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རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་                     :  ཚོང་འབྲེལ་གོ་སྐབས་དང་ བརྡ་དོན་ལྟེ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  
རྩིས་ཞིབ་འབད་ཡདོ་པའི་ཚེས་གྲངས་           :  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༢ པ་ ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༧ པ་ ཚུན།  
སྙན་ཞུ་ཕྱིར་སདོ་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་              :  ༠༦/༠༡/༢༠༡༧ ལུ། 
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་                 :  འགོ་བཙུགས་ ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༥/༢༠༡༦ ཚུན།  
རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་ལས་སྡེ་གི་མིང་           :  ཚོང་འབྲེལ་གོ་སྐབས་དང་ བརྡ་དོན་ལྟེ་བ/གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད། 
 

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། 

༤.༡ དངུལ་སྐྱེད་འངོ་འབབ་དང་ རྒྱུན་འཁོར་མ་དངུལ་ཚུ་གི་ དངོས་ཡདོ་དམིགས་ཚད་
བཏནོ་དགོཔ་ཡདོཔ།  
 
རྒྱུན་འཁོར་མ་དངུལ་གྱི་དོན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡,༩༠༠ དངུལ་སྐྱེད་དང་
དངུལ་འབབ་ཀྱི་དོན་ལས་ དམིགས་བསལ་སྦེ་ དམིགས་ཚད་བཏནོ་བཞག་
ཡོད་མི་དེ་ དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་བཏོན་ཏེ་མེདཔ་དང་ འཐེབ་བརྗོད་འབད་
དེ་འདུག། འདི་ཡང་ མ་དངུལ་ཡོངས་རོགས་དེ་གིས་ ཉིནམ་དང་པམ་ལས་
འགོ་བཙུགས་ དངུལ་སྐྱེད་འཐབོ་པའི་ཕོ་ཚོད་སྐྱེད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ 
བསྟར་སོད་ཀྱི་དུས་མཚམས་ལུ་འཐོབ་སྲིད་པའི་དངུལ་སྐྱེད་ལུ་ འཐེབ་བརྗོད་
བཀོད་དེ་འདུག ལོག་གཡོག་བཀོལ་བཏུབ་པའི་ དངོས་ཡོད་ཀྱི་འཆར་གཞི་

 
ཚོང་འབྲེལ་གོ་སྐབས་དང་ བརྡ་དོན་ལྟེ་བ་གིས་ 
རྒྱུན་འཁོར་མ་དངུལ་ཚུ་གི་དངུལ་སྐྱེད་འོང་འབབ་
དང་ དངུལ་འབབ་ཚུ་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་
གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ དམིགས་ཚད་
དཔག་སྟེ་ བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ སྙན་ཞུ་
འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  
 
གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་
ཀྱིས་ དངུལ་སོད་ཀྱི་མ་རྩ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་
ཡདོཔ།  
 
གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་
ལས་འཛིན་གྱིས་ དམིགས་ཚད་
དཔག་ཡོད་པའི་དངུལ་སྐྱེད་ཀྱི་འངོ་
འབབ་དེ་ དངུལ་སོད་ངེས་བདེན་
འབད་དགོཔ་ཡོད་མི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་
རྩིས་བཏོན་འབད་ཡོད་པའི་ སྙན་ཞུ་
ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན།  

  
དངུལ་སྐྱེད་འོང་
འབབ་ཀྱི་དམིགས་
ཚད་དེ་ ཚུལ་ལྡན་
སྦེ་བཟོ་སྟེ་མེདཔ་
ལས་བརྟེན་ཨིན། 
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བརྩམ་ནི་དང་ འབྱུང་སྲིད་པའི་དངུལ་སྐྱེད་ཀྱི་འངོ་འབབ་ཚུ་སོད་ནི་གི་དོན་
ལས་ ཤུལ་འཛིན་གྱི་ལས་སྡེ་(གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་
ཚད་དང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་) ཚུ་གིས་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་
གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དང་ གནས་ཡོད་ཀྱི་མ་དངུལ་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་གྱི་སྒོ་ལས་
སོད་ཐབས་ལུ་ དངུལ་འབབ་དང་ འབྱུང་སྲིད་པའི་དངུལ་སྐྱེད་འོང་འབབ་ཚུ་
དངོས་ཡོད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ལོག་བཟོ་དགོཔ་འདུག  

༧༠.༠༠ ལུ་ ཨེན་པི་ཨེ་(NPA) བརྒྱ་ཆ་༣༠ 
འབད་ དམིགས་ཚད་སྐྱེད་ཡོད་མི་ལུ་གཞི་
བཞག་སྟེ་ ཨར་ཨེཕི་II (སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧) གི་ 
དངུལ་སྐྱེད་འཐབོ་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་འབབ་རྒྱབ་
རྟེན་ལུ་ དམིགས་ཚད་བཟོ་ཡོད་པའི་ ངོས་
འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།  
 
དངུལ་སྐྱེད་ཚུ་ཡང་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་
ལས་འགུལ་རེ་རེ་བཞིན་དུའི་དུས་མཚམས་ཚང་
བའི་དཔྱ་སྙོམས་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ དངུལ་
སོད་འབད་ཡོད་པའི་མ་དངུལ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ 
དམིགས་ཚད་དཔག ་ཡོདཔ་ཨིན།  
 
 

 
ལྷག་པར་དུ་ དངུལ་སོད་འབད་
ཡོད་པའི་ལས་འགུལ་རེ་རེ་བཞིན་
དུའི་ལས་སྣ་རོགས་པའི་ཤུས་མའི་
དུས་མཚམས་དང་འཁྲིལ་ དངུལ་
སྐྱེད་ཚུ་གི་དམིགས་ཚད་དཔག་ཡོད་
པའི་སྙན་ཞུ་ཡང་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  
 
གྲོས་འདེབས་འདི་ ཆ་ཤས་ཙམ་
ཅིག་བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་
བཞག་དགོ་མི་དེ་ཡང་ དངུལ་ལེན་
ཡོད་པའི་མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་དུའི་ 
གནད་དནོ་ཁ་གསལ་ཚུ་ བསྐྱར་
ཞིབ་དང་ བདེན་དཔྱད་འབད་མ་
ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན།  
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༤.༢ མ་དངུལ་ལག་དེབ་ཀྱི་དནོ་ཚན་ཚུ་ དམ་དམ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཡདོཔ།  
 
མ་དངུལ་ལག་དེབ་ནང་ཡོད་པའི་ དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་དནོ་ཚན་ལ་ལུ་ཅིག་
ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་འདུག འདི་ཚུ་ཡང་ དུས་མཚམས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་
ནི་གི་ལམ་ལུགས་དང་ ལྟ་རྟོག་དང་ དགོས་མཁོའི་སྐབས་དུས་ཐགོ་ལུ་བར་
ཞུགས་འབད་ནི་ ངེས་བརྟན་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལས་ ལས་འགུལ་གྱི་
གནས་ཚད་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་ཚུ་ཨིན། འདི་ཚུ་ ལས་འགུལ་ཚུ་མཐར་
འཁྱོལ་ཅན་དང་ མ་དངུལ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་སོད་ནི་གི་དོན་ལས་ ཁག་ཆེ་
དྲག་ཅིག་ཨིན།  

གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་
ཀྱིས་ མ་དངུལ་གྱི་ལག་དེབ་འདི་ བསྐྱར་བཟོ་
འབད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ལས་ ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་
ཨིན།  
 
ཚོང་འབྲེལ་ལས་སྣ་ཚུའི་གྲུབ་འབྲས་ལུ་ ཟླ་རིམ་
གྱི་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་གི་སོལ་འགོ་བཙུགས་འབད་
དེ་ཡོདཔ་དང་ གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་(འགོ་རིམ་I 
དང་II) ལྟ་རྟོག་ཚུ་ཡང་འབད་དེ་འདུག  

ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་
ཡདོཔ།  
 
གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་(འགོ་རིམ་I 
དང་II) དུས་མཚམས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་
དང་ ལྟ་རྟོག་འབད་ཡོདཔ། གྲོས་
འདེབས་འདི་ ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་
བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་བཞག་
དགོ་མི་དེ་ཡང་ མ་དངུལ་ལག་དེབ་
ཀྱི་དོན་ཚན་ཚུ་གི་ལག་ལེན་ངོ་མ་
འདི་ བདེན་དཔྱད་འབད་དགོཔ་
ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན།  

མ་དངུལ་ལག་དེབ་
ཀྱི་དོན་ཚན་ཚུ་གི་
ལག་ལེན་ངོ་མ་འདི་ 
བདེན་དཔྱད་འབད་
དགོཔ་ཡོད་མི་ལས་
བརྟེན་ཨིན། 



ཟུར་སྦྲགས་ - ག་ པ། 
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༤.༣ ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་པའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ དགོངས་ཡངས་གཏང་ནི་ཡདོ་པའི་སྲིད་བྱུས་བཟོ་
དགོཔ་ཡདོཔ།  
 
དགོངས་ཡངས་གཏང་ནི་གི་སྲིད་བྱུས་གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བར་འདུག། 
དུས་ཐོག་ལུ་ དགོངས་ཡངས་གཏང་ནི་གི་སྲིད་བྱུས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་
དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་པའི་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་གནད་དོན་ 
ངེས་བདེན་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ངོས་བཟུང་འབད་དེ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་འབྲེལ་བ་
འཐབ་ཚུགསཔ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་ཚུགསཔ་ཨིན།  
 

ཟིན་བྲིས་འདི་བཟོ་ཚར་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་ བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་
ཨིན།  

ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་
ཡདོཔ།  
གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་
ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ དགོངས་
ཡངས་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ལག་དེབ་༢༠༡༧ 
མའི་ ཟིན་བྲིས་བཀོད་ཡོདཔ་དང་ 
ད་ལོྟ་མཐའ་དཔྱད་བཟ་ོབའི་བསྒང་
འདུག འདི་ལས་བརྟེན་ གྲོས་
འདེབས་འདི་ ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་
བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་བཞག་
ཡོདཔ་ཨིན།  

མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་ཟིན་
བྲིས་དེ་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༡ 
པའི་ནང་འཁོད་
མཇུག་བསྡུ་ནི་སྦེ་
བཞག་ཡོདཔ་ཨིན།  

༤.༤ ལས་བྱེད་པའི་ཕོགས་འཐུས་ཚུ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་སྲིདཔ།  
 
ལས་བྱེད་པའི་ཕོགས་འཐུས་ཚུ་ འབྲུག་གཞུང་གི་འདྲ་མཚུངས་ཀྱི་ལས་སྡེ་
གཞན་དང་ཕྱདཔ་ད་ མཐོ་དྲགས་སྦེ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། 
བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ལས་བྱེད་པའི་ཕོགས་འཐུས་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ 
ཁུངས་ལྡན་ཐོག་བསྐྱར་བཟ་ོའབད་དགོཔ་འདུག  

གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་
ཀྱིས་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་
གཞུང་དབང་ཡོད་པའི་ཚོང་ལས་ཚུའི་ དངུལ་
ཕོགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ སོད་ཡོདཔ་ཨིན།  
 

བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ།  
གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་
ལས་འཛིན་ཚད་འདི་ གཞུང་དབང་
ཡོད་པའི་ཚོང་ལས་སྦེ་གཞི་བཙུགས་
འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་བསྟར་སོད་
འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  
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༤.༥ རྒྱུན་འཁོར་མ་དངུལ་གྱི་དམིགས་དནོ་གཙོ་བ་ོདེ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ རྒྱུན་འཁོར་མ་དངུལ་ཚུ་
འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་མགྱོགས་པར་རང་ཕྱིར་སདོ་འབད་དགོཔ་ཡདོཔ།  
 
མ་དངུལ་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་དགོཔ་དེ་ དངུལ་ལེན་པ་ཚུ་དང་ 
ལས་འགུལ་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་འབྱུང་ནི་གིས་མ་དོ་བར་ རྒྱུན་འཁོར་མ་དངུལ་
ཚུ་གྱི་དམིགས་དོན་ཚུ་གྲུབ་ནི་ལུ་ཡང་ གལ་ཆེ་དྲགས་ཨིན། དངུལ་སོད་
འབད་ནི་ཕྱི་སོང་པ་ཅིན་ དུས་མཚམས་ཚང་ནི་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ ལས་
འགུལ་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གིས་མ་དོ་བར་ བསྐྱར་རྙེད་དང་ མ་དངུལ་
བསོམས་ཀྱི་ལོག་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་འཆར་གཞི་ལུ་ཡང་ གནོད་པ་ཡོདཔ་
ཨིན། འདི་གིས་མ་ཚད་ བཀོལ་སོད་འབད་ནི་གི་མ་དངུལ་ཚུ་ མ་འོངས་པའི་
དངུལ་སྐྱེད་འོང་འབབ་ལས་སྙོམ་སྒྲིག་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ མ་དངུལ་བསོམས་
ལས་ གཏངམ་ཨིན། འདི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་སོད་འབད་ནི་ཕྱི་སོང་པ་ཅིན་ 
དངུལ་སྐྱེད་བཟ་ོནི་ཕྱི་སྟེ་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ རྒྱུན་འཁོར་མ་དངུལ་གྱི་འོས་
འབབ་ལུ་ཐ་ོཕོག་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ལས་བརྟེན་ གནང་གྲོལ་
འབད་ཡོད་པའི་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་དངུལ་སོད་ཚུ་ དུས་ཐོག་ལུ་འབད་དགོཔ་
ཨིན།  

གྲོང་གསེབ་ཚོང་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་
ཚད་ཀྱིས་ དངུལ་སོད་ཚུ་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་
དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་འབད་ད་ོཡོདཔ་ལས་ འདི་
དང་གཅིག་ཁར་དུས་རྒྱུན་འཕ་ོམཐུད་བསྐྱར་ཞིབ་
ཚུ་འབད་ད་ོཟེར་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན།  
 
གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་
ཀྱིས་མིག་བཏོན་འབད་ཡོད་པའི་ ཡིག་ཆས་ཚུ་
བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ལས་འགུལ་མ་
དངུལ་གྱི་གནང་གྲོལ་དང་ དངུལ་སོད་ཚུ་གི་
བར་ན་ ཕྱིར་འགྱངས་མིན་འདུག  
 
རྒྱུན་འཁོར་མ་དངུལ་གྱི་དམིགས་དོན་གཙ་ོབ་ོདེ་ 
གྲུབ་ཐབས་ལུ་ རོང་ཁག་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ནང་ 
ལས་སྣ་ཚུ་འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་མགྱོགས་པར་
འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ མ་དངུལ་གྱི་བསླབ་སོྟན་
པ་རེ་རེ་སྐོ་བཞག་འབད་དེ་འདུག  

བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ།  

གྲོས་འདེབས་འདི་ བསྟར་སོད་
འབད་ཡོདཔ་སྦེ་བཞག་མི་དེ་ཡང་ 
རྒྱུན་འཁོར་མ་དངུལ་གྱི་དམིགས་
དོན་གཙ་ོབ་ོདེ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ མ་
དངུལ་ཚུ་མགྱོགས་པར་ དངུལ་
སོད་འབད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན། 
མ་དངུལ་གནང་གྲོལ་དང་ ཕྱིར་
སོད་ཀྱི་བར་ནའི་དུས་ཡུན་ཚུ་ཡང་ 
ལོག་ལྟབ་ཀྱིས་མར་ཕབས་འབད་
ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་
ཨིན།  
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༤.༦ བཅའ་ཡིག་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཡདོཔ།  
  
གནས་ཡོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་འདི་ གཞུང་གི་རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ཅིག་ཨིན་པའི་ 
ཚོང་འབྲེལ་གོ་སྐབས་དང་ བརྡ་དོན་ལྟེ་བའི་དོན་ལས་ བཟ་ོསྟེ་འདུག། འདི་
ད་ལོྟ་ གཞུང་དབང་ཡོད་པའི་ཚོང་ལས་ཀྱི་གྲངས་སུ་བཙུགས་སྟེ་ རྒྱུན་འཁོར་
མ་དངུལ་ཚུ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་གསརཔ་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་
ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག། འདི་ལས་བརྟེན་ གཞུང་
དབང་ཡོད་པའི་ཚོང་ལས་གཞན་ཚུ་གི་རྟ་དྲངས་ཏེ་ བཅའ་ཡིག་འདི་ བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་དེ་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་དགོཔ་དེ་ ཁག་ཆེ་དྲག་ཨིན།  

གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་
ཀྱི་བཅའ་ཡིག་གསརཔ་དེ་ བཟོ་ཚར་ཏེ་འདུག  

བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ། 
 
གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་
ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་
གསརཔ་དེ་ བཟ་ོཚར་ཏེ་ ལས་
གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ ཆ་འཇོག་
འབད་དེ་འདུག བཅའ་ཡིག་
གསརཔ་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༤ 
པའི་ སྤྱི་ཚེས་༡ ལས་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་
ཨིན། 

 

༤.༧ གཙུག་སྡེ་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་རིམ་སྒྲིག་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་དགོཔ་ཡདོཔ།  
 
གཙུག་སྡེའི་རིམ་སྒྲིག་ཚུ་ ལཱ་འགན་སོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་གཙུག་
སྡེ་དང་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་ཅིག་ཁར་ གན་འཛིན་དང་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་ནང་
གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ འདི་ཚུ་ ལས་འགུལ་ཚུ་བསྟར་སོད་དང་
ལྟ་རྟོག་ནང་འབྲེལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་བདག་སྐྱོང་གི་གནས་རིམ་གེ་ར་ལུ་ 
ཁྱབ་སྤེལ་མ་འབད་བར་འདུག འདི་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ 

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་
འབྲེལ་གྱི་དགོས་མཁོའི་ཐད་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་
ཡིག་གུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་དེ་བསྐྱར་བཟ་ོའབད་ 
དེ་འདུག (སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༦ པ)  
 

ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་
ཡདོཔ།  
 
གཙུག་སྡེ་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་རིམ་
སྒྲིག་གི་ཐད་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་
གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོདཔ་
ཨིན་རུང་ ངེས་བདེན་འབད་ལག་

གོ་བརྡའི་ཆིངས་
ཡིག་གུ་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ 
སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་ 
མཚན་རྟགས་བཀོད་
ཚར་ཏེ་ཡོདཔ། 
གཙུག་སྡེ་དང་
མཉམ་འབྲེལ་གྱི་



ཟུར་སྦྲགས་ - ག་ པ། 
 

ཚོང་འབྲེལ་གོ་སྐབས་དང་ བརྡ་དོན་ལྟེ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 ཤོག་གྲངས་  7 

 

མཐུན་འབྲེལ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ དེ་ལས་ མཉམ་རུབ་ཚུ་མེད་པར་ རང་གི་
ལཱ་འགན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ མགུ་འཐོམ་འབྱུང་སྟེ་འདུག འདི་ལས་བརྟེན་དོན་
སྨིན་ཅན་གྱི་ལག་ལེན་དང་ལྟ་རྟོག་གི་ལམ་ལུགས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་
དགོ་པའི་ཁར་ ལས་འགུལ་ཚུ་ལུ་ དུས་ཐོག་དང་ ལུགས་མཐུན་ དེ་ལས་ 
དོན་སྨིན་གྱི་ལག་ལེན་དང་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་
སྡེ་ཚུ་གི་བར་ནའི་མཉམ་འབྲེལ་དེ་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་དགོཔ་འདུག། གཙུག་སྡེ་ཚུ་
དང་གཅིག་ཁར་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོད་པའི་ གན་འཛིན་དང་ གོ་བརྡའི་
ཆིངས་ཡིག་ནང་གི་རྩ་དོན་ཚུ་ ལས་འགུལ་ཚུ་བསྟར་སོད་དང་ལྟ་རྟགོ་ནང་
འབྲེལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་བདག་སྐྱོང་གི་གནས་རིམ་གེ་ར་ལུ་ ཁྱབ་སྤེལ་འབད་
དགོཔ་ཨིན།  

ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་གེ་ར་ གསལ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་
སྟེ་ ས་གནས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ལུ་ བརྡ་སོད་
འབད་དེ་འདུག  
 

ལེན་འཐབ་ཡོད་མེད་བདེན་དཔྱད་
འབད་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ གྲོས་
འདེབས་འདི་ ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་
བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་བཞག་
ཡོདཔ་ཨིན།   
 

རིམ་སྒྲིག་གི་ཐད་ 
གོ་བརྡའི་ཆིངས་
ཡིག་གུ་ མཚན་
རྟགས་བཀོད་ཡོདཔ་
ཨིན་རུང་ ངེས་
བདེན་འབད་ལག་
ལེན་འཐབ་ཡོད་
མེད་བདེན་དཔྱད་
འབད་མ་ཚུགསཔ་
ལས་བརྟེན་ གྲོས་
འདེབས་འདི་ ཆ་
ཤས་ཙམ་ཅིག་
བསྟར་སོད་འབད་
ཡོདཔ་སྦེ་བཞག་
ཡོདཔ་ཨིན།  
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༤.༨ ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ཚུ་འཐོབ་ནི་གི་བྱ་རིམ་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་བཟོ་དགོཔ་ཡདོཔ།  
 
ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ཚུ་མགྱོགས་པར་འཐོབ་ནི་གི་དོན་ལས་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་
ཡིག་དང་ གན་འཛིན་གྱི་ཐོག་ལས་ གཙུག་སྡེའི་རིམ་སྒྲིག་ཚུ་བཟ་ོསྟེ་ཡོད་
རུང་ བྱ་རིམ་ཚུ་ལཱ་ཁག་དང་ ལས་འགུལ་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་བསྟར་སོད་འབད་
ནི་ལུ་ གནོད་པ་སོམ་ཡོདཔ་ ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། ཉོག་མེད་ལག་
ཁྱེར་ཚུ་སོད་ནི་ཕྱིསཔ་ད་ མ་དངུལ་ཚུ་ཕྱིར་སོད་འབད་ནི་ནང་ཡང་ ཡུན་
འགྱངས་འབད་ལུསཔ་ཨིན།  
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་དང་
གཅིག་ཁར་གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་གེ་ར་དང་ ལས་སྡེ་འདི་གཉིས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ཚུ་
རྩིས་ཏེ་ ལག་ལེན་དངོས་བསྟར་གྱི་དོན་ལས་ དོན་ཚན་ཚུ་ལོག་གཟིགས་
ཞིབ་གནང་སྟེ་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་དགོཔ་འདུག གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་འདི་
གཙོ་བོ་རང་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མི་ཚུ་ལུ་ ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ཚུ་གང་མགྱོགས་སོད་
ནི་གི་དནོ་ལས་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོདཔ་དང་ འདི་ནང་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་
འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནི་གི་འོས་འབབ་སོམ་ཡོདཔ་
ཨིན།  

གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་
ཀྱི་ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་གིས་ ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ཚུ་ 
དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ ཁོང་ར་གིས་རང་ 
ལེནམ་ཨིན།  
 
བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སོ་ནམ་དང་
འབྲེལ་བའི་ལས་སྣ་ཚུ་ལུ་ ཆོག་ཐམ་གྱི་དགོས་
མཁོ་ཡོད་མི་དེ་ དགོངས་ཡངས་གཏང་ནི་ཨིན།  
 
མ་དངུལ་གྱི་ཚད་གཞི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༠ 
ཚུན་གྱི་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚུ། 
 
 

ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་
ཡདོཔ།  
 
གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་འདི་ བསྐྱར་
བཟོ་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཐབས་ཤེས་
གཞན་ སོ་ནམ་གྱི་ལས་སྣའི་དོན་
ལས་ བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ལས་ཁུངས་
དང་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཆོག་
ཐམ་དགོངས་ཡངས་གཏང་སྟེ་འདུག  
 
ས་གནས་ཁར་དངོས་གནས་ཀྱི་
བདེན་དཔྱད་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མ་
ཚུགས་པར་ཡོདཔ་ཨིན།  

ས་གནས་ཁར་
དངོས་གནས་ཀྱི་
བདེན་དཔྱད་ཚུ་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་མ་
ཚུགས་པར་ཡོདཔ་
ལས་བརྟེན་ཨིན། 



ཟུར་སྦྲགས་ - ག་ པ། 
 

ཚོང་འབྲེལ་གོ་སྐབས་དང་ བརྡ་དོན་ལྟེ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 
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༤.༩ ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་ལུ་གོ་རྟྟཽགས་ཀྱི་ལས་རིམ་འབད་དགོཔ་གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིན།  
 
གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་ཚུ་ འབྱུང་སའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གཅིག་ཁར་བཀོད་ཡོདཔ་
ལས་ འདི་དང་འཁྲིལ་ ལས་འགུལ་ཚུ་ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་གི་ཐད་ ས་གནས་
གཞུང་གི་ལས་བྱེད་པ་མང་ཤོས་རང་ རང་སོའི་ལཱ་དང་ འགན་ཁུར་གྱི་སྐོར་
ལས་ ཧ་མ་གོ་བར་འདུག ཁོང་ཚུ་གིས་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མི་ཚུ་ ག་གིས་གནང་
བ་འཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་ ག་གིས་གནང་བ་མ་འཐོབ་པར་ཡོདཔ་ཨིན་ཡང་
མ་ཤེས་པར་འདུག ལས་འགུལ་ཚུ་ ས་གནས་ཁར་ ལྟ་རྟོག་དང་ གྲོགས་
རམ་འབད་ནི་ནང་ ས་གནས་གཞུང་གིས་གལ་གནད་ཅན་གྱི་ལཱ་འགན་འབག་
ཚུགསཔ་ཨིན། ཚུལ་མཐུན་གྱི་གོ་རྟོགས་ལས་རིམ་ཚུ་གིས་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་
ལྟ་རྟོག་དང་ དུས་ཐོག་སྙན་ཞུ་འཐོབ་ནི་གི་དོན་ལས་ ས་གནས་གཞུང་ལུ་
དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དགོཔ་ཨིན། ས་གནས་གཞུང་དང་ རྒྱུན་འཁོར་མ་
དངུལ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་གི་བར་ན་མཉམ་འབྲེལ་ལེགས་ཤོམ་གཞི་བཙུགས་འབད་
དགོཔ་ཨིན། རྒྱུན་འཁོར་མ་དངུལ་གྱི་ཐོག་ལས་ མ་དངུལ་གཏང་ཡོད་པའི་
ལས་འགུལ་ཚུའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ས་གནས་གཞུང་ལུ་ དུས་
མཐུན་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། ལས་འགུལ་གྱི་གནས་ཚད་ཀྱི་ཐད་ ས་གནས་གཞུང་
དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་བར་ན་ བརྡ་སོད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་ཚུགསཔ་ངེས་

གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་
ཀྱིས་ རོང་ཁག་༢༠ གེ་རའི་ནང་ གོ་རྟོགས་
འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  
 
མ་དངུལ་གྱི་བསླབ་སོྟན་པ་གྲལ་གཏོགས་འབད་
ཡོདཔ (མ་དངུལ་བསླབ་སོྟན་པ་༡༩) 
 
ལུ་ན་ན་རྒེད་འོག་མ་རྩིས་པར་ རྒེད་འོག་གཞན་
གེ་ར་ལུ་ གོ་རྟོགས་འབད་ཡོདཔ།  
  

བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ།  

 
གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་
ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ 
ས་གནས་གཞུང་གི་གོ་རྟོགས་ལས་
རིམ་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་ཡོད་པའི་སྙན་
ཞུ་འབད་ཡོདཔ།  

 
 



ཟུར་སྦྲགས་ - ག་ པ། 
 

ཚོང་འབྲེལ་གོ་སྐབས་དང་ བརྡ་དོན་ལྟེ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 
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བརྟན་བཟ་ོནི་གི་དོན་ལས་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་གཞི་
བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཨིན།  

༤.༡༠ ཞབས་ཏགོ་མཁོ་སདོ་ཀྱི་གནས་ཚད་ཚུ་དང་ ལཱ་གཡོག་གི་འགན་ཁུར་ཚུ་གསལ་རི་རི་འབད་
བཀོད་དགོཔ་ཡདོཔ།  

 
ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་འཐོབ་ནི་དང་ ཞབས་ཏོག་མཁོ་སོད་ནང་གནས་ཚད་ཀྱི་
དུས་ཡུན་མེད་མི་ དེ་ལས་ ལཱ་གཡོག་བགོ་བཀྲམ་གསལ་ཏོག་ཏོ་མེད་པའི་ 
ཡིག་ཆས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ལས་བརྟེན་ གནང་གྲོལ་འབད་ཡོད་པའི་ལས་འགུལ་
མང་རབས་ཅིག་ལུ་(སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༥ ཚུན་ལུ་)མ་དངུལ་ཕྱིར་སོད་མ་
འབད་བར་འདུག གནང་གྲོལ་དང་ དངུལ་སོད་ཀྱི་བར་ན་ ཕྱིར་འགྱངས་སྦེ་
ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ ལས་འགུལ་གྱི་དུས་འཁོར་ནང་ ཞན་དྲག་ཅིག་ཨིན་པས། 
བྱུང་ཡོད་པའི་གནད་དནོ་དེ་ བསལ་ཐབས་ལུ་ ཤུལ་འཛིན་གྱི་ལས་སྡེ་འདི་
གིས་ ཐབས་ཤེས་བཏོན་དགོཔ་ཨིན། ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུའི་ཞབས་ཏོག་གི་
དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་མི་སོྟབས་ཐོན་སྐྱེད་ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་
འདི་གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིན། མ་དངུལ་དང་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་དུས་ཐོག་དང་
འཇོན་ཚད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག་ཆོག་དང་གནང་གྲོལ་འབད་ཡོད་
པའི་ལས་འགུལ་ཚུ་ལུ་མ་སོད་པ་ཅིན་ སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་དགོ་པའི་དམིགས་

གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་
ཀྱིས་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ འདིའི་འགོ་དཔོན་
གེ་ར་ལུ་ ལཱ་གི་འགན་ཁུར་གྱི་ཐད་ རང་སོའི་
འགན་ཚད་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་
འཛིན་གྱིས་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་གིས་ དགོས་
མཁོའི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ཆ་ཚངས་སྦེ་སོད་པ་ཅིན་ 
ལས་འགུལ་ཚུ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ བདུན་ཕག་
༢ གི་ནང་འཁོད་གནང་གྲོལ་འབདཝ་ཨིན་པའི་ 
སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  
 
ལྷག་པར་དུ་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ཞབས་ཏོག་མཁོ་
སོད་འདི་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་གིས་ 
ཡར་དྲགས་གཏང་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན།  
 རོང་ཁག་༢༠ ནང་ངོ་ཚབ་ཡོདཔ། 

ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་
ཡདོཔ། 
 
ལཱ་གཡོག་འགན་ཁུར་གྱི་འགན་ཚད་
འདི་ གསར་བཟ་ོའབད་དེ་འདུག 
ཨིན་རུང་ ཞབས་ཏོག་མཁོ་སོད་ཀྱི་
གནས་ཚད་ཚུ་ མ་བཟ་ོབར་འདུག  
 
 
,  

འབད་བའི་བསྒང་
འདུག 
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ཚོང་འབྲེལ་གོ་སྐབས་དང་ བརྡ་དོན་ལྟེ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 
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དོན་དེ་ལུ་ གནོད་པ་སོམ་དང་ ཡང་ན་ཕྱིར་འགྱངས་འབད་ལུས་འོང་།  
ཁྱད་པར་འདི་ ཞབས་ཏོག་མཁོ་སོད་ནང་གནས་ཚད་ཀྱི་དུས་ཡུན་ཅིག་ཆ་
འཇོག་འབད་ནི་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གིས་ ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་
གྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་མགྱོགས་པར་འཐོབ་ནི་ནང་གྲོགས་རམ་འབད་བ་ཅིན་ 
བསལ་ཚུགས་པའི་འོས་འབབ་འདུག  

 ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ (ཝའི་དྲི་ཨེཕི་
དང་ བི་ཨེ་ཨོ་ཌབ་ལུ་ཨི་) གིས་ ཨམ་སྲུ་
དང་ ན་གཞོན་ལུ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་
ཡོད་མི།  

 ཚོང་ལཱ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལས་ བོ་ལྡན་
གཞི་བཙུགས་དང་མཉམ་འབྲེལ་འབད་
ཡོདཔ།  

 ཚོང་ལས་ཐབས་ལམ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་
ལས་རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་མཐ་ོརིམ་སོླབ་གྲྭ་
དང་ བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ལས་ཁུངས་གཅིག་
ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ཡོདཔ། 

༤.༡༡ ཨར་ཨེཕི་II ལས་འགུལ་ཚུ་ནང་ དནོ་སྨིན་ཅན་གྱི་ལྟ་རྟོག་གི་ཐབས་ཤེས་གཞི་བཙུགས་
འབད་དགོཔ་ཡདོཔ།  
ཨར་ཨེཕི་II ལས་འགུལ་ཚུ་གི་མདུན་སྐྱོད་ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ 
ལམ་ལུགས་ཅིག་མེདཔ་དང་ ཚོང་འབྲེལ་གོ་སྐབས་དང་ བརྡ་དོན་ལྟེ་བའི་
འཛིན་སྐྱོང་གི་མ་དངུལ་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཙན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ འཕོ་མཐུད་
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་གི་བརོྩན་ཤུགས་མེད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།  

ཨར་ཨེཕི་II(RF II) མ་དངུལ་ཐོག་གི་ལས་
འགུལ་ཚུ་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནིའི་འཆར་གཞི་ཚུ་
བརྩམ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༨ 
པ་ལས་ འགོ་བཙུགས་འབད་ནི་གི་སྙན་ཞུ་འབད་
ཡོདཔ་ཨིན།  
 

ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་
ཡདོཔ།  
 

གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་
ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཨར་ཨེཕི་II 

 
 
འབད་བའི་བསྒང་
ཡོདཔ།  



ཟུར་སྦྲགས་ - ག་ པ། 
 

ཚོང་འབྲེལ་གོ་སྐབས་དང་ བརྡ་དོན་ལྟེ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 
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ཨར་ཨེཕི་II ལས་འགུལ་འདི་ གཡོག་སོད་འབད་མ་བཏུབ་པའི་ གཉེན་ཁ་
སོམ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ལྟ་རྟོགས་འབད་ནི་འདི་ གལ་གནད་
ཅན་ཅིག་ཨིན། ཤུལ་འཛིན་ལས་སྡེ་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་
མཉམ་འབྲེལ་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་སྟེ་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་/གན་འཛིན་གྱི་དོན་
ཚན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོདགོཔ་ཨིན། འདི་གིས་མ་ཚད་
རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་རྒྱ་སྐྱེད་ངོ་ཚབ་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གཞི་
བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ ཨར་ཨེཕི་II ལས་འགུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ ལེགས་
ཤོམ་སྦེ་གོ་རྟོགས་འབད་དགོཔ་འདུག  

 མ་དངུལ་ཐོག་གི་ལས་འགུལ་ཚུ་ 
ལྟ་རྟོག་འབད་ནིའི་འཆར་གཞི་ཚུ་
བརྩམ་ཏེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་
ཡོདཔ་ཨིན།  

༤.༡༢   བརྡ་དནོ་འཕྲུལ་རིག་གི་རིམ་ལུགས་ཚུ་འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་སྟེ་ ཚུལ་བཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ ལག་
ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཡདོཔ།  
 
MY APP དང་ RELEASE MANAGEMENT SYSTEM 
ཟེར་བའི་ རིམ་ལུགས་གཙོ་བོ་གཉིསཔོ་འདི་ ཚོང་མགྲོན་པའི་བརྡ་དོན་བདག་
སྲུང་འབད་ནི་དང་ མ་དངུལ་ཕྱིར་སོད་འབད་ནི་གི་དནོ་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་
དོ་ཡོད་མི་དེ་ དགོས་མཁོ་མེད་པའི་གནས་སྡུད་བདག་སྲུང་འབད་ནི་དང་ ནོར་
འཁྲུལ་ཅན་གྱི་བརྡ་དོན་བྱུང་ནི་དེ་ལས་ དུས་ཡུན་ཚངས་ནི་གི་ ལག་ཐོག་
གནས་སྡུད་བཙུགས་ནི་ཚུ་བཀག་ནི་གི་དནོ་ལས་ འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་དགོཔ་
འདུག འདི་གིས་མ་ཚད་ གྲོས་འདེབས་ལུ་ གཤམ་འཁོད་ཚུ་ཕུལཝ་ཨིན།  

གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་
ཀྱིས་ བརྡ་དནོ་འཕྲུལ་རིག་གི་རིམ་ལུགས་
གསརཔ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་
དང་ ལག་ལེན་འདི་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་ རྐྱངམ་
ཅིག་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་པའི་ སྙན་ཞུ་འབད་
ཡོདཔ་ཨིན།  
 
  

ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་
ཡདོཔ།  
 
གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་
ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ བརྡ་དོན་
འཕྲུལ་རིག་གི་རིམ་ལུགས་གསརཔ་
འཚོལ་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་
པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  
 

འབད་བའི་བསྒང་
ཡོདཔ་ཨིན། (ཞག་
དུས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ 
ཚུན) 



ཟུར་སྦྲགས་ - ག་ པ། 
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ཀ) ཤོག་འཛིན་གྱི་ཚེས་གྲངས་བཀོད་ནི་ནང་ མགུ་འཐོམ་མི་བྱུང་ནིའི་
དོན་ལས་ ཚེས་གྲངས་༣ མིན་པར་ ༢ རྐྱངམ་ཅིག་བརྩི་འཇོག་འབད་
དགོཔ་ཨིན། ཨེཕི་དྲི་ཨོ་ཚུ་ གནང་གྲོལ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཆ་འཇོག་
འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ རྟགས་བཀལ་གྱི་ཚེས་གྲངས་ཀྱི་ཚབ་ལུ་ སྐལ་
སོད་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་འདི་བཀོད་དགོཔ་ཨིན།  
ཁ) RELEASE MANAGEMENT SYSTEM ནང་ ཚོང་
མགྲོན་པ་དང་ ཁག་ལེན་པའི་ ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་གྱི་དཀྱུས་ཚད་ཚུ་གསལ་
ཏོག་ཏོ་དང་ ཤོ་མཚུངས་སྦེ་བཀོད་དགོཔ་ཨིན།  
ག) བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་དྲགཔ་སྦེ་བཏོན་གི་དོན་ལས་ རིམ་ལུགས་འདི་
གིས་ ཨར་ཨེཕི་I དང་ ཨར་ཨེཕི་II གི་ དངུལ་སྐྱེད་འོང་འབབ་ཚུ་ 
སོ་སོར་ཕྱེ་ཚུགསཔ་སྦེ་དགོཔ་ཨིན།  
ང་) འཇོན་ཚད་ཡར་དྲག་གི་དནོ་ལས་ རིམ་ལུགས་སྣ་མང་ཐོག་ ལག་
ལེན་འཐབ་ནི་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ དངུལ་གནས་རིམ་ལུགས་འདི་ 
ཡར་དྲག་བཟོ་དགོཔ་འངོ་།  

གྲོས་འདེབས་འདི་ ཆ་ཤས་ཅིག་
བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་
དགོ་མི་དེ་ཡང་ ལཱ་དེ་འགོ་བཙུགས་
ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་
ཨིན།  

 


