ཇ༌༨ དང་ ༨༣༌ཇ༌༡༣ འབེལ་ཆགས་ལ་སོང་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༢ 
ནས་ ༢༠༡༢ བར་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་བུན་གཡར་ཞུས་པའི་ཁྱོན་ཧིན་སོར་ ༤༩,༤༣,༥༠༩།༠༠ ནས་ད་བར་ཕིར་སོག་བྱུང་བ་སོར་ 
༢༡,༨༤,༢༥༣།༠༠ འཐེན་འཕོས་བུ་ལོན་བསྡུ་བསད་སོར་ ༢༧,༥༩,༢༥༦།༠༠ ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཁག་ཅིག་ལོ་མང་སོང་འདུག་ན། 
འགན་ལྷན་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་པའི་བདའ་འདེད་ཀིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༨༣༌ག༌༢༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༣་ཇ་༨ རིས་སྙན་ ༡་༢་༡༣། སོབ་ཡོན་བུན་གཡར་བསྡུ་བསད་ཐད། སོབ་ཡོན་བུན་གཡར་བསྡུ་ 
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བསད་བསོམས་འབོར་ཆེན་པོ་འདུག་ན། བསྡུ་བཞེས་ཐད་དམ་དོན་དགོས་གལ་དང་། ལྷག་པར་ལོ་མང་སོང་བ་རྣམས་གང་
མགོགས་བསྡུ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༣༌ཇ༌༧ དང་གཅིག་མཚུངས། 
 
༨༣༌ག༌༣༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༣་ཇ་༡༣ རིས་སྙན་ ༣་༡༠། བོད་ཁྱིམ་སོབ་ཡོན་མ་དེབ་ནང་གསལ་ལྟར་ར་འཛིན་ཕག་བསྟར་མ་
བྱུང་བའི་ཐད། སོབ་ཡོན་ལམ་སྟོན་མ་དེབ་ནང་གསལ་ལྟར་བུན་གཡར་འགན་ལེན་པ་ངེས་པར་དགོས་གལ་དང་། མ་འོངས་དེ་ལྟར་
ཕག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ་མ་ཟད། བུན་གཡར་བསྡུ་བསད་རྣམས་གང་མགོགས་བསྡུ་བཞེས་ཀིས་རིས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༣༌ཇ༌༧ དང་གཅིག་མཚུངས། 
 

༨༤༽ ལ་དྭགས་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེའི་སོབ་གྲྭ  རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
༨༤༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༢༡  
 
༨༤༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༡༨ 
མ ང ་ ར ི ས ་
སྙན་ཐོ་ཨང། 

ར ིས ་སྙན ་
ཨང། 

དོན་གནད་སྙིང་བསྡུས། 

༨༤༌ཇ༌༡ ༢༌༢ ཨར་པོའ་ིལས་གཞི་སྐོར། 
༨༤༌ཇ༌༣ ༢༌༤ ཡོང་འབབ་ཀི་ཞིབ་ཕའི་ཡིག་ཆ་མེད་པའི་སྐོར། 
༨༤༌ཇ༌༤ ༢༌༥ དངུལ་ཁང་གི་འདུམ་སིག་རིས་ཤོག་དུས་ཐོག་བཟོ་དགོས་པའི་སྐོར། 
༨༤༌ཇ༌༥ ༢༌༦ རིས་ཁྲར་བཅོས་སིག་དགོས་པའི་སྐོར། 
༨༤༌ཇ༌༦ ༢༌༧ དངུལ་རང་གནང་ཕོགས་བཀོད་ཁྱབ་དང་འགལ་འཛོལ་ཆགས་པའི་སྐོར། 
༨༤༌ཇ༌༧ ༢༌༨ ལོ་མཇུག་ཟོག་ལྷག་སྐོར། 
༨༤༌ཇ༌༨ ༢༌༩ ཟོག་བེད་མེད་ཤུགས་ཆེ་ཐོན་པའི་སྐོར། 
༨༤༌ཇ༌༡༡ ༢༌༡༢ རིན་ཚད་འགྲན་ཤོག་བསྡུ་ལེན་མ་གནང་བའི་སྐོར། 
༨༤༌ཇ༌༡༢ ༢༌༡༣ འགྲོ་གྲོན་ཁག་ཅིག་ལ་བྱུང་འཛིན་མཉམ་སར་མེད་པའི་སྐོར། 
༨༤༌ཇ༌༡༣ ༢༌༡༤༌༡ སྨན་ཁག་ཅིག་ཟོག་དེབ་ནང་རིས་འཁུར་མེད་པའི་སྐོར། 
༨༤༌ཇ༌༡༤ ༢༌༡༤༌༢ སྐམ་གོག་འཕྲུལ་འཁོར་གི་སྣུམ་ཟོག་ལ་ཐོ་དེབ་མེད་པའི་སྐོར། 
༨༤༌ཇ༌༡༥ ༢༌༡༥ སོང་ཁྲའི་སྟེང་བཀའ་འཁྲོལ་མཚན་རྟགས་མེད་པའི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར། 
༨༤༌ཇ༌༡༦ ༢༌༡༧ ཐོ་གཞུང་རིས་ཁ་མ་མཐུན་པའི་སྐོར། 
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༨༤༌ཇ༌༡༧ ༢༌༡༨ ཕི་རྒྱལ་དངུལ་ལོར་ Foreign Currency སྐོར། 
༨༤༌ཇ༌༡༨ ༢༌༡༩ བསྒྱུར་དཀའི་ཁ་དབང་རིས་འཁུར་གནང་ཕོགས་སྐོར། 
༨༤༌ཇ༌༡༩ ༢༌༢༠ ཁུངས་ལན་བྱུང་འཛིན་མེད་པའི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར། 
༨༤༌ཇ༌༢༠ ༣༌༡ ཡོང་བསད་ལྷག་མ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
༨༤༌ཇ༌༢༡ ༣༌༢ སོད་བསད་ལྷག་མ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 

 
༨༤༌ག༽  ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༣ 
༨༤༌ག༌༡༽མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༤་ཇ་༢ རིས་སྙན་ ༢་༣། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའི་ཟུར་རིས་ཉར་བའི་གནད་དོན་གཉིས་ཕན་ཚུན་
འབེལ་ཆགས་ཡིན་པ་དང་། ནང་དོན་ཡང་རིས་སིག་དང་འགལ་རིགས་ཚབས་ཆེན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་འདུག་པ་མ་ཟད། ལན་འདེབས་
ཀང་ཇི་བཞིན་མེད་པར་སོང་། ཐག་གཅོད་དཀའ་བར་བརྟེན་སི་ཁྱབ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ནས་གནད་དོན་འདི་གཉིས་ཐོག་ཞིབ་
འཇུག་མཐིལ་ཕིན་གནང་སྟེ་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་འབུལ་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས། 
མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ལམ་སྟོན་ལྟར་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེའི་ངོས་ནས་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ལ་ཞིབ་འཇུག་དགོས་པའི་ཞུ་
སྙན་ཕུལ་ཟིན་འདུག་པ་ལྟར། རིས་ཞིབ་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་སྙན་ཐོ་བོད་ཁྱིམ་འགན་ལྷན་ལ་ཁུངས་སོད་ཀིས་ཐག་གཅོད་ཇི་གནང་
གི་འད་བཤུས་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕུལ་ཏེ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༨༤༌ག༌༢༽  མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༤་ཇ་༩ རིས་སྙན་ ༢་༡༠། བཟའ་བཅའི་ཟོག་ཆད་ཐད།    བཟའ་བཅའི་ཟོག་ཆད་སོར་ 
༡༤,༣༦,༨༦༢།༠༠ ཐོན་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་འོས་འཚམ་མ་ཡིན་པ་དང་། གནད་དོན་འདིའི་ཐོག་སི་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནས་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ལ་སྙན་གསེང་བཀའ་འཁྲོལ་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དང་། སད་མར་རིས་སྙན་ནང་གསལ་འགན་འཛིན་དང་། རིས་
པ།གཉེར་པ་བཅས་ནས་ཟོག་དེབ་ནང་བྱུང་སོང་ལྷག་གསུམ་གི་གནས་སྟངས་འབི་ཉར་འཐུས་གཙང་དགོས་པ་མ་ཟད། ཟོག་རིགས་
བགོ་འགྲེམས་བ་ཡུལ་ཁྱིམ་སེ་སོགས་ནས་ཀང་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཟོག་དེབ་ཚུལ་མཐུན་འབི་ཉར་ངེས་པར་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེའི་ངོས་ནས་ནང་ཞིབ་གཅིག་གནང་འདུག་ནའང་། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་བསར་ཞིབ་དགོས་པའི་བཀོད་
ཁྱབ་བཏང་ཟིན་འདུག་པ་ལྟར། སང་མེད་དུ་མ་སོང་བར་ཞིབ་འཇུག་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༨༤༌ག༌༣༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༤་ཇ་༡༠ རིས་སྙན་ ༢་༡༡་༢། རྡོ་བཞུན་རླངས་རྫས་དགང་ག་ (Gas Refill Charges) རིས་
ཆད་ཐོན་པའི་ཐད། རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ནང་གསལ་ཞིབ་འཇུག་འཐུས་གཙང་གནང་སྟེ་སི་ལ་གོང་གུན་མི་ཡོང་བ་གནང་དགོས་
པ་མ་ཟད། རིས་ལོ་རེས་མར་རིས་ཞིབ་པས་དེ་དོན་མཇུག་གནོན་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེའི་ངོས་ནས་ནང་ཞིབ་ཀི་སྙན་ཐོ་འབོར་འདུག་ནའང་། ད་དུང་ཞིབ་འཇུག་ཁ་གསལ་བས་ཏེ་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་
གསེང་དང་འབེལ་ལུགས་མཐུན་ཐག་གཅོད་ཀིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
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༨ᨅ༽ སེང་ལོར་བོད་ཕྲུག་སོད་ཤག་དང་། སོབ་ཡོན་སེ་ཚན། རིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༣ 

 
༨༥༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༡༨ 
 
༨༥༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༡༥ 
མ ང ་ ར ི ས ་
སྙན་ཐོ་ཨང། 

ར ིས ་སྙན ་
ཨང། 

དོན་གནད་སྙིང་བསྡུས། 

༨༥༌ཇ༌༡ ༡༌༡༌༡༌༡ སོབ་ཡོན་འཕར་ཐོལ་སོང་བ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
༨༥༌ཇ༌༢ ༡༌༡༌༡༌༢ བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེ་ཚན་པ་ཁག་ནས་ཡོང་བསད་རྣམས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
༨༥༌ཇ༌༣ ༡༌༢༌༡ རིས་ཀི་གནས་སྟངས་ལ་ལེགས་བཅོས་དགོས་པའི་སྐོར། 
༨༥༌ཇ༌༤ ༡༌༢༌༢ ལས་ཤག་གི་ཁང་ག་སིག་གསལ་ལྟར་བསྡུ་བཞེས་བྱུང་མེད་པའི་སྐོར། 
༨༥༌ཇ༌༥ ༡༌༢༌༣ འགྲོ་གྲོན་ཁག་ལ་འགན་འཛིན་གི་ཆོག་མཆན་མཚན་རྟགས་མེད་པའི་སྐོར། 
༨༥༌ཇ༌༦ ༡༌༢༌༤ སྣུམ་འཁོར་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའི་སོན་གནད་སྐོར། 
༨༥༌ཇ༌༨ ༡༌༢༌༦ སོབ་ཕྲུག་སྨན་བཅོས་ཀི་སིལ་འཛིན་ལ་ཞིབ་འཇུག་འཐུས་གཙང་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། 
༨༥༌ཇ༌༩ ༡༌༢༌༩ རིས་ཁྲར་བཅོས་སིག་དགོས་པའི་སྐོར། 
༨༥༌ཇ༌༡༠ ༡༌༢༌༡༠ ལས་ཤག་གི་ཁང་ག་སིག་གསལ་ལྟར་བསྡུ་བཞེས་བྱུང་མེད་པའི་སྐོར། 
༨༥༌ཇ༌༡༢ ༣༌༢ སིག་གསལ་ལྟར་སོར་ ༥,༦༧,༨༥༧ འབབ་ཀི་སྨན་རིན་ཕིར་སོག་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། 
༨༥༌ཇ༌༡༣ ༣༌༣ འགན་ལྷན་གི་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་ཡོང་བསད་སོད་བསད་རིས་བསུབ་བཏང་བའི་སྐོར། 
༨༥༌ཇ༌༡༤ ༣༌༥ ལས་ཤག་གི་ཁང་ག་སིག་གསལ་ལྟར་བསྡུ་བཞེས་བྱུང་མེད་པའི་སྐོར། 
༨༥༌ཇ༌༡༦ ༣༌༧ སོབ་ཡོན་འཕར་འཐོལ་སོང་བ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
༨༥༌ཇ༌༡༧ ༤༌༡ ཡོང་བསད་ལྷག་མ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
༨༥༌ཇ༌༡༨ ༤༌༢ སོད་བསད་ལྷག་མ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 

 
༨༥༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༣ 
༨༥༌ག༌༡༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༥་ཇ་༧ རིས་སྙན་ ༡་༢་༥། སོབ་ཡོན་འཕར་ཐོལ་སོང་བའི་སོན་གནད་ཐད། འཕར་འཐོལ་ཕིན་ཟིན་
པ་རྣམས་སོབ་ཕྲུག་སོ་སོའ་ིསོབ་ཡོན་ནས་གཅོག་འཐེན་དགོས་པ་དང་། མ་འོངས་པར་དེ་རིགས་མི་ཡོང་བ་དམ་དོན་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སོབ་ཡོན་འཕར་ཐོལ་སོང་བ་ལྷག་འཕོས་སོར་ ༢༡,༠༥༡།༠༠ མུ་མཐུད་བསྡུ་ཐབས་ངེས་པར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་གསལ་བ་ལྟར་རིས་གཙང་
བཟོ་དགོས། 
 



49 

 

༨༥༌ག༌༢༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༥་ཇ་༡༡ རིས་སྙན་ ༣་༡། རིས་ཟུར་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་ནས་སོར་ ༧,༤༧,༥༨༢།༠༠ སོབ་ཡོན་འཕར་
ཐོལ་ཕིར་སོད་དང་སེར་བཟོས་བས་པའི་ཐད།འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་ཚབས་ཆེའི་གནད་དོན་ཞིག་ལ་སོང་།  བོད་ཁྱིམ་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ཐོག་སྙན་སེང་བཀའ་འཁྲོལ་གིས་མ་འོངས་གནང་ཕོགས་ཀི་ལམ་སྟོན་ཞུ་དགོས་པ་དང་། སོབ་ཡོན་འཕར་འཐོལ་འབྱུང་
རེན་ཐད་རིས་ཞིབ་པས་བཏོན་པའི་ལམ་སྟོན་ཁག་ལག་བསྟར་གིས་མ་འོངས་དཀའ་རོག་འདི་རིགས་མི་ཡོང་བ་དམ་དོན་དགོས་རྒྱུ། 
དེ་ནས་སོབ་མར་སོབ་ཡོན་འཕར་འཐོལ་སད་པ་བསོམས་སོར་ ༤,༥༦,༥༦༩།༠༠ ནས་སོབ་མ་ཁག་ཅིག་གིས་ཕིར་སོག་བྱུང་བ་
སོར་ ༡,༠༠,༥༩༤།༠༠ འཐེན་འཕོས་ལྷག་བསད་སོར་ ༣,༥༥,༩༧༥།༠༠ དེ་དག་འབེལ་ཡོད་སོབ་མ་ཚོའི་ས་ནས་ཕིར་བཞེས་
དགོས་པ་དང་། དེ་མིན་སོབ་ཡོན་སེར་བཟས་བས་པ་ཁྱོན་བསོམས་སོར་ ༢,༩༡,༠༡༣།༠༠ ནས་ད་བར་དོ་བདག་རིས་ཟུར་ནོར་བུ་
ཚེ ་རིང་གི ་གསོག་དངུལ་ནས་གཅོག་འཐེན་དང་ཕིར་སོག་བྱུང་བ་བཅས་སོར་  ༤༦,༡༢༣།༠༠ འཐེན་འཕོས་སོར་ 
༢,༤༤,༨༩༠།༠༠ དེ་དག་འདི་མུར་ནར་འགངས་སུ་མ་བཞག་པར་གང་མགོགས་བསྡུ་བཞེས་ཀིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སོབ་ཕྲུག་ནས་སོབ་ཡོན་འཕར་འཐོལ་ཡོང་བསད་ལྷག་མ་སོར་ ༢,༡༤,༨༩༠།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་གལ་
དང་། རིས་ཟུར་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་ནས་སེར་ཟས་བས་པའི་ཡོང་བསད་ལྷག་མ་སོར་ ༢,༤༤,༨༩༠།༠༠ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀིས་
རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༨༥༌ག༌༣༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༥་ཇ་༡༥ རིས་སྙན་ ༣་༦། སོར་ ༣,༠༡༨།༠༠ ཀི་ཁ་པར་འགྲོ་གྲོན་གི་ངོ་སོང་ཉིས་ཟློས་བཏང་
བའི་ཐད། རིས་ཞིབ་ནས་ཉིས་ཟློས་སོང་བའི་སྐོར་ཞིབ་གནས་བཏོན་འདུག་ན། དེར་ལན་འདེབས་འཐུས་གཙང་ཞུ་དགོས་པ་དང་། 
དེ་མིན་རིས་སྙན་ནང་གསལ་ལྟར་འབེལ་ཡོད་སུ་ཆགས་ནས་དངུལ་འབོར་སྒྲུབ་འཇལ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ཁ་པར་གི་འགྲོ་གྲོན་སོར་ ༡༦༩༡།༠༠ ལས་བྱུང་མེད་པ་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་བཤད་གནང་དོན་བཞིན་འགྲིགས་པ་
ཕུད་འཕོས་རིས་ཟུར་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་ནས་ཡོང་བསད་སོར་ ༡,༣༢༧།༠༠ གང་མྱུར་བསྡུ་བཞེས་ཀིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 

༨༦༽ ལི་ལི་བོད་ཁྱིམ་སོད་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༣ 
 
༨༦༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༩ 
༨༦༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༩ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༦༌ཇ༌༡ རིས་སྙན་ ༡༌༡༌༢ སིག་མཐུན་བཀའ་འཁྲོལ་དགོས་པའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༦༌ཇ༌༢ རིས་སྙན་ ༡༌༡༌༣ སོར་ ༢༠,༠༠༠ ལས་བརྒལ་བ་དངུལ་རང་ཞུ་སོད་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༦༌ཇ༌༣ རིས་སྙན་ ༡༌༡༌༥ སོར་ ༢༠,༠༠༠ ལས་བརྒལ་བ་དངུལ་རང་ཞུ་སོད་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༦༌ཇ༌༤ རིས་སྙན་ ༣༌༡ (༣༌༡༌༡།༣༌༡༌༢།༣༌༡༌༣།༣༌༡༌༤) ཨར་པོའ་ིལས་གཞི་དང་འབེལ་བའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༦༌ཇ༌༥ རིས་སྙན་ ༣༌༤ སོབ་ཡོན་ཞུ་ཕོགས་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༦༌ཇ༌༦ རིས་སྙན་ ༣༌༥ སོར་ ༢༠༠༠༠ མཐོ་སོབ་སོབ་འཇུག་སྐབས་ཀི་འགྲོ་གྲོན་ལ་རྒྱབ་རྟེན་མེད་པའི་སྐོར། 
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མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༦༌ཇ༌༧ རིས་སྙན་ ༣༌༦ ལ་དྭགས་བོད་ཁྱིམ་དང་དེ་གའི་རིས་གསལ་དངུལ་འབོར་གཉིས་མཐུན་མིན་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༦༌ཇ༌༨ རིས་སྙན་ ༤༌༡ ཡོང་བསད་ལྷག་མ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༦༌ཇ༌༩ རིས་སྙན་ ༤༌༢ སོད་བསད་ལྷག་མ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
 
༨༦༌ག༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མེད། 
 

༨༧༽ སེ་ལ་ཀུ་ཡེ་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེའི་སོབ་གྲྭ  རིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༢ 
 
༨༧༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༤ 
 
༨༧༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༤ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༧་ཇ་༡ རིས་སྙན་ ༡་༢་༢། ཨར་ལས་རྒྱུ་ཆ་ལྷག་བསད་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་  ༨༧༌ཇ༌༢ རིས་སྙན་ ༣༌༢ སོབ་གྲྭའི་བེད་སོ་ཁག་གི་ཡོང་འབབ་བསྡུ་ཕོགས་ལ་ཡིག་ཆ་བདག་ཉར་དགོས་པའི་
སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༧་ཇ་༣ རིས་སྙན་ ༤་༡ ཡོང་བསད་ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་རིས་ལོ་རེས་མའི་ནང་ཚུན་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་  ༨༧༌ཇ༌༤ རིས་སྙན་ ༤༌༢ སོད་བསད་ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
 
༨༧༌ག༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མེད། 
 

༨༨༽ རྡ་ཤོད་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེའི་སོབ་གྲྭ རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
༨༨༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༤  
༨༨༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༤ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་  ༨༨༌ཇ༌༡ རིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་  ༨༨༌ཇ༌༢ རིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ བསྒྱུར་དཀའི་ཁ་དབང་མ་དེབ་ནང་ཐོ་འགོད་མ་གནང་བའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༨་ཇ་༣ རིས་སྙན་ ༤་༡་༠ ཡོང་བསད་ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༨་ཇ་༤ རིས་སྙན་ ༤་༢་༠ སོད་བསད་ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
 
༨༨༌ག༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མེད། 
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༨༩༽ བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེའི་བཟོ་གྲྭ  རིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༢ 
 
༨༩༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༢༥  
 
༨༩༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༢༡ 
མ ང ་ ར ི ས ་
སྙན་ཐོ་ཨང། 

ར ི ས ་ སྙ ན ་
ཨང། 

དོན་གནད་སྙིང་བསྡུས། 

༨༩༌ཇ༌༡ ༡༌༢༌༡ ཆེས་མཐོའ་ིརིས་ཞིབ་པའི་རིས་ཁྲ་ཆ་ལག་མ་ཚང་བའི་སྐོར། 
༨༩༌ཇ༌༢ ༡༌༢༌༤ གྲོས་ཆོད་མེད་པར་ག་བསྒྱུར་བཏང་བའི་སོན་གནད་སྐོར། 
༨༩༌ཇ༌༣ ༡༌༢༌༥ དངུལ་ཁང་རིས་འགུལ་མེད་དུ་ (Inactive) ལྷག་པའི་སོན་གནད་སྐོར། 
༨༩༌ཇ༌༤ ༡༌༢༌༦ བྱུང་འཛིན་དང་སིལ་འཛིན་དེབ་མིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའི་སྐོར། 
༨༩༌ཇ༌༥ ༡༌༢༌༧ དངོས་ཡོད་ཟོག་ལྷག་དང་རིས་གསལ་དངུལ་འབོར་གཉིས་མཐུན་གི་མེད་པའི་སྐོར། 
༨༩༌ཇ༌༦ ༡༌༢༌༩ ཟུར་ཚོང་ཁང་གི་ཟོག་དེབ་མིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའི་སྐོར། 
༨༩༌ཇ༌༧ ༡༌༢༌༡༠ ཟུར་རིས་ནང་གསལ་སེ་ཚན་ཁག་གི་གོང་གུན་སྐོར། 
༨༩༌ཇ༌༨ ༡༌༢༌༡༡ དངོས་ཡོད་ཟོག་ལྷག་དང་རིས་གསལ་དབར་དངུལ་འབོར་མཐུན་གི་མེད་པའི་སྐོར། 
༨༩༌ཇ༌༩ ༣༌༣ ཕག་རྟགས་ཚོང་ཁང་གི་རིས་ཁྲ་ནས་གནང་སེས་འཕར་མ་གནང་བའི་སྐོར། 
༨༩༌ཇ༌༡༠ ༣༌༤ བེང་ཀོག་ནས་གོན་ཆས་ཟོག་རིགས་སྤུས་ཉོས་དང་འབེལ་བའི་སྐོར། 
༨༩༌ཇ༌༡༡ ༣༌༩ ཟུར་ཚོང་ཁང་(Corner shop)གི་ལོ་མཇུག་ཟོག་ལྷག་གནས་སྟངས་སྐོར། 
༨༩༌ཇ༌༡༢ ༣༌༡༠ མེག་གྷན་ཚོང་ཁང་གསར་པ་(New shop)ནས་དངོས་ཟོག་རྐུ་ཤོར་བའི་སྐོར། 
༨༩༌ཇ༌༡༣ ༣༌༡༡ ཚོང་ཁྲལ་འབུལ་བསད་རིང་པ་ཚུལ་བཞིན་གཙང་བཟོ་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། 
༨༩༌ཇ༌༡༤ ༣༌༡༢ ཟོག་ལྷག་ལུགས་མཐུན་རིས་བསུབ་མ་གནང་བའི་སྐོར། 
༨༩༌ཇ༌༡༩ ༣༌༡༨ སྟོད་ཐུང་(T-shirt)གི་ཚོང་བསྒྱུར་གནས་སྟངས་སྐོར། 
༨༩༌ཇ༌༢༠ ༣༌༢༠ བོད་ཁྱིམ་བཟོ་གྲྭའི་སི་ཡོངས་གནས་སྟངས་སྐོར། 
༨༩༌ཇ༌༢༡ ༣༌༢༡ མིག་དམར་ལྷུན་གྲུབ་ར་དགོངས་སྐབས་ཐོབ་ཐང་འད་མཉམ་གནང་བའི་སྐོར། 
༨༩༌ཇ༌༢༢ ༤༌༡ ཡོང་བསད་ལྷག་མ་རྣམས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
༨༩༌ཇ༌༢༣ ༤༌༢ སོད་བསད་ལྷག་མ་རྣམས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
༨༩༌ཇ༌༢༤ ༥༌༡ བཟོ་གྲྭའི་གོག་ཀླད་ Laptop སེར་ཉར་བས་པའི་སྐོར། 
༨༩༌ཇ༌༢༥ ༦ བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་འབུལ་བསད་སྐོར། 

 
༨༩༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༤ 
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༨༩༌ག༌༡༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༩་ཇ་༡༥ རིས་སྙན་ ༣་༡༦(༢)། ཕག་རྟགས་ཚོང་ཁང་གི་གཙང་ཁེའི་ཐད།རིས་ཁྲ་བཟོ་གྲྭ་ཨ་མ་
དང་ཟླ་སིལ་བཏང་བའི་འཕོས་སོར་ ༤,༧༢,༣༩༢།༡༩ རིས་གཙང་བཟོས་ཏེ། རིས་ལོ་རེས་མར་རིས་ཞིབ་པར་མིག་སྟོན་དགོས་
རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ལན་འདེབས་ནང་རིས་ལོ་ ༢༠༡༢༌༌༌༢༠༡༣ ནང་རིས་བཅོས་ཞུས་ཟིན་ཡོད་གནས་གསལ་ཡང་། རིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་
བའི་གནས་བིས་ནང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་བཟོ་གྲྭ་ཨ་མའི་རིས་ཁྲ་ནས་སོར་ ༨༩,༤༥༠།༩༨ ཡོང་བསད་ཡོད་པ་
གསལ་གི་འདུག་ན་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༨༩༌ག༌༢༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༩་ཇ་༡༦ རིས་སྙན་ ༣་༡༦(༣) ཕག་རྟགས་ཚོང་ཁང་གི་གཙང་ཁེའི་ཐད། དངུལ་རང་ལག་ཡོད་
ལྷག་དགོས་པ་སོར་ ༣༩,༤༣༨།༦༩ དེ་དག་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏེ། རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
འབེལ་ལས་ནས་ལན་འདེབས་ནང་དངུལ་རང་ལྷག་མེད་ལུགས་ཞུས་འདུག་པ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་ཏེ་ཞིབ་
འཇུག་དགོས་རྒྱུར་བཀའ་མངགས་ཕེབས་འདུག་ཀང་།   ལས་བེད་མིག་དམར་ལྷུན་གྲུབ་ཀིས་བརྒྱ་ཆ་  ༧༥  འབབ་སོར་ 
༢༩,༧༨༠།༠༠ ཕུལ་ཟིན་འདུག རིས་པ་བསྟན་འཛིན་ལེགས་མཛེས་ཀིས་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ འབབ་སོར་ ༩,༡༤༢།༠༠ ཟླ་རེར་གསོལ་
ཕོགས་ནས་གཅོག་འཐེན་ཞུ་རྒྱུ་ངེས་པ་ཡིན་ཞེས་གསལ་བ་ལྟར། གང་མྱུར་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༨༩༌ག༌༣༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༩་ཇ་༡༧ རིས་སྙན་ ༣་༡༦(༤)། ཕག་རྟགས་ཚོང་ཁང་གི་གཙང་ཁེའི་ཐད། རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་
གང་ཡང་མེད་པའི་བདལ་ག་སོར་ ༣,༥༠,༢༧༢།༠༠ སྐོར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་
རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
འགན་ལྷན་གི་ཐག་གཅོད་ལྟར་དངུལ་ཕིར་སོག་བ་དགོས་པ་སོར་ ༤༨,༠༠༠།༠༠ ཁོངས་ནས་ལས་བེད་མིག་དམར་ལྷུན་གྲུབ་ཀི་
སྒྲུབ་དགོས་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ འབབ་སོར་ ༢༨,༨༠༠།༠༠ ཕིར་འབུལ་ཞུས་ཟིན་པ་དང་། རིས་པ་བསྟན་འཛིན་ལེགས་མཛེས་ཀིས་སྒྲུབ་
དགོས་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ འབབ་སོར་ ༡༩,༢༠༠།༠༠ གསོལ་ཕོགས་ནས་གཅོག་འཐེན་གིས་གང་མྱུར་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༨༩༌ག༌༤༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༨༩་ཇ་༡༨ རིས་སྙན་ ༣་༡༧། སོད་བསད་དངུལ་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༢ ཟུར་རིས་ཉར་བའི་ཐད། 
ཟུར་དངུལ་ཉར་བ་ཙམ་གིས་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བཅའ་སིག་གི་དགོངས་དོན་དང་ར་འགལ་གྱུར་ཡོད། ཟུར་དངུལ་གི་རིས་དེབ་
བོར་བརླག་གྱུར་གནས་ལས་བེད་ནས་བརོད་པར་སི་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་དེ་དག་དངོས་བདེན་ཡིན་པའི་རྒྱབ་གཉེར་གནང་འདུག 
མདོ་དོན་རིས་སྙན་ནང་གསལ་ཟུར་དངུལ་ལྷག་བསད་སོར་ ༣༠,༢༤༥།༢༡ འབབ་ཀི་རིས་འགྲོ་འཕེར་ངེས་ཀི་རིས་ཁྲ་འབུལ་
དགོས་པ་དང་། དེ་མིན་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་མིག་དམར་ལྷུན་གྲུབ་དང་། བསྟན་འཛིན་ལེགས་མཛེས། པ་སངས་རྡོ་རེ་གསུམ་ནས་
སྒྲུབ་འཇལ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ། དེ་ཡང་མ་བྱུང་ཚེ་སི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་སྙན་སེང་གིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
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ལས་བེད་མིག་དམར་ལྷུན་གྲུབ་ནས་སོར་ ༡༨,༤༦༧།༠༠ དང་། པ་སངས་རྡོ་རེ་ནས་སོར་ ༤,༠༩༦།༠༠ སྒྲུབ་འཇལ་གིས་རིས་
གཙང་བྱུང་འདུག་ཀང་། རིས་པ་བསྟན་འཛིན་ལེགས་མཛེས་ནས་སོར་ ༧,༦༨༢།༠༠ གསོལ་ཕོགས་ནས་གཅོག་འཐེན་གིས་རིས་
གཙང་བཟོ་དགོས། 
 

༩༠༽ བོད་ཁྱིམ་ལས་བེད་རྒས་ཕོགས་མ་དངུལ་དགེ་ར་ཚོགས་པ། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༣ 
 
༩༠༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༥  
 
༩༠༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༤ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༩༠༌ཇ༌༡ རིས་སྙན་ ༣༌༢ རྒས་ཕོགས་དང་འབེལ་བའི་དགོས་མཁོའ་ིཡིག་ཆ་མེད་པའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་  ༩༠༌ཇ༌༣ རིས་སྙན་ ༣༌༤ རང་འབབ་རྒས་ཕོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༣ གི་རིས་འགོར་བར་ཁྱད་ཐོན་པའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༩༠༌ཇ༌༤ རིས་སྙན་ ༤༌༡ ཡོང་བསད་ལྷག་མ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༩༠༌ཇ༌༥ རིས་སྙན་ ༤༌༢ སོད་བསད་ལྷག་མ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
 
༩༠༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༡ 
༩༠༌ག༌༡༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༩༠་ཇ་༢ རིས་སྙན་ ༣་༣། ར་དགོངས་ཟིན་པའི་ལས་བེད་ཀི་རྒས་ཕོགས་ཀི་རང་འབབ་བསྡུ་འབུལ་
བརྒྱ་ཆ་ ༣ ཕིར་སོད་མ་གནང་བའི་ཐད། རྒས་ཕོགས་ཀི་རང་འབབ་ཁུངས་སོད་ཟིན་པ་རྣམས་ཀི་བྱུང་འཛིན་ཁག་རིས་ལོ་རེས་
མར་རིས་ཞིབ་པར་མིག་སྟོན་དགོས་པ་དང་། སོད་བསད་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གིས་གང་མགོགས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་
རྒྱུ། 
 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
དངུལ་སོད་ཁུངས་དངོས་ར་འཕོད་པའི་ཐོག་ནས་ལག་བསྟར་དམ་དོན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་གསལ་བ་ལྟར། ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིན་
བགིས་ཏེ་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 

༩༡༽ བོད་ཁྱིམ་ལས་བེད་མ་དངུལ་དགེ་ར། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
༩༡༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༣ 
 
༩༡༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༣ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༩༡༌ཇ༌༡ རིས་སྙན་ ༣༌༡ གཟིགས་གསོལ་ཕིར་སོད་གནང་ཁག་ལ་དོ་བདག་གི་བྱུང་འཛིན་མེད་པའི་སྐོར། 
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མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༩༡༌ཇ༌༢ རིས་སྙན་ ༤༌༡ ཡོང་བསད་ལྷག་མ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༩༡༌ཇ༌༣ རིས་སྙན་ ༤༌༢ སོད་བསད་ལྷག་མ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
 
༩༡༌ག༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མེད། 
 

༩༢༽ བོད་ཁྱིམ་ཤེས་ཡོན་འཕེལ་རྒྱས་སེ་ཚན། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༣ 
 
༩༢༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༢  
 
༩༢༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༢ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༩༢༌ཇ༌༡ རིས་སྙན་ ༣༌༣ སོང་ཁྲར་འཛིན་སོང་འགན་འཛིན་ནས་མཚན་རྟགས་འགོད་སོལ་མེད་པའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༩༢༌ཇ༌༢ རིས་སྙན་ ༣༌༤ རིས་ཁྲ་སོར་ ༣༣,༩༩༨།༩༨ ལོ་མཇུག་ཟོག་ལྷག་ཉུང་བ་གསལ་སྟོན་སྐོར། 
 
༩༢༌ག༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མེད། 
 
༩༣༽ བོད་ཁྱིམ་སི་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་ལས་སོབ་བདེ་དོན་མ་དངུལ་དང་། ལས་བེད་གསོག་དངུལ་གི་མ་དངུལ། 

ཕྲུ་གུའི་དངུལ་རྔན་སེ་ཚན་བཅས། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
༩༣༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༡༧  
 
༩༣༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༡༧ 
མ ང ་ ར ི ས ་
སྙན་ཐོ་ ཨང། 

ར ིས ་སྙན ་
ཨང། 

དོན་གནད་སྙིང་བསྡུས། 

༩༣༌ཇ༌༡ ༡༌༢༌༢ སོར་ ༢༠,༠༠༠ ལས་བརྒལ་བ་དངུལ་རང་གནང་བའི་སོན་གནད་ཀི་སྐོར། 
༩༣༌ཇ༌༢ ༡༌༢༌༤ སོར་ ༢༠,༠༠༠ ལས་བརྒལ་བ་དངུལ་རང་གནང་བའི་སོན་གནད་ཀི་སྐོར། 
༩༣༌ཇ༌༣ ༡༌༢༌༥ སོར་ ༢༠,༠༠༠ ལས་བརྒལ་བ་དངུལ་རང་གནང་བའི་སོན་གནད་གསུམ་གི་སྐོར། 
༩༣༌ཇ༌༤ ༡༌༢༌༣ སིག་འགལ་གིས་སྨན་དོད་ཞུ་སོད་བས་པའི་སྐོར། 
༩༣༌ཇ༌༥ ༡༌༢༌༧༌༡ དངུལ་རྔན་སོད་བསད་ཐོ་གཞུང་ནང་གསལ་ཕྲུ་གུ་ཁ་ཤས་མིང་ཐོག་ཡོང་བསད་ཀང་གསལ་བའི་སྐོར། 
༩༣༌ཇ༌༦ ༡༌༢༌༧༌༢ དངུལ་རྔན་སོད་བསད་ཐོ་གཞུང་ནང་ཕྲུ་གུ་ཁ་ཤས་མིང་ཐོག་མ་ཡིན་པའི་སོད་བསད་སྐོར། 
༩༣༌ཇ༌༧ ༡༌༢༌༧༌༣ ཕྲུ་གུའི་དངུལ་རྔན་སོད་བསད་ཐོ་གཞུང་མེད་པའི་སྐོར། 
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༩༣༌ཇ༌༨ ༡༌༢༌༨ གསོལ་ཕོགས་ཀི་ངེས་ཅན་བསྡུ་འབབ་གཙང་བཟོ་དགོས་པའི་སྐོར། 
༩༣༌ཇ༌༩ ༣༌༡ SOS Gift སོད་བསད་རིས་འགོའ་ིཞིབ་ཕའི་ཐོ་གཞུང་ཁོངས་ཡོང་བསད་གསལ་བའི་སྐོར། 
༩༣༌ཇ༌༡༠ ༣༌༢(༡) དངུལ་རྔན་གི་ཐོ་གཞུང་ནང་སོབ་ཕྲུག་གི་མིང་མ་ཡིན་པར་གཞན་ཐོག་སོད་བསད་གསལ་བའི་སྐོར། 
༩༣༌ཇ༌༡༡ ༣༌༢(༢) དངུལ་རྔན་གི་ཐོ་གཞུང་ནང་སོབ་ཕྲུག་གི་མིང་མ་ཡིན་པར་གཞན་ཐོག་སོད་བསད་གསལ་བའི་སྐོར། 
༩༣༌ཇ༌༡༢ ༣༌༢(༣) དངུལ་རྔན་གི་ཐོ་གཞུང་ནང་སོབ་ཕྲུག་གི་མིང་མ་ཡིན་པར་གཞན་ཐོག་སོད་བསད་གསལ་བའི་སྐོར། 
༩༣༌ཇ༌༡༣ ༣༌༣ སོབ་ཕྲུག་གི་དངུལ་རྔན་སིར་བཏང་མ་དངུལ་ནང་བསན་པའི་སྐོར། 
༩༣༌ཇ༌༡༤ ༣༌༥ སེ་ཚན་ནང་ཁུལ་ཡོང་བསད་དང་སོད་བསད་མི་མཐུན་པའི་སྐོར། 
༩༣༌ཇ༌༡༥ ༣༌༦ སིག་འགལ་གིས་སྨན་དོད་ཞུ་སོད་བས་པའི་སྐོར། 
༩༣༌ཇ༌༡༦ ༤༌༡ ཡོང་བསད་ལྷག་མ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
༩༣༌ཇ༌༡༧ ༤༌༢ སོད་བསད་ལྷག་མ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 

 
༩༣༌ག༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མེད། 
 

༩༤༽ ཅོན་ཏ་ར་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ རིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༣ 
 
༩༤༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༡༦ 
 
༩༤༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༡༥ 
མང་རིས་ 
སྙན་ཐོ་ཨང། 

རིས་སྙན་
ཨང། 

དོན་གནད་སྙིང་བསྡུས། 

༩༤༌ཇ༌༡ ༡༌༢༌༡ སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར། 
༩༤༌ཇ༌༢ ༡༌༢༌༥ སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར། 
༩༤༌ཇ༌༣ ༣༌༡ སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར། 
༩༤༌ཇ༌༤ ༣༌༢ རིས་འཇུག་ཉིན་ཟོག་བཤེར་གནང་ལམ་མེད་པའི་སྐོར། 
༩༤༌ཇ༌༥ ༣༌༣ རིན་ཚད་འགྲན་ཤོག་བསྡུ་ལམ་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། 
༩༤༌ཇ༌༦ ༣༌༤ སོང་ཁྲའི་རྒྱབ་རྟེན་སིལ་འཛིན་མཉམ་སར་མེད་པའི་སྐོར། 
༩༤༌ཇ༌༨ ༣༌༦ དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་བསད་སྐོར། 
༩༤༌ཇ༌༩ ༣༌༧ སོབ་ཡོན་སིག་གཞི་ལྟར་བསྡུ་བཞེས་མ་གནང་བའི་སྐོར། 
༩༤༌ཇ༌༡༠ ༣༌༨ རྡོ་བཞུན་རླངས་རྫས་ཆེད་སོར་ ༡༡,༥༤༠ འཕར་མ་སད་དེ་གོང་གུན་ཕོག་པའི་སྐོར། 
༩༤༌ཇ༌༡༡ ༣༌༩ རྡོ་བཞུན་རླངས་རྫས་ཀི་རིན་འབབ་ཀི་བར་ཁྱད་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ནས་བསྡུ་ལེན་དགོས་སྐོར། 
༩༤༌ཇ༌༡༢ ༣༌༡༠ བསྒྱུར་དཀའི་ཁ་དབང་རིས་ཁྲའི་ནང་རིས་འཁུར་མ་ཞུས་པའི་སྐོར། 
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༩༤༌ཇ༌༡༣ ༤༌༡ ཡོང་བསད་སྐོར། 
༩༤༌ཇ༌༡༤ ༤༌༢ སོད་བསད་སྐོར། 
༩༤༌ཇ༌༡༥ ༥༌༢ བསྒྱུར་དཀའི་ཁ་དབང་མ་དངུལ་སིར་བཏང་མ་དངུལ་ཁོངས་རིས་འཁུར་ཞུས་པའི་སྐོར། 
༩༤༌ཇ༌༡༦ ༦ བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར། 

 
༩༤༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༡ 
༩༤༌ག༌༡༽མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༩༤་ཇ་༧ རིས་སྙན་ ༣་༥། རིས་གསལ་སོབ་ཡོན་ཡོང་བསད་དང་སོབ་ཡོན་ས་འདོན་བྱུང་བ་
གཉིས་དང་། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དབར་བར་ཁྱད་ཐོན་པའི་ཐད། རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ནང་དབེ་གསལ་བས་ཏེ་རིས་ཞིབ་
པར་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༨ འཁོད་སི་ཁྱབ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ནས་རིས་བཅོས་ཀིས་ལན་འབོར་ནང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣  
ཚེས་ ༣༡ ཉིན་རིས་གསལ་སོབ་ཡོན་ཡོང་བསད་སོར་ ༡,༡༡,༦༡༥།༠༠ ལ་དངོས་སུ་ཡོང་དགོས་སོར་ ༡,༤༠,༣༠༠།༠༠ བས་
པ་གཉིས་དབར་མི་མཐུན་པ་སོར་ ༢༨,༦༨༥།༠༠ སོབ་ཡོན་ཡོང་བསད་ཁོངས་རིས་ཁུར་དགོས་པ་ཆགས་འདུག ཅེས་གསལ་བ་
བཞིན་རིས་བཅོས་ཀིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 

༩༥༽ རྡ་ས་དབུས་སེ་ལེན་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
༩༥༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༢ 
 
༩༥༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༢ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༩༥་ཇ་༡ རིས་སྙན་ ༣༌༣༌༠ ལས་བེད་སེར་ཆེད་ས་འདོན་དང་གསོལ་ཕོགས་ས་འདོན་ཞུ་སྩལ་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༩༥༌ཇ༌༢ རིས་སྙན་ ༣༌༤༌༠ བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་བྱུང་སོང་སྐོར། 
 
༩༥༌ག༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མེད། 
 

༩༦༽ ལི་ལི་སེ་ལེན་ཡན་ལག་ལས་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༣ 
 
༩༦༌ཀ༽རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༡  
 
༩༦༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༩༦༌ཆ༌༡ རིས་སྙན་ ༣༌༢ སོད་བསད་སྐོར། 
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༩༦༌ག༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མེད། 
 

༩༧༽ ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས། རིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡ 
 
༩༧༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༧  
༩༧༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༦ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༩༧༌ཇ༌༡ རིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ རིས་གསལ་གཏའ་དངུལ་གི་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་མེད་པའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༩༧༌ཇ༌༢ རིས་སྙན་ ༡༌༢༌༤(༡) ཟོག་དང་འབེལ་བའི་སོན་གནད་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༩༧༌ཇ༌༣ རིས་སྙན་ ༡༌༢༌༤(༢) ཟོག་དང་འབེལ་བའི་སོན་གནད་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༩༧༌ཇ༌༥ རིས་སྙན་ ༡༌༢༌༤(༤) ཟོག་དང་འབེལ་བའི་སོན་གནད་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༩༧༌ཇ༌༦ རིས་སྙན་ ༡༌༢༌༤(༦) ཟོག་དང་འབེལ་བའི་སོན་གནད་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༩༧༌ཇ༌༧ རིས་སྙན་ ༣༌༢ བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་བྱུང་སོང་སྐོར། 
 
༩༧༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༡ 
༩༧༌ག༌༢༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༩༧་ཇ་༤ རིས་སྙན་ ༡་༢་༤(༣)། ཟོག་དང་འབེལ་བའི་སོན་གནད་ཐད། རིས་སྙན་ནང་གསལ་
ལས་བེད་གཉིས་དབར་ཟོག་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་པ་དང་། དེ་མིན་ལས་བེད་གསར་རིང་གཉིས་དང་དབང་ལན་འགན་འཛིན་
བཅས་ནས་བར་ཁྱད་ཀི་རིན་འབབ་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ལན་འདེབས་ནང་རིས་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༩ བར་ཉིན་དགུའི་ཟོག་དེབ་རེད་སོན་མ་བྱུང་བའི་
རིས་ཆད་ལྷག་འདུག མུ་མཐུད་འཚོལ་ཞིབ་བ་རྒྱུ་ཞེས་གསལ་འདུག་པ་ལྟར་རད་འཚོལ་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
  

༩༨༽ ཕི་དིལ་ཁྱབ་ཁོངས་སི་པར་སེ་ཚན། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༡༣ 
 
༩༨༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༡ 
 
༩༨༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༡ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་  ༩༨་ཇ་༡ ཡོང་བསད་གཙང་སེལ་ཐུབ་པ་དགོས་སྐོར། 
 
༩༨༌ག༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མེད། 
 



58 

 

༩༩༽ ལི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༣ 
 
༩༩༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༤  
༩༩༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༣ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་  ༩༩༌ཇ༌༡ རིས་སྙན་ ༡༌༢༌༧ གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་  ༩༩༌ཇ༌༣ རིས་སྙན་ ༣༌༢ སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་  ༩༩༌ཇ༌༤ རིས་སྙན་ ༣༌༣ སོབ་ཡོན་བྱུང་འཛིན་མིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། 
 
༩༩༌ག༽  ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༡ 
༩༩༌ག༌༡) མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༩༩་ཇ་༢ རིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརིས་སྙན་ ༡་༢་༨། རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བ་བསད་རིང་གྲས་
ཐད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སོན་རིས་སིག་གཞི་དགོངས་དོན་ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏེ་རོགས་དངུལ་ཁག་
དམིགས་ཡུལ་བཞིན་བེད་སོད་གནང་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སིག་དོན་རིས་བསུབ་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཟིན་པའི་དོན་ཁང་གི་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པ་ག་བསྒྱུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་གསལ་བ་ལྟར་རིས་
གཙང་བཟོ་དགོས། 
 

༡༠༠༽ སར་སིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་དང་ཕ་རན་སི་ལས་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༣ 
 
༡༠༠༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༧  
 
༡༠༠༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༥ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༠༌ཇ༌༡ རིས་སྙན་ ༣༌༣ ལས་བེད་སེར་གི་ཁྲལ་གྲོན་གཞུང་ཁྲལ་གི་འགྲོ་གྲོན་ཁོངས་སུ་རིས་འཁུར་ཞུས་པའི་
སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༠༌ཇ༌༤ རིས་སྙན་ ༨༌༣ ཟོག་དང་འབེལ་བའི་སོན་གནད་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༠༌ཇ༌༥ རིས་སྙན་ ༩༌༡ ཡོང་བསད་ལྷག་མ་རྣམས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༠༌ཇ༌༦ རིས་སྙན་ ༡༠༌༡ བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༠༌ཇ༌༧ རིས་སྙན་ ༡༠༌༢ བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར། 
 
༡༠༠༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༢ 
༡༠༠༌ག༌༡༽མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༠་ཇ་༢ རིས་སྙན་ ༧༌༢༌༩། དེ་སའི་རྒྱུན་གྲོན་དགོས་དངུལ་ཡོང་བསད་རིས་བཅོས་དགོས་པའི་
ཐད་ལན་འདེབས་ནང་གསལ་ལྟར་ཕག་བསྟར་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
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ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སིག་དོན་རིས་བསུབ་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཟིན་པའི་དོན་ཁང་གི་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པ་ག་བསྒྱུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་གསལ་བ་ལྟར་རིས་ 
གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༡༠༠༌ག༌༢༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༠་ཇ་༣ རིས་སྙན་ ༨༌༡། དངུལ་འཛིན་དངུལ་ཁང་ནང་མ་བཅུག་པའི་ཐད་ལན་འདེབས་ནང་
གསལ་ལྟར་ཕག་བསྟར་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སིག་དོན་རིས་བསུབ་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཟིན་པའི་དོན་ཁང་གི་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པ་ག་བསྒྱུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་གསལ་བ་ལྟར་རིས་
གཙང་བཟོ་དགོས། 

༡༠༡༽ བང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༢ 
 
རིས་གཙང་ཟིན། 
 

༡༠༢༽ སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༢ 
 
༡༠༢༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༤  
 
༡༠༢༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༢ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༢༌ཇ༌༡ རིས་སྙན་ ༡༌༢༌༧ སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༢༌ཇ༌༣ རིས་སྙན་ ༣༌༡༌༢ སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་བྱུང་སོང་སྐོར། 
 
༡༠༢༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༢ 
༡༠༢༌ག༌༡༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༢་ཇ་༢ རིས་སྙན། ༣༌༡༌༡། སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་བྱུང་སོང་ཐད། རིས་ཞིབ་
ནས་བཏོན་པའི་རིས་ཁྲར་དོན་ཁང་ནས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ནང་དེ་དག་ཏག་ཏག་བསད་མིན་གིས་ལན་འདེབས་རེ་རེ་
བཞིན་གནང་འདུག་ན་དེ་གཉིས་དབར་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་རིས་ཞིབ་ནས་ཡང་བསར་ཞིབ་འཇུག་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ནས་བསར་ཞིབ་གནང་འཆར་ཡིན་གནས་གསལ་དོན་ལྟར་བསར་ཞིབ་ཀིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
༡༠༢༌ག༌༢༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༢་ཇ་༤ རིས་སྙན་ ༥་༡་༡། ཡོང་བསད་ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་རིས་ལོ་རེས་མའི་ནང་ངེས་པར་དུ་རིས་
གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སིག་དོན་རིས་བསུབ་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཟིན་པའི་དོན་ཁང་གི་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པ་ག་བསྒྱུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་གསལ་བ་ལྟར་རིས་ 
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གཙང་བཟོ་དགོས། 
  

༡༠༣༽ ཉི་ཧོང་དང་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༢ 
 
༡༠༣༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༣ 
 
༡༠༣༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༢ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་  ༡༠༣༌ཇ༌༡ རིས་སྙན་ ༣༌༢ སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༣་ཇ་༣ རིས་སྙན་ ༣་༣་༣ དཔེ་དེབ་ཚོང་རིན་ལས་ཉུང་བར་སྤུས་ཚོང་ཞུས་པའི་སྐོར། 
 
༡༠༣༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༡ 
༡༠༣༌ག༌༡༽མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༣་ཇ་༢ རིས་སྙན་ ༣་༣་༢། ཟོག་ཆད་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་ཐད།ཟོག་གཉེར་གཉིས་ནས་ཡ་
ལན་མེད་ཚེ་འབེལ་ཡོད་དབང་ལན་འགན་འཛིན་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
འབེལ་ཡོད་དོན་ཟུར་ནས་སྒྲུབ་འཆར་ཡིན་གནས་གསལ་འདུག་པ་ལྟར་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 

༡༠༤༽ ལྷོ་ཨ་ཕ ི་རི་ཁའི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༣ 
 
༡༠༤༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༢  
 
༡༠༤༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༡ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༤༌ཇ༌༢ རིས་སྙན་ ༥༌༡ བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར། 
 
༡༠༤༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༡ 
༡༠༤༌ག༌༡༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༤་ཇ་༡ རིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ལྷག་འཕོས་རྣམས་རིས་ལོ་རེས་མའི་ནང་ཚུན་རིས་
གཙང་ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སིག་དོན་རིས་བསུབཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཟིན་པས་དོན་ཁང་གི་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པ་ག་བསྒྱུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་གསལ་བ་ལྟར་རིས་ 
གཙང་བཟོ་དགོས། 
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༡༠༥༽ ཨོ་སོ་ཊོ་ལི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༢ 
 
༡༠༥༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༤ 
 
༡༠༥༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༣ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་  ༡༠༥༌ཇ༌༡ རིས་སྙན་ ༣༌༡ སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའི་འབབ་གྲོན་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༥༌ཇ༌༢ རིས་སྙན་ ༣༌༢ སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༥་ཇ་༣ རིས་སྙན་ ༣་༣། དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་གི་གནད་དོན་སྐོར། 
 
༡༠༥༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༡ 
༡༠༥༌ག༌༢༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༥་ཇ་༤ རིས་སྙན་ ༥་༢་༠། སོད་བསད་འཕོས་ལྷག་ཨོ་སོར་ ༥,༢༥,༣༢༢།༠༢ ཐད། མུ་མཐུད་
མཇུག་སོང་གིས་རིས་གཙང་ངེས་པར་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སིག་དོན་རིས་བསུབ་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཟིན་པས་དོན་ཁང་གི་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པ་ག་བསྒྱུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་གསལ་བ་ལྟར་
རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 

༡༠༦༽ འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀི་བོད་མིའི་དྭང་བླངས་འཕོད་བསྟེན་ཚོགས་པ། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
༡༠༦༌ཀ༽རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༧ 
 
༡༠༦༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༦ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་  ༡༠༦༌ཇ༌༡ རིས་སྙན་ ༣༌༢༌༡ དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་གི་སེད་ཁྲལ་འགེངས་ཤོག་བསྡུ་ལེན་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་  ༡༠༦༌ཇ༌༢ རིས་སྙན་ ༣༌༢༌༢ དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་ཐོག་དངུལ་སེད་གོང་གུན་བྱུང་བའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་  ༡༠༦༌ཇ༌༤ རིས་སྙན་ ༣༌༨ སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སོན་གནད་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་  ༡༠༦༌ཇ༌༥ རིས་སྙན་ ༤༌༡ ཡོང་བསད་ལྷག་མ་རྣམས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་  ༡༠༦༌ཇ༌༦ རིས་སྙན་ ༤༌༢ སོད་བསད་ལྷག་མ་རྣམས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་  ༡༠༦༌ཇ༌༧ རིས་སྙན་ ༥ བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར། 
 
༡༠༦༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༡ 
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༡༠༦༌ག༌༡༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༦་ཇ་༣ རིས་སྙན་ ༣་༦། དེ་གའི་རིས་འབེལ་ལམ་སྟོན་ལྟར་ལག་བསྟར་མ་ཞུས་པའི་སོན་
གནད་ཐད། སོང་ཁྲ་ཁག་ལ་སིལ་འཛིན་དང་བྱུང་འཛིན་གི་རྒྱབ་རྟེན་མེད་པ་གྲངས་ ༡༨ འདུག་པ་རེ་རེར་སིལ་འཛིན་དང་བྱུང་
འཛིན་དགོས་པ་ལས། འདི་མུར་རིས་འགྲོ་གཏོང་རྒྱུ་མིན་ན། དེ་ལུགས་གནང་ཕོགས་དགོས་གལ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སིལ་འཛིན་དང་བྱུང་འཛིན་གི་རྒྱབ་རྟེན་མེད་པ་གྲངས་ ༡༨ ནས་ད་དུང་བསུ་ན་མདའ་སོབ་ཕྲུག་ཉི་ཤུ་ལ་ཛ་དག་སྨན་བཅོས་ཆེད་
སོར་ ༡,༤༦,༥༠༠།༠༠ སྐོར་བདའ་འདེད་ཀིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 

༡༠༧༽  སོན་ཊོ་བཀྲིས་གིང་དང་མཚོ་པདྨ་འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༣ 
 
རིས་གཙང་ཟིན། 
 

༡༠༨༽ ལ་དྭགས་འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༣ 
 
༡༠༨༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༣  
 
༡༠༨༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༡ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་  ༡༠༨༌ཆ༌༢ རིས་སྙན་ ༣༌༡ མཚན་དོད་དང་ལས་དོད་ནས་བསྡུ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་ཆ་མ་ཞུས་པའི་སྐོར། 
 
༡༠༨༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༢ 
༡༠༨༌ག༌༡༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༨་ཆ་༡ རིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ ་ིརིས་སྙན་ ༡་༡་༢། གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མིག་སྟོན་
དགོས་པའི་ཐད། རྡོ་བཞུན་རླངས་རྫས་ཀི་བྱུང་འཛིན་སོར་ ༨༥༠།༠༠ ཐམ་པའི་བྱུང་འཛིན་མིག་སྟོན་བ་རྒྱུ་མེད་པར་སོང་། མ་
གནས་དེ་དག་དབང་ལན་འགན་འཛིན་ནམ་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་སུ་ཡིན་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སུ་སྙན་སེང་གིས་ལུགས་མཐུན་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༡༠༨༌ག༌༢༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༨་ཆ་༣ རིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརིས་སྙན་ ༣་༢། སྨན་ཁང་ཆེད་འཕྲུལ་ཆས་གསར་ཉོས་
ཞུས་པ་ས་གནས་སུ་མ་འབོར་བའི་ཐད། རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ནང་འཁོད་གསལ་ལྟར་ལུགས་མཐུན་རིས་བསུབ་བཀའ་འཁྲོལ་
ཞུས་ཏེ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ལ་སི་རིས་པས་ཞིབ་འཇུག་གི་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་འཕོད་བསྟེན་འཛིན་སོང་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཐག་གཅོད་ཀིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
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༡༠༩༽ ལེ་ར་ལྡུན་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 

 
༡༠༩༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༤  
 
༡༠༩༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༤ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་  ༡༠༩༌ཇ༌༡ རིས་སྙན་ ༣༌༣ བེད་སོད་མེད་པའི་སྨན་མུ་མཐུད་ཉར་འཇོག་གནང་བའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་  ༡༠༩༌ཇ༌༢ རིས་སྙན་ ༣༌༤ བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་  ༡༠༩༌ཇ༌༣ རིས་སྙན་ ༤༌༡ ཡོང་བསད་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་  ༡༠༩༌ཇ༌༤ རིས་སྙན་ ༤༌༢ སོད་བསད་སྐོར། 
 
༡༠༩༌ག༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མེད། 
 

༡༡༠༽ བདེ་སིད་གིང་འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
༡༡༠༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༢  
༡༡༠༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༢ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༠་ཇ་༡ རིས་སྙན་ ༤་༡ ཡོང་བསད་ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༠་ཇ་༢ རིས་སྙན་ ༤་༢ སོད་བསད་ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
 
༡༡༠༌ག༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མེད། 
 

༡༡༡༽ སན་རྡ་ར་ནོར་རྒྱས་གིང་འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
རིས་གཙང་ཟིན། 
 

༡༡༢༽ སིར་གཞིས་ཁག་གསུམ་གི་འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༣ 
 
༡༡༢༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༧  
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༡༡༢༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༦ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༢་ཆ་༡ རིས་སྙན་ ༡་༢་༤། ཟོག་བཤེར་ཐོ་གཞུང་དང་རིས་ཁྲ་དབར་མ་མཐུན་པའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༢་ཆ་༢ རིས་སྙན་ ༡༌༢༌༥ སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལྟར་མ་གནས་པའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༢་ཆ་༤ རིས་སྙན་ ༣་༣། རིས་ཞིབ་པ་གཉིས་དབར་རིས་ཁྲ་ཁ་མ་མཐུན་པའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་  ༡༡༢༌ཆ༌༥ རིས་སྙན་ ༣༌༤ སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལྟར་མ་གནས་པའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༢་ཆ་༦ རིས་སྙན་ ༤་༡ ཡོང་བསད་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༢་ཆ་༧ རིས་སྙན་ ༤་༢ སོད་བསད་སྐོར། 
 
༡༡༢༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༡ 
༡༡༢༌ག༌༢༽མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༢་ཆ་༣ རིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརིས་སྙན་ ༣་༢། སོར་ ༧,༤༥༩།༠༠ ལས་དབུས་དང་ཡན་
ལག་སྨན་ཁང་དབར་སོད་ཡོང་རིས་ཁ་མ་མཐུན་པའི་ཐད། རེས་ལོའ་ིརིས་ཞིབ་གོང་རིས་བཅོས་ཟིན་པ་ངེས་པར་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
རིས་ཁ་མཐུན་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་རིས་ཁ་མཐུན་པ་བཟོས་ཏེ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 

༡༡༣༽ སིམ་ལ་འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༢༌༌༌༡༣ 
 
༡༡༣༌ཀ༽རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༤  
 
༡༡༣༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༣ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་  ༡༡༣༌ཇ༌༢ རིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༣་ཇ་༣ རིས་སྙན་ ༤་༡ ཡོང་བསད་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༣་ཇ་༤ རིས་སྙན་ ༤༌༢ སོད་བསད་སྐོར། 
 
༡༡༣༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༡ 
༡༡༣༌ག༌༡༽མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༣་ཇ་༡ རིས་སྙན་ ༡་༢་༡། ལས་བེད་དང་ཉམ་ཐག་སྨན་གྲོན་ཞུ་ཕོགས་ཐད།ས་འགོ་ཟུར་པ་
བསྟན་འཛིན་ཆོས་རེ་ནས་ཡོང་བསད་སོར་ ༡,༠༣༤།༠༠ རིས་ལོ་རེས་མའི་ནང་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ས་འགོ་ཟུར་པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རེ་ནས་གང་མྱུར་བསྡུ་བཞེས་ཀིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 

༡༡༤༽ ཀོ་ལི་གྷལ་དོན་ལན་གིང་འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༢ 
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༡༡༤༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༣  
 
༡༡༤༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༡ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༤་ཇ་༢ རིས་སྙན་ ༤་༡ ཡོང་བསད་སྐོར། 
 
༡༡༤༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༢ 
༡༡༤༌ག༌༡༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༤་ཇ་༡ རིས་སྙན་ ༡་༢་༡། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིརིས་ཞིབ་པས་དག་མཆན་འཁོད་པའི་རིས་ཁྲ་
དང་མཐུན་གི་མེད་པའི་ཐད། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིརིས་ཞིབ་པ་དང་སི་ཁྱབ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རིས་ཁྲ་གཉིས་མཐུན་པ་བཟོ་
ཐབས་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
རིས་ཞིབ་པ་གཉིས་དབར་རིས་ཁ་མཐུན་པ་བཟོས་ཏེ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
༡༡༤༌ག༌༢༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༤་ཇ་༣ རིས་སྙན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། སོད་བསད་སད་ཟིན་པ་ཁག་ཕུད་ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་
རིས་ལོ་རེས་མའི་ནང་རིས་གཙང་ངེས་པར་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སོད་བསད་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། སོད་ཁུངས་མེད་རིགས་ལུགས་མཐུན་ག་བསྒྱུར་ཞུས་ཏེ་རིས་གཙང་བཟོ་
དགོས། 
 

༡༡༥༽ བསུ་ན་མདའ་འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༢༌༌༌༡༣ 
 
རིས་གཙང་ཟིན། 
 

༡༡༦༽ ཧོན་སུར་ཕན་བདེ་སྨན་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༣ 
 
༡༡༦༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༩ 
 
༡༡༦༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༥ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༦་ཆ་༤ རིས་སྙན་ ༡་༢་༤ འབབ་ཁྲལ་དང་འབེལ་བའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་  ༡༡༦༌ཆ༌༥ རིས་སྙན་ ༣༌༡ སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༦་ཆ་༦ རིས་སྙན་ ༣་༢ སོར་ ༨,༤༤༧ འབབ་ཀི་སེད་ཁྲལ་ཞུ་ལེན་མ་ཐུབ་པའི་སྐོར། 
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མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༦་ཆ་༨ རིས་སྙན་ ༤་༡ ཡོང་བསད་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༦་ཆ་༩ རིས་སྙན་ ༤་༢ སོད་བསད་སྐོར། 
 
༡༡༦༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༤ 
༡༡༦༌ག༌༡༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༦་ཆ་༡ རིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརིས་སྙན་ ༡་༢་༡། འབབ་ཁྲལ་དང་འབེལ་བའི་སོན་གནད་
ཐད། རིས་ལོ་ ༢༠༠༩་་་༡༠ ལོའ་ིའབབ་ཁྲལ་སོར་ ༡༡,༢༥༡།༠༠ དེ་དག་རིས་ལོ་ ༢༠༡༠་་་༡༡ ནང་ཕིར་སོག་བྱུང་ཞེས་རིས་ཞིབ་
པར་དབུ་སྐོར་ཞུས་པ་དང་ད་ཆ་ཕིར་སོག་ཡོང་རེ་མེད་ལུགས་འགྲེལ་བརོད་གནང་བཞིན་པ་དེ་དག་ལས་དོན་འཐུས་ཤོར་བྱུང་བར་
སོང་། འབེལ་ཆགས་རིས་པ་བློ་བཟང་མཚོ་མོ་དང་། སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་ངག་དབང་ཐུབ་བསྟན་གཉིས་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་
རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
བོད་མིའི་དང་བླངས་འཕོད་བསྟེན་ཚོགས་ཆུང་ནས་བཀའ་བསྡུར་ཐག་གཅོད་ཀིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
༡༡༦༌ག༌༢༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༦་ཆ་༢ རིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརིས་སྙན་ ༡་༢་༢། རིས་ཁྲ་གཉིས་མཐུན་གི་མེད་པའི་ཐད། 
རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིརིས་ཞིབ་པའི་རིས་ཁྲ་དང་སི་ཁྱབ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རིས་ཁྲ་གཉིས་མཐུན་པ་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ས་གནས་སུ་རིས་ཞིབ་དུས་ཐོག་ཕེབས་མ་ཐུབ་རེན་གནས་སྟངས་དེ་མུར་ལྷག་ཡོད་སྐོར་འགྲེལ་བརོད་བེད་ཀི་འདུག་པས་རིས་ལོ་
རེས་མའི་ནང་ངེས་པར་དུ་རིས་ཁྲ་ཁ་མཐུན་པ་བཟོ་དགོས། 
 
༡༡༦༌ག༌༣༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༦་ཆ་༣ རིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརིས་སྙན་ ༡་༢་༣། རིས་ཁྲ་གཉིས་མཐུན་གི་མེད་པའི་
ཐད། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིརིས་ཞིབ་པའི་རིས་ཁྲ་དང་སི་ཁྱབ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རིས་ཁྲ་གཉིས་མཐུན་པ་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་
རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༦་ཆ་༢ དང་གཅིག་མཚུངས་དགོས། 
 
༡༡༦༌ག༌༤༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༦་ཆ་༧ རིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརིས་སྙན་ ༣་༣་༡། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིརིས་ཞིབ་པའི་
རིས་ཁྲ་དང་འདི་གའི་རིས་ཁྲ་མ་མཐུན་པའི་ཐད། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིརིས་ཞིབ་པའི་རིས་ཁྲ་དང་སི་ཁྱབ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་
རིས་ཁྲ་གཉིས་མཐུན་པ་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༦་ཆ་༢ དང་གཅིག་མཚུངས་དགོས། 
 

༡༡༧༽ བསྟན་འཛིན་སང་འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༣ 
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༡༡༧༌ཀ༽རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༡  
 
༡༡༧༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༡ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༧་ཇ་༡ རིས་སྙན་ ༤། ཡོང་བསད་དང་སོད་བསད་ལྷག་མ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
 
༡༡༧༌ག༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མེད། 
 

༡༡༨༽ སོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༢༌༌༌༡༣ 
 
རིས་གཙང་ཟིན། 
 
༡༡༩༽ ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གིང་འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༢༌༌༌༡༣ 
 
༡༡༩༌ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༤  
 
༡༡༩༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༣ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༩་ཇ་༡ རིས་སྙན་ ༢་༡ ཡོང་བསད་གཙང་བཟོ་དང་སིལ་འཛིན་དུས་ཐོག་རིས་འབུལ་དགོས་པའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༩་ཇ་༣ རིས་སྙན་ ༣་༡ ཡོང་བསད་ལ་དན་རྟགས་ཡིག་ཆ་མཉམ་སར་མེད་པའི་སྐོར། 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༩་ཇ་༤ རིས་སྙན་ ༣་༢ སོད་བསད་ལ་དན་རྟགས་ཡིག་ཆ་མཉམ་སར་མེད་པའི་སྐོར། 
 
༡༡༩༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༡ 
༡༡༩༌ག༌༡༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༩་ཇ་༢ རིས་སྙན་ ༢་༢། ཀྲུ་ཀྲིང་ས་གནས་སྨན་ཁང་གི་སྨན་ཟོག་འཕར་འཐོལ་ཐོན་པའི་ཐད།འདི་
མུར་མ་བཞག་པར་འཕལ་མར་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སྨན་ཟོག་འཕར་འཐོལ་སྐོར་ཞིབ་འཇུག་གིས་ལུགས་མཐུན་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 

༡༢༠༽ མན་སར་ཕན་བདེ་གིང་སྨན་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༣ 
 
༡༢༠༌ཀ༽རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༢  
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༡༢༠༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༡ 
མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༠་ཆ་༢ རིས་སྙན་ ༣་༣། སྨན་ཟོག་ས་འདོན་དུས་ཐོག་རིས་གཙང་མ་བཟོས་པའི་སྐོར། 
 
༡༢༠༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༡ 
༡༢༠༌ག༌༡༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༠་ཆ་༡ རིས་སྙན་ ༣་༢། ཐོབ་འཛིན་ངོ་མ་དབུས་སུ་ཕུལ་བའི་ངོས་སོར་མེད་པའི་ཐད། ལས་
ཤག་ཉམས་གསོའ་ིའགྲོ་གྲོན་བསོམས་སོར་ ༧,༥༥༠།༠༠ ཐམ་པའི་ཐོབ་འཛིན་ངོ་མ་དེ་དག་འཚོལ་ཞིབ་ཀིས་རིས་ལོ་རེས་མར་
རིས་ཞིབ་པར་མིག་སྟོན་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༢༠༡༡ ལོའ་ིལས་གཞིའི་འགྲོ་གྲོན་རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༢༠༡༢ ནང་བཏང་བ་ལ་བརྟེན་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་རྣམས་ལ་
སིག་མཐུན་ཐག་གཅོད་ཀིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 

༡༢༡༽ བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༣ 
 
རིས་གཙང་ཟིན། 
 

༡༢༢༽ བོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
༡༢༢༌ཀ༽རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༤༧  
 
༡༢༢༌ཁ༽ རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༣༦ 
མང ་ ར ི ས ་
སྙན་ཐོ་ཨང། 

ར ི ས ་ སྙ ན ་
ཨང། 

དོན་གནད་སྙིང་བསྡུས། 

༡༢༢༌ཇ༌༡ ༡༌༢༌༡ བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་ཁ་དབང་སྤུས་གཟིགས་གནང་བའི་སྐོར། 
༡༢༢༌ཇ༌༢ ༡༌༢༌༢ བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་ཁ་དབང་སྤུས་གཟིགས་གནང་བའི་སྐོར། 
༡༢༢༌ཇ༌༣ ༤༌༡༌༡ ཚོང་ཁྲལ་སྟངས་འཛིན་སྐོར། 
༡༢༢༌ཇ༌༤ ༤༌༡༌༢ བདེ་སིད་གིང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི་ཨར་བསྐྲུན་སྐོར། 
༡༢༢༌ཇ༌༥ ༤༌༡༌༤ སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར། 
༡༢༢༌ཇ༌༦ ༤༌༡༌༥ བདེ་སིད་གིང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི་ལས་ཤག་ཨར་སྐྲུན་སྐོར། 
༡༢༢༌ཇ༌༧ ༤༌༡༌༦ སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར། 
༡༢༢༌ཇ༌༨ ༥༌༡ (༢) བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའི་འགྲོ་གྲོན་བཏང་བའི་སྐོར། 
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༡༢༢༌ཇ༌༩ ༥༌༣ འགྲོ་སོང་སོན་བཏང་བཀའ་འཁྲོལ་རེས་ཞུའི་སྐོར། 
༡༢༢༌ཇ༌༡༠ ༥༌༥ ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི་ལས་མི་བསྐོ་གཞག་སྐོར། 
༡༢༢༌ཇ༌༡༡ ༧༌༡ ཡོང་བསད་ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
༡༢༢༌ཇ༌༡༤ ༡༠༌༢༌༡ སིམ་ལ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི་ས་ཆ་མིང་བསྒྱུར་ཞུ་དགོས་སྐོར། 
༡༢༢༌ཇ༌༡༦ ༡༠༌༢༌༦ ཟབ་སོང་སྐབས་ཟུར་ཕོགས་ཆ་ཚང་གནང་བའི་སྐོར། 
༡༢༢༌ཇ༌༡༨ ༡༠༌༢༌༨ ཕི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་སིར་བཏང་རིས་ཁོངས་རིས་འཁུར་གནང་བའི་སྐོར། 
༡༢༢༌ཇ༌༡༩ ༡༠༌༢༌༩ སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར། 
༡༢༢༌ཇ༌༢༠ ༡༠༌༢༌༡༠ དངུལ་ཁང་ནང་དངུལ་འབོར་རིས་འཁུར་མེད་པར་འདུམ་སིག་རིས་ཤོག་ནང་ལུས་པའི་སྐོར། 
༡༢༢༌ཇ༌༢༢ ༡༡༌༡ ཕི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་སིར་བཏང་རིས་ཁོངས་རིས་འཁུར་གནང་བའི་སྐོར། 
༡༢༢༌ཇ༌༢༣ ༡༡༌༢ ལས་གའི་ཐོག་ཁྲལ་གཅོག་ཆ་མ་གནང་བའི་སྐོར། 
༡༢༢༌ཇ༌༢༤ ༡༡༌༣ སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར། 
༡༢༢༌ཇ༌༢༧ ༡༤༌༢༌༡ བླུག་སོད་ཟོག་ཆད་ལ་ཐུགས་ཞིབ་ཀིས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་སྐོར། 
༡༢༢༌ཇ༌༢༨ ༡༤༌༢༌༢ ཕོགས་བསོད་སྐབས་འཁོར་ག་དང་མགྲོན་ཁང་ག་འབབ་ཀི་སིལ་འཛིན་མེད་པའི་སྐོར། 
༡༢༢༌ཇ༌༢༩ ༡༤༌༢༌༣ (ཀ) སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་།བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའི་འགྲོ་གྲོན་བཏང་བའི་སྐོར། 
༡༢༢༌ཇ༌༣༠ ༡༤༌༢༌༣ (ཁ) སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་།བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའི་འགྲོ་གྲོན་བཏང་བའི་སྐོར། 
༡༢༢༌ཇ༌༣༢ ༡༥༌༢ Archana ཚོང་ཤག་ལ་སོད་བསད་སྐོར། 
༡༢༢༌ཇ༌༣༤ ༢༡༌༡ བསར་བཅོས་སོན་རིས་ཀི་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར། 
༡༢༢༌ཇ༌༣༥ ༢༡༌༢(༡) དངོས་ཟོག་བེད་མེད་རིས་གཙང་བཟོ་ཕོགས་ལུགས་མཐུན་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། 
༡༢༢༌ཇ༌༣༦ ༢༡༌༢(༢) དངོས་ཟོག་བེད་མེད་རིས་གཙང་བཟོ་ཕོགས་ལུགས་མཐུན་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། 
༡༢༢༌ཇ༌༣༧ ༢༡༌༢(༣) དངོས་ཟོག་བེད་མེད་རིས་གཙང་བཟོ་ཕོགས་ལུགས་མཐུན་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། 
༡༢༢༌ཇ༌༣༨ ༢༢༌༡ ཡོང་བསད་སྐོར། 
༡༢༢༌ཇ༌༤༡ ༢༣༌༢༌༢ རིས་ལོའ་ིནང་ཟོག་སྤུས་གཟིགས་གནང་བ་རིས་ལོ་རེས་མའི་ནང་དེབ་བཀོད་གནང་བའི་སྐོར། 
༡༢༢༌ཇ༌༤༢ ༢༤༌༢ རིས་མཚམས་ཉིན་སོས་རྒྱུ་ཟོག་ལྷག་མང་བ་རིས་འཁུར་ཞུས་པའི་སྐོར། 
༡༢༢༌ཇ༌༤༣ ༢༤༌༣ བསར་བཅོས་སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར། 
༡༢༢༌ཇ༌༤༤ ༢༥༌༡ ཡོང་བསད་སྐོར། 
༡༢༢༌ཇ༌༤༥ ༢༥༌༢ སོད་བསད་སྐོར། 
༡༢༢༌ཇ༌༤༦ ༢༧༌༡ བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར། 
༡༢༢༌ཇ༌༤༧ ༢༧༌༢ བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར། 

 
༡༢༢༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༡༡ 
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༡༢༢༌ག༌༡༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༢་ཇ་༡༢ རིས་སྙན་ ༧་༢། སོད་བསད་ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གིས་འཕལ་མར་
རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སོད་བསད་ལྷག་མ་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དང་། རིང་སོང་རྣམས་སོད་ཁུངས་མེད་ཚེ་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་ཐོག་ལུགས་
མཐུན་ག་བསྒྱུར་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༡༢༢༌ག༌༢༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༢་ཇ་༡༣ རིས་སྙན་ ༩་༢། སོད་བསད་ཐད། སོད་བསད་ལྷག་མ་སོར་ ༢,༡༨,༧༠༣།༣༠ མུ་
མཐུད་མཇུག་སོང་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སོད་བསད་ལྷག་མ་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དང་། རིང་སོང་རྣམས་སོད་ཁུངས་མེད་ཚེ་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་ཐོག་ལུགས་ 
མཐུན་ག་བསྒྱུར་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༡༢༢༌ག༌༣༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༢་ཇ་༡༥ རིས་སྙན་ ༡༠་༢་༤། གཏའ་འཇོག་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་མེད་པའི་ཐད། དྭོགས་འདིའི་ལན་
འདེབས་སུ་འགན་ལྷན་ཐེངས་ ༨༢ པའི་གྲོས་ཆོད་ལུང་འདེན་གནང་འདུག་པ་དེའི་ནང་རིས་ཁྲའི་སོན་གནད་བེ་བག་པའི་སྐོར་
གསལ་ཁ་གང་ཡང་མིན་འདུག་པ་མ་ཟད། འདི་དག་རིས་ཞིབ་ནས་སོན་དུ་གསལ་བཤད་ཀི་ཚུལ་དུ་ངོས་ལེན་གནང་མིན་འདུག  
དེར་བརྟེན་གནད་དོན་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུར་མུ་མཐུད་ཐབས་ཤེས་གནང་དགོས་པ་དང་། སེ་ཚན་གཞན་ཞིག་ལ་འདི་འདའི་ཡིག་
རིང་མ་རེད་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སུ་འབེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་ལ་འབེལ་གཏུགས་ཀིས་ཁྲིམས་ཤོག་སྟེང་ཡིག་ཆ་  
(Affidavit) བཟོས་པའི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་འདུག་པ་བསམ་འཆར་ཙམ་ཡིན། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་ཡོང་རེ་བལ་བ་རྣམས་འགན་ལྷན་དུ་སྙན་སེང་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༡༢༢༌ག༌༤༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༢་ཇ་༡༧ རིས་སྙན་ ༡༠་༢་༧། སྨན་བཅོས་སིག་གཞི་དང་འབེལ་བའི་ཐད། དེ་གའི་ལས་བེད་
རྣམས་ཀི་ཐོབ་ཐང་དང་བླང་དོར་སིག་གཞིའི་འབྲུ་དོན་དང་འགལ་མེད་ལག་བསྟར་ཚུལ་བཞིན་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ཡན་ལག་འགན་ཟུར་ཚེ་རིང་རྡོ་རེ་ནས་དངུལ་ཕིར་སོག་བ་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བས་ཡོད་འདུག་པ་ལྟར་བསྡུ་བཞེས་ཀིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༡༢༢༌ག༌༥༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༢་ཇ་༢༡ རིས་སྙན་ ༡༠་༢་༡༡།  རིས་ཀི་ལམ་སྟོན་མ་དེབ་དགོས་པའི་ཐད། རིས་སྙན་ལན་
འདེབས་ནང་ལམ་སྟོན་མ་དེབ་ཀི་ཟིན་བིས་ཐོག་གོ་བསྡུར་བེད་བཞིན་པ་ཡིན་གནས་འཁོད་པ་ལྟར་གང་མགོགས་གཏན་འབེབས་
ཀིས་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
འགན་ལྷན་ནས་རིས་ཀི་ལམ་སྟོན་མ་དེབ་གཏན་འབེབས་ཀིས་གཙང་མ་བཟོ་དགོས། 
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༡༢༢༌ག༌༦༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༢་ཇ་༢༥ རིས་སྙན་ ༡༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ས་ཁང་སེ་ཚན་གི་ཕུར་བུ་ཚེ་རིང་དང་། བསྟན་
འཛིན་ནམ་མཁའ་གཉིས་དང་འབེལ་བའི་ཡོང་བསད་རིང་པ་རྣམས་དང་། འཕོས་ཡོང་བསད་ཕོན་ཆེ་ཡོད་པ་རྣམས་གང་མགོགས་
གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ས་ཁང་སེ་ཚན་གིས་ལ་དྭགས་ཨར་པོའ་ིཅ་དངོས་རིང་སོང་རྣམས་རིམ་བཞིན་བེད་སོད་ཀིས་གཙང་བཟོ་ཟིན་འཕོས་མུ་མཐུད་
མཇུག་སོང་དགོས་རྒྱུ་ལས་དོ་བདག་ཕུར་བུ་ཚེ་རིང་ལ་དམིགས་བསལ་འབེལ་བ་མི་འདུག   བསྟན་འཛིན་ནམ་མཁའ་ནས་ཡོང་
བསད་སོར་ ༡༥,༨༠༣།༥༤ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༡༢༢༌ག༌༧༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༢་ཇ་༢༦ རིས་སྙན་ ༡༣་༢། སོད་བསད་ཐད། རིས་སྙན་ནང་སོད་དགོས་ངེས་བརྟན་མེད་པ་
གྲངས་བཞི་ཡོད་པ་རྣམས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ལུགས་མཐུན་རིས་བསུབ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏེ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་
པ་དང་། གཞན་སོད་བསད་རྣམས་འདི་མུར་མ་བཞག་པར་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
སོད་བསད་གྲངས་བཞིའི་དངུལ་འབོར་སོར་ ༣༢,༩༤༢།༣༣ ཡོད་པ་དེ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་སྙན་སེང་གིས་ག་བསྒྱུར་
བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏེ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༡༢༢༌ག༌༨༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༢་ཇ་༣༡ རིས་སྙན་ ༡༥་༡། ཡོང་བསད་ཐད། དྭོགས་འདིའི་ལན་འདེབས་ནང་ཡོང་བསད་སོར་ 
༥༢,༢༧༢།༢༤ ཡོད་པ་ནས་སོར་ ༡,༣༡༣།༠༠ མ་གཏོགས་གཙང་བཟོ་ཟིན་གནས་འཁོད་འདུག་ཀང་། ཐོ་གཞུང་ཙམ་ལས་བྱུང་
འཛིན་ངོ་བཤུས་ཀི་དན་རྟགས་ཡིག་ཆ་མཉམ་འབུལ་མི་འདུག་ན། རིས་ལོ་རེས་མར་དེ་དག་རིས་ཞིབ་པར་མིག་སྟོན་དགོས་རྒྱུ་
དང་། ཡོང་བསད་འཕོས་ལྷག་རྣམས་འཕལ་མར་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ཡོང་བསད་སོར་ ༥༠,༩༥༩།༢༤ ཡི་བྱུང་འཛིན་ངོ་བཤུས་དགོས་པ་དང་། འཕོས་སོར་ ༡,༣༡༣།༠༠ ཡོང་རེ་ཡོད་མེད་ཞིབ་
བརད་ཀིས་ལུགས་མཐུན་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༡༢༢༌ག༌༩༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༢་ཇ་༣༣ རིས་སྙན་ ༡༦་༡་༡། དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་དཔེ་དེབ་ལ་སྟངས་འཛིན་འཐུས་གཙང་
མེད་པའི་ཐད། དཔེ་དེབ་ཀི་དངུལ་ཆད་སོར་ ༡༦,༢༤༢།༨༡ དེ་དག་རིས་ལོ་རེས་མར་བསྡུ་བཞེས་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
དཔེ་དེབ་ཀི་དངུལ་ཆད་བསྟན་འཛིན་ནམ་མཁའ་ལ་བདའ་འདེད་བེད་མུས་ཡིན་འདུག་པ་ལྟར་མཇུག་སོང་གིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༡༢༢༌ག༌༡༠༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༢་ཇ་༣༩ རིས་སྙན་ ༢༢་༢། སོད་བསད་ཐད། དྭོགས་འདིའི་ལན་འདེབས་སུ་ ༢༠༡༤།༣།༣༡ 
ཉིན་སོད་བསད་ཇི་ཡོད་ཀི་གནས་སྟངས་གསལ་བའི་རིས་ཤོག་ཅིག་ཕུལ་འདུག་པ་དེ་ཡིས་དངུལ་འབོར་དེ་དག་རེ་རེ་བཞིན་རིས་
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གཙང་ཟིན་པའི་ཁུངས་སེལ་ཐུབ་མིན་ལ་སོང་། སོད་བསད་རྣམས་རིས་གཙང་ཟིན་པའི་དན་རྟགས་ཡིག་ཆ་རིས་ལོ་རེས་མར་རིས་
ཞིབ་པར་མིག་སྟོན་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
རིས་ཤ་གཅོད་བསད་སོར་ ༡༠,༠༠༦།༡༠ འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གིས་རིས་གཙང་གང་མྱུར་བཟོ་དགོས། 
 
༡༢༢༌ག༌༡༡༽ མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༢་ཇ་༤༠ རིས་སྙན་ ༢༣་༢་༡། དངོས་ཡོད་ཟོག་ལྷག་ཉུང་བ་དེབ་བཀོད་གནང་བའི་ཐད། ཟོག་ 
ལྷག་མ་གནས་འཕོས་ལྷག་སོར་ ༧༣,༡༡༤།༩༣ དེ་དག་འདི་མུར་མ་བཞག་པར་གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
བསོད་ནམས་ཀུན་གྲགས་ནས་མ་དེབ་ནང་ཟོག་ལྷག་ཉུང་བ་བཀོད་པའི་མ་གནས་གང་མྱུར་བདའ་འདེད་ཀིས་རིས་གཙང་བཟོ་
དགོས། 
 
མཇུག་བསོམས། 
མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་  ༦  པའི་སྙན་ཐོ་ནང་གསལ་རིས་གཙང་མ་བྱུང་བ་ཁག་ལ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ལམ་ 
སྟོན་ལྟར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་མཇུག་སོང་གནང་བའི་ཕོགས་བསོམས་སྙན་ཐོ་ཕུལ་འབོར་དང་། ད་ལམ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ 
ལས་ཀིས་རིས་གཙང་འབྱུང་ཐབས་སུ་སྙན་ཐོ་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཞིབ་ཚགས་ཆེན་པོས་གཟིགས་ཞིབ་གོ་བསྡུར་དང་། ལས་ཁུངས་ 
ཁག་ལ་བསར་སྐུལ་ཡང་སྐུལ་ནན་ཏན་བས་པ་བཅས་ཀིས་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༦ པ་འགོ་འཛུགས་ 
སྐབས་སོན་གནད་སོགས་རིས་སྙན་གྲངས་ ༢༡༠༡ ཡོད་པ་ནས་གྲངས་ ༡༣༢༡ གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། འཕོས་ 
སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་མཇུག་སོང་དགོས་པའི་རིས་སྙན་གྲངས་ ༧༨༠ ནས་གྲངས་ ༤༧༦ གཙང་བཟོ་ཐུབ་ཡོད། ད་ལྟའི་ 
ཆར་རིས་སྙན་གྲངས་ ༣༠༥ མཇུག་སོང་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད། མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་དང་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ 
གཉིས་ཀིས་ཁྱོན་ཡོངས་ཀི་རིས་སྙན་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༦༡ གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། (ཟུར་འཛར་༡ ) 
 སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་རིས་གཙང་བཟོས་ཁོངས་ཡོང་བསད་ནས་དངུལ་འབོར་ཧིན་སོར་ ༡,༧༠,༥༣,༤༦༤།༧༥ 
དང་། ཨ་སོར་ ༩༨༨།༥༠ ཡུ་སོར་ ༡,༩༨༩།༧༢ བཅས་ཁུངས་སོ་སོར་ཕིར་བསྡུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། (ཟུར་འཛར་༢ ) 

ད་ཕན་ལོ་ཤས་རིང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པ་སོགས་ཀི་རིས་སྙན་ཁག་
གི་ཁོངས་ནས་གཙང་སེལ་མ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་སོ་
སོས་ཞིབ་འཇུག་བདའ་འདེད་ཀིས་མཐའ་དོན་ཕོགས་བསོམས་སྙན་ཐོ་སི་ལྷན་གྲོས་ཚོགས་སུ་འབུལ་གི་ཡོད་པ་དང། སྙན་ཐོ་ནང་
གསལ་རྣམས་བདའ་འདེད་མཇུག་སོང་གིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུའི་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ལམ་སྟོན་དང་བཅས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་
ལ་གནང་བ་ལྟར།བཀའ་ཤག་ནས་ཕག་བསྟར་མཇུག་སོང་ཇི་གནང་གི་ཕོགས་བསོམས་སྙན་ཐོ་ཕུལ་འབོར་ལ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ནས་ཞིབ་འཇུག་ནན་ཏན་དང་འབེལ་སར་ཡང་ལས་ཁུངས་རེ་རེ་བཞིན་བདའ་འདེད་ཀིས་རིས་གཙང་བྱུང་བའི་དན་རྟགས་དང།  
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སོ་སོའ་ིཐག་གཅོད་སོགས་ཀི་ངོ་བཤུས་བླངས་ཏེ་གང་ཐུབ་གཙང་བཟོ། དེ་མིན་འོས་བབས་རིགས་རིས་
སེལ་གཏོང་རྒྱུས་མཚོན་གང་ཙམ་གཙང་བཟོ་གནང་ཡོད་པས། ད་ལྟའི་ཆར་རིས་ཞིབ་སྙན་ཐོ་རིམ་པའི་ནང་གསལ་རིས་རིང་
སོགས་ནས་མང་དག་ཅིག་གཙང་མ་ཆགས་ཡོད་པས་སད་རིས་འབེལ་རོག་འཛིང་ཁྱོན་ཆེ་འདི་རིགས་མུ་མཐུད་སྙན་འགོད་ཀི་
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ཡིག་རྫོབ་དང།བདའ་འདེད་གཙང་བཟོའ་ིཆེད་དུས་གྲོན་ཆེས་མང་པོ་ཆུད་ཟོས་སུ་འགྲོ་མི་དགོས་པའི་ཕན་ཐོགས་གང་ཙམ་བྱུང་
ཡོད་ཅིང། རིས་རོག་ཁྱོན་ཆེ་འདི་རིགས་མུ་མཐུད་མི་འབྱུང་ཕིར་དབང་ལན་འགན་འཛིན་དང། རིས་པ། དངུལ་གཉེར། དེ་མིན་
འབེལ་ཆགས་ལས་ཀི་སེ་མོར་གཏོགས་པ་བཅས་ཚང་མས་རྒྱུན་དུ་ཐུགས་སང་འགན་འཁུར་གཟབ་བསེད་གནང་གལ་ཆེ་བའི་
གཞེན་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ། 
 སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞིབ་འཇུག་ནན་འདོངས་ཞུས་པའི་སྐབས་ཚོགས་དྲུང་དབུས་པའི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་
ལས་བེད་རྣམས་ནས་འགན་འཁུར་དང་མཐུན་འགྱུར་གང་ལེགས་གནང་བར་ལེགས་གསོལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བོད་མི་
མང་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ ལ།། །། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སང་ས་དོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་ཚོགས་གསེང་ཡིན། 
 
 

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་གི་ཐུན་དང་པོ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
དེ་རིང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༢༤ སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་བཅུ་པའི་ལས་ཉིན་ ༩ པ་ཆགས་བསད་ཀི་ཡོད། དེ་རིང་ས་དོའ་ིལས་རིམ་འདིར་དི་བ་དིས་ལན་གི་དུས་ཚོད་མེད་པ་ཡིན། 
ལས་རིམ་ཕན་བུ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཆོག་པ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ནོར་གིང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་གིས་རིས་ལོ་ 
༢༠༡༠༌༌༌༢༠༡༢ བར་གི་རིས་ཁྲའི་གནས་སྟངས་ལ་གྲོས་ཚོགས་ཆེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཞིབ་འཇུག་གྲུབ་པའི་སྙན་ཐོ་སྙན་
སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྙན་སོན་གནང་མཁན་སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གྲོས་ཚོགས་ཀིས་ཆེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའི་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༢ པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། 
 

༄༅། །ནོར་གིང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་གི་རིས་ཁྲའི་གནས་སྟངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ 
ཚོགས་ཆུང་གིས་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་པའི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ། 

ཀ༽ ཚོགས་ཆུང་བསྐོ་བཞག 
 སྐབས་ ༡༥ པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པའི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦༠ དང་། གྲོས་
ཆོད་ཨང་ ༢༠༡༥།༡༥།༩།༨ འཁོད་པའི་དགོངས་དོན། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་
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སྐབས་ ༦ པའི་རྒྱབ་གཉེར་སྙན་ཐོ་དོན་ཚན་ ༥ པའི་ནང་གསེས་ ཀ པའི་ནང་གསལ་བཞིན། ནོར་གིང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་
སོང་ཁང་གི་རིས་ཁྲའི་གནས་སྟངས་སི་ཡོངས་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིན་གནང་སད་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཆེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་
ཞིག་འཛུགས་རྒྱུའི་མི་འགྲོར། ༡། སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས། ༢། སི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ། ༣། སི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་
པ་བཅས་ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༧ ཉིན་བསྐོ་བཞག་དང་འབེལ། ཞིབ་འཇུག་གི་ལས་དོན་འཕལ་དུ་འགོ་
འཛུགས་ཀིས་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིན་གནང་སྟེ་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་སི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་ ༡༠ པའི་གོང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་ཐུབ་པ་དགོས་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་གནང་། 
 

ཁ༽ ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་གནས་གཏན་འབེབས་དང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས། 
 

 ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་ཚོགས་མི་སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་དང་སི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་གཉིས་ལྷན་
འཛོམས་གནང་བ་དང་། སྐབས་དེར་སི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ཨ་རིར་ཚོགས་འདུར་སོང་བ་དང་སྟབས་འཁེལ་བས་
ཚོགས་བཅར་ཐུབ་མེད། འོན་ཀང་། འབེལ་ལམ་བས་པ་དང་སགས་ནས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་དང་
ཚོགས་དྲུང་སི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པར་གཏན་འབེབས་གནང་ནས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་གཤམ་གསལ་
ལྟར་གཏན་འབེབས་བས། 
 

༡། ནོར་གིང་གི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་མཉམ་དུ་ལྷན་འཛོམས་བ་རྒྱུ། 
༢། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་ནོར་གིང་ལ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཆེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྐོར་དང་།  ཚོགས་ཆུང་ལ་

མཐུན་འགྱུར་དགོས་པའི་ཡིག་ཆུང་གཏོང་རྒྱུ། 
༣། རིས་དང་འབེལ་བའི་གནད་དོན་ཞིབ་འཇུག་འཐུས་གཙང་ཡོང་སད་རིས་ཞིབ་ཀི་ལས་བེད་དམིགས་བསལ་བསྐོ་འཛུགས་

སྐོར། 
༤། ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོའ་ིས་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ། 
༥། ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་བསོམས་གྲོས་ཚོགས་སུ་སྙན་སེང་མ་ཞུས་བར་ལས་དོན་ཡོངས་རྫོགས་གསང་རྒྱ་ཉར་རྒྱུ་བཅས་

གཏན་འབེབས་ཀིས་ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོའ་ིསར་བཅར། 
 

ག༽ ཚོགས་གཙོའི་སེལ་པོའ་ིལམ་སྟོན། 
 

༡། གཙོ་བོ་རིས་ཀི་གནད་དོན་ལ་ཞིབ་འཇུག་དགོས་པ། 
༢། ནོར་གིང་གི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དང་ལམ་སྟོན་ཇི་དགོས། 
༣། ཞིབ་འཇུག་བེད་སའི་རིས་ལོ་གཉིས་ཀི་སོན་གནད་གཙང་སེལ་ཟིན་པ་དང་། དེ་མིན་མཇུག་སོང་དགོས་རིགས་ལ་མཇུག་

སོང་དགོས་གལ། 
༤། རིས་སྙན་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུ། 
༥། མ་འོངས་རིས་ཁྲ་ཉར་ཕོགས་དང་། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ལ་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་གཏོད་གལ། 
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༦། ནོར་གིང་གི་འགོ་ལས་ཚང་མ་སེམས་ཤུགས་ཆགས་གཞི་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པའི་ཐོག་སིག་འཛུགས་ཀང་ཉམས་ཆག་མི་ཡོང་
བ་དགོས་གལ་བཅས་དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོས་ལམ་སྟོན་ཁག་ཅིག་གནང་། 

 

ང༽ ཡིག་འབེལ་དང་ལན་འདེབས་ཀིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་ཕར་འགངས། 
 

 ཚོགས་ཆུང་གིས་ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོར་ཞུ་དོན་ལྟར། སི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣ 
འཁོད་པའི་ཡིག་ཆུང་ཞིག་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ལ་བཏང་བའི་ནང་། ནོར་གིང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་གི་རིས་ཁྲའི་
གནས་སྟངས་སི་ཡོངས་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིན་གནང་སད་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཆེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་འཛུགས་རྒྱུ་
ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བ་བཞིན་ཟུར་འཛུགས་གནང་བར། བཀའ་ཤག་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་དགོས་རིགས་གནང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། ནོར་གིང་དུ་འདི་བརད་གནང་སོ་དང་། ཡིག་ཆའི་རིགས་ལ་ལྟ་ཞིབ་དགོས་རིགས་ཚོགས་ཆུང་ལ་མཐུན་འགྱུར་དགོས་པའི་
གསུང་ཁྱབ་ཡོང་བ་བཅས་ཕུལ་ཡོད། 
 

 བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གིས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕུལ་བའི་ཡིག་ཆུང་གི་ནང་དོན་ལྟར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༣ 
འཁོད་པའི་ཡིག་ཆུང་ནོར་གིང་འགན་འཛིན་ཐུན་མོང་ལ་གནང་བའི་ནང་། ནོར་གིང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་གི་རིས་
ཁྲའི་གནས་སྟངས་སི་ཡོངས་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིན་གནང་སད་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཆེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་འཛུགས་རྒྱུ་
ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བ་བཞིན་ཟུར་འཛུགས་གནང་བར། བཀའ་ཤག་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་དགོས་རིགས་གནང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། ནོར་གིང་དུ་འདི་བརད་གནང་སོ་དང་། ཡིག་ཆའི་རིགས་ལ་ལྟ་ཞིབ་དགོས་རིགས་ཚོགས་ཆུང་ལ་མཐུན་འགྱུར་དགོས་པའི་
གསུང་ཁྱབ་ཡོང་བ་ཞུས་ཐད། ནོར་གིང་རིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་དགོས་ཞེས་ཕེབས་སོང་བ་དེ་དོན་
དགོངས་འཇགས་ཞུ་ཞེས་ཡིག་ཆུང་གནང་ཡོད། 
 

 ནོར་གིང་ཡིག་ཚང་ནས་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་བཀོད་ཁྱབ་ལ། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༩ འཁོད་པའི་ཡིག་ཆུང་ཕུལ་
བའི་ནང་། ནོར་གིང་གི་སི་ཡོངས་ཀི་རིས་ཁྲའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུར་འདི་ག་ཚོགས་ཆུང་ལ་མཐུན་འགྱུར་
དགོས་གནས་ཕེབས་ཐད། ད་སོན་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་ཆུང་གིས་སོན་གནད་འདོན་གནང་མཛད་པར་ལན་འདེབས་ཤིག་འབི་མུས་
ཡིན། འབི་འགོད་ཟིན་མཚམས་ད་སོན་ཕེབས་དགོངས་ལྟར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སུ་འབུལ་འཆར་ལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་
མ་ཟིན་བར་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུར་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་སྟབས་བདེ་མིན་ལ་དེ་རིས་མཛད་ཕོགས་ཡོང་བ་རྣམ་མངའ་ཞུ་ཞེས་ཕུལ་
འདུག་པ་དང་། ཡིག་ཆུང་གི་ངོ་བཤུས་དགའ་ལན་ཕོ་བང་ཡིག་ཚང་ལའང་ཕུལ་འདུག 
 
 བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་ནོར་གིང་གིས་ཞུ་དོན་ལྟར་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༦ འཁོད་ཡིག་
ཆུང་གནང་འབོར་ནང་། ནོར་གིང་གི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་གསལ་བཤད་སྙན་ཐོ་ཞིག་བཟོ་བཞིན་ཡོད་འདུག་པ་
དང་། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སུ་སྙན་ཐོ་དེ་ཕུལ་མ་ཟིན་བར་དུ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་ལས་
དོན་དབུ་འཛུགས་མི་དགོས་པར་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་འདུག་པས། དེ་དོན་དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོ་མཆོག་ལ་ཞུ་བརྒྱུད་
གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ་ཞེས་གསུངས་འདུག 
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 སི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ནོར་གིང་གི་ཞུ་དོན་དང་འབེལ་ནས། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༨ འཁོད་པའི་ཡིག་
ཆུང་ཞིག་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་དུ་ཕུལ་བའི་ནང་། ནོར་གིང་གི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་གསལ་བཤད་སྙན་ཐོ་ཞིག་
བཟོ་བཞིན་ཡོད་འདུག་པ་དང་། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སུ་སྙན་ཐོ་དེ་ཕུལ་མ་ཟིན་བར་དུ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་
ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་ལས་དོན་དབུ་འཛུགས་མི་དགོས་པར་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་འདུག་གསལ་བའི་ཐད། ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
གི་སྙན་ཐོ་འདི་ལོ་ཕི་ཟླ་ ༩ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པར་འབུལ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་དང་། ཞིབ་འཇུག་ལའང་དུས་ཡུན་
གང་ཙམ་དགོས་པར་བརྟེན་ནོར་གིང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ག་དུས་ཚོགས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཚེས་ཆ་ཞིག་འདི་གར་འཕལ་
འབུལ་གནང་དགོས་པའི་གསུང་ཁྱབ་དང་འབེལ་འཕལ་དུ་ལན་གསལ་ཡོང་བ་ཞེས་ཞུས་ཡོད། 
 

 ནོར་གིང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་གི་ངེས་སྟོན་པ་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀི་མཚན་
ཐོག་ནས། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠ འཁོད་པའི་ཡིག་ཆུང་དང་ནོར་གིང་གི་སྙན་ཐོ་ཞིག་ནོར་གིང་འགན་འཛིན་བདེ་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་
སི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་སར་བཅར་ནས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་འབོར་བྱུང་འདུག་པ་དང་། ཁོང་གིས་ངག་ཐོག་ནས་ནོར་
གིང་གི་ངེས་སྟོན་པ་མཆོག་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ནོར་གིང་སྐོར་གི་གནད་དོན་གྲོས་ཚོགས་སུ་གེང་སོང་བྱུང་བར་
དགོངས་འགལ་དང་ཐུགས་ཕམ་བྱུང་སྐོར་ཞུས་འདུག་པ་དང་། ངེས་སྟོན་པའི་མཚན་ཐོག་ནས་བཏང་བའི་ཡིག་ཆུང་ནང་དུའང་
དགོངས་འགལ་དང་ཐུགས་ཕམ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་བཀོད་འདུག ཡིག་ཆུང་དང་ལྷན་དུ་ཡོད་པའི་སྙན་ཐོ་དེའི་ནང་གསལ་བའི་
ལན་འདེབས་སོགས་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༦ པ་ལ་མ་ཕུལ་བའི་རིགས་ཀང་གང་ཙམ་འདུག ཡིག་ཆུང་དེའི་
ངོ་བཤུས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་དགའ་ལན་ཕོ་བང་ཡིག་ཚང་གི་དྲུང་ཆེ་བློ ་བཟང་སིན་པ་ལགས་དང་བེ་སང་ལགས། འགན་
འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་བཅས་ལ་ཕུལ་འདུག 
 ཡིག་ཆུང་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བགྲོ་གེང་རིམ་པ་བས་པ་དང་།  གང་ལྟར་རིས་ཁྲ་ལ་ཞིབ་
འཇུག་དགོས་པ་དང་། དེ་ལྟར་མ་ཐུབ་ན་ནོར་གིང་གི་རིས་ཁྲའི་ཐད་བཞག་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲོགས་ཚོགས་སུ་ཕིར་འཐེན་བེད་དགོས་
པ་སོགས་བགྲོ་གེང་རིམ་བས་མཐར། ཚོགས་དྲུང་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ཁྲི་ཟུར་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀི་སར་ཆེད་བཅར་
གིས། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་ཐག་གཅོད་ལྟར་ངེས་སྟོན་པ་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོའ་ིསར་ངོ་བཅར་ཡོང་
བའི་སྙན་སེང་དང་། དེ་ནས་ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོས་ནོར་གིང་གི་རིས་ཁྲར་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་སྟངས་དང་། ནོར་གིང་
གི་ངོས་ནས་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་ལ་མཐུན་འགྱུར་སོགས་གང་ཐུབ་གནང་ནས་གང་ལྟར་གཙང་མ་ཆགས་ཐབས་
ཞུ་དགོས་སྐོར་སོགས་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་གནང་བ་ལྟར། ཚོགས་དྲུང་ཆེད་བཅར་གིས་ངེས་སྟོན་པ་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ལ་
དུས་ཚོད་གཏན་འཁེལ་གནང་འདུག 
 

 ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ལ། ནོར་གིང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ག་དུས་ཚོགས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་
པའི་ཚེས་ཆ་ཞིག་འདི་གར་འཕལ་འབུལ་གནང་དགོས་པའི་གསུང་ཁྱབ་དང་འབེལ་འཕལ་དུ་ལན་གསལ་ཡོང་བ་ཞེས་ཞུས་པའི་
ལན་དུ། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༡ འཁོད་པའི་ཡིག་ཆུང་གནང་འབོར་ནང་། ནོར་གིང་བོད་ཀི་རིག་
གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་ཚོགས་གཏན་འཁེལ་འདུག་ཅེས་ལན་གསལ་
གནང་འདུག 
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 ནོར་གིང་གི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སུ་དཔལ་ལན་སིད་སོང་མཆོག་དང་། བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་
མཆོག ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག ནོར་གིང་གི་ངེས་སྟོན་པ་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས་མཆོག  ཀིམ་ཡེ་ཤེས་
ལགས། བདེ་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་བཅས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་འཚོགས་ནས་གྲོས་ཆོད་བཞག་འདུག་པ་དང་། འགན་འཛིན་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲོས་ཆོད་དེ་ངེས་སྟོན་པ་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་མཚན་ཐོག་ནས་ཡིག་ཆུང་དང་སགས་ཏེ་ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་སུ་མ་འབོར་བའི་སོན་དུ། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་ཐག་གཅོད་ཀི་དགོངས་དོན་བཞིན། ནོར་གིང་གི་ངེས་སྟོན་པ་སྐལ་བཟང་
ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོའ་ིསར་བཅར་ནས། ནོར་གིང་གི་སི་ཡོངས་ཀི་གནས་སྟངས་དང་། གྲོས་ཚོགས་ནས་ནོར་གིང་
གི་རིས་ཁྲའི་ཐད་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པར་ཐུགས་ཕམ། དེ་ལྟར་བཙུགས་ཡོད་རུང་རྒྱ་གར་གི་རིས་ཞིབ་པས་རིས་ཁྲ་
ཁམས་གཙང་གི་དག་མཆན་བཀོད་ནས་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་སོགས་ཞུས་འདུག་པ་དང་། ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོས་ཀང་མང་ཚོགས་
རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་དང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་རིས་ཞིབ་པའི་ཞིབ་འཇུག་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་མ་
གཏོགས་ནོར་གིང་ལ་ཆེད་དམིགས་བས་པ་ཞིག་མེད་སྐོར་སོགས་ཁ་གསལ་གསུངས་ཡོད་འདུག 
 

 ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ངེས་སྟོན་པ་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་མཚན་ཐོག་ནས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༧ འཁོད་
པའི་ཡིག་ཆུང་བཏང་གནས་ནང་། ད་སོན་ངོ་མཇལ་གྲོས་མོལ་སྐབས་འདི་གའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གྲོས་
ཆོད་ཀི་ངོ་བཤུས་དེ་གར་འབུལ་དགོས་ཕེབས་དོན་འདི་མཉམ་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད་པས་ཕག་བཞེས་སོང་གནང་ཡོང་བ་མཁྱེན་
ཞེས། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲོས་ཆོད་ཁག་ཟུར་སར་ཞུས་ཏེ་ཕུལ་འདུག ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༦ འཁོད་པའི་ནོར་
གིང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲོས་ཆོད་དོན་ཚན་ ༡༠ པའི་ནང་། "ནོར་གིང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་
གཞི་དོན་ཚན་ ༧ འོག་ནོར་གིང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་གི་ངེས་སྟོན་པ་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་
ནས་ཉེ་ཆར་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་ནོར་གིང་དང་འབེལ་བའི་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲ་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་ཐོག་བསར་
ཞིབ་ཆེད་གྲོས་ཚོགས་ཆེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་ཡིག་ཆུང་ཕེབས་བྱུང་བ་འདིའི་
ཐད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དགོངས་ཚུལ་ཇི་ཡོད་གྲོས་ཆོད་དུ་དགོས་གལ་ཆེ་ཚུལ་གསུངས་པར། འདི་ནས་ཚོགས་མི་
རྣམས་ཀིས་བཀའ་བསྡུར་ཇི་ལྷུག་གནང་རེས། སི་འཐུས་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་གི་བསར་ཞིབ་གནང་གཞི་འདས་པའི་
རིས་ལོ་བཅུའི་སོན་རིས་དང་བྱུང་སོང་མཐའ་སོམ་རིས་ཤོག་ Balance Sheet བཅས་པར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་
བཀའ་འཁྲོལ་དག་མཆན་གནང་ཟིན་པ་བཞིན། རིས་ཁྲ་ཡོངས་རྫོགས་སོན་མེད་འཐུས་གཙང་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་ཡོད་
ཅེས་བསར་ནན་གིས་གསལ་དོན་བ་རྒྱུ་ཡིན།" ཞེས་འཁོད་འདུག 
 

ཅ༽ ནོར་གིང་གི་རིས་ཁྲའི་ཐད་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་གནས་སྐབས་ཕིར་འགངས། 
 

 ནོར་གིང་གི་རིས་ཁྲའི་ཐད་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའི་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཆེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཡོད་པར་བརྟེན། ལས་དོན་དང་འབེལ་ནས་རྡོ་
རེ་གིང་དང་། ཝཱ་ར་ཎ་སི། ལི་ལི་བཅས་སུ་ཕོགས་ཕེབས་གནང་དགོས་བྱུང་བ་དང་། ཚོགས་མི་སི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ས་
གནས་སུ་བཞུགས་མེད་པར་བརྟེན། ཚོགས་དྲུང་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོས་ཆེད་འབོད་ཀིས་ནོར་གིང་གི་
ངེས་སྟོན་པས་ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོ་མཇལ་སྐབས་གང་ཞུས་དང་། ཕར་བཀའ་མོལ་གང་གནང་བཅས་བསྡུས་ཙམ་གསུངས་ཏེ་
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འབོར་ཟིན་པའི་ནོར་གིང་གི་རིས་ཁྲའི་ལན་འདེབས་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་། ནོར་གིང་གི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་སུ་རུང་འདི་གར་བསྐོང་
དགོས་ན་མཐུན་འགྱུར་གནང་ངེས་ཡིན་པས། ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་འགོ་འཛུགས་ཀིས་ཕག་ལས་གནང་ན་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་
རུང་། ཚོགས་མི་ལྷན་འཛོམས་ཐུབ་མིན་གིས་ནོར་གིང་གི་རིས་ཁྲའི་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་གནས་སྐབས་ཕར་
འགངས་བེད་དགོས་བྱུང་ཡོད།  
 

ཆ༽ ནོར་གིང་གི་རིས་ཁྲའི་ཐད་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས། 
 

 ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣ དང་། ༤ སོ་སོར་ཚོགས་མི་གསུམ་ལྷན་འཛོམས་ཀིས། མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་
ཆུང་སྐབས་ ༦ པས་ནོར་གིང་གི་རིས་ཁྲར་མཇུག་སོང་དགོས་པའི་སོན་གནད་ ༦༨ བཏོན་པར་བསར་ཞིབ་དང་། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ 
ཚེས་ ༢༠ ཉིན་ནོར་གིང་ནས་ལན་འདེབས་དང་དེའི་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་བཅས་ཕུལ་འབོར་བྱུང་ཡོད་པ་དེའི་ནང་ལན་གིས་འཐུས་པ་
ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་སོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་། དོགས་འདི། དཔང་རྟགས་ཡིག་ཆ་སོགས་མིག་སྟོན་གང་དགོས་རེ་རེ་བཞིན་ཐོ་
འགོད་ཀིས། ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་ནོར་གིང་གི་སི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་བདེ་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་དང་རིས་དཔོན་བདེ་ཆེན་དབང་མོ། བདེ་
དོན་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་གསུམ་ཚོགས་ཆུང་དུ་ཆེད་བསྐོངས་ཀིས་སོན་གནད་རེ་རེ་བཞིན་ནར་འདེད་ཀིས་དོགས་
འདི་དང་རིས་ཁྲར་ཞིབ་བཤེར་བས། 
  

 ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ ༨ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་ས་དོར་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་དང་ཚོགས་དྲུང་སི་
འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་གཉིས། ནོར་གིང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ཡོད་པའི་དཔལ་ལན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་
གི་སར་བཅར་ནས། ནོར་གིང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སུ་བཞག་པའི་གྲོས་ཆོད་དང་ནོར་གིང་གི་སི་ཡོངས་ཀི་རིས་ཁྲའི་གནད་
དོན། མ་འོངས་པར་ནོར་གིང་གི་རིས་ཀི་འགྲོ་སྟངས་སོགས་ལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྟངས་འཛིན་ལམ་སྟོན་མང་ཙམ་
གནང་དགོས་གལ་འདུག་ཅེས་ཞུས། ཉིན་རྒྱབ་ཕག་ཚོད་ ༢།༣༠ ཐོག་དཔལ་ལན་སིད་སོང་མཆོག་མཇལ་ནས་གོང་བཞིན་ནོར་
གིང་གི་རིས་ཁྲའི་གནས་སྟངས་དང་། འབྱུང་འགྱུར་ནོར་གིང་གི་རིས་ཀི་འགྲོ་སྟངས་སོགས་ལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་
སྟངས་འཛིན་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་སྐོར་ཞུས་པ་དང་། ཁོང་གིས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ཞུ་དགོས་ཚང་མ་ཞུས་ཡོད་པ་
དང་། གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆུང་ལའང་འགན་འཁུར་ལན་འདེབས་ཚུལ་མཐུན་ཞུ་དགོས་ཞེས་གསུངས་ཡོད་སྐོར་སོགས་བཀའ་
གནང་བྱུང་། ཕག་ཚོད་ ༣།༣༠ ཐོག་སི་ཁྱབ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་ལས་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་དུ་ཆེད་བསྐོངས་ཀིས།  ནོར་
གིང་གི་རིས་ཁྲའི་ཐད་དོགས་འདི་བེད་དགོས་པ་རྣམས་བས། 
 

 ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་དུས་ཚོད་སོན་དུ་བསིགས་ཟིན་པ་ལྟར། ནོར་གིང་གི་སི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་བདེ་ཆེན་
རྣམ་རྒྱལ་དང་། རིས་དཔོན་བདེ་ཆེན་དབང་མོ། བདེ་དོན་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་གསུམ་ཚོགས་ཆུང་དུ་ཆེད་བསྐོངས་
ཀིས་སོན་གནད་ཁག་ལ་དགོས་པའི་དཔང་རྟགས་ཡིག་ཆ་དང་། སིལ་འཛིན། ཆོད་གན་ཡིག་ཆ། འཛིན་སོང་གི་བཀོད་ཁྱབ་སོགས་
མཉམ་འཁྱེར་ཡོད་པ་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་ཞིབ་བཤེར་བས། 
  

 ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༥ དང་། ༢༨།  ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ སོ་སོར་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་བསོམས་དང་ནོར་གིང་གི་རིས་སྙན་དང་
འབེལ་བའི་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་རྣམས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ།  
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 ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་དུས་ཚོད་སོན་བསིགས་ལྟར་རིས་དཔོན་བདེ་ཆེན་དབང་མོ་དང་བདེ་དོན་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་ཕུན་
ཚོགས་གཉིས་ཚོགས་ཆུང་དུ་ཆེད་བསྐོངས་ཀིས་དཔལ་ལས་སོགས་སུ་འབུལ་བསད་ཡོད་པ་རྣམས་ཕུལ་བའི་བྱུང་འཛིན་ངོ་
བཤུས་དང་། སིལ་འཛིན་སོགས་འཕོ་ཅན་ཡོད་པ་མཉམ་འཁྱེར། ནོར་གིང་དང་རིས་ཞིབ་དབར་གོ་བརྡ་མ་འཕོད་པའི་གནད་དོན་རེ་
གཉིས་ཡོད་པ་རྣམས། རིས་ཞིབ་ཀི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཆེད་བསྐོངས་ཀིས་ཕོགས་གཉིས་ཀའི་དབར་གོ་བརྡ་མ་འཕོད་པ་རྣམས་
གསལ་འདོན་དང་། དོགས་འདི། ལམ་སྟོན་བེད་དགོས་རིགས་སོགས་ལྷུག་པོར་བས།  
 

 ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣ ཉིན་རིས་ཞིབ་ལས་བེད་ཆེད་བསྐོངས་ཀིས་རིས་ཁྲའི་སོན་གནད་དང་འབེལ་བའི་དོགས་འདི་བེད་
དགོས་རེ་གཉིས་རྒྱུས་ལོན་བས་པ་དང་། ཕི་ཚེས་ ༤ ཉིན་ནོར་གིང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཆོས་རིག་དྲུང་ཆེ་ཆེད་བསྐོངས་ཀིས་འགན་ལྷན་གི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའི་མ་འོངས་གནང་ཕོགས་ཐད་
ལམ་སྟོན་བ་དགོས་རིགས་བས། དེ་བཞིན་ཕི་ཚེས་ ༥ ཉིན་ནོར་གིང་སི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་། རིས་དཔོན་གཉིས་ཆེད་བསྐོངས་
ཀིས་གནད་དོན་འཕོ་སོང་རེ་གཉིས་ཡོད་པར་དོགས་འདི་བ་དགོས་རིགས་བས་པ་དང་དཔང་རྟགས་ཡིག་ཆ་ཁག་ཅིག་འབུལ་ལམ་
བྱུང་། 
 

ཇ༽ རིས་ལོ་ ༢༠༡༠།༤།༡ ནས་ ༢༠༡༢།༣།༣༡ བར་ལོ་གཉིས་ཀི་ནོར་གིང་གི་རིས་ཁྲའི་སོན་གནད་དང་
མཇུག་སོང་དགོས་པ་ ༦༨ ཡོད་པར་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་པའི་རྒྱབ་གཉེར་ཐག་གཅོད། 

 

མཇུག་སོང་དགོས་པའི་སོན་གནད་བསོམས་ ༦༨ ཡོད་པ་ལས་ཆ་ཚང་འགྲིག་པ་ ༣༠ དང་། འགྲིག་པར་བཏང་ཡང་ལམ་སྟོན་
ཡོད་པ་ ༣༠། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་གྲངས་ ༨ ཡོད་པ་ (༡༠་ཇ་༢༢། དང་། ༡༠་ཇ་༢༩། ༡༠་ཇ་༣༠། ༡༠་ཇ་༣༡། ༡༠་ཇ་
༤༧། ༡༠་ཇ་༥༣། ༡༠་ཇ་༥༤། ༡༠་ཇ་༦༨།) བཅས་ཀི་ཞིབ་ཕ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན། 
  

༡༠་ཇ་༡༽ རིས་སྙན་ ༡་༡་༡་༡། འགྲེམས་སྟོན་ (Exhibition) ཐད། རིས་བསུབ་ཀི་བཀའ་འཁྲོལ་ཞེས་པ་ལུགས་མཐུན་མིན་པ་
མ་ཟད། མཆོད་བཤོམས་དང་རྒྱ་ལོགས་ལོ་ཤས་ནང་འཕོ་བརླག་འགྲོ་མི་སིད་པས་དངུལ་འབོར་ཡོང་བསད་བསོམས་སོར་  
༡,༨༧,༤༥༩།༧༤ འདི་མུར་མ་བཞག་པར་མུ་མཐུད་བསྡུ་ཐབས་བེད་དགོས། 
ཐག་གཅོད། ཡོང་བསད་བསོམས་སོར་ ༡,༨༧,༤༥༩།༧༤ ཐད་དེ་ས་ངེས་སྟོན་པ་དང་འབེལ་ཡོད་ཁག་གཅིག་གིས་རིས་བསུབ་
བཀའ་འཁྲོལ་བཏང་བར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་དོན་ལྟར་འགྲིག་པ་བས་ཡོད། 
 

༡༠་ཇ་༢༽ རིས་སྙན་ ༡་༡་༡་༢(༡)། ཟུར་རིས་ཐད། རིས་བསུབ་བཏང་བར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲོས་གཞི་གྲོས་ཆོད་ལམ་
ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། ཐོབ་འཛིན་མེད་པའི་འགྲོ་གྲོན་ཨ་སོར་ ༤༢༠།༠༠ གཞུང་འབེལ་འགྲོ་གྲོན་དངོས་སོང་དང་། ངེས་སྟོན་པ་དང་འབེལ་
ཡོད་ཁག་གཅིག་གིས་རིས་བསུབ་བཀའ་འཁྲོལ་བཏང་བར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་དོན་ལྟར་འགྲིག་པ ་
བས་ཡོད། 
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༡༠་ཇ་༣༽ རིས་སྙན་ ༡་༡་༡་༢(༢)། ཟུར་རིས་ཐད། རིས་བསུབ་བཏང་བར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲོས་གཞི་གྲོས་ཆོད་
ལམ་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་རྒྱུ།  
ཐག་གཅོད། ཐེ་ཝན་འགྲེམས་སྟོན་སྐབས་འགྲོ་གྲོན་བར་ཁྱད་ཨ་སོར་ ༡༣༥།༨༠ སོང་བ་གཞུང་འབེལ་འགྲོ་གྲོན་དངོས་སོང་ཐད། 
དེ་ས་ངེས་སྟོན་པ་དང་འབེལ་ཡོད་ཁག་གཅིག་གིས་རིས་བསུབ་བཀའ་འཁྲོལ་བཏང་བར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་རྒྱབ་གཉེར་
གནང་དོན་ལྟར་འགྲིག་པ་བས་ཡོད། 
 

༡༠་ཇ་༤༽ རིས་སྙན་ ༡་༡་༡་༣། སིག་འགལ་ཐད། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁྲིམས་དང་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་
གཉིས་ཀ་དང་འགལ་བ་ཚབས་ཆེན་ལ་སོང་། གནད་དོན་འདིའི་ཐོག་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། དོགས་འདི་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིག་པ་བས། 
 

༡༠་ཇ་༥༽ རིས་སྙན་ ༡་༡་༡་༤། རིས་ཁྲའི་ནང་བསྒྱུར་དཀའི་ཁ་དབང་རིས་འཁུར་མ་གནང་བའི་ཐད། ཟོག་ལྷག་གི་མ་གནས་
དངུལ་འབོར་སོར་ ༡༢,༧༨,༣༧༤།༠༠ དེ་དག་ཆེན་པོར་སོང་། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་
ཏེ་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་རྒྱུ།  
ཐག་གཅོད། ཟོག་ལྷག་གི་ཐོ་གཞུང་ཟོག་དེབ་ནང་ཐོ་འགོད་ཟིན་པ་མིག་སྟོན་བྱུང་བ་དང་། ཟོག་རིང་ཁག་ཅིག་བཙོང་པའི་བྱུང་འཛིན་
ཨང་ ༢༡༨༢༦ དང་ ༢༢༥༣༣ བརྒྱུད་སོར་ ༨,༥༠༠།༠༠ བྱུང་འདུག་པར་བརྟེན་འགྲིག་པར་བས། 
 

༡༠་ཇ་༦༽ རིས་སྙན་ ༡་༡་༡་༥། སེ་ཚན་ནང་ཁུལ་སོད་ལེན་མ་མཐུན་པའི་ཐད། རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ནང་གསལ་རིས་ལོ་རེས་
མར་སོད་ལེན་མཐུན་པ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། དོགས་འདི་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིག་པར་བས། 
 

༡༠་ཇ་༧༽ རིས་སྙན་ ༡་༡་༡་༦། གནམ་བསོད་བཀའ་འཁྲོལ་དང་ཀྲི་སི་མེད་པའི་ཐད། གནམ་བསོད་བཀའ་འཁྲོལ་ཡིག་ཐོག་
དགོས་པ་ལས། ངག་ལམ་གསལ་བཤད་ཀི་འགྲིག་མིན་ལ་སོང་། དེ་དོན་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། ནོར་གིང་གི་སེ་ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམས་གནམ་བསོད་ཆོག་པའི་སི་ཡོངས་ཀི་བཀའ་འཁྲོལ་མིག་སྟོན་བྱུང་
བས་ད་ཐེངས་ལན་གཅིག་འགྲིག་པར་བས། སད་མར་ཕོགས་བསོད་མི་རེ་ངོ་རེར་བཀའ་འཁྲོལ་དགོས་པ་དང་། གནམ་གའི་ཀྲི་སི་
མཉམ་དུ་ཞབས་སྟེགས་ཕག་ཁྱེར་ (Boarding Pass) སོང་ཁྲར་ངེས་པར་དུ་མཉམ་སར་ཞུ་རྒྱུར་དམ་དོན་དགོས་རྒྱུ། 
 

༡༠་ཇ་༨༽ རིས་སྙན་ ༡་༡་༡་༨། གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་ཀི་ལས་བསོམས་བཟོ་སོལ་མེད་པའི་ཐད། ཕི་རྒྱལ་དང་རྒྱ་གར་ནང་
འགྲེམས་སྟོན་དང་། ཟབ་སོང་། ཚོགས་འདུ་སོགས་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའི་རིགས་ལ་ཡིག་ཐོག་ལས་བསོམས་ངེས་པར་དགོས་
རྒྱུར་སོང་། མ་འོངས་དེ་དོན་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། དོགས་འདི་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིག་པ་བས། 
 

༡༠་ཇ་༩༽ རིས་སྙན་ ༡་༡་༡་༩། སྨན་བཅོས་མཐུན་རེན་གནང་ཕོགས་སིག་གཞི་ལྟར་མ་གནས་པའི་ཐད། སིག་གཞི་བསར་བཅོས་
ཕིན་པའི་ངོ་བཤུས་མཉམ་འབུལ་མིན་འདུག་ཀང་། གང་ལྟར་སིག་གཞི་བསར་བཅོས་མ་སོང་སོན་གི་གནད་དོན་རྣམས་ལ་དེ་
སྐབས་ཀི་སིག་གཞིའི་འབྲུ་དོན་ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། 
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ཐག་གཅོད། གནད་ཡོད་འགན་འཛིན་རྣམས་ཀི་སྨན་གྲོན། ནོར་གིང་གི་སིག་གཞི་དང་འགལ་ནས་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་
གནང་བའི་གནད་དོན་དེ་ད་ཐེངས་ལན་གཅིག་འགན་ལྷན་གི་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་ལྟར་འགྲིག་པར་བས་ཀང་། མ་འོངས་པར་དེ་
བསྟུན་གིས་སིག་གཞིར་བསར་བཅོས་ངེས་པར་དུ་བེད་དགོས། 
 

༡༠་ཇ་༡༠༽ རིས་སྙན་ ༡་༡་༡་༡༡། སིག་གཞིའམ་ར་འཛིན་ཡིག་ཆ་མིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའི་ཐད། སེར་གི་གུང་གསེང་གི་
ལམ་གྲོན་གཞུང་གྲོན་ནས་བཏང་བ་དེ་དག་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་སྙན་སེང་གིས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། སིག་གཞི་གསལ་ཁ་མེད་པར་སེར་གི་ལམ་གྲོན་གཞུང་གྲོན་ནས་བཏང་བའི་ཐད། དེ་གའི་འཛིན་སོང་གི་བཀོད་ཁྱབ་
མིག་སྟོན་བྱུང་བར་ད་ཐེངས་འགྲིག་པར་བས་ཀང་། སད་མར་སིག་གཞིར་ངེས་པར་དུ་ཁ་སོན་བེད་དགོས། 
 

༡༠་ཇ་༡༡༽ རིས་སྙན་ ༡་༡་༢་༡། ས་ཆའི་སྐོར། ས་ཆའི་བདག་དབང་ཁྲིམས་མཐུན་ཡོང་ཐབས་སུ་མུ་མཐུད་འབད་བརོན་གནང་
དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། དོགས་འདི་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པར་བས། 
 

༡༠་ཇ་༡༢༽ རིས་སྙན་ ༡་༡་༦། ཨ་སོར་ ༦༧,༢༨༤།༡༣ གི་འབབ་ཧིན་སོར་ ༢༨,༢༥,༩༣༣།༠༠ བས་པ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡།༨།༨ 
ཉིན་མི་གསུམ་ལས་གྲུབ་པའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱབ་གཉེར་གཞིར་བཟུང་བཀའ་ཁྲི་ཟུར་པ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་རིས་
བསུབ་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་འདུག་ནའང་། དེ་ཉིན་བཀའ་ཁྲི་གསར་པས་དམ་འབུལ་ཞུས་པའི་ཉིན་མོར་སོང་། རིས་བསུབ་བཀའ་
འཁྲོལ་གནང་བ་འགྲིག་མིན་མཐོང་བས་དེ་དོན་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།  
ཐག་གཅོད། ནོར་གིང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཚབ་གོང་མས་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཀིས་ཚོགས་ཆུང་
གི་རྒྱབ་གཉེར་སྙན་ཐོ་གཞིར་བཟུང་རིས་བསུབ་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བ་ལྟར་འགྲིག་པར་བས། 
 

༡༠་ཇ་༡༣༽ རིས་སྙན་ ༡་༢་༡། ནོར་གིང་སྨན་ཁང་གི་རིས་ཁྲ་འཐུས་གཙང་མེད་པའི་ཐད། རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ནང་རིས་ཞིབ་
པའི་ལམ་སྟོན་ལྟར་ལག་བསྟར་བེད་བཞིན་ཡོད་གནས་བཀོད་འདུག་ན། དེ་ལྟར་ཡོད་མིན་རིས་ཞིབ་པས་མུ་མཐུད་ཞིབ་འཇུག་
དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། དོགས་འདི་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིགས་པར་བས། 
 

༡༠་ཇ་༡༤༽ རིས་སྙན་ ༡་༢་༣། གསོལ་ཕོགས་སར་ཕོགས་ལ་སོམ་གཞི་དང་ར་འཛིན་བ་ཡུལ་མེད་པའི་ཐད། འདི་གའི་དོགས་
འདི་ནང་འཁོད་ལྟར་ཕོགས་གཞུང་ཆ་ཚང་དང་། ལས་བེད་ག་ཕོགས་ཀི་སིག་གཞི་འབུལ་གནང་མིན་འདུག་ན་འགྲིག་མིན་དང་། 
ལུགས་མཐུན་དང་རན་འཚམ་གི་ག་ཕོགས་གཏན་འབེབས་གནང་ཕོགས་སྐོར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་
དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། སིར་གསོལ་ཕོགས་སར་ཕོགས་ཐད་སིག་གཞིའི་ནང་ཅུང་ཟད་འཁོད་འདུག་པ་ལྟར་ད་ཐེངས་འགྲིག་པར་བས་ཀང་།  
སད་མར་ཕོགས་རིམ་གི་སོམ་གཞི་དང་ཕོགས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཀི་ལམ་ནས། ཕོགས་སར་བེད་ཕོགས་སིག་གཞིའི་
ནང་ཁ་སོན་བེད་དགོས། 
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༡༠་ཇ་༡༥༽ རིས་སྙན་ ༡་༢་༤། གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་ཀི ་ཟུར་ཕོགས་སིག་གཞི་ལས་འགལ་བའི ་ཐད།  སོར་ 
༣,༧༢,༢༥༩།༠༠ སིག་གཞི་ལས་འགལ་བའི་ཟུར་ཕོགས་དེ་དག་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་བསྡུ་བཞེས་ཀིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་པ་མ་
ཟད། མ་འོངས་པར་སིག་གཞི་དང་མི་འགལ་བ་དམ་དོན་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། ཟུར་ཕོགས་འཕར་མ་སད་པ་དེ་སིག་འགལ་ཆགས་འདུག་ཀང་། ད་ཐེངས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་བཀའ་འཁྲོལ་
རྒྱབ་གཉེར་ལྟར་འགྲིག་པར་བས་ཡོད། སད་མར་སིག་མཐུན་ཕག་བསྟར་ངེས་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
 

༡༠་ཇ་༡༦༽ རིས་སྙན་ ༡་༢་༧། འབབ་ཁྲལ་ཁྲིམས་ཡིག་ལྟར་ལག་བསྟར་མ་གནང་བའི་ཐད། ལས་བེད་ཀི་མིང་ཐོག་ཅེག་འཛིན་
སད་པ་ནི་དངུལ་རང་སད་པ་དང་ཁྱད་པར་མེད་ཅིང་། མ་འོངས་ཅེག་འཛིན་ཁག་དངོས་ཆས་ཉོ་སའི་ཚོང་པའི་མིང་ཐོག་སོད་དགོས་
རྒྱུ།  
ཐག་གཅོད། དོགས་འདི་ལན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིག་པར་བས། 
 

༡༠་ཇ་༡༧༽ རིས་སྙན་ ༡་༢་༨། དངུལ་རང་ཉར་ཚད་སིག་གཞི་ལྟར་མ་གནས་པའི་ཐད། སིག་གཞིར་རིས་མེད་ལོ་བསྟུད་མར་
བཏང་བཞིན་པར་དབང་ལན་འགན་འཛིན་ནས་སྟངས་འཛིན་གང་ཡང་གནང་གི་མེད་པ་དངོས་གསལ་འདུག་ན། འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ནས་བཀོད་འདོམ་ནན་པོ་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། དོགས་འདི་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིག་པར་བས་ཀང་། མ་འོངས་པར་སིག་གཞིར་དགོས་ངེས་བསར་བཅོས་གནང་
དགོས་རིགས་གནང་གལ། 
 

༡༠་ཇ་༡༨༽ རིས་སྙན་ ༡་༢་༩། རིས་དང་འབེལ་བའི་སོན་གནད་ཐད། སོན་གནད་གྲངས་ ༦ འདུག་པའི་གནས་སྟངས་འགན་
འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་མཁྱེན་རྟོགས་དང་འབེལ་བཀོད་འདོམས་ནན་པོ་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། དོགས་འདི་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིག་པར་བས། 
 

༡༠་ཇ་༡༩༽ རིས་སྙན་ ༡་༢་༡༠། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་དང་སྨན་དོད་མ་བསྡུས་པའི་ཐད། ལས་བེད་ཚུལ་ཁྲིམས་དབངས་ཅན་
མུ་མཐུད་རད་གཅོད་ཀིས་དངུལ་བསྡུ་ཐབས་གནང་དགོས་པ་དང་། དེ་ལྟར་མ་ཐུབ་ཚེ་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་སུ་ཡིན་ནས་སྒྲུབ་
འཇལ་དགོས་རྒྱུ། བསོད་ནམས་ཆོས་འཛོམས་ཡེ་ཤེས་བོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་ཚེ་བསྡུ་དངུལ་ཆ་ཚང་བསྡུ་འབུལ་ཞུ་དགོས། 
ཐག་གཅོད། དོགས་འདི་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིག་པར་བས། 
 

༡༠་ཇ་༢༠༽ རིས་སྙན་ ༡་༢་༡༡། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་རིས་བསུབ་གནང་བའི་ཐད། བཀའ་འཁྲོལ་
མེད་པར་རིས་བསུབ་དང་ག་བསྒྱུར་བཏང་བ་ར་བ་ཉིད་ནས་འགྲིག་མིན་ལ་སོང་། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་དོན་ཚན་རེ་རེ་
བཞིན་སྙན་གསེང་དང་འབེལ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་པ་དང་། དོ་བདག་འགན་ཡོད་ལས་བེད་སུ་ཡིན་ལ་ཉེས་ཆད་ཡན་པོར་མ་
སོང་བ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། དང་བླང་ལས་བེད་ Julia Weston ནས་ཚོང་འགྲེམས་རྒྱན་ཆའི་མ་དཔེ་ཉོ་སྒྲུབ་ཆེད་སོར་ ༢༦,༨༨༠།༠༠ སོང་བར་
ནོར་གིང་ངེས་སྟོན་པ་དང་འབེལ་ཡོད་ཁག་ནས་རིས་བསུབ་བཏང་བ་དང་། ཡང་དཔལ་ལས་སུ་ཕོགས་འབབ་བསྡུ་དངུལ་སོར་ 
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༡༠,༢༩༨།༧༣ ཕུལ་བའི་བྱུང་འཛིན་ངོ་བཤུས་འབུལ་ལམ་བྱུང་བ། དེ་བཞིན་ཡོང་བསད་སོར་ ༥,༢༣,༦༠༥།༨༠ གོང་བཞིན་རིས་
བསུབ་དང་། སོད་བསད་སོར་ ༦,༦༤,༨༤༣།༠༠ སོད་དགོས་མེད་པར་བྱུང་ཁོངས་སུ་རིས་ཁུར་ཞུས་འདུག་པར་འགྲིག་པ་བས། 
 

༡༠་ཇ་༢༡༽ རིས་སྙན་ ༡་༢་༡༤། སེར་གྲོན་གཞུང་རིས་སུ་བཏང་བའི་ཐད། ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ལ་ངོས་ལེན་ཞུ་ཐབས་མ་
གྱུར་ན། རིས་སྙན་ནང་གསལ་ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ་དང་། འདི་གའི་དི་བའི་ནང་དེ་གའི་ལན་འདེབས་སོན་མའི་ནང་ "ནོར་
གིང་དང་བསོད་ནམས་ཆོས་འཛོམས་ཡེ་ཤེས་དབར་གན་རྒྱ་གསར་པ་ཞིག་བཞག་ཡོད།" གསལ་བ་དེའི་ངོ་བཤུས་དགོས་པ་ལས་ 
Hong Kong དུ་ཡོད་པའི་ Humming Bird Ltd. དང་འབེལ་བ་ཆགས་མིན་ལ་སོང་། འབེལ་ཡོད་གན་རྒྱར་རིས་ཞིབ་པས་
སར་ཡང་ཞིབ་འཇུག་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། དོགས་འདི་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིག་པ་བས་ཀང་། སད་མར་ནོར་གིང་དང་བསོད་ནམས་ཆོས་འཛོམས་ཡེ་ཤེས་ལ་
བདག་དབང་ཡོད་པའི་ཚོང་ལས་སེ་ཚན་ Humming Bird Ltd. དབར་བཞག་པའི་ཆོད་དོན་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་འཐུས་
གཙང་བ་གལ། 
 

༡༠་ཇ་༢༢༽ རིས་སྙན་ ༡་༢་༡༦། སོར་འབུམ་ ༡༡།༦ ལྷག་གི་དངོས་ཟོག་ཚོང་བཅོལ་དུ་བཞག་ཡོད་པའི་སོན་གནད་ཐད། འགན་
འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་མ་ཞུས་པར་རིས་བསུབ་བཏང་བའི་དངུལ་འབོར་སོར་ ༢,༢༥,༨༡༩།༢༧ དེ་དག་འགན་འཛིན་
ལྷན་ཚོགས་ལ་སྙན་གསེང་དང་འབེལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་པ་དང་། དངོས་ཟོག་ཚོང་བཅོལ་ལྷག་བསད་རྣམས་མུ་མཐུད་བརྡ་
འདེད་ཀིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། རིས་བསུབ་བཏང་བ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་ལྟར་འགྲིག་པར་བས་པ་ཕུད། ད་ལྟ་ཚོང་
བཅོལ་མ་གནས་ལྷག་བསད་བསོམས་སོར་ ༢,༦༥,༧༩༡།༨༡ (Germany སོར་ ༡,༨༣,༨༦༣།༡༡ དང་། Taiwan སོར་ 
༤༡,༣༩༢།༤༣ Jewel Heart སོར་ ༢༡,༥༨༦།༨༨ Australia སོར་ ༡༨,༩༤༥།༣༩) ཡོད་པ་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀིས་
མཇུག་སོང་དགོས་རྒྱུ། 
 

༡༠་ཇ་༢༣༽ རིས་སྙན་ ༡་༢་༡༧། འགྲེམས་སྟོན་སོ་སོར་འབབ་གྲོན་རིས་ཁྲ་ཟུར་དུ་དགོས་པའི་ཐད། ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་
འགྲེམས་སྟོན་གནང་སྐབས་ཚོང་གི་དམིགས་ཡུལ་མ་གྲུབ་པར་གོང་གུན་སོར་ ༣,༥༨,༡༥༣།༣༩ ཙམ་ཆགས་འདུག་ན། མ་
འོངས་པར་དེ་ལྟའི་གོང་གུན་མི་ཡོང་བའི་ཡིད་གཟབ་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། དོགས་འདི་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིག་པར་བས། 
 

༡༠་ཇ་༢༤༽ རིས་སྙན་ ༡་༢་༡༨། སིལ་འཛིན་མེད་པའི་འགྲོ་གྲོན་ཐད། རིས་འགྲོ་འཕེར་ངེས་ཀི་སིལ་འཛིན་ངོ་མ་ཡོད་ན་ལས་རིས་
འགྲོ་གཏོང་རྒྱུ་མིན་པར་བརྟེན། དངུལ་འབོར་དེ་དག་དབང་ལན་འགན་འཛིན་དང་། རིས་པ། འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་བཅས་མཉམ་
རུབ་ཀིས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། སིལ་འཛིན་མེད་པའི་འགྲོ་གྲོན་སོར་ ༦,༩༥,༦༩༤།༠༠ སོང་བའི་ཐད་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་
གཉེར་ལྟར་ད་ཐེངས་ལན་གཅིག་འགྲིག་པ་བས་ཀང་། སད་མར་འགྲིམས་འགྲུལ་ཕོགས་སོད་སྐབས་ལུགས་མཐུན་ཐོབ་འཛིན་དང་
གཞན་དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་ཁག་ངེས་པར་དུ་མཉམ་སར་དགོས་རྒྱུ། 
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༡༠་ཇ་༢༥༽ རིས་སྙན་ ༡་༢་༡༩། ཕི་རྒྱལ་བ་དྭང་བླངས་ལས་བེད་དུ་བསྐོ་གཞག་དང་འགྲོ་གྲོན་གི་ཐད། འགྲོ་གྲོན་འདི་དག་ཡུལ་
ཁྲིམས་དང་འགལ་བ་དང་། དྭང་བླངས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་མི་མཚུངས་བ། དེ་བཞིན་ཕི་རྒྱལ་བ་དེ་དག་ནས་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་
གཅེས་སོང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཇི་བྱུང་གི་གསལ་བཤད་མེད་པ་བཅས་ལ་བརྟེན་རིས་འགྲོ་གཏོང་རྒྱུ་མིན་ན།  དངུལ་འབོར་དེ་དག་
དབང་ལན་འགན་འཛིན་དང་བསྐོ་གཞག་བེད་མཁན་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་བཅས་ནས་སྒྲུབ་དགོས། 
ཐག་གཅོད། ཕི་རྒྱལ་དང་བླངས་བ་མི་གྲངས་ ༧ ལ་སོར་ ༩,༤༠,༧༣༣།༠༠ འགྲོ་གྲོན་བཏང་བའི་ཐད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་
ཀི་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་ལྟར་ད་ཐེངས་ལན་གཅིག་འགྲིག་པ་བས་ཀང་། སད་མར་དང་བླངས་བ་ཡིན་ཚེ་དང་བླངས་བ་མཚན་
ཉིད་ཚང་བ་དགོས་རྒྱུ་དང་། དེ་མིན་ག་ཕོགས་སོད་དགོས་པའི་ལས་མི་ཡིན་ཚེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ལུགས་མཐུན་ལས་ཀ་བེད་
ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་པ་མ་ཟད། ག་ཕོགས་ཇི་སོང་ནས་འབབ་ཁྲལ་ཡང་ངེས་པར་དུ་གཅོག་འཐེན་དགོས་རྒྱུ། 
 

༡༠་ཇ་༢༦༽ རིས་སྙན་ ༡་༢་༢༠། གཞུང་འབེལ་ཕིར་བསོད་ཀི་ཟུར་ཕོགས་སིག་གཞི་ལྟར་མ་གནས་པའི་ཐད། ཟུར་ཕོགས་འཕར་
མ་ཁག་གཉིས་རིས་ཞིབ་ནས་ཞིབ་གནས་བཏོན་འདུག་པ་གཞིར་བཟུང་། དོ་བདག་དགེ་རྒན་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་དང་འགན་འཛིན་
སོལ་མ་སབས་གཉིས་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་པ་དང་། དེ་ལྟར་བསྡུ་བཞེས་མ་ཐུབ་ཚེ་དབང་ལན་འགན་འཛིན་དང་རིས་པ་གཉིས་
ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། ནོར་གིང་གི་སིག་གཞི་ལས་འགལ་ཏེ་ཟུར་ཕོགས་འཕར་མ་སོར་ ༣,༣༣,༡༣༦།༠༠ སད་པའི་ཐད། འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་ལྟར་ད་ཐེངས་ལན་གཅིག་འགྲིག་པ་བས་ཀང་། སད་མར་སིག་གཞི་དགོངས་དོན་ཕག་བསྟར་
ངེས་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
 

༡༠་ཇ་༢༧༽ རིས་སྙན་ ༡་༢་༢༡། ༢༠༠༦་་་༠༧ ལོའ་ིཕོགས་ ༢༠༠༩་་་༡༠ ལོའ་ིནང་སར་ཆ་གནང་བའི་སོན་གནད་ཐད། གསོལ་
ཕོགས་ཁུངས་མེད་སར་ཆ་བས་པ་དེ་དག་དོ་བདག་ལས་བེད་སོ་སོ ་ནས་ཕིར་བཞེས་དགོས་པ་དང་། དེ་ལྟར་མ་ཐུབ་ཚེ་འགན་
འཛིན་སོལ་མ་སབས་དང་དབང་ལན་འགན་འཛིན་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། དོགས་འདི་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིག་པར་བས་ཀང་། སད་མར་ཕོགས་རིམ་གི་སོམ་གཞི་དང་ཕོགས་རིམ་ཚོགས་
ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཀི་ལམ་ནས། ཕོགས་སར་བེད་ཕོགས་སིག་གཞིའི་ནང་ཁ་སོན་བེད་དགོས། 
 

༡༠་ཇ་༢༨༽ རིས་སྙན་ ༡་༢་༢༢། སེར་གྲོན་གཞུང་གྲོན་དུ་བཏང་བའི་ཐད། འགན་འཛིན་སོལ་མ་སབས་དང་བསོད་ནམས་ཆོས་
འཛོམས་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ནས་སེར་ཟས་གཞུང་གྲོན་དུ་བཏང་བ་རིས་ཞིབ་ནས་ཞིབ་གནས་བཏོན་པ་ལྟར་དོ་བདག་སོ་སོ་ནས་འཕལ་
དུ་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། ནོར་གིང་ Cafe རུ་སེར་ཟས་གཞུང་གྲོན་དུ་བཏང་བའི་ཐད། ཕི་རྒྱལ་དང་བླངས་བ་དང་ནོར་གིང་གི་འབེལ་ཡོད་ 
ལས་བེད་ཚོས་གཞུང་འབེལ་ལས་དོན་སྐབས་ཀི་ཟས་གྲོན་ཡིན་པ་ཐོབ་འཛིན་ནང་མ་བཀོད་པར་བརྟེན།  འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་
གཉིས་ཀི་མིང་ཐོག་སྙན་བཀོད་བས་འདུག་པ་དེ། རིས་ཞིབ་པར་ཚུལ་མཐུན་འགྲེལ་བརོད་གནང་ཐུབ་མེད་པ་མ་གཏོགས་གཞུང་
གྲོན་ཡིན་པ་འགྲེལ་བརོད་བྱུང་བ་ལྟར་འགྲིག་པ་བས། སད་མར་རིས་ཞིབ་པ་དང་འབེལ་ཡོད་སུ་ཆགས་ལ་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་འགྲེལ་
བརོད་ཚུལ་མཐུན་བེད་དགོས། 
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༡༠་ཇ་༢༩༽ རིས་སྙན་ ༡་༢་༢༤། གཞུང་དངུལ་ཕོན་ཆེ་སེར་སོད་བས་པའི་སོན་གནད་ཐད། ལས་བེད་སོལ་མ་སབས་ནས་སོར་ 
༨,༧༣,༥༤༢།༠༠ དང་། ཀིམ་ཡེ་ཤེས་ནས་སོར་ ༡༠,༤༧,༤༡༩།༠༠ སེར་སོད་ཆེད་ས་འདོན་འཁྱེར་འདུག་པ་ནས་རེས་སུ་རིས་
ཞུ་བས་འཕོས་ད་ལྟ་སོལ་མ་སབས་ནས་ཡོང་བསད་སོར་  ༥༨,༦༧༤།༦༧ དང་། ཀིམ་ཡེ་ཤེས་ནས་ཡོང་བསད་སོར་ 
༢༩,༠༥༣།༠༠ བས་འདུག རིས་སྙན་ལན་འདེབས་ནང་དེ་དག་རིས་གཙང་བཟོས་ཟིན་ལུགས་འཁོད་འདུག་པར་བདེན་རྟགས་
ཡིག་ཆ་འབུལ་དགོས་ཞུས་པའི་དྭོགས་འདིའི་ལན་འདེབས་སུ་ཡིག་ཆ་ཇི་བཞིན་ཕུལ་འབོར་མིན་འདུག་ན།  རིས་ཞིབ་པས་མུ་
མཐུད་ཞིབ་འཇུག་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། ཀིམ་ཡེ་ཤེས་ནས་ཡོང་བསད་སོར་ ༢༩,༠༥༣།༠༠ ཡོད་པ་དེ་བཞིན་ཡོང་བསད་མིན་པར་སོད་བསད་ཡིན་པ་ཁུངས་
སེལ་བྱུང་བར་སོང་རིས་གཙང་ཟིན་པས་འགྲིག་པ་བས། སོལ་མ་སབས་ནས་ཡོང་བསད་སོར་ ༥༨,༦༧༤།༦༧ ཡོད་པ་དེ་བཞིན་
དོ་བདག་ནས་ཡོང་བསད་མ་ཡིན་པར་ཕི་རྒྱལ་བ་གཞན་གཉིས་ནས་ཡོང་བསད་ཡིན་པ་རིས་དཔོན་ནས་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་
འགྲེལ་བརོད་ཁ་གསལ་བྱུང་། ད་ཆ་ཕི་རྒྱལ་བ་ Pierre Ferrai ནས་ཡོང་བསད་སོར་ ༩,༦༨༠།༠༠ ཐམ་པ་བྱུང་འཛིན་ཨང་ 
༢༥༩༡༠ བརྒྱུད་རིས་གཙང་ཟིན་པ་དང་། གཞན་ཕི་རྒྱལ་བ་ ILonka Harezi ནས་ཟོག་ལྷག་དངུལ་བསྒྱུར་ཡོང་བསད་སོར་ 
༤༨,༩༩༤།༦༧ ཡོད་པ་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀིས་མཇུག་སོང་དགོས།  
 

༡༠་ཇ་༣༠༽ རིས་སྙན་ ༡་༢་༢༧། ཟོག་ཆད་ཐོན་པའི་སོན་གནད་ཐད། ཟོག་ཆད་ཀི་དངུལ་འབོར་བསྡུ་བསད་རྣམས་གང་མགོགས་
གཙང་བཟོ་དགོས་པ་དང་། ལས་བེད་ར་དགོངས་སོང་བ་ཁག་ནས་ཀང་བསྡུ་ཐབས་དགོས་རྒྱུ། དེ་ལྟར་མ་ཐུབ་ཚེ་དངུལ་འབོར་དེ་
དག་དབང་ལན་འགན་འཛིན་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། ཟོག་ཆད་བསོམས་སོར་ ༡,༥༢,༧༦༩།༠༠ ཡོད་པ་དེ་བཞིན་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀིས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་པ་
དང་། གལ་ཏེ་རིས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་རེ་མེད་ཚེ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ལུགས་མཐུན་རིས་བསུབ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏེ་རིས་
གཙང་བཟོ་གལ།  
 

༡༠་ཇ་༣༡༽ རིས་སྙན་ ༡་༢་༢༩། སིག་གཞིར་གསལ་ཁ་མེད་པར་ལོ་གཅིག་གི་ཕོགས་ཡོད་ནད་དགོངས་སྩལ་བའི་ཐད། སིག་
གཞིའི་ནང་ཕོགས་ཡོད་ནད་དགོངས་སྩལ་རྒྱུའི་ཆ་རེན་མེད་པར་བརྟེན། འགན་འཛིན་ཟུར་པ་སོལ་མ་སབས་ནས་ལོ་གཅིག་གི་
ཕོགས་འབབ་དེ་དག་ཕིར་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།  དེ་ལྟར་མ་ཐུབ་ཚེ་དངུལ་འབོར་དེ་དག་དབང་ལན་འགན་འཛིན་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་
དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། ནོར་གིང་སི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་སོལ་མ་སབས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢།༢།༡ ཉིན་ངེས་སྟོན་པས་ར་དགོངས་བཏང་ 
བའི་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་འབུལ་ལམ་བྱུང་ཡང་། ཁོང་གིས་ལས་བཅར་ཞུས་མེད་ཀང་ལོ་གཅིག་གི་ག་ཕོགས་ཁུངས་སོད་བས་ 
པ་ནི་སིག་གཞིའི་ནང་དེ་ལྟར་བེད་ཆོག་པའི་ཆ་རེན་གང་ཡང་མེད་པ་མ་ཟད། དེ་ལྟའི་འཛིན་སོང་བཀོད་ཁྱབ་སོགས་གང་ཡང་མི་ 
འདུག་ན། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་བ་ཁོངས་བཞག་ཡོད།   
 

༡༠་ཇ་༣༢༽ རིས་སྙན་ ༡་༢་༣༠། རིས་ཞིབ་ནས་བཏོན་པའི་ཡོང་བསད་སོད་བསད་དང་རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིརིས་ཞིབ་པའི་རིས་
ཁྲའི་དབར་མཐུན་མིན་ཐད། དགོས་ངེས་རིས་བཅོས་གནང་སྟེ་རིས་ཁྲ་གཉིས་མཐུན་པ་བཟོ་གལ། 
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ཐག་གཅོད། འགྲིག་པ་བས་ཡོད་ཀང་། རིས་བསུབ་དང་འབེལ་བའི་སྐོར། གཤམ་དུ་ནོར་གིང་གི་འཛིན་སོང་སྟངས་འཛིན་དང་
འབེལ་བའི་ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ལམ་སྟོན་ནང་གསལ་ཡོད་པ་ལྟར་དགོས་རྒྱུ།  
 

༡༠་ཇ་༣༣༽ རིས་སྙན་ ༡་༢་༣༢། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་རིས་བསུབ་བཏང་བའི་ཐད། རིས་སྙན་
ལན་འདེབས་ནང་འགན་ལྷན་གི་བཀའ་འཁྲོལ་བརྒྱུད་རིས་བསུབ་བཏང་བ་ཡིན་གསལ་བར། ཡང་བསར་དི་བ་བཏང་སྟེ་བཀའ་
འཁྲོལ་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་འབུལ་དགོས་ཞུས་པའི་ལན་དུ་རིས་ལོ་རེས་མར་འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཞེས་གསལ་སྟངས་ལ་གཞིགས་ཚེ། 
བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་མེད་པར་ཡོད་མདོག་གིས་མགོ་བསྐོར་གཏོང་ཐབས་བས་པ་གསལ་པོ་ཡིན་སྟབས། བ་ལམ་འདི་དག་སྐོར་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་སྙན་སེང་གིས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། ཡོང་བསད་སོར་ ༧༥,༩༨༡།༠༠ དང་སོད་བསད་སོར་ ༡,༦༣,༨༦༥།༠༠ གཉིས་ཡོང་ཁུངས་དང་སོད་ཁུངས་ར་བ་
ཉིད་ནས་མེད་པར་བརྟེན། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་ལྟར་རིས་བསུབ་དང་ག་སྒྱུར་བཏང་བར་འགྲིག་
པར་བས། རིས་བསུབ་དང་འབེལ་བའི་སྐོར། གཤམ་དུ་ནོར་གིང་གི་འཛིན་སོང་སྟངས་འཛིན་དང་འབེལ་བའི་ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་
གཉེར་ལམ་སྟོན་ནང་གསལ་ཡོད་པ་ལྟར་དགོས་རྒྱུ། 
 

༡༠་ཇ་༣༤༽ རིས་སྙན་ ༡་༢་༣༤། ལས་བེད་མཐོ་བ་རྣམས་ལ་ག་ཕོགས་ཚད་མེད་སར་བའི་ཐད། ནོར་གིང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་
གཅེས་སོང་ཁང་ནི་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། ཚོང་གི་སེ་ཚན་ཞིག་མ་ཡིན། ལྷག་པར་ནོར་གིང་བོད་
ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་ནི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་ཤིག་ཡིན་པར་སོང་། ག་ཕོགས་ཚད་མེད་སར་བ་ནི་འོས་
འཚམ་མ་མཐོང་བས། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ག་ཕོགས་ལ་སར་ཞིབ་ཀིས་རན་འཚམ་ཞིག་གཏན་འབེབས་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། སིར་གསོལ་ཕོགས་སར་ཕོགས་ཐད་སིག་གཞིའི་ནང་ཅུང་ཟད་འཁོད་འདུག་ཀང་། ཕོགས་སར་ཐད་བརྒྱ་ཆ་ ༨ ནས་ 
༡༢༨ བར་སར་ཆ་གཅིག་མཚུངས་མིན་པ་བར་ཁྱད་ཆེན་པོ་གནང་འདུག་པར་འོས་འཚམས་མིན་ནའང་། ད་ཐེངས་འགྲིག་པར་བས་
ཡོད། སད་མར་ཕོགས་རིམ་གི་སོམ་གཞི་དང་ཕོགས་རིམ་བསར་རིམ་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཀི་ལམ་ནས། ཕོགས་སར་བེད་
ཕོགས་སིག་གཞིའི་ནང་ཁ་སོན་བེད་དགོས། 
 

༡༠་ཇ་༣༥༽ རིས་སྙན་ ༡་༢་༣༥། གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་ཀི་ཟུར་ཕོགས་སིག་གཞི་ལས་འགལ་བའི་ཐད། སིག་གཞི་དང་མ་
མཐུན་པའི་འཕར་སོང་ཟུར་ཕོགས་དེ་དག་དོ་བདག་སོ་སོ་ནས་ཕིར་བཞེས་དགོས་པ་དང་། དེ་ལྟར་བསྡུ་བཞེས་མ་ཐུབ་ཚེ་དབང་
ལན་འགན་འཛིན་དང་རིས་པ་གཉིས་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། ནོར་གིང་གི་སིག་གཞི་ལས་འགལ་ཏེ་ཟུར་ཕོགས་འཕར་མ་སད་པའི་ཐད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་བཀའ་འཁྲོལ་
རྒྱབ་གཉེར་ལྟར་ད་ཐེངས་ལན་གཅིག་འགྲིག་པ་བས་ཀང་། སད་མར་སིག་གཞི་དགོངས་དོན་ཕག་བསྟར་ངེས་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
 

༡༠་ཇ་༣༦༽ རིས་སྙན་ ༢་༡། ནོར་གིང་སེ་ལེན་མགྲོན་བསུ་ལས་གཞི་གསར་བཙུགས་ཐད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་བཀའ་
འཁྲོལ་གང་ཡང་མ་ཞུས་པའི་ལས་གཞི་གསར་རོམ་འདི་ཡིས་སོར་འབུམ་ ༣༠ ལྷག་ཆུད་བཟོས་སུ་བཏང་འདུག་ན། གནད་དོན་
འདིའི་ཐོག་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིན་གིས་འབེལ་ཡོད་སུ་ཡིན་ལ་ཉེས་ཆད་སོགས་འོས་འཚམ་ཐག་
གཅོད་གནང་གལ། 
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ཐག་གཅོད། ནོར་གིང་སེ་ལེན་མགྲོན་བསུ་ལས་གཞི་གསར་འཛུགས་ཐོག་སོར་ ༣༡,༧༥,༩༩༤།༧༥ འགྲོ་གྲོན་སོང་བའི་ཁོངས་
ཕི་རྒྱལ་བ་ Toby Anderson སོགས་མི་གསུམ་གི་ཕོགས་དང་འགྲོ་གྲོན་སོགས་གང་འཚམས་བཏང་འདུག་པ་དང་། ཕི་རྒྱལ་
བས་ལས་ཀ་བེད་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་མེད་པ་མ་ཟད། གསོལ་ཕོགས་ཀི་འབབ་གྲོན་ཡང་གཞུང་གྲོན་ཁོངས་བཏང་འདུག་པ་སིག་
འགལ་ཡང་། ད་ཐེངས་ལན་གཅིག་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་ལྟར་འགྲིག་པར་བས་ཀང་། སད་མར་
ལས་གཞི་ཇི་ཡོད་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་པ་མ་ཟད། ཡུལ་ཁྲིམས་དང་མི་འགལ་བ་ངེས་གནང་
དགོས་རྒྱུ། 
 

༡༠་ཇ་༣༧༽ རིས་སྙན་ ༢་༣། བསོད་ནམས་ཆོས་འཛོམས་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཟླ་རེའི་ཁང་ག་སོར་ ༢༥,༠༠༠།༠༠ གཞུང་གྲོན་དུ་བཏང་
བའི་ཐད། དོ་བདག་གི་ཁང་ག་བསོམས་སོར་ ༣,༡༢,༥༠༠།༠༠ བཏང་བ་དེ་དག་བསོད་ནམས་ཆོས་འཛོམས་ཡེ་ཤེས་ནས་ཕིར་
སོག་དགོས་རྒྱུ་དང་། དེ་ལྟར་མ་ཐུབ་ཚེ་དབང་ལན་འགན་འཛིན་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། དོགས་འདི་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིག་པར་བས། སད་མར་སིག་དགོངས་དོན་བཞིན་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། 
 

༡༠་ཇ་༣༨༽ རིས་སྙན་ ༢་༤། གསོལ་ཕོགས་སོར་ ༧༩,༡༡༦།༠༠ འཕར་མ་ཞུ་སོད་གནང་བའི་ཐད། རིས་སྙན་ནང་ལས་བེད་
ཟུར་པ་བསོད་ནམས་ཆོས་འཛོམས་ཡེ་ཤེས་ར་དགོངས་ཞུས་ཟིན་རེས་ཟླ་གསུམ་གསོལ་ཕོགས་འཕར་མ་སད་པ་བསོམས་སོར་  
༧༩,༡༡༦།༠༠ དེ་དག་ཕིར་བསྡུ་དགོས་པའི་ཐད་ལན་འདེབས་སུ་བསྡུ་བཞེས་ཟིན་ཞེས་ཞུས་འདུག ཞིབ་འཇུག་སྐབས་དེའི་བྱུང་
འཛིན་གི་ངོ་བཤུས་འབུལ་དགོས་ཞེས་དྭོགས་འདི་བཏང་བའི་ལན་དུ་ས་རྟགས་སོགས་གང་ཡང་མེད་པའི་དོ་བདག་གི་མིང་ཐོག་
སོང་དང་། བྱུང་། གཅོག་འཁྲི་སོར་ ༧༩,༥༢༥།༠༠ བས་པ་ཞིག་ཕུལ་འདུག་ན། འདི་ཡིས་ཁུངས་སེལ་ཐུབ་དཀའ་བར་སོང་། རིས་
ཞིབ་པས་སར་ཡང་ཞིབ་འཇུག་དགོས་རྒྱུ། དེ་དང་མཉམ་དུ་རིས་སྙན་ནང་གོང་གསལ་ལས་བེད་ཟུར་པ་དེ་རེས་སུ་ཧོང་ཀོང་དུ་
ཡོད་པའི་ཚོང་གི་སེ་ཚན་ Humming Bird Ltd. ཞེས་པ་ཞིག་གི་ཚོང་ཤག་ཡིན་ཁུལ་གིས་ནོར་གིང་དང་མུ་མཐུད་འབེལ་བ་
བཞག་སྟེ། ཚོང་སེ་དེར་སོར་ ༡,༥༡,༧༥༦།༠༠ སོད་བསད་བཏོན་འདུག་ན། དེའི་ཐད་ཀང་མུ་མཐུད་ཞིབ་འཇུག་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། གསོལ་ཕོགས་འཕར་མ་སོར་ ༧༩,༡༦༦།༠༠ དོ་བདག་ནས་ནོར་གིང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་ལ་རིས་
འབུལ་བྱུང་བའི་རིས་ཁྲའི་ངོ་བཤུས་འབུལ་ལམ་བྱུང་བ་དང་།  བསོད་ནམས་ཆོས་འཛོམས་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བདག་བས་པའི 
Humming Bird Ltd. ཚོང་ལས་སེ་ཚན་ལ་སོད་བསད་སོར་ ༡,༥༡,༧༥༦།༠༠ ཆོད་གན་ལྟར་སད་འདུག་པས་འགྲིག་པ་བས། 
 

༡༠་ཇ་༣༩༽ རིས་སྙན་ ༢་༥། རིས་གསལ་ཡོང་བསད་སོར་ ༩༣,༠༠༠།༠༠ བུན་ནག་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐད། དངུལ་འབོར་དེ་དག་རིས་
བསུབ་བཏང་བ་ར་བ་ནས་འགྲིག་མིན་ལ་སོང་། འབེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་ཚོང་ཤག་ནས་བསྡུ་ཐབས་དགོས་པ་དང་། དེ་ལྟར་མ་ཐུབ་ཚེ་
འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་བསོད་ནམས་ཆོས་འཛོམས་ཡེ་ཤེས་དང་དབང་ལན་འགན་འཛིན་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། དོགས་འདི་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིག་པ་བས། 
 

༡༠་ཇ་༤༠༽ རིས་སྙན་ ༢་༧། ལས་བཅར་ཞུས་མེད་ཀང་གསོལ་ཕོགས་ཞུས་སོད་གནང་བའི་ཐད། ལས་བཅར་མ་ཞུས་པའི་
གསོལ་ཕོགས་དངུལ་འབབ་སོར་ ༨༠,༨༤༥།༠༠ དེ་དག་ཚོང་ཁང་སེ་ཚན་གི་འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་དབངས་ཅན་ནས་བསྡུ་
ཐབས་དགོས་པ་ལས་རིས་བསུབ་བཏང་བ་ར་བ་ནས་འགྲིག་མིན། དེ་ལྟར་བསྡུ་བཞེས་མ་ཐུབ་ཚེ་དབང་ལན་འགན་འཛིན་ནས་སྒྲུབ་
འཇལ་དགོས་རྒྱུ། 
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ཐག་གཅོད། ནོར་གིང་ཚོང་ཁང་སེ་ཚན་གི་འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་དབངས་ཅན་ལས་བེད་སི་ཡོངས་ལྟར་ལས་བཅར་མི་དགོས་
པའི་ཐོག ཟླ་གསུམ་རིང་ག་ཕོགས་ཆ་ཚང་དང་ཡང་ཟླ་གསུམ་རིང་ག་ཕོགས་ཕེད་འབབ་སོད་རྒྱུའི་འཛིན་སོང་བཀོད་ཁྱབ། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༠ འཁོད་པ་འདི་གར་འབུལ་ལམ་བྱུང་བ་ལྟར་འགྲིག་པ་བས། 
 

༡༠་ཇ་༤༡༽ རིས་སྙན་ ༢་༨། སིལ་འཛིན་མེད་པའི་འགྲོ་གྲོན་ཐད། རིས་སྙན་ནང་གསལ་ལྟར་རིས་ལོ་རེས་མར་རིས་ཞིབ་ནས་
སར་ཞིབ་ནན་ཏན་གིས་ཁུངས་འཕེར་སིལ་འཛིན་མེད་ན། རིས་འགྲོ་གཏོང་ཐལ་མེད་པ་དང་། དངུལ་འབབ་དེ་དག་དོ་བདག་སོ་སོ་
ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། དེ་ལྟར་མ་ཐུབ་ཚེ་དབང་ལན་འགན་འཛིན་དང་རིས་པ་གཉིས་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། སིལ་འཛིན་མེད་པའི་འགྲོ་གྲོན་བསོམས་སོར་ ༡༣,༨༨,༥༩༢།༠༠ སོང་བའི་ཐད། སོར་ ༡༡,༠༩,༠༩༧།༠༠ གི་སིལ་
འཛིན་ནམ་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་མིག་སྟོན་འབུལ་ལམ་བྱུང་བ་དང་། འཕོས་སོར་ ༢,༧༩,༤༩༥།༠༠ ཡི་སིལ་འཛིན་མིག་སྟོན་བ་རྒྱུ་མི་
འདུག་ནའང་། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་ལྟར་འགྲིག་པ་བས་ཡོད། སད་མར་སོང་ཁྲ་སོ་སོར་སིལ་
འཛིན་ཚད་ལན་མཉམ་སར་དགོས་པ་མ་ཟད། གནམ་གའི་ཀྲི་སི་མཉམ་དུ་ཞབས་སྟེགས་ཕག་ཁྱེར་ (Boarding Pass) ངེས་
པར་དུ་མཉམ་སར་ཞུ་རྒྱུར་དམ་དོན་དགོས་རྒྱུ། 
 

༡༠་ཇ་༤༢༽ རིས་སྙན་ ༢་༩། གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་ཀི་ཟུར་ཕོགས་ཞུ་ཕོགས་སིག་གཞི་དང་འགལ་བའི་ཐད། རིས་སྙན་ནང་
གསལ་ལྟར་ཟུར་ཕོགས་འཕར་མ་སད་པ་དེ་དག་དོ་བདག་སོ་སོ་ནས་བསྡུ་བཞེས་དགོས་པ་དང་། དེ་ལྟར་མ་ཐུབ་ཚེ་དབང་ 
ལན་འགན་འཛིན་དང་རིས་པ་གཉིས་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། ཟུར་ཕོགས་འཕར་མ་སོར་ ༦༦,༨༠༠།༠༠ དང་སོར་ ༥༦,༣༥༠།༠༠ བཅས་ཁག་གཉིས་སིག་འགལ་གིས་སད་འདུག་
ནའང་། ནོར་གིང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་ལྟར་འགྲིག་པར་བས། སད་མར་སིག་དགོངས་བཞིན་ཕག་
བསྟར་ངེས་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
 

༡༠་ཇ་༤༣༽ རིས་སྙན་ ༢་༡༠ཀ  ར་འཛིན་ནང་གསལ་ཟུར་ཕོགས་ལས་འཕར་མ་ཞུ་སོད་བས་པའི་ཐད། བསྟན་འཛིན་དོན་གྲུབ་
ལ་དོན་མེད་ཟུར་ཕོགས་སད་པ་ཕིར་བསྡུ་དགོས་པ་དང་། དེ་ལྟར་མ་ཐུབ་ཚེ་འབེལ་ཡོད་བསོད་ནམས་ཆོས་འཛོམས་ཡེ་ཤེས་ནས་
བསྡུ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ། དེ་བཞིན་ཁོ་མོར་ཟུར་ཕོགས་འཕར་མ་སད་པ་ཡང་ཕིར་བསྡུ་དགོས་རྒྱུ། དེ་ལྟར་མ་ཐུབ་ཚེ་དབང་ལན་
འགན་འཛིན་དང་རིས་པ་གཉིས་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། ཟུར་ཕོགས་འཕར་མ་ཞུ་སོད་བས་པའི་ཐད་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༨ འཁོད་པའི་འཛིན་སོང་བཀོད་ཁྱབ་ཀི་འོག་
ནས་ཟུར་ཕོགས་སད་པ་དང་། ད་ཐེངས་ལན་གཅིག་ནོར་གིང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་ལྟར་འགྲིག་
པ་བས་ཡོད། སད་མར་སིག་དགོངས་བཞིན་ཕག་བསྟར་ངེས་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
 

༡༠་ཇ་༤༤༽ རིས་སྙན་ ༢་༡༠ཁ། ར་འཛིན་ནང་གསལ་ཟུར་ཕོགས་ལས་འཕར་མ་ཞུ་སོད་བས་པའི་ཐད། རིས་སྙན་ནང་གསལ་
ལྟར་ཟུར་ཕོགས་འཕར་མ་སིག་འགལ་གིས་སད་པ་དེ་དག་དོ་བདག་གསུམ་ནས་བསྡུ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་དང་ ། དེ་ལྟར་མ་ཐུབ་ཚེ་
དབང་ལན་འགན་འཛིན་དང་རིས་པ་གཉིས་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། 
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ཐག་གཅོད། ལས་བེད་གསུམ་ལ་རྡོར་གདན་དུ་འགྲེམས་སྟོན་སྐབས་ཟུར་ཕོགས་འཕར་མ་སད་པ་སིག་འགལ་ཡང་།  འཛིན་སོང་
བཀོད་ཁྱབ་འོག་ཟུར་ཕོགས་ཁོངས་སོད་བས་པ་དང་། ནོར་གིང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་ལྟར་
འགྲིག་པར་བས། སད་མར་སིག་དགོངས་བཞིན་ཕག་བསྟར་ངེས་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
 

༡༠་ཇ་༤༥༽ རིས་སྙན་ ༢་༡༡། ཁ་དབང་ཐོ་དེབ་འབི་ཉར་གནང་མེད་པའི་ཐད། བསྒྱུར་དཀའི་ཁ་དབང་གི་ཐོ་དེབ་གསར་བཟོས་
ཀིས་བདག་ཉར་དགོས་པ་དང་། དེ་དག་རེས་ལོར་རིས་ཞིབ་ངེས་པར་མིག་སྟོན་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། ཁ་དབང་ཐོ་དེབ་མིག་སྟོན་བྱུང་བས་འགྲིག་པར་བས། 
 

༡༠་ཇ་༤༦༽ རིས་སྙན་ ༢་༡༢། ཆེད་ལས་པའི་ལས་བསོམས་མིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའི་ཐད། ཆེད་ལས་པ་ Hanna Joy 
Baynham ལ་ཟླ་རེར་ག་ཕོགས་ཧིན་སོར་ ༥༢,༨༠༠།༠༠ སད་པ་དེ་དག་ཧ་ཅང་ཆེ་དགས་པར་སོང་། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་
ནས་དེ་ལྟར་བསྐོ་གཞག་དང་ཐག་གཅོད་བ་མཁན་སུ་ཡིན་ལ་ཞིབ་འཇུག་གིས་ཉེས་ཆད་འོས་འཚམ་གཏོང་དགོས་པ་མ་ཟད། རིས་
སྙན་ནང་གསལ་རེས་ལོར་མཇུག་སོང་དགོས་པར་སོང་རིས་ཞིབ་པར་དེ་དོན་སྙན་གསེང་ཞུ་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། ཆེད་ལས་པ་ Hanna Joy Baynham ལ་ཟླ་རེར་ག་ཕོགས་ཧིན་སོར་ ༥༢,༨༠༠།༠༠ སད་པ་དེ་དག  ནོར་ 
གིང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་ལྟར་འགྲིག་པར་བས། སད་མར་ཕི་རྒྱལ་བ་རྒྱ་གར་དུ་ལས་ཀ་བེད་
ཆོག་པའི་ལུགས་མཐུན་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་པ་མ་ཟད། ཟླ་ཕོགས་ནས་འབབ་ཁྲལ་ཡང་ལུགས་མཐུན་གཅོག་འཐེན་ངེས་ 
གནང་དགོས་རྒྱུ། 
 

༡༠་ཇ་༤༧༽ རིས་སྙན་ ༢་༡༣། ཟོག་ཆད་ཐོན་པའི་སོན་གནད་ཐད། ཟོག་ཆད་ཐོན་པ་དེ་དག་གི་མ་གནས་འབེལ་ཡོད་སོ་སོ་ནས་
བསྡུ་ཐབས་དགོས་པ་དང་། དེ་མིན་དངོས་ཟོག་སོད་མཁན་གི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། དེ་ཡང་མ་ 
ཐུབ་ཚེ་དབང་ལན་འགན་འཛིན་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། ཟོག་ཆད་བསོམས་སོར་ ༡,༤༧,༤༣༠།༣༨ ཐོན་པའི་ཐད། དོ་བདག་འདས་གྲོངས་སུ་ཕིན་པ་དང་ཡོང་རེ་མེད་པ་
རྣམས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ལུགས་མཐུན་རིས་བསུབ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་པ་དང་། གཞན་འཕོས་ལྷག་རྣམས་མུ་
མཐུད་ནས་བདའ་འདེད་ཀིས་མཇུག་སོང་བ་དགོས། 
 

༡༠་ཇ་༤༨༽ རིས་སྙན་ ༢་༡༤། ཁང་ག་འབུལ་ཕོགས་ཐད་སི་ལ་ཁྱབ་པའི་ར་འཛིན་ཡིག་ཆའམ་སིག་གཞི་མེད་པའི་ཐད། ཁང་ག་
སོད་ཕོགས་ཀི་སིག་གཞི་འཕལ་དུ་བཟོ་འགོད་ཀིས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཆོག་མཆན་དང་འབེལ་གཏན་འབེབས་དགོས་
རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། ནོར་གིང་གི་ལས་བེད་རྣམས་ལ་ཁང་ག་སོད་ཕོགས་ཐད་ནང་ཁུལ་འཛིན་སོང་བཀོད་ཁྱབ་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་ལྟར་
འགྲིག་པ་བས་ཀང་། སད་མར་ཁང་ག་སོད་ཕོགས་ཐད་སིག་གཞིའི་ནང་ཁ་གསལ་ཁ་སོན་བ་དགོས། 
 

༡༠་ཇ་༤༩༽ རིས་སྙན་ ༢་༡༥། སིག་གཞིའམ་ར་འཛིན་ཡིག་ཆ་མིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའི་ཐད། ལས་བེད་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་
དང་། ཚེ་བརྟན་དོན་གྲུབ་གཉིས་སེར་གི་གུང་གསེང་དུ་ཕིན་པའི་ལམ་གྲོན་གཞུང་དངུལ་ནས་བཏང་བ་སིག་འགལ་ལ་སོང་། ཁུངས་
སོ་སོ་ནས་བསྡུ་བཞེས་དགོས་པ་དང་། དེ་ལྟར་མ་ཐུབ་ཚེ་དབང་ལན་འགན་འཛིན་དང་རིས་པ་གཉིས་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། 
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ཐག་གཅོད། ལས་བེད་གཉིས་སེར་གི་གུང་གསེང་དུ་སོང་བའི་ལམ་གྲོན་གཞུང་དངུལ་ནས་བཏང་བའི་ཐད། ནང་ཁུལ་འཛིན་སོང་
བཀོད་ཁྱབ་འབུལ་ལམ་བྱུང་བ་དང་། ནོར་གིང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་ལྟར་འགྲིག་པར་བས། སད་
མར་གནད་དོན་དེའི་ཐད་སིག་གཞིའི་ནང་ཁ་གསལ་ཁ་སོན་བ་དགོས། 
 

༡༠་ཇ་༥༠༽ རིས་སྙན་ ༢་༡༦། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་རིས་བསུབ་གནང་བའི་ཐད། རྒྱ་གར་ཆེས་
མཐོའ་ིརིས་ཞིབ་པ་ཡིན་ནའང་རིས་བསུབ་གཏོང་རྒྱུའི་དབང་ཆ་མེད་པར་བརྟེན། ཡོང་བསད་དང་སོད་བསད་རིས་བསུབ་བཏང་བ་
དེ་དག་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་སྙན་སེང་གིས་ལུགས་མཐུན་ཐག་གཅོད་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། དོགས་འདི་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིག་པར་བས་ཀང་། སད་མར་ནོར་གིང་གི་རིས་བསུབ་དང་འབེལ་བའི་སྐོར། གཤམ་
དུ་ནོར་གིང་གི་འཛིན་སོང་སྟངས་འཛིན་དང་འབེལ་བའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ལམ་སྟོན་རྒྱབ་གཉེར་ནང་གསལ་ལྟར་དགོས་རྒྱུ། 
 

ཇ་༥༡༽ རིས་སྙན་ ༢་༡༧། ཕི་རྒྱལ་ཆེད་ལས་པ་རྣམས་ནས་འབབ་ཁྲལ་གཅོག་འཐེན་གནང་མེད་པའི་ཐད། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་ཡུལ་ཁྲིམས་ལ་བརི་སྲུང་དགོས་པར་སོང་། འབབ་ཁྲལ་བསྡུ་བསད་དེ་དག་བསྡུ་བཞེས་དགོས་པ་དང་། དེ་ལྟར་མ་ཐུབ་ཚེ་
དབང་ལན་འགན་འཛིན་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། ག་འབབ་མིན་པའི་དཔང་ཡིག་ཁག་གཉིས་འབུལ་ལམ་བྱུང་བ་དང་། ནོར་གིང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་བཀའ་
འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་ལྟར་འགྲིག་པར་བས། 
 

༡༠་ཇ་༥༢༽ རིས་སྙན་ ༢་༡༨། སེ་ཚན་ནང་ཁུལ་སོད་ལེན་མ་མཐུན་པའི་ཐད། ནང་རིས་དེ་དག་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་སྙན་
གསེང་གིས་ལུགས་མཐུན་ཐག་གཅོད་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། སེ་ཚན་ནང་ཁུལ་སོད་ལེན་མ་མཐུན་པ་དེ་བཞིན་ནོར་གིང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་ལྟར་
འགྲིག་པ་བས། 
 

༡༠་ཇ་༥༣༽ རིས་སྙན་ ༣་༡་༠། ཡོང་བསད་ཁག་གསུམ་ཡོད་པ་ (རིས་སྙན་ ༣་༡་༡། ༣་༡་༢། ༣་༡་༣།) དེ་དག་འགན་འཛིན་
ལྷན་ཚོགས་ཐོག་སྙན་སེང་གིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཆོག་མཆན་ཞུས་ཏེ་གནང་ཕོགས་དགོས་པ་དང་། འཕོས་ཡོང་བསད་རྣམས་འཕལ་
མར་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། ཡོང་བསད་བསོམས་སོར་ ༢༢,༦༦,༡༦༤།༠༠༠ ཡོད་པ་ནས་ཡོང་རེ་བལ་བ་རྣམས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་
ལུགས་མཐུན་རིས་བསུབ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏེ་གཙང་བཟོ་དགོས་པ་དང་། འཕོས་ཡོང་རེ་ཡོད་པ་རྣམས་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་
ཀིས་མཇུག་སོང་དགོས་རྒྱུ། 
 

༡༠་ཇ་༥༤༽ རིས་སྙན་ ༣་༢་༠། སོད་བསད་ཁག་གཉིས་ཡོད་པ་ (རིས་སྙན་ ༣་༢་༡། ༣་༢་༢།) དེ་དག་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་
ཐོག་སྙན་གསེང་གིས་གནང་ཕོགས་དགོས་པ་དང་། འཕོས་སོད་བསད་རྣམས་འཕལ་མར་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། སོད་བསད་སོར་ ༩,༢༩,༣༦༧།༦༨ ཡོད་པ་ལས་སོད་དགོས་ངེས་ཅན་རྣམས་ཁོངས་སོད་དགོས་པ་དང་། དེ་མིན་
འཕོས་ལྷག་རྣམས་འགན་ལྷན་ནས་ལུགས་མཐུན་ག་སྒྱུར་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏེ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
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༡༠་ཇ་༥༥༽ རིས་སྙན་ ༤་༢་༡། སྣུམ་འཁོར་ཐོ་དེབ་ནང་སི་སེར་བེད་སོད་ཁ་གསལ་མེད་པའི་ཐད། རིས་ཞིབ་ཀི་ལམ་སྟོན་ལྟར་
སྣུམ་འཁོར་ཐོ་དེབ་ནང་གནད་དོན་ཆ་ཚང་འཁོད་པ་འབི་ཉར་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། སྣུམ་འཁོར་ཐོ་དེབ་བིས་ཉར་འགོ་འཛུགས་ཟིན་པའི་དཔང་རྟགས་མིག་སྟོན་བྱུང་བས་འགྲིག་པར་བས། 
 

༡༠་ཇ་༥༦༽ རིས་སྙན་ ༤་༢་༢། སྣུམ་འཁོར་རྒྱ་གར་བ་ R. S. Rana ཡི་མིང་ཐོག་མཁོ་སྒྲུབ་ཞུས་པའི་ཐད། ཚོགས་པའི་མིང་
ཐོག་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ཞུ་སྙན་འབེལ་ཡོད་ཡིག་ཚང་ལ་ཕུལ་ཟིན་ཞེས་འཁོད་པ་ལྟར་གང་མགོགས་དོན་འབས་སོན་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། ཡུལ་མི་ R. S. Rana ཡི་མིང་ཐོག་ཡོད་པའི་ག་འཁོར་དེ་བཞིན་མ་འོངས་པར་གཞན་ལ་བཙོང་པའི་སྐབས་དཀའ་
ངལ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཁས་ལེན་བས་བྱུང་བས་འགྲིག་པར་བས། 
༡༠་ཇ་༥༧༽ རིས་སྙན་ ༤་༢་༣། ཟོག་བཤེར་འཐུས་གཙང་བྱུང་མེད་པའི་སོན་གནད་ཐད། ཟོག་ཆད་ཀི་དངུལ་འབོར་དེ་དག་
འཕལ་དུ་བསྡུ་བཞེས་དགོས་པ་དང་། དེ་མིན་ཆོས་ནོར་མགྲོན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། ཟོག་ཆད་སོར་ ༡,༢༠༠། འབེལ་ཡོད་ལས་མི་ལྔ་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་བསྡུ་བཞེས་ཟིན་པའི་དཔང་
ཡིག་འབུལ་ལམ་བྱུང་བ་ལྟར་འགྲིག་པར་བས། 
 

༡༠་ཇ་༥༨༽ རིས་སྙན་ ༤་༢་༤། སྣུམ་འཁོར་སེར་སོད་གནང་བའི་དངུལ་འབབ་བསྡུ་འབུལ་མ་ཞུས་པའི་སོན་གནད་ཐད། ལས་
བེད་ར་དགོངས་ཟིན་ཡང་རད་གཅོད་ཀིས་དོ་བདག་ནས་དངུལ་ཆད་དེ་དག་ཆ་ཚང་ཕིར་བསྡུ་དགོས་རྒྱུ་དང་། དེ་ལྟར་མ་ཐུབ་ཚེ་
རིས་པ་དང་ཆོས་ནོར་མགྲོན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཉིས་ནས་སྒྲུབ་དགོས་པ་ལས་རིས་བསུབ་བཏང་བ་འགྲིག་མིན། 
ཐག་གཅོད། སྣུམ་འཁོར་སེར་སོད་བས་པའི་དངུལ་འབབ་བསྡུ་འབུལ་མ་བྱུང་བའི་ཐད། ནོར་གིང་གི་ངེས་སྟོན་པ་དང་འབེལ་ཡོད་
ལས་བེད་ཚོས་རིས་བསུབ་བཏང་བར། འགན་ལྷན་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བས་འགྲིག་པ་བས། 
 

༡༠་ཇ་༥༩༽ རིས་སྙན་ ༤་༢་༥། ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་རིས་བསུབ་བཏང་བའི་སོན་གནད་ཐད། རྒྱ་གར་ཆེས་
མཐོའ་ིརིས་ཞིབ་པ་ཡིན་ནའང་རིས་བསུབ་གཏོང་རྒྱུའི་དབང་ཆ་མེད་པར་བརྟེན། རིས་བསུབ་བཏང་བ་དེ་དག་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ལ་སྙན་སེང་གིས་ལུགས་མཐུན་ཐག་གཅོད་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། ཡོང་བསད་སོར་ ༨༣,༠༦༤།༠༠ དང་སོད་བསད་སོར་ ༩༦,༠༩༣།༠༠ བས་པ་ནོར་གིང་གི་ངེས་སྟོན་པ་དང་འབེལ་
ཡོད་ལས་བེད་ཚོས་རིས་བསུབ་བཏང་བར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བས་འགྲིག་པར་བས། 
སད་མར་ནོར་གིང་གི་རིས་བསུབ་དང་འབེལ་བའི་སྐོར། གཤམ་དུ་ནོར་གིང་གི་འཛིན་སོང་སྟངས་འཛིན་དང་འབེལ་བའི་ཚོགས་
ཆུང་གི་ལམ་སྟོན་རྒྱབ་གཉེར་ནང་གསལ་ལྟར་དགོས་རྒྱུ། 
 

༡༠་ཇ་༦༠༽ རིས་སྙན་ ༤་༢་༦། ཟ་ཁང་ནས་ནང་གི་རླངས་རྫས་ Domestic Gas བེད་སོད་བས་པའི་སོན་གནད་ཐད། ནང་
གི་རླངས་རྫས་སི་སོད་རླངས་རྫས་སུ་བརེ་ཐབས་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་གང་མགོགས་དོན་འབས་སོན་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། དོགས་འདི་ལན་འདེབས་ཀིས་འགྲིག་པར་བས། 
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༡༠་ཇ་༦༡༽ རིས་སྙན་ ༤་༢་༧། ལས་བེད་སྨན་བཅོས་སིག་གཞིར་གསལ་ཁ་མེད་པའི་ཐད། རིས་ཞིབ་སྙན་ཐོར་འཁོད་དོན་ལྟར་
སིག་གཞི་དགོངས་དོན་ཕག་བསྟར་དགོས་པར་སོང་། འགྲོ་གྲོན་འཕར་མ་དེ་དག་དོ་བདག་སོ་སོ་ནས་ཕིར་བཞེས་དགོས་པ་དང་། 
དེ་ལྟར་མ་ཐུབ་ཚེ་དབང་ལན་འགན་འཛིན་དང་རིས་པ་གཉིས་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། ལས་བེད་ཀི་སྨན་བཅོས་འགྲོ་གྲོན་དང་འབེལ་བའི་སོན་གནད་ཐད། སིག་གཞིར་གསལ་ཁ་མེད་ཀང་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་གཞིར་བཟུང་འགྲིག་པ་བས། སད་མར་བུད་མེད་སྦྲུམ་མའི་སྨན་རིན་གནང་ཕོགས་ལ་སིག་
གཞིར་གསལ་ཁ་གཏོད་དགོས་རིགས་བསར་བཅོས་ངེས་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
 

༡༠་ཇ་༦༢༽ རིས་སྙན་ ༤་༢་༨། ཚོད་བལྟའི་ལས་བེད་ནས་གསོལ་ཕོགས་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༢ གཅོག་ཆ་མ་གནང་
བའི་ཐད། བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དགོངས་དོན་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་བསྡུ་བསད་རྣམས་དོ་བདག་ནས་བསྡུ་བཞེས་
དགོས་པ་དང་། དེ་མིན་དབང་ལན་འགན་འཛིན་དང་རིས་པ་གཉིས་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། ཚོད་ལྟའི་ལས་བེད་ནས་གསོལ་ཕོགས་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༢ ཀི་འབབ་སོར་ ༨༩༩།༠༠ ས་གནས་རང་
བདེན་ཚོགས་ཆུང་བརྒྱུད་དཔལ་ལས་སུ་ཕུལ་བའི་བྱུང་འཛིན་ངོ་བཤུས་འབུལ་ལམ་བྱུང་བ་ལྟར་འགྲིག་པ་བས། 
 

༡༠་ཇ་༦༣༽ རིས་སྙན་ ༥་༡། ལས་བེད་ཀི་གསོལ་ཕོགས་སར་ཕོགས་ཐད། གསོལ་ཕོགས་སར་ཆའི་ཐད་སིག་གཞི་དགོངས་
དོན་དང་ལྷག་པར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏེ་སར་ཆ་གནང་དགོས་པར་སོང་། དེ་ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས་
རྒྱུ།  
ཐག་གཅོད། སིར་གསོལ་ཕོགས་སར་ཕོགས་ཐད་སིག་གཞིའི་ནང་ཅུང་ཟད་འཁོད་འདུག་པ་ལྟར་ད་ཐེངས་འགྲིག་པ་བས་ཀང་། སད་
མར་ཕོགས་རིམ་གི་སོམ་གཞི་དང་ཕོགས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཀི་ལམ་ནས། ཕོགས་སར་བེད་ཕོགས་སིག་གཞིའི་ནང་
ཁ་སོན་བེད་དགོས། 
 

༡༠་ཇ་༦༤༽ རིས་སྙན་ ༥་༢། ཁ་དབང་ཐོ་དེབ་འབི་ཉར་མ་གནང་བའི་ཐད། རིས་ཞིབ་པའི་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཁ་དབང་ཐོ་དེབ་ངེས་
པར་འབི་ཉར་གིས་རིས་ལོ་རེས་མར་རིས་ཞིབ་པར་མིག་སྟོན་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། ཁ་དབང་ཐོ་དེབ་མིག་སྟོན་བྱུང་བས་འགྲིག་པ་བས། 
 

༡༠་ཇ་༦༥༽ རིས་སྙན་ ༦་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་བསད་འཕོས་ལྷག་རྣམས་གང་མགོགས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་ཆོས་ནོར་མགྲོན་ཁང་གི་ཡོང་བསད་སོར་ ༡,༧༨,༨༦༢།༠༠ ཡོད་པ་ལས་སོར་ 
༡,༣༦,༠༣༣།༠༠ བསྡུ་བཞེས་ཟིན་པ་དང་། འཕོས་སོར་ ༤༢༨,༢༩།༠༠ ནི་གཏའ་འཇོག་ཁག་ ༤ ཡི་མ་གནས་ཡིན་པར་སོང་
འགྲིག་པ་བས། 
 

༡༠་ཇ་༦༦༽ རིས་སྙན་ ༦་༢། སོད་བསད་ཐད། སོད་བསད་འཕོས་ལྷག་རྣམས་གང་མགོགས་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། ཕི་ལོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་ཆོས་ནོར་མགྲོན་ཁང་གི་སོད་བསད་སོར་ ༡༠,༤༣,༥༩༩།༠༠ ཡོད་པ་ལས། 
སོར་ ༡༠,༠༠༠།༠༠ མ་གཏོགས་ཆ་ཚང་ཁུངས་སོད་ཟིན་པ་དང་། སོར་ ༡༠,༠༠༠།༠༠ དེ་ཡང་ནོར་གིང་གི་མགྲོན་པོ་ཞིག་ནས་ལོ་
ལྟར་ས་འདོན་བཅོལ་འཇོག་བས་ཏེ་རེས་སུ་ཟ་བཅག་བེད་བཞིན་པར་སོང་འགྲིག་པར་བས། 
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༡༠་ཇ་༦༧༽ རིས་སྙན་ ༩་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཐད། འཛིན་སོང་དོད་བརྒྱ་ཆ་ ༡ འབབ་སོར་ ༡༠,༩༦༦།༠༠ དེ་དག་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་ཟིན་གནས་ཞུས་འདུག་ཀང་། བྱུང་འཛིན་གི་ངོ་བཤུས་མཉམ་སར་མིན་འདུག་ན། རིས་ཞིབ་
པས་དེ་དོན་ཞིབ་འཇུག་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། འཛིན་སོང་དོད་བརྒྱ་ཆ་ ༡ གི་འབབ་དཔལ་ལས་སུ་ཕུལ་བའི་བྱུང་འཛིན་ངོ་བཤུས་འབུལ་ལམ་བྱུང་བ་ལྟར་འགྲིག་
པར་བས།  
 

༡༠་ཇ་༦༨༽ རིས་སྙན་ ༩་༢། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཐད། འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའི་འབབ་སོར་ ༦༦,༦༤༧།༨༥ དང་། གཙང་
ཁེའི་བརྒྱ་ཆ་འབབ་སོར་ ༩,༦༦,༤༢༥།༡༨ གཉིས་ལ་ཕན་པར་སོར་འབུམ་གཅིག་ཕུལ་ཟིན་གནས་ཞུས་འདུག་ཀང་། བྱུང་འཛིན་
མཉམ་སར་མེད་པས་རིས་ཞིབ་ནས་ཞིབ་འཇུག་དགོས་རྒྱུ་དང་། འཕོས་དངུལ་འབོར་དེ་དག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠།༣།༣༡ ནས་འབུལ་
བསད་རེད་འདུག་ན། འཕལ་མར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་གཙང་འབུལ་དགོས་རྒྱུ། 
ཐག་གཅོད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་ ༡ འབབ་འབུལ་བསད་སོར་ ༦༦,༦༤༧།༨༥ ཡོད་པ་
ལས་དཔལ་ལས་ཀི་བྱུང་འཛིན་ཨང་ ༠༠༢༦༩༧ བརྒྱུད་སོར་ ༤༨,༩༣༢།༠༠ དང་། ཡང་བྱུང་འཛིན་ཨང་ ༠༠༠༠༣༡ བརྒྱུད་
སོར་ ༡༧,༧༡༦།༠༠ བཅས་ཁག་གཉིས་ཕུལ་ཏེ་རིས་གཙང་བྱུང་འདུག དེ་བཞིན་གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ འབབ་འབུལ་བསད་སོར་ 
༩,༦༦,༤༢༥།༡༨ ཡོད་པ་ལས་དེ་ས་ས་གནས་རང་ཚོགས་བརྒྱུད་དཔལ་ལས་སུ་སོར་ ༡,༠༠,༠༠༠།༠༠ ཕུལ་བ་དང་། དེ་བཞིན་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་སོར་ ༣,༡༦,༣༤༨།༠༠ ཕུལ་བ་ཁག་གཉིས་འཐེན་འཕོས་ད་ལྟ་དངོས་སུ་འབུལ་བསད་སོར་ 
༥,༥༠,༠༧༧།༦༥ ལྷག་འདུག་པ་འདི་མུར་མ་བཞག་པར་འཕལ་མར་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།  
 

ཉ༽ ནོར་གིང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་གི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
 

ནོར་གིང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་ནས་སིར་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁྱབ་སེལ་དང༌། རང་རེའི་སི་ཚོགས་ནང་
བོད་མི་རྒན་གཞོན་མང་པོར་ལས་རིགས་འད་མིན་ཐོག་སོང་བརྡར་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ནོར་གིང་དུ་ད་ལྟའི་སྐབས་སེ་ཚན་ཇི་
ཡོད་དང་དེ་དག་ནང་ལས་བེད་དང་ལས་མི་སོབ་ཕྲུག་བཅས་གྲངས་འབོར་ཇི་ཡོད་ཞིབ་ཕ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན། 
 

 ༡། སི་ཁྱབ་འཛིན་སོང་སེ་ཚན་ནས་སི་ཡོངས་སྟངས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡོད་པ་དང་ལས་བེད་གྲངས། ༨ 
 ༢། རིས་ཀི་སེ་ཚན་ནས་ནོར་གིང་སི་ཡོངས་རིས་འགྲོ་སྟངས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡོད་པ་དང་ལས་བེད་གྲངས། ༥ 
 ༣། ཐོན་སེད་སེ་ཚན་ནས་ཐོན་སེད་སྟངས་འཛིན་བེད་བཞིན་པ་དང་ལས་བེད་གྲངས། ༨ 
 ༤། རྟེན་བཞེངས་སེ་ཚན་ནས་རྟེན་བཞེངས་ཁྱད་ལས་པ་གསོ་སོང་བ་རྒྱུ་དང་ལས་བེད་གྲངས། ༩ 
 ༥། ལྷ་བིས་སེ་ཚན་ནས་ལྷ་བིས་མི་ས་གསར་པ་གསོ་སོང་བ་རྒྱུ་དང་ལས་བེད་གྲངས། ༢༣ 
 ༦། གོས་ཐང་སེ་ཚན་ནས་གོས་ཐང་སྒྱུ་རལ་བ་གསོ་སོང་དང་ལས་བེད་གྲངས། ༢༥ 
 ༧། ལག་འཚེམ་སེ་ཚན་ནས་ཐོན་སེད་འད་མིན་བཟོ་འདོན་བ་རྒྱུ་དང་ལས་བེད་གྲངས། ༡༣ 
 ༨། འཁོར་འཚེམ་སེ་ཚན་ནས་དེང་དུས་དར་སོལ་ཆེ་བའི་གོན་ཆས་རིགས་བཟོ་འདོན་དང་ལས་བེད་གྲངས། ༣༣ 
 ༩། རས་ཚོན་སེ་ཚན་ནས་རས་ཆའི་རྒྱུ་ཆ་ཁག་ལ་ཚོན་ཁྲ་བཏང་དང་གཏོང་མུས་དང་ལས་བེད་གྲངས། ༢ 
 ༡༠། ཐག་ལས་སེ་ཚན་ནས་འཐག་གི་ཐོན་སེད་བཟོ་འདོན་དང་ལས་བེད་གྲངས། ༡༢ 
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 ༡༡། ཤིས་བརོས་དང་ཤིང་བཟོ་སེ་ཚན་ནས་ཤིང་ཆའི་ཐོན་སེད་བཟོ་འདོན་དང་ལས་བེད་གྲངས། ༡༡ 
 ༡༢། ཤིང་ཚོན་སེ་ཚན་ནས་ཤིང་རི་བཏང་དང་གཏོང་མུས་དང་ལས་བེད་གྲངས། ༧ 
 ༡༣། རྡུང་ཚགས་སེ་ཚན་ནས་དངོས་ཆས་འད་མིན་བཟོ་འདོན་བེད་རྒྱུ་དང་ལས་བེད་གྲངས། ༡ 

 ༡༤། བཟོ་འདོན་སེ་ཚན་ནི་ཐོན་སེད་མ་ལག་ཆ་ཚང་གྲུབ་སའི་སེ་ཚན་དང་ལས་བེད་གྲངས། ༡ 
 ༡༥། དཔར་སྐྲུན་སེ་ཚན་ནས་ལོ་རེའི་དཔར་སྐྲུན་ཁག་བེད་མུས་དང་ལས་བེད་གྲངས། ༢ 
 ༡༦། ཚོང་ཁང་སེ་ཚན་ནས་ཐོན་སེད་དངོས་ཟོག་ཚོང་རྒྱུ་དང་འགྲེམས་སྟོན་བེད་རྒྱུ་དང་ལས་བེད་གྲངས། ༡༧  
 ༡༧། ཕིའི་ཚོང་འབེལ་སེ་ཚན་ནས་ཕིའི་ཚོང་འབེལ་དང་དྲྭ་ཐོག་ཚོང་འགྲེམ་བེད་རྒྱུ་དང་ལས་བེད་གྲངས། ༢ 
 ༡༨། བློ་གསལ་འགྲེམས་སྟོན་ཁང༌ནང་ལས་བེད་གྲངས། ༡  
 ༡༩། ཟ་ཁང་དང་མགྲོན་ཁང་གོས་ཁྲུས་ཁང་ནས་བཀོད་མངགས་ལས་དོན་བེད་རྒྱུ་དང་ལས་བེད་གྲངས། ༧༢ 
 ༢༠། ཉམས་གསོ་སེ་ཚན་ནས་ཉམས་གསོའ་ིལས་དོན་རིགས་བེད་རྒྱུ་དང་ལས་བེད་གྲངས། ༡༢ 
 ༢༡། འབེལ་མཐུད་དང་སེ་ཤན་སེ་ཚན་ནས་བཀོད་མངགས་ལས་དོན་བེད་རྒྱུ་དང་ལས་བེད་གྲངས། ༡༡ 

 ༢༢། བོད་ཀི་རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ནས་འབེལ་ཡོད་ལས་དོན་ཁག་སྒྲུབ་རྒྱུ་དང་ལས་བེད་གྲངས། ༨ 
 ༢༣། མཛད་རྣམ་སེ་ཚན་ནས་ྋགོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་དཔར་སྐྲུན་ཞུ་རྒྱུ་དང་ལས་བེད་གྲངས། ༨ 
 ༢༤། ཡིག་ཚགས་སེ་ཚན་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་གསུང་ཆོས་སོགས་ཡིག་ཚགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་ལས་བེད་གྲངས། ༤ 
 ༢༥། བོད་ཀི་རིག་གནས་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་དང་རིག་གནས་སྒྱུ་རལ་འཛིན་གྲྭའི་ནང་རིག་གནས་སོབ་ཕྲུག་གྲངས། ༢༢ 
       སྒྱུ་རལ་སོབ་ཕྲུག་གྲངས། ༧ 
 ༢༦། སཾ་བོ་ཊ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནང་ལས་བེད་གྲངས། ༢ 
 ༢༧། སྨན་ཞབས་སེ་ཚན་ནས་འཕོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བའི་འགན་འཁུར་དང་སྨན་ཞབས་གྲངས། ༢ 
 ༢༨། བིས་བཅོལ་ཁང༌། སོན་འགྲོའ་ིསོབ་གྲྭ། ཟུར་སོང་ཁང༌བཅས་ནས་སོ་སོའ་ིལས་འགན་བེད་རྒྱུ་དང་དགེ་ལས་གྲངས། 
༡༧ དང་།       སོབ་ཕྲུག་གྲངས། ༧༥ བཅས་བསོམས། ༩༢ 
 ༢༩། སི་ཐབ་ནས་རྒྱུན་ལན་ལས་འགན་སྒྲུབ་རྒྱུ་དང་ལས་བེད་གྲངས། ༣ 
 ༣༠། བདེ་ལན་གཙུག་ལག་ཁང༌ནང་ལས་བེད་གྲངས། ༡ 
 ༣༡། མཚན་སྲུང་དང་སོ་སྲུང་སེ་ཚན་ནས་རང་འཁྲིའི་ལས་འགན་བེད་རྒྱུ་དང་ལས་བེད་གྲངས། ༨ 
 ༣༢། གོག་ཀླད་བཟོ་བཅོས་སེ་ཚན་ནས་བཀོད་མངགས་ལས་དོན་སྒྲུབ་རྒྱུ་དང་ལས་བེད་གྲངས། ༢ 
 ༣༣། མངགས་ཉོ་སེ་ཚན་ནས་མངགས་ཉོ་ཞུ་དགོས་མཁོ་སྒྲུབ་བེད་རྒྱུ་དང་ལས་བེད་གྲངས། ༣ 
 ༣༤། ཁ་ལོ་བའི་སེ་ཚན་ནང་ལས་བེད་ཁ་ལོ་བ་གྲངས། ༤ 
 ༣༥། ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟོ་སེ་ཚན་ནས་ཁོར་ཡུག་གཙང་མ་ཉར་རྒྱུ་དང་ལས་བེད་གྲངས། ༡༩ 
 
ཏ༽ འཛིན་སོང་སྟངས་འཛིན་དང་མ་འོངས་ཕག་བསྟར་དགོས་པའི་གལ་ཆེའི་ལམ་སྟོན་རྒྱབ་གཉེར་ཁག 
༡༽ ནོར་གིང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་གི་འཛིན་སོང་དང་དཔལ་འབོར་སྟངས་འཛིན་ཚགས་ཚུད་ཡོང་དང་འབྱུང་
མིན་དེ་གའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཞིབ་འཇུག་སྟངས་འཛིན་བསྟུད་མར་གནང་དང་མི་གནང་ལ་རག་ལས་པས་ན། རྒྱ་གར་
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གཞུང་གི་དེབ་སེལ་ཁྲིམས་སིག་དགོངས་དོན་ལོ་རེར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་རེ་ངེས་པར་འཚོགས་ཏེ། འཛིན་སོང་
གི་ལས་དོན་སི་དང་། རིས་ཀི་གནས་སྟངས། མ་འོངས་བེད་འཆར་སོགས་ལ་སྟངས་འཛིན་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་འདུག་པ་མ་
ཟད། ནོར་གིང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་འདི་ཉིད་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་སེ་
ཚན་དུ་བཙུགས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཚང་མས་སར་ལྷག་ཐུགས་འགན་ཆེ་བཞེས་
དགོས་གལ། 
 

༢༽ ཕི་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཡོད་པའི་ནོར་གིང་གི་སིག་གཞིའི་འབྲུ་དོན་དང་འགལ་ཏེ་ལས་དོན་བས་དང་བེད་
བཞིན་པའི་དབང་གིས་རིས་དང་འབེལ་བའི་སོན་གནད་མང་དག་ཅིག་རིས་ཞིབ་ནས་རིས་སྙན་ནང་བཏོན་ཡོད་སྟབས། སིག་
གཞིར་ཁ་གསལ་ཡོད་བཞིན་དུ་དམིགས་བསལ་བཏང་བ་ནི་རང་གིས་བཟོས་པའི་སིག་གཞིར་རང་གིས་རིས་མེད་བཏང་བ་འགྲིག་
མིན་ལ་སོང་། སད་མར་སིག་གཞིར་དུས་བསྟུན་བསར་བཅོས་གནང་དགོས་རིགས་འདི་མུར་མ་བཞག་པར་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ལ་སྙན་སེང་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏེ་ལུགས་མཐུན་བསར་བཅོས་གནང་གལ། 
 

༣༽ འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ནོར་གིང་ཁྱབ་ཁོངས་སེ་ཚན་དང་བཅས་པའི་ལོ་རེའི་ཕོགས་བསོམས་སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་
གནང་ཐུབ་ཙམ་མིན་པར་རིས་འགོ་རེ་རེ་བཞིན་ཞིབ་ཕ་གསལ་བའི་སོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་དང་།  བསར་བཅོས་སོན་རིས། བར་
བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ། ག་བསྒྱུར་བཅས་ཀི་ལམ་ནས་མ་དངུལ་སྟངས་འཛིན་ཐུབ་པ་དགོས་གལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ། 
 

༤༽ ནོར་གིང་དུ་ལས་བེད་ཆེ་ཕ་བསོམས་ ༤༠༠ ཡས་མས་འདུག་པར་ལོ་རེའི་ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན་གཞན་བསོམས་སོར་འབུམ་ 
༤༧༥ ཙམ་བེད་ཀི་འདུག་པར། ལས་བེད་དེ་ཙམ་དགོས་མིན་ལས་འབོར་ཉམས་ཞིབ་ཀིས་འཛིན་སོང་དང་། སེ་ཚན་སོ་སོར་
ལས་བེད་ཀི་ས་མིག་གྲངས་འབོར་དང་གནས་རིམ་གཏན་འབེབས་སོགས་སྟངས་འཛིན་ངེས་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
 

༥༽ ནོར་གིང་གི་སིག་གཞིའི་ནང་གསོལ་ཕོགས་སར་ཆ་གནང་ཕོགས་ཐད་ཅུང་ཙམ་གསལ་གི་འདུག་ཀང་། ད་ལྟ་འཛིན་སོང་ལས་
བེད་ཁག་ཅིག་དང་ལས་མི་གཞན་ཚོའི་དབར་གསོལ་ཕོགས་ཀི་བར་ཁྱད་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་ལས་བེད་སི་ལ་
ཁྱབ་པའི་ཕོགས་རིམ་ཚད་གཞི་གཏན་འབེབས་མེད་པ། ཕོགས་སར་སྐབས་སི་སོལ་བཞིན་ཕོགས་རིམ་བསར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་
འཛུགས་སོལ་མེད་པ་སོགས་ད་ལྟའི་སིག་གཞིར་དགོས་ངེས་བསར་བཅོས་གནང་དགོས་འདུག་ན། སད་མར་ལས་བེད་སི་ལ་ཁྱབ་
པའི་ཕོགས་གཞུང་གཏན་འབེབས་དང་འབེལ་ནོར་གིང་གི་མ་དངུལ་ལ་གཞིར་བཞག་སྟེ་ཕོགས་སར་གནང་ཕོགས་ཀང་འགན་
འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་རྒྱུའི་ལམ་སོལ་གསར་གཏོད་ངེས་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
 

༦༽ ཞིབ་འཇུག་ཞུ་རྒྱུའི་ལོ་འཁོར་གཉིས་ཀི་རིས་ཁྲའི་ནང་ཡོང་བསད་ཕིར་བཞེས་མི་ཐུབ་པ་དང་། ཚོང་བཅོལ་རིང་སོང་གིས་
དངུལ་འབབ་བསྡུ་བཞེས་མི་ཐུབ་པ། སོད་བསད་རིང་སོང་གིས་སོད་ཁུངས་མེད་པ་ཁག་ཅིག་རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིརིས་ཞིབ་པའི་
ལམ་སྟོན་ལྟར་རིས་བསུབ་བཏང་སྐོར་གསལ་བཞིན་འདུག་པ་དེ་ཡང་ནོར་གིང་གི་ངེས་སྟོན་པ་དང་། སི་ཁྱབ་འགན་འཛིན། འགན་
འཛིན་གཞོན་པ། རིས་དཔོན་བཅས་ཐུན་མོང་གིས་རིས་བསུབ་བཏང་བ་ལས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་སོལ་
ར་བ་ནས་མི་འདུག སིར་བཏང་རིས་ཁྲའི་ནང་ལོ་ལྟར་རིས་བསུབ་བསྟུད་མར་ཐོན་ཚེ་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་རིས་ཀི་སྟངས་འཛིན་ནན་པོ་
མེད་པ་མངོན། དེ་བཞིན་དེ་གའི་རིས་ཁྲའི་ནང་སོད་བསད་རིས་གཙང་བཟོ་སྐབས་རིས་བསུབ་བིས་འདུག་ཀང་བྱུང་ནང་རིས་
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འཁུར་ཞུས་འདུག སད་མར་རིས་ཀི་འགྲོ་སྟངས་ལྟར་ཡོང་བསད་རིས་བསུབ་དང་སོད་བསད་ག་བསྒྱུར་བེད་དགོས་པར་སོང་། སོད་
བསད་ལ་རིས་བསུབ་ཀི་ཚབ་ཏུ་ག་བསྒྱུར་འབི་དགོས་པ་དང་། ལྷག་པར་ཡོང་བསད་ཡོང་རེ་བལ་བ་རིས་བསུབ་དང་། སོད་བསད་
སོད་ཁུངས་མེད་པ་ག་བསྒྱུར་ཇི་དགོས་དེ་གར་རྒྱུན་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་རང་ནས་རིས་བསུབ་དང་ག་བསྒྱུར་བཏང་ཚེ་རིས་
ཀི་འགྲོ་སྟངས་དང་ཡོངས་སུ་འགལ་བར་སོང་། གནད་དོན་དེ་རིགས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་སྙན་གསེང་གིས་ལུགས་མཐུན་
བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏེ་རིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 

༧༽ ཞིབ་འཇུག་གི་ལོ་དུས་རིས་ལོ་གཉིས་ཀི་ནང་ནོར་གིང་དུ་ཕི་རྒྱལ་དང་བླངས་བ་ཁག་ཅིག་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ལམ་གྲོན་དང ་། 
གསོལ་ཕོགས་སོགས་གཞན་མཐུན་རེན་ཁག་ཅིག་སོར་སོད་གནང་འདུག་པ་ནི་དང་བླངས་བའི་མཚན་ཉིད་དང་མི་མཚུངས་པ་དེ་
འད་བྱུང་འདུག ལྷག་པར་ཕི་རྒྱལ་དང་བླངས་བ་དེ་དག་ལ་རྒྱ་གར་ནང་ལས་ཀ་བེད་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་མེད་པ་མ་ཟད། གསོལ་
ཕོགས་ནས་འབབ་གྲོན་ཡང་གཅོག་འཐེན་གནང་མི་འདུག དེ་བཞིན་དང་བླངས་བ་རེ་གཉིས་ཀི་གསོལ་ཕོགས་འབབ་གྲོན་ཡང་ལས་
ཁུངས་རང་ཉིད་ནས་བཏང་བའང་བྱུང་འདུག དེར་བརྟེན་དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་མིང་དོན་མཚུངས་པ་དགོས་རྒྱུའི་ཐོག རྒྱ་གར་ནང་
ལས་ཀ་བེད་ཆོག་པའི་ལུགས་མཐུན་ཆོག་མཆན་མེད་པ་ཚོར་གསོལ་ཕོགས་གནང་ཐལ་མེད་པ་དང་། ལུགས་མཐུན་གསོལ་
ཕོགས་སད་དགོས་རྒྱུར་ཡང་འབབ་ཁྲལ་གཅོག་འཐེན་ངེས་གནང་གིས་གནས་ཡུལ་གཞུང་གི་ཁྲིམས་སིག་དང་མཐུན་པ་ངེས་
གནང་དགོས་རྒྱུ། ལྷ་རབ་བྱུང་ན་དང་བླངས་བ་ཉར་ཕོགས་དང་འབེལ་བའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་ཞིག་
གཏན་འབེབས་ངེས་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
 

༨༽ རིས་ཁྲའི་ནང་སིལ་འཛིན་ཚད་ལན་མེད་པ་དཔེར་ན་གནམ་བསོད་སོགས་ཕོགས་བསོད་ཀི་ཀྲི་སི་དང་། གནམ་གྲུའི་ཞབས་
སྟེགས་ཕག་ཁྱེར་ (Boarding Pass) མེད་ནའང་། སེ་ཚན་རིས་པ་དང་། རིས་དཔོན། དབང་ལན་འགན་འཛིན་བཅས་ནས་རིས་
འགྲོ་བཏང་བའི་སོན་གནད་རིས་ཞིབ་སྙན་ཐོའ ་ིནང་ཞིབ་བཀོད་འདུག ད་ཐེངས་ལན་གཅིག་སོན་གནད་དེ་རིགས་ཆ་ཚང་གོང་
འཁོད་བཞིན་འགན་ལྷན་གི་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་ལྟར་འགྲིག་པར་བཏང་ཡོད་ཀང་། མ་འོངས་པར་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་རིས་པ་དང་
དབང་ལན་འགན་འཛིན་བཅས་ནས་སོང་ཁྲར་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིན་གནང་སྟེ་རིས་འགྲོ་བཏང་དགོས་པ་ལས། དེ་མིན་རྒྱབ་རྟེན་
སིལ་འཛིན་དང་དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་མེད་པར་རིས་འགྲོ་གཏོང་རྒྱུའི་རིགས་ར་བ་ཉིད་ནས་མི་ཡོང་བ་དམ་དོན་དགོས་རྒྱུ། 
 

༩༽ ནོར་གིང་ཁྱབ་ཁོངས་ཆོས་ནོར་མགྲོན་ཁང་དང་ནོར་གིང་མགྲོན་ཁང་གཉིས་ཀི་ཡོང་འབབ་འཐེན་ཚེ། ནོར་གིང་སིའི་གཏོང་
ཡོང་གནས་སྟངས་ཁ་མ་འདུམ་པ་སོགས་གནས་སྟངས་ཛ་དག་ཡིན་པ་དེ་ས་རིས་ཞིབ་སྙན་ཐོ་རིམ་པའི་ནང་སྙན་བཀོད་གནང་
འདུག དེ་བཞིན་ཕི་རྒྱལ་དུ་འགྲེམས་སྟོན་སྐབས་ཅ་དངོས་མང་པོ་ཚོང་བཅོལ་དུ་བཞག་དགོས་གྱུར་ཏེ་རྒྱུན་རིང་ཕིན་པའི་རེས་སུ་
ཅ་དངོས་ཐོག་ནས་དངུལ་འབབ་ཡོང་བསད་ཁག་ཅིག་བདའ་འདེད་མ་ཐུབ་པར་རིས་བསུབ་བཏང་དགོས་བྱུང་བ་སོགས་ནོར་གིང་
ལ་གོང་གུན་ཕོགས་པའང་གང་འཚམས་འདུག དེར་བརྟེན་ནོར་གིང་གི་མགྲོན་ཁང་གཉིས་ཕུད་པའི་ཚོང་ལས་སེ་ཚན་གཞན་ཁག་
གི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་བཏང་སྟེ་མ་འོངས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཐུབ་པ་གནང་གལ།  
 

༡༠༽ ནོར་གིང་གི་ཚོང་ལས་སེ་ཚན་ནང་ལོ་ལྟར་ལོ་མཇུག་སྐབས་ཟོག་ལྷག་སོར་འབུམ་ ༢༣༠ ཡས་མས་བེད་ཀི་ཡོད་པ་དེས་དེ་
གའི་བསྒྱུར་བདེའི་ཁ་དབང་ (Total Current Assets) བསོམས་འབོར་གི་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ཙམ་བེད་ཀི་འདུག་པ་ནི་དེ་གའི་ཁ་
བསྐོར་མ་ར་ (Working Capital) ཤུགས་ཆེ་ཟོག་ལྷག་ནང་ཐིམ་འདུག་པ་མ་ཟད། ཟོག་ལྷག་ཀང་ལོ་མང་ཕིན་ཚེ་བེད་མེད་དུ་
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འགྱུར་ཉེན་ལ་བརྟེན། མ་འོངས་དེ་གའི་ཟོག་ལྷག་གནས་སྟངས་ལ་གཞིར་བཞག་སྟེ་ལོ་རེའི་དངོས་ཟོག་མཁོ་སྒྲུབ་གནང་ཕོགས་
སོགས་ལ་འཛིན་སོང་ནས་སྟངས་འཛིན་ནན་པོ་དགོས་འདུག་པ་བཅས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ ཉིན་ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་སུ་ཕུལ་བའི་སྙན་ཐོར། 
 
ཚོགས་གཙོ་སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས།  .................................................................... 
ཚོགས་དྲུང་སི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ། .................................................................... 
ཚོགས་མི་སི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ།  .................................................................... 
 

ཟུར་འབུལ།  
 

༡༽ སི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང་། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་། ནོར་གིང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་དབར་
ཡིག་འབེལ་བྱུང་བའི་ངོ་བཤུས་ཁག 

༢༽ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་འཚོགས་པའི་ནོར་གིང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲོས་ཆོད་དང་། གཞན་ཡིག་
ཆ་ཁག་གི་ངོ་བཤུས། 

༣༽ ནོར་གིང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་གི་ལན་འདེབས་དང་། དཔང་རྟགས་ཡིག་ཆ་ཁག་བཅས་ཀི་ཡིག་སོད་ཆེ་བ་
གཅིག་མཉམ་འབུལ་ཡོད། 

 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེ་རིང་ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་རྡ་ཤོད་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའི་སོབ་མ་བཅུ་དང་དགེ་རྒན་གཅིག་ཕེབས་ཡོད། ཁོང་རྣམ་
པར་ཚོར་ཕེབས་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང། དེ་རིང་ལས་རིམ་གཉིས་པ། ཤོག་གྲངས་ཨང་ ༤༣ ལ་གཟིགས་རོགས་གནང་། གཞུང་
འབེལ་བགྲོ་གེང་དགོས་པའི་གྲོས་ཆར། གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་སི་འཐུས་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་བགྲོ་གེང་དགོས་པའི་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༣ པ། 

 
གཞུང་འབེལ་བགྲོ་གེང་དགོས་པའི་གྲོས་འཆར། 

༄༅། །མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༦ པའི་ཞིབ་འཇུག་སྙན་ཐོར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་བདའ་འདེད་མཇུག་
སོང་ཇི་གནང་གི་སྙན་ཐོ་ཕུལ་འབོར་བྱུང་བར། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་མཇུག་སོང་ཇི་ཞུས་ཀི་ལས་བསོམས་སྙན་ཐོ་ཡིག་ཆ་
ཨང་ ༤༡ པ་དང་། 
 ནོར་གིང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་གི་རིས་ལོ་ ༢༠༡༠ ནས་ ༢༠༡༢ བར་གི་རིས་ཁྲའི་གནས་སྟངས་ལ་གྲོས་
ཚོགས་ཀི་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་པའི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༢ པ་བཅས་སྙན་སོན་ཞུས་ཟིན་
པའི་ཐོག་བགྲོ་གེང་དགོས་པའི་གྲོས་འཆར་དུ། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༤ ལ།། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
གཞུང་འབེལ་གྲོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༣ ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཚུད་པར་དགག་བ་མེད་པ་སོང་ཙང་། དེའི་ཐོག་ལ་བགྲོ་གེང་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་
ལགས། 
 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༦ པའི་ཞིབ་
འཇུག་སྙན་ཐོ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་བདའ་འདེད་མཇུག་སོང་ཇི་གནང་གི་སྙན་ཐོ་ཕུལ་འབོར་བྱུང་བར་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ནས་མཇུག་སོང་ཇི་ཞུས་ཀི་ལས་བསོམས་སྙན་ཐོ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཚིག་ཅིག་གཉིས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དེ་ཤོག་གྲངས་
བདུན་པ་ནང་གསལ་བའི་གནད་དོན་རེད། གཙོ་བོ་དེ་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པ་ནས་བཟུང་ད་ལྟ་བར་དུ་ལྷག་
བསད་པ་དེ་རེད། དེའི་ཐོག་ནས་ཞུ་སྟངས་འགྲིག་གི་ཡོད་མེད་མི་ཤེས་ཏེ་ཏོག་ཙམ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ན་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
དོན་དག་བཀའ་ཤག་གིས་འགན་ཆ་ཚང་ཞིག་བླངས་མ་སོང་བསམ་པའི་ཚོར་སང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད།  དང་པོ་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐོག་
མར་གནད་དོན་འདི་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པ་དང་། སི་ཁྱབ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་
འགན་འཛིན། ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་འབེལ་ཡོད་ཚང་མ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས། ལམ་སྟོན་ཞུས། དེའི་རེས་ལ་དཔལ་ལན་སིད་སོང་
མཆོག་དབུས་པའི་འབེལ་ཡོད་བཀའ་བློན་ཚང་མས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་ཏག་ཏག་ཅིག་བྱུང་མ་སོང་། དེ་མ་བྱུང་
བ་དེ་བལྟ་དུས་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀིས་འབེལ་ཡོད་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གིས་འགན་ཁུར་རབས་དང་རིམ་པ་མང་པོ་ཞིག་གནང་
སོང་སྟེ། བཀའ་ཤག་གི་འགན་དེ་མཉམ་བསྡུས་ཤིག་བྱུང་ཨེ་ཡོད་ན་སྙམ་པའི་ཚོར་སང་ཞིག་བྱུང་སོང་། རྒྱུ་མཚན་གྲོས་ཚོགས་
ཚོགས་དུས་སོན་མ་དེའི་ནང་ལ་ཕི་དིལ་བཀའ་བློན་གིས་གྲོས་ཆོད་ཅིག་བསམས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ཁ་གསལ་གང་ཡང་མེད་
པའི་གནས་སྟངས་གཅིག་དང་དེའི་ནང་ནས་སོན་མ་རིས་བསུབ་བཏང་བཞག་པ་ཡིན་ཞེས་པ་དེར་ཁ་གྲངས་གང་ཡང་མེད་པ་ཞིག་
བསམས་པ་རེད། ད་རེས་གྲོས་ཚོགས་ནང་ཁུར་ཤོག་ཞུས་དུས། ཁུར་ཐུབ་ཀི་མེད་གསུངས་པ་རེད། དཔལ་ལན་སིད་སོང་མཆོག་
དང་དཔལ་ལན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོར་ཐུག་འཕད་ཀི་སྐབས་དན་སྐུལ་ཞུས་ཡོད། གོང་གསལ་དོན་
གནད་རྣམས་རིགས་མཚུངས་ཡིན་པར་སོང་སྙན་ཐོ་དོན་ཚན་གཅིག་ནང་བཀོད་ཡོད་ཅེས་པ་འདི་རེད། དེ་ཡིན་དུས་འདིའི་ཐོག་ལ་
ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་དང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་གོ་བསྡུར་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད་དན་གི་འདུག ཡིན་ནའང་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་
ཀིས་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ནས་ལམ་སྟོན་བེད་པ་དང་དཔལ་འབོར་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་གིས་འགན་
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ཁུར་དེ་ཙམ་གནང་ཨེ་ཡོད་ན་བསམ་པའི་ཚོར་སང་བྱུང་སོང་། འདིར་བསེབས་ཡོང་དུས་ཐུགས་འགན་དེ་ཙམ་མ་བཞེས་པའི་ཚོར་
སང་བྱུང་སོང་། 
 དེ་དང་མཉམ་དུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ང་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་ད་ལན་གི་གྲོས་ཚོགས་འདི་ལྟ་
བུར་མཚོན་ན་དཔལ་ལན་ཕི་དིལ་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་ལོག་ཏུ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུར་རེད། དེ་
ལྟ་བུར་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡིན་ནའང་དཔལ་ལན་བཀའ་བློན་མཆོག་ཕེབས་ཚར་བ་རེད། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཚོགས་
འདུ་ག་དུས་ཚོགས་ཀི་ཡོད་པ། དུས་ཚོད་ག་དུས་ཡིན་པ་དེ་དག་ཆ་ཚང་ཟླ་བ་བཞི་ཡི་སོན་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་འབུལ་གི་
ཡོད་པ་རེད།  འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་སོན་མ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལ་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནམ་ཡིན་ལ་དྲུང་ཆེ་
དང་་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་རྒྱུ་འགྲུལ་མཚམས་གཅོད་ཀི་བཞུགས་སར་དུ་བཞུགས་འཇགས་ཡོད་པ་དགོངས་རྒྱུ་བཀའ་ཕེབས་འདུག་
པས་བཀོད་ཁྱབ་གསལ་བསགས་སུ། མདོར་བསྡུས་ན་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་པའི་རིང་ལ་
དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ་དང་འགན་ཁུར་མཁན་རྣམ་པ་ཚོ་བཞུགས་སར་རྡ་ས་ནས་ཕར་འགྲོ་མི་ཆོག་ཟེར་ནས་བཀའ་ཕབ་ཡོད་པ་རེད། དེ་
ནང་བཞིན་བཀའ་བློན་རྣམ་པས་འགན་ཁུར་དགོས་ཀི་རེད་དན་གི་འདུགབཀའ་བློན་རྣམ་པ་ཡོད་ལ་མེད་ལ་གནང་བར་དེར་མཐོང་
སང་ཡག་པོ་བྱུང་མ་སོང་། འདི་དང་འདི་ལྟ་བུའི་དབང་གིས་འཐུས་ཤོར་ཕིན་པ་ཡིན་གི་རེད་བསམ་པའི་ཚོར་སང་དེ་བྱུང་སོང་། 
མང་ཚོགས་རིས་ཁྲ་ཚོགས་ཆུང་དང་འབེལ་བའི་དེབ་དེ་མདང་དགོང་བཀླགས་པ་རེད།  ཚང་མར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད། 
དམིགས་བསལ་ཟུར་སོང་སེ་ཚན་ཁག་གི་རིས་རོག་མང་པོ་ཞིག་དོན་ཡོང་བ་དེ་དག་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་མཐའ་མ་འགྲོ་
དུས་དེ་ཚོ་མ་གཏོགས་འགྲོ་ས་མི་འདུག་བ། མཚན་རྟགས་བཀོད་དུས་ཁོང་རྣམ་པས་རྒྱག་ཡོང་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཚོའི་ཐོག་
ལ་དོ་སང་དེ་ཙམ་གནང་མ་སོང་བསམ་པའི་ཚོར་སང་བྱུང་། རིས་སིར་ཡོངས་ཀི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་
བཀའ་བློན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པ་དེ་ཚོའི་རིས་དེ་ཚོར་འགན་ཁུར་ཆ་ཚང་གནང་སོང་། 
 གཉིས་པ་དེ་དང་སི་འཐུས་རྣམ་པར་ཞུ་ཡི་ཡོད། དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་མདང་དགོང་སྐད་ཤོར་སོང་བ། གྲོས་
ཚོགས་ཀི་གྲུབ་ཆ་ལོང་མ་ལོང་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སི་འཐུས་ལ་ལང་གི་ཡིན་ཟེར་ནས་བརྒྱ་ཕག་སྟོང་ཕག་མང་པོ་ཡོད་རེད། 
གསར་འགོད་གསལ་བསགས་མང་པོ་བས་འདུག ཡིན་ནའང་ང་གྲོས་ཚོགས་ཆ་ཚང་ལ་སོད་མཁན་ཡིན་ཟེར་མཁན་མི་གཅིག་
གཉིས་ཤིག་མ་གཏོགས་བྱུང་མི་འདུག ད་ལྟ་རྐུབ་བཀག་སྟོང་པ་ག་ཚོད་འདུག མདང་དགོང་ག་ཚོད་འདུག དེ་དག་རྒྱ་ཆེའི་མང་
ཚོགས་ཀིས་མཁྱེན་གི་ཡོད་ས་མ་རེད། ནམ་རྒྱུན་མང་ཆེ་བ་དེ་ཚོ་ཕེད་ཀ་བསད་ཕེད་ཀ་མ་བསད་དུས་དུས་ལ་གྲོས་ཚོགས་
ཚོགས་དུས་ཨ་རིའི་རླུང་འཕིན་ཁང་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་སོད་མཁན་དེ་དག་ལ་འོས་ཤོག་མང་བ་བླུགས་པའི་བཟོ་འད་མ་གཏོགས་
པའི་གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་འགན་ཁུར་བེད་མཁན་ཚོ་གང་འད་ཞིག་མཐོང་གི་ཡོད་དམ་སྙམ་པའི་ཚོར་སང་དེ་ཡོང་གི་འདུག  དེ་
རིང་གོ་སྐབས་འདི་ཟིན་ནས་དེ་ཞུ་ཡི་ཡོད། 
 དོན་དག་གཉིས་པ་ནོར་གིང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་དང་འབེལ་ནས་ཟུར་སོང་སེ་ཚན་ཁག་དང་མཉམ་དུ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། ད་ལན་ང་ཚོའི་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་མཇུག་སོང་གནང་བའི་གནས་སྐབས་སུ་བོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་དང་རྡ་ས་བོད་ཕྲུག་
ཁྱིམ་སེ། མ་སུ་རི་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེ་དེ་དག་གིས་འགན་ཁུར་ཡག་པོ་ཞིག་བླངས་ནས་སོན་མའི་གནད་དོན་དེ་དག་ད་ལྟ་གཙང་མ་
གང་འད་ཆགས་ཡོད་མེད་ཚང་མས་གཟིགས་འོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རེད། ནོར་བུ་གིང་ཁར་ཞིབ་འཇུག་གནང་མཁན་ཁོང་རྣམ་
པའི་སྙན་ཐོ་འདིར་དང་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་རེད། དེར་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ག་རེ་ཅེ་ན། ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དུས་ང་སོད་ཀི་མིན་ཁོ་སོད་ཀི་
མིན་གསུངས་ཀི་ཡོད་རེད། ཚོགས་ཆུང་གཅིག་གི་ལས་ཀ་བས་ནས་ངོས་ལེན་བེད་པར་ངོས་ལེན་ཆ་ཚང་ཞུ་ཡི་ཡོད། ཡིན་ནའང་



100 

 

ནོར་གིང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་གི་ངེས་སྟོན་པ་གཙོས་པའི་འབེལ་ཡོད་དེ་དག་ལ་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ནས་
སྙན་གསན་མ་ཞུས་ཐབས་མེད་རེད་འདུག རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡིན་ཟེར་ན། དང་པོ་དེར་ནོར་གིང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་
གི་ངེས་སྟོན་པར་ཆ་མཚོན་ན་དཔལ་ལན་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་ཞིག་རེད། ང་རང་སེར་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཆེས་བཀུར་བ་འོས་པ་ཞིག་
བརི་ཡི་ཡོད། ཁོང་གིས་ནོར་འཁྲུལ་གནང་གི་རེད་བསམ་པའི་ཚོར་སང་མེད་ལ། ད་ལྟ་ཡང་གནང་ཡོད་པ་རེད་དན་གི་མེད། ཡིན་
ནའང་མེད་ཟེར་ན་ཡར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་ཡར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཏེ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་རྣམ་པས་ཐག་བཅད་བས་པ་
དེ། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་བསེབས་སོང་། དེར་བསོམས་བརྒྱབས་ནས་ཡིག་འབྲུ་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་ནང་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་
ཚོགས་ཆུང་གིས་བཏོན་བཞག་པའི་སོན་གནད་དེ་དག་གཙང་མ་ཡིན་ཞེས་ཡར་གནང་བ་དེར་བལྟས་ན། ཨ་རི་ཁོང་བཀའ་བློན་ཁྲི་
ཟུར་ཞིག་རེད། ནོར་བུ་གིང་ཁ་ཐོག་མ་བཙུགས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བཞུགས་པ་རེད་ག་རེ་འད་ཞིག་གནང་ཡོད་ན་བསམ་ནས་
བསོམས་ཞིག་གི་འོག་ལ་བཅུག་ནས་འདིའི་ནང་ལ་བཀོད་འདུག་པ་དེ་ཀློག་མི་དགོས་པ་བས། མར་ཡོང་དུས་རིས་བསུབ་མང་པོ་
ཞིག་བས་བཞག རོག་གྲ་མེད་ན་རིས་བསུབ་མང་པོ་བས་བཞག རིས་རོག་མེད་ན་རིས་བསུབ་ག་རེ་བས་ནས་བ་དགོས་རེད། 
བསྡུ་དགོས་པ་དེ་ཚོར་ཡ་མཚན་པོ་རང་རང་མཐོང་རྒྱུ་འདུག འབུམ་དང་འབུམ། ས་ཡ་དང་ས་ཡ་བསྡུ་དགོས་པ་དེ་དག་བརིས་
བསུབ་བཏང་བཞག གཅིག་སྟོང་ཉིས་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་དེ་དག་བསྡུ་བཞེས་བས་བཞག གནས་སྟངས་དེ་འད་པོ་བྱུང་དུས་རྒྱ་
གར་ཆེས་མཐོའ་ིརིས་ཞིབ་པས་ཐག་གཅོད་བས་པ་རེད། ང་ཚོར་རིས་རོག་མེད་ཟེར་བ་ཙམ་གིས་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་ས་མ་རེད། 
དེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་མཉམ་དུ་ནོར་གིང་གི་ངེས་སྟོན་པར་དམིགས་བསལ་ཞུ་ཡི་མེད། ཡིན་ནའང་ངེས་སྟོན་པའི་ནང་མི་དེ་དག་ལ་མ་ཞུས་
རང་ཞུས་ཆགས་ཀི་འདུག ག་ཚོད་དོན་སོང་མཐའ་མ་དེར་ག་ཚོད་རག་འདུག དེ་བཞིན་ཁོང་གི་ནང་མི་དེ་ཚོར་ཚོང་ཁང་མང་པོ་
ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གོ་རྒྱུ་འདུག མཐའ་གཅིག་ཏུ་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདའི་ནང་སོན་རེད་ཅེས་ཟེར་གི་མེད་དེ། ཡིན་ནའང་དེ་དག་ག་རེ་
བས་ནས་བྱུང་བ་རེད། ཧོང་ཀོང་ལ་ཡོད་པ་རེད། མཚོ་ལྷོར་ཡོད་པ་རེད། གཙོས་གྲོང་ཁྱེར་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཁུ་ལུ་མང་པོ་བཙོང་གི་
ཡོད་རེད་ཟེར་བ་འད་པོ་དང་། ཁོང་རྣམ་པ་ལས་བེད་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཧ་གོ་ཡི་ཡོད། ཡག་པོ་དེ་དག་ཚང་མ་འདུག ཨ་རི་
རླུང་འཕིན་ཁང་གི་དྲྭ་བརན་གསར་འགྱུར་ཁང་ནང་འདུག ངས་ཉལ་ཁང་ནང་དེ ་རིང་ཉལ་ཁྲི་ཁ་ཕར་སྐོར་གི་ཡོད། སང་ཉིན་ཚུར་
སྐོར་གི་ཡོད། སྐུ་མགྲོན་དེ་དག་སང་བ་སིད་པོ་བཏང་གི་ཡོད། རི་མོ་དེ་དག་ཚང་མ་འབི་ཡི་ཡོད་གསུངས་དུས་དཔེ་ཡག་པོ་བས་
འདུག་སྙམ་པའི་ཚོར་སང་བྱུང་དེ་འད་སོན་མ་ཡོད། དེ་བཞིན་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་སོལ་མ་སབས་ ༢༠༠༩ ལོར་༸གོང་ས་མཆོག་
གིས་མཛད་རྣམ་རྒྱ་ཆེའི་རོལ་མཚོ་དབུ་འབེད་མཛད་སོའ་ིབེད་པའི་སྐབས་སུ་ངས་དེ་རིང་གི་ལས་དོན་དེ་མཚམས་བཞག་ཡོད་ལ། 
ཆེས་གུས་ཤིང་བཀུར་བ་འོས་པའི་ཁོང་ལ་སད་ཡོད་ཅེས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་དབུ་བཞུགས་ས་དེར་ལས་འགན་རིས་
སད་སོང་བ། རེས་ལ་འགན་འཛིན་བརླགས་པ་རེད་ཟེར་བ་འད་པོ་དང་། ཅན་རྡི་སར་ལ་ཁང་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱབས་ཡོད་ཟེར་བ་དང་། 
མེག་ལོ་ལ་ཚོང་ཁང་རྫིག་པོ་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་དང་། ནོར་བུ་གིང་ཁར་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་དག་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་
གིས་མཁྱེན་དགོས་ཀི་རེད། ལོ་གཉིས་གསུམ་ཞིག་འགན་འཛིན་མི་འདུག་ཟེར་དུས་འགན་འཛིན་ལས་ཚབ་བསྐོས་ཀི་ཡོད་ཅེས་
པའི་བཟོ་འད་མ་གཏོགས་གོ་རྒྱུ་མི་འདུག་པ།  མཐའ་མ་དེར་རིས་རོག་ལུང་པ་གང་བཟོས་སོང་བ། ད་ལྟ་ནས་རག་རྒྱུ་མི་འདུག ཁ་
ཤས་ནི་ཁོང་གི་མ་རེད་ཕི་རྒྱལ་གི་རེད་ཅེས་འད་མི་འད་དོན་གི་འདུག་པ།  གནས་སྟངས་དེ་དག་ཆགས་པ་རེད། དེ་ཚོ་ངེས་སྟོན་
པས་མཁྱེན་དགོས་ཀི་རེད།  ཁྱོད་རང་མི་ཡག་པོ་རེད་དེ། ཁྱེད་རང་འོག་གི་མི་དེ་ཚོས་གང་བྱུང་མ་བྱུང་བས་སོང་བསམ་པའི་ཚོར་
སང་དེ་ཡོད་ཅེས་དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ལ་མཐུན་རེན་མང་པོ་སར་
ཡོད་ན་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཐུགས་རེ་ཆེ་མང་པོ་ཞུ་སོལ་ཡོད་པ་རེད་དེ། དེ་རིང་འདིའི་ནང་ལ་ནོར་བུ་གིང་ཁར་ཐུགས་རེ་
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ཆེ་ཞུ་ཤེས་ཀི་མི་འདུག་བ། མི་ཤེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནོར་གིང་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཡོང་བཅུག་མ་སོང་བ། དོན་དག་ང་ཚོས་
རྫིག་པོ་མང་པོ་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། གཅིག་བེད་ཀི་ཡིན། གཉིས་བེད་ཀི་ཡིན། མཐའ་མ་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་ཐུག་དུས་འགྲོ་ས་ར་
བ་ནས་རག་མ་སོང་། སིད་སོང་དང་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་གཉིས་ཀ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་དུ་འདུག སིད་སོང་གིས་
གསུངས་འདུག ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་འགྲོ་སར་མ་སོང་བ། དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡིན། ཞིབ་འཇུག་བས་རེད་དེ། མཐའ་མར་གྲུབ་
དོན་སྙན་ཐོ་ཐག་བཅད་དེ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། ཚོར་སང་དེ་དག་དེར་ཞུ་འདོད་ཅིག་བྱུང་སོང་། དེ་རང་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
སི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནོར་གིང་དང་འབེལ་བའི་བསམ་འཆར་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། ང་ཚོའི་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་
ཆུང་གིས་མཇུག་སོང་དགོས་པའི་གནད་དོན་ ༦༨ ཡོད་པའི་ནང་ལ་ ༦༠ འགྲིག་པ་བས། ད་དུང་ ༨ ཙམ་ཞིག་ལྷག་སོད་འདུག 
ངས་གསལ་པོར་ཞུ་ཡ་ཞིག་ལ་ནོར་བུ་གིང་ཁའི་སེ་ཚན་དེར་ང་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཉམས་ཞིབ་བས་པའི་གྲུབ་དོན་ནང་ལ་ག་རེ་
རེད་ཅེ་ན། འཛིན་སོང་སེ་ཚན་ཁྱབ་ཁོངས་འོག་གི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོས་རིས་ཁྲ་ལ་ཡག་པོ་མེད་པར་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད་
འདུག དེའི་ནང་ལ་ཕོགས་རིམ་སར་ཆའི་ཧེ་བག་དང་ལས་བེད་ཀིས་རིས་ཀི་ཁྲིམས་སིག་དོ་དམ་ནན་འདོངས་མེད་པར་ཧ་ཅང་
གསལ་པོ་རེད་འདུག ཡིན་ནའང་ང་རང་གིས་དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་གི་དབང་གིས་འདིར་ནོར་གིང་ངེས་སྟོན་པ་སྐུ་ངོ་སྐལ་བཟང་
ཡེ་ཤེས་མཆོག་ལ་སེམས་གཏིང་ནས་བསགས་བརོད་དང་ཡི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན་སྐུ་
ངོ་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ ༡༩༩༣ ལོ་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ནོར་བུ་གིང་ཁའི་ཆོས་དོན་བཀའ་བློན་ཡིན་པའི་སྐབས་བཙུགས་པ་
རེད། ད་ལྟའི་བར་དུ་ལོ་ཧིལ་པོ་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ནས་དེ་དག་གནང་བ་རེད། ང་ཚོའི་བཙན་བོལ་གཞུང་ནང་ང་
ཡིན། ཁོ་ཡིན། མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་ཁོང་གིས་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་པའི་སེ་ཚན་ཁག་མི་འད་བ། ང་ཚོའི་བོད་པའི་
རིག་གཞུང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ལག་ཤེས་བཟོ་གྲྭ་དང་རིག་གཞུང་གོང་སེལ་དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་སི་ཚོགས་བདེ་དོན་ཁག་
བཅས་གལ་ཆེའི་བེད་སོ་ཁག་སེལ་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཡིན་ན་སོན་མ་ནོར་གིང་ནས་ཡར་ཡོང་མཁན་ཡིན་ཉམས་ཞིབ་སེ་ཚན་ལ་
བསད་པ་ཡིན། སྐུ་ངོ་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ཀིས་བས་རེས་བཞག་པ་དེ་དག་ནམ་ཡང་བསུབ་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་རེད། ང་རང་ཡིན་ན་ཁོང་
ལ་བརི་བཀུར་དང་གུས་ཞབས་ཡོད། སོན་མ་ཡང་དན་མོང་ལ་ད་ལྟ་ཡང་ཞུ་སོད་འདུག ཁོང་གི་བས་རེས་དེ་ད་ལྟའི་ཆར་ལ་ཞུ་སྙིང་
འདོད་སོང་། ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་འབོར་ནས་ལོ་ངོ་ ༥༠ ལྷག་ནང་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་རང་ལབ་ནས་ང་ཚོའི་བོད་ཀི་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་འདི་གནས་ཚད་གང་འད་ཞིག་ལ་སོང་ཡོད་པ་རེད། ཁྱབ་ཁོངས་ཆེ་བ་དེ་རང་གཞུང་རེད།  ཡིན་ནའང་ཁོང་གི་སེ་
ཚན་དེ་དག་ནང་མར་བལྟས་པར་ཡིན་ན་དངོས་གནས་རམ་དི་དོ་བ་དང་བོད་པའི་རིག་གཞུང་ཞེས་པ་འདི་འད་ཞིག་ལོས་ཡིན་པ་
བསམ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། སེ་ཚན་ཚང་མར་མི་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་ལ། ལས་མི་ཡང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། སེ་ཚན་གཅིག་ནང་ལ་མི་
འབོར་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས་ཞེས་པ་ཞིག་འདུག ངས་དེ་ག་རེ་ཡིན་ན་བསམ་སོང་། སིའི་ཆ་ནས་མི་འབོར་ཉུང་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་
རེད་ལ་ནོར་གིང་ལ་དེ་རང་ཡིན་གི་རེད། ང་རང་དེར་སོད་པའི་རིང་ལ་ལས་མི་མང་ཆེ་བ་བོད་ནས་བསེབས་མཁན་རང་རེད་ཟེར་ན་
འགྲིག་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡར་འགྲོ་མར་ཐོན་བས་ནས་ད་ལྟ་འཛིན་སོང་སེ་ཚན་གིས་འགྲིག་གི་མེད་པར་དེ་རིས་ཁྲའི་ནང་ཧ་ཅང་
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གསལ་པོ་དོན་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ནོར་འཁྲུལ་ཆེ་ཤོས་ནི་ལས་བེད་ཚོས་དོ་ནན་སྟངས་འཛིན་མེད་པས་རང་རེད།  ད་ལྟའི་ཆར་
དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ག་རེ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན་ན།  ནོར་བུ་གིང་ཁའི་ས་ཁང་གི་བདག་དབང་དེ་ང་ཚོའི་ལག་ལ་ཡོད་མ་རེད་ལ། 
གཞན་ཞིག་གི་ལག་ལ་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་དཀའ་ངལ་རིམ་འཕད་མུ་མཐུད་ནས་གནས་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་
ཡོད་པ་རེད། ངས་ལབ་རྒྱུ་རིས་སྐོར་མཇུག་སོང་དགོས་པ་འགའ་ལས་གཞན་མང་ཆེར་འགྲིག་པ་བཟོས་བཞག་འདུག དེ་དག་ལ་
ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁོང་གིས་བས་རེས་དེ་དག་འགྲིག་བཞག་བསམ་གི་འདུག དེ་སོན་ཡིན་ན་གཞུང་འཛིན་གི་ལས་ཀ་
ཤུགས་ཆེར་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་མི་འགྲིག་པ་བརྒྱད་རང་འདུག དྲུག་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་འགྲིག་པ་ཆགས་ཀི་འདུག (ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་ནས། བསར་ལབ་མི་དགོས་པར་གིས་དེ་གསུངས་གྲུབ་སོང་།) མཇུག་དེར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡ་དེ་ག་རེ་ཡིན་ཞེ་ན་དྲུག་
འགྲིག་མི་འདུག་པ་དེ་དག་མ་འོངས་པར་ཡིན་ན་ཡག་ཐོག་ཡག་བརེགས་བས་ནས་རིས་ཁྲའི་ཐོག་ལ་ཡག་པོ་ཡོང་བའི་སྨོན་ལམ་ཞུ་
ཡ་ཡིན། དེ་བཞིན་ཁོང་གི་ལས་དོན་འགྲུབ་ཅིང་ཁོང་སྐུ་ཚེ་རིང་བ་དང་བོད་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གཅེས་སོང་གི་བ་གཞག་ཐོག་
ལ་ཡག་པོ་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
གས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དང་པོ་དེར་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་
མཇུག་སོང་གནང་བའི་ལས་དོན་དེའི་སྐབས་སུ་ཆ་ཚང་སོད་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་མ་རེད་དེ། དུས་དུས་ནས་ལས་ཁུངས་ཀི་མཛད་གཙོ་
རྣམ་པ་ཚོ་གདན་ཞུས་ནས་གྲུབ་པ་དང་མ་གྲུབ་པར་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་བ་རེད། གོང་དུ་ཕག་སེལ་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད། 
བྱུང་བར་ཡིན་ན་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་གི་གནད་དོན་བར་དུ་མ་བསེབས་བར་དང་པོ་ཉིད་ནས་ཐུགས་འགན་མཛད་
འགན་བཞེས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། རིས་ཀི་འགྲོ་སྟངས་དེ་ཏག་ཏག་ཅིག་སོང་བར་ཡིན་ན་ད་ལྟའི་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ཡོང་
དགོས་པ་རང་བཞིན་གི་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་ནས་ཕེབས་ཚར་དུས་སྙན་སོན་གནང་།  སྙན་སོན་
གནང་ཚར་བའི་རེས་ལ་དང་པོ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ཁ་སང་ཕི་ཟླ་ ༣ པའི་ནང་ལ་སྙན་སོན་གནང་བར་དེ་ང་ཚོ་རྒྱུན་ལས་དབུ་བཞུགས་
ཀི་ཐོག་ནས་མར་གདན་འདེན་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་དེ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པའི་བཟོ་འད་ཞིག་གི་རྣམ་
པ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་སོང་། དེ་འད་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་ནང་མ་བསེབས་པའི་སོན་
ནས་མཚན་སྙན་མ་ཆགས་པའི་སོན་ནས་གནང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་དེ་རིང་ནན་པོ་བས་ནས་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། 
དེ་ནས་དཔལ་འབོར་སེར་བདག་ཅན་ལ་འགྱུར་ནས་ལོ་བཅུ་གསུམ་བཅུ་བཞི་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་ཡང་དཔལ་འབོར་སེར་
བདག་ཅན་ལ་འགྱུར་བའི་ཡོང་སེ་ལྷག་ཡོད་པ་རེད། ལོ་བཅུ་བཞི་བཅོ་ལྔའི་ནང་ལ་མ་གྲུབ་པ་ཁ་ཤས་ཡོང་རེ་བལ་འདུག བས་ཙང་
འདི་རིགས་དེ་གང་ལྟར་མ་ལྷག་པ་བས་ནས་མཇུག་དེད་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་ན་འཛིན་སོང་གིས་འགན་ཁུར་ཞིག་གནང་དགོས་ཀི་འདུག 
གཉིས་པ་དེ་ང་ཚོས་འདིར་སྐད་ཆ་བཤད་སྐབས་བསུབ་རྒྱུ་དེ་མ་རེད། གཅིག་བསུབ་གཅིག་སོབ་པ་བ་རྒྱུ་དེའང་མ་རེད། ང་ཚོ་སི་
པའི་མི་བས་ནས་བཤད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་སྐབས་རེ་ང་ཚོས་སྐད་ཆ་བཤད་པའི་སྐབས་ཕོག་ཐུག་འགྲོ་ཡི་འདུག 
ངས་དེ་བློ་ཕམ་ཞིག་ལ་བརི་ཡི་ཡོད། ཕོག་ཐུག་འགྲོ་དགོས་ཀི་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོས་འདིར་སི་པའི་མི་བས་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་
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ཡོད་པ་རེད། འདས་པའི་སིག་འཛུགས་མང་པོའ་ིསང་བཤད་རྒྱུ་བྱུང་། གང་ཟག་ལ་ཕོག་འགྲོ་ཡི་འདུག དེ་བློ་ཕམ་གི་གནས་ཚུལ་
ཞིག་རེད། ཁ་ཐུག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དེ་རིང་སྙན་ཐོ་དེའི་ནང་ལ་མཇུག་འདེད་མ་བྱུང་བ་དེ་གང་ལ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། མཉམ་
འབེལ་ཁག་གིས་མཇུག་འབས་ཁག་གིས་མཇུག་འདེད་བེད་རྒྱུ་དེ་མང་ཤོས་ལྷག་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཚོས་མཇུག་
འདེད་བེད་པའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་གསུང་སྐད་ཤོར་བ་རེད། སོང་ཙང་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་འབྱུང་འགྱུར་ཡང་
བསར་མུ་མཐུད་ནས་མ་ལྷག་པར་མཇུག་འདེད་གནང་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

གོང་དུ་ཕག་སེལ་གི་གསུངས་པ་བཞིན་རེད། སོན་མཇུག་འདེད་བ་རྒྱུ་དྲུག་ཅུ་རེ་གྲངས་ལྷག་པ་དེ་དག་ཆ་ཚང་ཉུང་ཉུང་
ནང་ལ་ལྷག་པ་དང་རིས་བསུབ་བྱུང་བ་དེ་འད་བྱུང་བ་རེད། དེ་བེད་དུས་འགན་ཁུར་བ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་
དེ་ང་ཚོས་སྙན་སོན་གནང་བའི་སྐབས་མི་མང་ཡོངས་ལ་ལས་དོན་ལྷག་སོད་པ་ཡོང་། ཡང་མཇུག་སིལ་ཡོང་སྐབས་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་
ནང་གཅིག་རིས་བསུབ་བས་ཡིན། གཉིས་རིས་བསུབ་བས་ཡིན་ལབ་དུས། དེའི་སྐད་ཆ་དེ་སི་ཚོགས་ནང་གང་འད་ཅིག་ལྷག་གི་
ཡོད་ན་བསམས་སོང་།  

དེ་ནས་ནོར་བུ་གིང་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཕག་ལས་ཞེ་དག་ཡག་པོ་གནང་འདུག ངས་ནམ་རྒྱུན་ཞུ་ཡི་ཡོད། ང་ཚོའི་
མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ཡོད་པ་རེད་དེ། གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་མ་བསེབས་གོང་ཁ་ཤས་ལ་སྙོབ་
ཐུབ་ཀི་མ་རེད་བསམ་གི་ཡོད། ངས་སྐད་གསང་མཐོན་པོའ་ིངང་ཞུ་ཡི་ཡོད། ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་མཛད་གཙོ་རྣམ་
པ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དེ། དངོས་གནས་ཤེས་འཇོན་དང་ཚུགས་ཡོངས་རྫོགས་ལན་པའི་རིན་པོ་ཆེ་ལས་ལྷག་པ་ངས་མཐོང་མ་
སོང་། ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་སྐབས་རེ་སིག་འཛུགས་རེ་ཟུང་ནང་ལ་སྙོབ་ཀི་ཡོད་མ་རེད། ངས་བཟོད་བསན་ཆེ་བ་རེད་ཅེས་ཞུ་
ཡི་མེད། གང་ལྟར་ཐད་ཀར་གསུངས་མ་བདེ་བ་དང་གསུངས་མི་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་འད་བས་ནས་སིག་འཛུགས་མང་པོའ་ི
ནང་ལ་སྙོབ་ཀི་ཡོད་མ་རེད། ངས་དམིགས་བསལ་གིས་རིས་ཞིབ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་ཡི་ཡོད། གལ་སིད་རིས་ཞིབ་ཀིས་ལས་དོན་
དེ་དག་ཡང་དག་པར་གནང་མེད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་ལས་དོན་དེ་དག་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། སོང་ཙང་རིས་ཞིབ་ལ་དམིགས་བསལ་
གི་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོས་སྐབས་རེ་རིས་ཞིབ་ལ་བསུན་སང་བཟོ་མཁན་ཞིག་ལ་བརི་ཡི་ཡོད་རེད་པ། དེ་ར་བ་
ནས་འགྲིག་གི་ཡོད་མ་རེད། དེའང་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་ནང་ནས་འགན་ཁུར་ཆེ་ཤོས་དེ་ཁོ་རང་ཚོས་ཁུར་དགོས་ཀི་ཡོད་
རེད། དེ་རིང་ནོར་བུ་གིང་ཁའི་རིས་བསུབ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་འགྲིག་པ་མང་ཆེ་བ་དེ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྐབས་ས་
འགྲིག་པ་རེད་ཟེར་བ་དང་། ཕལ་ཆེར་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞིག་གི་ནང་ལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འགྲིག་གི་ཡོད་ན་ས་ས་ནས་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་གྲུབ་པ་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེ་རིང་སྙན་སོན་གནང་མི་དགོས་པར་ས་རླུང་བཞེས་མི་དགོས་
པར་དགོངས་པ་ཚོམས་མི་དགོས་པར་ང་ཚོའི་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་དེ་འད་གང་འཚམ་བྱུང་བ་རེད། སོང་ཙང་ར་བའི་ཟུར་
སོང་སེ་ཚན་ཚོས་ཕག་ལས་བསགས་བརོད་རེད། རེས་སུ་ཡི་རངས་རེད། དེ་ནང་བཞིན་བོད་མི་བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱར་ཕག་ལས་
མཐུན་འགྱུར་སར་ནས་རིག་གཞུང་སྲུང་སོབ་དེ་དག་བསགས་བརོད་རེད། ཡང་སྐབས་རེ་ཕག་ལས་གནང་བའི་སྐབས་མི་འགྲིག་
པ་རང་བཞིན་གི་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་སོན་གནད་བྱུང་བ་དེ་དག་གསལ་ཁ་བཟོ་དགོས་པ་རང་བཞིན་གི་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་
རེད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ནས་མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་གི་འབེལ་ཡོད་གནད་ཆེ་ཤོས་དེ་དག་རིག་གཞུང་སེ་ཚན་འགན་
འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་ཕག་སེལ་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད། དཔལ་ལན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་ཡོད་པ་
རེད་ལ་དཔལ་ལན་སིད་སོང་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་རིང་ཁ་སང་ག་རེ་གསུངས་ཀི་འདུག་ཅེ་ན། སིག་འཛུགས་དེ་དག་གིས་
སོབ་སྟོན་པ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་པས་༸སྐུ་མདུན་མཚན་གནས་ཡོད་པའི་སིག་འཛུགས་དེ་དག་ལ་མིང་ཆད་ཆགས་པ་ཡིན་ན་
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དཔེ་མི་སིད་པ་རེད་ཅེས་དེ་འད་གསུངས་ཡོང་དུས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་དེ་ཡར་ལ་བཞག་ནས། རིས་དང་ལས་དོན་བེད་
ཕོགས་མང་པོར་རོག་གྲ་མང་པོ་དོན་ཡོང་གི་ཡོད་ན། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་དེ་ལས་མཛད་དཀའ་ཆེ་བ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེའི་
རིགས་དེ་ལས་ཀི་སེ་མོ་བ་ཚོས་འགན་ངེས་པར་དུ་བཞེས་དགོས་ཀི་འདུག་བསམ་གི་ཡོད། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ང་ཚོ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་སྙན་ཐོ་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་མཇུག་སོང་
དགོས་པའི་ལྷག་འཕོ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ནོར་བུ་གིང་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སང་ལ་བགྲོ་གེང་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད།  ད་རེས་རྒྱུན་
ལས་ཀིས་སྙན་ཐོ་འདི་བཏོན་པའི་སྐབས། ལས་ཁུངས་ཁག་ཅིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཐག་གཅོད་མང་ཆེ་བ་
ཕི་ཟླ་ ༤ པར་གནང་འདུག ཕི་ཟླ་ ༣ པའི་ནང་གྲོས་ཚོགས་གྲོལ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད་དེ། གྲོས་ཚོགས་གྲོལ་བ་དང་འཛིན་སོང་གི་
བཀོད་ཁྱབ་འབོར་མིན་ལ་ལྟོས་མེད་ལས་ཀ་དངོས་སུ་འགོ་བཙུགས་ནས་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀིས་མཇུག་སོང་བེད་དགོས་པ་མང་
ཆེ་བ་ཕི་ཟླ་ ༤ པའི་ཟླ་མཇུག་ལ་བས་བཞག དེ་དག་ཚང་མ་ཧ་ཅང་གི་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག དེ་ནང་བཞིན་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་
འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། བོད་ཁྱིམ་ཁག་ཅིག་དང་སྨན་རིས་ཁང་རེད། ལས་ཁུངས་དེ་དག་ཚང་མས་ཕག་ལས་
གནང་སྟངས་དེ་སོན་ལས་ཡག་པ་བཏོན་ནས་དེ་རིང་མང་པོ་ཞིག་འགྲིག་པ་ཆགས་འདུག དེ་འགྲིག་པ་ཆགས་པ་རེད་དེ། རིས་སྙན་
རིང་པ་རེད།  མ་འོངས་པར་དེ་ནང་བཞིན་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཞེ་
ན་ལས་ཀ་དེ་དག་ཚང་མ་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་སྙན་ཐོ་དེ་གྲོས་ཚོགས་ནང་སྙན་སོན་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། མཇུག་སོང་བེད་དགོས་པ་དེ་
ཚང་མའི་ལས་འགན་རེད། མདང་དགོང་སྙན་ཐོ་དེ་སྙན་སོན་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ཟུར་ཉན་ག་ཚོད་འདུག སྙན་ཐོ་དེའི་ནང་ལས་
ཁུངས་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ནང་ཞིབ་སེ་ཚན་མ་གཏོགས་ངས་གཅིག་ཀང་མཐོང་མ་སོང་། ནང་
སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ནང་ཞིབ་སེ་ཚན་ནས་སྙན་ཐོ་མཇུག་སོང་སྐབས་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཡག་པོ་བརྒྱབས་སོང་། ཡིན་ནའང་ཆ་ཚང་
གྲུབ་མ་འགྲུབ་གནས་ཚུལ་ཁག་ཁག་རེད། སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་སོན་སོང་། མདང་དགོང་ཟུར་ཉན་ཞེ་དག་མཐོང་མ་སོང་། དེ་དག་
ཚང་མ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་མཉམ་དུ་གསན་པ་ཡིན་ན་ཐོ་རྒྱག་གིན་རྒྱག་གིན་ག་པར་ལྷག་འདུག ག་པར་ཆད་འདུག་
པ་དེས་མཇུག་སོང་བེད་པར་ཕན་གི་ཡོད་པ་རེད། མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་དང་། ནང་སིད་ནང་ཞིབ་
སེ་ཚན། རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པ། མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ། སྨན་རིས་ཁང་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པས་ད་རེས་དངོས་
གནས་འགན་ཁུར་ཚད་ལན་བས་རེན་སྙན་ཐོ་མང་པོ་གཙང་མ་ཆགས་ནས་ ༣༠༠ ལྷག་ཙམ་མ་གཏོགས་ལྷག་ཡོད་མ་རེད། ད་དུང་
བྱུང་ན་སྙན་ཐོ་གཅིག་ཀང་མེད་པར་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་ལྷག་པར་བརྟེན་ནས་རིས་སྙིང་གསར་པ་ཡོང་གི་རེད།  ད་
དུང་དེའི་སང་ལ་དེ་ནང་བཞིན་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

དེ་ནས་རིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀིས་རིས་ཞིབ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། རིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཕག་ལས་གནང་བ་དེ་
ཁྲིམས་སིག་དགོངས་དོན་གི་ཐོག་ནས་ཕག་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། རིས་ཞིབ་ཡིན་ནའང་གང་ཟག་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཁྲིམས་ལ་
ལྟོས་ནས་རིས་ཞིབ་བེད་དགོས་པ་དེ་རིས་ཞིབ་པའི་ལས་འགན་རེད། དེ་གནང་བར་བརྟེན་ནས་སྙན་ཐོ་དེ་འད་འཐོན་ཡོང་གི་ཡོད་
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རེད། ཡང་རིས་ཞིབ་པས་ཕག་ལས་གནང་བའི་སྐབས་སུ་འབེལ་ཡོད་ཁག་ཅིག་གིས་མཐུན་འགྱུར་ཚད་ལན་གནང་གི་ཡོད་མེད་ས་
ཚོགས་རེད། དེ་དག་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དན་གི་འདུག  སྐབས་རེ་རིས་ཞིབ་ཀིས་ཕག་ལས་
གནང་ཡོང་དུས་ང་ཚོའི་འབེལ་ཡོད་འགའ་ཞིག་གིས་གནད་དོན་ཆུང་ཆུང་རིགས་ཡོང་གི་འདུག དེའི་སང་ལ་ཞུ་མཁན་ཡང་འདུག 
ལས་ཁུངས་ཀི་མིང་འབོད་མི་དགོས་པ་གིས། མདོ་དོན་ཡང་སྙིང་རིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་བཅའ་
ཁྲིམས་དགོངས་དོན་ཐོག་རིས་ཞིབ་བེད་བཞིན་པར་ཚང་མས་མཐུན་འགྱུར་བས་ནས་རིས་གཙང་མ་དགོས་རྒྱུ། ཕག་ལས་ག་རེ་
ཡག་པོ་གནང་བ་ཡིན་ནའང་མཐའ་མ་དེར་རིས་ཀི་སང་ལ་གཙང་མ་ཡོང་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཤུགས་རྒྱག་རོགས་གནང་ཞེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རིས་ཞིབ་པ་ཡིན་ནའང་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་སོ་སོས་གཙང་མ་བཟོས་པ་དང་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་
དེབ་འདི་བརྒྱུད་ནས་གཙང་མ་ཆགས་པ་དེ་དག་དོ་སང་བས་ནས། རིང་འགོད་མ་བས་པ་བེད་རྒྱུ་དེ་རིས་ཞིབ་པས་དགོངས་པ་
བཞེས་ཀི་རེད། དེ་མ་བས་པ་ཡིན་ན་ལས་ཀ་བསར་ཟློས་ཆགས་པའི་ཉེན་ཁ་འདུག ཁག་ཡོད་ཀི་མ་རེད། ང་ཚོའི་ལས་ཀ་སོན་ལ་
བས། རིས་ཞིབ་རེས་ལ་ལྷག་པ་དེ་འད་ཡོང་སིད་ཀི་རེད། དེ་གང་ལྟར་མཐའ་མ་བཏོན་པའི་སྐབས་སུ་འདི་དག་ལ་གཟིགས་ནས་
སྙན་ཐོ་བཏོན་པའི་སྐབས་སུ་དགོངས་པ་བཞེས་ཀི་ཡིན་ན་རིས་ཞིབ་དང་འཛིན་སོང་། མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སོགས་
བཀའ་ཤག་ཡོངས་ལ་སྐུ་ངལ་མ་འཕད་པར་ཡོང་གི་རེད། ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མདོ་དོན་ཡང་སྙིང་གྲོས་ཚོགས་འདིའི་
ནང་ལ་ཚང་མས་སྙན་ཐོ་འདིའི་སང་ལ་དོ་སང་གནང་བ་དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ནོར་བུ་གིང་ཁ་དང་འབེལ་བའི་སྐོར་གོ་སྐབས་
རེས་ནས་བླངས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཕག་ཚོད་ ༡༡།༢༠ བར་དུ་གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན། 
 
 
 

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་གི་ཐུན་གཉིས་པ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
ལས་རིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་པ་དེ་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༦ པའི་ཞིབ་
འཇུག་སྙན་ཐོར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་བདའ་འདེད་མཇུག་སོང་ཇི་གནང་གི་སྙན་ཐོ་ཕུལ་འབོར་བྱུར་བར། སི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ནས་མཇུག་སོང་ཇི་ཞུས་ཀི་ལས་བསོམས་སྙན་ཐོ་དང་ནོར་གིང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་གི་རིས་ལོ་ ༢༠༡༠ ནས་ 
༢༠༡༢ བར་གི་རིས་ཁྲའི་གནས་སྟངས་ལ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་པའི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོའ་ི
ཐོག་ལ་བགྲོ་གེང་འགྲོ་བཞིན་པ་ཡིན། ད་ལྟ་བགྲོ་གེང་གནང་མཁན་མཚན་ཞུས་ཟིན་པ་དེ། སི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས། 
སི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས། སི་འཐུས་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས། སི་
འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས། སི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས། 
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སི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་མཇུག་སོང་ད་ལྟ་བཀའ་
ཤག་གིས་གནང་ཡོད་པ་དེ་དང་། དེ་ནས་ནོར་གིང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་གི་རིས་ཁྲའི་སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་བའི་
ཚོགས་ཆུང་། གནད་དོན་དེ་གཉིས་ཀི་སང་ལ་ཡར་བགྲོ་གེང་འགྲོ་གི་ཡོད་དུས། མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་སྐོར་ལ་ཞིབ་ཏུ་བལྟ་རྒྱུ་རག་
མ་སོང་། དེ་འད་ཡིན་དུས་དམིགས་བསལ་གི་ཞུ་རྒྱུ་མེད། བསམ་ཚུལ་ཡོད་ས་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད་དེ། ད་ལྟ་རིས་ཁོངས་ཀི་ཡིན་ས་
མ་རེད་བསེབས་མི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དེ་ནས་ནོར་བུ་གིང་ཁ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་གང་ཡོད་
པ་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དང་པོ་དེ་ལ་སི་ཡོངས་ཀི་ནོར་བུ་གིང་ཁ་དེ་ཡིས་ལས་དོན་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་
ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་རེ་བས་ཏེ་ཟེར་ན། གོང་དུ་གཅིག་གིས་མང་པོ་ཞིག་བཤད་སོང་། དེ་འད་ཡིན་དུས་ངས་མདོར་བསྡུས་པའི་ཐོག་
ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དེ་སོན་མ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན།  བོད་ནས་གསར་དུ་བསེབས་པའི། ཅུང་ཙམ་ཡི་གེ་ཤེས་
མཁན་རེད།  མི་ཤེས་མཁན་རེད།  དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་གོ་སྐབས་འད་པོ་དེ་ག་འད་ཡོད་ན་བསམས་ཏེ། བསམ་བློ་གཏོང་ས་གཅིག་
ཡོད་པ་དེ་ནོར་བུ་གིང་ཁ་རེད། སྐབས་དེར་གསར་འབོར་གི་སྐོར་ལ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། བཀའ་ཤག་ནང་གི་ལན་ཧ་ཅང་སྟབས་
བདེ་པོ་རེད། མེད། མེད། མེད་ཅེས་དེ་འདའི་གནས་སྟངསཤིག་གི་སྐབས་ལ་ཕན་ཐོགས་པོ་ཡག་པོ་ཡོད། དེ་འད་ཡིན་དུས་གསལ་
པོ་བས་ཏེ་ཞུ་འདོད་ཀི་འདུན་པ་ཞིག་བསེབས་སོང་།   

དེ་ནས་གཉིས་པ་དེ། སི་ཡོངས་ཀི་ཁྲིམས་དང་སིག་གཞིའི་འགྲོ་སྟངས་དེ་ཁ་གསལ་པོ་རང་ཤེས་ཀི་མེད། ལྷག་པར་དུ་
ནོར་བུ་གིང་ཁ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ན། ཁྲིམས་མཐུན་གིས་དེབ་སེལ་བས་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། དེ་ཁོ་རང་ཚོའི་ཐོག་ནས། 
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་མང་པོ་ཞིག་རིས་བསུབ་བཏང་བ་ཡིན་ན། འགྲིག་གི་ཡོད་པ་མིན་འགྲོ ང་རང་གི་
ངོས་ནས་འགྲིག་གི་ཡོད་པ་རེད་དང་མ་རེད་ཅེས་གསལ་པོ་བཤད་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག ཡིན་ནའང་དེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་
བསམ་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་འདིར་རིས་རོག་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ། མི་ཁ་ཤས་ཤིག་དང་མང་པོ་ཞིག་གནད་
འགག་དེ་དང་འབེལ་བསད་འདུག དེ་འད་ཡིན་པ་ཡིན་ན། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་ནང་ལ། ད་ལྟའི་ཆར་འདས་པའི་
སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་བཀོད་པ་དེར་མི་དྲུག་འདུག མི་དྲུག་གི་ནང་ནས་ང་རང་ཚོ་སིད་སོང་དང་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་རེད། དེ་ག་ནང་
བཞིན་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་བཅས་ཁོང་རྣམ་པ་རེད་འདུག དེ་ནས་སྐུ་ངོ་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་དང་ཁོང་གི་
ལྩམ་སྐུ་ཞབས། དེ་ག་ནང་བཞིན་ནོར་གིང་ད་ལྟའི་སི་འགན་འཛིན་དེ་འད་རེད་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
མིའི་གྲུབ་ཆའི་ངོ་བོ་དང་། རིས་ཞིབ་ཀི་སྙན་ཐོ་ནང་ལ་ཐོན་བཞག་པའི་དཀའ་རོག་བྱུང་སའི་མིའི་གནས་སྟངས་དེ་ལ་བསམ་བློ་
བཏང་ན། ཐག་གཅོད་བེད་སྟངས་དེ་ཁྱད་མཚར་ཞིག་མེད་འགྲོ་བསམ་པའི་ཚོར་སང་ཞིག་ཡོང་འདུག་ཅེས་གསལ་པོ་བས་ཏེ་ཞུ་
འདོད་བྱུང་། དེ་གཅིག་ཚོར་སང་བྱུང་སོང་། འགྲོ་སྟངས་དེ་འད་མང་པོ་འགྲོ་བསད་པ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚོའི་གནས་སྟངས་དེར་བསམ་
བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཁྱད་མཚར་འད་པོ་རེ་ཆགས་མི་ཡོང་ངམ་བསམ་པ་ཞིག དེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་གཅིག་ཡར་ཞུ་བ་ལ། ད་ལྟ་ང་
ཚོ་སིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་སིད་སོང་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་ཡོད་རེད། མ་འོངས་པར་དེ་དང་དེ་ལྟ་བུའི་འགན་འཛིན་
ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཀི་ཡོད་མེད་དེ་ངས་ཤེས་ཀི་མེད་དེ། ཤུགས་ཆེན་པོ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་
ཆེན་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། གལ་སིད་མ་བཞེས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ལ་རོག་གྲ་མང་པོ་བྱུང་བསད་པ་དེ། དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་གི་ཆ་ནས་བཤད་ན། གོང་གི་ནང་མི་དང་འབེལ་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག ད་ལྟའི་ནོར་གིང་གི་ངེས་སྟོན་པ། དེ་འད་
ཡིན་དུས། དེའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་གོང་གི་ནང་མི་མང་ཆེ་བ་ཡོད་བསད་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་དུས། དེའི་ཐག་
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གཅོད་དེ་ཚོ་དང་པོ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་བཞིན་མེད་དེ། འགྲོ་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་ཁྱད་མཚར་འད་ཞིག་འདུག དེ་གསལ་པོ་བས་ཏེ་ཞུ་
འདོད་བྱུང་སོང་། དེ་འད་ཡིན་དུས་གང་ལྟར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ནང་ལ་ཡོད་ན་བཀའ་མོལ་གསུངས་པའི་གོ་སྐབས་མེད་པ་
ནི་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡོང་སིད་ཀི་མ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་དེ་ཚོའི་གནད་འགག་གི་ཐོག་ས་ཕི་གཉིས་ཀི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་མང་པོ་
བཞེས་དགོས་ཀི་འདུག དེར་བཞེས་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དེའི་རོག་གྲ་ནང་ལ་ཁྱེད་རྣམ་པ་ཚང་མའི་མཚན་ནི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། གང་ལྟར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཐག་གཅོད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཐག་གཅོད་ཟེར་དུས། དེ་རྣམ་པ་ཚང་
མའི་མཚན་དེ་དེའི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས། དེ་ཚོའི་སྐོར་ལ་ཐུགས་འགན་ཡག་པོ་མ་བཞེས་པ་ཡིན་ན། གནས་
སྟངས་མང་པོའ་ིཐོག་ནས་མཚན་ནི་མཉམ་དུ་ཡོང་གི་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་འགྲིག་དང་མི་འགྲིག་ཅེས་ང་ལ་ཞུ་རྒྱུ ་དམིགས་བསལ་
མེད་དེ། ཐག་གཅོད་བེད་སྟངས་དང་བེད་མཁན་གི་གནས་སྟངས་རིས་རོག་ཡོང་སའི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་བསམ་བློ་
བཏང་ན། ང་འད་པོ་ཞིག་ཡིན་ན་རང་བཞིན་གིས་བསམ་བློ་མི་འཁོར་རང་འཁོར་རེད་འདུག ནམ་རྒྱུན་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་ལོག་
ཕོགས་འད་རང་རང་གཏོང་འདུག་མཁན་ཞིག་ཡིན་དུས་ང་རང་མཐོང་སྟངས་ནོར་ཡོད་ན་བསམ་པ་ཞིག་དན་སོང་། གཉིས་པ་དེ་
འདིའི་ནང་ལ་རིས་རོག་དང་འབེལ་ཡོད་རྒྱུའི་དངུལ་འབོར་ཆེ་ཤོས་དེ། ང་ཚོ་འདིའི་ཨང་གྲངས་ ༡༠ ནང་རེད་འདུག རིས་རོག་ ༡་
༢་༡་༡་། ཟེར་བ་དེ་རེད། རྡོག་རྡོག་དེ་རྒྱ་གར་གི་སོར་མོ་བས་ན། འབུམ་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་དང་ལྷག་ཅིག་རེད། འབུམ་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་
དང་ལྷག་དེ་རིས་མེད་བཏང་དུས། ང་ཚོའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་གནང་འདུག གཅིག་བས་ན་དེ་ལྷོད་ལྷོད་
གནང་འདུག ག་རེ་བས་ནས་ཟེར་ན། དེའི་རིས་གཉེར་དེ་ཚོ་ས་སོན་མ་ཞིག་ནས་རེད། ཡིན་ནའང་། ཐག་གཅོད་ཀི་སྙན་ཐོ་དེ། 
མཐའ་མའི་རིས་མེད་གཏོང་རྒྱུ་དེ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་ཐུགས་འགན་དེ་རིས་འབུལ་བའི་ཉི་མ་དེ་ལ་བརྒྱབས་ཡོང་བ་ཡིན་དུས། ཧ་
ཅང་ནས་ལྷོད་ལྷོད་གནང་ཡོད་ས་རེད། ཕོགས་གཅིག་ནས་ཧ་ཅང་ནས་བེལ་བ་བས་ཡོད་པ་འད་པོ་ཞིག་འདུག རིས་འབུལ་བའི་ཉི་
མ་དེ་ག་རང་ལ་མ་ཐུག་བར་དུ་ལྷག་སོང་བ་ཡིན་ན། གང་ལྟར་དེའི་རེས་ལ་བཞག་པ་ཡིན་ན་འཛིན་སོང་གི་ལས་དོན་ཡོངས་སུ་
རྫོགས་པ་ཡོད་བསད་པ་ཡིན་དུས། དེ་འད་བས་ཏེ་བེལ་བ་བེད་དགོས་དོན་ག་རེ་ཡིན་ན་བསམས། སིར་བཏང་གི་ཐོག་ནས་དེ་ཡང་
དག་པ་མ་རེད་ཟེར་གི་མེད་དེ། བེད་སྟངས་དེ་ཚོ་ཁྱད་མཚར་ཞིག་འདུག་བ་བསམ། རྣམ་རྒྱུན་གི་ཐག་གཅོད་བེད་སྟངས་ཀི་འགྲོ་
སྟངས་དེ་ཚོ་ལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐེལ་ཚེ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས། དེའི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་བསམ་བློ་
བཏང་དུས། དེའི་རྒྱབ་ལོངས་ལ་ཐེ་ཚོམ་དང་དོགས་པ་འདུག་ཟེར་གི་མེད་དེ། ལས་དོན་བེད་སྟངས་ཀི་གནས་བབ་ཅིག་གི་སང་
ནས་བལྟས་ན། ཁྱད་མཚར་འད་པོ་རེད་འདུག་པའི་ཚོར་སང་ཞིག་བྱུང་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། (ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀུར་
འོས་སི་འཐུས་མདོར་བསྡུས་ཙམ་གསུང་རོགས་གནང་། ) ལགས་སོ།  

དེ་ནས་ད་ལྟ་གཞན་པ་ཞིག་ལ་འདིའི་བཅུ་པ་ཇ་ཡི་ནང་གསེས་བཅུ་དགུའི་ནང་ལ། དོན་དག་འདི་རེད་འདུག“བསོད་
ནམས་ཆོས་འཛོམས་ཡེ་ཤེས་བོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་ཚེ་བསྡུ་དངུལ་ཆ་ཚང་བསྡུ་འབུལ་ཞུ་དགོས། ཐག་གཅོད། དོགས་འདི་ལན་
འདེབས་ཀིས་འགྲིག་པ་བས། ”དེ་དོགས་འདི་ཞིག་བས་པ་ཡིན། དེ་ལ་ལན་ག་རེ་བརྒྱབས་སོང་། གལ་སིད་བོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་
པ་ཡིན་ན། བདེན་པ་མ་འགྱུར་བ་ཡིན་ན་ཡུལ་མིའི་འགན་མ་ཁུར་བ་རེད། མིན་པ་ཡིན་ན་འགྲིག་གི་ཡོད་རྒྱུ་རེད་པ། དེ་འདའི་
གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་དོགས་པ་བྱུང་སོང་། དེ་འད་ཡིན་དུས་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། མ་འོངས་པ་ལ་དོན་དག་རྡོག་རྡོག་རིས་རོག་
མང་པོ་ཞིག་འདུག རིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀིས་དེ་ལ་རིས་ཞིབ་དེ་ཡག་པོ་གནང་། དཀའ་ལས་མང་པོ་ཞིག་བརྒྱབས། མང་ཚོགས་
རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་དེ་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་། སྙན་ཐོ་རིམ་པ་མང་པོ་བསེབས་ཡོང་དུས་མཐའ་མ་དེ་ལ་རིས་རོག་ཡོད་ས་
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དང་འབེལ་ཡོད་ཀི་དབང་ལན་འགན་འཛིན་དེ་ཚོས་རིས་བསུབ་བཏང་སྟེ་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ་འགྲིག་སོང་རེད་ཅེས་ལབ་པ་ཡིན་ན་འགྲོ་
སྟངས་དེ་ཏག་ཏག་ཨེ་ཡིན་ནམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
སི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས།  
 
སི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་གི་སྐབས་དྲུག་པའི་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་ཡར་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ཀིས་རུ་ངར་ཞིབ་ཚགས་ཀི་ཐོག་ནས་མཇུག་སོང་གནང་བ་དང་། དེ་དེ་བཞིན་དུ་ནོར་གིང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་གི་
ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ཐོག་ནས་ཞིབ་འཇུག་གནང་བའི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་བགྲོ་གེང་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཐོག་
མར་དེ་ལ་འདི་འད་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། ང་རང་ཚོའི་བཙན་བོལ་གི་ར་བའི་རིས་ཞིབ་ཟེར་བ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་བརིས་
ཡོད་པ་རེད། དེ་བརི་དགོས་པ་དེ་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་ལ་དཔལ་འབོར་འདོད་རྔམ་གི་ཐོག་ནས་སི་དངུལ་སེར་ཟ་བེད་རྒྱུ་དང་། དེ་
འདའི་གནས་བབ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ཁག་ཅིག་ལ་ཡོང་བསད་སོད་བསད། སོ་སོས་སོན་ལ་དངུལ་བླངས། 
བླངས་པ་དེ་ལ་ཡོང་བསད་དང་སོད་བསད་ཡོད་པ་དེ་འད་མ་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་ཡར་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་མང་པོ་ཞིག་ལྷག་བསད་པ་དེ་
དག་གི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་རང་དབང་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་
ཅིག་ཡིན་ན་ཡིན་ཡིན་པ་རེད། དངུལ་གི་གྲངས་ཚད་གྲངས་འབོར་དེ་ལས་ཀང་མང་གི་རེད། ང་ཚོ་བཙན་བོལ་གི་གནས་བབ་ཡིན་
པ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་ཁ་ནས་དང་བདེན་དང་དང་བདེན་དང་འཚེ་བ་མེད་པ་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་དངོས་ཡོད་
ཀི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དང་བདེན་ཟེར་བ་དེ་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་གིས་མང་ཚོགས་ལ་བསྟན་ཐུབ་ཀི་འདུག་དང་མི་འདུག་སྟེ་རིས་
ཞིབ་ཀི་སྙན་ཐོ་ལ་རག་ལས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ང་རང་ཚོའི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ད་
ལྟ་བར་དུ་རིས་སྙན་སབ་སབ་དེ་ཡོང་བ་ལ་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་གི་ཐོག་ལ་ཡར་གོ་བསྡུར་སངས་བཤད་
ཀི་ཐོག་ནས་གཙང་མ་ཆགས་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱེན་དགོས་འདུག་བསམ་གི་འདུག རང་སོང་སེ་ཚན་ཁག་ཅིག་ལ་རིས་
ཞིབ་ནང་ལ་མི་ཆ་མེད་པའི་རེན་གིས་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཞིབ་འཇུག་དུས་ཐོག་ལ་གནང་མ་ཐུབ་པ་དང་། 
མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ལོ་གཅིག་གི་དུས་བཀག་རེད། དུས་བཀག་དེའི་ནང་ལ་ཡར་རང་སོང་སེ་ཚན་
ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་མང་པོ་ལྷག་སྟེ་འགག་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་
ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་ཆར། རང་སོང་སེ་ཚན་ཁག་ལ་རིས་ཀི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་འགྲིག་མ་འགྲིག་མང་པོ་ཞིག་
ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀིས་བལྟ་བའི་སྐབས་སུ་ཧང་སངས་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན། ཏག་ཏག་
ཅིག་འདུག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་དེ་རིང་ངས་འདི་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་ཡིན་དུས། རང་སོང་སེ་ཚན་ཁག་ཅིག་གིས་སོ་སོའ ་ི
འགྲིག་འཛུགས་ནང་ལ་རིས་ཀི་གནས་སྟངས་ག་འད་ཡོད་མེད་དེ་གསལ་པོ་བཟོ་བའི་ཆེད་དུ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀིས་དེ་ལ་ཡར་
ཞིབ་འཇུག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་གནང་བ་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། དངོས་གནས་ལེགས་གསོས་བསགས་བརོད་ཞུ་
རྒྱུ་རེད། སིག་འཛུགས་དེ་སྲུང་སོབ་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡོད་ཚད་ང་ཚོས་སྲུང་སོང་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡོད་
ཚད་བརེད་འགྲོ་གི་རེད། འགྱུར་འགྲོ་ཡི་རེད། སིག་འཛུགས་དེ་གནས་དགོས་དུས་དེ་འདའི་ཐོག་ནས་སྲུང་སོབ་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་
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པ་རེད། ད་ལྟ་རྒྱུན་ལས་ཀིས་ཞིབ་འཇུག་གནང་བའི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་མར་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ཤོག་གྲངས་གཉིས་པ་གསུམ་པའི་
ནང་ལ་རྒྱུན་ལས་ཀིས་མཐོང་ཚུལ་དང་རྒྱུན་ལས་ཀི་རྒྱབ་གཉེར་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ང་འད་པོ་ཡིན་ན་དེ་དངོས་གནས་ཀི་
གལ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་རྒྱབ་སོར་གནང་དགོས་ཀི་འདུག དེའི་ནང་ལ་ག་རེ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། རང་སོང་
སེ་ཚན་དང་བཟོ་ཚོགས་་སེ་ཚན་ཁག་གི་གནས་བབ་དེ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། 
དུས་ཐོག་ལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། རང་བཞིན་གི་རིས་རོག་དེ་མུ་མཐུད་ནས་འདུག་རྒྱུའི་གནས་
སྟངས་ཆགས་ཀི་ཡོད་དུས། དེའི་ནང་ལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་དེ་ཚོ་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ལ། ལོ་གཅིག་གི་ནང་ལ་འགན་འཛིན་
ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་ཚོགས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེ་ངེས་པར་དུ་ཚོགས་དགོས་རྒྱུ། དེ་རིས་ཀི་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བ་
ཡོད་པ། དེ་དངུལ་གི་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ། དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་ངེས་པར་དུ་ཚོགས་དགོས་ཀི་འདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

གཉིས་ནས་རིས་ཞིབ་དེ་སྤུས་དག་པོ་ཞིག་དང་ཚང་མ་ལ་ཡོངས་ཁྱབ་ཅིག་ཡོང་བ་ཡིན་ན། ཚང་མ་ལ་ཕི་གསལ་ནང་
གསལ་ཞིག་ཆགས་ཀི་རེད། མ་ར་འད་པོ་དེ་རིས་ཞིབ་ཀི་སྙན་ཐོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་དུས། རིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ལས་བེད་དང་
བླངས་ཀིས་འགན་བཞེས་མཁན་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་འཛིན་སོང་གི་ཐོག་ནས་རིས་ཞིབ་
ཀི་དགོས་མཁོ་ལ་གཞིགས་པའི་ལས་བེད་བསྐོས་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

དེ་ནས་རང་སོང་སེ་ཚན་དང་བཟོ་ཚོང་སེ་ཚན་ཁག་གི་ནང་ལ་རིས་པ་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་
ཀིས་རིས་ཀི་ཟབ་སོང་གནང་དུས་ཡིན་ནའང་རེད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབོར་གི་སྟངས་འཛིན་དང་སིག་གཞི་དེ་དག་
གིས་ཟབ་སོང་གནང་བའི་སྐབས་སུ་སེ་ཚན་དེ་དག་ཐོག་ནས་རིས་པ་དང་དེ་དག་ལ་ངེས་པར་དུ་གོ་སྐབས་ཕུལ་ཏེ། བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀི་འགྲོ་སྟངས་དེ་མཁྱེན་པ་ཞིག་བཟོ་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད་འདུག མ་འོངས་པར་གནས་ཚུལ་དེ་འད་མི་
ལྷག་པའི་ཆེད་དུ། དེ་ནས་མར་བསེབས་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་རིས་རིང་པ་རིང་པ་ཡིན་ན་ཐུགས་ཁག་ཡོད་པ་མ་རེད། རིས་བསུབ་མ་
བཏང་ཐབས་མེད་ལྟ་བུ་ཞིག དེ་རྦད་དེ་ལོ་མང་ཕིན་པའི་སྙན་ཐོ་ཞིག་ཡིན་ན་ཁག་ཡོད་མ་རེད། ཉེ་བའི་ཆར་བྱུང་བའི་གནས་སྟངས་
ཤིག་གི་ཐོག་ནས་རིས་བསུབ་ཟེར་བ་དེ་ལས་ས་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་དགོངས་པ་
བཞེས་དགོས་ཀི་འདུག ལས་ས་པོའ་ིསོ་ནས་རིས་བསུབ་བཏང་བ་ཡིན་ན། རིས་པ་ཚོས་མ་གིར་རུ་ངར་ཞིབ་ཚགས་ཀི་ཐོག་ནས་
ཕག་ལས་གནང་བ་དེ་དག་ལས་ས་པོ་བཟོས་བཞག་པ་འད་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་མ་འོངས་པར་དེ་དག་ལ་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཐོག་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་རེད། བརྡར་ཤ་ཡག་པོ་བཅད། རད་གཅོད་ཡག་པོ་ཞིག་བཏང་ན་མ་
གཏོགས། ལས་ས་པོའ་ིཐོག་ནས་རིས་བསུབ་གཏོང་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གོང་དུ་གསུངས་ཚར་སོང་། ཡིན་ནའང་གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་ཡིན་དུས། དེ་
ངས་ཡང་བསར་རྒྱབ་སོར་མཚོན་བེད་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལོ་མང་པོའ་ིརིང་ལ་ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ཅིག་གིས་ཕོགས་ནས་
ལས་སོད་པའི་ཁྲལ་སོད་དགོས་པ་དང་། ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་སོད་དགོས་པ་དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་ཐོག་ནས་རིས་རོག་
ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་འབོར་ཆེན་པོ་ཞིག་ང་ཚོ་སོན་མ་གྲོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་སྙན་སོན་ཞུས་ཡོད་
པ་རེད། དེ་ཡི་ཐོག་ལ་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པའི་ཐོག་ནས། ང་རང་ཚོ་ཚང་མར་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཟེར་
དུས་ཡར་གཅིག མར་གཅིག ཕར་གཅིག་མ་ཡིན་པར། ཚང་མ་མཉམ་རུབ་ཀི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དེ་ལ་ག་རེ་བ་རྒྱུ་འདུག་བལྟས་ཏེ་
ང་ཚོས་ནུས་པ་ཞིག་སྤུངས་དགོས་ཀི་འདུག སི་འཐུས་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་དེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཚང་མ་བསྡུས་ཏེ་ཐབས་ཤེས་
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ཤིག་བེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དེའི་སྐབས་སུ་དམིགས་བསལ་ཐབས་ཤེས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སི་
འཐུས་ཀིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད། སི་འཐུས་ལས་ཁུངས་ལ་དངོས་གནས་སེམས་འཚབ་འདུག དེ་ག་རེ་འད་ཞིག་བེད་
དགོས་ཡོད་ན། རིས་རོག་དེ་ག་འད་འད་ཞིག་བས་ཏེ་སེལ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་རིས་དེ་དང་དཔལ་འབོར་གི་རིག་
པ་དེ་ཁོ་ཚོའི་ཆེད་ལས་མ་རེད། དེ་འདའི་ཆེད་ལས་ཡིན་པ་ཚོས་ཡར་ནུས་པ་སྤུངས་ཏེ་ད་ལྟའི་ཆར་རིས་བསུབ་བཏང་ཞེས་ལས་ས་
པོ་ཞིག་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་དེ། མ་འོངས་པ་ལ་དེ་དཀའ་རོག་མ་འཕད་པའི་ཆེད་དུ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་
ལམ་སྟོན་ག་རེ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ངེས་པར་དུ་དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་འདི་ནས་གསུང་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དེ་
བཞིན་གི་ཤོག་གྲངས་བདུན་པའི་ནང་ལ་ ༡ག་༣༽དེའི་ནང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི། ང་རང་
ཚོའི་ལས་བེད་ཀི་རིམ་པ་རེད། དེའི་སང་ལ་ཡང་མེད་པའི་གྲོས་འདི་བ་དང་། ད་དེ་འད་མང་པོ་ཞིག་བཀོད་བསད་པ་དེ་ད་ལྟ་འདིའི་
ནང་ལ་གསལ་ཡོང་གི་འདུག “བཀའ་ཤག་ནས་ད་བར་གནང་སྟངས་རང་འཇགས་ཐོག་གྲོས་འདི་བ་མུ་མཐུད་བསྐོ་བཞག་གནང་
བཞིན་པ་སོང་། གནད་དོན་འདིའི་ཐོག་གྲོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་བསྡུར་གིས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་རྒྱུ། ”ཟེར་བ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་
ཞེ་དག་མཐོང་གི་འདུག ལས་བེད་ཅིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ཡིག་རྒྱུགས་ཀི་རིམ་པའི་ཐོག་ནས་ལས་བེད་དེ་བསེབས་དགོས་ཀི་ཡོད་
པ་རེད། ཆེད་ལས་དང་ཁྱད་ལས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་དེ་དེ་བཞིན་གི་སིག་གཞི་ནང་བསྐོས་བཞག་གི་ལམ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་
གང་ལ་ཡང་མེད་པའི་གྲོས་འདི་བ་དང་གྲོས་འདོན་པ་འདི་འདའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་པ་རེད། ལམ་ལུགས་དེ་སོན་མ་ཡོད། ད་
དུང་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་དེ་ཡིན་ཟེར་བ་ཡིན་ན། དེ་གང་འད་ཞིག་ལ་བསད་ཀི་འདུག དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་
བཞེས་ཏེ་དེའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ངོས་ནས་ང་ཚོར་ལམ་སྟོན་ཞིག་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
སི་འཐུས་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  
 
སི་འཐུས་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ནོར་གིང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་གི་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲ་ཚོགས་པའི་སྙན་ཐོ ་
གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོང་དུས་སང་ལ། ཡང་བསར་འདིར་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ཏེ་དེའི་སྙན་ཐོ་དེ་དང་འབེལ་
བའི་སང་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་དགོས་བྱུང་སོང་། ད་ལྟ་དང་པོ་ཞུ་བ་ལ། སིར་བཏང་གི་མཐོང་ཚུལ་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དང་པོ་གལ་པོ་ཞིག་
ཞུ་འདོད་བྱུང་བ་ལ། སོན་མའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་རེད། ད་རེས་ཀི་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ནང་རེད། ཚོགས་དུས་འདིའི་སྐོར་དེ་གྲོས་ཚོགས་
ནང་ལ་བསེབས་དུས་སྙན་ཐོ་ཐེངས་གཉིས་ལ་སོག་སང་བས་པ་རེད། སོག་སང་བེད་པའི་སྐབས་སུ་རང་གི་མཐོང་ཚུལ་དང་ལྟ་ཚུལ་
དེ་གསལ་པོ་བས་ཏེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དང་པོ་དེ་ལ་འདིའི་ནང་ལ་རིས་དང་འབེལ་བའི་རོད་རོག་ཁག་ཅིག་བྱུང་བ་ཡིན་པ་རེད། 
དེ་གནས་ཚུལ་གཅིག་རེད། ཡིན་ནའང་ལས་ཀ་བེད་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ལས་ཀ་དེ་ག་ཚོད་མང་པོ་བེད་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། བེད་སོ་
ག་ཚོད་འགྱུར་བ་བཏང་སྟེ་གོམ་པ་མདུན་ལ་སོས་པ་ཡིན་ན་དེ་ཙམ་གིས་རོག་གྲ་མང་རྒྱུ་དང་། ནོར་འཁྲུལ་མང་པོ་བཟོ་བ་རེད། ད་
གསལ་པོ་བས་ཏེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ལས་ཀ་འགྱུར་བ་མ་བཏང་། རྣམ་གྲངས་མང་པོ་མ་བཏང་བར་ཁུག་གཅིག་གི་ནང་ལ་བསད་
པ་ཡིན་ན་དུས་ནམ་ཡང་ནོར་འཁྲུལ་མ་བསགས་ནས་ཁ་ཐུག་འགྲོ་གི་རེད་ལ། ཡར་རྒྱས་ལ་ལ་འགྲོ་གི་མ་རེད། ག་ཚོད་ལས་ཀ་



111 

 

མང་བ་དང་། བེད་སོ་ལ་འགྱུར་བ་མང་བ་བཏང་སྟེ་མདུན་ལ་ག་ཚོད་གོམ་པ་མང་བ་སོས་ན་དེ་ཙམ་གིས་སོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་མང་
པོ་མཐོང་གི་རེད། དེ་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། འདི་ཞུ་བ་དེ་ཡིས་འདིའི་ནང་ལ་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཐོན་ཡོད་པ་ཚང་མ་འགྲིག་གི་
ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་སི་ཡོངས་ཀི་ལྟ་སྟངས་ཤིག་རེད། འདིའི་སང་ནས་ངས་ནོར་བུ་གིང་ཁ་ལ་ག་རེ་ ལྟ་
བཞིན་ཡོད་ཅེ་ན། ནོར་བུ་གིང་ཁས་ལས་ཀ་མང་པོ་བེད་ཀི་འདུགའགྱུར་བ་གཏོང་གི་འདུག གོམ་པ་མདུན་ལ་སོས་ཏེ་འགྱུར་བ་
བཏང་སྟེ་མདུན་ལ་འགྲོ་མཁན་གི་ཚོགས་སེ་ཞིག་རེད་ཅེས་པ་དེ་ང་ལ་ངོས་འཛིན་གཙང་མ་བྱུང་ཡོད། དེ་འད་ཡིན་དུས། སི་ཡོངས་
ཀི་སང་ནས་ངོས་འཛིན་བེད་སྟངས་དེ་འདི་འད་ཞིག་ཡིན། སིར་བཏང་ནས་ངས་ནོར་བུ་གིང་ཁའི་ནང་ལ་ལས་ཀ་ལས་མོང་མེད་ལ། 
ནོར་བུ་གིང་ཁའི་ནང་གི་ངེས་སྟོན་པ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་འབེལ་བ་དང་རྒྱུས་མངའ་མེད། ཡིན་ནའང་། ང་དགུ་བཅུ་གོ་གསུམ་ལོར་
བོད་ནས་ཚུར་འབོར་དུས་སྐབས་སུ་ནོར་གིང་གི་གཞི་རྟེན་ཚུགས་ཡོང་བའི་སྐབས་ཤིག་རེད་འདུག ནོར་བུ་གིང་ཁ་དེ་ང་རྒྱ་གར་ལ་
ཡོང་བའི་རེས་ལ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཚར་ལོངས་བྱུང་ནས་ད་ལྟ་གནས་སྟངས་འདིའི་བར་དུ་བསེབས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་དེ་ཕི་ནས་
བལྟས་ཏེ་མཐོང་བསད་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས། འདིའི་ནང་ནས་མང་པོ་ཞིག་ལ་ལས་ཀ་སད་ཐུབ་ཡོད་པ་དེ་ཁུངས་ཡོད་པ་རེད་ལ། ད་ལྟ་
ཐོག་མ་དེ་ལ་འགོ་འཛུགས་པའི་གནས་སྐབས་ལ་སོར་འབུམ་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་འགོ་བཙུགས་པ་དེ་ད་ལྟ་རྦད་དེ་མི་མང་པོ་དེ་བསེད་
བསིང་བེད་ཐུབ་པ་དང་། ག་ཆ་སོད་ཐུབ་པ། འདི་འདའི་དཔལ་འབོར་གི་གནས་བབ་སང་ནས་ཡར་རྒྱས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཕིན་འདུག 
འདི་ནོར་བུ་གིང་ཁ་འཛུགས་མཁན་གི་ངེས་སྟོན་པ་དང་། དེ་ནང་བཞིན་གི་རྒྱབ་ལ་ཡོད་པའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཚང་མས་
འབད་པ་བས་པའི་འབས་བུ་རེད་བསམ་གི་ཡོད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་དུས་སང་ལ་རོག་གྲ་དང་འགལ་རེན་བཟོ་མཁན་
དེ་གང་རེད་ཅེ་ན། སོན་རིས་ཀི་སྐོར་རེད། སོན་རིས་ཀི་སང་ནས་ད་ལྟ་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པ་རེད། འདི་འད་ཞིག་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་གི་
ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་ཚོགས་སེའི་ངོས་ནས་རེད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ངོས་ནས་རེད། འདིའི་དངུལ་རིས་དེ་
མུ་མཐུད་ནས་ཚད་ལན་ཡོང་བའི་སང་ལ། དེ་ནང་བཞིན། ད་ལྟ་འཆར་གཞི་བཀོད་དེ་གོམ་པ་མདུན་སོས་བེད་དགོས་ཀི་འདུག 
འདིའི་ནང་ལ་ཐོན་བཞག་པའི་ད་ལྟ་སོན་གནད་ཁག་དྲུག་ཅུ་རེ ་བརྒྱད། དེ་སོན་གནད་རང་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། སོན་གནད་
རང་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་ཡོད་ཀི་མི་ཚོས་སོན་གནད་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་
པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས། འདི་དང་འབེལ་ཡོད་ཀི་ཚོགས་སེ་ཁག་རང་གི་དངུལ་རིས་ལ་འགན་ཁུར་མཁན་དང་འགན་འཛིན་ལྟན་
ཚོགས་ཆ་ཚང་གིས་སིག་གཞིའི་སང་ན་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་རེད། སིག་གཞི་ནང་བཞིན་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་
ཀི་ཡོད་ནའང་རེད། རེས་མ་འདིའི་རིགས་སུ་གྱུར་བ་དེ་མི་བྱུང་བར་འགན་ཁུར་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་ནས་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་བྱུང་། 
དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ར་བའི་ནོར་བུ་གིང་ཁ་ཁོ་རང་ལ་ཕར་བལྟ་ཡོང་དུས། སེ་ཚན་མང་པོ་ཞེ་དག་རེད་འདུག འདིའི་ནང་ལ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་
ལྷག་ཅིག་བརྒྱབས་འདུག འདི་འད་བལྟས་ཡོང་དུས་སིར་བཏང་རིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་ཞེས་མཚན་བཏགས་འདུག ཡིན་རྒྱུ་
དེ་དཔལ་འབོར་འཚོལ་སྒྲུབ་བེད་རྒྱུ་དང་། དཔལ་འབོར་རང་པའི་སེ་ཚན་ཡང་མང་པོ་ཞིག་འདུག དེ་ག་ནང་བཞིན་རིག་གཞུང་
རྒྱུད་འཛིན་བེད་པ་དང་མཉམ་དུ་དཔལ་འབོར་མཁོ་སྒྲུབ་བེད་པ་གཉིས་མཉམ་དུ་ཡོད་མཁན་ཞིག་རེད། དེ་ཡང་མང་པོ་ཞིག་འདུག 
རིག་གཞུང་རང་པས་ལས་ཀ་བེད་མཁན་དེ་ཟུར་ནས་ཁ་ཤས་ཤིག་རེད་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས། དེ་དང་འབེལ་ཏེ་དེ་ཚོ་ཡང་རྟོགས་
ཐུབ་སོང་། ཡིན་ནའང་འདི་ནས་ཞུ་འདོད་པ་དེ། ད་ལྟ་སྙན་ཐོའ ་ིནང་ལ་ཡང་བསེབས་བསད་པ། ག་ཆ་ཆེ་ཆུང་། ག་ཆའི་སྐོར་དེ་
གཏན་འབེབས་གཙང་མ་ཞིག་མེད་པའི་བཟོ་ལྟ་འད་པོ་ཞིག་ཕི་ལོག་ནས་ཀང་གོ་ཐོས་བྱུང་། འདིའི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཡང་ནས་ཡང་
དུ་སེབས་ཀི་འདུག ག་ཆ་ཚད་མཐོ་པོ་སད་པ་དེ་མ་རེད་ཅེས་ར་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་ཡི་མེད། དཔལ་འབོར་གི་སེ་ཚན་དེ་ཚོ། ཚོང་པའི་
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སེ་ཚན་དེ་ཚོ། འཛམ་གིང་ཁོ་རང་ནས་ག་ཆ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་འད། ཡིན་ནའང་ག་ཆ་དེའང་སིག་གཞི་ཞིག་གི་སང་ལ་སྙོམས་སིག་
བེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས།  
 
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༦ པའི་ལས་བསོམས་ལ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ཀིས་མཇུག་སོང་གནང་བའི་སྙན་ཐོ་དང་ནོར་གིང་གི་རིས་ཀི་ཐོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་སྙན་ཐོ་དོན་ཚན་གཉིས་ཀི་སང་
ལ་བགྲོ་གེང་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། ངས་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་སེ་ཚན་གཉིས་ཀི་ཐོག་ལ་བེ་བག་པ་མིན་པའི་ཐོག་ནས་གནད་
དོན་གཞན་ཞིག་ག་རེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཞེ་ན། ང་ཚོར་རིས་རོག་དེ་འད་མང་པོ་ཡོང་བ་དེ། ཡོང་རེན་གཙོ་བོ་དེ་ག་རེ་བསམ་པ་དན་
གི་འདུག་ཅེ་ན། ཡིན་པས་ཁྱབ་དགོས་པ་ཡོད་མ་རེད་དེ། དེ་འདའི་རིགས་དེ་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་འབེལ་ཡོད་རིས་ཞིབ་པ་ས་
གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་ལན་འདེབས་འགན་ཁུར་ཚུལ་བཞིན་གནང་བ་ཡིན་ན། དེའི་རིགས་དེ་རང་བཞིན་གིས་
ཡོང་གི་མ་རེད་བསམ་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་ང་ལ་ཡོང་གི་འདུག བདེན་རྟགས་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེས་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་དང་། མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་། དེ་བཞིན་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཕུལ་བའི་ཐོག་ནས་གཙང་མ་
ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེ་སོན་མ་ནས་རིས་ཞིབ་ལ་རིས་ཞིབ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ཡར་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་
ན། དེ་དུས་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་གཙང་མ་ཆགས་ཀི་རེད་བསམ་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་བྱུང་། ནམ་རྒྱུན་ནས་བཤད་
སོལ་ཡོད་པ་རེད། རིས་ཞིབ་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད། རིས་ཞིབ་ལ་འགྲོ་མཁན་ཚོ་ལ། དེར་བརྟེན་ཁོ་རང་ཕྲུ་གུ་ནང་བཞིན་
དང་། གཞོན་གཞོན་ཞིག་ལ་བརིས་ཏེ་སང་ཆུང་གཏོང་གི་མེད་དམ་བསམ་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་ཀང་ཡོང་གི་འདུག ཕེབས་སྟངས་དེ་ལ་
བལྟས་ན། འདིའི་རིགས་དེ་གནང་རྒྱུ་ཨེ་ཡོད་བསམ་གི་འདུག འགན་ཞིག་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། འགན་ཁུར་མཁན་དེར་ལས་འགན་དེ་
ལ་བབས་པའི་འགན་ཁུར་ལན་འདེབས་བེད་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་མེད་དམ་བསམ་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་བྱུང་། དེ་
ངས་ཞུ་དགོས་དོན་ག་རེ་ཡིན་ཞེ ་ན། མ་འོངས་པར་འདིའི་རིགས་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ། ཕར་ཕོགས་དེ་ལ་འགན་ཞིག་འདུག་
བསམས་ཏེ་རི་དགོས་པ་གནད་འགག་ཅིག་གི་ཐོག་ནས། རིས་རོག་དེའི་རིགས་མི་ཡོང་ཆེད་དུ་གནད་འགག་ཅིག་མེད་དམ་བསམ་
ནས་ཞུས་པ་ཡིན། འདིའི་ནང་གི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་སོན་མ་ནས་གཙང་མ་ཆགས་པའི་གནས་སྟངས་ལ་བརྟེན་ནས་ངས་ཞུ་
བཞིན་ཡོད། དེའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་མེད་དམ་བསམ། དེ་ནས་ནོར་གིང་དེའི་ནང་ལ་ཡར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སུ་
དཔལ་ལན་སིད་སོང་མཆོག་དང་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་ཟམ་མདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག ནོར་གིང་གི་ངེས་
སྟོན་པ་ཁྲི་ཟུར་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས་མཆོག ཀིམ་ཡེ་ཤེས་ལགས། བདེ་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་བཅས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་མི་ཡིན་པ་ཞིག་བཀོད་འདུག མི་དྲུག་འདུག སིར་བཏང་དེབ་སེལ་བས་པའི་ཚོགས་པའི་ནང་ལ་ཡར་ཡང་མིན་ན་བདུན་
ཡང་མིན་ན་དགུ ཡང་མིན་ན་བཅིུག ཡང་མིན་ན་བཅུ་གསུམ་བཅོ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་འདི་འད་བས་ཏེ་ཕེབས་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། 
འདི་འད་བས་ཏེ་མི་དྲུག་བརྒྱད་བས་ཏེ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཏག་ཏག་ཅིག་བསད་ཡོད་པ་མ་རེད། བས་ཙང་དེ་
འད་ཞིག་ཡིན་དུས། དེ་ཚོ་དེའི་ནང་ལ་བཀོད་དུས་དེ་རང་མ་གཏོགས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་མེད་པ་རེད་དམ་ཞེས་
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ངའི་དི་བ་གཅིག་ཆགས་བསད་འདུག གནད་འགག་ཆེན་པོ་དེ་ཡིན་རྒྱུ་མ་རེད་དེ། དེབ་སེལ་ཡོད་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་
བརྟེན། ད་ལྟ་འདིར་རིས་རོག་མང་པོ་ཞིག་གཙང་མ་དེ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ངོས་ནས་བཟོ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་བརྟེན་དེ་
ཚང་མ་གསལ་པོ་ཞིག་ཤེས་པའི་འདོད་པ་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་།  

དེ་ནས་ནོར་གིང་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ག་རེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཞེ་ན། དེ་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། 
ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་སོལ་ལ་ནོར་གིང་ཚུགས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་ང་ཚོ་བོད་པའི་རིག་གཞུང་གི་ཐོག་ལ་ཞབས་འདེགས་ཆེན་པོ་ཞུས་པ་
ཞིག་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡོད། ང་ཚོ་བོད་པ་ཚོ་ལ་ལས་ཀ་ཡང་མང་པོ་སད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། བེ ད་
སྟངས་དེ་ཚོ་རླབས་ཆེན་གི་བས་རེས་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་རང་བཞིན་གིས་ཞུ་དགོས་ཀི་རེད་བསམ་པའི་ཚོར་སང་ཞིག་ང་
ལ་བྱུང་སོང་། ཕག་ལས་དེ་འད་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། སོན་ཡང་དེ་དེ་བཞིན་དུ་ཡོང་གི་རེད། ད་ལྟ་གོང་
དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་སོང་། དེ་ཡང་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཡིན་ནའང་གང་ཐུབ་ཐུབ་འགན་ཁུར་
ལན་འདེབས་ཞུ་ས་ལ་ཞུ་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཡིན་པ་དང་། སོན་ཡང་དེ་འད་མི་ཡོང་བར་གནང་བར་ངེས་པར་དུ་ང་ཚོས་ཡིད་
གཟབ་གནང་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་འབོད་བསྐུལ་གསོལ་འདེབས་ཆེད་དུ་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དང་། དགའ་དགོས་པ་གཅིག་ལ་ཁ་སང་ཉེ་
ཆར་ནོར་གིང་སྐོར་ལ་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་བ་སོང་ཙང་། ང་ཚོ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མའི་ལག་ལ་ལས་བསོམས་ཀི་ཚུལ་དུ་
གང་ལྟར་དེབ་རེ་རེ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ནའང་། ༢༠༡༡ སོན་གི་གནས་སྟངས་དང་དེའི་རེས་ཀི་གནས་
སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་རེད། དེའི་རེས་ཀི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་བཟང་
ཕོགས་ཀི་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཕིན་པའི་རྣམ་པ་གསལ་པོ་ཞིག་འདི་ནས་མཚོན་ཐུབ་ཀི་འདུག དེ་ཡང་ང་ཚོས་བཟང་
ཕོགས་ཀི་རེ་བ་རྒྱག་སའི་གཅིག་འདུག་བསམ་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་སེས་སོང་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  

དེ་ནས་གནད་དོན་གཞན་ཞིག་ག་རེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཞུ་བ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚོས་འདིའི་ནང་ནས་བགྲོ་གེང་གནང་བའི་
ཐོག་ནས་ཚོར་བ་ཞིག་ག་རེ་སེས་སོང་ཟེར་ན། རིས་དང་ལས་ཀ་དངོས་སུ་དཔག་ནས་བེད་དགོས་ཀི་རེད་མ་གཏོགས། རིས་དང་
ལས་ཀ་གཙང་མ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་སྨོན་ལམ་བརྒྱབས་ཏེ་རིས་དེ་གཙང་མ་ཆགས་ཀི་མེད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད་དན་གི་འདུག ཕལ་
ཆེར་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཁག་ཅིག་གིས་གསུངས་སོང་། རིས་གཙང་མ་ཡོང་བར་སྨོན་ལམ་རྒྱག་གི་ཡིན་གསུངས་སོང་། 
འགན་ཡོད་མཁན་ཚང་མས་སྨོན་ལམ་བརྒྱབས་ཏེ་མ་འོངས་པར་རིས་གཙང་མ་ཡོང་བར་རེ་བ་བརྒྱབས་པ་ཡིན་ན། ཉེན་ཁའི་ནང་
ལ་ལྷུང་གི་རེད། དེར་བརྟེན་ལས་ཀ་རང་གཙང་མ་བཟོ་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སྨོན་ལམ་རྒྱག་རྒྱུ་ཕར་བཞག་ནས་ལས་ཀ་
གཙང་མ་བཟོ་བར་འབད་བརོན་གནང་དགོས་ཀི་རེད་ཅེས་སིངས་ཆ་འདིའི་སང་ནས་ཞུས་ན་མ་གཏོགས། ཡང་ཁ་ཤས་ཀིས་སྨོན་
ལམ་བརྒྱབས་ཏེ་འཐུས་ཤོར་ལ་འགྲོ་ཉེན་ཡོད་པ་ཡིན་དུས་ངས་སེམས་འཚབ་ཀིས་ཞུས་པ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།  

 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
སི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས།  
 
སི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༦ པའི་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་དང་། དེ་དང་འབེལ་བའི་ནོར་གིང་
གི་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་སྙན་ཐོ་གཉིས་ཀི་ཐོག་ལ། གནས་ཚུལ་གཉིས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་
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ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་དེ་ཚོ་ཞིབ་ཚགས་པོ་དང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག སི་ཡོངས་ཀི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་རིས་ཁྲའི་ཁྱབ་ཁོངས་
དང་བཅས་པ་བཟང་ནས་བཟང་དུ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད། ད་གནས་ཚུལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དག་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་རང་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀི་ནང་ལ་ཡར་སི་ཁྱབ་དོན་གཅོད་ཁག་གི་ནང་ལ་ཕི་རྒྱལ་ལས་སོད་པའི་སྐུ་ཚབ་ཟེར་བའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། 
དེའི་དཀའ་ངལ་དེ་ལོ་སོན་མ་བྱུང་བའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་མ་རེད། ལོ་མང་པོ་ནས་རིམ་བསགས་བས་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་རེད། ཡིན་
ནའང་དཀའ་ངལ་དེ་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བེད་མི་ཆོག་པ་དང་མི་འོས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་རེད། 
ཡིན་ནའང་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ཐོག་ནས་དེ་གཙང་མ་ཡོང་བ་ལ་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད། བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ལ་
ལམ་སྟོན་ཞིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ད་ལྟ་ཡོང་གི་མི་འདུག རེས་ལ་ཁུར་གི་ཡིན་ཟེར་བ་དེ། ཏག་ཏག་ཅིག་ཁུར་བ་འད་པོ་ཞིག་
མཐོང་མ་སོང་། ལོ་མང་པོའ་ིརིང་འདི་ལ་ཞིབ་འཇུག་བས་ཏེ་ཡོང་གི་མེད་ན། འབྱུང་འགྱུར་གི་ཟླ་བ་དྲུག་གི་ནང་ལ། བཀའ་ཤག་
ཕེབས་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་ཤིག་ལ་ཡོང་བའི་རེ་བ་མཐོང་མ་སོང་། ད་དེ་དངོས་གནས་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་བ་ལ་འདུན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་
རེད་དམ་མ་རེད། མེད་ན་ད་ལྟ་མེད་གསུངས་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཐག་གཅོད་བེད་རྒྱུ་རེད། དབང་ཆ་དེ་བེད་སོད་གཏོང་
རན་འདུག་བསམ་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས། དེ་ཅུང་ཙམ་ཏག་ཏག་གཙང་མ་བཟོ་བ་ཞིག་ལ་དགོངས་པ་ནན་པོ་བཞེས་པ་ཡིན་ན་ཡག་
པོ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག  

གཉིས་པ་དེ་ནོར་བུ་གིང་ཁའི་སྐོར་རེད། ནོར་བུ་གིང་ཁ་དེ་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་ཐོག་ལ་བས་རེས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་མི་
མང་པོ་ལ་ལས་ཀ་སད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ངས་དམིགས་བསལ་གི་འགྲེལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་མིན། ད་རིས་རོག་འདི་འད་ཞིག་ལྷག་འདུག་པ་
དེ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ངོས་ནས་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་འགན་ཁུར་ཞིག་གནང་སྟེ ་འདི་འད་ཞིག་ལྷག་རེད་དམ། མ་གནང་
ནས་ལྷག་པ་རེད། འདི་དི་བ་གཅིག་རེད། ད་ཆ་རིས་རོག་དེ་ཚོ་ཚང་མ་གཙང་མ་བཟོ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་གཅིག་ནས་
བཤད་ན་ཡག་པོ་རེད། དེ་ཚོ་གཙང་མ་ཆགས་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། རིས་བསུབ་མང་པོ་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། རིས་བསུབ་
བཏང་བ་དེ་ངས་འགྲིག་གི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་བཞིན་མེད། ཞུ་ས་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེབ་སེལ་ཡོད་པའི་ཚོགས་པས་ཁྲིམས་ཐོག་གི་
དབང་འཛིན་ཡོད་པའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བས་ངས་འོས་ཀི་མ་རེད་ཆོག་གི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་བའི་
ས་མཚམས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་རིས་བསུབ་བཏང་བ་དེ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་ག་ཚོད་ཅིག་མཐུན་ཡོད་པ་རེད། 
༡༨༦༠ འོག་ནས་དེབ་སེལ་བས་པའི་མཉམ་འབེལ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ན། ཚོགས་མི་གཅིག་གི་ཞིང་ཁའི་བུ་ལོན་གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་པ་
ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ལོ་བཅུ་གྲངས་ཤིག་གི་ནང་ལ་རིས་བསུབ་གཏོང་དགོས་པ་རེད། རིས་བསུབ་གནང་བ་དེ་ཁྲིམས་ཐོག་ལ་
གཏུག་ནས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཐག་གཅོད་ཐོག་ནས་ཐོག་ཁའི་དར་ལོག་ནས་སོ་བརྒྱབས་ཕགས་མ་ཡན་ཆད་ལ་རིས་བརྒྱབ་ནས་
དངུལ་དེ་བླངས། ད་འཚོ་གནས་ཐུབ་པའི་དངུལ་ཞིག་བཞག་ནས་དེའི་འཕོས་དེ་ལེན་དགོས་པ་རེད། དེ་བླངས་པ་ཡིན་ན་ཐག་
གཅོད་དེ་གཞི་བཟུང་མ་གཏོགས། རིས་བསུབ་གཏོང་ཆོག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔེར་ན། འདི་ལ་ང་ཚོས་རིས་བསུབ་གང་འད་ཞིག་
བཏང་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ངོས་འཛིན་མེད་པའི་གྲོས་དོན་སྐོར་དྲུག་འབུམ་དགུ་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་དགུ་ཅུ་གོ་བཞི། སོར་མོ་དྲུག་མ་
རེད། སོར་མོ་དྲུག་ཅུ་མ་རེད། སོར་མོ་འབུམ་དྲུག་རེད། ངོས་འཛིན་མེད་པ་བས་ཏེ་རིས་བསུབ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རིག་པའི་
གཞུང་ལུགས་ག་ཚོད་ཅིག་དང་མཐུན་གི་ཡོད་དམ་བསམ་པའི་ང་ལ་རྣམ་རྟོག་འདུག ད་རེས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་རིས་
བསུབ་གནང་བ་དེ་འགྲིག་གི་རེད། མ་འོངས་པར་དེ་འད་ཞིག་ཡོང་བ་ཡིན་ན་རིས་བསུབ་ལ་བཀའ་ཁྲོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཡིན་པ་རེད། དེ་
དུས་གང་འད་བས་ཏེ་འགོག་གི་རེད། དེ་ཚོར་དགོངས་པ་ཆེན་པོ་བཞེས་དགོས་པ་ཞིག་མིན ་ནམ་བསམ་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་
དུས། ད་ལྟ་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་ངོས་ནས་དེ་ལ་ངོས་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁྲིམས་མཐུན་
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གིས་དེབ་སེལ་ཡོད་པའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྐུ་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་ཞིགརིས་བསུབ་བཏང་བཞག་པ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་སྐུ་
དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རེད། མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་ངོས་བཞེས་མ་གནང་རང་གནང་རེད་ལ་ངོས་བཞེས་གནང་
དགོས་ཀི་རེད། ཡིན་ནའང་ད་མ་འོངས་པར་དེ་འད་མི་ཡོང་བའི་ཐོག་ལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཐོག་ཐུགས་འགན་གསར་པ་
ཞིག་དང་ཐུགས་སང་གསར་པ་ཞིག་བཞེས་དགོས་ཀི་འདུག ག་རེ་གནང་གི་ཡོད། ག་རེ་གནང་འཆར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ཐུགས་རེ་ཆེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ག་ཟི་ཚེ་རིང་པོ་ལགས།  
 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ག་ཟི་ཚེ་རིང་པོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དང་པོ་དེ་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༦ པའི་སྙན་ཐོ་དེ་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་མཇུག་
སོང་དང་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་མཇུག་སོན་བས་པའི་སྐོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཡིན་དུས། ང་རང་ཚོ་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་དེ་རིས་
ཞིབ་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་བེད་འདང་ངེས་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོའ་ིནང་ནས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་འདུག་བསམ་གི་འདུག 
ང་ཚོ་ ༢༠༡༦ ལོ་ནས་བས། སི་འཐུས་གསར་པ་ཕེབས་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་བོད་ཀི་གྲོས་ཚོགས་དང་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་
ཁང་གིས་བོད་གཞུང་མ་ལག་དང་བཅས་པ་ཡོངས་རྫོགས་ལ་གནས་ཚུལ་ངོ་སོད་བེད་དུ་ཁྲིད་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ནས་ངའི་
སེམས་ལ་བཞག་སྟངས་དེ་ནོར་མེད་ན། རིས་ཞིབ་འགན་འཛིན་གིས་ང་ཚོར་ལས་བེད་མ་འདང་བའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཅེས་དེ་འད་
ཞིག་གསུངས་སོང་། དེ་ནས་བཟུང་ད་ལྟ་བར་དུ་རེད། རིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བེད་བཅོ་ལྔས་འདང་གི་མི་འདུག བཀའ་ཤག་
ལ་གནང་རོགས་གསུངས་པ་རེད། མཐའ་མ་མི་ལྔ་མ་གཏོགས་ཐོབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་ཡང་ལས་བེད་ཀིས་འདང་གི་མེད་པའི་
དཀའ་ངལ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན། མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་གི་སྐབས་ ༧ པ་དེ་དབུ་བཙུགས་
ནས་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཤིག་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། ལས་དོན་བེད་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་རེན་དེ་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། ས་གནས་ནས་རིས་ཞིབ་པ་དེ་
ཚོས། ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་རིས་ཞིབ་བས་མ་ཚར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སོ་ནས་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་
དེ་འགྲོ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་རིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་བེད་འདང་གི་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་དངོས་ནས་རེད་
འདུག སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ད་ལྟ་ཕག་དེབ་དམར་པོའ་ིནང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞིན་དང་། མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་
ཆུང་གིས་སོན་མ་སྐབས་ ༦ པའི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཡོད་པ་གཞིར་བཟུང་བས་ཏེ་བཀའ་ ཤག་དང་གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོས་ལྷན་
ཚོགས། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་བཅས་ནས་རིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་བེད་འདང་ངེས་ཀི་ལྟ་སོང་གནང་དགོས་ཀི་འདུག དེ་ནས་
རིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀིས་རིས་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་ལ་དངོས་གནས་དང་གནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡག་པོ་གནང་འདུག དེ་འད་གནང་དགོས་ཀི་
རེད། ང་རང་ཚོའི་བཅའ་ཁྲིམས་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་དོན་བཤད་པ་ཡིན་ན་ཡུལ་ཁྲིམས་ལ་བརི་སྲུང་བེད་དགོས་པ་རེད། རྒྱ་གར་
ཡིན་ན་རིས་ཞིབ་དེ་ར་ཆེན་པོ་ཞེ་དག་བརི་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་དབང་ཆ་ཡང་ཞེ་དག་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའི་རིས་ཞིབ་པ་
དེ་ཚོ་ས་ཆ་ག་པར་ཕེབས་པ་ཡིན་ནའང་ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་འགན་འཛིན་དང་ལས་བེད་སུ་ཡོད་ནའང་དངོས་གནས་དང་གནས་
དེ་ཚོར་ཆེ་མཐོང་ཞུ། གུས་བསུ་དང་། སེ་ལེན་ཡག་པོ་བས། ས་གནས་རང་ནས་གཙང་མ་བཟོ་ཐུབ་པའི་ཐབས་ཤེས་ཤིག་གནང་
དགོས་ཀི་འདུག དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད་འདུག སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་མཇུག་སོང་གནང་ཡོང་དུས་མང་ཆེ་བ་འགན་འཛིན་
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ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཐག་གཅོད་དེ་གཞིར་བཞག་བས་ཏེ་གཙང་མ་བཟོ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ངོས་ནས་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས་པ་རེད་འདུག ནམ་རྒྱུན་ནས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་མི་དེ་ཚོ་ཚོགས་བསད་
པའི་ནང་ལ་ཁ་ཤས་རེད་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། གོ་བུར་དུ་ཉི་མ་གཅིག་གཉིས་ཙམ་ལ་ཐག་གཅོད་བས་འོང་དུས། ཚོགས་སེའི་
གནས་ཚུལ་དེ་ཆ་ཚང་ག་འད་ཤེས་ཀི་ཡོད་ན། དེ་རིས་བསུབ་དང་བཀའ་ཁྲོལ་གནང་བ་དེ་ཚོ་ཏག་ཏག་གང་འད་ཡོང་གི་ཡོད་དམ་
བསམ་གི་འདུག འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནི་འགན་ཁུར་མཁན་ཞིག་ཡིན་དུས། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་། 
གཟབ་གཟབ་བས་ཏེ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཐུགས་ཁུར་གནང་དགོས་པ་ཞིག་རེད་འདུག་བསམ་གི་འདུག ང་རང་ཚོའི་ཁྲིམས་དང་
སིག་གཞི་ཁག་ནང་ལ། ཉས་ཆད་ཡེན་པོ་མ་སོང་བ་གཏོང་དགོས་ཞེས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་ཉེན་བརྡ་ཟེར་བ་ཞིག་
བཏང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཉེས་ཆད་ཡན་པོ་མ་སོང་བ་ཞིག་གཏོང་དགོས་དོན་དེ་ག་རེ་ཡིན་པ། དེ་གསལ་པོ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་
དགོས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་འདུག དེ་ནས་ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབས་པ་ནོར་གིང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ལ་
ཞིབ་འཇུག་གནང་བའི་སྙན་ཐོ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ནོར་གིང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་
ཡིན་པ་ཡིན་ན། ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ལ། བཟང་ཕོགས་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ན། མིང་དོན་མཚུངས་པའི་ཕག་ལས་གནང་གི་ཡོད་
པ་རེད། ང་རང་ཚོའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་དང་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་ཕན་ཐོགས་པོ་ཡོད་པས་རེད། སྐུ་ངོ་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ན་ང་རང་སེར་གི་ངོས་ནས་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པ་ཞིག་
དང་མཛད་རེས་ཡོད་པ་ཞིག ཉམས་མོང་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་རིས་བཞིན་ཡོད། བརེ་མཐོང་ཡོད། གུས་བརི་ཡོད། ཡིན་ནའང་མཚམས་
རེ་བསམ་བློ་བཏང་ཡོང་དུས། བ་ཕོ་གཅིག་གིས་བ་མོ་བརྒྱའི་མགོ་གནོན་ཐུབ་པའི་གཏམ་དཔེ་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་བས་ཏེ་སྐུ་ངོ་
ཡིན་ནའང་ཕག་ལས་དེ་ཚོར་རང་རེས་ལག་བསུབ་མ་གནང་བར་བས་ཏེ། ཡག་ལ་ཡིན། མཛེས་ལ་ཞིམ་ཟེར་བ་ནང་བཞིན་མཁན་
ཞིག ད་ས་ཡན་ཆད་བར་དུ་སྐུ་ལས་སོན་བཞག་པ་དག དགུང་ལོ་བགྲེས་པོ་ཕེབས་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་མཇུག་སོང་ཡག་པོ་བེད་
དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག  

དེ་དང་འབེལ་ནས་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་དུས་ཚོད་དེ་ཕལ་ཆེར་རྫོགས་ཡོད་ས་རེད། 
བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་གསར་པས་དམ་བཅའ་ཕུལ་བ་ས་དོའ་ིཆུ་ཚོད་དྲུག་པའི་ཐོག་ལ་སོར་མོ་འབུམ་མང་པོ་ཞིག་རིས་བསུབ་བཀའ་
ཁྲོལ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་གཅིག་ནས་རིན་པོ་ཆེ་དངོས་གནས་མཁས་པ་རེད། ཉམས་མོང་ཅན་རེད། མི་བརྟན་པོ་རེད། ལྷོད་
པོ་རེད། ཁོང་གིས་ཕག་ལས་གནང་བཞག་པ་དེ་འགྲིག་གི་ཡོད་རྒྱུ་རེད་དེ། ང་རང་ལ་དོགས་པ་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། 
སྐབས་དེ་དུས་ཁོང་གི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་ཕག་ལས་ཀི་ལས་དུས་དེ་རྫོགས་ཚར་བ་མིན་ནམ་བསམ་གི་འདུག བཀའ་བློན་གསར་
པས་ཆུ་ཚོད་དགུ་པའི་ཐོག་ལ་དམ་བཅའ་འབུལ་ཡོད་པ་རེད། རིང་པས་ཆུ་ཚོད་དྲུག་པའི་ཐོག་ལ་རིས་བསུབ་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་
བའི་སྐབས་དེ་ཁོང་གི་ལས་དུས་རྫོགས་ཚར་བ་རེད་བསམ་གི་ཡོད། ང་རང་ཚོའི་ཁྲིམས་དང་སིག་གཞི་འགྲོ་སྟངས་བས་ནས་ཞུ་ཡི་
ཡོད། དཔེ་ཆ་བཞག་ན། སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལས་དུས་ག་དུས་རྫོགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། 
༢༠༡༦།༥།༣༠ ལ་རྫོགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས། དེའི་བཟོ་འད་པོ་བས་ན་བཀའ་ཁྲི་གསར་པས་དམ་བཅའ་ཕུལ་བ་ལ་
ཆུ་ཚོད་གཅིག་གཉིས་ཤིག་མ་གཏོགས་མེད་པ་ཆགས་འདུག དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ། དེ་འད་ཡིན་དུས་ཁོང་གི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་
ལས་དུས་དེ་རྫོགས་ཚར་བའི་བཟོ་འད་པོ་ཞིག་དན་གི་ཡོད། རིན་པོ་ཆེའི་ཕག་ལས་ཚང་མ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད། ཡིན་ནའང་དེའི་
གནས་སྟངས་ལ་དོགས་པ་ཤར་ཡོང་གི་འདུག ནོར་གིང་འགན་འཛིན་གི་ཚོགས་གཙོ་འདི་ན་གསལ་ལམ་མེར་བཞུགས་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ཚོས་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་གི་ཡོད། དེ་ནས་ནོར་གིང་ལ་རིས་རོག་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་བ་
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རེད། ས་དྲུག་ཅུ་རེ་བརྒྱད་ཅིག་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ནོར་གིང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་དྲུག་ཅུ་མིན་ཙམ་ཞིག་གཙང་མ་
གཙང་རང་བཟོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསད་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་མཁས་པ་མང་
པོ་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲོས་འཆར་དེ་ཚོར་བལྟས་པ་ཡིན་ན། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཐག་
གཅོད་དེ་སི་མོས་དང་མང་མོས་དེ་ཚོ་ག་འད་ཞིག་བྱུང་ཡོད་ན། དེ་ཚོ་ཚང་མར་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་འདུག 
ཕོགས་གཉིས་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོའི་ཕག་སེལ་ཉམས་མོང་ཡོད་མཁན་ཞིག་གིས་གསུངས་སོང་། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕག་
ལས་གནང་བཞག་པ་དེ་ཚོ་ངས་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཤེས་ཀི་མི་འདུག་སྟེ། དོགས་པ་ཟ་ས་ཞིག་ག་རེ་འདུག་ཅེ་ན། ནོར་བུ་གིང་ཁ་དེ་དེབ་
སེལ་ཅན་གི་ཚོགས་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེབ་སེལ་བ་ཡུལ་གནས་ཡུལ་གཞུང་གི་ཁྲིམས་དང་སིག་ལམ་དང་མཐུན་
པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། གལ་སིད་བྱུང་མེད་པ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚོ་མ་འོངས་པར་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་མང་པོ ་ཞིག་གི་
མཚན་དེ་གནས་འདུག་ས་རེད། གནས་ཡུལ་གཞུང་གིས་ཚོགས་པ་སེ་ཚན་དེ་དག་གི་ག་རེ་གསུངས་ཀི་ཡོད་མེད་ཤེས་ས་མ་རེད། 
དེ་འད་ཡིན་དུས། ད་ལོའ ་ིའགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་དེ་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་མ་ཡིན་པར་བས་ཏེ་དུས་ཚོད་རྒྱུན་རིང་པོ་བས་ཏེ་
ཚོགས་ནས། སྙན་ཐོ་འདིར་གནས་སྐབས་ཕིར་འཐེན་བས་ནས་ཞིབ་ཚགས་པོ་དང་ཕག་ལས་ཅུང་ཙམ་སྤུས་དག་པོ་འད་ཞིག་
གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཕོགས་ཡོངས་ནས་ཡག་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ནས་ཁ་སང་ང་རང་ཚོར་ནོར་བུ་གིང་ཁ་ནས་སྙན་དེབ་
དེ་འད་གནང་བ་རེད། སོན་མ་ལས་ད་ལོ་ཡག་པ་ཡོད་བསད་པ་འད་པོ་འདུག  ༢༠༡༠༌༌༌༢༠༡༡ ལོ་ནས་ཅུང་ཙམ་སོན་གནད་ཡོད་པ་
འད་བོ་འདུག ད་ལྟ་ཕག་སེལ་ཞིག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། གནས་སྟངས་དེ་ཡག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་འད་པོ་ཞིག་ཕག་དེབ་
ནང་ལ་བཀོད་འདུག དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡིན་ས་རེད། ཕག་དེབ་དེ་ཉེ་ཆར་རང་གལ་ཆེན་དོན་ཆེན་བས་ཏེ་བཏོན་བསད་
པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཡོད་ས་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས། གནས་སྐབས་ཤིག་ལ་ཚ་ཚ་འུར་འུར་བས་ཏེ་ཐག་གཅོད་
གནང་མི་དགོས་པ་བས་ཏེ། དེ་ཐག་གཅོད་བེད་རྒྱུ་དེ་ཅུང་ཙམ་ཕར་འགངས་བས་ཏེ། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཐོག་ནས་ཞིབ་
ཞིབ་ཚགས་ཚགས་གནང་ནས་གནས་ཡུལ་གཞུང་གི་ཡུལ་ཁྲིམས་ལ་དེབ་སེལ་བེད་ས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་ན་
བཟོས་པ་ཡིན་ན། ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག་སྙམ། ང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་ངོ་མ་དེ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
སི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས།  
 
སི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ནོར་གིང་དང་འབེལ་ཡོད་ཀི་བསོད་ནམས་ཆོས་འཛོམས་ཡེ་ཤེས་དེ་བོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་
དང་མ་ཡིན་ཟེར་བ་དེ་གཅིག་བས། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་མི་གྲངས་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་པའི་ལན་འདེབས་དེ་ང་ཚོ་
ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོའི་སར་ཡིག་ཆ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་རྒྱ་གར་གི་བཟོ་འད་པོ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དང་པོ་དེ་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༦ པའི་སྙན་
ཐོ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་དེ་རེད། གཅིག་བས་ན་ཅུང་ཙམ་བསར་ལབ་བེད་པའི་ཉེན་ཁ་འདུག ངས་ཞུ་འདོད་དེ ང་ཚོ་རྒྱུན་ལས་ནང་
ལ་བདའ་འདེད་བེད་པའི་སྐབས་ལ། ལྷན་ཁང་ཁག་སོ་སོའ་ིརིས་པ་རྣམ་པ་ཚོ་དང་འབེལ་ཡོད་ཀི་གཞོགས་འདེགས་བེད་མཁན་དེ་
ཚོ་དུས་ནས་དུས་སུ་སྐད་བཏང་བ་དང་། ཐད་ཀར་ཡོང་ནས་གཞོགས་འདེགས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བས་སོང་། དེ་ང་རང་གིས་ཚོར་སང་
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རང་ཡིན། ཡིན་ནའང་སང་ཉིན་གནངས་ཉིན་ཉི་མ་གཉིས་ཀི་རེས་ལ་ང་ཚོས་སྙན་ཐོ་བཟོ་དགོས་པ་རེད། ག་རེ་བས་སོང་ལབ་དུས། 
ས་གནས་ནས་ལན་བསེབས་མ་སོང་། གཅིག་གཉིས་དེ་རྒྱག་ཐུབ་ས་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་འད་ལན་བསེབས་ཀི་འདུག དེར་བརྟེན། ས་
གནས་ལ་ཡོད་བསད་མཁན་དེ་ཚོས་ཁ་ཐུག་ཁ་ཐུག་འགན་ཁུར་ཏེ་དབུས་ལ་ལན་འདེབས་གཙང་མ་བེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་
ཅིག་ཆགས་བསད་ཡོད་ས་རེད་ཅེས་ཞུས་ན་བསམས་སོང་།  
 དེ་ནས་ནོར་གིང་གི་དེ་དང་འབེལ་ཡོད་བས་ཏེ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་པ་རེད། སིར་བཏང་ནོར་བུ་གིང་ཁའི་
རིས་རོག་དང་འབེལ་ནས་ང་ཚོ་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་ཕག་བིས་དེ་འད་ཕུལ་བ་རེད། ང་ཚོས་ད་ལྟ་སོན་ལ་བིས་བཞག་པ་དེ་རང་རེད། 
དེའི་ནང་ལ་བསྟོད་བསགས་གནང་དང་མ་གནང་གི་སྐད་ཆ་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བལྟས་ཡོང་དུས་བསྟོད་བསགས་དེ་མང་པོ་
ཡོད་པའི་བཟོ་འད་པོ་ཞིག་བྱུང་སོང་། ནོར་གིང་གི་རིས་རོག་དེ་དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་དང་པོ་མ་རེད། འདིར་ཁ་སང་མང་
ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༦ པའི་སྙན་ཐོ་དེ་འདིའི་སོན་གི་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཁུར་ཚར་བ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་དེའི་
སྐོར་ལ་ནོར་བུ་གིང་ཁའི་བས་རེས་དང་ཚང་མས་ཤེས་བསད་ཡོད་པ་རེད་དེ། དེའི་སང་ལ་གེང་མཁན་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། དེ་
རིང་ང་ཚོས་སྙན་ཐོ་དེ་ཁུར་ཡོང་བའི་སྐབས་ལ་འདིར་གེང་སོང་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་སོང་། རྒྱུན་ལན་བསམ་བློ་བཏང་ནས་བསྟོད་
བསགས་དེ་བོད་པ་རང་གིས་བོད་པ་རང་ལ་གཏོང་མི་དགོས་པ་བས། སིར་བཏང་བསྟོད་བསགས་གཏོང་བ་དེ་ལས་དོན་ལ་བལྟས་
ཏེ་རང་ཤུགས་ཀིས་ཡོང་བསད་པ་ཅིག་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས། དེ་རིང་ངས་སྐབས་སུ་བབ་པ་བསྟོད་བསགས་གཏོང་གི་མིན། ཡིན་
ནའང་ལས་ཀ་མང་པོ་བས་ན་ནོར་འཁྲུལ་མང་པོ་ཡོང་གི་རེད། ནོར་འཁྲུལ་མང་པོ་ཡོང་ན་རོག་གྲ་མང་པོ་ཡོང་གི་རེད། རོག་གྲ་མང་
པོ་ཡོང་ན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་བ། ཕལ་ཆེར་སྐད་ཆའི་རྒྱབ་ལོངས་དེ་དེ་མིན་ནམ་བསམས་སོང་། དེ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ད་
དུང་རིམ་པར་བས་ཏེ་མ་འོངས་པར་རོག་གྲ་ལྷག་སིད་པ་རེད། དེ་ཡང་གང་འད་ཞིག་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་མིན་ལ་སོགས་པ་དེ་ཡང་
བསམ་བློ་གཅིག་གཏོང་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་རེས་ལ་ནོར་གིང་གི་ཞིབ་འཇུག་སྙན་ཐོའ་ིའདིའི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་
མཁན་གསུམ་ནང་ནས་གཉིས་སྐབས་ ༦ པའི་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ཞུགས་མོང་བ་རེད། ང་ཚོའི་རིས་ཁྲ་དེ་
སྙན་ཐོ་དེ་ནས་ཡོང་བསད་པ་རེད། དེ་ནས་གཅིག་སྟེ། ཅུང་ཙམ་རིང་བསད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་སྐབས་དེ་དུས་གཙང་མ་མ་ཆགས་
པ་དེ་རིང་གོ་བུར་དུ་གཙང་མ་ཆགས་པ་དེ། གང་འད་ཡིན་ནམ་བསམས་ཏེ་དོགས་པ་དང་དི་བ་རང་བཞིན་གིས་བསེབས་སིད་པ་
ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་པ་བཞིན་བས་ཏེ། རིས་ཞིབ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་
འགྲོ་བའི་སྐབས་ལ་ལན་འདེབས་ཚུལ་མཐུན་མ་བས་པ། རིས་ཞིབ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་འགྲོ་བའི་སྐབས་འགན་འཛིན་ཡིན་ནའང་
རེད། ལན་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་མ་བརྒྱབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རིས་ཞིབ་ཀིས་ཁུར་ནས་བསེབས་པ་རེད། ཁུར་ནས་འདི་ནས་མང་
ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་སྙན་ཐོ་ནས་བཏོན་ཏེ་གཞི་ནས་བདའ་འདེད་བཏང་དུས། ཁུར་ཡོང་དུས་དོན་དངོས་ཐོག་གཙང་
མ་བཟོ་བའི་ལམ་ཁ་ཞིག་དུས་ཐོག་དུས་ཐོག་ལ་གཙང་མ་བཟོས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་ཚུལ་འདི་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཡང་མ་འོངས་
པར་ཡག་ཏུ་འགྲོ་གི་ཡོད་མེད་ཀི་ཐོག་ལ་འགན་ཁུར་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་གཅིག་ཡིན།  
 དེ་ནས་དཀའ་ངལ་གཅིག་སྟེ། ནོར་གིང་གི་རིས་བསུབ་དེ་རེད། ནོར་གིང་གི་འཛིན་སོང་འགན་འཛིན་དང་རིས་པ་དེ་ཚོ་ང་
ཚོའི་སར་ཐེངས་མང་པོ་སྐད་བཏང་བ་རེད། ཕན་ཚུན་ལ་གྲོས་བསྡུར་བས་པ་རེད། བཤད་རེས་བས་པ་རེད། མང་པོ་ཞིག་བས་པ་
རེད། ཡིན་ནའང་ནོར་གིང་གི་རིས་བསུབ་དེ་རིས་བསུབ་ཚང་མ་དང་མི་འད་བའི་ལམ་ཁ་ཞིག་ཡོད་བསད་པ་རེད། དཔེ་ཆ་བཞག་པ་
ཡིན་ན། ང་ཚོ་འདིའི་ནང་ལ་ག་རེ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། “ངེས་སྟོན་པ་དང་ཁག་ཅིག་གིས་རིས་བསུབ་བཀའ་ཁྲོལ་བཏང་བ་ལ་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་ལྟར། ”ཞེས་གཉིས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དངོས་གནས་བས་ན། རིས་བསུབ་
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དེ་འད་ཡོང་བའི་སྐབས་ལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་རིས་བསུབ་ལྟར་འགྲིག་པ་ཡིན་ཟེར་བ་འགྲོ་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་རིང་
ངེས་སྟོན་པ་དང་ཁག་ཅིག་གིས་རིས་བསུབ་ཀིས་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་། དེའི་རེས་ལ་ཡང་བསར་རིས་བསུབ་ཅིག་ཡོང་། དེ་འད་
འགྲོ་བ་སོང་ཙང་། དེ་ལ་དོགས་པ་ཞིག་གང་རེད་ཅེ་ན། ངེས་སྟོན་པ་དང་འབེལ་ཡོད་ཁག་ཅིག་ལ་རིས་བསུབ་གཏོང་བའི་སྐུ་དབང་
ཡོད་དམ་མེད། དེ་དི་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། ངེས་སྟོན་པ་དང་མཉམ་དུ་རིས་བསུབ་གཏོང་མཁན་དེ་འབེལ་ཡོད་ཀི་རིས་པ་རེད་དམ། 
ཡང་ན་བདེ་དོན་འགན་འཛིན་རེད། རིས་རོག་དེ་སུ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་དེའང་དི་བ་རེད། དེ་དཀའ་ངལ་གཅིག་
བས།  

དེ་ནས་གཉིས་པ་དེ། རྒྱ་གར་གི་རིས་ཞིབ་པ་ཡོང་བའི་སྐབས་ལ་ཆོག་མཆན་བཀོད་པ་དེ་ཡིས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་
ཀི་རིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ལ་དེས་འཐུས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། གལ་སིད་རྒྱ་གར་གི་རིས་ཞིབ་པས་རིས་བསུབ་བཏང་སྟེ་
དག་མཆན་བཀོད་པ་དེས་ང་རང་ཚོའི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་རིས་བསུབ་ལ་འཐུས་པ་ཡིན་ན། འཐུས་པ་རང་རེད། དེས་མ་
འཐུས་པ་ཡིན་ན། དེ་ཡང་མ་འོངས་པར་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་རེད་འདུག དེ་ནས་ངེས་སྟོན་པ་དང་འབེལ་ཡོད་ཁག་ཅིག་
གིས་རིས་བསུབ་གཏོང་ཆོག་གི་རེད་ཅེས་ཆོག་མཆན་ཡི་གེ་ཞིག་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཕག་བིས་དེ་ཡིས་དངོས་གནས་
རིས་བསུབ་གཏོང་བར་ཁུངས་འཁྱོལ་གི་རེད་དམ་མ་རེད། དེའང་མ་འོངས་པར་གཙང་མ་མ་བས་པ་ཡིན་ན། རིས་བསུབ་གཏོང་
བའི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་ད་དུང་ལྷག་འདུག་ས་རེད། དེར་ངེས་པར་དུ་ཞིབ་འཇུག་ནན་པོ་བས་ཏེ་མ་འོངས་པར་རིས་ཀི་སང་
ནས་འགན་ཆེན་པོ་ཞིག་བཞེས་དགོས་ཀི་འདུག དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་ནོར་གིང་གི་འཛིན་སོང་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས། ང་ཚོས་
སྐད་ཆ་རིམ་པར་བཤད་པའི་སྐབས་ལ། ད་མ་འོངས་པར་ནོར་གིང་གི་འཛིན་སོང་དེར་རེས་མར་རིས་རོག་དེ་འད་མི་ཡོང་བའི་རེ་བ་
ཡོད་ཅེས་འབེལ་ཡོད་དེ་ཚོས་བཤད་ཀི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཅེ་ན། ང་ཚོའི་འཛིན་སོང་ནས་ལས་ཀ་བེད་དགོས་མཁན། འཕོ་
འགྱུར་འགྲོ་བ་རིགས་གཅིག་འཕོ་འགྱུར་ཕིན་པ་རེད། འགྱུར་ལོག་འགྲོ་དགོས་པ་རིགས་གཅིག་འགྱུར་ལོག་འགྲོ་སོང་། སོང་ཙང་མ་
འོངས་པར་དེ་འདའི་རིས་རོག་ཕལ་ཆེར་བསེབས་ཀི་མ་རེད། མི་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཆེན་པོ་ང་ཚོས་བེད་ཀི་ཡོད་ཅེས་འབེལ་ཡོད་
འགན་ཁུར་མཁན་གིས་གསུངས་སོང་། སྐབས་དེ་དུས་སེར་ལ་ཚོར་སང་ག་རེ་བྱུང་སོང་ཞེ་ན། སི་ཡོངས་ནས་རིས་རོག་གི་གནས་
སྟངས་དེ་འད་ཡོང་བ་དེ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་རེད། ཡིན་ནའང་མ་འོངས་པར་རིས་རོག་དེ་འད་མི་ཡོང་བར་སིར་བཏང་འགན་ཁུར་དང་
ལེན་བེད་རྒྱུ་དང་། རིས་རོག་དེ་ཚོ་འབེལ་ཡོད་ཀི་མི་ཡང་འཕོ་འགྱུར་ཕིན་ཡོད་ས་རེད་སྙམ་པའི་ང་ལ་ཚོར་སང་དེ་འད་ཞིག་བྱུང་
སོང་། སོང་ཙང་དེ་རིང་ང་ཚོའི་སྙན་ཐོ་འདི་ཁུར་ཡོང་བ་རེད། དེའི་ནང་ལ་རིས་བསུབ་བཀའ་འཁྲོལ་གཏོང་མཁན་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་དང་དེ་སོན་གི་ངེས་སྟོན་པ་དང་འབེལ་ཡོད་ཀིས་རིས་བསུབ་བཀའ་ཁྲོལ་ཚང་མ་ཡོང་བསད་པ་རེད། དེ་འད་བས་ཏེ་ཕིན་པ་
ཡིན་ན། མ་འོངས་པར་མང་གཙོ་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༧ པ་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་འགན་ཁུར་ལན་
འདེབས་སོགས་ལ་འགྲོ་རོགས་བས་ན་ཡག་པོ་འདུག ད་ནོར་གིང་གི་སྙན་ཐོ་དེ་ཕིར་འཐེན་བེད་དང་འཕར་འགངས་བེད་ཟེར་བ་དེ་
འད་ཡོང་བསད་པ་དེ་ལ། ད་ལྟ་བསམ་ཚུལ་ཞིག་བསེབས་སོང་། གལ་སིད་དེ་འད་ཡོང་བ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པར་ནོར་གིང་ཚོགས་
ཆུང་གི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་དེ་ཚོས་ལས་ཀ་བེད་ཐུབ་དང་མི་ཐུབ་སོགས་ཀི་སང་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་རེད། རྒྱུ་མཚན་ག་
རེ་བས་ཏེ་ཟེར་ན། ང་ཚོ་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲོས་ཚོགས་དང་དེ་འདའི་ནང་ལ་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་པ་རེད་ཟེར་
མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་དེ། དངོས་གནས་ཀིས་ལས་ཀར་བསྐོ་བའི་སྐབས་ལ་དཀའ་ངལ་རིགས་གཅིག་འཕད་བསད་པ་དེ་དངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།  
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་བགྲོ་གེང་གི་ཆ་ཤས་བླངས་པའི་ཐོག་ནས་
ག་རེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཞེ་ན། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་
ཁང་གི་རིས་ཁྲ་དང་ང་རང་ཚོས་སི་ཁྱབ་ཀིས་རིས་ཞིབ་གནང་བ་དང་མཐུན་པ་བཟོ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་མང་པོ་
ཞིག་འདུག དེ་རིང་ངས་ག་རེ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཟེར་ན། རིས་ཞིབ་དེ་འདང་ངེས་ཤིག་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་
ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། མང་པོ་ཞིག་ལ་རིས་ཞིབ་དེ་དུས་ཐོག་ལ་བྱུང་མ་ཐུབ་པའི་རེན་གིས་དེ་འད་བྱུང་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས། དེ་རིང་
མང་པོ་ཞིག་གིས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་སོང་། ཡང་བསར་དེ་ག་རང་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་ཏེ་རིས་ཞིབ་བེད་མཁན་གི་མི་འདང་ངེས་ཤིག་
བསྐོ་གཞག་གནང་དགོས་པ་དེ་འཛིན་སོང་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་མཇུག་
འདེད་གནང་བ་དེའི་ནང་ལ་རིས་སྙན་ཡོད་པའི་ནང་ནས། སེ་ཚན་གཅིག་ནས་གཅིག་ལ་འགྲོ་བ་ལྟ་བུ། དེ་ང་ཚོ་ལའང་སོན་མ་དཀའ་
ངལ་འཕད་སོང་། ང་རང་ཚོ་འདི་ནས་རིས་སྙན་ཡོད་པའི་ལས་བེད་ཅིག་གིས་གནས་སོར་བས་ཏེ་སེ་ཚན་གཞན་པ་ཞིག་ལ་ཕིན་པ་
ཡིན་ན། དེའི་སེ་ཚན་དེ་ང་རང་ཚོའི་ཁོར་ཡུག་འདི་རང་ལ་ཡོད་ན་ངེས་པར་དུ་མཉམ་རུབ་གནང་དགོས་ཀི་འདུག་བསམ་གི་ཡོད། 
ད་ལྟ་འདི་ནས་རིས་སྙན་བྱུང་བཞག་པ་ཞིག རིས་སྙན་སེ་ཚན་གཞན་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང་རེད། ལྷན་ཁང་གཞན་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང་
རེད། ག་པ་ལ་བསེབས་ཡོད་ནའང་ང་རང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་འདིའི་ནང་ལ་ཡོད་པ་དང་། མཉམ་རུབ་བེད་པའི་འགན་ཡོད་དུས། 
འཕར་བྱུང་བའི་རོག་གྲ་དེ་ང་ཚོས་ཤེས་ཀི་མེད་ལབ་ན། ར་བ་ཉིད་ནས་འགྲིག་གི་མི་འདུག དེ་འད་ཁ་ཤས་ཤིག་འདུག ད་ལྟ་རིས་
སྙན་བྱུང་བ་ལ་ད་ལྟ་སེ་ཚན་གཞན་པ་ཡིན་ནའང་འད། ག་པ་ལ་ཡོད་ནའང་ང་རང་ཚོའི་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ཡོད་བསད་པ་དང་། 
མཉམ་རུབ་ཀིས་འགན་ཡོད་དུས་དེ་ལ་ཕག་རོགས་གནང་ནས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པའི་འགན་བཞེས་དགོས་ཀི་འདུག དེ་བྱུང་བ་ཡིན་
ན་ང་ཚོ་ཡག་པོ་དང་གཙང་མ་ཆགས་ཐུབ་པའི་རེ་བ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དང་། དེ་ནས་ད་ལྟ་ནོར་གིང་གི་རིས་སྙན་དེའི་ནང་ལ་
ཤོག་གྲངས་ ༡༩ ནང་ལ། “R.S.Rana ཡི་མིང་ཐོག་ལ་ཡོད་པའི་ག་འཁོར་དེ་བཞིན་མ་འོངས་པར་གཞན་ལ་བཙོང་པའི་སྐབས་
དཀའ་ངལ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཁས་ལེན་བས་བྱུང་བས་འགྲིག་པ་བས།” ཞེས་པ་དེ་ཏག་ཏག་བསད་ཨེ་ཡོད་དམ་བསམ་གི་འདུག 
དེར་བརྟེན་འབྱུང་འགྱུར་ཡང་དེ་འད་དཀའ་ངལ་འཕད་སིད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་མིང་བསྒྱུར་བེད་པའི་ལམ་ཁ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་
ན། ངེས་པར་དུ་མིང་བསྒྱུར་གནང་དགོས་པ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན། མ་འོངས་པར་སེ་ཚན་གཞན་པ་དེ་འད་ལ་དེའི་
རིགས་དེ་ཡོང་མི་སིད་པ་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག མ་འོངས་པ་དེ་འདའི་ལམ་ཁ་ཆགས་མི་སིད་པ་མ་རེད། དེའི་
མིང་བསྒྱུར་རང་བེད་དགོས་ཀི་རེད་བསམས་སོང་། དེར་བརྟེན་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
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སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཁག་ཅིག་གིས་ཚོགས་ཆུང་གི་མཐའ་མའི་རྒྱབ་གཉེར་ཐག་གཅོད། མཐའ་
མའི་ཐག་གཅོད་དེ་གྲོས་ཚོགས་ནས་གནང་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོའི་རྒྱབ་གཉེར་རེད།དེ་གནང་བ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་དོགས་འདི་ཁག་
ཅིག་ཕེབས་སོང་། ངས་དོགས་འདི་ཕེབས་རིམ་བཞིན་མར་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟའི་ཆར་ནོར་གིང་གི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
མི་དེ། དཔལ་ལན་སིད་སོང་མཆོག་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཚབ། སྐབས་དེ་དུས་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་སོབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ། 
བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས། ཚོགས་མི་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག ཚོགས་མི་ཀིམ་ཡེ་ཤེས་ལགས། ཚོགས་
མི་བདེ་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། ད་ལྟ་སི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ཆོས་རིག་དྲུང་ཆེ་ཚོགས་མི། དེ་
བཞིན་རྒྱ་གར་བ་ Chitranjan Dua བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ། Rajiv Mehrotra དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཚོགས་མི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། ད་ལྟ་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག ཚོགས་འདུ་དེའི་ཉིན་མོ་དེ་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་འདུག དགོངས་པ་
ཞུས་པ་དེ། དུས་ཚོད་ཚང་ནས། ལོ་གསུམ་གསུམ་གི་དུས་ཡུན་མ་གཏོགས་འདུག་མི་དགོས་པས་ལོ་གསུམ་ཚང་སྟེ་དགོས་པ་
ཞུས་འདུག ལོ་གསུམ་ཚང་སྟེ་དགོངས་པ་ཞུས་པ་དེ་ཚིག་ཐོ་དེའི་ནང་ལ་གསལ་འདུག ད་ལྟའི་གནས་བབ་ལ་སོབ་དཔོན་ཟམ་
གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མར་ཕུད་པའི་ལྷག་མ་ཚང་མ་ཚོགས་མི་ཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོས་མཚན་འབོད་དགོས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། ཕི་ཚེས་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་ཀི་ཉིན་མོ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་མཁན་གི་མི་དེ་ཚོ་སིད་སོང་མཆོག་དང་།  སོབ་
དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ། ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་དང་། སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས། ཀིམ་ཡེ་ཤེས་དེ་ཚོའི་མཚོན་དེའི་ནང་ལ་
ལབ་དགོས་པ་དེ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའི་ཉིན་མོ་དེར་མི་དེ་ཚོ་ལས་མེད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ར་བའི་ཚོགས་མིའི་ནང་ལ་མི་མང་
པོ་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་དེ་ཡིན།སྐབས་དེ་དུས་གནད་དོན་འདི་དང་འབེལ་བའི་ཐག་གཅོད་དེ་བོད་ཡིག་དང་ཨིན་ཇི་གཉིས་ཀའི་ནང་
ལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་གང་ཡོད་པ་དེ་ཚང་མ་སྙན་ཐོ་དེའི་ནང་ལ་བིས་ཡོད། དེ་བསར་ཟློས་བེད་མི་དགོས་པ་བོས། དེར་གོ་བ་ཡག་པོ་
ལེན་རོགས་བོས། དེར་རྒྱབ་ལོངས་ཀི་ཚིག་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཚང་མར་འགྲེལ་བཤད་ཞུ་དགོས་པ་ཡོད་ཀི་
མ་རེད་བསམ་གི་འདུག རྣམ་པ་ཚང་མ་མཁྱེན་པའི་བདག་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཐུགས་
འགན་བཞེས་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་དང་། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ང་ཚོས་མཐའ་མའི་རྒྱབ་
གཉེར་ནང་ལ་ཞུས་པ་ལྟར་ལོ་རེར་ཉུང་མཐའ་ལ་ཐེངས་གཉིས་ཚོགས་དགོས་ཞེས་བིས་ཡོད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་བས་པ་ཡིན་ན། ཏན་
ཏན་ཡག་པོ་ཆགས་ཀི་རེད་བསམ་པའི་རེ་བ་དེ་བརྒྱབ་དང་རྒྱག་མུས་ཡིན།  

དེ་ནས་རིས་སྙན་དང་འབེལ་བའི་ང་ཚོའི་རྒྱབ་གཉེར་སྙན་ཐོ་བཅུ་གཉིས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།  མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་
ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་དེ་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་གོང་མ་དེས་ ༢༠༡༡།༨།༨ ཉིན་ཐག་གཅོད་བས་
པ་དེ་རེད། དེ་ཡི་ནང་སྐབས་དེས་ཆོས་རིག་དྲུང་ཆེ་མཆོག ད་ལྟའི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གནང་བཞིན་པ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ལགས། 
བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་ཟུང་དྲུང་ཨོ་རྒྱན་ལགས་ཟམ་ལགས། ནོར་གིང་གི་རིས་པ་ཟུར་པ་བསྟན་འཛིན་བསོད་ནམས་ལགས། དེ་
དག་གིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཏེ། ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པའི་རྒྱབ་གཉེར་སྙན་ཐོ་གཞིར་བཟུང་གིས་ཐག་གཅོད་གནང་སྟེ ། ཐག་
གཅོད་གནང་བ་དེར་སྐབས་དེའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ལ་ཕུལ་ནས་ཉིན་མོ་དེའི་ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་ ༧།༣༠ ལ་མཚན་རྟགས་བཀོད་དེ་
ང་ཚོའི་ལག་ལ་རག་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་རེད། དེ་གཞི་ལ་བཞག་ནས་འགྲིག་པར་བཏང་བ་རེད། ར་བའི་རྒྱབ་ལོངས་ཀི་གནས་ཚུལ་དེ་
ཚོ་ཚང་མ་འགྲོ་མི་དགོས་པ་བེད། ཡིག་ཆ་དེ་གཞི་ལ་བཞག་ནས་ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གིས་གནད་དོན་དེ་འགྲིག་པར་རྒྱབ་གཉེར་
ཞུས་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་མང་རིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠ ཇ༌ ༡༩ འདིའི་ནང་ལ། གནད་དོན་གཉིས་ཡོད་པ་རེད། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་
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དང་འབེལ་བའི་ལས་བེད་ཚུལ་ཁྲིམས་དབངས་ཅན་དང་བསོད་ནམས་ཆོས་འཛོམས་གཉིས་ཀི་སྐོར་དེ་རེད། འདིའི་ནང་ལ་ཁོ་རང་
ཚོས་བཀའ་ལན་ག་རེ་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། རིས་ཁང་གིས་འཐུས་ཤོར་ཕིན་འདུག བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་བརྒྱ་ཆ་བསྡུ་མ་
ཐུབ་པ་འདིའི་ནང་ལ་གསལ་པོ་བིས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ཚུལ་ཁྲིམས་དབངས་ཅན་དགོངས་པ་ཞུས་ཏེ་ཡོད་པ་
མ་རེད། ཕི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་ཚར་ཡིན་ས་རེད། བསྡུ་ཐབས་བལ་འདུག དེའི་ཐོག་ད་ལྟ་ང་ཚོས་འགྲིག་པར་བཏང་བ་རེད། བསོད་
ནམས་ཆོས་འཛོམས་ཡེ་ཤེས་དེ་ས་ལས་བེད་རེད། དེ་ས་བར་དུ་ཕུལ་འདུག དེ་ནས་ཆོད་གན་ཚོང་ཤག་རེད་ཟེར། ཆོད་གན་ཚོང་
ཤག་ཡིན་དུས་ཟླ་ཕོགས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར། ཟླ་ཕོགས་མེད་དུས་དེ་ཕུལ་དགོས་པ་ཆགས་ཀི་མི་འདུག་ཅེས་བིས་འདུག བོད་ཀི་
ཡུལ་མི་ཡིན་མིན་དེ་ང་ཚོར་བཤད་རྒྱུ་མེད། དེ་རྣམ་པ་ཚོས་ཐག་གཅད་རོགས་བོས་ཞེས་ཚུར་དི་བ་ཞིག་དིས་གནང་འདུག དེ་ང་
ཚོས་ཡུལ་མི་ཡིན་མིན་དེ་ཕར་བཞག་པ་རེད། ར་བའི་ཨ་རིའི་མི་སེར་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ་ཆེད་ལས་པའི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་དེ་ས་
ལས་བེད་བས། བར་སྐབས་ཤིག་ནས་ལས་བེད་མེད་པ་ཆགས་ནས། ལས་ཀ་དེ་ཁོ་རང་ལ་བོགས་མར་བཏང་གི་འདུག བོགས་
མར་བཏང་ནས། བོགས་མར་དེ་ལ་བརྒྱ་ཆ་སད་དགོས་གསལ་པོ་མེད་དུས། ཟླ་ཕོགས་མེད་ཙང་ང་ཚོས་ད་རེས་འགྲིག་པ་གཏོང་
དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

དེ་ནས་ནོར་གིང་གི་རིས་བསུབ་དང་འབེལ་བའི་སྐོར་ནས་ཁག་ཅིག་གིས་གསུངས་སོང་། བརྒྱ་ཆའི་བརྒྱ་རིས་བསུབ་དེ་
འགྲིག་པ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཞིག་རེད། དེ་ཡིན་པ་ནང་བཞིན། ང་ཚོའི་སྙན་ཐོའ་ིམཐའ་མའི་རྒྱབ་གཉེར་ནང་ལ་དོན་ཚན་
དྲུག་པ་དེ་ཧ་ཅང་ནས་གསལ་པོ་ཞིག་བིས་ཡོད་པ་རེད། མཐའ་མའི་རྒྱབ་གཉེར་དྲུག་པའི་ནང་ལ་ཤོག་གྲངས་ ༢༥ ནང་ལ། ད་ལྟའི་
རིས་བསུབ་གཏོང་བའི་ལམ་ལུགས་དེ་ངེས་སྟོན་པ། སི་ཁྱབ་འགན་འཛིན། བདེ་དོན་འགན་འཛིན། རིས་དཔོན་དེ་དག་གིས་མཐའ་
མའི་རྒྱབ་གཉེར་བས། དེས་ཐོག་ནས་གཏོང་གི་འདུག དེ་ཡག་པོ་མི་འདུག མ་འོངས་པར་རིས་བསུབ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ལམ་ཁ་ཡག་པོ་
བེད་དགོས་ཀི་འདུག ད་ལྟ་ཚར་བ་དེར་ཆེད་མངགས་ལམ་སྟོན་གནང་ཡོད། རིས་བསུབ་དེའང་གལ་ཆེན་པོར་བརིས་དེ་སྙན་ཐོའ་ི
ནང་ལ་བིས་ཡོད། མ་འོངས་པར་བེད་ཕོགས་དེ། དེ་བཞིན་རིས་བསུབ་གཏོང་བའི་སྐབས་སུ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཡར་སྙན་
སེང་ཞུ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསད་འདུག ང་ཚོའི་བཀའ་ཤག་ཡིན་པ་ཡིན་ན། མི་གཅིག་གི་ཚོགས་ཆུང་། མི་གཉིས་ཀི་
ཚོགས་ཆུང་། མི་གསུམ་གི་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཏེ་ལམ་སོལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད། མ་འོངས་པར་
གོང་དུ་ཕག་སེལ་ཚོགས་དྲུང་གིས་གསུངས་པ་བཞིན། འགྱུར་བ་ཞིག་ཕིན་པ་དེ། ང་ཚོ་ལ་ཡང་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་། གསུང་གི་འདུག 
དེ་ཚོ་ཚང་མ་བདེན་པ་རེད། ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

དེ་ནས་དོན་ཚན་ ༡༠་ཇ་༥༦༽ གོང་དུ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་པ་དེ། འདི་རེད་རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་མི་ R. S. Rana 
ཡི་མིང་ཐོག་ལ་ཡོད་པའི་ག་འཁོར་དེ་རེད། དེ་ཁ་སང་ང་ཚོ་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་མི་
གཅིག་གི་མིང་ཐོག་མོ་ཊ་ཉོས་པའི་སྐོར་དེ་རེད། དེ་ག་རེ་བས་ཏེ་ཉོས་པ་རེད། སོན་མ་དེ་ཚུར་མིང་བསྒྱུར་བས་ཏེ་བསྒྱུར་དགོས་པ་
རེད་གསུངས་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོས་བསྒྱུར་བར་ཐབས་ཤེས་བེད་ཀི་ཡོད་གསུང་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བིས་པའི་སྐབས་སུ་ Taxi 
རེད། ཡིན་རྒྱུ་དེ་ག་འཁོར་རེད། ག་འཁོར་དེ་ང་ཚོ་བོད་མིས་ཉོ་ཐུབ་ཀི་མེད། ཆོག་མཆན་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརྟེན་ཡུལ་
མིའི་མིང་ཐོག་མ་ཉོས་རང་ཉོས་རེད། རྒྱ་གར་གི་མི་དེའི་མིང་ཐོག་ལ་དེ་ས་ནས་མང་པོ་ཉོས་པ་ཡིན། རིང་པ་ཆགས་པ་དང་ཕར་
བཙོང་པ་ཡིན། བཙོང་དུས་དཀའ་ངལ་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད། མ་འོངས་པར་ར་བ་ཉིད་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་མ་རེད། དེར་བརྟེན་ང་
ཚོས་ཡིད་ཆེས་བས་ཏེ་འདི་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་མེད་པའི་ངོས་འཛིན་བས་པ་རེད། ཚུར་བསྒྱུར་བ་དེ་ལས་ས་པོ་ཡོད་ས་རེད་དེ། 
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ཡང་ཚུར་བསྒྱུར་བའི་དབང་དུ་བཏང་ན་ག་འཁོར་བེད་དུ་འཇུག་གི་ཡོད་ས་མ་རེད། མི་སེར་པའི་མོ་ཊ་ལ་དེ་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཙང་། 
ང་ཚོས་ཆེད་མངགས་བསམ་བློ་མང་པོ་བཏང་སྟེ་འདི་འགྲིག་པར་བཏང་བ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

དེ་ནས་གོང་དུ་ངའི་རོགས་པས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། དེ་ས་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་རང་ཉིད་ཡོད་པ་
རེད། ངའི་ཕག་རོགས་སི་འཐུས་གཞན་པ་དེའང་ཡོད་པ་རེད། མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༦ པ་དང་། ད་ལྟའི་བར་
ལ་ཡིག་ཆ་ཕུལ་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཕིན་སོང་། སྐབས་དེ་དུས་གྲོས་ཆོད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ས་མོའ་ིཚིག་
ཐོ་དང་བཀོད་ཁྱབ་ཡི་གེ་མང་པོ། སོན་མ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་གསར་པ་མང་པོ་རག་སོང་། དེ་ག་ནང་བཞིན་ནང་གསེས་ཡིག་ཆ་
ཁག་ཅིག་རག་སོང་། དེ་འདའི་རྒྱུ་མཚན་ཁག་ཅིག་ལ་བརྟེན་ནས། ད་རེས་འགྲིག་པ་ཁག་ཅིག་ཆགས་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་
ཚང་མས་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༦ པའི་སྙན་ཐོ་ནང་ལ་དེ་ཚོ་རིས་བསུབ་བཏང་བ་འགྲིག་མི་འདུག འགན་
འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས། ལམ་སྟོན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལམ་སྟོན་ནང་བཞིན་གིས་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ཀིས་བཀའ་འཁྲོལ་གང་ཡོད་པའི་ཚིག་དེ་སྙན་སོན་ཞུ་མི་དགོས་པ་བས། ཡིག་ཆ་དེའི་ནང་ལ་ཧ་ཅང་གི་གསལ་པོ་བཀོད་
ཡོད། ལུང་དངས་ནས་བཀོད་ཡོད། དེ་བཞིན་ང་ཚོས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཏེ་བཏང་བ་རེད་མ་གཏོགས། རིས་བསུབ་དེ་ཧ་ཅང་ནས་
འགྲིག་ནས་བཏང་བ་ཞིག་མ་རེད། དེ་གནད་འགག་གཅིག་ཡིན།  

དེ་ནས་མཐའ་མ་དེ་ལ། དི་བ་མཐའ་མ་དེར། སྙན་ཐོ་དེ་ཕར་འགངས་བེད་དང་མི་བེད་ཟེར་བ་དེ་གྲོས་ཚོགས་རྣམ་པ་ཚོའི་
སྐུ་དབང་རེད། དེར་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་ཆེན་པོ་ཡོད་རེད་བསམ་གི་མི་འདུག དེ་ཞུས་དགོས་པ་དེ། ད་ལྟ་ལངས་བཞིན་ཡོད་པའི་སི་
འཐུས་དེ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་ནས་ཞུ་ཡི་མེད། སི་འཐུས་གང་ཟག་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཡིན་ནའང་དེ་
ལས་སྡུག་ཏུ་མ་གཏོགས། ཡག་པོ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག ད་ལྟ་གནས་སྐབས་འདིར་ཐག་བཅད་བཞག་པ་ཡིན་ན་
ཡག་པོ་མེད་འགྲོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དང་སགས་ནས་མཐའ་མ་དེ་ལ་དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ།  ང་
ཚོའི་སྙན་ཐོའ་ིཤོག་གྲངས་ ༢༦ ལ་གཟིགས་རོགས་གནང་། དོན་ཚན་ ༡༠༽ ཚིག་གཅིག་ཅུང་ཙམ་ནོར་འདུག དེ་ཡིས་གོ་ནོར་
ཆེན་པོ་ཐེབས་པའི་ཉེན་ཁ་འདུག དེ་ནོར་བ་དེ་ང་ཚོས་གནད་དོན་འདི་དང་འབེལ་བའི་ཆེད་མཁས་མི་ས་ལ་དིས་ཏེ་ཚིག་དེ་ཚུར་
བསེབས་པ་རེད། མཐའ་མ་དེ་བསྒྱུར་བར་ནོར་འདུག འདི་རེད། དོན་ཚན་ ༡༠༽ ནོར་གིང་གི་ཚོང་ལས་སེ་ཚན་ནང་ལོ་ལྟར་ལོ་
མཇུག་སྐབས་ཟོག་ལྷག་སོར་འབུམ་ ༢༣༠ ཡས་མས་བེད་ཀི་ཡོད་པ་དེས་དེ་གའི་བསྒྱུར་དཀའི། བསྒྱུར་དཀའ་རེད་མི་འདུག 
བསྒྱུར་ས་བ་རེད་འདུག ཡང་ན་བསྒྱུར་ལྟའི་མཁར་དབང་། Total Current Assets ཟེར་དུས་དངུལ་རང་དང་ཚང་མ་ཚུད་ཀི་
ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་བསྒྱུར་བདེ་བ་རེད་འདུག བསྒྱུར་བདེ་བ་བཟོ་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་
རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
ད་ལྟ་འདིར་ནོར་བཅོས་གནང་དགོས་པ་དེ་ནོར་བཅོས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལན་སིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལན་སིད་སོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནོར་བུ་གིང་ཁ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཚོགས་གཙོ་ནས་དྲུང་ཆེ་ནས་གསལ་བཤད་
ཞིབ་ཅིང་ཕ་བ་གནང་སོང་། དེ་ག་ནང་བཞིན་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས།མ ་འོངས་པར་བེད་
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ཕོགས་ཀི་ཐོག་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། ལམ་སྟོན་དོན་ཚན་བཅུ་ཡོད་པ་ཞིག་གནང་བ་དེ་ནོར་བུ་གིང་ཁའི་ངེས་སྟོན་པས་གཙོས་
པའི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་མཉམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་གནང་སྟེ། བེད་སྟངས་བེད་ལུགས་དེ་ག་འད་ཞིག་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་མེད་དེ། 
མུ་མཐུད་ནས་ལག་བསྟར་བེད་པའི་འབད་བརོན་དེ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཡོད་པ་རེད།  དེ་སའི་འགྲོ་སྟངས་འགྲོ་ལུགས་
དེའང་དམིགས་བསལ་མི་འད་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། རྒྱབ་ལོངས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཡོད་པ་ཚོགས་གཙོ་ནས་གསུངས་སོང་། ཕལ་
ཆེར་མ་མཁྱེན་པ་ནི་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག ཡིན་ནའང་སད་མར་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཀི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ཚགས་ཚུད་
དུ་གཏོང་ངེས་ཤིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། གཏོང་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་འབད་བརོན་གནང་གི་ཡིན། དེ་ས་
ནོར་གིང་གིས་ག་འད་ཞིག་བས་ཡོད་མེད་དང་། སི་ཚོགས་ལ་ཐུགས་ཕན་ག་འད་ཞིག་གསོས་ཡོད་མེད། དེ་ག་ནང་བཞིན། རིས་
ཁྲའི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་བྱུང་བཞག་པ་དེ་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་འགན་ཁུར་ནས་གྲོས་ཚོགས་ལ་མཐུན་འགྱུར་སོར་དགོས་ཀི་ཡོད་
པ་དང་། གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ། འགྲོ་སྟངས་འགྲོ་ལུགས་དེ་ཚོ་སོན་མ་ཡང་སྙན་སེང་ཞུས་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

དེ་ནས་གནས་ཚུལ་གཅིག་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཅིག་ནས་བཀའ་ཤག་མཉམ་དུ་འགན་འཁུར་དགོས་ཀི་རེད།  
དེ་རིང་འདིར་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་དང་ཕི་དིལ་བཀའ་བློན་ཐོག་ནས་གཅིག་གསུངས་གནང་སོང་། ཕི་དིལ་བཀའ་བློན་གི་སེར་
གི་གནད་དོན་ཡིན་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་གི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་ལྟ་བུ་ཡིན་ནའང་། ཨ་རི་ལ་
ཕེབས་དགོས་དོན་དེ་ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ནས་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བ་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཆག་ཡང་གཏོང་བའི་ཆེད་དུ་ཕེབས་པ་
རེད། གཞི་རའི་ཕེབས་པ་དེ་ཕི་ཟླ་ ༨ པའི་ནང་ལ་ཕེབས་ཏེ་ཕི་ཟླ་ ༩ པའི་གྲོས་ཚོགས་མ་ཚོགས་གོང་ལ་ཚུར་ཕེབས་པའི་ཐུགས་
གཏན་འཁེལ་བ་རེད། འབད་བརོན་དེ་ག་རང་གནང་བ་རེད་དེ། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བེད་གཅིག་ལ་ Visa དུས་ཐོག་
ལ་མ་རག་པའི་རེན་གིས་ཕར་འགངས་བེད་དགོས་བྱུང་བ་རེད། དེའི་རེས་སུ་ཕེབས་པ་ཡིན་དུས་ས་གནས་ཁག་གྲོས་བསྡུར་བེད་
དུས་སྐབས་ལ། ས་གནས་ཁག་གིས་ག་རེ་གསུང་གི་འདུག་ཅེ་ན། གཟའ་པ་སངས་དང་སེན་པ། ཉི་མ་གསུམ་ལ་ཁེལ་བ་བས་ཏེ་
ཕེབས་རོགས་བོས། གསུངས་དུས་སྐབས་སུ་ད་རེས་གཟའ་པ་སངས་ལ་འཁེལ་བ་བས་ཏེ་ཕེབས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དུས་ཚོད་ཀི་
བར་གསེང་ལ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། དེ་ས་རྣམ་པ་ཚོས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་རིམ་གཟིགས་ཡོད་མདོག་ཁ་པོ་རེད། ༸གོང་
ས་མཆོག་ཨ་རི་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་དེ་ཕི་ཟླ་ ༡༡།༡༣ ནང་ལ་བས་བཞག་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ཆིབས་བསྒྱུར་མ་
གནང་སོན་དང་། གཟའ་པ་སངས་དང་སེན་པ། ཉི་མ་གསུམ་ལ་བསྟུན་ནས་བཅར་བ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ག་ནང་བཞིན། དོན་
གཅོད་ཁག་གི་རིས་བསུབ་ཀི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་མཉམ་དུ་འགན་བཞེས་ཏེ་དོན་ཚན་དེ་ག་རང་གི་ཐོག་ལ་ཕི་དིལ་
ལས་ཁུངས་ནས་ལས་བེད་ཡར་བསྐོང་སྟེ། ཕི་དིལ་བཀའ་བློན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན། བཀའ་ཤག་ནང་ལ་གྲོས་བསྡུར་མང་ཤོས་
ཕལ་ཆེར་དེའི་སང་ལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཐེངས་དྲུག་བདུན་ཟེར་ནའང་ཚད་ཀི་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་རེས་རིས་བསུབ་གཏོང་རྒྱུའི་
གྲོས་ཆོད་ཁུར་རྒྱུ་བས་པ་ཡིན། ཡང་རྒྱབ་ལོངས་ཀི་ཡིག་ཆ་དེ་ཚོར་བལྟ་ཡོང་དུས། དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་དང་ཕི་དིལ་བཀའ་
བློན་གཉིས་མཉམ་དུ་ཕེབས་དགོས་པ་ཐུག་གི་ཡོད་དུས། བཀའ་བློན་གཉིས་ཀིས་མོས་མཐུན་དང་མཉམ་མཐུན་ཐོག་ནས་ད་རེས་
དེ་ཁུར་མི་དགོས་པ་བོས། རེས་མ་ཁུར་ན་ཞེས་བྱུང་བ་རེད་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་གིས་མཉམ་དུ་འགན་འཁུར་བའི་ཐོག་ནས་ཞུ་
བཞིན་ཡོད་མ་གཏོགས། དེ་ལས་འཕོས་པའི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

དེ་ག་ནང་བཞིན་ད་ལྟ་འདིར་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་རིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་བེད་འདང་ངེས་ཤིག་ཕུལ་
དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། དེ་བཞིན་སོན་མ་འདང་ངེས་ཤིག་ཕུལ་གི་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་ས་རིས་ཞིབ་འགན་
འཛིན་གིས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དྲུང་འཕར་དེ་ག་རང་ང་ཚོ་རིས་ཞིབ་ལ་དགོས་ཀི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། བཀའ་ཤག་ནས་
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ཡིན་དང་ཡིན་ཞེས་ཕུལ་བ་ཡིན། དེ་ག་ནང་བཞིན་ལས་བེད་ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་ཆར་ལས་བེད་ཀི་ས་མིག་དྲུག་ཅུ་ཡོད་པ་ནས་ས་
མིག་བརྒྱད་སྟོང་པ་རེད། ལས་འབོར་ཉམས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ལས་བེད་བཅོ་བརྒྱད་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་རིས་ཞིབ་ནས་
གསུང་གི་འདུག་ཅེས་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་ཐོ་དེ་འབོར་བ་རེད། ལས་འབོར་ཉམས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ངོས་ནས་ག་ཚོད་དགོས་ཀི་ཡོད་
མེད་དེ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བའི་ཁ་གསལ་པོ་གནང་མ་སོང་། ཡིན་ནའང་སོན་ལ་ལས་བེད་ལྔ་ཞིག་ཕུལ་བཞག་ན་ཟེར། ས་མིག་དེ་
ཚོ་ཚང་མ་ཁེངས་ནས་འདང་གི་མེད་ན། ང་ཚོས་སར་བར་སར་ཆོག་གི་རེད་ཅེས་པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ལས་བེད་ལྔ་ཞིག་ཕུལ་
བཞག་ཡོད། ད་ལྟའི་ཆར་ས་མིག་སྟོང་པ་བརྒྱད་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཁེངས་པའི་ཐོག་ནས་ད་དུང་འདང་གི་མི་འདུག ད་
དུང་དགོས་ཀི་འདུག་ཟེར་ན། བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་ཡིན་དང་ཡིན། རིས་ཞིབ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་ལྷན་ཁང་ག་རེ་ཡིན་པ་ཡིན་
ནའང་། ལས་བེད་ཀི་མཐུན་རེན་སར་རྒྱུ་དེ་དམིགས་བསལ་བཀའ་ཤག་ལ་ལས་འགན་ཡོད་པས་དེའི་ཐོག་ནས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་
ཀིས་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན། མ་འོངས་པ་ལའང་མཐུན་རེན་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་སར་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་
རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
དེ་ཡན་ཆད་ཀིས་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༦ པའི་ཞིབ་འཇུག་སྙན་ཐོར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་བདའ་འདེད་
མཇུག་སོང་ཇི་གནང་གི་སྙན་ཐོ་ཕུལ་འབོར་བྱུང་བར་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་མཇུག་སོང་ཇི་ཞུས་ཀི་ལས་བསོམས་སྙན་ཐོ་
བཅས་དང་། ནོར་གིང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་གི་རིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༢༠༡༢ ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་སྙན་ཐོ་སྙན་
སོན་ཟིན་པ་དང་། དེའི་ཐོག་ལ་བགྲོ་གེང་དང་བཅས་པ་གྲུབ་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་སྙན་ཐོ་ཕར་
འགངས་གནང་དགོས་པའི་བཀའ་མོལ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་མཁྱེན་རྟོགས་བེད་དགོས་པ་གཅིག་ལ། མང་ཚོགས་
རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༦ པའི་ངོས་ནས་སྙན་ཐོ་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་གཅིག་ཕེབས་པ་རེད། སྙན་ཐོ་དེ་སྙན་སོན་ཞུས་པའི་
ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་གྲོས་ཆོད་བཞག་ནས། ད་ལྟ་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་བསེབས་བསད་ཡོད་
པ་རེད། ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་ནང་ལའང་གང་ལ་གང་འཚམས་གཙང་མ་བཟོས་ཟིན་པ་ཞིག་དང་།  གང་ལ་གང་
འཚམ་མཇུག་སོང་བེད་དགོས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་མཇུག་སོང་བ་རྒྱུ་དེ། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ནང་ལ་གྲོས་ཆོད་
འཇོག་རྒྱུ་ཞིག་ཁུར་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོའི་བློ་ངོར་སྙན་ཐོ་དེ་ངོས་ལེན་གནང་ན་འགྲིག་གི་མེད་འགྲོ་
བསམ་པ་འད་ཞིག་མཐོང་གི་ཡོད། དེ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཀིས་མོས་མཐུན་གནང་བ་ཡིན་ན། དེ་ཡན་ཆད་ཀིས་མང་ཚོགས་རིས་
ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༦ པའི་ཞིབ་འཇུག་སྙན་ཐོར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་བདའ་འདེད་མཇུག་སོང་ཇི་གནང་གི་སྙན་ཐོ་
ཕུལ་འབོར་བྱུང་བར་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་མཇུག་སོང་ཇི་ཞུས་ཀི་ལས་བསོམས་སྙན་ཐོ་དང་།  ནོར་གིང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་
གཅེས་སོང་ཁང་གི་རིས་ལོ་ ༢༠༡༠ ནས་ ༢༠༡༢ བར་གི་རིས་ཁྲའི་གནད་དོན་གྲོས་ཚོགས་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་
སྙན་སོན་ཟིན་པའི་ཐོག བགྲོ་གེང་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ཡིན།  

ཉིན་གུང་ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་དགུང་ཚིགས་བར་གསེང་ཡིན། 
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ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་གི་ཐུན་གསུམ་པ། 
 

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གཉིས་པ། ཁྲིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་བརོད་པ་གཉིས་པ། ལས་རིམ་གཉིས་པའིཀ 
བཙན་བོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སིག་གཞི་བསར་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༦ ལ་བཟོ་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར་ཡིག་ཆ་
ཨང་ ༥༡ ལ་གཟིགས་རོགས་གནང་། བཟོ་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་སིག་གཞི་བསར་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༦ པའི་བཟོ་བཅོས་ཁྲིམས་
འཆར་ཚིག་བརོད་རིང་པ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་རང་དེ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ༤༧ པའི་ནང་གསེས་བཞི་པ། 
འོས་གྲངས་ཞིབ་བཤེར་སྐབས་འོས་ཐོབ་གྲངས་འབོར་མང་རིམ་བསྟར་བསིགས་ཀིས་མིང་དང༌། ཕ་ཡུལ། ད་ལྟའི་སོད་གནས། ད་
ལྟའི་ལས་གནས་སམ་སོན་གི་ལས་གནས། འོས་གྲངས་ཇི་ཐོབ་ཀི་གྲངས་འབོར་གསལ་བཀོད་ཀིས་མིང་གཞུང་རེའུ་མིག་བཟོ་
འགོད་བེད་དགོས་པ་དང༌། ཟུར་དཔང་དུ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིཐོབ་ཁོངས་ནས་སི་འཐུས་རེ་
དམིགས་བཙུགས་གནང་དགོས། ར་འབོར་གི་གསུམ་ཆ་གཉིས་བྱུང་ཕིན་འོས་ཤོག་གྲངས་བཤེར་བེད་ཆོག དཔལ་ལན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག ཚིག་གཅིག་ཞུ་རྒྱུར། ར་བའི་ད་ལྟའི་ཚིག་བརོད་འདི་སོན་མ་ཡོད་པ་ཞིག་ཕར་འགྱུར་བ་བཏང་། དེ་རིང་ཡང་ཚུར་
འགྱུར་བ་བསེབས་ཡོང་བ་ཞིག་རེད། དེར་བརྟེན་བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་འདི་སི་དང་མ་འད་བ་དེ་བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་
འདིའི་ནང་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོ་ནས་སི་འཐུས་རེ་དགོས་ཞེས་པའི་སི་འཐུས་རེ་རེ་དེ་བསྐོ་མཁན་དེ་སུས་བསྐོ་དགོས་
གསལ་པོ་མེད་ཙང་། སོན་མ་ནམ་རྒྱུན་འགྲོ་སྟངས་ལ་འོས་བསྔུ་ལྷན་ཁང་གིས་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཕག་བིས་ཤིག་གནང་ནས་
འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད་ཀང་། འདི་ནས་བསྐོ་རྒྱུ་དེ་ཟུར་དཔང་དང་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བསྐོ་རྒྱུ་དེ་བཟོ་བཞག་པ་ཡིན་ན་གསལ་ཁ་
ཞིག་ཡོང་བ་དང་། བསར་བཅོས་ཀི་ཚིག་བརོད་རང་དང་འབེལ་བ་ཡིན་ན། དཔེར་ན་ལྷོ་ཕོགས་ནས་སི་འཐུས་ཤིག་ཡོང་དགོས་པ་
དང་བལ་ཡུལ་ནས་སི་འཐུས་ཤིག་ཡོང་དགོས་ན་འགྲོ་སོང་དང་བཅས་པ་མང་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོང་བས། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཞིག་
ཡར་སོན་དགོས་པ་དེ་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཁྲིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥༡ ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡི་ཡོད། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པར་དགག་བ། ཚུད་པར་དགག་བ་མེད་པར་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡིན། དེའི་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་བགྲོ་གེང་སི་འཐུས་དགེ་
བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགག་བ་དང་གང་ཡང་མེད། ཡིན་ནའང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་མདང་དགོང་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༦ ནང་ལ་འད་
པོ་གཉིས་ཡོད་རེད། དེའི་ནང་ལ་གཅིག་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་ཁུར་འདུག གཅིག་ལ་ཁུར་མི་འདུག་པས་དེའི་གནས་སྟངས་དེ་
ག་རེ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དོན་ཚན་ ༤༧ པའི་ནང་གསེས་ ༣ པ་དང་། དོན་ཚན་ ༦༨ པའི་ནང་གསེས་ ༡ པོ། ཟུར་དཔང་
སུ་བསྐོ་དགོས་ཀི་ཡོད་མེད་དེ་གཉིས་ཀ་ནང་གཅིག་པ་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་གཅིག་པ་བེད་དགོས་ཀི་མ་རེད་དམ་ཞེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མཆོག་གིས་ཁ་སང་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཞིག་བསམས་ཕེབས་པ་རེད། དེའི་ནང་ལོགས་ལ་
བསམས་ཕེབས་སྟངས་དེ་དོན་ཚན་ ༤༧ པའི་ནང་གསེས་ ༣ པ་དེ་བསམས་ཕེབས་འདུག དེར་བཟོ་བཅོས་གང་ཡང་མི་འདུག 
སོང་ཙང་དེ་དགོས་མ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན། དོན་ཚན་ ༦༨ པའི་ནང་གསེས་ ༡ པོ་དེ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་དེར་ཚིག་བརོད་
རིང་པ་དེ་རང་འཇགས་བསམས་ཕེབས་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དེ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་གི་ངོ་བོར་ཡོང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། 
བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དེ་མ་ཕིན་པ་ཡིན་ན་རིང་པ་དེ་རང་འཇགས་ལྷག་གི་རེད་ཅེས་ཞུས་ནས། བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་ཁུར་མི་
འདུག སོང་ཙང་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མཆོག་གིས་བསམ་བློ་བཏང་བ་དེ ་ཚིག་བརོད་རིང་པ་དེ་རང་ལ་གནས་ཐུབ་ན་སྙམ་ནས་
བསམ་བློ་བཏང་བ་དེ་རེད་འདུག དེའི་སང་ལ་དམིགས་བསལ་འགྲེལ་བརོད་དགོས་ཀི་ཡོད་དམ། སི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་
རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་དང་པོ་གཉིས་ཆ་འཁོད་པ་ལ་འཆར་གཞི ་བསིགས་པ་ཡིན། དོན་ཚན་ ༦༨ པའི་ནང་
གསེས་ ༡ པོ་དེ་ལ་སིད་སོང་གི་འོས་བསྡུའི་གྲངས་བཤེར་དེ་ཡིན་དུས། དམིགས་བསལ་ཁུར་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེའི་ཐོག་ལ་བགྲོ་གེང་མེད་པ་ཡིན། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིར་ལགས། 
 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གསལ་པོ་ཞིག་ཆགས་མ་སོང་། དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་བས་
ན་ཚིག་བརོད་རིང་པ་དེར་དགོངས་བཞེས་གནང་འདུག་གསུང་གི་ཡོད་རེད། ད་དུང་དོན་ཚན་  ༤༧ པའི་ནང་གསེས་ ༤ པ་ལ་
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བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་བཏོན་མཁན་གིས་བསར་བཅོས་དེ་ལ་མོས་མཐུན་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་ཚིག་བརོད་རིང་པ་དེ་
ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡོད་རེད། དེ་གསལ་པོ་ཆགས་མ་སོང་། གལ་སིད་ཚིག་བརོད་རིང་པ་དེ་ལ་ངོས་འཛིན་བས་པ་ཡིན་ན་དཀའ་
ངལ་འདི་འཕད་སིད་པ་རེད། ད་དུང་སིད་སོང་བཞེས་ཀི་ཡིན་ཟེར་མཁན་མི་ལྔ་དྲུག་ཅིག་ཡོད་སིད་ཀི་རེད་དེ་མ་འོངས་པ་འོས་ཤོག་
བླུགས་ཡོང་དུས་བརྒྱ་ཕག་ཐོན་སིད་ཀི་རེད། ན་ནིང་བརྒྱ་དང་དྲུག་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་རེད། དེ་གཅིག་རེད། གཉིས་པ་དེ་གཅིག་པ་
བཞག་གི་ཡོད་ན། ཟུར་དཔང་དུ་ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོ་ནས་སི་འཐུས་རེ་དགོས་ཟེར་ན། ཡང་སུ་བསྐོས་ཀི་རེད་དམ། སུ་ཡོང་
གི་རེད་གཅིག་པ་ཆགས་ཀི་མ་རེད་དམ། དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གསལ་པོ་ཆགས་མ་སོང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གྲོས་འཆར་འཁུར་མཁན་གིས་འཁུར་མེད་པ་དེ་ ༦༨ པའི་ནང་གསེས་དང་པོ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་
བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་མི་དགོས་པར། ཚིག་བརོད་རིང་པ་རང་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་དེ་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་དེ་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། གསལ་པོ་ཆགས་སོང་། བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་གིས་
དོན་ཚན་ ༦༨ ནང་གསེས་ ༡ པོ་སིད་སོང་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ཚིག་བརོད་རིང་པ་འདི་འགྲིག་གི་འདུག་གསུངས་ཀི་ཡོད་རེད་
དམ། དེ་འད་ཡིན་ན་མདང་དགོང་ང་ཚོས་འཆར་གཞི་བཏིང་བ་དེ་ཏག་ཏག་ཅིག་བསད་ཀི་མེད་དུས། ད་ལྟ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་
དེར་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་དིས་རུང་མ་དིས་རུང་དོན་དག་ད་ལྟ་བར་དུ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བསྐོས་ཀི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས་
གཞན་བསྐོས་མཁན་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་དང་པོ་དེ་དང་། གཉིས་པ་དེ་གཅིག་པ་གཅིག་རང་མ་འགྲོ་
ན་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་དེ་ལ་རྒྱབ་སོར་བེད་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག བསར་བཅོས་དེ་ག་རང་ལ་རྒྱབ་སོར་བེད་ཀི་ཡིན་དེ་གསལ་པོ་
བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སོན་མའི་ཚིག་བརོད་ཡོད་པ་དེ་ཟུར་དཔང་དུ་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོ་ནས་སི་འཐུས་རེ་དགོས་ཟེར་བ་དེ། སི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་གཏན་འཁེལ་ནས་ཕར་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། གལ་སིད་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་མེད་པ་དེ་འད་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཕོགས་བཞུགས་
སི་འཐུས་འགའ་གཏོང་བའི་དུས་བབ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མཆོག་གིས་བཟོ་བཅོས་གཅིག་ནང་
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ལོགས་ལ་གསལ་ཁ་ཞིག་གཏོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། གཞན་པ་དེ་ཚིག་བརོད་རིང་པ་རང་འཇགས་བཞག་དགོས་ཀི་འདུག་གསུང་གི་
ཡོད་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གསལ་པོ་མི་ཆགས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག ང་ཚོ་
འོས་བསྡུས་ནས་འགྲོ་བཞག་ན། དང་པོ་བཟོ་བཅོས་དེ་ཁུར་འགྲོ་གི་ཡིན། དེ་ནས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༦ ལ་ཕར་འགྲོ་ཡི་ཡིན། གཞན་
པ་ཁ་སང་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༦ ནང་དུ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ ༧ པའི་ནང་གསེས་ ༡ པོ་དེ་གཉིས་ལ་དམིགས་བསལ་འབེལ་བ་གང་
ཡང་ཆགས་ཀི་མི་འདུག དོན་ཚན་ ༥༡ གི་བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་དེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ་ངོ་ཡོད་སུམ་ཆ་གཉིས་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་
རེད། བསར་བཅོས་དང་བཟོ་བཅོས་གཉིས་གདམ་ཀ་བེད་ནས། དང་པོ། བསར་བཅོས་དང་བཟོ་བཅོས་གཉིས་གདམ་ཀ་བ་རྒྱུ་ཡིན། 
དོན་ཚན་ ༤༧ པའི་ནང་གསེས་ ༤ པ་དེ། བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་དེ་ཚོ་སོན་ལ་ཕག་བརང་རྒྱུ་དང་། 
བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་དེ་ཚོ་རེས་སུ་ཕག་བརང་རྒྱུ་ཡིན། དེ་གཉིས་གདམ་ཀ་ཡིན། དེའི་རེས་གཏན་
འབེབས་བེད་ཐུབ་མི་ཐུབ་ལྟ་རྒྱུ་རེད། དང་པོ། བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་བརང་རོགས་གནང་། 
༡༤ བྱུང་སོང་། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་བརང་རོགས་གནང་། ༡༣ བྱུང་སོང་། བཟོ་
བཅོས་ཚིག་བརོད་ཐོག་ཏུ་བབས་པ་རེད། བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། བཟོ་
བཅོས་ཚིག་བརོད་དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། 
 ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༦ པ་གཟིགས་རོགས་གནང་། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༦ པའི་དོན་ཚན་ ༤༧ པའི་ནང་གསེས་ ༣ པ་འདི་
སོན་མ་ང་ཚོའི་ཀ་ཁ་ག་ཡོད་པ་དེ་གཅིག་གཉིས་གསུམ་ཆགས་ནས་རེས་སུ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཏག་ཏག་མ་བསད་པ་རེད། དེའི་
ཆེད་དུ་ནང་གསེས་གསུམ་པ་མ་བཟོས་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་སོད་ཀི་མི་འདུག འདི་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། 
དགག་བ་མེད་པ་སོང་ཙང་འདི་སི་མོས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་ ༦༨ པའི་ནང་གསེས་ ༡ པོ་དེའི་སང་དུ་ཚིག་ཕན་བུ་
འགྱུར་བ་ཕིན་པ་རེད། གལ་སིད་ངག་ཐོག་ནས་གཅིག་པ་གཅིག་རང་བཟོས་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ནས་མང་བས་མོས་མཐུན་ཡོད་ན། 
གཅིག་པ་གཅིག་རང་བཟོས་བཞག་ན་ཡག་པ་མི་འགྲོ་བསམ་གི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་སི་འཐུས་ཀི་གྲངས་བཤེར་བེད་སྟངས་དེ་
རེད། དེ་བཞིན་སིད་སོང་གི་འོས་བསྡུ་གྲངས་བཤེར་བེད་སྟངས་དེ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ངག་ཐོག་ནས་བསར་བཅོས་ལ་ཚིག་གཅིག་
པ་བཟོས་པ་ཡིན་ན། ཟུར་དཔང་དུ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིཐོབ་ཁོངས་ནས་སི་འཐུས་རེ་དམིགས་
འཛུགས་གནང་དགོས་ཟེར་བ་དེ་རེད། ར་འབོར་གི་གསུམ་ཆ་གཉིས་དེ་འོས་ཤོག་གྲངས་བཤེར་བེད་ཆོག་ཅེས་པ་གཅིག་པ་རེད། 
བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དེ་འགྱུར་བ་བཏང་བ་ཡིན་ན། འོས་ཤོག་གྲངས་བཤེར་ཕོགས་བསོམས་སོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞིའི་འོས་
ཤོག་ཕོགས་བསོམས་གྲངས་བཤེར་བ་རྒྱུའི་དུས་ཚེས་ཉིན་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་། འགན་འཛིན་
ལས་འཕར་འདུ་འཛོམས་ཐོག་ཟུར་དཔང་དུ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིཐོབ་ཁོངས་ནས་སི་འཐུས་
རེ་དམིགས་འཛུགས་གནང་དགོས་ཟེར་བ་དེར། ར་འབོར་གི་གསུམ་ཆ་གཉིས་བྱུང་ཕིར་འོས་ཤོག་གྲངས་བཤེར་བེད་ཆོག འདི་སི་
མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་བསར་བཅོས་དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། 
 དེ་ནས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༨ པ་གཟིགས་རོགས་གནང་། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༨ པའི་བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ནང་དུ་ཁ་སང་
བློན་ཆེན་ལས་ཁུངས་ཟེར་བ་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་དང་གང་ཡང་མི་འདུག འདི་བཀའ་བློན་ལས་ཁུངས་བཟོས་ན་ཟེར་བ་དེ། བློན་ཆེན་དེ་
བཀའ་བློན་དུ་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ན་འགྲིག་ས་རེད་དམ། འདི་བསྒྱུར་བའི་ཐོག་ནས། དོན་ཚན་ལྔ་པའི་ནང་གསེས་དང་པོ་དེ་གཟེངས་
རྟགས་སོད་ཡུལ་འདེམས་སྒྲུག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༨ པ། བཀའ་བློན་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིའགན་འཛིན་དྲུང་ཆེ་དང་། ཁྱབ་ཁོངས་དང་
དམིགས་བསལ་སེ་ཚན་སོ་སོའ་ིདྲུང་ཆེའི་གནས་རིམ་ཅན་གི་འགན་འཛིན་རྣམས་ཀིས་སོ་སོའ་ིཁྱབ་འོག་ལས་བེད་ཁག་གི་ཁོངས་
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ནས་གཟེངས་རྟགས་སོད་ཡུལ་གི་འོས་མི་ཡོད་ཚེ། ལོ་གསུམ་རེའི་ནང་མི་གསུམ་ལས་མ་མང་བའི་ལོ་རྒྱུས་འགེངས་ཤོག་གཏན་
འབེབས་ལྟར་བསྐང་སྟེ་ལོ་དེའི་ཕི་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་ ༣༠ ནས་མ་འགངས་པར་གཟེངས་རྟགས་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་ལ་ངེས་
པར་འབུལ་ལམ་ཞུ་དགོས། དེ་སི་མོས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདི་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡིན། བརོད་པ་གཉིས་པ་ཟིན་པ་ཡིན། 
དེ་ནས་དོན་ཚན་ ༦ ནང་གསེས་ ༡༠ དེ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། གཟེངས་རྟགས་སོད་ཡུལ་གི་མིང་ཐོར་ཚུད་རྒྱུའི་འོས་ཆོས་
གཤམ་གསལ། འདས་མ་ཐག་པའི་ལོ་གསུམ་གི་ནང་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་དམ། སིད་སོང་། བཀའ་བློན། སི་འཐུས། ཁྲིམས་ཞིབ་
པ། རང་དབང་སེ་ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་བཅས་ཀིས་ལས་བེད་སོ་སོའ་ིརང་འཁྲིའི་འཆར་འཕར་ལས་དོན་གང་རུང་གི་ཐོག་
ཐུགས་འདོད་མ་ཁེངས་པའི་ཚིག་ཐོ་ཁུངས་ལན་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་པར་དབུས་ཀི་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་འཛིན་དང༌།  
ཡང་ན་བཀའ་ཤག་ནས་ངོས་ལེན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ། འདི་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདི་སི་
མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། བརོད་པ་གཉིས་པ་ཟིན་པ་ཡིན། 
 དེ་ནས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༩ པ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཁ་པར་བེད་སོད་ཀི་འགྲོ་གྲོན། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གི་སི་
འཐུས་རེ་ལ་རིས་ལོ་གཅིག་ནང་མཚན་གནས་རེས་འབེལ་གི་གཞུང་འབེལ་ལས་དོན་ཞུ་ཆེད་ཁ་པར་བེད་སོད་ཀི་རིན་འབབ་དོད་
ཧིན་སོར་ ༣༠༠༠།༠༠ རེ་དང་། ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་སི་འཐུས་རེ་ལ་ཧིན་སོར་ ༡༢༠༠༠།༠༠ རེ་ཞུ་སོད་ཆོག དེ་སི་མོས་ཀིས་
གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདི་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། བརོད་པ་གཉིས་པ་ཟིན་པ་ཡིན། 
 དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ནང་དུ་གཟིགས་རོགས་གནང་། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥༢ པ། འདི་བརོད་པ་གཉིས་པའི་ཐོག་ཏུ་ཐད་ཀར་
འགྲོ་རྒྱུ་རེད། དོན་ཚན་རེ་རེ་ཐོག་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན། བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
ཁྲིམས་ཡིག བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ༄༅། །བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁྲིམས་ཡིག དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདི་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། བརོད་པ་གཉིས་པ་ཟིན་པ་ཡིན། དོན་ཚན་དང་
པོ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ཀི་ཁྲིམས་ཡིག་མིང་དེ་རང་འཇགས། ཁྲིམས་ཡིག་འདི་ལ་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
ཁྲིམས་ཡིག བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༠ ཕི་ལོ་ ༢༠༠༣ ཞེས་འབོད་རྒྱུ། དེ་སི་མོས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་
འདི་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། བརོད་པ་གཉིས་པ་ཟིན་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བཞི་པ། དམིགས་ཡུལ་དེ་རང་འཇགས། བོད་
ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་རྒྱུན་འཛིན་སྨན་པ་དང༌། སོབ་གཉེར། སྨན་སོར། སྨན་རྫས། བརྟག་ཐབས། སྨན་བཅོས་ལག་ལེན་བཅས་
གཞུང་ལུགས་ལྟར་ཚད་ལན་ཡོང་ཐབས། དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། སི་འཐུས་འབའ་པ་
སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚིག་བརོད་རིང་པ་ཐོག་ཏུ་ལྷན་འཛོམས་ཀི་ཚོགས་མི་དེ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་
ད་ལྟ་བསར་བཅོས་ནང་ལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་དེ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་འདུག འོག་ཏུ་འོས་ཤོག་དང་འབེལ་
བའི་ཐོག་ལ་ཚོགས་མིའི་འོས་ཤོག་བསྡུ་དགོས་པ་དང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་མང་པོ་ཞིག་ཆགས་བསད་པ་ཡིན་དུས། དེ་གཉིས་
ཀི་བར་དུ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པའི་ཁྱད་པར་དེ་གང་འད་ཞིག་ཡིན་མིན་ཤེས་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
བཞི་པ་དེ་བསར་དུ་ཀློག་ཆོག་པ་གིས། དོན་ཚན་བཞི་པ། དམིགས་ཡུལ། རང་འཇགས། བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་རྒྱུན་འཛིན་སྨན་
པ་དང༌། སོབ་གཉེར། སྨན་སོར། སྨན་རྫས། བརྟག་ཐབས། སྨན་བཅོས་ལག་ལེན་བཅས་གཞུང་ལུགས་ལྟར་ཚད་ལན་ཡོང་ཐབས། 
དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདི་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། བརོད་པ་གཉིས་པ་
ཟིན་པ་ཡིན། 
 དོན་ཚན་དྲུག་པའི་ནང་གསེས། ༡ ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི། རང་འཇགས། འདི་ལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
མི་ཟེར་ནས་བཅོས་གནང་འདུག བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་སོང་དང༌། སྨན་སོར། ནད་གཞི་བརྟག་ཐབས། སྨན་དཔྱད་བཅས་
ཀི་ལག་ལེན་དང་། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་ཉམས་ཞིབ་བཅས་ཚད་ལན་ཡོང་ཆེད་སྟངས་འཛིན་དང་ལྟ་སོང་བེད་པོའ་ིབོད་ཀི་
གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་དགོས་པའི་ཚོགས་མི་གཤམ་གསལ། སི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་
ལགས། གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། འགོ་བརོད་དེའི་འོག་དེར། ཀ་ཁ་ག་ང་། སི་འཐུས་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་ཡིག་ཆ་རིང་པ་དེར་རྟགས་ཤིག་རྒྱག་ཡོད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་མི་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དེ། སིར་བཏང་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་དེ་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
མི་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། འདི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་བ་དེ་དང་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་གཉིས་ལ་དབེ་བ་དེ་ཆེན་པོ་
ཡོད་པ་ཡིན་དུས། དེ་ཕར་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ན་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ས་རེད་སྙམ་ནས་དེར་དོགས་འདི་ཞིག་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་ནང་དུ་དེབ་སེལ་བེད་པའི་ཚོགས་མི་བིངས་ཅིག ་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ལ་ཚོགས་མི་གོ་གི་ཡོད་པ་རེད། སྨན་པ་ ༤༥༥ དེ་ཚོགས་མི་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། སྨན་པ་ ༤༥༥ འོས་འདེམས་
བས་པ་དེ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་གནང་ན་ལེགས་པ་ཆགས་ཀི་འདུག་བསམ་པ་རེད། ར་བའི་ཚོགས་མི་གནང་ན་
མ་འགྲིག་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་དེ་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་བིངས་ ༤༥༥ ཡོད་པ་དེ་
ཡང་ཚོགས་མི་རེད། མཐའ་མ་དེ་དག་སོ་སོའ་ིའོས་བླུགས་ནས་བདམས་པ་དེ་ལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཟེར་ན་
ལེགས་པ་ཆགས་ས་རེད་བསམ་ནས་གསལ་ཁ་གཏོད་པའི་ཁུལ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
མདོར་བསྡུར་རེ་གསུང་རོགས་གནང་། སི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས། 
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སི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདིའི་ནང་དུ་གནད་དོན་གཅིག་མགོ་འཚོས་ཀི་མི་འདུག དེ་གཅིག་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་
གནང་ཞུ་དགོས་ཀི་འདུག བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་སོང་དང་། སྨན་སོར། ནད་གཞི་བརྟག་ཐབས། སྨན་དཔྱད་བཅས་ཀི་ལག་
ལེན་དང་། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་ཉམས་ཞིབ་བཅས་ཚད་ལན་ཡོང་ཆེད་ཅེས་གསུང་དུས། བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པ་དེ་ཚན་རིག་
མཉམ་དུ་མཐུན་པ་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ག་རེ་ཡིན་ནམ།  འབེལ་བ་ཁྱོན་ནས་ཆགས་ཀི་མི་འདུག་གསལ་
བཤད་ཅིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས། 
 

སི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དང་པོ་དེར། ཀ་དང་ཁ་གཞི་ནས་མར་ཡོང་རྒྱུ་རེད། ང་ད་ལྟ་ཁ་དེར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས། 
 

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སིར་བཏང་མིང་ག་འད་ཞིག་བཏགས་པ་ཡིན་ནའང་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་མི་འདུག དགག་བ་དེ་འད་ཞུ་
རྒྱུ་མེད། ཡིན་ནའང་ནང་དོན་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་དེ་སོན་མ་ཚོགས་མི་ཟེར་བཏགས་པ་རེད། ད་ལྟ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་
ཟེར་བའི་མིང་བཏགས་ཡོད་རེད། ད་ནངས་ཞོགས་པ་རང་སོང་སེ་ཚན་ཁག་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་མི། དཔེར་ན། དཔལ་ལན་སིད་སོང་དང་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་ལྟ་བུར། ནོར་བུ་གིང་གར་ཉིན་རྟག་པ་འགན་ཁུར་དགོས་མ་
རེད། ལས་ཀ་བེད་དགོས་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་དེ་ཚོ་སྨན་པའི་ལྷན་
ཚོགས་ལག་འོག་ཏུ་འགྲོ་ནས་ག་ཕོགས་ཟ་དེ་འད་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་གཉིས་གནས་སྟངས་གཅིག་པ་ཞིག་འགྲོ་
ཡི་ཡོད་རེད་དམ། ཁག་ཁག་འགྲོ་ཡི་རེད། དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས། 
 

སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཀ་འདིར་ལ་ཅུང་ཟད་འདུག ᨊགོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིབོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ᨊསྐུའི་
བླ་སྨན་པ་བགྲེས་པའམ་བླ་སྨན་ཞབས་ཞུ་བ་བགྲེས་པ། (ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཀ་དང་ཁ་རེས་སུ་ཡོང་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟ་འགོ་
བརོད་གཅིག་པུ་འགྲོ་བཞིན་པ་ཡིན།) 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་འདི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་གཞན་དག་མ་
འད་བ་རེད་དམ་གསུངས་གནང་སོང་། ར་བའི་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་གསོ་བ་རིག་པའི་སིག་གཞི་ནང་དུ་དྲུང་ཆེ་དང་ཚོགས་གཙོ་
དང་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་དེ་དག་སིག་གཞིའི་ཟུར་ལ་ཐོན་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ནས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་གཞན་དང་
མི་འད་བ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོས་ནང་ལ་གང་ལྟར་བྱུང་ན་
སྨན་པ་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་གཉིས་བཞུགས་རྒྱུའི་ངོ་བོ་ཞིག་རེད་འདུག ང་ཚོ་འདི་ལ་ལན་སོད་མཁན་རེད་མ་
གཏོགས་དངོས་སུ་དེའི་སྐོར་ཆགས་མེད་དུས། ཕ་གིའི་གནས་སྟངས་དེ་འགྲེལ་བརོད་བས་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། གསལ་
པོ་ཞིག་འདི་བཟོས་ན་བསམས་བྱུང་། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་དེ་འད་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་
ཉམས་ཞིབ་བཅས་ཟེར་དུས། ཡོངས་རྫོགས་ལ་ད་ལྟའི་ཕི་གིང་པའི་སྨན་སོར་ནང་བཞིན་གསུང་གི་ཡོད་ས་མ་རེད། ཡིན་ནའང་
གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་དེ་དེབ་སེལ་བས་ནས་སྨན་སོར་དང་། དེ་བཞིན་སོབ་སོང་བེད་སའི་བསྟི་གནས་དེ་ཚོ། དཔལ་ལན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྨན་རིས་ཁང་ལ་སོགས་པ་བསྟི་གནས་ཁང་འདི་ཚོའི་ནང་ལ་འདི་ཚོའི་ཆ་རེན་དེ་རང་བཞིན་གིས་འཛོམས་
དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། དེའི་ཆ་རེན་ཐོག་ནས་མང་པོ་ཞིག་གནང་དགོས་ཡོད་ས་རེད། དེའི་ཐོག་ནས་ན་ནིང་ཁོང་ཚོས་ཚོགས་
ཆུང་གིས་འདི་བསམས་ཡོང་བ་ཞིག་རེད། དེ་རིང་ངེད་གཉིས་ཀིས་དམིགས་བསལ་བསར་བཅོས་གནང་བཞག་པ་ཞིག་གང་ཡང་
མེད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥༢ པའི་གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ད་ལྟ་དོན་ཚན་དེའི་ནང་ལ་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ལབ་པ་ལས་གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ཀི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་མི་ཞེས་བརོད་ན། ཅུང་ཟད་ཡག་ས་མ་རེད་དམ་
སྙམ། རྒྱུན་ལས་ཚོགས་མི་ཟེར་ན་ང་རང་བསམ་ན་འདི་ཅུང་ཟད་ལེགས་པ་འདུག འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལབ་དུས་གོ་བ་གཞན་
དག་ལ་འགྲོ་དུས། རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཞེས་བརོད་ན་ཅུང་ཟད་ཡག་ས་མ་རེད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
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སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ར་བའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ཏུ་སྙན་སེང་གནང་སོང་། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཞུ་བའི་
སྐབས་སུ་ད་ལྟ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཡིན་བཞིན་པ་འདི་དག་ང་ཚོས་བཟོས་པ་དེ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་རེད། འདི་དག་མི་
གཅིག་མ་གཏོགས་གཏན་འཇགས་བཞུགས་ཀི་ཡོད་མ་རེད། གཅིག་དེ་དྲུང་ཆེ་ཁོང་གཏན་འཇགས་བཞུགས་ནས་གཞན་དག་
རྣམས་ཚོགས་འདུ་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་ཚོགས་འདུ་ལ་ཕེབས། དེ་ནས་གྲོས་བས་ནས་ཕར་ཕེབས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུན་ལས་
བིས་པ་ཡིན་ན་རེས་མ་ཆ་ཚང་གཏན་འཇགས་བཞུགས་དགོས་འཁེལ་ཉེན་ཁ་འདུག རྒྱུན་ལས་དེ་ཅུང་ཟད་ཁག་པོ་ཆགས་ཀི་རེད་
གསུང་གི་འདུག རྒྱུན་ལས་ལབ་དུས་གཏན་དུ་བཞུགས་པ་ལ་གོ་དགོས་རེད་བ། དེ་འད་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་རིམ་གིས་འགྱུར་
བ་ཕིན་ནས་མི་གཉིས་གསུམ་ག་ཚོད་དགོས་མིན་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཁོང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་རེད། སྨན་པའི་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ལས་ཀ་བེད་རྒྱུའི་སིག་གཞི་ཞིག་བཟོས་ཡོད་རེད། གཉིས་པ་ལ་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་སྐོར་ཚོགས་གཙོས་གསུངས་
སོང་། ཡིན་ན་ཡང་ད་བར་དུ་སྨན་རིས་ཁང་གིས་ནད་གཞི་གཅིག་ལ་སྨན་བཅོས་བས་ནས་དག་རྒྱས་ཕིན་པའི་ནད་པ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་
ཅུའི་གྲུབ་འབས་ག་ཚོད་ཐོན་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་བས་ནས་བསགས་བཞག་པ་ཡོད་རེད། དེ་ཚང་མ་དེང་དུས་དང་མཐུན་པའི་
ཉམས་ཞིབ་བེད་སྟངས་ལ་དགོས་ཀི་རེད་མ་གཏོགས། བོད་པའི་སོལ་རྒྱུན་གི་ལམ་ལུགས་དེ་བརླག་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་གི་ཡོད་མ་རེད། 
དེ་ཡང་མི་ལ་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་པའི་སྐབས་སུ། དཔེར་ན། ང་ཚོའི་རིལ་བུ་ཞིག་ཡིན་ན། རིལ་བུ་ག་རེ་ཡིན་ན་ཆོག དཔེར་ན་ཁྱུང་
ལྔ་ལྟ་བུར་ཡིན་ན། དེའི་ནང་དུ་རྫས་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། ང་ཚོའི་རིལ་བུ་དེ་རིལ་རིལ་མ་གཏོགས་ལིད་ཚད་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ཡོད་མ་
རེད། ཕི་རྒྱལ་གི་སྨན་ཡིན་ན་སྨན་གཅིག་ལ་ལིད་ཚད་ག་ཚོད་ཡོད་རེད་ལིད་ཚད་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། ང་ཚོའི་སྨན་སེབ་གཅིག་ལ་
ཚང་མ་མཉམ་དུ་བཟོས། དེ་ནས་རིལ་བུ་བཟོས་ནས་ཡོང་གི་རེད་མ་གཏོགས། རིལ་བུ་རེ་རེའི་ལིད་ཚད་མེད་དུས། མ་འོངས་པར་
ག་ལེ་ག་ལེར་ཚན་རིག་མཐུན་པའི་ཉམས་ཞིབ་ཡིན་པ་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་དངོས་སུ་བྱུང་ཡོད་མ་རེད། སིར་བཏང་ག་རེ་བས་པ་
ཡིན་ན་སོལ་རྒྱུན་བརླག་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་གཞི་བཞག་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སོལ་རྒྱུན་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་དེང་སང་གི་ཚན་རིག་དང་
མཐུན་པར་ཁྱབ་པ་ཡིན་ན། མི་ལ་རྒྱུད་སྐུལ་བེད་པའི་རེ་བ་ཡོད་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཚིག་བརོད་འདིར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དགག་པ་རྒྱག་གི་ཡོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། གོང་གི་ཚིག་
བརོད་རིང་པའི་ནང་དུ་ཡག་པོ་འདུག བརྟག་དཔྱད་དང་སྨན་དཔྱད་བཅོས་ཐབས་བཅས་ཀི་ལག་ལེན་ཚད་ལན་ཡོང་ཆེད་སྟངས་
འཛིན་དང་ལྟ་སོང་། དེའི་ནང་མ་ཚུད་པ་གང་ཡང་མི་འདུག ཚན་རིག་ཟེར་བའི་ཚིག་གཅིག་དེའི་ནང་ཡར་བཅུག་ནས་མགོ་རོག་བཟོ་
དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མཐོང་གི་མི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
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སི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུས་པ་ཡིན་ན་འདི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་ཞུས་ན་ཡག་པོ་འདུག གལ་སིད་འགན་འཛིན་
ལྷན་ཚོགས་ཟེར་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ན། སྨན་རིས་ཁང་དང་ཁྱབ་ཁོངས་ཀི་སིག་གཞི་ཡོངས་རྫོགས་ལ་ང་ཚོས་འཛིན་སོང་ལྷན་ཚོགས་
ཀིས་ལྟ་རྟོག་བེད་མཁན་ལྟ་བུར་གོ་བ་ཡིན་དུས། འདི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རང་ལ་བཞག་ན་ལེགས་པ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་དང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི། དཔལ་ལན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག 
 
དཔལ་ལན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཞེས་པ་འདི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ལ་ཞུ་བ་རེད། ངས་
བསམ་པ་དེའི་སོན་དུ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་དེ་ག་རང་བཞག་ན་ཡག་པོ་མཐོང་གི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན། དེབ་འདི་ནང་དུ་
ཤོག་གྲངས་ ༡༠༢ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་འདི་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀི་རང་སོང་སེ་ཚན་ཞིག་
ཡིན་པའི་ཆ་ནས། བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་དང་སྨན་རིས་ཁང་ནང་བཞིན་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་རིན་ཐང་རྦད་དེ་
ཁང་ཁག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་གསོ་བ་རིག་པའི་ཚོགས་མི་རང་སྟེང་དུ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་བཀོད་པ་ཡིན་ན། 
བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཅིག་གཉིས་ཀིས་གསུངས་སོང་། དེ་ཏག་ཏག་མི་སོད་པའི་བཟོ་འད་འདུག སྨན་རིས་ཁང་རེད། ལགས་པོ་
རི་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་གོ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་གང་འད་རེད་འདི་ཁ་གསལ་པོ་མེད་པའི་བཟོ་འད་འདུག 
ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རང་བཞག་པ་དང་། ད་ལྟའི་ཆར་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཟུར་དུ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་དེ་འད་
གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ན་བསམས་སོང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གོང་དུ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་འདིའི་ནང་ལ་དེའི་འོག་ཏུ་ཚང་མའི་སྐུ་ཚབ་ཡོད་པ་རེད། 
ཚང་མའི་སྐུ་ཚབ་མཉམ་དུ་ཡོད་པའི་ཉེར་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་ནས་ཞུ་བ་རེད། དེའི་འོག་ལ་འགན་
འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་དུ་ཕེབས་མཁན་དེ་ཚོ་ག་པ་ནས་ཕེབས་ཀི་རེད། སིག་འཛུགས་ཡོད་དོ་ཅོག་ལྷན་འཛོམས་ཀི་སྐུའི་ཚབ་
བས་ནས་ཕེབས་མཁན་དེ་ལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཞུ་བ་རེད། ན་ནིང་ཚོགས་ཆུང་སོན་མའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ལྔ་ལས་
གྲུབ་བའི་དགོངས་འཆར་བྱུང་བའི་ཐོག་ནས་འདི་གནང་བ་རེད། དེ་ང་ཚོས་རང་འཇགས་བཞག་ན་ཡག་པོ་འདུག འབེལ་ཡོད་སྨན་
པའི་ལྷན་ཚོགས་རེད། ཚོགས་མི་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་བེད་པ་རེད། རིམ་
པ་འདི་བརྒྱུད་ནས། ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཞུས་ནའང་རེད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཞུས་ནའང་རེད། སིར་བཏང་འདི་ལ་འདི་
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འད་བལྟས་ན་ཁྱད་པར་མེད་པའི་བཟོ་འད་ཡོད་རེད་དེ། ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་
གསུངས་པ་ནང་བཞིན་མི་ ༤༥༥ དེ་རེད། མི་ ༤༥༥ ནང་ནས་བདམས་བཞག་པ་དང་། སོ་སོའ་ིསྐུ་ཚབ་གཏོང་བཞག་པ་དེ་ལ་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཞུ་བ་རེད། དེ་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས། བསྡུས་བསྡུས་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདི་ལ་བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་གནང་མཁན་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པ་ཟེར་བར་ང་ལ་འདི་
གཞག་རྒྱུར་མོས་མཐུན་མི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པ་འདི་བོད་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་
གཞུང་ཞིག་རེད། ཚན་རིག་ཟེར་ན་སེ་ཚན་བེ་བག་པ་ཞིག་རེད། (ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དོན་དག་ཤེས་སོང་། རྒྱབ་སོར་ཡོད་
དམ་མེད་གསུང་བཞག་ན་འགྲིག་སོང་།) དེ་ག་རང་ཡིན། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཚན་
རིག་ཟེར་བ་འདི་དགོས་ཀི་མི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་ནས་གསུངས་པ་འདི། གོ་བ་ཅུང་ཟད་མ་འད་བ་འགྲོ་བསད་པ་དེ་
གོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་གཅིག་མཚུངས་རེད། ཚོགས་ཆུང་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་གནང་བ་དེ་གོ་བ་ལེན་ཐུབ་ཀི་
འདུག་སྟེ། ཡིན་ནའང་ཡིག་ཐོག་ལ་མར་འཁོད་འགྲོ་དུས། རྒྱུན་དུ་གནས་བསད་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། དེས་འགྲེལ་བཤད་གང་འད་ཞིག་
རྒྱག་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་འདུག ཕལ་ཆེར་ངས་བསམ་བློར་ཚོགས་ཆུང་ངོས་ནས་  Working Committee 
གསུང་གི་ཡོད་པ་འད་པོ་འདུག དེས་ཡིན་ན་དེ་ལ་དཔག་པའི་ཚིག་ཐ་སྙད་ཅིག་འཚོལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།  ཅུང་ཟད་ཕན་ཐོགས་མེད་
དམ་སྙམ་སོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་ཆུང་ཟེར་བ་ཞིག་ལབ་དགོས་ཀི་རེད། གོ་སྐབས་མང་པོ་སོད་རྒྱུ་མིན། ད་ལྟ་ཕག་རོང་མཁན་གཉིས་བྱུང་སོང་།  དེ་ལ་གོ་
སྐབས་ཕུལ་ནས། དེ་ནས་འོས་བསྡུས་བཞག་གི་ཡིན། སི་འཐུས་ཚང་མ་ལྐུགས་པ་མ་རེད། གཅིག་གིས་བཤད་པ་ཚང་མ་མགོ་
འཚོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས། 
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སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ། དཔལ་ལན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་དེ་གནད་འགག་
ཅིག་ཆགས་ཀི་འདུག་དན་གི་འདུག ཁོང་ཚོས་འདི་ནས་འགོ་ནས་འགྱུར་བ་གཏོང་འགྲོ་དུས་འོག་ནས་དོན་ཚན་  ༦ པའི་ནང་
གསེས་ ༣ པ་ཁ་སང་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་བོད་ཀི་གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་འོས་འདེམས་བ་ཕོགས་ཐད། ཟེར་
དུས་ཚོགས་མིའི་འོས་འདེམས་བ་ཕོགས་དེ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་འོས་འདེམས་བ་ཕོགས་ཐད་ཟེར་མི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་
གཞན་པ་མ་འགྲོ་ནས་སོན་མ་ནང་བཞིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་ཟེར་བ་འདི་ཡག་ས་རེད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་རང་སོང་
སེ་ཚན་འགོ་ལ་བཙུགས་དགོས་ཡོད་ན། ཁོང་ཚོས་སིག་གཞི་གཅིག་བཟོས་ཡོད་རེད། དེའི་ཆ་རེན་ནང་ལ་ལྟ་ཆོག་རེད་དན་གི་
འདུག བཀའ་བློན་གཙོས་པས་གནད་ཡོད་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོང་དགོས་ཀི་རེད་ཀི་འདུག དེ་ཁོང་རང་ཚོ་ལ་སིག་གཞི་ཞིག་ནི་བཟོས་
པས་དེའི་ཆ་རེན་ནང་ལ་ལྟོས་ཆོག་གི་རེད་དན་གི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཞེས་པ་དེའི་སྐོར་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་སོན་གི ་
སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁྲིམས་ཡིག་བསར་བཅོས་ཀི་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ཚོགས་གཙོ་དེ་སྐུ་ངོ་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས་
དང་། ང་དྲུང་ཆེ་ཡིན་པའི་ཁུལ་རེད། དེའི་ཚོགས་མི་དེ་ལ་འཕོད་བསྟེན་གི་དྲུང་ཆེ་དང་སྨན་རིས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་སྨན་པའི་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་(དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དོན་དག་གསུང་དང།) དེའི་སྐབས་དེ་ལ་ད་གིན་གོང་དེ་ཚོགས་ཆུང་གི་
གསལ་བཤད་བྱུང་བ་ནང་བཞིན་རེད། ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་དང་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དེབ་སེལ་བེད་མཁན་གི་མི་ ༤༠༠ 
ལྷག་དེ་ཚང་མ་སྨན་པའི་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཡིན་ཞེས་དེའི་དབར་ལ་ཧ་ཅང་གི་ཟིང་ཐེབས་འདུག སྐབས་དེ་ལ་ང་ཚོས་གོ་བསྡུར་
བས་ནས་མཐའ་མ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཞེས་པ་བཙུགས་ཐུབ་ན་ཁ་གསལ་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག་ཅེས་དེ་འདའི་ཆ་ནས་དེ་
གཅིག་བསྒྱུར་བ་བཏང་བ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ད་འོས་བསྡུས་ན། དཔལ་ལན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག 
 
དཔལ་ལན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའི་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་དེ། དེབ་སེལ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ། དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
དབིན་སྐད་ནས་ཞུ་བ་ཡིན་ Register society མིང་གི་ཐོག་ནས་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་དུས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་
དགོས་པ་ཆགས་ཀི་རེད། དེ་བཞིན་ང་ཚོའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀི་ནང་ལའང་འཁོད་ཡོད། གསོ་བ་རིག་པའི་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་དེ་བོད་
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མིའི་སིག་འཛུགས་འཕོད་བསྟེན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་རང་སོང་སེ་ཚན། སྨན་རིས་ཁང་དང་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་ནང་བཞིན་
ཆགས་ཀི་ཡོད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད། དེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་མང་
དཔེ་བལྟ་ཡི་ཡོད་དུས། དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དབིན་སྐད་ཅིག་ཞུས་ན། Central Council of Indian Medicine 
གི་ནང་ཚོགས་མིའི་འགྲོ་སྟངས་དེ་ཁག་གཉིས་ཙམ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད། དང་པོ་ Council member དེ་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་འདེམས་སྟངས་དེ་དང་ཕལ་ཆེར་འད་པོ་གསུངས་ཀི་ཡོད་པ་འད། དེའི་ཁ་ཤས་འོས་བསྡུ་བས་ནས་སེབས་
པའང་འདུག ཡང་གཞུང་རང་གིས་ཐད་བསྐོས་བས་པའང་འདུག Executive committee member ལབ་དུས། ལས་ཀ་
བེད་མཁན་དུས་རྒྱུན་དུ། དེ་གཅིག་གནད་འགག་ཆགས་ཀི་འདུག དེ་ཁ་གསལ་པོ་མེད་པ་འད་པོ་ཞིག་ཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
མཐའ་མ། སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གལ་སིད་བཀའ་བློན་གིས་དེ་འད་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། ཁ་སང་ང་ཚོར་ལམ་སྟོན་ཞིག་ཕུལ་
དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། དེ་ལ་ཁྱར་ཁྱོར་བས་ན་འགྲིག་གི་མ་རེད། ཚོགས་ཆུང་གི་ནང་ལའང་གདན་ཞུ་གནང་བ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་
ཞུས་པ་རེད། ཚོགས་མི་རྣམ་པ་ཚོས་ཀང་བཀའ་བློན་དགོས་ཀི་རེད་གསུངས་ཀི་འདུག ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་དང་པོ་བཀའ་བློན་དང་
དྲུང་ཆེ་གང་རུང་ཞིག་དེའི་ནང་ལ་བཞག་དགོས་ཀི་རེད་ཅེས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གསུངས་ཀི་ཡོད་ཀི་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་
རེད། ད་ལྟ་ལན་ཁྱར་རེ་ཁྱོར་རེ་ཞིག་བསོན། ཁ་སང་ང་ཚོར་བཀའ་མོལ་ཞིག་གནང་བ་དེ་དང་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཚིག་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་ལ་ཕན་བུའི་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་། ཁ་སང་གང་གསུངས་མེད་ནའང་རེད། ད་ལྟ་གང་
གསུངས་ཡོད་ནའང་རེད། ད་ལྟ་གྲོས་ཚོགས་ནས་ཐག་བཅད་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། ཡང་བསར་ཕར་འགྲེལ་བཤད་རྒྱབ། ཚུར་འགྲེལ་
རྒྱབ། གོ་བརྡ་འཕོད་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་ལ་ཆོ་ཨེ་ཡོད་དམ། ཡིན་གཅིག་མིན་གཉིས་ཕག་རོང་དགོས་ཀི་འདུག་གམ། ལས་རིམ་གི་
རྣམ་གཞག་དགོས་ཀི་འདུག་གམ། མ་ཞུས་ཐབས་མེད་རེད་དམ། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྐོར་ལ་ཞིག་འཇུག་བེད་མཁན་གི་ཚོགས་ཆུང་དེ་ལ་གུས་ཞབས་
དང་རིས་བཀུར་ཆེན་པོ་ཧ་ཅང་གི་བས་པ་ཡིན། དེ་རིང་འདིར་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ནང་ལ་བཀའ་བློན་ཞིག་ལ་ཐད་ཀར་གདོང་ཐུག་བས་
ནས་ཁྱར་རེ་ཁྱོར་རེ་ལབ་ནས། དེ་འད་རང་རང་གསུངས་བསད་ན་ཏག་ཏག་ཆགས་ཀི་མི་འདུག་ཅེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཚིག་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་ལ་ཐུགས་སང་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་དེ་སོན་ནས་ཚོགས་གཙོས་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། དཔལ་ལན་
འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག 
 
དཔལ་ལན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཀིས་དེ་སོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ང་སྐད་གཏོང་སྐབས་ངས་ཞུས་པ་ཡིན། སྨན་
པའི་ལྷན་ཚོགས་ལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་དགོས་ཀི་ཡོད་མེད་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཞིབ་
འཇུག་གནང་གི་ཡོད་པས། དེ་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་སེབས་དགོས་ཀི་རེད། དེ་མིན་གི་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚིག་བརེ་པོ་བརྒྱབས་པ་ཙམ་
ལས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སེབས་སྟངས་དེ་དག་སར་བཞིན་རང་འཇགས་ཆགས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་
གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ར་བའི་མ་མཁྱེན་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། བསར་བཅོས་ཀི་ནང་ལའང་དོན་ཚན་ ༥ པ་ཡོད་པ་མ་རེད། གཞན་མང་ཆེ་བ་དེའི་ནང་ཚུད་
འདུག དོན་ཚན་དང་པོ་ནས་དགུ་པའི་བར་དུ་གང་ཡིན་ཞུས་ན། ཆེས་མཐོའ་ིཚིག་དེ་མར་ཟགས་ཟིན་པ་རེད། ད་ལྟ་གཏན་འབེབས་
བས་པ་དེ་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁྲིམས་ཡིག་ཅེས་ལབ་ཡོད། དེའི་འོག་ཏུ་ཚོགས་མི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་ཡོད་
ནའང་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིས་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་མིན་གི་དེབ་སེལ་བ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཚང་མ་དོན་ཚན་ ༡༠ 
པ་ནས་མར་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ཚོགས་མིའི་ཚིག་བེད་སོད་བཏང་བ་འགའ་མི་འདུག དེར་བརྟེན་དེས་ཡིན་གཅིག་མིན་
གཉིས་འཁྲུག་ཐེབས་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་རིགས་མི་འདུག དེ་གཅིག་ཡིན། དང་པོ་གང་ཐག་གཅད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེ་ན། ཚན་རིག་
དང་མཐུན་པའི་ཉམས་ཞིབ་ཅེས་པ་དེ་དགོས་ཀི་མི་འདུག་ཅེས། སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དུས་ཚོད་བསར་དུ་ཞུས་པ་དེ་དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞིག ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་གསོ་བ་རིག་པའི་སང་
ལ་དེ་ཙམ་ཁྱད་མཁས་མིན་པ་སོང་ཙང་། གསོ་བ་རིག་པ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ང་ལ་ལན་འབོར་བ་དེ་དག་ངས་གྲོས་ཚོགས་སུ་
སྙན་སེང་མ་ཞུས་ན་ཏག་ཏག་བསད་ས་མ་རེད། ༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ལ་བཀའ་གནང་བའི་སྐབས་སུ། 
ཁྱེད་རང་ཚོ་སྨན་དེ་དག་དེང་སང་གི་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པ་བ་དགོས་ཞེས་གསུངས་འདུག དེ་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་
ནས་ཚན་རིག་བཅུག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་རེད་འདུག དེ་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ཐག་ཆོད་མ་གནང་གི་སོན་ལ་དེ་དགོངས་པ་
བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ༸སྐུ་མདུན་གིས་བཀའ་གནང་བ་གཅིག་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པ་བ་དགོས་ཞེས་གསུངས་པས་
བཅུག་པ་ཞིག་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་ཡང་དེ་སོན་གི་ཚོགས་ཆུང་གིས་བཅུག་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ད་གིན་གོ་སྐབས་ཐེངས་གཉིས་ཕུལ་བ་ཡིན། དེ་དང་མཉམ་དུ་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་ན་འགྲིག་ཡོད་པ་རེད། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པ་
ཞེས་པ་དེ་བཞག་དགོས་སམ་མི་དགོས། དང་པོ་དེའི་སྐོར་ལ་འོས་བསྡུ་བ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་གང་དུ་མང་བ་ཕིན་པ་ཡིན་ནའང་དེའི་སང་
ལ་སིམོས་ཕིན་ན་ཡག་པོ་མིན་ནམ་སྙམ། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པ་ཞེས་པ་དེ་བཞག་དགོས་ཀི་མི་འདུག་ལབ་མཁན་ཚོས་སོན་ལ་
དང་པོ་ཕག་རོང་རོགས། བཞག་དགོས་ཀི་འདུག་ལབ་མཁན་ཚོས་རེས་སུ་ཕག་བརང་རྒྱུ་ཡིན། དེ་གཉིས་གསལ་པོ་བཟོས་ཡོད། 
སོན་ལ་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པ་ཞེས་པ་བཞག་དགོས་ཀི་མི་འདུག་གསུང་མཁན་ཚོས་སོན་ལ་ཕག་རོང་རོགས་གནང་། ༦བྱུང་
སོང་། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པ་ཞེས་པ་བཞག་དགོས་ཀི་འདུག་གསུང་མཁན་ཚོས་ཕག་རོང་རོགས། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་མི་ཞེས་པ་དང་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རང་འཇགས་བཞག་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་པ་དེ་རེད། དེ་གཉིས་ཀི་སང་ལ་འོས་
བསྡུ་བེད་ཀི་ཡིན། ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་བཞག་དགོས་ཀི་འདུག་ཞེས་པ་དེ་སོན་དུ་ཕག་རོང་རྒྱུ་དང་། འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་བཞག་དགོས་ཀི་འདུག་གསུང་མཁན་ཚོས་རེས་སུ་ཕག་བརང་རྒྱུ་ཡིན། ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིར་རྒྱབ་
སོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རོང་རོགས་གནང་། ༢༡ བྱུང་སོང་། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་བཞག་དགོས་ཀི་འདུག་
གསུང་མཁན་ཚོས་ཕག་རོང་རོགས་གནང་། ༡༠ བྱུང་། དེ་ཟགས་སོང། ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཞེས། འགན་འཛིན་དེ ་མར་
འཐེན་རྒྱུ་བས། དེ་གཉིས་འཐེན་པའི་ཐོག་ནས། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དེ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་བོད་
ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་སོང་དང་སྨན་སོར་ནད་གཞི་བརྟག་ཐབས་སྨན་དཔྱད་བཅས་ཀི་ལག་ལེན་དང་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་
ཉམས་ཞིབ་བཅས་ཚད་ལན་ཡོང་ཆེད་སྟངས་འཛིན་དང་ལྟ་སོང་བེད་པས་བོད་ཀི་གསོ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཞིག་
དགོས་པས། ཚོགས་མི་གཤམ་གསལ། དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། འགན་འཛིན་དེ་མར་བཀོག་ནས། བོད་
ཀི་གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་གཤམ་གསལ། དགག་བ་མེད་པས་དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། བརོད ་པ་ ༢ 
པ་ཟིན་པ་ཡིན། དེ་ནས་དང་པོའ་ིཀ་པ་རེད། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིབོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་༸སྐུའི་བླ་སྨན་པ་བགྲེས་
པའམ་བླ་སྨན་ཞབས་ཞུ་བ་བགྲེས་པ་དེ་རང་འཇགས་རེད། ཁ་པ་དེ་བོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་གི་འདུ་ཁོངས་ཚོགས་མི་ཞེས་པ་དེའི་
སྐོར་ལ་གསུང་གི་ཡིན་ལབ་མཁན་གཅིག་གཉིས་བྱུང་སོང་། སི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་དང་ག་གཉིས་འབེལ་བ་ཆགས་ཀི་འདུག་པས་མཉམ་དུ་འགྲོ་ན་འགྲིགས་སམ། གསར་འཇུག་
གསུམ་དེ། སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་གཅིག་མང་དུ་བཏང་ཡོད། དང་པོ་ཁའི་ནང་དབུས་སྨན་རིས་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་
བཅས་པའི་སྨན་པ་རྣམས་ཀི་སྐུ་ཚབ་བཞི་ཞེས་པ་དེ་སྨན་རིས་ཁང་གི་སིག་ཁུངས་ཀི་ཚོགས་མི་བཞི་བས། དེ་ནས་འོག་ལ་གྲངས་
ཀ་ ༡།༢།༣།༤ དེ་མར་བཏང་དུས་དེ་གནས་སྟངས་མི་འད་བ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག ངས་ཞུ་རྒྱུ་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གསར་འཇུག་
ནང་ལ་གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འོག་དེབ་སེལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་མ་ཡིན་པའི་སྨན་པ་གཅིག་དང་། དེ་དང་སིག་ཁུངས་གང་དུའང་
མེད་པའི་སྨན་པའི་སྐུ་ཚབ་གཅིག་ཅེས་པ་དེ་གཉིས་ཀར་ཁྱད་པར་གང་འདུག་གམ། སིག་ཁུངས་གང་དུའང་མེད་པའི་སྨན་པའི་སྐུ་
ཚབ་དེ་དེབ་སེལ་ཡོད་པའི་བོད་པ་མིན་པ་དེ་འད་ཡོང་ཆོག་པ་རེད། གསར་འཇུག་དེ་གཉིས་དབར་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མཐོང་གི་
མི་འདུག དེ་གཅིག་ཞུ་ཡི་ཡིན། ཚོགས་ཆུང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དེ་ངས་རྒྱབ་སོར་བ་རྒྱུར་ཁྱད་པར་འདུག་པས། འདིའི་ནང་ལ་འཁོད་
ཡོད་པའི་མི་ག་ཚད་ཡོད་པ་མི་ ༡༠ ཐམ་པ་དེ་ད་ལྟའི་སྐབས་ལ་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་འོས་བསྡུ་བས་ནས་གྲུབ་ཆ་ཚང་ཡོད་
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དམ་མེད། ག་དུས་དེ་འོས་འདེམས་བས་ཡོད་དམ། གལ་ཏེ་གྲུབ་ཆ་དེ་ཚང་མེད་པ་ཡིན་ན། མི་སུ་དང་སུ་ཚོགས་མི་ནང་ལ་ད་ལྟ་
འོས་བསྡུ་བས་ནས་སེབས་ཐུབ་མེད་དམ་ཞེས་དེ་སྐད་ཆ་དིས་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚོགས་མིའི་ཡོངས་ཁུངས་ཀི་ཀ་པ་དེ་དང་ཁ་པའི་ནང་གསེས་དང་པོ་དེ། དེ་གཉིས་ད་ལྟའི་ཚོད་ལ་
གང་ཟག་གཅིག་ཆགས་ཀི་ཡོད། དེས་ན་གང་ཟག་གཅིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་དུས། གྲུབ་ཆ་དེ་ལའང་སོན་རྒྱག་གི་རེད། མཚམས་རེར་
གཉིས་ཡོང་སིད་པ་རེད། དེས་ན་དེའི་སང་ལ་གནད་འགག་ཆགས་ཀི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚོགས་མིའི་ཀ་པ་དང་པོ་དེའི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད། རང་འཇགས་བིས་གནང་འདུག 
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོས་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་བླ་སྨན་བགྲེས་པའམ་ཞབས་ཞུ་བ་བགྲེས་པ་ཞེས་པ་དེ། དེ་སོན་ང་
ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གི་བསར་བཅོས་ཀི་སྐབས་ལ་འདི་བསྒྱུར་བ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐབས་ལ་གོ་བསྡུར་སངས་བཤད་སྐབས་མང་
པོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད། དེ་རིང་བསར་དུ་འཁྱེར་ཡོང་དུས་ཚིག་སོར་རིང་པ་རང་འཇགས་བཞག་གནང་འདུག་པས། ད་ལྟའི་ཚོགས་ཆུང་
ལ་དེ་ང་ཚོས་སྒྱུར་བཅོས་བཏང་བ་དེ་དང་དེ་རང་འཇགས་བཞག་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འད་ཆགས་ཀི་ཡོད་དམ། དེའི་
སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་སྐོར་ལ་གོ་བསྡུར་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚུགས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕག་སེལ་གཅིག་གིས་གང་གི་སིག་ཁོངས་ཀི་ཁོངས་སུ་མ་གཏོགས་པ་གསུངས་པ་དེ། སིག་
ཁོངས་སུ་མ་གཏོགས་པ་ཞེས་པ་དེ་བོད་མིར་གོ་ཡི་ཡོད། དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འོག་དེ་ཐད་ཀར་ཡུལ་མི་དང་འབེལ་བ་མེད་པའི། 
བོད་མི་མིན་པའི་ད་ཧི་མ་ལ་ཡ་ཞུ་ཡི་ཡོད་ནའང་འད། གང་ལྟར་དེའི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་ལ་ཡོད་པའི་སྨན་པ་ཚོར་གོ་ཡི་འདུག དེ་
གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་དེ་ཆགས་ཀི་འདུག (དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ག་པའི་ ༤ པ་དེ་བོད་མི་ཡིན་དང་། ཅ་པ་དེ་བོད་མི་
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མིན་པ།) ལགས་རེད། འོག་དེ་ལ་གསོ་རིག འོག་གི་གསུམ་པ་དེ་ལ་སིག་ཁོངས་གང་དུའང་མིན་པའི་སྨན་པའི་སྐུ་ཚབ་ཅིག་ཅེས་པ་
དེ་བོད་མི་ལ་གོ་ཡི་ཡོད། ཅ་པ་དེ་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སེལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་མ་ཡིན་པའི་སྨན་པ་རྣམས་ཀི་རང་
ཁོངས་འོས་འདེམས་བེད་པ་ཞེས་པ་དེ་བོད་མི་མ་ཡིན་པ་ལ་གོ་ཡི་ཡོད། དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཀ་པ་དང་ཁ་པ་གཉིས་ད་
ལྟའི་ཆ་ལ་གཅིག་ལ་ཆགས་ཀི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་གནང་བ་རེད། ར་བའི་ང་ཚོས་སོམ་གཞི་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ཕེབས་དགོས་ཀི་
ཡོད་པས། སོམ་གཞི་སྨན་རིས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དེའི་ནང་ལ་མ་རན་པ་ཇི་ལྟར་ཆགས་པ་ཡིན་ཞུ་ན། གསོ་བ་རིག་པའི་སིག་
གཞི་རང་ལ་སྨན་པ་ཡིན་དགོས་པས་དེའི་ཆ་ནས་རིག་གཞུང་འགན་འཛིན་དེ་རང་བཞིན་གིས་འབེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད། དེའི་ཐོག་
ནས་ང་ཚོ་སུ་ཡིན་ནའང་ཕེབས་ཆོག་གི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་ (དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  བླ་
སྨན་པ་བགྲེས་པའམ་བླ་སྨན་པ་ཞབས་ཞུ་བ་བགྲེས་པ་དེ་དང་རིག་གཞུང་འགན་འཛིན་གཉིས་དེ་གཅིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཚོགས་མིའི་
གྲུབ་ཆ་དེ་ ༡༠ དང་ ༡༡ གི་དབར་ལ་ཁྱད་པར་འགྲོ་ཡི་འདུག་ཅེས་པ་དེ་རེད།) དེ་ང་ཚོས་རིམ་ཕེབས་དེ་སྨན་རིས་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་དེ་ཕེབས་ཐུབ་པའི་བསམ་བློའ་ིནང་ལ་རེད་དེ། སྨན་རིས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དེ་སྨན་པ་མིན་པས་དེའི་ཆ་ནས་རིག་གཞུང་
འགན་འཛིན་བཞག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
གི་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་སྐུའི་བླ་སྨན་དེ་བླ་སྨན་པ་བགྲེས་པའམ་བླ་སྨན་པ་ཞབས་ཞུ་བ་བགྲེས་པ་ཞེས་པ་རང་འཇགས་བཞག་
དགོས་པ་དེ། ཉེ་བའི་ཚོགས་ཆུང་གི་དེའི་ནང་ལ་སྨན་རིས་ཁང་གི་འགན་དབང་གི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་རེད་གསུངས་འདུག དེ་
ང་ཚོའི་བཀའ་མོལ་གི་ནང་ལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ། དེ་སོན་མ་རིང་པ་དེ་ཡག་ག་འདུག་ཅེས་དེ་སྨན་རིས་ཁང་ལ་སྐུ་དབང་ཕུལ་
དགོས་པ་མི་འདུག དེ་འདེམས་ཆོག་གནང་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་རིང་པ་དེ་རང་འཇགས་ས་མ་གང་ཡོད་པ་དེ་བསམས་པ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དང་པོ་དེ་ཀ་པ་དེའི་ནང་ལ་ཚོགས་ཆུང་སོན་མའི་ཚིག་བརོད་ཞིག་ཡོད་གསུངས་པ་རེད། ད་ལྟ་དེ་
ལ་གཅིག་འདུག་གསུངས་པ་རེད། དེས་ན་ཚིག་བརོད་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་སུ་ལ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གསུངས་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་དང་། 
དེ་གཉིས་བར་བསྡུར་ཆོག་གི་རེད། སིར་བཏང་ཡིག་ཆའི་ནང་ལ་ཡོད་ཀི་རེད། ང་ཚོའི་ལག་པར་ཡིག་ཆ་དེ་འཁུར་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། 
ཚོགས་ཆུང་ས་མ་དེས་ཀ་པ་དེ་ཚིག་བརོད་གང་བཞག་ཡོད་དམ་དེ་གཅིག་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་དེ་གཅིག་ཡིན། གཉིས་པ་དེ ་ལ་
ཚང་མ་མཉམ་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་དུས་མཉམ་དུ་ཞུ་ཡི་ཡིན། ཡར་ལངས་ཐེངས་གཅིག་ལ། ཁ་པའི་ནང་གསེས་དང་པོ་སྨན་རིས་ཁང་གི་
རིག་གཞུང་འགན་འཛིན། ཁ་པའི་ནང་གསེས་གཉིས་པ་སྨན་རིས་མཐོ་སོབ་ཀི་སོབ་སི་གཉིས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་སྨན་པ་ཞིག་ཡིན་
དགོས་ཞེས་སིག་གཞིའི་ནང་ལ་བིས་འདུག་གམ། བིས་མེད་ན་ད་ལྟ་རེད་འདུག་ཅེས་བཞག་པ་ཙམ་གིས་འགན་ནང་བཞིན་ཆགས་
སིད་ཀི་རེད་ཅེས། ད་ལྟའི་འགན་འཛིན་སྨན་པ་མ་རེད་ཀང་ས་མའི་འགན་འཛིན་སྨན་པ་ག་ཚོད་དགོས་དགོས་བས་མོང་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ཏག་ཏག་དེ་འད་བིས་འདུག་གམ་དེ་གཉིས་ཀར། ག་པའི་གསུམ་པ། གསོ་རིག་འབུམ་བཞི་རྒྱུན་འཛིན་ཞེས་འི་ཞིག་ཆད་
འདུག འབུམ་བཞིའི་རྒྱུད་འཛིན་ཞེས་བིས་དགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཀ་པ་དེའི་སྐོར་ལ་བསར་དུ་མ་ཞུས་རང་ཞུས་གཅིག་ཆགས་སོང་། དེ་བསྒྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པའི་
རྒྱུ་མཚན་དེའི་རྒྱབ་ལོངས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བར་ལམ་སྨན་པའི་བགྲེས་པའམ་ཞབས་ཞུ་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་གཅིག་བས་ན་ཚང་མས་
མཁྱེན་གི་ཡོད་ཀི་མེད། ལོ་ཧ་ལམ་བཅུ་གྲངས་ཡས་མས་ཤིག་ཕིན་པ་ཡོད། ༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སོབ་ཅིག་ཕེབས་
ཡོད་རེད། དམིགས་བསལ་སྨན་རིས་ཁང་ནས་བླ་སྨན་པ་ཞེས་བསྐོ་གཞག་བས་པ་དེ་མི་དགོས་པའི་དགོངས་པ་འད་པོ་ཞིག་ཕེབས་
ནས། སྨན་རིས་ཁང་ནས་སྐུའི་བླ་སྨན་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་བེད་སོད་བཏང་ཐུབ་ཀི་མེད། བླ་སྨན་ཞབས་ཞུ་ཞེས་པ་དེ་ཇི་ལྟར་སེབས་
པ་རེད་ཟེར་ན། སྐབས་དེ་དུས་བླ་སྨན་བགྲེས་པ་གཉིས་ཡོད་པ་རེད། གཉིས་ཀ་སྐུ་གཟུགས་བགྲེས་པའི་དབང་གིས་མ་འོངས་པར་
མུ་མཐུད་ནས་བླ་སྨན་རྒྱུན་འཛིན་ཡོང་ཆེད་དུ་ཞབས་ཞུ་རང་བླ་སྨན་ཞབས་ཞུའི་ཆེད་དུ། སྨན་རིས་ཁང་གི་བགྲེས་པ་ཁོང་ཚོ་
གསུམ་བཞི་མཉམ་དུ་ལྷན་བཅར་ཞུས་པ་ཡིན། ཁོང་ཚོར་ཡང་བླ་སྨན་པ་ཞེས་མིང་ཞིག་བཏགས་ནས། སྐབས་དེ་དུས་བླ་སྨན་པ་
དང་བླ་སྨན་ཞབས་ཞུ་ཞེས་པ་དེ་དངོས་ཡོད་ཀི་ཐོག་ནས་འགྲོ་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བླ་སྨན་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མ་ཞིང་ལ་ཕེབས་ཟིན་
པའི་རེས་ལ་བླ་སྨན་ཞབས་ཞུ་བ་ཚོ་ལ་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་བླ་སྨན་པའི་བསྐོ་གཞག་གང་ཡང་སེབས་ཀི་མེད་དུས།  བླ་སྨན་པ་
རང་བཏང་མ་ཐུབ་པར་བར་སྐབས་གཅིག་ལ་བླ་སྨན་ཞབས་ཞུ་ཟེར་བ་དང་སྐུ་བཅར་སྨན་པ་དང་། ཐ་སྙད་འད ་མིན་ཞིག་སྨན་རིས་
ཁང་ནས་བེད་སོད་བཏང་ནས་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་སྨན་རིས་ཁང་རང་ནས་གཞུང་འབེལ་གི་ཐོག་ནས་བླ་སྨན་པ་ཞེས་མིང་དེ་བེད་སོད་
བཏང་ཐུབ་ཀི་མེད། ད་ལྟའི་སྨན་རིས་ཁང་གི་འཛིན་སོང་འགན་འཛིན་གསར་པ་དེ་སེབས་ནས་མིང་དེ་ལ་སྐུ་བཅར་སྨན་པ་ཞེས། ད་
ནས་བཟུང་བཅར་མཁན་གི་ཨེམ་ཆེ་གཅིག་གཉིས་གསུམ་གང་ཡོང་གི་ཡོད་ཀང་། དེ་ལ་སྐུ་བཅར་སྨན་པ་ཞེས་ཐ་སྙད་དེ་ག་རང་
བེད་སོད་བཏང་ན། སྨན་རིས་ཁང་ཁུལ་དུ་ཉུང་ཤས་ཅིག་བེད་སོད་བཏང་བ་ང་རང་གིས་མཇལ་མོང་། དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་སྨན་
པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སིག་གཞི་ནང་དུ་བླ་སྨན་པ་ཟེར་བ་དང་བླ་སྨན་བགྲེས་པ་དང་བླ་སྨན་ཞབས་ཞུ་ཟེར་བ་ཡིན་ན། དེ་དོན་དག་ཏག་
ཏག་སང་ལ་སོད་ཀི་ཡོད་རེད་དང་མ་རེད། དེ་ག་འད་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད་ཅེས་དི་བ་གཅིག་དེ་འད་བས་ཏེ་བསེབས་པ་རེད། དོན་
དག་གཉིས་པ་ད་གང་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་བར་ལམ་དེ་ལ་དགའ་ལན་ཕོ་བང་གི་སྐུ་ཚབ་སྨན་པ་ཞེས་
པའི་ཚིག་གཅིག་ཡང་ཡང་བེད་སོད་གཏོང་གནང་གི་ཡོད་རེད། ཁོ་རང་ཚོའི་ལས་རིམ་སོགས་དེ་འདའི་ནང་ལ། དེ་གང་འད་རེད་
ཅེས་པའི་སྐད་ཆ་དེ་བསེབས་དུས་སྨན་རིས་ཁང་གིས་སྐུའི་བླ་སྨན་བགྲེས་པ་ཞེས་པ་དེ་བསྐོ་གཞག་མེད་པ་བས་ཏེ་སྟོང་པའི་ཐོག་
ས་མིག་དེ་རྒྱུན་རིང་པོར་ལུས་པ་རེད། ལུས་ཙང་ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དི་བ་ཡང་བྱུང་བ་རེད། དེ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་
ཡོད་པ་ཞིག་དང་། དེའི་སང་ལ་མི་བསྐོ་གཞག་བེད་དགོས། མེད་པ་ཡིན་ན་སྟོང་པ་བཞག་ན་འགྲིག་གི་མི་འདུག་ཅེས་བཀའ་མོལ་དེ་
ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་བསེབས་པ་རེད། བསེབས་ཙང་དེའི་རེས་སུ་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ངོས་ནས་འགན་
བཞེས་ཏེ་ཁ་ཐུག་དགའ་ལན་ཕོ་བང་ལ་ཡར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་འདུག དེའི་སང་ལ་གཅིག་དགོས་ཀི་འདུག་ཡར་ཞུ་དུས། ཡ་གི་ནས་སྐུ་ངོ་
བློ་བཟང་སིན་པའི་མཚན་ནས་ཞུས་བཞག་ནའང་འགྲིག་གི་འདུག བཅའ་འདི་གནང་སོང་། དེ་དུས་ང་ཚོའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ངོ་ཐུབ་
བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་བཅའ་འདི་དེ་གང་འད་རེད་ཅེས་དིས་དུས། སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་འདི་འད་ཞིག་
དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཡི་གེ་ཞིག་འབོར་སོང་། དེ་ནས་དེ་ག་རང་དགོས་ཀི་ཡོད་དུས།  མཚན་ནས་ཞུས་བཞག་ནའང་འགྲིག་གི་
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འདུག ཨེམ་རེ་རྟ་མགྲིན་ལགས་བསྐོས་པ་ཡིན་ཟེར་བའི་ཡི་གེ་ཞིག་མར་གནང་བ་ཡིན་ས་རེད། དེ་བེད་ནས་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་
ཀི་ངོས་ནས་དེ་ནས་བཟུང་དགའ་ལན་ཕོ་བང་གི་སྐུ་ཚབ་སྨན་པ་ཟེར་བའི་ཚིག་དེ་འད་བེད་སོད་བཏང་བསད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་
སེབས་བསད་འདུག དེའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་སྐད་ཆ་བྱུང་བ་རེད། སྨན་རིས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཚོགས་མི་ཡོད་པ་རེད། འཕོད་བསྟེན་
དྲུང་ཆེ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། དངོས་གནས་བཤད་ན་དེ་འདི་ཡི་ས་མིག་དེ་སྨན་རིས་ཁང་གི་སིག་ཁོངས་སུ་ཡོད་བསད་པའི་བླ་སྨན་པ་
ཞིག་དེ་ས་ཡིན་ན་དེ་འད་ཞིག་གོ་དགོས་པ་འད་པོ་ཞིག་དམིགས་བསད་པ་དེ། དེ་ཁ་ཐུག་ཡིག་ཐོག་ཏུ་འགོད་རྒྱུ་དེ་གང་འད་ཞིག་
ཡིན་ནམ་ཞེས། འབེལ་ཡོད་ཀི་དགའ་ལན་ཕོ་བང་དྲུང་ཆེའི་ངོས་ལ་འགྲོ་སྟངས་འགྲོ་ལུགས་ཤིག་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་ས་མ་རེད་
ཅེས་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རེད། བྱུང་ནས་ཚིག་དེ་གང་འད་བས་ནས་གནང་ངམ་ཞེས། སྨན་རིས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་མཉམ་
རུབ་ཀི་ཐོག་ནས་དེ་འད་ཞིག་བས་ན་འགྲིགས་ཀི་འདུག་ཅེས་ང་ཚོས་ཚིག་བརོད་སྒྱུར་བཅོས་བཏང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་
ཡོང་ལུགས་ཡོང་སྟངས་དེ་འད་བས་ནས་སེབས་པ་རེད། དེ་རིང་ངས་འདི་ལ་ཡིག་ཆ་རིང་པ་དེ་འཁྱེར་མི་འདུག ར་བའི་ཚོགས་དྲུང་
ལས་ཁུངས་ལ་རིང་པ་དེ་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དེར་ཚིག་དེ་འདི་འད་བས་ནས་བཟོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག དེས་ན་དཔལ་ལན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུར། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུའི་བླ་སྨན་པ་ཞེས་པའི་བསྐོ་གཞག་དེ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ཀི་
འདུག སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་སྨན་རིས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། སྨན་རིས་ཁང་གི་ནང་ལ་སྐུའི་བླ་སྨན་པ་དང་བླ་
སྨན་ཞབས་ཞུ་བ་དེ། དེ་རིང་སང་ཉིན། (དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དེ་གསལ་པོ་ཆགས་སོང།) སྨན་རིས་ཁང་ལ་བསྟུན་
དགོས་ན་དེ་ལ་བསྒྱུར་བ་ཞིག་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། (དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྨན་རིས་ཁང་གིས་སྐུ་
བཅར་སྨན་པ་ཞེས་ལབ་ཀི་ཡོད་ཅེས།)དགའ་ལན་ཕོ་བང་ནས་དེ་བཟོ་དགོས་པ་ཡིན་ན་རང་འཇགས་གང་འད་བཞག་དགོས་ཀི་
ཡོད། དེ་ཡང་གསལ་ཁ་ཞིག་མ་བཟོས་ན་དོན་དག་གི་སང་ལ་མེད་པ་ཞིག་ལ་ཚིག་དེ་ལཏག་ཏག་བསད་ཀི་མི་འདུག་ཅེས་ཞེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། (དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དགའ་ལན་ཕོ་བང་གིས་ཚིག་གང་བེད་སོད་གཏོང་གི་ཡོད་གསུངས་པས།)དགའ་
ལན་ཕོ་བང་ནས་མར་བསྐོ་གཞག་གནང་གི་ཡོད་ན་དགའ་ལན་ཕོ་བང་རང་གི་ངོས་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ཚིག་ཅིག་བེད་
སོད་གནང་དགོས་ཀི་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་དེ་དོན་དག་སང་ལ་ཏག་ཏག་ཅིག་སེབས་ཀི་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མཉམ་དུ་མར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ཙང་ལག་པ་བརང་དགོས་ཐུག་སོང། ག་པའི་ ༣།༤ པ་དེ་གསུམ་
པ་དེ་གསོ་རིག་འབུམ་བཞི་སྨན་པ་ཞིག་རེད། བཞི་པ་དེ་སིག་ཁོངས་གང་དུ་ཡང་མེད་པའི་སྨན་པའི་སྐུ་ཚབ་དེ་ཚིག་བརོད་རིང་པ་དེ་
ཡིན་ན་འོས་འདེམས་བ་བའི་ལམ་ཁ་གཅིག་བཞག་ཡོད་རེད། འདིའི་ནང་ལ་འདེམས་ལུགས་འདེམས་སྟངས་དེ་གང་འད་ཡོང་
དགོས་ཀི་རེད། དེར་གསལ་ཁ་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས། 
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སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་རྒྱུས་ཡོད་ཅིག་གིས་གསལ་བཤད་མང་པོ་ཞིག་གནང་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ལ་དོན་
དག་ང་ཚོའི་དེབ་ནང་ལ་མཐའ་མ་དེ་ལ་ᨊགོང་ས་སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིབོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ᨊསྐུའི་བླ་སྨན་པ་བགྲེས་པའམ་
བླ་སྨན་ཞབས་ཞུ་བ་བགྲེས་པ་ཟེར་བ་ད་བར་བིས་ཡོད་རེད། རེས་སུ་ག་རེ་འབི་དགོས་ན་དེ་ལ་ར་འཛིན་བེད་དགོས་པ་དེ་ང་ཚོའི་
ཚོགས་གཙོས་གསུངས་ཀི་ཡོད་ན་འད། གང་ནས་གསུངས་ན་འད་སྨན་རིས་ཡིན་ན་འད་གང་ཡིན་རུང་དེ་ལ་ར་འཛིན་བེད་དགོས་
ཀི་རེད་དན་གི་འདུག དེ་མ་གཏོགས་མར་ནས་གཅིག་བཟོས། ཡང་ང་ཚོས་གཅིག་བཟོ་དགོས་དཀའ་ལས་ཁ་པོ་འདུག་ག ད་ལྟ་ང་
ཚོས་གོ་བར་མིང་ག་རེ་བཏགས་ནའང་མ་བཏགས་ནའང་རེད། མ་བཏགས་སོན་ལ་བླ་སྨན་པ་དེ་ཚོ་ལ་ཞབས་ཕི་ཞུ་མཁན་ཡིན་
ནའང་འད། ད་ལྟ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་བཅར་སྨན་པ་ཡིན་ནའང་འད། དོན་དག་བླ་སྨན་ཞབས་ཞུ་བ་ཟེར་
བ་དེ་ང་ཚོས་གོ་སྟངས་འདི་རེད། དེ་ཡིན་དུས་རེས་སུ་ང་ཚོས་ཚིག་ག་རེ་བེད་སོད་གཏང་ནའང་གཅིག་མ་གཏོང་རང་གཏོང་རེད། 
དེ་ལ་འགག་བསད་ན་འགྲིག་གི་ཡོད་མ་རེད། དེ་ནས་གཏོང་རྒྱུ་དེའང་སྨན་རིས་ཁང་ནས་གཏོང་དགོས་རེད་ཚོགས་གཙོས་གསུང་
ན་ཡག་པོ་ཡོད་རེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚོགས་མིའི་ཡོང་ཁུངས་དང་པོ་ᨊགོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ ་ིབོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་
ᨊསྐུའི་བླ་སྨན་པ་བགྲེས་པའམ་བླ་སྨན་ཞབས་ཞུ་བ་བགྲེས་པ་དེ་ང་ཚོས་རང་འཇགས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སོན་གི་ཚོགས་ཆུང་
གིས་འདི་འད་བའི་ཚོགས་མི་དེ་སྨན་རིས་ཁང་ནས་དམིགས་འཛུགས་བ་རྒྱུ་བེད་འདུག ཚིག་དེ་ད་ལྟ་ཡོང་ས་ཡོད་ངས་མངགས་
བཞག་ཡོད། དོན་དག་གཙོ་བོ་དེ་སྨན་རིས་ཁང་རང་ནས་དམིགས་འཛུགས་བེད་རྒྱུ་རེད་འདུག ང་ཚོའི་སྨན་རིས་ཁང་ནས་བས་ན་
ད་ལྟ་སྨན་རིས་ཁང་གི་མི་རེད་འདུག མ་འོངས་པར་ག་པ་ནས་ཡོང་སིད་ཀི་རེད་ཅེས་བསམ་བློ་བཏང་ནས་རང་འཇགས་བཞག་པ་
རེད་མ་གཏོགས། དེ་མིན་གྲོས་ཚོགས་ནས་ག་པ་བཏང་ནའང་དགོངས་འཇགས་རེད།  

ལངས་པའི་ཞོར་དུ་ཁ་པ་འདི་ལ་བོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་གིས་བཅུག་ན་ཡག་ས་རེད། དེ་བཅུག་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
དེ་ནས་ག་པ་དེའི་ ༤ པ་ས ིག་ཁོངས་གང་དུ་ཡང་མེད་པའི་སྨན་པའི་སྐུ་ཚབ་གཅིག་དེ་གང་འད་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་མེད་གསལ་པོ་
མེད་པ་དེ་དངོས་གནས་རེད། གཞན་པ་ཚོ་ལ་འོས་འདེམས་བེད་པ་བཞིན་འདི་ལ་འོས་འདེམས་བས་ན་འགྲིག་གི་འདུག འོས་
འདེམས་ཀི་ཚིག་བཅུག་པ་ཡིན་ན་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མི་འདུག དོན་དག་དེ་འོས་འདེམས་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། སྨན་རིས་ཁང་
གིས་ཁོངས་གཏོགས་མི་འདུག དེ་བཞིན་དེ་མིན་པའི་མི་ལྷག་བསད་པ་དེ་དག་ཚང་མ་ཁོང་ཚོ་ལ་ཡོད་པ་རེད། སྨན་རིས་ཁང་ནས་
ཐོན་པ་མང་པོ་ཡོད་རེད། དེ་དག་གི་འདི་ལ་སྐུ་ཚབ་གཅིག་སེབས་ཐུབ་པའི་སྐད་ཆ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་འདི་ཕལ་ཆེར་གསལ་པོ་
ཆགས་ས་རེད་བསམ་གི་འདུག དོན་ཚན་ཀ་པ་དེའི་ཚིག་གཞི་རིང་པ་ག་རེ་ཡིན་མིན་སེབས་པ་དང་སྙན་སེང་ཞུ་ཆོག ཡང་བསར་
ཞུ་དགོས་ན་སིག་ཁོངས་གང་དུ་ཡང་མེད་པའི་སྨན་པའི་སྐུ་ཚབ་གཅིག་དེ་འོས་འདེམས་ལམ་ནས་སེབས་ན་ཡག་ས་རེད། དེ་ཁོང་
ཚོ་ལ་མི་གང་འཚམ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནད་དོན་གཅིག་གཙང་མ་ཆགས་མ་སོང་། ད་ལྟའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་བཅུ་གཅིག་ཡོད་པ་
དེ་ད་ལྟ་དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་བཅུ་ཆགས་ཀི་མི་འདུག་མ་གཏོགས། གང་ནས་གདམ་དང་མི་གདམ་ཟེར་
བའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་བཅུ་གཅིག་དེ་ཁ་གྲངས་ལ་བལྟས་ནས་བཅུ་གཅིག་ཡོད་རེད་དེ་དངོས་
སུ་བཅུ་མ་གཏོགས་ཆགས་ཀི་མི་འདུག བས་ཙང་གནས་སྟངས་དེའི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ག་རེ་གནང་བཞིན་ཡོད་དམ། 
 

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཡང་བསར་ཡང་བསར་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་སེབ་གཅིག་ཏུ་གསུང་ན་ཡག་པོ་འདུག སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ར་བའི་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ནས་བཀའ་གནང་བ་བདེན་པ་རེད། དངོས་གནས་བས་ན་ཚོགས་མི་
བཅུ་གཅིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབས་པ་གང་ཟག་དེ་གོང་དུ་བཤད་པ་བཞིན་མི་གཅིག་ཆགས་དུས་ཕལ་ཆེར་
བཅུ་ཆགས་སིད་ཀི་རེད། དེ་ཡིན་དུས་གང་ཟག་དེ་མ་ཡིན་པ་ཡོང་སིད་ཀི་རེད། སྐབས་དེ་དུས་བླ་སྨན་ཞབས་ཞུ་བ་བགྲེས་པ་དང་
བླ་སྨན་ཞབས་ཞུ་བ། བགྲེས་པ་སོན་དུ་ཡོང་གི་རེད་ཞབས་ཞུ་བ་རེས་སུ་ཡོང་གི་རེད། བགྲེས་པ་དེ་གལ་སིད་རིག་གཞུང་འགན་
འཛིན་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ཞབས་ཞུ་བ་ཞིག་ཁྲིད་ན་མ་འགྲིག་པ་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ང་ཚོས་ལམ་ཁ་བཟོ་ཡོད་པ་རེད། 
གལ་སིད་ཞབས་ཞུ་བ་དེ་རིག་གཞུང་འགན་འཛིན་ཡིན་པ་ཡིན་ན། བགྲེས་པ་དེ་ཚོགས་མི་ཆགས་སིད་ཀི་རེད། བགྲེས་པ་དེ་རིག་
གཞུང་འགན་འཛིན་ཡིན་ན་ཞབས་ཞུ་བ་བཞི་ལྔ་ཞིག་མཉམ་དུ་བཅར་སོད་མཁན་ཡོད་རེད། དེ་འད་ཞིག་ནས་གཅིག་བསྐོས་ན་མ་
འགྲིག་པ་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེའི་གོ་བ་དེ་འདི་ཡིན། དེའི་ནང་དུ་ཚིག་འདི་རང་ཡོད་པ་རེད། བླ་སྨན་ཞབས་ཞུ་བགྲེས་
པའམ་ཞབས་ཞུ་བ་ཡོད་པ་རེད། ཚིག་འདི་གཉིས་གདམ་ཀ་གཏོང་རྒྱུ་རེད། དེ་ནས་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་ད་ལྟ་སྨན་རིས་
ཁང་གི་སོབ་སི་འདི་སྨན་པ་རེད། མ་འོངས་པ་སྨན་པ་མིན་པ་ཡོང་སིད་ཀི་རེད་དམ་མ་རེད། ཏན་ཏན་རེད། སྨན་རིས་ཁང་གི་མིན་
པའི་མཐོ་སོབ་ཀི་སོབ་སི་ཚང་མ་སྨན་པ་ཆགས་བསད་འདུག ལགས་པོ་རིའི་མཐོ་སོབ་དེའི་སོབ་སི་སྨན་པ་རེད། ཝ་ར་ཎཱ་སིའི་སྨན་
རིས་འགན་འཛིན་དེ་སྨན་པ་རེད། དེ་མིན་པ་ཚང་མ་སྨན་པ་མིན་པ་ཡོང་སིད་ཀི་རེད། མ་འོངས་པ་དེ་འད་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་མ་
རེད་བསམ་གི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་གསུང་དགོས་ཡོད་ན་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པ་གསུངས་སོང་། ཐག་བཅད་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་གི་འདུག ད་
ཕག་བརངས་པའི་ཞོར་ལ་སྐུ་བཅར་བླ་སྨན་པ་ཞུ་ནའང་འད། བླ་སྨན་ཞབས་ཞུ་བ་ཞུ་ནའང་འད། དེ་གྲངས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་
རེད་དམ་མ་རེད། དེ་མཉམ་དུ་གསུང་རོགས་གནང་། སི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
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སི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁྲིམས་ཡིག་གཏན་འབེབས་བེད་ཀི་ཡོད་དུས། སོ་སོའ་ིགནས་ཚུལ་ཤེས་བཞིན་དུ་མ་ཞུས་ན་
འགྲིག་གི་མི་འདུག དེ་འད་བས་ཏེ་ཡར་ལངས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་སྨན་རིས་ཁང་གི་སོབ་སི་དེ་སྨན་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་བ་དང་། དེ་
ནས་འདི་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་སྨན་རིས་ཁང་གི་སོབ་སི་དེ་སྨན་པ་རང་རང་བྱུང་བ་རེད་གསུངས་དུས། ཅུད་ཟད་བདེ་པོ་མ་བྱུང་། སྨན་
རིས་ཁང་གི་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་བྱུང་རབས་ནང་དུ་སྨན་པ་མ་ཡིན་པ་ཡང་བྱུང་མོང་ཡོད་པ་རེད། སྨན་རིས་ཁང་ཟེར་དུས་སྨན་
དང་རིས་གཉིས་ཀའི་རིག་གཞུང་གི་བསྟི་གནས་ཁང་ཞིག་ཡིན་དུས། ད་ལྟའི་ཆར་སྨན་རིས་ཁང་གི་རིག་གཞུང་འགན་འཛིན་དེ་སྨན་
པ་སེབས་ཡོད་པ་རེད་དེ། རིས་པ་རྒན་པ་དེ་འདའང་ཡོང་མི་སིད་པ་མ་རེད། སྨན་རིས་ཁང་གི་མཐོ་སོབ་ཀི་སོབ་སི་ཡིན་ནའང་དེ་
དང་དེ་བཞིན་རེད། རིས་པ་རྒན་པ་ཡིན་ནའང་སོབ་སི་ཡོང་མི་སིད་པ་མེད། གང་ལྟར་སྨན་རིས་གཉིས་ཀ་དགེ་རྒན་དང་སོབ་གྲྭ་
ཚང་མ་ཡོད་དུས། དེའི་གནས་སྟངས་དེ་ག་འད་ཆགས་ཀི་ཡོད་དམ། གཅིག་དེ་ཡིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གིས་སྨན་རིས་ཁང་ལ་བླ་སྨན་པ་དང་སྐུ་བཅར་སྨན་པ་ག་ཚོད་ཡོད་རེད་གསུངས་སོང་། སྨན་རིས་ཁང་གིས་ད་ལྟའི་ཆར་སྐུ་བཅར་
སྨན་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་བེད་སོད་གཏོང་གནང་གི་འདུག དེ་ནས་སྨན་རིས་ཁང་གི་སིག་འཛུགས་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་གསུམ་
དང་སྨན་རིས་ཁང་གི་སིག་ཁོངས་ནས་བགྲེས་ཡོལ་ཞུས་པ་གཅིག་བཅས་བཞི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་འདིར་ཡོད་བསད་པ་དེ་ཚོགས་མིའི་འོས་ཆོས་སུ་བོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ། ཁྲིམས་ཁང་ངམ་སྨན་པ་ཚད་ལན་གིས་རིག་འཚོ་
མ་ཟིན་པ་གསལ་བསགས་བས་པ་མ་ཡིན་པ། བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ། ཁྲིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕོག་ཟིན་པ་མ་
ཡིན་པ། དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཟེར་བ་དེ་རེད། ད་ལྟ་འདི་ལ་བསར་བཅོས་ཤིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། 
བོད་རིགས་ཡིན་པ་དང་བོད་རིགས་མ་ཡིན་པའི་ཆ་རེན་དེའི་འོག་ལ་བསར་བཅོས་གསར་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། བོད་པ་
ཡིན་ན་དེར་ག་རེད་དགོས་ཀི་རེད། བོད་པ་མ་ཡིན་པའི་སྐུ་ཚབ་ཅིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་དེར་ག་རེ་དགོས་ཀི་རེད། ཞེས་པ་དེ་རེས་སུ་
འགྲོ་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟ་སང་ནས་མར་འགྲོ་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་མར་གོམ་པ་རྒྱག་གིན་རྒྱག་གིན་འགྲོ་ན་ཡག་ས་རེད། ཚོགས་ཆུང་སོན་
མས་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཕུལ་བཞག་པའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལ་བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དེའི་ནང་ལ་ག་རེ་བིས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། 
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོས་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལུགས་ཀི་སྐུ་བཅར་སྨན་པ་ཞིག་བོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་ནས་གནས་
དམིགས་བཙུགས་བ་རྒྱུ་ཞེས་པ་དེ་རེད། ད་ལྟ་བོད་པ་ཡིན་པ་དང་བོད་པ་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ཀ་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དི་བ་གཅིག་
དེ་རེད། དི་བ་གཉིས་པ་དེ། ཁ་པའི་དང་པོའ་ིནང་ལ། བོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་གི་རིག་གཞུང་འགན་འཛིན་ཟེར་བ་དེ་དང་སྐུ་བཅར་སྨན་
པ་བགྲེས་པ་ཞེས་ལབ་པ་ཡིན་ན། དེ་གཉིས་གཅིག་ཆགས་ཀི་འདུག་ཟེར་དུས། གལ་སིད་ཀ་པ་དེར་བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ཅིག་
ངག་ཐོག་ནས་ཁྱེར་བའི་ཐོག་ནས། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིབོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་སྐུ་བཅར་སྨན་པའི་ནང་ནས་འོས་
འདེམས་བས་པའི་སྨན་པ་གཅིག་ཅེས་ལབ་པ་ཡིན་ན། ཁོ་རང་ཚོ་བཞི་ཡོད་ནའང་རེད། གསུམ་ཡོད་ནའང་རེད། བོད་པ་ཡིན་མིན་
ཅི་ཡིན་ཡང་དེའི་ནང་ནས་གཅིག་འདེམས་འགྲོ་ཡི་རེད། སྐུ་བཅར་སྨན་པ་ཟེར་བའི་ཚིག་དེ་ཚིག་བརོད་རིང་པ་དེའི་ནང་ལའང་དེ་ག་
རང་རེད་འདུག དེང་སང་སྨན་རིས་ཁང་གིས་ཀང་སྐུ་བཅར་སྨན་པ་རང་བེད་སོད་གཏོང་གི་ཡོད་ན། དེ་ཏོག་ཙམ་འོས་པ་འད་ཞིག་
མཐོང་གི་འདུག སྐུའི་བླ་སྨན་པ་བགྲེས་པ་ཟེར་བ་དེ་བེད་སོད་གཏོང་གི་མེད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འགྲེལ་བརོད་བྱུང་ཟིན་པ་རེད། 
དངོས་གནས་བས་ན་དེའི་སོན་གི་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུའང་འགྲེལ་བརོད་བས་ཟིན་པ་རེད། བླ་སྨན་ཞབས་ཞུ་བ་བགྲེས་པ་ཟེར་བའི་
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ཚིག་དེ་བེད་སོད་བཏང་བ་ཡིན་ན། སིག་གཞི་དེ་གལ་སིད་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱུན་རིང་པོ་ཞིག་གནས་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། བླ ་
སྨན་གི་བླ་སྨན་ཞབས་ཞུ་བ་དེ་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་དེ་གནས་ཀི་རེད་དམ་མ་རེད། ཡང་བླ་སྨན་ཞབས་ཞུ་བའི་ཞབས་ཞུ་བ་ལབ་དགོས་
ཀི་རེད། རྒྱུན་རིང་པོའ་ིཐོག་ལ་བསམ་བློ་ཞིག་བཏང་བ་ཡིན་ན། སྐུ་བཅར་སྨན་པ་ཞེས་པ་དེ་ཏག་ཏག་སོད་མཁན་ལྟ་བུ་ཞིག་འདུག 
ཀ་པའི་བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དེར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོས་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་སྐུ་བཅར་སྨན་པའི་ནང་ནས་
འོས་འདེམས་བས་པའི་སྨན་པ་གཅིག་ལབ་པ་ཡིན་ན། དེ་འགྲིག་ས་རེད་དམ། སི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་བལྟས་ན་ད་ལྟ་སིག་གཞི་ནང་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁྲིམས་ཡིག 
ད་ལྟ་གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དེའི་ནང་དུ་ཡོད་པ་དེ་རང་འཇགས་ཡག་པ་འདུག་བསམ་གི་འདུག ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་
པོའ་ིབོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་༸སྐུའི་བླ་སྨན་ཞབས་ཞུ་བ་བགྲེས་པ་ཟེར་བ་དེ། རྒྱུ་མཚན་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དེ་ང་ཚོའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་
ནང་ལ་ས་སོན་མ་ནས་ཡོད་བསད་པའི་ཚིག་གཅིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ཀི་ང་ཚོ་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་
རྒྱུན་འཛིན་གི་སྨན་པ་དེ་ཚོས་བླ་སྨན་བེད་མི་ཐུབ་པ་དེ་འད་གང་ཡང་ཆགས་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་ཚིག་
དེ་ས་སོན་མ་ནས་ཡོད་པའི་ཚིག་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན་དེ་ངེས་པར་དུ་དགོས་རེད་ཟེར་རྒྱུ་དང་། གཉིས་
པ་དེར་གལ་སིད་དེའི་བར་དུ་གཞན་ཞིག་བེད་སོད་བཏང་བ་ཡིན་ན། དེ་ཁྲིམས་འགལ་རེད་ཅེས་ལབ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། ང་
ཚོར་དེས་ཁྲིམས་ཡིག་དེ་རང་འཇགས་ཡོད་བསད་ཡོད་རེད། དེའི་འོག་ཏུ་ཡོད་པ་དེ་མ་བཏང་། གཞན་ཞིག་བེད་སོད་གཏོང་བསད་
པ་ཡིན་ན་དེ་ཁྲིམས་འགལ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཁྲིམས་ལ་གཏན་འབེབས་མ་བས་བར་དུ་ཁྲིམས་འགལ་ཆགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་བས་ཟིན་པའི་རེས་ལ་
གཏན་འབེབས་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འདིར་བཟོས་དང་མ་བཟོའ ་ིསྐད་ཆ་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། འདི་བཟོས་ཚར་བ་དང་གཏན་
འབེབས་བས་ཟིན་པའི་རེས་སུ་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན། དེ་འད་མ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན་ན་གནས་ཚུལ་གཅིག་
རེད། 
དང་པོ་ཚོགས་གཙོར་ཞུ་བཅུག་རོགས་གནང་། གཞན་པ་དེ་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཐོག་ནས་བླ་སྨན་པ་དང་བླ་སྨན་པ་ཞབས་ཞུ་བ་ག་རེ་ལབ་
ཀི་ཡོད་ནའང་ཁོ་གནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་གང་དུ་འགྲོ་དགོས་ཀི་ཡོད་མེད་བསམ་བློ་
གཏོང་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ལོ་རྒྱུས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་གི་ཐོག་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་ཕར་གཞག་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་
ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་རེད། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས། 
 

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད། བླ་སྨན་པ་ང་ཚོ་སུས་ཀང་བསྐོ་ཤེས་ཀི་ཡོད་མ་རེད་ལ།  
བསྐོས་ན་འགྲིག་གི་ཡོད་མ་རེད། དགའ་ལན་ཕོ་བང་ཡིག་ཚང་ཡིན་ནའང་འད། ག་ནས་ཡིན་ཡང་དགོས་གལ་ཞིག་གཟིགས་ན་བསྐོ་
སིད་ཀི་རེད། དེ་ཡིན་དུས་མཚན་དེ་མེད་པ་བས་ན་འགྲིག་གི་ཡོད་མ་རེད། གཉིས་པ་ད་ལྟ་ཁྲིམས་འགལ་སོགས་གསུངས་དོན་དེ། 



149 

 

སིག་གཞི་འདིའི་ནང་ལ་བླ་སྨན་ཞབས་ཞུ་བ་བགྲེས་པ་ཞེས་པ་དེ་གཏན་འབེབས་བས་ཏེ་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སྨན་རིས་
ཁང་གིས་སྐུ་བཅར་བླ་སྨན་ཞེས་ཟེར་གི་ཡོད་ན། ཁྲིམས་འགལ་ཡིན་མིན་གི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་མེད། དེ་གཉིས་མཐུན་གི་མེད་པ་
གསལ་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་འཁྱེར་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་ན་བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་འཁྱེར་ཡོང་རོགས་གིས། ཚོགས་གཙོས་ཐབས་ཤེས་
ཤིག་བས་པ་ཡིན། ཐབས་ཤེས་དེ་འགྲིག་གི་མེད་ན་ད་ལྟ་དེར་རང་འཇགས་རེད། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ཁྱེར་རྒྱུ་ཡོད་ན།  དོ་
དགོང་བར་དུ་འཁྱེར་ཡོང་རོགས་གིས། སང་ཉིན་བསར་བཅོས་ཀི་ནང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ཀ་པ་དེ་རང་འཇགས་བཞག་རྒྱུ་
ཡིན། ཁ་པའི་དང་པོ་དེའི་ནང་ལ་གི་ཞེས་འབེལ་ས་ཞིག་སར་དགོས་ཀི་འདུག བོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་གི་སིག་ཁོངས་ཚོགས་མི་
བཞི། 
དང་པོ་དེར། བོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་གི་རིག་གཞུང་འགན་འཛིན་གཅིག འདི་འགྲིག་འདུག་གམ། དགེ་བཤེས་ག་ཟི་ཚེ་རིང་པོ་
ལགས། 
 

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ག་ཟི་ཚེ་རིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་གིན་འདིར་གསལ་བཤད་ཅིག་བྱུང་ན་བསམ་བྱུང་ཡང་དེ་བྱུང་མ་སོང་། ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
མི་ཡིན་ན་སྨན་པ་ཡིན་པའི་ཁྱབ་དགོས་ཀི་མེད་ན། སྨན་རིས་ཁང་ནས་ཚོགས་མི་བཞི་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བཞི་དེའི་ནང་ལ་
སྨན་རིས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དེ་བཅུག་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཆ་རེན་བཞག་མཁན་ཚང་མ་སྨན་རིས་ཁང་རེད། 
སྨན་རིས་ཁང་གི་དབང་ཆ་ཚང་མ་འགན་འཛིན་ལ་ཡོད་པ་རེད། ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཡིན་ན་སྨན་པ་ཡིན་དགོས་པས་མ་ཁྱབ་
ན། ཚོགས་མིའི་ནང་ལ་སྨན་རིས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དེ་བཞག་ན་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེ་ད་གིན་ལན་བརྒྱབ་ཚར་སོང་བསམས་སོང་། ཁ་པ་མི ་བཞི་དེ་འགྲིག་གི་འདུག་གམ། བོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་གི་སིག་ཁོངས་
ཚོགས་མི་བཞི། དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། 
བརོད་པ་གཉིས་པ་ཟིན་པ་ཡིན། གོང་དུ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རེད། ཀ་པ་དེ་གལ་སིད་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན ་ན། བཟོ་བཅོས་
གྲོས་འཆར་དོ་དགོང་བར་དུ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་བསལ་ཚར་བ་བེད་རོགས་གིས་ཞེས་ངས་ད་ལྟ་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་ནས་ཁ་
པའི་དང་པོ་དེར། བོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་གི་རིག་གཞུང་འགན་འཛིན་གཅིག དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ་ཡོད་
དམ། སི་འཐུས་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 

སི་འཐུས་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་འདིར་དགག་བ་བེད་དགོས་དོན་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཡིན་པར་སོང་ཙང་། སྨན་
པ་མ་ཡིན་པའི་སྐབས་ལ་ག་རེ་བེད་ཀི་རེད། སྨན་པ་མ་ཡིན་པ་རིག་གཞུང་འགན་འཛིན་ནང་སེབས་པ་ཡིན་ན་ག་རེ་བེད་ཀི་ རེད། 
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ད་ལྟ་ང་ཚོའི་ཚོགས་ར་ནང་དེ་གསལ་པོ་གསལ་བཤད་གནང་གྲུབ་པ་རེད། ཡང་འདིར་ག་རེ་གནང་དགོས་ཀི་རེད་ཅེས་དེའི་ཆ་དེར་
དགག་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་འདིའི་འོག་དེར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་འོས་ཆོས་ཟེར་བ་དེར་བསར་བཅོས་གསར་པ་ཡོང་བསད་པ་ དེའི་
ནང་ལ་དང་པོ་དེར། བོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་པའི་སྨན་པའི་སྐུ་ཚབ་ཟེར་བ་དེར། ཀ་པ། དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་ཡོད་པ་མ་
ཡིན་པ། ཁ་པ། གསོ་བ་རིག་པའི་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སེལ་ཡོད་པ་ཟེར་དུས། སྨན་པ་ཡིན་དགོས་པ་ཁྱབ་པའི་གནས་
སྟངས་ཤིག་མཚོན་གི་འདུག རིག་གཞུང་འགན་འཛིན་སྨན་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་འད་ཡོང་བ་སིད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཀི་གནས་སྟངས་དེ་
ཚོགས་གཙོས་ཤེས་ཀི་མེད། སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐག་ཆོད་ནས་ཞུ་རྒྱུར་སིད་པ་རེད། གང་ཡིན་ཞུས་པ་ཡིན་ན། སྨན་རིས་ཁང་གི་སྐར་རིས་ཀི་སེ་
ཚན་ནས་ཕེབས་པ་དེ་སྨན་རིས་ཁང་གི་རིག་གཞུང་འགན་འཛིན་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་གི་སིག་ཁོངས་ནས་ཚོགས་མི་བཞི་འགྲིག ་ཚར་བ་རེད། ད་ལྟ་རིག་གཞུང་
འགན་འཛིན་དང་མཐོ་སོབ་ཀི་སོབ་སི་གཉིས་སྨན་པ་ཡིན་ན་སྨོས་མེད་ཡིན་པ་དང་། དེ་མིན་ན་འོས་འདེམས་བེད་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་
དང་། ཡང་མིན་ན་སྨན་རིས་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་ནས་སྨན་པ་རྣམས་ཀིས་འོས་འདེམས་བས་པའི་སྨན་པ་བཞི། དེ་བཞི་དེ་འོས་
འདེམས་བེད་དགོས། དེ་ནས་ཟུར་བརོད་ནང་ལ་སོབ་སི་དང་རིག་གཞུང་འགན་འཛིན་ཡིན་ན་ཁོང་གཉིས་བཞག་དགོས་ཞེས་པ་
ཞིག་བིས་ན་ག་རེ་ཆགས་ཀི་རེད་ཅེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོས་ཁ་སང་བགྲོ་གེང་བེད་པའི་སྐབས་སུ་ལམ་སྟོན་རང་ཞུས་པ་རེད། ང་ཚོས་ལམ་སྟོན་ཞིག་
རེད། ང་ཚོས་དེ་རིང་འདི་བསམ་རྒྱུ་དེ་རྒྱ་གར་གི་ཆེས་མཐོའ ་ིསྨན་གི་ལྷན་ཚོགས་ཀིས། སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་མ་རེད་འདུག 
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Central Council of Indian medicine ཟེར་དུས། རྒྱ་གར་གི་སྨན་གི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སོམ་གཞི་དེ་གཞི་ལ་བཞག་སྟེ་ང་
ཚོར་ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་གང་བས་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་རེད་ཞུས་ན། སྨན་རིས་ཁང་གིས་ཐད་ཀར་མིང་འབོད་མ་གནང་བ་ཡིན་ན་
འདེམས་ཐོན་བས་པའི་རེས་སུ། འདེམས་ཐོན་ཏག་ཏག་མ་བྱུང་བ་སྨན་རིས་ཁང་འགན་འཛིན་རང་གིས་ཁ་སང་གསུང་གནང་གི་
འདུག དེ་འདའི་རེན་གིས་སྨན་རིས་ཁང་གིས་སྐུ་ཚབ་བཏང་མ་ཐུབ་པར་ལྷག་བསད་དུས། གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ལ་སྐུ་ངལ་
འཕད་ཀི་འདུག་ཅེས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་གསུང་སོད་ཀི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དེའི་ཆ་རེན་སྒྲུབ་རྒྱུར་ང་ཚོས་སེ་ཚན་བཞི་དེ་དེ་ལྟར་
གནང་བ་ཡིན་ན། ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཡང་ཕག་ལས་གནང་བདེ་བ། ཕེབས་བདེ་བ་དེ་འད་བཟོས་པ་རེད། དེ་ང་ཚོའི་ལམ་སྟོན་ཞིག་རེད། 
ལམ་སྟོན་དེ་གཞིར་བཟུང་ད་ལྟ་དགོངས་འཆར་ཕེབས་པ་དེ་ལ་ཡང་ལེགས་བརོད་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སིག་གཞི་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུའི་ཐོག་ནས་གོ་རིམ་ཡར་མར་དཀྲུག་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཀི་བཟོ་འད་ཞིག གལ་ཏེ་སོན་མའི་
ཚོགས་མིའི་འོས་ཆོས་དེའི་ནང་ལ་ངེས་པར་དུ་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ལ་དེབ་སེལ་བེད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་མི་
འདུག ད་ལྟ་འདི་གསར་པ་ཞིག་ཁྱེར་ཡོང་གི་འདུག སོན་མ་དེ་རང་འཇགས་ལྷག་པ་འད་ཞིག་ཡིན་ན། རིག་གཞུང་འགན་འཛིན་དེ་
སྨན་པ་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་བསེབས་ཆོག་པའི་ལམ་ཁ་ཞིག་སེབས་ཀི་འདུག དེ་བས་པ་ཡིན་ན་ཚོགས་མིའི་འོས་ཆོས་དེ་
སོན་ལ་ཡར་ཁུར། དེ་ག་རེ་གཏན་ལ་ཕབ་དགོས་ཀི་འདུག་ནའང་རེས་ལ་ཚོགས་མིས་དེའི་སང་ལ་འགྲོ་བཞག་ན་ཕལ་ཆེར་ཏག་ཏག་
བསད་ས་རེད་སྙམ། དོན་ཚན་བདུན་པར་མར་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན། དོན་ཚན་བདུན་པའི་བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ནང་སང་ལ ་འཛིན་དེ་
མར་ཕིན་པ་སོང་ཙང་། འགན་འཛིན་དེ་མ་ཕིན་པར་སོང་ཙང་འགན་འཛིན་དེ་མར་བཏོན་རྒྱུ་ཡིན། ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་འོས་
ཆོས་དང་པོ་དེ་བོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་པའི་སྐུ་ཚབ། བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་དེར། ཀ་པ། དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་
པ། འདི་སི་མོས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། ཁ་པ། གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་འོག་ཞེས་པ་དེ་བཞག་ན་འགྲིག་གི་འདུག་
གམ། གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དེབ་སེལ་ཡོད་པ་ཞེས་པ་དེ་དགོས་ཀི་འདུག མི་འདུག ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་གསུངས་དང་། 
 
སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་ཚན་གསུམ་པའི་ཁྱབ་ཚད་དེ་རྒྱུན་འཛིན་སྨན་པ། གསོ་རིག་སྨན་པ་དང་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་
ཀི་ཁྲིམས་ཡིག་ལ་ཁས་ལེན་མཁན་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན། ཞེས་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོས་སྨན་
པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ལབ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་རེད། དེ་བས་པ་ཡིན་ན་ད་གིན་གི་ལམ་ཁ་གཞན་ཚང་མ་འགག་སོད་ཀི་
ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྨན་པ་ཡིན་ན་ཡིན་དགོས་ཀི་རེད། དེར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ར་བའི་ཡར་སར་དགོས་པའི་ཁྱབ་པ་མི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཁྱབ་ཚད་དེ་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་རྒྱུན་འཛིན་སྨན་པ་དང་སྨན་སོར་ལག་ལེན་བཅས་པ། དེ་དེབ་སེལ་བེད་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་ཁྱབ་
དགོས་པ་འད་ཞིག དེ་སོན་མ་ནས་ཁྱབ་ཚད་དེ་དེ་ཙམ་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། སོན་མའི་ཁྱབ་ཚད་དེ་ཡོད་བཞིན་དུ་འོས་ཆོས་ནང་དུ་
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དེབ་སེལ་སྨན་པ་ཡིན་དགོས་པའི་ཁྱབ་པ་མེད་པ་དེ་ཡང་གསལ་གི་ཡོད་པ་རེད། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་
ལགས། 
 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུར་འདིར་ད་ལྟ་བོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ་ཞེས་པ་དེའི་ནང་ལ་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་
འོག་ཏུ་དེབ་སེལ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གཉིས་ཀ་ཡོད་ཆོག་གི་རེད་དན་གི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཚིག་བརོད་ཀ་
པ་དེའི་ནང་བཞག་ཚར་སོང་བ། དེའི་ནང་དུ་ཡང་བླ་སྨན་ཞབས་ཞུ་བ་སོགས་དེ་འདའི་གནས་སྟངས་དེ་འདའི་ཐོག་ག་རེ་ཡོང་སིད་
ཀི་རེད། ད་ལྟ་ཁོང་ཚོར་དེབ་སེལ་བེད་སྟངས་ལམ་ཁ་གཉིས་ཡོད་རེད། ༡༩༩༢ སོན་ལ་ཡོངས་གྲགས་སྨན་པར་དེབ་སེལ་བེད་
ཐུབ་མེད་ན། སྨན་པ་རྒན་པ་དེ་འད་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བླ་སྨན་ཞབས་ཞུ་བ་དེ་འད་བཞག་པ་ཡིན་ན་ཡོང་
སིད་ཀི་རེད། གཉིས་པ་དེར་ཡུལ་མི་མ་ཡིན་པ་ཞེས་པ་དེར་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀི་རེད། གང་ལགས་ཞུས་ན་ང་ཚོར་ཚད་འཛིན་ས་
ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། ང་རང་ཚོ་བོད་ཀི་ཡུལ་མི་དེ་ཚོས་ཞེ་དག་སོར་གཅུས་སོག་མདོག་ཁ་པོ་མ་རེད་དན་གི་འདུག དེ་ཡིན་
དུས་དེ་མེད་ཀང་ཁྱད་པར་ཞེ་དག་མེད་པ་འད་ཞིག་མཐོང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་འོག་ཏུ་དེབ་སེལ་ཡོད་པ་ཟེར་བ་དེ་མེད་པ་བས་བཞག་ན་འགྲིག་ས་རེད་དམ། དེ་མེད་པ་བས་བཞག་
ན། ཚིག་བརོད་ཁོ་རང་མར་བཏོན་པ་ཡིན་ན། སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཁོ་རང་རང་ལ་རེས་སུ་གུས་བརི་དང་ཆེས་མཐོང་གང་འད་
ཞིག་ཆགས་གྲབས་ཡོད་དམ། དེབ་སེལ་མེད་པ་གཅིག་གི་ཡོང་སྟངས་དེ་ཁོ་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཀང་ལྟ་ཕོགས་གཅིག་ཡོད ་པའི་
ཐོག་ནས་ངའི་བསམ་བློར་འདི་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་བརིས་ཏེ་བསེབས་བསད་ཡོད་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
འོག་ལ་མར་འགྲོ་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས་བསམ་ན་སང་གི་དཀའ་ངལ་དེ་ལྷག་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སང་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་
དགོས་བསམ་ན་འོག་གི་དཀའ་ངལ་དེ་ལྷག་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། གསོ་བ་རིག་པའི་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སེལ་ཡོད་དང་
མེད་དེ་དང་པོ་གཏན་འབེབས་བེད་ཐུབ་ཀི་འདུག་མི་འདུག་ལྟ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ལ་དགག་བ་གནང་མཁན་ཡོད་དམ་མེད། ཁ་པ་དེ། ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་འོས་ཆོས་ཀི་འོག་ཏུ། གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འོག་དེབ་སེལ་ཡོད་པ་ཟེར་བ་དེ་ལ་དགག་བ་ཡོད་
དམ་མེད། དགག་བ་མེད་པ་ཡིན་ན་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དེ་ནས་ག་པའི་ནང་། ཁྲིམས་ཁང་དང་སྨན་པ་ཚད་ལན་
ནས་རིག་འཚོ་ཡི་མ་ཟིན་པ་གསལ་བསགས་བས་པ་མ་ཡིན་པ། དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པ་བས། 
དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ང་པ་དེ། བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ། སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར། 
བརོད་པ་གཉིས་པ་ཟིན་པ་ཡིན། ཁྲིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ། སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། བརོད་པ་
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གཉིས་པ་ཟིན་པ་ཡིན། གཉིས་པ་དེར་བོད་མི་མ་ཡིན་པའི་སྐུ་ཚབ། ཀ་པ། གསོ་བ་རིག་པའི་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སེལ་
ཡོད་པ། དགག་བ་མེད་ན་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཁྲིམས་ཁང་ངམ་སྨན་པ་ཚད་ལན་ནས་རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པ་གསལ་
བསགས་བས་པ་མ་ཡིན་པ། དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པར་སོང་ཙང་དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་
པ་ཡིན། 
 ག་པ། བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ། སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པར་སོང་ཙང་དེ་
སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ང་པ། ཁྲིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ། སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། 
ཅ་པ། རྒྱལ་ཁབ་དང་ཡུལ་མིའི་ངོ་སོད་ལག་འཁྱེར་ཡོད་པ། འདི་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། 
 ཡང་བསར་ནང་གསེས་དྲུག་པར་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན། ནང་གསེས་དྲུག་པར་ད་གིན་བསམ་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། གལ་སིད་མ་
འོངས་པར་སྨན་རིས་ཁང་གི་རིག་གཞུང་འགན་འཛིན་དེ་ཡང་སྨན་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཡིན་མིན་གི་གནས་སྟངས་དང་། སྨན་རིས་
མཐོ་སོབ་ཀི་སོབ་སི་དེ་ཡང་སྨན་པ་ཡིན་མིན་གི་གནས་སྟངས་གཉིས་ཀ་ཡོང་སིད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག རིག་གཞུང་འགན་
འཛིན་ཡོང་སིད་པ་ཡིན་ན་སོབ་སི་ཡང་ཡོང་སིད་པ་རེད། དེ་ཡོང་གི་ཡོད་དུས། ད་གིན་བསམ་ཚུལ་ཅིག་ག་རེ་བཏོན་པ་རེད་ཅེ་ན། 
བོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་གི་སིག་ཁོངས་ཚོགས་མི་བཞི་དང་། གཅིག་གཉིས་གསུམ་དེ་གང་ཡང་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས། ཟུར་བརོད་
དེ་ལ་རིག་གཞུང་འགན་འཛིན་དང་སོབ་སི་གཉིས་སྨན་པ་ཡིན་ཚེ་དེའི་ཁོངས་སུ་ཚུད་དགོས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་བཞག་དགོས་བེད་
ཀི་རེད་དམ། གོང་དུ་བསམ་ཚུལ་དེ་འད་ཞིག་བཏོན་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ནས་ཚོགས་གཙོས་འདི་འད་ལབ་ཀི་ཡོད། དེས་ན་ཟུར་
བརོད་དེ་མི་དགོས་པ་བས་ཏེ། སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
ད་ལྟ་གོང་གི་ཐབས་ལམ་བསྐྲུན་ཆེད་དུ་འོག་ཏུ་གཅིག་བཟོས་ཟིན་པ་རེད། གསོ་བ་རིག་པའི་ཚོགས་མིའི་དེབ་སེལ་ཡོད་པ་ཟེར་བ་
དེ་རྦད་དེ་ཕིར་བསྡུ་ཕིན་པ་མ་རེད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཁྱེད་རང་གིས་བཞག་དགོས་འདུག་གསུངས་ནས་གནས་པ་རེད། སི་མོས་ཕིན་སོང་། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་
ལགས། 
 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་ད་ལྟ་གསུང་སྟངས་ནང་བཞིན་དེ་འད་གཅིག་གཉིས་གསུམ་དེ་
མར་བཀོག་པ་ཡིན་ན། འབི་སྟངས་གཞན་ཞིག་འབི་དགོས་ཀི་འདུག་དན་གི་འདུག ཟུར་བརོད་ནང་དུ་མེད་པ་བས། ཁ་པ། བོད་ཀི་
སྨན་རིས་ཁང་གི་སིག་ཁོངས་ཚོགས་མི་བཞི་བོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་གི་རིག་གཞུང་འགན་འཛིན་དང་། མཐོ་སོབ་ཀི་སོབ་སི་གཉིས་
སྨན་པ་ཡིན་ཚེ་སྨོས་མེད་ཐོག གཞན་པ་གཉིས་འོས་འདེམས་བ་དགོས་རྒྱུ། ཡང་མིན་ན་སྐུ་ཚབ་གཉིས་བོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་ནས་
འོས་འདེམས་བ་དགོས་པ་དང་། བོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་གི་རིག་གཞུང་འགན་འཛིན་དང་སོབ་སི་སྨན་པ་ཡིན་ཚེ་སྨོས་མེད་ཅེས་འདི་
འད་ཞིག་སིག་ཁོངས་སུ་བཅུག་བཞག་ན་གནད་འགག་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
འགྲིག་ས་རེད་དམ། ད་འདི་ལྟར་རེད། བོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་གི་སིག་ཁོངས་ཚོགས་མི་བཞི་དང་། དེ་ནས་བོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་གི་
རིག་གཞུང་འགན་འཛིན་དང་། སྨན་རིས་མཐོ་སོབ་ཀི་སོབ་སི། སི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སིག་གཞི་བསར་བཅོས་ལ་བསམ་ཚུལ་གང་ཡོད་པ་དེ་ཞུས་ན་ཡག་ས་རེད་བསམས་ནས་གོ་
སྐབས་འདི་བླངས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་འདིའི་གནས་སྟངས་འདི་སང་གོང་དུ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོའི་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་ཅིག་
གནང་སོང་། དེར་བལྟས་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་འདི་ནས་དཀའ་ལས་མང་པོ་དེ་འད་ཞིག་རྒྱག་དགོས་ཀི་ཡོད་དམ་བསམས་བྱུང་། 
ཚོགས་གཙོ་ཅི་ཞིག་གསུང་གི་འདུག་ཅེ་ན། འདི་ནས་སྨན་རིས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་སོབ་སི་དེ་དག་འཁྱེར་ཡོང་དགོས་རྒྱུའི་རྒྱུ་
མཚན་གི་རྒྱབ་ལོངས་ད་ལྟ་གསུངས་སོང་། གང་ཡིན་ཞུས་པ་ཡིན་ན་སྨན་རིས་ཁང་ནས་ཚོགས་མིའི་ཡོང་སྟངས་དང་དེ་འདའི་སང་
ལ་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕད་དེ་འཛིན་སོང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་བསྐོས་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཁོང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་མ་ཡོང་བ་དང་དེ་
འད་ཞིག་གསུངས་སོང་། དེ་འད་ཡིན་པ་ཡིན་ན་མདང་ནུབ་ང་ཚོས་དེའི་སང་བགྲོ་གེང་བེད་དུས་སྐབས་སུ། ཚོགས་མི་ཡོང་སྟངས་
སོགས་གང་ཡིན་ཡང་སྨན་རིས་ཁང་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། མཐུན་འགྱུར་རྒྱབ་སོར་ཚང་མ་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཞེས་གསལ་བཤད་གནང་
སོང་། དེ་འད་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ད་འདི་ནས་འདི་འད་བའི་རྒྱབ་ལོངས་གནས་ཚུལ་དེ་འད་འཁྱེར་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཆགས་ཀི་ཡོད་
རེད་དམ། སོན་མ་ནང་བཞིན་སྨན་རིས་ཁང་གི་སིག་ཁོངས་ནས་འོས་འདེམས་བས་པའི་ཨེམ་ཆི་བཞི་ལ་ས་མིག་སད།  རང་
འཇགས་བཞག་ནས་ཁོང་རང་ཚོར་མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་མེད་པ་ཡིན་ན། དེའི་སང་ལ་ངེས་པར་དུ་སོབ་སི་བསྐོ་དགོས་
པ་དང་རིག་གཞུང་འགན་འཛིན་གཅིག་བེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ད་དུང་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ། ག་ཚོད་ཡོད་ཀང་གོ་སྐབས་འབུལ་གི་ཡིན། སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 

སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
སྐུ་ངོ་ཡང་འདི་དོགས་པར་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁ་འདུག སིར་བཏང་ང་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད་ལ། ང་
ཚོས་ཁ་སང་ནས་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡིན། ཡོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་ཡང་སོམ་གཞི་གཅིག་གི་ཐོག་ནས་ཕེབས་ན་ཡག་པོ་འདུག་
ཅེས། ཡང་ནམ་རྒྱུན་འདེམས་ཐོན་གནང་སྟངས་དེ་རིམ་པ་མ་འད་བ་གཅིག་ལ་ཡོང་གི་ཡོད་ཙང་། དེ་ཁོམ་གི་མེད་པ་དང་ལོགས་ཀི་
མེད་པའི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་ས་རེད། སྨན་རིས་ཁང་རང་གི་སོབ་སི་དང་རིག་གཞུང་འགན་འཛིན་ཕེབས་པ་
ཡིན་ན། ལོགས་ཀི་མི་འདུག་དང་ཁོམ་གི་མི་འདུག་གསུང་རྒྱུའི་ལེའུ་དེ་བརླག་འགྲོ་ཡི་རེད་ཅེས་དེ་ཞུ་ཡི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས། 
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སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྨན་རིས་ཁང་གི་སིག་ཁོངས་ཚོགས་མི་བཞི་ཟེར་བ་དེ་གཅིག་པུ་མ་གཏོགས་གཞན་མེད་པ་བས་
ན་ཡག་ས་རེད། དེས་གཙང་མ་ཆགས་འགྲོ་ཡི་འདུག འོག་དེ་དག་ཚང་མ་དགོས་པ་མི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ད་དུང་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡར་གསུང་། མར་གསུང་། ཡིན་གཅིག་མིན་གཉིས་རིག་གཞུང་འགན་འཛིན་དང་སོབ་སི་གཉིས་
དགོས་ཀི་མེད་ན། སོན་མའི་དེ་ག་རང་འཇོག་རྒྱུ་རེད། བོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་གི་སིག་ཁོངས་ཚོགས་མི་བཞི། སྨན་རིས་ཁང་གི་སྨན་
པ་རྣམས་ཀིས་འོས་འདེམས་བ་རྒྱུ་ཞེས་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཁོང་རྣམ་པས་གང་འད་གནང་ནའང་གཅིག་གནང་གི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ད་ལྟ་གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ཆགས་ཚར་བ་རེད། གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
ཕག་ལས་གནང་བའི་སྐབས་སུ། ཕག་བསྟར་བེད་སའི་ལས་ཀ་གཙོ་བོ་དེ་གསོ་རིག་གི་མཐོ་སོབ་དེ་དག་རེད། མཐོ་སོབ་ཀི་སྐུ་ཚབ་
ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུར་སྟབས་བདེ་བ་ཡོད་པ་རེད། མཐོ་སོབ་ཀི་སྐུ་ཚབ་བཞག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་རེད། 
 དེ་བཞིན་བརྟག་དཔྱད་གནང་ས་དང་ཕག་བསྟར་བེད་སའི་ལས་ཀ་གཅིག་དེ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་དེ་དག་རེད། དེ་དག་གི་
ཆེད་དུ་སྨན་རིས་ཁང་ལ་རིག་གཞུང་འགན་འཛིན་ཞེས་ཡོད་རེད། གཞན་ཚང་མ་ལ་ཡོད་མ་རེད། དེ་གཞག་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་
རེད། དེ་བཞག་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན་སོབ་སི་དང་རིག་གཞུང་འགན་འཛིན་ཡོད་པ་ཡིན་ན། རང་བཞིན་གིས་གསོ་རིག་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་གྲུབ་ཆ་ཡག་ཏུ་ཆགས་རྒྱུ་དང་། ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་པོ་ཆགས་རྒྱུར་ཕན་གི་རེད། དེ་མིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་གསོ་རིག་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་ངོས་ནས་ཕག་ལས་གང་གནང་བ་དེ་གཅིག་བརྒྱུད་ནས་གཅིག་བེད་ནས་ཏོག་ཙམ་ཕན་ཐོགས་འདི་ཡོད་པ་རེད། ད་
ལྟ་སོན་ལ་སེ་ཚན་སོ་སོའ་ིསྐུ་ཚབ་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་ལས་ཀ་ཅི་ཞིག་བས་པ་དང་ཅི་ཞིག་གཏན་འབེབས་གནང་ཡང་། བསབ་གཞི་
ར་འཛིན་ཡིན་ན་ཡང་འད། གང་ཡིན་ཡང་ཚང་མ་ཚགས་ཚུད་པ་དང་སྤུས་ཀ་དག་པ་ཡོང་རྒྱུའི་ཡོང་ཁུངས་དེ་དེ་འད་བཞག་པ་རེད། 
གཉིས་པ་དེ་ཁ་སང་ང་ཚོ་སི་ཡོངས་ཀི་བགྲོ་གེང་བེད་དུས་རྒྱ་གར་གི་སྨན་གི་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོང་སྟངས་དེ་འད་ཡོད་རེད། ད་
ལྟ་སི་ཡོངས་ཀི་སྨན་གི་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ཡོད་རེད། དེའི་སང་ལ་ homeopathy ལ་ཟུར་དུ་ཡོད་རེད། ང་ཚོ་ལ་དམིགས་
བསལ་ཡོད་མ་རེད། མ་འོངས་པར་ང་ཚོའི་སོམ་གཞི་འདི་ཕར་བརྟེན་དགོས་ན། ང་ཚོ་ཡོང་སྟངས་འདི་འད་ཡིན། སོབ་གྲྭའི་མཐོ་
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སོབ་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཡོད། རིག་གཞུང་སེ་ཚན་གི་སྐུ་ཚབ་ཡོད་ཅེས་ལབ་ན་ཕར་ལ་ཟུག་པ་ཡོང་གི་རེད། དེ་འདའི་རྒྱབ་ལོངས་མང་པོ་
ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཚོགས་ཆུང་ངོས་ནས་ཁྱེར་ཡོང་བ་ཡིན་མ་གཏོགས་རྒྱབ་ལོངས་མེད་པ་ར་བ་ནས་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ད་དུང་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ། འདིའི་རེས་སུ་གོ་སྐབས་འབུལ་གི་མིན། འདིའི་རེས་སུ་གནད་དོན་འདིའི་སང་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་
གི་མིན། གནད་དོན་གཉིས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་རེད། གཅིག་དེས་ག་རེ་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ཚིག་བརོད་རིང་པ་དེ་རང་འཇགས་
བཞག་ན་འགྲིག་ས་རེད་གསུང་རྒྱུ་དེ་རེད། ངེས་པར་དུ་རིག་གཞུང་འགན་འཛིན་དང་མཐོ་སོབ་སོབ་སི་ཟེར་བ ་དེ་དགོས་རྒྱུ་མི་
འདུག་ཟེར་བ་དེ་རེད། ཁོ་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ནས་འདེམས་ཏེ་བཞི་བསེབས་ན་འགྲིག་གི་འདུག་ཟེར། 
 གཞན་དེས་རིག་གཞུང་འགན་འཛན་དང་མཐོ་སོབ་སོབ་སི་ཟེར་བ་དེ་དགོས་ཀི་འདུག དེ་བཞག་པ་ཡིན་ན་ད་གིན་སི་
འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད། བོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་གི་རིག་གཞུང་འགན་འཛིན་དང་སྨན་རིས་མཐོ་སོབ་ཀི་སོབ་
སི་སྨན་པ་ཡིན་ཚེ་སྨོས་མེད་ཐོག གཞན་རྣམས་སྨན་རིས་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་པ་རྣམས་ཀི་འོས་འདེམས་བ་རྒྱུ་ཞེས་ཚིག་དེ་ལྟ་
བུ་ཞིག་ཆགས་འགྲོ་ཡི་རེད། དེ་ལྟར་ཡིན་དུས། དཔེར་ན་ཚིག་བརོད་རིང་པ་རང་འཇགས་བཞག་དགོས་ཀི་འདུག་ཟེར་བ་ཞིག་དང་། 
ཚིག་བརོད་གསར་པ་ནང་ད་ལྟ་ངས་སྙན་སོན་ཞུས་པ་དེ་གཉིས་ནང་ནས་གདམ་རྒྱུ་རེད། ཚིག་བརོད་རིང་པ་རང་འཇགས་འཇོག་
དགོས་འདུག་ཟེར་མཁན་སོན་ལ་ཕག་རོང་རོགས་གནང་། ཚིག་བརོད་རིང་པ་དེར་ག་རེ་ལབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། སྨན་རིས་ཁང་
གི་ཁྱབ་ཁོངས་ཨེམ་ཆི་ནང་ནས། བཙན་བོལ་བོད་མིའི་དབུས་སྨན་རིས་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའི་སྨན་པ་རྣམས་ཀི་སྐུ་
ཚབ་བཞི། བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སྨན་རིས་ཁང་གི་སྨན་པ་རྣམས་ཀིས་འོས་འདེམས་བ་རྒྱུ་ཟེར་བ་དེར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་
རྣམས་ཕག་བརང་རོགས་གནང་། གཅིག་མ་གཏོགས་བྱུང་མ་སོང་། སོན་ཙམ་ནས་བརང་རོགས་གིས་དང་། ཚོགས་གཙོའི་མིག་
ཕར་གཅིག་གཡུག་ཚར་ན་ཚུར་ཡང་བསར་ལེན་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དེའི་ནང་དུ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ག་རེ་
བཟོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། བོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་གི་རིག་གཞུང་འགན་འཛིན་དང་སྨན་རིས་ཁང་མཐོ་སོབ་ཀི་སོབ་སི་སྨན་པ་ཡིན་
ཚེ་སྨོས་མེད་ཐོག གཞན་སྨན་རིས་ཁང་གི་སྨན་པ་རྣམས་ཀིས་འོས་འདེམས་བ་རྒྱུ་ཟེར་བ་འདི་འཇོག་དགོས་འདུག་ཟེར་མཁན་
གིས་ཕག་རང་རོགས་གནང་། དེ་མང་བ་བས། དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པ་ཡིན་པས་འདི་སི་མོས་
ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ག་པ་དེར། གཞན་ཡོང་ཁུངས་ནས་ཚོགས་མི་བཞི། དང་པོ་ལགས་པོ་རི་དན་རྟེན་བོད་སྨན་མཐོ་སོབ་
ཀི་སོབ་སི། དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། གཉིས་པ། 
ཝར་ཎཱ་བོད་ཀི་ཆེས་མཐོའ་ིགཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གི་སྨན་རིས་སེ་ཚན་གི་འགན་འཛིན་གཅིག 
 སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས། འདི་ཁྱེད་རང་ཚོས་བསམ་ཕེབས་པ་ཡིན་ཙང་། དངོས་གནས་བས་ན་ཕག་བརངས་
དགོས་དོན་ཡོད་པ་མ་རེད། མུ་མཐུད་ནས་འགྲོ་བཞག་ན་འགྲིག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། 
 
སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སིག་གཞི་གཏན་འབེབས་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་འདིའི་སྐབས་སུ་ཏོག་ཙམ་བགྲོ་གེང་ལྷུག་
པོ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་དན་གི་འདུག ར་བའི་ཁྱེར་ཡོང་མཁན་ང་ཚོ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་སེ་ཚན་དེའི་ནང་ཕག་ལས་གནང་
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མཁན་འབེལ་ཡོད་ཅིག་གིས་ཁོ་རང་ཚོའི་མིང་བིས་པའི་སྐབས་སུ་ཝར་ཎ་འབི་དུས།  ཝ་དེའི་ཟུར་ལ་འ་ཆུང་ཞིག་འབི་ཡི་ཡོད་པ་
རེད་ཟེར་དུས་དེ་མ་བཅོས་པ་ཡིན་ན། ཁྱད་མཚར་ཆགས་ས་རེད། འདི་ར་བའི་འ་ཆུང་ཡོད་མེད་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡིན་
དུས་ང་ལ་དན་གསོ་བཏང་སོང་། ངས་དེ་ཞུས་པ་ཡིན། ར་བའི་ང་ཚོས་ཁུར་ཡོང་བ་དེ་དངོས་གནས་རེད། ཡིན་ནའང་བཟོ་བཅོས་
རྒྱག་ན་ཡག་པོ་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
འདི་འགྱུར་བ་བཏང་བའི་ཐོག་ནས་སི་མོས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། སི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདི་ཝར་ཎ་བོད་ཀི་ཆེས་མཐོའ་ིགཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གིས་སྨན་རིས་སེ་ཚན་གི་འགན་
འཛིན་དང་། ལགས་པོ་རིའི་སོབ་སི་ཚང་མ་སྨན་པ་ཡིན་ནམ། སྨན་པ་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་གང་འད་ཆགས་ཀི་རེད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེ་སྨན་པ་རེད་འདུག མ་འོངས་པར་ཡིན་ནམ། མ་འོངས་པར་ཡིན་པ། མ་འོངས་པར་སྨན་པ་མིན་པ་ཡིན་ན་རྐུབ་སྟེགས་གཅིག་
ཟགས་འགྲོ་གི་རེད། ཝར་ཎཱ་བོད་ཀི་ཆེས་མཐོའ་ིགཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གི་སྨན་རིས་སེ་ཚན་གི་འགན་འཛིན་གཅིག  དེ་སི་
མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདི་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། གསུམ་པ་དེར་གསོ་རིག་
འབུམ་བཞིའི་ཟེར་ནས་འབེལ་ས་ཞིག་རྒྱག རྒྱུན་འཛིན་སྨན་པ་གཅིག དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། སི་
འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
གསོ་རིག་འབུམ་བཞིའི་རྒྱུན་འཛིན་གི་སྨན་པ་གཅིག་དེ་གང་འད་བས་ནས་ཡོང་དགོས་པ་རེད། ཡོང་སྟངས་དེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
འོས་འདེམས་བས་པའི་སྨན་པ་གཅིག སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། དགག་བ་ཡོད་པ་རེད་དམ། དགག་བ་མེད་
ན་ད་ལྟ་འོས་བསྡུ་བསད་ཡོད་པ་རེད། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ག་ཟི་ཚེ་རིང་པོ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ག་ཟི་ཚེ་རིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདིར་གསོ་རིག་འབུམ་བཞི་དང་རྒྱུད་བཞི་གཉིས། གསོ་རིག་འབུམ་བཞི་གསུངས་འདུག  འདི་
གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞི་མིན་འགྲོ། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
འདི་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་མ་རེད། འབུམ་བཞི་རེད། དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདི་སི་
མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སིག་ཁོངས་གང་དུ་ཡང་མེད་པའི་སྨན་པའི་རྣམས་ཀིས་འོས་འདེམས་བས་པའི་སྐུ་ཚབ་གཅིག 
སི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སིག་ཁོངས་གང་དུ་ཡང་མེད་པའི་སྨན་པའི་སྐུ་ཚབ་གཅིག་ཞེས་པ་དེ་དང་། གཞན་ཡོང་ཁུངས་ཀི་
ཚོགས་མི་ ༤ ག་པ་དེ་གཉིས་ཁྱད་པ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་དམ། གཞན་ཡོང་ཁུངས་ནས་ཚོགས་མི་བཞི་ལབ་པ་དང་།  སིག་ཁོངས་
གང་དུ་ཡང་མེད་པའི་སྨན་པའི་སྐུ་ཚབ། ང་ཚོའི་ཡོང་ཁུངས་ཡོད་ས་དེ་ཚང་མ་འདིའི་ནང་ལ་གསལ་པོ་བཤད་བཞག་འདུག དེའི་
ཁྱད་པར་དེ་ག་རེ་ཡིན་ནམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྨན་རིས་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་མིན་པའི་གཞན་པའི་ཡོང་ཁུངས་དེ་ཚོར་ཚོགས་མི་ལབ་ཀི་ཡོད་ས་རེད། དེ་མ་གཏོགས་འགྲོ་ས་མི་
འདུག གོང་དུ་སྨན་རིས་ཁང་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་པ་བཞི་རེད། གཞན་པ་ལགས་པོ་རི། ཝ་ར་ཎཱ་སི་འགྲིག་གི་འདུག་གམ། འདི་སི་མོས་
གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། སི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སིག་ཁོངས་གང་དུ་ཡང་མེད་པའི་སྨན་པའི་སྐུ་ཚབ་ཟེར་བ་དེ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོས་བོད་
མི་ལ་གོ་དགོས་པ་རེད། འོག་ཏུ་བོད་མི་མ་ཡིན་པ་ལ་གོ་དགོས་པ་རེད། དེ་བོད་མི་ལ་གོ་དགོས་ན་གསལ་ཁ་ཞིག་གཏོད་དགོས་ཀི་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཅ་དེའི་དངོས་གནས་བས་ན་སང་དེ་བོད་མི་ཡིན་ཤག་ཤག་ཅིག་བས་པའི་ཁུལ་རེད་འདུག ཅ་དེ་དངོས་གནས་བས་ན་ང་ཆགས་
དགོས་པ་རེད་འདུག ང་གཞན་པ་ཡོད་རེད་པ། ང་ཚིག་བརོད་རིང་པ་ཞིག་ཡོད་རེད་པ། ཕི་ལུགས་སྨན་པ་གཅིག་འཕོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ནས་དམིགས་བཙུགས་བ་རྒྱུ་ལབ་པ་དེ། འདི་མི་འགྲིག་པ་གང་ཡང་མི་འདུག དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་
དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདི་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དེ་ནས་ཅ་པ། གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སེལ་ཡོད་པའི་
བོད་མི་མ་ཡིན་པའི་སྨན་པ་རྣམས་ནས་རང་ཁོངས་འོས་འདེམས་བས་པའི་སྨན་པ་གཉིས། དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་
དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདི་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཕག་ཚོད་ ༣།༢༠ བར་དུ་གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན། 
 
 
 


