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རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་           :     འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྤྱོན་ཨང་༡༤༡༢༩) 
རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་ཚེས་གྲངས་   :     ༡༠/༠༤/༢༠༡༦ – ༡༥/༠༧/༢༠༡༦ ཚུན།  
སྙན་ཞུ་ཕྱིར་སྤྱོད་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་    :     ༠༦/༠༡/༢༠༡༧ ལུ། 
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དུས་མཚམས་      :     ༢༠༡༡ - ༢༠༡༥ ཚུན།  
རྩིས་ཞིབ་ལས་སྡེ་གི་མིང་       :     འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད།  

ཨང་ གྲོས་འདེབས། 
དང་ལེན་འབད་ཡྤྱོདཔ (དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཁ་
གསལ་/ཕུལ་ཡྤྱོད་པའི་སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལ)། 

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

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

༤.༡ གཞུང་གིས་ དབང་འཛིན་ཚུ་གི་དབང་ཚད་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་གསལ་
ཏྤྱོག་ཏྤྱོ་འབད་བཀོད་དགོཔ།   
 
དབང་ཚད་ཁར་ཡྤྱོད་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་གསལ་
ཏྤྱོག་ཏྤྱོ་མེད་མི་དེ་གིས་ སྲིད་བྱུས་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ནང་ མགོ་
འཐྤྱོབ་སི་སི་བཟྤྱོ་འྤྱོང་། དབང་འཛིན་ཚུ་གི་དབང་ཚད་དང་ འགན་ཁུར་
ཅོག་འཐདཔ་ཡྤྱོད་མི་དང་ ཁྲིམས་དྤྱོན་དང་ལམ་སྤྱོན་ཚུ་གི་དྤྱོན་ཚན་མ་
མཐུནམ་ཡྤྱོད་མི་ཚུ་གིས་ མགོ་འཐྤྱོམ་སི་སི་བཟྤྱོ་སྟེ་ མ་མཐུན་པའི་
ལམ་སྤྱོན་དང་ འཁྲི་འགན་སྐྱོ་དྲགས་ཚུ་བྱུངམ་ཨིན་པས། དངུལ་རྩིས་
ལྷན་ཁག་འདི་བགོ་བཤའ་འཆང་མི་དང་ སྤྱོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་
ཁག་འདི་ལཱ་འགན་སྡེ་ཁོངས་ཀྱི་ལྷན་ཁག་ དེ་ལས་ བཀོད་ཚྤྱོགས་མདྤྱོ་
ཆེན་ཚུ་བདག་སྐྱང་གི་འདུས་ཚྤྱོགས་ཅིག་འབདཝ་ལས་ འདི་ཚུ་གི་
དབང་ཚད་དང་  ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་གསལ་ཏྤྱོག་ཏྤྱོ་བཟྤྱོ་ཞིནམ་ལས་ 

འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་དང་ལེན་སྙན་
ཞུ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༠༤/༠༧/༢༠༡༧ ལུ་ ཡིག་ཨང་ 
ཨེཕི་སི་བི་/ཨེཕི་དང་ ཨེ་/༢༠/༢༠༡༧/༤༢༨ ཅན་
མའི་ཐྤྱོག་ལས་འཐྤྱོབ་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།  
 
འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་རྩིས་
ལྷན་ཁག་འདི་བགོ་བཤའ་འཆང་མི་དང་ སྤྱོ་ནམ་
དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་འདི་ལཱ་འགན་སྡེ་ཁོངས་
ཀྱི་ལྷན་ཁག་ཨིནམ་ལས་ ལས་ཁུངས་གཉིས་ཆ་ར་
གིས་ དབང་འཛིན་དང་ འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་
འཛིན་གྱི་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་ 
རྒྱབ་འགལ་མེད་པའི་བཀའ་རྒྱ་དང་ དབང་ཚད་ཚུ་ 
འགན་འཁུར་དང་སྦྲགས་ གསལ་ཏྤྱོག་ཏྤྱོ་འབད་

བསར་སྤྱོད་མ་འབད་བར་ཡྤྱོདཔ། 
 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ 
འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་དང་ 
འབྲེལ་ཡྤྱོད་ལྷན་ཁག་ཚུ་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་
༡༢/༧/༢༠༡༧ ལུ་ ཡིག་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེ་-
ཨེཆི་ཀིའུ་(ཨེཕི་ཡུ་སི་དྲི་-༠༨)༢༠༡༧/ ༡༩༧༣ 
ཐྤྱོག་ལས་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་གི་གནས་ཚད་
གསར་ཤྤྱོས་འདི་ ཞུ་དགོཔ་སྦེ་སླབ་ཡྤྱོདཔ་
ཨིན།  
 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ འབྲེལ་
ཡྤྱོད་བགོ་བཤའ་འཆང་མི་གི་ལྷན་ཁག་ལས་ 

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་འདི་བགོ་བཤའ་
འཆང་མི་དང་ སྤྱོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་
ལྷན་ཁག་འདི་ལཱ་འགན་སྡེ་ཁོངས་ཀྱི་
ལྷན་ཁག་ཨིནམ་ལས་ ལས་ཁུངས་
གཉིས་ཆ་ར་གིས་ དབང་ཚད་དང་
འགན་འཁུར་ཚུ་གསལ་ཏྤྱོག་ཏྤྱོ་འབད་
བཀོད་དགོཔ་ཨིན།  
 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ 
འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་
དང་ལེན་མཛད་ཡྤྱོད་མི་ཚུ་ལུ་ ངོས་
ལེན་འབད་དེ་ཡྤྱོད་རུང་ གནད་དྤྱོན་
འདི་ བསར་སྤྱོད་མ་འབད་བར་ཡྤྱོདཔ་



ཟུར་སྦྲགས་ - ཁ་ པ། 
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གོ་བ་བརྡ་ལྤྱོག་འགྱོ་མི་ཚུ་བསལ་དགོཔ་འདུག  འདི་གིས་ འབྲུག་
བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ལུ་ འདུས་ཚྤྱོགས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གྲུབ་
ནི་ནང་ ལམ་སྤྱོན་དང་ དགོས་དྤྱོན་ཚུ་གསལ་ཏྤྱོག་ཏྤྱོ་བཀོད་ཐྤྱོག་ལས་ 
ལཱ་འབད་ཚུགསཔ་བཟྤྱོ་འྤྱོང་། འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་དེ་
བདག་སྐྱོང་འཐབ་ནི་གི་ ཁྱབ་ཁོངས་གསལ་ཏྤྱོག་ཏྤྱོ་བཟྤྱོ་ནིའི་དྤྱོན་ལུ་ 
རྒྱབ་འགལ་ཡྤྱོད་པའི་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་གི་ དཀའ་ངལ་
ཚུ་བསལ་དགོཔ་འདུག  

བཀོད་དགོཔ་ཨིན།  འདི་ཡང་ འདི་ཚུ་ གཞུང་
སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་དང་ སྲིད་བྱུས་བརྩམ་ནི་ དེ་
ལས་ གོ་དྤྱོན་རྙོག་དྲགས་ཚུ་བཀག་འཛིན་འབད་
ནི་ནང་ གལ་གནད་ཅན་ཅིག་འབདཝ་ལས་བརྟེན་
ཨིན།  
 
ཞག་དུས་ཀྱི་ཐད་ འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་
གྱིས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ སྤྱོ་ནམ་དང་
ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ལུ་ དྲིས་བསྟུན་འབད་
དགོཔ་སྦེ་སླབ་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།  

བསམ་བཀོད་ག་ནི་ཡང་མ་ལྷྤྱོད་རུང་ སྤྱི་ཚེས་
༩/༡༠/༢༠༡༧ ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚྤྱོགས་ཆུང་
དང་གྲོས་བསྟུན་འབད་བའི་སྐབས་ འབྲུག་
བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་གྱིས་ གནད་དྤྱོན་འདི་
གི་སྐོར་ལས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ སྤྱོ་
ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ལུ་ གོ་བརྡ་
སྤྱོད་ཡྤྱོདཔ་སྦེ་བཤད་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།   
 
ཨིན་རུང་ འབྲེལ་ཡྤྱོད་ལྷན་ཁག་ཚུ་གིས་
གནད་དྤྱོན་འདི་གི་ཐད་ དང་ལེན་རེ་འབད་དེ་
ཡྤྱོད་ཚེ་ མ་སྤྱོད་པར་ཡྤྱོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་
ཡྤྱོདཔ་ཨིན།  

སྦེ་ བཞག་དགོ་མི་དེ་ ལྷན་ཁག་ཚུ་
གིས་དང་ལེན་ཚུ་མཛད་དེ་ཡྤྱོད་ཚེ་ 
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ མ་གནང་
པར་ཡྤྱོདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན།  
 
སྤྱི་ཚེས་༩/༡༠/༢༠༡༧ ལུ་ དམངས་
རྩིས་ཚྤྱོགས་ཆུང་དང་ ཞལ་འཛྤྱོམས་
ཅིག་ཚྤྱོགས་ཡྤྱོད་མི་ནང་ ཚྤྱོགས་ཆུང་
གིས་ འབྲེལ་ཡྤྱོད་ལྷན་ཁག་ཚུ་ལུ་ 
དང་ལེན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཡིག་གུ་ཅིག་
བྲིས་ནི་གི་མཁས་ལེན་མཛད་ཡྤྱོདཔ་
ཨིན།  
 
 

༤.༢ བཀོད་ཚྤྱོགས་ཀྱི་མདྤྱོ་ཆེན་ཚུ་གིས་ འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་
ཀྱི་བདག་སྐྱོང་གི་འདུས་ཚྤྱོགས་འབད་ ལག་ལེན་ཚུ་དྤྱོན་སྨིན་ཐྤྱོག་ལུ་
བསར་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དྤྱོན་ལུ་ རང་དབང་ལངམ་འབད་བྱིན་དགོཔ།  
 
འབྲུག་གི་ཚྤྱོང་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༠ ཅན་མ་དང་ མི་དམངས་
དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མའི་ནང་ལུ་འཁོད་དེ་ཡྤྱོད་དྤྱོ་
བཟུམ་ འཐུས་མི་ཚུ་གཞུང་གིས་གདམ་འཐུ་འབད་དེ་བསྐོ་བཞག་

འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ “འབྲུག་
གི་ཚྤྱོང་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་ མི་
དམངས་དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མ་ 
དེ་ལས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ དུས་རིམ་ལུ་
ཕྱིར་སྤྱོད་འབད་དེ་ཡྤྱོད་པའི་ལམ་སྤྱོན་གེ་རའི་
འཁྲིལ་བསྟུན་དང་འཁྲིལ་ མདྤྱོ་ཆེན་བཀོད་ཚྤྱོགས་
འདི་ འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་གྱི་དབང་སྐྱོང་

བསར་སྤྱོད་མ་འབད་བར་ཡྤྱོདཔ་ཨིན། 
 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ 
འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་དང་ 
འབྲེལ་ཡྤྱོད་ལྷན་ཁག་ཚུ་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་
༡༢/༧/༢༠༡༧ ལུ་ ཡིག་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེ་-
ཨེཆི་ཀིའུ་(ཨེཕི་ཡུ་སི་དྲི་-༠༨)༢༠༡༧/༡༩༧༣ 

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་འདི་བགོ་བཤའ་
འཆང་མི་དང་ སྤྱོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་
ལྷན་ཁག་འདི་ལཱ་འགན་སྡེ་ཁོངས་ཀྱི་
ལྷན་ཁག་ཨིནམ་ལས་ ལས་ཁུངས་
གཉིས་ཆ་ར་གིས་ དབང་ཚད་དང་
འགན་འཁུར་ཚུ་གསལ་ཏྤྱོག་ཏྤྱོ་འབད་
བཀོད་དགོཔ་ཨིན།  



ཟུར་སྦྲགས་ - ཁ་ པ། 
 

འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  ཤྤྱོག་གྲངས་  3 

 

འབད་ཡྤྱོད་པའི་ གཞུང་དབང་ཚྤྱོང་སྡེའི་བཀོད་ཚྤྱོགས་འདི་ གྲོས་ཐག་
ཆོད་མིའི་དབང་འཛིན་མཐྤྱོ་ཤྤྱོས་ཅིག་ཨིན། བཀོད་ཚྤྱོགས་ཀྱི་རང་དབང་
དང་ དབང་ཚད་དེ་ ལམ་སྤྱོན་བྱིན་ནི་དང་ འདུས་ཚྤྱོགས་ཀྱི་དམིགས་
ཡུལ་ཚུ་གྲུབ་ཡྤྱོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟྤྱོ་ནི་ནང་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་
ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་
ཀྱི་བདག་སྐྱོང་བཀོད་ཚྤྱོགས་ཀྱིས་ ལག་ལེན་ཚུ་དྤྱོན་སྨིན་ཐྤྱོག་ལུ་བསར་
སྤྱོད་འབད་ནིའི་དྤྱོན་ལུ་ རང་དབང་ལངམ་འབད་སྤྱོད་ཡྤྱོདཔ་ངེས་
བརྟན་འབད་དགོཔ་དང་ འབྲེལ་ཡྤྱོད་ཁྲིམས་ཀྱི་དྤྱོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ 
ལས་གཡྤྱོག་པའི་དངུལ་ཕྤྱོགས་གཏན་འཁེལ་བཟྤྱོ་ནིའི་དབང་ཚད་ཚུ་
ཡང་ གསལ་ཏྤྱོག་ཏྤྱོ་བཟྤྱོ་དགོཔ་འདུག 

གི་འདུས་ཚྤྱོགས་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ལས་སྡེའི་
གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དང་ ལཱ་འགན་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་
དང་ དྤྱོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ མཛད་ཐབས་ལུ་ ཁྲིམས་
མཐུན་གྱི་དབང་ཆ་དང་ རང་དབང་ཚུ་སྤྱོད་དགོཔ་
ཨིན་” ཟེར་སྙན་ཞུ་འབད་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།  
 
 
 

ཐྤྱོག་ལས་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་གི་གནས་ཚད་
གསར་ཤྤྱོས་འདི་ ཞུ་དགོཔ་སྦེ་སླབ་ཡྤྱོདཔ་
ཨིན།  
 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ འབྲེལ་
ཡྤྱོད་བགོ་བཤའ་འཆང་མི་གི་ལྷན་ཁག་ལས་ 
བསམ་བཀོད་ག་ནི་ཡང་མ་ལྷྤྱོད་རུང་ སྤྱི་ཚེས་
༩/༡༠/༢༠༡༧ ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚྤྱོགས་ཆུང་
དང་གྲོས་བསྟུན་འབད་བའི་སྐབས་ འབྲུག་
བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་གྱིས་ གནད་དྤྱོན་འདི་
གི་སྐོར་ལས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ སྤྱོ་
ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ལུ་ གོ་བརྡ་
སྤྱོད་ཡྤྱོདཔ་སྦེ་བཤད་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།   
 
ཨིན་རུང་ འབྲེལ་ཡྤྱོད་ལྷན་ཁག་ཚུ་གིས་
གནད་དྤྱོན་འདི་གི་ཐད་ དང་ལེན་རེ་འབད་དེ་
ཡྤྱོད་ཚེ་ མ་སྤྱོད་པར་ཡྤྱོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་
ཡྤྱོདཔ་ཨིན།  

 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ 
འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་
དང་ལེན་མཛད་ཡྤྱོད་མི་ཚུ་ལུ་ ངོས་
ལེན་འབད་དེ་ཡྤྱོད་རུང་ གནད་དྤྱོན་
འདི་ བསར་སྤྱོད་མ་འབད་བར་ཡྤྱོདཔ་
སྦེ་ བཞག་དགོ་མི་དེ་ ལྷན་ཁག་ཚུ་
གིས་དང་ལེན་ཚུ་མཛད་དེ་ཡྤྱོད་ཚེ་ 
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ མ་གནང་
པར་ཡྤྱོདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན།  
 
སྤྱི་ཚེས་༩/༡༠/༢༠༡༧ ལུ་ དམངས་
རྩིས་ཚྤྱོགས་ཆུང་དང་ ཞལ་འཛྤྱོམས་
ཅིག་ཚྤྱོགས་ཡྤྱོད་མི་ནང་ ཚྤྱོགས་ཆུང་
གིས་ འབྲེལ་ཡྤྱོད་ལྷན་ཁག་ཚུ་ལུ་ 
དང་ལེན་ཚུ་གི་སྐྐཽར་ལས་ ཡིག་གུ་ཅིག་
བྲིས་ནི་གི་མཁས་ལེན་མཛད་ཡྤྱོདཔ་
ཨིན། 
 
 
 



ཟུར་སྦྲགས་ - ཁ་ པ། 
 

འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  ཤྤྱོག་གྲངས་  4 

 

༤.༣ གཞུང་གིས་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་བཟའ་སྤྱོད་ཉེན་སྲུང་གསྤྱོག་འཇོག་དང་ ལྷྤྱོ་
ཨེ་ཤི་ཡ་ལུང་ཕྤྱོགས་མཐུན་འབྲེལ་ཚྤྱོགས་པའི་བཟའ་སྤྱོད་ཉེན་སྲུང་
གསྤྱོག་འཇོག་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་དྤྱོན་ལུ་ མ་དངུལ་ལངམ་འབད་བགོ་
བཀྲམ་འབད་དགོཔ།   
                                                          
འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་བཟའ་སྤྱོད་ཉེན་
སྲུང་གསྤྱོག་འཇོག་དང་ ལྷྤྱོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལུང་ཕྤྱོགས་མཐུན་འབྲེལ་ཚྤྱོགས་
པའི་བཟའ་སྤྱོད་ཉེན་སྲུང་གསྤྱོག་འཇོག་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་ནང་ མ་
དངུལ་ལངམ་འབད་མེད་མི་དེ་ གདྤྱོང་ལེན་ངོ་མ་གཅིག་ཨིན་པས། 
བཟའ་སྤྱོད་གསྤྱོག་འཇོག་དེ་གིས་ ཆར་ཆུ་དཀོན་ནི་དང་ ས་ཡྤྱོམ་ ཆུ་
རུད་ དེ་ལས་ རང་བཞིན་ ཡང་ཅིན་ མི་གིས་བཟྤྱོ་བཟྤྱོ་བའི་རྐྱེན་ངན་
ལ་སྤྱོགས་པའི་ འཚུབ་རྡྤྱོལ་གྱི་གནས་སངས་ཚུ་ནང་ཕན་ཐྤྱོགས་འབྱུང་
འྤྱོང་། དེ་གིས་འབད་ གསྤྱོག་འཇོག་འདི་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་དང་ 
འདི་བཟུམ་མའི་གལ་ཅན་གྱི་གསྤྱོག་འཇོག་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐྤྱོག་ལུ་
གསྤྱོག་འཇོག་འབད་ནིའི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་གྲུབ་ནིའི་དྤྱོན་ལུ་ 
གཞུང་གིས་ འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ལུ་ མ་དངུལ་ཚུ་
ལངམ་འབད་བྱིན་ཡྤྱོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟྤྱོ་དགོ། 

འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ བཀོད་
ཚྤྱོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛྤྱོམས་ཐེངས་༩༨ པའི་ནང་ 
ཚྤྱོང་སྡེ་ལུ་ཕན་གནྤྱོད་ཚུ་དང་བཅས་སྐབས་བབས་
ཀྱི་མི་རྤྱོབས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འཚུབ་རྡྤྱོལ་གྱི་
གནས་སངས་སྐབས་ བསྐྱར་བཟྤྱོ་འབད་ཡྤྱོད་པའི་
མཛྤྱོད་ཆས་ཀྱི་སྐོར་ལས་གསལ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡྤྱོདཔ་
ཨིན། འདི་ལུ་ བཀོད་ཚྤྱོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་བཟའ་
སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ལུ་ འབྲེལ་ཡྤྱོད་ལྷན་ཁག་
ཨིན་མི་ སྤྱོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ལུ་ 
སྲིད་བྱུས་དང་ འཆར་དངུལ་གྱི་ཕན་གནྤྱོད་ཚུ་གི་ 
བསྐྱར་ཞིབ་མཛད་དེ་ འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་
འཛིན་ཚད་ལུ་ ཐག་གཅད་དང་ ཐབས་བྱུས་ཀྱི་
བཀའ་སླྤྱོབ་གནང་ནི་གི་དྤྱོན་ལས་ འདྲི་བསྟུན་
འབད་དགོ་པའི་བཀའ་སླྤྱོབ་གནང་སྟེ་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།     
 
འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ འདི་གི་
རྒྱལ་ཡྤྱོངས་བཟའ་སྤྱོད་མཛྤྱོད་ཆས་གསྤྱོག་འཇོག་
གནས་སངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༧ 
ལུ་ བཀོད་ཚྤྱོགས་ཞལ་འཛྤྱོམས་ཐེངས་༩༨ པའི་
ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡྤྱོདཔ་སྦེ་བཤད་ཡྤྱོདཔ་ཨིན། 
གྲོས་འཆར་གྱི་ཟིན་བྲིས་འདི་ སྤྱོ་ནམ་དང་ནགས་

ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་བསར་སྤྱོད་འབད་ཡྤྱོདཔ། 
 
གྲོས་འདེབས་འདི་ ཆ་ཤས་ཅིག་བསར་སྤྱོད་
འབད་དེ་ཡྤྱོད་དགོ་མི་དེ་ཡང་ གྲོས་འཆར་གྱི་
ཟིན་བྲིས་འདི་ བཟྤྱོ་སྟེ་ སྤྱོ་ནམ་དང་ནགས་
ཚལ་ལྷན་ཁག་ལུ་ཕུལ་ཏེ་ཡྤྱོད་མི་ལས་བརྟེན་
ཨིན།  
 
 

འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ 
དང་ལེན་ཚུ་འགོ་བཙུགས་འབད་དེ་
འདུག  



ཟུར་སྦྲགས་ - ཁ་ པ། 
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ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་མི་རྗེ་བྤྱོན་པྤྱོ་ལུ་ གློག་འཕྲིན་
ཐྤྱོག་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དྤྱོན་ལས་ ཕུལ་ཡྤྱོད་པའི་
སྙན་ཞུ་ཡང་འབད་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།  

༤.༤ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་བཟའ་སྤྱོད་ཉེན་སྲུང་གསྤྱོག་འཇོག་གི་ ཉུང་མཐའི་ཚད་
གཞི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ། 
  
རྒྱལ་ཡྤྱོངས་བཟའ་སྤྱོད་ཉེན་སྲུང་གསྤྱོག་འཇོག་གི་ཉུང་མཐའི་ཚད་གཞི་
རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་འདི་ སྤྱི་ལྤྱོ་༡༩༨༩ གི་ལྤྱོ་ལས་རང་གཏན་
འབེབས་འབད་ནུག འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་འགོ་བཙུགས་
པའི་དུས་ཡུན་ལས་བཟུང་སྟེ་ ད་ལྤྱོའི་བཟའ་སྤྱོད་གསྤྱོག་འཇོག་གི་ཚད་
གཞི་རྩིས་བཏྤྱོན་འབད་མི་དེ་ མི་འབྤྱོར་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དང་འཁྲིལཝ་
ད་ འབྲེལ་ཆགས་མེདཔ་སྤྱོང་ཡྤྱོདཔ་དང་ དེ་གིས་ འཚུབ་རྡྤྱོལ་གྱི་
གནས་སངས་དང་ རང་བཞིན་གྱི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་མི་ལང་ནི་
ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་འབྱུང་ཉེ་བའི་
རྐྱེན་ངན་གྱི་དྤྱོན་ལུ་ རྐྱེན་ངན་གྲ་སྒྲིག་གི་འཆར་གཞིའི་ཆ་ཤས་ཅིག་
འབད་ ད་ལྤྱོའི་བཟའ་སྤྱོད་གསྤྱོག་འཇོག་གི་ཚད་གཞི་འདི་ བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་བྱུང་སྟེ་འདུག 

འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚེས་
༠༦/༠༥/༢༠༡༦ ལུ་ཚྤྱོགས་ཡྤྱོད་པའི་ བཀོད་
ཚྤྱོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛྤྱོམས་ཐེངས་༩༤ པའི་ནང་ མི་
རྤྱོབས་ཡར་སེང་ལས་བརྟེན་ བཟའ་སྤྱོད་ཉེན་སྲུང་
གསྤྱོག་འཇོག་མ་ལངས་པར་ཡྤྱོདཔ་ལས་ བསྐྱར་
བཟྤྱོ་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡྤྱོདཔ་ཨིན། འདི་
གི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལྤྱོ་༢༠༡༥ གི་མི་རྤྱོབས་ཀྱི་གྱངས་
ཁ་དང་འཁྲིལ་ སྤྱོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་
ལུ་ དགོས་མཁོའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་དང་ 
འཆར་དངུལ་གྱི་ཕན་གནྤྱོད་ཚུ་བཅས་ མཛྤྱོད་ཆས་
གསརཔ་གསྤྱོག་འཇོག་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་
ཕུལ་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།  

ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་བསར་སྤྱོད་འབད་ཡྤྱོདཔ་
ཨིན། 
 
སྤྱོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ལུ་ མི་
རྤྱོབས་ཡར་སེང་ལས་བརྟེན་ བཟའ་སྤྱོད་ཉེན་
སྲུང་གསྤྱོག་འཇོག་མ་ལངས་པར་ཡྤྱོདཔ་དང་ 
བསྐྱར་བཟྤྱོ་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡྤྱོདཔ།  
 
ཁ་གསལ་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༠༧/༠༧/༢༠༡༧ ལུ་
ཚྤྱོགས་ཡྤྱོད་པའི་ བཀོད་ཚྤྱོགས་ཀྱི་ཞལ་
འཛྤྱོམས་ཐེངས་༩༩ པའི་ནང་ ཞུ་བ་ཕུལ་
ཡྤྱོདཔ།  

 
འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་
དང་ལེན་འབད་ཡྤྱོད་མི་ཚུ་ལུ་ རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ངོས་ལེན་ཡྤྱོདཔ་
ཨིན། ཨིན་རུང་ གྲོས་འཆར་དང་ 
ལས་སྣ་ཚུ་གི་ལག་ལེན་ངེས་བདེན་རེ་
ཡྤྱོད་ཚེ་ འཕྤྱོ་མཐུད་བསྐྱར་ཞིབ་མཛད་
དེ་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་གནང་
དགོཔ་ཨིན།   
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༤.༥ འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ མི་སྡེ་དང་ ཚྤྱོང་འབྲེལ་གྱི་
ལས་སྣ་གཉིས་ཆ་ར་ སྙན་ཞུ་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་
འབད་དགོཔ།  
 
འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ མི་སྡེ་དང་ ཚྤྱོང་འབྲེལ་གཉིས་
ཆ་རའི་ལས་སྣ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་འདུག ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ འབྲུག་
བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ལག་ལེན་འདི་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ལག་
ལེན་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་འདུག འབྲུག་
བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ མི་སྡེའི་ལས་སྣ་
ཚུ་གི་ཐད་ ཚད་འཇལ་ནི་དང་ སྙན་ཞུ་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་མིན་
འདུག འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་
ལས་སྣ་ཚུ་གི་ཐད་ དྭངས་གསལ་དང་ འགན་འཁྲི་ དེ་ལས་ ཁུངས་
དག་ཅན་གྱི་གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་ཚུ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནིའི་དྤྱོན་ལུ་ འབྲུག་
བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ ཀུན་ཚང་གི་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་དེ་ 
གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག 
 

འཛིན་སྐྱོང་གིས་ འདས་པའི་ལྤྱོ་ངོ་ཚུ་ནང་ གནད་
དྤྱོན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ བཀོད་ཚྤྱོགས་ལུ་གྲོས་
འཆར་བཀོད་དེ་ཡྤྱོད་རུང་ གསལ་ཧིང་དང་ 
དབང་འཛིན་མེདཔ་ལས་ འྤྱོས་ལྡན་གྱི་གྲོས་ཐག་
ཅིག་ཆོད་མ་ཚུགས་པར་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།  

བསར་སྤྱོད་འབད་ཡྤྱོདཔ། 
 
འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ འདི་
གི་ལྤྱོ་བསར་མདྤྱོ་ཆེན་སྙན་ཞུ་དེ་ བགོ་བཤའ་
འཆང་མི་ཚུ་ལུ་ གསལ་ཞུ་ཕུལ་དྤྱོ་ཡྤྱོདཔ་དང་ 
འདི་ནང་ མི་སྡེ་ལས་སྣའི་སྙན་ཞུ་ནང་ཚུད་
པའི་ མི་སྡེའི་ལས་དྤྱོན་གྱི་དྤྱོན་ཚན་ཅིག་སྤྱོ་སྤྱོ་
འབད་བཀོད་དེ་འདུག འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་
འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ མི་སྡེའི་ལས་སྣ་ཚུ་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་ནི་འདི་ སྤྱི་ལྤྱོ་༢༠༡༥ གི་ལྤྱོ་འགོ་
བཙུགས་ཁམས་ལས་ འགོ་བརྩམ་འབད་དེ་
འདུག    

 
 

༤.༦ འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ མི་སྤྱོབས་སྲིད་བྱུས་དང་འཛིན་
སྐྱོང་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ།  
 
འདུས་ཚྤྱོགས་ག་ཅི་འབད་རུང་ འཇོན་ཐངས་ཅན་གྱི་ཐྤྱོག་ལུ་བསར་

འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཚྤྱོང་སྡེ་གི་སྤྱོམ་ཆུང་དང་བསྟུན་ 
འདིའི་མི་སྤྱོབས་ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་འདུག 
གནས་སྤྱོར་དང་ གོ་གནས་ཡར་སེང་ དེ་ལས་ 
འཛུལ་ཞུགས་དང་ དགོངས་ཞུ་ཚུ་ཚུད་པའི་ ལཱ་
གཡྤྱོག་གི་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ ལས་གཡྤྱོག་ལྷན་

བསར་སྤྱོད་འབད་དེ་ཡྤྱོདཔ་ཨིན། 
 
འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་འདི་གི་
མི་སྤྱོབས་ཐྤྱོན་སྐྱེད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ འཛིན་
སྐྱོང་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་གི་དྤྱོན་ལས་ དང་
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སྤྱོད་འབད་ནིའི་དྤྱོན་ལུ་ ཚད་ལྡང་དང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་མི་སྤྱོབས་སྲིད་
བྱུས་དང་འཛིན་སྐྱོང་འདི་ སྔ་གོང་ལས་ཚང་དགོཔ་ཨིན། འབྲུག་བཟའ་
སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ འཛིན་
སྐྱོང་གི་ལག་ལེན་མེད་མི་ལས་བརྟེན་པའི་ མི་སྤྱོབས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སྣ་
ཚྤྱོགས་གདྤྱོང་ལེན་འབད་དགོཔ་ཐྤྱོན་ཏེ་འདུག  

འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ལས་གཡྤྱོགཔ་ཚུ་གིས་ རང་
སྤྱོའི་ལཱ་ཚུ་དྤྱོན་སྨིན་ཐྤྱོག་ལུ་འབད་ནི་ནང་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་
དང་ སྤྱོ་སྣང་ཅན་གྱི་ལཱ་གི་གནས་སངས་བཟྤྱོ་ནིའི་དྤྱོན་ལུ་ སྤྱོ་འཐུས་
དང་ གནས་སྤྱོར་ སྤྱོང་བརྡར་ གོ་གནས་ཡར་སེང་ བསྐོ་བཞག་ དེ་
ལས་ དགོངས་ཞུ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ད་ལྤྱོའི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ ཡར་དྲག་
དང་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་འདུག འདི་བཟུམ་མའི་སྲིད་བྱུས་དང་ 
ལག་ལེན་ལེགས་ཤྤྱོམ་ཚུ་གིས་ འདུས་ཚྤྱོགས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་ནི་
ནང་ བརྩྤྱོན་ཤུགས་སྤྱོམ་བསྐྱེད་འྤྱོང་། དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་
ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ དྭངས་གསལ་དང་འགན་འཁྲི་ཡར་རྒྱས་གཏང་
ནིའི་དྤྱོན་ལུ་ སྲིད་བྱུས་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དྤྱོན་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་
ཐྤྱོག་ལུ་ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ཡྤྱོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟྤྱོ་དགོ།   

ཁག་དང་འཁྲིལ་ སྤྱི་ལྤྱོ་༢༠༡༣ ལུ་ དག་བཅོས་
འབད་དེ་འདུག སྤྱི་ལྤྱོ་༢༠༡༣ ལས་རང་ ཕན་
བདེ་དང་ ལས་འབྲེལ་ དེ་ལས་ལ་རྟྤྱོག་གི་ལམ་
ལུགས་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག  

ལེན་སྣ་ཚྤྱོགས་འབད་དེ་འདུག 
 
འདི་གིས་མ་ཚད་ འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་
འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་
འཛིན་དང་ འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ 
དེ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་
བར་ན་ སྤྱི་ཚེས་༠༩/༡༠/༢༠༡༧ ལུ་ ཞལ་
འཛྤྱོམས་ཅིག་ཚྤྱོགས་ཡྤྱོད་མི་ནང་ འདིའི་
འཛིན་སྐྱོང་གིས་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གནད་དྤྱོན་
ཚུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།  
༡) ལཱ་གཡྤྱོག་གི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་མ་
འདི་ གསར་བཟྤྱོ་དང་ མཉམ་སྡེབ་འབད་
ཡྤྱོདཔ།  
༢) ཚྤྱོང་སྡེ་གི་སྤྱོམ་ཆུང་དང་བསྟུན་ འདིའི་མི་
སྤྱོབས་ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་ཡྤྱོདཔ།  
༣) གནས་སྤྱོར་དང་ གོ་གནས་ཡར་སེང་ 
འཛུལ་ཞུགས་དང་ དགོངས་ཞུ་ཚུ་ཚུད་པའི་ 
ལཱ་གཡྤྱོག་གི་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ ལས་གཡྤྱོག་
ལྷན་ཁག་དང་འཁྲིལ་ སྤྱི་ལྤྱོ་༢༠༡༣ ལུ་ དག་
བཅོས་འབད་དེ་ཡྤྱོདཔ། དང་ 
༤) སྤྱི་ལྤྱོ་༢༠༡༣ ལས་རང་ ཕན་བདེ་དང་ 
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ལས་འབྲེལ་ དེ་ལས་ལ་རྟྤྱོག་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་
གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡྤྱོདཔ། 
འདི་གིས་མ་ཚད་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ མི་སྤྱོབས་
ཐྤྱོན་སྐྱེད་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཨམ་གསར་བཟྤྱོ་འབད་
དེ་ ལས་བྱེད་པ་ཡྤྱོངས་ལུ་ གོ་བརྡ་ཚུ་ཡང་
འབད་ནུག ཡྤྱོངས་བསྤྱོམས་ལུ་ ལས་བྱེད་
པའི་གྱངས་ཁ་འདི་ སྤྱི་ལྤྱོ་༢༠༡༤ ལས་ ད་
ལྤྱོ་ཚུན་ བརྒྱ་ཆ་༣༢༦ (གླ་རྔན་དང་ ཁག་
འབག་ ཇི་ཨི་པི་ཚུ་རྩིས)ལུ་ ཡར་སེང་འབད་
དེ་འདུག  

༤.༧ འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ གསྤྱོག་འཇོག་འབད་ནི་དང་ 
སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ནི་ དེ་ལས་ གཞི་རྟེན་བཟའ་སྤྱོད་བཟྤྱོ་སྤྱོར་གྱི་དྤྱོན་
ལུ་ དེང་སང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ལངམ་འབད་བཟྤྱོ་དགོཔ།  
རྒྱལ་ཡྤྱོངས་ལུ་ དུས་ཨ་རྟག་རང་ ཟད་འགྲོ་གཏང་ཚུགས་པའི་བཟའ་
ཆས་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོ་པའི་འགན་དབང་ཡྤྱོདཔ་ད་ འབྲུག་
བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ལུ་ བཟའ་ཆས་ཚུ་འཇོན་ཐངས་ཅན་གྱི་སྒོ་
ལས་ གསྤྱོག་འཇོག་འབད་ནི་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ནི་གི་མཐུན་རྐྱེན་
ཚུ་ལངམ་འབད་མིན་འདུག བཟའ་ཆས་ཚུ་གི་གནས་ཡུན་ཡར་སེང་
འབད་མི་གིས་མ་དྤྱོ་བར་ ཁོང་རའི་ཚྤྱོང་ཁང་ཚུ་ལུ་ སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་
ཐྤྱོན་སྐྱེད་བྱིན་ཚུགས་ནི་དང་ དུས་མིན་གྱི་དུས་ཚྤྱོད་ཁར་ གོང་ཚད་ཚུ་

འཛིན་སྐྱོང་གིས་ དུས་ཡུན་རིངམ་སྦེ་གསྤྱོག་འཇོག་
འབད་ནི་མ་ལངས་པའི་ ཕུན་ཚྤྱོགས་གླིང་དང་ 
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ དེ་ལས་ དགེ་ལེགས་
ཕུག་གི་མཛྤྱོད་ཁང་ཚུ་ ཉམས་བཅོས་འབད་ཡྤྱོདཔ་
སྦེ་བཤད་ཡྤྱོདཔ་ཨིན། འདི་གིས་མ་ཚད་ གཞུང་
གི་ཁ་ཐུག་ལས་མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་པ་ཅིན་ 
དེང་སང་གི་མཛྤྱོད་ཁང་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་ དེ་ལས་ 
བཟའ་སྤྱོད་བཟྤྱོ་སྤྱོར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ལངམ་སྦེ་
གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ཨིན།  

ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་བསར་སྤྱོད་འབད་ཡྤྱོདཔ། 
 
འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ 
མཛྤྱོད་ཁང་ཚུ་ ཉམས་བཅོས་འབད་དེ་འདུག  

འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ 
གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་དང་ དེང་སང་གི་
མཛྤྱོད་ཁང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་བཟྤྱོ་བསྐྲུན་
འབད་ནི་གི་དྤྱོན་ལས་ གཞུང་གི་
གྲོགས་རམ་ མ་དངུལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་
འདུག 
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རྩ་བརྟན་བཟྤྱོ་འྤྱོང་།  

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ གནམ་གཤིས་ཀྱི་གནས་སངས་སྐྱོ་དྲགས་དང་ 
ནད་འབུབ་མངམ་འབད་འཐྤྱོན་མི་ལས་བརྟེན་པའི་གྱོང་གུད་ཚུ་མར་ཕབ་
འབད་ཚུགས་མི་ དེང་སང་གི་ གསྤྱོག་འཇོག་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་
མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་གསར་བཟྤྱོ་འབད་དགོ། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ལྷན་
ཐབས་ཀྱི་ཕན་ཁུངས་ཡྤྱོད་པའི་ བཟའ་སྤྱོད་བཟྤྱོ་སྤྱོར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་བཟྤྱོ་
སྟེ་ བཟའ་ཆས་ཚུ་གི་གནས་ཡུན་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་དགོཔ་ཡང་འདུག 
འདི་གིས་ ཚུལ་མིན་ཐྤྱོག་ལུ་གསྤྱོག་འཇོག་འབད་མི་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་
འབད་མི་ དེ་ལས་ བཟའ་ཆས་མེདཔ་ཐལ་མི་ལས་བརྟེན་པའི་གྱོང་
གུད་ཀྱི་ ཆུད་ཟད་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་འྤྱོང་། 

༤.༨ འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་གྱི་ལམ་
ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟྤྱོ་དགོཔ། 
བཟའ་ཆས་ཀྱི་སྤུས་ཚད་དང་ཉེན་སྲུང་དང་འབྲེལ་བའི་ དམ་འཛིན་གཙྤྱོ་
བྤྱོ་ཚུ་ དྤྱོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྤུས་ཚད་དམ་འཛིན་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་
རག་ལསཔ་ཨིན། སྤུས་ཚད་དམ་འཛིན་སྡེ་ཚན་འདི་ ལཱ་དང་འགན་
ཁུར་གསལ་ཏྤྱོག་ཏྤྱོ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ བསར་སྤྱོད་འབད་དེ་འདུག། 
དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ ཤེས་ཚད་ལྡན་པའི་ལས་
བྱེདཔ་ལངམ་འབད་བཙུགས་ཏེ་ སྡེ་ཚན་འདི་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟྤྱོ་དགོཔ་
འདུག དྤྱོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྤུས་ཚད་དམ་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་

འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ནང་འཁོད་
ཚད་འཛིན་སྡེ་ཚན་འདི་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟྤྱོ་ཡྤྱོདཔ་དང་ 
འདི་ལྷག་པར་དུ་ལེགས་བཅོས་འབད་ཐབས་ལུ་ 
འཕལ་མགྱོགས་རང་ ལུང་ཕྤྱོགས་ཡིག་ཚང་ཚུ་
ནང་གཏང་ནི་གི་དྤྱོན་ལས་ ལས་བྱེད་པ་ཁ་སྐོང་
བཙུགས་ནི་ཨིན།  

བསར་སྤྱོད་འབད་ཡྤྱོདཔ། 
 
འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ནང་
འཁོད་ཚད་འཛིན་སྡེ་ཚན་དང་ ལུང་ཕྤྱོགས་
ཡིག་ཚང་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟྤྱོ་ཡྤྱོད་པའི་སྙན་ཞུ་
འབད་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།  

 



ཟུར་སྦྲགས་ - ཁ་ པ། 
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ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་དང་ བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་ 
དེ་ལས་ གསྤྱོག་འཇོག་འབད་ནི་ནང་ ཁྱད་རིག་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་མི་གིས་
མ་དྤྱོ་བར་ ཉུང་དྲགས་འབད་ཆུད་ཟད་འགྱོ་ནི་དང་ མེདཔ་ཐལ་ནི་ཚུ་
ངེས་བརྟན་བཟྤྱོ་འྤྱོང་།    

དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ རྩིས་ཞིབ་ཚྤྱོགས་
ཆུང་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་དང་ མི་དམངས་དངུལ་རྩིས་བཅའ་
ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁོང་གི་གྲུབ་
འབྲས་ཚུ་ བཀོད་ཚྤྱོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ནིའི་དྤྱོན་ལུ་ ནང་འཁོད་
རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་ལུ་ རང་དབང་ལངམ་འབད ་བྱིན་དགོ། ནང་འཁོད་
རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཕན་དེ་ཡང་ ཉམས་མྤྱོང་ཅན་དང་ ཤེས་ཚད་ཅན་གྱི་ལས་
བྱེདཔ་འཐེབ་བཙུགས་ཐྤྱོག་ལས་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟྤྱོ་དགོཔ་འདུག  

༤.༩ འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ བཀྲམ་སྤེལ་-མཁོ་འདྤྱོད་
འབྲེལ་བའི་གདྤྱོང་ལེན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འབྲེལ་མཐུན་དང་དངོས་
ཡྤྱོད་ཀྱི་ མཁོ་སྒྲུབ་འཆར་གཞིའི་གཞི་བཀོད་བཟྤྱོ་དགོཔ།  
འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ལྤྱོ་བསར་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་འཆར་
གཞི་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོཔ་དང་ མཁོ་སྒྲུབ་འཆར་གཞིའི་དྤྱོན་ལུ་ ཚད་
ལྡན་གྱི་དཔེ་གཞི་བཟྤྱོ་དགོ། མཁོ་སྒྲུབ་བྱ་རིམ་གྱི་ལག་ལེན་གཙྤྱོ་བྤྱོའི་
བརྡ་མཚྤྱོན་ཚུ་དང་ མཁོ་སྒྲུབ་བྱ་རིམ་གྱི་དུས་མཚམས་ལ་རྟྤྱོགས་དང་
ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་སྙན་ཞུའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ གསལ་ཏྤྱོག་ཏྤྱོག་འབད་བཀོད་
དགོ། འདི་གིས་ འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ངེས་བདེན་

འཛིན་སྐྱོང་གིས་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་བརྩམ་
ཡྤྱོདཔ་དང་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་དང་ སྙན་ཞུ་
ཕུལ་ནིའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་དངོས་ལྡན་དང་ འཇམ་
ཏྤྱོང་ཏྤྱོ་ དེ་ལས་ འབྲེལ་མཐུན་བཟྤྱོ་ཐབས་ལུ་ 
མཁོ་མངག་ཡིག་གུ་དང་ མཁོ་སྒྲུབ་ དེ་ལས་ 
འཐྤྱོབ་བརྗོད་ཚུ་བཀོད་ནི་གི་དྤྱོན་ལས་ ལས་བྱེད་
པ་ཚུ་གསར་བཙུགས་འབད་ཡྤྱོདཔ་ཨིན། 

བསར་སྤྱོད་འབད་ཡྤྱོདཔ།  
 
འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་་མཁོ་
སྒྲུབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་བརྩམ་ཡྤྱོདཔ་དང་ མི་
སྤྱོབས་ལྷན་འཐེབ་གསར་བཙུགས་འབད་ཡྤྱོད་
པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།  

 



ཟུར་སྦྲགས་ - ཁ་ པ། 
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གྱི་དུས་ཚྤྱོད་ཁར་ ངེས་བདེན་གྱི་འབྤྱོར་ཚད་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཚུགས་
པའི་ ལུགས་མཐུན་གྱི་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་བཟྤྱོ་ཚུགས་པའི་ཁར་ ཆད་
སྐྱོན་དང་ ལྤྱོག་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དྤྱོན་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་
ཚུགསཔ་བཟྤྱོ་འྤྱོང་། འདི་བཟུམ་མའི་ལམ་ལུགས་ཀྱིས་ སྐྱེལ་འདྲེན་
དང་ གསྤྱོག་འཇོག་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ དྤྱོན་སྨིན་ཐྤྱོག་ལུ་བགོ་བཀྲམ་
འབད་ནི་ནང་ཕན་ཐྤྱོགས་ནི་འབྱུང་ནི་དང་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་འབད་བཀོ་
གཏང་ནི་ལས་སྔོན་འགོག་འབད་འྤྱོང་། 

 


