
ཟུར་སྦྲགས་ - ཅ་ པ། 
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་          :      ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཆ་རྐྱེན་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༤༤༡) 
རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་ཚེས་གྲངས་   :     ༡༢/༠༩/༢༠༡༦ - ༣༠/༡༡/༢༠༡༦ ཚུན།   
སྙན་ཞུ་ཕྱིར་སདོ་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་   :      ༠༨/༠༥/༢༠༡༧ ལུ། 
རྩིས་ཞིབ་ལས་སྡེ་གི་མིང་      :      སྨན་རིགས་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས། གསོ་བའི་ལྷན་ཁག 

ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཆ་རྐྱེན་ལུ་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  ཤོག་གྲངས་ 1 
 

གྲོས་འདེབས། དང་ལེན་འབད་ཡདོཔ (དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཁ་གསལ་
/ཕུལ་ཡདོ་པའི་སྙན་ཞུ་ དང་འཁྲིལ)། 

གནས་རིམ་/ལས་སྡེ་གིས་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་དང་
ལེན་འབད་ཡདོ་པའི་གནས་ཚད། 

དང་ལེན་ལུ་འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་
མ་ཚུགས་པའི་གནད་དནོ། 

༡ སྨན་ཁང་ཚུ་གིས་ ཉིན་ལྟར་གྱི་ངོ་སརོ་འབད་ཡདོ་པའི་འཚ་ོབཅུད་ཚུ་ 
སྨན་ཁང་གི་བཞེས་སྒོ་ནང་ ཚང་ཚུགསཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོདགོཔ་ཨིན།       
 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཉིན་ལྟར་གྱི་འཚོ་བཅུད་ཚུ་
འཛམ་གླིང་གསོ་བའི་ལས་ཚོགས་ཀྱིས་ངོ་སོར་འབད་ཡོད་པའི་དགོས་
མཁོ་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་
གིས་མ་ཚད་ ཟས་ཐོ་ཚུ་བཟོ་ནི་གི་ འཚོ་བཅུད་ཀྱི་ཚད་གཞིའི་གཞི་རྟེན་
ཡང་མིན་འདུག ངོ་སོར་འབད་ཡོད་པའི་ ཉིན་ལྟར་གྱི་འཚོ་བཅུད་དང་ 
ཚད་སྙོམ་གྱི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་བྱིན་ནི་གི་དནོ་ལས་ སྨན་ཁང་ཚུ་གིས་:  
 སྨན་ཁང་ནང་སོད་པའི་ནདཔ་ཚུ་གི་དནོ་ལས་ ངོ་སོར་འབད་ཡདོ་

པའི་ཉིན་ལྟར་གྱི་འཚོ་བཅུད་ཉུང་མཐའ་ཅིག་ བཟོ་དགོཔ།  
 དེ་བསྟུན་གྱི་རྒྱགས་སྐལ་གྱི་ཚད་གསལ་བཀོད་འབད་དགོཔ།  
 འཚོ་བཅུད་ནང་རྫས་ཀྱི་དོན་ལས་ ཟད་ཐོ་ཚུ་བརྟག་དཔྱད་འབད་

དགོཔ།  

ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་སྨན་ཁང་དང་ གཞི་
རྟེན་གསོ་བའི་སྨན་ཁང་ཚུ་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་འགྲོས་
འདེབས་ཚུ་ལུ་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་དང་ རྩིས་འགན་གྱི་
རྩིས་བཤད་ཚུ་༢༤/༠༥/༢༠༡༧ གི་ནང་འཁོད་ འབག་
འོང་དགོ་པའི་བརྡ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  
 
འདི་དང་འཁྲིལ་ སྨན་ཁང་༢༤ དང་ གཞི་རྟེན་གསོ་
བའི་སྨན་ཁང་༡༩ ལས་ལྷོད་ཡདོ་པའི་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་
དང་ དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཚུ་ ལྷན་ཁག་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་
འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་༠༣/ 
༠༨/༢༠༡༧ ལུ་ ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན།  
 
སྨན་ཁང་དང་ གཞི་རྟེན་གསོ་བའི་སྨན་ཁང་ཚུ་གིས་ 
ཚད་བཟུང་བཞེས་སྒོའི་འཆར་གཞི་དང་ ཟས་ཐོ་ཚུ་ནང་ 
ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་བཏོན་ཡོདཔ་ དང་ལེན་

ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ། 
 
ལྷན་ཁག་གིས་ དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཚུ་ཕུལ་
ཡོདཔ་དང་ སྨན་ཁང་དང་ གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་
སོ་སོ་ཚུ་ནང་ ལས་སྣ་སོ་སོའི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་
འགོ་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག ལྷན་ཁག་གིས་
སྨན་ཁང་དང་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་གི་གནས་རིམ་
ནང་ཐབས་ཤེས་ཚུ་འགོ་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་
རུང་ སྨན་ཁང་དང་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་གེ་ར་ལུ་ 
སྤྱི་མཐུན་དང་ གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་
བཟོ་ནི་གི་དོན་ལས་ ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་
ཡང་སྤྱིར་བསོམས་ཀྱི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཅིག་ 
དགོཔ་ཨིན།  
 

 
ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་
གནས་ཚད་ཀྱི་དང་ལེན་འཆར་
གཞི་གསར་བཟོ་འབད་དེ་ཡོད་ཚེ་ 
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ མ་
གནང་པར་ཡདོཔ་ལས་བརྟེན་
ཨིན།  
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 འཚོ་བཅུད་མེདཔ་འགྱོ་ནི་མར་ཕབས་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ཟས་
སོར་ལག་དེབ་ཚད་ལྡན་བཟོ་དགོཔ། 

 བཞེས་སྒོའི་རིན་གོང་ལུ་ཚད་འཛིན་འབད་ནི་དང་ ནམ་དུས་ལུ་
འཐོན་པའི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་འཐོབ་ནི་གི་དོན་ལས་ དུས་ཚོད་དང་
མཐུན་པའི་ཟས་ཐོ་ལུ་བརྟེན་དགོཔ།  

 བཞེས་སྒོའི་རྣམ་གྲངས་གཅིག་བསྐྱར་ལོག་ལེ་ཤ་མ་འབད་ནི།  
 ཤིང་འབྲས་དང་ ཚོད་བསྲེ་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ ཡར་སེང་རྐྱབ་ནི། 

དང་ 
 ཟས་ཐོ་ནང་ཁུ་བ་ཡོད་པའི་བཞེས་སྒོ་མང་སུ་བཙུགས་ནི་དང་ 

ནདཔ་ཚུ་ལུ་ ཁུ་བ་ཡོད་པའི་བཞེས་སྒོ་བཟའ་ནི་ལུ་ སེམས་ཤུགས་
སྐྱེད་བཅུག་ནི།  

འཆར་གཞི་ནང་ལས་ཤེས་ཚུགས་པས། སྨན་ཁང་དང་ 
གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་སོ་སོ་ཚུ་གིས་ འགྲོས་འདེབས་ཚུ་
བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ འགན་ཁག་ཅན་གྱི་
ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

འདི་དང་འཁྲིལ་ ལྷན་ཁག་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་
གནས་ཚད་ཀྱི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཅིག་བཟོ་སྟེ་
ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ ཚད་གཞི་ཚུ་ 
བཀོད་དགོ་པའི་ བརྡ་སོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  
 

༢ སྨན་ཁང་ཚུ་གིས་ ནད་པའི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ ཟས་བཅུད་མ་
འདྲཝ་ཚུ་བྱིན་དགོཔ་དང་ ནུས་ཤུགས་ཅན་གྱི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་འགོ་
བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཨིན།  
 
ད་ལྟོ་གི་གནས་སྟངས་ལུ་ ལམ་སྟོན་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་
པའི་ ཟས་བཅུད་མ་འདྲཝ་ཚུ་ སྨན་ཁང་གཅིག་གིས་ཡང་ བྱིན་ནི་མིན་
འདུག། ནདཔ་ཚུ་ལུ་ སྨན་བཅོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སོ་སོ་ཡོདཔ་ལས་ 

ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་སྨན་ཁང་དང་ གཞི་
རྟེན་གསོ་བའི་སྨན་ཁང་ཚུ་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་འགྲོས་
འདེབས་ཚུ་ལུ་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་དང་ རྩིས་འགན་གྱི་
རྩིས་བཤད་ཚུ་༢༤/༠༥/༢༠༡༧ གི་ནང་འཁོད་ འབག་
འོང་དགོ་པའི་བརྡ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ། 
 
ལྷན་ཁག་གིས་ དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཚུ་ཕུལ་
ཡོདཔ་དང་ སྨན་ཁང་དང་ གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་
སོ་སོ་ཚུ་ནང་ ལས་སྣ་སོ་སོའི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་
འགོ་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག ལྷན་ཁག་གིས་
སྨན་ཁང་དང་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་གི་གནས་རིམ་

 
 
ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་
གནས་ཚད་ཀྱི་དང་ལེན་འཆར་
གཞི་གསར་བཟོ་འབད་དེ་ཡོད་ཚེ་ 
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ མ་



ཟུར་སྦྲགས་ - ཅ་ པ། 
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་          :      ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཆ་རྐྱེན་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༤༤༡) 
རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་ཚེས་གྲངས་   :     ༡༢/༠༩/༢༠༡༦ - ༣༠/༡༡/༢༠༡༦ ཚུན།   
སྙན་ཞུ་ཕྱིར་སདོ་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་   :      ༠༨/༠༥/༢༠༡༧ ལུ། 
རྩིས་ཞིབ་ལས་སྡེ་གི་མིང་      :      སྨན་རིགས་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས། གསོ་བའི་ལྷན་ཁག 

ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཆ་རྐྱེན་ལུ་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  ཤོག་གྲངས་ 3 

 

དམིགས་བསལ་ཟས་བཅུད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཡོད་མི་ཚུ་ སྨན་ཁང་གིས་
བྱིན་དགོཔ་ཨིན། འདི་ལས་བརྟེན་ སྨན་ཁང་ཚུ་གིས་ ནད་པའི་དགོས་
མཁོ་དང་བསྟུན་ ཟས་བཅུད་ཀྱི་རིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ག་དེ་དྲག་དྲག་བྱིན་
དགོཔ་ཨིན། འདི་གིས་མ་ཚད་ སྨན་ཁང་ཚུ་གིས་ བཞེས་སྒོ་ཞབས་
ཏོག་གི་ཐབས་བྱུས་དང་ འཚོ་བཅུད་ཀྱི་གཉེན་ཁ་ཡོད་མི་དང་ བཟའ་
ཁམས་མེད་པའི་ ནང་སོད་ནདཔ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ བཞེས་སྒོ་དང་ཁ་
ཟས་ལག་ཟས་ཚུ་ཤུགས་ནུས་བཟོ་ནི་དང་ བྲོཝ་ལེགས་བཅོས་འབད་
ཡོད་པའི་བཞེས་སྒོ་བྱིན་ནི་ དེ་ལས་ འཚོ་བཅུད་ཅན་གྱི་བཞེས་སྒོ་བྱིན་
ནི་ཚུ་ནང་ བར་འཛུལ་འབད་ཐོག་ལས་ སྤུས་ཚད་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་
ལུ་ གཙོ་བོ་བཏོན་དགོཔ་ཨིན།  

སྨན་ཁང་དང་ གཞི་རྟེན་གསོ་བའི་སྨན་ཁང་ཚུ་གིས་ 
ཚད་བཟུང་བཞེས་སྒོའི་འཆར་གཞི་དང་ ཟས་ཐོ་ཚུ་ནང་ 
ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་བཏོན་ཡོདཔ་ དང་ལེན་
འཆར་གཞི་ནང་ལས་ཤེས་ཚུགས་པས། སྨན་ཁང་དང་ 
གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་སོ་སོ་ཚུ་གིས་ འགྲོས་འདེབས་ཚུ་
བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ འགན་ཁག་ཅན་གྱི་
ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

ནང་ཐབས་ཤེས་ཚུ་འགོ་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་
རུང་ སྨན་ཁང་དང་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་གེ་ར་ལུ་ 
སྤྱི་མཐུན་དང་ གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་
བཟོ་ནི་གི་དོན་ལས་ ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་
ཡང་སྤྱིར་བསོམས་ཀྱི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཅིག་ 
དགོཔ་ཨིན།  
 
འདི་དང་འཁྲིལ་ ལྷན་ཁག་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་
གནས་ཚད་ཀྱི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཅིག་བཟོ་སྟེ་
ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ ཚད་གཞི་ཚུ་ 
བཀོད་དགོ་པའི་ བརྡ་སོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

གནང་པར་ཡདོཔ་ལས་བརྟེན་
ཨིན། 

༣ སྨན་ཁང་ཚུ་གིས་ གས་ོབའི་འཕདོ་བསྟེན་གྱི་ཚད་གཞི་གི་གྲངས་སུ་ 
འཚ་ོབཅུད་ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་ནི་འདི་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན།  
                                                             
སྐབས་བབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལུ་ སྨན་ཁང་ནང་ ནང་སོད་ཀྱི་ནདཔ་ཚུ་
གི་ཟས་བཅུད་ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་ནི་གི་ལམ་ལུགས་མེདཔ་ལས་ གསོ་བའི་ལྷན་
ཁག་གིས་ཟས་བཅུད་ཕྱི་སེལ་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་བཟོ་བཞིནམ་ལས་ སྨན་ཁང་

ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་སྨན་ཁང་དང་ གཞི་
རྟེན་གསོ་བའི་སྨན་ཁང་ཚུ་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་འགྲོས་
འདེབས་ཚུ་ལུ་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་དང་ རྩིས་འགན་གྱི་
རྩིས་བཤད་ཚུ་༢༤/༠༥/༢༠༡༧ གི་ནང་འཁོད་ འབག་
འོང་དགོ་པའི་བརྡ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ། 
 
ལྷན་ཁག་གིས་ དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཚུ་ཕུལ་
ཡོདཔ་དང་ སྨན་ཁང་དང་ གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་
སོ་སོ་ཚུ་ནང་ ལས་སྣ་སོ་སོའི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་
འགོ་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག ལྷན་ཁག་གིས་

 
 
ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་
གནས་ཚད་ཀྱི་དང་ལེན་འཆར་
གཞི་གསར་བཟོ་འབད་དེ་ཡོད་ཚེ་ 
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ མ་



ཟུར་སྦྲགས་ - ཅ་ པ། 
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་          :      ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཆ་རྐྱེན་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༤༤༡) 
རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་ཚེས་གྲངས་   :     ༡༢/༠༩/༢༠༡༦ - ༣༠/༡༡/༢༠༡༦ ཚུན།   
སྙན་ཞུ་ཕྱིར་སདོ་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་   :      ༠༨/༠༥/༢༠༡༧ ལུ། 
རྩིས་ཞིབ་ལས་སྡེ་གི་མིང་      :      སྨན་རིགས་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས། གསོ་བའི་ལྷན་ཁག 

ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཆ་རྐྱེན་ལུ་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  ཤོག་གྲངས་ 4 

 

ཚུ་གིས་བསྟར་སོད་འབད་དགོཔ་ཨིན། ཟས་བཅུད་ལས་བརྟེན་གཉེན་ཁ་
ཡོད་པའི་ནདཔ་ཚུ་ ནང་ཞུགས་འབད་བའི་སྐབས་ལས་རང་ ཕྱི་སེལ་
རྐྱབ་སྟེ་ ཚད་ལྡན་དང་ ཟས་བཅུད་ཉུང་སྐྱོན་ཚུ་ལུ་ ངོས་འཛིན་དང་ 
ཡང་ན་ དབྱེ་ཁག་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། ཟས་བཅུད་ལས་བརྟེན་ གཉེན་ཁ་
ཡོད་པའི་ནདཔ་ཚུ་ལུ་ ཟས་བཅུད་མཁས་ཆོག་ཚུ་གིས་དགོས་མཁོའི་
ཟས་བཅུད་ཀྱི་དོན་ལས་ ལོག་བརྟག་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། ཟས་
བཅུད་ཕྱི་སེལ་ལས་བརྟེན་ བཞེས་སྒོ་ཚུ་མང་སུ་བཟའ་ཚུགས་སྟེ་ སྨན་
ཁང་ནང་སོད་ནི་གི་དུས་ཡུན་མར་ཕབས་འབད་དེ་ སྨན་ཁང་གི་ཟད་
འགྲོ་ཚུ་མར་ཕབས་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན།  

འདི་དང་འཁྲིལ་ སྨན་ཁང་༢༤ དང་ གཞི་རྟེན་གསོ་
བའི་སྨན་ཁང་༡༩ ལས་ལྷོད་ཡདོ་པའི་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་
དང་ དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཚུ་ ལྷན་ཁག་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་
འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་༠༣/ 
༠༨/༢༠༡༧ ལུ་ ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 
སྨན་ཁང་ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་རང་ ནདཔ་ཚུ་གི་ཟས་བཅུད་
ཕྱི་སེལ་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ དང་ལེན་འཆར་
གཞི་ཚུ་ནང་ལས་ཤེས་ཚུགས།  

སྨན་ཁང་དང་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་གི་གནས་རིམ་
ནང་ཐབས་ཤེས་ཚུ་འགོ་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་
རུང་ སྨན་ཁང་དང་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་གེ་ར་ལུ་ 
སྤྱི་མཐུན་དང་ གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་
བཟོ་ནི་གི་དོན་ལས་ ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་
ཡང་སྤྱིར་བསོམས་ཀྱི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཅིག་ 
དགོཔ་ཨིན།   
འདི་དང་འཁྲིལ་ ལྷན་ཁག་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་
གནས་ཚད་ཀྱི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཅིག་བཟོ་སྟེ་
ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ ཚད་གཞི་ཚུ་ 
བཀོད་དགོ་པའི་ བརྡ་སོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

གནང་པར་ཡདོཔ་ལས་བརྟེན་
ཨིན། 

༤ སྨན་ཁང་ཚུ་གིས་སྐབས་བབས་ཀྱི་བཞེས་སྒོའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་དེ་ ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཨིན།  
 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ནང་སོད་ནདཔ་ཚུ་གིས་ 
བཞེས་སྒོ་བཟའ་འདདོ་ཡོད་རུང་མེད་རུང་ སྨན་ཁང་གི་བཞེས་སྒོ་འཐོབ་
པའི་གྲངས་སུ་བཙུགས་སྟེ་ཡདོ་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡདོཔ་ཨིན། འདི་
བཟུམ་མའི་བཞེས་སྒོའི་བྱ་རིམ་འདི་ ཚད་དམ་མེདཔ་ལས་ ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་

ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་སྨན་ཁང་དང་ གཞི་
རྟེན་གསོ་བའི་སྨན་ཁང་ཚུ་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་འགྲོས་
འདེབས་ཚུ་ལུ་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་དང་ རྩིས་འགན་གྱི་
རྩིས་བཤད་ཚུ་༢༤/༠༥/༢༠༡༧ གི་ནང་འཁོད་ འབག་
འོང་དགོ་པའི་བརྡ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ། 
 
ལྷན་ཁག་གིས་ དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཚུ་ཕུལ་
ཡོདཔ་དང་ སྨན་ཁང་དང་ གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་
སོ་སོ་ཚུ་ནང་ ལས་སྣ་སོ་སོའི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་
འགོ་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག ལྷན་ཁག་གིས་
སྨན་ཁང་དང་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་གི་གནས་རིམ་

 
ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་
གནས་ཚད་ཀྱི་དང་ལེན་འཆར་
གཞི་གསར་བཟོ་འབད་དེ་ཡོད་ཚེ་ 
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ མ་
གནང་པར་ཡདོཔ་ལས་བརྟེན་
ཨིན། 



ཟུར་སྦྲགས་ - ཅ་ པ། 
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་          :      ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཆ་རྐྱེན་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༤༤༡) 
རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་ཚེས་གྲངས་   :     ༡༢/༠༩/༢༠༡༦ - ༣༠/༡༡/༢༠༡༦ ཚུན།   
སྙན་ཞུ་ཕྱིར་སདོ་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་   :      ༠༨/༠༥/༢༠༡༧ ལུ། 
རྩིས་ཞིབ་ལས་སྡེ་གི་མིང་      :      སྨན་རིགས་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས། གསོ་བའི་ལྷན་ཁག 

ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཆ་རྐྱེན་ལུ་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  ཤོག་གྲངས་ 5 

 

ཆུད་ཟད་འགྱོ་ནི་ཨིན་པས། འདི་འབདཝ་ལས་ སྨན་ཁང་གི་བཞེས་སྒོ་
བཟའ་འདོད་ཡོད་པའི་ ནད་པའི་གྱངས་ཁ་ཚུ་ངེས་བདེན་སྦེ་ཤེས་ཚུགས་
ནི་གི་དོན་ལས་ སྨན་ཁང་ཚུ་གིས་ བཞེས་སྒོའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་དགོཔ་ཨིན།  

འདི་དང་འཁྲིལ་ སྨན་ཁང་༢༤ དང་ གཞི་རྟེན་གསོ་
བའི་སྨན་ཁང་༡༩ ལས་ལྷོད་ཡདོ་པའི་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་
དང་ དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཚུ་ ལྷན་ཁག་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་
འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་༠༣/ 
༠༨/༢༠༡༧ ལུ་ ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

ནང་ཐབས་ཤེས་ཚུ་འགོ་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་
རུང་ སྨན་ཁང་དང་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་གེ་ར་ལུ་ 
སྤྱི་མཐུན་དང་ གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་
བཟོ་ནི་གི་དོན་ལས་ ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་
ཡང་སྤྱིར་བསོམས་ཀྱི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཅིག་ 
དགོཔ་ཨིན།   
འདི་དང་འཁྲིལ་ ལྷན་ཁག་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་
གནས་ཚད་ཀྱི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཅིག་བཟོ་སྟེ་
ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ ཚད་གཞི་ཚུ་ 
བཀོད་དགོ་པའི་ བརྡ་སོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

༥ སྨན་ཁང་ཚུ་གིས་ འདས་པའི་གནས་སྡུད་དང་ འགྲོས་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་
སྟེ་ དངོས་ཡདོ་ཀྱི་འཆར་དངུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་བཀོད་དགོཔ་ཨིན།   
 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་འཆར་
དངུལ་གྱི་འགྲོས་འཆར་ཚུ་ ཉལ་ཁྲིའི་གྱངས་ཁ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཕུལ་དོ་
ཡོད་མི་འདི་གིས་ དངོས་ཡོད་མེད་པའི་འཆར་དངུལ་དང་ ཐད་ཀར་
མིན་པའི་ཆུད་ཟད་ཚུ་སོང་ཡོདཔ་ ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡདོཔ་ཨིན། འདི་

ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་སྨན་ཁང་དང་ གཞི་
རྟེན་གསོ་བའི་སྨན་ཁང་ཚུ་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་འགྲོས་
འདེབས་ཚུ་ལུ་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་དང་ རྩིས་འགན་གྱི་
རྩིས་བཤད་ཚུ་༢༤/༠༥/༢༠༡༧ གི་ནང་འཁོད་ འབག་
འོང་དགོ་པའི་བརྡ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 
 
འདི་དང་འཁྲིལ་ སྨན་ཁང་༢༤ དང་ གཞི་རྟེན་གསོ་
བའི་སྨན་ཁང་༡༩ ལས་ལྷོད་ཡདོ་པའི་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་

ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ། 
 
ལྷན་ཁག་གིས་ དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཚུ་ཕུལ་
ཡོདཔ་དང་ སྨན་ཁང་དང་ གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་
སོ་སོ་ཚུ་ནང་ ལས་སྣ་སོ་སོའི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་
འགོ་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག ལྷན་ཁག་གིས་
སྨན་ཁང་དང་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་གི་གནས་རིམ་
ནང་ཐབས་ཤེས་ཚུ་འགོ་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་

 
 
ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་
གནས་ཚད་ཀྱི་དང་ལེན་འཆར་
གཞི་གསར་བཟོ་འབད་དེ་ཡོད་ཚེ་ 
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ མ་
གནང་པར་ཡདོཔ་ལས་བརྟེན་
ཨིན། 



ཟུར་སྦྲགས་ - ཅ་ པ། 
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་          :      ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཆ་རྐྱེན་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༤༤༡) 
རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་ཚེས་གྲངས་   :     ༡༢/༠༩/༢༠༡༦ - ༣༠/༡༡/༢༠༡༦ ཚུན།   
སྙན་ཞུ་ཕྱིར་སདོ་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་   :      ༠༨/༠༥/༢༠༡༧ ལུ། 
རྩིས་ཞིབ་ལས་སྡེ་གི་མིང་      :      སྨན་རིགས་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས། གསོ་བའི་ལྷན་ཁག 

ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཆ་རྐྱེན་ལུ་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  ཤོག་གྲངས་ 6 

 

གིས་འབད་ དངོས་ཡོད་འཆར་དངུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ཚུ་གཤམ་འཁོད་ཀྱི་
གནད་དོན་ཚུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ བཀོད་དགོཔ་ཨིན། 

 འདས་པའི་ཟད་སོང་གི་འགྲོས་ཚུ་ལུ་ ཞིབ་འཇུག་འབད་ནི།  
 ཟས་ཐོ་དང་ བཞེས་སྒོའི་རྫས་སོར་ཚུ་ལས་ རིན་གོང་གི་

སྔོན་རྩིས་བཏོན་ནི། དང་ 
 ཉལ་ཁྲིའི་གྱངས་ཁ་ལུ་མེད་པར་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་ཚུ་གི་

འགྲོས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྨན་ཁང་ནང་སོད་མི་ནདཔ་ སྨན་
ཁང་གི་བཞེས་སྒོ་བཟའ་འདོད་ཡོད་མིའི་ སྔོན་རྩིས་བཏོན་ནི།  

 
འདས་པའི་གནས་སྡུད་དང་ འགྲོས་ དེ་ལས་ ངེས་བདེན་གྱི་རིན་གོང་
ཚུ་བཏོན་པ་ཅིན་ ལྷག་འཐེབ་ཀྱི་ཤེས་རོྟགས་དང་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་དོན་
ལས་ སྨན་ཁང་གེ་རའི་ནང་ སྨན་ཁང་ནང་སོད་མི་ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་
ཞབས་ཏོག་གི་རིན་གོང་ཚུ་ འོས་ལྡན་གྱི་ཁྱད་བསྡུར་འབད་ཚུགས་ནི་
ཨིན།  

དང་ དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཚུ་ ལྷན་ཁག་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་
འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་༠༣/ 
༠༨/༢༠༡༧ ལུ་ ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

རུང་ སྨན་ཁང་དང་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་གེ་ར་ལུ་ 
སྤྱི་མཐུན་དང་ གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་
བཟོ་ནི་གི་དོན་ལས་ ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་
ཡང་སྤྱིར་བསོམས་ཀྱི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཅིག་ 
དགོཔ་ཨིན།   
འདི་དང་འཁྲིལ་ ལྷན་ཁག་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་
གནས་ཚད་ཀྱི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཅིག་བཟོ་སྟེ་
ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ ཚད་གཞི་ཚུ་ 
བཀོད་དགོ་པའི་ བརྡ་སོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 
 

༦ ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་དནོ་ལས་ ལྟ་རྟགོ་གི་ལམ་ལུགས་ལངམ་སྦེ་གཞི་
བཙུགས་ འབད་དགོཔ་ཨིན།  
 

ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་སྨན་ཁང་དང་ གཞི་
རྟེན་གསོ་བའི་སྨན་ཁང་ཚུ་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་འགྲོས་
འདེབས་ཚུ་ལུ་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་དང་ རྩིས་འགན་གྱི་

ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ། 
 
ལྷན་ཁག་གིས་ དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཚུ་ཕུལ་
ཡོདཔ་དང་ སྨན་ཁང་དང་ གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་

 
 
ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་
གནས་ཚད་ཀྱི་དང་ལེན་འཆར་



ཟུར་སྦྲགས་ - ཅ་ པ། 
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་          :      ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཆ་རྐྱེན་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༤༤༡) 
རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་ཚེས་གྲངས་   :     ༡༢/༠༩/༢༠༡༦ - ༣༠/༡༡/༢༠༡༦ ཚུན།   
སྙན་ཞུ་ཕྱིར་སདོ་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་   :      ༠༨/༠༥/༢༠༡༧ ལུ། 
རྩིས་ཞིབ་ལས་སྡེ་གི་མིང་      :      སྨན་རིགས་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས། གསོ་བའི་ལྷན་ཁག 

ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཆ་རྐྱེན་ལུ་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  ཤོག་གྲངས་ 7 

 

 

སྨན་ཁང་ཚུ་ནང་ ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཆ་རྐྱེན་གྱི་ཐད་ ཚུལ་ལྡན་གྱི་
ལས་བྱེད་པ་གིས་ ལྟ་རོྟག་མེད་པའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། ལྟ་
རོྟག་དང་ ལྟ་བཀོད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མེད་པ་ཅིན་ ནདཔ་ཚུ་ལུ་སྤུས་ཚད་
ཞན་པའི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་བྱིན་ནི་དང་ འདི་གིས་ ཁོང་ཚུ་གི་གཟུགས་ཁམས་
འཕོད་བསྟེན་ཉམས་ནི་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་བཞེས་སྒོའི་སྤུས་ཚད་
བཞག་ནི་དང་ ཐབ་ཚང་ནང་ བཞེས་སྒོ་སོད་མི་ཚུ་གིས་ བཞེས་སྒོའི་
ཉེན་སྲུང་འབད་ནི་ ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལས་ སྨན་ཁང་ཚུ་གིས་ 
ལྟ་རོྟག་དང་ ལྟ་བཀོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལངམ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་
ཨིན།  

རྩིས་བཤད་ཚུ་༢༤/༠༥/༢༠༡༧ གི་ནང་འཁོད་ འབག་
འོང་དགོ་པའི་བརྡ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 
 
འདི་དང་འཁྲིལ་ སྨན་ཁང་༢༤ དང་ གཞི་རྟེན་གསོ་
བའི་སྨན་ཁང་༡༩ ལས་ལྷོད་ཡདོ་པའི་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་
དང་ དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཚུ་ ལྷན་ཁག་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་
འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་༠༣/ 
༠༨/༢༠༡༧ ལུ་ ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

སོ་སོ་ཚུ་ནང་ ལས་སྣ་སོ་སོའི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་
འགོ་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག ལྷན་ཁག་གིས་
སྨན་ཁང་དང་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་གི་གནས་རིམ་
ནང་ཐབས་ཤེས་ཚུ་འགོ་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་
རུང་ སྨན་ཁང་དང་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་གེ་ར་ལུ་ 
སྤྱི་མཐུན་དང་ གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་
བཟོ་ནི་གི་དོན་ལས་ ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་
ཡང་སྤྱིར་བསོམས་ཀྱི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཅིག་ 
དགོཔ་ཨིན།   
འདི་དང་འཁྲིལ་ ལྷན་ཁག་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་
གནས་ཚད་ཀྱི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཅིག་བཟོ་སྟེ་
ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ ཚད་གཞི་ཚུ་ 
བཀོད་དགོ་པའི་ བརྡ་སོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 
སྨན་ཁང་དང་ གཞི་རྟེན་གསོ་བའི་སྨན་ཁང་ལ་
ལོ་ཅིག་གིས་ ནད་པའི་བཞེས་སྒོ་ལུ་ལྟ་རོྟག་
འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་དེ་

གཞི་གསར་བཟོ་འབད་དེ་ཡོད་ཚེ་ 
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ མ་
གནང་པར་ཡདོཔ་ལས་བརྟེན་
ཨིན། 



ཟུར་སྦྲགས་ - ཅ་ པ། 
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་          :      ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཆ་རྐྱེན་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༤༤༡) 
རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་ཚེས་གྲངས་   :     ༡༢/༠༩/༢༠༡༦ - ༣༠/༡༡/༢༠༡༦ ཚུན།   
སྙན་ཞུ་ཕྱིར་སདོ་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་   :      ༠༨/༠༥/༢༠༡༧ ལུ། 
རྩིས་ཞིབ་ལས་སྡེ་གི་མིང་      :      སྨན་རིགས་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས། གསོ་བའི་ལྷན་ཁག 

ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཆ་རྐྱེན་ལུ་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  ཤོག་གྲངས་ 8 

 

ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ རྒྱབ་རྟེན་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ག་ནི་
ཡང་མིན་འདུག  
 

༧ སྨན་ཁང་ཚུ་གིས་ བཞེས་སྒོ་ཉེན་སྲུང་དང་ གཙང་སྦྲ་འཕདོ་བསྟེན་གྱི་
ལས་རིམ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཨིན།  
 
ཕན་ཚུན་བཙོག་གྲིབ་ཚུ་བཀག་ཐབས་དང་ བཞེས་སྒོ་ལས་བརྟེན་པའི་
ནད་གཞིའི་ཉེན་ཁ་མར་ཕབས་འབད་ནི་ དེ་ལས་ བཞེས་སྒོ་ཚུ་ཉེན་ཁ་
མེདཔ་དང་ འཕོད་བསྟེན་ཅན་ཨིནམ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལས་ 
བཞེས་སྒོའི་ཉེན་སྲུང་དང་ གཙང་སྦྲ་འཕོད་བསྟེན་གྱི་ཤེས་བྱ་དང་ སང་
བ་ཚུ་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ 
བཞེས་སྒོ་ཉེན་སྲུང་དང་ འཕོད་བསྟེན་ཚུ་ལངམ་སྦེ་མེདཔ་པའི་ ངོས་
འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ འབྱུང་སྲིད་པའི་འགལ་རྐྱེན་
དང་ ཉེན་ཁ་ཚུ་ངོས་འཛིན་དང་  བདག་འཛིན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ ཉེན་
སྲུང་ཅན་གྱི་བཞེས་སྒོ་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ངེས་
བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ སྨན་ཁང་ཚུ་གིས་ བཞེས་སྒོ་ཉེན་སྲུང་དང་ འཕོད་
བསྟེན་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཨིན། འདི་གིས་ 
གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།  

ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་སྨན་ཁང་དང་ གཞི་
རྟེན་གསོ་བའི་སྨན་ཁང་ཚུ་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་འགྲོས་
འདེབས་ཚུ་ལུ་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་དང་ རྩིས་འགན་གྱི་
རྩིས་བཤད་ཚུ་༢༤/༠༥/༢༠༡༧ གི་ནང་འཁོད་ འབག་
འོང་དགོ་པའི་བརྡ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 
 
འདི་དང་འཁྲིལ་ སྨན་ཁང་༢༤ དང་ གཞི་རྟེན་གསོ་
བའི་སྨན་ཁང་༡༩ ལས་ལྷོད་ཡདོ་པའི་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་
དང་ དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཚུ་ ལྷན་ཁག་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་
འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་༠༣/ 
༠༨/༢༠༡༧ ལུ་ ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ། 
 
ལྷན་ཁག་གིས་ དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཚུ་ཕུལ་
ཡོདཔ་དང་ སྨན་ཁང་དང་ གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་
སོ་སོ་ཚུ་ནང་ ལས་སྣ་སོ་སོའི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་
འགོ་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག ལྷན་ཁག་གིས་
སྨན་ཁང་དང་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་གི་གནས་རིམ་
ནང་ཐབས་ཤེས་ཚུ་འགོ་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་
རུང་ སྨན་ཁང་དང་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་གེ་ར་ལུ་ 
སྤྱི་མཐུན་དང་ གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་
བཟོ་ནི་གི་དོན་ལས་ ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་
ཡང་སྤྱིར་བསོམས་ཀྱི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཅིག་ 
དགོཔ་ཨིན།   
འདི་དང་འཁྲིལ་ ལྷན་ཁག་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་
གནས་ཚད་ཀྱི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཅིག་བཟོ་སྟེ་

 
 
ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་
གནས་ཚད་ཀྱི་དང་ལེན་འཆར་
གཞི་གསར་བཟོ་འབད་དེ་ཡོད་ཚེ་ 
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ མ་
གནང་པར་ཡདོཔ་ལས་བརྟེན་
ཨིན། 



ཟུར་སྦྲགས་ - ཅ་ པ། 
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་          :      ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཆ་རྐྱེན་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༤༤༡) 
རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་ཚེས་གྲངས་   :     ༡༢/༠༩/༢༠༡༦ - ༣༠/༡༡/༢༠༡༦ ཚུན།   
སྙན་ཞུ་ཕྱིར་སདོ་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་   :      ༠༨/༠༥/༢༠༡༧ ལུ། 
རྩིས་ཞིབ་ལས་སྡེ་གི་མིང་      :      སྨན་རིགས་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས། གསོ་བའི་ལྷན་ཁག 

ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཆ་རྐྱེན་ལུ་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  ཤོག་གྲངས་ 9 

 

 
 བཞེས་སྒོ་སོད་མི་ཚུ་ལུ་ བཞེས་སྒོ་ཉེན་སྲུང་དང་ འཕོད་

བསྟེན་གྱི་སྐོར་ལས་ གོ་བརྡ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འཕོད་ནི།  
 སོང་བརྡར་གྱི་སྒོ་ལས་ དགོས་མཁོ་ཚུ།  
 བཞེས་སྒོ་ཉེན་སྲུང་དང་ འཕོད་བསྟེན་གྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ལུ་ 

དམ་དམ་སྦེ་གནས་ནི།  
 གསོ་བའི་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ཚུ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་དང་ 

ན་ཚ་དྲག་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ཕྱིར་སོད་འབད་ནི།  
 བཞེས་སྒོ་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་གི་ལག་ལེན་ལུ་ འཕལ་

འཕལ་ར་ལྟ་རོྟག་འབད་ནི།  

ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ ཚད་གཞི་ཚུ་ 
བཀོད་དགོ་པའི་ བརྡ་སོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 
 

༨ སྨན་ཁང་ཚུ་གིས་ བར་དཀྲོགས་མེད་པའི་ བཞེས་སྒོ་བཟའ་ནིའི་དུས་
ཚདོ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཨིན།  
 
གསོ་བའི་འཕོད་བསྟེན་གྱི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ གཅིག་བ་གཅིག་གལ་ཆེ་བའི་
དགོས་འདོད་ཚུ་བཀོད་འོང་བའི་སྐབས་ ཕྱག་ལཱ་གི་གཙོ་རིམ་སྒྲིག་མ་
ཚུགས་པའི་ གནས་སྟངས་མགུ་རྙོག་དྲགས་ནང་ ཕྱག་ལཱ་མཛད་དགོཔ་
ཡོད་རུང་ བར་དཀྲོགས་མེད་པའི་ བཞེས་སྒོ་བཟའ་ནིའི་དུས་ཚོད་ཀྱི་
རྣམ་གཞག་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་དྲག་ཅིག་ཨིན། 

 
ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་སྨན་ཁང་དང་ གཞི་
རྟེན་གསོ་བའི་སྨན་ཁང་ཚུ་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་འགྲོས་
འདེབས་ཚུ་ལུ་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་དང་ རྩིས་འགན་གྱི་
རྩིས་བཤད་ཚུ་༢༤/༠༥/༢༠༡༧ གི་ནང་འཁོད་ འབག་
འོང་དགོ་པའི་བརྡ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

བསྟར་སདོ་མ་འབད་བར་ཡདོཔ། 
 
ལྷན་ཁག་གིས་ དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཚུ་ཕུལ་
ཡོདཔ་དང་ སྨན་ཁང་དང་ གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་
སོ་སོ་ཚུ་ནང་ ལས་སྣ་སོ་སོའི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་
འགོ་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག ལྷན་ཁག་གིས་
སྨན་ཁང་དང་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་གི་གནས་རིམ་
ནང་ཐབས་ཤེས་ཚུ་འགོ་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་

 
 
རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ 
བཀའ་རྒྱ་དང་སྲིད་བྱུས་རེ་བཟོ་སྟེ་
ཡོདཔ་དང་ འདིའི་ལག་ལེན་
གནས་ཚད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཡོད་པ་
ཅིན་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་



ཟུར་སྦྲགས་ - ཅ་ པ། 
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་          :      ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཆ་རྐྱེན་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༤༤༡) 
རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་ཚེས་གྲངས་   :     ༡༢/༠༩/༢༠༡༦ - ༣༠/༡༡/༢༠༡༦ ཚུན།   
སྙན་ཞུ་ཕྱིར་སདོ་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་   :      ༠༨/༠༥/༢༠༡༧ ལུ། 
རྩིས་ཞིབ་ལས་སྡེ་གི་མིང་      :      སྨན་རིགས་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས། གསོ་བའི་ལྷན་ཁག 

ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཆ་རྐྱེན་ལུ་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  ཤོག་གྲངས་ 10 
 

འདི་གཞི་བཙུགས་འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་ བར་དཀྲོགས་འབད་ནི་ཚུ་
མེདཔ་དང་ བཞེས་སྒོ་བཟའ་ནི་གི་གནས་སྟངས་ལེགས་ཤོམ་ཡདོཔ་ལས་ 
ནདཔ་ཚུ་གིས་བཞེས་མངམ་སྦེ་བཟའ་ཚུགས་ནིའི་གོ་སྐབས་ཡོདཔ་ཨིན། 
འདི་འབདཝ་ལས་ སྨན་ཁང་ཚུ་གིས་ ནདཔ་ཚུ་བཞེས་སྒོ་བཟའ་བའི་
ནམ་དུས་ལུ་ བར་དཀྲོགས་ཚུ་མེད་པའི་ འོས་མཐུན་གྱི་གནས་སྟངས་
བཟོ་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་བཏོན་དགོཔ་ཨིན།  

འདི་དང་འཁྲིལ་ སྨན་ཁང་༢༤ དང་ གཞི་རྟེན་གསོ་
བའི་སྨན་ཁང་༡༩ ལས་ལྷོད་ཡདོ་པའི་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་
དང་ དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཚུ་ ལྷན་ཁག་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་
འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་༠༣/ 
༠༨/༢༠༡༧ ལུ་ ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 
 
 
 
 

རུང་ སྨན་ཁང་དང་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་གེ་ར་ལུ་ 
སྤྱི་མཐུན་དང་ གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་
བཟོ་ནི་གི་དོན་ལས་ ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་
ཡང་སྤྱིར་བསོམས་ཀྱི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཅིག་ 
དགོཔ་ཨིན།   
འདི་དང་འཁྲིལ་ ལྷན་ཁག་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་
གནས་ཚད་ཀྱི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཅིག་བཟོ་སྟེ་
ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ ཚད་གཞི་ཚུ་ 
བཀོད་དགོ་པའི་ བརྡ་སོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

འཛིན་ནང་ མ་ལྷོད་པར་ཡོདཔ་
ཨིན།  

༩ སྨན་ཁང་ནང་སདོ་མི་ནདཔ་ཚུ་དང་ འདི་ཚུའི་བཞེས་སྒོ་ཞབས་ཏགོ་གི་
ལས་རིམ་ནང་གྲལ་གཏགོས་ཡདོ་མི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ལུ་ ཟས་བཅུད་ཀྱི་གོ་
རྟགོས་དང་ ཤེས་བྱ་ཚུ་ སདོ་དགོཔ་ཨིན།  
 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ ཆད་
སྐྱོན་མང་ཤོས་རང་ སྨན་ཁང་ནང་སོད་མི་ནདཔ་དང་ འདི་ནང་གྲལ་
གཏོགས་ཡོད་པའི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གིས་ ཟས་བཅུད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་དང་ ཟད་
བཅུད་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་གི་བར་ཞུགས་ཚུ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་

ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་སྨན་ཁང་དང་ གཞི་
རྟེན་གསོ་བའི་སྨན་ཁང་ཚུ་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་འགྲོས་
འདེབས་ཚུ་ལུ་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་དང་ རྩིས་འགན་གྱི་
རྩིས་བཤད་ཚུ་༢༤/༠༥/༢༠༡༧ གི་ནང་འཁོད་ འབག་
འོང་དགོ་པའི་བརྡ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 
 
འདི་དང་འཁྲིལ་ སྨན་ཁང་༢༤ དང་ གཞི་རྟེན་གསོ་
བའི་སྨན་ཁང་༡༩ ལས་ལྷོད་ཡདོ་པའི་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་

བསྟར་སདོ་མ་འབད་བར་ཡདོཔ། 
 
ལྷན་ཁག་གིས་ དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཚུ་ཕུལ་
ཡོདཔ་དང་ སྨན་ཁང་དང་ གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་
སོ་སོ་ཚུ་ནང་ ལས་སྣ་སོ་སོའི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་
འགོ་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག ལྷན་ཁག་གིས་
སྨན་ཁང་དང་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་གི་གནས་རིམ་
ནང་ཐབས་ཤེས་ཚུ་འགོ་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་

 
 
ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་
གནས་ཚད་ཀྱི་དང་ལེན་འཆར་
གཞི་གསར་བཟོ་འབད་དེ་ཡོད་ཚེ་ 
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ མ་
གནང་པར་ཡདོཔ་ལས་བརྟེན་
ཨིན། 



ཟུར་སྦྲགས་ - ཅ་ པ། 
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་          :      ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཆ་རྐྱེན་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༤༤༡) 
རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་ཚེས་གྲངས་   :     ༡༢/༠༩/༢༠༡༦ - ༣༠/༡༡/༢༠༡༦ ཚུན།   
སྙན་ཞུ་ཕྱིར་སདོ་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་   :      ༠༨/༠༥/༢༠༡༧ ལུ། 
རྩིས་ཞིབ་ལས་སྡེ་གི་མིང་      :      སྨན་རིགས་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས། གསོ་བའི་ལྷན་ཁག 

ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཆ་རྐྱེན་ལུ་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  ཤོག་གྲངས་ 11 
 

འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ ནདཔ་དང་ ལས་བྱེད་པ་གཉིས་
ཆ་རང་གིས་ བསྟར་སོད་འབད་ཡདོ་པའི་ཟས་བཅུད་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་དང་ 
ལེགས་བཅོས་ཀྱི་བར་ཞུགས་ཚུ་ལུ་ ངོས་ལེན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་ནི་གི་
དོན་ལས་ སྨན་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཟས་བཅུད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གོ་བརྡ་
དང་ གོ་རོྟགས་ དེ་ལས་ ཤེས་བྱ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་སོད་དགོཔ་ཨིན། 
ཐབས་ཚང་དང་ ནདཔ་བཞག་སའི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་རྩིས་ ལས་བྱེད་པ་ཚུ་
ལུ་ ཟས་བཅུད་འཕོད་བསྟེན་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཚུ་སོད་དགོཔ་ཨིན།  

དང་ དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཚུ་ ལྷན་ཁག་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་
འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་༠༣/ 
༠༨/༢༠༡༧ ལུ་ ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

རུང་ སྨན་ཁང་དང་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་གེ་ར་ལུ་ 
སྤྱི་མཐུན་དང་ གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་
བཟོ་ནི་གི་དོན་ལས་ ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་
ཡང་སྤྱིར་བསོམས་ཀྱི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཅིག་ 
དགོཔ་ཨིན།   
འདི་དང་འཁྲིལ་ ལྷན་ཁག་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་
གནས་ཚད་ཀྱི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཅིག་བཟོ་སྟེ་
ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ ཚད་གཞི་ཚུ་ 
བཀོད་དགོ་པའི་ བརྡ་སོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
  



ཟུར་སྦྲགས་ - ཅ་ པ། 
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་          :      ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཆ་རྐྱེན་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༤༤༡) 
རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་ཚེས་གྲངས་   :     ༡༢/༠༩/༢༠༡༦ - ༣༠/༡༡/༢༠༡༦ ཚུན།   
སྙན་ཞུ་ཕྱིར་སདོ་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་   :      ༠༨/༠༥/༢༠༡༧ ལུ། 
རྩིས་ཞིབ་ལས་སྡེ་གི་མིང་      :      སྨན་རིགས་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས། གསོ་བའི་ལྷན་ཁག 

ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཆ་རྐྱེན་ལུ་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  ཤོག་གྲངས་ 12 

 

༡༠ སྨན་ཁང་ཚུ་གིས་ བཟའ་འཐུང་མཛདོ་ཆས་ལུ་ དུས་རིམ་ཀྱི་རྩིས་སྙོམས་
འབད་དགོཔ་ཨིན།  
 
སྨན་ཁང་ཚུ་ནང་ ནད་པའི་བཟའ་འཐུང་རིགས་ཀྱི་མཛོད་ཆས་ལྷག་ལུས་
ཚུ་གི་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ནི་མེད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། 
འདི་འབདཝ་ལས་ དགོས་མཁོ་ཡོད་མི་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་ མཁོ་མངག་
འབད་དེ་ ཆུད་ཟད་འགྱོ་ནི་ལས་བཀག་འཛིན་འབད་ཐབས་དང་ བཟའ་
འཐུང་གི་མཛོད་ཆས་ཚུ་གཡོ་སོད་འབད་ནི་མར་ཕབས་འབད་ནི་གི་དོན་
ལས་ སྨན་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ བཟའ་འཐུང་གི་ཟླ་རིམ་གྱི་རྩིས་
སྙོམས་ཚུ་འབད་དགོཔ་ཨིན།  

ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་སྨན་ཁང་དང་ གཞི་
རྟེན་གསོ་བའི་སྨན་ཁང་ཚུ་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་འགྲོས་
འདེབས་ཚུ་ལུ་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་དང་ རྩིས་འགན་གྱི་
རྩིས་བཤད་ཚུ་༢༤/༠༥/༢༠༡༧ གི་ནང་འཁོད་ འབག་
འོང་དགོ་པའི་བརྡ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 
 
འདི་དང་འཁྲིལ་ སྨན་ཁང་༢༤ དང་ གཞི་རྟེན་གསོ་
བའི་སྨན་ཁང་༡༩ ལས་ལྷོད་ཡདོ་པའི་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་
དང་ དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཚུ་ ལྷན་ཁག་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་
འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་༠༣/ 
༠༨/༢༠༡༧ ལུ་ ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

བསྟར་སདོ་མ་འབད་བར་ཡདོཔ། 
 
ལྷན་ཁག་གིས་ དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཚུ་ཕུལ་
ཡོདཔ་དང་ སྨན་ཁང་དང་ གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་
སོ་སོ་ཚུ་ནང་ ལས་སྣ་སོ་སོའི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་
འགོ་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག ལྷན་ཁག་གིས་
སྨན་ཁང་དང་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་གི་གནས་རིམ་
ནང་ཐབས་ཤེས་ཚུ་འགོ་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་
རུང་ སྨན་ཁང་དང་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་གེ་ར་ལུ་ 
སྤྱི་མཐུན་དང་ གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་
བཟོ་ནི་གི་དོན་ལས་ ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་
ཡང་སྤྱིར་བསོམས་ཀྱི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཅིག་ 
དགོཔ་ཨིན།   
འདི་དང་འཁྲིལ་ ལྷན་ཁག་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་
གནས་ཚད་ཀྱི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཅིག་བཟོ་སྟེ་
ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ ཚད་གཞི་ཚུ་ 
བཀོད་དགོ་པའི་ བརྡ་སོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
  

 
 
དུས་རིམ་གྱི་རྩིས་སྙོམས་ཀྱི་དོན་
ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་རིམ་
ནང་ ལེགས་བཅོས་ཐབས་ལམ་
གྱི་སྐོར་ལས་མ་འཁོད་པར་འདུག   


