
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer Note 

The audit was conducted in accordance with the International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAIs). 

The review was confined to assessing the adequacy of existing legal and institutional framework and operations 

of farm roads in Bhutan. The audit was based on the audit objectives and criteria determined in the audit plan and 

programme prepared by the Royal Audit Authority and the findings are based on the information and data made 

available by relevant agencies.  

This is also to certify that the auditors during the audit had neither yielded to pressure, nor dispensed any favour 

or resorted to any unethical means that would be considered as violation of the Royal Audit Authority’s Oath of 

Good Conduct, Ethics and Secrecy. 



  

 

 

 

 

 

ཨར་ཨེ་ཨེ་/པི་ཨེ་དྲི་/པི་ཨེ་-ཨེཕི་ཨར་/༢༠༢༢/༨༩༣                    སྤྱི་ཚེས་: ༡༣/༠༦/༢༠༢༢ 

 
དྲུང་ཆེན་ལུ།                                                                    
ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག།                       
ཐིམ་ཕུག། འབྲུག།                                                                    
                                                                                                  

གནད་དནོ་: འབྲུག་ལུ་ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་གོང་འཕེལ་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 
 

ཞུ་དོན་དེ་ནི་ རྩིས་ཞིབ་དུས་མཚམས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠-༡༡ ལས་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ ཚུན་འགབ་ཡོད་པའི་ འབྲུག་ལུ་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གོང་
འཕེལ་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་འདི་མཉམ་སྦྲགས་སྦེ་ཕུལཝ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་འགན་དབང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་སྟེ་ཡདོཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་དེ་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ལུ་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་ཚུའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ (ISSAI 
3000) དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་སོན་༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།  

རྩིས་ཞིབ་དེ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་གོང་འཕེལ་དང་འཛིན་སྐྱོང་ནང་འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་ སྤྱིར་བཏང་རྩིས་
ཞིབ་ཀྱི་དམིགས་དོན་བསྐྱེད་ཐོག་ལས་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཡན་ལག་དམིགས་དོན་ཚུ་གི་སྒོ་ལས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།  

1. གཙུག་སྡེའི་གཞི་བཀོད་དང་འཆར་གཞི་ དེ་ལས་འཆར་དངུལ་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ལངམ་ཡོད་མེད་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི། དང་  

2. སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་ནང་སྤུས་ཚད་དམ་འཛིན་དང་འགན་ལེན་གྱི་འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་
འབད་ནི། 

ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ དྲང་བདེན་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི་དང་ བསམ་འཆར་ དེ་ལས་ བསམ་ལན་ཚུ་ཞུ་ནིའི་དོན་ལས་ སྤྱི་ཚེས་
༠༩/༠༥/༢༠༢༠ ལུ་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་དང་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ དེ་ལས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་རྒྱལ་ཡོངས་
དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་༡༣ ལུ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འབྲེལ་ཡོད་ལན་གསལ་ལོྷད་ཡདོ་མི་ཚུ་ སྙན་
ཞུ་འདི་ནང་ མཉམ་སྡེབ་འབད་དེ་ཡདོཔ་དང་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ དགོས་མཁོའི་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་འབད་ཡདོཔ་ཨིན། རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཤེས་རོྟགས་བྱུང་ཡོད་པའི་ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ལེའུ་གསུམ་པའི་ནང་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་ཡོདཔ་
དང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ ལེའུ་བཞི་པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།  

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ རྩིས་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ལུ་ ལན་གསལ་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་འཆར་གཞིའི་ཐོག་ལས་ གནང་དགོཔ་ཨིན། འཛིན་སྐྱོང་དང་ལེན་འཆར་
གཞི་དེ་ནང་ ཞིབ་རོྟག་ཚུའི་རྒྱུ་རྐྱེན་བསལ་ཐབས་ལུ་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་སྦེ་བསར་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ངེས་གཏན་གྱི་



  

དུས་ཡུན་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་དགོཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༥༥ (༡༦) 
པའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡདོ་མི་དང་འཁྲིལ་ རྩིས་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ གསལ་བཀོད་ཕུལ་ཏེ་ཡོད་པའི་གྲོས་
འདེབས་ཚུ་ བསར་སོད་འབད་ཐབས་ལུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོད་པའི་འགན་འཁྲི་རྩིས་བཤད་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལཝ་ཨིན། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་དང་ འགན་འཁྲི་གི་རྩིས་བཤད་གནང་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་
བཞག་སྟེ་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་ བསར་སོད་འབད་དེ་ ཡོད་མེད་ཀྱི་བརྗེད་དྲན་འབད་ནི་ཨིནམ་དང་ དེ་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་མེད་པའི་གནད་
དོན་རེ་བྱུང་ཚེ་ འཁྲི་འགན་ཕོགས་པའི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ཕྱིར་སོད་མ་འབད་བར་ ཕར་བཤུད་འབད་ནི་
ལ་སོགས་པའི་ཚུལ་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་ཚུ་འབད་ནི་ཨིན།  

དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་དང་ལེན་གྱི་འཆར་གཞི་དེ་ མཚན་
རྟགས་བཀོད་དེ་ཡདོ་པའི་འགན་འཁྲི་རྩིས་བཤད་དང་སྦྲགས་ཏེ་ གྲོས་འདེབས་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་བསར་སོད་འབད་ནིའི་ངེས་གཏན་གྱི་དུས་
མཚམས་བཀོད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་༠༧ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༡༥ ལུའམ་ ཡང་ན་ དེའི་ཧེ་མ་ གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལཝ་ཨིན། གལ་
སྲིད་ འགན་འཁྲིའི་རྩིས་བཤད་དེ་ གནང་མ་ཚུགས་པའི་གནད་དོན་རེ་བྱུང་ཚེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་གི་རྩིས་
ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༥༥ (༡༧) པའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་བསར་
སོད་འབད་ནིའི་ལྟ་བཀོད་ཀྱི་འགན་འཁྲི་དེ་ ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ བཀལ་ནི་ཨིན།  
རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ གང་དྲགས་མཛད་
གནང་མི་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་དང་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ དེ་ལས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་
སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ རངོ་ཁག་བདག་སྐྱོང་༡༣ གྱི་ལས་བྱེད་པ་ཡོངས་ལུ་ བཀྲིན་དགའ་འཚོར་སམོ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།  

 

 

 

 

(བཀྲིས) 
རྩིས་ཞིབ་ཡངོས་ཁྱབ།  
 

       འདྲ་ཤུས་: 

1. མི་རྗེ་བོན་ཆེན་མཆོག་ལུ། འབྲུག་གཞུང་། ཐིམ་ཕུག། 
2. རྒྱལ་པོའི་གཟིམ་དཔོན་མཆོག་ལུ། རྒྱལ་པོའི་གཟིམ་དཔོན་ཡིག་ཚང་། ཐིམ་ཕུག། 
3. མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན་མཆོག་ལུ། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ། ཐིམ་ཕུག། 
4. མི་རྗེ་འཁྲི་འཛིན་མཆོག་ལུ། རྒྱལ་ཡངོས་ཚོགས་སྡེ། ཐིམ་ཕུག། 
5. ལོག་ཕོགས་འགོ་འཁྲིདཔ་མཆོག་ལུ། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ། ཐིམ་ཕུག། 
6. འཁྲི་འཛིན་མཆོག་ལུ། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ། ཐིམ་ཕུག། (འདྲ་ཤུས་༥ ཕུལ་ཡོདཔ) 
7. དྲུང་ཆེན་ལུ། སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག། ཐིམ་ཕུག། 
8. དྲུང་ཆེན་ལུ། དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག། ཐིམ་ཕུག། 
9. དྲུང་ཆེན་ལུ། རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས། ཐིམ་ཕུག། 



  

10. ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་ལུ། ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས། ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག། ཐིམ་ཕུག། 
11. ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་ལུ། ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས། ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག། ཐིམ་ཕུག།  
12. རོང་བདག་ཚུ་ལུ། རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། (རོང་ཁག་༢༠) 
13. མདོ་ཆེན་ལུ། རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ་ལས་ཁུངས། དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག། ཐིམ་ཕུག།  
14. མདོ་ཆེན་ལུ། དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས། དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག། ཐིམ་ཕུག། 
15. ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ལུ། སྲིད་འཆར་སྡེ་ཚན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། ཐིམ་ཕུག། 
16. ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ལུ། བསྐྱར་ཞིབ་དང་རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་སྡེ་ཚན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། ཐིམ་ཕུག།  
17. ཡིག་ཚང་གི་འདྲ། དང་ 
18. ཉེན་སྲུང་ཡིག་སོད། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དནོ། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་རྩིས་ཞིབ་འདི་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་༢༥ པ་དང་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་
ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༦༨ (ཁ) དང་ ༦༩ པའི་འགན་དབང་དང་འཁྲིལ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་འདི་ 
མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ (ISSAIs) དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ལམ་སོན་༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།  

གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་གིས་ སོ་ནམ་པ་ཚུའི་ ཚོང་ལམ་གྱི་གོ་སྐབས་ཡར་དྲག་གཏང་སྟེ་ ནང་
འཁོད་སོ་ནམ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཡར་སེང་རྐྱབ་ནི་ལུ་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་དང་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་བཟའ་ཚང་ཚུ་ལུ་ལཱ་གཡོག་གི་གོ་སྐབས་
ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ དེ་ལས་ འཚོ་བའི་གནས་ཚད་དང་མི་སྡེའི་ཁེ་ཕན་གཞན་མི་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཚུགས་པའི་རེ་བ་བསྐྱེདཔ་ཨིན། 
སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུའི་ཁག་ཆེ་ཧིང་ལུ་བལྟ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་དོན་ལས་ མ་རྩ་འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་གཞི་
བཙུགས་འབད་དེ་འདུག། ད་ལྟོ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་གྱི་མཐུད་འབྲེལ་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༦༡.༦༣ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཨིན་པས།  

རྩིས་ཞིབ་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གོང་འཕེལ་དང་འཛིན་སྐྱོང་ནང་འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་བརྟག་ཞིབ་འབད་
ནིའི་དམིགས་དོན་བསྐྱེད་ཐོག་ལས་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཡན་ལག་དམིགས་དོན་ཚུ་གི་སྒོ་ལས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིནཿ   

1. གཙུག་སྡེའི་གཞི་བཀོད་དང་འཆར་གཞི་ དེ་ལས་འཆར་དངུལ་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ལངམ་ཡོད་མེད་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི། དང་  

2. སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་ནང་སྤུས་ཚད་དམ་འཛིན་དང་འགན་ལེན་གྱི་འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་
འབད་ནི།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་རོང་ཁག་༡༣ དང་རྒེད་འོག་༡༢༡ འགབ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་དང་རྒྱུན་
སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་དང་གཞི་བཀོད་ དེ་ལས་ བྱ་རིམ་ཚུ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡདོཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་འདི་ དུས་མཚམས་༢༠༡༠-༢༠༡༡ 
ལས་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ ཚུན་འགབ་ཡདོཔ་ཨིན།  

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་འབྲུག་གི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་མ་བསར་སོད་འབད་
ནིའི་ནང་ འགན་ཁུར་དང་ ཐབས་བྱུས་ཀྱི་རིམ་སྒྲིག་ཚུ་ དེ་ལས་ ལག་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་གཞི་དང་གཞི་བཀོད་ཚུ་དང་ འཆར་
གཞི་དང་འཆར་དངུལ་བཀོད་ནི་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ཚུ་གི་ཐད་ ཐར་ཐརོ་སོང་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་མཉམ་
འབྲེལ་མེད་པའི་ཐབས་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། སྙན་ཞུའི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་
གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལས་མར་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིནཿ  

 རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ལམ་གྱི་མཐུད་འབྲེལ་ཡོངས་བསོམས་ལས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་རིང་ཚད་ བརྒྱ་ཆ་༦༡.༦༣ མཚོན་པའི་
༡༡,༢༥༧.༡༦ ཀི་ལོ་མི་ཊར་ཡོད་རུང་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་བཟོ་ཡདོ་པའི་ལམ་གྱི་འཆར་གཞི་ཨམ་༢༠༠༧-༢༠༢༧ ཅན་མ་དེ་
ནང་ སོ་ནམ་ཞིང་ཚུ་མ་ཚུད་པར་འདུག། 
  

 ད་ལྟོ་གི་གནས་སངས་ནང་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་འོག་གི་སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་དང་ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ལམ་
སེལ་ལས་ཁུངས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་ལཱ་བཀོད་རྐྱབ་ནིའི་འགོ་འཁྲིད་ཀྱི་འགན་ཁག་འབག་ནིའི་ནང་ གསལ་ཏོག་



  

ཏོ་མེདཔ་དང་ གཉིས་ཆ་ར་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་འགོ་འཁྲིད་འབད་ནིའི་ཁས་ལེན་མ་འབད་བར་
འདུག།  
 

 སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུའི་དགོས་མཁོའི་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་འབདཝ་ལས་ ཆུད་ཟད་དང་བཀོ་བཞག་ཡོདཔ་ དེ་
ལས་ འཆར་གཞི་མ་བརྩམ་པའི་གནད་དོན་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་འཐོན་ཏེ་འདུག། རོང་ཁག་༡༣ ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༡ 
དེ་ཅིག་ཟད་འགྲོ་གཏང་སྟེ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡདོ་པའི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་༡༩ བཀོལ་སོད་འབད་མ་བཏུབ་དང་ ལྷོད་ལམ་སོ་སོ་
ཡོད་མི་ དེ་ལས་ གཙོ་རིམ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡདོ་མི་དང་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ནིའི་དོན་ལས་མ་དངུལ་མེད་མི་ ལ་སོགས་པའི་
རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་ལས་བརྟེན་ བཀོ་བཞག་སྟེ་འདུག། དེ་མ་ཚད་ གཙོ་བོ་ར་གནམ་བྱཱར་གྱི་ཆརཔ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ ས་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་
མི་དང་ གྱེན་གཟར་དྲགས་ཡོད་མི་ དེ་ལས་ ཟམ་པ་ཚུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་མང་ཤོས་ར་ ལོ་འཁོར་གྱི་
རིང་འགྲུལ་འཁོར་འགྱོ་མ་བཏུབ་པར་འདུག། རྒེད་འོག་༡༢ ནང་ལུ་རང་ ཟམ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་མེད་པའི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་༡༦ 
ཡོད་པའི་ཤེས་རོྟགས་བྱུང་ཡི།  

 

 རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་རྒེད་འོག་ཚུ་གིས་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་དགོས་མཁོ་དང་མ་བསྟུན་པའི་ཁར་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་
གྱི་ལམ་སོན་ཚུ་ལས་འགལ་ཏེ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡདོ་པའི་གནད་དོན་ལེ་ཤ་ར་ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། སོ་ནམ་གྱི་ས་ཞིང་ཚུ་ 
མཐུད་འབྲེལ་འབད་ནི་གི་ཚབ་ལུ་ སོད་ཁྱིམ་དང་ལྷ་ཁང་ཚུ་མཐུད་འབྲེལ་དེ་འདུག།  

 

 སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཧེ་མ་ཆ་འཇོག་འབད་ཡོད་པའི་འཆར་དངུལ་དང་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཁྱད་
པར་ཞུགས་ཡདོ་མི་ལས་བརྟེན་ འསོ་འབབ་མེད་པའི་འཆར་དངུལ་གྱི་བྱ་རིམ་ལུ་འགྱུར་ཏེ་འདུག། འཆར་དངུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་དང་
གཅིག་ཁར་ པར་རིས་དང་བཟོ་བཀོད་ དེ་ལས་ སྔོན་རྩིས་ཚུ་ཕུལ་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་ཡདོཔ་ཨིན་རུང་ ད་ལྟོ་གི་ལུགས་སོལ་ནང་ 
དགོས་མཁོ་དེ་ཚུ་ ལས་འགུལ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཚར་བཞིནམ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ བཟོཝ་ཨིན་པས།  
 

 སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལམ་སནོ་༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་ མི་སྡེ་དཔལ་འབྱརོ་གོང་འཕེལ་གྱི་དནོ་ལས་ འཇོན་ཚད་ཅན་དང་
ཉེན་སྲུང་དང་ལན་པའི་ལམ་མཐུད་འབྲེལ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཐབས་ལུ་ས་ཁམས་འཕྲུལ་རིག་གི་ཞིབ་འཇུག་དང་མི་སྡེའི་ཞིབ་འཇུག་ དེ་
ལས་ བརྟག་ཞིབ་དང་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བའི་ཧེ་མའི་འོས་འབབ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་འབད་དགོ་
པའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་བཀོད་དེ་འདུག། ཞིབ་འཇུག་དེ་ཚུ་ མེདཔ་དང་ ཡང་ན་ ཚངམ་སྦེ་མིན་འདུག། 
   

 རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་༢༢༩ དཔེ་ཚད་ཀྱི་སྒོ་ལས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོད་མི་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༥༢.༨ 
མཚོན་པའི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་༡༢༡ གིས་ཉུང་མཐའ་ལུ་གནས་ཚད་ཀྱི་ས་ཁོངས་གཅིག་ནང་འཁྲིལ་བསྟུན་མེདཔ་དང་ མང་ཤོས་ནང་
ར་ ཆུ་གཡུར་དང་གནས་ཚད་དང་ལན་པའི་བཀོད་སྒྲིག་གི་རྒྱ་ཚད་ མི་ཊར་༥.༡ བཞག་དགོ་མི་ལས་འགལ་ཏེ་འདུག། གཏན་
འཇགས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་དང་རོ་གཞིབ་ལམ་ དེ་ལས་ ཡན་ལག་གི་འགྱམ་དང་ ཆུ་གཡུར་བཟུམ་མའི་གནད་འགག་ཅན་གྱི་ཉེན་སྲུང་
གི་བཟོ་བཀོད་ཚུའི་ཆ་རྐྱེན་གྱི་ཐད་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་མང་ཤོས་ནང་ར་ དགོས་མཁོ་ཡདོ་པའི་ཉེན་སྲུང་གི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་གྲུབ་མ་
ཚུགས་པར་འདུག།  

 

 རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་ཕར་ ལམ་ལག་ལེན་སྡེ་ཚན་བཟོ་ནི་དང་ལཱ་འབད་ནི་དེ་ གཅིག་མཚུངས་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་ཅིག་མིན་འདུག། 
དེ་ཡང་ ལྕོགས་གྲུབ་མེད་མི་དང་ ལམ་སོན་ཚུ་གིས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ཚུ་གྲལ་གཏོགས་མེད་པར་ རང་དབང་ཅན་གྱི་ལཱ་འགན་
གཞི་བཙུགས་འབད་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོདཔ་བཟུམ་ཅིག་འདུག།  

 



  

 རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ལས་ས་ཚུ་མང་ཤོས་ར་ བཟོ་སྐྲུན་དང་གཏན་འཇགས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་དང་
འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་ས་ཚུ་ཨིན་པའི་ཤེས་རོྟགས་བྱུང་ཡི། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་ཚུ་ནང་ རྒྱུན་སྐྱོང་གྱི་ཟད་
འགྲོ་གནས་ཡོད་པའི་འགྲོས་ཚུ་དཔྱད་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་སོ་སོ་སྦེ་ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་མ་ཚུགས། དེ་མ་ཚད་ 
ལམ་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་ ཡང་ན་ ཉམས་གསོ་/ལེགས་བཅོས་ཚུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མཛོད་ཐོ་ ཡང་ན་ ལམ་ཚུའི་ལོ་ཚད་ལུ་ གཞི་བཞག་
སྟེ་ བཟོ་བཟོ་བའི་འཆར་གཞི་དང་ལས་འཆར་ཚུ་མིན་འདུག། 
 

 རྒེད་འོག་དང་རོང་ཁག་ དེ་ལས་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་དང་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནས་རིམ་ཚུ་ནང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡདོ་པའི་
བར་དོན་ཚུ་ཤོ་མཚུངས་མེདཔ་ལས་ བར་དོན་ཚུ་ངེས་བདེན་མེདཔ་དང་ མ་མཐུནམ་སོང་སྟེ་འདུག། དེ་གིས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་
རྟེན་གཞི་གོང་འཕེལ་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ཚུལ་མཐུན་གྱི་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནིའི་ནང་ གདོང་ལེན་བྱུང་སྟེ་འདུག། 
 

 ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་མ་གིས་ འདུན་པ་བསྐྱེད་དོ་བཟུམ་མའི་ ལམ་གྱི་དབྱེ་ཁག་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་སྦེ་མིན་འདུག། དབྱེ་
ཁག་ཚུ་གཅིག་མཚུངས་མེད་པ་ཅིན་ སྲིད་བྱུས་ནང་ ལམ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་དང་གོང་འཕེལ་གྱི་རེ་འདུན་བསྐྱེད་ཡོད་མི་
དེ་ སང་ཆུང་སྦེ་ལུས་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ འཆར་དངུལ་བརྩམ་ནིའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ཁུངས་མེདཔ་དང་ འོས་ལན་གྱི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་ལུ་
ཡང་བར་ཆད་རྐྱབ་ནི་ཨིན།   

སྙན་ཞུ་འདི་ནང་གྲོས་བཤད་འབད་ཡདོ་པའི་བསྐྱར་ཞིབ་དང་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་
དང་རྒྱུན་སྐྱོང་ཚུ་ལུ་ སྤྱི་བསོམས་ཀྱི་ལེགས་བཅོས་འབད་ཐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་དང་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་འོས་ལན་གྱི་ཐབས་ལམ་
དང་བཅོ་ཐབས་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་ ལྷན་ཐབས་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གྲོས་འདེབས་
ཁག་དགུ་ཕུལ་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་ཡང་ཿ  

1) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ གོང་འཕེལ་བཏང་ནི་ནང་ ལམ་སནོ་འབད་ཐབས་
ལུ་ ཐབས་བྱུས་ཀྱི་འཆར་གཞི་/འཆར་གཞི་ཨམ་བཟོ་དགོཔ། 
 

2) ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་ས་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ནང་ གཙུག་སྡེའི་
གཞི་བཀོད་ཚུ་མཉམ་སྡེབ་འབད་དགོཔ། 
 

3) སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་དང་དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ དེ་ལས་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་དང་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་
སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཚུ་མཉམ་འབྲེལ་མཛད་དེ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུའི་འགན་དབང་བསར་སོད་འབད་
ཐབས་ལུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་ནིའི་ལྷན་ཐབས་འབད་དགོཔ། 
  

4) དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ འཆར་དངུལ་ཆ་འཇོག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ གཞི་བཀོད་དང་དཔེ་རིས་ དེ་ལས་ ཟད་
སོང་ཚད་དཔག་ཚུ་དགོ་པའི་ ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ། 
 

5) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ སྔ་གོང་འོས་འབབ་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ལྟ་རོྟག་གི་ལཱ་འགན་ཐོག་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡདོཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དནོ་ལུ་ ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ། 
 

6) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་གོང་འཕེལ་ནང་སྤུས་ཚད་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་
བཟོ་ཐབས་ལུ་ ལྟ་རོྟག་གི་ལཱ་འགན་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་དགོཔ། 



  

7) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་གིས་ འཁོར་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་སྡེ་ཚན་ཚུའི་ལག་ལེན་གྱི་དོན་
སྨིན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ཡདོཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོཔ། 
 

8) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་མངའ་འོག་ལུ་ཡདོ་མི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུའི་དོན་
ལས་ ལམ་ཐོ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོཔ། 
 

9) དུས་རྒྱུན་དང་ སྔོན་འགོག་ དེ་ལས་ གློ་འབུར་གྱི་ཉམས་བཅོས་ཚུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ 
ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ལུ་ བར་དོན་གཞི་བཞག་ཐོག་ལས་ འཆར་གཞི་ཚུ་བཟོ་ནི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ། 

འབྲུག་གི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་མའི་ནང་ འབྲེལ་ཡོད་གཞུང་ལྟེ་བ་དང་ས་གནས་གཞུང་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་
གི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུའི་འཆར་གཞི་དང་ བསར་སོད་ དེ་ལས་ ལག་ལེན་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་ཚུའི་གཞི་རྟེན་གྱི་གཞི་བཀོད་དང་ལཱ་
འགན་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡདོ་རུང་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་བསར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ ལཱ་འགན་བགོ་སྐལ་སོད་ནི་དང་
ཐབས་བྱུས་ཀྱི་རིམ་པ་བསྒྲིག་ནི་ དེ་ལས་ ལག་ལེན་གྱི་དཔེ་གཞི་དང་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ འཆར་གཞི་དང་འཆར་དངུལ་བརྩམ་ནི་
དང་མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནི་ཚུའི་ཐད་ བྱ་སབས་མ་བདེཝ་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་ནང་མཉམ་
འབྲེལ་མེད་པའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་བྱུང་ཏེ་འདུག། མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་བསམ་སོད་དང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་རྟེན་གཞི་གོང་འཕེལ་
གྱི་སྤྱིར་བསོམས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་དང་དམིགས་དོན་ཚུ་ སང་ཆུང་བཟོ་ནུས་པའི་ སྤུས་ཚད་ལུ་བདེ་བཟོ་འབད་ཡོདཔ་ འབྲེལ་
ཆགས་མེད་པའི་འཆར་གཞི་དང་ལག་ལེན་ ལྟ་རོྟག་དང་ཚད་འཛིན་ལངམ་སྦེ་མེདཔ་ བར་དོན་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་
ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ ལ་སོགས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡདོཔ་ཨིན།   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

དཀར་ཆག། 
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ལེའུ་༡ པ་:   རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྐོར། 

༡.༡  འགན་དབང་། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ “འབྲུག་ལུ་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གོང་འཕེལ་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་” འདི་ འབྲུག་
གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་༢༥.༡ ནང་ དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་སྐོར་
ལས་ རྩིས་ཞིབ་དང་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་གི་འགན་དབང་དང་འཁྲིལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།  

དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ལེའུ་༥ པའི་དནོ་ཚན་༦༩ པའི་ནང་ “དབང་འཛིན་འདི་གིས་ ལས་
འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་དང་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ ལུགས་མཐུན་རྩིས་ཞིབ་དང་ དམིགས་བསལ་རྩིས་ཞིབ་ དེ་ལས་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་
ཀྱིས་ འོས་འབབ་དང་བསྟུན་ རྩིས་ཞིབ་གཞན་ག་ར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ” ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོད།  

༡.༢  རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནས་ཚད།  

རྩིས་ཞིབ་འདི་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ ༣༠༠༠ ཅན་མ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ རྩིས་ཞིབ་ཐབས་ལམ་ ཤོ་མཚུངས་དང་རྟགས་མཐུན་གྱི་དོན་ལུ་ 
ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ལམ་སོན་༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་འཁོད་དེ་ཡདོ་པའི་རྩིས་ཞིབ་འགྲོ་ལུགས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་
ཨིན། 

༡.༣  རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དམིགས་དནོ་ཚུ། 

སྤྱིར་བཏང་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དམིགས་དནོཿ  

རྒྱལ་ཁབ་ནང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གོང་འཕེལ་དང་འཛིན་སྐྱོང་ནང་འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།  

ཡན་ལག་གི་རྩིས་ཞིབ་དམིགས་དནོ་ཚུཿ  

 གཙུག་སྡེའི་གཞི་བཀོད་དང་འཆར་གཞི་ དེ་ལས་འཆར་དངུལ་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ལངམ་ཡོད་མེད་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི། དང་  

 སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་ནང་སྤུས་ཚད་དམ་འཛིན་དང་འགན་ལེན་གྱི་འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་
འབད་ནི།  

༡.༤  རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད། 

རྩིས་ཞིབ་འདི་ རོང་ཁག་༡༣ དང་རྒེད་འོག་༡༢༡ འགབ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་དང་
གཞི་བཀོད་ དེ་ལས་ བྱ་རིམ་ཚུ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་དམིགས་ཡུལ་བསྐྱེད་ཡདོཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་འདི་ གིས་གཙུག་སྡེ་དང་ཚད་
འཛིན་གཞི་བཀོད་ དེ་ལས་ སྤྱི་བསོམས་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ཐད་ དུས་མཚམས་རྩིས་ལོ་༢༠༡༠-༢༠༡༡ ལས་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ ཚུན་འགབ་
ཡོདཔ་ཨིན། དམིགས་བསལ་གྱི་དཔྱད་ཞིབ་འབད་ནིའི་དནོ་ལས་ རྩིས་ལོ་གསུམ་ ༢༠༡༨-༢༠༡༩ ལས་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་ཡིག་
ཆས་ཚུ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་འདི་གིས་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག། སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ 
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སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག། རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ་ལས་ཁུངས་དང་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག། རྒྱལ་
ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ དེ་ལས་ བུམ་ཐང་ ཆུ་ཁ་ དར་དཀར་ན་ ཧཱ་ མོང་སྒར་ སྤ་རོ་ སྤུ་ན་ཁ་ པདྨ་དགའ་
ཚལ་ བསམ་རྩེ་ རྩི་རང་ ཐིམ་ཕུག་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་དང་གཞལ་སྒང་རོང་ཁག་ཚུ་ཁྱབ་ཡོདཔ་ཨིན།  

༡.༥  རྩིས་ཞིབ་ཐབས་ལམ། 

རྩིས་ཞིབ་འདི་གི་དནོ་ལས་ ལམ་ལུགས་དང་དཀའ་ངལ་གཞི་བཞག་གི་ཐབས་ལམ་གཉིས་མཉམ་བསོམས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ལག་ ལེན་འཐབ་
ཡོདཔ་ཨིན། ཐབས་ལམ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་
ལུགས་དང་གཞི་བཀོད་ དེ་ལས་ བྱ་རིམ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡདོཔ་ཨིན།  

༡.༦  རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་རིམ། 

རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་བའི་སྐབས་ གཤམ་གསལ་གྱི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡདོཔ་ཨིནཿ 

1. རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་དང་ཐད་ཀར་དུ་འབྲེལ་བ་ཡདོ་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ དེ་
ལས་ གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ རྒྱལ་
ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ རོང་ཁག་༡༣ དང་ དེའི་འོག་གི་རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ལྟ་
སྐོར་སོང་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གོང་འཕེལ་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྐོར་ལས་ཧ་གོ་ཐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེདཔ་
ཚུ་ལུ་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 
  

2. རོང་ཁག་དེའི་འོག་གི་རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་གྲོས་འཆར་དང་ འཆར་གཞི་གི་ཡིག་ཆས་ དེ་ལས་ འཆར་
དངུལ་གྱི་ཡིག་ཆས་དང་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་གྲོས་ཆོད་ རོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་ཆོད་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་མཛོད་ཐོ་ 
ཉོག་མེད་ཡིག་ཆས་ འོས་འབབ་སྔོན་བརྟག་གི་ཞིབ་འཇུག་ བརྟག་ཞིབ་དང་བཟོ་བཀོད་ འཕྲུལ་རིག་གི་སྔོན་རྩིས་ ལཱ་བཀོད་
བཀའ་རྒྱ་ དངོས་གྲངས་ཀྱི་རྩིས་ཐོ་ ལཱ་རྩིས་སོད་ལེན་གྱི་ཡིག་ཆས་དང་གདམ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ལམ་ཚུའི་གནས་སངས་ཚུ་
ལུ་ དངོས་མཐོང་བདེན་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྟ་སྐོར་སོང་ཡདོཔ་ཨིན།  
 

3. རྩིས་ཞིབ་བསར་སོད་ཀྱི་ནམ་དུས་ལུ་ ལས་ས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་ཚུ་ནང་ གཤམ་གསལ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡདོཿ 
  

ཀ) རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུའི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེདཔ་གཙོ་བོ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་དང་ གྲོས་
བསྡུར་ཚུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 
  

ཁ) རོང་ཁག་༡༣ དང་ དེ་ཚུའི་འོག་གི་རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ གདམ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་ལུ་ མཉམ་
འབྲེལ་ཐོག་དངོས་འབྲེལ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡདོཔ་ཨིན།  
 

ག) དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་འགོ་གི་དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ་ལས་ཁུངས་ལས་ རྩིས་ལོ་
༢༠༡༠-༢༠༡༡ ལས་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་ཆས་ལེན་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ དཔྱད་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  
ང་) རོང་ཁག་དང་ དེ་ཚུའི་འོག་གི་རྒེད་འོག་ཚུ་གིས་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་མཛོད་མཐོ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ཡོད་མི་
ཚུ་ བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  
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ཅ) སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་གྲོས་འཆར་དང་ འཆར་གཞི་ འཆར་དངུལ་ ལག་ལེན་ ལྟ་རོྟག་དང་ བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ད་ལྟོ་གནས་
ཡོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་ཡོད་མེད་དང་ འཁྲིལ་བསྟུན་ལངམ་ཡོད་མེད་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡདོཔ་
ཨིན།  
 

ཆ) སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལམ་སོན་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་གནས་རྩིས་དང་ འཁྲིལ་ སོ་
ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུའི་འཆར་དངུལ་བཀོད་ཐངས་ཚུ་ལུ་ དཔྱད་ཞིབ་འབད་ཡདོཔ་ཨིན། 
  

ཇ) ཟད་འགྲོའི་སྔོན་རྩིས་ཚུ་དང་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡོད་པའི་འཆར་དངུལ་ཚུ་ཕན་ཚུན་ཁྱད་བསྡུར་ཐོག་ལས་ དཔྱད་ཞིབ་
འབད་ཡདོཔ་ཨིན། དང་ 

ཉ) ལམ་ལག་ལེན་སྡེ་ཚན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡདོཔ་ཨིན། 
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ལེའུ་༢ པ་:  ངོ་སདོ། 

༢.༡ རྒྱབ་ཁུངས་མདརོ་བསན་པ།  

སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་འདི་ འབྲུག་གི་གྲོང་གསེབ་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་ས་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་གཅིག་ཨིནམ་དང་ 
འདི་གིས་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཁེ་ཕན་སོམ་སྦེ་ཡདོཔ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན།  

འབྲུག་གི་མི་རབོས་དང་གྲངས་རྩིས་༢༠༡༧ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ མི་རོབས་བརྒྱ་ཆ་༦༢.༢ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་
སོད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་འཚོ་བ་ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་དང་ དབུལ་ཕོངས་མར་ཕབ་དང་ལུང་ཕགོས་ཁྱད་མཉམ་གོང་འཕེལ་
ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ སོ་ནམ་གྱི་ཞིང་ཚུ་ཚོང་ལམ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་མཐུད་ཡར་དྲག་བཟོ་བའི་སྒོ་ལས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་
གིས་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཚུའི་སྤྱི་བསོམས་ཀྱི་དཔལ་འབྱརོ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ ཕན་ཐབས་འབདཝ་ཨིན། དེ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ལུ་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་དོན་ལས་ གཤམ་གསལ་གྱི་དམིགས་དོན་ཚུ་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།     

 བོ་གཏད་ཚུགས་པའི་མཐུད་འབྲེལ་དང་གནམ་གཤིས་ཀུན་ཐུབ་ཀྱི་ལམ་ཚུའི་ཆ་རྐྱེན་བརྒྱུད་དེ་ སོ་ནམ་གྱི་ཐནོ་སྐྱེད་ཚུ་ཚོང་ལམ་
དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་མཐུད་འབད་ནི།  

 བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མི་སྡེ་དང་སོ་ནམ་ཞིང་པ་ཚུའི་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་
ཡར་དྲག་གཏང་ནི། དང་  

 ས་གནས་ཀྱི་དཔལ་འབྱརོ་གོང་འཕེལ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ལཱ་གཡོག་གི་གོ་སྐབས་བཟོ་ནི།  

༢.༢ ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་ཚུའི་རིང་ཚད།  

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ཚུན་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ལམ་གྱི་མཐུད་འབྲེལ་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༦༡.༦༣ མཚོན་པའི་ སོ་ནམ་
ཞིང་ལམ་༢༤༣༦ ལུ་ རིང་ཚད་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༡,༢༥༧.༡༦ འདུག། པར་རིས་༢.༡ པའི་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་རིང་
ཚད་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  
 

 

 

 

 

 

 

  
 

འབྱུང་ཁུངས་: ལམ་དབྱེ་ཁག་མཐུད་འབྲེལ་བར་དནོ། ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས། ཞབས་ཏགོ་ལྷན་ཁག། ༢༠༢༠        

པར་རིས་༢.༡: རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་རིང་ཚད། 
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༢.༣ འཆར་དངུལ་དང་ཟད་འགྲོ།  

རྩིས་ལོ་༢༠༡༠-༡༡ ལས་ ༢༠༢༠-༢༡ ཚུན་ གཞུང་གིས་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨,༦༥༩.༥༢ 
གི་ཟད་འགྲོ་གཏང་ནུག། པར་རིས་༢.༢ པའི་ནང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༠-༡༡ ལས་ ༢༠༢༠-༢༡ ཚུན་ རོང་ཁག་༢༠ ནང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་
གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་ས་ཚུ་ལུ་ ཟད་འགྲོ་གཏང་ཡོད་པའི་བཅུད་སྡུད་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོད།  
པར་རིས་༢.༢ པ་: རྩིས་ལ་ོ༢༠༡༠-༡༡ ལས་ ༢༠༢༠-༢༡ ཚུན་ ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་ས་ཚུ་ལུ་ ཟད་འགྲོ་གཏང་ཡདོཔ་(དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ནང་) 

 

འབྱུང་ཁུངས་: དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས། དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག། 

པར་རིས་༢.༣ པའི་ནང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༠-༡༡ ལས་ ༢༠༢༠-༢༡ ཚུན་ལུ་ འཆར་དངུལ་བགོ་བཀྲམ་དང་བཀོལ་སོད་ཀྱི་འགྲོས་ཚུ་གསལ་
སོན་འབད་དེ་ཡོདཿ  

 

འབྱུང་ཁུངས་: དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས། དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག། 
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པར་རིས་༢.༣: རྩིས་ལ་ོ༢༠༡༠-༡༡ ལས་ ༢༠༢༠-༢༡ ཚུན་ གྲོས་འཆར་ ཆ་འཇོག་དང་ བསྐྱར་བཟ་ོའབད་ཡདོ་པའི་འཆར་དངུལ་དང་ཟད་འགྲོ་ཚུའི་ཕན་
ཚུན་ཁྱད་བསྡུར། 
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ལཱ་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུའི་རང་བཞིན་ཚུ་ དབྱེ་འཕལ་
འབད་དེ་བལྟ་བའི་སྐབས་ ཟད་འགྲོ་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་
ཆ་༧༡ དེ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གསརཔ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལས་
ས་ཚུ་ནང་གཏང་ཡོདཔ་དང་ བརྒྱ་ཆ་༢༨ དེ་སོ་ནམ་ཞིང་
ལམ་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ལེགས་བཅོས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ས་
ཚུ་ལུ་གཏང་ཡོདཔ་ དེ་ལས་  བརྒྱ་ཆ་༦ གཏན་
འཇགས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་དང་ བརྒྱ་ཆ་༡ དེ་ཅིག་ སྔོན་
བརྟག་ཞིབ་འཇུག་དང་ ལམ་ལག་ལེན་སྡེ་ཚན་ཚུ་ དེ་
ལས་ ས་མང་གི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ནང་གཏང་སྟེ་འདུག། པར་
རིས་༢.༤ པའི་ནང་ འབྲུག་ལུ་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གོང་
འཕེལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་གི་རང་བཞིན་ཚུའི་ཆ་ཤས་
གསལ་སོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

པར་རིས་༢.༤: འབྲུག་ལུ་ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་ལཱ་ཆ་ཤས་ཚུ། 
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ལེའུ་༣ པ་: རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རྟགོ་ཚུ།  

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རོྟག་དང་འབྲེལ་བའི་ལེའུ་འདི་ནང་ ལེགས་བཅོས་ཚུ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་ཆད་སྐྱོན་དང་ནརོ་འཁྲུལ་ཚུ་ གསལ་སོན་
འབད་དེ་ཡོད། ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ཡང་ དབྱེ་ཁག་ ཀ) ཐབས་བྱུས་དང་ལ་ོབསར་འཆར་གཞི། ཁ) འཆར་དངུལ་བཟ་ོནི། ག) བསར་སདོ། 
དང་ ང་) ལག་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་། ཚུའི་འོག་ལུ་དབྱེ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

ཀཿ  ཐབས་བྱུས་དང་ལ་ོབསར་འཆར་གཞི།  

འབྲུག་གི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་མའི་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ལམ་གྱི་རྟེན་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་བརྩམ་
ནིའི་གཞི་བཀོད་སོད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན། ས་གནས་གཞུང་ཚུ་གིས་ ལམ་གྱི་ཡན་ལག་གི་འཆར་གཞི་ཚུ་བཟོ་སྟེ་  ངོས་སོར་འབད་ཐོག་ལས་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ལམ་གྱི་དབང་འཛིན་ལུ་ ཕུལ་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལམ་གྱི་ལས་སྡེའི་འཆར་གཞི་ཨམ་ནང་མཉམ་སྡེབ་
འབདཝ་ཨིནམ་དང་ དེ་ནང་ལས་ ལམ་གྱི་རྟེན་གཞི་གོང་འཕེལ་གྱི་ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ཚུ་བཟོ་སྟེ་ངོས་སོར་འབདཝ་ཨིན།   

ས་གནས་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞིའི་ལག་དེབ་༢༠༡༤ ཅན་མ་དེ་ ས་གནས་གཞུང་གིས་འཆར་གཞིའི་བྱ་རིམ་ནང་ རང་སོའི་འབྲེལ་ཡོད་
རོང་ཁག་ཚུ་གིས་གྲོགས་རམ་འབད་དེ་ གྲལ་གཏོགས་ཅན་དང་ དམིགས་ཡུལ་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་གྲལ་གཏོགས་འབད་ཐབས་ལུ་ ལྷན་
ཐབས་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ བཟོ་སྟེ་འདུག། དེ་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ལུ་ འབྲུག་པའི་མི་སེར་ཚུའི་དགོས་མཁོ་དང་རེ་འདོད་ངོ་མ་ཚུ་གྲུབ་
ཐབས་ལུ་ ལམ་སོན་འབད་ནི་གི་དནོ་ལུ་ཨིན་པས།   

ཐབས་བྱུས་དང་ལོ་བསར་འཆར་གཞི་གི་བྱ་རིམ་ཚུ་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ འོག་ལས་མར་གྲོས་བཤད་འབད་ཡདོ་པའི་ཆད་སྐྱོན་
ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

༢.༡ ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལམ་སནོ་འབད་ནིའི་ཡུན་རིང་གི་འཆར་གཞི་ཚུ་ ཡང་ན་ འཆར་གཞི་ཨམ་མེདཔ།   

ཀ) འབྲུག་གི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་ 
མའི་དོན་ཚན་༡༩ (༣) པའི་ནང་ རྒྱལ་
ཡོངས་ལམ་གྱི་འཆར་གཞི་ཨམ་ནང་བཙུགས་
ནིའི་དོན་ལས་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་གི་ལམ་
ཚུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་དང་ ལོ་ལྔའི་འཆར་
གཞི་ཚུ་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བསྡུ་
སྒྲིག་དང་གཅིག་སྒྲིལ་འབད་ནི་གི་དགོས་མཁོ་འདུག། 

  

ཁ) འབྲུག་གི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༢༠ (༡) པའི་ནང་ “ས་གནས་གཞུང་གིས་ ལམ་གྱི་འཆར་གཞི་ཨམ་
ནང་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལས་ རང་སའོི་མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་ཚུད་པའི་ ལམ་གྱི་འཆར་གཞི་ཚུ་བཟོ་སྟེ་ ངོས་སོར་འབད་ཞིནམ་ལས་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ལམ་གྱི་དབང་འཛིན་ལུ་ཕུལ་ནི།” ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག། 

  

ག) ལམ་གྱི་འཆར་གཞི་ཨམ་༢༠༠༧-༢༠༢༧ ཅན་མ་དེ་ ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་དང་ཚུལ་མཐུན་པའི་ཁ་གསལ་གྱི་གནས་རིམ་ནང་ 
འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ལམ་གྱི་ལས་འགུལ་ཚུ་གསལ་འཐུ་འགོ་ཐོག་དང་པ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྩམ་ཏེ་འདུག།  

རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་གོང་འཕེལ་གྱི་
གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་འཆར་གཞི་ཚུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་
ཚུའི་གོང་འཕེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཐར་ཐོར་སོང་སྟེ་འདུག། 
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ང་) འབྲུག་གི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༤ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༥.༥ (ཀ) པ་གིས་ ལམ་ཚུའི་བཟོ་སྐྲུན་ རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ འཛིན་སྐྱོང་
གི་འགན་འཁུར་དེ་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ལུ་བཀལ་ཏེ་འདུག།  

 

ཅ) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཟོ་སྟེ་ཡོད་པའི་ལམ་གྱི་འཆར་གཞི་ཨམ་དེ་ནང་ སོ་ནམ་ཞིང་
ལམ་གོང་འཕེལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་རིམ་/ལས་ས་ཚུ་མ་བཙུགས་པར་ཡདོཔ་དང་ ཡང་ན་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་
གིས་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་འདུན་ལམ་འཆར་གཞི་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་བཟོ་བར་ཡོད་པའི་ཤེས་རོྟགས་བྱུང་ཡི།  

 

ཆ) ལམ་གྱི་མཐུད་འབྲེལ་ཡོངས་བསོམས་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༨,༢༦༤.༦༠ ཡོད་ས་ལས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་དོན་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༦༡.༦༣ 
མཚོན་པའི་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༡,༢༥༧.༡༦ འདུག། སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལས་ ཡུན་རིང་གི་འཆར་གཞི་དང་ ཡང་
ན་ འདུན་ལམ་གྱི་འཆར་གཞི་ཚུ་ག་ཅི་གིས་ཡང་ ལམ་སནོ་འབད་དེ་མིན་འདུག།  

 

ཇ) སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་གི་ལས་རིམ་དང་ལས་ས་ཚུ་ རོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་སོ་སོ་ཚུའི་གྲོས་འཆར་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལོ་ལྔའི་
འཆར་གཞི་ཚུ་ནང་བཙུགས་ཏེ་འདུག། འཆར་གཞི་ཨམ་མེད་པ་ཅིན་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུའི་ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ཚུ་ འཆར་གཞི་
ཨམ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཆ་འཇོག་འབད་ནིའི་བྱ་རིམ་ཚུ་བསར་སོད་མ་འབད་བར་འདུག། སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུའི་ལོ་ལྔའི་འཆར་
གཞི་ཚུ་ གཞན་མི་ལས་ས་/ལས་རིམ་ཚུ་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡདོ་པའི་སྤྱིར་བཏང་གི་བྱ་རིམ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ བཟོ་སྟེ་ཆ་འཇོག་
འབད་དེ་འདུག།   

ཉ) རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་གོང་འཕེལ་གྱི་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་འཆར་གཞི་ཚུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ སོ་ནམ་ཞིང་
ལམ་ཚུའི་གོང་འཕེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཐར་ཐརོ་སོང་སྟེ་འདུག། སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུའི་གྲོས་འཆར་ཚུ་ རོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་ཚུ་
གཉིས་ཆ་ར་གིས་ཕུལ་ཡོད་མི་དེ་གིས་ཡང་ འཆར་གཞིའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ ཧེང་སྐལ་ར་ ཁ་གཏོར་ཏེ་འདུག། དཔེར་ན་ ལོ་ལྔའི་འཆར་
གཞི་༡༢ པའི་དནོ་ལས་ དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་གིས་ རྒེད་འོག་སོ་སོ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༨༢ ཀྱི་
གྲོས་འཆར་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་དང་ རྒེད་འོག་ཚུ་གིས་ཡང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལས་ས་ཚུའི་གྲོས་འཆར་སོ་སོ་སྦེ་བཀོད་དེ་
འདུག། དེ་བཟུམ་མའི་ལུགས་སོལ་ཚུ་གིས་ ཐབས་བྱུས་དང་ལན་པའི་དམིགས་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་ཡདོ་པའི་གཅིག་མཐུན་
རིམ་སྒྲིག་གི་རྟེན་གཞི་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ངེས་བརྟན་བཟོ་མི་ཚུགས་ནི་བཟུམ་ཅིག་
འདུག།  

ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལན་གསལ་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་གིས་ཁོང་རའི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་ཡདོ་པའི་ཡན་ལག་ལམ་གྱི་འཆར་གཞི་ཚུ་
བརྩམ་ཏེ་བདེན་སརོ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལམ་གྱི་འཆར་གཞི་ཨམ་ནང་མཉམ་སྡེབ་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ རྒྱལ་ཡངོས་ལམ་གྱི་དབང་འཛིན་
ལུ་ཕུལ་དགོ་ཟེར་བཤད་ཅི། ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ གལ་སྲིད་ས་གནས་གཞུང་ཚུ་གིས་ཡན་ལག་ལམ་གྱི་འཆར་གཞི་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ཡདོ་
པ་ཅིན་ ཁོང་གིས་ ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དནོ་ཚན་༡༩ (༣) པའི་འགན་དབང་དང་འཁྲིལ་ ལམ་གྱི་འཆར་གཞི་ཨམ་དང་ས་གནས་
གཞུང་ཚུའི་ལ་ོལྔའི་འཆར་གཞི་ཚུ་ཕགོས་སྒྲིག་འབད་དེ་ རྒྱལ་ཡངོས་ལམ་གྱི་འཆར་གཞི་ཨམ་ནང་མཉམ་སྡེབ་འབད་ཚུགས་ཟེར་བཤད་
ཅི།  
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༣.༢ ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ འབྲུག་གི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་མེདཔ།  

ཀ) འབྲུག་གི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༤ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་བ་
ཅིན་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ལམ་གྱི་མཐུད་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་གཏང་
ནིའི་དབང་འཛིན་དེ་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ལམ་སེལ་
ལས་ཁུངས་ལུ་གནང་སྟེ་འདུག།  

  

ཁ) འབྲུག་གི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༤ ཅན་མའི་དནོ་ཚན་
༥.༥(ཀ) པ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་
རྒྱུན་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ དེ་ལས་ འཕྲུལ་གླང་གི་ལམ་དང་ ནགས་ཚལ་གྱི་ལམ་ཚུ་གི་འགན་འཁུར་དེ་ སོ་ནམ་དང་
ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ལུ་འདུག། དེ་དང་འཁྲིལ་ འགན་དབང་ཚུ་འབག་ནིའི་དོན་ལུ་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ སོ་
ནམ་ལས་ཁུངས་ བཟོ་རིག་སྡེ་ཚན་གྱི་འོག་ལུ་ ཆེད་དུ་བརྩོན་པའི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་སྡེ་ཕྲན་གཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ སོ་ནམ་
ཞིང་ལམ་ཚུ་གོང་འཕེལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་སོན་ལེ་ཤ་ར་ཕྱིར་སོད་འབད་དེ་ དུས་དང་དུས་སུ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་དེ་འདུག།  

 

ག) འབྲུག་གི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་མ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ལམ་ག་རའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དབང་འཛིན་དེ་ ལམ་སེལ་ལས་
ཁུངས་ལུ་ར་བཞག་ནུག། བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གིས་ ས་གནས་གཞུང་ (ཁྲོམ་སྡེ་ རོང་ཁག་དང་ རྒེད་འོག་ཚུ་) འདི་ ལྷོད་ལམ་ཚུ་
བརྩིས་པའི་ ལམ་ག་ར་ འདི་གིས་བཟོ་སྐྲུན་ ཡང་ན་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་ལམ་གྱི་
དབང་འཛིན་སྦེ་བསྐོ་བཞག་འབད་དེ་འདུག།  

 

ང་) འབྲུག་གི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་མའི་ནང་ ལམ་གྱི་དབང་འཛིན་ཚུ་གཅིག་མཚུངས་སྦེ་བཞག་སྟེ་ཡོད་རུང་ སོ་ནམ་དང་
ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ལུ་འགན་འཁུར་ག་ནི་ཡང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་མིན་འདུག། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་སོ་
ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ལུ་ ལགོ་སུ་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་སྡེ་
ཕྲན་གྱི་ཐོག་ལས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུའི་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་ དེ་ལས་ ལྟ་རོྟག་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་འགོ་འཁྲིད་དང་
འབྲེལ་བའི་ལཱ་འགན་ཚུ་འབག་ཡོད་པའི་ཤེས་རོྟགས་བྱུང་ཡི། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ལུ་ ལས་ཚོགས་
གོང་འཕེལ་གྱི་བརྟག་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ བཟོ་རིག་སྡེ་ཚན་དེ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་སྡེ་ཕྲན་མེདཔ་སྦེ་གཞི་སྒྱུར་འབད་
དེ་འདུག།  

 

ཅ) སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་འོག་ལུ་ བཟོ་རིག་སྡེ་ཚན་དེ་གཞི་སྒྱུར་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གོང་འཕེལ་ལྟ་
བཀོད་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལཱ་འགན་ཕགོ་པའི་ལས་སྡེ་འགོ་འཁྲིད་དེ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་སོད་དགོ་ནི་ཨིན་པས། བཅའ་ཁྲིམས་
དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ འགན་དབང་འདི་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ལུ་ཕོགཔ་ཨིན་རུང་ ལས་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་རྩིས་
སོད་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆས་ཚུ་མིན་འདུག། དེ་མ་ཚད་ ལམ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༦ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༤ 
པའི་ནང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་སྤྱི་བསོམས་ལྟ་རོྟག་གི་དབང་འཛིན་གྱི་དབང་ཆ་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ལུ་སོད་དེ་
འདུག།   

 

ཆ) སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་སྡེ་ཕྲན་དེ་སྒོ་བསམ་པའི་ཤུལ་ལུ་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་
ལཱ་ཚུའི་ལམ་སོན་དང་ལག་དེབ་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནིའི་ཐད་ འཕྲོ་མཐུད་མ་འབད་བར་འདུག། ད་ལྟོ་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་

ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ 
ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་
འགན་ཚུ་ ད་ལྟོ་མ་ལེན་པར་ཡོདཔ་དང་ སོ་ནམ་དང་
ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་འགན་དབང་མེད་རུང་ ལཱ་
འགན་ཚུ་འབག་སྟེ་རང་འདུག། 
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ཀྱིས་ཡིག་ཆས་དེ་ཚུའི་བདག་དབང་ལེན་ཏེ་ ལག་ལེན་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོཔ་འདུག། འགོ་འཁྲིད་ལས་སྡེ་དེ་སོར་ཚར་བའི་བསྒང་
ལས་ ད་ལྟོ་གི་ལག་དེབ་དང་ལམ་སནོ་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་བྱ་རིམ་ས་ཚོགས་ཚུ་ཡང་ དེ་དང་བསྟུན་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོཔ་འདུག།  

ཇ) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ད་ལྟོ་གི་ལམ་སོན་དང་ལག་དེབ་ཚུ་ནང་ ལེགས་བཅོས་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ཤེས་རོྟགས་བྱུང་ཡི། དེ་ལས་བརྟེན་ འགན་འཁུར་སདོ་ནི་དང་ འཁྲིལ་བསྟུན་ དེ་ལས་ མཉམ་འབྲེལ་ཚུ་འབད་
ནི་ལུ་གདོང་ལེན་བྱུང་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་རྟེན་གཞི་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་འཇོན་ཚད་དང་ནུས་ཤུགས་ལུ་ཐོ་ཕགོ་
ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན།  

ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལན་གསལ་ལུ་ ཁོང་ཚུའི་ལཱ་འགན་གཙ་ོབ་ོར་ རྒྱལ་ཡངོས་ཀྱི་གཞུང་ལམ་ཚུ་བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་
འབད་ནི་ཨིནམ་དང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཡགོཔ་བསྐོ་བཞག་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡགོ་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཆ་འཇོག་འབད་
ཡདོཔ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི། ཨིན་རུང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་གཞི་བཀོད་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ལག་
ལེན་གྱི་འཇོན་ཚད་སྒྲིང་སྒྲིང་ཡདོཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོནི་ དེ་ལས་ ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་དགོས་འདདོ་བསྐྱེད་པའི་སྤུས་ཚད་ཀྱི་གནས་ཚད་
ནང་བཀལ་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནིའི་ ཁ་སྐོང་གི་ལཱ་འགན་ཚུ་འབག་དགོ་པ་ཅིན་ ད་ལྟ་ོཡདོ་པའི་མི་སབོས་ཀྱིས་མི་ལངམ་འངོ་ཟེར་
བཤད་ཅི།  

༣.༣ དགོས་མཁོ་དང་ བསྟུན་གྲོས་ དེ་ལས་ གཙ་ོརིམ་ཚུའི་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་ནང་ཆད་སྐྱོན་བྱུང་ཡདོཔ།  

ཀ) རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱིར་སོད་
འབད་ཡདོ་པའི་ས་གནས་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞིའི་ལག་དེབ་
༢༠༡༣ ཅན་མའི་ནང་ མི་སྡེའི་རྟེན་གཞི་གི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ངོས་
འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་སེར་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་བསྟུན་གྲོས་
འབད་དེ་ ཐནོ་སྐྱེད་ཚུའི་བགོ་སྐལ་ག་དེ་དྲག་དྲག་སོད་ནིའི་དགོས་
མཁོའི་བརྟག་ཞིབ་དགོཔ་སྦེ་འདུག།  

 

ཁ) སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་ལག་དེབ་ནང་ ལས་ས་ཚུ་གདམ་འཐུ་དང་གཙོ་
རིམ་སྒྲིག་པའི་སྐབས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་གདམ་
འཐུའི་ཚད་གཞི་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་
འདུག།  

 

ག) སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་འདི་ སྤྱི་འོག་ཚུ་ལས་ གྲོས་འཆར་ཚུ་ཕུལ་མི་ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན། དེ་ལས་ གཞུང་གིས་
རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་བརྒྱུད་དེ་ ཆ་འཇོག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གྲོས་འཆར་ཚུ་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་
དང་ རོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་གིས་ བདེན་སོར་འབདཝ་ཨིན། བྱ་རིམ་འདི་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ནང་བཙུགས་ནི་གི་དོན་ལས་ ལས་
ས་ཚུའི་གྲོས་འཆར་ཚུ་ཕུལ་བའི་ནམ་དུས་ལུ་འབྱུངམ་ཨིན།  

 

ང་) ལོ་བསར་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནིའི་བྱ་རིམ་གྱི་དོན་ལས་ ས་གནས་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་གི་ལག་དེབ་ནང་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་གིས་
ལོ་བསར་གྱི་འཆར་གཞི་ཚུ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ དགོས་མཁོའི་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ གཙོ་རིམ་ཚུ་ཡང་སྒྲིག་དགོཔ་ཨིན།  

 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་
ཚུ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ རང་སོའི་ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་
ཚུ་ནང་བཙུགས་ཡོད་པའི་ལས་རིམ་ཚུ་གི་འོག་ལུ་ 
སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུའི་གྲོས་འཆར་ཚུ་མ་བཀོད་པར་
ཡོདཔ་དང་ དེ་ནང་ལུ་ རྒྱ་ཆེ་བའི་ལས་ས་ “སོ་ནམ་
ཞིང་ལམ་” ཟེར་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ རིང་ཚད་
གྲུབ་ནི་ཡོད་མི་དེ་བཀོད་དེ་ གྲོས་འཆར་ནང་སོ་ནམ་
ཞིང་ལམ་ཚུའི་མིང་གནས་ཁ་གསལ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་
བཀོད་དེ་མེད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། 
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ཅ) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་རྒེད་འོག་ལེ་ཤ་གི་བར་ན་ ལོ་བསར་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནིའི་ལུགས་སོལ་ཚུ་གཅིག་མཚུངས་
མེད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༡༩ ལས་ ༢༠༢༠-༢༡ ཚུན་ གདམ་འཐུ་
འབད་ཡདོ་པའི་རོང་ཁག་༡༣ ནང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ས་༧༤༠ ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ རྒེད་འོག་
ལ་ལུ་ཅིག་གིས་དགོས་མཁོའི་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ལོ་བསར་བཞིན་དུ་འབད་དོ་ཡོདཔ་དང་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ནང་ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ལས་ས་ཚུ་ནང་ལས་ གཙོ་རིམ་སྒྲིག་སྟེ་ཡདོ་པའི་ཤེས་རོྟགས་བྱུང་ཡི།  

 

ཆ) ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པ་གྲ་སྒྲིག་གི་ལམ་སོན་ནང་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ལས་རིམ་ཚུའི་འཆར་གཞི་ཚུ་ འཆར་གཞིའི་དུས་མཚམས་
འགོ་བཙུགས་ཀྱི་འགོ་ཐོག་ལུ་ བརྩམ་དགོཔ་སྦེ་འདུག། དགོས་མཁོའི་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ཚུ་བརྩམ་པའི་ནམ་དུས་
ལས་ར་ མཇུག་བསྡུ་དགོ་པའི་བརྩི་ཨིན་པས། དེའི་རྒྱབ་འགལ་ལུ་ ས་གནས་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་གི་ལག་དེབ་ནང་ དགོས་
མཁོའི་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ ལོ་བསར་བཞིན་དུ་རྐྱབ་དགོ་པའི་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་འདུག། དགོས་མཁོའི་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ལོ་བསར་
བཞིན་དུ་རྐྱབ་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ ཧེ་མ་ལས་མཇུག་བསྡུ་ཚར་ཏེ་ཡདོཔ་ལས་ དགོས་མཁོ་འདི་ ལྷག་འཐེབ་ཀྱི་དགོས་མཁོ་སྦེ་
མཐོངམ་མས།  

   

ཇ) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་ཚུ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ རང་སོའི་ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ཚུ་ནང་བཙུགས་ཡོད་པའི་
ལས་རིམ་ཚུ་གི་འོག་ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུའི་གྲོས་འཆར་ཚུ་མ་བཀོད་པར་ཡོདཔ་དང་ དེ་ནང་ལུ་ རྒྱ་ཆེ་བའི་ལས་ས་ “སོ་ནམ་
ཞིང་ལམ་” ཟེར་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ རིང་ཚད་གྲུབ་ནི་ཡོད་མི་དེ་བཀོད་དེ་ གྲོས་འཆར་ནང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུའི་མིང་གནས་
ཁ་གསལ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་བཀོད་དེ་མེད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། རྒེད་འོག་མང་ཤོས་ཀྱིས་ འཆར་གཞི་གི་དུས་མཚམས་ལུ་ བསར་
སོད་འབད་ནི་ཨིན་པའི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་ཚུའི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་འདུག། དེ་ལས་བརྟེན་ 
ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ཚུ་ནང་གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ བར་སནོ་ཙམ་ཅིག་ཨིནམ་དང་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཟོ་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ 
དགོས་མཁོའི་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་བཟུམ་ཅིག་འདུག།  

 

ཉ) ལོ་བསར་འཆར་གཞི་བརྩམ་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ དགོས་མཁོའི་བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཐོ་ཚུ་མིན་འདུག། ལོ་བསར་གྱི་
འཆར་གཞི་ཚུ་ མི་སྡེ་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་གནས་སངས་ཚུ་དང་ དེ་ཚུ་གཞུང་གི་ཐབས་བྱུས་དམིགས་དོན་ཚུ་ལུ་ རིམ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་
མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཚུལ་མཐུན་གྱི་དགོས་མཁོའི་བརྟག་ཞིབ་མ་འབད་བར་ ས་གནས་གཞུང་གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ཕོགས་སྒྲིག་
འབད་ཡདོ་པའི་ “རེ་འདོད་ཀྱི་ཐོ་ཚུ་” ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་འདུག། རྒེད་འགོ་ཚོགས་སྡེའི་གྲོས་ཆོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཡིག་ཆས་ཚུ་རྒྱུན་
སྐྱོང་འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་ཡདོ་རུང་ “རེ་འདོད་ཀྱི་ཐོ་ཚུ་” བརྟག་ཞིབ་དང་གཙོ་རིམ་སྒྲིག་ཡདོ་པའི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ མིན་
འདུག། “རེ་འདོད་ཀྱི་ཐོ་ཚུ་” ནང་ལས་ ལས་ས་ཚུ་གདམ་འཐུ་དང་ཆ་མེད་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོཔ་འདུག།  
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ཏ) པར་རིས་༣.༡ པའི་ནང་ གསལ་སོན་འབད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ “རེ་འདདོ་ཀྱི་ཐོ་ཚུ་” ནང་ ཨ་རྟག་བཟུམ་སྦེ་ མི་སྡེ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་
ལས་སྤྱི་མཐུན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་མེན་
པར་ མི་ངོམ་ཚུའི་རང་དོན་གྱི་དགོས་
མཁོ་ཚུ་ཚུད་དེ་འདུག། འདི་གིས་ 
གོང་འཕེལ་གྱི་དགོས་མཁོ་ཚུའི་དོན་
ལས་ ས་གནས་གོང་འཕེལ་འཆར་
གཞི་གི་ལག་དེབ་ནང་ ས་གནས་
གཞུང་གི་ཞི་གཡོགཔ་དང་མི་སེར་ཚུའི་
དམིགས་བསལ་གྱི་ལཱ་འགན་ཚུ་ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་དམིགས་བསལ་གྱི་
ལམ་སོན་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ མི་སེར་
ཚུ་ལུ་ མི་དམངས་གྲོས་འཛོམས་
འབད་བའི་སྐབས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལམ་སོན་མ་འབད་བའི་བར་སོན་འབདཝ་མས།  

 

ཐ) འཆར་གཞི་གི་བྱ་རིམ་ནང་ལུགས་སོལ་ གཅིག་མཚུངས་མེད་མི་དེ་གིས་ མི་སྡེའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གོང་འཕེལ་གྱི་
བྱ་རིམ་ནང་བཅའ་མར་ངེས་བརྟན་གཏོགས་བཅུག་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡངོས་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་དང་དམིགས་དོན་ཚུ་དང་
གཅིག་ཁར་རིམ་སྒྲིག་ངེས་བརྟན་བཟ་ོནིའི་ ས་གནས་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་གི་ལག་དེབ་ཀྱི་དམིགས་དནོ་དེ་སང་ཆུང་བཟོ་སྟེ་
འདུག། 

 

ད) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ས་གནས་གཞུང་ཚུ་གིས་ རྟེན་གཞི་ཚུ་ནང་ ཐོན་སྐྱེད་སོམ་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་
རུང་ རེ་འདདོ་བསྐྱེད་ཡོད་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་འཐོན་མ་ཚུགས་པར་ཡོད་པའི་གནས་སངས་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། སོ་ནམ་
ཞིང་ལམ་ཚུའི་དགོས་མཁོ་བརྟག་ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཐོན་སྐྱེད་ཆུད་ཟད་དང་ བཀོ་བཞག་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ 
འཆར་གཞི་མ་བརྩམ་པའི་ལས་ས་ཚུའི་གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལས་མར་གྲོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

 

1. རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་རྒེད་འོག་ཚུ་གིས་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་དགོས་མཁོ་དང་མ་བསྟུན་པའི་ཁར་ སོ་ནམ་ཞིང་
ལམ་གྱི་ལམ་སོན་ཚུ་ལས་འགལ་ཏེ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ལེ་ཤ་ར་ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། དཔེར་ན་ པར་
རིས་༣.༢ པའི་ནང་ གསལ་སོན་འབད་དོ་བཟུམ་ ཐིམ་ཕུག་རོང་ཁག་ དར་དཀར་ལ་རྒེད་འགོ་གི་འོག་ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་མང་
རབས་ཅིག་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྒོ་ལས་ ལྕམ་སྒང་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ ས་གནས་ལེ་ཤ་མཐུད་དེ་ སྐོར་ལམ་གྱི་མཐུད་
འབྲེལ་ལུ་འགྱུར་ཏེ་འདུག།  

པར་རིས་༣.༡ པ: རྩི་རང་གི་བར་ཤོང་རྒེད་འགོ་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཕུལ་ཡདོ་པའི་རེ་འདདོ་ཀྱི་ཐའོི་དཔེ། 

 



  

 

13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ས་གནས་དེ་ཚུ་ནང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཆ་འཇོག་འབད་ནིའི་དནོ་ལས་ ཚད་གཞི་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན་མི་ སོ་ནམ་གྱི་ས་ཞིང་ཚུ་མེདཔ་
དང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཆ་འཇོག་འབད་ཡོད་མི་དེ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་ལམ་སོན་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས། དེ་གིས་ 
སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་རྟེན་གཞིའི་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་ཨིན་མི་སོ་ནམ་གྱི་ས་ཞིང་ཚུ་ མཐུད་འབྲེལ་འབད་ནི་གི་ཚབ་ལུ་ སོད་ཁྱིམ་དང་
ལྷ་ཁང་ཚུ་མཐུད་འབྲེལ་འབད་ནིའི་དནོ་ལས་བཟོ་སྐྲུན་ཚུ་འབད་ཡོད་པའི་བར་སོན་གསལ་རི་རི་སྦེ་སོནམ་མས། ཟུར་སྦྲགས་༡ 
པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དོ་བཟུམ་ དེ་བཟུམ་མའི་གནད་དོན་༤༣ རྒེད་འོག་༣༠ ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡདོཔ་ཨིན།  
 

3. དགོས་མཁོའི་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ནང་ཆད་སྐྱོན་ཡོད་མི་ཚུ་ བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་བཞག་ཡདོ་པའི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་གནད་དནོ་
ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ཡང་ གསལ་སོན་འབད་དེ་འདུག། པར་རིས་༣.༣ པའི་ནང་ གསལ་སོན་འབད་དོ་བཟུམ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་རོང་ཁག་༡༣ ལས་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་བར་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་བཀོ་
བཞག་ཡོདཔ་ ཡང་ན་ འགྲུལ་འཁོར་འགྱོ་མ་བཏུབ་པའི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་༡༩ འདུག། ཟུར་སྦྲགས་༢ པའི་ནང་ ཁ་གསལ་
བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་དེ་ཚུ་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་དོན་ལས་ ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༡ གནས་ཏེ་འདུག། སོ་
ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་ བཀོལ་སོད་འབད་མ་བཏུབ་དང་ ལྷོད་ལམ་སོ་སོ་ཅིག་ཡོད་མི་ དེ་ལས་ གཙོ་རིམ་འགྱུར་བཅོས་འབད་ཡོད་
མི་དང་ ལམ་བཟོ་སྐྲུན་མཇུག་བསྡུ་ནིའི་མ་དངུལ་མེདཔ་ ལ་སོགས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ལས་བརྟེན་ བཀོ་བཞག་སྟེ་འདུག།  
 

པར་རིས་༣.༣ པ་: ས་རུད་སོམ་དང་ས་ཁམས་ཀྱི་གནས་སངས་ལས་བརྟེན་ བཀོ་བཞག་ཡདོ་པའི་ལམ་ཚུ།  

ཆུ་ཁ་རངོ་ཁག་ དར་ལ་རྒེད་འགོ་ནང་ འགྱམ་སྒྲིང་སྒྲིང་མེདཔ་ལས་
བརྟེན་ བཀོ་བཞག་ཡདོ་པའི་ས་མ་ཆེན་ས་ོནམ་ཞིང་ལམ།  

ཆུ་ཁ་རངོ་ཁག་ སྐྱབ་ཆ་རྒེད་འགོ་ནང་ ས་རུད་ཀྱི་བཀག་བསུབ་དང་ 
ཚལ་མ་གིས་བཀབ་ཡདོ་པའི་ཆོས་གུ་གཏང་ས་ས་ོནམ་ཞིང་ལམ། 

 པར་རིས་༣.༢ པ: ཐིམ་ཕུག་ དར་དཀར་ལ་རྒེད་འོག་ནང་ཡདོ་པའི་སྐོར་ལམ། 
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4. ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ནང་གྲོས་འཆར་ཐོག་གི་ལས་ས་ཚུ་ལས་ལྷག་པའི་ཧང་ཏོ་མའི་ལས་ས་ཚུ་ལེ་ཤ་ར་བཙུགས་ཡོད་པའི་གནད་དོན་
ཚུ་ལེ་ཤ་ར་འདུག། དཔེར་ན་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ ལས་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ ཚུན་ ཧང་ཏོ་མའི་ལས་ས་གི་ཐགོ་ལས་བསར་སོད་
འབད་ཡདོ་པའི་ལས་ས་ལེ་ཤ་ར་འདུག།   
 

5. རྒེད་འོག་༡༢ ནང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་༡༦ ལུ་ ཟམ་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་མེད་པར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་དེ་འདུག། ཚུལ་མཐུན་གྱི་རོ་གཞིབ་
ཡོད་པའི་ཟམ་པ་ཚུ་མེདཔ་ལས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་ ཤིང་ཟམ་དང་ ཡང་ན་ སྤྲིང་ཟམ་གྱིས་མཐུད་འབྲེལ་འབད་དེ་འདུག། དེ་
འབདཝ་ལས་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡདོ་པའི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་གིས་ ཉེ་ཐག་གི་ཁེ་ཕན་ཚུ་མིན་འདུག། གཏན་འཇགས་ཀྱི་ཟམ་པ་
མེད་པའི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུའི་ཁ་གསལ་ཚུ་ ཟུར་སྦྲགས་༣ པ་དང་ པར་རིས་༣.༤ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡདོ།  

 

པར་རིས་༣.༤ པ་: ཟམ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡདོ་པའི་ལམ་ཚུ།  

རོ་རྗེ་ལུང་ལས་བན་སར་ལམ་གྱི་ཆུའི་ཕར་ཁ་ལུ་ཡདོ་པའི་ལྷུན་རྩེ་གཞུང་ལམ་
དང་མཐུད་འབྲེལ་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ འགྲུལ་འཁོར་གྱི་ཟམ་པ་མེདཔ།  

མོང་སྒར་རངོ་ཁག་དགོངས་འདུས་རྒེད་འགོ་ནང་ བདག་ས་ས་ོནམ་
ཞིང་ལམ་དེ་གཞུང་ལམ་དང་གཅིག་ཁར་ ཤིང་ཟམ་གྱིས་མཐུད་འབྲེལ་
འབད་ཡདོཔ།  

 

༦) སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུའི་དགོས་མཁོ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་བྱ་རིམ་ནང་ཆད་སྐྱོན་བྱུང་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ མ་རྩ་སོམ་སྦེ་གཞི་བཙུགས་
འབད་དེ་ཡོད་རུང་ དགོས་དནོ་གྲུབ་མ་ཚུགས་པའི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་དེ་འདུག། འཆར་གཞིའི་གྲོས་འཆར་ཚུ་
གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་སྒོ་ལས་བརྟག་ཞིབ་འབད་ཐོག་ལས་ རྟེན་གཞི་གོང་འཕེལ་གྱི་མཐུན་བསྒྲིག་ལམ་ལུགས་ཅིག་མེད་པ་ཅིན་ རྒེད་
འོག་ཚུ་གི་བར་ན་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་རྟེན་གཞི་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཁྱད་པར་ཞུགས་ ནི་ལུ་ཧེང་སྐལ་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ རྒྱལ་
ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་རིམ་དང་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ལས་ཡང་ འགལ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན།  

ཁཿ འཆར་དངུལ་བརྩམ་ནི།  

རོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་ཚུ་གི་གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་མང་ཤོས་རང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་ནང་ གཏང་སྟེ་འདུག། 
དུས་མཚམས་རྩིས་ལོ་༢༠༡༠-༢༠༡༡ ལས་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ ཚུན་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་ས་ནང་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༡༨,༦༥༩.༥༢ གཏང་ནུག།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་འཆར་དངུལ་བརྩམ་ཐངས་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ལུ་བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ འོག་ལས་མར་གྲོས་བཤད་བཀོད་ཡོད་པའི་ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། 
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༣.༤ དངོས་འབྲེལ་མིན་པའི་འཆར་དངུལ་བརྩམ་མི་ལས་བརྟེན་ ཁྱད་པར་སམོ་ཞུགས་ཡདོཔ།  

ཀ) རོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་ཚུ་གིས་ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་གི་དུས་ཡུན་ལུ་ ལས་ས་སོམ་པའི་གྲངས་སུ་ ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ 
ལེགས་བཅོས་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལཱ་ཚུ་འབད་དེ་འདུག། པར་རིས་༣.༥ པའི་ནང་ གསལ་སོན་འབད་དོ་བཟུམ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༠-
༢༠༡༡ ལས་ ༢༠༡༧-༢༠༡༨ ཚུན་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ འཆར་དངུལ་ཆ་འཇོག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༧,༣༡༩.༤༦ འབད་ས་ལས་ ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩,༤༩༣.༠༠ གཏང་སྟེ་འདུག།  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ཁ) གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལས་ གསལ་སོན་བྱུང་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལོ་བསར་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མའི་ལོ་ངོ་
(༢༠༡༧-༢༠༡༨ ཚུན་) ཚུ་གི་སྐབས་ལས་རང་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་དེ་ འགོ་ཐོག་གི་འཆར་དངུལ་ཆ་འཇོག་འབད་མི་ལས་ 
རིམ་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ལྷག་འཐེབ་སྦེ་འདུག། འཆར་དངུལ་ཚུ་ འགོ་ཐགོ་ཆ་འཇོག་གི་འཆར་དངུལ་དེ་ལས་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་
བསྐྱར་བཟོ་འབད་དེ་འདུག། ལོ་ངོ་ཚུ་ནང་གི་འཆར་དངུལ་གྱི་བསྐྱར་བཟ་ོབསོམས་གིས་ འགོ་ཐོག་གི་ཆ་འཇོག་འཆར་དངུལ་
ལས་བརྒྱ་ཆ་༤༥ ལྷག་འཐེབ་སྦེ་འཐནོམ་མས། ཨིན་རུང་ ལོ་ངོ་ཚུ་ནང་གི་ཟད་འགྲོ་བསོམས་དེ་ བསྐྱར་བཟའོི་འཆར་དངུལ་
བསོམས་ལས་བརྒྱ་ཆ་༡༢ གིས་ཆད་ལུས་ཤོར་ཡདོཔ་ལས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ བསྐྱར་བཟོའི་འཆར་དངུལ་དེ་ ཡོངས་རོགས་སྦེ་
སོད་མ་ཚུགས་པར་འདུག། 

   

ག) རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༡༩ གི་འཆར་དངུལ་གྱི་ཁ་གསལ་ནང་ འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་པའི་གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་དང་ བསྐྱར་བྱུང་གི་ཟད་
འགྲོ་གི་དོན་ལས་སོད་ཡོད་པའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་འཆར་དངུལ་ཚུ་ཚུད་དེ་འདུག། རྩིས་༢༠༡༩-༢༠ ལས་འགོ་བཙུགས་ འབྲུག་
གཞུང་གི་འཆར་དངུལ་དེ་ ལོ་བསར་གྱི་གནང་སྦྱིན་སྦེ་ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ ཡན་ལག་གི་ལས་སའི་གནས་རིམ་ནང་ཆ་འཇོག་
འབད་ནི་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ ཕྱིའི་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཚུ་ ཡན་ལག་གི་ལས་སའི་གནས་རིམ་ནང་ཆ་འཇོག་
འབད་དེ་འདུག།  

 

ང་) ལོ་བསར་གནང་སྦྱིན་གྱི་འགོ་ལུ་ ལས་ས་ཚུའི་འཆར་དངུལ་བསྐྱར་བཀོད་དང་གཙོ་རིམ་བསྐྱར་བཟོ་ཚུ་འབད་ནི་ཡོད་རུང་ 
MYRB རིམ་ལུགས་ནང་ ལས་ས་ཚུ་ལུ་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡདོ་པའི་འཆར་དངུལ་གྱི་བགོ་སྐལ་ (ལོ་བསར་གནང་སྦྱིན་མ་
དངུལ་) རྐྱངམ་ཅིག་ཐོ་བཞག་ནིའི་ཆ་རྐྱེན་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ཆ་འཇོག་འབད་ཡོདཔ་དང་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་
ཡོད་པའི་འཆར་དངུལ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་གི་ཁྱད་པར་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་འབད་མ་ཚུགས་པར་ཡདོ།  

  

པར་རིས་༣.༥ པ་: གྲོས་འཆར་དང་ཆ་འཇོག་ དེ་ལས་བསྐྱར་བཟ་ོའབད་ཡདོ་པའི་འཆར་དངུལ་དང་ཟད་འགྲོ་ཚུ། 
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ཅ) དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལས་ འཆར་དངུལ་བར་སྐུལ་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་འབད་བའི་སྐབས་ རོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ཚུ་
གི་འཆར་དངུལ་གྱི་ཚད་གཞིའི་ནང་འཁོད་དང་གསལ་བསྒྲགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འཆར་དངུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་བཟོ་ནི་འགོ་
བཙུགསཔ་ཨིན། དེ་ལས་ རྒེད་འགོ་ཚོགས་སྡེ་དང་ རོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ལས་ བདེན་སོར་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ རྒྱལ་
ཡོངས་འཆར་དངུལ་ལས་ཁུངས་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན་པས། 

    

ཆ) རྒྱུ་མཚན་གཅིག་དེ་ འཆར་དངུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་མ་བཙུགས་པའི་སྔ་གོང་ལས་ བརྟག་ཞིབ་དང་བཟོ་བཀོད་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་
ལས་བརྟེན་ ལས་ས་ཚུའི་སྔོན་རྩིས་ནང་འཛོལ་སྐྱོན་བྱུང་མི་འདི་ཨིན་པས། རྒྱུ་མཚན་གཞན་མི་གཅིགཔ་དེ་ རྒེད་འོག་དང་རོང་
ཁག་ཚུ་ནང་ ཡིག་ཐོ་ཚུའི་རྗེས་ཤུལ་མེད་པའི་ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ལས་ས་གསརཔ་ཚུ་བཙུགས་མི་དེ་ཨིན་པས། 

  

ཇ) དེ་འབདཝ་ལས་ ད་ལྟོའི་ལུགས་སོལ་གྱི་འཆར་དངུལ་བརྩམ་ཐངས་ནང་ རྒེད་འོག་ཚུ་གིས་ དངོས་འབྲེལ་མིན་པའི་འཆར་དངུལ་
ཚུ་ཕུལ་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ རྒྱལ་ཡངོས་འཆར་དངུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ གྲོས་འཆར་བཀོད་པའི་སྐབས་ ལས་འགུལ་ཚུའི་ པར་
རིས་དང་བཟོ་བཀོད་ དེ་ལས་ སྔོན་རྩིས་ཚུ་ དམ་དམ་སྦེ་བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བའི་གསལ་སོན་འབདཝ་མས། འདི་གིས་འཆར་
དངུལ་གྱི་བྱ་རིམ་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་འཆར་དངུལ་ཚད་འཛིན་དང་འཁྲིལ་ བསྟུན་གྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་སང་ཆུང་
བཟོཝ་ཨིན་པས།  

༣.༥ གོང་ཚད་ཀྱི་གནས་ཚད་ལུ་ཆ་གནས་མ་འབད་བར་ཡདོཔ།  

ཀ) སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལམ་སོན་ནང་ ཁག་འབག་གི་ཐོག་ལས་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་འཆར་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༣ དང་ ལས་ཁུངས་ནང་འཁོད་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢ སྦེ་གོང་ཚད་ཀྱི་གནས་ཚད་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་
འདུག། འདི་ནང་ལུ་ གནས་ཚད་ཀྱི་གོང་ཚད་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༣-༥ གི་ནང་འཁོད་ཚུད་དེ་ཡདོ་པའི་ཟམ་པ་ཚུ་དང་བརྟག་ཞིབ་དང་
བཟོ་བཀོད་ཀྱི་གོང་ཚད་ཚུ་ བརྩིས་འཇོག་འབད་ནི་མེདཔ་ཨིན།  

 

ཁ) གནས་ཚད་ཀྱི་གོང་ཚད་ཚུ་ བཟ་ོསྐྲུན་འབད་སའི་ས་གནས་ཀྱི་སའི་དབྱིབས་དང་ ས་དང་རོའི་དབྱེ་བ་ཚུ་ལུ་ མ་ལྟོས་པར་ ཆགས་
གནས་ག་རའི་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན་པས། འདི་བཟུམ་མའི་གནས་ཚད་ཚུ་ འཆར་དངུལ་བཟོ་བའི་སྐབས་
གཅིག་མཚུངས་བཟོ་ཐབས་རྐྱངམ་ཅིག་གི་དོན་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་དང་ ལག་ལེན་དངོས་བསར་ནང་ཚད་ཅིག་ལས་
བརྒལ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མིན་འདུག། དེ་གིས་ ས་གནས་དང་འཁྲིལ་གནས་སངས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་
གནས་སངས་ལུ་གཞི་བཞག་ཐོག་དངོས་འབྲེལ་གྱི་འཆར་དངུལ་བརྩམ་ནི་ལུ་གནོད་དེ་འདུག།  

  

ག) རྒེད་འོག་ཚུ་གིས་འཆར་དངུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འཆར་དངུལ་ཆ་
འཇོག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་གནས་ཚད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་རྩིས་བཏོན་
འབད་ཡདོ་མི་དང་ འཆར་དངུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ ཁྱད་བསྡུར་འབད་བའི་སྐབས་ འཆར་དངུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་
བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་དམའ་སུ་སྦེ་འདུག། ཁྱད་བསྡུར་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་༣.༡ པའི་ནང་ གསལ་སོན་འབད་དེ་
ཡོདཔ་ཨིན། 
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ང་) ཁྱད་པར་བསོམས་ ལས་ཁུངས་ནང་འཁོད་ལུ་བརྒྱ་ཆ་༧༨༤ དང་ ཁག་འབག་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༡,༢༥༣ འཐོནམ་ཨིན་པས། དེ་གིས་ 
གནས་ཚད་ཀྱི་གོང་ཚད་ཚུ་ འཆར་དངུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་བཀོད་པའི་སྐབས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མེདཔ་སནོམ་མས། དེ་ཡང་ 
གནས་ཚད་ཀྱི་གོང་ཚད་དེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་མཐོ་དྲགས་དང་དངོས་འབྲེལ་མེདཔ་ ཡང་ན་ རྒེད་འོག་ཚུ་གིས་འཆར་དངུལ་གྱི་
གྲོས་འཆར་བཀོད་པའི་སྐབས་གནམ་མེད་ས་མེད་དམའ་སུ་སྦེ་བཀོད་ཡདོཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།  

 

ཅ) ཐ་ན་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ལུ་ཡང་ འཆར་དངུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་བཀོད་ནིའི་འགྲོས་དེ་ ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་འདུག། འཆར་
དངུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡོད་མི་དང་ཟད་འགྲོ་གཏང་ཡདོ་པའི་བསོམས་ཚུ་ གནས་ཚད་ཀྱི་གོང་ཚད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་སྔོན་
རྩིས་བཏོན་མི་ལས་དམའ་དྲགས་སྦེ་འཐོནམ་ཨིན་པས། ཐིག་ཁྲམ་༣.༢ པའི་ནང་ གསལ་སོན་འབད་དོ་བཟུམ་དུས་མཚམས་
རྩིས་ལོ་༢༠༡༠-༢༠༢༡ ཚུན་ འཆར་དངུལ་གྱི་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠,༡༠༧.༤༣ དང་ ཟད་འགྲོའི་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༡༦,༥༥༡.༣༧ འཐོན་ཡོད་མི་དེ་ གནས་ཚད་ཀྱི་གོང་ཚད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་རྩིས་བཏོན་འབད་བའི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༢༩,༥༨༤.༤༡ འཐོནམ་མས། 

 

ཐིག་ཁྲམ་༣.༡ པ་: ཆོས་འཁོར་རྒེད་འགོ་གི་རྩིས་ལ་ོ༢༠༢༠-༢༠༢༡ ལུ་ འཆར་དངུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ངེས་ཏིག་བཀོད་མི་དང་གནས་ཚད་ཀྱི་
གོང་ཚད་གཉིས་ཁྱད་བསྡུར་འབད་བའི་སྐབས་ཁྱད་པར་ཞུགས་ཡདོ་མི་ཚུ།  
ཨང་། ས་ོནམ་ཞིང་ལམ། རིང་

ཚད། 
(ཀི་ལ་ོ
མི་ཊར) 

འཆར་
དངུལ་གྲོས་
འཆར་
བཀོད་
ཡདོཔ་/ཟད་
འགྲོ་ (ས་
ཡ་ནང་) 

ལས་ཁུངས་ནང་འཁོད།    ཁག་འབག། 
གནས་
ཚད་
གོང་
ཚད། 

ཁྱད་
པར། 

ཁྱད་
པར་ 
(%) 

གནས་
ཚད་
གོང་
ཚད། 

ཁྱད་
པར། 

ཁྱད་
པར་ 
(%) 

1 གཡུ་གར་གླིང་
ལས་ ལྕང་ཐལ།  

4 0.3 8 7.7 2567
% 

12 11.7 3900
% 

2 དུར་གཡུས་ཚན་
ལྟེ་བ་ལས་ནགས་
མཇལ།  

1 0.4 2 1.6 400
% 

3 2.75 688% 

3 ལྕང་སྦིས་ལས་
སྲིད་པ་མི་སྤོང་། 

1.5 0.35 3 2.65 757 

% 
4.5 4.3 1229

% 
4 སང་སྲིད་འཕེལ་

ལས་ལེགས་ཤོང་།  
2 0.7 4 3.3 471

% 
6 5.5 786% 

5 ཀ་གླིང་པ་ལས་མ་
ལེང་།  

1 0.4 2 1.6 400
% 

3 2.7 675% 

  བསམོས་ 9.5 2.15 19 16.8
5 

784
% 

28.5 26.95 1253
% 

འབྱུང་ཁུངས་: དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས། དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག། 
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ཆ) དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ གྲོས་འཆར་ཚུ་གནས་ཚད་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་མེད་རུང་ འཆར་དངུལ་ཆ་འཇོག་འབད་མི་དེ་གིས་ 
འཆར་དངུལ་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ རྟེན་གཞི་ཚུའི་སྤུས་ཚད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཚུ་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་བལྟ་བའི་བར་སནོ་འབདཝ་
མས། དེ་ལས་བརྟེན་ ལཱ་གི་ཁྱབ་ཚད་དེ་ བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ས་རྐོ་རོ་སོག་ཙམ་ལུ་ཚད་འཛིན་འབད་དེ་ རྟེན་གཞིའི་སྤྱིར་བཏང་གི་སྤུས་ཚད་
ལུ་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་སྟེ་འདུག།  

༣.༦ བཟ་ོསྐྲུན་གསརཔ་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་འཆར་དངུལ་བགོ་སྐལ་ནང་ཚད་འཛིན་ཚུ་མེདཔ།  

ཀ) བཟོ་སྐྲུན་གསརཔ་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་འཆར་དངུལ་ཚུ་ སོ་ནམ་ཞིང་
ལམ་གྱི་མིང་དང་འཁྲིལ་ལས་ས་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་
གཞི་བཞག་སྟེ་བཀོདཔ་ཨིན་པས། མིང་ཚུ་ཡང་ དམིགས་བསལ་
གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གཅིག་གིས་མཐུད་འབྲེལ་འབད་ཡོད་པའི་ས་
གནས་དང་འབྲེལ་བ་འདུག། མིང་བཏགས་ཡོད་པའི་སོ་ནམ་ཞིང་
ལམ་ཚུ་གིས་ འཆར་དངུལ་ཚུ་བགོ་སྐལ་དང་ཚད་འཛིན་འབད་
ནིའི་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་ ལམ་གྱི་ངོ་རྟགས་དང་
འབྲེལ་བའི་བར་དནོ་ཚུ་བྱིནམ་ཨིན་པས།  

 

ཁ) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་མིང་ཚུ་
རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ གཅིག་མཚུངས་མེད་པའི་ཤེས་རོྟགས་བྱུང་ཡི། སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གཅིག་ལུ་ཡང་ ePEMS རིམ་
ལུགས་ནང་ ས་གནས་ཚུའི་སྒོ་ལས་མིང་སོ་སོ་ཚུ་ཚུད་དེ་འདུག། མིང་ལ་ལུ་ཅིག་ལམ་གྱི་རིང་ཚད་ཀྱི་སྒོ་ལས་བཏགས་ཡོདཔ་དང་ 
གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གཅིག་ལུ་ མིང་སོ་སོ་ཚུ་བྱིན་ཏེ་འདུག། ePEMS  རིམ་ལུགས་ཀྱི་ཐོ་ནང་ལས་
སྒྲུབ་བྱེད་སོན་དོ་བཟུམ་སྦེ་ མིང་ཚུ་དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ བསྒྱུར་བཅོས་སོང་སྟེ་འདུག། ཤོ་མཚུངས་མེད་མི་ཚུ་ ཞིབ་རྟགོ་༣.༨ 
པའི་ནང་གྲོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། (སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་རིང་ཚད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཚུ་ལས་ས་སྦེ་གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡོདཔ།)  

 

ག) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་རྒེད་འགོ་ཚུ་གིས་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ ལེགས་བཅོས་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་འཆར་

ཐིག་ཁྲམ་༣.༢ པ་: འཆར་དངུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ ཟད་འགྲོ་དང་ སྔོན་རྩིས་ཀྱི་བཅུད་སྡུད།  
རྣམ་གྲངས། མཇལ་ཚད། རིང་ཚད་/དངུལ་འབརོ། 

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༠༩ ཚུན་གྱི་ལམ་གྱི་རིང་ཚད། (ཀ) ཀི་ལོ་མི་ཊར། 1,395.69 
MYRB ནང་ལས་ གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡོད་པའི་འཆར་དངུལ། དངུལ་ཀྲམ་ (ས་ཡ་ནང་) 10,107.43 
སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་ལམ་གྱི་རིང་ཚད། (ཁ)  ཀི་ལོ་མི་ཊར། 11,257.16 
རྩིས་ལོ་༢༠༡༠-༢༠༢༡ ཚུན་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་རིང་ཚད། 
(ག) = (ཁ-ཀ) 

ཀི་ལོ་མི་ཊར། 9,861.47 

རྩིས་ལོ་༢༠༡༠-༢༠༢༡ ཚུན་ཟད་འགྲོ་གནས་ཡོདཔ། (ང་) དངུལ་ཀྲམ་ (ས་ཡ་ནང་) 16,551.37 
ཀི་ལི་མི་ཊར་རེ་གི་ཟད་འགྲོ། (ང)/(ག) དངུལ་ཀྲམ་ (ས་ཡ་ནང་) 1.68 
གནས་ཚད་ཀྱི་གོང་ཚད་ཀི་ལོ་མི་ཊར་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣ གྱི་ཐོག་ལས་ 
སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་རིང་ཚད་གྲུབ་ཚུགསཔ། (ང་/༣) 

ཀི་ལོ་མི་ཊར། 5,517.12 

གནས་ཚད་གོང་ཚད་དང་འཁྲིལ་བརྩིས་བཏོན་འབད་བའི་སྔོན་རྩིས། (ག * ༣) དངུལ་ཀྲམ་ (ས་ཡ་ནང་) 29,584.41 
འབྱུང་ཁུངས་: དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས། དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག། 

སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་མིང་བཏགས་ཐངས་
གཅིག་མཚུངས་མེདཔ་ལས་ དམིགས་
བསལ་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གཅིག་ལུ་ 
རྒྱུན་སྐྱོང་བརྩིས་པའི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ག་དེམ་
ཅིག་གནས་ཡོདཔ་ཨིན་ད་ བདའ་མི་ཟུན་
པས།  
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དངུལ་གྱི་བགོ་སྐལ་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་སོད་ཡདོ་པའི་གནས་སངས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། འཆར་དངུལ་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་
གི་དོན་ལས་ གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡདོ་རུང་ ཟད་འགྲོ་ཚུ་གཙོ་བོ་ར་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་གི་དོན་ལས་གཏང་སྟེ་འདུག། 
དེ་མ་ཚད་ ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་ཚུའི་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལཱ་ཚུ་ སྤྱི་འོག་ཚུ་ནང་བགོ་སྐལ་འབད་ཡདོཔ་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལས་ས་ཚུ་ 
དམིགས་བསལ་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གཅིག་གི་དོན་ལས་འཚོལ་མི་འཐོབ་པས།  

 

ང་) སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུའི་མིང་བཏགས་ཐངས་གཅིག་མཚུངས་མེདཔ་ལས་ དམིགས་བསལ་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གཅིག་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་
ཚུ་བརྩིས་པའི་ཟད་འགྲོ་ག་དེམ་ཅིག་གནས་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ བདའ་མི་ཟུན་པས། དགོས་མཁོའི་བར་དོན་ཚུ་གཅིག་མཚུངས་མེད་མི་
ལས་བརྟེན་ བཟོ་སྐྲུན་གསརཔ་དང་ལེགས་བཅོས་ དེ་ལས་རྒྱུན་སྐྱོང་ཚུའི་དོན་ལས་ འཆར་དངུལ་བགོ་སྐལ་སོད་ནིའི་གྲོས་ཐག་ཚུ་
གཅད་ནི་ལུ་གདོང་ལེན་བྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན། དེ་ཡང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཐབས་ལུ་ མིང་ཚུ་གཅིག་མཚུངས་མེད་
པ་ཅིན་ ལོག་འཚོལ་འཐབོ་པར་ལཱ་ཁག་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཐ་ན་ རྒེད་འོག་གི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་
གིས་ཡང་ རྒེད་འོག་ནང་འཁོད་ཀྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་ མིང་དང་སྦྲགས་ངོས་འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ཤེས་རོྟགས་བྱུང་ཡི།  

ཅ) ལྷག་པར་དུ་ འབྲུག་གི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་མ་དེ་ འཕྲི་སོན་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ལམ་གྱི་མཐུད་འབྲེལ་
གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་འགན་དབང་དེ་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ལུ་འཁྲི་སྟེ་ཡོད་རུང་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ནང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུའི་
འཆར་གཞི་དང་འཆར་དངུལ་བརྩམ་ནིའི་སོལ་དེ་ ད་ལྟོ་ཡང་ དགོས་མཁོའི་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་མ་འབད་བར་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
འོག་ལུ་ར་འདུག། སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུའི་བཟོ་སྐྲུན་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལཱ་ཚུ་ བཟོ་རིག་ལས་ཚན་གྱིས་བསར་སོད་འབད་དེ་འདུག།   

༣.༧ སྔོན་རྩིས་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་དང་བཟ་ོབཀོད་ཚུ་མེད་པར་བཏནོ་ཡདོཔ།  

ཀ) ལས་ས་ཚུ་རྒེད་འོག་ཚུ་གི་དགོས་མཁོ་དང་གཙོ་རིམ་
ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བསར་སོད་
འབད་ཚུགསཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ འཆར་
དངུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡོད་པའི་ལས་ས་ཚུའི་ 
འོས་འབབ་བརྟག་ཞིབ་དང་ པར་རིས་དང་བཟོ་
བཀོད་ དེ་ལས་ རིན་གོང་གི་སྔོན་རྩིས་དང་ཉོག་
མེད་ཡིག་ཆས་ལ་སོགས་པ་ཚུའི་ཐད་ལེགས་ཤོམ་
སྦེ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚར་དགོཔ་ཅིག་ཨིན།   

 

ཁ) སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལམ་སོན་༢༠༡༩ 
ཅན་མའི་ནང་ ལམ་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་མ་རྩ་གཞི་
བཙུགས་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་གི་གཞི་མའི་འོས་འབབ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ཚར་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་བཀོད་དེ་འདུག། རྒེད་
འོག་ཚུ་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་ཞིབ་འཇུག་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ རང་སོའི་ལྕོགས་གྲུབ་བཟོ་དགོཔ་དང་ ཡང་ན་ 
ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་བཟོ་མ་ཚུགས་ཚུན་ དེ་བཟུམ་མའི་ལས་ས་ཚུ་ ཕྱིར་སོད་འབད་དགོཔ་ཨིན་པས། ལམ་གྱི་དབྱེ་ཁག་ལམ་
ལུགས་དང་བཟོ་སྐྲུན་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལཱ་འགན་སྐལ་སོད་གྱི་ལམ་སོན་༢༠༠༩ ཅན་མའི་ནང་ཡང་ རོང་ཁག་ཚུ་གིས་ སོ་
ནམ་ལས་ཁུངས་ལས་ཁྱད་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་འཚོལ་ཏེ་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་སྔ་གོང་གི་ཞིབ་འཇུག་དང་ ས་ཁམས་འཕྲུལ་
རིག་གི་ཞིབ་དཔྱད་ དེ་ལས་ བརྟག་ཞིབ་དང་བཟོ་བཀོད་ཚུ་བཟོ་དགོཔ་སྦེ་འདུག།  

 

 

རྒེད་འོག་ཚུ་གིས་ གཞི་མའི་བརྟག་ཞིབ་དང་ དེ་ལས་ བཟོ་
བཀོད་དང་སྔོན་རྩིས་ཚུ་བརྩིས་པའི་ སྔ་གོང་འོས་འབབ་ཀྱི་ཞིབ་
འཇུག་ཚུ་ འབད་མ་ཚརཝ་ལས་ འཆར་དངུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ཚུ་
བཀོད་ཡོད་པའི་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡི། འཆར་དངུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་
ཚུ་ ཕོ་ཚོད་དཔག་ཡོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བཀོད་དེ་འདུག། 
འཆར་དངུལ་ཚུ་ཆ་འཇོག་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ 
བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡོད་པའི་ས་གོ་དེ་ནང་ 
དངོས་མཐོང་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་
ཞུ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྔོན་རྩིས་ཚུ་བཏོནམ་ཨིན་པས། 
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ག) དེ་ཚུ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་ཚུ་གིས་ གཞི་མའི་བརྟག་ཞིབ་དང་ དེ་ལས་ 
བཟོ་བཀོད་དང་སྔོན་རྩིས་ཚུ་བརྩིས་པའི་ སྔ་གོང་འོས་འབབ་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་ཚུ་ འབད་མ་ཚརཝ་ལས་ འཆར་དངུལ་གྱི་གྲོས་
འཆར་ཚུ་བཀོད་ཡདོ་པའི་ཤེས་རོྟགས་བྱུང་ཡི། འཆར་དངུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ཚུ་ ཕོ་ཚོད་དཔག་ཡོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ 
བཀོད་དེ་འདུག། འཆར་དངུལ་ཚུ་ཆ་འཇོག་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་གྲོས་འཆར་བཀོད་
ཡོད་པའི་ས་གོ་དེ་ནང་ དངོས་མཐོང་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྔོན་རྩིས་
ཚུ་བཏོནམ་ཨིན་པས། གནས་སངས་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ གནས་རིམ་དེ་ནང་ བཏོན་ཡདོ་པའི་སྔོན་རྩིས་ཚུ་ ཆ་འཇོག་འབད་
ཡོད་པའི་འཆར་དངུལ་དང་ཕདཔ་ད་ ལྷག་འཐེབ་སྦེ་འཐནོ་ཏེ་འདུག། དེ་བཟུམ་མའི་གནས་སངས་དག་པ་ཅིག་ ཐིག་ཁྲམ་༣.༣ 
པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

ཐིག་ཁྲམ་༣.༣ པ་: ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་བཟ་ོསྐྲུན་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་ནང་འཆར་དངུལ་དང་གོང་ཚད་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ག་བསྡུར་འབད་ཡདོ་པའི་ཞིབ་འཇུག།  

ཨང་། ལས་ས་གི་མིང་། རིང་ཚད། 
(ཀི་ལ་ོམི་
ཊར) 

བརྟག་ཞིབ་དང་
བཟ་ོབཀོད་མ་
འབད་བར་བགོ་
སྐལ་འབད་ཡདོ་
པའི་འཆར་
དངུལ། (དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)  

བརྟག་ཞིབ་དང་
བཟ་ོབཀོད་ཀྱི་
ཤུལ་ལས་ཀྱི་ 
སྔོན་རྩིས་
(གྲངས་ཚད་ཀྱི་
རྩིས་ཐ)ོ(དངུལ་ 
ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)  

འཆར་དངུལ་
རྩིས་ཆད། 
(དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ནང་)  

བརྒྱ་ཆ། (%) 

1 ནོར་བུ་སྒང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་
རྒྱུན་སྐྱོང་།  

1.43 0.7 1.84 (1.14) -62.01% 

2 བདེ་བ་ཐང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་རྒྱུན་སྐྱོང་།  1.63 0.1 0.20 (0.10) -50.75% 
3 ཆང་བ་ལས་ནཤི་འཕེལ་ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་

ལམ་རྒྱུན་སྐྱོང་།  
3 0.6 1.58 (0.98) -62.00% 

4 ལུསི་བི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཁར་གཏན་འཇགས་
ཀྱི་ལམ་གྱི་བཟོ་བཀོད་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་བཟོ་སྐྲུན།  

3 1.37 2.09 (0.72) -34.50% 

5 ཐང་བི་ལས་ཀ་ཀ་གླིང་ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་
ལམ་བཟོ་སྐྲུན།  

2.45 2.59 2.72 (0.13) -4.82% 

6 སང་སྲིད་འཕེལ་ལས་ལེགས་ཤོང་ཚུན་གྱི་སོ་
ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན།  

1.76 1.20 1.29 (0.09) -6.97% 

7 ཁབ་ཆེན་ལས་གུམ་ལ་ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་
བཟོ་སྐྲུན།  

2.34 1.50 2.55 (1.06) -41.00% 

འབྱུང་ཁུངས་: དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས། དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག།  
 

ང་) དེ་བཟུམ་མའི་ལུགས་སོལ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ རྒེད་འོག་ཚུ་གིས་འཆར་གཞི་བརྩམ་ཡོད་པའི་ལས་ས་གཞན་ཚུ་ ཐབས་མེད་པར་
བཀོ་བཞག་དགོཔ་འཐནོ་ཏེ་འདུག། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཟུར་སྦྲགས་༤ པའི་ནང་ གསལ་སོན་འབད་དོ་
བཟུམ་སྦེ་ སྔོན་རྩིས་ལྷག་འཐེབ་ཡདོ་མི་ལས་བརྟེན་ འཆར་གཞི་བརྩམ་ཡོད་པའི་ལས་ས་ཚུ་/སྔོན་རྩིས་ནང་ཡོད་པའི་ཆ་ཤས་
ཚུ་ བཀོ་བཞག་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡདོཔ་ཨིན།  

 

ཅ) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལས་ས་ཚུའི་དོན་ལས་ འཆར་དངུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ཚུ་བཀོད་ཚར་ཏེ་ཡོད་རུང་ ཤུལ་
ལས་ མི་སེར་ཚུ་དང་ཁ་འཆམ་བྱུང་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ བཀོ་བཞག་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ཡང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་
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ཨིན། སྐྱེངས་མཁར་དང་ལྕགས་ས་མཁར་རྒེད་འོག་ནང་ མི་ངོམ་ཚུ་གིས་ས་ཞིང་མ་སོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ པར་རིས་༣.༦ 
པའི་ནང་ གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

 

སྤང་ཐང་ས་ོནམ་ཞིང་ལམ། སྐྱེངས་མཁར། མོང་སྒར།   ཨ་བ་རི་ལས་སྒོམ་དར་རི་ས་ོནམ་ཞིང་ལམ། ལྕགས་ས་མཁར། མིང་སྒར།  

 

ཆ) རྒེད་འོག་ཚུ་གིས་འཆར་དངུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ཚུ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱིས་སྒོ་ལས་བཀོད་མ་ཚུགས་མི་ལས་བརྟེན་ འཆར་
དངུལ་གྱི་བྱ་རིམ་སྤྱིར་བཏང་དང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ ཐནོ་སྐྱེད་ཚུ་བགོ་སྐལ་འབད་ནིའི་ཚད་འཛིན་ཚུ་སང་ཆུང་བཟོ་
སྟེ་འདུག། བྱ་རིམ་དེ་ ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་འཇོན་ཚད་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་བགོ་སྐལ་འབད་ནིའི་དམིགས་དནོ་དང་བཅས་པའི་ནན་ཞིབ་
མེན་པར་ སྒྲིག་རིམ་ཙམ་ཅིག་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ དངོས་གནས་དྲང་གནས་མིན་པའི་འཆར་དངུལ་བརྩམ་མི་ལས་བརྟེན་ 
འཆར་གཞི་བརྩམ་ཡོད་པའི་ལས་ས་ཚུ་ལུ་ བར་ཆད་རྐྱབ་ཡོད་མི་དེ་གིས་ ལས་ས་གཞན་ཚུ་བསར་སོད་འབད་ནི་དེ་ གོ་རིམ་
ཤུལ་མའི་འཆར་དངུལ་གྱི་ཆད་ལྷག་ལུ་རག་ལསཔ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་འཆར་གཞི་གི་དམིགས་དནོ་ཚུ་འབྱིད་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་
ཡོདཔ་ཨིན།  
 

ཇ) དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་འཆར་དངུལ་བརྩམ་ཚུགསཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ འཆར་གཞི་བརྩམ་ཡོད་པའི་ལས་ས་གཞན་
ཚུ་ལུ་ བར་ཆད་མི་བྱུང་ནིའི་ཐབས་ལུ་ རྒེད་འོག་ཚུ་གིས་འཆར་དངུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ཚུ་མ་བཀོདཔ་ལས་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་
མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་གི་ཞིབ་འཇུག་ཚུ་ ངེས་པར་དུ་མཇུག་བསྡུ་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་བཙུགས་དགོཔ་འདུག། དེ་བཟུམ་མའི་
ལུགས་སོལ་དེ་གིས་ ཐནོ་སྐྱེད་ཚུ་འཇོན་ཚད་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ བགོ་སྐལ་འབད་ནི་ལུ་ལྷན་ཐབས་འབད་བའི་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་
ནང་ལུ་ རྟེན་གཞི་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་དནོ་ཚུ་ གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡདོ་པའི་ལས་ས་ཚུ་དང་གཅིག་
ཁར་གོ་རིམ་བསྒྲིག་ནིའི་འོས་ལན་གྱི་ཚད་འཛིན་ཚུ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཚུགས་ནི་ཨིན།  

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ལག་གསལ་ལུ་ བསྐྱར་བཟ་ོའབད་ཡདོ་པའི་ལ་ོབསར་གནང་སྦྱིན་ལམ་སནོ་༢༠༢༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་འདི་
ནང་ “དངུལ་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་གིས་གྲོས་འཆར་ཚུ་ག་ར་ བཟ་ོབཀོད་དང་པར་རིས་ དེ་ལས་ གོང་ཚད་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་དང་ དགོས་མཁོའི་
ཉོག་མེད་ཡིག་ཆས་ཚུ་བཟུམ་མའི་སྔ་གོང་ལས་ཚང་དགོཔ་ཚུ་གིས་རྒྱབ་རྟེན་འབད་ཡདོཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོདགོཔ་ཨིན། རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་
ཚུ་མེད་པའི་གྲོས་འཆར་ཚུ་ གཙ་ོརིམ་མ་གཟུང་པར་བཞག་ནི་ཨིན།” ཟེར་ཚུད་དེ་ཡདོ་ཟེར་བཤད་ཅི། དེ་མ་ཚད་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་
གིས་ རྒྱལ་ཡངོས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛམོས་ལྷན་ཚགོས་དང་དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ཕྱིའི་མ་དངུལ་ཚུའི་བྱ་རིམ་ཡར་དྲག་བཟ་ོནི་ལུ་
བལྟ་ནི་ཨིན་པའི་ལན་གསལ་གནང་ཡི།  

 པར་རིས་༣.༦ པ་: ཧེ་མ་ཁ་བཟེད་ཡདོ་རུང་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ས་ཞིང་མ་སདོ་པར་ཡདོཔ། 
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༣.༨ ཆ་ཤས་སྦེ་ཡདོ་པའི་ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་ ལས་ས་སྦེ་གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡདོཔ། 

ཀ) རྒེད་འོག་ཚུ་གིས་ ཐོན་སྐྱེད་བགོ་བཀྲམ་ཐབས་གཞི་གི་ཐགོ་ལས་ འཆར་དངུལ་བགོ་བཀྲམ་འབད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སོ་ནམ་
ཞིང་ལམ་ཚུ་བསལ་ནི་གི་ལཱ་འབད་དེ་འདུག། སྤྱི་འོག་ཚུ་གི་བར་ན་ འདྲ་མཉམ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ འཁོར་ལམ་བསལ་ནི་
གི་ལཱ་ཚུ་ སྤྱི་འོག་ནང་ལས་ཕར་བཀྲམ་སྟེ་འདུག། སྤྱི་འོག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ བགོ་བཀྲམ་འབད་མི་འཆར་དངུལ་གྱིས་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ 
སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་འདི་ ཡོངས་རོགས་སྦེ་བསལ་མི་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ལས་ རྒེད་འོག་ཚུ་གིས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་གི་ནང་འཁོད་ལུ་
ཚུད་དེ་ཡོད་མི་ལཱ་ཚུ་ ངེས་མེད་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཁར་འབད་དེ་འདུག། འདི་གིས་ འཁོར་ལམ་བསལ་ནི་གི་ལཱ་འདི་ ཆ་ཤས་སོ་སོ་སྦེ་
འབད་དགོཔ་ཐོན་ཏེ་འདུག།     

 

ཁ) ཐིག་ཁྲལ་༣.༤ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དོ་བཟུམ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ སྤ་ཆུ་ཊར་ལས་ཁུ་རི་ཚུན་གྱི་ས་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་
གྱི་ལཱ་འདི་མཇུག་བསྡུ་བསྡུ་ལུ་ ལོ་ངོ་༡༠ ལྷགཔ་ཅིག་འགོར་ནུག། ལྷག་པར་དུ་ འཆར་དངུལ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ སོ་ནམ་
ཞིང་ལམ་གྱི་མིང་ཡང་ ལོ་རེ་ནང་ཚར་རེ་སརོ་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དནོ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ ཡོངས་བསོམས་ཀྱི་ཟད་སོང་ རྩིས་
བཏོན་འབད་ནི་ནང་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་སྟེ་འདུག། 

ཐིག་ཁྲམ་༣.༤ པ། ཡན་ལག་ལས་སའི་མིང་གི་འགོ་ལུ་ ཆུང་ཁ་རོང་ཁག་འོག་གི་ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ སྤ་ཆུ་ཊར་ལས་ཁུ་རི་སོ་ནམ་ཞིང་
ལམ་གྱི་དནོ་ལུ་ མིང་མང་རབས་ཅིག་བཏགས་ཡདོཔ།  
ཨང་ ཡན་ལག་ལས་སའི་མིང་། སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་

གྱི་མིང་། 
རིང་ཚད་ 
(ཀི་ལོ་མི་
ཊར) 

བསྐྱར་བཟོ་འབད་
བའི་འཆར་དངུལ། 
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་) 

ཟད་སངོ་ 
(དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་ལ།ོ 

1 སྤ་ཆུ་ལས་གླིང་ལན་གྱི་འཁོར་ལམ་
བཟོ་སྐྲུན་ གོ་རིམ་༢ པ་(ཀི་ལོ་མི་
ཊར་༤) (འཕོྲ་མཐུད)  

སྤ་ཆུ་ཊར་- སི་
རི་ན།  

4 0.4 0.28 2010-2011 

2 སྤ་ཆུ་ལས་གླིང་ལན་གྱི་འཁོར་ལམ་
བཟོ་སྐྲུན་ གོ་རིམ་༡ པ་(ཀི་ལོ་མི་
ཊར་༥) (འཕོྲ་མཐུད)  

སི་རི་ན་-མ་ཇུ་བ།  5 3 0.01 2010-2011 

3 ཀི་ལོ་མི་ཊར་༩ འབད་མི་ སྤ་ཆུ་-
གླིང་ལན་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ལེགས་
བཅོས་(སོ་ལིང་/གཡུར་བ)  

སྤ་ཆུ་ཊར་-མ་ཇུ་
བ།  

9 1.04 0.67 2011-2012 

4 སྤ་ཆུ་-གླིང་ལན་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གོ་
རིམ་༣ པའི་བཟོ་སྐྲུན།  

མ་ཇུ་བ་དྲ་ར་-
བཀྲིས་ལྡིང་ཁ།  

4 3.1 3.1 2011-2012 

5 སྤ་ཆུ་-གླིང་ལན་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གོ་
རིམ་༢ པའི་བཟོ་སྐྲུན་(འཕོྲ་མཐུད)།  

སི་རི་ན་-མ་ཇུ་བ།  5 3.1 3.02 2011-2012 

6 ཀི་ལོ་མི་ཊར་༥ འབད་མི་ སྤ་ཆུ་
ལས་གླིང་ལན་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གོ་

སི་རི་ན་-མ་ཇུ་བ།  5 5.95 5.45 2012-2013 
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རིམ་༢ པའི་བཟོ་སྐྲུན་(སི་རི་ན་ལས་
མ་ཇུ་བ) (འཕོྲ་མཐུད)།  

7 ཀི་ལོ་མི་ཊར་༥ འབད་མི་ སྤ་ཆུ་
ལས་གླིང་ལན་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གོ་
རིམ་༢ པའི་བཟོ་སྐྲུན་(སི་རི་ན་ལས་
མ་ཇུ་བ) (འཕོྲ་མཐུད)།  

སི་རི་ན་-མ་ཇུ་བ། 5 0 0 2012-2013 

8 ཀི་ལོ་མི་ཊར་༥ འབད་མི་ སྤ་ཆུ་
ལས་གླིང་ལན་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གོ་
རིམ་༢ པའི་བཟོ་སྐྲུན་(སི་རི་ན་ལས་
མ་ཇུ་བ) (འཕོྲ་མཐུད)།  

སི་རི་ན་-མ་ཇུ་བ། 5 0 0 2012-2013 

9 ཀི་ལོ་མི་ཊར་༥ འབད་མི་ སྤ་ཆུ་
ལས་གླིང་ལན་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གོ་
རིམ་༣ པའི་བཟོ་སྐྲུན་(སི་རི་ན་ལས་
མ་ཇུ་བ) (འཕོྲ་མཐུད)།  

སི་རི་ན་-མཛེས་
དོ་ཁ། 

5 4.11 3.83 2012-2013 

10 ཀི་ལོ་མི་ཊར་༥ འབད་མི་སོ་ནམ་
ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་(མ་ཇུ་བ་ལས་
གླིང་ལན)།  

མ་ཇུ་དྲ་ར་-
བཀྲིས་ལྡིང་ཁ།  

5 7.8 7.8 2015-2016 

11 བཀྲིས་ལྡིང་ཁ་ལས་མཱལ་བེ་སེ་སོ་
ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་(ཀི་ལོ་མི་
ཊར་༤)།  

བཀྲིས་ལྡིང་ཁ་-
གླིང་ལན། 

5 2.97 1.30 2016-2017 

12 བཀྲིས་ལྡིང་ཁ་ལས་མཱལ་བེ་སེ་སོ་
ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་(ཀི་ལོ་མི་
ཊར་༤)།  

    0 0 2016-2017 

13 བཀྲིས་ལྡིང་ཁ་ལས་མཱལ་བེ་སེ་སོ་
ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་(ཀི་ལོ་མི་
ཊར་༤)།  

གླིང་ལན་-མཱལ་བེ་
སི།  

3.6 0 0 2016-2017 

14 བཀྲིས་ལྡིང་ཁ་ལས་མཱལ་བེ་སེ་སོ་
ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་(ཀི་ལོ་མི་
ཊར་༤)།  

གླིང་ལན་-མཱལ་བེ་
སི།  

3.6 7.61 7.61 2017-2018 

15 སྤ་ཆུ་ཊར་ལས་གླིང་ལན་གྱི་སོ་ནམ་
ཞིང་ལམ་ཁར་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་
བཟོ་བཀོད།  

སྤ་ཆུ་ཊར་-སི་རི་
ན།  

4 0.01 0.01 2019-2020 

16 མཱལ་བེ་སི་ལས་ཁུ་རི་ལུ་སོ་ནམ་ཞིང་
ལམ་བཟོ་སྐྲུན།  

མཱལ་བི་སི་-ཁུ་རི།  1.5 0.8 0.78 2020-2021 

འབྱུང་ཁུངས་: དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས། དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག། 

ག) གནད་དོན་འདི་ ཟད་སོང་འབོར་ཆེ་དྲགས་སྦེ་དགོ་པའི་ འཁོར་ལམ་རིངམོ་ཚུ་ནང་ཁྱབ་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
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ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འ་ནཱི་ཐབས་ལམ་འདི་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༨ ལས་ཡང་ཉུང་བའི་ ས་ནོམ་འཁོར་ལམ་ཐུང་ཀུ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཡང་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ཡདོ་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་༣.༥ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དོ་བཟུམ་ཨིན། 
ཐིག་ཁྲམ་༣.༥ པ། ཡན་ལག་ལས་སའི་མིང་གི་འགོ་ལུ་ རྩི་རང་རོང་ཁག་འོག་གི་མཚ་ོགླིང་མཁར་ལུ་ གྲུབ་ཆུ་སྒང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་
དནོ་ལུ་ མིང་མང་རབས་ཅིག་བཏགས་ཡདོཔ།  
དམིས་རྩིས་ལས་ཁུངས་/རྒྱལ་ཡངོས་འཆར་དངུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རིམ་ལུགས་ལྟར་(e-PEMS, PEMS, MYRB) 
ཨང་། ཡན་ལག་ལས་སའི་མིང་། བསྐྱར་བཟོ་འབད་

བའི་འཆར་དངུལ་
(དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ནང)།  

ཟད་སངོ་(དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)།  

རྩིས་ལ།ོ 

1 ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢.༥ འབད་མི་ འགྲམ་ཕུག་ལས་ཧར་
པེ་པ་ནི་/ཨ་ལའི་ཅེ་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན།  

3.10 2.17 2010-2011 

2 ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢.༥ འབད་མི་ འགྲམ་ཕུག་ལས་ཧར་
པེ་པ་ནི་/ཨ་ལའི་ཅེ་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན།  

2.14 2.14 2011-2012 

3 ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢.༥ འབད་མི་ འགྲམ་ཕུག་ལས་ཧར་
པེ་པ་ནི་/ཨ་ལའི་ཅེ་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན།  

1.17 1.17 2012-2013 

4 གྲུབ་ཆུ་སྒང་ལས་ཧར་པེ་པ་ནི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་
སྐྲུན།  

0.50 0.49 2014-2015 

5 གྲུབ་ཆུ་སྒང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན།  0.57 0.57 2015-2016 
6 ཨ་ལའི་ཅེ་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན།  0.71 0.71 2015-2016 
7 ཧར་པེ་པ་ནི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན།  0.10 0.10 2016-2017 
8 ཨ་ལཱན་ཅེ་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་ཁ་སྐོང་/རྒྱ་སྐྱེད་(ཀི་

ལོ་མི་ཊར་༡)། 
0.57 0.57 2018-2019 

བསོམས། 8.86 7.92  
   འབྱུང་ཁུངས་: (e-PEMS, PEMS, MYRB), དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག། 

ང) སྤྱི་འོག་ག་རའི་གཙོ་རིམ་ཚུ་གྲངས་སུ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆ་ཤས་ཆ་ཤས་སྦེ་འབད་ནི་གི་ཐབས་ལམ་སོན་མི་ལས་བརྟེན་ ཧང་
སོང་མར་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཐོན་མི་འདི་གིས་ རྒེད་འོག་གི་གནས་རིམ་ནང་ གཙོ་རིམ་ཚུ་མ་བཟོ་བའི་གསལ་སོན་འབདཝ་
ཨིན་པས། འདི་གིས་ ཐོན་སྐྱེད་ཉུང་སུ་བཟོ་སྟེ་སྤུས་ཚད་ལུ་གནོད་ནི་གིས་མ་དོ་བར་ གཙོ་རིམ་ལུ་གཞི་བཞག་མི་གི་གོང་འཕེལ་ཚུ་
སང་ཆུང་བཟོཝ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ལས་ས་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་འབད་རུང་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ག་ར་སོད་མ་ཚུགས་པའི་བསྒང་ལས་ 
དོན་སྨིན་དང་ འཇོན་ཚད་ཚུ་ཁུངས་མེདཔ་བཟོ་ནི་ཨིན་པས། 

  

 ཅ) རྒེད་འོག་གི་གནས་རིམ་ནང་ གཙོ་རིམ་བཟོ་བ་ཅིན་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་སྐྱེལ་སོད་འབད་ནི་འདི་བཀག་ཆ་
འབད་ཚུགས་ནི་དང་ ཐོན་སྐྱེན་ཚུ་མཉམ་སྡེབ་འབད་དེ་ རྒེད་འོག་གི་འབྲེལ་གནད་དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་གཙོ་རིམ་དང་བསྟུན་པའི་
གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ སོད་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཡོདཔ་ཨིན།  
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 ཆ)  བཟོ་བཀོད་དང་བཟོ་སྐྲུན་ དེ་ལས་ 
གནམ་གཤིས་བཀག་ཐུབ་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་
ཚུད་པའི་འཁོར་ལམ་གྱི་རྟེན་གཞི་རྒྱུན་
སྐྱོང་གི་ལམ་སོན་༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་
ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་ ཁྱད་རིག་
གསལ་བཀོད་ཚུ་བཀོད་དེ་འདུག། འདི་
ནང་ རྨང་གཞི་དང་ སྒང་ཏོ་ཁར་གི་ཆུ་
གཡུར་ རོ་བསྒྲིགས་ལམ་ དེ་ལས་ 
shoulder བཟུམ་མའི་ གལ་ཅན་གྱི་
ཆ་ཤས་ཚུ་གི་ རྒྱ་ཚད་ཚུ་བཀོད་དེ་འདུག། 
ལྷག་པར་དུ་ འཁོར་ལམ་སྒྲིང་སྒྲིང་འབད་བཞག་ནི་དང་ བཀག་ཆ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཉེན་སྲུང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བཟོ་བཀོད་
དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལཱ་ཚུ་འབད་དགོཔ་ཨིན། གཙོ་བོ་ར་ ཐིམ་ཁྲམ་༣.༦ པའི་ནང་སོན་མི་ ཆ་ཤས་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། 

 

ཇ) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཤེས་རོྟགས་བྱུང་མི་ནང་ལུ་ ལཱ་གི་འོས་འབབ་ཚུ་ རྒེད་འོག་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ རྨང་གཞི་
བཅད་ནི་ནང་ཚད་འཛིན་འབད་དེ་འདུག། ཆུ་གཡུར་དང་ རོ་བསྒྲིགས་ Shoulder དེ་ལས་ ཉེན་སྲུང་གི་བཟོ་བཀོད་དང་འབྲེལ་
བའི་ ཆ་ཤས་གཞན་ཚུ་ ཧེ་མ་གྲོས་འཆར་བཀོད་པའི་བསྒང་ལས་ར་ གྲལ་ཁར་མ་བཙུགས་པར་འདུག། འ་ནཱི་ལཱ་གི་ཆ་ཤས་ཚུ་ 
ཐིག་ཁྲམ་༣.༧ པའི་ནང་སོན་དོ་བཟུམ་ ཤུལ་མའི་ལོ་ཚུ་ནང་ འཆར་དངུལ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ལཱ་གི་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་དནོ་ལུ་ 
གྲོས་འཆར་བཀོད་དེ་འདུག།  

ཐིག་ཁྲམ་༣.༦ པ། ས་ནམ་འཁོར་ལམ་གྱི་ཆ་ཤས་ཚུ།  
ཨང་། འཁོར་ལམ་གྱི་རྣམ་གྲངས།  དྲན་གསོ། 
1 རྨང་གཞི་གི་རྒྱ་ཚད། ས་བརྐོ་རོ་སོག།  

2 L-ཆུ་གཡུར། རྨང་གཞི་གི་རྒྱ་ཚད་བདའ་སྟེ་ ས་གི་
གཡུར་བ།  

3 ཡན་ལག་རྨང་གཞི། གཏན་འཇགས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ཚུ། 
4 རྨང་གཞི་རོ་རུག། 
5 Hard shoulder 
6 དམ་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་

ས།  

ཐིམ་ཁྲམ་༣.༧ པ། ཡན་ལག་ཀྱི་ལས་ས་དང་ ཤུལ་མའི་ལོ་ཚུ་ནང་འབད་མི་ཆ་ཤས་ཚུ།  
ཨང་ ཡན་ལག་ལས་སའི་མིང་། རིང་ཚད། འཆར་

དངུལ། 
ཤུལ་མའི་ལ་ོཚུ་ནང་འབད་མི་ཆ་ཤས་ཚུ།  

1 འཇམ་དཔལ་ལྷ་ཁང་ལས་ས་སི་འཕེལ་གྱི་སོ་
ནམ་ཞིང་ལམ་ཉམས་བཅོས།  

1.50 0.50 འཁོར་ལམ་གྱི་མཐའམ་ལོ་བཟོ་ནི་དང་ ལོག་སྟེ་རྩི་
ནག་གཏང་ནི་དང་ སོ་ལིང་སྒྲིག་ནི།  

2 ཁྲིམས་ཁང་ལས་བཟོ་ལོང་ཐང་གི་སོ་ནམ་ཞིང་
ལམ་ཉམས་བཅོས།  

1.50 0.50 འཁོར་ལམ་གྱི་མཐའམ་ལོ་བཟོ་ནི་དང་ ལོག་སྟེ་རྩི་
ནག་གཏང་ནི་དང་ སོ་ལིང་སྒྲིག་ནི། 

3 ཅུང་ག་མཆོད་རྟེན་ལས་པི་སི་པོང་གི་སོ་ནམ་
ཞིང་ལམ་ཉམས་བཅོས།  

1 1.00 རོ་གི་སོ་ལེན་སྒྲིག་ནི། 

4 ཤུག་བྲག་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཉམས་བཅོས།  1.50 0.40 འཁོར་ལམ་གྱི་མཐའམ་ལོ་བཟོ་ནི་དང་ ལོག་སྟེ་རྩི་
ནག་གཏང་ནི་དང་ སོ་ལིང་སྒྲིག་ནི། 

5 མཁར་གསུམ་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་ཉམས་
བཅོས་ཆུང་བ།  

0.250  0.18 མི་ཊར་༢༥༠ འབད་མི་ V-drain བཟོ་སྐྲུན། 

9 ཆོས་འཁོར་སོད་གཡུས་ཚན་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་
ལམ་ལེགས་བཅོས།  

15  0.32 ཧུམ་ཆུ་དུང་བཙུགས་ནི་དང་ ཁ་སྐོང་གི་འཁོར་ལམ་
གཞི་བཀོད་ཆུང་བ་བཟོ་སྐྲུན།  
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འབྱུང་ཁུངས་: (e-PEMS, PEMS, MYRB), དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག། 

ཉ) འདི་བཟུམ་མའི་ཐབས་ཤེས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ འཆར་དངུལ་ཚད་ཅིག་ལས་མེད་ནི་གིས་འོང་ནི་ཨིན་པས། 
ས་ཁོངས་ཚུ་ར་མཐུད་འབྲེལ་འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་ རྟེན་གཞི་ཚུ་བཙུགས་ཡོདཔ་སྦེ་ཆ་བཞག་ནི་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ཆ་ཤས་ཚུ་
ཚངམ་སྦེ་མེད་པར་ བཟོ་སྐྲུན་གསརཔ་གི་གྲོས་འཆར་བཙུགས་མི་འདི་གིས་ འཁོར་ལམ་ཚུ་གི་ལག་ལེན་དང་ཉེན་སྲུང་ལུ་གནོད་ནི་
ཨིན་པས། འཁོར་ལམ་གྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་སྦེ་དགོས་མཁོ་ཡོད་མི་དང་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་མི་ ཆུ་གཡུར་ཚུ་དང་ གཞན་མི་ཉེན་སྲུང་
གི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་མེད་པ་ཅིན་ འཁོར་ལམ་འདི་མེདཔ་གཏང་ནི་ཨིན་པས། པར་རིས་༣.༧ པའི་ནང་སོན་དོ་བཟུམ་ གནས་སངས་
དག་པ་ཅིག་ངོས་འཛིན་འབད་ཡི།  

པར་རིས་༣.༧ པ། གལ་ཅན་གྱི་ཆ་ཤས་ཚུ་མེད་པར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡདོ་པའི་ས་ོནམ་ཞིང་ལམ།  

ཆུ་གཡུར་དང་ ཨེབ་མནན་མེད་པའི་སོ་
ནམ་འཁོར་ལམ། སྤ་རོ། ལུང་གཉིས།  

ཆུ་གཡུར་དང་འཐནོ་དངོ་ལེགས་ཤོམ་མེད་
པའི་ས་ོནམ་འཁོར་ལམ། དར་དཀར་ན། ར་ོ
རོ་ན།  

ཆུ་གཡུར་དང་ ཨེབ་མནན་ ཧུམ་ཆུ་དུང་ཚུ་མ་
བཙུགས་པའི་སོ་ནམ་འཁོར་ལམ། སྤ་རོ། རོ་
སྟེང་།  

 

ཏ) པར་རིས་༣.༧ པའི་ནང་ལས་ཧ་གོ་དོ་བཟུམ་ ཆུ་རྒྱུག་མི་ལས་བརྟེན་འཁོར་ལམ་ཚུ་སྐྱོ་དྲགས་འགྱོ་སྟེ་ བཀོལ་སོད་འབད་མ་བཏུབ་
པར་འདུག། གསལ་བཀོད་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཆུ་གཡུར་ཚུ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ འ་ནཱི་གནས་སངས་ཚུ་ བཀག་ཚུགས་ཚུགསཔ་འོང་། 
ཟད་སོང་གཏང་མི་འདི་གིས་ ཁེ་ཕན་ཐོབ་དགོ་མི་ཚུ་ལུ་ ཁེ་ཕན་སོད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ རྟེན་གཞི་ཚུ་གིས་ ཁེ་འབབ་ག་ནི་ཡང་མི་
འབྱུང་།  
 

ཐ) ཤུལ་མའི་ལོ་ཚུ་ནང་ གལ་ཅན་གྱི་གཙོ་རིམ་སོ་སོ་ཡོད་པ་ཅིན་ འོས་ལན་གྱི་འཁོར་ལམ་སོད་ནིའི་དནོ་ལུ་ ཆུ་གཡུར་དང་ གྱང་ 
བཏེག་ལམ་ དེ་ལས་ ཧུམ་ཆུ་དུང་ལ་སོགས་པའི་དགོས་མཁོ་དང་ གལ་ཅན་གྱི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ རྐྱབ་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།  

10 དུར་ལུ་འཛོམས་གླིང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ལེགས་
བཅོས།  

35  0.50 འཁོར་ལ་གྱི་བཟོ་བཀོད་བཟོ་སྐྲུན་(breast wall) 

11 དུར་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གཙོ་བའི་ལེགས་
བཅོས།  

2  0.40 catch pit བརྩིས་ཏེ་ རིང་ཚད་མི་ཊར་༡༣ དང་ 
མཐོ་ཚད་མི་ཊར་༤.༥ འབད་མི་ རྩིག་རྟེན་དང་ པི་
སི་སི་གཡུར་བ་མི་ཊར་༧༩.༨༥ ། 
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གཿ ལག་ལེན། 
སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་ལམ་སོན་༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ནང་ ཁྱད་
རིག་དང་ དཔལ་འབྱོར་ མི་སྡེ་ དེ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་གི་ལམ་སོན་ཚུ་བཀོད་དེ་འདུག། ལམ་སོན་འདི་ དམིགས་བསལ་
གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཚུ་ གནས་ཚད་ཅན་གྱི་འཁོར་ལམ་བཟོ་བཀོད་དང་ ས་ཁོངས་གདམ་ཁ་དང་ ཅོག་འཐདཔ་
བཟོ་ནིའི་དནོ་ལུ་བཟོ་བཟོཝ་ཨིན་པས། གཙོ་རིམ་ཅན་དང་ སྤྤ྄ས་ཚད་ལན་པའི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་མཁོ་སོད་འབད་ནི་ནང་ ལམ་སོན་ཚུ་ལུ་
ལྷན་ཐབས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གནང་གྲོལ་འབད་དེ་ པར་སྐྲུན་འབད་མི་ཡིག་ཆ་གཞན་མི་ཡང་ མང་རབས་ཅིག་འདུག། སོ་ནམ་ཞིང་
ལམ་ལག་ལེན་ནང་ གནས་ཚད་ཚུ་ལུ་འཁྲིལ་བསྟུན་མ་འབད་བའི་གནད་དོན་ངོས་འཛིན་འབད་མི་ཚུ་ འོག་ལས་མར་བཀོད་དེ་ཡོད།  

༣.༩ མ་རྩ་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་འསོ་འབབ་བརྟག་ཞིབ་ལངམ་སྦེ་མ་འབདཝ།  

སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་ལམ་སོན་༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དནོ་ལུ་ འཇོན་ཚད་ཅན་དང་ ཉེན་སྲུང་ལན་
པའི་འཁོར་ལམ་ཡོངས་འབྲེལ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཐབས་ལུ་ ས་ཁམས་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་དང་ མི་སྡེའི་ཞིབ་འཇུག་ དེ་ལས་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཞིབ་
འཇུག་དང་བཟོ་བཀོད་བཟུམ་མའི་ འོས་འབབ་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་འབད་དགོ་པའི་ དགོས་མཁོ་འདུག།  

འོས་འབབ་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ཡང་ ལས་འགུལ་གྱི་འོས་འབབ་བརྟན་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ ཁྱད་རིག་གི་སྒོ་ལས་འོས་འབབ་ཡདོཔ་དང་ དཔལ་
འབྱོར་གྱི་སྒོ་ལས་འོས་ཁུངས་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་དགོཔ་ཨིན། འདི་བཟུམ་མའི་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་གིས་ འོས་འབབ་མེད་མི་
དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་མ་ཚུགས་པའི་ལས་འགུལ་ཚུ་བཀག་འཛིན་འབད་དང་ མཇུག་གི་དུས་རིམ་ཚུ་ནང་ གོང་ཚད་ཡར་འཕར་འགྱོ་མི་
བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ དངོས་གནས་ཀྱི་འཁོར་ལམ་རིམ་སྒྲིག་ཚུ་གདམ་འཐུ་འབད་ནི་དང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་གོང་ཚད་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་བཏོན་ནི་ 
དེ་ལས་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་དང་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ནང་ ས་ཁམས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཚུ་སྔོན་འགོག་འབད་
ཚུགསཔ་ཨིན།  

ལམ་སོན་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ མ་རྩ་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ འོས་འབབ་བརྟག་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་བྱ་རིམ་
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ཤེས་རོྟགས་བྱུང་ཡི།  

༣.༩.༡ ས་ཁམས་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པ།  
 

ཀ) ལམ་སོན་ཚུ་ནང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ས་
ཁམས་བརྟག་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ནང་ ས་ཁམས་ཀྱི་གནས་སངས་དང་ 
ས་དབྱིབས་ཚུ་ དེ་ལས་ ཆུ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་
དགོཔ་སྦེ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་འདུག། ཁྱད་རིག་གི་འོས་འབབ་བརྟག་ཞིབ་
འབད་ནི་དང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་འཆར་གཞི་དང་ ཉེན་སྲུང་ དེ་ལས་ ཁེ་འབབ་
ཅན་གྱི་གཞི་བཀོད་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱད་རྣམ་རེ་རེ་ནང་ལུ་ བདེན་དཔྱད་ཀྱི་དནོ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཆ་ཤས་ཚུ་
གྲོས་འཆར་བཀོད་དེ་འདུག།   
 

ཁ) རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ ས་ཁམས་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པར་

ས་ཁམས་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་ཁ་གསལ་སྦེ་འགོ་
འདྲེན་མ་འཐབ་མི་འདི་ རོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་
བདག་སྐྱོང་ཚུ་ནང་ འདི་བཟུམ་མའི་ལཱ་ནང་ 
དགོས་མཁོའི་ལྕོགས་གྲུབ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་
འོང་ནི་ཨིན་པས། 
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ཡོད་པའི་ཤེས་རོྟགས་བྱུང་ཡི། འདི་བཟུམ་མའི་བརྟག་ཞིབ་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ངོ་སརོ་འབད་དེ་ཡདོ་རུང་ རོང་
ཁག་ཚུ་དང་ རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་མེདཔ་ལས་ འདི་བཟུམ་མའི་ཞིབ་འཇུག་ཚུ་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་འཐབ་ར་མིན་འདུག། ཞིབ་འཇུག་འབད་བའི་སྙན་ཞུ་སྦེ་ དྲན་ཐོ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ནང་ ས་དང་རོ་ངོས་འཛིན་
འབད་ནི་དང་ འཁོར་ལམ་གྱི་རིམ་སྒྲིག་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་འདུག།  ལམ་སོན་ཚུ་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་
དོ་བཟུམ་ ཆ་ཤས་རེ་རེ་འོག་གི་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ཚུད་དེ་མིན་འདུག།  
 

ག) ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་དང་ འཕྲལ་འཕྲལ་འབད་ར་ས་རུད་ཆད་མི་ ཆུ་གཡུར་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ གྱེན་གཟར་དྲགས་ཡོད་མི་
ལ་སོགས་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་ བཀོ་བཞག་ཡོད་པའི་གནད་དོན་མང་རབས་ཅིག་ངོས་འཛིན་འབད་ཡི། གནད་
དོན་འདི་ཚུ་ ས་ཁམས་བརྟག་ཞིབ་ལངམ་སྦེ་མ་འབད་མི་དང་ ཁྱད་རིག་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ ཉེན་སྲུང་ལངམ་སྦེ་མ་བཙུགས་
མི་ཚུ་གིས་ རྒྱུ་རྐྱེན་འབད་འབདཝ་འངོ་ནི་ཨིན་པས། གནད་དོན་དག་པ་ཅིག་ ཟུར་སྦྲགས་༢ པའི་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་ཨིན།  
 

ང་) ས་ཁམས་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ ཁ་གསལ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་མི་འདི་ རོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ཚུ་ནང་ འདི་བཟུམ་མའི་ལཱ་
ནང་ དགོས་མཁོའི་ལྕོགས་གྲུབ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། ལྷག་པར་དུ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་༢༠༡ ནང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་
བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལས་ས་མང་རབས་ཅིག་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ འདི་བཟུམ་མའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ལས་སྡེ་གཞན་ལུ་སོད་ནི་ཡང་ འཛིན་སྐྱོང་
འཐབ་མི་ཚུགས་པས་ཟེར་བཀོད་ཅི།  
 

ཅ) འདི་བཟུམ་མའི་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དོན་ལུ་ ལམ་སོན་ཚུ་གིས་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ལྕོགས་གྲུབ་
གོང་འཕེལ་གཏང་དགོ་པའི་ གྲོས་འཆར་ཚུ་བཀོད་དེ་འདུག། གལ་སྲིད་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ བཀག་ཆ་ཚུ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ར་བྱུང་པ་ཅིན་ 
འདི་བཟུམ་མའི་ལས་ས་ཚུ་ ཕྱི་ཁར་སོད་ནི་དང་ འཆར་དངུལ་གྱི་སྔོན་བཞག་ཡང་ལངམ་སྦེ་བཟོ་དགོཔ་འདུག། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་ས་ག་ནི་ཡང་མ་མཐོང་པའི་ཁར་ འདི་བཟུམ་མའི་ལས་
ས་ཚུ་ ཕྱི་ཁར་སོད་ནི་ཡང་མ་མཐོང་པར་ཡོདཔ་ཨིན།  

༣.༩.༢ མི་སྡེའི་བརྟག་ཞིབ་ལངམ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པ།  

ཀ) མི་སྡེ་བརྟག་ཞིབ་ནང་ལུ་ མི་སྡེ་དཔལ་འབྱརོ་གནས་སངས་དང་ ས་དང་རྒྱུ་
དངོས་བརག་སོར་ཤརོ་ནི་ལས་བཀག་ནི་གི་ མར་ཕབ་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་བཟོ་ནི་ 
དེ་ལས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ མཐའ་འཁོར་གྱི་འབྲེལ་
གནད་ཚུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་ནི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།  
 

ཁ) སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་རིམ་ལས་བརྟེན་ མི་སྡེ་ནང་གནོད་ཉེན་ཚུ་
བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ནང་ ཕན་ཐབས་འབད་ཐབས་
ལུ་ ལམ་སོན་ནང་ལུ་ མི་སྡེ་ཕན་གནོད་ལྟ་རོྟགས་གཞི་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ མི་སྡེ་བརྟག་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་ གཞི་བཀོད་
གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན་པས། འདི་ནང་ ལས་རིམ་འདི་གི་མི་སྡེ་ཕན་གནོད་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ཁེ་ཕན་ཚུ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་
ནི་གི་གོ་སྐབས་གསལ་རི་རི་སྦེ་སོན་ནི་དང་ མི་སྡེའི་གནོད་ཉེན་མར་ཕབ་འབད་ནི་གི་གཞི་རྩ་ཚུ་དང་ སྲིད་བྱུས་ དེ་ལས་ བྱ་རིམ་

མི་སྡེ་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་དམིགས་ཡུལ་གྱི་
ཐད་ཁར་ ལམ་སོན་ཚུ་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡོད་རུང་ དགོས་
མཁོ་འདི་ཚུ་ རོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ཚུ་གིས་ 
འཁྲིལ་བསྟུན་མ་འབདཝ་ལས་ དགོས་མཁོ་འདི་ཚུ་ སང་
ཆུང་སྦེ་བཞག་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུངམ་མས། 
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ཚུ་ཁ་གསལ་རྐྱབ་སྟེ་འདུག།   
 

ག) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཤེས་རོྟགས་བྱུང་མི་ནང་ མི་སྡེ་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་སྦེ་ལས་ས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་འདི་
ཡང་ མི་དམངས་གྲོས་བསྟུན་ཨིནམ་དང་ འདི་ཡང་ མི་དམངས་ཀྱི་ས་གཞི་ནང་ལས་ཕར་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་གི་ གནང་
བ་ལེན་ནི་གི་དནོ་ལུ་ཨིན་པས། མི་སྡེ་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་ནི་དང་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་གཞི་བཀོད་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྙན་ཞུ་བཏོན་ནི་གི་ཐད་ཁར་ རོང་ཁག་དང་རྒེད་འགོ་ག་ར་གིས་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ར་འཁྲིལ་བསྟུན་མ་འབད་བར་
འདུག། གསལ་བཀོད་འབད་མི་གཞི་བཀོད་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་མི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཟུར་སྦྲགས་༥ པའི་ནང་སོན་ཏེ་ཡོད།  
 

ང་) ལམ་སོན་ཚུ་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་ མི་སྡེ་བརྟག་ཞིབ་འདི་ཡང་ ས་ཆ་ བདོག་གཏད་/བཟོ་བཀོད་ཚུ་དང་ འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ 
བརག་སོར་ཤོར་མི་དང་ མི་སྡེའི་རྒྱུ་ནོར་གྱི་ཐོན་ཁུངས་བརག་སོར་ཤོར་ནི་ དེ་ལས་ མི་སྡེ་གིས་ ལས་འགུལ་དང་མི་སྡེའི་ཁེ་ཕན་
གཞན་གྱི་དོན་ལུ་ ས་གཞི་སོད་ནི་གི་དང་འདོད་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན་པས། ལྷག་པར་དུ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ ལས་
འགུལ་གྱིས་ མི་སྡེའི་གནོད་ཉེན་དང་ ས་གཞི་ལག་ལེན་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བཟོ་རིག་གི་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་གདམ་ཁ་
གཞན་བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ།  

ཅ) ལམ་སོན་ཚུ་གིས་ མི་སྡེ་བརྟག་ཞིབ་དང་
འབྲེལ་བའི་གནས་ཡདོ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མ་
འདྲཝ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་དང་ 
ཕན་གནོད་ལྟ་རོྟགས་གཞི་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་
ལས་ མི་སྡེ་བརྟག་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ནི་གི་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ 
དཀའ་ངལ་བསལ་ནི་གི་རེ་འདུན་སྐྱེད་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ པར་རིས་
༣.༨ པའི་ནང་ཁ་གསལ་རྐྱབ་དོ་བཟུམ་ 
མི་སྡེ་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཐད་ཁར་ ངོས་འཛིན་
འབད་མི་གནད་དོན་མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ 
འཕྲོ་མཐུད་དེ་ར་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ འ་ནཱི་
ལམ་སོན་འདི་ གྲུབ་འབྲས་ཅན་ཅིག་མ་བྱུང་པས། 
  

ཆ) མི་སྡེ་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་དམིགས་ཡུལ་གྱི་ཐད་ཁར་ ལམ་སོན་ཚུ་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡོད་རུང་ དགོས་མཁོ་འདི་ཚུ་ 
རོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ཚུ་གིས་ འཁྲིལ་བསྟུན་མ་འབདཝ་ལས་ དགོས་མཁོ་འདི་ཚུ་ སང་ཆུང་སྦེ་བཞག་ཡོད་པའི་
མངོན་གསལ་བྱུངམ་མས། འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ལྟེ་བ་ཚུ་གིས་ དགོས་མཁོ་འདི་གི་ཐད་དུ་ འཁྲིལ་བསྟུན་གྱི་ལྟ་རོྟགས་དང་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་དྲན་ཐོ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་ འདི་གིས་ འགན་ཁུར་ཚུ་གནས་རིམ་ས་ཚོགས་ཁར་ཁྱབ་སྟེ་འདུག།    

  

 

པར་རིས་༣.༨ པ། ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་ལམ་སནོ་༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡདོ་མི་ 
མི་སྡེའི་གནད་དནོ་ཚུ།  
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༣.༩.༣ ཞིབ་འཇུག་དང་བཟ་ོབཀོད་ནང་ཚད་ལང་མེདཔ། 

ཀ) ཉེན་ཁ་ཅན་དང་ བརྟན་ཏོག་ཏོ་མེད་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ ཡང་ན་ ཆུ་བྱག་དང་ གྱང་ cross drainage structures ཡང་
ན་ གཏོར་གཏང་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་ནང་ ཟད་སོང་ལྕི་དྲགས་དགོ་མི་ཚུ་བཀག་ནིའི་དོན་ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལམ་སོན་༢༠༡༩ 
ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཁ་གསལ་གྱི་ཞིབ་འཇུག་དང་བཟོ་བཀོད་ཚུ་དགོཔ་སྦེ་འཁོད་དེ་འདུག། འདི་ཚུ་ རིམ་པ་བཟོ་སྟེ་འབད་དགོཔ་ཨིན་
མི་འདི་ཡང་ སྔོན་དཔྱད་དང་ ས་དབྱིབས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་ཁ་གསལ་སྦེ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ སྦུག་གི་མཚམས་ཐིག་འདི་རྟགས་བཀལ་
དགོཔ་ཨིན་པས། པར་རིས་༣.༩ པའི་ནང་སོན་དོ་བཟུམ་ ཞིབ་འཇུག་དང་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་འདི་ ཞིབ་འཇུག་བཟོ་བཀོད་དང་
ལག་དེབ་༢༠༠༤ ཅན་མའི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་འདུག།  

 

ཁ) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རོང་ཁག་སོ་སོ་ཚུ་ལས་ཕར་ བརྟག་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ནང་ ལག་ལེན་མ་འདྲཝ་
ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ཁྱད་རིག་གི་ཆོག་གྲོལ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་ས་ཁོངས་ནང་འཁོད་ཀྱི་
གཟར་ཚད་དང་ མཐོ་ཚད་ ཤིང་རབ་དགོ་པའི་གྱངས་ཁ་ལ་སོགས་པའི་ཁ་གསལ་ཚུ་ཡོད་པའི་ ཐོ་ཡིག་ཚུད་དེ་འདུག། ལམ་སོན་
ནང་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་སོ་སོ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་གི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ག་ནི་ཡི་མིན་འདུག།  

པར་རིས་༣.༩ པ། ཞིབ་འཇུག་དང་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་བྱ་རིམ། 

 
   

༡. ཞིབ་འཇུག། 

༢. བཙགོ་ཕུར་བརབ་ནི། 

༣. ས་གནས་བཟོ་བཀོད། 

༤. དབྱིབས་རྩིས་ཀྱི་བཟ་ོབཀོད། 

༡. འོས་འབབ་བརྟག་ཞིབ། ༢. གློག་ཐོག་བརྟག་ཞིབ།  
༣. ས་ཆའི་བརྟག་ཞིབ། ༤. ས་ཁམས་བརྟག་ཞིབ། ༥. མཐའ་འཁོར་དབྱེ་ཞིབ། 

༡. བཙོག་ཕུར་བརབ་ནི་གི་བརྟག་ཞིབ། ༢. ས་ཁོངས་འབྲེལ་མཐུན་ཐོ་བཀོད་ཐོ་
ཡིག། ༣. སྦུག་ཐིག་འབྲེལ་མཐུན་ཐོ་བཀོད་ཐོ་ཡིག། ༤. སར་རས་འབྲེལ་མཐུན་
ཐོ་བཀོད་ཐོ་ཡིག། ༥. ས་ཁོངས་ལས་ས་ཁོངས་རིམ་སྒྲིག་ཐོ་བཀོད་ཐོ་ཡིག། ༦. 
ས་ཁོངས་ལས་སྦུག་ཐིག་རིམ་སྒྲིག་ཐོ་བཀོད་ཐོ་ཡིག། ༧. ས་ཁོངས་ལས་སར་རས་
རིམ་སྒྲིག་ཐོ་བཀོད་ཐོ་ཡིག། ༨. བཟོ་བཀོད་རི་མོ་ཚུ།  

༡. ས་ཁོངས་ཀྱི་རིང་ཚད། ༢. སྒོར་ལྟབ་ཀྱི་ཤུགས་ཚད་བཟོ་བཀོད། ༣. བཙོག་
ཕུར་/གཅད་མཚམས་བཀལ་ནི་གི་རིམ་པ།  

༡. འཁོར་ལམ་ཚུ་དབྱེ་ཁག་བཟོ་ནི། ༢. ཤུགས་ཚད་བཟོ་བཀོད། ༣. ཀེ་ཐིག་
རིམ་སྒྲིག། ༤. Formation and cross section; ༥. ས་ཁོངས་ཀྱི་
རི་ཚད། ༦. Super elevation; ༧. Vertical alignment; ༨. 
Grade; ༩. འཁོར་ལམ་བཟོ་བཀོད་བྱ་རིམ། 

འབྱུང་ཁུངསཿ ཞིབ་འཇུག་དང་བཟ་ོབཀོད་ལག་དེབ་༢༠༡༩ ཅན་མ། ཞབས་ཏགོ་ལྷན་ཁག། 
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ག) ལམ་སོན་ནང་ལུ་ ཁ་གསལ་གྱི་ཞིབ་འཇུག་དང་བཟོ་བཀོད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་
རུང་ འདི་ནང་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་སྦེ་བཙུགས་དགོ་པའི་ ཞིབ་འཇུག་གི་དམིགས་བསལ་ཆ་ཤས་ ག་ནི་ཡང་གསལ་བཀོད་
འབད་དེ་མིན་འདུག། དེ་མ་ཚད་ འདི་བཟུམ་མའི་ལག་ལེན་གྱི་སྙན་ཞུ་བཞག་ནི་གི་ གཞི་བཀོད་ག་ནི་ཡང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་
མིན་འདུག། ངོ་མ་སྦེ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་འདི་ཡང་ ས་ཁོངས་ཚུ་མིག་ཏོ་གིས་བལྟ་ཙམ་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་ལུ་རག་ལས་ཡོདཔ་ལས་ འདི་
ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྔོན་རྩིས་ཚུ་བཏནོ་ཏེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཚོར་ཡི།  
 

ང་) རོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ འདི་བཟུམ་མའི་ཆད་སྐྱོན་བྱུང་མི་འདི་ཡང་ ཁྱད་རིག་གི་ལཱ་འབད་མི་དང་ མཁོ་ཆས་ཚུ་མེད་མི་དང་ 
རོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་གི་ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔནོ་ཚུ་གིས་ ས་གནས་མང་རབས་ཅིག་ བདག་འཛིན་འཐབ་དགོཔ་བྱུང་མི་
ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ ཡང་ན་ འཁོར་ལམ་གྱི་རིམ་སྒྲིག་འདི་ཡང་ མིག་ཏོ་གིས་
མཐོང་ཚུལ་དང་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཞིབ་འཇུག་ཁ་གསལ་མ་འབད་བར་ ས་གནས་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་ ཁེ་ཕན་
ཐོབ་མི་གཞན་ཚུ་ལུ་ འདྲི་བསྟུན་འབད་དེ་བརྟག་ཞིབ་འབད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ངོས་འཛིན་འབད་དོ་ཟེར་བཤད་ཅི།  
 

ཅ) འཁོར་ལམ་བརྟག་ཞིབ་བཟོ་བཀོད་ལག་དེབ་༢༠༠༤ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་དང་ བཙོག་ཕུར་བརབ་ནི་ ས་ཁོངས་བཟོ་
བཀོད་དང་དབྱིབས་རྩིས་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཐད་ཁར་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་དང་ཆ་ཤས་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན་པས། སོ་ནམ་
ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལམ་སོན་༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ འབྲེལ་གཏུག་འབད་དགོཔ་ ཡང་ན་ འཁོར་ལམ་བརྟག་ཞིབ་བཟོ་བཀོད་
ཀྱི་ལག་དེབ་༢༠༠༤ དང་འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་མིན་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ ད་
ལྟོའི་གནས་སྐབས་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཁ་ཐོག་ ཡང་ན་ མིག་མཐོང་གི་བརྟག་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་འདི་གིས་ ལམ་སོན་
ཚུ་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་འགབ་མི་འགབ་ཧ་མི་གོ་བས།  
 

ཆ) བརྟག་ཞིབ་ལངམ་སྦེ་མ་འབད་མི་འདི་གིས་ བརྟན་ཏོག་ཏོ་མེད་པའི་ཉེན་ཁ་འབྱུང་སྟེ་ གྱེན་གཟར་དྲགས་ཡདོ་མི་ ཡང་ན་ ས་རུད་
ཡུན་རིངམོ་སྦེ་ཆད་པའི་དཀའ་ངལ་བཟུམ་མའི་ ཁྱད་རིག་གི་གནད་དོན་ལས་བརྟེན་ རྟེན་གཞི་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་ལུ་
འགྱུར་ནི་དང་ བཀག་སུབ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ སྔོན་འགོག་གི་བཟོ་བཀོད་དང་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ཟད་སོང་སམོ་འཁྲི་ནི་གི་ཉེན་ཁ་
བཀལ་ནི་ཨིན་པས། འདི་བཟུམ་མའི་གདོང་ལན་འབྱུང་མི་འཁོར་ལམ་ཚུ་གི་གནད་དོན་དག་པ་ཅིག་ རྒྱས་བཤད་༡ པ་ལས་༣ པའི་
ནང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།  

 
 

 

 

  
 

 

 



  

 

32 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

རྒྱས་བཤད་༡ པ། 

དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་ མཁས་པའི་ས་རྒེད་འོག་ནང་ ཐོམ་
གང་སྤྱི་འོག་ནང་གི་ ཐོམ་གང་ལས་པེབ་སི་ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་
ཞིང་ལམ་(ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡.༧༣)འདི་ རྩིས་ལོ་༢༠༢༠-༢༠༢༡ 
ལུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནུག།  

བཟོ་སྐྲུན་གྱི་རིན་གོང་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༧ ལུ་
སྔོན་རྩིས་བཏོན་ནུག།  

སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་འདི་ འབད་ཆོག་པའི་གཟར་ཚད་བརྒྱ་ཆ་
༡༠ ལས་ཡང་ལྷག་སྟེ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྒོར་
ལྟབ་རྩུབ་དྲགས་ཡོད་པའི་འཁོར་ལམ་གྱི་ཐུམ་ཚན་སོ་སོ་ཚུ་
ནང་ མི་ཊར་༥༠-༡༠༠ ཚུན་འདུག།   

ཁྱད་པར་ཚུ་ཡང་ བཟོ་སྐྲུན་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ བརྟག་
ཞིབ་ལངམ་སྦེ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་བྱུངམ་ཨིན་པས།  

 

   

རྒྱས་བཤད་༢ པ། ཆེབ་ཇུ་-པང་ཐང་-འཇུག་གི་ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་
འདི་ ས་ཁམས་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་ས་ལས་ཕར་བསལ་ཡདོཔ། 

རྒྱས་བཤད་༢ པ།  

བསམ་རྩེ་རོང་ཁག་ པདྨ་གླིང་རྒེད་འོག་གི་ མ་ནི་གང་སྤྱི་འོག་
ནང་གི་ ཆེབ་ཇུ་-པང་ཐང་-འཇུག་གི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་འདི་ རྩིས་
ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ནང་ གནང་གྲོལ་འབད་བའི་འཆར་དངུལ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠ ཡོད་ས་ལས་ ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༤༩ གཏང་ཐོག་ལས་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནུག།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་
ཐུམ་ཚན་འདི་ ས་ཁམས་ཀྱི་གནས་སངས་བརྟན་ཏོག་ཏོ་མེད་ས་
ལས་བསལ་ཡོདཔ་(ཐིག་དམརཔོ་གིས་བར་སོན་འབད་
ཡོདཔ)ལས་ གནམ་བྱཱར་གྱི་དུས་ལུ་ཨ་རྟག་ར་ བཀག་སྟེ་ལུས་
དོ་ཡོདཔ་དང་ གནམ་དགུན་རྐྱངམ་གཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་
བཏུབ་སྟེ་འདུག།   

ལོ་ཨ་རྟག་ར་ རོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་ཚུ་གིས་ མ་འོངས་པའི་
ནང་ འདི་བཟུམ་མའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ནི་གི་ སྔོན་
འགོག་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཚོལ་ཞེབ་འབད་ནི་མེན་པར་ གནམ་
བྱཱར་མེདཔ་གཏང་མི་ཚུ་ བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་རྐོ་མི་འཕྲུལ་
ཆས་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་འདུག།   

 

 

 

 

རྒྱས་བཤད་༡ པ། དར་དཀར་ན་རངོ་ཁག་ མཁས་པའི་ས་རྒེད་འོག་ནང་གི་ 
ཐོམ་གང་ལས་པེབ་སི་ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ནང་ གཟར་ཚད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་
ཡདོཔ། 
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ཇ) གོང་ལུ་གྲོས་བཤད་འབད་དོ་བཟུམ་ རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ཚུ་ ལམ་སནོ་ནང་ལུ་གསལ་བཀོད་
འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བརྟག་ཞིབ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་ནུག། བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ཞུན་དག་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་མི་འདི་
གིས་ ཉེན་ཁ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་མི་ཚུགས་ནི་དང་ བསལ་མི་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ འཁོར་ལམ་གྱི་སྤུས་ཚད་དང་ཡུན་བརྟན་ཧིང་
ལུ་ གནོད་པ་ཡོདཔ་ཨིན།  
 

ཉ) འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དགོས་ཚུ་ལུ་འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་ནི་གི་ལཱ་བཀོད་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྟ་རོྟགས་
དང་ དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་འབད་ནི་མིན་འདུག།  

༣.༡༠ ལག་ལེན་དང་སྤུས་ཚད་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ཚད་ལང་མེདཔ།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ ལག་ལེན་དང་སྤུས་ཚད་འཛིན་སྐྱོང་བྱ་རིམ་གྱི་ བྱ་སྒོ་
ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡི། སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་འདི་ རོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་དགོཔ་ཨིན་
པས། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་མི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་སྤྱིར་བཏང་འགོ་འདྲེན་འདི་ སོ་ནམ་རྒྱ་སྐྱེད་འགོ་
དཔོན་གྱིས་འགོ་ཁྲིད་འབད་དགོཔ་དང་ ཁྱད་རིག་གི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ རྒེད་འོག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་འབད་དགོཔ་ཨིན་པས།  

 

རྒྱས་བཤད་༣ པ། ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་ བསམ་འཕེལ་གླིང་འགོ་གི་ ཞུ་
སི་ལྡིང་ཁ་སོ་ནམ་འཁོར་ལམ།   

རྒྱས་བཤད་༣ པ། 

ཞུ་སི་ལྡིང་ཁ་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ རིང་ཚད་ཀི་ལོ་མི་
ཊར་༤.༥ གུ་སྔོན་རྩིས་བཏོན་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༧ ལུ་ 
ཕུན་ཚོགས་གླིང་-དཔག་བསམ་ཁ་-དར་ལ་གཞུང་ལམ་ལས་འགོ་བཙུགས་
ཏེ་ ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་ བསམ་འཕེལ་གླིང་རྒེད་འོག་ ཞུ་སི་ལྡིང་ཁ་གཡུས་
ཚན་ནང་ བསལ་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག།  

བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་གི་གོང་ཚད་འདི་ཡང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༥༣ ལུ་
སྔོན་རྩིས་བཏོན་ནུག། ཧེ་མ་སྔོན་རྩིས་བཏོན་མི་རིང་ཚད་འདི་ མི་ཊར་
༥༠༠ གི་ཐུང་ཀུ་ཐོན་སོངཔ་ལས་ གཡུས་ཚན་འདི་ རྩིས་ལོ་༢༠༢༡-
༢༠༢༢ ནང་ཡང་ མཐུད་འབྲེལ་འབད་མ་ཚུགས་པས།   

སྔོན་རྩིས་འདི་ཡང་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་གི་དགོས་མཁོ་ག་ནི་ཡང་
མ་བཙུགས་པར་ ས་རྐོ་ནི་གི་རིང་ཚད་རྐྱངམ་གཅིག་ཚུད་ཡོད་མི་འདི་
གིས་ བརྟག་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པའི་བར་མཚོན་སོན་དོ་ཡོདཔ་དང་ 
སྔོན་རྩིས་འདི་ཡང་ མཐོང་རྒྱ་བརྟག་ཞིབ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བཟོ་བཟོ་ཨིན་
པས།  
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༣.༡༠.༡ འཁོར་ལམ་བཟ་ོབཀོད་ཀྱི་གནས་ཚད་ཚུ་དང་མ་མཐུནམ།  

ཀ) འབྲུག་གི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༧༧ པའི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་འཁོར་ལམ་གྱི་དབྱེ་བ་ག་ར་གི་གནས་
ཚད་དང་ གསལ་བཀོད་ དེ་ལས་ སྤུས་ཚད་ཚུ་བཟོ་ནི་དང་ ཐག་གཅད་ནི་འདི་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཨིན་ཟེར་
བཀོད་དེ་འདུག།  

ཁ) དམིགས་བསལ་གྱིས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱད་རིག་གི་གསལ་བཀོད་དང་ གནས་ཚད་ཚུ་ བཟོ་
བཀོད་དང་ བཟོ་སྐྲུན་ དེ་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལམ་སོན་༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་འདུག། ལམ་སོན་ཚུ་གིས་ 
སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ཚུ་གི་སྤུས་ཚད་འཛིན་སྐྱོང་གི་གཞི་རྟེན་ཚུ་ མཁོ་སོད་འབད་དེ་འདུག། སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་
གནས་ཚད་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་༣.༨ པའི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད།  

 

ག) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡདོ་མི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་༢༢༩ གི་ཐད་ཁར་ བཟོ་བཀོད་ཀྱི་གནས་ཚད་
ཚུ་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་མ་འབད་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱ་ཚད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་མ་མཐུན་པའི་གནས་སངས་ཚུ་
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། དགོས་མཁོ་དང་མ་མཐུན་མི་ཚུ་ པར་རིས་༣.༡༠ པའི་ནང་སོན་ཏེ་ཡོད།  

 

ང་) ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་སོན་དོ་བཟུམ་ འཁྲིལ་བསྟུན་མེད་མི་འདི་ཡང་ ལམ་གྱི་དབང་ཆ་དང་ Shoulder དེ་ལས་ ཟུར་ཁའི་ཆུ་གཡུར་
ཚུ་ནང་མཐོ་ཤོས་ཐོན་ཏེ་འདུག། འ་ནཱི་གནས་ཚད་ཚུ་ བདེ་སྒྲིག་འབད་མ་བཏུབ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ འ་ནཱི་གནས་ཚད་གང་རུང་དང་མ་
མཐུན་མི་འདི་ འཁོལ་ལམ་གྱི་སྤུས་ཚད་ལུ་ཚབས་ཆེན་གྱི་ཉམས་ཆག་ཅིག་ཨིན།  

ཐིག་ཁྲམ་༣.༨ པ། ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་གི་བཟ་ོབཀོད་ཀྱི་གནས་ཚད་ཚུ།  
འཁོར་ལམ་བཟ་ོབཀོད་
གནས་ཚད།  

འཁོར་ལམ་དབང་
ཆ།  

རྨང་གཞིའི་རྒྱ་ཚད།  Carriage Width Shoulder Width ཟུར་ཁའི་ཆུ་
གཡུར་གྱི་རྒྱ་ཚད།  

རྒྱ་ཚད་(མི་ཊར) མི་ཊར་༡༢.༢ །  མི་ཊར་ ༥.༡༠ ། མི་ཊར་༣.༥༠ ། མི་ཊར་༠.༥༠ །  མི་ཊར་༠.༦༠ ། 

འབྱུང་ཁུངས༔ བཟ་ོབཀོད་དང་བཟ་ོསྐྲུན་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལམ་སོན་༢༠༡༩ ཅན་མ། 

161 184 173 134 134 
68 45 56 95 95 

 -
 100
 200

12.2 m 5.10 m 3.50 m 0.50 m 0.60 m

Road Right of
Way

Formation
Width

Carriage WidthShoulder Width Side Drain
Width

Yes No

  པར་རིས་༣.༡༠ པ། བཟོ་བཀོད་ཀྱི་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་གྱི་བཅུད་དནོ། 
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ཅ) སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་༢༢༩ ནང་ལས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་༡༠༨ རྐྱངམ་གཅིག་ནང་ གནས་ཚད་ལྔཔོ་ཆ་ར་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་
ཡོདཔ་དང་ བརྒྱ་ཆ་༥༢.༨ མཚོན་པའི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་༡༢༡ ནང་ གཞི་དོན་གཅིག་ནང་ཡང་ གནས་ཚད་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་
མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། འདི་གིས་ གནས་ཚད་དང་མ་མཐུན་པའི་ཆ་ཤས་ཚབས་ཆེན་སྦེ་གསལ་སོན་འབད་དོ་ཡོདཔ་
ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ག་རའི་ནང་ འདི་བཟུམ་མའི་འཁྲིལ་བསྟུན་གྱི་འགྲོས་བྱུང་པ་ཅིན་ ཚ་གྱང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་
འོང་ནི་ཨིན་པས།  
 

ཆ) ཁྱད་པར་འདི་ཚུ་ཡང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་འཆར་གཞི་ལས་བསར་སོད་ཚུན་གྱི་བྱ་རིམ་ཡོངས་རོགས་ནང་ ཚད་ལང་མེད་མི་ལས་
བརྟེན་བྱུང་བྱུངམ་འོང་ནི་ཨིན་པས། འ་ནཱི་འདི་ དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ ལྟ་རོྟགས་དང་ དབྱེ་ཞིབ་མ་འབད་མི་འདི་གིས་ ཧེང་སྐལ་
ར་སྐྱོ་དྲགས་བཟོ་སྟེ་འདུག། གནས་ཚད་ཚུ་དང་མ་མཐུན་མི་འདི་ཡང་ དཀའ་ངལ་ཆེ་བའི་སའི་ཆགས་ཚུལ་དང་ ས་ཁམས་ཀྱི་
གནས་སངས། ས་ཆ་ལངམ་སྦེ་མེད་མི། སའི་ཇོ་བདག་གིས་བཀག་རྐྱབ་མི་ དེ་ལས་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ལྟ་བཀོད་འབད་
ནི་མེད་མི་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། ཁྱད་པར་ཐོན་མི་གནས་སངས་དག་པ་ཅིག་ རྒྱས་བཤད་༤ པ་དང་༥ པའི་ནང་གྲོས་བཤད་
འབད་དེ་ཡོད།  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

  
 

རྒྱས་བཤད་༤ པ། མི་དམངས་ཀྱི་ཞུ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱ་ཚད་མར་ཕབ་འབད་ཡདོ་མི།  རྒྱས་བཤད་༤ པ། 

སྐྱབས་ཆ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གང་ཁ་གི་མི་སེར་ཚུ་
གིས་ ཞུ་བ་འབད་མི་དང་བསྟུན་ པ་རི་གང་ལས་གང་ཁ་
ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་འདི་ དགོས་མཁོའི་རྒྱ་ཚད་མི་
ཊར་༥.༡ ལས་ མི་ཊར་༤ ལུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་བཟོ་སྐྲུན་
འབད་ནུག། .  

རིང་ཚད་མི་ཊར་༥༠༠ འབད་མི་ཞིང་ལམ་འདི་ གནོད་
སྐྱོན་བྱུང་མི་སའི་ཇོ་བདག་ཚུ་གིས་ ཞུ་བ་འབད་མི་ལུ་གཞི་
བཞག་སྟེ་ རྒྱ་ཚད་མི་ཊར་༤ ལུ་མར་ཕབ་འབད་ནུག། 
500 meters. 
རྒྱས་བཤད་༥ པ། བཟ་ོབཀོད་ཀྱི་གནས་ཚད་ཚུ་དང་མ་མཐུན་པའི་གནས་སངས་ཚུ།  

བཟ་ོབཀོད་ཀྱི་གནས་ཚད་ཚུ་དང་མ་མཐུན་པའི་གནས་སངས་ཚུ། 
ཨང་།  སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་མིང་། རྒེད་འོག་དང་རངོ་ཁག། རྒྱ་ཚད། རྒྱུ་མཚན། 
1 དགའ་ལེ་ལས་ལམ་ཙ་ཁ་ཚུན་

གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ།  
སྐྱབས་ཆ། ཆུ་ཁ། རྨང་གཞིའི་རྒྱ་ཚད་ མི་ཊར་

༣.༦༦ །  
འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་
གིས་ སང་མེད་བཞག་ཡོདཔ།  

2 བྱ་གཞི་ཞུ་ཁ་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ།  བྱེ་ན། དབང་འདུས་ཕོ་
བྲང་།  

རྨང་གཞིའི་རྒྱ་ཚད་༢.༩༥ 
དང་ carriage རྒྱ་ཚད་
༢.༥༡ །  

སྒེར་གྱི་ས། 

3 མཁོ་བྲག་ལས་ཁྲ་མོ་སོ་ནམ་
ཞིང་ལམ།  

ཤེ་རི་མུ་ཧུུྃ། མོང་སྒར།  རྨང་གཞིའི་རྒྱ་ཚད་ མི་ཊར་
༤.༡༧ ། 

བྱག་ཡོདཔ། 

4 ལྷ་ཁང་གང་ལས་ད་མདོ་ཁ་སོ་
ནམ་ཞིང་ལམ།  

ཤེལ་རྔ་ན། སྤུ་ན་ཁ།  Carriage རྒྱ་ཚད་ མི་
ཊར་༣.༠༡  

འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་
གིས་ སང་མེད་བཞག་ཡོདཔ། 
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༣.༡༠.༢ ཉེན་སྲུང་གི་བཟ་ོབཀོད་ཚུ་གི་ཆ་རྐྱེན་ནང་ཚད་ལང་མེདཔ།  

ཀ) འཁོར་ལམ་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་གིས་ སྒང་ཏོ་ཚུ་གཅད་དེ་བསལ་དོ་ཡདོཔ་ལས་ འདི་གིས་ གྱེན་ཚུ་གི་རྒྱུན་བརྟན་ཚུ་མེདཔ་གཏངམ་
ཨིན་པས། གྱེན་ཚུ་བདའ་སྟེ་ ཆུ་དང་ས་འགྱོ་མི་འདི་གིས་ འཁོར་ལམ་གྱི་རྨང་གཞི་ཚུ་ལུ་གནོད་པ་རྐྱབ་ཨིན། འཁོར་ལམ་གྱི་རྨང་
གཞི་ལུ་གནོད་མི་འདི་ བཟུང་ནི་དང་ བཀག་ཐབས་ དེ་ལས་ ཉེན་སྲུང་གི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་གིས་ སྲུང་སྐྱོབ་འབདཝ་ཨིན།  
 

ཁ) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཕྱི་གཟུགས་ཀྱི་དངོས་རྣམ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་༢༢༩ གི་ གལ་གནད་
ཅན་གྱི་སྲུང་སྐྱོབ་བཟོ་བཀོད་ཚུ་གི་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ དགོས་མཁོའི་
སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་མེད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ཆ་ཤས་དྲུག་གིས་གསལ་སོན་འབད་མི་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་གནས་
ཚད་ཚུ་ པར་རིས་༣.༡༡ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡདོ།  

           པར་རིས་༣.༡༡ པ། ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་བདའ་སྟེ་ཡདོ་པའི་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་བཟ་ོབཀོད་ཚུ་གི་གནས་ཚད་ཚུ།  

 

ག) པར་རིས་༣.༡༡ པའི་ནང་གསལ་སནོ་འབད་དོ་བཟུམ་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་མང་
ཤོས་ཅིག་ནང་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལས་མ་རྐྱབ་ནུག། དཔེར་ན་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་༡༤༦ ནང་ ཚུལ་
མཐུན་གྱི་ཐུར་གཡུར་མེདཔ་དང་ ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་༡༥༨ ནང་ finished drain surface མེདཔ་དང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་
༡༤༩ ནང་ ཆུ་གཡུར་ཚུ་ ཐནོ་དོང་གཅིག་ཁར་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་མཐུད་པར་འདུག།   
 

ང) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཤེས་རོྟགས་བྱུང་མི་ནང་ གདམ་འཐུ་འབད་དེ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་གི་གྲལ་ལས་ སོ་ནམ་
ཞིང་ལམ་༤༨ རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ སྲུང་སྐྱོབ་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ག་ར་ལག་ལེན་འཐབ་ཡདོཔ་དང་ བརྒྱ་ཆ་༧༩ དེ་ཅིག་མཚོན་
པའི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་༡༨༡ ནང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྲུང་སྐྱོབ་བཟོ་བཀོད་གཅིག་ ཡང་ན་ གཅིག་ལས་ལྷག་པའི་ཆ་ཤས་ཚུ་མིན་འདུག། 
འདི་གིས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་གྱངས་ཁ་མང་ཤོས་ཅིག་ ཆུ་ཞལ་འགྱོ་མི་དང་ རང་བཞིན་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཞན་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སྐྱོ་
དྲགས་འགྱོ་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ མངོན་གསལ་སོནམ་ཨིན་པས།  
 

ཅ) གནད་དོན་འདི་ཚུ་ མང་ཤོས་ཅིག་ འཆར་གཞི་དང་བཟོ་བཀོད་ སྔོན་རྩིས་བཏོན་ནི་ནང་ཆད་སྐྱོན་བྱུང་མི་དང་ བཟོ་བཀོད་དང་ 
རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་གི་འཆར་དངུལ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུངམ་ཨིན་པས། ལ་ལུ་ཅིག་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ གསལ་
བཀོད་འབད་མི་དང་ གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་མ་འབད་ཀྱི་ལཱབཀོད་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྟ་རོྟགས་ལངམ་སྦེ་མ་འབད་མི་
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ལས་བརྟེན་བྱུངམ་ཨིན་པས།  
 

ཆ) སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་མ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ ཁ་ཐོག་གི་ས་ལྷོད་འགྱོ་ནི་དང་ དོང་ཐོན་ནི། ཤུར་ཁ་ཐོན་ནི། ཐལཝ་ཁོག་ཁོ་འགྱོ་ནི། 
རོ་ཁོག་ཁོ་འགྱོ་ནི། ས་རུད་དང་ཆུ་རུད་ཐོན་ནི་ དེ་ལས་ འགྱེལ་ཏ་རྐྱབ་སི་སི་འགྱོ་མི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གིས་ འཁོར་ལམ་ཚུ་གི་
གནས་སངས་སྐྱོ་དྲགས་འགྱོཝ་སྦེ་ གསལ་སོན་འབད་མི་འདི་ ཁྱབ་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན།  

༣.༡༠.༣ ས་རྐོ་ར་ོསགོ་གི་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ས་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་སྦེ་མ་བཀོ་བར་ཡདོཔ།  

 

ཀ) རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ ལས་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ ཚུན་གི་གདམ་འཐུ་འབད་ཡདོ་པའི་ རོང་ཁག་༡༣ ནང་ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་༧༤༠ 
བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡདོ་མི་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབདཝ་ད་ འབྲེལ་ཡདོ་སོ་ནམ་ཞིང་ལས་ག་ར་གི་དནོ་ལུ་ རང་བཞིན་གནས་སངས་ཉོག་
མེད་ལག་ཁྱེར་ལེན་ཡོདཔ་སྦེ་ མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ ཉོག་མེད་ལེན་ནི་དོན་ལུ་ བྱ་རིམ་དང་ ཚད་འཛིན་ཚུ་ བཙུགས་
ཡོད་པའི་ ཡིག་ཆས་བཀོད་ཚུགསཔ་འབད་འདུག།  

ཁ) ལས་སྡེ་ཚུ་ རང་བཞིན་གནས་སངས་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ནང་ བཀོད་ཡདོ་པའི་ ཁ་ཚིག་དང་ གནས་ཚིག་ཚུ་ལུ་ གནས་དགོཔ་
ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཚུ་གི་ནང་ལས་ ས་རྐོ་ནང་ལས་འཐོན་ཡོད་པའི་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་བཀོ་ནི་དོན་ལུ་ ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་ བཀོ་སའི་
ས་གོ་ངོས་འཛིན་འབད་དགོཔ་དང་ ས་རྐོ་ལས་འཐོན་པའི་ ས་རོ་ཚུ་ ཁྱབ་ཤུགས་འབད་བཀོ་མི་ཆོགཔ་ཨིན། འདི་ཁར་ ས་གནས་
བལྟ་ཞིབ་ནང་འགྱོཝ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དགོས་མཁོ་འདི་ཁར་ མ་གནས་པའི་གནས་སངས་ཚུ་མཐོང་
ཡོདཔ་ཨིན། གནས་སངས་ལ་ལུ་ཅིག་ པར་རིས་༣.༡༢ ནང་ གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  



  

 

38 

ག) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གནས་སངས་མང་ཤོས་ནང་ལུ་ ས་རྐོ་ནི་གི་ས་གོ་ཚུ་ངོས་འཛིན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ 
ལམ་བདའ་སྟེ་ ས་རྐོ་ལས་འཐོན་ཡདོ་པའི་ས་རོ་ཚུ་ བཀོ་ཡོདཔ་སྦེ་ མཐོང་ཅི། འདི་ཚུ་ཡང་ མང་ཤོས་ར་ རང་གི་སབས་བདེ་མི་
འདི་དང་འཁྲིལ་ འབད་ཡོདཔ་ད་ ས་ཁོངས་ཡང་ན་ ས་གནས་འདི་ལུ་ བཞི་བཞག་སྟེ་མེན་པས།  

འདི་བཟུམ་ ཁྲིམས་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ ལཱ་འབད་མི་དང་ འགན་གནས་ཅན་གྱི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ བལྟ་རོྟག་ཡང་དག་
སྦེ་ མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ས་གནས་འདི་ཚུ་ཁར་ བལྟ་རོྟག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཁྲིམས་འགལ་ཚུ་ལུ་ ཉེས་
ཆད་བཀལ་ཡོད་པའི་བདེན་ཁུངས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། རང་བཞིན་གནས་སངས་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ནང་ལུ་ ཁ་ཚིག་དང་ གནས་
ཚིག་ལུ་ གནས་ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་བ་ཅིན་ ཉེས་ཆད་བཀལ་ནི་གི་ དནོ་ཚན་ཚུ་ཡང་ ཚུད་ཡོདཔ་ཨིན། 

ང་ཿ ལག་ལེན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་།  

འབྲུག་གི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞིང་ལམ་གོང་འཕེལ་དང་ འཛིན་སྐྱོང་ནང་ལུ་ འབྲེལ་ཡདོ་ལས་
སྡེ་ག་ར་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་ཁྲི་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ས་གནས་ཀྱི་
གནས་ཚད་ནང་ལུ་ ཉེན་སྲུང་དང་ འཇོན་དྲགས་ཅན་གྱི་ལམ་ ཁྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འབྲུལ་མཐུན་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་བཞི་
བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན། ཨིན་རུང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་ནང་ལུ་ བཅའ་

པར་རིས་༣.༡༢: ཞིང་ལམ་གསརཔ་གིས་ རང་གཞིན་གནས་སངས་ལུ་ གནདོ་སྐྱོན་རྐྱབ་ཡདོ་པའི་མཐོང་སང་། 

ལམ་བདའ་སྟེ་ ས་རྐོ་ལས་འཐནོ་ཡདོ་པའི་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་བཀོ་
ཡདོཔ། ཚ་ཆུ་ལྷདོ་ལམ། དགོན་ཤ་རི། སྤུ་ན་ཁ། 

ས་རྐོ་ལས་འཐནོ་ཡདོ་པའི་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ བརྟག་ཞིབ་མ་དཔྱད་
པར་ བཀོ་ཡདོ་མི་ལས་ འགོ་ལུ་ཡདོ་པའི་ སྔོ་ཤིང་ཚུ་ལུ་ 
གནདོ་སྐྱོན་འབྱུང་ཡདོཔ། རང་སས་ཞིང་ལམ། དགའ་སྐྱིད་གླིང་། 
ཧཱ། 

ལས་ཏགོ་ཁ་ཞིང་ལམ། ཉི་ཤོག་ དབང་འདུས་ཕ་ོབྲང།   གསནོ་ཁར་ཞིང་ལམ། ཤེར་མུ་ཧཱུྃ། མོང་སྒར། 
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ཁྲིམས་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ནང་ ནོར་བ་བྱུང་ཡོད་མི་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་ ཁ་གསལ་བཀོད་ཡདོཔ་ཨིན།  

༣.༡༡ ས་ནམོ་ཞིང་ལམ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་/ལེགས་བཅོས་འབད་ནིའི་ནང་ ཆད་སྐྱོན་བྱུང་ཡདོཔ།  
 

ཀ) ས་ནོམ་ཞིང་ལམ་གོང་འཕེལ་ལམ་སོན་༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་ ས་གཤིས་ཐུབ་ཚུགས་པའི་ཁྱད་རྣམ་མཉམ་སྡེབ་འབད་ཡོད་པའི་ བཟོ་
རྣམ་ བཟོ་སྐྲུན་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ ལམ་སོན་ ༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ས་ནོམ་ཞིང་ལམ་གྱི་དོན་ལུ་ གཤམ་གྱི་གཞི་བརྟེན་
(Sub-base) བཏང་ནི་ གཞི་བརྟེན་བྱེམ་དང་རོ་རུག་བླུག་ནི་དང་ ཁྱད་ནུས་ཚེ་བའི་ ས་བླུག་ནི་ཚུ་ ཁ་གསལ་བཀོད་ཡདོཔ་ཨིན། 
ས་ནོམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ ལམ་སོན་ལག་དེབ་འདི་གིས་ ལམ་སོན་འབདཝ་ཨིན།  

ཁ) སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་
འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ “Improvement of 

Farm Roads” ཟེར་བའི་ ལས་འགུལ་ ཡིག་ཆ་
གཅིག་གྲུབ་ཡོདཔ་ད་ འདི་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ 
སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་ལས་འགོ་བཙུགས་ གོ་རིམ་
གསུམ་སྦེ་ ཡར་དྲག་བཏང་ནི་དནོ་ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་
ལམ་ཚུ་ གཙོ་རིམ་སྒྲིག་པའི་ཐགོ་ལས་ ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་འདུག ཡིག་ཆ་འདི་ནང་ལུ་ ཡར་དྲག་
བཏང་ནི་ཨིན་པའི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གདམ་འཐུ་གི་
དོན་ལུ་ ཚད་གཞི་ཚུ་ ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་འདུག། 
ཡིག་ཆ་འདི་ནང་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་༣.༩ ནང་ཁ་གསལ་
བཏོན་འབད་ཡོདཔ་བཞིན་ ཡར་དྲག་གི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་གསུམ་ཞིབ་འཚོལ་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ཁ་གསལ་
རེ་རེ་གི་དནོ་ སྔོན་རྩིས་ཚུ་ཡང་བཏནོ་ཡོདཔ་ཨིན། གདམ་འཐུ་གསུམ་གྱི་ནང་ལས་ ཡིག་ཆ་འདི་གིས་ ཇེ་ཨེས་བི་དང་གཅིག་ཁར་ 
གཏན་འཇགས་ལཱ་(ཡང་དག་ལན་པའི་གཡུར་བ་བཟོ་ནི) འདི་ ཡར་དྲག་གི་ལཱ་འབད་ནི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་གདམ་འཐུ་
འབད་ ངོ་སོར་འབདཝ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ ས་གནས་གཞུང་ལུ་ བྱིན་ཡོད་པའི་ ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་ཚུགས་
པར་ཅིན་ རྩི་ནག་བཏང་ནི་ཡང་ན་ རོ་བསྒྲིགས་འབད་ནི་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་གི་ དབང་ཆ་བྱིན་ཏེ་འདུག།    

ག) ཡིག་ཆ་འདི་གིས་ རིང་ཚད་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༣,༣༣༨ ཡོད་པའི་ གོ་རིམ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཡར་དྲག་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་
ལམ་༥༩༢ ངོས་འཛིན་འབད་ནུག། གོ་རིམ་དང་པའི་ནང་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡,༤༨༢ ཡོད་པའི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་༢༠༡ དང་ གོ་རིམ་
གཉིས་པའི་ནང་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡,༠༤༥ ཡོད་པའི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་༡༩༧ དང་ གོ་རིམ་གསུམ་པའི་ནང་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༨༡༡ ཡོད་
པའི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་༡༩༤ ཚུ་ཨིན་མས། གོ་རིམ་དང་པ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ནང་ལུ་ འཆར་དངུལ་དགོས་མཁོ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༢,༣༧༦ གི་ཐོག་ལུ་ མཇུག་བསྡུ་ནི་ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡོདཔ་དང་ གོ་རིམ་དང་པའི་ཡར་འཕེལ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ 
གོ་རིམ་གཉིས་པ་དང་ གསུམ་པ་འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན་པས། 

ང་) སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་ཐོ་འདི་ གདམ་འཐུ་ཚད་གཞི་གི་ཐགོ་ལས་དང་ རོང་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཐོག་ལས་ གྲོས་སོན་
མང་རབ་གཅིག་གནང་བའི་ཐགོ་ལས་ ཐག་བཏོག་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ བཤད་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ མ་གཞི་ རང་སོའི་རྒེད་འོག་དང་
གཅིག་ཁར་ གྲོས་སོན་འབད་དགོཔ་གཅིག་འདུག། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛམོས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ 

ཐིག་ཁྲམ་༣.༩: ལཱ་ མ་འདྲཝ་གི་དནོ་ལུ་ སྔོན་རྩིས་བཏནོ་ཡདོཔ།  

རིམ་
ཨང་།  

ལཱ་གི་ཁ་གསལ།  ཀི་ལོ་མི་ཊར་
རེའི་ སྔོན་
རྩིས། (དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་།)  

ཀི་ལོ་མི་ཊར་༦,༨༡༠ 
གི་དནོ་ལུ་ སྔོན་རྩིས་
ཡོངས་བསོམས། 
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་།)  

1 རྩི་ནག  5.30 36,093 
2 རྒྱ་ཚད་༣.༥ གི་དོན་

ལུ་ རོ་བསྒྲིགས་ 
(ཡོངས་བརོགས)  

 5.80 39,430 

3 ཇེ་ཨེས་བི 1.60 10,916  
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ས་གནས་གཞུང་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་འཆར་འདི་ཚུ་ ལོག་འུས་མཐུན་བཟོ་ཡོདཔ་སྦེ་ བཤད་ཅི། ཡར་དྲགའི་ལཱ་ གཞི་བཙུགས་
འབད་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འོག་ལུ་བཀོད་
ཡོད་མི་ཚུ་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི: 

 ༡. རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཡིག་ཆ་འདི་ནང་ཡོད་པའི་ ཡར་དྲག་བཏང་ནི་ཨིན་པའི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཀྱི་ཐོ་ ཐག་
བཏོག་ཡོད་མི་ལུ་མ་གཏོགས་ གྲོས་སོན་འབད་ཡོད་མི་དང་འབྲེལ་བའི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་སྦེ་ མཐོང་ཅི། རྒེད་འོག་
གིས་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཡོད་པའི་ཞིང་ལམ་གྱི་ གྱངས་ཁ་ནང་ལུ་ཡང་ མཐུན་མོང་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་འདུག འདི་ཡང་ རྒེད་
འོག་ལ་ལུ་གཅིག་གིས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གཅིག་གི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ཡན་ལག་ལམ་ཚུ་ག་ར་བཙུགས་ཡོདཔ་དང་ ལ་ལུ་གཅིག་
ནང་ལུ་ ངེས་གསལ་བསར་མཚམས་ཆ་ཤས་ཅིག་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་འདུག། འདི་གིས་འབད་ རྒེད་འོག་ཚུ་གི་ནང་
འཁོད་ ཡར་དྲག་གི་དོན་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་གྱངས་ཁ་དང་ རིང་ཚད་ནང་ལུ་ ཁྱད་པར་
ཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན།་ རྒེད་འོག་གིས་ གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡོད་པའི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་རིང་ཚད་དང་ གྱངས་ཁའི་ ཁྱད་བསྡུར་ 
པར་རིས་༣.༡༣ ནང་ སོན་ཡོདཔ་ཨིན།  

ཞིང་རི་ལས་ ཚ་ཚི་མུ་ནང་གི་ ཞིང་ལམ་(ཀི་ལ་ོམི་ཊར་༣༤) ན་ནོང་ 
པདྨ་དགའ་ཚལ་ གོ་རིམ་དང་པའི་ནང་ཚུད་ཡདོཔ།  

ཀུན་བཟང་གླིང་ཞིང་ལམ(ཀི་ལོ་མིཊར་༡.༥)། ཉི་ཤགོ་ དབང་
འདུས་ཕ་ོབྲང་ གོ་རིམ་དང་པའི་ནང་ཚུད་ཡདོཔ། 

  

 ༢.  རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་ལུ་ ཡར་དྲག་གི་ལཱ་གི་ དབྱེ་རྣམ་ནང་ལུ་ སྟུག་ཚད་ཀྱི་ ཁ་གསལ་ 
ག་ནི་ཡང་མ་བཀོད་བར་ཡདོཔ་སྦེ་ མཐོང་ཅི། འདི་ལས་བརྟེན་ ཇི་ཨེས་བི་ རྩི་ནག་དང་ རོ་བསྒྲིགས་ཀྱི་ སྟུག་ཚད་ཚུ་ ས་
གནས་གཞུང་གིས་ མཐའ་བཏོག་ནི་དང་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དནོ་ལུ་ བཀོ་བཞག་ཡོད་པའི་ སང་བ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། ལམ་
སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ སྤྱིར་བཏང་འཁོར་ལམ་ལཱ་གི་དནོ་ལུ་ ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ གནད་ཚད་ལག་ལེན་གྱི་ ལམ་སོན་ནང་ལུ་ 
རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ལམ་གཉིས་པའི་དོན་ལུ་ རྩི་ནག་གི་སྟུག་ཚད་འདི་ མི་ལི་མི་ཊར་༢༥ དང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་དོན་ལུ་ རྩི་
ནག་སྟུག་ཚད་འདི་ མི་ལི་མི་ཊར་༣༠ ཨིན་པའི་ ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་འདུག། 

  

 ༣.  ཡིག་ཆ་འདི་ནང་ལུ་ ཡར་དྲག་གི་དནོ་ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ གདམ་འཐུ་དང་ གཙོ་རིམ་སྒྲིག་ནི་དནོ་ལུ་ གནད་ཚད་གཙོ་བོ་
རང་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལོ་ ཁེ་ཕན་ཐབོ་མི་གི་གྱངས་ཁ་ ས་ནོམ་ཞིང་ཨེ་ཀར་ཀྱི་ཐོག་ལས་དང་ ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ལུ་ ཁ་གསལ་བཀོད་
བཞག་ནུག། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཐོ་བཀོད་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡོད་མི་ནང་ལུ་ གཙོ་རིམ་བཏོན་ཡོད་པའི་ སོ་
ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་ཐད་དུ་ གནད་ཚད་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ག་ནི་ཡང་མ་ཚུད་པར་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཅི། འདི་འབདཝ་

པར་རིས་༣.༡༣: གོ་རིམ་དང་པ་ ཇི་ཨེས་བི་གི་དནོ་ལུ་ རྒེད་འགོ་གིས་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཡདོ་པའི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་ རིང་ཚད་དང་ 
གྱངས་ཁའི་ ཁྱད་བསྡུར།  
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ལས་ གདམ་སེལ་འབད་ནི་གི་བྱ་རིམ་འདི་ བསམ་ཚད་བཀལ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ ཡོངས་སུ་རོགས་པ་སྦེ་ མ་འབད་བའི་ སང་
བ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།  

 

 ༤. རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལེན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོད་
པའི་ གནད་ཚད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡདོ་མི་གུ་ལུ་ གཞུང་ལུ་ ས་གནས་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་
ཡང་ ཉོག་བཤད་ཕུལ་མི་ལུ་གཞི་བཞག་བཞགཝ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས། འདི་ལས་བརྟེན་ གཞུང་གིས་ བཀོད་རྒྱ་གནང་མི་འདི་
དང་འཁྲིལ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་ རྒེད་འོག་འགོ་དཔོན་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་སོན་འབད་བའི་ཐོག་ལས་ ཐོ་བཀོད་འདི་ 
ལྷག་པར་དུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། གོ་རིམ་དང་པའི་འགོ་ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་ཐོ་བཀོད་མཐའ་མཇུག་འདི་ རྒེད་
འོག་ཚོགས་སྡེ་དང་ རོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ལས་ ཆ་འཇོག་དང་ གནང་བ་གནང་མི་དང་འབྲེལ་ ཐོབ་ཡདོཔ་ཨིན་མས། 

 

 ༥. གོ་རིམ་དང་པའི་ནང་ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་༢༠༡ གི་དོན་ལུ་ ཡར་དྲག་གི་ལཱ་འབད་ནི་ཨིན་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༢ 
པའི་ནང་འཁོད་ མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་སྦེ་ཨིན་མས། གོ་རིམ་གཉིས་པ་དང་ གོ་རིམ་གསུམ་པའི་དོན་ལུ་ འདི་བཟུམ་གྱི་ ཞག་
དུས་ཚུ་ ཁ་གསལ་ག་ནི་ཡང་མ་བཀོད་བར་འདུག། འདི་བཟུམ་གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡོངས་ཀྱི་ལས་རིམ་ནང་ལུ་ ཞབས་ཏོག་
བྱིན་ནི་ནང་ འགན་ཁུར་གསལ་སནོ་འབད་ཐབས་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ལས་འགུལ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ངེས་གཏན་
འབད་བཟོ་ཡོད་པའི་དུས་ཡུན་ ཐག་བཅད་མ་འབད་བར་ཡདོ་མི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གོ་བ་རོྟགས་མ་
ཚུགས། གཞི་བཙུགས་བྱ་རིམ་ཡར་དྲག་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ ཚེས་༣༡ ནང་ལུ་ ཡིག་ཨང་ ཇི་ཨེན་ཨེཅ་སི/ཨེལ་
དྲི་དྲི-ཨེཕ་ཨཱར/༢༠༢༠-༢༡/༢༢༤༧ སྤྱི་ཚེས་༠༥/༠༨/༢༠༢༡ ཅན་མ་དང་འཁྲུལཝ་ད་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་༨༨ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་
སྦེ་ ཨིན་མས། བྱ་རིམ་ཡར་དྲག་འདི་ ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ དམིགས་ཡུལ་དང་འཁྲིལ་ གྲུབ་འབྲས་འཐོན་མ་ཚུགས་
པས། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གོ་རིམ་གཉིས་པ་དང་ གོ་རིམ་གསུམ་པའི་དོན་ལུ་ ཞག་དུས་ཚུ་ ད་ལྟོ་བར་
ཡང་ མ་འགྲིག་པར་ཡོདཔ་སྦེ་ མཐངོ་ཅི།  

 

 ༦. རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལོྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལེན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་ལུ་འདི་བཟུམ་གྱི་ རེ་
འདོད་ཅན་གྱི་དུས་ཡུན་བྱིན་ཡོད་མི་འདི་ ཐོན་ཁུངས་ཆེ་བའི་ལཱ་འབད་འཐབ་ལུ་ ལཱ་འདི་མགྱོགས་སུ་སྦེ་ མཇུག་བསྡུ་ནི་དོན་ལུ་ 
བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི། རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལོྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རིང་ཚད་མ་འདྲ་བའི་ཞིང་ལམ་ འདི་
ཡང་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༠.༤༧ ལས་ ༣༩ ཚུན་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལས་འགུལ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་དམ་
མང་རབས་ཅིག་འབད་ཡོད་མི་འདི་གིས་ བར་ཆད་རྐྱབ་ཡདོ་མི་དང་གཅིག་ཁར་ མཁོ་ཆས་དང་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ བྱིན་ནི་ཚུ་ནང་
དཀའ་ངལ་འཐནོ་ཡོདཔ་དང་ རྒེད་འོག་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ལུ་ རིན་བཀོད་མི་ ཚད་གཅིག་ལས་མེད་མི་དང་ རླུང་ཆར་དང་ ནམ་
བྱཱར་གྱི་ཆརཔ་ཚུ་ གདོང་ལན་འབད་དགོཔ་ཚུ་གི་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་བསྐྱལ་ཡི། 

 

 ༧. རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ ཡིག་ཆ་ “Improvement of Farm Roads” ཟེར་ ཕུལ་ཡོད་མི་འདི་ གཞུང་
འབྲེལ་ཡིག་ཆ་སྦེ་ ངོས་ལེན་འབད་མི་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་དང་ འདི་ཡང་ ལས་སྡེ་ག་གིས་རང་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ངོས་འཛིན་མ་
འབད་མི་ལུ་དང་ ཡང་ན་ ག་ལུ་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་ ག་ལུ་དབང་ཚད་དང་ ལག་ལེན་བཙུགས་ནི་ཨིན་ གཞུང་འབྲེལ་
ཁུངས་གཏུག་ག་ནི་ཡང་བཀོད་དེ་མིན་འདུག།  

 

 ༨. རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལོྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལས་ཡར་དྲག་བཏང་ནི་འདི་ ལོ་ལྔ་འཆར་གཞི་ཐེངས་༡༢ 
པའི་ནང་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ལས་རིམ་ཆུང་བའི་ནང་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡདོ་པའི་ལས་རིམ་གཅིག་ཨིནམ་དང་ འདི་ཡང་ གོང་
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འཕེལ་གྲོགས་རམ་པ་ཚུ་ལས་ མ་དངུལ་གྲོགས་རམ་འཚོལ་ནི་དནོ་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡདོ་པའི་འགོ་ཐོག་གི་ལས་རིམ་ཡིག་ཆ་
ནང་ལུ་ གནང་བ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ ཡིག་ཆ་ཨིན་སྦེ་ བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་ ལེན་གསལ་བཀོད་ཡི། ཡིག་ཆ་འདི་ འབྲུག་
རྒྱལ་གཞུང་དང་ གོང་འཕེལ་གྲོགས་རམ་པའི་བར་ན་ གྲོས་མཐུན་འབད་ཡོད་པའི་ ཆིངས་ཡིག་གཅིག་ཨིན་ཟེརབཤད་ཅི། 

 

 ༩. གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཡོད་མི་ནང་ གཞི་བཙུགས་བྱ་རིམ་དམིགས་བསལ་དུ་བཀོད་མི་འདི་ནང་ལུ་ ཐནོ་ཁུངས་ཚུ་ སབས་ཅིག་གུ་ 
བགོ་སོད་འབད་ནི་མེན་པར་ གཙོ་སོན་ཡོད་པའི་འཁོར་ལམ་ཚུ་གི་ རིང་ཚད་ངོ་མ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བགོ་སོད་འབད་ནི་སྦེ་ 
བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཇི་ཨེས་བི་གི་ལཱ་ལས་ གསུམ་ལྟབ་གོང་ཐོག་བའི་ རྩི་ནག་བཏང་ནི་ ཡང་ན་ རོ་བསྒྲིགས་འབད་ནི་
ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་གི་ གོ་སྐབས་བྱིན་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ས་གནས་གཞུང་གིས་ གནས་རིམ་མཐོ་དྲགས་གསལ་བཀོད་འབད་
ཡོད་མི་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་པར་ཅིན་ འཁོར་ལམ་གྱི་ རིང་ཚད་འདི་གུ་ ཡང་ན་ ཡར་དྲག་གི་ལཱ་ འཆར་དངུལ་གྱི་ཚད་འདི་
ནང་ལུ་ གྲུབ་ཚུགསཔ་འོང་ག་ཟེར་བའི་ དོགས་པ་བྱུང་ཡདོཔ་ཨིན། འདི་བཟུམ་གྱི་གདམ་ཁ་བྱིན་ཡདོ་མི་འདི་གིས་ རིང་ཚད་ 
ཡང་ན་ ཡར་དྲག་བཏང་ནི་ཨིན་པའི་ལཱ་གི་ སྤུས་ཚད་ཚུ་ ཉམས་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་ལ་ལུ་གཅིག་གིས་ ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རྩི་ནག་དང་ རོ་བསྒྲིགས་འབད་ནི་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོད་
པའི་ གནས་སངས་མཐོང་ཡོདཔ་དང་ རྒྱས་བཤད་༦ པ་ལས ༧ པའི་ནང་ལུ་ གྲོས་བཤད་བཀོད་ཡདོཔ་ཨིན།    

 
  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

༡༠.  ཡར་དྲག་གི་ལཱ་མ་འདྲཝ་གསུམ་ཡདོ་མི་གི་རིན་གོང་འདི་ གོང་ལུ་ (ཁ) པའི་ནང་ལུ་ སོན་ཡོད་པ་ལྟར་ ཡིག་ཆ་འདི་ནང་ལུ་ 
རྩིས་སོན་འབད་ཡདོཔ་ཨིན། གོང་ཚད་འདི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཇི་ཨེས་བི་ལཱ་གི་རིན་གོང་འདི་ རྩི་ནག་དང་ རོ་བསྒྲིགས་ལཱ་ལས་ 
གསུམ་ལྟབ་ཀྱིས་ ཁེ་ཏོག་ཏོག་འདུག། སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
གྱིས་ ཇི་ཨེས་བི་ལས་ རྩི་ནག་དང་རོ་བསྒྲིགས་ལཱ་ཚུ་ རིན་གོང་ཉུང་བའི་ཐོག་ལས་ འབད་ཡོདཔ་སྦེ་མཐངོ་ཅི། གནད་དོན་ཚུ་ 
རྒྱས་བཤད་༨ པ་དང ༩ པའི་ནང་ལུ་ གྲོས་བཤད་བཀོད་ཡདོཔ་ཨིན། 

རྒྱས་བཤད་༦ པ།  
རྩི་རང་ པ་ཚ་གླིང་རྒེད་འོག་འོག་ལུ་ རྒེད་འགོ་ལྟེ་བ་ལས་ ཆུ་འཛོམས་སའི་བར་ ཀི་
ལོ་མི་ཊར་༢.༥ འབད་མི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་
འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ སོ་མན་ཞིང་ལས་ཡར་དྲག་ལས་འགུལ་འོག་ལུ་ གོ་རིམ་
དང་པའི་ནང་ལུ་ ཇི་ཨེས་བི་ལཱ་བསྒྲིག་ནི་ནང་ལུ་ འཆར་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༤.༡༦ ཐོག་ ངོས་འཛིན་འབད་ནུག 
རྒེད་འོག་གིས་ འཁོར་ལམ་འདི་ རྩི་ནག་བཏང་ཡོདཔ་དང་ ལམ་གྱི་འཇལ་ཚད་ཀི་
ལོ་མི་ཊར་༡.༧༥ རྐྱངམ་ཅིག་འདུག ལམ་འདི་ གནང་བ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ འཆར་
དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༦ གི་ཐད་དུ་ ལཱ་གི་རིན་གོང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༧ 
ནང་འབད་དེ་འདུག ལཱ་འདི་ ལཱ་གི་བཀའ་རྒྱ་ཨང་ ཀྲི་དྲི/དྲི་ཨི་ཨེས་-༠༨/༢༠༢༠-
༢༠༢༡/༡༦༥ སྤྱི་ཚེས་༡༢/༡༠/༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ཟླཝ་༥ ཡི་ནང་འཁོད་
མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་སྦེ་ གནང་སྦྱིན་འབད་དེ་འདུག འཁོར་ལམ་གྱི་ རིང་ཚད་འདི་
ཡང་ ལས་འགུལ་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༠.༧༥ གིས་ 
ཁྱད་པར་འཐོན་ཡོདཔ་དང་ ལཱ་འབད་ཡོད་པའི་རིན་གོང་འདི་ཡང་ ཡིག་ཆ་ནང་
བཀོད་ཡོད་པའི་ རྩི་ནག་གི་གོང་ཚད་དང་ དབྱེ་བ་དཔྱད་བར་ཅིན་ བརྒྱ་ཆ་༥༧ གིས་ 
ཉུང་ནི་ཨིན་མས། ལམ་གྱི་རིང་ཚད་འདི་ འཛོལ་མེདཔ་སྦེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པར་
ཅིན་ ཇི་ཨེས་བི་གི་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་ ས་ཡ་༤.༡༦ མེན་པར་ ས་ཡ་༢.༨༠ འོང་
ནི་ཨིན་མས།  

           

 

རྒྱས་བཤད་༧ པ།  
སྤུ་ན་ཁ་ ཤེལ་རྔ་ན་རྒེད་འོག་འོག་ལུ་ ཤེལ་རྔ་ན་ལས་ སྦྱེ་མི་ན་བར་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༤.༥ 
འབད་མི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ 
སོ་མན་ཞིང་ལས་ཡར་དྲག་ལས་འགུལ་འོག་ལུ་ གོ་རིམ་དང་པའི་ནང་ལུ་ ཇི་ཨེས་བི་ལཱ་
བསྒྲིག་ནི་ནང་ལུ་ འཆར་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༢༡ ཐོག་ ངོས་འཛིན་འབད་ནུག 
རྒེད་འོག་གིས་ འཁོར་ལམ་འདི་ རྩི་འདམ་(PCC) གིས་ བཏང་ཡོདཔ་དང་ ལམ་གྱི་
འཇལ་ཚད་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢.༨༨ རྐྱངམ་ཅིག་འདུག ལམ་འདི་ གནང་བ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ 
འཆར་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༢༡ གི་ཐད་དུ་ ལཱ་གི་རིན་གོང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༥ 
ནང་འབད་དེ་འདུག ལཱ་འདི་ ལཱ་གི་བཀའ་རྒྱ་ཨང་ དྲི་ཨེ་པི/དྲི་ཨི་ཨེས་-༤/༢༠༡༩-
༢༠༢༠/༤༩༤༧ སྤྱི་ཚེས་༠༩/༠༡/༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ཟླཝ་༤ ཡི་ནང་འཁོད་
མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་སྦེ་ གནང་སྦྱིན་འབད་དེ་འདུག འཁོར་ལམ་གྱི་ རིང་ཚད་འདི་ཡང་ 
ལས་འགུལ་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡.༦༢ གིས་ ཁྱད་པར་
འཐོན་ཡོདཔ་དང་ ལཱ་འབད་ཡོད་པའི་རིན་གོང་འདི་ཡང་ ཡིག་ཆ་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ 
རོ་བསྒྲིགས་ཀྱི་གོང་ཚད་དང་ དབྱེ་བ་དཔྱད་བར་ཅིན་ བརྒྱ་ཆ་༧༦ གིས་ ཉུང་ནི་ཨིན་
མས། ལམ་གྱི་རིང་ཚད་འདི་ འཛོལ་མེདཔ་སྦེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པར་ཅིན་ ཇི་ཨེས་
བི་གི་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་ ས་ཡ་༤.༡༦ མེན་པར་ ས་ཡ་༧.༢༡ འོང་ནི་ཨིན་མས།  
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༡༡. གོང་གི་གནད་དོན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་གིས་ རོ་བསྒྲིགས་ལཱ་འདི་ གོང་ཚད་ ཀི་
ལོ་མི་ཊར་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༨ ནང་ ཚད་འཛིན་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ ཡིག་ཆ་ནང་ རིན་གོང་རྩིས་
སོན་ཡོད་མི་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༦༤༧ གིས་ ཉུངམ་སྦེ་འདུག། འདི་མ་ཚད་ ཇི་ཨེས་བི་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ རིན་གོང་རྩིས་སོན་ཡོད་མི་ལས་
ཡང་ བརྒྱ་ཆ་༥༠ གིས་ ཉུངམ་འདུག འདི་འབདཝ་ལས་ ཡིག་ཆ་འདི་ནང་ལུ་ རིན་གོང་རྩིས་སོན་འབད་ཡདོ་མི་འདི་ལུ་ རག་
ལས་ནི་འདི་ དོགས་པ་ཅན་ཅིག་ཨིན་མས། འདི་འབད་མི་གིས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ ལཱ་སོད་ནི་དོན་ལུ་ རིན་གོང་རྒྱབ་རྟེན་འབད་ནི་
ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ག་ར་གི་དོན་ལུ་ ལཱ་གི་རིན་གོང་ ཡར་འཕེལ་འགྱོ་ནི་ ཉེན་ཁ་སོད་ནུག། 

རྒྱལ་ཡངོས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛམོས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ལན་གསལ་ནང་ལུ་ བཟ་ོརིག་དང་གཞི་བཀོད་ དེ་ལས་ རིན་གོང་ཚུ་ (ཚད་
གཞི་རེ་གི་རིན་གོང་) ཞབས་ཏགོ་ལྷན་ཁག་ཀྱི་བཟ་ོཡདོཔ་དང་ ཇི་ཨེས་བི་གི་དནོ་ལུ་ འཆར་དངུལ་ཚུ་ འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྱིན་
ཡདོཔ་སྦེ་བཤད་ཅི། 

༡༢. རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ 
ལོག་གཙོ་རིམ་སྒྲིག་ཡོད་པའི་གནད་དོན་
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་ད་ འདི་གིས་སྦེ་ 
སྔོན་ ཐོ་བཀོད་ནང་མེད་པའི་སོ་ནམ་ཞིང་
ལམ་ཚུ་ གྲལ་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ལས་ 
ཐིག་ཁྲམ་༣.༡༠ ནང་སོན་ཡོདཔ་ཨིན། 

 

༡༣. ལོག་གཙོ་རིམ་སྒྲིག་མི་འདི་གིས་ སོ་ནམ་
ཞིང་ལམ་ འཐེབ་གྲལ་བཙུགས་འབད་
དགོཔ་བྱུང་ཡདོཔ་དང་ འདི་གིས་ ཡར་

ཐིག་ཁྲམ་༣.༡༠: ལོག་གཙོ་རིམ་སྒྲིག་ཡདོ་པའི་གནད་དནོ་འདི་གིས་སྔོན་ཐོ་བཀོད་ནང་
མེད་པའི་ ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་ གྲལ་བཙུགས་འབད་ཡདོ་པའི་ཐ།ོ 
ས་ོམན་ཞིང་ལམ་གྱི་མིང་། མ་དངུལ་བགོ་སདོ 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 
སང་དང་ ཆོས་འཁོར་ལམ་ རྩི་ནག་བཏང་ཡོདཔ།  ༡༥༡ 
ངང་ལམ་དྲུང་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ 
རྩི་ནག་བཏང་ཡོདཔ། (༡༡༩.༩༩ ཀི་ལོ་མི་ཊར) 

༥༠༤  

རྩི་རང་གསེར་གྱི་ཐང་རྒེད་འོག་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ བུ་རི་
ཆུ-རོ་བན-བཀྲིས་ཐང་ རྩི་ནག་བཏང་ནི། (༩.༤ ཀི་ལོ་
མི་ཊར)  

༣༣ 

རྒྱས་བཤད་༨ པ།  
རྩི་རང་ སྒོ་གསར་གླིང་རྒེད་འོག་འོག་ལུ་ མ་ནི་དཱ་ར་ལས་ པདྨ་ཐང་གི་བར་ ཀི་ལོ་མི་
ཊར་༥ འབད་མི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ སོ་མན་ཞིང་ལས་ཡར་དྲག་ལས་འགུལ་འོག་ལུ་ གོ་རིམ་དང་པའི་ནང་ལུ་ ཇི་
ཨེས་བི་ལཱ་བསྒྲིག་ནི་ནང་ལུ་ འཆར་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༣༡ ཐོག་ ངོས་འཛིན་
འབད་ནུག 
རྒེད་འོག་གིས་ འཁོར་ལམ་འདི་ རྩི་ནག་བཏང་ཡོདཔ་དང་ ལམ་གྱི་འཇལ་ཚད་ཀི་ལོ་མི་
ཊར་༥.༦༧༥ འདུག ལམ་འདི་ གནང་བ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ འཆར་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༨.༣༡ གི་ཐད་དུ་ ལཱ་གི་རིན་གོང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༦༠ ནང་འབད་དེ་འདུག ལཱ་
འདི་ ལཱ་གི་བཀའ་རྒྱ་ཨང་ ཀྲི་དྲི/དྲི་ཨི་ཨེས་-༠༨/༢༠༢༠-༢༠༢༡/༥༢༩ སྤྱི་ཚེས་
༡༢/༡༠/༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ཟླཝ་༦ ཡི་ནང་འཁོད་མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་སྦེ་ གནང་
སྦྱིན་འབད་དེ་འདུག  
རྩིས་ཆད་ཡོད་པའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༢༩ འདི་ རྒེད་འོག་ལོ་བསར་གྲོགས་རམ་མ་
དངུལ་ལས་ བཏང་སྟེ་འདུག རྩི་ནག་གི་རིན་གོང་འདི་ཡང་ ལས་འགུལ་གྱིས་ དམིགས་
ཚད་བཀོད་ཡོད་པའི་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༣ ཐད་དུ་ གོང་ཚད་ ཀི་
ལོ་མི་ཊར་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༤༤ རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན་མས།  
           

 

རྒྱས་བཤད་༩ པ།  
དབང་འདུས་ཕ་ོསྦྲང་ དགའ་སེང་མཚ་ོགོངམ་འགོ་ སྤང་ཤགོ་ལས་ ཆང་ཅི་བར་ 
ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢.༥༠ འབད་མི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་
དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ སོ་མན་ཞིང་ལས་ཡར་དྲག་ལས་འགུལ་འོག་ལུ་ གོ་
རིམ་དང་པའི་ནང་ལུ་ ཇི་ཨེས་བི་ལཱ་བསྒྲིག་ནི་ནང་ལུ་ འཆར་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༤.༡༡ ཐོག་ ངོས་འཛིན་འབད་ནུག  
རྒེད་འོག་གིས་ འཁོར་ལམ་འདི་ རྩི་ནག་བཏང་ཡོདཔ་དང་ ལམ་གྱི་འཇལ་ཚད་ཀི་
ལོ་མི་ཊར་༢.༠༥ འདུག ལམ་འདི་ གནང་བ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ འཆར་དངུལ་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༦ གི་ཐད་དུ་ ལཱ་གི་རིན་གོང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༤༧ ནང་འབད་
དེ་འདུག ལཱ་འདི་ ལཱ་གི་བཀའ་རྒྱ་ཨང་ དྲི་ཨེ་དྲབ་ལུ/དྲི་ཨི་ཨེས་-༡༣/༢༠༢༠-
༢༠༢༡/༤༨༣༠ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ཟླཝ་༦ ཡི་ནང་འཁོད་མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་སྦེ་ 
གནང་སྦྱིན་འབད་དེ་འདུག 
རྩི་ནག་གི་རིན་གོང་འདི་ཡང་ ལས་འགུལ་གྱིས་ དམིགས་ཚད་བཀོད་ཡོད་པའི་ 
ཀི་ལོ་མི་ཊར་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༣ ཐད་དུ་ གོང་ཚད་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་རེ་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༨ རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན་མས། 
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དྲག་གི་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ རིང་ཚད་ཡར་སེང་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་བཟུམ་ སྔོན་གཙོ་རིམ་སྒྲིག་པའི་སྐབས་ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་
བརྟག་ཞིབ་ནང་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་ཡདོཔ་སྦེ་བྱུང་ཡདོ་མི་འདི་ ནོར་བ་ཡདོཔ་སྦེ་ བྱུང་ཡོདཔ་དང་ བརྟག་ཞིབ་བྱ་རིམ་འདི་ལུ་ 
བརྩི་མཐོང་བཀོད་ནི་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ ལོག་ཁུངས་
ཡོདཔ་བཟོ་མི་འདི་ལུ་ གཞི་བརྟན་མེདཔ་སྦེ་ སོནམ་ཨིན་མས།  

རྒྱལ་ཡངོས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛམོས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ ལེན་གསལ་བསྐྱལ་མི་ནང་ལུ་ གཙ་ོརིམ་ལགོ་འགྲིག་ཡདོ་མི་འདི་དང་
འབྲེལ་བའི་ ཞིབ་རྟགོ་བྱུང་ཡདོ་མི་ཚུ་ལུ་ ངོས་ལེན་ཡདོཔ་དང་ འདི་བཟུམ་གྱི་ སྤྱི་དང་མ་མཚུངས་མི་དང་ ལགོ་གཙ་ོརིམ་
སྒྲིག་ནི་ནང་ལུ་ སྐུལ་མ་འབད་ནི་མེད་ཟེར་བཤད་ཅི། ཨིན་རུང་ འདི་བཟུམ་གྱི་ལཱ་འབད་ཡདོ་མི་འདི་ཚུ་ གཞུང་གི་བཀའ་དང་
འཁྲིལ་འབད་ཡདོཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས།   

 ༡༤. འདི་བཟུམ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ གསལ་བཏོན་མཐོ་དྲག་སྦེ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡདོ་བའི་ འཕྲལ་ཁམས་ཀྱི་རོྩལ་སྒྲུབ་འདི་གིས་ 
འདི་ཡང་ སྤུས་ཚད་ཀྱི་གནད་ཚད་རེ་གི་ཐོག་ལས་ སྤྱིར་བཏང་གནས་སྐབས་ཐབས་ལམ་གྱིས་ ལམ་སོན་ སོན་ཡོད་པར་ཅིན་ 
སྤྱིར་བཏང་ རྟེན་གཞི་ག་ར་གི་ གནད་ཚད་ཡར་འཕེལ་བཏང་ནི་ཨིན་མས། འདི་འབདཝ་ལས་ རྒེད་འོག་ཚུ་ ཐོན་ཁུངས་མ་
ལང་པའི་བཀའ་ངལ་འདི་གིས་ གསལ་བཀོད་གོང་ཚད་ཉུང་མི་འདི་ལུ་ གདམ་འཐུ་རྐྱབ་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་ནང་
འཁོད་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ སྤྱི་མཐུན་སྦེ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་དོན་ལུ་ འདི་བཟུམ་གྱི་གོ་སྐབས་བྱིན་ནི་འདི་ བོ་འདོད་ཅན་ཅིག་
མེནམ་ད འདི་ལས་འབྲེལ་ རྒེད་འོག་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་ འཁོར་ལམ་གྱི་སྤུས་ཚད་ཁྱད་པར་འཐནོ་ཡོད་མི་འདི་ དམངས་ཀྱི་
མཁྱེན་ཡོདཔ་ཨིན།  

༣.༡༢ གཞི་བཙུགས་བྱ་རིམ་ སྤྱི་མཐུན་མེདཔ།  

ཀ) སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་བྱ་རིམ་འདི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གོང་འཕེལ་ལམ་སོན་༢༠༡༩ ཅན་མི་ནང་ལུ་ བཀོད་
དེ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ནང་ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་འདི་ ཁག་འབགཔ་ཡང་ན་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བཟོ་སྐྲུན་འཛིན་སྐྱོང་ལས་
ཚད་ ཡང་ན་ གླ་ཁར་བཏང་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ ཡང་ན་ བཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ འཕྲུལ་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་ལེན་ཏེ་ བཟོ་སྐྲུན་
འབད་དགོཔ་སྦེ་ བཀོད་དེ་ཡདོཔ་ཨན། བཟོ་སྐྲུན་འདི་ རོང་ཁག་དང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
ལམ་སོན་འདི་ནང་ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་འགན་ཁུར་འདི་ རྒེད་འོག་སོ་ནམ་འགོ་
དཔོན་དང་ རྒེད་འོག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལུ་ སོད་ཡོདཔ་ཨིན།  

ཁ) འདི་དང་འཁྲིལ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་གྲོས་འཆར་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་
དང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལུ་ མ་ཕུལ་བའི་ཧེ་མ་ རང་སོའི་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་དང་ རོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་གིས་ གྲུབ་དོ་ཡདོཔ་
ཨིན། འདི་བཟུམ་གྱི་བྱ་རིམ་འདི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ གོང་འཕེལ་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་གྲོས་འཆར་གསརཔ་ག་ར་ནང་ རྒེད་
འོག་དང་ རོང་ཁག་ག་ར་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 

ག) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལམ་སོན་ལག་དེབ་འདི་དང་འགལ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ཚུ་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་
དང་ རོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ལས་ བརྒྱུད་དེ་མེན་པའི་གནད་དནོ་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་འགན་ཁུར་ ལས་སྡེ་
ལྟེ་བ་ དཔེར་ན་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ལུ་སོད་ཡོདཔ་སྦེ་འདུག། གནས་སངས་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་༣.༡༡ ནང་སོན་ཡོདཔ་ཨིན། 
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ཐིག་ཁྲམ་༣.༡༡: སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟ་ོསྐྲུན་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ བཅུད་དནོ། (དངུལ་འབརོ) 

རིམ་
ཨང་ 

གནད་དནོ་ རྒེད་འོག་དང་ རངོ་ཁག དྲན་གསོ། 

༡ ཆོས་འཁོར་སོད་ཀྱི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ རྩི་ནག་བཏང་ནི། (སྐུ་རྗེས་རྒེད་
འོག་ལས་ ནཱས་པི་ལྷ་ཁང་ཚུན) 

ཆོས་འཁོར་ བུམ་ཐང  ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས 
(ཐད་ཀར) 

༢ དུར་གྱི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ རྩི་ནག་བཏང་ནི། (ཆོས་འཁོར་སོད་ལམ་གྱི་
བར་ལས་འགོ་བཙུགས་ དུར་གཡུས་ཀྱི་ སྤྱི་ཏོག་ཚུན) 

ཆོས་འཁོར་ བུམ་ཐང ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས 
(ཐད་ཀར) 

༣ སང་-རྟ་མགྲིན་སྒང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ རྩི་ནག་བཏང་ནི། (སང་སོབ་གྲྭ་
ལས་ རྟ་མགྲིན་སྒང་གཡུས་ཀྱི་ སྣུ་མ་འཁོར་བཞག་ས་ཚུན) 

སང་ བུམ་ཐང ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས 
(ཐད་ཀར) 

༤ ནཱ་ཁ་/བཀྲིས་སྒང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན། 
 

གསང་སས་ཁ་ ཧཱ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས 
(གཉེརབཅོལ་ལཱ) 

༥ དྲུང་ཁག་ལས་ སྦྱིས་གཡུས་ མོ་ཆུ་ལས་འབད་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་
སྐྲུན། 

གསང་སས་ཁ་ ཧཱ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས 
(གཉེརབཅོལ་ལཱ) 

༦ གེ་ཏེ་ན་ ལྷ་ཁང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ རྩི་ནག་བཏང་ནི།  ལུགས་ཉིད་ སྤ་རོ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས 
(ཐད་ཀར) 

འབྱུང་ཁུངས་: ལས་ས་ཚུ་གཙོ་རིམ་བསྐྱར་བཟ་ོའབད་ཡདོཔ། རྒྱལ་ཡངོས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚགོས། 

ང་) བཟོ་སྐྲུན་མང་ཤོས་ར་ རྒེད་འགོ་གིས་ སྔོན་མའི་གྲོས་འཆར་འཆར་གཞི་ནང་ལུ་མ་ཚུད་པའི་ལོག་གཙོ་རིམ་སྒྲིག་ཡོད་མི་ཚུ་ཨིནམ་
དང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ གི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་འགོ་ལུ་ 
གཙོ་རིམ་ནང་ཡང་མ་ཚུད་མི་ཚུ་ཨིན་མས། 

ཅ) ལཱ་འདི་ཚུ་ ས་གནས་གཞུང་རང་སོའི་འཆར་གཞི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གོང་
འཕེལ་ལས་འགུལ་འགོ་ལུ་ གཙོ་རིམ་སྒྲིག་ཡོད་མི་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ གཙོ་རིམ་སྒྲིག་ནི་གི་དོན་ལུ་ གཞི་བརྟན་གསལ་ཏོག་ཏོ་
གཅིག་ ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། གཞན་ཡང་ ལམ་སོན་འདི་དང་འགལ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་
ལུ་ འགན་ཁུར་བསྐྱལ་དགོ་པའི་ གཞི་རྟེན་ཡང་མིན་འདུག། 

ཆ) ལཱ་འདི་ཚུ་ གཙོ་རིམ་ལོག་འགྲིག་ཡོད་མི་འདི་གིས་ འཆར་དངུལ་བགོ་སོད་ལུ་ གནོད་ཡདོཔ་དང་གཅིག་ཁར་ ཐོན་ཁུངས་བགོ་
སོད་ཀྱི་ཐབས་གཞི་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ འཆར་དངུལ་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ནི་ལུ་ གནོད་བསྒྱུར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། གོང་གི་གནད་དོན་
ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལས་འགུལ་གྱི་རིན་གོང་ཚུ་ རྒེད་འོག་གི་འཆར་དངུལ་ལས་ལྷག་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་གནས་ཡོདཔ་ཨིན།     
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༣.༡༣ འཁོར་ལམ་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ ལེགས་བཅོས་ནང་ལུ་ ཆད་སྐྱོན་ཤརོ་ཡདོཔ། 

འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལུ་ འཁོར་ལམ་གྱི་སྤུས་ཚད་ཡིན་རིང་སྦེ་བཞག་ནི་དང་ ལག་ལེན་ཡང་དག་སྦེ་ འབད་ནི་དོན་
ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་དང་ ཡར་དྲག་བཏང་ནི་འདི་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། འཆར་གཞི་ཅན་གྱི་ རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ ཡར་
དྲག/ཉམས་བཅོས་འདི་གིས་ རྒེད་འོག་ལུ་ ཐོན་ཁུངས་བགོ་སོད་འབད་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ ས་ནོམ་ཞིང་ལམ་གྱི་གནད་ཚད་དང་ གནས་
སངས་ རེ་འདོད་ཅན་གྱི་གནད་རིམ་ནང་བཞག་ནི་ལུ་ ངེས་བརྟན་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ འདི་གི་ལག་ལེན་གཞི་བརྟན་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་
ལུ་ ཕན་ཐབས་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན། འདི་ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ སོ་ནམ་ཞིང་
ལམ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ ཡར་དྲག་ལཱ་འབད་ནི་ནང་ལུ་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།  

༣.༡༣.༡ འཆར་གཞི་ཅན་གི་ རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ ཡར་དྲག་/ཉམས་བཅོས་ མ་གྲུབ་པར་ཡདོཔ།  

ཀ) འབྲུག་གི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༢༠(༨) ནང་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་གིས་ “ཞིང་ལམ་བཟོ་ནི་དང་འབྲེལ་
བའི་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ཉམས་བཅོས་ བསྐྱར་བཅོས་གི་ལཱ་སོམ་ཚུ་འབད་ནི་དང་འབྲེལ་ དགོས་མཁོའི་ལག་ཆས་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ གྲ་
སྒྲིག་འབད་ནི།” ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག། ལྷག་པར་དུ་ ལམ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ ཁྲིམས་དོན་༧༤ ༧༥ 
དང་ ༧༦ ནང་ལུ་ཡང་ ས་གནས་གཞུང་གིས་ འཁོར་ལམ་ཡར་དྲག་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་ ཁོང་གིས་ བདག་སྐྱོང་དང་ 
འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་དགོཔ་ འདི་བཟུམ་ལཱ་གི་འོས་འབབ་ཚུ་ གསོལ་རི་རི་སྦེ་ འཁོད་དེ་འདུག།  

ཁ) སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གོང་འཕེལ་ལམ་སོན་གྱིས་རྒྱུན་
སྐྱོང་ཁ་གསུམ་སྦེ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཡོདཔ་ཨིན: དུས་
རྒྱུན་གྱི་ རྒྱུན་སྐྱོང་ གལ་ཅན་གྱི་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ 
ཡར་དྲག/ཉམས་བཅོས། གལ་ཅན་གྱི་རྒྱུན་སྐྱོང་
དང་ ལེགས་བཅོས་/ཉམས་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ 
འཆར་དངུལ་འདི་ ལོ་བསར་མ་དངུལ་མ་རྩ་
ལས་ གཙོ་རིམ་སྒྲིག་དགོཔ་ཨིན། དུས་རྒྱུན་
སྐྱོང་འདི་ ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་སྡེ་ཚན་(RUGs) ཟེར་བའི་ བཀོད་སྒྲིག་ཐོག་ལས་ ཁེ་ཕན་ཐབོ་མི་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་འབད་
དགོཔ་ཨིན། 

ག) སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ བཟོ་སྐྲུན་ གོང་འཕེལ་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་དབྱེ་ཁག་ ལས་རིམ་ “སོ་ནམ་ཞབས་ཏོག” 
དང་ ལས་རིམ་ཆུང་བ་ “སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་”འོག་ལུ་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡདོཔ་ཨིན། ལས་རིམ་ཆུང་
བའི་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ལཱ་ཚུ་ ལས་སྡེ་གིས་ འབད་དགོ་པའི་ལཱ་འདི་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་བའི་ཐགོ་ལས་ ཁ་གསལ་བཏོནམ་ཨིན། 
ལཱ་ཁ་གསལ་བཏོན་ཡོད་མི་འདི་ བཟོ་སྐྲུན་གསརཔ་ ལེགས་བཅོས་ ཡང་ན་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ཨིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་མི་
ཚུགས་ནི་ཨིན་མས། 

ང་) རྒྱུན་སྐྱོང་གི་འོག་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡདོ་པའི་ལཱ་ཚུ་ མང་ཤོས་རང་ བཟོ་སྐྲུན་དང་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ དཔེར་ན་ 

 

དངོས་ཆས་ཐོ་གཞུང་དང་ ལམ་གྱི་ལོ་ཚད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལམ་
རྒྱུན་སྐྱོང་ཡང་ན་ ཉམས་བཅོས་/ཡར་དྲག་གི་དོན་ལུ་ འཆར་གཞི་
དང་ ལས་འཆར་ཚུ་མིན་འདུག འདི་ཚུ་ རྒེད་འོག་གི་གནད་ཚད་
ནང་ ལམ་གྱི་ཐོ་གཞུང་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ཨིན་མས།  
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གཡུར་བ་ ཡུར་ཟམ་ རྩིགཔ་ ཆུ་དུང་ ལ་སོགས་པའི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ཚུ་ཨིནམ་དང་ འདི་ཚུ་ མ་གཞི་ བཟོ་སྐྲུན་
གསརཔ་ ཡང་ན་ ཡར་དྲག་གི་ལཱ་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་ཨིན་མས། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ཚུ་ནང་ རྒྱུན་
སྐྱོང་གི་ཟད་འགྲོ་ ག་དེ་ཅིག་གནས་ཡི་ག་གི་ཁ་གསལ་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་དོན་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་ལུ་གནས་པའི་ འགྲོ་སོང་སོ་སོ་ཁ་
ཕྱེ་མ་ཚུགས། 

ཅ) སོ་མན་ཞིང་ལམ་གོང་འཕེལ་ལམ་སོན་༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ རྒྱུན་སྐྱོང་ག་བཟུམ་ཨིན་རུང་ རྒེད་འོག་ལུ་འགན་ཁུར་
ཕོགཔ་ཨིན་མས། ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་སྡེ་ཚན་འདི་ དུས་རྒྱུན་གྱི་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་འགན་ཁུར་ཕོགཔ་ཨིནམ་དང་ ལེགས་བཅོས་
/ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་འདི་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ཕོགཔ་ཨིན་མས། ལེགས་བཅོས་/ཉམས་བཅོས་འདི་ ལོ་ངོ་ལྔ་གི་རྒྱབ་ལས་ ལམ་
གྱི་ཁྱད་རིག་གནད་ཚད་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དོན་ལུ་ འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།  

ཆ) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ལྔ་ཡང་ན་ འདི་ལས་ལྷག་པའི་ རོང་ཁག་དགུ་གི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་༨༤༦ གི་ རྒྱུན་
སྐྱོང་དང་ ལེགས་བཅོས་/ཉམས་བཅོས་ཀྱི་བྱུང་ཚད་ ལོ་ངོ་༢༠༡༠-༢༠༡༡ ལས་ ༢༠༡༤-༢༠༡༥ ཚུན་ལུ་ འཆར་དངུལ་དང་ ཟད་འགྲོ་
འགྱོ་ཡོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡི། འདི་སྐབས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་༤༧༢ ནང་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ ལེགས་བཅོས་
/ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ འབད་རང་མ་འབད་བར་འདུག། གཞན་མི་ཚུ་ནང་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ ལེགས་བཅོས་/ཉམས་བཅོས་ཀྱི་བྱུང་ཚད་ 
པར་རིས་༣.༡༤ ནང་སོན་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཁྱད་པར་ཞུགས་ཏེ་འདུག།   

 

པར་རིས་༣.༡༤ ནང་གསལ་སོན་འབད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་རྒྱུན་སྐྱོང་ ཡང་ན་ ལེགས་བཅོས་/ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ རྒེད་
འོག་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་ སྤྱི་མཐུན་སྦེ་ མིན་འདུག། 

ཇ) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་དངོས་ཆས་ཐོ་གཞུང་དང་ ལམ་གྱི་ལོ་ཚད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལམ་རྒྱུན་སྐྱོང་ཡང་ན་ ཉམས་
བཅོས་/ཡར་དྲག་གི་དོན་ལུ་ འཆར་གཞི་དང་ ལས་འཆར་མ་གྲུབ་པར་ཡོདཔ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། འདི་ཚུ་ རྒེད་འོག་གི་
གནད་ཚད་ནང་ ལམ་གྱི་ཐོ་གཞུང་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ཨིན་མས།  

ཉ) རྒྱུན་སྐྱོང་གལ་ཅན་ཚུ་ གནད་སྐྱོན་གྱི་ བྱུང་ཚད་དང་ ཁག་ཆེ་ཧིང་ལུ་རག་ལས་ནི་ཨིནམ་དང་ ཡར་དྲག་དང་ ཉམས་བཅོས་འདི་ 
ལོ་ངོ་ལྔ་གི་རྒྱབ་ལས་ ལམ་གྱི་ཁྱད་རིག་གནད་ཚད་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དནོ་ལུ་ འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གིས་ རྒེད་འོག་གི་འོག་
ལུ་ཡོད་པའི་ ལམ་ག་ར་གི་ལོ་ཚད་ དེ་ལས་ གནས་སངས་དང་ ལེགས་བཅོས་/ཉམས་བཅོས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ 
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བཐོ་སྐྲུན་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་ལཱ་གི་བྱུང་ཚད།

པར་རིས་༣.༡༤: སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ བྱུང་ཚད། 
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བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོཔ་འདུག། འདི་འབདཝ་ད་ འདི་བཟུམ་གྱི་ཐོ་བཀོད་ གོང་ལུ་བཀོད་པའི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་
གི་ཐད་དུ་ རྒེད་འོག་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་མིན་འདུག།   

ཏ) འབྲུག་གི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ལམ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་དང་འབྲེལ་ ལྟ་
རོྟག་འབད་ནི་གི་འཛིན་སྐྱོང་འདི་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ལུ་ འགན་ཁུར་ཕོགཔ་ཨིན་མས། འདི་འབདཝ་ད་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་ དུས་རྒུན་དུ་ འཁོད་དེ་ཡོད་པའི་གནད་ཚད་ནང་ལུ་ འཁོར་ལམ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡདོཔ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་དོན་ལུ་ འཁོར་
ལམ་གྱི་ གནས་སངས་བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡདོ་པའི་ ཐོ་བཀོད་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག།  

ཐ) འཆར་གཞི་ཅན་གྱི་ རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ ཡར་དྲག/ཉམས་བཅོས་འདི་གིས་ རྒེད་འོག་ལུ་ ཐོན་ཁུངས་བགོ་སོད་འབད་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ 
ས་ནོམ་ཞིང་ལམ་གྱི་གནད་ཚད་དང་གནས་སངས་ རེ་འདོད་ཅན་གྱི་གནས་རིམ་ནང་བཞག་ནི་ལུ་ ངེས་བརྟན་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ 
འདི་གི་ལག་ལེན་གཞི་བརྟན་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐབས་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན།  འདི་བཟུམ་ ད་ལྟོ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡདོ་
པའི་ དུས་རིམ་ལྟར་མེན་པའི་ཡར་དྲག་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡདོ་མི་
འདི་གིས་ དུས་ཚོད་ཁར་ གལ་ཅན་གྱི་བར་ཐབས་ཚུ་ མ་བཙུགས་པར་ཅིན་ ཟད་འགྲོ་སོམ་འགྱོ་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན། 

༣.༡༤ ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་སྡེ་ཚན་(RUGs) དང་འབྲེལ་བའི་ ཆད་སྐྱོན་ཚུ། 

ཀ) ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༡༤༤ ནང “ལམ་བཀོལ་སོད་འབད་མི་དང་ ཡང་ན་ ཞིང་ལམ་ལས་བརྟེན་
པའི་ཁེ་ཕན་ཐབོ་མི་ཚུ་གིས་ དུས་རྒྱུན་ལུ་ ཡང་ན་ གློ་བུར་གྱི་སྐབས་སུ འབྲེལ་ཡདོ་ས་གནས་གཞུང་གིས་དགོས་ མཁོ་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ ལམ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ ཡང་ན ཉམས་བཅོས་འབད་ནི་ལུ་གྲོགས་ རམ་འབད་དགོ། ཁེ་ཕན་ཐོབ་མི་ཚུ་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་
ལམ་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ ཉམས་བཅོས་འབད་ནི་གི་འགན་ཁུར་ནང་ལུ་ རྟག་པ་རྒྱུན་དུ་ ཡང་ན་ དུས་རྒྱུན་ལུ་རྒྱུན་སྐྱོང་
འཐབ་དགོ་པའི་ལཱ་ དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ ལམ་བཀག་ཡོད་མི་ཚུ་སེལ་ནི་ ཆུ་ཡུར་སེལ་ ནི་དང་གཞན་ཡང་གཞུང་གིས་ དུས་དང་
དུས་ཚོད་ལུ་ ཡིག་ཐོག་བཀའ་རྒྱ་གནང་མི་ནང་གསེས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།” ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག། 

ཁ) འདི་དང་གཅིག་ཁར་ སོ་མན་ཞིང་ལམ་གོང་འཕེལ་ལམ་སོན་༢༠༡༩ ཅན་མའི་ ཁྲིམས་དོན་༩(༡) ནང་ལུ་ “བཟོ་སྐྲུན་འདི་མཇུག་
བསྡུ་བའི་ཤུལ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་འདི་ལེན་དགོཔ་དང་ ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་སྡེ་ཚན་ལུ་ རྒེད་འོག་
བདག་སྐྱོང་དང་ ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་སྡེ་ཚན་གྱི་བར་ ངེས་ལན་ཆིངས་ཡིག་ ས་ཡིག་རྐྱབ་པའི་ཐོག་ལས་ རྩིས་སོད་དགོ འདི་
ཤུལ་ ངེས་ལན་ཆིངས་ཡིག་གི་ཁ་ཚིག་དང་ གནས་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་
ནི་གི་འགན་ཁུར་འདི་ ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་སྡེ་ཚན་ལུ་ཕོགཔ་ཨིན།”  

ག) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་སྡེ་ཚན་གྱི་གཞི་བཀོད་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་དང་ འགོ་ལུ་
བཀོད་ཡོད་པའི་ནརོ་འཁྲུལ་ཚུ་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ཡོདཔ་ལྟར་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། 

༡. ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་སྡེ་ཚན་བསྒྲིག་དགོ་པའི་ དམིགས་ཡུལ་འདི་ བཟོ་སྐྲུན་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ རོང་ཁག་གིས་ རྩིས་
སོད་པའི་ཤུལ་ལས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་གི་འགན་ཁུར་བསྐྱལ་ནི་དོན་ལུ་ཨིན་མས། ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་
དང་ ཁེ་ཕན་ལེན་མི་ཚུ་གི་ལཱ་འགན་ འབྲུག་གི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ འཁོད་དེ་འདུག། སོ་ནམ་ཞིང་
ལམ་གོང་འཕེལ་ལམ་སནོ་༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་ བཀོད་ཡོད་པའི་ངོས་ལེན་ཆིངས་ཡིག་སྒྲིག་བཀོད་འདི་ནང་ལུ་ ཁྲི་འཛིན་ 
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དྲུང་ཆེན་ དངུལ་འཛིན་པ་དང་ ལམ་བདག་འཛིན་པ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་སྡེ་ཚན་གྱི་ ལཱ་འགན་དང་ བྱེད་
ལས་ཚུ་ བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

༢. རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གཟིགས་སྐོར་གནང་ཡོད་པའི་རོང་ཁག་༡༣ ནང་ལུ་ བར་ལན་ལེན་མི་ལུ་གཞི་བཞག་
སྟེ་ ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་སྡེ་ཚན་གྱི་ སྒྲིག་བཀོད་འདི་ རོང་ཁག་ནང་ནང་དང་ ནང་འཁོད་ སྤྱི་མཐུན་སྦེ་མིན་འདུག། 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ལ་ལུ་གཅིག་གི་དོན་ལུ་ ལམ་སནོ་ནང་ལུ་བཀོད་ཡོད་པར་ལྟར་ 
ངེས་ལེན་ཆིངས་ཡིག་ས་ཡིག་རྐྱབ་པའི་ཐོག་ལས་ ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་སྡེ་ཚན་ ཁྲིམས་མཐུན་སྒྲིག་བཀོད་འབད་ཡདོཔ་སྦེ་ 
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ཨིན་རུང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ལ་ལུ་གཅིག་གི་དོན་ལུ་ ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་སྡེ་ཚན་ སྒྲིག་བཀོད་མ་
འབད་བར་ཡོད་པའི་ གནས་སངས་ཚུ་ཡང་འདུག། 

༣. འདི་མ་ཚད་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་དོན་ལུ་ ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་སྡེ་ཚན་ སྒྲིག་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ནང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མང་ཤོས་རང་ བཀོལ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁེ་ཕན་ལེན་མི་ཚུ་གིས་ དུས་རིམ་ལྟར་ དུས་རྒྱུན་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཆུང་བ་ དཔེར་ན་ ཚལམ་བརམ་
ནི་ ལམ་དོང་སུབ་ནི་དང་ ལཱ་གཞན་ཆུང་ཀུ་ཚུ་ གཅིག་ཁར་འོང་སྟེ འབད་དོ་ཡདོཔ་སྦེ་ཤེས་ཅི།  

༤. ལམ་སནོ་འདི་ནང་ གྲོགས་རམ་ སོད་ཁྲལ་ ཡང་ན་ གཞན་མི་ཐབས་ཤེས་ཐོག་ལས་ རྒྱོན་སྐྱོང་མ་དངུལ་སོ་སོ་སྦེ་ རྒྱུན་
སྐྱོང་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་ བཀོད་དེ་འདུག། ངེས་ལེན་ཆིངས་ཡིག་འདི་ནང་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཆུང་བའི་འཆར་དངུལ་སྦེ་ མཉམ་འབྲེལ་
བསགས་དངུལ་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལུ་ གྲོགས་རམ་གྱི་ཐོག་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོ་པའི་དངུལ་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་བཏོན་ཏེ་འདུག། 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁེ་ཕན་པ་ཚུ་ལས་ གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ལེན་ཡོད་མི་ལས་མ་གཏོགས་ ལམ་ལག་
ལེན་འཐབ་མི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ལམ་ཁྲལ་བཀལ་ནི་དང་ ཡུན་བརྟན་གྱི་དོན་ལུ་ གཞན་མི་ མ་དངུལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ འཚོལ་
ཞིབ་མ་འབད་བས།  

༥. རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ དཔེར་ན་ རང་བཞིན་འཐནོ་བསྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་
ཚད་དང་ ས་གཏེར་དང་ རོ་བཏོན་ ཤིང་བཏོན་མི་ཚུ་ ཁེ་ཕན་ལེན་མི་གཙོ་བོ་འབད་རུང་ གཞན་མི་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་
དང་གཅིག་ཁར་ བཀོད་ཚོགས་འདི་ནང་ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་རྒྱུན་སྐྱོང་/ཉམས་བཅོས་ཀྱི་དནོ་ལུ་ མ་བཙུགས་པར་ཡདོཔ་ 
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། 

༦. རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ས་གནས་ལ་ལུ་གཅིག་ནང་ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་
ཡོདཔ་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། པར་རིས་༣.༡༥ ནང་ལུ་ ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ལེགས་ཤོམ་
སྦེ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ཡདོཔ་ སོན་ཡདོཔ་ཨིན།  
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པར་རིས་༣.༡༥ : ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་གིས་ ལམ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ཡདོཔ།  

དམ་ཇི་ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་ སངོ་སྒོར་ ཆུ་ཁ། ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་
མི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ དུས་རྒྱུན་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡདོཔ་དང་ ནམ་དུས་ག་
ར་ནང་ལུ་ ཞིང་ལམ་འདི་ཁར་ འགྱོ་ཚུགསཔ་སྦེ་འདུག། 

རྒེད་འགོ་ལྟེ་བ་ལས་ ཆུ་འཛོམས་བར་གྱི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ པ་
ཚ་གླིང་ རྩི་རང་ འདི་ ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ 
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡདོཔ།  

 

༧. གནད་དོན་ལ་ལུ་གཅིག་ནང་ལུ་ ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་སྡེ་ཚན་ཡདོ་འདི་འབད་རུང་ པར་རིས་༣.༡༦ ནང་སོན་ཡོད་པ་ལྟར་ 
འཁོར་ལམ་གྱི་གནས་སངས་ རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་བཞག་ཡདོཔ་སྦེ་འདུག། འདི་བཟུམ་བྱུང་ཡདོ་མི་འདི་ ལམ་སོན་ལག་
དེབ་ཀྱིས་དམིགས་ཡདོ་པ་ལྟར་ ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ དུས་རྒྱུན་རྒྱུན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་མ་གྲུབ་མི་ལས་བརྟེན་ 
བྱུང་ཡོདཔ་བཟུམ་གཅིག་འདུག། 
   

 

༨. ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་སྡེ་ཚན་བཙུགས་དགོ་མི་འདི་ ལཱ་ཆུང་བའི་དུས་རྒྱུན་རྒྱུན་སྐྱོང་ཚུ་འབད་བའི་ཐོག་ལས་ ས་ནམ་ཞིང་
ལམ་ ཡུན་བརྟན་གནས་ནི་དང་ སྤྱིར་བཏང་རྟན་གཞི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རང་གི་བདག་དབང་དང་ ལཱ་འགན་གྱི་གོ་བ་ལེན་ཐབས་
ལུ་ ཁེ་ཕན་ལེན་མི་ཚུ་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ནི་དོན་ལུ་ཨིན་མས། ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་སྡེ་ཚན་འདི་ རྒེད་འོག་བདག་

བྱག་མཆོག་རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ལས་ བྱག་མཆོག་མགོན་པ་ ཚུན། 
བྱག་མཆོག་ ཆུ་ཁ། ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་སྡེ་ཚན་བཟ་ོཡདོ་
རུང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་འདི་ སྤང་ཚལ་གྱིས་ ཁྱབ་སྟེ་འདུག། 

སྤང་གསེར་པོ་ལྷང་ཁང་ལས་ སྤང་གསེར་པ་ོསབོ་གྲྭ་ཆུང་བ་ཚུན། 
འབྲུག་རྒྱས་སྒང་། དར་དཀར་ན།  

 པར་རིས་༣.༡༦: ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ལམ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབདབར་ཡདོཔ།  
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སྐྱོང་གིས་ དུས་རིམ་བཞིན་དུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ ལམ་སོན་ཚུ་ལངམ་སྦེ་གནང་ཚུགས་པར་ཅིན་ ཁེ་ཕན་ཅན་འངོ་ནི་ཨིན་མས། 
འདི་དང་འབྲེལ་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ངེས་ལེན་ཆིངས་ཡིག་ནང་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ ལཱ་འགན་འབག་ནི་ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱིས་ སྡེ་
ཚན་འགྲོ་འདྲེན་འཐབ་ཚུགས་ག་དང་ གཞན་ཡང་ རང་སོའི་དུས་ཚོད་དང་ འབད་བརྩོན་ག་དེ་ཅིག་བསྐྱེད་ཚུགས་ག་ལུ་ 
རག་ལས་ནི་ཨིན་མས། ངེས་ལེན་ཆིངས་ཡིག་ནང་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ ཉིན་ལྟར་བཞིན་འབད་དགོ་པའི་ལཱ་ཡདོཔ་ཨིནམ་ད་ 
འདི་ཚུ་ ཨ་རྟག་ར་སོ་ནམ་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གདོང་ལེན་ཅན་གཅིག་འོང་ནི་ཨིན་མས།   

༩. ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་སྡེ་ཚན་དང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་བར་ནང་གི་འགྲིག་མཐུན་འདི་ ངེས་ལེན་ཆིངས་ཡག་ས་ཡིག་རྐྱབ་
ནི་དང་ ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་སྡེ་ཚན་གྱི་འཐུས་མི་ལུ་ སོང་བརར་བྱིན་ནི་ཚུན་ལུ་ ཚད་འཛིན་འབད་དེ་འདུག། སྤྱིར་བཏང་ 
ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་སྡེ་ཚན་གྱི་ཕག་ལཱ་འདི་ ཁེ་ཕན་ལེན་མི་ཚུ་གི་ནང་ལས་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་ འགན་ཁུར་འབག་
མི་གཅིག་ལུ་ བསྐོ་བཞག་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ སྡེ་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དནོ་ དཔེར་ན་ འཆར་གཞི་བརྩམ་
ནི་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ མ་དངུལ་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་གི་ལྕོགས་གྲུབ་མེདཔ་སྲིད་ནི་ཨིན་མས། 

༡༠. འདི་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་སྡེ་ཚན་གྱི་གཞི་བཀོད་འདི་ སྤྱི་མཐུན་མེད་མི་དང་ ཁྱད་
པར་ཆགས་ཡོད་མི་འདི་ ལྕོགས་གྲུབ་དོ་མཉམ་མེད་མི་དང་ ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་སྡེ་ཚན་གྱི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་སང་བ་
མེད་མི་འདི་ལས་ འོང་ནི་ཨིན་མས།           

༣.༡༥ བར་དནོ་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ ཆད་སྐྱོན་ཡདོཔ།  

འབྲུག་གི་འཁོར་ལམ་དབྱེ་ཁག་དང་ འབྲེལ་མཐུད་བར་དོན་༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་ རིང་
ཚད་ཡོངས་བསོམས་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༡,༢༥༧.༡༦ ཡོདཔ་ཨིནམ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་འཁོར་ལམ་གྱི་རིང་ཚད་ཡོངས་བསོམས་ནང་ལས་ 
བརྒྱ་ཆ་༦༡.༦༣ འདི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཨིན་མས། སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་དགོས་མཁོ་ཡར་སེང་འགྱོཝ་དང་གཅིག་ཁར་ སྒྱུན་སྐྱོང་དང་ ཡོད་
པའི་འཁོར་ལམ་གཞི་རྟེན་ཚུ་ རེ་འདོད་ཅན་གྱི་གནད་ཚད་དང་ ཞབས་ཏོག་ཅན་འབད་བཞག་ནི་དང་ འདི་ནང་ལས་ འཕྲུལ་རིག་དང་ 
ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ བགོ་སོད་འབད་ནི་འདི་ གདོང་ལེན་ཅན་གྱི་ལཱ་གཅིག་ལུ་བསྒྱུར་ཡདོཔ་ཨིན། འདི་བཟུམ་གདངོ་ལེན་གྱིས་ སྤྱིར་བཏང་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ ཡར་རྒྱས་བཏང་ནི་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་ནང་ བདེན་ཁུངས་ཅན་དང་ལན་པའི་གྲོས་ཐག་
ཆོད་ནི་གི་དནོ་ལུ་ དངོས་ཆས་ཆ་ཚང་ཚང་པའི་ཐོ་གཞུང་རིམ་ལུགས་དགོ་པའི་ གཙོ་ཤུགས་བཏོན་དགོཔ་འདུག། 

འབྲུག་གི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་མའི་ དནོ་མཚན་༡༧༩ ནང་ “འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་གཞུང་གིས་ བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་
སྐྱོང་འབད་མི་ལམ་ཚུའི་ཐོ་ཅིག་ བཟ་ོསྟེ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་དགོ།” ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག། འབྲུག་གི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་མའི་ 
དོན་མཚན་༡༧༩ ནང་ “ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་མང་ལམ་གྱི་ཐོ་དེབ་ ཁ་གསལ་ཡོདཔ་ཅིག་
དང་ དེ་ནང་ལུ་ རྒྱས་བཤད་ག་ར་ཚངམ་ཅིག་བཟོ་དགོ།” ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག། ལྷག་པར་དུ་ ལམ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༦ 
ཅན་མའི་ ཁྲིམས་དོན་༥༡ དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལས་སྡེ་གིས་ འཁོར་ལམ་གྱི་ཐོ་གཞུང་ ལམ་གྱི་དབྱེ་རིམ་ བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལོ་ གནས་གོང་ 
ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ཁ་གསལ་དང་ རིང་ཚད་ཚུ་གི་ཐོག་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་སྦེ་འཁོད་དེ་འདུག།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བར་དོན་རིམ་ལུགས་རྒྱུན་སྐྱོང་འདི་ ཡོངས་རོགས་དང་ ཆ་ཚང་སྦེ་ བསྐྱར་
ཞིབ་རྐྱབ་ནི་ལུ་ དམིགས་ཡོདཔ་དང་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ནརོ་འཁྲུལ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ འོག་ལུ་ གྲོས་བཤད་འབད་
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ཡོདཔ་ཨིན། 

༣.༡༥.༡. རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་བར་དནོ་ཚུ་འཛལོ་བ་སྦེ་བཀོད་ཡདོཔ།  

 

ཀ) འབྲུག་གི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༡༧༧ ༡༧༨ དང་ ༡༧༩ པའི་ནང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་དང་ ས་
གནས་གཞུང་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཡོད་པའི་ལམ་ཚུ་ ལམ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ནང་འཁོད་ཡོད་པའི་ ཁ་
གསལ་དང་འཁྲིལ་ ཐོ་གཞུང་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་དགོཔ་ཨིན་མས། ལམ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ ཁྲིམས་དོན་
༥༡ ནང་ལུ་ བར་དོན་ཁ་གསལ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོ་པའི་བཀང་ཤོག་ ཐིག་ཁྲམ་༣.༡༣ ནང་ སོན་ཡོད་མི་ལྟར་ ཁ་གསལ་བཀོད་
དེ་འདུག།   

ཐིག་ཁྲམ་༢.༡༢: ལམ་གྱི་བར་དནོ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཐབས་ཀྱི་དཔེ་གཞི།  
ལམ་གྱི་
མིང་།  

ལམ་གྱི་
དབྱེ་རིམ།  

བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལོ་དང་
དེའི་གནས་གོང་། 

ཉམས་བཅོས་འབད་བའི་མཐའ་
མཇུག་ཚེས་གྲངས་དང་དེའི་
གནས་གོང་། 

ལམ་གྱི་རིང་
ཚད་། 

གསལ་ བསྒྲགས་གང་
རུང་ཅིག་འབད་བའི་རྒྱབ་
རྟེན 

གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་འཕྲི་སོན་ 
ཡང་ན་ ཆ་མེད་གང་རུང་ཅིག་གི་
རྒྱབ་རྟེན། 

 འབྱུང་ཁུངས་: ལམ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་ བསྐྱར་བཟ་ོཡདོ་པའི་ སོ་ནམ་ཞིང་གོང་འཕེལ་གྱི་ལམ་སོན༢༠༡༩ ཅན་མ། 

ཁ) ལྷག་པར་དུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གོང་འཕེལ་ལམ་སནོ་༢༠༡༩ ཅན་མ་ནང་ལུ་ ལམ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་ སྒྲིག་གཞི་ལས་འཐེབ་ ལམ་
གྱི་བར་དོན་ཁ་སྐོང་ཁ་གསལ་སྦེ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་ འཁོད་དེ་འདུག། འདི་ནང་ལུ་ གཞན་ཡང་ཡདོ་མི་ཚུ་གི་ནང་ལས་ 
ཟད་འགྲོ་གི་ཚོད་རྩིས་ཡང་ན་ ཁག་འབགཔ་གི་གནས་གོང་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ ཁྱིམ་གུང་གི་གྱངས་ཁ་ཚུའི་བར་དོན་ཚུ་ཚུད་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན།  

ག) འབྲུག་གི་འཁོར་ལམ་དབྱེ་ཁག་དང་ འབྲེལ་མཐུད་བར་དོན་ (RCNI) ཟེར་མི་འདི་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་
བའི་ འཁོར་ལམ་ས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་གནད་ཚད་ཀྱི་ བར་དོན་རིམ་ལུགས་ཅིག་ཨིན། ཡིག་ཆ་འགོ་དང་པ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ནང་
དཔེ་སྐྲུན་འབད་ཡདོཔ་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ནང་ལུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷན་ཁག་གིས་ ད་ལས་ཕར་ ལོ་ལྔ་གི་བར་ན་ 
ཚར་རེ་དུས་མཐུན་བཟོ་ནི་གི་ དམིགས་ཚད་བསྐྱེད་དེ་འདུག།   

ང་) RCNI འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ RCNI ནང་ཡོད་པའི་ བར་དོན་ཚུ་ སོ་
ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་མིང་ རིང་ཚད་ རྩི་ནག་གི་གནས་རིམ་དང་ རོང་ཁག་ཚུན་ལུ་ ཚད་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། 
གནད་ཚད་མ་འདྲཝ་ རྒེད་འོག་ རངོ་ཁག་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་དང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཚུ་ནང་ བར་དོན་དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་སྦེ་
དགོ་མི་འདི་གིས་ བར་དནོ་མ་ཚང་སྦེ་ཐོབ་ནི་དང་ འདི་གི་བར་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་ལུ་ གནོད་ནི་གི་ཉེན་ཁ་
ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་དང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་
བར་དོན་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡོད་མི་གི་བར་དོན་བར་ན་ ཁྱད་པར་ཕྱེ་བལྟཝ་ད་ འདི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ བར་དནོ་ཁྱད་པར་ཡོདཔ་ད་ 
སྤྱི་མཐུན་མེདཔ་སྦེ་ མཐོང་ཅི། བར་དོན་ཁྱད་པར་མཐོང་ཡོད་མི་འདི་ པར་རིས་༣.༡༧ ནང་ སོན་ཡོདཔ་ཨིན།  
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ཅ) གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་སནོ་ཡོད་པ་ལྟར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ དོན་ལུ་ ལམ་སལོ་ལས་ཁུངས་དང་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ 
རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ཡོད་པའི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་རིང་ཚད་ནང་ལུ་ ཁྱད་པར་སོམ་སྦེ་འདུག། ལྷག་པར་དུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ནང་ལུ་ སོ་
མན་ཞིང་ལམ་རིང་ཚད་འཐེབ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡདོ་རུང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོ་བཀོད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་ 
རིན་ཚད་ བསྒྱུར་བཅོས་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་ དེ་འབད་རང་བཞག་སྟེ་འདུག། མངོན་གསལ་དུ་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ 
ཐོ་བཀོད་འདི་ནང་ལུ་ བར་དོན་ཚུ་ དུས་མཐུན་མ་བཟོ་བར་བཞག་ནུག། 

ཆ) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་གྱངས་ཁ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་དོན་ལུ་ གཅིག་མཚུངས་ཐབས་ཤེས་
མེདཔ་སྦེ་ མཐོང་ཅི། གནད་དོན་ལ་ལུ་གཅིག་ནང་ལུ་ ངེས་གསལ་རིང་ཚད་ཆ་ཤས་གཅིག་ ལམ་སོ་སོ་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་
དང་ ལ་ལུ་གཅིག་ནང་ལུ་ ལམ་ཡངོས་རོགས་གཅིག་ག་ར་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་འདུག། འདི་བཟུམ་བྱུང་ཡདོ་མི་འདི་ སོ་ནམ་
ཞིང་ལམ་ མིང་བཏགས་ནི་གི་གནད་རིམ་ གཞི་བཙུགས་མ་འབད་མི་ལས་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ ཁ་གསལ་ དོན་མཚམས་༣.༡༣.༢ (ས་ོ
ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུའི་མིང་བཏགས་ཐངས་ཤ་ོམཚུངས་མེདཔ་) ནང་ལུ་ གྲོས་སྟུན་འབད་ཡདོཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ ལམ་སོ་སོ་སྦེ་ 
ངེས་གསལ་ཆ་ཤས་ཙམ་གྱི་རིང་ཚད་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡདོ་མི་འདི་གིས་ ལམ་ཡོངས་རོགས་གི་རིང་ཚད་ངོ་མའི་ནང་ལུ་ རྩིས་
བསོམས་མི་བྱུང་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་མས། འདི་འབདཝ་ལས་ གྱངས་ཁ་དང་ རིང་ཚད་ཀྱི་བདེན་པ་ནང་ལུ་ ཁུངས་ལན་མེདཔ་ཨིན་
མས། འདི་བཟུམ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་༣.༡༣ དང་ ཁ་གསལ་ ཟུར་སྦྲགས་༦ པའི་ནང་བཀོད་ཡདོཔ་ཨིན།  
ཐིག་ཁྲམ་༣.༡༣: སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ ཆ་ཤས་ཐགོ་ལས་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡདོཔ།  

རིམ་
ཨང་། 

སོ་ནམ་ཞིིང་ལམ་གྱི་མིང་།  རིང་ཚད  
(ཀི་ལོ་མི་ཊར) 

རྒེད་འོག་དང་
རོང་ཁག 

འགོ་བཙུགས་
མཚམས།  

མཇུག་བསྡུ་
མཚམས།  

1 པ་ཆུ་ཊར་ལས་ སི་རི་ན། 4 ཕུན་ཚོགས་གླིང་། 
ཆུ་ཁ།  

པ་ཆུ་ཊར། ཁུ་རི། 
2 སི་རི་ན་ལས་ མ་བྱུར་བ། 5 
3 མ་བྱུར་བ་ལས་ བཀྲིས་ལྡིང་ཁ། 4 
4 བཀྲིས་ལྡིང་ཁ་ལས་ གླིང་ལན། 5 
5 གླིང་ལན་ལས་ མཱལ་སྦེ་སི། 3.6 
6 མཱལ་སྦེ་སི་ལས་ ཁུ་རི། 1.5 
1 ལྕགས་ཅི་ལས་ ཕུན་སུམ་སྒང་། 3.2 གེ་གསར་གླིང་། 

རྩི་རང་།  
ལྕགས་ཅི། མ་ཎི་ཌ་ར། 

2 པདྨ་ཐང་ལས་ ཕུན་སུམ་སྒང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ།  1.8 
3 མ་ཎི་ཌ་ར་ལས་ པདྨ་ཐང་། 5.63 

པར་རིས་༣.༡༧: ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་དང་ ས་ོནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ཡདོ་པའི་ ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་རིང་ཚད།  

11257.16

11257.16
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1 ནུམ་འཁོར་མ་ལས་ ཉིམ་ཚོ་རིང་ཌ་ར།  1.9 བར་གཤོང་། རྩི་
རང་། 

ནུམ་འཁོར་མ་ 
(རྒེད་འོག་ལྟེ་བ) 

ཁར་ཀ་བྷ་དུར་
པའོ་དྲིལ། 2 སྒང་ཐོ་ཁ་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ (བིར་ཁ་བྷ་དུར་ལས་ 

བསོད་ནམས་སྒྲོལ་མ་ཡང་ན་ ཐཱན་ཌ་ར་ཚུན)  
8.9 

3 སྒོམ་སན་ཌ་ར་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ།  2.8 
4 མ་ཎི་དྲང་ར་ལས་ ཁར་ཀ་བྷ་དུར་པའོ་དྲིལ་ཚུན།  5.73 
1 འབྲུག་རྒྱལ་ལས་ ལྕགས་རི་ཟམ་པ་ཚུན།  4 བཙན་ཏོ། སྤ་རོ། འབྲུག་རྒྱལ། ཤཱ་ན། 
2 ལྕགས་རི་ཟམ་པ་ལས བཟང་ཁ་ཚུན།  5 
3 བཟང་ཁ་ལས་ ཤཱ་ན་ཚུན།  5 
 

ཇ) འབྲུག་གི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་མའི་ དནོ་མཚན་༡༨(༡༠) དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ལུ་ འབྲུག་གཞུང་
ལུ་ རྒྱབ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་འཁོར་ལམ་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་གནད་ཚད་དང་ མཐུད་འབྲེལ་ཚུ་གི་དུས་རིམ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ 
འགན་དབང་སོད་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ དོན་མཚན་༡༩(༧) གིས་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ལུ་ འཁོར་ལམ་ས་འཛོམས་ཀྱི་དོན་
ལུ་ འཁོར་ལམ་གྱི་འཆར་གཞི་ བཟོ་སྐྲུན་ རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ ཡར་དྲག་བཏང་ནི་གི་དབང་ཚད་སོད་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ 
འདི་བཟུམ་གྱི་ལཱ་འགན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དོན་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཁོར་ལམ་ས་འཛོམས་ཀྱི་ 
བར་དོན་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་འདི་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་མས།  

ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལན་གསལ་ལུ་ ཁོང་གིས་ད་ལྟ་ོལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡདོ་པའི་སྒྲིག་བཀོད་འདི་ ས་གནས་
གཞུང་ཚུ་ལུ་ ལམ་གྱི་ཐ་ོགཞུང་ཐ་ོབཀོད་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་བྱིན་ནི་ཨིན་རུང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་/དུས་མཐུན་བཟ་ོནིའི་འགན་ཁུར་
དེ་ ས་གནས་གཞུང་ས་ོས་ོཚུ་ལུ་རག་ལས་ཟེར་བཤད་ཅི། ད་རུང་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཤད་མི་ནང་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་
གིས་ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་གོང་འཕེལ་གྱི་ཐ་ོགཞུང་བཀོད་ནིའི་དནོ་ལས་མ་འངོ་ཚུན་ ལས་ཁུངས་ལུ་འགན་འཁྲི་མི་འཁྲི་ནི་ཨིནམ་དང་ 
དེ་ཡང་ ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་མཐུད་འབྲེལ་ཚུ་རྒྱ་སམོ་སྦེ་ཡདོཔ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ཁ་གཏརོ་ཏེ་ཡདོཔ་ལས་ ལཱ་
འདི་གི་དནོ་ལས་ ལས་ཁུངས་ལུ་མི་སབོས་ཁ་སྐོང་དགོཔ་འངོ་ཟེར་ཨིན་མས།  

༣.༡༥.༢ ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་དབྱེ་ཁག་བཟ་ོམི་ནང་ ཆད་སྐྱོན། 

ཀ) འབྲུག་གི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་མའི་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཁོར་ལམ་མཐུད་འབྲེལ་གྱི་དབྱེ་ཁག་ ལྔ་ལུ་དབྱེ་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་
ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ལམ་ཚུ་དང་ རོང་ཁག་འཁོར་ལམ་ཚུ་ ཁྲོམ་སྡེའི་འཁོར་ལམ་དང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ དེ་ལས་ ལྷོད་ལམ་
ཚུ་ཨིན་པས། འབྲུག་གི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༧༧ པའི་ནང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་
ནང་གི་འཁོར་ལམ་གྱི་རིགས་ག་རའི་ ཚད་གཞི་དང་དགོས་མཁོའི་གསལ་བཀོད་ དེ་ལས་ སྤུས་ཚད་ཚུ་ བཟོ་ནི་དང་གཏན་
འབེབས་འབད་དགོ་པའི་འགན་དབང་འདུག།  

ཁ) འབྲུག་གི་ལམ་གྱི་དབྱེ་ཁག་དང་ འབྲེལ་མཐུད་བར་དོན་༢༠༢༠ ཅན་མ་དཔེ་སྐྲུན་འབད་མི་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་ མི་
དམངས་ལུ་ འཁོར་ལམ་དབྱེ་ཁག་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་སྐོར་ལས་ བར་དོན་དང་ ལམ་སོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་
ནང་ལུ་ དབྱེ་ཁག་ཤོ་མཚུངས་དང་གཅིག་སྒྲིལ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན་པས། དེ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་འཁོར་ལམ་གྱི་རིགས་ག་
རའི་ ངེས་ཚིག་དང་ ཐབས་རིག་གི་ཚད་གཞི་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ཡང་ཨིན།   
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ག) འཁོར་ལམ་བཀོད་རིས་ བཟོ་སྐྲུན་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལམ་སོན་༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་ འབྲུག་གི་འཁོར་ལམ་དབྱེ་ཁག་དང་ འབྲེལ་
མཐུད་བར་དོན་༢༠༢༠ ཅན་མ་འདི་ནང་ སོ་ནམ་གྱི་ས་ཞིང་/གཡུས་ཚན་ཚུ་ལུ་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་བའི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་ 
ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་འཁོར་ལམ་དབྱེ་ཁག་ཆེ་བ་དང་ འདྲ་མཉམ་ཡོད་མི་ དེ་ཡང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཐེན་སྐྱེད་ཚུ་ ཁྲོམ་
ཁར་འགྲུལ་སྐྱེད་འབད་ཚུགས་པའི་འཁོར་ལམ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ བཀོད་དེ་འདུག། 

 ལྷོད་ལམ་གྱི་དབྱེ་ཁག་ནང་ ཚུད་པའི་འཁོར་ལམ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

  ཀ) ནགས་ཚལ་འཁོར་ལམ། 
  ཁ) གསོ་བའི་འཁོར་ལམ། 

ག) གསོ་བའི་འཁོར་ལམ། 
ང་) ཤེས་རིག་འཁོར་ལམ། 
ཅ) རྒྱང་འཕྲིན་འཁོར་ལམ། 
ཆ) གློག་མེའི་འཁོར་ལམ། 
ཇ) སྒེར་སྡེའི་འཁོར་ལམ། 
ཉ) ལས་འགུལ་འཁོར་ལམ། 
ཏ) མི་དམངས་གཙུག་སྡེའི་འཁོར་ལམ། 
 

   ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མངོན་
གསལ་བྱུང་མི་ནང་ འཁོར་ལམ་ཚུ་ གསོ་བ་དང་ཤེས་
རིག་ རྒྱང་འཕྲིན་དང་ མི་དམངས་གཙུག་སྡེ་ དེ་ལས་
རྒེད་འོག་ལྟེ་བའི་འཁོར་ལམ་ ལ་སགོས་པའི་ དབྱེ་ཁག་
སོ་སོའི་འོག་ལུ་ དབྱེ་སྟེ་ཡདོ་མི་ཚུ་ག་ར་ སོ་ནམ་ཞིང་
ལམ་གྱི་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་ བཟ་ོསྐྲུན་འབད་དེ་འདུག། 
དེ་བཟུམ་མའི་ལས་ས་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་༣.༡༤ པ་ནང་བཀོད་
དེ་ཡོད། 

ག) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལུགས་མཐུན་གྱི་
དབྱེ་ཁག་མིན་པའི་ ལམ་ཚུའི་ངོས་འཛིན་དང་དབྱེ་ཁག་ནང་ 
“སྤྱི་འོག་གི་ལམ་ཚུ་” ཟེར་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡདོ་པའི་
ཤེས་རོྟགས་བྱུང་ཡི། 

ང་) འཁོར་ལམ་དབྱེ་ཁག་སྦེ་བཟོ་མི་འདི་གིས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ནང་ཚུད་པའི་འཁོར་ལམ་གཞན་མི་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་
ནི་དང་ གོང་འཕེལ་བཏང་ནི་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ འཁོར་ལམ་དབྱེ་ཁག་བཟོ་ནིའི་ འཆར་གཞི་ལུ་ཐོགས་ཕོགས་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ སོ་
ནམ་ཞིང་ལམ་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་དངུལ་ལུ་ཡང་ ཐོགས་ཕོགས་ནི་ཨིན་པས། དེ་གིས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་གནས་སྡུད་ཚུ་ཡང་ 
བསྒྱུར་བཏང་སྟེ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་ལུ་ བར་ཆད་བྱུང་ནི་ཨིན། 

ཐིག་ཁྲམ་༣.༡༤: སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་ གྲབ་ཡདོ་
པའི་ལས་ས་གཞན་ཚུ། 
ཨང་། ལས་ས་ཚུ་གི་དབྱེ་ཁག་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠-༢༠༢༡ ཚུན་ 

ཟད་སངོ་བསོམས་(དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

1 ཟམ་ཚུ།        9.47  
2 ས་གཞི་གོང་འཕེལ།          2.45  
3 མི་ལམ།       2.23  
4 རྒེད་འོག་ལྟེ་བའི་འཁོར་ལམ།     1,962.96  
5 རྟ་ལམ།         37.33  
6 པ་ཝར་ཊི་ལར་ལམ།         52.95  
8 ལས་ས་གཞན་ཚུ།        40.40   

ཡོངས་བསོམས།        2,107.78  
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༣.༡༥.༣ ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་ཚུའི་མིང་བཏགས་ཐངས་གཅིག་མཚུངས་མེདཔ། 

ཀ) འབྲུག་གི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༡༤ 
པའི་ནང་ “ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་དང་ ཡང་ན་ ས་གནས་
གཞུང་གི་ས་ཁོངས་ནང་ ཚུད་ཡོད་པའི་འཁོར་ལམ་ཚུ་ ཁྱབ་
བསྒྲགས་འབད་ཐོག་ལས་ འཁོར་ལམ་འདི་ བཅའ་ཡིག་འོག་
ལུ་ ཚུད་པའི་ས་དང་ཆུ་གི་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་ འཁོར་ལམ་འདི་
ལུ་ མིང་བཏགས་དགོཔ་དང་ ཡང་ན་ མིང་སོར་སྒྱུར་འབད་
དགོ། ” ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག། 

ཁ) ད་ལྟོའི་གནས་སངས་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ འཁོར་ལམ་གྱི་མིང་
བཏགས་ནིའི་ ལམ་ལུགས་ལེ་ཤ་ཅིག་འདུག། འཁོར་ལམ་གྱི་མིང་ཚུ་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་དང་ ཡང་ན་ འགོ་བཙུགས་ས་དང་འགྱོ་
སའི་ས་གནས་ཚུ་ མཉམ་སརོ་འབད་དེ་ མིང་བཏགས་ནིའི་སོལ་ཡང་འདུག གནད་དནོ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ འཁོར་ལམ་གྱི་མིང་ཚུ་ 
རང་སོའི་ས་སྒོ་ནང་ཚུད་མི་དང་འཁྲིལ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཐོག་ལས་ མིང་བཏགས་ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་ སོ་
སོར་དབྱེ་སྟེ་འདུག། 

ག) ད་ལྟོའི་གནས་སངས་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ འཁོར་ལམ་གྱི་མིང་བཏགས་ནིའི་ ལམ་ལུགས་ལེ་ཤ་ར་འདུག། སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་
མིང་གནས་ངོས་བཟུང་འདི་ཡང་ འཁོར་ལམ་ངོས་འཛིན་གྱི་དོན་ལུ་དང་ འཇོན་དྲགས་ཅན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་དང་ གནས་ཚད་སོ་སོའི་ 
གྲོས་ཆོད་བཟོ་ནིའི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ ཁག་ཆེ་ནི་ཨིན་པས། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་མིང་བཏགས་ཐངས་ནང་ མི་
མཐུན་པས།  

ང་) སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ མིང་གནས་ངོས་བཟུང་ནང་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་དང་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་མ་གཏོགས་ བཅའ་ཁྲིམས་ བཅའ་
ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ དེ་ལས་ ལམ་སོན་ཚུ་ནང་ གཞི་རྟེན་ཚུ་ མིང་བཏགས་ནིའི་སྐོར་ལས་ ཚད་གཞི་ཅིག་ཚུད་དེ་མིན་འདུག དེ་
བཟུམ་མའི་མ་མཐུནམ་ཚུ་ ལམ་སནོ་ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་བྱུང་སྟེ་འདུག། 

༣.༡༥.༤ ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་དབྱེ་ཁག་བཟ་ོནི་ནང་ ཆད་སྐྱོན་བྱུང་ཡདོཔ། 

ཀ) འབྲུག་གི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༡༧༩ པའི་ནང་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ ས་གནས་གཞུང་གིས་ འཁོར་
ལམ་བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་དནོ་ལུ་ མ་ཡིག་ཅིག་རྒྱུན་སྐྱོང་དགོཔ་སྦེ་འདུག། བར་དོན་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་སྒྲིག་བཀོད་འདི་ 
འཁོར་ལམ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ནང་འཁོད་དེ་འདུག། 

ཁ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་དང་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་གཉིས་ཀྱི་ བར་དོན་ཚུ་ནང་ མ་མཐུནམ་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་དང་རོང་ཁག་གི་གནས་ཚད་ནང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་མི་བར་དོན་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ད་ ལས་སྡེ་
ས་མང་གི་ བར་དོན་བྱ་རིམ་ཚུ་ཡང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་དཔའ་བཅམ་ཅི། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མངོན་

འཁོར་ལམ་གྱི་མིང་བཏགས་ནིའི་ ལམ་ལུགས་ལེ་ཤ་ཅིག་འདུག། 
འཁོར་ལམ་གྱི་མིང་ཚུ་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་དང་ ཡང་ན་ འགོ་
བཙུགས་ས་དང་འགྱོ་སའི་ས་གནས་ཚུ་ མཉམ་སོར་འབད་དེ་ མིང་
བཏགས་ནིའི་སོལ་ཡང་འདུག གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ འཁོར་
ལམ་གྱི་མིང་ཚུ་ རང་སོའི་ས་སྒོ་ནང་ཚུད་མི་དང་འཁྲིལ་ ངོས་
འཛིན་འབད་ཐོག་ལས་ མིང་བཏགས་ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སོ་ནམ་
ཞིང་ལམ་ཚུ་ སོ་སོར་དབྱེ་སྟེ་འདུག། 
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གསལ་བྱུང་མི་ནང་ བར་དོན་ཚུ་ མ་མཐུནམ་དང་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་ཚུ་ གཙོ་བོ་ར་ ཡིག་ཆ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་མི་
དང་ རོང་ཁག་དང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནས་ཚད་ནང་ གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་ཐབས་ལམ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། 

ག) རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་ཐོ་བཀོད་ཡོངས་རོགས་སྦེ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་མིན་འདུག། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ མངོན་གསལ་བྱུང་མི་ནང་ རྒེད་འོག་དག་པ་ཅིག་ནང་ ཡིག་ཆ་འདི་ ཨེག་སིལ་ཤོག་ལེབ་ (excel sheet) དང་ 
ཡང་ན་ ཐོ་དེབ་མ་ཡིག་ནང་སྦེ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ཡདོ་རུང་ ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ གཉིས་ཆ་ར་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་པས། ཨེག་སིལ་ནང་
རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་མི་ བར་དོན་ཚུ་ཡང་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་འཆར་གཞིའི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ཡོངས་
རོགས་དང་ངེས་བདེན་མེན་པའི་ དགོས་པ་ཡོད་མི་འདི་གི་ དཔེ་ཚད་ཅིག་ པར་རིས་༣.༡༨ ནང་ བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
པར་རིས་3.༡༨: རྒེད་འགོ་བདག་སྐྱོང་དང་ ཞབས་ཏགོ་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་བར་དནོ་ རྒྱུན་
སྐྱོང་འཐབ་མིའི་དཔེ་ཚད། 

 
འབྱུང་ཁུངས་: རྒེད་འགོ་རྒྱ་སྐྱེད་འགོ་དཔོན་དང་ ས་ོནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་ཐོ་བཀོད་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ཡདོཔ། 

 
འབྱུང་ཁུངས་: ཞབས་ཏགོ་ལྷན་ཁག་འགོ་གི་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་ཐ་ོབཀོད་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་
ཡདོཔ།  

ང་) དེ་མ་ཚད་ རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་མི་བར་དནོ་གྱི་སྒྲིག་བཀོད་ཚུ་སོ་སོ་ཡདོཔ་ད་ དེ་ཚུ་ འགོ་དཔོན་རང་སའོི་རོྩལ་སྒྲུབ་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནུག། དེ་ཚུ་ འཁོར་ལམ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ སྒྲིག་བཀོད་ལས་འགལ་
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བ་ཨིན་པས།  

ཅ) ལས་ཁུངས་ལྟེ་བ་ནང་ བར་དནོ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་མི་ཚུ་ མཐུན་མིན་ཡོད་མི་འདི་ གཙོ་བོ་ར་ རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ ཐོ་བཀོད་ཚུ་དུས་
མཐུན་མེདཔ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། ལས་ཁུངས་ལྟེ་བ་ དཔེར་ན་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་དང་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ དེ་ལས་ དགའ་
སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཚུ་གིས་ རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ལས་ བར་དོན་ཚུ་ ནམ་དགོཔ་ཅི་ བར་དོན་ཚུ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ 
བཏང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ རྒེད་འོག་ནང་ ཡིག་ཆ་ཚུ་དུས་མཐུན་བཟོ་སྟེ་མིན་འདུག། ཡིག་ཆ་ཚུ་ འཛལོ་བ་མེདཔ་ངེས་བདེན་བཟོ་ནིའི་
དོན་ལུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་ནིའི་ ཚད་འཛིན་གྱི་བྱ་རིམ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ རྒེད་འགོ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ར་ བར་དོན་ཚུ་
མཐུན་མིན་སྦེ་འདུག།  

ཆ) འཁོར་ལམ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ ཁྲིམས་དོན་༥༢ པ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་གིས་ རང་
སོའི་ས་ཁོངས་ནང་ཕོགས་པའི་འཁོར་ལམ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་བར་དོན་ཚུ་ བཀོད་སྒྲིག་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ འཁོད་དེ་འདུག། ཨིན་རུང་ བར་དོན་ཚུ་ དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་ལྷདོཔ་ད་རྐྱངམ་ཅིག་ཕུལ་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ 
སྒྲིག་མཐུན་བཟོ་ཐོག་ལས་ ཕུལ་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཅིག་ཅིག་མིན་འདུག། འབྲུག་གི་འཁོར་ལམ་དབྱེ་ཁག་དང་ འབྲེལ་མཐུད་བར་
དོན་༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཐོག་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་དང་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་བར་དོན་ཚུ་ འཁོད་དེ་ཡོད་མི་ལུ་ དགའ་འཚོར་ཡོད། འཁོར་ལམ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༦ 
ཅན་མའི་ནང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ བར་དོན་ལེན་ནིའི་ཐད་ཁར་ རྒེད་འོག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ལུགས་མཐུན་གྱི་ཐོག་
ལས་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་མེདཔ་བཟུམ་ཅིག་འདུག། དཔེར་ན་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ནང་ལས་ བཏོན་མི་གནས་སྡུད་ཚུ་གིས་ 
ས་གནས་འདི་ནང་ ལས་ས་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་སྦེ་ སོན་དོ་ཡོད་རུང་ དེ་ཚུ་གིས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་མིང་ཚུ་ མི་འདྲ་དོ་
ཡོད་མི་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་༣.༡༥ ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡདོཿ 

ཐིག་ཁྲམ་༣.༡༥: ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་མིང་ཚུ་ མ་མཐུནམ། 

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་འགོ་ལུ་ ལས་ས་དབྱེ་ཕྲན་ནང་ སོ་
ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་མིང་།  

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བྱིན་ཡདོ་པའི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་
མིང་། 

འོང་ཆི་ལུ-རཱ་ཤུ་དགོན་པ་ བརང་ས་ཆི་ལུ་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ 
ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢.༥༥  

འོང་ཆི་ལུ་ལས་  མངའ་ཚང་ལས་བརྒྱུད་དེ་ འུ་ལིག་ཏང་
ཚུན་གྱི་ རྒེད་འོག་འཁོར་ལམ། 

ཅང་ཆུང་-འོང་ཆི་ལུ་ཚུན་གྱི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཉམས་
བཅོས།  

ངང་ཤིང་-འུ་ལིག་ཏང་ཚུན་གྱི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ ནམ་བྱཱར་
གྱི་ཉམས་བཅོས་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་། 
ཅང་ཆུང་-འོང་ཆི་ལུ་ཚུན་གྱི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཉམས་
བཅོས། 
ངང་ཤིང་-འུ་ལིག་ཏང་ཚུན་གྱི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ ནམ་
བྱཱར་གྱི་ཉམས་བཅོས་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་། 
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ཇ) གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ལྟར་ ལས་སྡེ་སོ་སོ་ཚུ་གིས་ མིང་མ་འདྲཝ་བཏོན་མི་འདི་གིས་ འཆར་དངུལ་དོན་སྨིན་ཅན་
སྦེ་ བགོ་སྐལ་འབད་ནི་ནང་ བར་ཆད་རྐྱབ་ནི་ཨིན་པས། དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ གཞན་ལུ་བར་དོན་དགོཔ་འཐོན་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ 
ཕན་མི་ཐོགས་ནི་ཨིན་པས། 

ཉ) ལས་སྡེ་སོ་སོ་ཚུ་གིས་ བརྟགས་ཤིང་མ་དཔྱད་པར་ མིང་ཚུ་མ་མཐུནམ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་ཡང་ མིང་བཏགས་ནིའི་ ཚད་
གཞི་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་དང་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ སྤྱིར་བཏང་གི་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་ནང་ འགན་ཁག་མ་འབག་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་
ནུག། རྟེན་གཞིའི་སྤྱིར་བཏང་ འཆར་གཞི་དང་ གོང་འཕེལ་ དེ་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལམ་སོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འཁོར་ལམ་དང་
སྒྲིང་ཁྱིམ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ དབྱེ་ཁག་ཚུ་ ཚུན་མཐུན་བཟོ་ནི་ནང་ འབད་བརོྩན་མ་སྐྱེད་པར་འདུག། 

 

 

 

 

ངང་ཤིང་-འུ་ལིག་ཏང་ཚུན་གྱི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ ནམ་
བྱཱར་གྱི་ཉམས་བཅོས་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་། 
ངང་ཤིང་-འུ་ལིག་ཏང་ཚུན་གྱི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ ནམ་
བྱཱར་གྱི་ཉམས་བཅོས་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་། 
ཟོ་བོལ་འུང་- གཏེར་ཕུག་ཚུན་གྱི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ 
ཉམས་བཅོས།  
ངང་ཤིང་ལས་ འུ་ལིག་ཏང་ཚུན་དང་ ན་ནོང་ལས་ ཚ་
རྩིས་ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ (ནམ་བྱཱར་ལུ་གནོད་སྐྱོན་
ཕོགས་མི་) གྱི་ ས་རུད་ཆད་མི་ཚུ་སེལ་ནི།   
སྐྱོང་གཞི་ཁ་དང་ ནོརབུ་བཀྲིས་ དེ་ལས་ ནེ་པ་ཁ་སོ་ནམ་
ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན། 

སྐྱོང་གཞི་ཁ་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ། 

ཤེས་མངའ་ནང་སོབ་གྲྭ་ལས་ སྐྱོང་གཞི་ཁ་ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་
ཞིང་ལམ་ (ཀི་ལོ་མི་ཊར་༣.༥) གྱི་དོན་ལུ་ གཏན་
འཇགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན། 

སྐྱོང་གཞི་ཁ་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ། 

ཟའོ་ཟླ་ས་དང་སོད་ཅས་མཁའ་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ནང་ 
ཡུར་ཟམ་བཟོ་སྐྲུན། 

ཟའོ་ཟླ་ས་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ། 

བྱ་རི་སྒང་ལས་ ཟའོ་ཟླ་ས་ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ 
ཉམས་བཅོས། 

ཟའོ་ཟླ་ས་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ། 
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ལེའུ་༤ པ་: གྲོས་འདེབས། 

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རོྟག་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འོག་གི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ བཟོ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ 
དབང་འཛིན་དང་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་གི་གོང་འཕེལ་དང་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ ཡར་དྲག་བཏང་
ཐབས་ལུ་ འོས་ལན་གྱི་ཐབས་ལམ་དང་བཅོ་ཐབས་ཚུ་ ལྷན་ཐབས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། 

གྲོས་འདེབས་ཚུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་ འོས་ལན་དང་འབྲེལ་ཆགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་
དང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ལས་ བསམ་འཆར་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡི། ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཁོར་ལམ་ག་
རའི་ འགོ་ཁྲིད་འབད་མི་ལས་སྡེ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ དོན་འགྲེལ་གྱི་སྐབས་ལུ་ མ་འགྲིག་པའི་གནས་སངས་
ཚུ་འབྱུང་ཡི། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འདི་ འགོ་ཁྲིད་འབད་མི་ ལས་སྡེ་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ བརྩི་
དགོ་མི་འདི་ཡང་ འབྲུག་གི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༡༡ པ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཨིནམ་ད་ དེ་ནང་ “ལྷན་ཁག་གི་
མངའ་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འདི་ འཁོར་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་ འགན་ཁག་འཁྲི་མི་ཅིག་ཨིནམ་ད་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་
འཁོར་ལམ་ག་རའི་ རྒྱལ་ཡོངས་དབང་འཛིན་ཅིག་ཨིན་” ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འདི་ 
རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་གི་གོང་འཕེལ་དང་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ ཡར་དྲག་བཏང་ཐབས་ལུ་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་བསལ་
ནིའི་ འགན་ཁག་ཅན་གྱི་ལས་སྡེ་གཙོ་བོ་ཅིག་སྦེ་བཞག་སྟེ་ཡོད།  

༤.༡ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་ གོང་འཕེལ་བཏང་ནི་ནང་ ལམ་སནོ་འབད་ཐབས་ལུ་ ཐབས་
བྱུས་ཀྱི་འཆར་གཞི་/འཆར་གཞི་ཨམ་བཟ་ོདགོཔ།   

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ འཁོར་ལམ་མཐུད་འབྲེལ་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ནང་ལས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་རིང་ཐུང་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༡,༢༥༧.༡༦ ཡོད་
མི་འདི་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༦༡.༦༣ འཐོན་མས། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་ གོང་འཕེལ་བཏང་ནི་གི་དནོ་ལུ་ གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་འཆར་
གཞི་ཅིག་བཟོ་སྟེ་མེདཔ་སྦེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ འཁོར་ལམ་
ལས་སྡེའི་འཆར་གཞི་ཨམ་༢༠༠༧-༢༠༢༧ ཅན་མ་གསར་བཟོ་འབད་མི་ནང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གོང་འཕེལ་གྱི་སྐོར་ ཚུད་དེ་མིན་འདུག། 

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཐབས་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་གཏད་དང་གོང་འཕེལ་དང་འཁྲིལ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གོང་འཕེལ་བཏང་ནི་དང་ གཅིག་སྒྲིལ་དང་
གཅིག་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གོང་འཕེལ་དང་འབྲེལ་བའི་ ལམ་སོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕུགས་ལུ་ཕན་པའི་འཆར་གཞི་
དང་ ཡང་ན་ འཆར་གཞི་ཨམ་བཟ་ོདགོཔ་འདུག། དེ་གིས་ རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ ལོ་བསར་འཆར་གཞི་གི་དནོ་ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་ 
བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་དང་གཙོ་རིམ་སྒྲིག་ནི་ནང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པས།   

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་གི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་ཚུ་གྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལམ་སེལ་ལས་
ཁུངས་འདི་ འཁོར་ལམ་ཆ་མཉམ་གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་དབང་འཛིན་ཅིག་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ རྒྱབ་ཁབ་ནང་གི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་དང་འབྲེལ་
བའི་ རྟེན་གཞི་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ འཆར་གཞི་དང་གོང་འཕེལ་ནང་ ལམ་སོན་འབད་ཐབས་ལུ་ ལམ་སོན་སབ་ཁྲ་དང་ཡང་ན་ ཐབས་བྱུས་
ཀྱི་འཆར་གཞི་ཅིག་བཟོ་དགོཔ་འདུག། 
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༤.༢ ཞབས་ཏགོ་ལྷན་ཁག་གིས་ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་ས་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ནང་ གཙུག་སྡེའི་གཞི་བཀོད་ཚུ་
མཉམ་སྡེབ་འབད་དགོཔ། 

ད་རེས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གོང་འཕེལ་གྱི་ ལྟ་རོྟག་འབད་ནི་ནང་ འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་འགན་འཁུར་འདི་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་དང་ 
ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ཕགོས་ཏེ་འདུག། འབྲུག་གི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་མ་
དང་འཁྲིལ་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འདི་ འཁོར་ལམ་ཆ་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་དབང་འཛིན་སྦེ་ ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ཡོད་རུང་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ སོ་ནམ་སྡེ་ཕྲན་ལམ་རིམ་གྱི་འོག་ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་ལས་ས་ཚུ་དང་
འབྲེལ་བའི་ འཆར་གཞི་དང་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ འགན་ཁུར་འབག་སྟེ་འདུག། ལྷན་ཁག་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་འཆར་གཞི་
དང་གོང་འཕེལ་གྱི་ ལམ་སོན་དང་ལག་དེབ་ལེ་ཤ་ར་ ཕྱིར་སོད་འབད་ནུག། དེ་གིས་སྦེ་ ཁྲིམས་དནོ་འདི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་མ་ཚུགས་པའི་
གདོང་ལེན་ལེ་ཤ་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་གི་བྱ་རིམ་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་དང་འཇོན་དྲག་གི་ཐོག་ལས་ གྲུབ་མི་ཚུགས་ནི་དང་ རྟེན་
གཞི་ཚུ་གི་སྤུ་ཚད་ཡང་ སོན་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།  

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་གི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁུར་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བགོ་སྐལ་འབད་ནི་
དང་ འཁྲི་འགན་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ད་ལྟོའི་གཞི་བཀོད་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་དང་ ལག་ལེན་དོན་སྨིན་ཅན་དང་ འཁོར་
ལམ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ སྤུས་ཚད་དང་ལནམ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་སོན་དགོཔ་འདུག། གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ལམ་
ལུགས་ཤོ་མཚུངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གོང་འཕེལ་དང་འབྲེལ་བའི་ ལམ་སོན་དང་ལག་དེབ་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་
འདུག། 

༤.༣ ས་ོནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་དང་དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ དེ་ལས་ ཞབས་ཏགོ་ལྷན་ཁག་དང་རྒྱལ་ཡངོས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་
འཛམོས་ལྷན་ཚགོས་ཚུ་མཉམ་འབྲེལ་མཛད་དེ་ ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་ཚུའི་འགན་དབང་བསར་སདོ་འབད་ཐབས་ལུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་འབྲེལ་
མཐུན་བཟ་ོནིའི་ལྷན་ཐབས་འབད་དགོཔ།  

འབྲུག་གི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་མའི་ནང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འདི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོད་པའི་ལམ་ར་རའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་
དབང་འཛིན་སྦེ་འགན་དབང་བཀོད་ཡོདཔ་དང་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ (ཁྲོམ་སྡེ་ རོང་ཁག་དང་ རྒེད་འོག་ཚུ) ལུ་ ལྷོད་ལམ་ཚུ་བརྩིས་
པའི་ ཁོང་ར་ཚུ་གིས་བཟོ་སྐྲུན་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡོད་པའི་ལམ་ག་ར་བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་ལཱ་འགན་གནང་སྟེ་འདུག།  

ཧེ་མ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་ དེ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་ལཱ་འགན་ཚུ་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ལུ་
ཕོག་ཡོདཔ་ལས་ ལྷན་ཁག་དེ་གིས་ མཛོད་ཐོ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡོདཔ་དང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་སབ་དེབ་བཟོ་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ སོ་ནམ་
ཞིང་ལམ་ཚུ་གོང་འཕེལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་སོན་དང་ལག་དེབ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ར་ཕྱིར་སོད་འབད་དེ་འདུག། ལོག་ཤུལ་ལས་ ལྷན་ཁག་
འདི་གིས་ མཛདོ་ཐོ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་དང་ སབ་དེབ་དུས་མཐུན་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ ལམ་སོན་དང་ལག་དེབ་ཚུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་ནིའི་ལཱ་
ཚུ་འཕྲོ་གཅད་དེ་ཡོད་རུང་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་སོ་ནམ་ལས་ཚན་ཚུ་གིས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུའི་འཆར་གཞི་དང་ འཆར་
དངུལ་བརྩམ་ནིའི་ལཱ་འགན་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་འབག་སྟེ་འདུག། འབྲེལ་ཡདོ་ལས་སྡེ་འདི་ལུ་ འགོ་འཁྲིད་ལས་སྡེ་གི་ལཱ་འགན་ཚུ་
བཀལ་ཏེ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་གོང་འཕེལ་དང་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་འགན་དང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་གོང་འཕེལ་དང་འཛིན་སྐྱོང་
ལུ་དབང་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ལམ་སོན་དང་ལག་དེབ་ས་ཚོགས་ཚུ་ བདག་འཛིན་འབད་ནིའི་འགན་འཁུར་བཀལ་དགོཔ་ཨིན།  
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དེ་འབདཝ་ལས་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་འདི་ལུ་ འགོ་འཁྲིད་ཀྱི་ལཱ་འགན་འབག་ནི་ལུ་ལྷན་ཐབས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ 
འབྲེལ་ཡདོ་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ཚུལ་མཐུན་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་གྱི་སྒོ་ལས་ ལཱ་འགན་ཚུ་སོྤ་སརོ་འབད་དགོཔ་ཨིན།  

༤.༤ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ འཆར་དངུལ་ཆ་འཇོག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ གཞི་བཀོད་དང་དཔེ་རིས་ དེ་ལས་ ཟད་སངོ་ཚད་
དཔག་ཚུ་དགོ་པའི་ ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ། 

འཆར་དངུལ་ཆ་འཇོག་དང་ ཟད་སངོ་མཐའ་མམ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་སོམ་ཆགས་ཡདོ་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འཆར་དངུལ་གྲོས་
འཆར་དང་ ཆ་འཇོག་ དེ་ལས་ བསྐྱར་གསོ་འབད་མི་ཚུ་ འོས་ལན་གྱི་འཆར་དངུལ་བགོ་བཀྲམ་གྱི་དོན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་
འདུག། འཆར་དངུལ་གྲོས་འཆར་དང་གཅིག་ཁར་ གཞི་བཀོད་དང་དཔེ་རིས་ དེ་ལས་ ཟད་སོང་ཚད་དཔག་ཚུ་ ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ཡདོ་
རུང་ ད་ལྟོའི་གནས་སངས་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ བརྟག་ཞིབ་དང་གཞི་བཀོད་ དེ་ལས་དཔེ་རིས་ཚུ་ འཆར་དངུལ་ཆ་འཇོག་འབད་ཚར་
ཞིན་ན་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ བཟོ་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ འཆར་དངུལ་གྲོས་འཆར་སྐབས་ལུ་ ཨང་རྩིས་ཚུ་ ཕོ་ཚོད་དཔག་སྟེ་ 
བཙུགས་བཙུགསཔ་ཨིན་པས། ལས་ས་ཚུ་གི་དོན་ཚུ་ འཆར་དངུལ་ངེས་དོན་དགོཔ་འདི་ འཆར་དངུལ་ཆ་འཇོག་འབད་ཚར་ཞིན་ན་
རྐྱངམ་ཅིག་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ལོ་འདི་ནང་གི་ འཆར་དངུལ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ ཤེས་ཚུགས་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ 
ལོ་འདི་ནང་གི་ གློ་འབུར་གྱི་ལས་ས་ཚུ་ཡང་ མཉམ་སྡེབ་འབད་དོ་ཡདོཔ་མི་འདི་གིས་ འཆར་དངུལ་གྱི་དགོས་མཁོ་ཧེང་སྐལ་ར་ ཡར་
སེང་འགྱོཝ་ཨིན་པས། 

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ས་གནས་གཞུང་གིས་ ལས་ས་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ གཞི་བཀོད་དང་དཔེ་རིས་ དེ་ལས་ ཟད་སོང་ཚད་དཔག་ཚུ་བཏོན་
ཏེ་ འཆར་དངུལ་བཙུགས་དོ་ཡོད་མེད་དང་ འཆར་གཞི་དང་གཙོ་རིམ་སྒྲིག་སྟེ་ཚུལ་མཐུན་ཡོད་མེད་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་
རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ འཆར་དངུལ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ དེ་བཟུམ་མའི་ ཡིག་ཆ་བཙུགས་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་གཞི་
བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག། 

༤.༥ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ སྔ་གོང་འསོ་འབབ་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ལྟ་རྟགོ་གི་ལཱ་འགན་ཐགོ་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཡདོཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོནིའི་དནོ་ལུ་ ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ། 

སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལམ་སོན་༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་ མི་སྡེ་དཔལ་འབྱརོ་གོང་འཕེལ་གྱི་དནོ་ལུ་ འཇོན་དྲགས་ཅན་དང་ ཉེན་
སྲུང་ཅན་གྱི་འཁོར་ལམ་ མཐུད་འབྲེལ་དང་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ས་ཁམས་རིག་པའི་བརྟག་ཞིབ་དང་ མི་སྡེའི་བརྟག་ཞིབ་ དེ་ལས་བཟོ་བཀོད་
ལ་སོགས་པའི་ འོས་འབབ་ཡོད་མེད་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ མངོན་གསལ་བྱུང་མི་
ནང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ ས་ཁམས་རིག་པའི་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པར་ཡོད་པའི་མངོན་
གསལ་བྱུང་ཡི། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མི་སྡེའི་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཐད་ཁར་ མངོན་གསལ་བྱུང་མི་ནང་ མི་དམངས་དང་
གཅིག་ཁར་ ཁོང་རའི་ས་ཞིང་ནང་ལས་ འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་སྐོར་ གྲོས་བསྟུན་མ་གཏོགས་ གཞན་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པས། དེ་
མ་ཚད་ རོང་ཁག་སོ་སོའི་ནང་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ མ་འདྲཝ་སྦེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དོ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ བརྟག་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་
ཚུ་གིས་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དཔེ་རིས་དང་ལག་དེབ་༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དགོས་མཁོ་ཚུ་ གྲུབ་མ་ཚུགས་པས། དགོས་མཁོ་གྲུབ་མ་ཚུགས་པའི་ 
གནད་དོན་སོམ་ཡདོཔ་ད་ དེའི་ཐོག་ལུ་ ལྟ་རོྟག་གི་ལམ་ལུགས་ཡང་ ལེགས་ཤོམ་མིན་འདུག། 
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བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་འདི་གིས་ རྟེན་གཞི་ཚུ་ བཟོ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་གནོད་སྐྱོན་ དཔེར་ན་ འཁོར་ལམ་
གྱེན་གཟར་དྲགས་དང་ དུས་རྒྱུན་གྱི་ས་རུད་དང་འབྲེལ་བའི་ གནོད་སྐྱོན་ལས་བརྟེན་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་ཐལ་ནི་དང་ ཡང་ན་ 
ལམ་སུབ་སོད་མི་འདི་ཚུ་ བཀག་ཐབས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་བཟོ་སྐྲུན་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་ནང་ ཟད་སོང་སོམ་གནས་ཏེ་ ཡུན་བརྟན་སྦེ་མི་གནས་
པའི་ ཉེན་ཁ་སོམ་བྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ མི་སྡེའི་དགོས་མཁོ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དམིགས་གཏད་ཚུ་གྲུབ་ནིའི་དནོ་ལུ་ ལས་
འགུལ་ཚུ་ མི་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚད་གཞི་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་འདུག། 

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ས་གནས་གཞུང་དང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་
ཐོག་ལས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་ལས་ས་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་ ལམ་ལུགས་གཞི་
བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག། 

༤.༦ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་གོང་འཕེལ་ནང་སྤུས་ཚད་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཡདོཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོཐབས་
ལུ་ ལྟ་རྟགོ་གི་ལཱ་འགན་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་དགོཔ། 

དམིགས་བསལ་གྱིས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ དཔེ་སྐྲུན་
འབད་མི་ བསིལ་དྲོད་གནས་སངས་ལས་ གདོང་བཟེད་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ མཉམ་སྡེབ་འབད་དེ་ བཟོ་བཀོད་དང་བཟོ་སྐྲུན་ དེ་ལས་ རྒྱུན་
སྐྱོང་གི་ལམ་སོན་ཚུ་ནང་ ཐབས་རིག་གི་དགོས་མཁོ་དང་ཚད་གཞི་ཚུ་ བཀོད་དེ་འདུག། ལམ་སོན་འདི་ ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ 
སྤུ་ཚད་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་གཞི་མ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ད་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་དབང་འཛིན་
ཅིག་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ འཁོར་ལམ་གྱི་སྤུས་ཚད་དང་ བཟོ་རིག་གི་དགོས་མཁོ་ཚུ་བྱིན་ནིའི་ འགན་ཁུར་ཕོགསཔ་ཨིན། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་༢༢༩ དེ་ཅིག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་མི་ནང་ལས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་༡༢༡ དེ་ཅིག་
འབདཝ་ད་ བརྒྱ་ཆ་༥༢.༨ དེ་ཅིག་ནང་ གཞི་དོན་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ དགོས་མཁོ་བའི་ཚད་གཞི་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ མང་
ཤོས་ཅིག་ ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ བཟོ་བཀོད་ཚད་གཞི་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འཁོར་ལམ་གྱི་རྒྱ་ཚད་མི་ཊར་༥.༡ དགོ་མི་
འདི་ཡང་མེད་པའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། གལ་གནད་ཆེ་བའི་ ཉེན་སྲུང་གི་བཟོ་བཀོད་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་ནི་ནང་ དཔེར་ན་ གཏན་
འཇགས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་དང་ མི་ལམ་ དེ་ལས་ རོ་རུག་བར་བསྲེས་ཀྱི་འདམ་བླུག་ནི་དང་ ཆུ་གཡུར་བཟོ་ནིའི་ཐད་ཁར་སོངམ་ད་ སོ་
ནམ་ཞིང་ལམ་ མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ ཉེན་སྲུང་གི་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ གྲུབ་མ་ཚུགས་པར་འདུག། 

ས་བརྐོ་བའི་དངོས་གཟུགས་ཚུ་ བཀོ་བཏང་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཐད་ཁར་ རང་བཞིན་གནས་སངས་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉོག་མེད་ཀྱི་ འགན་
ཚད་དང་གནས་ཚིག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཚད་ལས་བརྒལ་འཐོན་ཡདོ་པའི་དངོས་གཟུགས་ཚུ་ བཀོ་ནིའི་ ས་ཁོངས་ཅིག་ངོས་འཛིན་འབད་
དགོཔ་དང་ རོ་རུག་དང་ས་ཚུ་ ག་ལྷོད་བཀོ་མ་ཆོགཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མངོན་
གསལ་བྱུང་མི་ནང་ དེ་བཟུམ་གྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ གྲུབ་མ་ཚུགས་པར་འདུག། 

ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ སྤུས་ཚད་ཀྱི་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ བོ་གཏད་ཅན་
གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་དང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་དང་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ཡང་ 
དུས་རྒྱུན་དུ་ ལྟ་རོྟག་འབད་དེ་ གཞི་རྟེན་གྱི་སྤུས་ཚད་ ཡུན་བརྟན་གནས་ཚུགསཔ་སྦེ་ བཟོ་དགོཔ་འདུག།  
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༤.༧ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་གིས་ འཁོར་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་སྡེ་ཚན་ཚུའི་ལག་ལེན་གྱི་དནོ་སྨིན་སྒྲིང་
སྒྲིང་བཟ་ོཡདོཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོདགོཔ། 

འཁོར་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་མི་སྡེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་འདི་ཡང་ འཁོར་ལམ་ཆུང་ཀུ་རེ་སྐྱོན་ཞུགས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ དུས་ཐོག་གི་
རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་ ཡུན་བརྟན་གནས་ནི་ནང་ ཁེ་ཕན་བྱུང་ནི་དང་ དམངས་ཀྱི་རྟེན་གཞི་ཚུ་ བདག་དབང་དང་འཁྲི་
འགན་འབག་ནིའི་ ཤེས་འཚོར་བྱུང་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། རྒེད་འགོ་བདག་སྐྱོང་གིས་ འཁོར་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་མི་སྡེ་གཞི་
བཙུགས་འབད་མི་འདི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ལམ་སོན་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བྱིན་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ དནོ་སྨིན་ཅན་འོང་ནི་ཨིན་པས། ད་རུང་ 
མོས་མཐུན་གྱི་ཆིངས་ཡིག་ནང་ འཁོད་དེ་ཡོད་མི་ལྟར་དུ་ མི་སྡེ་ཚུ་གིས་ འགན་ཁུར་ཚུ་ ག་དེམ་ཅིག་འབག་ཚུགས་ག་ འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ 
རག་ལས་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ མི་ངོ་ཚུ་གི་ དུས་ཚོད་དང་ འབད་བརོྩན་ལུ་ཡང་ རག་ལས་ནི་ཨིན་པས། མོས་མཐུན་གྱི་ཆིངས་ཡིག་ནང་ 
འཐུས་མི་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་ཚུ་ ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་ དགོཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ ཁོང་ཚུ་ རང་སོའི་ཞིང་ལཱ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སོད་དགོ་ནི་འདི་གིས་ 
གདོང་ལེན་སོམ་འདུག། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ འཁོར་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ མི་སྡེ་གཞི་བཙུགས་དང་ལཱ་འགན་ཚུ་ ཤོ་མ་མཚུངས་དང་དོན་
སྨིན་ཅན་མེད་མི་འདི་ཡང་ འགན་ཁུར་འབག་ཚུགས་པའི་ ལྕོགས་གྲུབ་མེད་མི་དང་ རྒེད་འོག་གི་ལཱ་འགན་ཚུ་ རང་དབང་གི་ཐོག་ལས་ 
འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལམ་སོན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་སྦེ་ མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཡང་ཨིན་པས།  

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁེ་ཕན་དང་གྱོང་གུད་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་
དགོཔ་དང་ འཁོར་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ མི་སྡེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཐགོ་ལས་ ས་གནས་གཞུང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ འཁོར་ལམ་
ཚུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལཱ་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ལངམ་སྦེ་བྱིན་ཏེ་ སོད་རུང་བའི་ཐབས་
ལམ་ཚུ་བཟོ་དགོཔ་འདུག། 

༤.༨ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་མངའ་འགོ་ལུ་ཡདོ་མི་ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་ཚུའི་དནོ་ལས་ ལམ་ཐ་ོ
གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡདོཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོདགོཔ། 

འབྲུག་གི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་མའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་ཐོ་བཀོད་ཚུ་ ནོར་འཁྲུལ་
དང་ཆ་མ་ཚངམ་སྦེ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་མི་དང་ བདག་དབང་དང་འགན་ཁུར་མེད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ཡང་ ཡདོཔ་ལས་ འདི་གིས་ སོ་
ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་གཞི་རྟེན་ཚུ་ གོང་འཕེལ་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་ནང་ གདོང་ལེན་འབྱུང་ནི་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་མའི་ མཐུན་མིན་ཚུ་ ས་གནས་
གཞུང་ཚུ་དང་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ དེ་
ལས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལ་སོགས་པའི་ གནས་ཚད་ག་ར་ནང་འདུག། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཁྲིམས་བཟོ་གི་དོན་ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་དང་
འབྲེལ་བའི་ འོས་བདེན་གྱི་བར་དོན་ཅིག་ཡང་མིན་འདུག།  

དེ་བཟུམ་མའི་གདོང་ལེན་ཚུ་ བར་དནོ་རིམ་ལུགས་དང་ ཡང་ན་ བར་དནོ་ཚུ་ག་ར་ ལག་ཐགོ་གི་ཐོ་བཀོད་འབད་ནིའི་ ཚད་གཞི་ལམ་
ལུགས་ཅིག་མེདཔ་མ་ཚད་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ལྟ་རོྟག་གི་ལམ་ལུགས་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ཧེང་
སྐལ་ར་ སྐྱོ་དྲགས་ཐལ་སོང་ནུག། སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་ཐོག་བཀོད་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོད་པ་ཅིན་ འཆར་གཞི་གོང་འཕེལ་དང་ 
ལག་ལེན་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་ དེ་ལས་ མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གྱི་ ལས་ས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཡང་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་བར་དོན་ཅིག་འོང་
ནི་ཨིན་པས།  
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དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་ སྤྱིར་བཏང་གི་ ཅ་ཆས་
མཐོ་གཞུང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་ ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་དང་ དེའི་འགན་ཁུར་ཚུ་ཡང་ བཅའ་ཡིག་དང་
འཁྲིལ་ རང་སོའི་གནས་ཚད་དང་བསྟུན་ཏེ་ འབག་དགོཔ་དང་ སྤྱིར་བཏང་གི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་བར་དོན་ཚུ་ སྤུས་ཚད་དང་ཡོངས་
རོགས་ཡོད་མེད་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ རང་སོའི་བདག་དབང་འབག་དགོཔ་འདུག། 

༤.༩ དུས་རྒྱུན་དང་དུ་ལེན་ནི་དང་ སྔོན་འགོག་འབད་ནི་ དེ་ལས་ གློ་འབུར་གྱི་ཉམས་བཅོས་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ 
ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ལུ་ བར་དནོ་གཞི་བཞག་གི་ཐགོ་ལས་ འཆར་གཞི་ཚུ་བཟ་ོནི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ། 

སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གོང་འཕེལ་ལམ་སནོ་༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང རྒྱུན་སྐྱོང་གི་དབྱེ་ཁག་གསུམ་སྦེ་ དབྱེ་སྟེ་ཡདོ་མི་ཚུ་ཡང་ཿ དུས་རྒྱུན་གྱི་
རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་སོམ་ དེ་ལས་ ཉམས་བཅོས་དང་ཉམས་གས་ོཚུ་ཚུད་དེ་འདུག རྒྱུན་སྐྱོང་སོམ་དང་ ཉམས་བཅོས་དང་ཉམས་
གསོའི་ འཆར་དངུལ་ཚུ་ ལོ་བསར་བདོག་གཏད་སང་བྱིན་ནང་ལས་ གཙོ་རིམ་སྒྲིག་དགོཔ་ཨིན་པས། དུས་རྒྱུན་གྱི་རྒྱུན་སྐྱོང་འདི་ 
འཁོར་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ བཟོ་ཐོག་ལས་ ཁེ་ཕན་བྱུང་མི་ཚུ་གིས་ འགན་ཁུར་འབག་དགོཔ་ཨིན་པས།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཟད་སོང་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ མངོན་གསལ་བྱུང་མི་ནང་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་འོག་ལུ་ 
ཡོད་མི་ལས་ས་ཚུ་ མང་ཤོས་ཅིག་ བཟོ་སྐྲུན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ས་ཚུ་དང་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་ཚུ་ཨིན་པའི་ མངོན་གསལ་
བྱུང་ཡི། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་ཚུ་ནང་ རྒྱུན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ ཟད་སོང་གི་འགྲོས་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ཟད་སོང་ཚུ་ སོ་སོར་ཕྱེ་མ་ཚུགས། དེ་མ་ཚད་ ཅ་ཆོས་མཐོ་གཞུང་དང་ ཡང་ན་ འཁོར་ལམ་ཚུ་ག་དེམ་ཅིག་འགྱོ་
ཡོདཔ་ཨིན་ན་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ ཉམས་བཅོས་དང་ཉམས་གསོ་ཚུ་གི་འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་ཚུ་ བཟོ་སྟེ་མིན་འདུག། 

བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་བརྩི་སྟེ་ སྤྱིར་བཏང་འཁོར་ལམ་ཚུ་མཐུད་
འབྲེལ་ནང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ལྟ་རོྟག་འབད་ནི་ནང་ འགན་ཁུར་ཕོགསཔ་ཨིན་པས། ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ནང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ 
གསརཔ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་དང་ ཧེ་མ་ལས་ཡོད་མི་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ ཉམས་གསོ་ དེ་ལས་ ཉམས་བཅོས་དང་འབྲེལ་བའི་ ཐབས་
བྱུས་ཀྱི་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་ནང་ ཕན་ཐོགས་བྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བར་དོན་རིམ་ལུགས་ ལེགས་ཤོམ་མིན་འདུག། 

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ས་གནས་གཞུང་ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ ཉམས་གསོ་ དེ་ལས་ 
ཉམས་བཅོས་དང་འབྲེལ་བའི་ འཆར་གཞི་ཚུལ་མཐུན་སྦེ་བཟོ་ནི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་འདུག། 
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རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ལམ་ལུགས་ཚུ་དང་ གཞི་བཀོད་ཚུ་ 
དེ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་ གོང་འཕེལ་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་བྱ་རིམ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་དང་ 
གནད་དོན་ངོས་འཛིན་འབད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གྲོས་འདེབས་བཀོད་མི་ཚུ་ ཡར་དྲག་བཏང་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ཨིན། 

འབྲུག་གི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་མའི་ནང་ལས་ གཞི་རྟེན་བཀོད་ཁྲམ་ཚུ་ཐོབ་དོ་ཡདོཔ་ད་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ ལས་ཁུངས་ལྟེ་
བ་དང་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་ འཆར་གཞི་དང་གཞི་བཙུགས་ དེ་ལས་ ལག་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་
ཚུ་གི་འགན་ཁུར་ཡང་ཕོགཔ་ཨིན། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མངོན་གསལ་བྱུང་མི་ནང་ འབྲུག་གི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ སོ་ནམ་
ཞིང་ལམ་གོང་འཕེལ་དང་འབྲེལ་བའི་འགན་འཁུར་འབག་ནི་དང་ ཐབས་བྱུས་ཚུ་རིམ་སྒྲིག་འབད་ནི་ དེ་ལས་ གཞི་བཙུགས་ཀྱི་རིམ་སྒྲིག་
དང་གཞི་བཀོད་ འཆར་གཞི་དང་འཆར་དངུལ་མཉམ་ལས་ཚུ་ ཁྱབ་གདལ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ རིམ་སྒྲིག་གི་འགོ་འདྲེན་ཐབས་ལམ་
ཅིག་མེན་པས། དེ་ནང་ སྤུས་ཚད་ཉམས་ཡོད་མི་དང་ འཆར་གཞི་དང་གཞི་བཙུགས་ནང་ཆད་སྐྱོན་ ལྟ་རོྟག་དང་ཚད་འཛིན་མེདཔ་མ་
ཚད་ བར་དོན་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ མེད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་གཞི་རྟེན་གོང་འཕེལ་
དང་འབྲེལ་བའི་ གཞི་རྩ་མ་བརྟནམ་བཟོ་ནི་ཨིནམ་ད་ སྤྱིར་བཏང་གི་དམིགས་དོན་དང་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་ནི་ལུ་ཡང་ བར་ཆད་རྐྱབ་ནི་
ཨིན་པས།  

རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་གི་གོང་འཕེལ་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་བྱ་རིམ་ཚུ་ནང་ གནས་སྐབས་དང་ཐབས་ལམ་ཚུ་ 
འོས་ལན་སྦེ་བཏོན་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྐབས་ མངོན་གསལ་བྱུང་མི་ གནད་དོན་
ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གྲོས་འདེབས་བརྒྱད་དེ་ཅིག་ བཀོད་དེ་ཡོད། འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་དང་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ སྙན་ཞུ་དང་གྲོས་
འདེབས་ཚུ་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཐོག་ལས་ ཡར་དྲག་གི་དོན་ལུ་ ཐབས་བྱུས་ཚུ་སྒྲིག་བཀོད་འབད་ནིའི་རེ་བ་ཡོད།  
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