
ཟུར་སྦྲགས་ - ཆ་པ། 
 

སློབ་གྲྭའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་རིམ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  ཤློག་གྲངས་ 1 
 

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་            :         སློབ་གྲྭའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་རིམ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དློན་ཨང་༡༤༤༢༡) 
རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་ཚེས་གྲངས་    :         ༡༢/༠༩/༢༠༡༦ - ༣༠/༡༡/༢༠༡༦ ཚུན། 
སྙན་ཞུ་ཕྱིར་སློད་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་     :         ༠༨/༠༥/༢༠༡༧ ལུ།  
ལས་སྡེ་གི་མིང་             :         སློབ་གྲྭ་ཤེས་ཡློན་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག 

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

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

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

༡ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་དློན་ལས་ གནས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ཚད་བཟུང་བཞེས་སྒོའི་དགོས་
མཁོ་གསར་བཟློ་འབད་དགོཔ་ཨིན།  
 
ཟས་བཅུད་ཉུང་བའི་ན་ཚ་ཚུ་གིས་ ཨ་ལློ་ཚུ་གི་གཟུགས་ཁམས་དང་ སེམས་ཀྱི་
འཕློད་བསྟེན་ལུ་ ཡུན་རིང་གྱི་བྱེམ་ཤུགས་ཕློགཔ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒྱགས་སྐལ་གྱི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་བའི་ཉིན་ལྟར་གྱི་བཞེས་སྒོ་
ཚུ་གིས་ ལློ་ན་སློ་སློ་ཨིན་པའི་ཨ་ལློ་ཚུ་གི་དགོས་མཁོ་ལུ་ མ་མཉམ་པར་ཡློདཔ་ 
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡློདཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ སློབ་གྲྭ་ཚུ་གི་ཚད་བཟུང་བཞེས་
སྒོའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་གི་ཐློག་ལས་ བཞེས་སྒོ་བྱིན་ཡློདཔ་ངེས་བརྟན་བཟློ་ཐབས་ལུ་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་དློན་ལས་ གནས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ཚད་བཟུང་
བཞེས་སྒོའི་དགོས་མཁོ་ཅིག་གསར་བཟློ་འབད་དགོཔ་ཨིན།  
 
འདི་གིས་མ་ཚད་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་: 

ལྷན་ཁག་གིས་གཤམ་འཁོད་ཀྱི་དང་ལེན་ཚུ་འབད་ཡློད་པའི་ སྙན་ཞུ་
འབད་ཡློདཔ་ཨིན།  

1. ཚད་བཟུང་བཞེས་སྒོའི་བརྟག་ཞིབ་: 
 
ཀ་ སློབ་གྲྭའི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་ནང་ ཟས་བཅུད་ཀྱི་རྫས་སློར་ཚུ་ངོས་

འཛིན་འབད་ནི།  
ཁ་ ལློ་ན་སློ་སློའི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ བཞེས་སྒོ་བཟའ་ཡློདཔ་དང་ 

ཟས་བཅུད་བཟའ་ཡློད་པའི་དཔྱ་སྙོམས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་བཏློན་ནི།  
ག་ གདམ་འཐུ་འབད་བའི་སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ཟས་

བཅུད་བཟའ་ཡློད་པའི་དཔྱ་སྙོམས་ཀྱི་གནས་ཡློད་ཁྱད་པར་
ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི།  

ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་བསྟར་སློད་
འབད་ཡློདཔ། 
 
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་ ད་ལྟློ་
ཚད་བཟུང་བཞེས་སྒོའི་བརྟག་
ཞིབ་དང་ སློབ་གྲྭའི་གཟུགས་
ཁམས་དང་ སློབ་གྲྭའི་སློ་ནམ་ 
དེ་ལས་ སློབ་གྲྭའི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་ 
གཅིག་ཁར་སློམ་པའི་ཐབས་
ལམ་ དེ་ལས་ བཟའ་འཐུང་
གི་རིགས་ཚུ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་ནི་ཚུ་ འགོ་བཙུགས་

  
སྤྱི་ལློ་༢༠༡༨ སྤྱི་
ཟླ་༦ པ་ཚུན་གྱི་
ཞག་དུས་འདུག  



ཟུར་སྦྲགས་ - ཆ་པ། 
 

སློབ་གྲྭའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་རིམ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  ཤློག་གྲངས་ 2 
 

 
 དགོས་མཁོའི་ཚད་གཞི་དང་མཉམ་ནི་གི་དློན་ལས་ རྒྱགས་སྐལ་ཚད་གཞི་

འདི་ སྙོམ་མཐུན་བཟློ་དགོཔ་ཨིན།  
 ཚད་བཟུང་བཞེས་སྒོའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཟས་ཐློ་བཟློ་དགོཔ་ཨིན།  
 བཞེས་སྒོ་གི་རྣམ་གྲངས་ཡར་སེང་འབད་དགོཔ་ཨིན། དང་ 
 ཟས་ཐློ་བསྐྱར་ལློག་འབད་ནི་མར་ཕབ་འབད་ཡློདཔ་ཨིན།  

ང་ འདི་ འཚློ་རྟེན་ཕློགས་བསྐྱར་བཟློ་འབད་ནིའི་གྲོས་འཆར་
བཀོད་ནི་གི་ཚད་གཞི་ཨིན།  

 

2. སློབ་གྲྭའི་གཟུགས་ཁམས་དང་ སློབ་གྲྭའི་སློ་ནམ་ དེ་ལས་ 
སློབ་གྲྭའི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་ གཅིག་ཁར་སློམ་པའི་ཐབས་ལམ་: 
 
ཀ་ སྲིད་བྱུས་འདི་གི་ཐློག་ལས་ སློབ་ཕྲུག་གེ་ར་གི་ 
གཟུགས་ཁམས་དང་ ཟས་བཅུད་ཀྱི་གནས་ཚད་ཡར་དྲག་
གཏང་ནི་ནང་ ཕན་ཐབས་ཡློདཔ།  
ཁ་ སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ ལས་སྣ་དང་ ཐབས་ཤེས་སློ་སློ་ཚུ་གི་
བར་ན་ མཐུན་འབྲེལ་དང་ གཅིག་སྒྲིལ་ལེགས་བཅོས་འབད་
ནི།  
ག་ སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ གསློ་བ་དང་ ཟས་བཅུད་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་
འཛིན་སྐྱོང་གསར་བཟློ་འབད་དེ་ འདི་ལུ་ ཕན་ཐབས་གྱི་དློན་
ལས་ ཐབས་ལམ་དང་ཐབས་ཤེས་ཚུ་བཏློན་ནི།  

 

3. ད་ལྟློ་ཡློད་པའི་ བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་ཚུ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་དགོཔ་ཡློདཔ་: 
 

འབད་ཡློད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་
ཡློདཔ་ཨིན།  
 
གྲོས་འདེབས་འདི་ ཆ་ཤས་
ཙམ་ཅིག་བསྟར་སློད་འབད་
ཡློདཔ་སྦེ་བཞག་དགོ་མི་དེ་ཡང་ 
ལྷན་ཁག་གིས་དང་ལེན་ཚུ་འགོ་
བཙུགས་འབད་ཡློད་རུང་ འདི་
ཚུ་གི་གནས་ཚད་ངོ་མ་ལུ་བརྟག་
ཞིབ་མ་འབད་བར་ཡློདཔ་ལས་
བརྟེན་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ སྤྱི་
ལློ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ཚུན་གྱི་
ཞག་དུས་འདུག 



ཟུར་སྦྲགས་ - ཆ་པ། 
 

སློབ་གྲྭའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་རིམ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  ཤློག་གྲངས་ 3 
 

ད་ལྟློ་ བཞེས་སྒོའི་རིགས་ཚུ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་ཡློད་མི་
དེ་ཡང་ ཟས་བཅུད་དགོས་མཁོའི་ཚད་གཞི་དང་མཐུནམ་ངེས་བརྟན་
བཟློ་ནི་གི་དློན་ལས་ འདི་ནང་ ཚློད་བསྲེ་དང་ ཤ་གི་ཟས་བཅུད་ཚུ་
མང་སུ་སྦེ་བཙུགས་སྟེ་ བཞེས་སྒོ་སྣ་ཁག་ཚང་ནི་གི་དློན་ལས་ཨིན།  
 
ཚློད་དཔག་མཇུག་བསྡུ་གི་ཚེས་གྲངས་:  ༠༦/༢༠༡༨ 

༢ སློ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ཟས་བཅུད་ཀྱི་གནས་ཚད་ལྟ་རྟློག་འབད་ནི་གི་ ལམ་ལུགས་ཅིག་གཞི་
བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཨིན།  
 
སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ཤེས་ཡློན་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་
ལུ་ ཟས་བཅུད་ལེགས་ཤློམ་དང་ གཟུགས་ཁམས་སྒྲིང་སྒྲིང་འདི་ གལ་གནད་ཅན་
གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཅིག་ཨིན། གཟུགས་ཁམས་དང་ ཟས་བཅུད་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་སློབ་ཕྲུག་
ཚུ་གིས་ གཟུགས་ཁམས་དང་ཤེས་ཡློན་གྱི་འློས་འབབ་ཚུ་མཐར་འཁྱོལ་ནི་ལུ་ཐློ་
ཕློགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ སྐབས་བབས་དང་ མ་འློང་པའི་ནང་ གནློད་པ་བྱུང་ནི་ཨིན། 
ད་ལྟློ་གི་གནས་སྐབས་ནང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ཟས་བཅུད་ཀྱི་གནས་ཚད་ལྟ་རྟློག་གི་
ལམ་ལུགས་ཅིག་མེདཔ་ལས་ དུས་ཐློག་དང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཕན་ཐབས་ཚུ་འབད་
མ་ཚུགས་པར་འདུག། འདི་འབདཝ་ལས་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཟས་བཅུད་ཉུངམ་
དང་ ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་གནས་སྟངས་རེ་ཤར་བ་ཅིན་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཕན་
ཐབས་འབད་ནི་གི་དློན་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ཟས་བཅུད་ཀྱི་གནས་ཚད་ལུ་ལྟ་རྟློག་
འབད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཨིན།  
 

སློབ་གྲ་བཞེས་སྒོའི་དུས་རྒྱུན་ལྟ་རྟློག་ཡར་དྲག་བཟློ་ཐབས་ལུ་ སློབ་
གྲྭའི་གཟུགས་ཁམས་དང་ཟས་བཅུད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཚད་ལྡན་ལག་
ལེན་གྱི་བྱ་རིམ་ཅིག་གསར་བཟློ་འབད་བའི་བསྒང་ཡློདཔ་ཨིན། ས་
གནས་ནང་ལྟ་རྟློག་གི་དློན་ལས་ སྤྱིར་བཏང་གི་དྲི་ཤློག་ཚུ་བཟློ་ཡློདཔ་
ཨིན།  
 
 ལས་རིམ་གྱི་མདུན་སྐྱོད་དང་ དགོས་མཁོ་རེ་བྱུང་ཚེ་ དུས་ཐློག་

ལུ་དང་ལེན་འབད་ནི་ནང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་གྲོས་ཆོད་ལུ་ཕན་
ཐབས་འབད་ནི།  

 ལས་འགུལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ འདི་ཡང་ ལས་འགུལ་(ལས་
རིམ་)ཚུ་གིས་ བསམ་ཏེ་ཡློད་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་བཏློན་ནི་གི་
དློན་ལས་ གནས་སྟངས་ཚུལ་མཐུན་ཡློད་མེད་བལྟ་ནི།  

 སློབ་གྲྭ་ཚུ་གིས་སྙན་ཞུ་འབད་ཡློད་པའི་ གནས་སྡུད་ཚུའི་ངེས་
བདེན་དང་ འདིའི་ནང་ཁྱད་པར་བསུབ་ནི་ དེ་ལས་ སྤྱིར་

ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་བསྟར་སློད་
འབད་ཡློདཔ།  
 
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་ སློབ་
ཕྲུག་ཚུ་གི་ཟས་བཅུད་ཀྱི་གནས་
ཚད་ལྟ་རྟློག་འབད་ནི་གི་དློན་
ལས་ ཚད་ལྡན་ལག་ལེན་གྱི་བྱ་
རིམ་བཟློ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡློད་
པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡློདཔ་ཨིན།  
 
གྲོས་འདེབས་འདི་ ཆ་ཤས་
ཙམ་ཅིག་བསྟར་སློད་འབད་
ཡློདཔ་སྦེ་བཞག་དགོ་མི་དེ་ཡང་ 
ལྷན་ཁག་གིས་རྫློང་ཁག་གཉིས་
ནང་བསྟར་སློད་འབད་ཚར་སྟེ་

ཚློད་དཔག་
མཇུག་བསྡུ་གི་
ཚེས་གྲངས་འདི་ 
སྤྱི་ལློ་༢༠༡༨ སྤྱི་
ཟླ་༦ པ་ཚུན་
འདུག  



ཟུར་སྦྲགས་ - ཆ་པ། 
 

སློབ་གྲྭའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་རིམ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  ཤློག་གྲངས་ 4 
 

བཏང་སྙན་ཞུ་ཚུ་གི་ཐློག་ལས་ བསྡུ་ལེན་འབད་བ་ལཱ་ཁག་ཡློད་
པའི་བརྡ་དློན་གྱི་རིགས་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་ནི།  

 
སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ དབང་འདུས་དང་ སྤུ་ན་ཁ་རྫློང་ཁག་ཚུ་ནང་ 
བསྟར་སློད་འབད་ཡློདཔ་དང་ སྐབས་བབས་ལུ་གཞན་མི་རྫློང་ཁག་ཚུ་
ནང་འབད་བའི་བསྒང་ཡློདཔ་ཨིན།    
 
ཚློད་དཔག་མཇུག་བསྡུ་གི་ཚེས་གྲངས་:  ༠༦/༢༠༡༨ 

ཡློདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན། འདི་
གིས་མ་ཚད་ ལྷན་ཁག་གིས་ 
སློབ་ཕྲུག་ཚུའི་ཟས་བཅུད་ཀྱི་
གནས་ཚད་ཚུ་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གཞི་
བཙུགས་དང་བསྟར་སློད་འབད་
དགོཔ་ཨིན་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན། 

༣ སློབ་གྲྭ་བཞེས་སྒོའི་འཛིན་སྐྱོང་ནང་སྤུས་ཚད་ཀྱི་ཚད་འཛིན་སྒྲིང་སྒྲིང་གཞི་བཙུགས་ 
འབད་དགོཔ་ཨིན།   
                                                           
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ཟས་བཅུད་ལངམ་སྦེ་བཟའ་ནི་གི་དློན་ལས་ སློབ་གྲྭ་ནང་མཁོ་
སློད་འབད་ཡློད་པའི་བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་ཚུ སྤུས་ཚད་དང་ལྡནམ་སྦེ་དགོཔ་དང་ 
སྤུས་ཚད་ངེས་བརྟན་ཡློདཔ་འདི་ སྤུས་ཚད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཐློག་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ 
བཟློ་ཚུགསཔ་ཨིན། སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ སྤུས་ཚད་མེད་མི་དང་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་བཟའ་
འཐུང་ཚུ་མཁོ་སློད་འབད་ཡློད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡློདཔ་ལས་ འབྲུག་སློ་ནམ་
ཟ་ཆས་ཁྲིམས་དློན་དབང་འཛིན་འདི་ རང་དབང་གི་བརྟག་ཞིབ་པ་སྦེ་ བཙུགས་
སྟེ་ སློབ་གྲྭ་བཞེས་སྒོའི་ལས་རིམ་འཛིན་སྐྱོང་ལྟེ་བའི་ནང་ སྤུས་ཚད་ཚད་འཛིན་
གྱི་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཨིན།  
འདི་གིས་མ་ཚད་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྤུས་ཚད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དློན་ལས་ ཚད་གཞི་
ཚུ་བཟློ་དགོཔ་ཨིན།  

 མཁས་རིག་ཚློགས་ཆུང་གི་གྲངས་སུ་ འབྲུག་སློ་ནམ་དང་ཟ་ཆས་
ཁྲིམས་དློན་དབང་འཛིན་ལས་འཐུས་མི་གཅིག་ཡློདཔ་ཨིན། 
སློང་བརྡར་ཚུ་བྱིན་པའི་སྐབས་ བཞེས་སྒོ་ལག་ལེན་གྱི་བྱ་རིམ་
དང་ མེདཔ་སློང་ཡློད་པའི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་བཀོ་བཏང་ནི་ དེ་ལས་ 
བཞེས་སྒོ་མེདཔ་སློང་ཡློད་མི་དང་ བརླག་སྟློར་བྱུང་ཡློད་མི་ཚུ་
སྙན་ཞུ་འབད་ནི་ནང་ གོ་རྟློགས་འབད་ནི་གི་དློན་ལས་ འབྲུག་
སློ་ནམ་དང་ཟ་ཆས་ཁྲིམས་དློན་དབང་འཛིན་གྲལ་གཏློགས་འབད་
དེ་ཡློདཔ་ཨིན།   

 རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་བཞེས་སྒོ་འཐློབ་སའི་སློབ་གྲྭ་ཆ་
མཉམ་ནང་ སློབ་གྲྭ་བཞེས་སྒོའི་ལས་རིམ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལག་
ལེན་ཚད་གཞིའི་ལམ་སྟློན་ཚུད་པའི་ སློབ་གྲྭ་བཞེས་སྒོའི་ལག་
དེབ་ཡློདཔ་ཨིན།  

བསྟར་སློད་མ་འབད་བར་
ཡློདཔ། 
 
ལྷན་ཁག་གིས་ སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་
གི་བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་ཚུ་ 
སྤུས་ཚད་དང་འབློར་ཆེན་ཡློདཔ་
ངེས་བརྟན་བཟློ་ནི་གི་དློན་ལས་ 
གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གུ་ 
མཚན་རྟགས་བཀོད་ནི་ཨིན་པའི་
སྙན་ཞུ་འབད་ཡློདཔ་ཨིན།  
 
 

ཚློད་དཔག་
མཇུག་བསྡུ་གི་
ཚེས་གྲངས་འདི་   
༡༡/༢༠༡༨ ཚུན་
འདུག 
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སློབ་གྲྭ་ཤེས་ཡློན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ བཞེས་སྒོའི་རིགས་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་སྤུས་ཚད་
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡང་ བཟློ་དགོཔ་ཨིན།  

 སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་གི་བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་ཚུ་ སྤུས་ཚད་དང་
འབློར་ཆེན་ཡློདཔ་ངེས་བརྟན་བཟློ་ནི་གི་དློན་ལས་ ལས་ཁུངས་
གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གུ་ མཚན་རྟགས་
བཀོད་ནི་ཨིན།  

སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ལས་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་འདི་གནས་སྟེ་འློང་།  
 
ཚློད་དཔག་མཇུག་བསྡུ་གི་ཚེས་གྲངས་:  ༡༡/༢༠༡༨ 

༤  སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ ནུས་ཤུགས་ཡློད་པའི་ཆུམ་ཚུ་ མཁོ་སློད་འབད་དགོཔ་ཨིན།  
 
འདས་པའི་ལློ་ངོ་ཚུ་ནང་ གནས་སློད་ཡློད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ རྩ་ཁམས་དང་
འབྲེལ་བའི་ནད་རིགས་ཚུ་ལེ་ཤ་རང་ འཐློན་ཡློདཔ་ལས་ སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ ཟས་
བཅུད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དློན་དེ་ཚུ་བཀག་ཐབས་ལུ་ ཐབས་ལམ་ཚུ་གཞི་
བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ལན་གསལ་ནང་
བཀོད་དེ་ཡློད་དློ་བཟུམ་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ གཞུང་གིས་མ་དངུལ་གྲོགས་རམ་
ཡློད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཚུ་གེ་རའི་ནང་ དློན་སྨིན་ཡློདཔ་སྦེ་མཐློང་པ་ཅིན་ ནུས་ཤུགས་
ཅན་གྱི་ཆུམ་མཁོ་སློད་འབད་ནི་ནང་ འཛམ་གླིང་བཟའ་སློད་ལས་རིམ་རྟ་དྲངས་
དགོཔ་དང་ གཞན་ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་བཏློན་དགོཔ་ཨིན།  

 
རྩ་ཁམས་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་རིགས་ཚུ་བཀག་འཛིན་འབད་ཐབས་ལུ་ 
སྡེ་ཚན་གྱིས་ Soya chunk བླུག་ནི་གི་བཀོད་རྒྱ་གཏང་ཡློདཔ་
ཨིན། སྲནམ་ཧློ་ཅུམ་ ནང་ “Thiamine” ལྡནམ་ལས་ རྩ་ཁམས་
དང་འབྲེལ་བའི་ནད་རིགས་ཚུ་བཀག་འཛིན་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན། 
ཨིན་རུང་ སློབ་ཕྲུག་མང་ཤློས་གིས་རང་ འདི་བྱློ་ལྷ་མ་ཞིམ་སྦེ་འཚློར་
སྟེ་ བཟའ་མི་བཏུབ་པས། དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དཀའ་ངལ་འདི་བསལ་
ཐབས་ལུ་ སྡེ་ཚན་གྱིས་ཟས་ཐློ་ནང་ བཤུར་ཆུམ་འགོ་བཙུགས་འབད་
དགོ་པའི་ཞུ་བ་ སློབ་གྲྭ་བཞེས་སྒོའི་ལག་ལེན་ཚློགས་ཆུང་ལུ་ཕུལ་
ཡློདཔ་ཨིན།  ཚློགས་ཆུང་གི་གནང་བ་དང་འཁྲིལ་ སྤྱི་ལློ་༢༠༡༥ ལུ་ 
བཤུར་ཆུམ་འདི་ འགོ་བཙུགས་འབད་ཡློདཔ་ཨིན། འགོ་ཐློག་ལུ་ 
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ངོས་ལེན་ག་དེ་སྦེ་འབད་འློང་ག་མ་ཤེས་པར་ བཤུར་
ཆུམ་གྱི་ཆ་ཚད་དེ་ བརྒྱ་ཆ་༢༠ དང་ ཆུམ་གི་ཆ་ཚད་དེ་ བརྒྱ་ཆ་༨༠ 

ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་བསྟར་སློད་
འབད་ཡློདཔ།  
 
ལྷན་ཁག་གིས་ སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ 
ཟས་བཅུད་དང་འབྲེལ་བའི་
དཀའ་ངལ་ལས་བཀག་འཛིན་
འབད་ཐབས་ཀྱི་ ཐབས་ཤེས་
འགོ་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག 
 
གྲོས་འདེབས་འདི་ ཆ་ཤས་
ཙམ་ཅིག་བསྟར་སློད་འབད་
ཡློདཔ་སྦེ་བཞག་དགོ་མི་དེ་ཡང་ 
ངེས་བདེན་སྦེ་བསྟར་སློད་འབད་

ཚློད་དཔག་
མཇུག་བསྡུ་གི་
ཚེས་གྲངས་:འདི་ 
སྤྱི་ལློ་༢༠༡༧ སྤྱི་
ཟླ་༩ པ་ལས་ 
༡༢ ཚུན་འདུག  
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སྦེ་བཞག་ཡློདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལློ་༢༠༡༦ ལུ་ ཆ་ཚད་དེ་ བརྒྱ་ཆ་༣༠ ལུ་ 
ཡར་སེང་འབད་ཡློདཔ་ཨིན། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ཧློང་ལས་ ངོས་ལེན་
ཡློདཔ་ལས་ སྐབས་བབས་ལུ་ ཆ་ཚད་དེ་ བརྒྱ་ཆ་༥༠ ལུ་ ཡར་སེང་
འབད་ཡློདཔ་ཨིན།  
 
བཤུར་ཆུམ་འདི་ནང་ཡང་ Thiamine གི་ཚད་གཞི་ མང་སུ་
ཡློདཔ་ལས་ Soya chunk གི་ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཚབ་མ་བཏུབ་སྦེ་
བརྩིཝ་ཨིན། ད་ Soya chunk འདི་ མཁོ་སློད་ཀྱི་ཐློ་ལས་ 
ཕྱིར་བཏློན་འབད་དེ་ཡློདཔ་ཨིན།  
 
ཕག་ཤ་འདི་ འཚློ་བཅུད་ཕ་བའི་ Thiamine གི་འབྱུང་ཁུངས་
དྲག་ཤློས་ཅིག་ཨིན། ཨིན་རུང་ སློབ་ཕྲུག་མང་ཤློས་རང་ ཤ་སྤང་མི་
ལས་བརྟེན་ ཕག་ཤ་བཟའ་མི་སློབ་ཕྲུག་ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་མིན་འདུག 
ལློག་ཕག་ཤ་བཟའ་བཅུག་ནི་གི་དློན་ལས་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ནིའི་
གསུང་བཤད་ག་དེམ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་རུང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་བློ་
ཁ་བསྒྱུར་མ་ཚུགས་པར་ཡློདཔ་ཨིན།  
   
ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་: 
ཀ་ དཀོན་ཆ་ཚུ་བཀག་འཛིན་འབད་ཐབས་ལུ་ ནུས་ཤུགས་ཅན་
གྱི་ཆུམ་འདི་ འཚློ་བཅུད་དང་ལྡནམ་ལས་ བཟའ་སློད་འབད་
དགོཔ་ཨིན། འཛམ་གླིང་བཟའ་སློད་ལས་རིམ་གྱི་གྲོགས་རམ་འབད་

ཡློད་མི་ཚུ་ལུ་ དཔྱད་ཞིབ་
འབད་མ་ཚུགསཔ་དང་ ལྷན་
ཁག་གིས་ད་ལྟློ་བསྟར་སློད་
འབད་བའི་བསྒང་ཡློདཔ་ལས་
བརྟེན་ཨིན།  
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ཡློད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཚུ་ སྤྱི་ལློ་༢༠༡༧ ལས་རང་ ནུས་ཤུགས་དང་
ལྡན་པའི་ཆུམ་(Fortified Rice) འཐློབ་སྟེ་ཡློདཔ་ཨིན། སློབ་
གྲྭའི་དུས་མཚམས་མཇུག་ལས་འགོ་བཙུགས་ གཞུང་གི་སློབ་གྲྭ་གེ་
ར་གིས་ ནུས་ཤུགས་དང་ལྡན་པའི་ཆུམ་ཚུ་འཐློབ་ཚུགས་ནི་ཨིན།  
ཁ་ ཤ་གི་རིགས་ཚུ་ བདུན་ཕག་གཅིག་ནང་ ལེན་ཐེངས་གཉིས་
དང་ སྒོང་རྡློ་ ལེན་ཐེངས་གསུམ་བྱིན་ནི།  
ག་ Soya chunk ལློག་ ཟས་ཐློ་ནང་བཙུགས་ནི། སྤྱི་ལློ་
༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༡༩ གི་ སློབ་གྲྭ་བཞེས་སྒོ་ལག་
ལེན་ཚློགས་ཆུང་ཐེངས་༧ པའི་གྲོས་འདེབས་དང་འཁྲིལ་ སློབ་
གྲྭའི་གཟུགས་ཁམས་དང་ ཟས་བཅུད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ འགྱོ་བཏུབ་
པའི་གདམ་ཁ་དྲག་ཤློས་འཚློལ་ཞིབ་འབད་ནི།  
ང་ ནུས་ཤུགས་དང་ལྡན་པའི་ཆུམ་གྱི་ ཁེ་ཕན་ལུ་ཞིབ་འཇུག་
འབད་ནི། 

 
ཚློད་དཔག་མཇུག་བསྡུ་གི་ཚེས་གྲངས་: གཞུང་གི་སློབ་གྲྭ་ཚུ་གི་དློན་
ལས་ སློབ་གྲྭ་མཇུག་བསྡུའི་དུས་ཚློད་ལུ་ (༠༩ - ༡༢, ༢༠༡༧) 

༥ བཟའ་འཐུང་འཛིན་གྲོལ་ ཡིག་ཅུང་ བཟློ་ནི་གི་དློན་ལས་ བཟའ་འཐུང་མཁོ་ཆས་
སྙན་ཞུ་འདི་ དློན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན།  
 
སློབ་གྲྭ་ཚུ་གིས་ཕུལ་བའི་ བཟའ་འཐུང་མཁོ་ཆས་སྙན་་ཞུ་འདི་ནང་ བཟའ་འཐུང་
འབད་ཡློད་པའི་གྲངས་ཚད་དང་ ཤུལ་མའི་མཁོ་སློད་ཀྱི་དློན་ལས་ དགོས་མཁོ་

སློབ་གྲྭ་ཚུ་གིས་ ཕུལ་བའི་བཟའ་འཐུང་མཁོ་ཆས་སྙན་ཞུ་འདི་ 
བཟའ་འཐུང་འཛིན་གྲོལ་གྱི་ཡིག་ཅུང་བཟློ་ནི་གི་དློན་ལས་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཨིན། སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་ སློབ་གྲྭ་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ 
སློབ་གྲྭ་ཚུ་གིས་ མཛློད་ཆས་ལྷག་ལུས་དང་ ལློ་ཤུལ་མམ་ནང་འཛུལ་
ཞུགས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་སྔོན་རྩིས་བཏློནམ་ཨིན། 

     
བསྟར་སློད་མ་འབད་བར་
ཡློདཔ།  
 

ཚློད་དཔག་
མཇུག་བསྡུ་གི་
ཚེས་གྲངས་:འདི་ 
སྤྱི་ལློ་༢༠༡༧ སྤྱི་
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ཡློད་མི་ཚུ་བཀོདཔ་ཨིནམ་ལས་ སློབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ 
འཛློལ་བ་མེདཔ་དང་ ངེས་བདེན་གྱི་བརྡ་དློན་ཚུ་དང་བཀོད་ཡློདཔ་ ངེས་བརྟན་
བཟློ་དགོཔ་ཨིན། འདི་གིས་མ་ཚད་ བཟའ་འཐུང་འཛིན་གྲོལ་གྱི་ཡིག་ཅུང་འདི་
བཟློ་བའི་སྐབས་ སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ མཁོ་ཆས་ མ་ལངམ་/ལྷག་འཐེབ་ མཁོ་སློད་
འབད་ནི་ལས་འཛེམས་སྟེ་ ཚད་ལྡང་སྦེ་མཁོ་སློད་འབད་ཐབས་ལུ་ བཟའ་འཐུང་
མཁོ་ཆས་སྙན་ཞུ་འདི་ དློན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན།  

ལློ་ངོ་ཧེ་མའི་ མཛློད་ཆས་ཚུ་ སློབ་གྲྭའི་དུས་ཡུན་གྱི་བཞི་དཔྱ་དང་
པའི་ནང་འཐློབ་བརྗོད་ཡློད་པའི་མཛློད་ཆས་ལས་ རྩིས་སྙོམས་
འབདཝ་ཨིན། སློབ་གྲྭ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཤུལ་མམ་གྱི་ལློ་ངོ་ནང་ 
སློབ་ཕྲུག་གསརཔ་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་གྱངས་ཁ་ཚུ་ཏན་ཏན་སྦེ་ཤེས་མ་
ཚུགས་པར་འདུག། ཉེན་ཁ་མེདཔ་སྦེ་བཞག་ནི་གི་དློན་ལས་ མཐློ་
བའི་ཕློགས་ལུ་ སྔོན་རྩིས་བཏློན་དློ་ཡློདཔ་ལས་ སློབ་གྲྭའི་དུས་ཡུན་
གྱི་བཞི་དཔྱ་དང་པའི་སྔོན་རྩིས་མང་སུ་སྦེ་འཐློན་ཏེ་འདུག 
 
སློབ་གྲྭའི་དུས་ཡུན་གྱི་བཞི་དཔྱད་གཉིས་པའི་ནང་ སློབ་གྲྭ་འགོ་
བཙུགས་འབད་བའི་བསྒང་གི་སློབ་ཕྲུག་གི་གྱངས་ཁ་དང་འཁྲིལ་ 
འཛིན་གྲོལ་འབད་དེ་འདུག  སློབ་གྲྭ་ཚུ་གིས་ སློབ་གྲྭའི་དུས་ཡུན་གྱི་
བཞི་དཔྱ་དང་པའི་མཁོ་ཆས་སྙན་ཞུ་འདི་ ཕུལ་ནི་མེདཔ་ལས་ བཟའ་
འཐུང་ལྷག་འཐེབ་ཀྱི་རྩིས་སྙོམས་འདི་ སློབ་གྲྭའི་དུས་ཡུན་གྱི་བཞི་
དཔྱ་གསུམ་པ་མཁོ་སློད་འབད་བའི་སྐབས་ སློབ་གྲྭའི་དུས་ཡུན་གྱི་
བཞི་དཔྱ་གཉིས་པའི་མཁོ་ཆས་སྙན་ཞུ་འཐློབ་པའི་ཤུལ་ལས་འབདཝ་
ཨིན། ཁས་ལེན་གནས་གོང་གསལ་བསྒྲགས་མ་འབད་བའི་ཟླ་ངོ་༢ ཀྱི་
ཧེ་མ་ལས་ བཟའ་འཐུང་འཛིན་གྲོལ་གྱི་ཡིག་ཅུང་འདི་གཏང་དགོཔ་
ལས་ ཁས་ལེན་གནས་གོང་གི་བྱ་རིམ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ རྩིས་སྙོམས་
འབད་ནི་ནང་ ཡུན་འགྱངས་ལུསཔ་ཨིན།  
 
ཚློད་དཔག་མཇུག་བསྡུ་གི་ཚེས་གྲངས་: ༡༢/༢༠༡༧  

ལྷན་ཁག་གིས་ཕུལ་ཡློད་པའི་ 
དང་ལེན་འཆར་གཞི་འདི་ནང་ 
ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་གི་དློན་
ལས་ལེགས་བཅོས་ཐབས་ལམ་
ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་
མིན་འདུག   
 
 
 
 
 
 

ཟླ་༡༢ པ་ 
ཚུན་འདུག  
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༦ བཟའ་འཐུང་ཅ་ཆས་ཚུ་གི་ མཛློད་ཁང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ཤློམ་དགོཔ་ཡློདཔ།  
 
ས་གནས་ཁར་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ སློབ་གྲྭ་མང་ཤློས་ནང་ མཛློད་ཁང་
གི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ལེགས་ཤློམ་མེད་པའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡློདཔ་ཨིན། ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ མཛློད་ཁང་གི་མཐུན་རྐྱེན་མེད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ རུལ་ཉེན་ཅན་
དང་ མ་རུལ་བའི་བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་ཚུ་གི་དློན་ལས་ མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་གནང་ནི་ 
ངེས་བརྟན་བཟློ་དགོཔ་ཨིན།  

སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ ས་ཁོངས་ཚད་གཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ 
ཟླ་ངོ་༣ གི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ལྟབ་ཅིག་ལུ་འཐློབ་པའི་སྐབས་ ཉེར་སློད་
མཁོ་ཆས་ཚུ་ བསྲུང་བཞག་འབད་ནི་ནང་ལཱ་ཁག་འདུག ས་ཁོངས་
མེད་མི་དང་ བསྲུང་བཞག་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ 
བཟའ་འཐུང་ཚུ་ལེ་ཤ་སྦེ་གཅིག་ཁར་བཞགཔ་ད་ མེདཔ་འགྱོ་དློ་ཡློདཔ་
དང་ འདི་ནང་ལས་ གཙློ་བློ་རང་ བྱི་སྲན་(Pulses)དང་ སྲནམ་
(Chick peas)ཚུ་མེདཔ་སློང་སྟེ་འདུག 
 
སློབ་གྲྭའི་འཕློད་བསྟེན་དང་ འཚློ་བཅུད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ད་ལྟློ་ཡློད་པའི་
ལུགས་སྲློལ་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་ལ་
ལློ་སློབ་གྲྭ་ཚུ་གིས་རང་དབང་གི་ཐློག་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཆོགསཔ་
བཟློ་ནི་ཨིན།  
 
ཚློད་དཔག་མཇུག་བསྡུ་གི་ཚེས་གྲངས་: ༠༢/༢༠༡༨  

བསྟར་སློད་མ་འབད་བར་
ཡློདཔ། 
 
ལྷན་ཁག་གིས་ ད་ལྟློ་ཡློད་པའི་
ལུགས་སྲློལ་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་དེ་ བཟའ་འཐུང་གི་
རིགས་ལ་ལློ་ སློབ་གྲྭ་ཚུ་གིས་
རང་དབང་གི་ཐློག་ལས་ མཁོ་
སྒྲུབ་འབད་ཆོགས་པའི་སྙན་ཞུ་
འབད་དེ་ཡློད་རུང་ དང་ལེན་
མཛད་མཛདཔ་རེ་ཡློད་ཚེ་ རྩིས་
ཞིབ་ལུ་ བརྡ་སློད་མ་འབད་
བར་ཡློདཔ་ཨིན།  

ཚློད་དཔག་
མཇུག་བསྡུ་གི་
ཚེས་གྲངས་:འདི་ 
སྤྱི་ལློ་༢༠༡༨ སྤྱི་
ཟླ་༢ པ་ ཚུན་
འདུག  

༧ འབྲུག་བཟའ་སློད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་མཁོ་སློད་འབད་བའི་ 
བཟའ་འཐུང་གི་ཉེར་སློད་མཁོ་ཆས་ཚུ་གུ་ ལག་ལེན་གྱི་དུས་ཡུན་དྲག་ཤློས་དང་ 
ཡང་ན་དུས་ཡློལ་གྱི་ཚེས་གྲངས་ཚུ་བཀོད་དགོཔ་ཨིན།  
 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ མཁོ་སློད་འབད་དེ་ཡློད་
པའི་ བཟའ་འཐུང་གི་མཁོ་ཆས་མང་ཤློས་ལུ་རང་ དུས་ཡློལ་དང་ ལག་ལེན་གྱི་
ཚེས་གྲངས་ཚུ་མེདཔ་ལས་ དུས་ཡློལ་རན་པའི་བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་ཚུ་ ངོས་

 ཉེར་སློད་མཁོ་ཆས་ཚུ་གི་ སྤུས་ཚད་ངེས་བརྟན་འབད་ཐབས་ལུ་ 
འབྲུག་བཟའ་སློད་ལས་འཛིན་ཚད་དང་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐློག་
ལས་ སྤུས་ཚད་དང་ མང་ཉུང་གི་བརྟག་ཞིབ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཡློདཔ་ཨིན།   
 

ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་བསྟར་སློད་
འབད་ཡློདཔ། 
 
ལྷན་ཁག་གིས་ ཉེར་སློད་མཁོ་
ཆས་ཚུ་གི་ སྤུས་ཚད་ངེས་
བརྟན་བཟློ་ཐབས་ལུ་ སྤུས་ཚད་
དང་ མང་ཉུང་གི་བརྟག་ཞིབ་

བརྟག་ཞིབ་ངེས་
བདེན་སྦེ་མཇུག་
བསྡུ་རེ་ཡློད་ཚེ་ 
མ་བཀོད་པར་
འདུག 



ཟུར་སྦྲགས་ - ཆ་པ། 
 

སློབ་གྲྭའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་རིམ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  ཤློག་གྲངས་ 10 
 

བཟུང་འབད་ནི་ལཱ་ཁག་གཏང་དློ་ཡློད་པའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡློདཔ་ཨིན། དུས་
ཡློལ་སློང་པའི་བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་བྱིན་པ་ཅིན་ གཟུགས་
ཁམས་ལུ་གནློད་པ་འློང་ནི་གིས་མ་ཚད་པར་ དགོས་མཁོ་ཡློད་པའི་ཟས་བཅུད་
ཡང་མ་ལང་པར་ལུས་འློང་། འདི་འབདཝ་ལས་ འབྲུག་བཟའ་སློད་ལས་འཛིན་
ཚད་ཀྱིས་ སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་མཁོ་སློད་འབད་བའི་ བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་ཚུ་ལུ་ 
དུས་ཡློལ་དང་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་གྱི་ཚེས་གྲངས་ཚུ་ བཀོད་དགོཔ་ ངེས་བརྟན་
བཟློ་དགོཔ་ཨིན།  
 

 འབྲུག་སློ་ནམ་དང་ཟ་ཆས་ཁྲིམས་དློན་དབང་འཛིན་ཡློདཔ་ལས་ 
བཟའ་འཐུང་མཁོ་ཆས་ཚུ་གི་དུས་ཡློལ་ཚེས་གྲངས་ཚུ་ ངེས་
བརྟན་བཟློ་ཚུགས།  

 
ཚློད་དཔག་མཇུག་བསྡུ་གི་ཚེས་གྲངས་: ༠༡/༢༠༡༨  

ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡློད་པའི་
སྙན་ཞུ་འབད་ཡློདཔ་ཨིན།  
 
 

༨ ཚུལ་ལྡན་གྱི་བཞེས་སྒོ་བཟློ་ཐབས་ལུ་ སློབ་གྲྭ་གི་ཐབ་ཚངཔ་ཚུ་ལུ་སློང་བརྡར་བྱིན་
དགོཔ་འདུག  
 
བཞེས་སྒོ་ཚུ་ ཞིམ་ཏློང་ཏློ་འབད་མ་བཟློ་མི་ལས་བརྟེན་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་དགོས་
མཁོའི་ཚད་གཞི་དང་ལྡན་པའི་སློབ་གྲྭའི་བཞེས་སྒོ་བཟའ་ནི་གི་ཟ་ཁམས་མེད་པའི་ 
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡློདཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ སློབ་གྲྭ་ཚུ་
གིས་ལཱ་གཡློག་སློད་ཡློད་པའི་ཐབ་ཚངཔ་ཚུ་ བཞེས་སྒོ་འབད་ནི་ནང་ སློང་བརྡར་
ལེགས་ཤློམ་སྦེ་སློད་ཡློདཔ་ངེས་བརྟན་བཟློ་དགོཔ་ཨིན།  

 གནད་དློན་འདི་ ལློ་བསྟར་གྱི་ལས་སྣ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ལས་
འཆར་ནང་བཙུགས་སྟེ་ གལ་ཅན་གྱི་གནད་འགག་བྱིནམ་ཨིན།  
 

 སྤྱི་ལློ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ ནམ་བྱཱར་གྱི་ངལ་གསློའི་སྐབས་ 
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་བཞེས་སྒོ་བཟློ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཐབ་ཚངཔ་
དང་ བཟའ་སློད་ཁང་བདག་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ སློང་བརྡར་བྱིན་ནི་
གི་དློན་ལས་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛློམས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ཡློདཔ་ཨིན། ཁོང་ཚུ་ལུ་ གསར་བཏློད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚློགས་
སྟློན་ཡློདཔ་ཨིན། སློབ་གྲྭ་འཕློད་བསྟེན་དང་ འཚློ་བཅུད་སྡེ་ཚན་
གྱིས་ སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ བཞེས་སྒོའི་ཟས་བཅུད་ཚུ་སེམས་ཁར་
བཞག་སྟེ་ བཞེས་སྒོ་བཟློ་ནི་ངེས་བརྟན་བཟློ་ནི་ཨིན། གཅིག་
སྒྲིལ་གྱི་ཐབས་ལམ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ཟས་བཅུད་མཁས་མཆོག་ཚུ་

བསྟར་སློད་འབད་ཡློདཔ།  
 
ལྷན་ཁག་གིས་ གནད་དློན་
འདི་ ལློ་བསྟར་གྱི་ལས་སྣ་
ཨིནམ་དང་ སྤྱི་ལློ་༢༠༡༧ སྤྱི་
ཟླ་༧ པའི་ནང་ སློང་བརྡར་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡློདཔ་དང་ 
ད་རུང་ ནམ་དགུན་གྱི་ངལ་
གསློའི་སྐབས་བྱིན་ནི་ཨིན་པའི་ 
སྙན་ཞུ་འབད་ཡློདཔ་ཨིན།. 
 
ཨིན་རུང་ བཞེས་སྒོ་ཚུ་ལེགས་
བཅོས་འབད་ཐབས་ལུ་ སློང་

 



ཟུར་སྦྲགས་ - ཆ་པ། 
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གིས་སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་སློང་བཞིནམ་ལས་ ས་གནས་ཁར་ལས་
འཐློན་པའི་ཐློན་སྐྱེད་ཚུ་དང་མཐུན་པའི་ཟས་ཐློ་ཚུ་བཟློ་ནི་ཨིན།  

 
དུས་ཅི་གི་ནམ་དགུན་ལུ་ སློབ་གྲྭའི་ཐབ་ཚངཔ་ཚུ་ལུ་སློང་བརྡར་བྱིན་
ནི་གི་འཆར་དངུལ་ཡློདཔ་ལས་ དེ་བསྟུན་འབད་ནི་ཨིན།  
 
ཚློད་དཔག་མཇུག་བསྡུ་གི་ཚེས་གྲངས་: ༠༢/༢༠༡༨ 

བརྡར་འདི་དློན་སྨིན་ཅན་ཡློད་
མེད་ལྟ་རྟློག་འབད་དེ་ཡློད་ཚེ་ 
མ་བཀོད་པར་འདུག  
 

༩ སློབ་གྲྭ་ཚུ་གིས་ མཛློད་ཆས་ཚུ་ལུ་ དུས་རིམ་གྱི་རྩིས་སྙོམས་འབད་དགོཔ་ཨིན།  
 
དཔེ་ཚད་སྦེ་གདམ་འཐུ་འབད་ཡློད་པའི་ སློབ་གྲྭ་གེ་རའི་ནང་ མཛློད་ཆས་ལྷག་
ལུས་ཀྱི་རྩིས་སྙོམས་ཚུ་མ་འབད་བར་ཡློདཔ་ལས་ རྩིས་དེབ་ཀྱི་ལྷག་ལུས་དང་ 
དངོས་གནས་མཛློད་ཆས་ཀྱི་ལྷག་ལུས་ནང་ཁྱད་པར་ཞུགས་སྟེ་ཡློད་པའི་ ངོས་
འཛིན་འབད་ཡློདཔ་ཨིན། འདི་གིས་ བཟའ་འཐུང་འཛིན་གྲོལ་གྱི་ཡིག་ཅུང་བཟློ་ནི་
གི་དློན་ལས་ ལས་ཁུངས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་སྲློལ་ཡློད་པའི་ ཉེར་སློད་མཁོ་ཆས་ཀྱི་
སྙན་ཞུ་ལུ་ ཐློ་ཕློགས་སྟེ་ཡློདཔ་དང་ སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་གི་དགོས་མཁོ་ངེས་བདེན་
འདི་མིན་པར་ ལྷག་འཐེབ་དང་ ཆད་ལུས་བྱུང་བའི་མངག་ཆ་ཚུ་བཀོད་དེ་འདུག། 
འདི་གིས་འབད་ མཛློད་ཆས་ནང་ཁྱད་པར་མི་ཞུ་ནི་དང་ བཟའ་འཐུང་འཛིན་གྲོལ་
གྱི་ཡིག་ཅུང་ནློར་བཅོས་མེད་པར་བཟློ་ནི་གི་དློན་ལས་ སློབ་གྲྭ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ 
བཟའ་འཐུང་ཉེར་སློད་ཀྱི་མཛློད་ཆས་ལུ་ ཟླ་རིམ་གྱི་རྩིས་སྙོམས་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

གནད་དློན་འདི་ གསར་བཟློ་འབད་ཡློད་པའི་ ལྟ་རྟློག་ལས་འཆར་གྱི་
ཐློག་ལས་ ལྟ་རྟློག་འབད་བའི་བསྒང་ཡློདཔ་ཨིན།  

 
སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ ལྟ་རྟློག་གི་དློན་ལས་ གཟིགས་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ 
མཛློད་ཆས་ཐློ་བཀོད་ཚུ་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལྟ་རྟློག་
འབད་དེ་ཡློདཔ་ཨིན། 
 
ཚློད་དཔག་མཇུག་བསྡུ་གི་ཚེས་གྲངས་: ༠༦/༢༠༡༨  

བསྟར་སློད་འབད་ཡློདཔ།  
 
ལྷན་ཁག་གིས་ ལྟ་རྟློག་གི་ལམ་
ལུགས་འདི་གཞི་བཙུགས་འབད་
ཡློད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡློདཔ་
ཨིན།  

 



ཟུར་སྦྲགས་ - ཆ་པ། 
 

སློབ་གྲྭའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་རིམ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  ཤློག་གྲངས་ 12 
 

༡༠ སློབ་གྲྭའི་ཟ་སློད་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ རང་སློའི་ལཱ་འགན་ཚུ་ལེགས་ཤློམ་སྦེ་དབྱེ་
འབྱེད་འབད་དགོཔ་ཨིན།  
 
བལྟ་སྐོར་འབད་དེ་ཡློད་པའི་སློབ་གྲྭ་གེ་རའི་ ཟ་སློད་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ རང་
སློའི་འགན་ཁུར་ཚུ་དབྱེ་འབྱེད་ལེགས་ཤློམ་སྦེ་མེད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡློདཔ་
ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ ཚུལ་ལྡན་གྱི་དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་གཞི་
བཙུགས་འབད་ནི་གི་དློན་ལས་ སློབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཟ་སློད་ཚློགས་ཆུང་ཚུ་
གི་ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་ དབྱེ་འབྱེད་ལེགས་ཤློམ་སྦེ་འབད་དགོཔ་ཨིན། ཟ་སློད་
ཚློགས་ཆུང་ནང་ སློབ་ཕྲུག་གི་ངོ་ཚབ་ཚུ་ཡང་ ལངམ་སྦེ་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན། 
སློབ་གྲྭ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཟ་སློད་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚུ་གི་དློན་ལས་ ཟ་སློད་ཚློགས་ཆུང་
ནང་གྲལ་གཏློགས་མེད་པའི་སློབ་དཔློན་ཚུ་གིས་ ལྟ་རྟློག་དང་ལྟ་བཀོད་འབད་དགོ་
པའི་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཨིན།  

སྤྱི་ལློ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པའི་ གོ་
བསྡུར་ཞལ་འཛློམས་འདི་ནང་ ཟ་སློད་ཀྱི་བདག་འཛིན་པ་གེ་ར་ལུ་ གོ་
བརྡ་དང་ དེ་བསྟུན་གྱི་སློང་བརྡར་ཚུ་བྱིན་ནི་ཨིན། སློབ་གྲྭའི་ཟ་སློད་
འཛིན་སྐྱོང་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ སློབ་གྲྭའི་བདག་སྐྱོང་
གིས་འབདཝ་ཨིན།  
 
ཚློད་དཔག་མཇུག་བསྡུ་གི་ཚེས་གྲངས་: ༠༢/༢༠༡༨  

བསྟར་སློད་མ་འབད་བར་ཡློདཔ་
ཨིན། 
 
ལྷན་ཁག་གིས་གནད་དློན་འདི་ 
སྤྱི་ལློ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་
ནང་ འབད་ནི་གི་འཆར་གཞི་
འདུག  

མཇུག་བསྡུ་གི་
ཚེས་གྲངས་:འདི་ 
སྤྱི་ལློ་༢༠༡༨ སྤྱི་
ཟླ་༢ པ་ ཚུན་
འདུག  

༡༡ གློག་མེའི་ལྕགས་ཐབ་ཚུ་གི་ལག་ལེན་དློན་སྨིན་ཅན་བཟློ་དགོཔ་ཨིན།  
 
སློབ་གྲྭ་ཚུ་གིས་ འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ་དང་ ཆེ་བ་ཚུའི་ནང་ གློག་མེའི་
ལྕགས་ཐབ་ཚུ་ཕྱིར་སློད་འབད་དེ་ཡློད་རུང་ ཐབ་ཤིང་ནང་འཆར་དངུལ་སློམ་སྦེ་
གཏང་ཡློད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡློདཔ་ཨིན། བཞེས་སྒོ་འབད་ནི་གི་དློན་ལས་ 
ཐབ་ཤིང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་སྡུག་གྱོང་ཡློད་པ་གིས་མ་
ཚད་པར་ ང་བཅས་རའི་སྔར་བཞིན་གྱི་ནགས་ཚལ་དང་ མཐའ་འཁོར་གནས་
སྟངས་གི་ཡུན་བརྟན་ལུ་ཡང་ གཉེན་ཁ་ཡློདཔ་ཨིན། འདི་གིས་མ་ཚད་ རང་སློའི་
གཟུགས་ཁམས་ལུ་ཡང་ གནློད་པ་བྱུང་ནི་ཨིན། ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ གློག་མེའི་

བཞེས་སྒོ་ཚུ་འབད་ནི་གི་དློན་ལས་ ཐབ་ཤིང་ཚུ་ནགས་ཚལ་ནང་ལས་
བཏློན་དློ་ཡློདཔ་ལས་ སློབ་གྲྭ་བཞེས་སྒོའི་ལས་རིམ་འདི་གིས་ ནགས་
ཚལ་གྱི་ཐློན་སྐྱེད་ལུ་ གནློད་པ་བྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན། འདི་བཟུམ་མའི་
ནགས་ཚལ་མར་ཉམས་འགྱོ་མི་འདི་ བཞེས་སྒོའི་སྲུང་སྐྱོབ་མེདཔ་དང་  
འབྲེལ་མཐུད་འབད་ནི་དང་ དློན་སྨིན་མེད་པའི་ཐབ་ཚུ་ལས་ བཙློག་
གྲིབ་མཐློ་དྲག་སྦེ་མཐློནམ་ཨིན། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་ ཐབ་ཤིང་
གི་གདམ་ཁ་གཞན་ཚུ་འཕློ་མཐུད་དེ་རང་འཚློལ་ནི་དང་ དེ་ལས་ སློབ་
གྲྭ་དང་མི་སྡེའི་གནས་སྟངས་ནང་ མཐའ་འཁོར་གཉེན་སྲུང་འབད་ནི་
འདི་ སློབ་གྲྭ་བཞེས་སྒོའི་ལས་རིམ་དང་འབྲེལ་བ་ཡློད་པའི་ ཡུན་རིང་

བསྟར་སློད་མ་འབད་བར་
ཡློདཔ། 
 
ལྷན་ཁག་གིས་ དློན་སྨིན་མིན་
པའི་སྒོ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་
དློ་ཡློད་པའི་ལྕགས་ཐབ་ཚུ་ལྟ་
རྟློག་འབད་དེ་ ད་ལས་ཕར་ 
དློན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ 

མཇུག་བསྡུ་གི་
ཚེས་གྲངས་:འདི་ 
སྤྱི་ལློ་༢༠༡༨ སྤྱི་
ཟླ་༦ པ་ ཚུན་
ཡློདཔ་ཨིན།  
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ལྕགས་ཐབ་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པའི་གནད་དློན་ཚུ་ལུ་ཞིབ་རྟློག་འབད་བཞིནམ་
ལས་ འདི་ཚུ་ལེགས་ཤློམ་སྦེ་སློད་ནི་དང་ ཐབ་ཤིང་ལག་ལེན་མར་ཕབས་འབད་
ཐབས་བཏློན་དགོཔ་ཨིན།  

གི་བཙུགས་བཞག་སྦེ་བཞག་ནི་ཨིན། སློབ་གྲྭ་བཞེས་སྒོའི་ལས་རིམ་
འདི་གིས་ དློན་སྨིན་མིན་པའི་སྒོ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་དློ་ཡློད་པའི་
ལྕགས་ཐབ་ཚུ་ལྟ་རྟློག་འབད་དེ་ ད་ལས་ཕར་ དློན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐབས་
ལམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱིས་ས་ཁ་མཐློ་སའི་སློབ་
གྲྭ་ཚུ་ནང་ བརྩློ་རྫམ་ཚུ་ཕྱིར་སློད་འབད་དེ་ཡློདཔ་ཨིན།  
 
ཚློད་དཔག་མཇུག་བསྡུ་གི་ཚེས་གྲངས་: ༠༦/༢༠༡༨  

ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པའི་
སྙན་ཞུ་འབད་ཡློདཔ་ཨིན།  
 
 

༡༢ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འཚློ་བཅུད་ཀྱི་ཤེས་ཡློན་ཚུ་བྱིན་དགོཔ་ཨིན།  
 
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གསློ་བ་ལྷན་ཁག་དང་མཉམ་རུབ་ཀྱི་སྒོ་ལས་ སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ 
གཟུགས་ཁམས་ལུ་འཕློད་པའི་བཞེས་སྒོ་བཟའ་ནི་གི་གོམས་གཤིས་ཡར་དྲག་
གཏང་ནི་དང་ འཚློ་བཅུད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཤེས་བྱ་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་རྒྱས་གཏང་
ནི་གི་དློན་ལས་ འཚློ་བཅུད་ཀྱི་ཤེས་བྱ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། འདི་
གིས་མ་ཚད་ སློབ་ཕྲུག་མང་ཤློས་རང་ ཆོས་ལུ་ཡིད་ཆེས་དང་ གནད་དློན་གཞན་
ལས་བརྟེན་ ཤ་ཚུ་སྤང་སྟེ་འདུག འཚློ་བཅུད་ཤེས་བྱའི་ལས་རིམ་གྱི་ཆ་ཤས་སྦེ་ 
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཟས་བཅུད་ཉུང་མཐའ་བཟའ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ གོ་རྟློགས་སློད་
དགོཔ་ཨིན།  

 སྤྱིར་བཏང་ལུ་ སློབ་གྲྭ་མང་ཤློས་ནང་རང་ ཚན་རིག་གི་རྩ་
གཞུང་གི་ཆ་ཤས་སྦེ་ འཚློ་བཅུད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ སྟློན་དློ་ཡློདཔ་
ཨིན། རྒྱལ་ཡློངས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་གོ་རྟློགས་འབད་ནི་གི་དློན་
ལས་ མགྱོགས་པ་རང་ རྒྱང་མཐློང་སྤེལ་བསྒྲགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ 
འགོ་བཙུགས་འབད་ནི་ཨིན།  
 

 སང་ཕློད་སྤྱི་ལློ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ནང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ གོ་
བརྡ་སློད་ནི་གི་དློན་ལས་ རྒྱལ་ཡློངས་ཟས་བཅུད་ཀྱི་ཉིནམ་གྱི་
དུས་སྟློན་འདི་ འགོ་ཐློག་དང་པ་ བརྩི་སྲུང་འབད་ནི་ཨིན།  
 

ཚློད་དཔག་མཇུག་བསྡུ་གི་ཚེས་གྲངས་: ༠༦/༢༠༡༨ 

བསྟར་སློད་མ་འབད་བར་
ཡློདཔ། 
 
ལྷན་ཁག་གིས་ འཚློ་བཅུད་ཀྱི་
ཤེས་བྱ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་གི་
འཆར་གཞི་ཡློདཔ་དང་ སྤྱི་ལློ་
༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ལས་ 
མཇུག་བསྡུ་ནི་གི་འདུན་པ་
བསྐྱེད་དེ་འདུག  
 
 

མཇུག་བསྡུ་གི་
ཚེས་གྲངས་:འདི་ 
སྤྱི་ལློ་༢༠༡༨ སྤྱི་
ཟླ་༦ པ་ ཚུན་
འདུག 
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༡༣ སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ བསམ་ལན་བཤད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་
ཨིན།  
 
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ སློབ་གྲྭ་བཞེས་སྒོའི་ལས་རིམ་གྱི་ཁེ་ཕན་པ་ཚུ་གིས་ སློབ་གྲྭ་
འཛིན་སྐྱོང་གིས་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་དང་ གཡློ་སློད་ དེ་ལས་ སློབ་གྲྭའི་བཞེས་
སྒོ་གི་སྤུས་ཚད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཐད་ཀར་དུ་ ལས་ཁུངས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་ཡློད་
པའི་ བསམ་ལན་བཤད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཨིན།  

 ས་གནས་ཁར་ལྟ་རྟློག་འབད་ནི་དང་ གནས་སྡུད་ཚུ་བཟློ་འདློན་
གྱི་ལམ་ལུགས་འདི་གིས་ སློབ་གྲྭ་འཛིན་སྐྱོང་གི་བསམ་ལན་བསྡུ་
ལེན་འབད་ནི་ནང་ སྡེ་ཚན་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་འློང་།  
 

ཚློད་དཔག་མཇུག་བསྡུ་གི་ཚེས་གྲངས་: ༠༦/༢༠༡༨ 

བསྟར་སློད་མ་འབད་བར་
ཡློདཔ། 
 
ལྷན་ཁག་གིས་ ཕུལ་ཡློད་པའི་
དང་ལེན་འཆར་གཞི་འདི་ནང་ 
ལེགས་བཅོས་ཀྱི་བར་ཞུགས་ཚུ་
ག་ནི་ཡང་གསལ་བཀོད་འབད་
དེ་མིན་འདུག   

མཇུག་བསྡུ་གི་
ཚེས་གྲངས་:འདི་ 
སྤྱི་ལློ་༢༠༡༨ སྤྱི་
ཟླ་༦ པ་ ཚུན་
འདུག 

 


