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འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཛད་རིམ།

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ ཚོགས་ཐེངས་ ༢༡ པའམ་ ཚོགས་སྡེའི་གནས་ཡུན་
གསུམ་པའི་ ཚོགས་ཐེངས་ ༡ པ་འདི་ གནམ་ལོ་ས་ཕོ་ཁྱི་ལོ་ ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༢
ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་ མི་རྗེ་ཁྲི་འཛིན་གི་ དབུ་བཞུགས་
ཐོག་ལས་

རང་ལུགས་སྔར་སྲོལ་བཟང་པོའི་ བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ རྟེན་

འབྲེལ་བཅས་ འགོ་བཙུགས་གནང་ཡི།
ཁ༽

མི་རྗེ་ཁྲི་འཛིན་གྱི་འགོ་འབྱེད་གསུང་བཤད།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ གནས་ཡུན་ ༣ པའི་ ཚོགས་ཐེངས་ ༡ པ་འདི་ གཟའ་སྐར་
དགེ་བའི་ཉིནམ་དང་བསྟུན་ཏེ་ འགོ་བཙུགས་གནངམ་བཞིན་དུ་ འགོ་བཙུགས་རྟེན་འབྲེལ་
དེ་ཁར་

འབྲུག་གི་མི་རྗེ་བློན་ཆེན་དང་

རྒྱལ་པོའི་གཟིམ་དཔོན་ཡིག་ཚང་གི་

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་
གཟིམ་དཔོན་འོགམ་

མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན་

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་དང་

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཡོངས་བ་དྲུང་ཆེན་ དེ་ལས་ གཞན་སྐུ་མགྲོན་ཡོངས་
ལུ་དང་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་

ཐདམ་ཐད་ཁ་ལས་ཕར་

རྒྱང་མཐོང་གཟིགས་མི་དང་

རྒྱང་སྒྲགས་སྙན་གསན་མི་ཡོངས་ལུ་ གནས་ཡུན་གསུམ་པའི་ འཐུས་མི་ཡོངས་དང་ ལྷག་
པར་དུ་ ཁྲི་འཛིན་ཁོ་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ོན་ཞུ་གནང་ཡི།
དེ་ཁར་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ དུས་ཆེན་ལྔ་འཛོམས་ཀྱི་དུས་ཆེན་
དང་འབྲེལ་ཏེ་

གནས་ཡུན་གསུམ་པའི་འཐུས་མི་ཡོངས་དང་ ལྷག་པར་དུ་

ཐུགས་གཏད་ཀྱི་བདག་རྐྱེན་གནང་མི་ལུ་

བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་བའི་ཁར་

-1-

ཁྲི་འཛིན་ལུ་

བདག་རྐྱེན་དང་

གཅིག་ཁར་ འགན་ཁུར་ཡང་ཐེབས་སྦེ་རང་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུཝ་མ་ཚད་ དབང་འདུས་ཕོ་ང་གི་
མི་སེར་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་

ལོག་སྟེ་རང་བཙག་འཐུ་གྲུབ་པའི་ཤུལ་ལུ་

འཐུས་མི་ཚུ་གིས་

ཁྲི་འཛིན་སྦེ་བཀལ་མི་ལུ་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་ཡི།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ བྱིན་གྱིས་རླབས་
པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་

རང་དབང་དང་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་ཏེ་ཡོད་མི་དེ་

གཙོ་བོ་རང་

རྒྱལ་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་ ཡབ་མེས་ཚུ་གི་ བཀའ་དྲིན་ཉག་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ ད་རེས་
ཞལ་བཞུགས་ཏེ་ཡོད་པའི་

མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་དང་

གསེར་ཁྲི་ཁར་

བཞུགས་མི་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ རང་གི་སྐུ་སྲོག་ཡང་བློས་བཏང་
གི་ཐོག་ལས་

ཕྱག་ལཱ་གནང་པའི་

ཕྱག་ཤུལ་བཟང་པོ་ཚུ་གི་

གྲུབ་འས་ཨིནམ་སྦེ་

གསུངས་པའི་ཁར་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་འདི་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ འགན་ཁུར་ཅིག་སྦེ་
གནངམ་བཞིན་དུ་ འདས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ གནས་ཡུན་ ༡ པ་དང་ ༢ པའི་
འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ མིག་དཔེ་བཟང་པོ་ཅིག་སྦེ་ ཕྱག་ཞུ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་ཡུན་ ༣ པའི་
སྐབས་ལུ་འབད་རུང་

རྒས་གཞོན་དང་ད་རིག་ཚང་བའི་འཐུས་མི་ཚུ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་

ཚོགས་སྡེའི་འགན་ཁུར་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབག་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོད་ལུགས་ཚུ་གསུངས་
ཡི།
དེ་ཡང་ ལོ་ངོ་ ༥ གི་རིང་ལུ་ ཕྱག་ཞུ་བའི་སྐབས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གིས་
འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ ཐད་ཀར་དུ་ གནང་བའི་བཀའ་སློབ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ལུ་གནང་པའི་
གསུང་བཤད་ཀྱི་བཅུད་དོན་ གཏིང་ཟབ་དྲག་ཚུ་ རང་སོའི་སྙིང་ལྕགས་ཀྱི་ ཡི་དམ་བཟུམ་
སྦེ་ སེམས་ཁར་བཀལ་ཞིན་ན་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ དགོངས་དོན་ཚུ་དང་ རྒྱལ་
ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ ་བའི་གནད་ོད་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཕྱག་ཞུ་ནི་ཨིན་
པའི་གུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཡོདཔ་དང་མེད་པའི་བར་ན་གི་ ད་པར་མར་ཕབ་འབད་ནི་དང་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འོར་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་ ན་གཞོན་ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ནི་
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ངན་ལྷད་མར་ཕབ་འབད་ནི་
སོགས་པའི་

དེ་ལས་

གནད་དོན་ཚུའི་གུ་

གུང་སྟོང་དང་འབྲེལ་བའི་

གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་

དཀའ་ངལ་སེལ་ནི་ལ་

སྲིད་བྱུས་བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་འབད་ནི་

ཨིནམ་དང་ ཚོགས་ཐེངས་ ༢༡ པ་འདི་ མཇུག་བསྡུཝ་ཅིག་ མ་འོངས་ལོ་ངོ་ ༥ འི་
འཆར་གཞི་ཚུ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ གཙོ་བོ་བཏོན་ནི་ཨིནམ་སྦེ་གསུངས་ཡི།
ད་རེས་ཀྱི་ ཚོགས་ཐེངས་ ༢༡ པའི་ནང་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ ཚོགས་ཐེངས་ ༢༠
པའི་གྲོས་ཆོད་དང་ལེན་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་དང་

འབབ་ཁུངས་ཐོག་གི་ལ་རིགས་ལས་བརྟེན་

པའི་ ལ་གཉིས་བརྩེགས་མི་འགྱོ་ནིའི་ཐབས་དང་ དངུལ་ཁུངས་གཟུར་ཐབས་ལས་སྔོན་
འགོག་དོན་ལུ་ འབྲུག་གཞུང་དང་བང་ལ་དེཤི་གཞུང་གི་བར་ནའི་ཆིངས་ཡིག་ རྒྱབ་སྣོན་ཆ་
འཇོག་གནང་ནི་ ངན་ལྷད་བཀག་ོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧ ཅན་
མའི་གུ་ གྲོས་བསྡུར་གནང་ནི་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ ལོའི་ འཆར་དངུལ་དང་ དཔྱ་
བགོའི་དཔྱད་ཡིག་གུ་ གྲོས་བསྡུར་གནང་ནི་ དེ་ལས་ དྲི་བཀོད་མཛད་རིམ་ ༡ འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ནི་སྦེ་ ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས་ནང་ བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༡༧ ཅན་མར་ མོས་མཐུན་མ་བྱུང་པའི་གནད་དོན་གུ་
གྲོས་བསྡུར་གནང་ནི་དང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཞུ་ཚུའི་གུ་ གྲོས་བསྡུར་གནང་
ནི་ དེ་ལས་ མི་རྗེ་བློན་ཆེན་གྱི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཕུལ་ནི་སྦེ་ཡོད་ཟེར་གསུངས་ཡི།
མཇུག་རང་ གནས་ཡུན་ལོ་ངོ ༥ གི་རིང་ལུ་ སྤྱིར་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཐུགས་རྗེ་དང་
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ོང་གྲོགས་ འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་
ཀྱི་ཐུགས་སྨོན་

མི་དབང་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་དང་ལམ་སྟོན་

ཞི་གཡོགཔ་དང་ ས་གནས་གཞུང་ནང་ ཕྱག་ཞུ་མི་ཚུ་གི་ འབད་བརྩོན་དང་མཉམ་འབྲེལ་
རྫོང་ཁག་ ༢༠ གི་མི་སེར་ ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ ག་ར་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་བརྟེན་ དོན་སྨིན་
ཅན་དང་ གྲུབ་འས་ཅན་ཅིག་སྦེ་ མཇུག་བསྡུ་ཚུགས་པའི་ རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་ོམ་སྦེ་
ཡོད་པའི་ཁར་ དཔལ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་ མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་
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མཆོག་ མི་དབང་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་ དེ་ལས་ འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱི་དྲིན་ཅན་གྱི་ཡབ་རྗེ་དམ་
པ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་དང་ རྒྱལ་ཡུམ་རྣམས་ སྐུ་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་ དེ་བཟུམ་སྦེ་
སྐྱབས་རྗེ་ རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ དབུ་གཙོས་པའི་ བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་
པ་ཚུ་ སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བན་ མཛད་པ་ཕྲིན་ལས་ཚུ་ ཧེ་མ་ལས་ལྷག་སྟེ་ དར་ཞིང་རྒྱས་
ནི་དང་ དྲིན་ཅན་གྱི་གོང་མ་ཚུ་གི་

སྐུ་བསོད་དབང་ཐང་ལས་བརྟེན་

འབངས་མི་སེར་ཚུ་

ཡང་ འདོད་རྒུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ དཔག་
བསམ་ལྗོན་ཤིང་གི་ གྱིབ་མའི་འོག་ལུ་ ལོ་བརྒྱ་ག་ལས་བཅད་དེ་ ཞི་བདེ་བྱུང་བཅུག་ཟེར་
བའི་ སྨོན་ལམ་ཕུལ་གནང་ཡི།
(གནམ་ལོ་ས་ཕོ་ཁྱི་ལོ་ ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༥ ལུའམ་ སྤྱི་ཚེས་ ༡༨/༦/༢༠༡༨ རེས་གཟའ་མིག་དམར་ལུ།)

ག༽

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཐེངས་ ༢༠ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་ལེན་སྙན་ཞུ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གིས་

འདས་པའི་ཚོགས་ཐེངས་

འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་གཉིས་དང་
གསུང་གྲོས་གནང་སྟེ་
བརྒྱུད་དེ་

༢༠

པའི་ནང་ སྲིད་བྱུས་དང་

གནད་དོན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལུ་

གྲོས་འདེབས་ཁག་དག་པ་ཅིག་

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ཕུལ་ཡོད་མི་གུ་

གནད་དོན་གཉིས་

ཆ་འཇོག་གྲུབ་སྟེ་

གཞུང་ལས་

ལན་གསལ་ག་དེ་སྦེ་རང་

ོར་ཏེ་

ཡོདཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་ ཁྲི་འཛིན་འོག་མ་དང་ བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག་གི་ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་
འཐུས་མི་གིས་ ཟུར་སྦྲགས་དང་པ་ལྟར་ དང་ལེན་ཞིབ་བལྟས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཕུལ་ཡི།

དེ་གུ་ ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཆུ་འཛོམས་ལས་ས་གླང་སྒྲ་ཚུན་ རྩིས་ནག་
གཏང་ནིའི་འཆར་དངུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ འཆར་དངུལ་གྱི་དོགས་སེལ་གུ་ ལན་གསལ་ོར་
ཡོད་མི་དེ་

ངོས་ལེན་ཡོད་རུང་

གནད་དོན་གཞན་

ངལ་གསོ་འཐུས་ཐོབ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་དང་
ཡོད་པའི་གནད་དོན་གུ་

ས་གནས་གཞུང་གི་འཐུས་མི་ཚུའི་

གཞུང་ལས་མི་སེར་ལུ་

ཞབས་ཏོག་ཕུལ་

ལག་ལེན་དང་དེའི་ལྷོད་ལམ་གུ་བག་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་གྲོས་
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འདེབས་གཉིས་གུ་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལན་གསལ་ོར་ཏེ་འབད་རུང་ ཁ་གསལ་སྦེ་
མེད་ནི་འདི་གིས་ བསམ་པ་མ་རྫོགསཔ་ལས་བརྟེན་ ས་གནས་གཞུང་གི་འཐུས་མིའི་ ངལ་
གསོ་འཐུས་ཐོབ་ཐངས་ཀྱི་ཐད་
འདྲེན་ཐོག་ལུ་

བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག་གི་ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་གི་འགོ་

བསམ་འཆར་ཞུ་མི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་

ལོ་སྟེ་རང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་

གཞུང་ལས་མི་སེར་ལུ་ཞབས་ཏོག་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་གུ་

ཁྲི་འཛིན་འོག་མའི་འགོ་

འདྲེན་ཐོག་ལས་ གནད་དོན་འདི་གུ་བསམ་འཆར་བཀོད་མི་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ལོག་སྟེ་
རང་གསུང་གྲོས་གནང་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་སྦེ་བཞག་གྲུབ།
ཐོན་ཁུངས་མེད་པའི་

མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་

ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེགས་གསོའི་ཞབས་ཏོག་ཕུལ་དགོ་པའི་

གནད་དོན་གུ་ འདས་པའི་ཚོགས་ཐེངས་ཀྱིས་ གྲོས་བསྡུར་རྒྱས་པར་གནང་སྟེ་ གཞུང་ལུ་
གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཡོད་མི་གུ་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ལན་གསལ་ཅིག་ག་ནི་ཡང་མེད་མི་ལུ་བརྟེན་
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གིས་ གྲོས་བསྡུར་གནང་ཞིན་ན་ གནད་དོན་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་
སེར་ལུ་ ཐད་ཀར་དུ་ ཕན་རླབས་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ལོག་སྟེ་རང་ ཡིག་
ཐོག་དྲི་བཀོད་ལས་རིམ་གྱི་ཐོག་ལས་

ལན་གསལ་ལེན་ཐབས་སྒྲིག་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་

གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལན་གསལ་འོར་ཡོདཔ་ཨིན།
(གནམ་ལོ་ས་ཕོ་ཁྱི་ལོ་ ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༩ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས ༢༢ རེས་གཟའ་
སྤེན་པ་ལུ།)

༡

གྲོས་ཆོད་དང་ལེན་གུ་བསྐྱར་གྲོས།

འདས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ ཚོགས་ཐེངས་ ༢༠ པའི་ནང་ གཞུང་ལས་མི་སེར་ལུ་
ཞབས་ཏོག་ཕུལ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་གུ་
ཡོད་པའི་གྲོས་འདེབས་གཉིས་གུ་

ལག་ལེན་དང་དེའི་ལྷོད་ལམ་གུ་བག་ཞིབ་འབད་

གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་

ལན་གསལ་འོར་ཡོད་མི་དེ་

སྤྱི་ཚེས་ ༡༨/༦/༢༠༡༨ ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་དག་པ་
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ཅིག་གིས་ བསམ་མ་རྫོགསཔ་ལས་བརྟེན་ ནང་འཁོད་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་
དེ་

ལོག་སྟེ་གསུང་གྲོས་གནང་དགོཔ་སྦེ་གྲོས་འཆམ་བྱུངམ་བཞིན་དུ་

ནང་འཁོད་ཚོགས་

ཆུང་གིས་ གསུང་གྲོས་གནང་པའི་སྐབས་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལན་གསལ་འོར་མི་ལུ་
མ་བཏུབ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་

ལོག་སྟེ་ལན་གསལ་ཁ་སྐོང་ལེན་མ་དགོ་པར་

འཐུསཔ་སྦེ་བཞག་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་

དེ་གིས་

ཚོགས་སྡེ་གིས་དེ་བཞིན་ངོས་

ལེན་མཛད་གྲུབ།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ ས་གནས་གཞུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ ངལ་གསོ་འཐུས་ཐོབ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་
ཡང་

གཞུང་ལས་ལན་གསལ་འོར་མི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་གུ་

ལས་བརྟེན་

བསམ་མ་རྫོགསཔ་སྦེ་ཞུ་མི་

ནང་འཁོད་ཚོགས་ཆུང་གིས་གསུང་གྲོས་གནང་དགོཔ་སྦེ་ཡོད་མི་དང་བསྟུན་

ནང་འཁོད་ཚོགས་ཆུང་གིས་གསུང་གྲོས་གནང་པའི་སྐབས་
ངལ་གསོའི་ཐོབ་ཐངས་འདི་
གསལ་སྦེ་ཚུད་དེ་མེད་རུང་

ས་གནས་གཞུང་གི་འཐུས་མིའི་

ངེས་པར་དུ་ཁག་ཆེ་བའི་ཁར་
ད་རེས་ཀྱི་གཞུང་གི་གནས་ཡུན་འདི་

ཐད་ཀར་ཁྲིམས་ཚུ་ནང་ཁ་
འལ་མགྱོགས་སྦེ་རྩ་

གྲོལ་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་ལས་ ད་རེས་ལོག་སྟེ་གྲོས་ཆོད་བཏོན་ཐབས་མེད་རུང་ གནད་དོན་འདི་
ཁག་ཆེཝ་ལས་བརྟེན་ མ་འོངས་པའི་གཞུང་གསརཔ་གི་སྐབས་ལུ་ ལོག་སྟེ་རང་གསུང་གྲོས་
གནང་ཐབས་སྒྲིག་ནི་སྦེ་བཞག་གྲུབ།
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(གནམ་ལོ་ས་ཕོ་ཁྱི་ལོ་ ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༩ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས ༢༢ རེས་གཟའ་
སྤེན་པ་ལུ།)

ང་༽

ཁྲིམས་བཟོ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན།

༡

འབབ་ཁུངས་ཐོག་གི་ལ་རིགས་ལས་བརྟེན་པའི་ ལ་གཉིས་བརྩེགས་མི་འགྱོ་
ནིའི་ཐབས་དང་ དངུལ་ཁུངས་གཟུར་ཐབས་ལས་སྔོན་འགོག་དོན་ལུ་ འབྲུག་
གཞུང་དང་བང་ལ་དེཤི་གཞུང་གི་བར་ནའི་ཆིངས་ཡིག་གུ་ངོ་སྤྲོད།

ལ་གཉིས་བརྩེགས་མི་འགྱོ་ནིའི་ཐབས་དང་ དངུལ་ཁུངས་གཟུར་ཐབས་ལས་སྔོན་འགོག་
དོན་ལུ་

འབྲུག་གཞུང་དང་བང་ལ་དེཤི་གཞུང་གི་བར་ནའི་གན་རྒྱའི་འགོ་འཛིན་པ་

མི་རྗེ་

དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་གིས་ གན་རྒྱ་འདི་གུ་མཚན་གས་བཀོད་མི་འདི་ གཙོ་བོ་རང་ རྒྱལ་
ཁབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ སྔོན་ལས་ཡོད་པའི་མཐུན་ལམ་ ལྷག་པར་དུ་ ཡར་དྲགས་གཏང་ནི་
དང་ དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ ཚོང་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
དཔལ་འོར་ལུ་ཁེ་ཕན་དང་

ཕྱིའི་མ་རྩ་གཞི་གཙུག་ནང་ལུ་སེམས་ཤུགས་ཐེབས་བསྐྱེད་

བཅུག་ནི་ མཁས་མཆོག་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ནང་ཕྱག་ཞུ་བའི་སྐབས་ ཁོང་རའི་འབབ་
ཁུངས་ཀྱི་ལ་གཉིས་རྩེགས་མ་ཕོགཔ་ལས་བརྟེན་ ཁོང་ལུ་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནིའི་
དོན་ལུ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི།
དེ་ལུ་ ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་གཞན་ཚུ་གིས་ གན་རྒྱ་དེ་བཟུམ་ཅིག་ རྒྱ་གར་གཞུང་
དང་ཡང་

མཚན་གས་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་

རྒྱ་གར་གཞུང་དང་

བང་ལ་དེཤི་གཞུང་

གཉིས་དང་མཚན་གས་བཀོད་དེ་ ཆ་འཇོག་གནང་མིའི་ རྒྱན་རྒྱ་གཉིས་ལུ་ ད་པར་ག་ཅི་
ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་ གན་རྒྱ་འདི་ མ་འོངས་པའི་ནང་ གནོད་ཉེན་ཡོད་མེད་ ཕྱིའི་མ་རྩ་གཞི་
བཙུགས་ཀྱི་

འལ་མགྱོགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་
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རྒྱ་གར་གཞུང་གི་

ཆིངས་ཡིག་ནང་ལུ་

ཁེ་སང་གི་ཚད་ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་

བང་ལ་དེཤི་གི་ཐད་ལུ་མེད་

པའི་སྐོར་ལས་ དོགས་པ་ཚུ་ཞུ་ཡི།
དེ་ལུ་

མི་རྗེ་དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་གིས་

བང་ལ་དེཤི་གི་གན་རྒྱའི་ཐད་ལུ་

ཕྱིའི་མ་རྩ་གཞི་

བཙུགས་ནང་ཚུད་པའི་ བཟའ་ཁང་ོམ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་བྱིན་ཏེ་ཡོདཔ་
དང་

རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཆིངས་ཡིག་གུ་འབད་བ་ཅིན་

སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནིའི་སྐོར་ལས་ཡོད་པའི་ཁར་

ཤེས་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་ནང་ལུ་
ཁྱིམ་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱིས་

འབྲུག་ལུ་ ཚོང་ལཱ་གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་སྐབས་ གཞི་བཙུགས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ལུ་ད་པར་
ཡོད་ཟེར་ཨིནམ་དང་

གན་རྒྱ་ལུ་

གནོད་ཉེན་ལས་ཕན་ཐོགས་འདི་
བཙུགས་ཁེ་ཕན་གྱི་ཐད་ལུ་

ཕན་པ་དང་གཅིག་ཁར་

གནོད་པ་ཡང་འོང་སྲིད་རུང་

རྒྱ་ཆེ་དྲག་སྦེ་རང་ཡོད་ཟེར་ཞུ་བའི་ཁར་

ད་རེས་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་

ཕྱིའི་མ་རྩ་གཞི་

དངུལ་ཁང་ཚུ་ལས་ཕར་

འཕྲུལ་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་ ཚོང་འབྲེལ་པ་གཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་ཟེར་
ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་ ཁེ་སང་གི་ཚད་གཞིའི་སྐོར་ལས་ གསུང་ལན་འདི་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ཕུལ་ནི་
སྦེ་ཞུ་ཡི།
༡. ༡

གན་རྒྱ་གུ་རྒྱབ་སྣོན་ཆ་འཇོག

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གིས་

འབབ་ཁུངས་ཐོག་གི་ལ་རིགས་ལས་བརྟེན་པའི་

གཉིས་བརྩེགས་མི་འགྱོ་ནིའི་ཐབས་དང་

ལ་

དངུལ་ཁུངས་གཟུར་ཐབས་ལས་སྔོན་འགོག་དོན་

ལུ་ འབྲུག་གཞུང་དང་བང་ལ་དེཤི་གཞུང་གི་བར་ནའི་གན་རྒྱ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༢/༦/༢༠༡༨
ལུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཞིན་ན་ རྒྱབ་སྣོན་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོད་མི་དེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་
རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་སར་ བཀའ་གྲོལ་གྱི་དོན་ལུ་ སྙན་སྒྲོན་ཕུལ་ནི་སྦེ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།
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འབབ་ཁུངས་ཐོག་གི་ལ་རིགས་ལས་བརྟེན་པའི་ ལ་གཉིས་བརྩེགས་མི་འགྱོ་ནིའི་ཐབས་དང་ དངུལ་
འབྲུག་གཞུང་དང་བང་ལ་དེཤི་གཞུང་གི་བར་ནའི་གན་རྒྱའི་
གན་རྒྱའི་
ཁུངས་གཟུར་ཐབས་ལས་སྔོན་འགོག་དོན་ལུ་ འབྲུག་གཞུང་དང་བང་ལ་དེཤི་གཞུང་གི་བར་ནའི་
ཚོགས་རྒྱན་ཁ་གསལ།
སྤྱི་ཚེས་ ༢༢/༦/༢༠༡༨ ལུ། ཚོགས་རྒྱན་ཡོངས་བོམས་:

༢༡ དགོ་: ༢༡ མི་དགོ་: ༠ འཛེམ་མི་: ༠

དགོ་ཟེར་བསྐྱུར་མི་གཤམ་གསལ་ལྟར།

1. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་ ཕུན་ཚོགས་རབ་བན།
2. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ བཀྲིས་དབང་མོ།
3. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ ཚེ་རིང་།
4. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཉི་མ།
5. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག
6. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ སུར་ཇ་མཱན་ཐ་པ།
7. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།
8. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ལྷ་སྤྲུགས།
9. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཨ་ནཱན་རའི།
10. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ དཱན་ཀུ་མར་སུན་ཝར།
11. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ།
12. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་ཚེ་རིང་།
13. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ པདྨ་གྲགས་པ།
14. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཆོས་ཉིད་རྡོ་རྗེ།
15. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ བསོད་ནམས་དཔལ་འཛོམས།
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16. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཚེ་དབང་རིག་འཛིན།
17. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ བ་ཤིས་བསམ་གྲུབ།
18. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ བསྟན་པ་རྡོ་རྗེ།
19. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ལྷ་སྐྱིད་སྒྲོལ་མ།
20. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ རྒྱལ་མཚན།
21. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་རྣམ་རྒྱས།
(གནམ་ལོ་ས་ཕོ་ཁྱི་ལོ་ ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༡༢ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས ༢༥ རེས་
གཟའ་མིག་དམར་ལུ།)

༢

འཆར་དངུལ་དང་དཔྱ་བགོའི་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༡༨༢༠༡༨-༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་ ལྷན་
ཐབས་འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོའི་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༡༧༢༠༡༧-༢༠༡༨ ཅན་མར་ངོ་སྤྲོད།

མི་རྗེ་དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་གིས་

འཆར་དངུལ་དང་དཔྱ་བགོའི་དཔྱད་ཡིག་

༢༠༡༨-༢༠༡༩

ཅན་མར་ ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གྲོས་དོན་ཕུལ་ཡི། འཆར་དངུལ་དེ་ཡང་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༢
པའི་ཟིན་བྲིས་འདི་ གྲ་གྲིགས་ཡོད་རུང་ ཆ་འཇོག་མ་གནངམ་ལས་བརྟེན་ ལོ་ལྔའི་འཆར་
ལོ་དང་པའི་འཆར་དངུལ་ནང་ལུ་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་འཆར་དངུལ་མེད་རུང་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་
ཚུ་ འོ་མཐུད་དེ་རང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་ ༢༠༡༨-༢༠༡༩ པ་འདི་ གནས་
སྐབས་ཀྱི་འཆར་དངུལ་སྦེ་བརྩམས་ཏེ་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་དངུལ་ཟླ་ངོ་དྲུག་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་
མ་དངུལ་འདི་ ལོ་ངོ་གཅིག་གི་དོན་ལུ་བཞག་སྟེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་དང་གཅིག་ཁར་ རྩིས་
ལོ་ ༢༠༡༧-༢༠༡༨ ལུ་ གཞུང་གིས་ མ་དངུལ་གོ་བམ་ག་དེམ་ཅིག་གནང་ཡི་ག་དང་
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གོ་བབ་གནང་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་ བཀལ་ོད་ག་དེ་སྦེ་རང་གནང་ཡི་ག་གི་སྐོར་ལས་

གསལ་

ཞུ་ཚུ་ཕུལ་ཡི།
འཆར་དངུལ་དང་དཔྱ་སྒོའི་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༡༨-༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་ འཆར་དངུལ་ཡོངས་
བོམས་ དངུལ་མ་ས་ཡ་ ༣༧༥༢༤ ཚོད་རྩིས་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་དང་ དེའི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་
ཡང་ ནང་འཁོད་ཀྱི་འོང་འབབ་ལས་ དངུལ་མ་ས་ཡ་ ༣༥༨༥༤ དང་ ཕྱིའི་ནང་སྦྱིན་
ལས་ དངུལ་མ་ས་ཡ་ ༢༣༠༢ བཏོན་ནིའི་ཚོད་རྩིས་ཡོད་པའི་ཁར་ གནང་སྦྱིན་བོམས་
ཀྱིས་ དངུལ་མ་ས་ཡ་ ༡༠༥༨ འདི་ རྒྱ་གར་གཞུང་ལས་ཁས་ལེན་གྲུབ་སྟེ་ཡོད་མིའི་
ལས་འགུལ་ཚུའི་དོན་ལས་དང་

ཕྱིའི་ནང་སྦྱིན་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོད་པའི་ལས་འགུལ་ཚུའི་དོན་

ལུ་ ཡུ་རོ་པེན་རྒྱལ་ཁབ་ཚོགས་པ་དང་ འཐོན་ཁུངས་གཞན་ཚུ་ལས་ཐོབ་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་རྩིས་
ཏེ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། རྒྱུན་སྐྱོང་དང་གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ ཟད་འགྲོ་ཡོངས་བོམས་ དངུལ་མ་ས་
ཡ་ ༣༤༤༦༡ བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ འདས་པའི་རྩིས་ལོ་དང་ཕྱདཔ་ད་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༡.༧ དེ་
ཅིག་གིས་མཐོཝ་སྦེ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི།
དེ་སྦེ་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དེ་ཡང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་ནང་ལུ་ དངུལ་
མ་ས་ཡ་ ༥༠ ལྷགཔ་ཅིག་དང་ སྤྱིར་བཏང་བཙག་འཐུའི་དོན་ལས་ དངུལ་བམ་ས་ཡ་
༤༦༩

ལྷགཔ་ཅིག་

དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་དང་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་

ཟད་འགྲོ་འདི་ དངུལ་མ་ས་ཡ་ ༥༣༨༦ ལྷགཔ་ཅིག་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ ཕྱག་ལཱ་འོ་
མཐུད་དེ་གནང་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་མ་ས་ཡ་ ༡༤༥༣ དང་ ཁག་ཆེ་བའི་ལས་དོན་གྱི་
དོན་ལས་

འབྲུག་གཞུང་གི་མ་དངུལ་ཐོག་ལས་

དཔྱ་བགོ་དངུལ་མ་ས་ཡ་

༡༡༧༡

བཞག་སྟེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། གཞུང་ལས་གནང་བ་གྲུབ་སྟེ་ཡོད་མིའི་ལས་དོན་གྱི་དོན་ལུ་ ཕྱིའི་
གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་གྱི་ཐོག་ལུ་ དངུལ་མ་ས་ཡ་ ༢༧༦༠ ལྷགཔ་ཅིག་བཞག་སྟེ་ཡོདཔ་
དང་ བུད་ལོན་འཛིན་སྐྱོང་དང་སྐྱིན་ཚབ་གཏང་ནིའི་དོན་ལས་ དངུལ་མ་ས་ཡ་ ༡༨༤༢
དང་ གྲོང་ཡུལ་གློག་མེ་བམ་སྤེལ་གྱི་དོན་ལུ་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་
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གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་མ་ས་ཡ་ ༡༤ ལྷགཔ་ཅིག་བཞག་སྟེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། རྩིས་
ལོ་འདི་ནང་རང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག་གཏང་ནི་འདི་ དངུལ་མ་ས་ཡ་ ༡༤ ལྷགཔ་ཅིག་
དང་ སྐྱིན་ཚབ་ཐོབ་ནི་ཡོད་མི་ དངུལ་མ་ས་ཡ་ ༧༨༨ ཚོད་རྩིས་བཀོད་དེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་
ཡི།
དེ་བཟུམ་སྦེ་
རྩིས་ལོ་

ལས་འགུལ་ཚུའི་དོན་ལས་
༢༠༡༨-༢༠༡༩

མ་དངུལ་སྤྲོད་དགོ་པའི་འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་

མཇུག་བསྡུའཝ་ད་

མི་དམངས་བུད་ལོན་ཡོངས་བོམས་

དངུལ་མ་ས་ཡ་ ༡༨༩༢༥༥ ལྷགཔ་ཅིག་གུ་ གནས་ནིའི་ཚོད་རྩིས་ཡོདཔ་དང་ བུད་ལོན་
འདི་

དརེས་ཡོད་པའི་གློག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་ལུ་སྤྲོད་དགོཔ་འཐོན་ནི་ཨིནམ་ལས་

དཔྱ་

༡༢

བརྒྱ་

དེ་ཅིག་ཡར་སེང་འགྱོ་ནིའི་ཚོད་རྩིས་ཡོདཔ་དང་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་བུད་

ལོན་བསགས་ཚད་འདི་ དངུལ་མ་ས་ཡ་ ༡༥༡༡༧༡ ཚོད་རྩིས་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ དེ་ཚུ་
ཕྱིའི་བུད་ལོན་ཡོངས་བོམས་ལས་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༧༥.༩ དེ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ གློག་མེ་མིན་
པའི་བུད་ལོན་འདི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚུ་ལས་ སྐྱེད་ཆུང་གི་ཐོག་ལས་ ལེན་
ཡོད་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཡོངས་བོམས་ དངུལ་མ་ས་ཡ་ ༣༨༧༤ གུ་གནས་ནིའི་ཚོད་རྩིས་
ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།
༢. ༡

འཆར་དངུལ་དང་དཔྱ་བགོའི་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༡༨༢༠༡༨-༢༠༡༩ ཅན་མར་ཆ་འཇོག
ཅན་མར་ཆ་འཇོག

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གིས་ འཆར་དངུལ་དང་དཔྱ་སྒོའི་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༡༨-༢༠༡༩ ཅན་
མའི་གུ་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༥/༦/༢༠༡༨ ལུ་ གསུང་གྲོས་ཞིབ་པར་དུ་གནང་ཞིན་ན་ འཕྲི་སྣོན་
དང་བསྒྱུར་བཅོས་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་

ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གྲོས་དོན་ཕུལ་དོ་བཟུམ་སྦེ་

མཛད་གྲུབ།
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ཆ་འཇོག་

འཆར་དངུལ་དང་དཔྱ་བགོའི་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༡༨༢༠༡༨-༢༠༡༩ ཅན་མ་ཆ་འཇོག་གི་དོན་ལུ་ ཚོགས་རྒྱན་ཁ་གསལ།
སྤྱི་ཚེས་ ༢༥/༦/༢༠༡༨ ལུ། ཚོགས་རྒྱན་ཡོངས་བོམས་:

༢༣ དགོ་: ༢༣ མི་དགོ་: ༠ འཛེམ་: ༠

དགོ་ཟེར་བསྐྱུར་མི་གཤམ་གསལ་ལྟར།

1. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ དྲགོས་བཀྲིས་དབང་རྒྱལ།
2. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་ ཕུན་ཚོགས་རབ་བན།
3. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ བཀྲིས་དབང་མོ།
4. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ ཚེ་རིང་།
5. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ སྐལ་བཟང་ཆོས་སྐྱིད་རྡོེ།
6. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཏིར་ཐ་མཱན་རའི།
7. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག
8. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ སུར་ཇ་མཱན་ཐ་པ།
9. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།
10. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ལྷ་སྤྲུགས།
11. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཨ་ནཱན་རའི།
12. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ དཱན་ཀུ་མར་སུན་ཝར།
13. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ།
14. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་ཚེ་རིང་།
15. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ པདྨ་གྲགས་པ།
16. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཆོས་ཉིད་རྡོ་རྗེ།
17. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ བསོད་ནམས་དཔལ་འཛོམས།
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18. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཚེ་དབང་རིག་འཛིན།
19. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ བ་ཤིས་བསམ་གྲུབ།
20. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ བསྟན་པ་རྡོ་རྗེ།
21. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ལྷ་སྐྱིད་སྒྲོལ་མ།
22. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ རྒྱལ་མཚན།
23. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་རྣམ་རྒྱས།
༢. ༢

ལྷན་ཐབས་འཆར་དངུལ་དང་དཔྱ་བགོའི་དཔྱད་ཡིག་
ལྷན་ཐབས་འཆར་དངུལ་དང་དཔྱ་བགོའི་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༡༧
༢༠༡༧-༢༠༡༨
༢༠༡༨ ཅན་མར་ཆ་
ཅན་མར་ཆ་
འཇོག

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ལྷན་ཐབས་འཆར་དངུལ་དང་དཔྱ་བགོའི་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༡༧༢༠༡༨ ཅན་མར་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༥/༦/༢༠༡༨ ལུ་ གསུང་གྲོས་ཞིབ་པར་དུ་གནང་ཞིན་ན་
འཕྲི་སྣོན་དང་བསྒྱུར་བཅོས་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་

ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གྲོས་དོན་ཕུལ་དོ་བཟུམ་སྦེ་

ཆ་

འཇོག་མཛད་གྲུབ།
ལྷན་ཐབས་འཆར་དངུལ་དང་དཔྱ་བགོའི་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༡༧༢༠༡༧-༢༠༡༨ ཅན་མ་ཆ་འཇོག་གི་དོན་ལུ་ ཚོགས་
རྒྱན་ཁ་གསལ།
སྤྱི་ཚེས་ ༢༥/༦/༢༠༡༨ ལུ། ཚོགས་རྒྱན་ཡོངས་བོམས་:

༢༣ དགོ་: ༢༣ མི་དགོ་: ༠ འཛེམ་: ༠

དགོ་ཟེར་བསྐྱུར་མི་གཤམ་གསལ་ལྟར།

1.
2.
3.

ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ དྲགོས་བཀྲིས་དབང་རྒྱལ།
ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་ ཕུན་ཚོགས་རབ་བན།
ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ བཀྲིས་དབང་མོ།
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4. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ ཚེ་རིང་།
5. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ སྐལ་བཟང་ཆོས་སྐྱིད་རྡོེ།
6. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཏིར་ཐ་མཱན་རའི།
7. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག
8. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ སུར་ཇ་མཱན་ཐ་པ།
9. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།
10. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ལྷ་སྤྲུགས།
11. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཨ་ནཱན་རའི།
12. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ དཱན་ཀུ་མར་སུན་ཝར།
13. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ།
14. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་ཚེ་རིང་།
15. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ པདྨ་གྲགས་པ།
16. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཆོས་ཉིད་རྡོ་རྗེ།
17. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ བསོད་ནམས་དཔལ་འཛོམས།
18. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཚེ་དབང་རིག་འཛིན།
19. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ བ་ཤིས་བསམ་གྲུབ།
20. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ བསྟན་པ་རྡོ་རྗེ།
21. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ལྷ་སྐྱིད་སྒྲོལ་མ།
22. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ རྒྱལ་མཚན།
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23. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་རྣམ་རྒྱས།
(གནམ་ལོ་ས་ཕོ་ཁྱི་ལོ་ ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༨ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས ༢༡ རེས་གཟའ་
པ་སངས་ལུ།)

ཅ༽

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ།

༡

ངན་ལྷད་བཀག་ོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧ ཅན་མའི་གསལ་
ཞུ།

ངན་ལྷད་བཀག་ོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ་འདི་ འབྲུག་གི་རྩ་
ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་ོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ དོན་ཚན་ ༡༦༩
(༡)

པའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་

གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་

ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གཙོ་རིམ་དང་ ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འས་ རྒྱལ་སྤྱི་
དྭངས་གསལ་གྱི་ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོ་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་
རིམ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་གྲོས་ཆོད་དང་ལེན་ དེ་ལས་ གྲོས་བསྡུར་དང་གྲོས་འདེབས་
ཕུལ་ནིའི་གནད་དོན་ཚུའི་གུ་ ཁག་དབྱེ་སྟེ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།
གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན་

ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་བ་ཤིས་

དབང་མོ་གིས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གཙོ་རིམ་དེ་ཡང་ འལ་གྱི་གཙོ་
རིམ་ནང་ལུ་ ལས་ཚོགས་གཞི་བསྒྱུར་དང་ལས་བྱེདཔ་གསར་བཙུགས་ ཉོགས་བཤད་དང་
ཞིབ་དཔྱད་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ དེ་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ནང་འཁོད་
ལག་ལེན་ཚུ་ད་རིགས་ཅན་བཟོ་ནི་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གཙོ་ཅན་ཚུ་དང་མཉམ་འབྲེལ་
ཡར་དྲགས་བཟོ་ནི་ཚུ་དང་ ཕུགས་ཀྱི་གཙོ་རིམ་ནང་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་ོམ་ལྷན་ཚོགས་
འདི་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་ལཱ་གཡོག་སྤྲོད་མི་ཅིག་སྦེ་མིང་གཏམ་བཟོ་ནི་ དངུལ་འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་
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ཅན་བཟོ་ནི་ བསགས་ལུས་ཀྱི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ནི་ ཉོགས་བཤད་དང་ཞིབ་
དཔྱད་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཐངས་ཚུའི་ད་རིག་གོང་འཕེལ་དང་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་
འགོག་དང་གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་ཚུ་ཡར་སྐྱེད་གཏང་ནི་ལུ་
སྤྱི་ལོ་

༢༠༡༨

ཀྱི་ལོ་ལུ་

སྔོན་

གཙོ་རིམ་བཏོན་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་

དམིགས་གཏད་གཙོ་བོ་ག་ཅི་བསྐྱེད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཚུའི་སྐོར་

ལས་ཞུ་ཡི།
དེ་ཁར་

གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་གཞན་ཚུ་གིས་

ོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
དང་

ལས་དོན་གྲུབ་འས་གཙོ་བོ་རང་

སྔོན་འགོག་འབད་ནི་

ངན་ལྷད་བཀག་

མི་དམངས་ལུ་ཤེས་ཡོན་སྤེལ་ནི་

ལམ་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་འབད་ནི་

ཀུན་ོད་རྣམ་གཞག་

ལེགས་བསྒྱུར་འབད་ནི་ ཉོག་བཤད་དང་ཕྱིར་གཏུགས་ རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱི་ངན་ལྷད་
འཆར་སྣང་གི་གནས་ཐོ་

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཐེངས་

༡༩

པའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་

དང་ལེན་ག་དེ་སྦེ་རང་འབད་ཡི་གའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། མི་དམངས་ལུ་ཤེས་ཡོན་སྤེལ་ནིའི་ནང་
འབད་བ་ཅིན་

སློབ་གྲྭ་དང་

ོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་

དེ་ལས་

གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་

ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་ བརྡ་དོན་ཐེངས་ ༡༤༩ ཚོགས་མིའི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་
མི་ ཡོངས་བོམས་ ༢༦༣༨༡ དེ་ཅིག་ལུ་ གོ་བརྡ་སྤེལ་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་བའི་ཁར་ ོད་ལམ་
བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་ལས་རིམ་ནང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་

སློབ་གྲྭ་ཁག་ལས་ཕར་

དྲང་ོད་ཀྱི་སྡེ་

ཚན་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་ནང་ལུ་ མི་དམངས་ཞབས་ཏོག་ནང་
དྲང་ོད་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་

མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ོང་བརྡར་དང་

རྒྱལ་ཡོངས་

གྲུབ་འས་གཙོ་ཅན་ ༡༤ པ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འབྲུག་
རྒྱུ་ནོར་མི་སེར་གཞི་བཟུང་ལས་ ཚོང་སྡེ་ཁག་ ༡༤ གིས་ ལས་འཛིན་གྱི་དྲང་ོད་ཁས་
བླངས་གུ་ མཚན་གས་བཀལ་དེ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།
ལམ་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་ནང་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་
ཀྱིས་

ངན་ལྷད་བཀག་ོམ་ལྷན་ཚོགས་

མི་དམངས་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཞིབ་འཚོལ་སྙན་ཞུ་དང་
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རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་ོད་

བག་ཞིབ་ ཐེངས་ ༣ པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་བཏོན་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་བའི་ཁར་ ཉོགས་བཤད་དང་
ཕྱིར་གཏུགས་ནང་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་ོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ཉོགས་བཤད་བོམས་ ༣༠༥
བཙུགས་མི་དེ་ འདས་པའི་ལོ་དང་ཕྱདཔ་ད་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༡༣.༣ གིས་ མར་ཕབ་སོང་ཡོད་
རུང་

ཉོགས་བཤད་ཚུའི་གྲལ་ལས་

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་ལས་

ཉོགས་བཤད་བོམས་

༡༠༠ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ མཐོ ་ཤོས་ཅིག་སྦེ་བྱུང་སྟེ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་ལས་འོར་བའི་
ཀྱིས་

ཉོགས་བཤད་ཚུ་རྩིས་ཏེ་

ཉོགས་བཤད་བརྒྱ་དཔྱ་

༧༠.༣

ངན་ལྷད་བཀག་ོམ་ལྷན་ཚོགས་

དེ་ཅིག་གི་བག་ཞིབ་འབད་ཚར་ཏེ་འབད་རུང་

ཉོགས་བཤད་ལ་ལུ་ཚུ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་བ་ཡིག་ཚང་དང་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཕུལ་ཏེ་
འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།

གཞན་ཡང་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་

རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་གྱི་འཆར་སྣང་གནས་ཐོ་ནང་ལུ་

སྐུགས་ཚད་ ༦༧

ཐོབ་སྟེ་

རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་བོབས་

༡༨༠

ལས་ ཨང་ ༢༦ པ་ཐོབ་མི་དེ་ འདས་པའི་ལོ་ལས་ མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་གྲུབ་འས་
ཅིག་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི།
དེ་གུ་
ལྷད་འདི་
དོན་ལུ་

ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་གཞན་ཚུ་གིས་
མང་སུ་ཅིག་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་

དེ་ཚུ་མ་འོངས་པའི་ནང་སྔོན་འགོག་འབད་ནིའི་

དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་རིམ་བརྩམ་དགོཔ་དང་

སྟོབས་ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་
དེ་ལས་

ས་གནས་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་ངན་

ངན་ལྷད་དང་འབྲེལ་བའི་ོང་བརྡར་དང་གོ་བརྡ་བྱིན་དགོཔ་

དྲང་ོད་ཀྱི་སྡེ་ཚན་འདི་

ཅིག་མེན་པར་

དངུལ་རྩིས་དང་འབྲེལ་བའི་མི་

རྫོང་ཁག་དྲུག་གི་སློབ་གྲྭ་ཁག་དག་པ་ཅིག་ནང་ངམ་

རྫོང་ཁག་གཞན་ཚུ་ནང་ཡང་བཙུགས་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་མི་གུ་

ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་

ངན་ལྷད་བཀག་ནི་དེ་

ཚོགས་

ངན་ལྷད་བཀག་ོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ངམ་

ཅིག་གི་འགན་ཁུར་མེན་པར་ འབྲུག་མི་ཡོངས་ལུ་ཕོག་པའི་འགན་ཁུར་ཨིན་ཟེར་ཞུ་བའི་ཁར་
ོང་བརྡར་དང་གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་ཚུའི་སྐོར་ལས་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ གོ་
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བརྡ་དང་ོང་བརྡར་གྱི་ལས་རིམ་ཚུད་དེ་འདུག་ཟེར་ཨིནམ་དང་

ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་

ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ཡང་ བསྐོ་བཞག་འབད་དེ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།
༡. ༡

ངན་ལྷད་བཀག་ོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༧

ཅན་མའི་གྲོས་

འདེབས་ཆ་འཇོག
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གིས་

ངན་ལྷད་བཀག་ོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༧ ཅན་མར་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༡/༦/༢༠༡༨ དང་ ༢༥/༦/༢༠༡༨ ལུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
སྟེ་ གཤམ་གསལ་གྱི་གྲོས་འདེབས་ཚུའི་གུ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོད་མི་དེ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་
ཚུ་ལུ་ དང་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ ཕུལ་ནི་སྦེ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གིས་
གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་

མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡར་སེང་འབད་ནིའི་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་

ཡོད་རུང་ གྲོགས་རམ་འབད་མི་ཚུ་ ཕྱིར་འཐོན་འབད་བའི་ཤུལ་ ངན་ལྷད་བཀག་ོམ་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་བགོ་བམ་འདི་ འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ མར་འབབ་སོང་
ཡོད་མི་འདི་ སེམས་ཁར་བཀལ་ཞིན་ན།
ངན་ལྷད་བཀག་ོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
རྒྱུན་དུ་

ལས་སྡེ་འདི་ལུ་

ཕྱག་ལཱ་དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་གནང་ནིའི་དོན་ལུ་

དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ཏེ་

དུས་

འཆར་དངུལ་བགོ་བམ་འབད་

དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེཝ་ཨིནམ་ངོས་འཛིན་འབད་ཞིན་ན།
འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་

ཉོག་བཤད་དེ་ཚུ་

བཤམ་གསལ་གྱི་འགྲོས་འཆར་དང་འཁྲིལ་བྱུང་

ཡོདཔ་ཨིན་མི་དེ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཞིན་ན།
ཀ)

ས་གནས་གཞུང་ལུ་ ཉོག་བཤད་བཀོད་མི་ཚུ་ མཐོ ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ།
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ཁ)

ཉོག་བཤད་བྱུང་མི་ཚུའི་ནང་ལས་

སྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་

འགན་ཁུར་ལོག་ོད་

འབད་ཡོད་མི་འདི་ གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིནམ་དང་།
ག)

ཉོག་བཤད་མང་ཤོས་རང་ ཐིམ་ཕུག་དང་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚུ་ནང་ལས་བྱུང་ཡོདཔ།

ངན་ལྷད་ཀྱི་གནད་དོན་ངེས་ཏིག་ཨིན་མི་ཚུའི་གུ་

ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་སོ་སོའི་གནས་སྡུད་

ཚུ་དང་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་པའི་ངས་ཁ་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་ནི་ དེ་
ལས་ ལས་སྡེ་ཚུའི་བར་ན་ ཉོག་བཤད་ཀྱི་ངས་ཁའི་ད་པར་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལུ་ བ་ཚད་
ཀྱི་ངས་ཁ་ཡོངས་བོམས་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ དཔྱ་བགོའི་གཞི་ཨང་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་
པ་ཅིན་ སྐབས་སུ་འབབ་པའི་བརྡ་དོན་འདི་ ཧེང་སྐལ་ཡར་དྲགས་བཏང་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་
བརྩི་འཇོག་འབད་ཞིན་ན།
ད་ལས་ཕར་ ངན་ལྷད་བཀག་ོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཡོད་པ་དེ་ཡང་།
༡) ངན་ལྷད་བཀག་ོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དོན་སྨིན་ཅན་དང་ འཇོན་ཐངས་ཅན་གྱི་འགན་
ཁུར་འབག་ནིའི་དོན་ལུ་

གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་

དམིགས་བསལ་གྱིས་

ལོ་ལྔའི་

འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ སྐབས་དོན་དང་འཁྲིལ་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་བའི་ འཆར་
དངུལ་གྱི་ཐུན་རྐྱེན་ཚུ་བགོ་བམ་འབད་དགོཔ།
༢)

གཤམ་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་

ཉོགས་བཤད་བྱུང་མི་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཐེབས་ཚུ་

ངན་ལྷད་བཀག་ོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་

མ་འོངས་པའི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་

ཚུའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དགོཔ།
ཀ)

ཉོགས་བཤད་བཀོད་བཀོདཔ་ཡོངས་བོམས་ཀྱི་ནང་ལས་

ངན་ལྷད་ཀྱི་

གནད་དོན་ ངེས་བདེན་ཨིན་མི་ཚུ་ སོ་སོ་སྦེ་བཏོན་ཞིན་ན་ དེ་ཚུ་ ལས་
སྡེ་དང་ རྫོང་ཁག་ ག་ཏེ་ལུ་བྱུང་བྱུངམ་ཨིན་ན་ སོ་སོ་སྦེ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་དགོཔ།
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ཁ)

ལས་སྡེ་ཚུའི་བར་ན་

ཉོགས་བཤད་ཀྱི་ངས་ཁའི་ད་པར་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལུ་

ཉོག་བཤད་ཡོངས་བོམས་ཀྱི་ངས་ཁ་མེན་པར་

དཔེར་ན་

ལྷན་ཁག་

༡༠ དང་ རྒེད་འོག་ ༢༠༥ བཟུམ་སྦེ་ བ་ཚད་ཀྱི་ངས་ཁ་ཚུ་ སྤྱིར་
བཏང་ དཔྱ་བགོའི་གཞི་ཨང་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ།
ངན་ལྷད་བཀག་ོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧ ཅན་མའི་གྲོས་འདེབས་ ཆ་འཇོག་གི་དོན་ལུ་
ཚོགས་རྒྱན་ཁ་གསལ།
སྤྱི་ཚེས་ ༢༥/༦/༢༠༡༨ ལུ། ཚོགས་རྒྱན་ཡོངས་བོམས་:

༢༣ དགོ་: ༢༣ མི་དགོ་: ༠ འཛེམ་: ༠

དགོ་ཟེར་བསྐྱུར་མི་གཤམ་གསལ་ལྟར།

1. ༡. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ དྲགོས་བཀྲིས་དབང་རྒྱལ།
2. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་ ཕུན་ཚོགས་རབ་བན།
3. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ བཀྲིས་དབང་མོ།
4. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ ཚེ་རིང་།
5. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ སྐལ་བཟང་ཆོས་སྐྱིད་རྡོེ།
6. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཏིར་ཐ་མཱན་རའི།
7. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག
8. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ སུར་ཇ་མཱན་ཐ་པ།
9. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།
10. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ལྷ་སྤྲུགས།
11. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཨ་ནཱན་རའི།
12. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ དཱན་ཀུ་མར་སུན་ཝར།
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13. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ།
14. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་ཚེ་རིང་།
15. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ པདྨ་གྲགས་པ།
16. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཆོས་ཉིད་རྡོ་རྗེ།
17. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ བསོད་ནམས་དཔལ་འཛོམས།
18. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཚེ་དབང་རིག་འཛིན།
19. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ བ་ཤིས་བསམ་གྲུབ།
20. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ བསྟན་པ་རྡོ་རྗེ།
21. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ལྷ་སྐྱིད་སྒྲོལ་མ།
22. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ རྒྱལ་མཚན།
23. ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་རྣམ་རྒྱས།
(གནམ་ལོ་ས་ཕོ་ཁྱི་ལོ་ ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༩ ལུའམ་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༢/༦/༢༠༡༨ རེས་གཟའ་སྤེན་པ་ལུ།

ཆ༽

དྲི་བཀོད་མཛད་རིམ།

༡

མི་རྗེ་སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་བློན་པོ་མཆོག་ལུ།

གཞལ་ང་རྫོང་ཁག་གི་ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གིས་ སོ་
ནམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ གཞུང་ལུ་ ནང་འཁོད་ལས་འཐོན་པའི་ དངུལ་ཐོག་
དང་ལོ་ཐོག་གི་རིགས་ལུ་

གོང་ཚད་ཅིག་བཟོ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་

གྲོས་འདེབས་ཕུལ་མི་

འདི་ ལྷན་ཁག་གིས་ངོས་ལེན་མཛད་ཞིནམ་ལས་ སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་ ༡༥༣ ནང་ལུ་ ལོ་
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ཐོག་ཚུའི་

གོང་ཚད་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་ལུ་

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཁ་ཐུག་ལས་བཀའ་དྲིན་

དགའ་ཚོར་ཡོདཔ་ད་ སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་གིས་ དལྟོ་ཚུན་ཚོད་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་ལས་ ལོ་ཐོག་
ག་ཅི་རང་ཉོ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་ ལོ་ཐོག་ག་དེམ་ཅིག་ཉོ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ དེ་ལས་ ལོ་ཐོག་ལ་
ལུ་ཅིག་ གོང་ཚད་དམའ་སུ་ཅིག་སྦེ་ བཟོ་ཡོད་མི་དེ་གིས་ མི་སེར་ཚུ་ སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་འབད་
ནིའི་ནང་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ཐབས་ལུ་ ཕན་རླབས་ག་དེ་སྦེ་རང་ འོང་ཚུགས་ག་
གི་དྲི་བ་ཞུ་ཡི།
དེ་ལུ་

མི་རྗེ་སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་བློན་པོ་གིས་

སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་འདི་

༢༠༡༥

དང་

༢༠༡༦ ལུ་ མོ་བཏབ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཉོ་ཚོང་གནམ་མེད་
ས་མེད་ཅིག་

འཐབ་མ་ཚུགས་ཟེར་ཨིནམ་དང་

མི་སེར་ཚུ་གིས་

རང་སོའི་ལོ་ཐོག་ཚུ་

ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་ནང་རང་བཙོང་དགོཔ་ཟེར་མེདཔ་ལས་ འོང་འབབ་འབོར་
ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཙོང་ཚུགས་པ་ཅིན་

ཚོང་འབྲེལ་འདི་ག་ཏེ་རང་འཐབ་རུང་

མ་འཐུསཔ་མེད་

ཟེར་གསུངས་ཡི། དེ་ཁར་ མི་སེར་སོ་ནམ་པ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་འཐོན་ཁུངས་ཚུ་ རང་སོའི་
བློ་འདོད་ལྟར་ རྩ་ལས་རང་བཙོང་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་གིས་ཉོ་ནི་སྦེ་ ཐབས་
ཤེས་བཏོན་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་གིས་ ༢༠༡༧ ལུ་ ཞལ་ང་རྫོང་ཁག་
གཡུས་ཀག་སྟོང་ཟེར་མི་ནང་ ས་་ མེ་ཊིག་ཊན་ ༢.༥ དེ་ཅིག་ཉོ་མི་དེ་གིས་ མི་སེར་ཚུ་
གིས་ མ་དངུལ་ ༣༡,༠༠༠ དེ་ཅིག་ཐོབ་ཡོདཔ་དང་ སྲས་ཕུག་ལུ་ ཀོ་པི་ མེ་ཊིག་ཊན་
༨ དེ་ཅིག་ པདྨ་དགའ་ཚལ་ གཡུས་དུང་མིན་ལུ་ གེ་ཟ་ མེ་ཊིག་ཊན་ ༤༠༠༠ དེ་ལས་
བ་ཤིས་ང་ཡང་ཉེར་ལུ་

གེ་ཟ་

མེ་ཊིག་ཊན་

༤༠༠༠

སྤུ་ན་ཁ་དང་དབང་འདུས་ཕོ་

འང་རྫོང་ཁག་ལས་ རེད་ མེ་ཊིག་ཊན་ ༣༥༠༠༠ དེ་ཅིག་ རྩ་མང་དང་དགའ་སེ་ཚོགས་
གོངམ་ལས་གེ་ཟ་ཚུ་ཉོ་ཡོདཔ་ད་

མདོར་བསྡུ་བ་ཅིན་

རྒེད་འོག་

༧༥

དེ་ཅིག་ལས་

དངུལ་ཐོག་དང་ལོ་ཐོག་ ཀེ་བ་དང་ ཀོ་པི་ ལ་ཕུ་ ཀེ་ནི་ཝ་ ཨ་པའི་མགུ་ཏོག་ ངང་ལ་དེ་
ལས་ སྒོང་རྡོག་ཚུ་ སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་གིས་ ཉོ་ཚོང་འཐབ་སྟེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།
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དེ་ཁར་ སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་གིས་ ད་རེས་བཟོ་ཡོད་པའི་གོང་ཚད་འདི་ ལོ་ཐོག་ཚུའི་སྤུད་ཚད་
དང་ལེགས་ཉེས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བཟོ་ཡོདཔ་དང་
ཚད་འདི་

དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་

མཐོ་དམན་ག་དེ་སྦེ་ཡང་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་ལས་

ལོག་བཟོ་ཚུགས་པའི་

འོས་འབབ་ཡོདཔ་ལས་

ཚོང་འབྲེལ་གྱི་གོང་

གོང་ཚད་མཐོ་དམན་གྱི་དབྱེ་བ་

མི་སེར་སོ་ནམ་པ་ཚུ་

སེམས་ཤུགས་

བསྐྱེད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ དེ་བཟུམ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ཚུ་ རང་
སོའི་འདེམས་ཁོངས་ལྟ་སྐོར་སྐབས་ལུ་ གོ་བརྡ་སྤེལ་གནང་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།
དེ་གུ་

ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་

སོ་ནམ་གྱི་འཐོན་ཁུངས་ཚུའི་གོང་ཚད་འདི་

ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་རིན་གོང་འདྲན་འདྲ་སྦེ་བཟོ་དགོཔ་དང་ དངུལ་ཐོག་ ཨེ་པཱལ་དང་ཨ་ལེན་ཇི་ཚུ་
ཡང་

ལེན་ནིའི་འཆར་གཞི་ག་དེ་སྦེ་རང་ཡོདཔ་ཨིན་ན་

ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་

ལོ་ཐོག་ཚུ་

འབྲུག་བཟའ་ོད་ཚོང་ཁང་གིས་ལེན་ཞིནམ་ལས་ སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་གིས་ ལོ་ཐོག་ཚུ་ལོག་
ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཐུས་སྤྲོད་ནིའི་ལམ་ལུགས་
ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཡོད་ག་ དེ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་མེད་པའི་ ལ་སྒོང་གསུམ་གྱི་མི་སེར་ཚུའི་དོན་
ལས་ བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་ལུ་ཕབ་ཆགས་ག་དེ་སྦེ་ཡོད་ག་ སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་འདི་མང་ཤོས་
རང་ རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ནང་ཨིནམ་ལས་

མཐའ་ཟུར་གྱི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་

་སྟབས་མ་བདེཝ་

ཡོདཔ་ལས་ ཚོང་འབྲེལ་འདི་ སྤྱི་འོག་ནང་ལས་ཕར་ཡང་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་ འཆར་
གཞི་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཟེར་ཞུ་ཡི།
དེ་ལུ་ མི་རྗེ་སོ་ནམ་བློན་པོ་གིས་ གོང་ཚད་འདི་བཟོཝ་ད་ ལྷན་ཁག་གིས་ ལས་སྡེ་གཞན་
ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་
འདི་

གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་བཟོ་དོ་ཡོདཔ་དང་

འབྲུག་བཟའ་ོད་ཚོང་ལས་

གཙོ་བོ་རང་གྲོང་གསེབ་ནང་ ཕན་རླབས་ཡོདཔ་ལས་

འདི་ལུ་སྟབས་མ་བདེཝ་རེ་

འཐོན་པ་ཅིན་

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་

ཡོད་ནི་དེ་གིས་

མ་འོངས་པའི་ནང་ཡང་

རིགས་ལུ་འབད་བ་ཅིན་

དཀའ་ངལ་སེལ་བཞིན་དུ་

དེ་སྦེ་རང་འགྱོ་འོང་ཟེར་ཞུ་ཡི།

ཧེ་མ་ལས་རང་

སྒེར་པ་དང་སྒེར་པ་ཚུའི་བར་ན་
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དངུལ་ཐོག་གི་
ཚོང་འབྲེལ་

འཐབ་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ལས་ སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་གིས་ ལེན་མ་ཚུགས་ཟེར་ཨིནམ་དང་ སྒེར་
པ་ཚུ་གིས་

དེ་བཟུམ་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་པའི་སྐབས་

གྲོགས་རམ་འདི་གཞུང་གིས་རང་མཛད་དེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།

སྟབས་མ་བདེཝ་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་
ལ་སྒོང་གསུམ་གྱི་མི་སེར་ཚུའི་

དོན་ལས་ དེ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཧེ་མ་ཉོ་ཚོང་འཐབ་མིའི་གོང་ཚད་ལས་ བརྒྱད་དཔྱ་ ༥༠
དེ་ཅིག་རང་ མར་ཕབ་སྦེ་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་དོ་ཡོད་པའི་གུ་ ཁོང་རང་ལུ་མཁོ་ཆེ་བའི་རིགས་
ཚུ་ ཁོང་རང་ལས་བཏོན་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ནང་ ལ་སྒོང་
གསུམ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཟེར་

གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་

གཞན་ཡང་

ཐབས་ཤེས་གཞན་ཚུ་བསྒྲིག་དོ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི།
(གནམ་ལོ་ས་ཕོ་ཁྱི་ལོ་ ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༡༤ ལུའམ་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༧/༦/༢༠༡༨ རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ལུ།

ཇ༽

མཇུག་བསྡུའི་མཛད་རིམ།

༡

མི་རྗེ་ཁྲི་འཛིན་གྱི་མཇུག་བསྡུའི་གསུང་བཤད།

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ ཚོགས་ཐེངས་ ༢༡ པ་འདི་ རང་ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་
༡༤ ལུའམ་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༧/༦/༢༠༡༨ ལུ་ མཇུག་བསྡུ་གནང་མི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ མཛད་
རིམ་དེ་ཁར་

མི་རྗེ་བློན་ཆེན་མཆོག་དང་

ཚོགས་དཔོན་རྣམ་གཉིས་ོན་བཞུགས་མཛད་

གནང་མི་ལུ་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་བའི་ཁར་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་
འགོ་བཙུགས་དང་མཇུག་བསྡུའི་མཛད་རིམ་ཚུ་ནང་ ོན་གནང་མི་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་
བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ལུགས་ཚུ་གསུངས་ཡི།
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ ཚོགས་ཐེངས་ ༢༡ པའི་ནང་ རྩོད་བསྡུར་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་དང་
གྲུབ་འས་ཅན་སྦེ་ བྱུང་ཚུགས་མི་དེ་ཡང་ ཡོངས་བ་དྲུང་ཆེན་གྱིས་གཙོས་པའི་ མདོ་
ཆེན་དང་འགོ་དཔོན་ དེ་ལས་ ལས་བྱེད་པ་རྣམས་ དེ་ལས་ ཕྱི་ལས་ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་
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ཞབས་ཏོག་གནང་མི་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ བཅའ་སྒྲིགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་
འབད་མི་ གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་དང་ གནས་ཚུལ་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་ གསལ་བསྒྲགས་དང་
བ་སྤེལ་གནང་མི་

འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་དང་

གསར་ཤོག་གི་སྡེ་ཚན་ག་ར་ལུ་

རྒྱལ་

ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ གཙུག་སྡེ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ཟེར་གསུངས་ཡི།
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགསསྡེ་གིས་ འགན་ཁུར་ཚུ་འབག་པའི་སྐབས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་
པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་

གནང་མིའི་བཀའ་སློབ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་ནི་དང་

ལྷག་པར་དུ་

མི་

དབང་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༥/༦/༢༠༡༨ ལུ་ མཐར་མཁྱོལ་མཛད་སྒོ་ནང་ ང་བཅས་ཆ་
བ་ཀྱིས་ ལཱ་ག་ཅི་འབད་རུང་ འགན་འབག་པའི་སྐབས་ལཱ་ཁག་ཡོད་རུང་ གནས་སྐབས་
དང་རིག་པ་གསརཔ་བཏོན་ཐོག་ལས་ རྩ་འགེངས་ཏེ་འབད་བ་ཅིན་ གྲུབ་འས་ཡང་ དོན་
སྨིན་ཅན་སྦེ་འཐོན་འོང་ཟེར་གསུངས་མི་ཚུ་

སེམས་ཁར་བཞག་སྟེ་

ཕྱག་ཞུ་ནི་ཨིན་ཟེར་

གསུངས་ཡི།
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་གནས་ཡུན་གསུམ་པའི་འཐུས་མི་ཚུ་
ནིའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་མི་དེ་

རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་

གོ་སྐབས་དང་སྐལ་བ་བཟང་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་

གོ་སྐབས་

འདི་ཆུད་ཟོད་མ་གཏང་པར་ ཕྱག་ཕྱིད་གང་དྲག་ཞུ་དགོཔ་སྦེ་གསུངས་པའི་ཁར་ དེ་སྦེ་ ཕྱག་
ཕྱིད་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ ནང་འཁོད་ལྷན་བཞུགས་ ཐེངས་ ༤ པའི་
ནང་ དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆུང་ཟེར་ ཚོགས་ཆུང་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཚོགས་
ཆུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཚོགས་ཐེངས་ ༢༢ པའི་ནང གསུང་གྲོས་ཀྱི་གྲོས་གཞི་ཚུ་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་

ཚོགས་ཆུང་གཞན་ཚུ་ལུ་

ལཱ་གི་གོ་བམ་ཕུལ་ནི་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཡི།

ཚོགས་ཐེངས་ ༢༡ པའི་ནང་ ཁྲིམས་བཟོ་དང་སྲིད་བྱུས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོད་མིའི་གནད་
དོན་ཚུའི་གུ་ བཅུད་དོན་གསལ་བཤད་གནང་སྟེ་ ཚོགས་ཐེངས་ ༢༢ པའི་ནང་ གནང་ནི་
ཨིན་པའི་ གྲོས་གཞི་ཚུའི་སྐོར་ལས་གསུངས་ཡི།
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མཇུག་རང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་དང་ མི་དབང་
རྒྱལ་སྲས་ རྒྱལ་བཙུན་མཆོག་དང་ རྒྱལ་ཡུམ་རྣམས་ དེ་ལས་ སྐུ་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་དང་
སྐྱབས་རྗེ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་གིས་གཙོས་པའི་ བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ བླ་སྤྲུལ་ཚུ་ སྐུ་ཚེ་
ཞབས་པད་བན་ནིའི་དོན་ལུ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ མི་སེར་ལུ་ ཞི་བདེ་འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་
བཀྲིས་སྨོན་ལམ་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཐེངས་ ༢༡ པ་འདི་ རང་ཟླ་
༥ པའི་ཚེས་ ༡༤ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༢༧ ལུ་ གྲོལ་གནང་ཡི།

(བཀྲིས་རྡོེ།))
ཁྲི་འཛིན།
འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ།
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ཟུར་སྦྲགས་དང་པ།
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཐེངས་ ༢༠ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་ལེན་སྙན་ཞུ།
༡

ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེགས་གསོའི་ཞབས་ཏོག་དང་ ཐོན་ཁུངས་མེད་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་
ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེགས་གསོ་ཕུལ་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས།

རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ མི་སེར་ག་ར་ཁྲིམས་ཀྱི་འོག་ལུ་ འདྲ་མཉམ་ཨིནམ་
དང་ དྲང་ཁྲིམས་སྨིན་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཚུ་ དྲང་བདེན་གྱི་ཐོག་ལས་ལེན་ཚུགསཔ་ བཟོ་དགོ་
པའི་དམིགས་པ་ལུ་ གུས་ཞབས་བསྐྱེད་ཞིན་ན།
འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་

ཁྲིམས་གཞན་གྱིས་དགོངས་དོན་ཚུ་ནང་

ཁ་གསལ་སྦེ་

འཁོད་དེ་ཡོད་རུང་ ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེགས་གསོའི་ཞབས་ཏོག་དང་་ཐོན་ཁུངས་མེད་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་
ལུ་

ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེགས་གསོའི་ལམ་ལུགས་

འགོ་བརྩམ་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་དེ་ ཚ་ང་

ལང་ཞིན་ན།
གཤམ་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ འབྲུག་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེགས་གསོ་བྱིན་དགོ་པའི་
ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཚུ་དྲན་ཐོ་བཀོད་ཞིན་ན།
འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི(རྩ་ཚན་༧.༡༥པ་དང་ ༧.༢༡པ་དེ་ལས་ ༩.༥ པ་དང་ ༩.༦པ་)
དང་ འབྲུག་ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་་བའི་གནད་ོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དེབ་
ཚན་༣༡པ་དང་

༢༠༠༡ཅན་མའི་(དོན་

༣༡.༡པ་དེ་ལས་༣༤པ)འབྲུག་གི་ཨ་ལོ་གཅེས་སྐྱོང་དང་ཉེན་སྐྱོབ་བཅའ་

ཁྲིམས་༢༠༡༡ཅན་མའི་(དོན་ཚན་༡༠༧པ་དང་༡༥༡པ་དེ་ལས་༡༨༠པ)འབྲུག་གི་ནང་འཁོད་རྩུབ་
ོད་བཀག་ོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ཅན་མའི་(དོན་ཚན་༢༧.༤པ)

སྒྲུབ་བྱེད་བཅའ་ཁྲིམས་

༢༠༠༥ ཅན་མའི་ (དོན་ཚན་ ༨༦ པ་དང་) འབྲུག་གི་རྒྱབ་མིའི་འཕྲི་སྣོན་བཅའ་ཁྲིམས་
༢༠༡༦ ཅན་མའི་ (དོན་ཚན ༩ པའི་ (ཆ) པ་དང་(ཇ) པའི་དགོངས་དོན་ཚུ།
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ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེགས་གསོའི་དོན་ལུ་ ལོ་བསྟར་གྱི་འཆར་དངུལ་ནང་ ཚུལ་ཙམ་ཅིག་བཞག་མི་
དེ་ཡང་ མ་པ་ལས་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ལུས་མི་ལུ་ ཞིབ་ོག་བྱུང་ཞིན་ན།
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེགས་གསོ་ཕུལ་མིའི་ལས་སྡེ་ ཡང་ན་ མི་མང་གི་རྒྱབ་མི་ཡིག་
ཚང་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་མེད་མི་ཚུ་ ཞིབ་ོག་ཐེབས་སྦེ་རང་བྱུང་ཞིན་ན།
སྒྲིགས་མཐུན་གྱི་་བའི་གནད་ོད་དང་ ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེགས་གསོའི་ལམ་ལུགས་མེད་པའི་ནམ་
དུས་ལུ་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་བ་ཡིག་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་

ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེགས་གསོ་ལྟེ་བ་

གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལམ་སྟོན་ཅིག་ཟིན་བྲིས་འཐབ་སྟེ་ཡོད་མི་དེ་ གཞུང་གིས་
ཐུགས་བཞེད་གནང་པའི་བང་ཡོད་མི་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཞིན་ན།
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཁྲིམས་ཡང་ན་དྲང་ཁྲིམས་བསྟར་ོད་འབད་མི་ལྷན་ཁག་ཅིག་མེད་པའི་ཁར་ད་
ལྟོ་ཡོད་པའི་གཙུག་སྡེ་རྩོད་དཔོན་ཡོངས་བ་ཡིག་ཚང་དང་དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་འབྲུག་རྒྱལ་
ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ་རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོའི་ལྷན་ཚོགས་ དེ་ལས་ རྒྱབ་མི་
ཚོགས་སྡེ་ཚུ་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེགས་གསོ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ལུ་ཁེ་ཕན་ལྟག་
སྤྲོད་དང་འགན་དབང་ལས་འགལ་བ་འགྱོ་སྲིད་ནིའི་ཚ་ང་ཚུ་བསྐྱེད་ཞིན་ན།
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེགས་གསོའི་སྐོར་ལས་དང་ལེན་འབད་མིའི་ཁྲིམས་སོ་སོ་ཅིག་མེད་
མི་ལུ་ ངོས་ལེན་མཛད་ཞིན་ན།
ད་ལས་ཕར་ འབྲུག་གཞུང་ལུ་གཤམ་གསལ་གྱི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ཕུལ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་།
༡. རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེགས་གསོའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་དང་ཐོན་ཁུངས་མེད་པའི་མི་ངོམ་ལུ་
ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེགས་གསོ་ཐོབ་ནིའི་དགོངས་དོན་དེ་གཙོ་རིམ་མཐོ ་ཤོས་ཅིག་སྦེ་གཞི་
བཙུགས་མཛད་དགོཔ། དེ་ཡང་
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༡.༡) ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེགས་གསོའི་ཞབས་ཏོག་འདི་

ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་

ངེས་བན་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོཔ།
༡.༢) སྔ་གོང་ལས་ ཞི་རྩོད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ དཔེར་ན་ བཟའ་ཚང་གཉེན་
ོར་ ཨ་ལོ་དང་ ནང་འཁོད་རྩུབ་ོད་ དངུལ་འབྲེལ་ ས་ཆ་དང་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་
རྩོད་གཞི་དང་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་དབང་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ ཧམ་
འཛུལ་བྱུང་མི་ཚུ་ གཙོ་རིམ་འགྲིག་ཐོག་ལས་ ཐོན་ཁུངས་མེད་པའི་མི་ངོམ་ལུ་
ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེགས་གསོ་གནང་ནི་ ངེས་བན་བཟོ་དགོཔ།
༡.༣)

དྲང་ཁྲིམས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཐོབ་ཐབས་ལུ་ དོ་དམ་འོག་ལུ་ བཞག་ཡོད་པའི་
ཉིནམ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་

ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེགས་གསོའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་དང་

ཐོན་ཁུངས་མེད་པའི་མི་ངོམ་ལུ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེགས་གསོ་ཐོབ་ཚུགསཔ་ངེས་
བན་བཟོ་དགོཔ།
༡.༤)

ཐབས་ཤེས་གཞན་མ་ཐོབ་ཚུན་ཐོན་ཁུངས་མེད་པའི་མི་ངོམ་ལུ་
དང་ལྡན་པའི་

འོས་འབབ་

ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེགས་གསོ་ཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་གཤམ་ལུ་བཀོད་ཡོད་

པའི་ལོ་བསྟར་གྱི་འོང་འབབ་གང་རུང་ཅིག་ཡོད་མི་ལུ་ཨིནམ་སྦེ་ངོས་འཛིན་
འབད་དགོཔ།
༡.༤.༡) ཉིན་བསྟར་རྒྱལ་ཡོངས་གླ་ཆ་ཉུང་མཐའ་ དངུལ་མ་ ༡༢༥/- (ཟླཝ་
རེ་ལུ་ དངུལ་མ་ ༣༢༥༠/-)ལོ་རེའི་ནང་ དངུལ་མ་ ༣༩,༠༠༠/གཞི་བཞག་ཞིན་ན་ ཡན་ན།
༡.༤.༢) སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོའི་ ཟླ་རིམ་བཞིན་གྱི་ ཁྱིམ་གུང་རེའི་འགྲོ་སོང་ལུ་
གཞི་བཞག་སྟེ་

ལོ་གཅིག་ནང་
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ཁྲོམ་ཚོགས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཀྱི་དོན་ལུ་

དངུལ་མ་

༦༩,༦༨༤/-

དང་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཀྱི་དོན་ལུ་

དངུལ་མ་ ༣༩,༠༡༢/- ཨིན་པས།
༡.༥) འཆར་དངུལ་གྱི་ནང་ལས་ མ་དངུལ་ལངམ་སྦེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ནི་དང་ གདམ་
ཁ་གཞན་

དཔེར་ན་

ཁྲིམས་དོན་གྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ལས་

ཞལ་འདེབས་དང་

གནང་སྦྱིན་ གོང་ཚད་ཕབ་ཆག་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལེན་ནི་ཚུ་ ངེས་
བན་བཟོ་དགོཔ།
༢. ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེགས་གསོའི་དོན་ལས་

ཁྲིམས་ལུགས་སོ་སོ་ཅིག་ཟིན་བྲིས་འཐབ་ནི་དང་

དེ་བཟུམ་མའི་ཁྲིམས་མ་བརྩམ་ཚུན་ ཐོན་ཁུང་མེད་པའི་མི་ངོམ་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེགས་
གསོའི་ཞབས་ཏོག་དང་

ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེགས་གསོ་སྤྲོད་ནིའི་དོན་ལུ་འོས་འབབ་ལྡན་པའི་

ཐབས་ལམ་སྒྲིག་ནི་ལུ་ ངོས་ལེན་མཛད་དགོཔ།
༣.

སྤྱིར་བཏང་མི་མང་དང་ དམིགས་བསལ་གྱི་འགག་སྡེ་དང་ ཁྲིམས་ཁང་ དེ་ལས་མི་
སྡེའི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་

ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེགས་གསོའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཁག་ཆེཝ་དང་

ཡོད་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཤེས་ཡོན་བ་སྤེལ་དང་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་དགོཔ།
གཞུང་གི་ལན་གསལ།
འདིར་གནས་གནང་བའི་

ཡིག་ཨང་

ཨེན་སི་/སི་པི་-༢/༢༠༡༨/༢༠༦༣

སྤྱི་ཚེས་

༢༡/༦/༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེགས་གསོའི་ཞབས་ཏོག་དང་ ཐོན་ཁུངས་མེད་
པའི་མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེགས་གསོ་ཕུལ་དགོཔ་གི་ བརྗོད་དོན་གུ་ གཞུང་ལས་ལན་
གསལ་འལ་མགྱོགས་གནང་དགོཔ་སྦེ་གསུངས་མི་དེ་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་ཚུ་
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ཐུགས་ལུ་བསྣམས་ཏེ་

ཕྱག་ལཱ་གནང་མི་དེ་ལུ་

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་ལུ་

གཞུང་གིས་

དགའ་ཚོར་དང་བཅསཔ་སྦེ་བཀྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི།
གཞུང་གིས་ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེགས་གསོའི་ཞབས་ཏོག་གི་དོན་ལུ་
ཚང་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་བ་ཡིག་

ཕྱག་ལཱ་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་གནང་ཚར་མི་དེ་ཡང་

སྟེགས་གསོ་གནང་ནིའི་རྣམ་གཞག་འདི་

ཁྲིམས་ཀྱི་

ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་ཁུངས་ཅིག་ཨིནམ་

ལས་ གཞུང་གིས་རྩོད་དཔོན་ཡོངས་བ་ཡིག་ཚང་ལུ་ དེ་ལུགས་ཀྱི་གནད་ཁུངས་ལུ་ ཞིབ་
འཚོལ་འབད་དེ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་མི་དེ་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་བ་ཡིག་
ཚང་གིས་ སྤྱི་ཚེས་ ༡༤/༤/༢༠༡༧ ལུ་ ཡིག་ཚང་ཨེ་ཨེལ་ཇི་/པི་ཨེལ་དྲི་/༣༤༢༢ ཅན་
མའི་ཐོག་ ཤོག་གྲངས་ ༡༠ ཙམ་འབད་མིའི་བསམ་གཞིའི་ཟིན་ཐོ་ཅིག་ཕུལ་ཡི། གཞུང་
གིས་དེ་ལུ་ཞིབ་འཇུག་མཛད་པའི་སྐབས་

ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེགས་གསོ་གནང་ནིའི་དམིགས་དོན་

གཙོ་རིམ་འདི་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་ ༧ ༡༥ པ་ལྟར་ གཞུང་གིས་མི་ག་
ར་ཁྲིམས་འོག་དབྱེར་མེད་འདྲ་མཉམ་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་ཉེན་སྐྱོབ་ཀྱི་ཐོབ་རིམ་
བཟོ་དགོ་པའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཨིནམ་བཞིན་དུ་

ཁྲིམས་ཀྱི་གསོའི་ཞབས་ཏོག་འདི་

མི་ག་དང་ག་ལུ་འབབ་ལྟོས་ཡོད་ག་དེ་གིས་འལ་ཕུགས་ཀྱི་ཡུན་བན་གནས་རིམ་དང་
གཞན་ཡང་

དེ་ལུགས་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་དང་གདོང་ལེན་ཚུ་ལུ་

ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེགས་གསོའི་ཞབས་ཏོག་འདི་

བསམ་ཞིབ་གནངམ་ད་

ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་

ལམ་སྟོན་གྱི་ཀི་

དེབ་ཅིག་ངེས་པར་དུ་དགོཔ་ཡོདཔ་ལས་ ལོག་སྟེ་རང་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་བ་ཡིག་ཚང་ལུ་
དེ་ལུགས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ཅིག་བཏབ་དགོ་པའི་ བཀའ་རྒྱ་གནང་མི་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་བ་
ཡིག་ཚང་གིས་ ལམ་སྟོན་ཀི་དེབ་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ཅིག་ བཏབ་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་ ཁྲིམས་དང་
འབྲེལ་གནད་ཡོད་པའི་ ལྷན་ཁག་དང་ལས་ཁུངས་ ལས་སྡེ་ཁག་དང་ རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་
དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་ཏེ་ ཟིན་བྲིས་ཀྱི་གནད་
ཁུངས་ལུ་ བགྲོ་གླེང་དང་ཞུན་དག་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་ ༡༩/༧/༡༧ ལུ་ ཡིག་
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ཨང་ཨོ་ཨེལ་ཇི་/པི་ཨེལ་དྲི་/༡༩༦

ཅན་མའི་ཐོག་

སྟེགས་གསོའི་ལམ་སྟོན་ཟིན་བྲིས་ཤོག་

གྲངས་ ༡༠ འབད་མི་འདི་ གཞུང་ལུ་ཕུལཝ་དང་འབྲེལ་རྩོད་དཔོན་ཡོངས་བ་ཡིག་ཚང་
གིས་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་འགྲུབ་ནི་ལུ་ རྒྱལ་འཛིན་ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེགས་གསོའི་
ཞབས་ཏོག་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ དེ་ལས་ བདག་སྐྱོང་གི་
ལས་བྱེདཔ་ཚུ་

གཞན་འཇགས་སྦེ་གསར་བཙུགས་འབད་ནིའི་གྲོས་འདེབས་དང་མཉམ་

ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེགས་གསོའི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་འགན་ཁྲི་ཚུ་འབག་ཚུགས་པའི་འབབ་ལྟོས་ཡོད་
རུང་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་འཐོན་སྲིད་པའི་ཉེན་ཁ་རེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ རང་སྐྱོང་གི་རྒྱལ་འཛིན་
ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེགས་གསོའི་ལྟེ་བ་ཅིག་ གསར་བཙུགས་འབད་བ་ཅིན་ ཕན་རླབས་ཆེཝ་མ་ཚད་
ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེགས་གསོའི་དོན་ལུ་གནང་མི་མ་དངུལ་ཡང་ སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་དང་དམ་འཛིན་
སྦེ་ོད་ཚུགས་ནི་ཨིན་པའི་གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཡི།
དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

གཞུང་གིས་ཐོན་ཁུངས་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་སྡུག་ཅན་གྱི་མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་

ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེགས་གསོའི་ཞབས་ཏོག་གནང་ནིའི་དོན་ལུ་
འབད་ནི་འདི་

ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་གསར་བཙུགས་

རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་རིམ་ནང་ ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེགས་གསོའི་ལམ་ལུགས་མ་འདྲཝ་

ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཞིབ་འཇུག་འབད་དེ་ འབྲུག་ལུ་ག་འདི་ཕན་ནུས་དང་ ཁེ་འགྱུར་ཆེ་ནི་ཨིན་ན་
མཐིལ་ཕྱིན་གཟིགས་ཞིབ་གནང་ནི་ལ་སོགས་པའི་སྟེགས་གསོའི་ཡིག་ཚང་གསར་བཙུགས་
འབད་ནིའི་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་ གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོདཔ་ཨིནམ་ མི་རྗེ་ཁྲི་འཛིན་མཆོག་གིས་
ཐུགས་མངའ་བར་མཛད་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་

གོང་གསལ་བཞིན་ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེགས་གསོའི་

ཞབས་ཏོག་དང་འབྲེལ་བའི་བསམ་གཞིའི་ཟིན་ཐོ་དང་ ལམ་སྟོན་ཀི་དེབ་ཟིན་བྲིས་ཀྱི་འདྲ་ཚུ་
ཡང་མཉམ་སྦྲགས་ཕུལ་ཡོད་ཞུ།
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༢

གཞུང་ལས་མི་སེར་ལུ་ཞབས་ཏོག་གི་ལྷོད་ལམ་དང་
་ལམ་དང་ དེའི་ལག་ལེན་གུ་གྲོས་
འདེབས།

གཞུང་ལས་མི་སེར་ལུ་ཞབས་ཏོག་གི་ཡིག་ཚང་འདི་

འགོ་ཐོག་དང་པ་རང་

མི་མང་ལུ་

ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་
ཡིག་ཚང་གི་འོག་ལུ་སྦེ་

ཉོགས་བཤད་ཀུན་བསལ་སྡེ་ཚན་དང་གཅིག་ཁར་

མཉམ་སྡེབ་

འབད་དེ་ གཙོ་བོ་རང་ མི་མང་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ཡར་དྲག་གཏང་སྟེ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་
སྤྲོད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་མི་དེ་ ངོས་ལེན་ཞིན་ན།
མི་མང་ལུ་ཞབས་ཏོག་ཚུ་

མི་མང་དཀའ་ངལ་བསལ་ཐབས་སྡེ་ཚན་གྱིས་

འབྲེལ་ཡོད་མི་

མང་ཞབས་ཏོག་བྱིན་མིའི་ ལས་སྡེ་ཚུ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་
སྒོ་ལས་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ ཐོབ་ཡོདཔ་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་
གི་ཁ་ཐུག་ལས་

རང་སོའི་འགན་ཁུར་ཚུ་

ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བསྣམས་དགོ་པའི་

སེམས་

ཤུགས་བྱུང་ཞིན་ན།
གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་

རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པའི་

རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ཚུ་ནང་ ཧེ་མ་

འབད་བ་ཅིན་ མི་སྡེའི་བརྡ་དོན་ལྟེ་བ་ཟེར་མི་དེ་ ད་རེས་འབདཝ་ད་ མི་སྡེའི་ཏོག་ལྟེ་བ་ཟེར་
མཚན་གནས་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་མི་དེ་ གཙོ་བོ་རང་ མི་སྡེའི་
འཚོ་བའི་གནས་ཚད་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་མཁོ་ཆས་

དང་ དེའི་ལག་ལེན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ མགྱོགས་དྲག་དང་ གོང་ཚད་རན་ཏོག་ཏོ་ དེ་ལས་
བློ་གཏད་ཚུགསཔ་སྦེ་བྱིན་ཏེ་ཡོད་མི་དེ་ ངོས་ལེན་ཞིན་ན།
མི་སྡེའི་ལྟེ་བ་ཚུ་
འབད་ཡོད་རུང་

འགོ་ཐོག་འབྲུག་འགྲེམ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་འོག་ལུ་སྦེ་
ད་རེས་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་

གཞི་བཙུགས་

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་

གྱིས་ ད་རིག་ལྡན་པའི་ཞབས་ཏོག་ཞུ་མི་ལས་བརྟེན་ ད་རེས་ཡོད་པའི་ མི་སྡེའི་ལྟེ་བ་ཚུ་
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འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་འོག་ལུ་

གནས་སོར་འབད་ཡོད་མི་གུ་

སེམས་

ཤུགས་ཧེང་བཀལ་རང་བྱུང་ཞིན་ན།

གང་ལས་མ་ི སརེ ་ ་ཞབས་ཏག་ོག་་ མི་དམངས་སི ་ འཇོན་ག་ཅན་དང་ཕན་ས་ཅན་ག་ད་ེ ་ེ རང་་
ཡོདཔ་ཨནི ་ན་ ལེགས་ཤམོ ་་ེ ཧ་ག་ོ ནའི ་ི དནོ ་ ་ འ#ེལ་ཡོད་ལས་$་ེ ་གསི ་ གང་ལས་མ་ི སརེ ་ ་
ཞབས་ཏགོ ་གནང་མ་ི ་ མི་དམངས་%རི ་བཏང་ ་ ག་ད་ེ ་ེ རང་ཐོབ་'་ེ ཡདོ ་ག་དང་ དེའ་ི ལག་ལནེ ་་
ག་ད་ེ ་ེ རང་འཐབ་'་ེ ཡོད་ག་ག་ག་ི (རོ ་ལས་ བ*ག་ཞིབ་ཅགི ་འགོ་འེན་འཐབ་ཞིན་ན།
རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ བག་ཞིབ་འབད་དེ་ ཤེས་ོག་བྱུང་ཡོད་པ་དེ་ཡང་།
༡

ཞིབ་འཚོལ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༢༨ ཀྱིས་ ཡོངས་འབྲེལ་
ཐོག་གི་གཞུང་ལས་མི་སེར་ལུ་

ཞབས་ཏོག་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་

མ་ཤེས་པར་

ཡོདཔ་དང་ ཨིན་རུང་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༦༤ གིས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་གཞུང་
ལས་མི་སེར་ལུ་ཞབས་ཏོག་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་

ཧ་ལམ་ཅིག་ཤེས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་

མས།
༢

ཕོ་སྐྱེས་ཚུ་དང་ཕྱདཔ་ད་

ཨམ་སྲུ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་

གཞུང་ལས་མི་སེར་ལུ་

ཞབས་ཏོག་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ མ་ཤེས་པར་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ ཞིབ་འཚོལ་
ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ ཨམ་སྲུ་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༣༢ ཀྱིས་མ་ཤེས་པར་ཡོདཔ་
དང་ ཕོ་སྐྱེས་འབད་བ་ཅིན་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༢༤ བར་ན་ ད་པར་བརྒྱ་དཔྱ་ ༨ དེ་
ཅིག་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།
༣

ལཱ་གཡོག་གི་སྡེ་ཚན་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་འབདཝ་ད་ མང་ཤོས་ཅིག་ ནང་གི་ཨམ་
བརྒྱ་དཔྱ་ལས་དཔྱད་པ་ཅིན་ ༥༡ དང་ དེའི་ཤུལ་ལས་རང་ སོ་ནམ་པ་ བརྒྱ་

-35-

དཔྱ་ ༣༤ དེ་ཅིག་གིས་ གཞུང་ལས་མི་སེར་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་
མ་ཤེས་པར་ཡོདཔ་དང་

དེ་བཟུམ་སྦེ་

ཞིབ་འཚོལ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་

ཞི་གཡོགཔ་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༤ དང་ ས་གནས་གཞུང་གི་ལས་བྱེདཔ་ བརྒྱ་དཔྱ་
༧ གིས་ཡང་ གཞུང་ལས་མི་སེར་ལུ་ཞབས་ཏོག་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ མ་ཤེས་
པར་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
༤

ཤེས་ཚད་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་འབདཝ་ད་

སློབ་གྲྭ་ཆེ་བ་ལས་མཐོ་

བའི་ཤེས་ཚད་ཡོད་མི་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༡༧ གྱིས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་གཞུང་ལས་
མི་སེར་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ མ་ཤེས་པར་ཡོདཔ་དང་ འབྲི་ལྷག་
མ་ཤེས་མི་ཚུ་འབད་བ་ཅིན་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༥༤ གིས་ འདི་གི་སྐོར་ལས་ཧ་མ་གོ་
བར་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
༥

ཞིབ་འཚོལ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༣༥ གིས་ གཞུང་ལས་མི་
སེར་ལུ་ཞབས་ཏོག་གི་སྐོར་ལས་

འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་ལས་ཤེས་

ཡོདཔ་དང་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༢༤ གིས་ མི་སྡེ་ལྟེ་བ་ལས་ དེ་ལས་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༢༣
གྱིས་ བཟའ་ཚང་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ལས་ ཤེས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
༦

ཞིབ་འཚོལ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༤༩ གིས་ འདས་པའི་ཟླཝ་
༡༢ ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ཞབས་ཏོག་འདི་ོད་ཡོདཔ་དང་
དེ་ཡང་ ཕོ་སྐྱེས་འབད་བ་ཅིན་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༥༡ དང་ ཨམ་སྲུ་འབད་བ་ཅིན་
བརྒྱ་དཔྱ་ ༤༦ གིས་ ཞབས་ཏོག་འདི་ོད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

༸

འདས་པའི་ཟླཝ་ ༡༢ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་ གཞུང་ལས་མི་
སེར་ལུ་ཞབས་ཏོག་ོད་པའི་ནང་ལས་ མཐོ ་ཤོས་རང་ ཉེན་སྲུང་ཉོགས་མེད་ལག་
ཁྱེར་བཏོན་ནིའི་ནང་ོད་མི་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༡༩.༧ ཡོདཔ་དང་ དེའི་ཤུལ་ལས་རང་
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ཨ་ལོ་གསར་སྐྱེས་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༩.༧ ཁྱིམ་གུང་གནས་ཚུལ་ནང་
བརྒྱ་དཔྱ་ ༧.༧ གྲོང་གསེབ་ཤིང་ཆའི་ཆོག་ཐམ་ནང་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༦ ཚོང་འབྲེལ་
ཆོག་ཐམ་བསྐྱར་གསོ་འབད་ནིའི་ནང་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༥.༣ དེ་ལས་ ཐབ་ཤིང་ཆོག་
ཐམ་ལེན་ནིའི་ནང་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༤.༨ ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།
༨

གཞུང་ལས་མི་སེར་ལུ་ཞབས་ཏོག་ཡོངས་བོམས་

༡༢༠

ཡོད་པའི་ནང་ལས་

ཞིབ་འཚོལ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཞབས་ཏོག་ ༧ བརྒྱ་
དཔྱ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ༥.༨ ངམ་ཅིག་ མངམ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་
དང་ དེ་ཡང་ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་དང་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་
ལྷན་ཁག་ དེ་ལས་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་ཚུ་གིས་ སྤྲོད་ཡོད་མི་ཚུ་ཨིན་མས།
༩

ཞིབ་འཚོལ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ ཞབས་ཏོག་འདི་མི་
སྡེ་ལྟེ་བ་ལས་ ལེན་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ ཤིང་གི་ཆོག་ཐམ་ལེན་ནིའི་ནང་ བརྒྱ་
དཔྱ་ ༩༤.༤ དང་ དེའི་ཤུལ་ལས་རང་ གྲོང་གསེབ་ཤིང་གི་ཆོག་ཐམ་ལེན་ནི་
ནང་

བརྒྱ་དཔྱ་

༩༡.༤༣

ཁྱིམ་གུང་གནས་ཚུལ་ལེན་ནིའི་ནང་

བརྒྱ་དཔྱ་

༨༩.༡༣ དེ་ལས་ མི་རྩིས་ཐོ་བཀོད་འབད་ནིའི་ནང་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༨༦.༢༡ ཨིན་
མས།
༡༠

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་ནིའི་ དུས་ཚོད་དེ་ཡང་ ཁྱིམ་གུང་གནས་
ཚུལ་སྤྲོད་ནི་འདི་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༩༣.༤ དེ་ཅིག་རང་ ཞབས་ཏོག་འདི་ ཉིནམ་
གཅིག་ནང་རང་སྤྲོད་ཚུགསཔ་སྦེ་ཐོན་ཡོདཔ་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཉེན་སྲུང་ཉོག་མེད་
ལག་ཁྱེར་སྤྲོད་ནིའི་ནང་འབད་བ་ཅིན་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༧༩ དང་ ཤིང་གི་ཆོག་ཐམ་
སྤྲོད་ནི་འདི་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༧༢ ཚོང་གི་ཆོག་ཐམ་བསྐྱར་གསོ་འབད་ནི་ནང་འབད་བ་
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ཅིན་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༦༣ དེ་ཅིག་གིས་རང་ ཞབས་ཏོག་འདི་ ཉིནམ་གཅིག་གི་ནང་
སྤྲོད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
ཨིན་རུང་ ལོག་ཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ གྲོང་གསེབ་ཤིང་ཆས་ཆོག་ཐམ་ལེན་ནིའི་
ནང་འབད་བ་ཅིན་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༡༣ དེ་ཅིག་གིས་རང་ ཆོག་ཐམ་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་
ཟླཝ་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་འགོར་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིནམ་དང་ དེ་ཡང་ ནགས་ཚལ་དང་
གླིང་ག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཟོ་ཡོད་པའི་

དུས་ཚོད་ཉིན་གྲངས་

༣༠

ལས་འགལ་ཏེ་ཨིན་མས།
༡༡

ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུའི་གྲལ་ལས་

ཁྱིམ་གུང་གི་གནས་ཚུལ་ལེན་མི་ཚུ་ལས་

བརྒྱ་དཔྱ་ ༩༢ ཀྱིས་ བསམ་པ་རྫོགས་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིནམ་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་
ཐོག་གི་ ཤིངགི་ཆོག་ཐམ་ལེན་ནི་ནང་འབད་བ་ཅིན་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༧༨ དང་ ཨ་
ལོ་གསར་སྐྱེས་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་འདི་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༦༦ ཚོང་གི་ཆོག་ཐམ་བསྐྱར་
གསོ་འབད་ནིའི་ནང་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༦༣
ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་རུང་
བརྒྱ་དཔྱ་

༡༠

དེ་ཅིག་གིས་རང་ བསམ་པ་རྫོགས་ཏེ་

གྲོང་གསེབ་ཤིང་ཆས་ཆོག་ཐམ་ལེན་ནིའི་ནང་འབད་བ་ཅིན་
དེ་ཅིག་གིས་

ཞབས་ཏོག་འདི་བསམ་མ་རྫོགསཔ་སྦེ་བཤད་

ཡོདཔ་ཨིན།
༡༢

གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་
བརྩམས་མཛད་ཡོད་རུང་
བཟུམ་སྦེ་རང་

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་ཞབས་ཏོག་མང་རབས་ཅིག་འགོ་
མི་སེར་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་

ཡིག་ཐོག་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཏེ་

ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཧེ་མ་

འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལྷན་ཁག་ཚུ་

ལས་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ལེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་མའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཡང་
མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་འགོ་ཐོག་བཟོ་ནི་/བསྐྱར་གསོ་འབད་ནིའི་ནང་ བརྒྱ་དཔྱ་
༤༠ དེ་ཅིག་དང་ གྲོང་གསེབ ་ཤིང་ཆས་ཆོག་ཐམ་ལེན་ནིའི་ནང་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༡༩

-38-

དེ་ཅིག་ ཨ་ལོ་གསར་སྐྱེས་ཐོ་བཀོད་འབད་ནིའི་ནང་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༡༤ དང་ ཐབ་
ཤིང་ཆོག་ཐམ་ལེན་ནིའི་ནང་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༡༢ དེ་ཅིག་ དེ་ལས་ ཚོང་གི་ཆོག་ཐམ་
བསྐྱར་གསོ་འབད་ནིའི་ནང་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༡༢ དེ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
༡༣

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་མིན་པའི་

ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་ནིའི་དུས་ཚོད་དེ་ཡང་

ཁྱིམ་གུང་

གནས་ཚུལ་ལེན་ནི་ནང་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༧༥ དང་ ཚོང་གི་ཆོག་ཐམ་བསྐྱར་གསོ་
འབད་ནི་ནང་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༨༤ དེ་ལས་ ཉེན་སྲུང་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ལེན་ནི་ནང་
བརྒྱ་དཔྱ་

༦༠

དེ་ཅིག་

ཉིནམ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་སྤྲོད་ཚུགས་ཏེ་ཡོདཔ་

ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ ལོག་ཅི་ཁ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་འགོ་ཐོག་
བཟོ་ནི་དང་ བསྐྱར་གསོ་འབད་ནིའི་ནང་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༤༧ དེ་ཅིག་རང་ དུས་ཚོད་
ཟླ་ངོ་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་འགོར་ཏེ་འབདཝ་ད་
ཉིན་གྲངས་

༥

འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་གིས་

དུས་ཚོད་

འི་ནང་ཚད་སྒྲིག་འབད་ཡོད་མི་ལས་འགལ་བ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ གྲོང་གསེབ་ཤིང་ཆས་ཀྱི་ཆོག་ཐམ་ལེན་ནི་དེ་ཡང་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༡༩
དེ་ཅིག་གིས་ ཞབས་ཏོག་འདི་ ཟླཝ་ ༡ ལས་ལྷག་སྟེ་འགོར་མི་ལས་བརྟེན་
ཚད་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་དུས་ཚོད་ ཉིན་གྲངས་ ༣༠ འི་ནང་འཁོད་ཟེར་མི་ལས་
འགལ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།
མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་འཁྱེར་སྤྲོད་ནིའི་ཐད་

ཞིབ་འཚོལ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་

མི་ ཆུ་ཁ་དང་ དར་དཀར་ན་ ལྷུན་རྩེ་ བསམ་རྩེ་ དེ་ལས་ རྩི་རང་རྫོང་ཁག་ཚུ་
མ་རྩིས་བར་ གཞན་རྫོང་ཁག་ ༡༥ གིས་ མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཐོབ་ནིའི་
དོན་ལུ་ དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་ ༡ ལས་ལྷག་སྟེ་འགོར་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ མོང་
ར་རྫོང་ཁག་བཟུམ་ཅིག་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཞིབ་འཚོལ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་
མི་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༧༨.༥༧ དེ་ཅིག་དང་ གསར་ང་དང་ པདྨ་དགའ་ཚལ་རྫོང་
ཁག་བཟུམ་ཅིག་ནང་འབད་བ་ཅིན་ བརྒྱ་ཆ ༧༠ དེ་ཅིག་གིས་ ཁོང་རའི་ངོ་སྤྲོད་
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ལག་ཁྱེར་ཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དུས་ཡུན་ ཟླ་ངོ་ ༡ ལས་ལྷག་སྟེ་འགོར་ཡོདཔ་སྦེ་
ཨིན་མས།
༡༤

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་མིན་པའི་ ཞབས་ཏོག་གུ་ བསམ་རྫོགས་ཧིང་གི་ཐད་ ཞིབ་
འཚོལ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༩༧ དེ་ཅིག་གིས་ ཚོང་གི་ཆོག་
ཐམ་བསྐྱར་གསོའི་ཞབས་ཏོག་འདི་

བསམ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིནམ་

དང་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༩༠ དེ་ཅིག་གིས་ ཐབ་ཤིང་ཆོག་ཐམ་ལེན་ནི་དང་ བརྒྱ་དཔྱ་
༨༨ དེ་ཅིག་གིས་ ཁྱིམ་གུ་གནས་ཚུལ་ལེན་ནིའི་ནང་ བསམ་པ་རྫོགས་ཡོདཔ་སྦེ་
ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༢༡ དེ་ཅིག་གིས་ མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་
འགོ་ཐོག་བཟོ་ནི་དང་/བསྐྱར་གསོ་འབད་ནིའི་ ཞབས་ཏོག་འདི་ལུ་ བསམ་པ་མ་
རྫོགས་པའི་ཁར་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༡༨ དེ་ཅིག་གིས་ གྲོང་གསེབ་ཤིང་ཆས་ཀྱི་ཞབས་
ཏོག་ལེན་ནི་ནང་

བསམ་པ་མ་པ་ལས་རང་མ་རྫོགསཔ་

ཡང་ན་

བསམ་མ་

རྫོགསཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
༡༥

མི་སྡེ་ལྟེ་བའི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༤༠ དེ་ཅིག་གིས་ གདོང་ལེན་ོམ ་
ཤོས་ཅིག་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་དཀའ་ངལ་དང་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༢༠ དེ་
ཅིག་གིས་

མི་སྟོབས་མ་ལང་མི་དང་

ོང་བརྡར་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་བཤད་

པའི་ཁར་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༡༦ དེ་ཅིག་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ གནང་བ་
ཐོབ་ནི་ལུ་ དུས་ཚོད་ཕྱིས་མི་དང་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༡༢ དེ་ཅིག་གིས་ གློག་མེ་དང་
ཡོངས་འབྲེལ་བརྒྱུད་ལམ་ཚུ་

འལ་འལ་སྦེ་རང་

དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོད་པའི་

སྐོར་ལས་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
༡༦

མི་སྡེ་ལྟེ་བའི་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་མི་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱིམ་གྱི་གཙོ་ཅན་སོར་ནི་
དང་ སྐྱེས་ཚེས་སོར་ནི་ མི་རྩིས་ོ་སོར་འབད་ནི་ དེ་ལས་ གཉེན་ཐམ་སྤྲོད་ནི་
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ཚུ་ཡང་ མི་སྡེ་ལྟེ་བའི་ཡིག་ཚང་གིས་ སྤྲོད་ཐབས་ཡོདཔ་བཟོ་དགོཔ་དང་ དེ་གུ་
མི་སེར་ཚུ་གིས་ གློག་མེ་དང་ བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་ལ་བཏབ་ནི་དང་ མེ་རླུང་རྒྱ་རྫི་
ལེན་ནིའི་ཞུ་ཡིག་ཚུ་ཡང་

མི་སྡེ་ལྟེ་བ་ཚུ་ལས་

ཞབས་ཏོག་ལེན་ཐབས་ཡོདཔ་

བཟོ་དགོཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས།
དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་ལུ་གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཡོད་
པ་དེ་ཡང་།
༡

འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་ཁག་ཚུ་གིས་

གཞུང་ལས་མི་སེར་ལུ་ཞབས་ཏོག་མངམ་སྦེ་མ་

ོད་པར་ཡོད་མི་ཚུའི་སྐོར་ལས་

མི་དམངས་ལུ་གོ་བརྡའི་ཤེས་ཡོན་སྤེལ་ནིའི་དོན་

ལུ་ གཞུང་ལས་མི་སེར་ལུ་ཞབས་ཏོག་དང་འབྲེལ་བའི་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ གོ་
བརྡའི་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ།
༢

ཁྲོམ་དང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མི་མང་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ བ་སྤེལ་འབད་ཚུགས་ནིའི་
དོན་ལུ་ རྒྱང་བསྒྲགས་དང་ རྒྱང་མཐོང་ མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ དེ་ལས་ གཞན་
བ་ཚད་ཡོད་པའི་ མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ།

༣

མི་སྡེའི་ལྟེ་བ་ནང་ལས་ཕར་ དམིགས་བསལ་དུ་ ཨམ་སྲུ་དང་ སོ་ནམ་པ་ཚུའི་
དོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་

གཞུང་ལས་མི་སེར་ལུ་ཞབས་ཏོག་

དང་འབྲེལ་བའི་ གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ།
༤

ཞབས་ཏོག་ལེ་ཤ་ཅིག་ནང་རང་

ཚད་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་དུས་ཚོད་དང་མ་

མཐུནམ་སྦེ་ཐོན་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་ནིའི་དུས་ཚོད་དེ་ཡང་ དུས་
མཐུན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ།
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༥

གཞུང་ལས་མི་སེར་ལུ་

ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་ནིའི་དོན་ལུ་

ཚད་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་

དུས་ཚོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སྤྲོད་ནིའི་དོན་ལུ་ གདོང་ལེན་ཚུ་སེལ་ཐབས་སྒྲིག་དགོཔ།
༦

མི་སྡེའི་ལྟེ་བ་དང་ བརྒྱུད་ལམ་བདའ་མ་འཛིན་པའི་ གྲོང་གསེབ་མཐའ་ཟུར་ལས་
ཕར་ བློ་གཏད་ཚུགས་པའི་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་དང་ གློག་མེ་བམ་སྤེལ་ཚུ་
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཡོདཔ་བཟོ་དགོཔ།

༧

འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་

མི་སྡེ་ལྟེ་བའི་ཞབས་ཏོག་ཕུལ་མི་ཚུ་ལུ་

གཞུང་ལས་མི་སེར་ལུ་ཞབས་ཏོག་ཡོད་མི་ཚུའི་སྐོར་ལས་

དུས་དང་དུས་སུ་ལུ་

ོང་བརྡར་གནང་དགོཔ།
གཞུང་ལས་ལན་གསལ།
Acknowledging the significance of creating awareness
on the different aspects of the G2C Initiative, different
levels of advocacy and awareness activities are
continuously undertaken, in collaboration with
concerned agencies and stakeholders.
Following the recommendation, the following activities
are initiated:
-

Public
Service
Delivery
Assessment:
An
assessment and advocacy tour is initiated and so
far 14
dzongkhags, five dungkhags, two
Thomdres, and 25 Community Centers are
completed. Recommendations and follow-up
actions include development of effective advocacy
materials and User Manual/Guide on open
services for dissemination to service dispensation
centers and citizens.
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-

Radio talk-shows: Radio programs capturing the
aspects of the online services offered by the
different agencies are ongoing through BBSC (in
Sharchop) and Kuzoo FM (in Dzongkhag). These
local radio stations have nationwide coverage and
higher viewweship, which would encourage
especially the rural citizens to be aware of the
initiatives.

-

Advocacy materials: Activities are ongoing to
develop advocacy materials in the form of Service
Delivery
Standards,
promotional
and
informational pamphlets/leaflets, audio-visual
clippings, and manuals to assist the users and
citizens in seeking information on the public
services.

The public Services and Grievance Redressal Division
(PSGRD) under Cabinet Secretariat will continue to
facilitate awareness programs and explore any
opportunity to create educate our citizens on the
services.
1. Conduct G2C online awareness programs at the
CCs focusing on women and farmers in
particular;
2. Review the basis of TAT determination in view of
disparate time taken as opposed to the standard
TAT for several services;
3. Address hindrances that prevent the G2C
services to be delivered as per the Turn-AroundTime standard;
4. Equip Community Centersand inaccessible areas
in remote communities with reliable infocom
network connectivity and power supply; and
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5. Provide Community Centers Operators with
periodical trainings by agencies concerned on
available G2C services.
Awareness and citizen education programs on the
online services
Update:
A. Turn Around Time for the online services
Update:
The Turn Around Time (TAT) for the online services are
determined in consulation with the concerned agencies,
governed by the existing frameworks in place. In order
to ensure monitoring of the services, an online
monitoring tool called eDesk is instituted, which
captures the delivery status of each application. The
eDesk also allows tracking level to the individual
service.
Following the recommendation, following key activities
are initiated:
1. Review of the TATs: while most of the services are
provided on time as per the specified TATs, those
escalated beyond the agreed TATs are reviewed in
consultation with the concerned agencies.
2. Action on pending applications: the delivery of
eServices is monitored and data from the eDesk
is shared with the concerned agencies for action.
In addition, details of the pending applications
are sought from Community Centers through
Bhutan Development Bank Limited (BDBL) for
onward discussion and submission to the
relevant agencies.
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3. Service Level Agreement: In order to strengthen
the
communication
between
the
various
stakeholders regarding the delivery of public
services from the community Centers, a Service
Level Agreement (SLA) has been drawn and
followed effectively from 3rd August, 2017.
Incompliance to the SLA, the two way
communication and information dissemination
on public services from the CCs are routed
between PSGRD and BDBL at the for front for
onward communication to the respective parties.
B. Community Centers:
a) Internet connectivity:
Update:
The 200 Community Centers are equipped with
fiber optic connectivity, distributed from the
Dzongkhag. However, the strength of the
connection is determined by the usage and
uptime dependent on the stability of the power.
The infrastructure has dependency on factors
such as weather conditions (especially in the
southern parts where frequent lighting damages
the equipment) and the human elements (cutting
off and misuse of the fiber optic cables).
To address the concerns, Department of
Information Technology and Telecom, MOIC is
under way with plans to provide connectivity
from the Gewog Administration (GA) to
strengthen the ease of management in view of
most of the CCs being located in the GA
premises. Furthermore, efforts are underway to
explore options to increase the Internet
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bandwidth supply to the GA/CCs and
strengthening the infrastructure setup to ensure
maximum connectivity uptime.
b) Capacity Enhancement of the CC Operators
Update: The stakeholders (namely BDBL,
PSGRD, DITT, and Department of Local
Government) are collaborating to enhance the
competencies of the CC operators, for them to be
able to delegate their responsibilities.
The following capacity enhancement activities are
conducted periodically:
-Orientation to the new recruits: One of the challenges
in the human resource aspect of the operation and
management of the Community Centers is the
concern of retention given the high attrition rate. To
address this concern, BDBL ensures minimal or no
disruption in the services of the CCs by assigning the
replacement at the earliest. Briefing and orientation
programs in consultation with the concerned
stakeholders are arranged for the new recruits prior
to sending them to the fields. Additional, the recruits
are given on-site job training as attaches with the CC
Project Division at the HQ.
-

Periodic training by the Dzongkhag ICT Officials:
The Dzongkhag ICT Officials conduct periodic
refresher courses on the basic technical knowhows and troubleshootings.

-

Annual Capacity Enhancement activity: the
capacity enhancement of the community Center
Operators is identified and proposed as an annual
activity in the work plan of the Community center
management and operation.
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Fund constraint is a challenge in being able to provide
HR-related activities. However, the management is
working on submitting a comprehensive subsidy
proposal to the Cabinet, which is currently being
reviewed by Ministry of Finance.
༣

ས་གནས་གཞུང་གི་འཐུས་མི་ཚུའི་
ས་གནས་གཞུང་གི་འཐུས་མི་ཚུའི་ ངལ་གསོའི་ཐོབ་ཐངས་སྐོར།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་

ཚོགས་ཐེངས་

༡༩

པའི་ནང་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་

ས་

གནས་གཞུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་གི་ དངུལ་ཕོགས་དང་ འཐུས་རིགས་ དེ་ལས་ གཞན་ཐོབ་
ཐངས་ཚུ་ ཡར་སེང་འབད་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ དངུལ་ཕོགས་བསྐྱར་བཟོའི་སྙན་ཞུ་ཅིག་ཕུལ་
ཡོདཔ་ཨིན། དེ་གུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གིས་ གལ་གནད་ཆེ་བར་གཟིགས་ཏེ་ ཁག་ཆེ་
བའི་གནད་དོན་གཞན་ཡང་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ འགྲོ་འགྲུལ་དང་ བརྡ་དོན་གྱི་འཐུས་ དེ་
ལས་ ངལ་གསོའི་འཐུས་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན།
ས་གནས་གཞུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་

ངལ་གསོའི་འཐུས་ཀྱི་སྐོར་ལས་

ས་གནས་གཞུང་གི་

ལས་ཁུངས་དང་ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ བཀའ་རྒྱ་གསལ་ཏོག་
ཏོ་ཅིག་མེད་པར་ཡོད་མི་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གིས་ དྲན་ཐོ་བཀོད་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་
དུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་འཐུས་མིའི་ཐོབ་ཐངས་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༥ ཅན་མའི་དོན་ཚན་
༡༥ པའི་ནང་ ངལ་གསོའི་འཐུས་ཐོབ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཚུད་དེ་ཡོད་རུང་

དངུལ་

ཕོགས་ལྷན་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ གྲོས་འདེབས་ག་ནི་ཡང་མེད་མི་དེ་ དྲན་
ཐོ་བཀོད་ཞིན་ན།
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གིས་
གནང་པའི་སྐབས་

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་

གྲོས་འདེབས་གུ་

ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་བློན་པོ་ཁ་ཐུག་ལས་

གསུང་གྲོས་

ངལ་གསོའི་ཐོབ་ཐངས་

དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་འདི་ ཟིན་བྲིས་འཐབ་པའི་བང་ཡོད་མི་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་
གཞི་འདི་

ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་

ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཞིནམ་ལས་
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དཀའ་ངལ་སེལ་

ཚུགས་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ནུག ཨིན་རུང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གིས་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་
གཞི་འདི་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ མཐའ་དཔྱད་འབད་མ་ཚུགས་པར་ཡོད་པའི་ མཐོང་འཆར་
བྱུང་ཡོད་པ་དང་ ཟིན་བྲིས་འདི་ནང་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ས་གནས་གཞུང་གི་འཐུས་མི་
ཚུའི་ ངལ་གསོའི་འཐུས་ཐོབ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ག་ནི་ཡང་ཚུད་དེ་མེད་པའི་ཁར་ དངུལ་
རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཆར་དངུལ་སོ་སོ་ཅིག་སྦེ་ བཞག་སྟེ་མིན་འདུག
དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་དང་ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་
འཛིན་ལྷན་ཁག་ དེ་ལས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་བགྱི་པ་ལུ་གུས་
ཞབས་བསྐྱེད་ཞིན་ན་

ས་གནས་གཞུང་གི་འཐུས་མིའི་ཐོབ་ཐངས་བཅའ་ཁྲིམས་

༢༠༡༥

ཅན་མའི་དགོངས་དོན་དང་ ངལ་གསོའི་ཐོབ་ཐངས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཚུ་ བསྟར་ོད་འབད་
དགོཔ་དང་

ས་གནས་གཞུང་གི་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་

ཁོང་རའི་ཐོབ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་

བཀའ་རྒྱ་གསལ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ འལ་མགྱོགས་སྦེ་རང་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ།
གཞུང་ལས་ལན་གསལ།
The Local government Members’ entitlement (LG) Rules
and Regulation 2017 has been issued by the
Ministry of Home and Cultural Affairs with effective
date from 26th December 2017.
The LG Government members’ entitlement is being
implemented in line with the LG Members’ Entitlement
Rules and Regulations 2017 and the Pay Revision of
the members of the Local Government Act 2017 passed
by the 9th session of the second Parliament.
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༤

ཆུ་འཛོམས་ས་ལས་ ས་གླང་སྒྲ་བར་ནའི་ འཁོར་ལམ་རྩིས་ནག་གཏང་ནིའི་དོན་
ལུ་ འཆར་དངུལ་བཞག་དགོཔ།

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཐེངས་ ༩ པའི་ནང་ ལོ་བསྟར་འཆར་དངུལ་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧-༡༨ ཀྱི་
འོག་ལུ་ དབང་འདུས་ཕོ་ང་རྫོང་ཁག་ ཆུ་འཛོམས་ས་ལས་ ས་གླང་སྒྲ་ཚུན་གྱི་ འཁོར་
ལམ་རྩིས་ནག་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་

འཆར་དངུལ་

དངུལ་མ་ས་ཡ་

༡༣༠.༤༤༡

ཆ་

འཇོག་གྲུབ་ཡོདཔ་དང་ འཆར་དངུལ་དེ་ཡང་ རྒྱ་གཞུང་གིས་མ་དངུལ་བྱིན་པའི་ འཁོར་
ལམ་ལས་སྡེའི་འོག་ལུ་ ཚུད་ཡོད་མི་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གིས་ དྲན་ཐོ་བཀོད་ཡོད་
རུང་

ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་འབད་བ་ཅིན་

འཁོར་ལམ་འདིའི་དོན་ལུ་

མ་དངུལ་

མེདཔ་སྦེ་བཤད་དེ་ འཛོལ་བ་སྦེ་སྙན་ཞུ་འབད་ནུག
དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་འཆར་དངུལ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་དང་
དམིགས་བསལ་དུ་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ཁ་ཐུག་ལས་ ལས་སྣ་འདི་ བསྟར་ོད་འབད་
ནིའི་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་ཡོདཔ་ ངེས་བན་བཟོ་དགོཔ།
གཞུང་ལས་ལན་གསལ།
The Ministry of Works and Human Settlement, having
recognized the priority and importance of this activity,
has initiated blacktopping of 8 kilometer of the road
with allocated fund of Nu. 25million.
The remaining works will spill over to 12th FYP.
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ཟུར་སྦྲགས་གཉིས་པ།
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ ཚོགས་ཐེངས་ ༢༡ པའི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུའི་
མཚན་ཐོ།

1.
2.

དབང་འདུས་ཕོ་ང་རྫོང་ཁག་གི་ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ མི་རྗེ་ཁྲི་འཛིན་ བཀྲིས་རྡོེ།

3.

མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་གདམ་ངོ་ ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ དྲགོས་བ་ཤིས་དབང་

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྫོང་ཁག་གི་

ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་

ཁྲི་འཛིན་འོག་མ་

འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག

རྒྱལ།

4. མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་གདམ་ངོ་ ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་ ཕུན་ཚོགས་རབ་བན།
5. མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་གདམ་ངོ་ ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ བཀྲིས་དབང་མོ།
6. མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་གདམ་ངོ་ ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ ཚེ་རིང་།
7. མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་གདམ་ངོ་ ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ སྐལ་བཟང་ཆོས་སྐྱིད་རྡོ་
རྗེ།

8. བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག་གི་ ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཉི་མ།
9. དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག་གི་ ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ སུར་ཇ་མཱན་ཐ་པ།
10. ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་ ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།
11. བཀྲིས་ང་རྫོང་ཁག་གི་ ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ལྷ་སྤྲུགས།
12. གསར་ང་རྫོང་ཁག་གི་ ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཨ་ནཱན་རའི།
13. བསམ་རྩེ་རྫོང་ཁག་གི་ ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཏིར་ཐ་མཱན་རའི།
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14. རྩི་རང་རྫོང་ཁག་གི་ ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ དཱན་ཀུ་མར་སུན་ཝར།
15. མགར་ས་རྫོང་ཁག་གི་ ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ།
16. ་རོ་རྫོང་ཁག་གི་ ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་ཚེ་རིང་།
17. གཞལ་ང་རྫོང་ཁག་གི་ ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ པདྨ་གྲགས་པ།
18. པདྨ་དགའ་ཚལ་རྫོང་ཁག་གི་ ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཆོས་ཉིད་རྡོ་རྗེ།
19. མོང་ར་རྫོང་ཁག་གི་ ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ བསོད་ནམས་དཔལ་འཛོམས།
20. ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་གི་ ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཚེ་དབང་རིག་འཛིན།
21. ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་གི་ ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ བ་ཤིས་བསམ་གྲུབ།
22. ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་གི་ ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ བསྟན་པ་རྡོ་རྗེ།
23. སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་ ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ལྷ་སྐྱིད་སྒྲོལ་མ།
24. བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག་གི་ ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ རྒྱལ་མཚན།
25. ཧཱ་རྫོང་ཁག་གི་ ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་རྣམ་རྒྱས།
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