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D I S C L A I M E R  N O T E  

 

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

The audit was conducted 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 the Road Safety and Transport Authority, Royal Bhutan Police, Ministry of Health, Ministry of Labour and 

Human Resources, Ministry of Works and Human Settlement, Thimphu and Phuentsholing Thromdes, 

Dzongkhag municipals, and Driving Training Institutes. 

 

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/དྲི་པི་སི་ཨེ/ཀྲི་ཨེ་དྲི(པི་ཨེ་-འཁོར་ལམ་སྐྱེལ་འདྲེན)/༢༠༢༡-༢༢/༥༦༩            སྤྱི་ཚེས་༠༦/༠༥/༢༠༢༢  

 
དྲུང་ཆེན་ལུ།                      མདོ་ཆེན་ལུ། 
བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག།       ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན།     
ཐིམ་ཕུག།                         ཐིམ་ཕུག།       

                                                                                                          

གནད་དནོཿ ལམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ཡུན་བརྟན་དང་ཉེན་སྲུང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།    

 

ཞུ་དོན་དེ་ནི་ རྩིས་ཞིབ་དུས་མཚམས་ སྤྱི་ཚེས་༠༡/༠༧/༢༠༡༦ ལས་ ༣༠/༠༦/༢༠༢༠ ཚུན་འགབ་ཡདོ་པའི་ལམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ཡུན་
བརྟན་དང་ཉེན་སྲུང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་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་ཡོདཔ་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་དང་འཁྲིལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། 

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དམིགས་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ 

 ལམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཉེན་སྲུང་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་
སྲུང་གི་ཐབས་བྱུས་ཚུའི་དོན་སྨིན་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི། དང་ 

 གཞུང་གི་གསར་བཏོད་ཚུ་གིས་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་ཚུ་ག་དེམ་ཅིག་ཚུན་ ལྷོད་ཚུགསཔ་ ཐོབ་ཚུགསཔ་དང་ ཟད་འགྲོ་
གཏང་ཚུགསཔ་བཟོ་ཡདོཔ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།  

སྙན་ཞུ་འདི་ཡང་ མིག་བཏོན་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆས་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ གནས་སྡུད་ཚུ་དཔྱད་ཞིབ་ དེ་ལས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་
དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ ཕུན་
ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ གདམ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་རོང་ཁག་གྲོང་སྡེ་ཡིག་ཚང་ཚུ་དང་ དེད་གཡོགཔ་སོར་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་གི་འབྲེལ་ཡདོ་
ལས་བྱེདཔ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་འབད་ཐོག་ལས་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  

སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོར་ལམ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་དང་ཡུན་བརྟན་ལེགས་བཅོས་འབད་ཐབས་ལུ་དམིགས་
ཏེ་ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ཚུ་དང་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ དྲང་བདེན་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི་དང་ བསམ་འཆར་ དེ་ལས་ བསམ་ལན་ཚུ་ཞུ་ནིའི་དནོ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༢༣/༡༡/ 
༢༠༢༡ ལུ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འབྲེལ་ཡོད་ལན་གསལ་ལྷོད་ཡོད་མི་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ མཉམ་སྡེབ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།    

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། 
ROYAL AUDIT AUTHORITY 

Bhutan Integrity House 
Reporting on Economy, Efficiency & Effectiveness in the use of Public Resources 



 

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ རྩིས་ཞིབ་འབད་ཡདོ་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་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ རྩིས་ཞིབ་འབད་ཡདོ་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ གསལ་བཀོད་ཕུལ་ཏེ་ཡདོ་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་རྩིས་བཤད་གནང་ཡོད་མི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ 
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་ 
འགན་འཁྲི་ཕོག་མིའི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་རྙོག་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་༦ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༦ 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་སྟེ་ རྩིས་ཞིབ་འདི་དུས་ཐོག་ལུ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ལུ་ཕན་ཐབས་འབད་མི་དེ་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་དང་ 
ལས་སྡེ་ཚུའི་ལས་བྱེདཔ་ཡོངས་ལུ་ བཀྲིན་དགའ་འཚོར་སོམ་ཡདོ་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. མི་རྗེ་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། ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག། ཐིམ་ཕུག།
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8. འགག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་ལུ། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ། ཐིམ་ཕུག།  
9. ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་ལུ། ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས། ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག། ཐིམ་ཕུག།  
10. ཁྲོམ་དཔོན་ལུ། ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ།  
11. ཁྲོམ་དཔོན་ལུ། ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ། 
12. འགག་སྡེའི་སྡེ་འཛིན་ལུ། རྒྱུན་འགྲུལ་སྡེ་ཚན། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ། ཐིམ་ཕུག། 
13. མདོ་ཆེན་ལུ། ལཱ་གཡོག་གནས་ཚད་ལས་ཁུངས། ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག། ཐིམ་ཕུག། 
14. མདོ་ཆེན་ལུ། གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས། གསོ་བའི་ལྷན་ཁག། ཐིམ་ཕུག། 
15. ཁྲོམ་སྡེ་བཱསི་ཞབས་ཏོག་ཡིག་ཚང་། ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ།  
16. ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ལུ། སྲིད་འཆར་སྡེ་ཚན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། ཐིམ་ཕུག། 
17. ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ལུ། བསྐྱར་ཞིབ་དང་རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་སྡེ་ཚན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། ཐིམ་ཕུག།  
18. ཡིག་ཚང་གི་འདྲ། དང་ 
19. ཉེན་སྲུང་ཡིག་སོད། 
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དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 1 

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན། 

ལམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ལས་ཚན་འདི་གིས་ལཱ་གཡོག་གི་གོ་སྐབས་བཟོ་ནི་དང་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་དུས་ཡུན་དང་ ཟད་འགྲོ་མར་ཕབ་
འབད་ཐོག་ལས་ རྒྱུ་དངོས་གསར་སྐྲུན་དང་ དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ དེ་ལས་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་དང་ མི་སྡེ་འབྲེལ་
མཐུན་བཟོ་ནིའི་ནང་ རྨང་གཞི་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་ མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ དེ་ལས་ མི་སྡེའི་ཡུན་
བརྟན་ལུ་ཕན་གནོད་སོམ་ཡདོ་མི་ལས་བརྟེན་ ལམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ཉིནམ་གཅིག་བ་ཉིནམ་གཅིག་ ཁག་ཆེ་དྲགས་
འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།  

སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་ཚན་ནང་གདོང་ལེན་སོམ་ཤོས་ཅིག་ ཞབས་ཏོག་དང་ཚོང་ཁྲོམ་ཚུ་ལུ་ མཐུད་འབྲེལ་མེདཔ་ལས་ ཁེ་འབབ་ཀྱི་གོ་སྐབས་
མེདཔ་དང་ ལས་སོད་ རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ བཅའ་སྒྲིག་གི་ཟད་འགྲོ་ལྕི་དྲགས་ཡོདཔ་ འགྲན་བསྡུར་མེདཔ་ དེ་ལས་ ཉེན་སྲུང་དང་ཡུན་
བརྟན་ཅན་ ལྷོད་ནུས་དང་ལན་པའི་རྟེན་གཞི་ཚུ་མེད་མི་ཚུ་ཨིན་པས། དཀའ་ངལ་འདི་ཚུ་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ལུང་ཕོགས་ཀྱི་སྐྱེལ་
འདྲེན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ཡོངས་རོགས་མེདཔ་དང་ ཁྲིམས་མཐུན་དང་ཁྲིམས་དོན་གྱི་གཞི་བཀོད་ཚུ་ ཆ་ཚང་མེདཔ་ དེ་ལས་ གཙུག་སྡེའི་
ནུས་ཚད་དང་ སྒེར་སྡེའི་གྲལ་གཏོགས་ཉུང་མི་དང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྲོམ་སྡེ་དང་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་འཁོར་ལམ་ཚུ་ལུ་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་
མཐུད་འབྲེལ་ལངམ་དང་ འཇོན་ཚད་ཅན་སྦེ་མེད་མི་ཚུ་བརྟེན་བྱུང་སྟེ་འདུག།   

འབྲུག་ལུ་ འཇོན་ཚད་དང་ཉེན་སྲུང་ ཟད་འགྲོ་གཏང་ཚུགསཔ་དང་ བོ་གཏད་འོས་པའི་མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཅིག་མེདཔ་
ལས་ སྒེར་འཁོར་ཚུ་ ལོ་རིམ་བཞིན་ཡར་སེང་སོང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ལས་བརྟེན་ སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་དང་འགྲོ་འགྲུལ་གོ་དོག་
དྲགས་ དེ་ལས་མཐའ་འཁོར་བཙགོ་གྲིབ་བཟུམ་མའི་དཀའ་ངལ་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་བྱུང་སྟེ་འདུག། མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་འཇོན་ཚད་དང་
ལནམ་སྦེ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ཅ་ཆས་ཚུའི་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གོང་ཚད་ ཡར་སེང་འགྱོཝ་ལས་ སྐྱ་ནམ་གྱི་གོང་ཚད་ཡང་ཆེ་སུ་སྦེ་གནསཔ་
ཨིན། ད་ལྟོ་འབྲུག་ལུ་ འགྲོ་འགྲུལ་འཛིན་སྐྱོང་ཉེན་སྲུང་དང་ འཇོན་ཚད་དང་ལནམ་སྦེ་བཞག་ཐབས་ལུ་ ཐབས་རིག་དང་གཞི་རྟེན་མཁོ་
ཆས་ཚུ་ཡང་མིན་འདུག།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་ཚ་གྱང་གུ་ མི་རོབས་ཡར་སེང་འགྱོ་བའི་ཁར་ ཁྲོམས་ཚོགས་ནང་གནས་སོ་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་འོང་མི་ དེ་ལས་ 
སྣུམ་འཁོར་གྱི་གྱངས་ཁ་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དང་ འཁོར་ལམ་གྱི་ཁྱབ་ཚད་ ཚད་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་མི་ཚུ་ལས་བརྟེན་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ 
འགྲོ་འགྲུལ་གོ་དོག་དྲགས་དང་ བཙགོ་རླུང་ཡར་སེང་སོང་སྟེ་འདུག། ཐིམ་ཕུག་དང་ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་
(ཡོངས་གྲགས་ལུ་སི་ཊི་བཱསི་) འདི་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་གྱངས་ཁ་དང་ཁྱབ་ཚད་ཉུང་མི་ དེ་ལས་ འགྲུལ་པ་ཚུ་ལུ་བྱ་སབས་མ་བདེཝ་དང་ 
གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ལངམ་སྦེ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ འགྲུལ་པ་ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་མིན་འདུག།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་རྩིས་ཞིབ་འདི་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་
མའི་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) ཀྱི་འཁྲིལ་ཏེ་ཡོད་པའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ལམ་སོན་འཁྲིལ་ཏེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། ལམ་འགྲུལ་
སྐྱེལ་འདྲེན་ཡུན་བརྟན་དང་ཉེན་སྲུང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་འདི་ འགོ་ལུ་བཀོད་མི་དམིགས་དནོ་ཚུ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་
དེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅིཿ  

 ལམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཉེན་སྲུང་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་
སྲུང་གི་ཐབས་བྱུས་ཚུའི་དོན་སྨིན་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི། དང་ 

 གཞུང་གི་གསར་བཏོད་ཚུ་གིས་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་ཚུ་ག་དེམ་ཅིག་ཚུན་ ལྷོད་ཚུགསཔ་ ཐབོ་ཚུགསཔ་དང་ ཟད་འགྲོ་
གཏང་ཚུགསཔ་བཟོ་ཡདོཔ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།  



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 2 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་འདི་ ལས་སྡེ་གཙ་ོབོ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དུས་
མཚམས་༠༡/༠༧/༢༠༡༦ ལས་ ༣༠/༠༦/༢༠༢༠ ཚུན་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ཡོདཔ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་
གི་འགག་སྡེ་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ ཐིམ་ཕུག་དང་ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ གདམ་འཐུ་
འབད་དེ་ཡོད་པའི་རོང་ཁག་གྲོང་སྡེ་ཡིག་ཚང་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་བཱསི་ཞབས་ཏོག་ཡིག་ཚང་ (ཐིམ་ཕུག) དེ་ལས་ འགྲུལ་འཁོར་གཏང་ནིའི་
སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་ནང་ ལྟ་ཞིབ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

དེ་གི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ནརོ་འཁྲུལ་དང་ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་གི་ནང་ལས་ གལ་
གནད་ཅན་གྱི་ཞིབ་རོྟག་ཚུ་གཤམ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡདོཿ 

• སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་ལམ་སནོ་གྱི་གཞི་རྩ་ཚུ་ གྲ་སྒྲིག་དང་གསལ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནི་དང་ དང་ལེན་གྱི་དོན་ལས་གཞི་
བཀོད་བྱིན་ནི་ དེ་ལས་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ལས་ཚན་སྐྱོང་བའི་གཙུག་སྡེ་ཚུའི་ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་གསལ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་སྟེ་ ལཱ་
འབད་ངོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་གི་གནས་སངས་བཟོ་ཐབས་ལུ་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཡོངས་རགོས་ཅིག་མེདཔ།  

• སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེ་ནང་གཙུག་སྡེའི་གཞི་བཀོད་ཐར་ཐརོ་གཏང་ཡོདཔ་ལས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ འགན་ཁུར་དང་འགན་
འཁྲི་ཚུ་བཅད་མཚམས་བཟོ་སྟེ་མེདཔ་དང་ ལཱ་ཚུ་ཅོག་འཐདཔ་འབད་དེ་འདུག། དེ་མ་ཚད་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་ 
ཐབས་བྱུས་ཚུ་བཟོ་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་བའི་འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ་ལངམ་དང་ ཐབས་ལམ་
ཚུ་གི་ཐད་ བདག་དབང་ལངམ་སྦེ་ལེན་མི་མིན་འདུག།  

• ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་དང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བར་ན་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་རྩིས་ཞིབ་
རྐྱབ་ནིའི་ལཱ་འགན་ མ་མཐུན་པར་ཡོདཔ་དང་ དེ་ལས་བརྟེན་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཚུལ་མཐུན་གྱི་བྱ་རིམ་ཅིག་
མིན་འདུག། 

• ད་ལྟོ་གི་རྒྱུན་འགྲུལ་ཉེས་སོད་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་ རྒྱུན་འགྲུལ་ཉེས་སོད་སོམ་དང་ལོག་ཅི་ར་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ཉེས་ཆད་
སོམ་བསར་སོད་འབད་ནི་མིན་འདུག།   

• ལྗིད་ཚད་འཇལ་འཕྲུལ་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ་ལས་ དོ་ཆ་འབག་མི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ལྟ་རོྟག་འབད་ནི་མེདཔ་དང་ 
སྒྲིག་གཞི་ཚུ་བསར་སོད་མ་འབད་བར་འདུག།  

• དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་དང་ཉེན་ཅན་གྱི་ལམ་འགྲུལཔ་ཚུ་འགྱོ་ཚུགསཔ་དང་ ཉེན་སྲུང་དང་ལན་པའི་བཟོ་བཀོད་དང་གཞི་རྟེན་མཁོ་
ཆས་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་མིན་འདུག།  

• ལམ་གྱི་གནས་སངས་ཉེན་སྲུང་དང་མ་ལན་མི་དང་ འོས་ལན་གྱི་རྟེན་གཞི་མེད་མི་ དེ་ལས་ འགྲུལ་པའི་འགྲུལ་འཁོར་ཚུ་མ་
འགྱོ་བའི་ཧེ་མ་ ཞིབ་དཔྱད་ལངམ་འབད་ནི་མེདཔ་ འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ལྟ་རོྟག་དང་བསར་སོད་འབད་ནི་མེདཔ་དང་ 
དེད་གཡོགཔ་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་འཇོན་ཚད་དང་ལན་པའི་སྒོ་ལས་ལྟ་རོྟག་མ་འབདཝ་ཚུ་བརྩིས་པའི་ལམ་ཉེན་སྲུང་དང་
འབྲེལ་བའི་ཆད་སྐྱོན་ཚུ་འདུག།  

• ཐ་ན་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ལུ་ཡང་ འཇོན་ཚད་དང་ལན་པའི་མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་མེདཔ་ལས་ འགྲུལ་འཁོར་གོ་དོག་དྲགས་ཀྱི་
དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་དང་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་འདི་ འགྲུལ་པ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ བྱ་སབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་མིན་
འདུག། དེ་མ་ཚད་ གྲོང་གསེབ་སྐྱེལ་འདྲེན་ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་ཐད་ ལྷོད་ཚུགས་པའི་གོ་སྐབས་ཚུ་ ལངམ་སྦེ་མིན་འདུག།   

ཆད་སྐྱོན་དེ་ཚུ་ཡང་ གཙོ་བོ་རང་ ལམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ནང་ ཁྲིམས་དོན་དང་གཙུག་སྡེའི་གཞི་བཀོད་ཚུ་གསལ་ཏོག་ཏོ་མེད་མི་དང་ 
ལྟ་རོྟག་གི་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་ དེ་ལས་ ལྟ་བཀོད་ཀྱི་ལཱ་འགན་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་སྟེ་འདུག། ལམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་
འདྲེན་གྱི་འཇོན་ཚད་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་དང་ དམིགས་བསལ་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཡུན་བརྟན་དང་ཉེན་སྲུང་



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 3 

དང་ལནམ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་གྲོས་འདེབས་༡༣ བཀོད་ཡོད་ས་ལས་ དག་པ་ཅིག་གཤམ་
ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

• བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ སྐྱེལ་འདྲེན་ཉེན་སྲུང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་མཉམ་
སྡེབ་འབད་དེ་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་ལམ་སོན་སོད་ཐབས་ལུ་ ས་ཐགོ་ལམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཡངོས་རོགས་ཅིག་
གསར་བཟོ་འབད་དགོཔ་ཨིན།  

• ཉེན་སྲུང་གི་ཚད་གཞི་ཉུང་མཐའ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ འཁོར་ལམ་གྱི་འཆར་གཞི་དང་
བཟོ་བཀོད་ དེ་ལས་ བཟོ་སྐྲུན་དང་ལས་སོད་ཚུ་གི་ཐད་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་དགོཔ་ཨིན།  

• ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་/ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ། 

• ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་འཁོར་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གི་ཚུལ་མཐུན་གྱི་སོད་ལམ་འབད་
ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ རྒྱུན་འགྲུལ་ཁྲིམས་བཤིག་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཉེས་སོད་སྐུགས་ཚད་གྱི་ཐོ་བཞག་ནི་
གི་ལམ་ལུགས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ། 

• ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་སྒེར་གྱི་དེད་གཡགོཔ་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་ལྟ་རོྟག་དམ་དམ་སྦེ་
འབད་དགོ་པའི་ཁར་ འགྲུལ་འཁོར་གཏང་ཆོག་པའི་ཆོག་ཐམ་སོད་ནི་གི་ད་ལྟོའི་ལམ་ལུགས་འདི་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་དགོཔ། 

• ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ཉེན་ཁ་འབྱུང་སྲིད་པའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཞབས་
ཏོག་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་སྟེ་མི་སྡེ་གཅིག་སྒྲིལ་ཡར་དྲགས་གཏང་ཐབས་ལུ་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་
ཚུ་ལུ་བརྒྱུད་སྐུལ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ལམ་སོན་ཚུའི་དགོས་མཁོ་གི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ། 

• ཁྲོམ་སྡེའི་ས་གོ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ འགྲུལ་འཁོར་གོ་དོག་དྲགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་ཐབས་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་སྐྱེལ་འདྲེན་འཇོན་ཚད་
དང་ལནམ་བཟོ་དགོཔ།  

• མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་འདི་ བྱ་སབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་དང་ ལྷོད་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོཔ། 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 4 

ལེའུ་༡ པ་ : རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྐོར། 

1.1. འགན་དབང་། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་“ལམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཉེན་སྲུང་དང་ཡུན་བརྟན་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ ཞིབ་”འདི་ 
འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་༢༥.༡ པའི་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་དོན་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།  

1.2. རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནས་ཚད། 

རྩིས་ཞིབ་འདི་ མངོན་མཐའོི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ (ISSAI ༣༠༠༠) ཅན་མ་དང་
འཁྲིལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་རྩིས་ཞིབ་ཐབས་ལམ་ཚུ་ གཅིག་མཚུངས་དང་ཤོ་མཚུངས་
ཀྱི་དོན་ལུ་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ལམ་སོན་༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་འཁོད་དེ་ཡོད་པའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་དང་རྗེས་སུ་འབྲང་སྟེ་ཡོདཔ་
ཨིན།  

1.3. རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དམིགས་དནོ། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་འདི་ གཤམ་ལུ་བཀོད་མི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དམིགས་དོན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཅིཿ 

༡) ལམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཉེན་སྲུང་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡདོ་པའི་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་
ཐབས་བྱུས་ཚུའི་དོན་སྨིན་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི། དང་  
༢) གཞུང་གི་གསར་བཏོད་ཚུ་གིས་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་ཚུ་ག་དེམ་ཅིག་ཚུན་ ལྷོད་ཚུགསཔ་ ཐབོ་ཚུགསཔ་དང་ ཟད་འགྲོ་གཏང་
ཚུགསཔ་བཟོ་ཡོདཔ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།  

1.4. རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད།  

རྩིས་ཞིབ་འདི་གཤམ་གསལ་གྱི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིནཿ  

༡) ས་རོ་ སྤུ་ན་ཁ་ དབང་འདུས་ མོང་སྒར་ བཀྲིས་བསྒང་ བུམ་ཐང་ ཐིམ་ཕུག་དང་ ཆུ་ཁ་(ཕུན་ཚོགས་གླིང་) གི་ལུང་ཕོགས་དང་ 
ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་བརྒྱད་བརྩིས་པའི་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཚང་། 
༢) གོང་འཁོད་ཀྱི་རོང་ཁག་ཚུ་ནང་གི་རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ རྒྱུན་འགྲུལ་སྡེ་ཚན།  
༣) གོང་འཁོད་ཀྱི་རོང་ཁག་ཚུ་ནང་གི་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ཚུ་བརྩིས་པའི་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག། 
༤) ལཱ་གཡགོ་གནས་ཚད་ལས་ཁུངས། ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག། 
༥) གློ་བུར་གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན། གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས། གསོ་བའི་ལྷན་ཁག། དང་ 
༦) ཐིམ་ཕུག་དང་ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ། 
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e-RALIS གི་གནས་སྡུད་ཚུ་ དུས་མཚམས་༠༡/༠༧/༢༠༡༦ ལས་ ༣༠/༠༦/༢༠༢༠ ཚུན་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་དང་ ས་གནས་
ལྟ་སྐོར་དང་ དངོས་མཐོང་བདེན་དཔྱད་ དེ་ལས་ ཡིག་ཆས་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ དུས་མཚམས་༠༥/༠༢/༢༠༢༡ ལས་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་
༥ པ་ཚུན་འབད་ཡི།  

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གལ་གནད་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་དང་དམིགས་གཏད་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ  

1) གཞུང་སྐྱོང་།  
ཀ) ཁྲིམས་དོན་གཞི་བཀོད།  
ཁ) གཙུག་སྡེའི་གཞི་བཀོད།  

2) འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་།  
ཀ) འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་འཛིན་སྐྱོང་། 
ཁ) འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་།  
ག) འགྲུལ་འཁོར་ཉེན་སྲུང་། 
ང་) འཁོར་ལམ་ལག་ལེན་མི་ཚུའི་ཉེན་སྲུང་།  

3) མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན།  
ཀ) ལྷོད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི།  
ཁ) ཡོདཔ་བཟོ་ནི།  
ག) བྱ་སབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནི། 
ང་) ཟད་འགྲོ་གཏང་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི།  
ཅ) བོ་གཏད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི།  

1.5. རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ། 

རྩིས་ཞིབ་འདི་ནང་ གྲུབ་འབྲས་དང་ ལམ་ལུགས་གཞི་བཞག་གི་ཐབས་ལམ་གཉིས་མཉམ་བསོམས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་
ཨིན། གྲུབ་འབྲས་གཞི་བཞག་གི་ཐབས་ལམ་འདི་ ག་རའི་དནོ་ལུ་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་ ལོ་ལྔའི་གཞི་ཚུ་ནང་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་
ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ཨིན་མི་ ཉེན་ཁག་འབྱུང་སྲིད་མི་དང་ མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་དང་འབྲེལ་མཐུན་ཡོད་པའི་སྐྱེལ་
འདྲེན་གཞི་བཙུགས་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་བཟུམ་སྦེ་ ལམ་ལུགས་གཞི་བཞག་གི་ཐབས་ལམ་འདི་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་
དང་རྒྱུན་འགྲུལ་འཛིན་སྐྱོང་ འགྲུལ་འཁོར་ཐོ་བཀོད་ འཁྲུལ་འཁོར་གཏང་ཆོག་པའི་ཆོག་ཐམ་ འགྲུལ་འཁོར་གཏང་ནིའི་སོར་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ལུ་འཁྲིལ་བསྟུན་ནང་ ལག་ལེན་དང་བྱ་རིམ་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་གི་དནོ་
ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།   

རྩིས་ཞིབ་འདི་གིས་ ཉེན་སྲུང་དང་ཡུན་བརྟན་དང་ལན་པའི་ལམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ལམ་ལུགས་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐབས་བྱུས་དང་ 
ལས་ས་ (ཐབས་ཤེས་ དམིགས་གཏད་དང་གྲུབ་འབྲས་) དེ་ལས་ རིམ་ལུགས་ཚུའི་བཟོ་བཀོད་ ཆ་གནས་དང་ བྱ་རིམ་ཚུ་ (རྒྱུན་
འགྲུལ་འཛིན་སྐྱོང་ འགྲུལ་འཁོར་ཚུ་འཁོར་ལམ་ཁར་འོས་འབབ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་ འགྲུལ་འཁོར་གཏང་ཆོག་པའི་ཆོག་ཐམ་ འགྲུལ་
འཁོར་ཐོ་བཀོད་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གཙོ་བོ་ཚུ་གི་བར་ན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་ཡོད་
མེད་ལུ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན།   
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1.6. རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བརྡ་དོན་ཚུ་བསྡུ་ལེན་དང་ གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་ དེ་ལས་ མཇུག་དོན་ལུ་ ལོྷད་ནིའི་དོན་ལུ་ 
གཤམ་འཁོད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་བྱ་རིམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡདོཔ་ཨིནཿ  

༡) ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡདོཔ་ – ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་
བཅའ་ཁྲིམས་༡༩༩༩ ཅན་མ། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་སྒྲིག་གཞི་༡༩༩༩ ཅན་མ་(སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ནང་ དུས་
མཐུན་བཟོ་ཡདོཔ) དང་ འབྲུག་གི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་མ།  
༢) འཆར་གཞི་གི་ཡིག་ཆས་ ཐབས་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་སྲིད་བྱུས་དང་ པར་སྐྲུན་གཞན་མི་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡདོཔ་ – འབྲུག་གི་
འཆར་སང་༢༠༢༠། ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པ། ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པ། ལམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་༢༠༠༧ ཅན་
མ། རྒྱལ་ཡོངས་སྐྱེལ་འདྲེན་འཆར་གཞི་༢༠༡༧ ཅན་མ། སྐྱེལ་འདྲེན་༢༠༤༠ ཅན་མ། གཅིག་སྒྲིལ་ཐབས་བྱུས་འཆར་སང་། ལམ་འགྲུལ་
ཉེན་སྲུང་གི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གི་དང་ལེན་འཆར་གཞི། སྐྱེལ་འདྲེན་གོ་ཡངས་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༡ ཅན་མ། བོ་རིག་ཅན་གྱི་སྐྱེལ་འདྲེན་ལམ་
ལུགས་ཞིབ་འཇུག་གི་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མ། འབྲུག་གི་སྐྱེལ་འདྲེན་ས་ཁོངས་ནང་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་འཇོན་ཐང་༢༠༡༥ ཅན་མ། འབྲུག་གི་
འགྲུལ་འཁོར་བཙོག་རླུང་མར་ཕབ་ཀྱི་ལམ་སོན་སབ་ཁྲ་དང་ཐབས་བྱུས་༢༠༡༧-༢༠༢༥ ཅན་མ། དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་ས་ཁོངས་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་
༢༠༡༤-༢༠༡༨ ཅན་མ།  
༣) འགྲུལ་པའི་སྐྱེལ་འདྲེན་ཞབས་ཏོག་ལག་ལེན་གྱི་གན་ཡིག། འགྲུལ་པའི་བཱསི་ཞབས་ཏོག་གི་ཚད་ལན་ལག་ལེན་བྱ་རིམ། བཱསི་འགྲོ་
འགྲུལ་གྱི་ལས་འཆར་དང་ འགྲུལ་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ། བཱསི་གི་གླ་ཆ་༢༠༢༠ ཅན་མ། གླ་འཁོར་གྱི་གླ་ཆ་༢༠༢༠ ཅན་མ། འགྲོ་འགྲུལ་མ་
འབད་བའི་ཧེ་མ་ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡདོཔ་ཨིན།  
༤) ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ལོ་བསར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩-༢༠། ༢༠༡༨-༢༠༡༩། ༢༠༡༧-༢༠༡༨། ༢༠༡༦-༢༠༡༧། 
དབང་འཛིན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུའི་ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་ཀྱི་གནས་ཚད་ཚུ། ཡིག་ཐོག་ངག་ཐོག་དང་ ལག་ལེན་དངོས་བསར་གྱི་བརྟག་
དཔྱད་འགོ་འདྲེན་དང་ ཡིག་ཐོག་ངག་ཐོག་གི་དྲི་བ་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ ལག་ལེན་དངོས་བསར་བརྟག་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་གྱི་ཚད་གཞི་དང་ 
རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་ཉེས་སོད་ ཉེས་ཆད་དང་  ཉེས་བྱ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡདོཔ།  
༥) དེད་གཡོག་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་དང་ དེད་གཡོག་སོབ་ཚན་གྱི་ཆ་འཇོག་ དེ་ལས་ དེད་གཡོགཔ་ཁྱད་རིག་ཚུ་
ལུ་བརྟག་ཞིབ་དང་ངོ་སརོ་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ཧ་གོ་ཐབས་ལུ་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གི་ལཱ་གཡོག་གནས་ཚད་ལས་ཁུངས་ནང་ལྟ་
ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  
༦) དེད་གཡོག་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་། དེད་གཡོག་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་གནས་ཚད་ (འགྲུལ་འཁོར་ཆུང་བ) རྒྱལ་ཡོངས་
གནས་ཚད་ལག་ཁྱེར་ II པ། སབོ་ཚན་ཆ་འཇོག་གི་ལམ་སོན་༢༠༡༡ ཅན་མ། སོང་བརྡར་བྱིན་མི་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༠ ཅན་
མ། རྒྱལ་ཡོངས་གནས་ཚད་ལག་ཁྱེར་ II པའི་ལྕོགས་གྲུབ་གཞི་བཞག་གི་རྩ་གཞུང་། ལྕོགས་གྲུབ་གཞི་བཞག་བརྟག་ཞིབ་དང་ངོ་སོར་
ལམ་ལུགས་ཀྱི་ལམ་སོན། དེད་གཡགོ་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་གི་ལྟ་རོྟག་དང་དབྱེ་ཞིབ་སྙན་ཞུ་དང་ ལཱ་གཡོག་གནས་ཚད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
དང་ལེན་སྙན་ཞུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  
༧) དེད་གཡོག་སོར་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་ནང་ སོང་བརྡར་གྱི་ས་གོ་དང་ སོབ་ཁང་ དེ་ལས་ སོང་བརྡར་གྱི་ཆོས་ཚན་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་འབད་
ཡོདཔ་ཨིན།  
༨) ཐིམ་ཕུག་དང་ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ འགྲུལ་འཁོར་གོ་དོགས་དྲགས་ཡོད་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་ཐབས་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་བཱསི་
ཞབས་ཏོག་གི་ཐབས་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  
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༩) རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་རིམ་ལུགས་ IDEA ནང་ལེན་ཡདོ་པའི་ འོང་འབབ་ཀྱི་དབྱེ་ཁག་དང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་ དེ་ལས་ 
འོང་འབབ་ཀྱི་འབྱོར་རྟགས་དང་ འངོ་འབབ་བཙུགས་བཞག་གི་གནས་སྡུད་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་དང་རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  
༡༠) IDEA ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ནང་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡདོ་མི་དང་ འོང་འབབ་དང་
ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡདོ་པའི་འོང་འབབ་ཚུ་ག་བསྡུར་འབད་ཡདོཔ་ཨིན།  
༡༡) རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལྟ་ཞིབ་སོང་ཡོད་པའི་ས་གོ་ག་རའི་ནང་ དེད་གཡོག་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ཐིག་སྒྲོམ་ཚུ་ ཚད་འཇལ་འབད་
ཡོདཔ་ཨིན།  
༡༢) ད་ལྟོ་ལག་ལེན་འཐབ་སོལ་ཡདོ་པའི་འགྲུལ་འཁོར་གཏང་བཏུབ་ཡདོ་མེད་ཀྱི་དབྱེ་དཔྱད་དང་ དེད་གཡོགཔ་བརྟག་དཔྱད་ཚུ་ཞིབ་
རོྟག་འབད་ཡདོཔ་ཨིན།  
༡༣) ཁྲོམ་སྡེ་དང་རོང་ཁག་གྲོང་སྡེ་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ ཁྲོམ་ཚོགས་འཆར་འགོད་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ བཱསི་བཞག་ས། གླ་འཁོར་བཞག་
ས། འགྲུལ་འཁོར་ཚུ་བཞག་ས། ཁྲོམ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲུལ་འཁོར་བཞག་ས། རྐང་འཁོར་གྱི་འགྲུལ་ལམ། རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་བརྡ་སོན། རྐང་
འགྲུལ་པའི་ལམ། མི་དམངས་ཆབ་གསང་། ལྟ་རོྟག་པར་ཆས་ ལ་སོགས་པ་ཚུའི་སྐོར་ལས་ད་ལྟོ་དང་ མ་འངོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་
བའི་གྲོས་བསྟུན་ཚུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  
༡༤) དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་དང་འབྲེལ་བའི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཡོད་མེད་ཚུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡདོཔ་ཨིན།  
༡༥) འགྲུལ་འཁོར་བཱསི་ཚུ་ཉེན་སྲུང་ཡོད་མེད་དང་ འགྲུལ་པ་ཚུ་ལུ་བྱ་སབས་བདེ་སྡུག་གི་སྐོར་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  
༡༦) རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་རྒྱུན་འགྲུལ་སྡེ་ཚན་ནང་ ཉེན་སྲུང་གི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་བསར་སོད་འབད་ནིའི་ནང་
གདོང་ལེན་ཡོད་མེད་དང་ འགྲུལ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་ཉེན་ཅན་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་བརྟག་ཞིབ་དང་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལྟ་ཞིབ་ཀྱི་
འབད་བར་སོང་ཡོདཔ་ཨིན།  
༡༧) ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་བཱསི་གི་ཚོང་ལཱ་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་ འགྲུལ་ལམ་ཚུ་མ་སོད་པའི་ཧེ་མ་ འགྲུལ་
ལམ་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  
༡༨) བཀྲིས་བསྒང་ མུན་སེལ་གླིང་སྤེལ་ཁང་དང་ བྲག་མཚོ་ཤར་ཕོགས་ལྟེ་བ་དང་ ས་རོ་ས་བའི་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་དབང་སེལ་སྤེལ་
ནང་ ཁོང་ཚུ་གིས་མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་ལག་ལེན་གྱི་ཐད་ དགོས་མཁོ་དང་ གདོང་ལེན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལས་ 
དམིགས་གཏད་སྡེ་ཚན་གྱི་གྲོས་བསྡུར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།  
༡༩) ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་འགྲུལ་འཁོར་གཏང་ཆོག་པའི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ཚུ་ལུ་ འབྲུག་ལུ་འགྲུལ་འཁོར་གཏང་པའི་སྐབས་ འབད་ཆོགཔ་དང་མ་
ཆོག་པའི་སྐོར་ལས་ གོ་རོྟགས་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་སོད་ཡོད་མེད་ངེས་གཏན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡདོ་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ དྲི་དཔྱད་
འབད་ཡདོཔ་ཨིན།  
༢༠) གླ་འཁོར་ཚོགས་པ་དང་ ཊག་ཚོགས་པའི་ཁྲི་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ ཁོང་ཚུའི་གདོང་ལེན་དང་ དགོས་མཁོ་ཚུ་ཧ་གོ་ཐབས་ལུ་ 
གྲོས་བསྡུར་ཚུ་འབད་ཡདོཔ་ཨིན།  
༢༡) རྒྱུན་འགྲུལ་ཁྲིམས་བཤིག་བརྡ་སྐུལ་གྱི་དེབ་ཆུང་ཚུ་ལེན་ཏེ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་དེ་ e-RALIS རིམ་ལུགས་ནང་བདེན་དཔྱད་འབད་
ཡོདཔ་ཨིན།  
༢༢) དོ་འཁོར་ཚུའི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ དོ་འཁོར་ཚུ་ དོ་ཆ་ཚད་ལས་བརྒལ་འབག་མི་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡདོ་མེད་ངེས་
གཏན་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།  
༢༣) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་དང་ གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ཡདོ་པའི་རོང་ཁག་ཚུ་ནང་གི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ འཁོར་ལམ་གྱི་བཟོ་
བཀོད། བཟོ་སྐྲུན་དང་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ། དེ་ལས་ འཁོར་ལམ་བདའ་སྟེ་ཡོད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་བཟོ་བའི་སྐབས་ འཁོར་
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ལམ་ཉེན་སྲུང་གི་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ཡོད་མེད་དང་ འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་གི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་གྲོས་བསྡུར་ཚུ་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་ ལྟ་ཞིབ་འབད་བར་སོང་ཡོདཔ་ཨིན།  
༢༤) རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཞུང་ལམ་ཚུ་བདའ་སྟེ་ རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་བརྡ་སོན་དང་ འགྲུལ་འཁོར་དང་འཕྲུལ་ཆས་མཁོ་མེད་ཚུ་ཞིབ་རོྟག་འབད་
ཡི།  
༢༥) ལྟ་ཞིབ་འབད་དེ་ཡདོ་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལས་ པར་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡི། དང་ 
༢༦) འདས་པའི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
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ལེའུ་༢ པ་ : ངོ་སོད། 

2.1 རྩིས་ཞིབ་འདི་རྐྱབ་དགོ་པའི་ཁུངས་རྟགོ།  

ལམ་འགྲུལ་ལས་སྡེ་འདི་དཔལ་འབྱརོ་གོང་འཕེལ་དང་གྲོང་གསེབ་ནང་ལྷདོ་ནི་ དེ་ལས་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཐབོ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་དང་མི་སྡེ་
གཅིག་མཐུན་བཟོ་ནིའི་ནང་གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་དང་ ལཱ་གཡོག་གི་གོ་སྐབས་བཟོ་ནི་དང་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་དུས་ཡུན་དང་ཟད་འགྲོ་
ཡང་མར་ཕབ་འབདཝ་ཨིན། ས་ཆའི་ཆགས་ཚུལ་གངས་སོང་རི་སོང་ནང་ཨིནམ་ལས་ སྐྱེལ་འདྲེན་གཙོ་བོ་ར་འཁོར་ལམ་གྱི་མཐུད་འབྲེལ་
སྦེ་སོད་ནུག། འཁོར་ལམ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེ་འདི་མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ལུ་དགོས་མཁོ་ཨིནམ་ཤེས་ཞིནམ་ལས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་
གཞི་༡༢ པའི་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་རིམ་གྲུབ་འབྲས་ས་ཁོངས་༩ པའི་འོག་ལུ་འཁོར་ལམ་གྱི་མཐུད་འབྲེལ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་གི་གཙོ་རིམ་
བྱིན་ཏེ་འདུག། ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེ་གི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲིག་
གཞི་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་བརྩིས་པའི་མི་རྣམས་ལུ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་འབད་ནི་ དེ་
ལས་ མཐའ་འཁོར་ལུ་འཕྲོས་པའི་མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་ཚུའི་སྒོ་ལས་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ལྷོད་ཚུགསཔ་ བོ་གཏད་ཚུགསཔ་
དང་ཉེན་སྲུང་དང་ལནམ་བཟོ་ནི་ཨིན་པས།  

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སྐོབས་ཚུད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ འདི་ནང་ལུ་འཁོར་ལམ་མཐུད་འབྲེལ་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ལམ་ལུགས་
འཇོན་ཚད་ཅན་ཅིག་དགོཔ་འདི་ག་ནི་བ་གལ་ཆེ་དྲགས་ཨིན། འདི་ཡང་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་ས་ཚུ་དང་ ནང་འཁོད་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་
འབྲེལ་ཚུ་ག་ར་ འཁོར་ལམ་ལུ་བརྟེན་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཉེན་སྲུང་ ཡུན་བརྟན་དང་ དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་བརྩིས་པའི་མི་
རྣམས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་འཁོར་ལམ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་སོད་ཐབས་ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག། འགན་དབང་འདི་སྐྱེལ་སོད་
འབད་ཐབས་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ འཁོར་ལམ་རྒྱུན་འགྲུལ་ལས་བརྟེན་པའི་ཐུག་རྐྱེན་ཚུ་སྔོན་
འགོག་དང་མར་ཕབ་འབད་ཐབས་ལུ་ འཆར་གཞི་དང་སྲིད་བྱུས་བརྩམས་ནི་ སྒྲིག་གཞི་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་ དེད་གཡོགཔ་གོ་རོྟགས་ཀྱི་
ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་བསར་སོད་འབད་ནི་བཟུམ་མའི་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་ལས་རིམ་
མང་རབས་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག། ཨིན་རུང་ འགྲུལ་འཁོར་གྱི་གྱངས་ཁ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ར་ ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དང་ རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་
ཚད་ དེ་ལས་ འཁོར་ལམ་གྱི་ཤོང་ཚད་དང་ཁྱབ་ཚད་ ཚད་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེདཔ་ལས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་འདི་གདོང་ལེན་ཅན་
ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཏེ་འདུག། བར་ཞུགས་དང་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལེ་ཤ་བཏོན་ཏེ་ར་འབད་ས་ཅི་རུང་ ད་ལྟོ་ཡང་ ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་འདི་ ལམ་འགྲུལ་གྱི་
ཐུག་རྐྱེན་མཐོ་ཤསོ་ཅིག་སྦེ་ར་འདུག།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་ཚ་གྱང་དང་གཅིག་ཁར་ མི་རོབས་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དང་ ཁྲོམས་ཚོགས་ནང་གནས་སོ་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་འོང་མི་ 
དེ་ལས་ ཟད་འགྲོ་ཡར་སེང་དང་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་གྱངས་ཁ་ཡར་སེང་ འཁོར་ལམ་གྱི་ཁྱབ་ཚད་ ཚད་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་མི་ཚུ་ལས་
བརྟེན་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འགྲོ་འགྲུལ་གོ་དོག་དྲགས་དང་ བཙོག་རླུང་ཡར་སེང་སོང་སྟེ་འདུག། ཐིམ་ཕུག་དང་ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ཁྲོམ་
སྡེ་མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་ (སི་ཊི་བཱསི་) འདི་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་གྱངས་ཁ་དང་ཁྱབ་ཚད་ཉུང་མི་ དེ་ལས་ འགྲུལ་པ་ཚུ་ལུ་བྱ་སབས་མ་
བདེཝ་དང་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ལངམ་སྦེ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ འགྲུལ་པ་ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་མིན་འདུག།  

དེ་བཟུམ་སྦེ་ རོང་ཁག་གཅིག་ལས་གཅིག་ནང་འགྱོ་མི་གི་མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་ཚུ་ སྒེར་སྡེ་ཚུ་ལུ་སོད་ཡོདཔ་དང་ བཱསི་གི་ཞབས་ཏོག་
ཚུ་མང་ཤོས་ར་ ཚོང་འབྲེལ་དང་ལན་པའི་འགྲུལ་པ་མང་སུ་ཡོད་པའི་ས་གོ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་སྟེ་འདུག། གྲོང་གསེབ་ཀྱི་
ས་གོ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་འབད་བ་ཅིན་ ཕར་ཚུར་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་གྱངས་ཁ་ཉུང་ནི་འདི་གིས་ ད་ལྟོ་ཡང་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་ཚུ་ གཏན་



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 10 

གཏན་མེདཔ་དང་ དེ་ལས་བརྟེན་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ (གསོ་བ། ཤེས་རིག། ཚོང་ཁྲོམ། ལ་སོགས་པ་) ཐོབ་ནི་ནང་ཚད་འཛིན་འབད་དེ་ 
གྲོང་གསེབ་ཟུར་གནས་དང་ དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ལུ་ ལྷན་ཐབས་འབདཝ་ཨིན་པས།  

དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ ནང་འདྲེན་འབད་བའི་ས་སྣུམ་ (པེ་ཊོལ་དང་ཌི་ཟལ་) ལུ་ ཡངོས་རོགས་སྦེ་རེ་སྟེ་ཡོདཔ་
དང་ འདི་ཚུ་ཡུན་བརྟན་དང་ལན་པའི་ནུས་རས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཅིག་མེནམ་ཨིན། འབྲུག་གཞུང་གིས་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་དང་
དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནོད་པ་ཚུ་ལུ་གདངོ་ལེན་འབད་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གདམ་ཁ་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དོ་ཡོདཔ་
དང་ ཁྲལ་འབབ་ཡང་ཆགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ གློག་འབྲེལ་དང་ གློག་འབྲེལ་དང་ས་སྣུམ་གཉིས་ལན་ (hybrid) གྱི་འགྲུལ་འཁོར་ཚུ་ལུ་སོ་
བ་བསྐྱེད་བཅུག་སྟེ་འདུག། གསར་བཏོད་འདི་གིས་བཙོག་རླུང་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ ས་སྣུམ་ནང་འདྲེན་ཚུ་ཡང་ མར་ཕབ་
འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན།  

འབྲུག་གཞུང་གིས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་གཙོ་རིམ་དང་བར་ཞུགས་མཛད་བཞིན་ཡདོ་མི་ལས་བརྟེན་ དཀའ་ངལ་དང་གདོང་ལེན་
ཚུ་བཏོན་ནི་དང་ འཇོན་ཚད་ཡར་དྲགས་གཏང་ཐབས་ལུ་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ལམ་
འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ས་ཁོངས་ཡར་དྲགས་དང་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནིའི་གོ་སྐབས་དང་ འོས་འབབ་འདུག།  

དེ་ལུ་བརྟེན་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་ལེགས་བཅོས་དང་ དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་བརྩིས་པའི་མི་རྣམས་དབྱེར་མེད་དང་ཡུན་བརྟན་དང་ལན་པའི་
ལམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཅིག་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་དུས་མཚམས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་
༦ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༧ པ་ཚུན་འགབ་ཐགོ་ལས་ ཉེན་སྲུང་དང་ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ལམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་
ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཅིག་རྐྱབ་ནིའི་གྲོས་ཐག་གཅད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

2.2 ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་འདི་ ལམ་འགྲུལ་ཐུག་རྐྱེན་ལས་བརྟེན་ རྨ་སྐྱོན་དང་ ཤི་རྐྱེན་ཚུ་འབྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཐབས་ཤེས་ཅིག་ཨིན། འཛམ་གླིང་གསོ་བའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ཅིག་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ལམ་འགྲུལ་
ཐུག་རྐྱེན་འདི་འཛམ་གླིང་ནང་ ཤི་རྐྱེན་གྱི་རྒྱུ་ཨང་བརྒྱད་པ་ཨིནམ་དང་ དེའི་རྨ་སྐྱོན་དང་ཤི་རྐྱེན་ལས་བརྟེན་ འཛམ་གླིང་ནང་ལས་ཕར་ 
མི་ངོམ་དང་མི་སྡེ་ དེ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ག་ར་ལུ་གནོད་སྐྱོན་སོམ་སྦེ་རྐྱབ་སྟེ་ ཧེ་མ་ལས་ར་ འགན་ཁག་སོམ་ཡདོ་པའི་གསོ་བའི་ལས་སྡེ་ཚུ་
ལཱ་ཁག་དྲགས་བཟོ་སྟེ་ མི་སྡེ་དང་དཔལ་འབྱརོ་ལུ་ཐགོ་སོམ་སྦེ་ཕོག་སྟེ་འདུག། དེ་མ་ཚད་ ལམ་འགྲུལ་ཐུག་རྐྱེན་ལས་བརྟེན་ ཐོན་ཤུགས་
མེདཔ་འགྱོ་ནི་དང་ འགྲུལ་འཁོར་དང་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ལུ་གནོད་སྐྱོན་འབྱུང་ནི་ དེ་ལས་ ཚེ་སོག་མར་ཕབ་འགྱོ་ནི་བཟུམ་མའི་ཐད་ཀར་མིན་
པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།  

ལམ་འགྲུལ་ཤི་རྐྱེན་གྱི་ཚད་གཞི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣ ལུ་ འགྲུལ་འཁོར་༡༠,༠༠༠ རེ་རེ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་ས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༦.༤ ལས་ 
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལུ་ འགྲུལ་འཁོར་༡༠,༠༠༠ རེ་རེ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༡༧.༠ གུ་ཡར་སེང་སོང་སྟེ་འདུག། འདི་ ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལུ་ མཐོ་ཤོས་ཅིག་
ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ འཛམ་གླིང་གསོ་བའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲལ་གྱི་སྔོན་རྩིས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཤི་རྐྱེན་གྱི་ཚད་གཞི་འདི་ མི་གྲངས་
༡༠༠,༠༠༠ རེ་རེ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༡༧.༤ ཨིན་པས།  

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་རྒྱུན་འགྲུལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་འགྲུལ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་ཐོ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་
བའི་སྐབས་ འགྲུལ་འཁོར་གྱི་ཐུག་རྐྱེན་ཚུ་གཙོ་བོ་ར་ འཁོར་ལམ་གྱི་གནས་སངས་ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་དང་ འགྲུལ་འཁོར་ཤུགས་ཚད་ 
ཚད་ལས་བརྒལ་གཏང་ནི་དང་ གནམ་གཤིས་གནས་སངས་ དེ་ལས་ཆང་འཐུང་སྟེ་གཏང་ནི་དང་ སང་མེད་དང་ཆོག་ཐམ་མེད་པར་གཏང་
ནི་བཟུམ་མའི་མིའི་ནརོ་འཁྲུལ་ཚུ་ལས་བརྟེན་འབྱུང་སྟེ་འདུག། དེ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ ཆང་འཐུང་སྟེ་གཏང་མི་ལས་བརྟེན་ཐུག་རྐྱེན་ཚུ་ཚ་གྱང་
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ཅན་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ ལོ་ངོ་དགུ་གི་རིང་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ ཁྲིམས་འགལ་གི་ཐོ་ནང་ལས་ མཐོ་ཤོས་སྦེ་འཐནོ་ཏེ་
འདུག།  

དཀའ་ངལ་འདི་སེལ་ཐབས་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་རྒྱུན་འགྲུལ་སྡེ་
ཚན་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ ལམ་འགྲུལཔ་ག་ར་དང་ གཞུང་དང་སྒེར་གྱི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཉེན་སྲུང་དང་ལནམ་སྦེ་བཞག་
ཐབས་ལུ་ ཐབས་ལམ་ས་ཚོགས་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག། ཨིན་རུང་ ལམ་འགྲུལ་ཐུག་རྐྱེན་ཚུ་ ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་རང་འདུག།  

2.3 ཡུན་བརྟན་གྱི་ལམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལམ་ལུགས།  

འབྲུག་ལུ་ལྷདོ་ཚུགསཔ་ཟེར་མིའི་ཚིག་འདི་ གོ་སྐབས ཚོང་ལས་ ཚོང་ཁྲོམ་ ཡང་ན་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ནང་ཨིན་རུང་ ད་ལྟོ་གོང་འཕེལ་
གཏང་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཅིག་སྦེ་ཡདོཔ་ཨིན། ག་ཏེ་དང་ག་ཅི་ཡང་ ལྷོད་ཚུགསཔ་སྦེ་དགོ་པ་ཅིན་ ཚུལ་མཐུན་དང་ བོ་གཏད་ཚུགསཔ་ 
དེ་ལས་ ཟད་འགྲོ་གཏང་ཚུགས་པའི་སྐྱེལ་འདྲེན་ལུ་ ཤུགས་སྦེ་བརྟེན་དགོཔ་ཨིན།  

ཚིག་དོན་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ ཡུན་བརྟན་གྱི་ལམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ཟེར་མི་འདི་ འགྲུལ་པ་དང་དོ་ཆས་ཚུ་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ མི་སྡེ་དང་
མཐའ་འཁོར་ དེ་ལས་ དཔལ་འབྱརོ་གྱི་གནས་ཚད་ཚུ་ལུ་གནས་ཐོག་ལས་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་སྐྱེལ་སོད་འབད་ཐབས་ལུ་ སྐྱེལ་འདྲེན་ལག་
ལེན་འཐབ་མི་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན། འབྲུག་ལུ་ ཡུན་བརྟན་གྱི་ལམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་དང་འབྲེལ་བའི་གདོང་ལེན་གཙོ་བོ་ར་ མི་རོབས་མང་
སུ་ཡོད་པའི་ཁྲོམ་/ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ མི་རབོས་དང་ འགྲུལ་འཁོར་གཉིས་ཆ་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་པའི་དཀའ་ངལ་
ཚུ་སེལ་ནི་འདི་ཨིན།  

འགྲུལ་འཁོར་ནང་འདྲེན་ཡར་སེང་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ བཙོག་རླུང་དང་ རྒྱུན་འགྲུལ་གོ་དོག་དྲགས་ དེ་ལས་ འཁོར་ལམ་ལག་ལེན་
འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཉེན་སྲུང་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེན་ཁ་བཟུམ་མའི་དཀའ་ངལ་ལེ་ཤ་ར་འཐོན་ཏེ་འདུག། འབྲུག་གཞུང་གིས་ ནང་འདྲེན་ཚུ་མར་
ཕབ་མཛད་དེ་ ལམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ལམ་ལུགས་འདི་ མཐའ་འཁོར་དང་ དཔལ་འབྱརོ་ དེ་ལས་ མི་སྡེའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡུན་བརྟན་
གནས་ཐབས་ལུ་ འབད་བརོྩན་བསྐྱེད་དེ་ར་འདུག།  

གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡདོ་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ འཁོར་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ བྱ་སབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནིའི་དོན་
ལུ་ ཐབས་ཤེས་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་བཏོན་ནུག། དེ་ནང་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ རྒྱུན་འགྲུལ་གོ་དོག་དྲགས་ཚུ་མར་
ཕབ་འབད་དེ་ འགྲུལ་འཁོར་བཞག་ས་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་ཐབས་ལུ་ འགྲུལ་འཁོར་བཞག་སའི་ས་གོ་ཚུ་བཟོ་གནང་ནུག།  

དེ་མ་ཚད་ རིམ་ལུགས་ས་ཚོགས་ (Ride Sharing app, Oie mobile app, MyDrukRide, Yana) ཚུ་གསར་
བཏོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བཱསི་གི་ཤོག་འཛིན་བདག་སྲུང་འབད་ནིའི་རིམ་ལུགས་(Bbooking) དང་ བཱསི་བརྡ་དོན་
གྱི་རིམ་ལུགས་ཚུ་གསར་བཟོ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཁར་ ལྟ་རོྟག་པར་ཆས་ཚུ་ཡང་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་དེ་འདུག།  

མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ཀྱི་ཐད་ སྣུམ་འཁོར་བཙགོ་རླུང་གི་གནས་ཚད་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ནི། འགྲུལ་འཁོར་གཞན་མི་ཚུ་གི་དོན་ལས་ 
སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཚད་གཞི་ བརྒྱ་ཆ་༥༠ ལས་ ༣༠ ལུ་མར་ཕབ་འབད་ནི། གློག་འབྲེལ་འགྲུལ་འཁོར་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཚད་
གཞི་ བརྒྱ་ཆ་༣༠ ལས་ ༥༠ ལུ་ ཡར་སེང་འབད་ནི། སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ལུ་ མཐའ་འཁོར་གྱི་ཁྲལ་བཀལ་ནི། འགྲུལ་འཁོར་བདག་དབང་
སོ་སོར་གྱི་ཁྲལ་བརྒྱ་ཆ་༥ ལས་ ༡ ལུ་ ཕབ་ནི། གློག་འབྲེལ་གྱི་གླ་འཁོར་ཚུ་ནང་འདྲེན་འབད་ནི་དང་ འགྲུལ་འཁོར་ནང་འདྲེན་གྱི་ཐབོ་
སྐལ་དངུལ་ལུ་འགྱུར་ནི་བཟུམ་མའི་ ཐབས་ཤེས་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་བཏོན་ཏེ་འདུག།  



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 12 

དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐད་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གླ་ཆ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་དེ་ཡོདཔ་
དང་ དམ་ཆུ་-ཆུ་ཁ་ཕྲང་ལམ་ སྒོ་ཕྱེ་ཞིནམ་ལས་ ཐིམ་ཕུག་-ཕུན་ཚོགས་གླིང་བཟུམ་མའི་ས་ཁོངས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་གླ་ཆ་ཚུ་མར་ཕབ་
འབད་དེ་འདུག།  

ཨིན་རུང་ གཞུང་གི་འཆར་སང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་དང་ མཐའ་འཁོར་དང་མཐུནམ་ དེ་ལས་ དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་བརྩིས་
པའི་མི་རྣམས་ལུ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་སྐྱེལ་འདྲེན་ལམ་ལུགས་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ ད་ལྟོ་ལེ་ཤ་ར་འབད་དགོཔ་དང་འབད་ཚུགསཔ་འདུག།  

2.4 ཁྲིམས་དནོ་གཞི་བཀོད།  

སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེ་གོང་འཕེལ་གྱི་ཡུན་རིང་གི་ཐབས་བྱུས་འཆར་སང་འདི་ ཨེ་ཤི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་གསར་བཟོ་འབད་དེ་
ཡོད་པའི་“འབྲུག་གི་སྐྱེལ་འདྲེན་གཅིག་སྒྲིལ་ཐབས་བྱུས་འཆར་སང་༢༠༡༤ ཅན་མ་” འདི་ཨིནམ་དང་ འདི་ནང་ གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་
དང་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཚུའི་ལམ་སོན་འབད་ཐབས་ལུ་ དམིགས་ཡུལ་དང་ དམིགས་དོན་ དེ་ལས་ གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་
ཐབས་བྱུས་ས་ཚོགས་ཚུ་གསར་བཟོ་འབད་དེ་འདུག། སྐྱེལ་འདྲེན་༢༠༤༠ ཅན་མའི་ནང་ འཁོར་ལམ་མཐུད་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་བྱུས། ཞི་
བའི་མཁའ་འགྲུལ་གྱི་ཐབས་བྱུས། འགྲུལ་པ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཐབས་བྱུས། དོ་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཐབས་བྱུས། ལུང་ཕོགས་སྐྱེལ་འདྲེན་
མཐུད་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་བྱུས། ཁྲོམ་ཚོགས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཐབས་བྱུས། འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་གི་ཐབས་བྱུས་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེ་འཛིན་
སྐྱོང་གི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་བརྩིས་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་འཆར་སང་དང་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་འཁོད་དེ་འདུག།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་སྤྱིར་གཏང་གི་སྒྲིག་གཞི་འདི་ ‘ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་བཅའ་ཁྲིམས་༡༩༩༩ ཅན་མ་’ འདི་ཨིནམ་
དང་ འདི་ནང་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་ག་རའི་གཞི་བཀོད་ཚུ་
ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེའི་འོག་གི་འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་ཚུ་ “སྐྱེལ་འདྲེན་སྲིད་བྱུས་༢༠༠༦ ཅན་མ་” 
གིས་ལམ་སོན་འབདཝ་ཨིན།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེ་གི་དོན་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་བཅའ་ཁྲིམས་༡༩༩༩ ཅན་མ་ རྒྱབ་སོན་
འབད་མི་འདི་ ‘ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་སྒྲིག་གཞི་༡༩༩༩ ཅན་མ་’ (སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ནང་དུས་མཐུན་འབད་
ཡོདཔ) འདི་ཨིན།  

ལམ་ཚུ་དང་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གི་དོན་ལས་ ‘འབྲུག་གི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་མ’ འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ 
མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ལུ་ལྷན་ཐབས་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ ས་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ ལམ་གྱི་
མཐུད་འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་དང་ འཇོན་ཚད་དང་ལནམ་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཐབས་ལུ་ བརྩམས་ཏེ་འདུག། འདི་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་སྦེ་ ལོ་ངོ་
༢༠ གི་འཆར་གཞིའི་ཡིག་ཆས་ ‘ལམ་གྱི་འཆར་གཞི་ཨམ་༢༠༠༧-༢༠༢༧ ཅན་མ་’ འདི་ འཆར་འགོད་པ་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལམ་
སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་མཐུད་འབྲེལ་བཟོ་ནིའི་ལམ་སོན་སྦེ་ བརྩམས་ནུག།  

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་ལམ་ལུགས་དང་ དམིགས་བསལ་དུ་ འགྲུལ་པའི་བཱསི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་
ཐབས་ལུ་ འབྲུག་གཞུང་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལུ་‘སྐྱེལ་འདྲེན་གོ་ཡངས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་’ འདི་དང་ལེན་མཛད་ནུག། སྲིད་བྱུས་འདི་དང་འཁྲིལ་
བ་ཅིན་ འགྲུལ་པའི་སྐྱེལ་འདྲེན་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་བར་ཞུགས་གང་ཉུང་གི་སྒོ་ལས་ གོ་ཡངས་དྲགས་བཟོ་ཡདོཔ་སྦེ་
ཨིན་པས།  



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 13 

2.5 གནས་སངས་བརྟག་ཞིབ།  

འཁོར་ལམ་གྱི་མཐུད་འབྲེལ་ཡོདཔ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གོ་སོ་སོ་ཚུ་ མཐུད་འབྲེལ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ གཞུང་དང་སྒེར་གྱི་མི་དམངས་
སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་འགྲུལ་འཁོར་ཚུ་ཡང་ ཧ་ཅང་གིས་ཡར་སེང་སོང་སྟེ་འདུག། པར་རིས་༡ པའི་ནང་གསལ་སནོ་འབད་དོ་བཟུམ་ སྤྱི་ཚེས་
༣༡/༠༥/༢༠༢༠ ཚུན་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ནང་ འགྲུལ་འཁོར་༡༡༤,༢༧༧ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡདོཔ་དང་ 
འདི་ནང་ལས་ མཐོ་ཤོས་ར་ཐིམ་ལུང་ཕོགས་དང་ དམའ་ཤོས་མོང་སྒར་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ནང་ཨིན་པས། འདི་གིས་ མི་རེའི་འགྲུལ་
འཁོར་གྱི་བདག་དབང་འདི་ ཧ་ལམ་ མི་བདུན་ལུ་འགྲུལ་འཁོར་རེ་ཨིན་པའི་བརྡ་སོན་འབདཝ་མས། འདི་གནམ་མེད་ས་མེད་མཐོ་དྲགས་
ཅིན་ཨིན་པས། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་འབྲུག་གི་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེ་ནང་ ཡུད་ཙམ་བལྟ་རུང་ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་གནས་
སངས་ངོ་མ་དང་ བརྡ་དོན་བཟོ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལས་མར་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡདོ། 

  

         པར་རིས་༡ པ་: ཡུད་བལྟ་གནས་སངས་བརྟག་ཞིབ། 

 

      

    

འབྱུང་ཁུངས་: རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ eRALIS དང་ ཡངོས་འབྲེལ་གྱི་གནས་སྡུད་དཔྱད་ཞིབ་འབད་ཡདོ་མི་ལས། 

 



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 14 

 

 

 ཐུག་རྐྱེན་གྱི་གནས་སྡུད་ཚུ། 

 

 

འབྱུང་ཁུངས་: རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ eRALIS གི་གནས་སྡུད་དཔྱད་ཞིབ་འབད་ཡདོ་མི་ལས།  

 



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 15 

 
འགྲུལ་འཁོར་བཱསི་གི་གནས་སྡུད་ཚུ། 

 

 

འབྱུང་ཁུངས་: རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ eRALIS གི་གནས་སྡུད་དཔྱད་ཞིབ་འབད་ཡདོ་མི་ལས། 

 

འབྱུང་ཁུངས་: ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག། 



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

མི་སབོས་ཀྱི་གནས་སྡུད་ཚུ། 

 



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 17 

ལེའུ་༣ པ་ : རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རྟོག་ཚུ། 

ལེའུ་འདི་ནང་ ལམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་དང་ཡུན་བརྟན་གྱི་དོན་ལུ་ སྐྱོན་དང་ནརོ་འཁྲུལ་ཚུ་གྲོས་བཤད་འབད་
དེ་ཡོད། 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནརོ་འཁྲུལ་ཚུ།  

ཞིབ་བརྟོག་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཐོབ་ཡདོ་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་དང་ དྲི་ལན་ དེ་ལས་ དབྱེ་དཔྱད་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ 
བཏོན་ཡི། དེ་ཚུ་འོག་ལས་མར་གྲོས་བཤད་འབད་དེ་ཡདོ། 

༣.༡ གཞུང་སྐྱོང་། 

༣.༡.༡ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་སྲིད་བྱུས་མཐ་ོཤསོ། 

སྐོབས་ཚུད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ང་བཅས་རའི་ དཔལ་འབྱརོ་གོང་འཕེལ་ཚུ་ ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ར་ ཚོང་འབྲེལ་དང་ བལྟ་
བཤལ་གྱི་ལས་ས་ཚུ་ལུ་བརྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་བཏང་དགོཔ་འདྲཝ་འབད་བ་ཅིན་ 
འཁོར་ལམ་གྱི་རིམ་ལུགས་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་འོང་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བས་གལ་ཆེ་དྲག་ཅིག་ཨིན། འདི་གིས་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་དང་ བྱ་སབས་
བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་མིན་པར་ འཐོན་སྐྱེད་ཡར་དྲག་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཟད་སོང་མར་ཕབ་ དེ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་དཔལ་འབྱརོ་
གོང་འཕེལ་ཡར་དྲག་ནང་ རྒྱ་ཆེ་དྲག་སྦེ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ནི་ཨིན། 

ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེ་གོང་འཕེལ་བཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལུ་གསར་བཟོ་འབད་ཡོད་མི་ ཕུགས་ཀྱི་
ཐབས་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་འཆར་སང་ “འབྲུག་སྐྱེལ་འདྲེན་གཅིག་བསྒྲིལ་གྱི་ཐབས་བྱུས་འཆར་སང་༢༠༤༠” ཅན་མ་འདི་ནང་ དམིགས་
གཏད་དང་ དམིགས་ཡུལ་ དེ་ལས་ ཐབས་བྱུས་ཚུ་གཅིག་བསྒྲིལ་འབད་དེ་ བཟོ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་དང་ དུས་བྱིན་
འཆར་གཞི་ཚུ་ ལམ་སོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། འཆར་སང་འདི་སྒྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་འོང་དགོཔ་དང་ སྐྱེལ་
འདྲེན་གྱི་ལས་སྡེ་གོང་འཕེལ་བཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ལམ་སོན་རྣམ་གཞག་ཚུ་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ དང་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་བཀོད་
ཁྲམ་ཚུ་བྱིན་དགོཔ་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ལས་སྡེ་ནང་ ལཱ་འབད་མི་ གཙུག་སྡེ་དང་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ ལཱ་དང་འགན་འཁུར་ངོས་འཛིན་འབད་
ཐོག་ལས་ གནས་སངས་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་དགོཔ་འདུག 

ད་ལྟོ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ལས་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་ས་ཚུ་ “སྐྱེལ་འདྲེལ་ཐབས་བྱུས་༢༠༠༦” 
དང་འཁྲིལ་དགོཔ་ཨིན། ཐབས་བྱུས་འདི་ ༢༠༠༦ ལུ་གསར་བཟོ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ཐབས་བྱུས་འདི་གིས་ སྐྱེལ་འདྲེན་ལམ་ལུགས་ 
(གཞུང་གི་ ལས་སྡེ་ནང་འཁོད་ཀྱི་མཉམ་ལས་དང་ བརྟེན་སོད་གནས་སངས་) དང་ དུས་རྒྱན་གྱི་གནད་དནོ་ དེ་ཡང་ བོ་རིག་ཅན་གྱི་
སྐྱེལ་འདྲེན་རིམ་ལུགས་དང་ རིག་གསར་གྱི་འགྲོ་འགྲུལ་འཛིན་སྐྱོང་ དེ་ལས་ གྲོང་སྡེའི་སྐྱེལ་འདྲེན་ཚུ་བརྩི་སྟེ་ ཡུན་བརྟན་གྱི་མི་དམངས་
སྐྱེལ་འདྲེན་ལ་སགོས་པའི་ དཀའ་ངལ་ཚུ་ག་རའི་ཚུ་བསལ་མི་ཚུགསཔ་པས། གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ ལཱ་འབད་ཐངས་ཚུ་རིམ་སྒྲིག་གི་སྒོ་
ལས་ ཧིང་སང་ས་ཅིག་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ལཱ་ཚུ་སར་ལོག་དང་ དུས་མཚུངས་འབད་དགོཔ་ཨིན་པའི་གནད་དོན་ དེ་ལས་ ལས་སྡེ་ཚུ་
ནང་ ལཱ་འགན་ཚུ་ཅོག་གཅིག་འབད་དགོཔ་འཐནོ་ནི་ཨིན་པས། སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེ་ནང་ ཕུགས་ཀྱི་དམིགས་གཏད་ཚུ་སྒྲུབ་དགོཔ་འདྲཝ་
འབད་བ་ཅིན་ ཐབས་བྱུས་འདི་ མཁོ་ཆེ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ག་རའི་ནང་ ཡངོས་སུ་རོགས་པ་ཅིག་མེན་པས། གོང་གི་དགོས་མཁོ་ སྒྲུབ་ནིའི་
དོན་ལུ་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ ཡིག་ཨང་ སི-༣/༩༦/༢༡༦ སྤྱི་ཚེས་ ༤/༣/༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ གཞུང་ལུ་ 



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 18 

ཡུན་བརྟན་དང་ ཡོངས་རོགས་ཚང་བའི་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐྱེལ་འདྲེན་སྲིད་བྱུས་ཅིག་ གསར་བཟོ་འབད་ནིའི་གྲོས་འཆར་བཀོད་ནུག གྲོས་
འཆར་འདི་ནང་ མཁའ་འགྲུལ་ལས་སྡེ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན་པས། 

ཐབས་བྱུས་གསར་བཟོ་འབད་ནི་འདི་ཡང་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ནང་ལས་བརྒྱུད་དེ་ ཡིག་ཨང་ སི-༣/༩༢/༡༦༩ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ 
ལས་ཚོགས་གོང་འཕེལ་བསར་སོད་འབད་བའི་ གྲོས་འདེབས་༢༠༡༥ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནུག གྲོས་འདེབས་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་འདི་ “ས་ཐགོ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་ཁུངས་” སྦེ་ མིང་གསརཔ་བཏགས་དགོཔ་
དང་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གི་ མངའ་འོག་ལུ་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༡༩༩༩ 
ཅན་མའི་དགོངས་དོན་དང་ མི་མཐུན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ གྲོས་འདེབས་འདི་གཞི་བཙུགས་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ཁར་ གལ་སྲིད་ མིང་
གསརཔ་བཏགས་དགོ་པ་ཅིན་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ར་ བསྐྱར་གསོ་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་
པས། 

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལརོ་ ཐབས་བྱུས་འགོ་ཐོག་གསར་བཟོ་འབད་བའི་བསྒང་ མཁའ་འགྲུལ་ལས་སྡེ་གིས་ མཁའ་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་
ཐབས་བྱུས་སོ་སོར་སྦེ་དགོ་པའི་སྐོར་ གཙོ་བརོ་བཏོན་ཏེ་ཡདོ་མི་དང་འཁྲིལ་ ལྷན་ཁག་གིས་ ཐབས་བྱུས་ཀྱི་འསོ་འབབ་ཚུ་ བསྒྱུར་བཅོས་
འབད་མི་འདི་ གཞུང་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༢༨/༠༢/༢༠༡༨ ལུ་ ཆ་འཇོག་གནང་ནུག ཐབས་བྱུས་འདི་ ལོག་སྟེ་ར་ ཟིན་བྲིས་འཐབ་དགོཔ་
འཐོན་ཡོདཔ་ད་ ས་ཐོག་སྐྱེལ་འདྲེན་དང་མཁའ་འགྲུལ་གྱི་ཐབས་བྱུས་ སོ་སོར་སྦེ་དགོ་པའི་སྐོར་ བཀའ་རྒྱ་ཧིང་སང་ས་སྦེ་གནང་ནུག 

ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༢ པའི་ནང་ ལས་ཚོགས་གོང་འཕེལ་བསར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་
ཁག་གི་འོག་ལུ་ སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་ཁུངས་དང་ ལྷན་ཁག་འདི་གི་འོག་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ འགན་
དབང་ཅོག་གཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ ལཱ་འགན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བཀོད་སྒྲིག་འབད་དགོ་པའི་ གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ནུག དེ་དང་འབྲེལ་ འཕྲལ་
ཁམས་ཅིག་གི་གྲོས་འདེབས་དང་འཁྲིལ་ ཟིན་བྲིས་སྡེ་ཚན་གྱི་ ས་ཐོག་སྐྱེལ་འདྲེན་སྲིད་བྱུས་ཟིན་བྲིས་གུར་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོཔ་
ཨིན་པས། 

ཡུན་བརྟན་དང་ཡོངས་རོགས་ཅན་གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐྱེལ་འདྲེན་སྲིད་བྱུས་འདི་ ལོ་༦ གི་ཧེ་མ་ལས་ གསར་བཟོ་འབད་ནིའི་ ཆ་འཇོག་
གྲུབ་ཡོད་རུང་ ཐབས་བྱུས་འདི་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ ཟིན་བྲིས་ཀྱི་ཐགོ་ལུ་ ལུས་ཡོདཔ་སྦེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ 
མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཐབས་བྱུས་༢༠༠༦ ཅན་མ་གིས་ སྐྱེལ་འདྲེན་སྡེ་ཚན་གྱི་ ལཱ་འགན་ནང་ ད་ལྟོ་ཡང་ ལམ་སོན་
འབད་དེ་རང་འདུག 

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཀོད་མི་ནང་ ས་ཐོག་སྐྱེལ་འདྲེན་སྲིད་བྱུས་ སྒྲིག་བཀོད་དང་གསར་བཟོ་འབད་
ནི་ནང་ དུས་ཡུན་འགྱངས་ལུས་མི་འདི་ གཙོ་བོ་ར་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ ཐབས་བྱུས་ཟིན་བྲིས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ནང་ གཙོ་
བཏགས་དང་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་ར་སོདཔ་མ་ཚད་ ལོ་ངོ་ཚུ་ནང་ ལས་ཚོགས་གོང་འཕེལ་བསར་སོད་སྙན་ཞུའི་ 
གྲོས་འདེབས་མང་རབས་ཅིག་གནང་དོ་ཡོད་མི་ལུ་བརྟེན་ ཨིན་ཟེར་འཁོད་ཅི། 

རིམ་སྒྲིག་དང་སྒྲ་སྒྲིག་གི་ཐབས་ལམ་སོན་པའི་ སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལམ་སནོ་ནང་ གྲོང་སྡེའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ སྐྱེལ་འདྲེན་
གྱི་ཐབས་བྱུས་ཡོངས་རོགས་མེད་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ དཀའ་ངལ་ཚུ་འཐནོ་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག རྒྱུན་འགྲུལ་གོ་དོག་དྲགས་དང་ འགྲུལ་
འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་བཙོག་གྲིབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ དེ་ལས་  ཇི་ཨེཆ་ཇི་གི་ཐོན་རླུང་ སྔར་མ་བྱུང་བའི་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་གྱངས་ཁ་ཡར་
སེང་འགྱོ་མི་འདི་གིས་ ཁྲོམ་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ མི་དམངས་ཀྱི་གཟུགས་ཁམས་དང་ཉེན་སྲུང་ལུ་ གནདོ་སྐྱོན་བྱུང་ནི་ཨིན་པས། འདི་གི་
ཐོག་ལུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ གཅིག་བསྒྲིལ་གྱི་དང་ལེན་དང་ ཐབས་བྱུས་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་
གདམ་ཁ་དང་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཐབས་ཤེས་གཞན་མེད་མི་འདི་གིས་ ཧེང་སྐལ་ར་དཀའ་ངལ་འཐོན་ཏེ་འདུག གཙུག་སྡེའི་ལེགས་སྒྲིག་
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གསལ་ཏོག་ཏོ་མེད་མི་འདི་ ལཱ་འགན་ཚུ་ ལབ་ལོག་དང་ལོ་ཅིག་ར་འབད་དགོཔ་འཐོན་མི་ལས་བརྟེན་ མངོན་གསལ་བྱུང་མིའི་ ཞིབ་
བརྟོག་༣.༡.༢ ནང་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན། སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེ་གོང་འཕེལ་བཏང་ནི་ནང་ རིམ་སྒྲིག་གི་
ཐབས་ལམ་སོན་ནིའི་དོན་ལུ་ ད་ལྟའོི་ཐབས་བྱུས་འདི་ ཡར་དྲག་མ་བཏང་པ་ཅིན་ དེ་གིས་ གོང་འཕེལ་མར་ཉམས་ནིའི་གཞི་ཅིག་ལས་
གཞན་མེདཔ་ལས་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རེ་འདོད་ལྟར་ བྱུང་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས། སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེ་ནང་ ལས་སྡེ་མང་རབས་ཅིག་ཚུད་
པའི་རྒྱ་ཁྱོན་ཅིག་འབདཝ་ལས་ དེ་གིས་ ལས་སྡེ་གཞན་ལུ་ཡང་བྱེམ་ཕགོས་ནི་ཨིན་པས། 

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒྱུ་མཚན་བཀོད་མི་ནང་ སྤྱི་ཚེས་༡༩/༡༡/༢༠༢༡ ལུ་ ས་ཐགོ་འགྲོ་འགྲུལ་དང་
འབྲེལ་བའི་ ཐབས་བྱུས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་འགོ་ཐགོ་འདི་ བརྡ་དནོ་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ལུ་ གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། དབང་
འཛིན་འདི་གིས་ ཐབས་བྱུས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་འདི་ རྒྱལ་ཡངོས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛམོས་ལྷན་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་ལ་ོའདི་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ 
ཕུལ་ནི་ཟེར་ཁས་ལེན་འབད་ཡི། 

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཉེན་སྲུང་དང་ཡུན་བརྟན་ དེ་ལས་ ས་ཐོག་སྐྱེལ་འདྲེན་ཚུ་ག་ར་
ཚུད་པའི་ ཐབས་བྱུས་འདི་ཆ་འཇོག་དང་ བདེན་སརོ་འབད་ནི་ལུ་ རྩ་འགེངས་དགོཔ་འདུག རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ 
དེའི་སྐོར་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན། 

༣.༡.༢ གཙུག་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་བཀོད་ཁྲམ།  

སྐོབས་ཚུད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་བཏང་ནི་ནང་ འཇོན་དྲགས་ཅན་གྱི་འཁོར་
ལམ་མཐུད་འབྲེལ་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་རིམ་ལུགས་བཟོ་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བས་གལ་ཆེཝ་སྦེ་མཐོང་མས། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གོང་འཕེལ་གྱི་
འཆར་གཞི་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེ་འདི་ གཙོ་རིམ་ཅན་གྱི་ལས་སྡེ་ཅིག་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད། ལམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་
འདྲེན་གྱི་ སྤྱིར་བཏང་ཁྲིམས་ལུགས་འདི་གིས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ འགན་དབང་དང་ལཱ་འགན་ དེ་ལས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་
འདྲེན་ལས་སྡེའི་ ཆ་རྐྱེན་དང་གོང་འཕེལ་ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་སྦེ་ཚུད་དེ་འདུག འབྲུག་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེ་འདི་ འོག་
ལུ་བཀོད་མི་ དབང་འཛིན་དང་ཐབས་ལམ་ཚུ་གིས་ ལམ་སོན་འབད་ཡདོཔ་ཨིནཿ 

✓ རྒྱལ་ཡོངས་སྐྱེལ་འདྲེན་སྲིད་བྱུས་༢༠༠༦ ཅན་མ། 
✓ སྐྱེལ་འདྲེན་ ༢༠༤༠: གཅིག་སྒྲིག་གི་ཐབས་བྱུས་འཆར་སང་། 
✓ ལམ་འགྲུལ་ལས་སྡེའི་འཆར་གཞི་ཨམ་ ༢༠༠༠-༢༠༢༧ ཅན་མ། 

ཐབས་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་གཏད་དེ་ཡང་ མི་སྡེ་དཔལ་འབྱརོ་གོང་འཕེལ་བཏང་ནིའི་དམིགས་ཡུལ་གྱི་ཐོག་ལུ་ མི་དམངས་ལུ་ ཉེན་སྲུང་དང་
ཁུངས་ལན་ ཟད་སོང་བཏང་ཚུགསཔ་དང་ ཡུན་བརྟན་གྱི་སྐྱེལ་འདྲེན་རིམ་ལུགས་སོད་ནི་འདི་ཨིན། དེ་སྦེ་ ལམ་འགྲུལ་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་
ནང་ལུ་ གཞུང་གི་ཐབས་བྱུས་དམིགས་གཏད་གྲུབ་དགོ་པ་ཅིན་ ལམ་འགྲུལ་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེ་ནང་ འཆར་གཞི་དང་གོང་འཕེལ་ 
འཛིན་སྐྱོང་གི་མཉམ་འབྲེལ་ཚུ་ གཙུག་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐབས་ལམ་སྒྲིང་སྒྲིང་འོང་དགོཔ་འདུག དེ་མ་ཚད་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་བཟོ་གྲྭ་ནང་ 
གནས་སངས་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་དགོ་པ་ཅིན་ འགོ་གི་གཙུག་སྡེའི་ཐབས་ལམ་ལུ་ རགས་ལེགསཔ་ཨིནཿ 

✓ འབྲེལ་བ་ཐབས་མི་ དནོ་སྨིན་ཅན་གྱི་ གཞུང་གི་འདུས་ཚོགས་ཚུ། 
✓ གནང་བ་བྱིན་ཡདོ་མི་ཚུ་གི་ ཚོང་བསྒྲགས་ཀྱི་རང་དབང་། 
✓ གཡོག་བཀོལ་མི་ ཚད་འཛིན་ལངམ་སྦེ་མེདཔ། 
✓ ཕུགས་ཀྱི་ཚོང་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་དང་ཟད་སོང་ཚུ་ནང་ བོ་གཏད་སྐྱེད་ཚུགཔས 



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 20 

དེ་འབདཝ་ལས་ གཞུང་གི་གཞི་བཀོད་འདི་གིས་ ཆ་ཕྲན་ལས་སྡེ་དང་འབྲེལ་ཡདོ་ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་ནང་ འཆར་གཞི་དང་ཐབས་བྱུས་
གོང་འཕེལ་ནང་ ཡོངས་རོགས་དང་གཅིག་བསྒྲིལ་གྱི་ཐབས་ལམ་སོན་དགོཔ་འདུག ཨིན་རུང་ སྐྱེལ་འདྲེན་ནང་ལུ་ ལས་སྡེ་མང་རབས་
ཅིག་ཚུད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ གཅིག་བསྒྲིལ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཚུ་ གཏན་འཁེལ་སྦེ་བཟོ་མ་ཚུགས་པས། 
སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ལཱ་འགན་འདི་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ལེ་ཤ་ཅིག་ནང་ ཁྱབ་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་༡ པའི་ནང་ གསལ་སོན་
འབད་དེ་ཡོདཧ 

ཐིག་ཁྲམ་ཨང་. ༡: ལམ་འགྲུལ་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེ་ནང་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ལཱ་འགན། 

ལས་སྡེ་ཚུ། ལཱ་འགན། 
བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་
ཁག/ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་
སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན། 

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ གྲུབ་འབྲས་
དང་ཡར་དྲག་ཚུ་ ལྷན་ཁག་གི་འགན་ལེན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལུ་ རག་ལསཔ་ཨིན། བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་
ལྷན་ཁག་འདི་ ཐབས་བྱུས་བཟོ་སྒྲིག་དང་ བཀོད་རྒྱ་གནང་ནི་ དམིགས་གཏད་ཚུ་བཀོོད་འབད་ནི་དང་ 
ལམ་འགྲུལ་གྱི་ཐབས་ལམ་གཞན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་འགན་ཁུར་ཕོགསཔ་ཨིན། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་
སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་དང་ ས་ཐོག་སྐྱེལ་འདྲེན་
འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་ འགན་ཁུར་ཕོགསཔ་ཨིན་པས། 

ལས་སེལ་ལས་ཁུངས་དང་ས་
གནས་གཞུང་། 

འགྲོ་འགྲུལ་བརྡ་རྟགས་དང་ འཁོར་ལམ་ཚོན་ཁྲ་ཚུ་བརྩི་སྟེ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་ཐབས་ལམ་ལུ་གནས་
དགོ་པའི་ འཁོར་ལམ་གྱི་རྟེན་གཞི་དང་ འཁོར་ལམ་བདའ་སྟེ་མཐུན་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་བའི་ འཁོར་ལམ་གྱི་
ཐོ་ཡིག་རྒྱུན་སྐྱོང་འབདཝ་ཨིན་པས།  

ཨ་ནཱི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གཅིག་ཁར་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་
ལས་ འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་བསྒང་དང་ འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་དབྱེ་
ཞིབ་ཚུ་འབད་དགོཔ་འདུག། 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་དང་ གྲོང་སྡེའི་བཱསི་
ཞབས་ཏོགས། 

བོ་གཏད་ཚུགསཔ་དང་དུས་རྒྱུན་ ཟད་སོང་བཏང་ཚུགསཔ་དང་བདེ་ཏོག་ཏོ་ དེ་ལས་ ཆ་རྐྱེན་ཚངམ་དང་ 
རང་བཞིན་གནས་སངས་ལུ་ཕན་པའི་ གྲོང་སྡེའི་བཱསི་ཞབས་ཏོག་མཁོ་སོད་འབད་ནི་དང་ འཁོར་ལམ་
གསརཔ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི།   

སྣུམ་འཁོར་བཱསི་གི་ལས་སོད་པ་
དང་ ཀྲེག་སི།  

ཉེན་སྲུང་དང་བོ་གཏད་ཚུགསཔ་ དུས་རྒྱུན་དང་བྱ་སབས་བདེ་བའི་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་བཱསི་གི་ཞབས་
ཏོག་དང་ཀྲེག་སི་ཚུ་མཁོ་སོད་འབད་ནི། ཁེབ་ས་མེད་པའི་ལམ་བདའ་སྟེ་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཕབ་ཆག་
འབད་དེ་ བཀོལ་སོད་འབད་དགོཔ། 

དོ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ལས་སོད་པ། བོ་གཏད་ཚུགསཔ་དང་ ཉེན་སྲུང་ (དོ་བརྩི་སྟེ་) ཟད་སོང་བཏང་ཚུགསཔ་དང་ ཉེར་བར་མཁོ་བ་དང་ཉེར་
བར་མི་མཁོ་བའི་ཅ་ཆས་དང་ བཟོ་ཆས་ཚུ་ ཁེ་བབ་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ མཁོ་སོད་
འབད་ནི།  

ཐོན་རླུང་དབྱེ་ཞིབ་ལྟེ་བ། ཐོན་རླུང་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་སོད་ནི་དང་ ལག་ལེན་དང་ཁྲིམས་མཐུན་ དེ་ལས་ལྟ་རོྟག་དམ་དམ་འབད་
དེ་ སྣུམ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་བཙོག་རླུང་མར་ཕབ་འབད་ནི།  



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 21 

ལས་སྡེ་ཚུ། ལཱ་འགན། 
སྣུམ་འཁོར་བཏང་ནིའི་སོང་བརྡར་
སྤེལ་ཁང་། 

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཉེན་སྲུང་དང་ལན་པའི་ དེད་གཡོགཔ་ལེགས་ཤོམ་བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་ དེད་གཡོག་པའི་སོང་
བརྡར་སོད་ནི།  

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ 
རྒྱུན་འབྲེལ་སྡེ་ཚན།  

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་ རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་གནས་སངས་ཡར་དྲག་བཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱུན་
འགྲུལ་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི།  

བསན་རྒྱས་ལྷན་ཁག  ནུས་ཤུགས་དང་འཇོན་དྲགས་ཅན་གྱི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ ཞིབ་འཚོལ་དང་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི།  

རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་
སངས་ལྷན་ཚོགས། 

རླུང་ཐོན་གྱི་གནས་ཚད་བཀོད་སྒྲིག་འབད་ནི།  

ལས་མི་དང་ལཱ་གཡོག་ལྷན་ཁག  རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དེད་གཡོགཔ་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་ལུ་ ཆོག་ཐམ་སོད་ནི་དང་ ལྟ་རོྟག་འབད་ནི་ དེ་ལས་ 
ཁྱད་རིག་ཅན་གྱི་དེད་གཡོགཔ་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་དང་ལག་ཁྱེར་སོད་ནི་འདི་ཨིན་པས།   

གསོ་བའི་ལྷན་ཁག མི་དམངས་
གསོ་བའི་ལས་ཁུངས། 

སེམས་ནད་ཀྱི་ལས་ཚན་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཐུག་རྐྱེན་གྱི་ནདཔ་ལུ་སྨན་བཅོས་འབད་ནི།  

གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་༡ པའི་ནང་ གསལ་སོན་འབད་དོ་བཟུམ་ རྟེན་གཞི་གོང་འཕེལ་དང་ ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་ དེ་ལས་ སྐྱེལ་འདྲེན་སྡེ་
ཚན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ལག་ལེན་ནང་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་སྒེར་སྡེ་ ལེ་ཤ་ཚུད་དེ་འདུག། ལཱ་མགོ་རྙོག་དྲག་ཡདོ་མི་དང་འབྲེལ་ འབྲེལ་ཡདོ་
ལས་སྡེ་ཚུ་ག་ར་གིས་ རང་སའོི་ལཱ་འགན་འབག་དོ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ གཞུང་གི་འབད་བ་ཅིན་ ལཱ་གཞི་བཙམ་ནི་དང་ མ་དངུལ་ཚུ་
ལངམ་སྦེ་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ རྟེན་གཞི་མཁོ་སོད་པ་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ བཟོ་སྐྲུན་དང་ཉམས་བཅོས་ ལག་ལེན་ཡར་དྲག་དང་འབྲེལ་
བའི་ འཆར་གཞི་ཡོངས་སུ་རོགསཔ་སྦེ་བཟོ་ནི་དང་ ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་འབད་མི་འདི་གིས་ ཞབས་ཏོག་དང་འབྲེལ་བའི་འཆར་གཞི་ཚུ་
ཡར་དྲག་བཏང་ནི་ དེ་ལས་ ཚད་འཛིན་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ལྟ་རོྟག་དང་ལག་ལེན་གྱི་ཐབས་ལམ་བཟོ་ནི་དང་ མི་སེར་ཚུ་གིས་འབདན་ 
གནས་ཚད་ཚུ་དོན་སྨིན་ཡདོ་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ བསམ་འཆར་བཀོད་ཚུགསཔ་སྦེ་བཟོ་ནི་ཚུ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་དང་
མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐགོ་ལས་ ལས་སྡེ་གཅིག་བསྒྲིལ་གནས་སངས་ནང་ ལཱ་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་
སོལ་དང་ ཁྱད་རིག་གི་ལ ོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་བཏང་དགོཔ་འདི་ མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཅིག་ཨིན་པས། ད་ལྟོའི་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ནང་ ཆད་
སྐྱོན་ཚུ་ཡང་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ བཅའ་ཁྲིམས་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ དེ་ལས་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འདུས་ཚོགས་ཚུ་
གི་ལཱ་འགན་འབག་ཐངས་དང་ འདུས་ཚོགས་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་དང་མཉམ་ འབྲེལ་བ་ཐབས་ཐངས་ཚུ་གིས་ ལམ་འགྲུལ་
དང་སྐྱེལ་འདྲེན་སྡེ་ཚན་གོང་འཕེལ་ལུ་ བར་ཆད་རྐྱབ་མི་འདི་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་ ལམ་འགྲུལ་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་སྡེ་ཚན་གོང་འཕེལ་
ནང་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ འཆར་གཞི་དང་ ཐབས་བྱུས་བཟོ་བཀོད་ དེ་ལས་ ཐནོ་སྐྱེད་བགོ་སྐལ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་
བརྩི་སྟེ་ སྤྱིར་བཏང་ ལམ་འགྲུལ་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་སྡེ་ཚན་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ གཙུག་སྡེའི་གནས་སངས་སྒྲིང་སྒྲིང་འོང་དགོཔ་འདུག།  

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སྐྱེལ་འདྲེན་སྡེ་ཚན་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ གཅིག་བསྒྲིལ་གྱི་ཐབས་ལམ་འདི་ ཁག་ཆེཝ་མཐོང་སྟེ་འབད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ད་ལྟོའི་གཙུག་སྡེའི་བཀོད་ཁྲམ་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ ལས་སྡེའི་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོམ་བྱུང་ཐབས་ལུ་ 
ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་ གནད་དོན་མང་རབ་ཅིག་ མངོན་གསལ་བྱུང་མི་འདི་ འོག་ལུ་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
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༣.༡.༢.༡ སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེའི་ ཐབས་བྱུས་དང་བཀོད་ཁྱབ་ཀྱི་དནོ་ལས་ འགོ་འཁྲིདཔ་མཉམ་འབྲེལ་འཐབ་དགོཔ།  

སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཐབས་བྱུས་༢༠༠༦ ཅན་མ་གིས་ འཆར་གཞི་འགོ་འདྲེན་གྱི་གཞི་རྟེན་བཀོད་ཁྲམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་ཡོད་རུང་ སྤྱིར་
བཏང་ལས་སྡེའི་གོང་འཕེལ་གྲབ་འབྲས་བྱུང་ཐབས་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་མ་འདྲཝ་ཚུ་གར་བར་ན་ ཐབས་བྱུས་བཀོད་སྒྲིག་དང་ གཞི་
བཙུགས་དང་ལག་ལེན་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་ གཅིག་བསྒྲིལ་གྱི་ཐབས་ལམ་གྱི་ཐད་ཁར་ ཆ་རྐྱེན་ཆ་རྐྱེན་དཀོན་སུ་ཅིག་ཨིན་པས། 
ཐིག་ཁྲམ་༡ པའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དོ་བཟུམ་ དེ་ནང་ལུ་ འགན་དབང་སོ་སོར་ཡོད་པའི་ ལས་སྡེ་མང་རབས་ཅིག་ཚུད་དེ་ཡདོཔ་
ལས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ གཅིག་མཐུན་དང་མཉམ་འབྲེལ་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བས་ཁག་ཆེ་བས། གཙུག་སྡེ་དང་འབྲེལ་
བའི་གདོང་ལེན་ འགོ་འཁྲིདཔ་གཙོ་ཅན་དང་འཛིན་སྐྱོང་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་འགོ་འདྲེན་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ གཅིག་མཐུན་གྱི་ཐབས་བྱུས་དང་ 
གཅིག་བསྒྲིལ་གྱི་འཆར་གཞི་ དེ་ལས་ གཞི་བཙུགས་ཚུ་ངེས་གཏན་བཟ་ོདགོཔ་ཁག་ཆེ་བས། དེ་སྦེ་བྱུང་མི་འདི་ སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེ་ནང་ 
གྲལ་དུ་གཏོགས་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ གཅིག་བསྒྲིལ་གྱི་འགན་ཁུར་ འབག་མི་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་ 
ཕུགས་ཀྱི་ལས་སྡེ་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་ འཆར་སང་སྒྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ གཅིག་བསྒྲིལ་གྱི་ཐབས་ལམ་མིན་འདུག། 

བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ལུ་ ཉེན་སྲུང་དང་བོ་གཏད་ཅན་ ཟད་འགྲོ་གིས་འབད་ཚུགས་པའི་ས་ཐོག་སྐྱེལ་འདྲེན་དང་ ཡུན་
བརྟན་དང་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་ དེ་ལས་ ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ ཞབས་ཏོགས་ཚུ་ཡར་དྲག་བཏང་ནིའི་ འགན་
དབང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ད་རུང་ འགན་དབང་གཞན་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་དང་ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་གོ་སྐབས་དང་ཡར་
དྲག་བཏང་ནི་ཡང་ ལྷན་ཁག་ལུ་ ཕོགཔ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ འཁོར་ལམ་གོང་འཕེལ་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ལྷན་ཁག་
གི་འོག་ལུ་ ཚུད་དེ་མིན་འདུག། 

སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ གཙུག་སྡེའི་གཞི་བཀོད་ནང་ གཅིག་བསྒྲིལ་མེད་ལས་ གཞུང་དང་ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་ མཉམ་འབྲེལ་
འབད་དེ་ ལས་སྡེའི་སྤྱིར་བཏང་ རྒྱལ་ཡོངས་དམིགས་གཏད་སྒྲུབ་ནི་ལུ་ གདོང་ལེན་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ཁུངས་གསལ་ཅན་
དང་གལ་གནད་ཅན་གྱི་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེའི་ཐབས་བྱུས་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ འགན་ཁུར་འདི་ཚུ་ ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ ལོག་ཅི་ར་འབད་དགོ་
པའི་གནས་སངས་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ འཇོན་ཐངས་ཅན་མེནམ་མ་ཚད་ ཐོན་སྐྱེད་ཆུད་ཟད་སོང་བའི་གཞི་ཅིག་ཨིན་པས། 

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་འདི་ ས་ཐགོ་སྐྱེལ་འདྲེན་སྲིད་བྱུས་དང་ ས་ཐགོ་སྐྱེལ་འདྲེན་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ 
གསར་བཟ་ོའབད་ཚར་བའི་བསྒང་ལས་ ས་མང་ལས་སྡེ་གི་མཉམ་འབྲེལ་དང་འགོ་ཁྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དནོ་ཚུ་ ཧིང་སང་ས་བཟ་ོ
ཚུགས་ཟེར་ རེ་འདདོ་བསྐྱེད་ནུག། གཙུག་སྡེའི་གདངོ་ལེན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ 
བཀོད་མི་ནང་ ལས་ཚགོས་གོང་འཕེལ་བསར་སདོ་ཀྱིས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་འདི་ སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་
ཁུངས་དང་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དབང་འཛིན་ཟེར་ ཁག་གཉིས་ལུ་འགྱེས་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས་འབད་མི་འདི་ ད་ལྟ་ོ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་
ཚགོས་དང་ རྒྱལ་ཡངོས་ཞི་གཡགོ་ལྷན་ཚགོས་ནང་ལས་ ཆ་འཇོག་མ་འབད་བར་ཡདོ་ཟེར་ཨིན་པས། 

གོང་ལུ་ ཏན་ཏན་སྦེ་ བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ས་ཐོག་སྐྱེལ་འདྲེན་སྲིད་བྱུས་
འདི་གིས་ གཙུག་སྡེའི་གདོང་ལེན་ཚུ་རྐྱམ་ཅིག་བསལ་ནི་མེན་པར་ སྲིད་བྱུས་འདི་ཆ་འཇོག་དང་མཚན་རྟགས་བཀལ་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བས། 
དེ་མ་ཚད་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལས་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་པ་སོ་སརོ་ཚུ་དང་མཉམ་ གྲོས་སོན་འབད་
དེ་ འགོ་ཁྲིདཔ་དང་ འཛིན་སྐྱོང་ འགན་གནས་དང་མཉམ་འབྲེལ་འདི་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ད་ལྟོའི་གདོང་ལེན་ཚུ་བསེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྲིད་
བྱུས་བརྩམ་དགོཔ་འདུག། དེ་ཅིག་ཚུ་སྐོར་ལས་ ཤུལ་མའི་བསྐྱར་ཞིབ་ནང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན། 
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༣.༡.༢.༢ འགན་འཁུར་ཅོག་འཐདཔ་དང་ འབད་བརྩནོ་བསྐྱེད་མི་འདི་ ལགོ་སྟེ་ར་འབད་དགོཔ་འཐནོ་ཡདོཔ།  

ཚད་འཛིན་དང་གཞི་བཙུགས་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ འགན་ཁུར་དང་འབད་བརྩནོ་ཚུ་ ཅོག་འཐདཔ་དང་ ལོག་སྟེ་ར་འབད་དགོཔ་འཐོན་ཡོདཔ་
སྦེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མངོན་གསལ་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

ཀ) ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་ཐགོ་ལུ་ སྐུལ་ཁྱབ་དང་བརྡ་སདོ་འབད་ནི། 

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་དང་ རྒྱུན་འགྲུལ་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་གིས་ སྤྱིར་བཏང་མི་དམངས་ལུ་  གོ་སྐབས་
ག་རའི་ནང་ འགན་ཁུར་ཅན་གྱི་འཁོར་ལམ་ལག་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ནང་ གོ་
བརྡ་ཚུ་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་བརྡ་སྐུལ་གྱི་སྐབས་ སྣུམ་འཁོར་བཱསི་བཏང་མི་ ཀྲེག་སི་དེད་གཡགོཔ་ སབོ་ཕྲུག་ཨ་ལུ་ཚུ་
དང་ སྤྱིར་བཏང་མི་དམངས་ལུ་ དེའི་སྐོར་ལས་ གོ་བརྡ་ཚུ་སྤེལ་ནུག ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་དང་ རྒྱུན་
འགྲུལ་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་གིས དེད་གཡོགཔ་དང་ འཁོར་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ཡར་དྲག་གི་དོན་ལུ་ སོ་རས་
ལག་ལེན་མེད་པའི་དེད་གཡོགཔ་བཟ་ོནི་ལུ་ གཙོ་བོར་སོན་ཏེ་ཡོད།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་དང་ རྒྱུན་འགྲུལ་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་ 
དེ་འབྲེལ་གྱི་གནད་དནོ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ གོ་བརྡ་སྤེལ་དོ་ཡདོཔ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་གནད་དོན་ཚུ་མངོན་གསལ་
བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་གི་ཞིབ་རོྟག་༣.༢.༣ འོག་ལུ་ ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

ཁ) གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་ཞིབ་དཔྱད་དང་ལྟ་རྟགོ་འབད་ནི། 

འཁོར་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་དབང་འཛིན་དང་ཞིབ་དཔྱད་འབད་མི་ཚུ་གི་ད་ལྟོའི་ལམ་འགྲུལ་ནང་ ཉེན་སྲུང་ངེས་གཏན་་ཡོདཔ་སྦེ་ཟོ་དགོཔ་
ཨིན། དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ གོང་ལུ་བཀོད་མི་ལྟར་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་དང་ རྒྱུན་འགྲུལ་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་
པ་གིས་ གཞུང་ལམ་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་དང་ལྟ་རོྟག་ནང་ ལཱ་དུས་མཚུངས་དང་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་འདུག། 

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒྱུ་མཚན་བཀོད་མི་ནང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་ དམིགས་གཏད་ཅིག་དང་ མི་
སབོས་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་ཡདོ་དེ་འབད་རུང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་དང་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་གཉིས་
ཆ་ར་གིས་ ཁྲིམས་ལུགས་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ལས་ས་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས། ད་རུང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་
འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཀོད་མི་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤསོ་ཅིག་ནང་ ལས་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་འབྲེལ་བའི་ ཡིག་ཐ་ོཁྱད་དུ་འཕགས་
པ་སྦེ་བཞག་ཐགོ་ལས་ མཉམ་འབྲེལ་ཐགོ་ལས་འབད་ནིའི་སལོ་ཡདོ་ཟེར་བཀོད་ཅི། 

ལན་གསལ་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ ལཱ་དུས་མཚུངས་དང་ཅོག་འཐདཔ་གི་གནས་སངས་ལུ་ མི་ཐུག་ནི་དང་ ཐོན་སྐྱེད་འཕྲོ་
བརག་མི་བཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་ལུགས་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ནང་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོ་ལས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ནན་སྐུལ་འབད་ཡི། 
ག) ཁྲོམ་སྡེའི་སྣུམ་འཁོར་བཱསེ ། 

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁྲོམ་སྡེའི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེའི་བཱསི་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག། དེའི་དོན་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་
འབྲུག་འགྲེམས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ མོས་མཐུན་གྱི་ཆིངས་ཡིག་ཅིག་ མིང་རྟགས་བཀོལ་ནུག། དེ་སྦེ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ འགྱུར་བཅོས་འོང་
དགོ་མི་འདི་ཡང་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཞབས་ཏོག་དོན་སྨིན་ཅན་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་གྱངས་ཁ་མར་འཕབ་འབད་ཐབས་ལུ་
དམིགས་ཏེ་ཨིན་པས། དམིགས་གཏད་ངོ་མ་ར་ ཁྲོམ་སྡེ་འདི་ ཁྲོམ་ཚོགས་ཀྱི་སྐྱེལ་འདྲེན་གཞི་རྟེན་ ཡར་དྲག་བཏང་ནིའི་འགན་ཁུར་
ཕགོསཔ་ལས་ འབྲེལ་ཡདོ་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་འགན་དབང་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ནི་ དེ་ལས་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ བྱ་སབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ཨིན།  



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 24 

ཨིན་རུང་ ཐིམ་ཕུག་གི་ ཁྲོམ་སྡེའི་བཱསི་གི་ཞབས་ཏོག་དང་འབྲེལ་བའི་འཆར་གཞི་དང་མཁོ་སོད་ཚུ་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་དཔོན་གྱི་འགོ་ལུ་
ཡོད་མི་ འབྲུག་འགྲེམས་ལས་འཛིན་གྱི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ད་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ སྒེར་སྡེ་གིས་སྦེ་ ཁྲོམ་
སྡེའི་བཱསི་གི་ཞབས་ཏོག་སོད་མིའི་ཆོག་ཐམ་འདི་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ སོད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
ཐིམ་ཕུག་ལུ་ སྒེར་སྡེ་གིས་སྦེ་ ཁྲོམ་སྡེའི་བཱསི་གི་ཞབས་ཏོག་སོད་མི་ནང་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ འགན་ཁུར་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཞིབ་རྟོག་ ༣.༡.༢.༤ དང་ ༢.༦.༣ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 
ང་) ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་རྩིས་ཞིབ། 

དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ལས་སྡེ་ནང་འཁོད་ལུ་ ལཱ་འགན་ཚུ་མ་མཐུནམ་སྦེ་འདུག། འབྲུག་གི་ལམ་འགྲུལ་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༣ ཅན་མའི་ དོན་
ཚན་༡༦ པའི་ རྩ་ཚན་༢༢༡ ནང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་པའི་འགན་
དབང་ཕོག་ཡདོཔ་ད་ ལས་ཁུངས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ འཁོར་ལམ་མཐུད་འབྲེལ་ཚུ་ བཟོ་སྐྲུན་དང་ཉམས་བཅོས་འབད་ནིའི་ ལཱ་འགན་
ཕོགས་མི་གཉིས་ མི་མཐུན་པས། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་རྩིས་ཞིབ་འདི་ ལས་རིམ་གཞི་བཙུགས་ནང་གྲལ་གཏོགས་མེད་མི་ རང་
དབང་ཅན་གྱི་འདུས་ཚོགས་ཅིག་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། ལགོ་གཅིག་ཁར་ལས་འབདན་ ད་ལྟོའི་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་
དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཁྲིཝ་ད་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་འགན་དབང་ངོ་མ་
ར་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་འབད་ནི་འདི་ཨིན་རུང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་ འགན་དབང་འདི་མ་ཚུད་
པས། དེ་འབདཝ་ལས་ ཁྲིམས་ལུགས་འདི་ཧིང་སང་ས་ཅིག་མེདཔ་འདྲཝ་འབད་བ་ཅིན་ ལཱ་འགན་ཚུ་ འགལ་བ་དང་ཅོག་འཐདཔ་
འབད་དགོཔ་འཐོན་ཏེ་ འདི་གིས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་རྩིས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་ གལ་གནད་ལུ་གནོད་ནི་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་ ལས་
སྡེ་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་ ལཱ་འགན་ཅོག་འཐདཔ་དང་ འགལ་བ་འགྱོ་མི་འདི་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ བརྡ་དོན་ངེས་མེད་སྦེ་ཡོད་མི་
ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། དེ་གིས་ འབད་བརོྩན་འགལ་བ་དང་ཅོག་འཐད་པའི་གནས་སངས་ལུ་ཐུག་སྟེ་ ཐོན་སྐྱེད་འཕྲོ་བརག་འགྱོ་ནི་ཨིན་
པས། 

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ ཁྲིམས་ལུགས་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་དང་འབྲེལ་ 
ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་ འགན་དབང་འཁྲི་ནི་
བཟུམ་ཅིག་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས། དེའི་སྐོར་ལས་ ཞབས་ཏགོ་ལྷན་ཁག་དང་ བརྡ་དནོ་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ 
བསྟུན་གྲོས་འབད་བའི་བསྒང་ཡདོ་ཟེར་བཀོད་ཅི། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ལན་གསལ་ལུ་ ངེོས་ལེན་འབད་ཡི། 
ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་འབྲེལ་བའི་ ལས་སྡེ་གཙོ་བོ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ལཱ་འགན་ཚུ་འགལ་བ་མི་འགྱོ་ནིའི་དོན་ལུ་ འགན་དབང་
དྭངས་ཧིང་སྦེ་དགོཔ་འདུག།   

༣.༡.༢.༣ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གདམ་ཁ་གཞན་ཚུ། 

བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་འདི་ འཆར་གཞི་དང་སྲིད་བྱུས་བཟོ་ནི་ནང་ ལྷན་ཁག་གཙོ་བོ་ཅིག་འབདཝ་ལས་  སྐྱེལ་འགྲེན་གྱི་
ཐབས་ཤེས་གཞན་ དཔེར་ན་ གློག་འབྲེལ་གྱི་སྣུམ་འཁོར་དང་ གློག་སྐུད་གྱི་སྣུམ་འཁོར་ དེ་ལས་ ཆུ་གི་ཐོག་ལས་འགྲོ་འགྲུལ་དང་ 
རྐང་འཁོར་ལ་སོགས་པའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་ འགན་ཁུར་ཕོགསཔ་ཨིན་པས། ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ རྒྱལ་
ཡོངས་ཀྱི་འཆར་གཞི་དང་སྲིད་བྱུས་གཙོ་བོ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ གློག་འབྲེལ་གྱི་སྣུམ་འཁོར་མ་གཏོགས་ 
སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཐབས་ཤེས་གཞན་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་འཆར་གཞི་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། དེ་མ་ཚད་ བརྡ་དནོ་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་
ལྷན་ཁག་གི་ ལཱ་འགན་འདི་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཐབས་ཤེས་གཞན་ འཚོལ་ནི་དང་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནིའི་སྐོར་ ཚུད་དེ་ཡོད་རུང་ རྟེན་གཞི་



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 25 

གོང་འཕེལ་དང་ཞབས་ཏོག་གི་འཆར་གཞི་ དེ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་ཚུ་གི་ འགན་ཁུར་འདི་ ལས་སྡེ་དང་ གཞན་ག་ལུ་ཕོགཔ་ཨིན་ན་ ཧིང་
སང་ས་ཅིག་བཀོད་དེ་མིན་འདུག། སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཐབས་ཤེས་གཞན་ནང་ གོང་འཕེལ་དང་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་
ལས་སྡེ་ཅིག་མེདཔ་ལས་ དེ་གིས་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཐབས་ཤེས་གཞན་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་ འོས་འབབ་ཆུང་སུ་ཅིག་འོང་ནི་ཨིན་
པས། གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ལས་སྡེ་ཅིག་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་མེདཔ་ལས་ གསར་བཏོད་ཀྱི་ནང་ ཅོག་འཐདཔ་སོང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ན་ལས་
ཕར་ གསར་བཏོད་འབད་ནིའི་ནང་ བདག་དབང་མིན་འདུག། དཔེར་ན་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་དང་ བསན་རྒྱས་ལྷན་
ཁག་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ གློག་འབྲེལ་གྱི་སྣུམ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་གསར་བཏོད་འབད་དེ་འདུག། 

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ བདེན་ཁུངས་བཀོད་མི་ནང་ འཕྲུལ་རིག་གོང་འཕེལ་འགྱོ་མི་དང་འབྲེལ་ དེ་སྦེ་
ཅོག་འཐདཔ་འགྱོ་སྲིད་འངོ་ཟེར་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ས་ཐགོ་སྐྱེལ་འདྲེན་སྲིད་བྱུས་དང་ ཐབས་བྱུས་ཀྱི་འཆར་གཞི་འདི་ནང་ལས་ 
འགན་དབང་ཚུ་ ཧིང་སང་ས་འགྱོ་འངོ་། དེ་མ་ཚད་ བཀོད་ཚགོས་དང་ ལས་བྱེད་ཚགོས་ཆུང་གིས་ དེ་བས་ལྷགཔ་སྦེ་འཇོན་ཐངས་ཅན་
བཟ་ོནིའི་དནོ་ལུ་ འབྲེལ་ཡདོ་ལས་སྡེ་ཚུ་ ག་ར་ཚུདཔ་སྦེ་བཟ་ོད།ོ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལས་སྡེ་ནང་
འཁོད་ལུ་ ས་ཐགོ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཐབས་ཤེས་གཞན་གྱི་སྡེ་ཕྲན་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་ གྲོས་འཆར་བཀོད་དེ་ཡདོ།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དེ་བཟུམ་མའི་ ལཱ་འགན་ཚུ་ཅོག་འཐདཔ་མི་འགྱོ་ནིའི་དནོ་ལུ་ འཆར་གཞི་དྭངས་ཧིང་དང་ སྲིད་
བྱུས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་རེ་བ་ཡོད། 

༣.༡.༢.༤ ཁྲོམ་སྡེའི་བཱསི་གི་འཛིན་སྐྱོང་། 

ད་རེད་ཁམས་ཚུན་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ ཁྲོམ་སྡེའི་བཱསི་གི་ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་ཀྱི་འགན་ཁུར་འདི་ འབྲུག་འགྲེམས་ལུ་སོད་ཡོདཔ་ད་ 
ཞབས་ཏོག་གི་འཆར་གཞི་ (འགྲུལ་གླ་དང་འགྲུལ་ལམ་) འདི་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཚད་འཛིན་
འབད་དེ་འདུག། སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ལས་འགོ་བཟུང་ བཱསི་ཚུ་ ཞབས་ཏོག་གི་འཆར་གཞི་ (འགྲུལ་ལམ་ དུས་ཚོད་དང་ འགྲུལ་སྐྱེད་ཀྱི་
འཆར་གཞི་) ནང་གྲལ་གཏོགས་ཡདོ་མི་ འགན་འཛིན་པ་གཉིས་དང་ འབྲུག་འགྲེམས་ཀྱི་འགོོ་ལུ་ཨིན་མི་ ཁྲོམ་སྡེའི་བཱསི་ཞབས་ཏོག་གི་
འཛིན་སྐྱོང་འདི་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་འོག་ལུ་ གནས་སརོ་འབད་ནུག། དེའི་ ལག་ལེན་དང་འགན་ཚུ་ གཞུང་གི་ཚོང་ལས་བཟུམ་སྦེ་ ཐིམ་ཕུག་
ཁྲོམ་དཔོན་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་འདུག། དེ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེའི་བཱསི་ཞབས་ཏོག་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ ཁྲོམ་
སྡེའི་བཱསི་ཞབས་ཏོག་དང་འབྲེལ་བའི་ གཅིག་བསྒྲིལ་གྱི་འཆར་གཞི་དང་གོང་འཕེལ་ཐབས་ལམ་ཅིག་མིན་འདུག། 

གྲོང་སྡེའི་འཁོར་ལམ་ཡར་དྲག་དང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་མ་ཚད་ སྒེར་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེའི་བཱསི་གི་ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་ཀྱི་གནང་བ་ ད་ལྟའོི་
བར་ན་ཡང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ཕྱིར་སོད་དང་ ཆ་འཇོག་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཞབས་ཏོག་གི་འཆར་
གཞི་དང་ སྐྱེལ་སོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འགན་ཁུར་ག་དེ་སྦེ་དང་ནམ་ར་ འབག་དགོཔ་ཨིན་ན་ ཧིང་སང་ས་ཅིག་
མིན་འདུག། ཁྲོམ་སྡེའི་བཱསི་གི་ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་ནང་ འཆར་གཞི་དང་གོང་འཕེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ གཅིག་བསྒྲིལ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ 
ཁྲོམ་སྡེའི་བཱསི་གི་ཞབས་ཏོག་སོད་ནི་ནང་ འཇོན་ཐངས་ཅན་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་ (ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་དང་སྒེར་སྡེའི་མཁོ་སོད་པ་) བཟོ་
ཚུགས་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ གྲོང་གསེབ་ལག་ལེན་དང་ གྲོང་སྡེའི་སྐྱེལ་འདྲེན་འཆར་གཞི་ གཅིག་བསྒྲིལ་གྱི་ཐོག་ལུ་བཟོ་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས། 
ད་ལྟོའི་ལམ་ལུགས་འདི་གིས་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་ལམ་ལུགས་ནང་ དཀའ་ངལ་བྱུང་དོ་ཡདོཔ་ད་ དེ་གིས་སྦེ་ སྒེར་གྱི་སྣུམ་འཁོར་
ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དང་འབྲེལ་ རྒྱུན་འགྲུལ་གོ་དོག་དྲག་དང་ ཐནོ་རླུང་ཚུ་ཡར་སེང་འགྱོཝ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་མའི་
གནད་དོན་ཚུ་ ཡདོ་དེ་འབད་རུང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གཅིག་བསྒྲིལ་གྱི་གྲོང་སྡེའི་སྐྱེལ་འདྲེན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་མིན་འདུག། 

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེའི་འགོ་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེའི་བཱསི་ཞབས་ཏགོ་གིས་ ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ ཁྲོམ་སྡེའི་བཱསི་ཞབས་ཏགོ་གི་ལཱ་འགན་འདི་ སྤྱི་
ཚེས་༦/༤/༢༠༢༠ ལས་ཚུར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདག་དབང་ཡདོ་པའི་ཚངོ་ལས་བཟུམ་སྦེ་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེའི་ དྲག་ཤསོ་ཁྲོམ་དཔནོ་ལུ་ 



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 26 

སྙན་ཞུ་འབད་ཐགོ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་འབདཝ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེའི་བཱསི་ཞབས་ཏགོ་ནང་ལུ་ འབྲུག་འགྲེམས་ཀྱི་ལས་
བྱེདཔ་ཅིག་ཡང་མེད། ཁྲོམ་སྡེའི་བཱསི་ཞབས་ཏགོ་གིས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ 
ཁྲོམ་སྡེའི་བཱསི་ལག་ལེན་གྱི་ཐགོ་ལུ་ ཁག་འབག་ཆིངས་ཡིག་གི་མིང་རྟགས་བཀལ་ཡི། དེ་མ་ཚད་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་
དབང་འཛིན་གྱིས་ གྲོང་སྡེའི་སྐྱེལ་འདྲེན་དང་འབྲེལ་བའི་ བཅའ་ཁྲིམས་ས་ོས་ོ ཟིན་བྲིས་དང་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་ ཁ་བཟེད་དེ་ཡདོ།  

དེ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེའི་བཱསི་ཞབས་ཏགོ་གིས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ལུ་ འབྲེལ་ཡདོ་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ 
འགྲུལ་ལམ་ཅིག་གི་ནང་ འགྲུལ་འཁོར་བཱསི་དུས་མཚུངས་མི་འགྱོ་ནིའི་དནོ་ལུ་ གྲོས་སནོ་འབད་ཡི། ཁྲོམ་སྡེའི་བཱསི་ཞབས་ཏགོ་གིས་ 
ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཐགོ་ལུ་ བལྟ་རྟགོ་དང་གཞི་བཙུགས་སྐོར་ལས་ ཞུ་བ་
འབད་དེ་ཡདོ། དེ་གིས་ ལས་སདོ་པ་ཚུ་ དམ་འཛིན་གྱི་ཐགོ་ལུ་ བཞག་ཚུགས་ནི་དང་ ལམ་འགྲུལ་པ་ཚུ་ལུ་ དནོ་སྨིན་ཅན་གྱི་ ཞབས་
ཏགོ་སདོ་དེ་ འགྲོ་འགྲུལ་གོ་དགོ་དྲག་དང་ སྣུམ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་ཐནོ་རླུང་ཚུ་ མར་ཕབ་འབད་ཚུགས། 

ཁྲོམ་སྡེའི་བཱསི་ཞབས་ཏོག་གིས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ཐོག་ལས་ 
ཁྲོམ་སྡེའི་བཱསི་ཞབས་ཏོག་དང་འབྲེལ་བའི་ འཆར་གཞི་དང་སྐྱེལ་སོད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ དྭངས་ཧིང་དང་ གཅིག་བསྒྲིལ་གྱི་གྲོང་སྡེའི་སྐྱེལ་འདྲེན་
སྲིད་བྱུས་བཟོ་ནིའི་ འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་མི་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ངང་རངས་ཡོད།  

༣.༡.༢.༥ ད་ོགླ་སྡེ་ཚན། 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ རེ་ལིའི་མཐུད་འབྲེལ་དང་ དོ་འབག་ནིའི་སྣུམ་འཁོར་ཆེ་བ་ཚུ་མེད་མི་ དེ་ལས་ དོ་སྒྲོམ་ཆུང་མི་ལས་བརྟེན་ 
ཅ་ཆས་དང་ཐོན་དངོས་ཚུ་འགྲུལ་སྐྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འཁོར་ལམ་དང་དོ་གླའི་སྣུམ་འཁོར་ལུ་ བརྟེན་ཏེ་སདོ་མི་ཅིག་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ 
སྐྱེལ་འདྲེན་གོང་འཕེལ་འདི་ནང་ ལས་རིམ་སྒྲིག་སྟེ་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ ཡར་དྲག་ཅན་གྱི་སྐྱེལ་འདྲེན་འདི་ (དཔེར་ན་ དུས་
ཚད་ཐུང་ཀུ་དང་ དོ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་རིན་གོང་) ཐནོ་དངོས་དང་ ཐོན་སྐྱོད་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་ལུ་བརྟེན་དགོཔ་ཡདོཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན། དེ་
འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ལུ་ ཕན་འདེབས་འབད་བའི་འོས་འབབ་ཡདོ་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དོ་གླ་ལས་སྡེ་
འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་གལ་ཆེཝ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ མི་རབོས་ཡར་སེང་དང་ དཔལ་འབྱརོ་གོང་འཕེལ་འགྱོ་མི་འདི་འབྲེལ་ དོ་གླའི་
མཁོ་མངག་ཡང་ཡར་སེང་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་ལས་ དམིགས་གཏད་ཀྱི་བརྩོན་ཤུགས་དང་ ལས་སྡེ་འདི་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་དགོཔ་འདུག།  

ཨིན་རུང་ར་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་རང་དབང་དང་ ཚད་འཛིན་གྱི་ལཱ་འགན་ལྟ་རོྟག་ དེ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་གི་
མཉམ་འབྲེལ་དང་ དོ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཞབས་ཏོག་དང་འབྲེལ་བའི་སྒེར་སྡེ་ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན་ནང་ འབྲེལ་བ་ལེགས་ཤོམ་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ 
གཞུང་སྐྱོང་དུས་ཚོགས་ལྟེ་བ་ཅིག་མིན་འདུག།  

ད་ལྟོ་ སྐྱེལ་འདྲེན་དང་བཅའ་སྒྲིག་ལས་སྡེ་ གོ་ཡངས་དྲག་བཟོ་སྟེ་ སྒྲིག་གཞི་དུམ་གྲ་ཅིག་ལས་མེད་པར་ ལཱ་འགན་ཚུ་ག་ར་ ཚོང་
འབྲེལ་ལུ་བཀོལ་ཏེ་ཨིན་པས། སྐྱེལ་འདྲེན་ཚོང་ལས་ཚུ་ ཞབས་ཏོག་གི་ཆོག་ཐམ་གྱི་དནོ་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོཔ་དང་ དེད་གཡོགཔ་
ཚུ་གིས་ སྣུམ་འཁོར་ཀྲག་གི་བཏང་ནིའི་ཆོག་ཐམ་ལེན་དགོཔ་ཨིན། བསན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གིས་ ཚོང་འབྲེལ་གཅིག་བསྒྲིལ་གྱི་ཞིབ་འཚོལ་  
སྐྱོན་བཟུང་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དོ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་རིན་གོང་འདི་ མངའ་སྡེ་ནང་ལས་ མཐོ་
དྲག་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན། (གནད་དོན་འདི་ རྟག་ཞིབ་ ༣.༤.༤ དང་ ༣.༨.༢.༣ ནང་ལུ་ ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ཡོད་) དེ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ 
ལུ་ བཅའ་སྒྲིག་ལས་དོན་ཟུར་ཤོག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ གྲལ་རིམ་༡༤༩ པ་ནང་ཐོན་ཏེ་འདུག། 

གཞུང་སྐྱོང་དུས་ཚོགས་ལྟེ་བ་ཅིག་མེདཔ་ལས་ དོ་སྐྱེལ་ལས་སྡེ་འདི་ གོང་འཕེལ་མ་ཐལ་བར་ལུས་ཏེ་ དེ་གིས་སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སྤྱིར་
བཏང་གི་ཚོང་འབྲེལ་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་ནི་མས།  



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 27 

ད་ལྟའོི་བཅའ་ཡིག་དང་སྲིད་བྱུས་ངོས་ལེན་འབད་མི་དེ་གིས་གནད་དནོ་འདི་བསལ་མ་ཚུགས་རུང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་
དབང་འཛིན་གྱིས་ ས་ཐགོ་སྐྱེལ་འདྲེན་སྲིད་བྱུས་འདི་གིས་ འགན་དབང་དང་ལམ་ལུགས་ཚུ་བརྩི་སྟེ་ དངོས་འབྲེལ་གྱི་གནད་དནོ་ཚུ་
བསལ་ཚུགས། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ བདེན་ཁུངས་བཀོད་མི་ནང་ ད་ོསྐྱེལ་ལས་སྡེ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་
གཞུང་གི་ཆིངས་ཡིག་དང་ ཟུང་ཕགོས་བདེ་སྒྲིག་གཞན་ཚུ་ལུ་ སམོ་སྦེ་ར་ རག་ལས་ནི་ཨིནམ་ལས་ བསན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་ལ་སགོས་
པའི་ ལས་སྡེ་ཚུ་ གྲལ་གཏགོས་འབད་དགོཔ་འདུག། 

དོ་གླའི་ལས་སྡེ་ཁག་ཆེཝ་མཐོང་སྟེ་ ཚོང་ལམ་གྱི་རང་དབང་དང་ ཚད་འཛིན་གྱི་ལཱ་འགན་ཚུ་ལྟ་རོྟག་ དེ་ལས་ གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་
སྡེ་ཚུ་དང་ སྒེར་གྱི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ སྤྱིར་བཏང་མཉམ་འབྲེལ་མེདཔ་ལས་ དེ་གིས་ གོ་སྐྱེལ་ཞབས་ཏོག་དང་འབྲེལ་བའི་རིན་གོང་
ལུ་ མཐུད་མཚམས་མེད་པར་ཐལ་ནི་མས། 

༣.༡.༢.༦ ཁྱད་རིག་ལཱ་གི་ལྕོགས་གྲུབ། 

ས་ཐོག་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེའི་གོང་འཕེལ་འདི་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་འགན་དབང་ཡོད་མི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ ཁྱད་རིག་དང་རིག་རྩལ་གྱི་
ལྕོགས་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་དགོ། རེ་འདོད་ཅན་གྱི་འཆར་གཞི་དམིགས་གཏད་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ རིག་རྩལ་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་འདི་ཡར་འཕེལ་
གཏང་དགོ། 

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ ཐུག་རྐྱེན་གྱི་གྱངས་ཁ་དང་ཚབས་ཆེན་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འཆར་གཞི་
དང་བཟོ་སྐྲུན་སྐབས་ ཉེན་སྲུང་གི་བཟོ་བཀོད་འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་དང་ ལམ་
སེལ་ལས་ཁུངས་ནང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་དང་ རྒྱུན་འགྲུལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ དེ་ལས་ གཞུང་ལམ་ཉེན་སྲུང་
བཟོ་རིག་འགོ་དཔནོ་ཚུ་དགོཔ་འདུག། ད་ལྟོ་ཚུན་ སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ དེ་བཟུམ་མའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡདོ་མི་མིན་འདུག། ད་རེས་ 
ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ནང་ རྒྱུན་འགྲུལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཅིག་ལས་བརྒལ་མིན་འདུག། ཁྲོམ་སྡེ་བརྩི་སྟེ་ 
ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ནང་ རྟེན་གཞི་(འཁོར་ལམ་དང་ བཱསི་སྒུག་ས་ དེ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་བཀག་བཞག་ས་དང་ བཱསི་འཐོན་འཛུལ་གྱི་ས་
ཁོངས་ ལ་སོགས་པ་) དང་ ཁྲོམ་སྡེའི་སྐྱེལ་འདྲེན་ཞབས་ཏོག་སོད་ནིའི་ འགན་དབང་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་རོང་ཁག་ཚུ་ནང་ 
རྒྱུན་འགྲུན་གྱི་འཆར་གཞི་དང་ཉེན་སྲུང་གི་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱུན་འགྲུལ་དང་ཉེན་སྲུང་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལངམ་མིན་
འདུག། དེ་བཟུམ་མའི་ ཁྱད་རིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེ་ལུ་ འཆར་གཞིའི་དམིགས་གཏད་ཚུ་ གྲུབ་མི་
ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།  

ད་ལྟོའི་གནས་སངས་ནང་ གོང་ལུ་བཀོད་མི་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་རིམ་སྒྲིག་དང་ གཙུག་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་དང་
འཁྲིལཝ་ད་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གཅིག་བསྒྲིལ་གྱི་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེ་ཅིག་སྦེ་བཟོ་དགོཔ་འདྲཝ་འབད་བ་ཅིན་ གཙུག་སྡེའི་ལེགས་སྒྱུར་དང་ 
ལྕོགས་སྒྲུབ་ཡར་དྲག་བཏང་དགོཔ་འདི་ནང་ དྲན་པ་འཐེབ་ར་བཏོན་དགོཔ་འདུག། གཙུག་སྡེ་དང་ཐོན་སྐྱེད་ དེ་ལས་ལྕོགས་གྲུབ་ལངམ་
མེད་པར་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཁག་ས་ོསོ་ཚུ་དང་ ལྷན་ཁག་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ ལས་སྡེ་ས་མང་གི་ནང་འཁོད་ དབང་ཚད་ཁ་འཐོར་བཏང་མི་
ལས་བརྟེན་ ཧེང་སྐལ་ར་ དཀའ་ངལ་སོམ་ཐལ་སོང་ནུག།  

དགོས་དོན་དང་འཁྲིལ་ གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ འབྲེལ་ཐག་ཉེ་བའི་མཉམ་ལས་འདི་ གཙུག་སྡེའི་ལུགས་
མཐུན་གྱི་ལེགས་སྒྲིག་མེདཔ་ལས་ ངེས་གཏན་བཟོ་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས། དེ་ལས་བརྟེན་ སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་འདི་ 
མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་གཞི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་རུང་ ཁོང་གི་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་ བར་ཆད་བྱུང་
སྟེ་འདུག།  
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༣.༡.༣  སྐྱེལ་འདྲེ ན་ལས་སྡེའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་འཆར་སང་། 

དཔལ་འབྱོར་དང་མི་སྡེ་ དེ་ལས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་སྦེ་ ཡུན་བརྟན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ཚད་
འཛིན་ དེ་ལས་ གཞི་བཙུགས་ཀྱི་མ་དཔེ་ཚུ་གི་འཆར་བཀོད་བཟོ་ཐོག་ལས་ འཇོན་ཐངས་དང་ གཅིག་བསྒྲིལ་གྱི་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་རིམ་
ལུགས་ནང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་འཆར་སང་བཟོ་ནི་འདི་ གཞུང་ག་ར་ལུ་ གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིན། གལ་གནད་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་
དེ་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས་ ལོ་ངོ་མང་རབས་ཅིག་ དུས་རྒྱུན་ཉམས་བཅོས་དང་ སྤུས་ཚད་དང་ ཟད་འགྲོ་ཉུང་བའི་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ 
ཞབས་ཏོག་སོད་ནིའི་དོན་ལུ་ དེ་འབྲེལ་གྱི་ མི་སྡེ་དང་དཔལ་འབྱརོ་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་གཏད་དང་འབྲེལ་བའི་བརྟག་ཞིབ་མང་རབས་
ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནུག།  

འཆར་གཞི་ཚུ་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་སྒྲུབ་ནིའི་དནོ་ལུ་ སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེའི་ དནོ་སྨིན་ཅན་གྱི་གཅིག་བསྒྲིལ་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་
བཀོད་ཁྲམ་འདི་ གལ་གནད་ཅན་ཅིན་ཨིན། དེ་དང་འབྲེལ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འཆར་གཞི་ཡོངས་རོགས་འདི་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་ཚུ་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། 

༣.༡.༣.༡   འབྲུག་སྐྱེལ་འདྲེན་༢༠༢༠ ཅན་མ་ཿ གཅིག་སྒྲིལ་སྲིད་བྱུས་འཆར་སང་།  

འབྲུག་སྐྱེལ་འདྲེན་གཅིག་བསྒྲིལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་འཆར་སང་༢༠༢༠ ཅན་མ་འདི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཨཱསི་ཊི་ལའི་ལས་སྡེ་ལས་
བརྒྱུད་དེ་ ཨཱསི་ཊི་ལའི་གཞུང་གིས་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཐོག་ལས་ གོང་འཕེལ་མཉམ་ལས་ལས་རིམ་གྱི་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ ཨེ་ཤིཡན་
དངུལ་ཁང་གོང་འཕེལ་གྱིས་བཟོ་ནུག། སྐྱེལ་འདྲེན་འཆར་སང་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཕུགས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ཡོངས་རོགས་ གསར་
གཏད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ད་ལྟའོི་སྐྱེལ་འདྲེན་དང་འབྲེལ་བའི་འཆར་གཞི་ སྲིད་བྱུས་དང་ཐབས་ལམ་ དེ་ལས་ དང་ལེན་ཚུ་ག་ར་ མཉམ་
སྡེབ་འབད་ནུག། སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ལས་སྡེ་འདི་ གལ་གནད་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས་ ལས་སྡེ་སྒྲིང་སྒྲིང་
དང་ཡར་དྲག་བཏང་ཐབས་ཀྱི་དནོ་ལུ་ འཆར་གཞི་དང་སྲིད་བྱུས་མང་རབས་ཅིག་བཟོ་ནུག། གཅིག་བསྒྲིལ་དང་ཡུན་བརྟན་གྱི་འཆར་གཞི་
བཟོ་ཐབས་ལུ་ ཧེ་མའི་བརྟག་ཞིབ་སྐབས་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་འཆར་སང་ཅིག་བཟོ་ནུག། སྤྱིར་བཏང་གི་འཆར་སང་ནང་ལུ་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་རྟེན་
གཞི་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་ཀྱི་ གཙུག་སྡེ་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལཱ་འགན་གཉིས་ཆ་ར་ ཚུད་དེ་འདུག།  

སྐྱེལ་འདྲེན་༢༠༤༠ ཅན་མའི་ གཅིག་བསྒྲིལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་འཆར་སང་འདི་གིས་ འབྲུག་གི་སྐྱེལ་འདྲེན་རྟེན་གཞི་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་ཞབས་
ཏོག་སྐྱེལ་སོད་ཀྱི་ གཙུག་སྡེའི་འགན་ཁུར་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་འཆར་སང་གྲུབ་ཐབས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ ཚུད་དེ་འདུག། འཆར་
སང་འདི་ མཐོ་འདོད་ཅན་སྦེ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་ཚུ་ག་ར་བཀོད་དེ་འདུག། 
འབྲུག་སྐྱེལ་འདྲེན་༢༠༤༠ : གཅིག་བསྒྲིལ་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་འཆར་སང་གི་ཡིག་ཆ་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་ དང་ལེན་འཆར་
གཞི་ཚུ་ བཟོ་སྒྲིག་དང་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་སྐོར་ བཀོད་དེ་འདུག།   

ལས་སྡེའི་ འགྱུར་བའི་གནས་སངས་དང་འབྲེལ་བའི་དགོས་མཁོ་དང་ གཞུང་དང་སྒེར་སྡེའི་ ཐབས་རིག་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གྱི་
འགྱུར་བ་དང་ འཆར་གཞི་དང་སྲིད་བྱུས་ མི་རྩ་གཞི་བཙུགས་དང་ལག་ལེན་ དེ་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ཚད་འཛིན་ཚུ་ མཉམ་འབྲེལ་ཡར་
དྲག་བཏང་ནི་ནང་ སྐྱེལ་འདྲེན་དང་འབྲེལ་བའི་འགན་ཁུར་ཡོད་མི་ འདུས་ཚོགས་ཚུ་གཞི་བཀོད་གསར་བཟོ་ནིའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ 
ཐབས་བྱུས་དང་ འོས་ལན་གྱི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་འཆར་སང་ཨིན་པས།  

༣.༡.༣.༢   ལ་ོངོ་བཅུ་ཕྲག་གཅིག་གི་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་༢༠༡༡-༢༠༢༠ ཅན་མ།   

ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གཅིག་གི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་༢༠༡༡-༢༠༢༠ ཅན་མ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་དང་ལེན་
འཆར་གཞི་ནང་ལས་ཅིག་ཨིན་པས། ལམ་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུག་རྐྱེན་ཚུ་ལས་བརྟེན་པའི་གཟུགས་ཁམས་དང་ མི་སྡེ་ དེ་ལས་ 



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 29 

དཔལ་འབྱོར་ལུ་གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་ཐོག་ལུ་ ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གི་དང་ལེན་འདི་ ལམ་འགྲུལ་
ཉེན་སྲུང་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐུན་འབྲེལ་གྱིས་ཆ་འཇོག་འབད་ཡོདཔ་ད་ ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གི་དང་ལེན་གྱི་དམིགས་གཏད་གྲུབ་ནིའི་དནོ་ལུ་ རྒྱལ་
སྤྱིའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་༢༠༢༡༡-༢༠༢༠ ཅན་མ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ནང་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག། 
རྒྱལ་སྤྱིའི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་འདི་གིས་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལུ་ ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་དང་ལེན་
འཆར་གཞི་བཟོ་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས་འབད་ཡདོ་མི་ནང་ འཛམ་གླིང་གསོ་བའི་འདུས་ཚོགས་འདི་གིས་ སྤྱིར་བཏང་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་
འགན་ཁུར་དང་འབྲེལ་བའི་ ལཱ་འགན་ངོ་མ་འབག་སྟེ་ཡོད། འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་ཡར་དྲག་བཏང་ནིའི་ ཁས་
ལེན་དང་འབྲེལ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་འཆར་གཞི་༢༠༡༡-༢༠༢༠ ཅན་མ་འདི་གསར་བཟོ་འབད་ནུག། 

འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས་ ཕུགས་ཀྱི་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་ས་མང་ལས་སྡེའི་ ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གི་དང་ལེན་ (༢༠༡༡-༢༠༢༠) ཅན་མ་འདི་ 
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ནང་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ཉེན་ཁ་ལས་སྲུང་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནུགཿ  

✓ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ ཡོངས་རོགས་སྦེ་བསལ་ནི། 
✓ ལམ་འགྲུལ་གྱི་ཐུག་རྐྱེན་ལས་བརྟེན་པའི་ཤི་རྐྱེན་འདི་ སྤྱི་༢༠༢༠ ལས་བཟུང་སྟེ་ སྣུམ་འཁོར་༡༠,༠༠༠ ནང་ལས་༥ ལས་ཉུང་

སུ་ཕབ་ནི་དང་ སྤྱི་༢༠༡༧ ལས་བཟུང་སྟེ་ སྣུམ་འཁོར་༡༠,༠༠༠ ནང་ལས་༡༧ ལས་ཉུང་སུ་ཕབ་ནི། དང་ 
✓ སྤྱི་༢༠༢༠ ལས་བཟུང་སྟེ་ སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་བརྒྱ་ཆ་༥༠ གི་མར་ཕབ་འབད་ནི། 

དང་ལེན་འཆར་གཞི་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ དེ་ཡང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ རྒྱུན་འགྲུལ་ཁྲིམས་སྲུང་
འགག་སྡེ་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ དེ་ལས་ ཧེ་མའི་གྲོང་སྡེ་ལས་འཛིན་དང་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་ཚུ་གཅིག་ཁར་ གྲོས་སནོ་འབད་ཐོག་
ལས་ བཟོ་བཀོད་འབད་ནུག། དང་ལེན་འཆར་གཞི་འདི་གིས་ མི་དམངས་ལུ་གོ་བརྡ་སྤེལ་ནི་དང་ རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་ཁྲིམས་དམ་དམ་བཀལ་
ནི་ འཁོར་ལམ་བཟོ་རིག་དང་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ཡར་དྲག་བཏང་ནི་དང་ ཐུག་རྐྱེན་གྱི་ཤུལ་ལས་ ངོས་ལེན་གྱི་འབད་ཐངས་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་
ནི་ལུ་ རེ་འདོད་བསྐྱེད་དེ་ཨིན་པས། དང་ལེན་འཆར་གཞིའི་ ལས་ས་ཚུ་ ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གི་དང་ལེན་གྱི་ཀ་ཆེན་༤ ལུ་ དབྱེ་ཁག་དང་
གཞི་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ པར་རིས་༢ པའི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡདོ། 

དང་ལེན་འཆར་གཞི་འདི་ནང་ འཆར་གཞིའི་ལས་ས་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་ དུས་མཚམས་དང་ དངུལ་འབྲེལ་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་དགོས་
མཁོ་དང་སྦྲགས་ འགན་ཁག་འཁྲི་མི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ གཞི་བཙུགས་ཁྲམ་རིས་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་འདུག། དེ་མ་ཚད་ 
འཆར་གཞི་འདི་ནང་ འགན་འཁྲི་དང་དབྱེ་དཔྱད་བཀོད་ཁྲམ་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་འདུག། འཆར་གཞིའི་ཡར་འཕེལ་དང་ལས་དོན་
ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་ས་ཚོགས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ ལྟ་རོྟག་འབད་དགོ་དོ་ཡོད་མི་འདི་ ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་ (༢༠༡༡-༢༠༢༠) ག་ར་ནང་ 
བརྡ་མཚོན་དང་འཕེལ་རིམ་གྱི་ལྟ་རོྟག་འབད་ནི་སྦེ་ཚུད་དེ་འདུག། དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྐབས་ལུ་ གྲུབ་འབྲས་དང་ ཐོན་འབྲས་  (བརྡ་
མཚོན་གྱི་བྱ་རིམ་) གཉིས་ཆ་ར་ ངོས་འཛིན་འབད་མི་ དབྱེ་དཔྱད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནུག། 

པར་རིས་༢ པ་: ལ་ོངོ་བཅུ་ཕྲག་གཅིག་གི་དང་ལེན་ཀ་ཆེན། 

 



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 30 

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་དང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་འཆར་སང་གི་ཐད་ཁར་ ལྷན་ཁག་ཚུ་གི་ ལས་སྡེ་ས་མང་ གྲལ་གཏོགས་
འབད་ཐོག་ལས་ འཆར་གཞི་དང་འཆར་སང་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ གསར་བཟོ་འབད་ནུག། འཆར་གཞི་དང་འཆར་སང་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ 
ཐུག་རྐྱེན་ལས་བརྟེན་པའི་ནད་རྐྱེན་དང་ཤི་རྐྱེན་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་ཐབས་བྱུས་དང་ལས་རིམ་ཚུ་བཅུད་བསྡུད་དེ་བཀོད་ནུག། བལྟ་
རོྟག་དང་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐོག་ལས་ གཞི་བཙུགས་ལེགས་ཤོམ་འབད་དེ་ཡོདཔ་འདྲཝ་འབད་བ་ཅིན་ རེ་འདོད་ལྟར་གྲུབ་འབྲས་ཚུགས་
ནི་ཨིན་པས།  

ལོག་ཅིག་ཁར་ལས་འབདན་ དང་ལེན་འཆར་གཞིའི་ ཡར་འཕེལ་འདི་ ཐོ་བཀོད་དང་སྙན་ཞུ་འབད་ཡདོ་པའི་ རྒྱབ་རྟེན་ཨ་ཙི་ཅིག་ 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་བཀོད་ཁྲམ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་གསར་བཟོ་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ 
དང་ལེན་འཆར་གཞིའི་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་ཚར་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནུག། ད་རུང་ འཆར་གཞི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ལུ་ 
ལོ་བསར་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་ཡར་དྲག་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོད་རུང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་
འཛིན་གྱིས་ འཆར་གཞིའི་ཡར་དྲག་དང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྙན་ཞུ་ ག་ནི་ཡང་ རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ་སྦེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་
སྲུང་༢༠༢༡-༢༠༣༠ གི་ ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གི་དང་ལེན་གསར་བཟོ་འབད་ནིའི་ འཆར་གཞི་འདུག། 

དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལུ་ མི་རྗེ་བོན་ཆེན་གྱིས་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ལུ་ ཁྲོམ་གྱི་ཁོངས་ཚུ་ནང་ འཁོར་ལམ་གོ་
དོག་དྲག་ཡོད་མི་ཚུ་ བསལ་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ དང་ལེན་གྱི་འཆར་གཞི་ཅིག་བཟོ་དགོ་པའི་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ནུག། ལས་སྡེ་ས་མང་གི་
གྲོས་སྟུན་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ བརྡ་དནོ་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ གཞུང་ལུ་ གྲོས་འདེབས་ཁག་༡༥ སྦེ་མི་ཅིག་ཕུལ་ནུག། གྲོས་
འདེབས་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོ་པའི་ ཡིག་ཆ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ འབྲུག་གི་ས་ཐོག་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་འཆར་
གཞི་ཨམ་༢༠༠༧ ཅན་མའི་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བར་ལུས་ནུག། 

དེ་འབདཝ་ལས་ འགན་ཁུར་དང་འཁྲི་འགན་ཧིང་སང་ས་ཅིག་བཀོད་དེ་མེད་པར་ གཙུག་སྡེའི་གཞི་བཀོད་དང་ གཞི་བཙུགས་ཀྱི་གཞི་
བཀོད་ ཁ་ཐརོ་བཏང་མི་འདི་གིས་ འཆར་གཞི་དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་གི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རེ་འདོད་ལྟར་བྱུང་མ་ཚུགས་པས། སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་
སྡེའི་ གྲུབ་འབྲས་དང་དམིགས་གཏད་ཚུ་གྲུབ་ནི་ནང་ སྤྱིར་བཏང་གི་འགོ་ཁྲིད་འབད་ མི་ལས་སྡེ་ཅིག་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་མེདཔ་ལས་ 
འགན་ཁུར་ལེགས་ཤོམ་འབག་མི་མེད་མི་འདི་ དམིགས་གཏད་གྲུབ་མ་ཚུགས་པའི་ གནད་དོན་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ འགན་
ཁག་འཁྲི་བའི་ གཞི་བཙུགས་ལས་སྡེའི་འགན་འཛིན་པ་མང་ཤོས་ཀྱིས་ དེ་བཟུམ་མའི་འཆར་གཞིའི་སྐོར་ གོ་རོྟགས་མེད་མི་ལས་ ཤེས་
ཚུགས་པས།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་ ལ་ོངོ་བཅུ་ཕྲག་གི་དང་ལེན་༢༠༢༡-༢༠༢༠ ཅན་མ་འདི་ 
ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ ལ་ོབསར་ལས་དནོ་ཆིངས་ཡིག་ནང་མཉམ་སྡེབ་འབད་ཡདོ་ཟེར་ དགག་པ་རྐྱབ་ད་ོ
ཡདོཔ་ད་ དེའི་མདུན་སྐྱོད་དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་ ཟླཝ་གསུམ་རེ་ལུ་ཚར་རེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ད་ོཟེར་ཨིན་པས། 

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ལུ་ ལོ་བསར་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་ཡར་དྲག་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་པའི་སྐབས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཡིག་ཆ་རྒྱུན་
སྐྱོང་འཐབ་ནི་བརྗེད་མིའི་གནད་དོན་ཚུ་ གྲོས་སྟུན་འབད་ནུག། དེ་མ་ཚད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་
སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ལོ་བསར་ལས་དོན་ཆིངས་ཡིག་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་སྐབས་ ལག་ལེན་འཆར་གཞི་ཚུ་ མང་ཤོས་ཅིག་
མ་ཚུདཔ་སྦེ་ མངོན་གསལ་བྱུང་ནུག། དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ འགན་འཁྲི་གི་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་གི་ས་ཐོག་
སྐྱེལ་འདྲེན་དང་འབྲེལ་བའི་འཆར་གཞི་ཨམ་༢༠༠༧ ཅན་མའི་ གྲོས་འདེབས་མང་ཤོས་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བས། རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འཆར་གཞི་དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་མེད་པ་ཅིན་ རེ་འདདོ་ཅན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་བྱུང་མ་
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ཚུགཔས་ འཆར་གཞི་དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ ཁུངས་ཅིག་མིན་འདུག་ཟེར་བཤད་ནི་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ འཆར་གཞི་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་དོན་
ལུ་ ལྟ་རོྟག་དང་དབྱེ་ཞིབ་དགོཔ་འདུག། 
ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ འགན་ཁུར་བདག་དབང་གི་ཐོག་ལས་ ཡར་དྲག་གི་གནས་སངས་དང་ ལས་ས་
གི་གནས་སངས་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་ (གྲུབ་འབྲས་བྱུང་མ་ཚུགས་པའི་གནད་དོན་དང་ གདོང་ལེན་ཚུ་) འབད་དེ་ ལམ་འགྲུལ་ལས་སྡེའི་ཞིབ་
འཚོལ་དང་འཆར་གཞི་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རེ་བ་བསྐྱེད་དེ་ཡདོ། དེ་གིས་མ་ཚད་ ལམ་
འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གི་དང་ལེན་༢༠༢༡-༢༠༣༠ གསར་བཟོ་དང་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་དང་འབྲེལ་ འགན་འཁྲི་གི་ལམ་
ལུགས་ཚུ་ཡང་སྒྲིང་སྒྲིང་དགོཔ་འདུག། 

༣.༢ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་ -  ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་འཛིན་སྐྱོང་། 

༣.༢.༡ སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་གནས་སྡུད་:  བསྡུ་ལེན་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ ཐུག་རྐྱེན་གྱི་ཤུལ་ལས་དབྱེ་ཞིབ། 

སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་གནས་སྡུད་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་ རྒྱུན་འགྲུལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡདོ་མི་ནང་ 
ཐུག་རྐྱེན་སྐབས་ ས་གནས་དང་གནས་སངས་ མི་དང་སྣུམ་འཁོར་རིགས་ཚུ་ཚུད་པའི་གནས་སྡུད་ཅིག་ཨིན།  

ཐུག་རྐྱེན་གྱི་སྙན་ཞུ་འདི་ གཙུག་སྡེའི་བདག་
སྲུང་གསལ་རི་རི་སྦེ་གསལ་བཀོད་འབད་ཐོག་
ལས་ སྤྱིར་བཏང་རྒྱལ་ཡོངས་སྣུམ་འཁོར་ཐུག་
རྐྱེན་གནས་སྡུད་ ག་ར་གཅིག་ཁར་ཚུད་པའི་
སྙན་ཞུ་སྦེ་དགོཔ་ཨིན། 

ངེས་བདེན་དང་ཡོངས་རོགས་ཅན་གྱི་གནས་
སྡུད་དེ་ཡང་ ཐུག་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་བའི་དབྱེ་
དཔྱད་ཀྱི་གནས་སྡུད་འདི་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་

ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་གནད་སྐྱོན་དང་ཐབས་ལམ་
སྒྲིག་ཚུགས་ནི་དང་ གནས་སྡུད་དང་འབྲེལ་
བའི་སྲིད་བྱུས་ དེ་ལས་ ཡུན་བརྟན་དང་ལམ་
འགྲུལ་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་
བཟོ་ནི་དང་ མི་དམངས་ལུ་གོ་བརྡ་སྤེལ་ནི་ལུ་ 

ཕན་ཐོགས་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ གནས་སྡུད་འདི་གིས་ གནས་སངས་དང་འཁོར་ལམ་གྱི་བྱེམ་ཤུགས་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་དང་ དེད་
གཡོགཔ་གི་སོད་ལམ་ལས་བརྟེན་པའི་སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་ ཤེས་རོྟགས་བྱུང་སྟེ་ མིའི་ཚེ་སོག་དང་ཐུག་རྐྱེན་
མར་ཕབ་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་བྱུན་ནི་ཨིན། སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་གནས་སྡུད་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ པར་རིས་༣ པ་
ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡདོ།  

དེ་འབདཝ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་གནས་སྡུད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྣུམ་
འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ལེགས་བཅོས་དང་ སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་

པར་རིས་༣ : སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ཁེ་ཕན།  

 
འབྱུངས་ཁུངས: རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། 
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བཟོ་མི་ བོ་གཏད་ཅན་དང་ དུས་ཐོག་ རིམ་མཐུན་དང་ ག་ར་གིས་སོད་ཚུགས་པའི་སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་གནས་སྡུད་ཅིག་དགོཔ་
འདུག།  

སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་གནས་སྡུད་ཀྱི་ཐད་ཁར་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་མི་གི་ཚེས་གྲངས་དང་ དུས་ཚོད་ 
ས་གནས་ དེད་གཡོགཔ་དང་ འགྲུལ་པ་(ཡདོ་པ་ཅིན) རྐང་འགྲུལ་པ་(གྲལ་གཏོགས་ཡདོ་པ་ཅིན)ཚུ་ལས་ངག་བརྗོད་ལེན་ནི་ དེད་
གཡོག་པའི་ཁ་གསལ་(ཆོག་ཐམ་ཨང་དང་ ཆ་གནས་ ལོ་ཚད་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ) སྣུམ་འོཁར་གྱི་ཁ་གསལ་(སྣུམ་འཁོར་གྱི་དབྱེ་བ་དང་ཐོ་
བཀོད) ཐུག་རྐྱེན་གྱི་དབྱེ་བ་ ཐུག་རྐྱེན་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་(འཕྲུལ་ཆས་དང་ འཁོར་ལམ་གྱི་གནས་སངས་ དེད་གཡོག་པའི་བག་གཡེང) ཐུག་
རྐྱེན་གྱི་གནས་སངས་ དེ་ལས་ ཤི་རྐྱེན་(རྨ་སྐྱོན་དང་ ཤི་རྐྱེན)ཚུ་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་གི་བྱ་རིམ་འདུག། འ་ནཱི་ ཁ་གསལ་སྦེ་བསྡུ་ལེན་འབད་
མི་གནས་སྡུད་ཚུ་གིས་ ཐུག་རྐྱེན་གནས་སྡུད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ནང་རིགས་མཐུན་པ་ཡོདཔ་སྦེ་གསལ་སོན་འབདཝ་ཨིན་པས། པར་རིས་༤ 
པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དོ་བཟུམ་ བརྡ་དནོ་ཚུ་ འགག་སྡེའི་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ཚུ་གིས་ སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་གནད་དོན་ཐོ་དེབ་
(MVA)ནང་ལུ་ ལག་ཐོག་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་འདུག།  
པར་རིས་༤ : རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་མི་ སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་གནད་དནོ་ཐ་ོདེབ།  

   

ལྷག་པར་དུ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་སབ་ཁྲ་ཡང་བྲིས་དོ་ཡོདཔ་དང་ སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་
འགག་སྡེའི་སྙན་ཞུ་ཡང་བཟོ་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ དགོས་མཁོ་ཡདོ་མི་དང་འཁྲིལ་ སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་ངོ་སོར་ལག་ཁྱེར་ཡང་བྱིན་ནི་
འདུག།  

ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ ཤུལ་ལས་ཀྱི་ཐུག་རྐྱེན་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ལག་ལུགས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ གཤམ་གསལ་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱྱ྄ང་ཡི:  

1. སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་གནས་སྡུད་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་ འཁོར་ལམ་རིམ་སྒྲིག་དང་ འཁོར་ལམ་གྱི་དབྱེ་བ་ དེ་ལས་ 
གཞན་ཡང་ ཉེན་ཚུབ་ཅན་གྱི་འཁོར་ལམ་ཚུ་དང་ ཐུག་རྐྱེ་ཆེ་བའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ ད་ལྟ་ོཡོད་པའི་འཁོར་
ལམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཟོླག་ཐབས་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ དེ་ལས་ མ་འངོས་པའི་འཁོར་ལམ་གྱི་ལམ་སོན་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་ འཁོར་ལམ་གྱི་བཀོད་པ་དང་ རིམ་སྒྲིག་ལ་སགོས་པའི་ཁ་གསལ་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་མ་འབད་མི་ལས་རྟེན་ 
ཚད་ལང་ཅིག་མིན་འདུག།  

2. རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གི་བར་ན་ སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་ཐད་དུ་ འགག་སྡེའི་སྙན་ཞུ་དང་ སབ་ཁྲའི་ཚོད་རྩིས་ནང་
ལུ་ འོས་འབབ་ལན་པའི་ཁ་གསལ་གྱི་གནས་ཚད་ག་ཅི་ར་ ཚུད་དགོཔ་ཨིན་ན་ མོས་མཐུན་མ་འབྱུང་པར་འདུག།  
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3. སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་གནས་སྡུད་ཚུ་ ས་གནས་ཁར་ གློག་ཐོག་ལུ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་མེད་མི་དེ་གིས་ གནས་སྡུད་ཚུ་གཅིག་
མཚུངས་དང་ དོན་སྨིན་ཐོག་ལས་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་ནང་བར་ཆད་རྐྱབ་སྟེ་འདུག། ཁོང་ཚུ་གིས་ ཐུག་རྐྱེན་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་
གནས་སྡུད་ཚུ་ སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གནད་དོན་ཐོ་དེབ་ནང་ལུ་ བཀང་ཤོག་དང་ སྣུམ་འཁོར་ཐོ་བཀོད་ཐོ་དེབ་ཀྱི་ཁ་གསལ་ 
ལམ་ཁར་བཏང་བཏུབ་པའི་ལག་ཁྱེར་ སྣུམ་འཁོར་ཉེན་བཅོལ་ དེ་ལས་ དེད་གཡོག་པའི་ཆོག་ཐམ་ ལ་སོགས་པའི་ཡིག་ཆས་
ཚུ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ དྲན་ཐོ་བཀོད་དེ་འདུག།  

4. སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་གནས་སྡུད་ཚུ་ འགག་སྡེའི་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ ལག་ཐོག་ལས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་
ཡོདཔ་ལས་ སྡེ་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ མཉམ་སྡེབ་ཀྱི་སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་གནས་སྡུད་དེ་ ལམ་འགྲུལ་སྡེ་ཚན་ནང་ ཟླ་རིམ་
འབད་རྐྱངམ་གཅིག་གཏང་སྟེ་འདུག། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ལམ་འགྲུལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ སྡེ་ཚན་ག་ར་གི་སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་
གནས་སྡུད་དེ་ མཉམ་སྡེབ་འབད་ད་ོཡོད་མི་འདི་ དུས་ཚོད་འགོར་ནི་དང་ བྱ་རིམ་རྙོག་དྲགས་ཅིག་ཨིན་པས། རྒྱལ་གཞུང་
འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ ལམ་འགྲུལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ མཉམ་སྡེབ་ཀྱི་བརྡ་དནོ་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དོ་ཡདོ་རུང་ ངེས་བདེན་གྱི་ས་
ཁོངས་དང་དུས་ཚོད་ ཤི་རྐྱེན་དང་རྨ་སྐྱོན་གྱི་ཁ་གྲངས་ སྣུམ་འཁོར་ཨང་དང་ དེད་གཡགོ་པའི་ཁ་གསལ་ཚུ་ ཐུག་རྐྱེན་ཐོ་
བཀོད་འབད་སའི་ འགག་སྡེའི་ཡིག་ཚང་ནང་རྐྱངམ་གཅིག་ཐབོ་ཚུགས་ཏེ་འདུག། འདི་ཡང་ ལམ་འགྲུལ་སྡེ་ཚན་ལུ་ བརྡ་
དོན་ཚངམ་སྦེ་མ་བསྐྱལ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།  

5. གཅིག་བསོམས་རྒྱལ་ཡོངས་སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་གནས་སྡུད་མིན་འདུག། དེ་མ་ཚད་ ཐུག་རྐྱེན་གྱི་གནས་སྡུད་ཚུ་ 
eRALIS རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་ཡདོ་རུང་ རིམ་ལུགས་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ ཡང་ན་ 
ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ག་གིས་ཡང་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པས།  

6. ཐུག་རྐྱེན་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་ “གཞན་” དང་ “ངེས་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་” ཟེར་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནི་གི་ གནས་སངས་ཚུ་ཁས་ལེན་དང་ ངེས་
གསལ་འབད་བའི་གནས་ཚད་ཅིག་ ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག།  

7. ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཐུག་རྐྱེན་གྱི་གནད་དོན་ནང་ མང་ཆེ་དྲགས་སྦེ་གྲལ་གཏོགས་ཡོད་མི་
སྣུམ་འཁོར་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་དེད་གཡོག་པའི་སྡེ་ཁག་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ དེད་གཡོག་པའི་བྱ་སདོ་
དང་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་ཉེན་ཁའི་བར་ན་གི་འབྲེལ་བ་ཞིབ་འཇུག་འབད་ནི་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དང་ གཞུང་གི་བར་ཞུགས་
མཛད་དོན་ལུ་ ཐུག་རྐྱེན་གྱི་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་ས་ཁོངས་དང་ ཚབས་ཆེན་གྱི་ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་
གྱི་གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་འབདཝ་མིན་འདུག།  

གོང་གི་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ འབྲེལ་བ་ཡདོ་པའི་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་བར་ན་ ལུགས་མཐུན་གྱི་བརྡ་དོན་བརྗེ་སརོ་འབད་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་མེད་མི་
དང་ སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་གནས་སྡུད་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་གི་བྱ་རིམ་བརྟན་ཏོག་ཏོ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། དེ་གུར་ སྣུམ་འཁོར་
ཐུག་རྐྱེན་གྱི་གནད་དནོ་ཚུ་ འཕྲུལ་སོད་མ་འབད་མི་དང་ ལག་ལེན་པ་ཚུ་གིས་ ཐུག་རྐྱེན་གྱི་ཁ་གསལ་ཚུ་ eRALIS གི་རིམ་ལུགས་
ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་གི་བོ་འདོད་མ་བསྐྱེད་མི་ལས་བརྟེན་ འདི་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་བྱུང་ནུག།    

ནོར་འཁྲུལ་འདི་ཚུ་གིས་ སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་གནས་སྡུད་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ འདི་ཚུ་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་དོན་ལུ་ དབྱེ་
དཔྱད་འབད་ནི་གི་གཞི་རྟེན་སོད་ནི་ནང་ ཚང་འགྲིག་མེདཔ་སྦེ་ཤེས་ཅི། དབྱེ་དཔྱད་ཁ་གསལ་གྱིས་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ལཱ་སྡེ་ནང་ དཀའ་
ངལ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ སྤྱིར་བསོམས་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་ཐབས་བྱུས་གསར་བཟོ་འབད་ནི་ནང་ཕན་བཏགས་ཚུགས།   

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལས་དནོ་འདི་ནང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་དང་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་
སྡེ། གས་ོབའི་ལྷན་ཁག་ དེ་ལས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་སྒྲིང་སྒྲིང་དགོཔ་ཡདོ་པའི་
ཁས་ལེན་འབད་ཡིས། ད་ལྟ་ོ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་གནས་
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སྡུད་བསྡུ་ལེན་དང་ དབྱེ་དཔྱད་རིམ་ལུགས་གསར་བཟ་ོནིའི་དནོ་ལུ་ གོང་འཕེལ་ཚངོ་རགོས་(འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚགོས་འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་
མ་དངུལ་དང་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་)ཚུ་ལས་ FA and TA གསར་འཚལོ་འབད་བའི་བསྒང་འདུག།  

ལྷག་པར་དུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ དེ་གའི་ལན་གསལ་ནང་ དབང་འཛིན་གྱིས་ སྣུམ་འཁོར་ཐུག་
རྐྱེན་གྱི་གནས་སྡུད་(༢༠༡༡-༢༠༡༦ ཚུན་གྱི་གནས་སྡུད་) ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཡདོཔ་དང་ དེ་བསྟུན་གྱི་སྙན་ཞུ་ཡདོ་པའི་
གསལ་ཞུ་འབད་ཡི། ཨིན་རུང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་ཞིབ་རྟགོ་འདི་ འབྲེལ་ཆགས་ཅན་
ཅིག་ཨིན་པའི་ངོས་ལེན་འབད་ཡདོཔ་བཞིན་དུ་ གནད་དནོ་འདི་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི་ཨིན་པས།   

སྤྱི་ལ་ོ༢༠༢༡ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་འཚགོས་མི་ མཇུག་བསྡུའི་ཞལ་འཛམོས་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ སྣུམ་
འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་བརྡ་དནོ་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་གི་ རིམ་ལུགས་བཟ་ོཡདོཔ་ལས་ འ་ནཱི་འདི་ འཕྲལ་མགྱོགས་ར་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་
ཨིན་པའི་ བརྡ་སདོ་འབད་ཡི།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཀུན་ཚང་གྱི་སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་རིམ་ལུགས་དང་ དུས་མཚམས་ཁར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་
དབྱེ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞུ་འབདཝ་ཨིན།  

༣.༢.༢ ཚབས་རྡལོ་གདངོ་ལེན།   

ཐབས་ལམ་མང་རབས་ཅིག་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་རུང་ སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་ཚུ་ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་ར་ཡདོ། སྐྱེལ་འདྲེན་འགག་སྡེ་གིས་ཕོགས་
སྒྲིག་འབད་མི་གནས་སྡུད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལས་༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་གནད་དོན་༥,༩༤༥ ལྷགཔ་ཅིག་
སྙན་ཞུ་འབད་དེ་འདུག། ཤེས་རོྟགས་དང་གོ་རོྟགས་ འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་རྩིས་ཞིབ་ ཁྲིམས་ལུགས་གཞི་བཙུགས་དང་ཞིབ་དཔྱད་ལ་
སོགས་པའི་ ཐབས་ཤེས་ས་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་ཚུ་ མར་ཕབ་རྐྱབ་ནི་གི་བརྩི་རྐྱབ་ཡོད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ལམ་
འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་གཞན་མི་ཚུ་ནང་ཡང་ ཐུག་རྐྱེན་གྱི་ཤུལ་མའི་ཚབས་རྡལོ་
ཚུ་ལུ་ དེ་འཕྲོ་ལས་ངོས་ལེན་འབད་ཚུགས་པའི་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་རིམ་ལུགས་དགོཔ་ཁག་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིན་པས།  

ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་མི་ཚུ་གིས་ རྨ་སྐྱོན་བྱུང་པའི་དུས་སྐབས་ནང་ གདོང་ལན་གྱི་གྲོགས་རམ་མགྱོགས་པར་ཐོབ་པ་ཅིན་ མགྱོགས་པར་དྲག་ནི་ 
ཡང་ན་ ཤི་རྐྱེན་མི་བྱུང་ནི་གི་གོ་སྐབས་སོམ་འདུག། འ་ནཱི་འདི་ དོན་སྨིན་ཅན་དང་ ཀུན་ཚང་གི་གདོང་ལན་སྡེ་ཚན་ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་
གཅིག་བྱིན་ཚུགས། ཐུག་རྐྱེན་གྱི་ཤུལ་མའི་སྐྱོང་བཞག་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་མི་ཚུ་ལུ་ ཤི་རྐྱེན་མར་ཕབ་འབད་ནི་དང་ 
སྐྱོན་ཞུགས་དང་ དཀའ་སྡུག་ཚུ་མར་ཕབ་འབདཝ་ཨིན། འ་ནཱི་དམིགས་དོན་ཚུ་གྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚབས་རྡལོ་སྨན་བཅོས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་
ཆ་ཤས་ཚུ་དང་ བྱ་རིམ་ཚུ་འཇོན་ཐང་ཅན་ཅིག་དགོཔ་ཨིན།  

དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་གདོང་ལན་དང་ གནས་སྡུད་ཀུན་ཚང་དང་བྱ་རིམ་དབྱེ་དཔྱད་ཚུ་ ཡང་ན་ གདོང་ལན་གྱི་ཐབས་བྱུས་ དེ་ལས་ ལས་
དོན་གྱི་དོན་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡདོ་པའི་ མཁོ་ཅན་གྱི་ཅ་ཆས་ཆ་ཚང་ཚུ་དང་ལན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚབས་རྡོལ་གདོང་
ལན་གྱི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ མཁས་མཆོག་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ལནམ་སྦེ་དགོ།   

སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་ཚབས་རྡོལ་ནང་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ སྐྱེལ་འདྲེན་འགག་སྡེ་དང་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་
སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ དེ་ལས་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་བཟུམ་མའི་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ཚང་དགོཔ་ཨིན། འབྲེལ་ཡདོ་ཚུ་གྲལ་གཏོགས་
འབད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ཚབས་རྡལོ་ཉེན་སྐྱོབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ མགུ་མི་ཟིང་ནི་དང་ ལཱ་ཅོག་གཅིགཔ་མི་
འབྱུང་ནིའི་དནོ་ལུ་ ལཱ་འགན་གསལ་རི་རི་བཀོད་མི་དང་ ལཱ་དང་འགན་ཁུར་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ ལག་ལེན་བྱ་རིམ་གྱི་གནས་ཚད་ཚུ་
དགོཔ་ཁག་ཆེ།  



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 35 

རྐྱེན་ངན་བྱུང་མི་ ཡང་ན་ སོ་ལོགས་ཁར་ལས་མཐོང་མི་ཚུ་གིས་ བརྡ་སོད་འབད་དེ་ འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་ལས་ དེ་འཕྲོ་ལས་གྲོགས་རམ་
ཐོབ་ནིའི་དནོ་ལུ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ས་གཙོ་བོ་གཅིག་དགོ། རྐྱེན་ངན་བྱུང་མི་ཚུ་གིས་ དགོས་མཁོའི་གྲོགས་རམ་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཁར་འཐབོ་
ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་ དཀའ་སྡུག་གི་བརྒྱུད་འཕྲིན་ལྷདོཔ་ཅིག་ འགྲུལ་འཕྲིན་འཐུ་མི་གི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་
གིས་ GPS ཡང་ན་ འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ས་ཁོངས་འདི་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ། ལྷག་པར་དུ་ དཀའ་
སྡུག་གི་བརྒྱུད་འཕྲིན་ལྷོད་མི་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ རྐྱེན་ངན་བྱུང་མི་དེ་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྨན་བཅོས་མ་འབད་ཚུན་ ཡང་ན་ གནད་
དོན་མཇུག་མ་བསྡུ་ཚུན་གྱི་བར་ནའི་ གདོང་ལན་གྱི་དུས་ཡུན་གནས་ཚད་ཡང་དགོཔ་འདུག།  

ཚབས་རྡོལ་གདོང་ལན་གྱི་ཐད་ཁར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་གཞི་དོན་ཚུ་ནང་ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ངོས་འཛིན་
འབད་ཡིཿ  

1. ལག་ལེན་བྱ་རིམ་གྱི་གནས་ཚད།  

སྐྱེལ་འདྲེན་འགག་སྡེའི་བརྒྱུད་འཕྲིན་ལྟེ་བའི་ཐད་ཁར་ རོང་ཁག་༢༠ འི་ནང་ལུ་ རང་སོའི་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ལྟེ་བ་རེ་འདུག། བརྒྱུད་
འཕྲིན་གཏང་མི་གིས་ ནམ་རང་བརྒྱུད་འཕྲིན་གཏང་རུང་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱིས་འབད་ འབྲེལ་ཡོད་རོང་ཁག་གི་བརྒྱུད་འཕྲིན་ལྟེ་བ་དང་
གཅིག་ཁར་མཐུད་འབྲེལ་འབདཝ་ཨིན་པས། འཁོར་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུག་རྐྱེན་ཚུ་ སྒྲིག་གཡགོ་ཁར་ཡོད་མི་འགན་འཛིན་པ་ལུ་ 
རླུང་འཕྲིན་ཐགོ་ལས་བརྡ་སོད་འབདཝ་ཨིན་པས། རོང་ཁག་ག་ར་ལུ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་ཨང་གྲངས་གཅིག་བྱིན་ཏེ་ཡོད་རུང་ multi-
line hunting གི་ཐབས་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མིན་འདུག། ད་ལྟོའི་གནས་སྐབས་ནང་ བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་འགན་ཁག་འབག་མི་
འགན་འཛིན་པ་གིས་ ཚབས་རྡོལ་གྱི་ལན་གསལ་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འགྲུལ་འཕྲིན་འདི་ར་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག། བརྒྱུད་འཕྲིན་འཐུ་
མི་གཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་མི་འདི་གིས་ བརྒྱུད་འཕྲིན་འཐུ་མི་ཕུད་རྡོག་གཅིག་ལས་ ལན་གསལ་ཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་གྱལ་རིམ་ནང་སོད་
དགོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་འཕྲོ་ལས་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་ནང་དཀའ་ངལ་བྱུང་སྟེ་འདུག། འདི་གིས་ ཚབས་རྡལོ་གྱི་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚུ་ལུ་ཕྱིས་
ཏེ་ལན་གསལ་རྐྱབ་ནི་དང་ ཉེན་ཁ་བྱུང་མི་ཚུ་ལུ་དུས་ཚོད་ཁར་སྨན་བཅོས་འབད་ནི་ ཡང་ན་ སོག་སྐྱབས་འབད་དགོ་པའི་དུས་ཚོད་
ཁར་མི་ལྷོད་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཚུ་འདུག།  

ཚབས་རྡོལ་གྱི་བརྒྱུད་འཕྲིན་ལྷོད་པའི་ཤུལ་ལུ་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ ལཱ་གི་དོན་ལུ་བགོ་བཀྲམ་འབདཝ་ཨིན་པས། ད་ལྟོ་ སྐྱེལ་འདྲེན་
འགག་སྡེ་ཚུ་ རང་སོའི་སྐྱེལ་འདྲེན་འགོ་འཛིན་གྱིས་ འཚོལ་ཞིབ་དང་སོག་སྐྱབས་ཀྱི་ལག་ལེན་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་དང་ གསོ་བའི་
འགན་འཛིན་པ་དང་ ནད་འཁོར་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ སྐབས་ཐབོ་སྨན་ཁང་གི་གཅེས་སྐྱོང་འབད་ནི་དང་ ནདཔ་ཚུབས་ཅན་ཚུ་ སོ་ལོགས་
ཁའི་སྨན་བཅོས་ལྟེ་བའི་ནང་གཏང་ནི་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་དེ་འདུག། སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་གྲོགས་རམ་འབད་ནི་གི་ གདོང་ལན་
གྱི་དུས་ཚོད་ཀྱི་གནས་ཚད་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་མིན་འདུག།  

འཛམ་གླིང་གས་ོབའི་ལས་ཚགོས་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་བྱི་རིམ་གྱི་གནས་ཚད་གསར་འབད་ཡདོཔ་བཞིན་དུ་ 
ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་དང་ འབྲེལ་བ་ཡདོ་མི་གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་
ཁར་གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི་ཨིན།  

ལག་ལེན་བྱ་རིམ་གྱི་གནས་ཚད་འདི་ ས་རུད་དང་ རག་རོ་འཐོན་ནི་ རྡོ་བུད་ནི་ ཆུ་རུད་ལ་སོགས་པ་འཐོན་པའི་སྐབས་ཀྱི་ འཁོར་ལམ་
རྒྱུན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་ཆགས་ཡོད་མི་ཨིན་པས། འདི་ནང་ལུ་ འབྲེལ་ཡདོ་མང་ཤོས་ཅིག་གྲལ་གཏོགས་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཚབས་རྡོལ་གདོང་ལན་གྱི་ལག་ལེན་བྱ་རིམ་འདི་ གལ་ཆེ་དྲགས་ཨིན་པའི་གཙརོ་བཏོན་འབད་ནི་
དང་ དོན་སྨིན་ཅན་དང་ ཀུན་ཚང་གི་གདོང་ལན་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཤི་རྐྱེན་དང་ ཉེས་སྐྱོན་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ཚུགས།  
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2. ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་མི་ཚུ་ལུ་སེམས་ཁམས་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ནི།  

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཡོངས་བསོམས་ལུ་ སེམས་ནད་ལྟེ་བ་༡༣ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད། སེམས་ནད་ལྟེ་བ་ཚུ་ཡང་ མཐུན་རྐྱེན་དང་ ལས་
བྱེད་པའི་ཡོད་མེད་གནས་སངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གནས་རིམ་གསུམ་ལུ་དབྱེ་སྟེ་འདུག། རྐྱེན་ངན་བྱུང་མི་ཚུ་ ཐག་ཉེ་ཧིང་དང་ ཚབས་ཆེ་
ཧིང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སེམས་ནད་ལྟེ་བ་སོ་སོ་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ རྐྱེན་ངན་བྱུང་མི་ཚུ་ལུ་གཅེས་
སྐྱོང་འཐབ་པའི་ཚུལ་མཐུན་གྱི་གནས་སྡུད་དང་ ལྟེ་གཞུང་གི་སེམས་ནད་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་རིམ་ལུགས་མིན་འདུག།  

གས་ོབའི་ལྷན་ཁག་གིས་ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ འཕྲདོ་བསྟེན་ཚབས་རྡལོ་དང་ རྐྱེན་ངན་ལྷན་ཐབས་འཆར་གཞི་ (Health 
Emergency and Disaster Contingency Plan) ༢༠༡༦ ཅན་མ་གིས་ གས་ོབའི་ལྟེ་བ་༡༣ སེམས་ནད་ལྟེ་བ་འབད་
ངོས་འཛིན་འབད་ཡདོ་རུང་ ད་ལྟ་ོཚུན་ཚདོ་ གཙ་ོབསྟེན་སྨན་ཁང་༣ རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ ཆ་ཚང་བའི་སེམས་ནད་ལྟེ་བ་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་
འཐབ་ཚུགས་ཏེ་འདུག། དེའི་ཐགོ་ཁར་ གས་ོབའི་ལྷན་ཁག་གིས་ གས་ོབའི་གཞི་སྒྱུར་མང་རབས་ཅིག་འབད་བའི་བསྒང་ཡདོཔ་བཞིན་དུ་ 
ངོས་འཛིན་འབད་མི་སྨན་ཁང་ཚུ་ནང་ སེམས་ནད་ལྟེ་བ་འབད་ལཱ་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ དགོས་མཁོའི་མཁོ་ཆས་ཚུ་དང་ མི་སབོས་ག་ར་
དང་ལནམ་སྦེ་བཟ་ོནི་ཨིན་པས།  

ལྷན་ཁག་གིས་ཁ་གསལ་རྐྱབ་མི་ནང་ སེམས་ནད་ཀྱི་ཐ་ོདེབ་འདི་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡདོ་མི་སེམས་ནད་ལྟེ་བ་ཚུ་ནང་རྒྱུན་སྐྱོང་
འབད་དེ་ཡདོཔ་དང་ འདི་ཚུ་ གློག་ཐགོ་ནད་པའི་བརྡ་དནོ་རིམ་ལུགས་འདི་འགོ་བཙུགས་པའི་བསྒང་ལས་ ཧེང་སྐལ་ར་སྒྲིང་སྒྲིང་འགྱོ་
འངོ་ཟེར་བཀོད་ཅི། 

གས་ོབའི་ལྷན་ཁག་གིས་བཀོད་མི་ནང་ སྨན་ཁང་མང་ཤསོ་ཅིག་ར་ རྐྱེན་ངན་བྱུང་མི་ཚུ་ལུ་ རྨ་སྐྱོན་བྱུང་པའི་རྗེས་ཤུལ་གྱི་བསབ་སནོ་བྱིན་
མི་ བསབ་སནོ་པ་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ཡདོ་ཟེར་ཨིན་པས།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལན་གསལ་འདི་ལུ་ངོས་ལེན་འབད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་ལུ་ རྐྱེན་ངན་བྱུང་
མི་ཚུ་ལུ་ སེམས་ཁམས་དང་འབྲེལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་དགོཔ་དང་ སེམས་ནད་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་རིམ་ལུགས་འདི་ རང་
ར་སོ་སོ་སྦེ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་མེན་པར་ མཉམ་སྡེབ་ཐོག་ལས་ལྟེ་བ་ལུ་སྦེ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་གི་རིམ་ལུགས་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་དགོ་པའི་ ནན་
སྐུལ་འབདཝ་ཨིན།  
3. ཚབས་རྡལོ་གདངོ་ལེན་གྱི་སྡེ་ཚན་དང་ འསོ་མཐུན་གྱི་ལག་ཆས།  

འཚོལ་ཞིབ་དང་སོག་སྐྱབས་སྡེ་ཚན་ནང་ཁག་ཆེ་ཤོས་ར་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་(སང་བ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་)དང་ སོད་རུང་བའི་
ལག་ཆས་(བརྟག་དཔྱད་ལེགས་ཤོམ་འབད་ཡདོ་མི་) ཚུ་ཨིན། ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་དང་གཅིག་ཁར་ མཁོ་གལ་ཆེ་བའི་ལག་ཆས་
ཡོད་མི་དེ་གིས་ ཚབས་རྡལོ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ དུས་ཚོད་ཁར་གདོང་ལན་འབད་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་མ་དོ་བར་ ཉེན་ཁག་ཅན་གྱི་ས་
ཁོངས་ནང་ལས་བཏོན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཧེ་མ་ལས་རྨ་སྐྱོན་བྱུང་སྟེ་ཡོད་མི་མི་ཚུ་ལུ་ ཉེན་ཁ་བཀལ་ནི་ལས་བཀག་ཚུགས། ཨིན་རུང་ 
ཚབས་རྡོལ་གདོང་ལན་གྱི་དོན་ལུ་ སྡེ་ཚན་སོ་སོ་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་མིན་འདུག། གོང་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དོ་བཟུམ་ གནད་
དོན་ཚུ་ མང་ཤོས་ཅིག་ སྐྱེལ་འདྲེན་འགག་སྡེ་ཚུ་དང་ གསོ་བའི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གི་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡདོ་རུང་ ཁོང་ཚུ་ རང་ར་ས་ོ
སོ་སྦེ་ལཱ་འབད་དེ་འདུག། ཚབས་རྡལོ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ གཡོག་བཙུགས་འབད་མི་ སྐྱེལ་འདྲེན་འགག་སྡེ་ཚུ་ལུ་ 
སོང་བརྡར་འབྱིན་བྱིནམ་མེད་པའི་ཁར་ དགོས་མཁོའི་ལག་ཆས་ཚུ་ཡང་མཁོ་སོད་འབད་དེ་མིན་འདུག། འཕྲལ་འཕྲལ་འབད་ར་ རྨ་སྐྱོན་
བྱུང་མི་ ཡང་ན་ ཤི་རྐྱེན་བྱུང་མའི་ཕུངམ་འདི་ གདན་ཁེབས་ཀྱི་བཟོ་བའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་འདོ་ལི་གུར་བཀལ་ཏེ་འབག་དགོཔ་ཐོན་ཏེ་
འདུག།  
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སྐྱེལ་འདྲེན་འགག་སྡེའི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཁོང་ཚུ་ དགོས་མཁོ་ག་ཏེ་ཡོད་ས་ལས་ཕར་ འགན་འཛིན་པ་མ་ལངས་པའི་
སྐབས་ལུ་ སྐོར་རྒྱབ་སྦེ་ལཱ་འབད་བཅུག་དོ་ཡདོཔ་ལས་ རོང་ཁག་རེ་རེ་ནང་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་སྡེ་ཚན་སོ་སོ་སྦེ་བསྐོ་བཞག་འབད་ནི་
གི་འོས་འབབ་མིན་འདུག་ཟེར་བཤད་ཅི། གནད་དནོ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ སྤྱིར་བཏང་དབྱེ་ཁག་ནང་གི་འགག་སྡེའི་ལས་གཡོགཔ་(སང་བ་མེད་
པའི་སྐྱེལ་འདྲེན་འགག་སྡེ་)ཚུ་ཡང་ འཚོལ་ཞིབ་དང་སོག་སྐྱབས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ལམ་འགྲུལ་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བྱ་རིམ་ཚུ་གི་ 
ཤེས་ཡོན་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ལམ་འགྲུལ་གྱི་ལཱ་འགན་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་གི་ལཱ་འགན་བཀལ་ཏེ་འདུག།  

དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ དགོས་མཁོའི་གྲོགས་རམ་ཚུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་སའི་ས་ཁོངས་ངེས་གཏན་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་
ནི་གི་རིམ་ལུགས་མིན་འདུག། ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་སའི་ས་ཁོངས་ངེས་གཏན་སྦེ་ ཤེས་མ་ཚུགས་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སོག་སྐྱབས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ཕྱི་ཡདོ་
པའི་གནད་དོན་ཚུ་ཡང་བྱུང་སྟེ་འདུག།  

རིག་རྩལ་དང་ དགོས་མཁོའི་ལག་ཆས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ཚབས་རྡལོ་གྱི་ལཱ་འབད་མི་དེ་གིས་ རྐྱེན་ངན་བྱུང་མི་ཚུ་གི་ཚེ་སོག་རྐྱངམ་
གཅིག་གིས་མ་དོ་བར་ སོག་རྐྱབ་འབད་མི་གི་ཚེ་སོག་ལུ་ཡང་ཉེན་ཁ་བྱུངམ་ཨིན། དཔེར་ན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༢༡ ལུ་ དགེ་
ལེགས་ཕུག་ལུ་ ཆུའི་ནང་ལུ་ལུས་མི་མི་ལྔ་སོག་རྐྱབ་འབདཝ་ཨིན་ཟེར་ བསན་
སྲུང་དམག་མི་གཉིས་ལུ་ཤི་རྐྱེན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། དཔེ་དེ་བཞིན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 
ཟླ་༤ པའི་ནང་ ཀྲི་པར་ཀྲག་གི་དེད་གཡོགཔ་གཅིག་ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་སའི་ས་གོ་
ནང་ མི་གཅིག་གིས་ གྲོགས་རམ་འབདཝ་ཨིན་ཟེར་ ཁོ་ར་ཤི་རྐྱེན་བྱུང་ཡོད་མི་
བཟུམ་ཅིག་ཡང་ཨིན། འདི་བཟུམ་མའི་གནས་དོན་ཚུ་གིས་ ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་བའི་
ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ སང་བ་མེད་པའི་ཞི་བའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་གྲོགས་རམ་འབད་བ་
ཅིན་ ཁོང་རའི་ཚེ་སོག་ལུ་ཡང་བར་ཆད་རྐྱབ་ནི་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་
གི་འགག་སྡེའི་ཁ་ཐུག་ལས་ འདི་ཚུ་བཀག་འཛིན་འབད་ནི་གི་ བྱ་རིམ་ག་ནི་
ཡང་མེད་པའི་གསལ་སོན་འབདཝ་ཨིན་པས། པར་རིས་༥ པའི་ནང་ལུ་ རིག་
རྩལ་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ མཁོ་ཆས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ སོག་སྐྱབས་
འབད་བའི་མཐོང་སང་སོནམ་ཨིན།  

གས་ོབའི་ལྷན་ཁག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ རྨ་སྐྱོན་བྱུང་མི་ཚུ་ གས་ོབའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ནང་མ་བསྐྱལ་བའི་ཧེ་མ་ སྐབས་ཐབོ་ཀྱི་སྨན་བཅོས་
ཚུ་འབད་ད་ོཟེར་བཀོད་ཅི། འགྲུལ་འཕྲིན་གཏང་མི་ཚུ་གིས་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གས་ོབའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ དེ་འཕྲ་ོལས་ 
ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་སའི་ས་ཁོངས་ནང་གཏང་སྟེ་འདུག།  

ས་གནས་ཁར་ གདངོ་ལན་འབད་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ འབྲེལ་འཐབ་ཀྱི་གནས་ཚད་དུམ་གྲ་རེ་ཡདོ་རུང་ ལུགས་མཐུན་
ཐགོ་གི་ མཉམ་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་གྱིས་ ས་གནས་ཁར་ ཚབས་རྡལོ་གདངོ་ལན་གྱི་འཇོན་ཚད་ཡར་དྲག་གཏང་ཚུགས། 

ད་ལྟ་ོ གས་ོབའི་ཕན་བདེ་ལྟེ་བའི་ནང་ སྨན་རིགས་དྲུང་འཚ་ོགཅིག་གི་འགོ་འཛིན་ཐགོ་ལུ་ གས་ོབའི་ལས་བྱེད་པ་༢༤ བཙུགས་ཏེ་འདུག། 
གནང་གྲོལ་འབད་བའི་ ལ་ོལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ལས་བྱེད་པའི་བཀོད་རིས་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ གས་ོབའི་ཕན་བདེ་ལྟེ་བའི་ནང་ 
དྲུང་འཚ་ོགཅིག་བརྩིས་ཏེ་ ལས་བྱེད་པ་༢༦ གི་དགོཔ་སྦེ་འདུག། གློ་བུར་སྨན་བཅོས་ཞབས་ཏགོ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ལས་བྱེད་པ་ཁ་སྐོང་ལེན་
ནིའི་དནོ་ལུ་ མི་སབོས་སྡེ་ཚན་དང་གཅིག་ཁར་ ག་དེ་དྲག་དྲག་རྩ་འགེངས་ཏེ་ལཱ་འབད་ད་ོཡདོཔ་དང་ དེ་གིས་ གས་ོབའི་ཕན་བདེ་ལྟེ་
བའི་ཞབས་ཏགོ་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ རྒྱ་སྐྱེ་གཏང་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།  

གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་ལས་འབྱརོ་བའི་ལན་གསལ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་དང་ གསོ་

པར་རིས་༥ པ། སང་བ་མེད་པའི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ 
ཚུལ་མཐུན་གྱི་མཁོ་ཆས་མེད་པར་ སོག་སྐྱབས་
འབད་བའི་བསྒང་། 
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བའི་ལྷན་ཁག་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆེད་དམིགས་དང་ སང་བ་ཡོད་མི་ དེ་ལས་ 
ཀུན་ཚང་གི་གློ་བུར་སྡེ་ཚན་ཅིག་བཟོ་དགོ་པའི་ནན་སྐུན་འབདཝ་ཨིན།  
4. གདངོ་ལེན་ལཱ་གི་འབྲེལ་མཐུན།  

དལ་གཞིར་ ལག་ལེན་བྱ་རིམ་གྱི་གནས་ཚད་དང་ལན་པའི་ གློ་བུར་གདངོ་ལན་གྱི་སྡེ་ཚན་ཅིག་ དགོཔ་ཁག་ཆེ་དྲགས་ཨིན་རུང་ ད་ལྟོ་
ཚུན་ཚོད་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་བཀོདཔ་ཅིག་མིན་འདུག། འབྲེལ་ཡོད་སོ་སོ་ཚུ་གིས་ རང་ར་ཐ་དད་སྦེ་ལཱ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ བརྡ་དོན་
བརྗེ་སོར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་མཐུན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་མིན་འདུག། འདི་གིས་ གློ་བུར་སོག་སྐྱབས་ལག་ལེན་ནང་གྲལ་གཏོགས་
ཡོད་མི་ འབྲེལ་ཡདོ་གཞན་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ མགུ་འཐོམ་བཅུག་ནི་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་ མགུ་འཐོམ་མི་དེ་གིས་ ལག་ལེན་གྱི་འཇོན་ཐང་ལུ་
གནོད་མི་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་མ་དོ་བར་ ཉེན་ཁ་བྱུང་མི་གི་ཚེ་སོག་ལུ་ཉེན་ཁ་བཀལ་ནི་ཨིན་པས། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ རང་ར་སོ་སོ་སྦེ་
ལཱ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། འབྱུང་ཁུངས་གཅིག་ལས་ བརྡ་དནོ་ཆ་ཚང་འཐོབ་མ་ཚུགས་པར་འདུག།    

ད་ལྟོའི་གནས་སྐབས་ནང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་འདི་ ལམ་འགྲུལ་པ་ཡདོ་པའི་སྐྱེལ་འདྲེན་བཱསི་ཚུ་ཐུག་རྐྱེན་
བྱུང་པའི་སྐབས་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་གྲལ་གཏོགས་འབད་དེ་འདུག། དེ་མ་ཚད་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འདི་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་འབྲེལ་
ཡོད་གཅིག་ཨིན་པའི་ཆ་ལས་ གལ་སྲིད་ ཐུག་རྐྱེན་འདི་ འཁོར་ལམ་གྱི་གནས་སངས་ལས་བརྟེན་ཏེ་འབྱུང་བྱུངམ་ཨིན་པ་ཅིན་ འཁོར་
ལམ་གྱི་གནས་སངས་དང་ དེ་བསྟུན་གྱི་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་ཅིག་ཨིན་རུང་ ལས་ཁུངས་
འདི་ གནས་ཚད་/གནས་རིམ་ག་ཅི་ནང་ཡང་ གྲལ་གཏོགས་མིན་འདུག། འ་ནཱ་འདི་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ གཞི་
བཙུདས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྡ་དནོ་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།   

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་བཀོད་མི་ནང་ ལམ་འགྲུལ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་པའི་སྐབས་
ལུ་ འཕྲལ་མགྱོགས་ཀྱི་ཞབས་ཏགོ་སདོ་ནིའི་དནོ་ལུ་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་དང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ དེ་
ལས་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་འགོ་གི་ སྐྱེལ་འདྲེན་སྡེ་ཚན་ཚུ་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐགོ་ལས་ ལག་ལེན་བྱ་རིམ་གྱི་གནས་ཚད་
ཅིག་གསར་བཟ་ོའབད་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས།  

གས་ོབའི་ལྷན་ཁག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡདོ་ཚུ་གི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་གི་ ལུགས་མཐུན་གྱི་ཐབས་ལམ་མེད་མི་འདི་ངོས་
ལེན་འབད་ཡདོ་རུང་ གས་ོབའི་ཕན་བདེ་ལྟེ་བ་གིས་ གློ་བུར་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཞབས་ཏགོ་བྱིན་ནི་འདི་ དམིགས་བསལ་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ 
༡༡༢ གི་ཐགོ་ལས་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ལྷདོ་མི་ལུ་རག་ལས་པས་ཟེར་བཤད་ཅི།  

གས་ོབའི་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལས་སྡེ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་ ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ ལག་ལེན་བྱ་རིམ་གྱི་
གནས་ཚད་ཅིག་བཟ་ོདགོཔ་དང་ གློ་བུར་གྱི་གནས་སངས་ཚུ་ གདངོ་ལེན་འབད་ནི་ནང་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནི་གི་ཐབས་ལམ་གསལ་
ཏགོ་ཏ་ོབཟ་ོདགོཔ་ཡདོ་ཟེར་ཁས་ལེན་འབད་ཡིས།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་བཀོད་མི་ལག་ལེན་བྱ་རིམ་གྱི་གནས་ཚད་འདི་ ས་རུད། རག་རོ་འཐནོ་ནི། རྡོ་བུད་
ནི། ཆུ་རུད་འཐོན་ནི་ལ་སོགས་པའི་ འཁོར་ལམ་གྱི་རྐྱེན་ཚུ་འབྱུང་པའི་སྐབས་ལུ་ འཁོར་ལམ་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་
དོན་ཨིན་པས། གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གིས་བཀོད་མི་ལན་གསལ་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལག་ལེན་
བྱ་རིམ་གྱི་གནས་ཚད་གསར་བཟོ་འབད་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ གཙོར་བཏོན་འབད་ནི་ཨིན།  
5. གྲོགས་རམ་རྒྱུན་ལམ།  

འབྲུག་ལུ་ གླུ་བུར་བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་སོད་ཁྲལ་དགོངས་ཡངས་ཨང་གྲངས་ཚུ་ གློ་བུར་གྱི་ཞབས་ཏོག་སོ་སོ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་
ཡོདཔ་ཨིན། པར་རིས་ ༦ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དོ་བཟུམ་ ད་ལྟོ་ ༡༡༣ འདི་ འགག་སྡེའི་ཞབས་ཏོག་དང་ ༡༡༠ འདི་ མེ་
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གསད་སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་ ༡༡༢ འདི་ ནད་པའི་འགྲུལ་འཁོར་ཞབས་ཏོག་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག། ཨང་གནས་གསུམ་འབད་
མི་ ཨང་གྲངས་ཐུང་ཀུ་གཞན་ཚུ་ འདུས་ཚོགས་སོ་སོ་ཚུ་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག། དཔེར་ན་ ཨང་གྲངས་ ༡༡༡ འདི་ སྐྱེལ་
འདྲེན་འགག་སྡེ་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ ༩༩༩ འདི་ རྐྱེན་ངན་བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་གྲོགས་རམ་རྒྱུན་ལམ་ ༢༡༩ འདི་ རྒྱལ་
ཡོངས་གློ་བུར་གྱི་རྐྱེན་ངན་གྱི་དོན་ལུ་ ༢༡༤ འདི་ ན་གཞོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག། འདི་དང་
གཅིག་ཁར་ ལས་སྡེ་སོ་སོ་ཚུ་གིས་ གློག་མེ་ཞབས་ཏོག་གི་དོན་ལུ་༡༢༥༠ དང་ འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་གྱི་དོན་ལུ་༡༣༠༠ དེ་ལས་ དངུལ་
འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་གི་དོན་ལུ་༡༢༥༥ བཟུམ་མའི་ ཨང་གནས་བཞི་འབད་མི་ ཨང་གྲངས་ཐུང་ཀུ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག།  

རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོས་ཅིག་གི་གྲལ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ མི་ཚུ་གིས་ གློ་བུར་ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གདོང་ལན་གྱི་འདུས་ཚོགས་
སོ་སོ་ཚུ་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་མི་ ཨང་གྲངས་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ བརྒྱུད་འཕྲིན་གཏང་དགོ་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་
བརྟེན་ གློ་བུར་གྱི་ཨང་གྲངས་མང་རབས་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་གིས་ དཀའ་ངལ་གྱི་གནས་སངས་མགུ་འཐོབ་སི་སི་བཟོཝ་ཨིན། དཔེར་ན་ 
གློ་བུར་གྱི་དུས་ཡུན་ནང་ སྐར་ཆ་ཡདོ་ཚད་ཅིགཔོ་གནམ་མེད་ས་མེད་གལ་ཆེ་དྲགས་ཨིནམ་ལས་ གློ་བུར་གྱི་གནས་སངས་ནང་ ཨང་
གྲངས་ལེ་ཤ་ཡོད་མི་གིས་མགུ་འཐོམ་བཅུག་དེ་ཡོདཔ་དང་ གལ་ཅན་གྱི་སྐར་ཆ་/དུས་ཚོད་འདི་ བརྒྱུད་འཕྲིན་གཏང་མི་ཚུ་གིས་ འབྲེལ་
བ་ཡོད་པའི་ཨང་གྲངས་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ནང་ཆུད་ཟད་འགྱོ་ནི་ཨིན་པས། འདི་བཟུམ་མའི་གནས་སངས་ཀྱིས་ ཕྱི་བཅུག་དོ་ཡོདཔ་དང་ 
འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གནདོ་སྐྱོན་གྱི་ཉེན་ཁ་དང་ ཚབས་ཆེ་ཧིང་ཚུ་ཡར་སེང་རྐྱབ་ཨིན། མཐུན་མོང་གི་ཨང་གྲངས་དང་ བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་
མཐུད་ཁ་རྐྱང་པ་ཨིན་པ་ཅིན་ འདི་གིས་ སང་རུང་གི་ཉེན་ཁ་ཚུ་རྩ་མེད་གཏང་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།  

གས་ོབའི་ལྷན་ཁག་གིས་ ལན་གསལ་བཀོད་དནོ་ལྟར་ གློ་བུར་གས་ོབའི་ཞབས་ཏགོ་སྡེ་ཚན་འདི་ གློ་བུར་གྱི་ཞབས་ཏགོ་ཚུ་བྱིན་ནི་གི་
འཇོན་ཚད་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནིའི་དནོ་ལུ་ དམིགས་བསལ་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་གྲངས་བཟ་ོནི་ནང་ འབྲེལ་བ་ཡདོ་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་འབྲེལ་
མཐུན་འབད་ཆོགཔ་སྦེ་ཡདོ་ཟེར་ཨིན་པས།   

ལན་གསལ་བཀོད་མི་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ངོས་ལེན་འབད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་ཁྱོན་ཁྱབ་ལུ་ འབྲེལ་
འཐབ་གློག་མཐུད་གཅིག་(ཡོངས་ཁྱབ་ཨང་གྲངས) གིས་ གློ་བུར་གདངོ་ལན་ཞབས་ཏོག་གི་འཇོན་ཚད་དང་ གྲུབ་འབྲས་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་
ཚུགས་མི་ལུ་ཁས་ལེན་འབདཝ་ཨིན། དེ་དང་འཁྲིལ་ གློ་བུར་ག་རའི་དོན་ལུ་ མཐུན་མོང་གི་ཨང་གྲངས་རྐྱང་པ་གཅིག་གཞི་བཙུགས་
འབད་དགོཔ་ཨིན།  

པར་རིས་༦ པ: ད་ལྟའོི་གློ་བུར་ཨང་གྲངས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་མཐངོ་སང་གསལ་སནོ། 
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༣.༢.༣ བརྡ་སདོ་དང་གོ་རྟགོས་ལས་རིམ།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་གོ་རོྟགས་ལས་རིམ་འདི་ཁག་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིནམ་དང་ མི་དམངས་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་ཤེས་ཡོན་དང་ 
བརྡ་དོན་ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན། དུས་རྒྱུན་དང་ དུས་མཚམས་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་གོ་རོྟགས་སྤེལ་མི་འདི་
གིས་ མི་དམངས་ལུ་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་གི་འགྱུར་བ་ འཁོར་ལམ་གྱི་བརྡ་རྟགས་ ལམ་འགྲུལ་གྱི་ཉེས་སོད་ཚུ་ ཉེས་ཆད་
དང་ཉེས་བྱ་ ལམ་འགྲུལ་པའི་ཐབོ་དབང་ དེད་གཡོག་པའི་ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ དེ་ལས་ ལམ་འགྲུལ་ལམ་ལུགས་ལས་བརྟེན་པའི་མཐའ་
འཁོར་གྱི་ཕན་གནོད་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བརྡ་སོད་འབདཝ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ གོ་རོྟགས་ལས་རིམ་འདི་གིས་ ཁྲིམས་འགལ་དང་འབྲེལ་བ་
ཡོད་པའི་ཉེན་ཁ་ཚུ་གི་ གོ་རོྟགས་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་དང་ ལག་ལེན་པའི་ཀུན་སོད་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་ནང་ཕན་ཐོགས་
དོ་ཡོད་མི་དེ་གིས་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་བསར་སོད་འབད་ནི་དང་ སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་དང་ ལམ་འགྲུལ་གྱི་ཉེས་སོད་མར་
ཕབ་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།   

འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ མི་གི་སོད་ལམ་འདི་ཁག་ཆེཝ་ལས་ མི་དམངས་ཀྱིས་ ཉེན་འཚུབ་ཆེ་བའི་བྱ་སོད་ཚུ་ལས་འཛེམ་ནི་གི་
སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ཐབས་ལུ་ དནོ་སྨིན་ཅན་དང་ དུས་ཐོག་ དེ་ལས་ སྐུལ་ཤུགས་ཆེ་བའི་གོ་རོྟགས་ལས་རིམ་ཚུ་དགོཔ་འདུག། དེ་
བཞིན་དུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ཅན་དང་ ཡུན་བརྟན་འཁོར་ལམ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལམ་ལུགས་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ དེད་གཡོགཔ་
གསརཔ་ཚུ་དང་ འཁོར་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ དོན་སྨིན་ཅན་དང་ དུས་ཐོག་ལུ་ངེས་ཤེས་འདྲོངས་ཚུགས་པའི་གོ་
རོྟགས་ལས་རིམ་ཚུ་གི་མཁོ་འདདོ་འདུག།  

འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་དང་ སྣུམ་འཁོར་ཐུག་
རྐྱེན་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་
སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ ཚད་འཛིན་དང་ཉེན་སྲུང་སྡེ་ཚན་
གྱིས་ ལོ་བསར་བཞིན་དུ་ གོ་རོྟགས་ཀྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ནི་འདུག། ཐིག་ཁྲམ་༢ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དོ་
བཟུམ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༦ ལས་ ༢༠༡༩-༢༠༢༠ ལུ་ གོ་
བརྡའི་ལས་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༨༠༨ 
གཏང་སྟེ་འདུག།   

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ གློ་
བུར་སྨན་བཅོས་དང་ ལམ་འགྲུལ་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ལག་ལེན་ 
རྒྱུན་འབྲེལ་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་དང་ དམག་སྡེའི་དེད་
གཡོགཔ་ཚུ་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་དེད་གཡོགཔ་ སབོ་ཕྲུག་ཚུ་ ས་གནས་འགོ་ཁྲིདཔ་(རྒཔོ་ཚུ་དང་དམངས་མི་ཚུ) དེ་
ལས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་དབང་འཛིན་གྱི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་པའི་སརོ་བརྡར་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ བརྡ་སོད་
ལས་རིམ་ཚུ་དང་ ཁ་གསོའི་སབོ་སངོ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནུག། བཅའ་མར་གཏོགས་མི་གི་གྱངས་ཁ་དང་དབྱེ་བ་ཚུ་ པར་རིས་༧ པའི་
ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡདོ།  

ཐིག་ཁྲམ་༢ པ། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ཉེན་
སྲུང་གི་ཤེས་ཡནོ་དང་ གོ་རྟགས་ལས་རིམ་གྱི་ཟད་སངོ་།  

ལོ། ཟད་སངོ་(དངུལ་ཀྲམ) 

2015-2016 3,126,569.00 

2016-2017 3,216,749.00 

2017-2018 623,324.00 

2018-2019 1,797,180.00 

2019-2020 2.044.432.00 

བསོམས། 10,808,254.00 

Source: ePEMS and PEMS 
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ཁོ་སྐོང་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་
འཛིན་གྱིས་ ལོ་རིམ་བཞིན་དུ་ འཛམ་གླིང་རྒྱུན་འགྲུལ་
ཉེན་སྲུང་གི་བདུན་ཕྲག་བརྩི་སྲུང་འབད་དོ་ཡོདཔ་དང་ 
དེའི་སྐབས་ལུ་ འགན་འཛིན་པ་ག་ར་ འཁོར་ལམ་ཉེན་
སྲུང་གི་བརྡ་དོན་ཚུ་ པར་མ་དང་ རྒྱང་བསྒྲགས་ དེ་ལས་ 
མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་གིག་ཐགོ་ལས་ གོ་བརྡ་སྤེལ་ནི་ནང་
གྲལ་གཏོགས་འབདཝ་ཨིན་པས།  

དེ་བཞིན་དུ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གི་རྒྱུན་
འགྲུལ་སྡེ་ཚན་འོག་གི་སྐྱེལ་འདྲེན་འཛིན་སྐྱོང་དང་གོ་
རོྟགས་སྡེ་ཕྲན་གྱིས་ཡང་ སྐྱེལ་འདྲེན་གོ་རོྟགས་ཀྱི་ལས་
རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་འདུག། སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ ཞི་
གཡོགཔ་དང་ སོབ་ཕྲུག་ དེད་གཡོག་སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་ སྣུམ་འཁོར་ཆེ་བའི་དེད་གཡགོཔ་ཚུ་ལུ་ བརྡ་སོད་ཀྱི་
ལས་རིམ་དང་ གླ་འཁོར་གཏང་མི་ཚུ་ལུ་ ཁ་གསོའི་སོང་
བརྡར་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་འདུག།  

ལྷག་པར་དུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་དང་ 
ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ དེ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གིག་འགག་སྡེའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་གིས་ སོང་བརྡར་སྡེ་ཚན་ཚུ་ནང་ སོང་བརྡར་འབད་མི་དེད་
གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ སྐྱེལ་འདྲེན་ཉེན་སྲུང་དང་ རྒྱུན་འབྲེལ་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་གི་ བརྡ་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྐབས་ཐོག་གི་ལེགས་སར་བ་
སྦེ་འགྱོ་ཡོདཔ་སྦེ་ཤེས་ཅི། བརྡ་སོད་ལས་རིམ་གྱི་འབྱུང་གྲངས་དང་ གྱངས་ཁ་འདི་ དགོས་མཁོ་ལུ་རག་ལས་ཏེ་འདུག།  

ཡིག་ཆ་ག་ཡདོ་མིཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་མི་གྲལ་གཏོགས་པ་ཚུ་དང་ རྒྱལ་
གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་དང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ཤེས་རོྟགས་དང་ བརྡ་སོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ནང་ལུ་
འགབ་པའི་ ཤེས་རོྟགས་དང་ བརྡ་སོད་ཀྱི་དོན་ཚན་ཚུ་ ཁྱད་བསྡུར་དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ལས་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ དོན་
ཚན་གཅིག་དང་ གྲལ་གཏོགས་པ་ཅོག་གཅིགཔ་ཡོདཔ་ལས་ ལཱ་ཅོག་འཐདཔ་དང་ ལབ་ལོག་འགྱོ་ཡདོ་པའི་བརྡ་མཚོན་བྱུང་ཡི།  ཁྱད་
བསྡུར་གྱི་དབྱེ་དཔྱད་དེ་ ཐིག་ཁྲམ་ཨང་༣ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།  

པར་རིས་༧ པ། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ གོ་
རྟོགས་ལས་རིམ་གྱི་གྲལ་གཏགོས་པ་ཚུ།  

 

Source: RAA compilation from RSTA Annual Reports 
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གོ་རོྟགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ནང་ལུ་ ཆོག་ཐམ་སོད་ནི་གི་ཁ་གསལ། རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་ཉེས་སོད། ཉེས་ཆད། གླ་འཁོར་ལག་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་
དོན་ཚན། རྒྱུན་འགྲུལ་ཁྲིམས་ལུགས་ལག་ལེན་གྱི་སོང་བརྡར། གློ་བུར་ཉེན་འཚུབ་ངོས་ལེན་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་
འདྲེན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ ཚུདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ དེད་གཡོགཔ་ཚུ་དང་འགྲུལ་པ་ཚུ་གི་ཀུན་སོད་རྣམ་གཞག། འགྲུལ་གླ་ཚད་འཛིན། 
སྣུམ་འཁོར་ཉེན་སྲུང་དང་ལནམ་འབད་བཞག་དགོཔ་དང་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་བདག་དབང་ སོ་སོར་འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་དགོས་མཁོའི་
བརྡ་དོན་ཚུ་མ་ཚུད་པས། 

ལྷག་པར་དུ་ མགྱོགས་པ་ར་སྣུམ་འཁོར་བཏང་ནི་འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན་མི་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་ ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་
སོབ་སོན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ཚུད་དེ་མིན་འདུག། 

དེ་མ་ཚད་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥ ལས་ར་ དེད་གཡགོཔ་གི་འཛལོ་བ་ལས་བརྟེན་ སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་འབྱུང་མི་དང་ རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་ཁྲིམས་
ལུགས་དང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་རྣམ་པ་ལུ་མ་གནས་པའི་ཉེས་སོད་ཚུ་ ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། པར་རིས་༨ པའི་ནང་ལས་ 
གསལ་རི་རི་འབད་ཧ་གོ་དོ་བཟུམ་ སྤྱིར་བཏང་གི་ཉེས་སོད་ཚུ་ཡང་ དེད་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ཡིག་ཆ་མེད་མི་ ཡང་ན་ ཆ་འཇོག་ཡོད་པའི་

ཐིག་ཁྲམ་༣ པ། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་དང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གཉིས་ཀྱིས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་གོ་རྟོགས་
ལས་རིམ་ནང་ཚུད་མི་དནོ་ཚན་ཚུ་གི་ཁྱད་བསྡུར་དབྱེ་དཔྱད།  

དནོ་ཚན་ཚུ། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་
འདྲེན་དབང་འཛིན། 

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་
འགག་སྡེ། 

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་དཀའ་ངལ། ✓   
འགྲུལ་པ་ཚུ་གི་ཉེན་སྲུང་དང་འབྲེལ་བའི་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་
བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༡༩༩༩ ཅན་མའི་ཁྲིམས་དོན་ཚུ།  

✓   

རྒྱུན་འགྲུལ་/འཁོར་ལམ་བརྡ་བྱང་དང་ བརྡ་སོན་ཚུ།  ✓  ✓  
འཁོར་ལམ་གྱི་མཚན་རྟགས་ཚུ། ✓  ✓  
ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་བསབ་བྱ།  ✓   
mRSTA རིམ་ལུགས་ལག་ལེན། ✓   
རྒྱུན་འགྲུལ་སྒྲིག་གཞི། ✓   
སྣུམ་འཁོར་བཀག་ནིའི་སྒྲིག་གཞི། ✓   
སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་ སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་ལམ་ དེ་ལས་ རྒྱུན་
འགྲུལ་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ།  

✓  ✓  

རྐང་འགྲུལ་པ་ཚུ་གི་དམིགས་བསལ་སྒྲིག་གཞི།  ✓  ✓  
རྐང་འཁར་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ཚུ།   ✓  
ལག་ལེན་གྱི་ཐབས་ལམ/ ཁྲིམས་ལུགས་བསར་སོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ།  ✓  ✓  
རྐང་འགྲུལ་པ་དང་ སྣུམ་འཁོར་ སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ལམ་བྱིན་ནི།  ✓  ✓  
གླ་འཁོར་གཏང་ནི་གི་ཁྲིམས་དོན་ཚུ།   ✓  
གཞུང་ལམ་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་རྒྱུན་འགྲུལ་གོ་རོྟགས།   ✓  

འབྱུང་ཁུངསཿ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་དང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ལས་ཐབོ་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
གྱིས་དབྱེ་དཔྱད་འབད་མི།  
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ཡིག་ཆ་མེད་མི་ དེ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་དང་ ཆང་འཐུང་སྟེ་སྣུམ་འཁོར་བཏང་མི་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེས་སོད་ཚུ་ཨིན་
པས། 

དེ་མ་ཚད་ དེད་གཡོག་པའི་འཛོལ་བ་དང་ ཆང་འཐུང་སྟེ་སྣུམ་འཁོར་བཏང་མི་འདི་ སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་འབྱུང་མི་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཆེ་ཤོས་དང་ 
འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མི་ལུ་ཤི་རྐྱེན་བྱུང་སྟེ་འདུག། མི་དམངས་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་བརོྩན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ གོ་བརྡ་སྤེལ་རུང་ ཐུག་རྐྱེན་གྱི་
གནད་དོན་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་འདི་གིས་ ལེགས་འགྱུར་མེདཔ་སྦེ་སོན་དོ་ཡོདཔ་དང་ རེ་འདུན་བསྐྱེད་མི་ཉེན་སྲུང་གི་གནས་ཚད་ཐོབ་ནིའི་
དོན་ལུ་ ཐབས་བྱུས་ཚུ་ཧེང་སྐལ་ར་རྩ་བརྟན་བཟོ་དགོཔ་འདུག།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་དང་ འགག་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གོ་བརྡ་སྤེལ་ནི་དང་ སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སོད་ཀྱི་ལས་རིམ་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ནང་ འབྲེལ་མཐུན་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ལཱ་ལོག་ཅི་ར་འབད་ནི་དང་ ཅོག་འཐདཔ་འབད་དེ་འདུག།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་དང་ རྒྱུན་འགྲུལ་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་གཉིས་ཆ་རའི་ གོ་རོྟགས་ལས་རིམ་གྱི་ནང་དོན་
དང་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་མི་འབྲེལ་ཡོད་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ནང་ ཤོ་མཚུངས་མེད་མི་གིས་མ་དོ་བར་ ལས་རིམ་གྱི་དོན་སྨིན་ཚུ་ སྒྲིང་
སྒྲིང་མེདཔ་བཟོ་ནི་ཨིན་པས།  

ཚུལ་བཞིན་གྱི་འཆར་གཞི་བརྩམས་མི་དང་ ཚད་གཞི་དང་ལན་པའི་གོ་རོྟགས་དང་ ཤེས་རོྟགས་ལས་རིམ་འདི་གིས་ ཉེས་སོད་དང་ ཐུག་
རྐྱེན་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་འབྱུང་རྐྱེན་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་མ་དོ་བར་ མི་དམངས་རྒྱུན་འགྲུལ་ག་རའི་ནང་ རྒྱུན་འགྲུབ་
འཐབ་མི་ཚུ་གི་གཞི་རྟེན་དབང་ཆ་ཚུ་གི་གོ་རོྟགས་སྤེལ་ཏེ་ རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་ འོས་མཐུན་དང་ བྱ་སབས་བདེ་བའི་གནས་སངས་
བཟོ་ཚུགས།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་བཀོད་མི་ ཞིབ་རྟགོ་ནང་
གི་དནོ་ཚན་ག་ར་ གོ་རྟགོས་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ནང་ལུ་ཚུད་དེ་ཡདོ་ཟེར་ བདེན་ཁུངས་གཟང་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ ལམ་འགྲུལ་
ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་༢༠༡༨ དང་༢༠༢༡ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ སབོ་གྲྭ་ག་རའི་ནང་ གོ་བརྡ་སྤེལ་ནིའི་ལས་

  པར་རིས་༨ པཿ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལས་ ༢༠༢༠ ཟླ་༩ པ་ཚུན་གྱི་ཐུག་རྐྱེན་དང་ ཉེས་སདོ་ཀྱི་གྱངས་ཁ།  

 
     འབྱུང་ཁུངསཿ eRALIS དང་ འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་གནས་སྡུད་ནང་གི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་དབྱེ་དཔྱད།  



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 44 

རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནུག། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ སབོ་གྲྭ་ག་རའི་ནང་ གོ་རྟགོས་ལས་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ནི་གི་ ཐགོ་མའི་འཆར་གཞི་འདི་ ནད་ཡམས་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མ་ཚུགས་ནུག།   

ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་དང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ འབྲེལ་མཐུན་མེད་པའི་ཐད་ཀར་ ལམ་
འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ གོ་བརྡ་སྤེལ་ནི་དང་ སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སདོ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་
གཅིག་ཁར་ ཉམས་འབྲེལ་འབད་དེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་ལས་ འགོ་དཔནོ་གོངམ་ཅིག་ ཨ་རྟག་ར་ 
ཐབས་ཤེས་མཁས་པའི་ གསལ་བཤད་པ་འབད་འབ་ོསྟེ་ར་ཡདོ་ཟེར་ཨིན་པས། རྩིས་ལ་ོ༢༠༢༡ ཟླ་༧ པ་ལས་ར་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་
དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ ཡིག་ཚང་ག་རའི་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དནོ་ལུ་ སངོ་བརྡར་ལག་དེབ་བཟ་ོཡདོཔ་མ་ཚད་ ཤ་ོ
མཚུངས་འབད་འགྱོ་ནིའི་དནོ་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ལུ་ཡང་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་ཨིན་པས། 

ལན་གསལ་ལུ་ངོས་ལེན་འབད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སོད་དང་ གོ་རོྟགས་ལས་རིམ་གྱི་དོན་ཚན་ནང་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་པ་ཚུ་
དང་དེད་གཡོགཔ་ཚུ་གི་སོད་ལམ་དང་ འགྲུལ་གླ་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ སྣུམ་འཁོར་ཉེན་སྲུང་དང་ལནམ་འབད་ བཞག་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་
སྐོར་ལས་དང་ བདག་དབང་སོ་སོར་འབད་དགོ་པའི་ སྐོར་ལས་ཚུད་དགོཔ་འདུག། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ སབོ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ ནམ་ཅིག་གི་
ཚེ་ དེད་གཡོགཔ་འབད་ནི་ཨིན་མི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་ ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་ བསབ་སོན་བྱིན་ནི་འདི་ སྐབས་སྐབས་
རྐྱངམ་གཅིག་མེན་པར་ ལོ་བསར་ ཡང་ན་ ལོ་གཅིག་ནང་ཚར་གཉིས་དེ་རེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་པའི་ལས་རིམ་ཅིག་ཨིན།  
ལྷག་པར་དུ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་དང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གཉིས་ཀྱིས་ རང་སོའི་འགན་དབང་
ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་དམངས་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་སྐྱེལ་འདྲེན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་གི་སྐོར་ལས་ གོ་བརྡ་སྤེལ་ནི་གི་ ཐབས་ལམ་སྒྲིང་སྒྲིང་
ཅིག་དགོཔ་འདུག། 

༣.༢.༤ འངོ་འབབ་བསྡུ་གསགོ་དང་ བཙུགས་བཞག། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ e-RALIS དང་ RAMIS རིམ་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ འོང་འབབ་ཀྱི་ཨང་རྩིས་ནང་ལུ་ཁྱད་
པར་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།  

འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་༤ པའི་ནང་སོན་ད་ོབཟུམ་ རྩིས་སྙོམ་མ་འབད་བར་འདུག། 

ལོ། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་
དབང་འཛིན་ལས་བསྡུ་གསོག་འབད་མི་
འོང་འབབ། 

RAMIS རིམ་ལུགས་ནང་བཙུགས་
བཞག་འབད་མི་འོང་འབབ། 

ཁྱད་པར།(དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ནང) 

༢༠༡༥-༢༠༡༦ ༣༧༤,༢༨༧,༩༧༨.༡༠ ༣༧༨,༤༧༥,༥༤༦.༤༩  ས་ཡ ༤.༡༩ 
༢༠༡༦-༢༠༡༧ ༣༩༧,༢༩༩,༩༧༡.༩༠  ༣༩༠,༩༣༣,༥༢༥.༡༡  ས་ཡ -༦.༣༧ 
༢༠༡༧-༢༠༡༨ ༤༡༥,༦༡༣,༧༤༩.༩༡  ༤༡༠,༥༦༣,༢༦༦.༨༡  ས་ཡ -༥.༠༥ 
༢༠༡༨-༢༠༡༩ ༤༣༨,༥༢༥,༡༩༨.༨༧  ༤༤༠,༦༦༩,༧༣༥.༢༧  ས་ཡ ༢.༡༤ 
༢༠༡༩-༢༠༢༠ ༣༥༠,༥༦༨,༢༩༨.༡༥  ༣༥༠,༢༩༠,༤༧༥.༥༢  ས་ཡ -༠.༢༨ 

  ༡,༩༧༦,༢༩༥.༡༩༦.༩༣  ༡,༩༧༠,༩༣༢.༥༤༩.༢༠   ས་ཡ -༥.༣༦  

 འབྱུང་ཁུངསཿ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་རྩིས་བཏནོ། 

ཐིག་ཁྲམ་༤ པ།    འངོ་འབབ་བསྡུ་གསགོ་དང་བཙུགས་བཞག་ནང་གི་ཁྱད་པར། 
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ལྟག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ བརྡ་སོན་འབད་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ RAMIS རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ འོང་འབབ་བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ལས་ 
འོང་འབབ་བསྡུ་གསོག་འབད་མི་འདི་མངམ་འདུག། རྩིས་ལོ་[༢༠༡༥-༢༠༡༦ དང་༢༠༡༨ལས་༢༠༡༩]ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་འདི་ ངོ་མ་སྦེ་
བསྡུ་གསོག་འབད་མི་དང་འཕདཔ་ད་ འཐེབ་(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༣༣)སྦེ་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་དང་ རྩིས་ལོ་[༢༠༡༦-༢༠༡༧ 
དང་ ༢༠༡༧-༢༠༡༨ དེ་ལས་ ༢༠༡༩-༢༠༢༠]ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་བསྡུ་གསོག་འབད་མི་འདི་ RAMIS ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༡༡.༧ 
གི་ཆད་ལུས་ཐོན་ཏེ་འདུག། RAMIS ནང་ལུ་ སྤྱིར་བསོམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༣༦ ཆད་ལུས་ཐོན་ཏེ་འདུག།  

 
སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ལུང་ཕོགས་ཁག་གི་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྐབས་
ལུ་ དངུལ་འབོར་ཚུ་རྩིས་སྙོམ་མ་འབད་བའི་ཁྱད་པར་སོམ་ཐོན་ཡདོཔ་སྦེ་ བཀོད་མི་ཚུ་གིས་  ང་བཅས་ཀྱིས་ཤེས་རོྟགས་བྱུང་མི་ཚུ་ལུ་ 
ལྷག་འཐེབ་སྦེ་ར་རྒྱབ་རྟེན་འབད་དེ་ཡོད། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ RAMIS གི་
ལམ་ལུགས་རྐྱངམ་ཅིག་ རྩིས་སྙོམ་འབད་ཞིནམ་ལས་ བཙུགས་བཞག་འབད་དེ་འདུག། རྟགས་མཐུན་འབད་དེ་ བཅོལ་བཞག་འབད་
ནུག། དེའི་སྐབས་ e-RALIS གི་སོད་ལེན་འདི་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩིས་སྙོམ་མ་འབད་བས།  

འདི་བཟུམ་མའི་ཁྱད་པར་འབྱུང་མིའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་ཡང་ འོག་ལུ་བཀོད་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། 

→ གནས་སངས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ རང་སོའི་རྒྱུན་འགྲུལ་སྡེ་ཚན་ནང་ བགོ་བཀྲམ་འབད་མི་ TIN གི་དེབ་ཆུང་ཚུ་ དགོས་མཁོའི་ 
དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་ རྩིས་བཀོད་མ་འབད་བས།  

→ འཕྲལ་འཕྲལ་སྦེ་ TIN ཚུ་ eRALIS གི་ལམ་ལུགས་ནང་ ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བ་ཅིན་ མི་ངོ་ཚུ་གིས་ ཉེས་སོད་འཐབ་
མི་གི་དོན་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལུ་ དངུལ་སོད་མི་ཚུགས། མཐའ་འཇུག་ལུ་ མི་ངོ་ཚུ་ དངུལ་སོད་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ 
ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ཚང་ནང་འོང་དགོ་དོ་ཡདོཔ་དང་ དངུལ་སོད་ཚུ་ eRALIS ནང་ཐོ་བཀོད་
མ་འབད་བར་ RAMIS ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་འདུག། 

→ RAMIS དང་ eRALIS ཚུ་འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་སྟེ་མེདཔ་ལས་ གནས་སྡུད་ཚུ་ ཕན་ཚུན་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་མིན་འདུག།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ བརྡ་དནོ་ཚུ་ཐོད་བཀོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བྱ་རིམ་ཐ་དད་གཉིས་ལག་
ལེན་འཐབ་མི་འདི་གིས་ རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་གསལ་སོན་འབད་མི་ཨང་རྩིས་དང་ ངོ་མ་སྦེ་འཐོབ་མི་འདི་ སོ་སོ་ཐོན་ནི་ཨིན་པས། ལྷག་
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ཐིག་ཁྲམ་༡༠ པ། འོང་འབབ་སྤྱིར་བསྡུ་གསགོ་(e-RALIS)དང་ བཙུགས་བཞག་(RAMIS)གི་ཁྱད་པར།

Revenue deposited into RAMIS Revenue Collection from RSTA
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པར་དུ་ ལམ་ལུགས་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ ཡོངས་རོགས་འབད་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བ་ཅིན་ དངུལ་འཐབོ་ཡོད་མི་འདི་ ཚུལ་མིན་ཐོག་ལུ་
སོད་སྲིད་ནི་ཨིན་པས།  

རིམ་ལུགས་གཉིས་འཛིན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་ཡོད་མི་དང་ ཐ་དད་ཨིནམ་ལས་ རིམ་ལུགས་མཉམ་སྡེབ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ལམ་
འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ནང་ དོན་སྨིན་ཐོག་ལུ་རྩིས་སྙོམ་འབད་ནི་གི་བྱ་རིམ་ཚུ་མེད་པའི་ཁར་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ 
རྩིས་སྙོམ་འབད་དགོ་པའི་ནན་སྐུལ་འབད་འབདཝ་ཡང་མིན་འདུག།  

ལམ་ལགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ འབྲེལ་ཡདོ་འགོ་དཔནོ་ལུ་ ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ 
TIN དུས་མཐུན་བཟ་ོནིའི་དནོ་ལུ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚདོ་༢༤ བྱིན་ཡདོཔ་དང་ ཉེས་ཅན་འདི་ལུ་ ཉེས་ཆད་སདོ་ནིའི་དནོ་ལུ་ ལག་ཐགོ་ 
RAMIS དང་ ཡངོས་འབྲེལ་ eRaLIS. ཐགོ་སདོ་ཐབས་ལུ་ དུས་ཡུན་བདུན་ཕྲག་གཅིག་བྱིན་ཏེ་ཡདོ་ཟེར་ཨིན་པས། དངུལ་སདོ་
འབད་མི་ཚུ་ eRaLIS ནང་ དུས་མཐུན་མ་བཟ་ོབ་ཅིན་ འཛིན་བཟུང་འབད་ཡདོ་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ འཛིན་གྲོལ་འབད་ནི་མིན་འདུག། 
ལྷག་པར་དུ་ རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ TIN འདི་ དངུལ་སདོ་འབད་དེ་ཉེས་སྐྱོན་མ་གསལ་བ་ཅིན་ རིམ་ལུགས་ཀྱིས་ སྣུམ་འཁོར་དང་ 
འཁོར་ཐམ་དང་འབྲེལ་བའི་ སདོ་ལེན་ག་ཅན་ཨིན་རུང་ བཀག་འཛིན་འབདཝ་ཨིན་པས།  

ལམ་ལགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་འབད་བ་ཅིན་ ལག་ཐགོ་འབྱརོ་རྟགས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ མི་གཅིག་ལས་
ལྷག་པའི་ འགྲུལ་འཁོར་ཆོག་ཐམ་དང་ སྣུམ་འཁོར་གཅིག་ལས་ལྷག་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ བསྐྱར་གས་ོའབད་ནི་འདི་ བཀག་དམ་འབད་
ཡདོཔ་འབད་ བཤདཔ་ཨིན་པས། eRaLIS ནང་ཡང་ འདི་བཟུམ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ་ལས་ འདི་གིས་དངུལ་རྐྱང་ལགོ་
སདོ་འབད་ནི་ལས་ སྔོན་འགོག་འབད་འངོ་ཟེར་བཀོད་ཅི།  

སྙན་ཞུ་ནང་གི་ ཐིག་ཁྲམ་༤ པའི་ནང་ལུ་ རྩིས་ལ་ོ༢༠༡༩-༢༠༢༠ གི་འངོ་འབབ་བསྡུ་གསགོ་དང་བཙུགས་བཞག་འབད་མི་དང་  
eRaLIS བརྒྱུད་དེ་ འངོ་འབབ་བསྡུ་གསགོ་འབད་མི་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་༤༢༠,༠༢༤,༧༧༡.༡༥ (ཡངོས་འབྲེལ་ཐགོ་ལས་ ཐད་ཀར་དུ་ 
རྒྱུལ་གཞུང་གི་འངོ་འབབ་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ཆ་མཉམ་བརྩིས་ཏེ་ཨིན་པས) སྦེ་གསལ་སནོ་འབད་མི་འདི་ ལམ་
ལགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ལ་ོབསར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩-༢༠ པར་སྐྲུན་ནང་འཛལོ་བ་ཡདོ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཟིན་ཐ་ོབཞག་དགོཔ་འདི་ ལམ་ལགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ ལ་ོབསར་
སྙན་ཞུ་ནང་བཀོད་མི་ དངུལ་བསམོས་ དངུལ་ཀྲམ་༣༥༠,༥༦༨,༢༩༨.༡༥ ཐམ་པ་འདི་ཨིན། 

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁ་སྐོང་སྦེ་བཀོད་མི་ནང་ དེ་སྦེ་འབྱུང་དགོ་མི་འདི་ཡང་ RAMIS ནང་རྩིས་
བཀོད་མ་འབད་བར་ ཐད་ཀར་དུ་ ཡངོས་འབྲེལ་ཐགོ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་གི་འངོ་འབབ་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ལས་
བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས། འངོ་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ད་ལྟ་ོ BITS རྩལོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐགོ་ལས་ RAMIS དང་ 
eRaLIS འབྲེལ་མཐུན་བཟ་ོབའི་ཤུལ་ལུ་ འ་ནཱི་དཀའ་ངལ་འདི་བསལ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་བསྐྱེད་དེ་འདུག།  

མཇུག་བསྡུའི་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་ཐག་གཅད་མི་འདི་ཡང་ རྩིས་སྙོམ་མ་འབད་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ 
ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གཉིས་ཀྱིས་ ལོག་སྟེ་འབད་ནི་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལེགས་བཅོས་འབད་
ནི་སྦེ་ཨིན། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ལམ་འགྲུལ་
ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་འགན་འཛིན་པ་ལུ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ནང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་གི་ཡིག་སོད་ 
དགོཔ་སྦེ་སབ་རུང་ འ་ནཱི་ཡིག་སོད་འདི་འཐབོ་མ་ཚུགས། ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་
སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ ལོ་བསར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩-༢༠ འི་ནང་ལུ་ དངུལ་འབརོ་ཚུ་ འགྱུར་བཅོས་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ རྩིས་ཞིབ་
སྙན་ཞུའི་ནང་ཡང་ དངུལ་ཀྲམ་༣༥༠,༥༦༨,༢༩༨.༡༥ སྦེ་འགྱུར་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 47 

ཨིན་རུང་ ལམ་ལུགས་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་མི་ འོང་འབབ་ཀྱི་འབརོ་གྲངས་ནང་ཁྱད་པར་ཡདོཔ་ལས་ ད་ལྟོ་ ལེགས་
བཅོས་དང་ རྩིས་སྙོམ་འབད་དགོཔ་འདུག། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་དང་ འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ ལམ་ལུགས་འདི་ མ་འོངས་པའི་ནང་ འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་དགོཔ་འདུག།  

༣.༣  འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་ - ཉེན་སྲུང་ཅན་གྱི་འཁོར་ལམ། 

༣.༣.༡  ཉེན་སྲུང་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་ལམ་གྱི་དནོ་ལུ་ ཁྲོམ་གྱི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས།  

ཐབས་ལམ་ལེ་ཤ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་རིང་ འབྲུག་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་གནད་དོན་འདི་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ ཡར་སེང་
འགྱོ་བའི་བསྒང་ར་འདུག། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་(རྒྱུན་འགྲུལ་སྡེ་ཚན་)གནས་སྡུད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༠ ལས་ 
༢༠༢༡ གི་ལོ་ཕྱེད་ཚུན་ སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་གནད་དནོ་༡༩,༢༣༥ སྙན་ཞུ་འབད་ས་ལས་ ༡,༦༧༨ ལུ་ཤི་རྐྱེན་དང་ ༩,༧༩༢ ལུ་ རྨ་
སྐྱོན་བྱུང་ནུག།  

སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་དང་ དེ་འབྲེལ་གྱི་ཤི་རྐྱེན་དང་ རྨ་སྐྱོན་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ ཉེན་སྲུང་ལན་
པའི་འཁོར་ལམ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་འདི་ ཁྱད་རྣམ་གཅིག་ཨིན། ཉེན་སྲུང་ཅན་གྱི་འཁོར་ལམ་ནང་ ཁྲོམ་ལམ་དང་ གཞུང་ལམ་གཉིས་ཆ་
ར་ཚུདཔ་ཨིན།  

ཁྲོམ་ལམ་ཉེན་སྲུང་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲིན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་དང་ རོང་ཁག་ཁྲོམ་
ཚོགས་ཚུ་དང་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ འགན་ཁག་ཚུ་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ དབྱེ་བསལ་རྐྱབ་དགོཔ་འདུག། ལཱ་དང་འགན་ཁུར་གསལ་ཏོག་
ཏོ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཉེན་སྲུང་ལན་པའི་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་གསར་སྒྲུབ་འབད་ནི་གི་ཐད་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་ལུམ་ཚུ་འོང་།  

ད་ལྟོའི་གནས་སངས་ནང་ ཉེན་སྲུང་ཅན་གྱི་ཁྲམ་ལམ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱུན་འགྲུལ་སྡེ་ཚན་འགོ་འཁྲིད་འབད་མི་ ལས་སྡེ་
གཙོ་བོ་གཅིག་ ཡང་ཅིན་ སྲིད་བྱུས་དང་ ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་འཆར་འགོད་ མཉམ་འབྲེལ་ དེ་ལས་ ལས་འབྲེལ་ལྟ་རོྟགས་འབད་མིའི་ 
འགན་ཁག་འབག་མི་མེདཔ་ལས་ འདི་གིས་ ཉེན་སྲུང་ལན་པའི་ཁྲོམ་ལམ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་གི་འགན་ཁག་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་གསལ་
བཀོད་འབད་དེ་མེད་པར་འདུག།   

ཉེན་སྲུང་ལན་པའི་འཁོར་ལམ་གྱི་ ཁྲོམ་གྱི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་འདི་ཡང་ སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སོད་དང་ ཤེས་ཡོན་གྱིས་མ་དོ་བར་ རྒྱུན་འགྲུལ་
ཞི་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་དང་ རྐང་འགྲུལ་པ་ཚུ་ལུ་ཉེན་སྲུང་ཅན་གྱི་འཁོར་ལམ་བཟོ་ནི་ཚུ་ཨིན།  

༣.༣.༡.༡  རྒྱུན་འགྲུལ་ཞི་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ།  

རྒྱུན་འགྲུལ་ཞི་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ནང་ལུ་ ཤུགས་བཀག་དང་ རྐང་འགྲུལ་པའི་སྐེད་ལམ་ སྒོར་ལམ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་རྒྱུན་འགྲུལ་བརྡ་
རྟགས་ འཁོར་ལམ་གྱི་མཚན་རྟགས་གསལ་ཏོག་ཏོ་ ཉེན་སྲུང་ལན་པའི་བཱསི་དང་གླ་འཁོར་བཀག་ས་ དེ་ལས་ སི་སི་ཀྲི་བི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན་
པས། ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་དང་ རོང་ཁག་ཚུ་ནང་ལྟ་སྐོར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འཁོར་ལམ་ལུ་ཅིག་ ཉེན་སྲུང་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དནོ་ལུ་ གཞི་
བཀོད་མ་འབད་བས། འདི་ཚུ་ འོག་གི་དོན་མཚམས་ཚུ་ནང་བཀོད་དེ་ཡདོ།  
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1. རྐང་འགྲུལ་པའི་སྐེད་ལམ།  
ཡར་འཐུ་སྟེ་ཡོད་མི་ ཡང་ན་ ས་འགོ་ལས་ཡོད་མི་ རྐང་འགྲུལ་སྐེད་ལམ་འདི་ ཐིམ་ཕུག་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ དག་པ་ཅིག་ཡདོ་
མི་མ་གཏོགས་ ཁྲོམ་གྱི་ས་ཁོངས་ག་རའི་ནང་མིན་འདུག། ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ཡར་འཐུ་སྟེ་ཡོད་མི་ རྐང་འགྲུལ་པའི་སྐེད་ལམ་གཅིག་
དང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་ཁར་ ས་འོག་གི་སྐེད་ལམ་དག་པ་ཅིག་ཡདོ་རུང་ ག་ར་མ་ཚང་(ཨེ་ཁུག) མེད་མི་དང་ ཉེན་སྲུང་དང་ལནམ་སྦེ་
མེདཔ་(ཐིམ་ཕུག་ལུ་ གནག་དུང་དུ་དང་ བཙོག་པ་) ལས་ མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ རེ་འདུན་བསྐྱེད་མི་ལྟར་(པར་རིས་༡༠ དང་ ༡༡) ལག་
ལེན་མ་འཐབ་པར་འདུག།  

 

དེ་མ་ཚད་ རྐང་འགྲུལ་པའི་སྐེད་ལམ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ གསར་བཟོ་འབད་ནི་ནང་ ཚད་ལང་མིན་འདུག། གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་
ནང་ ཁྲོམ་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ སྐེདཔ་བཏོག་འགྱོ་ནི་ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་མེད་རུང་ སྐེད་ལམ་མང་རབས་ཡོདཔ་ལས་ རྐང་འགྲུལ་པ་ལེ་ཤ་
ཅིག་ བཀག་འཛིན་མེད་པར་ལམ་གྱི་སྐེདཔ་བཏོག་འགྱོ་དགོཔ་ཐོན་ཏེ་འདུག། དཔེར་ན་ ལུང་བསན་ཟམ་པའི་ས་སྣུམ་བླུག་ས་ལས་ ཆུ་
བ་ཆུ་ལམ་རྒྱ་གྲམ་ཚུན་ སྐེད་ལམ་༡༤ (Zebra cross) འདུག།  པར་རིས་༡༢ པའི་ནང་ལུ་ ནོར་འཛིན་ལམ་(ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་) 
བདའ་སྟེ་ འུར་ཟིང་གི་དུས་ཚོད་ཁར་ སྣུམ་འཁོར་དང་ རྐང་འགྲུལ་པའི་རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་གནས་སངས་སོནམ་ཨིན། ད་ལྟོ་ རྒྱུན་འགྲུལ་

ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ཅིག་ ངོ་མ་འབད་འོང་སྟེ་ རྐང་འགྲུལ་འབད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རྒྱུན་འགྲུལ་འབད་དེ་འདུག།  

ལྷག་པར་དུ་ སྐེད་ལམ་ལ་ལུ་ཅིག་གི་མཚན་རྟགས་ཚུ་གསལ་རི་རི་མེདཔ་དང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་མ་བཀོད་པར་ཡོད་མི་འདི་ 
པར་རིས་༡༣ པ་དང་ ༡༤ པའི་ནང་སོན་དོ་བཟུམ་ཨིན།  

པར་རིས་༡༢ ། ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་གི་རྐང་འགྲུལ་པའི་སྐེད་ལམ།  

 

པར་རིས་ ༡༠ ། ཕུན་ཚགོས་གླིང་གི་རྐང་འགྲུལ་པའི་ཟམ་པ། 

 

       པར་རིས་ ༡༡ ། ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཡདོ་པའི་ས་འགོ་གི་སྐེད་ལམ།  

 

པར་རིས་༡༣ ། རྐང་འགྲུལ་པའི་ཁྲ་ལམ་ཡལ་ཡལཝ།

 

པར་རིས་༡༤ ། རྐང་འགྲུལ་པའི་ཁྲ་ལམ་མཇུག་མ་བསྡུཝ། 

 

ཕྲ་ལམ་འདི་ འཁོར་ལམ་ངོ་མ་ཁར་མ་ལོྷདཔ་ལས་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ། 
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ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་སབ་མི་ནང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་དང་ རྒྱུན་འགྲུལ་
སྡེ་ཚན་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ དེ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡདོ་པའི་ ཚགོས་ཆུང་འདི་ ཟླཝ་གསུམ་གྱི་བར་ན་ཚར་རེ་འཚགོས་
ད་ོཟེར་ཨིན་པས། སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ཁྲོམ་ནང་འཁོད་ཀྱི་རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་སྒྲིག་གཞི་འདི་ རྒྱུན་འགྲུལ་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་གིས་བསར་སདོ་
འབད་ནི་དང་ སྲིད་བྱུས་དང་ གཞུང་ལམ་ཁར་ཚད་འཛིན་འབད་ནི་འདི་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་འགན་
ཁུར་ཨིནམ་སྦེ་ ཁས་ལེན་འབད་དེ་འདུག། ཁྲོམ་སྡེའི་འཆར་གཞི་འདི་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཞབས་ཏགོ་ལྷན་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་
སནོ་འབད་དེ་འབདཝ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་འདི་ ས་ཐགོ་གི་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ལས་སྡེ་
གཙ་ོབ་ོཅིག་ཨིནམ་ལས་ གནད་དནོ་འདི་ ས་ཐགོ་སྐྱེལ་འདྲེན་སྲིད་བྱུས་གསརཔ་ནང་ལུ་ འབྲེལ་བ་ཡདོ་པའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ 
བསལ་ནི་འབད་ཡདོ་ཟེར་བཀོད་ཅི། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རྟགོས་ལུ་ངོས་ལེན་འབད་
ཡདོཔ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་དང་ ས་གནས་གཞུང་ དེ་ལ་ས་ ཨར་ཨེས་ཀྲི་སི་སི་དང་ མཉམ་འབྲེལ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་ཨིན།  

གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ རྐང་འགྲུལ་པའི་སྐེད་ལམ་ཚུ་ འོས་ལན་གྱི་ས་
ཁོངས་ནང་ མཚན་རྟགས་གསལ་རི་རི་བཀོད་ཐོག་ལས་ སྣུམ་འཁོར་དང་ རྐང་འགྲུལ་པ་གཉིས་ཆ་ར་ ཉེན་སྲུང་དང་ལནམ་སྦེ་འགྲུལ་
སྐྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་ གསར་བཟོ་འབད་ནི་ནང་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་དགོ།     
2. མཐངོ་གསལ་བཀག་ཆགས།  

དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྲོམ་ཁའི་འཁོར་ལམ་བདའ་སྟེ་ རྐང་འགྲུལ་པ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁྲ་ལམ་ཡོད་ས་ལས་ཕར་ ཐུག་རྐྱེན་གྱི་ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་
འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འཁོར་ལམ་གྱི་མཐའམ་བདའ་སྟེ་ ཐགོས་ཆགས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཞག་དགོཔ་ཨིན། ཨིན་
རུང་ པར་རིས་༡༥ པའི་ནང་སོན་དོ་བཟུམ་ ཁྲོམ་ཁའི་འཁོར་ལམ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ འཁོར་ལམ་གྱི་བཅད་མཚམས་ཁར་ ཧོན་ལྡུམ་ཚུ་
གིས་ དེད་གཡགོཔ་དང་ རྐང་འགྲུལ་པ་གཉིས་ཆ་རའི་མཐོང་གསལ་ཚུ་བཀག་ཆགས་འབད་དེ་འདུག།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རྟགོས་ལུ་ངོས་ལེན་འབད་ཡདོཔ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་དང་ ས་
གནས་གཞུང་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཨར་ཨེས་ཀྲི་སི་སི་གི་ཐགོ་ལས་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་གི་ཁས་ལེན་འབད་ཡི།  

3. རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་བརྡ་སནོ་དང་འཁོར་ལམ་གྱི་མཚན་རྟགས་ཚུ།  

ཁྲོམ་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ རྒྱུན་འགྲུལ་བརྡ་སོན་དང་ འཁོར་ལམ་གྱི་མཚན་རྟགས་ཚུ་ཡང་ ཚད་ལང་སྦེ་མ་བཙུགས་པས། རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་
བརྡ་སོན་ཚུ་ འོས་ལན་སྦེ་བཙུགས་མི་དང་ འཁོར་ལམ་གྱི་མཚན་རྟགས་གསལ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་བ་ཅིན་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་མི་དང་ རྐང་
འགྲུལ་འབད་མི་ལུ་ཁེ་ཕན་ཡོད་རུང་ པར་རིས་༡༦ པའི་ནང་སོན་དོ་བཟུམ་ ད་ལྟོའི་གནས་སངས་ནང་ འོས་ལན་ཐོག་ལུ་བཟོ་བཟོཝ་ 

པར་རིས་༡༥ ། ལམ་གྱི་བཅད་མཚམས་ཁར་ཡདོ་པའི་ཧནོ་ལྡུམ་ཚུ་གིས་ དེད་གཡགོཔ་ཚུ་གི་མཐངོ་གསལ་བཀག་ཆགས་འབད་ཡདོཔ།  

       རྐང་འགྲུལ་པའི་སྐེད་ལམ། ཧོན་ལྡུམ་ཚུ་གིས་ རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་བརྡ་སོན་བཀག་ཡོདཔ། 



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 50 

མིན་འདུག། རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་བརྡ་སནོ་དང་ འཁོར་ལམ་གྱི་མཚན་རྟགས་ཚུ་ ཚུལ་དང་མཐུནམ་སྦེ་མེད་མི་དེ་གིས་ མགོ་འཐོམ་སྟེ་ 
ཐུག་རྐྱེན་ཡང་འབྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན་པས།  

གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ ཁྲོམ་ཁར་ལས་ཕར་ འཁོར་ལམ་གྱི་མཚན་རྟགས་བཀལ་ནི་དང་ རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་བརྡ་སོན་ཚུ་བཙུགས་པའི་

སྐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ འཁོར་ལམ་མཚན་རྟགས་ཚུ་ཚུལ་མིན་ཐོག་ལས་
བཀལ་ཏེ་འདུག། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ མོང་སྒར་ཁྲོམ་གྱི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ 
ཡང་ན་ རྒྱུན་འགྲུལ་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་ལུ་གྲོས་སོན་མ་འབད་བར་ འཁོར་ལམ་གྱི་མཚན་རྟགས་ཚུ་བཀལ་ཏེ་འདུག། པར་རིས་༡༧ 
པའི་ནང་སོན་དོ་བཟུམ་ སྣུམ་འཁོར་བཀག་སའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་མཚན་རྟགས་བཀལ་མི་ཚུ་ དགོ་ཁག་ཁ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་ཆུང་
བ་ཚུ་ཡང་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་ཤོང་པར་འདུག།  

འཁོར་ལམ་གྱི་མཚན་རྟགས་ལ་ལུ་ཅིག་ གནམ་མེད་ས་མེད་དོག་དྲགས་བཟོ་ཡོདཔ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་དང་ རྐང་འགྲུལ་པ་གཉིས་ཆ་
ར་ལུ་ ཉེན་ཁ་ཡདོཔ་ལུ་འགྱུར་ཏེ་འདུག།   

 

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རྟགོས་ལུ་ངོས་ལེན་འབད་ཡདོཔ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་
ཁར་སྦེ་འབད་ནི་གི་ཁས་ལེན་འབད་ཡདོཔ་ཨིན། ཁྲོམ་སྡེ་གིས་སབ་མི་ནང་ འཇམ་ཏངོ་ཏ་སྦེ་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཚུགས་ནིའི་དནོ་ལུ་ འབྲེལ་
བ་ཡདོ་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡདོ་པའི་ མི་སྡེ་བརྡ་འཕྲིན་སདོ་ལེན་གྱི་རིམ་ལུགས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡདོ་མི་འདི་དནོ་སྨིན་ཅན་
སྦེ་བྱུང་སྟེ་ཡདོ་ཟེར་ཨིན་པས། མངོ་སྒར་གྱི་འཁོར་ལམ་མཚན་རྟགས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་
གྱིས་ རངོ་ཁག་ལུ་དྲན་སྐུལ་འབད་ནུག།   

4. བཱསི་དང་གླ་འཁོར་བཀག་ས།  

འོས་ལན་གྱི་བཱསི་དང་གླ་འཁོར་བཀག་ས་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་འདི་ ཁྲོམ་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ རྒྱུན་འགྲུལ་ཞི་
ཐབས་འབད་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན། འདི་གིས་ སྣུམ་འཁོར་གཞན་མི་ཚུ་གི་ཉེན་སྲུང་ལུ་མ་གནོད་པར་ བཱསི་དང་གླ་འཁོར་ཚུ་གི་ཉེན་
སྲུང་ངེས་བརྟན་བཟོ་བའི་ཁར་ རྒྱུན་འགྲུལ་གོ་ཡངས་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཚུགས།  

པར་རིས་༡༦ ། འཁོར་ལམ་གྱི་མཚན་རྟགས་མེད་མི་འདི་གིས་ མགོ་འཐམོ་སྟེ་ ཐུག་རྐྱེན་གྱི་ཉེན་ཁ་ཡར་སེང་འབད་སྲིད་ནི་ཨིནམ།       

 

པར་རིས་༡༧ ། མངོ་སྒར་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་བཀག་སའི་ས་
ཁོངས་ཀྱི་མཚན་རྟགས་ དགོ་ཁག་ཁ་ཡདོཔ།  

 

པར་རིས་༡༨ ། འཁོར་ལམ་གྱི་མཚན་རྟགས་ལས་བརྟེན་ ཁྲོམ་གྱི་ལམ་གོ་དགོ་དྲགས་
ཡདོཔ།

 
ཁྲོམ་ལམ་དོག་དྲགས་བཟོ་ཡོདཔ།  
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བཱསི་དང་གླ་འཁོར་གྱི་བཀག་ས་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ འདི་ཚུ་ འོས་ལན་གྱི་ས་སོང་ཚུ་མ་བཞག་པར་བཟོ་ཡོདཔ་ལས་ ཁྲོམ་
ལམ་བདའ་སྟེ་གོ་དོག་དྲགས་ལུ་འགྱུར་ཡོད་པའི་
ཁར་ རྐང་འགྲུལ་པ་ཚུ་དང་ འཁོར་ལམ་ལག་ལེན་
འཐབ་མི་གཞན་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཉེན་ཁ་བྱུང་སྟེ་འདུག། 
པར་རིས་༡༩ པའི་ནང་སོན་དོ་བཟུམ་ ལུང་བསན་
ཟམ་པ་ལས་ སར་པའི་ས་ཚུན་གྱི་འཁོར་ལམ་
བདའ་སྟེ་ འོས་ལན་གྱི་ས་ག་མེད་པའི་བཱསི་བཀག་
ས་༤༠ བཟོ་ཡོདཔ་ལས་ བཱསི་ཚུ་གིས་ ཁྲོམ་ལམ་
གྱི་གྱལ་ལམ་ཕོགས་གཅིག་ ཧྲིལ་བུམ་བཀག་སྟེ་འདུག།  

ད་ལྟོའི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་གྱངས་ཁ་ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་ར་ཡོད་མི་འདི་
གིས་ རྒྱུན་འགྲུལ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ནང་ གདོང་ལན་ཅན་ཅིག་འཐེབ་འབྱུང་ནི་ཨིན་པས།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་འབད་བ་ཅིན་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་འགོ་གི་ ཁྲོམ་སྡེའི་བཱསི་གི་ཞབས་ཏགོ་བཀོད་
ཚགོས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཅིག་འབདཝ་ལས་ གནད་དནོ་འདི་ཚུ་ བཀོད་ཚགོས་ཀྱི་ཞལ་འཛམོས་ནང་གསུང་གྲོས་གནང་ཡདོ་རུང་ ལེགས་
བཅོས་མ་འབད་མི་འདི་ འཁོར་ལམ་ཚུ་བདའ་སྟེ་ ས་ཁོངས་ཚད་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་ཟེར་བཀོད་ཅི།  

5. སི་སི་ཀྲི་ཝི། 

གློག་རིག་སྐྱེལ་འདྲེན་རིམ་ལུགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཉེན་སྲུང་ལན་པའི་ཁྲོམ་ཚོགས་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཧ་ལམ་ ཁྲོམ་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་
ག་རའི་ནང་ སི་སི་ཀྲི་ཝི་བཙུགས་ཏེ་འདུག། འཕྲུལ་རིག་འདི་གིས་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་བདའ་ཟུན་ནི་ནང་ཕན་ཐོགས་མི་
རྐྱངམ་གཅིག་གིས་མ་དོ་བར་ རྒྱུན་འགྲུལ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ནང་ མི་གི་བར་འཛུལ་འབད་ནི་འདི་མར་ཕབ་འབད་དེ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་
རྒྱུན་འགྲུལ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ གལ་ཅན་གྱི་ལཱ་འབདཝ་ཨིན།  

སི་སི་ཀྲི་ཝི་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་གི་དོན་སྨིན་བརྟག་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སི་སི་ཀྲི་ཝི་ཚུ་
བཙུགས་ནི་ནང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཞིབ་འཇུག་དང་ འཆར་གཞི་བརྩམ་དགོཔ་ཡོད་པའི་ཤེས་རོྟགས་བྱུང་ཡི། ད་ལྟོ་ གནད་དོན་དག་པ་ཅིག་
ནང་ ཁྱབ་ཚད་(གལ་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས)ཀྱི་དཀའ་ངལ་དང་ པར་གཞུང་གི་སྤུས་ཚད་(མཐོང་གསལ་སྐྱོ་དྲགས) ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་བྱུང་སྟེ་
འདུག།  

དེ་མ་ཚད་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ཅ་ཆས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་དང་ ཚབ་བཙུགས་ནི་གི་ཐད་ཁར་ བདག་དབང་གསལ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ག་ནི་
ཡང་མིན་འདུག། ད་ལྟོ་ ཐིམ་ཕུག་རྐྱངམ་ཅིག་མ་བརྩིས་བར་ སི་སི་ཀྲི་ཝི་ཚུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ཡིག་ཚང་གིས་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་དེ་ ལྟ་རོྟགས་
དང་ཚད་འཛིན་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ལུ་རྩིས་སོད་འབད་དེ་འདུག། བདག་དབང་གསལ་ཏོག་ཏོ་བཀོད་དེ་
མེདཔ་ལས་བརྟེན་ གཡོག་བཀོལ་མ་བཏུབ་པའི་སི་སི་ཀྲི་ཝི་དག་པ་ཅིག་ དུས་ཚོད་ཁར་ཚབ་མ་བཙུགས་མི་འདི་གིས་ ཟད་སོང་སོམ་སྦེ་
གཏང་ཡོད་རུང་ རེ་འདུན་བསྐྱེད་མི་དམིགས་དོན་ཚུ་སྒྲུབ་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།  

སི་སི་ཀྲི་ཝི་གི་ཐད་ཁར་ལྷདོཔ་ད་ ལཱ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་འགོ་གི་ ཉེན་སྲུང་ལན་པའི་ཁྲོམ་སྡེ་ལས་འགུལ་གྱིས་ འགོ་
འཁྲིད་འབད་དེ་འདུག།  

 
 

པར་རིས་༡༩ ། ཁྲོམ་ལམ་བདའ་སྟེ་ཡདོ་པའི་བཱསི་དང་ གླ་འཁོར་བཀག་ས།  
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༣.༣.༡.༢  སྣུམ་འཁོར་མ་གཏང་མི་ཚུ་གི་རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་དནོ་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ཅན་གྱི་འཁོར་ལམ།  

སྣུམ་འཁོར་མ་གཏང་མི་ཚུ་གི་རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ཅན་གྱི་འཁོར་ལམ་ནང་ལུ་ ཁྲོམ་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ རྐང་འགྲུལ་པ་ཚུ་
དང་ རྐང་འཁོར་གཏང་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཉེན་སྲུང་དང་ལན་པའིའཁོར་ལམ་གྱི་ས་གོ་ སོ་སོ་ཅིག་བཟོ་ནི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། ད་ལྟའོི་གནས་
སྐབས་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ཁྲོམ་གྱི་ས་ཁོངས་ག་ཏེ་ཡང་ སྣུམ་འཁོར་མ་གཏང་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ལན་པའི་འཁོར་ལམ་ཅིག་
མིན་འདུག། གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ཡང་ ཁྲོམ་གྱི་ས་ཁོངས་གཅིག་ལས་གཅིག་ནང་ སོ་སོ་སྦེ་འདུག། ཐིམ་ཕུག་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་
ལུ་ རྐང་ལམ་ཚུ་དང་ རྐང་འཁོར་གྱི་ལམ་ཚུ་གི་ཆ་རྐྱེན་ཡདོ་རུང་ འདི་ཚུ་ཚད་ལང་གི་སྒོ་ལས་བཟོ་སྟེ་མེདཔ་དང་ ཁྲོམ་གྱི་ས་ཁོངས་
གཞན་མི་ཚུ་ནང་ ཆ་རྐྱེན་ར་བཞག་སྟེ་མིན་འདུག།  

1. རྐང་ལམ་ཚུ།  

ཐིམ་ཕུག་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་བཟུམ་མའི་ ཁྲོམ་སྡེ་ཀ་པ་ཚུ་ནང་ རྐང་ལམ་
གྱི་ཆ་རྐྱེན་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་རུང་ རྐང་འགྲུལ་པ་ཚུ་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་
དོན་ལུ་ ཚད་ལང་དང་ ཉིན་སྲུང་དང་ལནམ་ཅིག་མིན་ནུག། པར་རིས་༢༠ 
པའི་ནང་སོན་དོ་བཟུམ་ རྐང་ལམ་གྱི་ས་ཁོངས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ ཧང་ཏོ་མར་

མཇུག་བསྡུ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་མི་དང་ རྐང་
འགྲུལ་པ་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ཉེན་སྲུང་མེདཔ་སྦེ་བཟོ་སྟེ་འདུག།  

རྐང་ལམ་ལ་ལུ་ཅིག་ གྱེན་གཟར་དྲགས་སྦེ་བཟོ་ཡོདཔ་
ལས་ མི་རྒན་རྒས་དང་ ཡན་ལག་སྐྱོན་ཅན་ཚུ་ རྒྱུན་

འགྲུལ་འཐབ་ནི་ནང་ལཱ་ཁག་གཏང་སྟེ་འདུག་(ཞིབ་རོྟགས་༣.༦.༣ ནང་གྲོས་བཤད་འབད་དེ་ཡདོ)། པར་རིས་༢༡ པའི་ནང་སོན་དོ་
བཟུམ་ ཁྲོམ་གྱི་ས་ཁོངས་ག་རའི་ནང་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ཆབ་དོང་ཚུ་ རྐང་ལམ་ཚུ་བདའ་སྟེ་བཟོ་སྟེ་འདུག། འདི་ཚུ་ རྐང་འགྲུལ་པ་ཚུ་
དང་ དགོས་སུ་ ཡན་ལག་སྐྱོན་ཅན་ཚུ་ལུ་ལུ་ཉེན་སྲུང་མེདཔ་དང་ སབས་མ་བདེ་ཁག་ཁ་ཅིག་ཨིན་པས། འདི་ལས་བརྟེན་ མང་ཤོས་
ཅིག་ན་རང་ རྐང་འགྲུལ་པ་ཚུ་ འཁོར་ལམ་གཙོ་བོ་བདའ་སྟེ་ ལམ་འགྱོ་དགོཔ་ཐོན་ཏེ་འདུག།  

ད་ལྟོའི་གནས་སྐབས་ནང་ འདི་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་མི་གི་ཐད་ཁར་ འགན་འཁྲི་བཀལ་ནི་གི་ལམ་
ལུགས་མིན་འདུག། ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་ལམ་བདའ་སྟེ་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་རྐང་ལམ་ཚུ་མཐོང་ཚུགས་པས་(པར་རིས་༢༢)།  

 

པར་རིས་༢༠ ། རྐང་ལམ་འདི་ ཧང་ཏ་ོམར་ ཟམ་ཕ་
བརྒལ་དགོ་སར་མཇུག་བསྡུ་ཡདོཔ།  

 

པར་རིས་༢༢ ། རྐང་ལམ་ཚུ་བདའ་སྟེ་ཡདོ་པའི་བཀག་ཆགས་ཚུ།  

    

པར་རིས་༢༡ ། རྐང་ལམ་ཚུ་བདའ་སྟེ་ཡདོ་པའི་ཆབ་དངོ་ཚུ། 

  



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 53 

2. རྐང་འཁོར་གྱི་ལམ།   

སྣུམ་འཁོར་གཏང་མི་མེན་མི་ཚུ་གི་ ཉེན་སྲུང་ཅན་གྱི་འཁོར་ལམ་གཅིགཔ་ོའདི་ ཉེན་སྲུང་ཅན་གྱི་རྐང་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལམ་འདི་ཨིན། 
ཉེན་སྲུང་དང་ལན་པའི་རྐང་འཁོར་གྱི་ལམ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ རྐང་འཁོར་གཏང་མི་ཚུ་ཉེན་སྲུང་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་གི་མ་དོ་
བར་ གཞན་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ རྐང་འཁོར་འདི་རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་གདམ་ཁ་རྐྱབ་
ནི་ཨིནམ་ལས་ འདི་གིས་ རྒྱུན་འགྲུལ་དོག་དྲགས་ཡོད་མི་དང་འབྲེལ་བའི་
དཀའ་ངལ་ཚུ་ མར་ཕབ་འབད་ཚུགས།  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ འདདོ་འབུམ་ལམ་བདའ་སྟེ་ རྐང་འཁོར་གྱི་ལམ་
སྦེ་ རིང་ཚད་མི་ཊར་༡༥༠༠ རྐྱངམ་གཅིག་ མཚན་རྟགས་བཀལ་ཏེ་འདུག། 
པར་རིས་༢༣ པའི་ནང་སོན་དོ་བཟུམ་ མཚན་རྟགས་བཀལ་མི་འདི་ འཁོར་
ལམ་སོ་སོ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་དེ་མེདཔ་ལས་ ཉེན་སྲུང་
དང་ལནམ་ཅིག་མི་མཐོང་པས།   

རྐང་འཁོར་གཏང་མི་གི་གྱངས་ཁ་ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་ཡོད་རུང་ གོང་ལུ་ ཐིམ་ཁྲོམ་སྡེ་གི་འོག་ལུ་བཀོད་མི་ལམ་བདའ་སྟེ་རྐྱངམ་གཅིག་མ་
གཏོགས་ ཁྲོམ་གྱི་ས་ཁོངས་ག་རའི་ནང་ འོས་ལན་གྱི་རྐང་འཁོར་གྱི་ལམ་ངོས་འཛིན་འབད་འབདཝ་དང་ བཟོ་བཟོཝ་མིན་འདུག། 
པར་རིས་༢༤ པའི་ནང་སོན་དོ་བཟུམ་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ རྐང་འཁོར་གཏང་མི་དང་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་མི་གཉིས་ཆ་ར་ འཁོར་ལམ་
གཅིག་དང་ཕོགས་གཅིག་ལས་འགྱོ་སར་མཐོང་དོ་ཡདོཔ་ལས་ འདི་གིས་ རྐང་འཁོར་གཏང་མི་དང་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་མི་གཉིས་ཆ་

རའི་ཉེན་སྲུང་ལུ་ གནོད་དེ་འདུག།  

གོང་ལུ་བཀོད་མི་ནརོ་འཁྲུལ་ཚུ་ ས་གི་ལག་ལེན་ཚུ་ 
སྐྱེལ་འདྲེན་འཆར་གཞི་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་
མཐུན་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། ཁྲོམ་གྱི་
ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ ཁྲོམ་གསརཔ་ཚུ་གི་འཆར་གཞི་
བརྩམ་ནི་དང་ ད་ལྟོ་ཡདོ་པའི་ཁྲོམ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་
འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་འཆར་གཞི་

བརྩམ་ནི་ནང་ བརྩི་འཇོག་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།  

ནོར་འཁྲུལ་འདི་ཚུ་གིས་ ཉེན་སྲུང་མེད་པའི་ཁྲོམ་ལམ་རྐྱངམ་གཅིག་མེན་པར་ རྒྱུན་འགྲུལ་ཡང་གོ་དགོ་དྲགས་བཟོ་སྟེ་འདུག།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་འབད་བ་ཅིན་ འདི་བཟུམ་མའི་བཟ་ོསྐྲུན་ཚུ་ ཞབས་ཏགོ་ལྷན་ཁག་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་
ཚུ་ལུ་རག་ལསཔ་ལས་ དཀའ་ངལ་འདི་ཚུ་ འབྲེལ་ཡདོ་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་ཟེར་བཀོད་ཅི།  

རྒྱལག་ཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྣུམ་འཁོར་མ་གཏང་མི་གི་རྒྱུན་འགྲུལ་ས་ཁོངས་བཟོ་བའི་སྐབས་ལུ་ གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་
ཚུ་དང་ འབྲེལ་མཐུན་འབད་དེ་ བཟོ་ནི་ནང་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ དེ་ལས་ ཞབས་ཏོག་
ལྷན་ཁག་གི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོཔ་ཡོད་མི་འདི་ བསྐྱར་བརྗོད་འབདཝ་ཨིན།     

པར་རིས་༢༣ ། འདདོ་འབུམ་ལམ་བདའ་སྟེ་ཡདོ་པའི་ ཉེན་
ཁ་ཅན་དང་ གོ་དགོ་དྲགས་ཡདོ་པའི་ རྐང་འཁོར་གྱི་ལམ།  

   

པར་རིས་༢༤ ། རྐང་འཁོར་གཏང་མི་ཚུ་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་མི་གི་འཁོར་ལམ་ལག་ལེན་
འཐབ་ད་ོཡདོཔ།  
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༣.༣.༢  འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་རྩིས་ཞིབ།  

འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་རྩིས་ཞིབ་འདི་ ཉེན་སྲུང་གི་གནས་ཚད་དང་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ ཉེན་ཁ་དང་ རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་བརྡ་སོན། ལམ་
ཟུར་གྱི་ས་དབྱིབས། མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ཀྱི་ཉེན་ཁའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ དེ་ལས་ ད་ལྟོ་ཡདོ་མི་དང་ མ་འོངས་པའི་འཁོར་ལམ་ཚུ་གི་གནས་
སངས་ཚུ་ རང་དབང་ཐགོ་ལས་ བརྟག་དཔྱད་དང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་མི་ འཁོར་ལམ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཆ་ཤས་ཅིག་ཨིན། འཁོར་ལམ་ཉེན་
སྲུང་རྩིས་ཞིབ་ཀྱིས་ ཉེན་ཁ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ ཞི་འཇམ་གྱི་དནོ་ལུ་ཐབས་ཤེས་ཚུ་གི་གྲོས་འདེབས་བྱིན་ཏེ་ འཁོར་ལམ་གྱི་ཉེན་
སྲུང་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ནང་ ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་ནང་འདེབས་ཚུ་བྱིནམ་ཨིན།  

འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་གི་རྩིས་ཞིབ་འདི་ པར་རིས་༢༥ པའི་ནང་སོན་དོ་བཟུམ་ འཁོར་ལམ་ལས་འགུལ་ལས་རང་དབང་ཡོད་པའི་ འཇོན་
ཐང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ འཆར་གཞི་བརྩམས་ནི་དང་ བཟོ་བཀོད་འབད་ནི་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ དེ་ལས་ འཁོར་ལམ་གྱི་ལས་འགུལ་
ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ཚུན་གྱི་རིང་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་བཏུབ། དུས་ཐོག་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་རྩིས་ཞིབ་ཀྱིས་ 
རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་འཆར་གཞི་གསརཔ་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཚུགས།  

འཁོར་ལམ་གྱི་མཐུད་འབྲེལ་རྒྱ་སྐྱེད་འགྱོ་མི་དང་གཅིག་ཁར་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་གྱངས་ཁ་དང་ འཁོར་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཡར་སེང་འགྱོ་
མི་འདི་གིས་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་འཁོར་ལམ་ཚུ་ནང་ ཉེན་སྲུང་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་དང་ འཁོར་ལམ་གསརཔ་ཚུ་ནང་ ཉེན་སྲུང་
གི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་མཉམ་སྡེབ་འབད་དགོཔ་ཐོན་ཏེ་འདུག། འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ འཁོར་ལམ་གྱི་གནས་སངས་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སྣུམ་འཁོར་
ཐུག་རྐྱེན་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་འདི་གིས་ སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་གི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དགོས་
མཁོ་འདུག། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ ཐུག་རྐྱེན་གྱི་ཐོ་བཀོད་བཞག་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་རྒྱུན་རྐྱེན་
ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ གཅིགཔོ་འདི་ འཁོར་ལམ་གྱི་གནས་སངས་ཨིན་པས། པར་རིས་༢༦ པའི་ནང་ འཁོར་ལམ་གྱི་གནས་སངས་སོ་ས་ོ
ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་མི་ཚུ་སོནམ་ཨིན།  

པར་རིས་༢༥ ། འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་ བཟ་ོབཀོད་ བཟ་ོསྐྲན་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་ དེ་ལས་ འཁོར་ལམ་ལག་ལེན་ཚུ་ནང་ འཁོར་ལམ་
ཉེན་སྲུང་གི་རྩིས་ཞིབ་མཉམ་སྡེབ་འབད་བའི་འབྲས་བུ།  
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ཉེན་སྲུང་ཅན་གྱི་འཁོར་ལམ་དང་ལན་ནི་དང་ འཁོར་ལམ་གྱི་གནས་སངས་ལས་བརྟེན་པའི་ཐུག་རྐྱེན་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ ས་
མ་ང་ལས་ཚན་གྱི་མཐུན་འབྲེལ་ནང་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ཐབས་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ ཁྲིམས་དོན་ཚུ་དགོཔ་དང་ 
དུས་ཐོག་དང་ དོན་སྨིན་གྱི་འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་གི་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་མི་ འགོ་འཁྲིད་ཀྱི་ལས་སྡེ་ཅིག་དགོ། ལྷག་པར་དུ་ ‘སྐྱེལ་འདྲེན་སྲིད་
བྱུས་༢༠༡༧ གྱི་ཟིན་བྲིས་’ དང་ ‘འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་གི་དང་ལེན་གྱི་དུས་ཡུན་༢༠༢༡-༢༠༢༠’ དེ་ལས་ ‘འབྲུག་སྐྱེལ་འདྲེན་༢༠༤༠: 
གཅིག་སྒྲིལ་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ’ བཟུམ་མའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་གིས་ འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་གི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་བཟོ་དགོ་པའི་དགོས་
མཁོ་བཀོད་དེ་འདུག།  

འདི་གི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་ལས་ས་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཅིཿ  

ཀ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཨེ་ཤི་ཡཱན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་གྱི་རྩིས་
ཞིབ་ལག་དེབ་༢༠༡༨ ཅན་མ་འདི་གསར་བཟོ་འབད་ནུག།  

ཁ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ འཁོར་ལམ་གྱི་བཟོ་བཀོད་དང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་སྐབས་ལུ་ འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་གི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་གྲལ་
བཙུགས་འབད་དེ་འདུག།  

ག) ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་-སྒང་ལ་ཁ་གཞུང་ལམ་(ཐིམ་ཕུག་
-ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་)གྱི་ ཉེན་སྲུང་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནུག།  

ང) ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་-ཕུན་ཚོགས་གླིང་རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་ཉེན་ཁའི་
སྙན་ཞུ་ཕྱིར་སོད་འབད་ནུག།  

ཅ) སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་དང་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གཉིས་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་
ལས་ ཐིམ་ཕུག་-ཕུན་ཚོགས་གླིང་དང་ ཆུ་འཛོམས་-ས་རོ་གི་གཞུང་ལམ་འདིབརྟག་ཞིབ་འབད་ནུག།  

ཨིན་རུང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ དུས་རྒྱུན་གྱི་ལས་ས་ཅིག་སྦེ་བཟོ་ཐགོ་ལས་ འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་གི་
རྩིས་ཞིབ་བྱ་རིམ་འདི་ གཞི་བཙུགས་མ་འབད་ནུག། འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ལས་ས་ཚུ་ལས་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་གཞི་བཙུགས་
མ་འབད་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཉེན་སྲུང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་གི་ལས་ས་འདི་ འཕྲལ་འཕྲལ་རྐྱངམ་གཅིག་འོང་ནི་ཨིན་པས། 
དཔེར་ན་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཐིམ་ཕུག་-ཕུན་ཚོགས་གླིང་རྒྱུན་འགྲུལ་ཉེན་ཁའི་སྙན་ཞུ་བཏོན་མི་ནང་
ལུ་ འཁོར་ལམ་གྱི་རིམ་སྒྲིག་དང་ མཚན་རྟགས་ ལམ་ར་ཚུ་དང་ འོད་ལོག་སར་ཤོག་ བརྡ་སོན་ དེ་ལས་ གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་ཡོད་
པའི་ཁྱིམ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉེན་སྲུང་གི་དཀའ་ངལ་ཚུ་གསལ་སནོ་འབད་དེ་འདུག།  

པར་རིས་༢༦ ། སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༥-༢༠༢༠ ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་མི་ཚུ་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ།  

 

འབྱུང་ཁུངསཿ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་མི་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་གནས་སྡུད། 



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 56 

སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ འབྲེལ་ཆགས་ཡདོ་པའི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་བཀོད་ཡདོ་མི་འདི་ དགོས་མཁོའི་དང་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞབས་ཏོག་
ལྷན་ཁག་ལུ་གཏང་ནིའི་རེ་བ་བསྐྱེད་དེ་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ལུ་ཕུལ་ནུག། ཨིན་རུང་ དངོས་འབྲེལ་བདེན་དཔྱད་འབད་
བའི་སྐབས་ལུ་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བའི་ཤེས་རོྟགས་བྱུང་ཡི།  

ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ལག་ལེན་ནང་མ་མཐུནམ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་གི་རྩིས་ཞིབ་བྱ་རིམ་ཅིག་མིན་འདུག། ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལག་ལེན་གཙོ་བོའི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ཚུ་ཚུད་ཡོད་རུང་  འབྲུག་གི་འཁོར་
ལམ་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༣ ཅན་མའི་ལེའུ་༡༦ ཡན་ལག་དནོ་ཚན་༢༢༡ ནང་ལུ་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་གི་རྩིས་
ཞིབ་ཡང་རྐྱབ་དགོ་པའི་འགན་དབང་སོད་དེ་འདུག།  

ལོག་ཅིག་ལས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་འགན་དབང་གཙོ་བོ་ཅིག་ འཁོར་ལམ་གྱི་ཉེན་སྲུང་ཨིན་ཏེ་འབད་
རུང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ད་ལྟོའི་ཁྲིམས་ལུགས་ ‘ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་
བཅའ་ཡིག་༡༩༩༩’ ཅན་མ་དང་ ‘ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་༡༩༩༩’ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་
ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་གི་རྩིས་རྐྱབ་དགོ་པའི་འགན་དབང་འཁོད་དེ་མིན་འདུག། འཁོར་ལམ་
ཉེན་སྲུང་གི་རྩིས་ཞིབ་མ་རྐྱབ་མིའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་མི་འདི་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ལྕོགས་གྲུབ་ཚད་ཅིག་ལས་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ འཁོར་ལམ་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༣ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ 
གནས་ཚད་ག་རའི་ནང་ འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་གི་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་དགོ་པའི་འགན་དབང་ཚུ་འཁོད་དེ་ཡདོ་ཟེར་ཨིན་པས། འཁོར་ལམ་ཉེན་
སྲུང་གི་རྩིས་ཞིབ་འདི་ ད་ལྟའོི་འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་བཅའ་ཡིག་༡༩༩༩ ནང་ལས་བཏནོ་བཞག་ནུག། ཨིན་རུང་ 
ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ འཕྲི་སནོ་གྱི་དནོ་ལུ་ བཅའ་ཡིག་འདི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དུས་
མཚམས་ཀྱི་འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་གི་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ནི་གི་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་འགན་དབང་ཡང་བཀོད་ཡདོཔ་དང་ འགན་དབང་འདི་ ཚར་
གཅིག་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ལུ་ཁྲིམས་མཐུན་ཐགོ་ལས་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཅིག་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་ཆོགཔ་བཟ་ོ
ནི་གི་ལཱ་ཚུ་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག།  

ཨིན་རུང་ འདི་བཟུམ་མའི་གནད་དནོ་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་དང་ ཁྱད་རིག་གི་ལཱ་འདི་ ལས་སྡེ་ཕུད་རྡགོ་གཅིག་གིས་ འབད་མི་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་
ཤེས་དགོཔ་དང་ ལས་སྡེ་ཕུད་རྡགོ་གཅིག་གིས་ འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་གི་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ནི་གི་འསོ་འབབ་མེད་པའི་ཁར་ རུང་བ་ཅིག་ཡང་
མེན་པས། འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་གི་རྩིས་ཞིབ་འདི་ འབྲེལ་བ་ཡདོ་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་
ཨིན། འདི་གིས་ མ་མཐུནམ་དང་ ལཱ་ཅོག་གཅིགཔ་འབད་ནི་ལས་བཀག་ཚུགས།  

དེ་མ་ཚད་ དབང་འཛིན་གྱིས་ ད་ལྟ་ོཡདོ་པའི་འཁོར་ལམ་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་གི་རྩིས་ཞིབ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་གསར་
བཟ་ོའབད་དེ་ཡདོཔ་ལས་ འདི་གིས་ འབྲེལ་ཡདོ་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་གི་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཕན་ཐགོས་
བྱུང་འངོ་།  

འཁོར་ལམ་གྱི་གནས་སངས་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཐུག་རྐྱེན་གྱི་གྱངས་ཁ་མངོན་གསལ་ཅན་སྦེ་བྱུང་མི་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ཐབས་ཤེས་ལངམ་སྦེ་མ་
བཙུགས་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ འདི་བཟུམ་མའི་བསྐྱར་ཞིབ་དང་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་འབྱུང་གྲངས་ཚུ་ ཚད་ལང་མིན་འདུག།  

༣.༣.༣  ཉེན་སྲུང་ལན་པའི་གཞུང་ལམ། 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སྐོབས་ཚུད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ འཁོར་ལམ་ཡོངས་འབྲེལ་འདི་ དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གཏང་
ཚུགསཔ་བཟོ་མིའི་ཐབས་རིག་ཅིག་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ ས་གི་དབྱིབས་རང་རོང་ཡདོ་མི་ལས་བརྟེན་ འཁོར་ལམ་འདི་ 
སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཐབས་ལམ་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན། འཁོར་ལམ་འདི་ ཧ་ལམ་ རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ཁྱབ་སྟེ་ཡོད་རུང་ སྣུམ་འཁོར་
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གྱི་གྱངས་ཁ་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དང་ བསིལ་དྲོད་ཀྱི་གནས་སངས་ཚབས་ཆེན་གྱིས་ འཁོར་ལམ་ཚུ་མེདཔ་གཏང་མི་ལས་བརྟེན་ འཁོར་
ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ ཉེན་སྲུང་དང་ལནམ་སྦེ་བཞག་ནི་འདི་ དཀའ་ངལ་ཅན་གཅིག་ལུ་འགྱུར་ཏེ་འདུག། ལམ་སེལ་ལས་
ཁུངས་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ལན་པའི་འཁོར་ལམ་མཁོ་སོད་འབད་ནི་དང་ གྲོང་གསེབ་དང་ཁྲོམ་གྱི་འཁོར་ལམ་གྱི་བཟོ་བཀོད་འབད་ནི་དང་འབྲེལ་
བའི་ གནས་ཚད་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ཡདོཔ་བཟོ་སྟེ་ འདི་ཚུ་ ད་ལྟའོི་རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་གནས་སངས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ 
རྒྱལ་སྤྱིའི་ལག་ལེན་དྲག་ཤོས་ཚུ་དང་མཐུནམ་སྦེ་བཟོ་དགོ་པའི་འགན་དབང་འདུག།  

སྐབས་དོན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ག་ར་ལུ་ གསལ་བསྒྲགས་
ཨང་ MoWHS/SEC/29/2020/744 སྤྱི་ཚེས་༡༣/༠༡/༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཞུང་ལམ་ཚུ་བདའ་སྟེ་ འཁོར་
ལམ་གྱི་གནས་སངས་དང་ ཉེན་སྲུང་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ལུ་དམ་དམ་སྦེ་གནས་ནི་དང་བསར་སོད་འབད་
དགོཔ་དང་འབྲེལ་བའི་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནུག། གོང་གི་གསལ་བསྒྲགས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གཤམ་གསལ་ཚུ་ཤེས་རོྟགས་འབྱུང་ཡིཿ  

༣.༣.༣.༡  ལྷདོ་ལམ།  

གོང་གི་གསལ་བསྒྲགས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ དོན་ཚན་༢ པ་ ལྷདོ་ལམ་གྱི་འགོ་ལུ་ ‘གཞུང་ལམ་ཚུ་ལས་བྱིན་ཡདོ་པའི་ལྷོད་ལམ་ག་རའི་ནང་ 
ཆར་པའི་ཆུ་བརྩིས་ཏེ་ ཆུའི་རིགས་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ བཀག་ཆགས་མེད་པར་འགྱོ་ནིའི་དནོ་ལུ་ ཆུ་གཡུར་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ལེགས་ཤོམ་
དགོ།  གཞུང་ལམ་ལས་འགོ་བཙུགས་མི་ འདི་བཟུམ་མའི་ལྷདོ་ལམ་ཚུ་ལས་ རག་རོ་ཚུ་ གཞུང་ལམ་ཁར་མི་འོང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཉུང་
མཐའ་མི་ཊར་༡༠ རྩི་ནག་ ཡང་ན་ རྩི་ས་གཏང་དགོཔ་ཨིན། ལུང་ཕགོས་ཡིག་ཚང་ག་ར་གིས་ ད་ལྟོ་ཡོད་མི་དང་ ལྷོད་ལམ་གསརཔ་
ཚུ་ དགོས་མཁོ་གསརཔ་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་འབད་དགོཔ་ཨིན། འདི་བཟུམ་མའི་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་གི་ཟད་འགྲོ་འདི་ ཞུ་
བ་བཀོད་མི་གིས་གཏང་དགོ་’ ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག།  
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ས་གནས་ཁར་ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་
སྐབས་ལུ་ གག་འགྲམ་ཐོན་ཡོདཔ་དང་ ལམ་དོང་ རྩི་ནག་མེདཔ་ཐལ་ཐལཝ་ 
དེ་ལས་ ལྷོད་ལམ་ཚུ་མཐུད་གཞུང་ལམ་དང་མཐུད་སའི་རྒྱ་གྲམ་ཚུ་ནང་ 
runoff road shoulders ཐནོ་ཏེ་འཁོར་ལམ་གྱི་གནས་སངས་སྐྱོ་དྲགས་
ཡོད་པའི་ཤེས་རོྟགས་བྱུང་ཡི།   

ཆུ་གཡུར་ཚུ་ ཆར་ཆུ་གིས་མེདཔ་གཏང་ཡོདཔ་ལས་ ས་རོག་དང་ རག་རོ་ དེ་
ལས་ རྡོ་རོག་ཚུ་ གཞུང་ལམ་ཁར་ཐནོ་ཏེ་ གནོད་པ་རྐྱབ་སྟེ་འདུག། དེ་མ་ཚད་ 
པར་རིས་༢༧ པའི་ནང་སོན་དོ་བཟུམ་ རྡོ་སོན་ས་ཁོངས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལྷོད་
ལམ་སོན་ཡོད་མི་འདི་གིས་ རྡོ་རུག་ཚུ་ ཕྱི་ཁར་གཏོར་འགྱོ་མི་དང་ ལམ་བདའ་
སྟེ་ཚུལ་མིན་ཐོག་ལུ་བཀོག་མི་ལས་བརྟེན་ གཞུང་ལམ་གྱི་གནས་སངས་ཚུ་ལུ་གནོད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།  

༣.༣.༣.༢  གཞུང་ལམ་ཚུའི་ཟུར་ཁ་ཡདོ་པའི་ས་ཁོངས་སངོམ།  

འཁོར་ལམ་གྱི་ལམ་གྱི་དབང་ཚད་ ཡང་ན་ གཞུང་ལམ་ཟུར་ཁའི་ས་སོང་ཚུ་གིས་ འཁོར་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་ ཐུག་རྐྱེན་ཚུ་
བཀག་ནི་གི་ས་ཁོངས་བྱིནམ་ཨིན། འབྲུག་ལུ་ཡང་ འཁོར་ལམ་ཚུ་གི་ཉེན་སྲུང་གི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ གཞུང་ལམ་གྱི་
གཡས་གཡོན་གྱི་ས་ཁོངས་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ ས་ཁོངས་ཕིཊ་༥༠ བཞག་དགོ་པའི་འཁོར་ལམ་གྱི་དབང་ཚད་འདི་ ཁྲིམས་མཐུན་ཐོག་
ལས་ ངེས་པར་དུ་བཞག་དགོཔ་བཟ་ོསྟེ་འདུག། འདི་ཡང་ འཁོར་ལམ་གྱི་སྦུག་ལས་ གཡས་གཡོན་གཉིས་ཆ་རའི་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཕིཊ་༥༠ 
གི་ནང་འཁོད་ལུ་ གཏན་འཇགས་དང་ གནས་སྐབས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ལ་སོགས་པའི་ བཟོ་བཀོད་ཀྱི་རིགས་ག་ནི་ཡང་རྐྱབ་མ་ཆོགཔ་ཨིན་

པར་རིས་༢༧ ། ཚུལ་མིན་གྱི་ལྷདོ་ལམ་གྱིས་ མེདཔ་གཏང་
ཡདོ་མི་ཚུ།  
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པས། དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ལམ་ཚུ་དང་ འཁོར་ལམ་གཞན་གྱི་མཐའམ་བདའ་སྟེ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ཚུ་ འཁོར་ལམ་
དབང་ཚད་ཀྱི་དོན་ལུ་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་འདི་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོ། འ་ནཱི་འདི་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་
ཚང་ག་རའི་ནང་ གོང་ལུ་འཁོད་མི་གསལ་བསྒྲགས་འདི་གཏང་ཐོག་ལས་ ཧེང་སྐལ་ར་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནུག།  
དེ་དང་འགལ་བ་སྦེ་ རོང་ཁག་བརྒྱད་ནང་ས་གནས་ལྟ་སྐོར་འབད་བའི་
སྐབས་ལུ་ གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་ དགོས་མཁོ་དང་མ་མཐུན་པའི་ 
གཏན་འཇགས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་མང་རབས་ཅིག་རྐྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ 
རོང་ཁག་སོ་སོ་ལས་ཕར་ འཁོར་ལམ་གྱི་དབང་ཚད་གཞི་བཙུགས་
འབད་ནི་ནང་གཅིག་མཚུངས་མེད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། དཔེར་ན་ 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རིན་ཆེན་ལྡིང་ལས་སོར་ཅན་
གྱི་ ཨེ་ཤི་ཡཱན་གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ 
པར་རིས་༢༨ པའི་ནང་གསལ་སནོ་འབད་དོ་བཟུམ་ ས་སྒོར་ཚུ་ ཕིཊ་
༥༠ མ་བཞག་པར་རྐྱབ་ཡདོཔ་སྦེ་མཐོང་ཅི། འ་ནཱི་སོ་སྒོར་ ཡང་ན་ 
བཟོ་བཀོད་ཚུ་ འཁོར་ལམ་གྱི་དབང་ཚད་མ་བཞག་པར་རྐྱབ་ཡོདཔ་
དང་ ལ་ལུ་ཅིག་ ལམ་ར་གུར་ཡང་རྐྱབ་སྟེ་ཡདོ་མི་འདི་གིས་ ལག་
ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གི་ཉེན་སྲུང་ལུ་གནདོ་ནི་ཨིན་པས། བཟོ་བཀོད་ལ་ལུ་
ཅིག་ འཁོར་ལམ་བཅའ་ཡིག་༢༠༠༤ ཅན་མ་འདི་ ཆ་འཇོག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྐྱབ་ནུག།  

ས་སྒོར་ལ་ལུ་ཅིག་ སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་བཙོང་ནིའི་དནོ་ལུ་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་རྐྱབ་ཡདོ་རུང་ ཚོད་བསྲེ་བཙོང་མི་གི་
གྱངས་ཁ་ ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ས་སྒོར་གྱི་གྱངས་ཁ་ཡང་ཡར་སེང་འགྱོ་བའི་བསྒང་འདུག།  

དེ་གུར་ གཞུང་ལམ་གྱི་ཉེ་འདབས་དང་ བར་ན་ལས་ཕར་ མདའ་རྩེད་སའི་འབའ་ཐང་ཡང་བཟོ་ཡོདཔ་ལས་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་མི་ཚུ་
ལུ་ཉེན་ཁ་བཀལ་ཏེ་འདུག། གནས་སངས་ཅིག་ པར་རིས་༢༩ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡདོ།  

 

པར་རིས་༢༨ ། གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་ཡདོ་པའི་ས་སྒོར་ཚུ།  

 

མདའ་རྩེད་སའི་འབའ་ཐང་ཚུ་ནང་ ཉེན་སྲུང་མངམ་དགོཔ།  

“འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ མདའ་རྩེད་སའི་འབའ་ཐང་ཚུ་ ཡར་སེང་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་
ལས་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་སོད་མི་ཚུ་ལུ་ མདའ་ག་ལོྷད་འོང་མི་འདི་ ཚ་གྱང་ཅན་ཅིག་
ཨིན་པས། བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་དང་ མཁར་ས་གྲབ་ཆུ་གི་བར་ན་ མདའ་རྩེད་ཀྱི་
འབའ་ཐང་༢༠ དེ་ཅིག་ཡོད་ས་ལས་ མང་ཤོས་ཅིག་ འཁོར་ལམ་ཚུ་གི་སོ་ལོག་
ཁར་ ཡང་ཅིན་ ཁྱིམ་གྱི་སོ་ལོག་ཁར་ཡོདཔ་ལས་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་མི་དང་ 
ཁྱིམ་ནང་སོད་མི་ཚུ་ལུ་ཉེན་ཁ་བྱུང་སྟེ་འདུག། ལོ་གཅིག་མ་ལངམ་ལས་ར་ རྐྱེན་
ངན་དགུ་དེ་ཅིག་བྱུང་ནུག། མདའ་རྩེདཔ་ཚུ་གི་ནང་དོག་ལུ་ ཆང་འཐུང་མི་འདི་

རྒྱུ་མཚན་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན་པས་” 

འབྱུང་ཁུངསཿ ཀུན་གསལ་ཨོན་ལའིན། ༢༡/༠༤/༢༠༢༡ 

པར་རིས་༢༩ ། བུམ་ཐང་ལུ་ མདའ་རྩེད་སའི་འབའ་ཐང་གི་བར་ན་ གཞུང་ལམ་ཡདོཔ། 
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༣.༣.༤  རྒྱལ་ཡངོས་གཞུང་ལམ་ཚུ་གི་རྒྱུན་འགྲུལ་བརྡ་སནོ།  

རྒྱུན་འགྲུལ་བརྡ་སནོ་ཚུ་གིས་ འཁོར་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་ འཁོར་ལམ་ཚུ་ཉེན་སྲུང་དང་ལནམ་སྦེ་ལམ་སོན་འབད་ནི་དང་ ཉེན་
ཁ་ཅན་གྱི་འཁོར་ལམ་ཚུ་ལས་ཕར་ ལམ་སོན་འབད་དེ་ཕན་ཐོགས་དོ་ཡོདཔ་ལས་ བརྡ་སོན་ཚུ་གིས་ བརྡ་འཕྲིན་གསལ་ཏོག་ཏོ་དང་ 
འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་བརྡ་སོད་འབད་དགོཔ་ཨིན། རྒྱུན་འགྲུལ་བརྡ་སོན་གྱི་དགོས་དོན་འདི་ཡང་ གཞུང་ལམ་ཚུ་ནང་ ཉེན་སྲུང་དང་ འཇོན་
ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་དང་ ཐུག་རྐྱེན་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ནི་འདི་ཨིན། འབྲུག་ལུ་ རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་བརྡ་སོན་མ་འདྲཝ་གསུམ་ཡོད་མི་འདི་
ཡང་ ངེར་པར་དུ་འབད་དགོཔ་དང་ ཉེན་བརྡ་ དེ་ལས་ འཁོར་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ བརྡ་དོན་གྱི་བརྡ་སནོ་ཚུ་ཨིན།  

དེད་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དྲན་པ་བཀུག་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེཝ་ལས་བརྟེན་ བརྡ་སོན་ཚུ་གི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་གཅིག་མཚུངས་སྦེ་དགོཔ་དང་ སོམ་
ཆུང་དང་ དབྱིབས། ཚོས་གཞི། འདོ་མདངས་ དེ་ལས་ ཚོན་མདངས་ཀྱི་མངོན་གསལ་ལ་སོགས་པའི་ གནས་ཚད་ཚུ་ལུ་གནས་དགོ། 
འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ བརྡ་སོན་ཚུ་ཡང་ ཉིན་མ་དང་ཕྱི་རུ་ དེད་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཐོང་ཚུགས་པའི་ས་ཁོངས་ གལ་
ཅན་ཚུ་ནང་བཙུགས་དགོ། རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་བརྡ་སོན་ཚུ་ཡང་ འོས་འབབ་དང་ ཚབ་བཙུགས་དགོཔ་ཡོད་མེད་ལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ དུས་དུས་
སུ་བརྟག་ཞིབ་འབད་དགོ།  

ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རོང་ཁག་བརྒྱད་ཀྱི་གཞུང་ལམ་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འོག་གི་གནས་
སངས་ཚུ་ཤེས་རོྟགས་བྱུང་ཡིཿ  
1. གཞུང་ལམ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་བརྡ་སོན་ཚུ་ཚད་ལང་མེདཔ་སྦེ་མཐོང་ཡི།  
2. པར་རིས་༣༠ པའི་ནང་སོན་དོ་བཟུམ་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ ས་ཁོངས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱོན་གྱི་ནང་འཁོད་ དགོཔ་མེད་དེ་འབད་རུང་ 

རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་བརྡ་སོན་ལེ་ཤ་བཙུགས་ཏེ་འདུག་(ཡ་དི་ལས་བཀྲིས་སྒང་གི་འཁོར་ལམ)།  
 
 

3. ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྱི་ཀཝ་དང་ བརྡ་དོན་གྱི་སར་ལེབ་གང་རུང་ནང་བྲི་མི་ས་གནས་དང་ ས་ཕོགས་ཀྱི་མིང་ཚུ་གི་སྡེབ་སོར་ཚུ་གི་གནས་
ཚད་ཅིག་མིན་འདུག། བརྡ་དོན་གྱི་སར་ལེབ་ཚུ་ནང་ 
སྡེབ་སོར་གྱི་ནོར་བ་ཡོདཔ་དང་ པར་རིས་༣༡ པའི་
ནང་སོན་དོ་བཟུམ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ས་ཕོགས་
ཀྱི་མིང་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ རོང་ཁའི་སྡེབ་སོར་ནང་ནརོ་
བ་ཐོན་ཏེ་འདུག།  

པར་རིས་༣༠ ། མི་ཊར་༡༠༠ དེ་ཅིག་ནང་ རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་མདའ་རྟགས་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་བཙུགས་ཡདོཔ་(བརྡ་སནོ་༦)།  

 

 

  

  

    
  
  

པར་རིས་༣༡ ། རངོ་ཁའི་སྡེབ་སརོ་ནོར་བ། 
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4. བརྡ་སོན་དང་ རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་ཀཝ་ཚུ་ གནས་ཚད་ཚུ་དང་མ་འཁྲིལ་བར་
འདུག། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བརྡ་སོན་གྱི་སོམ་ཆུང་དང་ 
ཚོས་གཞི་ཚུ་སོ་སོ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་འབད་ཡི། འདི་བཟུམ་མའི་གནས་ 
སངས་གཅིག་ པར་རིས་༣༢ པའི་ནང་སོན་ཏེ་ཡོད།  

རྒྱུན་འགྲུལ་བརྡ་སནོ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ གཙོ་བོ་ར་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ མཉམ་
འབྲེལ་མེད་མི་གིས་ ཚབས་ཆེན་ལུ་བཟོ་སྟེ་འདུག།  
བརྡ་སོན་གྱི་གནས་ཚད་ཚུ་ འབྲུག་གི་གནས་ཚད་ལས་ཁང་གིས་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༧ ཟླ་
༣ པའི་ནང་གསར་བཏོན་འབད་མི་ འབྲུག་གནས་ཚད་- འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་གི་བརྡ་སནོ་དང་ མཚན་རྟགས་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་
དེ་ཡོད་མི་འདི་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ནང་ལུ་མཉམ་སྡེབ་འབད་ནུག།   
ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁ་གསལ་རྐྱབ་མི་ནང་ གཞུང་ལམ་གཙ་ོབ་ོདང་ཡན་ལག་ཚུ་ནང་ བརྡ་སནོ་ཚུ་
བཙུགས་ནི་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་འདི་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་དང་ དྲི་ཨེ་ཨེན་ཀྲི་ཨེ་ཀེ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ད་ོཡདོཔ་དང་ ཁྲོམ་
གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ ཁྲོམ་སྡེ་/ས་གནས་གཞུང་གི་འབད་ད་ོཟེར་ཨིན་པས། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ བརྡ་
སནོ་བཙུགས་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ལུང་ཕགོས་ཡིག་ཚང་ ཡང་ན་ བཀྲིས་སྒང་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་དང་ གྲོས་སནོ་
མ་འབད་བར་འབདཝ་མས་ཟེར་བཤད་ཅི། དབང་འཛིན་གྱིས་ གནད་དནོ་འདི་ཚུ་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ལུ་སབ་ཞིནམ་ལས་ ལེགས་
བཅོས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་བཙུགས་ནི་ཨིན།  

གནས་ཚད་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ཁ་གསལ་རྐྱབ་མི་ནང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་སྐྱེལ་
འདྲེན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་༡༩༩༩ ནང་གི་ འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་དང་རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་བརྡ་སནོ་ཚུ་ འབྲུག་གི་གནས་ཚད་ལས་ཁང་(རྒྱལ་ཡངོས་
ཀྱི་གནས་ཚད་ཚད་འཛིན་ལས་སྡེ)གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཅི་ཟེར་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ འབྲུག་གི་གནས་
ཚད་ལས་ཁང་གིས་ རྒྱུན་འགྲུལ་བརྡ་སནོ་གྱི་གནས་ཚད་ཆ་འཇོག་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་
གྱིས་ གནང་གྲོལ་འབད་མི་གནས་ཚད་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ནུག། དེ་མ་ཚད་ དབང་འཛིན་འདི་ འཁོར་ལམ་བརྡ་སནོ་གྱི་གནས་ཚད་
བཟ་ོམི་ ཁྱད་རིག་གི་ལས་བྱེད་སྡེ་ཚན་ཨིནམ་ལས་ འབྲུག་གི་གནས་ཚད་ལས་ཁང་གི་གནས་ཚད་དང་ འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་ནི་དནོ་ལུ་ 
གནད་དནོ་འདི་ འབྲེལ་ཡདོ་ལས་སྡེ་ཚུ་(ས་གནས་གཞུང་ཚུ་དང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ དེ་ལས་ དྲི་ཨེ་ཨེན་ཀྲི་ཨེ་ཀེ)དང་འབྲེལ་བ་
འཐབ་ནིའི་དནོ་ལུ་ འབྲུག་གི་གནས་ཚད་ལས་ཁང་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་ཨིན། བསྐྱར་བཟ་ོའབད་མི་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་
འདྲེན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་༢༠༢༡ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ འབྲུག་གི་གནས་ཚད་ལས་ཁང་གིས་ གནང་གྲོལ་འབད་མི་རྒྱུན་འགྲུལ་བརྡ་སནོ་གྱི་གནས་
ཚད་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡདོ། 
  

པར་རིས་༣༢ ། གནས་ཚད་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་ ལགཔ་
གིས་བཟ་ོབའི་འདོ་ལགོ་མིན་པའི་རྒྱུན་འགྲུལ་བརྡ་སནོ།  
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༣.༤  འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་ – ཉེན་སྲུང་ལན་པའི་འགྲུལ་འཁོར། 

ཉེན་སྲུང་ཅན་གྱི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་གིས་ ཐུག་རྐྱེན་བཀག་ནི་དང་ ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚབས་ཆེན་གྱི་རྨ་སྐྱོན་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ནི་
གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།  

༣.༤.༡  སྣུམ་འཁོར་ཚུ་གི་ཉེན་སྲུང་གི་གནས་ཚད་ཚུ།  

གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚད་ཅིག་ལས་མེད་མི་གུ་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་གྱངས་ཁ་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དང་ སའི་དབྱིབས་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སྣུམ་འཁོར་
ཐུག་རྐྱེན་གྱི་ཉེན་ཁ་བཀལ་མི་འདི་ ཚ་གྱངས་ཅན་ཅིག་ཨིན། སྣུམ་འཁོར་གྱི་གྱངས་ཁ་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དང་ སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་
མི་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ཉེན་སྲུང་གི་ཉུང་མཐའི་གནས་ཚད་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་
དགོས་མཁོ་བྱུང་སྟེ་འདུག། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ལོ་བསར་བཞིན་དུ་ སྣུམ་འཁོར་མང་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ནང་འདྲེན་འབད་དེ་འདུག། པར་
རིས་༣༣ པའི་ནང་སོན་དོ་བཟུམ་ འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྣུམ་འཁོར་ནང་འདྲེན་གྱི་གནས་སྡུད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༥ ཟླ་༧ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ གི་བར་ན་ སྣུམ་འཁོར་༣༤,༤༨༢ ནང་འདྲེན་འབད་དེ་འདུག།  

དེ་འབདཝ་ལས་ འཁོར་ལ་གྱི་མཐའ་འཁོར་དང་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ ཉུང་མཐའི་སྣུམ་འཁོར་གྱི་གནས་ཚད་གཞི་
བཙུགས་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ལན་པའི་སྣུམ་འཁོར་དང་འདྲེན་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་ཨིནམ་ལས་ འདི་
གིས་ འཁོར་ལམ་གྱི་ཉེན་སྲུང་ཡར་དྲག་གཏང་ཚུགས།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཉེན་སྲུང་ལན་པའི་སྣུམ་འཁོར་གྱི་ཐད་ཁར་ སྣུམ་འཁོར་ག་ནི་ལུ་ཡང་ ཉེན་སྲུང་གི་གནས་ཚད་
ཚུ་ ངེས་གསལ་འབད་དེ་མེད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་དབྱེ་བ་གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་ བཀག་
ཆ་འབད་ཡོདཔ་(ཀྲ་ཀྲ་ནེ་ནོ་འདི་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་བཀག་ཆ་འབད་ཡོདཔ་
དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཀྲ་ཀྲ་ནེ་ནོ་གཅིག་རྐྱངམ་གཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཔ) མ་གཏོགས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་
དབང་འཛིན་གྱིས་ འཁོར་ལོ་གཉིས་འབད་མི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ འབྲུག་པའི་འཁོར་ལམ་ཁར་འགྱོ་བཏུབ་པའི་སྣུམ་འཁོར་གྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ངོས་
འཛིན་མ་འབད་བས།  

ཉུང་མཐའི་ཉེན་སྲུང་གི་གནས་ཚད་ངེས་གསལ་མ་འབད་མི་འདི་ཡང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་༡༩༩༩ ཅན་
མའི་ནང་ལུ་ཡང་ ཐོན་རླུང་གི་གནས་ཚད་ཚུ་དང་ ཚོང་འབྲེལ་དང་འགྲུལ་པ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་མི་སྣུམ་འཁོར་གྱི་ཕྱི་གཟུགས་ཀྱི་གསལ་
བཀོད་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་གཙོ་བརོ་བཏོན་ནི་འདི་གི་ཨིན་པས། སྣུམ་འཁོར་གྱི་གནས་ཚད་ཚུ་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ཁྱད་རྣམ་གྱི་དགོས་མཁོ་

 པར་རིས་༣༣ ། སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༥ ཟླ་༧ པ་ལས་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ནང་འདྲེན་འབད་ཡདོ་པའི་ གནས་སྡུད་མཐངོ་སང་་།  

 
འབྱུང་ཁུངསཿ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འངོ་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྣུམ་འཁོར་ནང་འདྲེན་གྱི་གནས་སྡུད་ཀྱི་དབྱེ་དཔྱད་འབད་མི། 



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 62 

ཚུ་ འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༡༩༩༩ ཅན་མ་ ཡང་ན་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་
༡༩༩༩ ཅན་མའི་ནང་ཡང་མ་ཚུད་པས།   

འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༢༣ ལུ་ ‘ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ 
སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ནང་ཉེན་སྲུང་གི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ལུ་གཙོ་བརོ་བཏོན་ཐོག་ལས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་བཅའ་ཁྲིམས་༡༩༩༩ ཅན་
མ་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དོ་ཟེར་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། ཚར་ཅིག་ ཐག་བཏགོ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་འོང་མི་སྣུམ་འཁོར་ག་ར་ 
ཉེན་སྲུང་གི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ཚང་དགོ་ནི་ཨིན་པས’།   
དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ལན་པའི་སྣུམ་
འཁོར་རྐྱངམ་གཅིག་འགྲུལ་སྐྱོད་འཐབ་ཡོདཔ་ ངེས་བརྟན་
བཟོ་ནིའི་དནོ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་དཔྱད་ཡིག་དང་ 
སྒྲིག་གཞི་འདི་ ནམ་ཆ་འཇོག་འབད་ནི་ཨིན་ན་གསལ་ཏོག་
ཏོ་ཅིག་མིན་འདུག།   

སྣུམ་འཁོར་གྱི་དོན་ལུ་ ཉེན་སྲུང་གི་གནས་ཚད་གཞི་
བཙུགས་མ་འབད་མི་འདི་གིས་ སྣུམ་འཁོར་གསརཔ་ནང་
འདྲེན་འབད་མི་ཚུ་ དགོས་མཁོའིཉེན་སྲུང་ཚུ་མེད་པར་
འབག་སྲིད་ནི་ཨིན་པས། འདི་གིས་ སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་ཉེན་ཁ་ཡར་སེང་འབད་དོ་ཡོདཔ་དང་ འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཚེ་ལས་འདས་
ནི་དང་ ཚབས་ཆེན་གྱི་རྨ་སྐྱོན་བྱུང་ནི་ དེ་ལས་ ཁུངས་མཐུན་གྱི་ལུས་རྟེན་ལུ་གནོདཔ་ཨིན།   

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་གནས་ཚད་འདི་ སྣུམ་འཁོར་བཟ་ོསྐྲུན་
འབད་མི་ཚངོ་ལས་ཚུ་གིས་ བཟ་ོའངོ་ཟེར་ཨིན་པས། འབྲུག་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་བཟ་ོསྐྲུན་འབད་མི་ཚངོ་ལས་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ང་བཅས་
ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ས་ོསའོི་གནས་ཚད་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བཀོད་མི་ ཉེན་སྲུང་གི་གནས་ཚད་ལུ་གནས་ད།ོ འདི་གུ་ འབྲུག་ལུ་འབག་མི་སྣུམ་
འཁོར་ཚུ་ག་ར་ ཨེན་སི་ཨེ་པི་གནས་ཚད་དང་མཐུནམ་སྦེ་ཡདོ། ད་ོརུང་ དབང་འཛིན་གྱིས་བཀོད་མི་ནང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་
སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་འདི་ ཨེ་པི་ཨར་ཨེས་ཨོ་གི་འཐུས་མི་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ཨེ་པི་ཨར་ཨེས་ཨོ་གི་གནས་ཚད་ལུ་འཁྲིལ་བསྟུན་
འབད་ད་ོཟེར་ཨིན་པས། 

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ སྒྲིག་གཞི་༢༠༢༡ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ འཁོར་ལ་ོ
གཉིས་འབད་མི་གི་དགོས་མཁོའི་ཉེན་སྲུང་(ཉེན་སྲུང་གི་ཞྭམ་ོདང་ རྒྱབ་སྒ་ ཉེན་སྲུང་གི་ལག་ཤུབས་ གྱོན་ཆས་)ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་
དེ་ཡདོཔ་དང་ དགོས་མཁོ་འདི་ཚུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་དང་ རྒྱུན་འགྲུལ་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་གིས་ 
བསར་སདོ་འབད་ནི་ཨིན།  

ལྷག་པར་དུ་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༢༡ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༢༡ ལུ་འགོ་འབྱེད་འབད་མི་ བསྐྱར་བཟ་ོའབད་བའི་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་
གྱི་སྒྲིག་གཞི་༢༠༢༡ ཅན་མ་འདི་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༢༢ ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན། རེ་ཞིག་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་
འཛིན་གྱི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་དང་ རྒྱུན་འགྲུལ་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་གོ་རྟགོས་འདི་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡདོ། ཚ་གྱང་བཀོད་མི་ག་ར་ 
བསྐྱར་བཟ་ོའབད་མི་སྒྲིག་གཞི་གི་འགོ་ལུ་ འསོ་ལན་གྱི་ཁྲིམས་དནོ་གྱི་ཐགོ་ལས་བསལ་འདི་ཡདོ།  

མཇུག་བསྡུའི་ཞལ་འཛམོས་སྐབས་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་བཀོད་མི་ནང་ བསན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་འདི་ 
སྣུམ་འཁོར་ནང་འདྲེན་འབད་ནི་གི་ཆོག་ཐམ་སདོ་མི་ལས་སྡེ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དབང་འཛིན་གྱིས་ ལྷན་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་

‘འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་མི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ནང་ airbags བཟུམ་
མའི་ཉེན་སྲུང་གི་ཁྱད་རྣམ་མེད་རུང་ ང་བཅས་ཀྱིས་ བཞུགས་ཐག་ལུ་གཙོ་བོར་བཏོན་
ཡོདཔ་དང་ དེད་གཡོགཔ་དང་ འགྲུལ་པ་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ བཞུགས་ཐག་བསམ་
དགོཔ་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱིས་ སྒྲིག་གཞི་ཚུ་འཕྲི་སོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་
ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ་པའི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་འོང་ནི་ཨིནམ་དང་ དེ་ནང་ དགོས་མཁོའི་
ཉེན་སྲུང་གི་གནས་ཚད་ཚུ་བཙུགས་ནི་ཨིན’། པེརེམ་པི་ཨ་དྷི་ཀ་རི། ལམ་འགྲུལ་གཙོ་
འཛིན་འགོ་དཔོན། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན། 

འབྱུང་ཁུངསཿ འབྲུག་རྒྱ་བསྒྲགས་ལས་འཛིན། 



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 63 

འབད་དེ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཉེན་སྲུང་གི་གནས་ཚད་ཀྱི་ཐད་ཁར་ ནང་འདྲེན་གྱི་ཆོག་ཐམ་མ་སདོ་པའི་ཧེ་མ་ དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྱད་
རིག་གི་ཉོག་མེད་སདོ་ནི་གི་འསོ་འབབ་ལྟ་ནི་ཨིན།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་སྒྲིག་གཞི་༢༠༢༡ ཅན་མ་གིས་ སྣུམ་འཁོར་ཚུ་གི་ཉེན་སྲུང་
གི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ གསལ་བཀོད་མ་འབདཝ་ཨིནམ་ཤེས་ཡོདཔ་ལས་ འཁོར་ལམ་གྱི་མཐའ་འཁོར་དང་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བརྩི་འཇོག་
འབད་དེ་ ཉུང་མཐའི་སྣུམ་འཁོར་ཉེན་སྲུང་གི་གནས་ཚད་འདི་ངེས་གསལ་འབད་དགོ་པའི་ནན་སྐུལ་འབདཝ་ཨིན།  

༣.༤.༢  ལམ་ཁར་གཏང་ནི་གི་འསོ་འབབ་ཡདོ་པའི་སྣུམ་འཁོར།  

འཕྲུལ་ཆས་ལཱ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་པའི་ སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་ཚུ་བཀག་ནི་དང་ མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ འཁོར་ལམ་བདའ་སྟེ་
གཏང་མི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ གནས་སངས་ལེགས་ཤོམ་དང་འོས་ལན་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་འོས་འབབ་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་
འབད་ནི་འདི་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ལུ་ཡོད་པའི་ གལ་ཅན་གྱི་ལཱ་འགན་ཅིག་ཨིན། འདི་བཟུམ་མའི་དུས་
རྒྱུན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་འདི་གིས་ སྣུམ་འཁོར་ཚུ་གནས་ཚད་ལན་པར་ཡོདཔ་དང་ ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ 
འཁོར་ལམ་བདའ་སྟེ་གཏང་བཏུབ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་ཚུགས། སྣུམ་འཁོར་གྱི་འོས་འབབ་བརྟག་ཞིབ་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ 
ལམ་ཁར་གཏང་ནི་གི་འོས་འབབ་ཡདོ་པའི་ ལག་ཁྱེར་སོདཔ་ཨིན།  

༣.༤.༢.༡  སྣུམ་འཁོར་འསོ་འབབ་བརྟག་དཔྱད། 

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་སྒྲིག་གཞི་༡༩༩༩ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ 
སྣུམ་འཁོར་ཚུ་གི་འོས་འབབ་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་༥ པའི་བཀོད་མི་ལྟར་དུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་ཨིན་པས། སྣུམ་འཁོར་འོས་འབབ་ཀྱི་
ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་འབྱུང་གྲངས་འདི་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་དབྱེ་བ་དང་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ལོ་ཚད་ལུ་གཞི་བཞག་དགོཔ་ཨིན།  

ཞིབ་དཔྱད་འབད་མི་གིས་ འཁོར་ལམ་འོས་འབབ་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་མ་བྱིན་པའི་ཧེ་མ་ པར་རིས་༣༤ པའི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ དྲན་
ཐོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡདོཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། ལྷག་པར་དུ་ སྣུམ་འཁོར་ཞིབ་དཔྱད་འབད་མི་ཚུ་གིས་ འོས་ལན་ཐོག་
ལས་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཚུགས་ནིའི་དནོ་ལུ་ ཉམས་མོང་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་དགོ་པའི་ཁར་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་སའི་ཐང་/ས་
ཁོངས་འོས་བདེན་བདེན་སྦེ་དགོ།  

     ཐིག་ཁྲམ་༥ ། ལམ་ཁར་གཏང་བཏུབ་པའི་འོས་འབབ་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་བྱུང་གྲངས། 
སྣུམ་འཁོར་གྱི་དབྱེ་བ། བྱུང་གྲངས། 
གླ་འཁོར་ཚུ་ཚུད་དེ་ ཚངོ་འབྲེལ་གྱི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ། ཟླ་ངོ་དྲུག་རེ་བར་ན། 
སྣུམ་འཁོར་གྱི་དབྱེ་ག་ར། ལོ་བསར་བཞིན་དུ། 

 

 



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 64 

དེ་གུ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་གིས་ཡང་ དུས་རྒྱུན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ལག་ཁར་གཏང་བཏུབ་པའི་འོས་
འབབ་མ་མཐོང་པ་ཅིན་ སྣུམ་འཁོར་འདི་ཚུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ནང་ འོས་འབབ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་
གཏང་དགོ།  

ཨིན་རུང་ སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་དབྱེ་བ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་མ་གཏོགས་ ལོ་ཚད་ལུ་མ་ལྟ་བར་བརྟག་ཞིབ་འབད་དེ་འདུག། འཁོར་
ལམ་གྱི་འོས་འབབ་ཀྱི་ཆ་གནས་འདི་ཡང་ སྣུམ་འཁོར་གསརཔ་ཨིན་རུང་ ལོ་ངོ་༡༥ ལྷག་སོང་མི་ཨིན་རུང་  ག་ར་ལུ་ལོ་ངོ་གཅིག་བྱིན་
དོ་ཡོདཔ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་རྙིངམ་འགྱོ་མི་ཚུ་ འཕྲུལ་རིག་གི་གནོད་པ་མངམ་འབྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན་པས། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༢༠ གི་རྒྱུན་
འགྲུལ་ཉེས་སོད་ཀྱི་དབྱེ་དཔྱདནང་ལུ་ དེད་གཡགོཔ་ཚུ་གིས་ ཁྲོམ་/གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་ སྣུམ་འཁོར་མེདཔ་ཐལ་མི་ཚུ་བདའ་སྟེ་ ཉེས་
སོད་འབད་བའི་གནད་དོན་ཚུ་སོན་ཡདོཔ་ལས་ འདི་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་འཁོར་ལམ་འོས་འབབ་བརྟག་དཔྱད་འབད་དེ་བཀག་འཛིན་འབད་
དགོཔ་ཅིག་ཨིན་པས། དབྱེ་དཔྱད་འདི་ནང་ འཁོར་ལམ་འོས་འབབ་ཀྱི་ཆ་གནས་མེད་པའི་ཉེས་སོད་ཀྱི་གནས་སངས་༤༡༦ གསལ་སོན་
འབད་ཡི།  

དེ་མ་ཚད་ ས་གནས་ལྟབསྐོར་ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ མི་སོབས་དང་ ས་ཁོངས་དཀོན་དྲགས་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ སྣུམ་འཁོར་ཞིབ་
དཔྱད་པ་ཚུ་གིས་ སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ཁྱད་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་མེད་པའི་ཤེས་རོྟགས་བྱུང་ཡི། གནས་
སངས་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ སྣུམ་འཁོར་ཞིབ་དཔྱད་འབད་མི་ཚུ་གིས་ མིག་ཏོ་གིས་ལྟཝ་ཙམ་ཅིག་གི་བརྟག་ཞིབ་འབད་དེ་ འཁོར་ལམ་
འོས་འབབ་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་སོད་དོ་ཡོདཔ་དང་ འཕྲལ་འཕྲལ་སྦེ་ སྣུམ་འཁོར་ཇོ་བདག་ཚུ་གིས་ ཁ་གིས་ཁ་གསལ་རྐྱབ་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
སོད་དེ་འདུག།   

      པར་རིས་༣༤ ། སྣུམ་འཁོར་འསོ་འབབ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་དནོ་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དྲན་ཐ།ོ  

  

འབྱུང་ཁུངས་: ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་འགྲུལ་འཁོར་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དེབ་ཆུང་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་གསལ་སནོ་
འབད་ཡདོཔ། 
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དཔེར་ན་ པར་རིས་༣༥ པའི་ནང་སོན་དོ་བཟུམ་ སྣུམ་འཁོར་འོས་འབབ་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་འདི་ ཐིམ་ཕུག་ ལུང་ཕོགས་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་
སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ཡིག་ཚང་གི་སོ་ལོགས་ཁའི་ སྣུམ་འཁོར་བཀག་སའི་ས་གོ་ཆུང་ཀུ་འདི་ནང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་འདུག། 
སྣུམ་འཁོར་སའི་ས་ཁོངས་འདི་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ནང་ ཞབས་ཏོག་ལེན་པར་འོང་མི་ཚུ་གི་སྣུམ་མའཁོར་
བཞག་ས་དང་ སྣུམ་འཁོར་འོས་འབབ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ གཉིས་ཆ་རའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག།  

ས་འཛིངས་ཅན་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཡོད་པའི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་
ནང་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་གི་ཚུལ་མཐུན་གྱི་མཁོ་ཆས་མེད་པའི་ཁར་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་པ་ཡང་མིན་འདུག། དེ་མ་ཚད་ 
རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ དུས་རྒྱུན་ ཡང་ན་ གཞུང་ལམ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ཕྱི་གཟུགས་
བཙའ་ཆགས་ཆགསཔ་དང་ འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་སྐད་ དེ་ལས་ བཙོག་རླུང་ཐོན་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འཁོར་ལམ་གྱི་འོས་འབབ་མེད་མི་ཚུ་ 
ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་མིན་འདུག།  

སྣུམ་འཁོར་གྱི་བརྟག་དཔྱད་ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡན་ལ་ག་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ བརྟག་དཔྱད་འབད་སའི་ས་
ཁོངས་རྐྱབ་ནིའི་རེ་འདུན་བསྐྱེད་དེ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྣུམ་འཁོར་འོས་འབབ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་
འདི་ ཕྱིར་སོད་འབད་ནི་གི་གདམ་ཁ་དང་གཅིག་ཁར་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འདྲེལ་ལྷན་ཁག་ལུ་ གྲོས་འཆར་བཙུགས་ཡོད་རུང་ ད་ལྟོ་
ཚུན་ཚོད་གྲུབ་འབྲས་ག་ནི་ཡང་མ་ཐནོ་པས།  

ཁོང་རའི་འགན་ཁུར་གཙོ་བོ་གི་མ་ཚད་པར་ སྣུམ་འཁོར་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཡང་ འཐེབ་བཀལ་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་
ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་ འོས་ལན་ཐོག་ལུ་མ་འབད་བས། ཁོང་ཚུ་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་བཙུགས་བཞག་འབད་ནི་དང་ གཞུང་ལམ་ཁར་ཞིབ་
དཔྱད་འབད་ནི། སྣུམ་འཁོར་གསརཔ་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི། སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནི་གི་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི། དེད་གཡོགཔ་དང་ ལྷབ་སང་
གི་ཆོག་ཐམ་པར་སྐྲུན་འབད་དེ་ སོད་ནི། སྣུམ་འཁོར་གྱི་བདག་དབང་སོ་སོར་གྱི་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི། ཆོག་ཐམ་ཚུ་ཆ་མེད་གཏང་ནི་དང་
ཐོ་བཀོད་འབད་ནི། གློ་བུར་ཉེན་འཚུབ་ཀྱི་གདོང་ལེན་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ལས་ཚན་འགོ་འཛིན་གྱི་ཞལ་འཛོམས་ལ་སོགས་པའི་འགན་
ཁག་ཚུ་འབག་བཅུག་སྟེ་འདུག།  

ད་ལྟོའི་ སྣུམ་འཁོར་འོས་འབབ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་གི་ལམ་ལུགས་འདི་ ཚད་ལང་མེད་མི་འདི་གིས་ ཉེན་སྲུང་དང་མ་ལན་པའི་སྣུམ་འཁོར་
གྱི་གྱངས་ཁ་ལེ་ཤ་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བཅུག་དོ་ཡོད་པའི་བརྡ་མཚོན་སནོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་གིས་ མཐའ་འཁོར་ལུ་ཉེན་ཁ་བཀལ་མི་
གི་མ་དོ་བར་ འཁོར་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་དང་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ལུ་ཉེན་ཁ་བཀལཝ་ཨིན་པས། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་རྒྱུན་
འགྲུལ་སྡེ་ཚན་གྱི་ ད་ལྟའོི་སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་གནས་སྡུད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་སྐྱོན་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་མི་འདི་ 
ཡར་སེང་འགྱོ་བའི་བསྒང་འདུག། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ཟླ་༡ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པ་ཚུན་ ལོ་ངོ་༥ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་
སྐྱོན་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སྣུམ་འཁོར་༢༧༢ ལུ་ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་ནུག།   

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁ་གསལ་རྐྱབ་མི་ནང་ གཡགོ་བཀོད་བཏུབ་པའི་ལ་ོཚད་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་
ཡདོ་པའི་ཚངོ་འབྲེལ་གྱི་སྣུམ་འཁོར་རྐྱངམ་གཅིག་མ་གཏགོས་ སྣུམ་འཁོར་ཚུ་གི་འསོ་འབབ་འདི་ ཕྱི་གཟུགས་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་ཨིནམ་དང་ 

པར་རིས་༣༥ ། སྣུམ་འཁོར་བཀག་སའི་ས་ཁོངས་འདི་ སྣུམ་འཁོར་བཀག་ས་དང་ སྣུམ་འཁོར་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ཡདོཔ། 
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ལ་ོཚད་ ཡང་ན་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་དབྱེ་བ་མེན་ཟེར་ཨིན་པས།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་སབ་མི་ནང་ འཁོར་ལམ་འསོ་འབབ་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སྣུམ་
འཁོར་ཞིབ་དཔྱད་པ་ཚུ་གིས་ འསོ་ལན་གྱི་ཕྱི་གཟུགས་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ ངེས་བརྟན་བཟཝོ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས། ལྷག་པར་དུ་ མེདཔ་ཐལ་
ཡདོ་པའི་སྣུམ་འཁོར་གཏང་མི་ལས་བརྟེན་པའི་ རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་ཉེས་སདོ་ཀྱི་ཐད་ཁར་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ བསྐྱར་གས་ོའབད་མ་
རནམ་ལས་བརྟེན་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དནོ་ལུ་མ་འབག་མི་ཚུ་འངོ་ནི་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ དབང་འཛིན་གྱིས་ གནད་དནོ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་
འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་འཐབ་འབད་ནི་ཨིན།  

སྣུམ་འཁོར་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ཐད་ཁར་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་འབད་བ་ཅིན་ ཉིན་བསར་བཞིན་དུ་ སྣུམ་
འཁོར་གྱི་གྱངས་ཁ་མང་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ གྱངས་ཁ་ཚད་ཅིག་ལས་མེད་མི་ སྣུམ་འཁོར་ཞིབ་དཔྱད་པ་ཚུ་གིས་ མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་དབྱེ་ཞིབ་
འབད་ནི་ནང་ ལཱ་ཁག་གཏངམ་མས་ཟེར་བཤད་ཅི། ཨིན་རུང་ ད་རེས་ ཉེར་མཁོའི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ད་ོཡདོཔ་དང་ ལམ་
འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་དང་ རྒྱུན་འགྲུལ་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་གིས་ གཞུང་ལམ་ཁར་ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་
ལུ་ ཁ་སྐོང་གི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་འདུག།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྣུམ་འཁོར་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་འདི་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡདོཔ་དང་ 
སྣུམ་འཁོར་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་དང་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་གཞི་ཁྲམ་ཨང་ཚུ་བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ཕྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་ ཚུལ་
མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡདོ། འདི་གི་དནོ་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཚང་ག་ར་ལུ་ 
སྒྲིག་མཐུན་ཐགོ་ལུ་ ཡིག་ཨང་ RSTA/TDD-02/2021-22/276 སྤྱི་ཚེས་༢༦/༡༠/༢༠༢༡ ཅན་མའི་ཐགོ་ལས་ བཀའ་རྒྱ་ཡང་
གནང་ཡདོཔ་དང་ འདི་ཚུ་ དམ་དམ་སྦེ་ལག་འཐབ་སྟེ་འདུག།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ས་ཁོངས་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་གྱི་ཐད་ཁར་ རྒྱལ་ཡངོས་གཞུང་
ཆས་ལས་ཁུངས་/དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ ད་ལྟའོི་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་སྣུམ་
འཁོར་བཀག་སའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་ས་ོལགོས་ཁར་ཡདོ་མི་ ས་ཁོངས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་གནང་བ་ཞུ་ཡི་ཟེར་བཤད་ཅི། རྒྱལ་ཡངོས་གཞུང་
ཆས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཉེན་སྲུང་གི་གནད་དནོ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ ས་ཁོངས་འདི་བྱིན་མི་ཚུགས་པས་ཟེར་བཤད་ནུག། ཨིན་རུང་ བར་པའི་
ས་ལུ་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་འགོ་བཙུགས་མི་འདི་གིས་ ལུང་བསན་ཟམ་པའི་སྣུམ་འཁོར་བཞག་ས་ལུ་ གོ་ཡངོས་ཏགོ་ཏ་ོབཟ་ོནུག།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལུང་ཕགོས་དང་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ག་རའི་ནང་ འསོ་ལན་གྱི་བརྟག་དཔྱད་
མཁོ་ཆས་ཚུ་དང་ལནམ་སྦེ་བཟ་ོབ་ཅིན་ འདི་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་ནང་ ཟད་སངོ་སམོ་གནས་འངོ་ཟེར་བཤད་ཅི། དེ་མ་ཚད་ བསྐྱར་བཟ་ོ
འབད་མི་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་༢༠༢༡ གིས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ལུ་ འདི་
བཟུམ་མའི་ཞབས་ཏགོ་ཚུ་ སྒེར་སྡེ་ལུ་སདོ་ཆོགཔ་སྦེ་ཡདོཔ་ལས་ དབང་འཛིན་གྱིས་ འ་ནཱི་ཞབས་ཏགོ་འདི་ ཕྱི་ཁར་སདོ་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་
འབད་ནི་ཨིན། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ འ་ནཱི་ཞབས་ཏགོ་ཚུ་ རངོ་ཁག་༢༠ ག་རའི་ནང་ ཕྱིར་སདོ་
འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ གནད་ཚད་ཚུ་དང་ དྲན་ཐ་ོ དེ་ལས་ ཁྱད་ཚད་ཚུ་གསར་བཟ་ོའབད་ནི་ཨིན།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་འདི་ འཕྲུལ་ཆས་མེདཔ་ཐལ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་
ཨིན་ཟེར་ཆ་བཞག་མི་འདི་ ཐུག་རྐྱེན་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ ངེས་ཐག་གཅད་མི་གི་ འཕྲུལ་རིག་དང་ མཁས་མཆོག་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་ཟེར་
བཤད་ཅི།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ལོ་ཚད་བཟོ་བ་ཅིན་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ཉེན་སྲུང་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མི་
འདི་ བསྐྱར་བརྗོད་འབདཝ་ཨིན། སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ལུ་ ཕྱི་གཟུགས་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་འབད་མི་འདི་གིས་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ཁྱད་རིག་གི་ནརོ་
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སྐྱོན་ཚུ་བདའ་མི་ཟུན་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཕྱི་གཟུགས་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་འབད་མི་འདི་ ཚད་ལང་ཅིག་མིན་འདུག།  

༣.༤.༢.༢  སྣུམ་འཁོར་གྱི་ལ་ོཚད་དང་ སྒྱུར་སརོ་གྱི་ལམ་ལུགས།  

ཐིག་ཁྲམ་༦ པའི་ནང་སོན་དོ་བཟུམ་ ཚོང་འབྲེལ་ལག་ལེན་གྱི་དནོ་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་སྣུམ་འཁོར་(གླ་འཁོར་དང་ འགྲུལ་པའི་
བཱསི)གི་ལོ་ཚད་འདི་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་སྒྲིག་གཞི་༡༩༩༩ ནང་ངེས་གསལ་འབད་དེ་འདུག། འདི་གི་ཤུལ་ལས་ ཆོག་
ཐམ་ཚུ་བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བར་ འདི་བཟུམ་མའི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ སྒེར་དོན་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ལག་ལེན་བཏུབ་ཨིན་པས།  

    ཐིག་ཁྲམ་༦ ། སྣུམ་འཁོར་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་ལ་ོཚད། 
སྣུམ་འཁོར། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་

སྒྲིག་གཞི་༡༩༩༩ ནང་གི་ སྣུམ་འཁོར་
ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་ལོ་ཚད།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་དང་ 
བཱསི་ཚངོ་ལས་འཐབ་མི་གི་བར་ན་ བསྐྱར་བཟ་ོའབད་མི་ 
ཁག་འབག་ཆིངས་ཡིག་ནང་གི་ སྣུམ་འཁོར་ལ་ོཚད།  

གླ་འཁོར། ལོ་ངོ་༩ །  
ཀྲོ་ཡོ་ཀྲ་ ཀོསི་ཀྲར་བཱསི། ལོ་ངོ་༡༤ ། ལོ་ངོ་༩ ། 
བཱས་(རྒྱ་གར་ལུ་བཟོ་མི་) ལོ་ངོ་༨ དང་ ལོ་ངོ་༡ གི་ཡུན་སེང་།  ལོ་ངོ་༧ ། 
སོབ་གྲྭ་/སྤེལ་ཁང་གི་བཱསི། ལོ་ངོ་༡༥ །  

འབྱུང་ཁུངསཿ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་སྒྲིག་གཞི་དང་ ཁག་འབག་ཆིངས་ཡིག་བསྐྱར་ཞིབ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཡདོཔ།  

སྣུམ་འཁོར་གྱི་ལོ་ཚད་དང་སོར་སྒྱུར་གྱི་ལམ་ལུགས་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་ལོ་ཚད་དང་ ཚོང་འབྲེལ་ལས་ སྒེར་གྱི་བདག་
དབང་ལུ་སོར་སྒྱུར་འབད་ནི་ དེ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ལོ་ཚད་རགོས་ནི་ཁྱད་ཚད་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་དགོ། འདི་བཟུམ་མའི་ལམ་
ལུགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཉེན་སྲུང་མེད་པའི་སྣུམ་འཁོར་གྱི་གྱངས་ཁ་ཚད་འཛིན་འབད་འོང་།   

ལག་ལེན་མ་འདྲཝ་གི་དོན་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ལོ་ཚད་བཟོ་མི་དང་ སོར་སྒྱུར་གྱི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་ གཤམ་གསལ་ཚུ་ཤེས་རོྟགས་བྱུང་ཡི།  

1. ཐིག་ཁྲམ་༦ པའི་ནང་ལས་ མངོན་གསལ་བྱུང་དོ་བཟུམ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་སྒྲིག་གཞི་༡༩༩༩ དང་ ལམ་
འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་དང་ འགྲུལ་པའི་བཱསི་གི་ཚོང་ལས་ཚུ་གི་བར་ནའི་ཆིངས་ཡིག་ནང་ རྒྱ་གར་དང་ 
ཀྲོ་ཡོ་ཀྲ་གཉིས་ཆ་རའི་ འགྲུལ་པའི་བཱསི་གི་ལོ་ཚད་འདི་ སོ་སོ་འདུག།  

2. སྒྲིག་གཞི་ནང་ལུ་ ཀྲོ་ཡོ་ཀྲ་མ་གཏོགས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁ་ལས་ནང་འདྲེན་འབད་མི་ འགྲུལ་པའི་བཱསི་གི་ལོ་ཚད་
ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་མིན་འདུག།  

3. ངོ་མ་འབད་བ་ཅིན་ གནད་དནོ་ཞིབ་འཇུག་༡ པའི་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་ བཱསི་གི་ཇོ་བདག་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ཁོང་རའི་བཱསི་ཚུ་ 
ལག་ལེན་གྱི་ལོ་ཚད་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ཧེ་མ་ བཙོང་དོ་ཡོདཔ་དང་ བཱསི་འདི་ཚུ་ ལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་དང་  
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4. eRALIS གི་གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་མི་ལས་ མངོན་གསལ་བྱུང་དོ་བཟུམ་ ལག་ལེན་གྱི་ལོ་ཚད་ཚང་ཡོད་མི་ འགྲུལ་
པའི་བཱསི་ཚུ་ ད་ལྟོ་ཡང་ འགྲུལ་པའི་བཱསི་སྦེ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་༧ པའི་ནང་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་ལུ་
བཀོད་དེ་ཡདོ།  

 

5. གནད་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་མི་འདི་གིས་ སོབ་གྲྭ་དང་ སྤེལ་ཁང་ཚུ་ནང་ སྒྲིག་གཞི་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡདོ་པའི་ལག་ལེན་གྱི་ལོ་
ཚད་(ལོ་༡༥)ཚང་མི་བཱསི་༢༨ དེ་ཅིག་ཡོད་པའི་གསལ་སོན་བྱུང་ཡི།  

6. ལག་ལེན་གྱི་ལོ་ཚད་ཚང་པའི་སྐབས་ལུ་ གླ་འཁོར་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་ཨང་འདི་ གླ་འཁོར་ལས་སྒེར་འཁོར་ལུ་སྒྱུར་སོར་འབད་བའི་
སྐབས་ལུ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་བདའ་ཟུན་རུང་ འགྲུལ་པའི་བཱསི་ཚུ་ ལག་ལེན་ལོ་ཚད་ཚང་ཞིནམ་ལས་ སྒྱུར་སོར་འབད་མི་འདི་ 
བདའ་ཟུན་པར་ལཱ་ཁག་འདུག།  

7. ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་མེན་པའི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་(སྒེར་འཁོར་དང་གཞུང་འཁོར)གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་གྱི་ལོ་ཚད་མིན་འདུག། འ་ནཱི་
སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ སོད་མ་བཏུབ་སྦེ་མེདཔ་མ་ཐལ་ཚུན་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ནི་ཨིན་པས།  

གོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལས་འབྱུང་འབྱུངམ་འོང་ནི་མས།  

▪ སྒྲིག་གཞི་ནང་གསལ་ཏོག་ཏོ་མེདཔ་(ཀྲོ་ཡོ་ཀྲ་དང་ རྒྱ་གར་ལུ་བཟོ་མི་ཀཱར་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་བཀོད་ཡདོཔ་དང་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་
དོན་ལུ་མེན་པའི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ལུ་ལོ་ཚད་མེདཔ)།  

▪ སྒྲིག་གཞི་བསར་སོད་འབད་ནི་ནང་སབས་མ་བདེཝ་ཡདོཔ།  
▪ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ལོ་ཚད་དང་ སོར་སྒྱུར་གྱི་ལམ་ལུགས་ནང་ བྱ་རིམ་ཚུ་ངེས་གསལ་མ་འབདཝ།  

གནད་དནོ་ཞིབ་འཇུག་༡ པ། 
པར་ནང་ལུ་སོན་དོ་བཟུམ་ འ་ནཱི་བཱསི་འདི་(ཧེ་མ་འགྲུལ་པའི་བཱསི་སྦེ་ལག་
ལེན་འཐབ་མི) ཕེསི་བུག་ནང་ བཙོང་ནི་གི་དོན་ལུ་བཙུགས་ཏེ་འདུག། 
ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འགྲུལ་
པའི་བཱསི་གི་ལོ་ཚད་འདི་ རྒྱ་གར་ལུ་བཟོ་མི་འདི་ ལོ་༩ དང་ ཀྲོ་ཡོ་ཀྲ་
ཀོསི་ཀྲ་བཱསི་འདི་ ལོ་༡༤ ཨིན་པས། འ་ནཱི་བཱསི་འདི་ ཀོསི་ཀྲར་བཱསི་
ཨིནམ་དང་ འདི་གི་ལག་ལེན་གྱི་ལོ་ཚད་འདི་ ལོ་༡༤ ཨིནམ་ལས་ ལག་
ལེན་གྱི་ལོ་ཚད་མཇུག་བསྡུ་བསྡུ་ལུ་ དོ་རུང་ ལོ་དག་པ་ཅིག་འདུག་(ཕེསི་
བུག་ནང་བྱིན་མི་ལོ་ཚད་དང་འཁྲིལཝ་ད་)།    
བཱསི་གི་ཇོ་བདག་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་གྱི་ལོ་ཚད་མ་ཚང་པའི་ཧེ་མ་ གཞན་
མི་ལུ་བཙོང་ཞིནམ་ ཉོ་མི་ཚུ་གིས་ ལྟ་བཤལ་ཚོང་ལས་ཚུ་ནང་བཙུགས་
པའི་ཤུལ་ མེདཔ་མ་ཐལ་ཚུན་ ལོ་ཚད་དང་འཁྲིལ་མི་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་
མས།  

ཐིག་ཁྲམ་༧ ། འགྲུལ་པའི་བཱསི་ཚུ་ ལག་ལེན་གྱི་ལོ་ཚད་ཚང་ཡདོ་རུང་ ད་ལྟ་ོཡང་ འགྲུལ་པའི་བཱསི་སྦེ་ར་ཐ་ོབཀོད་འབད་དེ་ཡདོ་མི་ཚུ།  

སྣུམ་འཁོར། སྣུམ་འཁོར་གྱི་ལོ་ཚད། སྣུམ་འཁོར་གྱི་གྱངས་ཁ། 

ཀྲོ་ཡོ་ཀྲ་ཀོསི་ཀྲར་བཱསི། < ལོ་ངོ་༡༤ ། ༧ 
རྒྱ་གར་ལུ་བཟོ་མི་བཱསི། < ལོ་ངོ་༩ །  ༣༧ 
འབྱུང་ཁུངསཿ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་མི་ eRALIS རིམ་ལུགས་ཀྱི་གནས་སྡུད།  



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 69 

སྣུམ་འཁོར་རྙིངམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་གིས་ འགྲུལ་པ་ཚུ་ ཡང་ན་ འཁོར་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གི་ཉེན་སྲུང་ལུ་ ཉེན་ཁ་བཀལ་
མི་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་མ་དོ་བར་ བཙོག་རླུང་ལས་བརྟེན་ མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ཀྱི་ཚ་གྱང་ཅིག་ཡང་ཨིན། སྣུམ་འཁོར་གྱི་ལག་ལེན་
གྱི་ལོ་ཚད་འདི་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ལོ་གྲངས་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་རག་ལས་ནི་མེན་པར་ ལག་ལེན་འཐབ་སའི་ས་ཁོངས་དང་ དེད་གཡགོཔ་ ཆ་
ཤས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡདོ་མི་དང་ སོར་ཡོད་མི་ དེ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁྱད་པར་ཐོནམ་ཨིན།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁ་གསལ་རྐྱབ་མི་ནང་ ཁག་འབག་གི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ བཱསི་གི་ལ་ོཚད་མེན་
པར་ འགྲུལ་ལམ་བདའ་སྟེ་ འགྲུལ་སྐྱོད་འབད་ཆོག་པའི་ཁག་འབག་གི་དུས་ཡུན་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡདོ་ཟེར་ཨིན་པས།  

ད་ོརུང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁ་གསལ་རྐྱབ་མི་ནང་ བཱསི་ཚུ་གི་ལག་ལེན་གྱི་ལ་ོཚད་འདི་ བཱསི་གི་
སྤུས་ཚད་དང་ ཐནོ་རྣམ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གཉིས་ལུ་དབྱེ་(རྒྱ་གར་ལུ་བཟ་ོམི་དང་ རྒྱལ་སྤྱི་ནང་བཟ་ོམི་)སྟེ་ཡདོ་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་
འབདཝ་ལས་ སྒྲིག་གཞི་ནང་ལུ་ ཀོསི་ཀྲར་བཱསི་དང་ སྤྱིར་བཏང་གི་བཱསི་གི་ལ་ོཚད་རྐྱངམ་གཅིག་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡདོ།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་འབད་བ་ཅིན་ བཱསི་ལ་ལུ་ཅིག་ ལག་ལེན་གྱི་ལ་ོཚད་མ་ཚངམ་ལས་ ལག་ལེན་
འཐབ་ནི་ལུ་ ཉེན་སྲུང་མེདཔ་ལུ་འགྱུར་མས་ཟེར་ཨིན་པས། ཉེན་སྲུང་གི་དནོ་ལུ་ ཚངོ་ལས་པ་ཚུ་གིས་ འདི་བཟུམ་མའི་བཱསི་ཚུ་ བཱསི་
གསརཔ་གིས་ ཚབ་བཙུགས་འབད་ནི་གི་གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ད་ལྟ་ོཚུན་
ཚདོ་ ལྷན་ཐབས་འབད་དེ་འདུག། བཱསི་རྙིངམ་ཚུ་ སྤེལ་ཁང་ཚུ་དང་ སབོ་གྲྭ་ཚུ་ དེ་ལས་ ལྟ་བཤལ་ཚངོ་ལས་ཚུ་གིས་ཉོ་སྟེ་འདུག། དེ་
བཞིན་དུ་ འ་ནཱི་བཱསི་ཚུ་ སབོ་གྲྭ་དང་ སྤེལ་ཁང་ཚུ་ནང་ བཱསི་འདི་ཚུ་ འཁོར་ལམ་བདའ་སྟེ་གཏང་བཏུབ་པའི་རིང་ཀ་ ལག་ལེན་འཐབ་
བཅུག་ད་ོཡདོཔ་དང་ ཟླཝ་དྲུག་ལུ་ཚར་རེ་ འསོ་འབབ་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་ཨིན་པས།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་འབད་ཅིན་ ལ་ོངོ་༡༥ ལྷག་མི་(ད་ལྟའོི་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་
སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལ)བཱསི་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ eRaLIS སདོ་ལེན་ཚུ་བཀག་ཆ་འབདཝ་ཨིན་ཟེར་བཀོད་ཅི། ལས་འཆར་བཟ་ོསྟེ་ཡདོ་པའི་
འགྲུལ་པའི་བཱསི་གི་ཐད་ཁར་ ལག་ལེན་གྱི་ལ་ོཚད་ཡལོ་བའི་ཤུལ་ལུ་ འགྲུལ་པའི་བཱསི་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་བཅུག་ད་ོཡདོཔ་ཨིན། 
བཱསི་གི་ཚངོ་ལཱ་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་ དྲན་གས་ོདང་ བཱསི་ཚུ་གི་ཚབ་མ་བཙུགས་ནི་གི་གནང་བ་བྱིནམ་ཨིནམ་པས། ཨིན་རུང་ ལས་འཆར་ནང་
མ་ཚུད་མི་བཱསི་(སབོ་གྲྭ/སྤེལ་ཁང་གི་བཱསི་)ཚུ་གི་ ལ་ོཚད་འདི་ བསྐྱར་བཟ་ོའབད་མི་སྒྲིག་གཞི་ནང་ཆ་མེད་གཏང་ཡདོཔ་དང་ ལག་ལེན་
འདི་ཡང་ ཟླ་དྲུག་གི་ནང་འཁོད་ འསོ་འབབ་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་མི་ལུ་རག་ལས་ནི་ཨིན་པས།   

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ལན་གསལ་ནང་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་བཀོ་ནི་གི་སྲིད་བྱུས་མེད་མི་ལུ་བརྟེན་ འགྲུལ་པའི་
སྣུམ་འཁོར་མེན་མི་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་གྱི་ལ་ོཚད་བཀོད་དེ་མེད་ཟེར་བཤད་ཅི། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ས་
སྟེང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ལ་ོཚད་དང་ བཀོ་གཏང་ནི་གི་སྲིད་བྱུས་དགོ་པའི་ གྲོས་འདེབས་བཀོད་ནི་ཨིན་
པས།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོག་སྟེ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡདོཔ་ལས་ ཁག་འབག་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ ‘འགྲུལ་པ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་
སྣུམ་འཁོར་འདི་ ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་ཟླ་ཚེས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ལོ་ངོ་༧ (རྒྱ་གར་ལུ་བཟོ་མི་བཱསི་/ཊག་ཚུ) དང་ ལོ་ངོ་༩ (ནང་
འདྲེན་འབད་བའི་བཱསི་ཨིན་པ་ཅིན་)གྱི་ཤུལ་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག་ཟེར་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ཤེས་རོྟགས་བྱུང་ཡི།  
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་འབད་བ་ཅིན་ ལས་འཆར་བཟོ་བའི་བཱསི་ཨིན་རུང་ ཡང་ན་ ལས་འཆར་མེན་པའི་བཱསི་ཨིན་རུང་ 
འགྲུལ་པའི་བཱསི་གི་ལོ་ཚད་འདི་ ག་ར་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་ཨིན། འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་མེན་པའི་སྣུམ་འཁོར་
ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཡང་ ལག་ལེན་གྱི་ལོ་ཚད་ངེས་གསལ་འབད་དགོཔ་དང་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ལོ་གྲངས་དང་ སྒྱུར་སོར་ དེ་ལས་ བཀོ་གཏང་
ནི་གི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་དགོཔ་འདུག།  



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 70 

༣.༤.༣  འགྲུལ་པའི་བཱསི་ཚུ་གི་འགྲུལ་སྐྱོད་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་གོང་གི་སྔོན་དཔྱད།  

རོང་ཁག་ནག་འཁོད་ཀྱི་འགྲུལ་པ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ སྒེར་སྡེ་ཚུ་གིས་ཚོང་ལཱ་འཐབ་སྟེ་འདུག། ཁག་འབག་གན་ཡིག་ནང་ལུ་ 
ཚོང་ལཱ་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ མི་དམངས་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ཅན་དང་ བོ་གཏད་ཅན་ འཇོན་ཚད་ཅན་ ཡུན་བརྟན་
ཅན་དང་ བཙོག་རླུང་མེད་པའི་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་སོད་དགོ་པའི་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྱིན་དགོ་
པའི་ འགན་ཁག་བཀལ་ཏེ་འདུག།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་འདི་ ཁྲིམས་འཛིན་གྱི་འདུས་ཚོགས་ཅིག་འབདཝ་ལས་ འགྲུལ་པ་ཚུ་ལུ་གནས་ཚད་
མཐོ་བའི་ཉེན་སྲུང་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ འགྲུལ་སྐྱོད་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ ཁུར་ཆ་ཚད་འཇལ་
འབད་ནི་གི་ ལྟ་རོྟག་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལངམ་སྦེ་དགོཔ་ཨིན།  

ཨིན་རུང་ དངོས་འབྲེལ་བདེན་དཔྱད་འབད་མི་དང་ འགྲུལ་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་གུང་རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གཤམ་གསལ་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།  

༣.༤.༣.༡  འགྲུལ་སྐྱོད་མ་འབད་བའི་གོང་གི་ཞིབ་དཔྱད།  

འགྲུལ་པའི་བཱསི་ཚུ་གི་ཉེན་སྲུང་གི་དནོ་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་
འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ པར་རིས་༣༦ པའི་ནང་གསལ་སནོ་འབད་དེ་
ཡོད་དོ་བཟུམ་ དྲན་ཐོ་༡༩ ཡོད་པའི་ འགྲུལ་སྐྱོད་མ་འབད་བའི་གོང་གི་
ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་བཀང་ཤོག་འགོ་བཙུགས་ཏེ་འདུག། འགྲུལ་པའི་བཱསི་འདི་ 
འགྲུལ་སྐྱོད་འབད་ནི་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་མི་
གིས་ དེད་གཡགོཔ་ཚུ་སོ་རས་དང་ཆང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་མེད་ལས་
སོགས་པ་ དེད་གཡགོ་པའི་གནས་སངས་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ཞིབ་དཔྱད་བཀང་
ཤོག་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ལྟར་དུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་ཨིན།  

ཨིན་རུང་ ངོ་མ་འབད་བ་ཅིན་ པར་རིས་༣༧ པའི་ནང་ལས་མངོན་གསལ་
བྱུང་དོ་བཟུམ་ བཀང་ཤོག་འདི་ འགྲུལ་པ་གྱངས་ཁ་རྐྱབ་ནི་གི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་འདི་ ཤོག་འཛིན་བཙོང་སའི་
འབྲེལ་སྟེགས་ལས་ཡང་ཐབོ་དོ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ སྒོ་ར་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ཀྱིས་ཡང་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཚུགས་པས།  

གནས་སངས་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ དེད་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ འགྲུལ་པའི་གྱངས་ཁ་རྐྱངམ་གཅིག་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ལག་རྟགས་བཀོད་དོ་
ཡོདཔ་དང་ གནས་སངས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ བཱསི་ཚུ་ དེད་གཡོགཔ་ཁོང་ར་གིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ བཀང་ཤོག་འདི་བཙུགསཔ་ཨིན་
པས། འདི་གིས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ འགྲུལ་སྐྱོད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ཞིབ་དཔྱད་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་
ནི་མེད་པའི་བརྡ་མཚོན་སནོམ་ཨིནམ་དང་ འདི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལྟ་སྐོར་འབད་མི་ ཡན་ལག་དང་ ལུང་
ཕོགས་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོད་པའི་བཀང་ཤོག་ཚུ་དང་ དྲན་ཐོ་ཚུ་ལུ་ལས་ཡང་ ཧ་གོ་ཚུགས་
པས།  

གནད་དོན་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ འགྲུལ་སྐྱོད་མ་འབད་
བའི་ཧེ་མ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡདོཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ བཱསི་འཐོན་འཛུལ་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ ག་ཚུད་སྦེ་ལྟ་སྐོར་འབད་བའི་
སྐབས་ལུ་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་གིས་ཡང་ ལྷན་ཐབས་འབདཝ་ཨིན། འདི་གི་རྒྱབ་རྟེན་འདི་ གནད་དནོ་ཞིབ་འཇུག་༢ པའི་ནང་གསལ་
བཀོད་འབད་དེ་ཡདོ།  

པར་རིས་ས༣༦ ། འགྲུལ་སྐྱོད་མ་འབད་བའི་གོང་གི་ འགྲུལ་པའི་བཱསི་
གི་ཞིབ་དཔྱད་བཀང་ཤགོ།  
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དེ་མ་ཚད་ འགྲུལ་པའི་བཱསི་ཚུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ལས་ ཐག་རིང་སའི་ས་ཁོངས་
ཚུ་ནང་བཞག་ས་ལས་ཕར་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ འགྲུལ་སྐྱོད་མ་འབད་བའི་གོང་གི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་
ནི་མིན་འདུག། གནད་དོན་འདི་ གནད་དནོ་ཞིབ་འཇུག་༣ པའི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད། གནད་དནོ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡ 
པའི་ཚེས་༢༨ ལུ་ འབྲུག་གི་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་(http://www.bbs.bt/news/?p=127549)ནང་ཡང་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།  

ཕྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་ཁར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལས་༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་eRALIs གི་
གནས་སྡུད་ཚུ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཡི། པར་རིས་༣༧ པའི་ནང་གསལ་སནོ་འབད་དོ་བཟུམ་ གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་ནང་ལུ་ བཱསི་བར་མ་
༤༠༥ དང་ ཆེ་བ་༡༨༨ ལུ་ འགྲུལ་པ་འཐེབ་འབག་མི་ལུ་ ཉེས་ཆད་བཀལ་ཡོད་པའི་གསལ་སོན་བྱུང་ཡི།  

གནད་དནོ་ཞིབ་འཇུག་༣ པ།  

བུམ་ཐང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ནང་ ལྟ་སྐོར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་དང་མོང་སྒར་གྱི་བར་ན་ འགྲུལ་
སྐྱོད་འབད་མི་བཱསི་ལ་ལུ་ཅིག་ ཆུ་མིག་རྒེད་འོག་གི་ ནང་གར་གཡུས་ཚན་ནང་ཞག་སོད་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ནང་གར་འདི་ ལྕམ་ཁར་ཁྲོམ་ཁར་ཡོད་པའི་  
 
ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༨ ཀྱི་ས་ཁར་ཆགས་ཏེ་འདུག། ནང་གར་འདི་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ 
ལས་ཐག་རིང་སར་ཨིནམ་ལས་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ བཱསི་ལྷོད་པའི་ཤུལ་ལུ་དང་ མ་འགྱོ་བའི་གོང་ལས་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་མིན་འདུག། འདི་མ་ཚད་ ནང་
གར་ལུ་ ཞག་ཉལ་སའི་སོད་གནས་(ཟ་ཁང་)གཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་པའི་ ཉོགས་བཤད་ཚུ་ཡང་བཀོད་དེ་འདུག། འགྲུལ་སྐྱོད་འབད་ནི་གི་དུས་ཚོད་ཡང་ དེད་
གཡོགཔ་ཚུ་གི་ལག་པར་ཡོདཔ་ལས་ འགྲུལ་པ་ཚུ་ལུ་བྱ་སབས་མ་བདེཝ་ཐོན་དོ་ཡོད་པའི་ ཤེས་རྟགས་ཡང་བྱུང་ཡི།  

ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་ཡང་ ལྕམ་མཁར་ཁྲོམ་ཁར་བཀག་མི་བཱསི་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ བཱསའི་ལྷོད་པའི་ཤུལ་མ་དང་ འགྲུལ་སྐྱོད་འགོ་མ་
བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་ཚུ་ གཅིག་མཚུངས་མིན་འདུག། 

གནད་དནོ་ཞིབ་འཇུག་༢ པ། 
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༠ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འགྲུལ་པའི་བཱསི་ཚུ་འགྲུལ་སྐྱོད་མ་འབད་བའི་གོང་གི་ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་ལྟ་ནིའི་དོན་
ལུ་ ཐིམ་ཕུག་བཱསི་གི་འཐོན་འཛུལ་ས་གོ་ནང་ལྟ་སྐོར་འབད་ཡི། ཐིམ་ཕུག་ལས་ དབང་འདུས་འགྱོ་མི་བཱསི་འདི་ ལས་འཆར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འགྲུལ་སྐྱོད་འབད་ནི་
གི་གྲ་སྒྲིག་འབད་བའི་བསྒང་འདུག། ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ འོག་གི་པར་རིས་ནང་སོན་ཡོད་དོ་བཟུམ་ བཱསི་གི་འཁོར་ལོ་ཚུ་ 
གནས་སངས་སྐྱོ་དྲགས་སྦེ་ཡོད་པའི་ཁར་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ ས་གནས་ཁར་མེད་པར་ འགྲུལ་སྐྱོད་མ་འབད་
བའི་གོང་གི་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་བཀང་ཤགོ་གུ་ མཚན་རྟགས་ཡང་བཀོད་ནུག།  
དྲི་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཱསི་འདི་ལོག་སྟེ་འོང་པའི་སྐབས་ལུ་ འཁོར་ལོ་ཚུར་སོར་དགོ་པའི་ཁ་ཚིག་
བཞག་ཐོག་ལས་ གཏང་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ཅི།  
ཚུལ་མཐུན་དང་ དུས་རྒྱུན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་མ་འབད་བར་ འདི་བཟུམ་མའི་གནས་སངས་ནང་ བཱསི་ཚུ་འགྲུལ་སྐྱོད་འབད་བཅུག་མི་འདི་གིས་ འགྲུལ་པ་ཚུ་གི་ཉེན་
སྲུང་ལུ་གནོད་པ་རྐྱབ་སྟེ་འདུག།  
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འདི་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་གིས་ འགྲུལ་སྐྱོད་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་
ཧེ་མ་ཞིབ་དཔྱད་མ་འབད་མི་དང་ སྒྲིག་གཞི་ཚུ་བསར་སོད་མ་འབད་མི་ལས་
བརྟེན་བྱུང་ནུག། གནད་དོན་འདི་གིས་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་འགྲུལ་པ་
ཚུ་ལུ་ཉེན་ཁ་བྱུང་ནི་ཨིན་པས།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལན་གསལ་བཀོད་
མི་ནང་ གནད་དནོ་འདི་བསལ་ནིའི་དནོ་ལུ་ ཁོང་གིས་ བརྡ་དནོ་འཕྲུལ་རིག་
དང་བརྒྱུད་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་དང་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་དང་
གཅིག་ཁར་ ཡངོས་འབྲེལ་ཐགོ་ལས་ འགྲུལ་སྐྱོད་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་གོང་
ལས་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཐབས་ལུ་ སྒོ་ར་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་
(CPMS)དང་ eRaLIS མཉམ་སྡེབ་འབད་ཐབས་ཀྱི་གྲོས་བསྟུན་འབད་
བའི་བསྒང་ཡདོ་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ལས་འབྲེལ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་
དང་ དུས་རྒྱུན་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ལམ་སནོ་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ འགྲུལ་སྐྱོད་
འགོ་མ་བཙུགས་པའི་གོང་གི་ཞིབ་དཔྱད་དང་ ལྷདོ་པའི་ཤུལ་མའི་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་ཨིན་པས།  

གནད་དནོ་ཞིབ་འཇུག་༣ པའི་ཐད་ཁར་ལྷདོཔ་ད་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཱསི་གི་ཚངོ་ལཱ་འཐབ་མི་དང་ 
འགྲུལ་པ་གི་སབས་བདེ་སྡུག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྕམ་མཁར་ ཡང་ན་ ནང་གར་ལུ་ཞག་སདོ་ནི་གི་གདམ་ཁ་བྱིན་ཏེ་ཡདོ་ཟེར་ ཁ་གསལ་
རྐྱབ་ཅི།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཞིབ་རྟགོ་འདི་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་ འགྲུལ་སྐྱོད་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་
དང་ ལྷདོ་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་འདི་ ངེས་པར་དུ་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཟ་ོནུག། དེ་མ་ཚད་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་
འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ འགྲུལ་པའི་བཱསི་ནང་འཛུལ་ཏེ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡདོཔ་དང་ སྣུམ་འཁོར་ཞིབ་དཔྱད་པ་ཚུ་གིས་ 
ས་གནས་ས་ོས་ོཚུ་ལས་འཛུལ་ཏེ་ ཧང་ཏ་ོམར་ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་ཡང་འབདཝ་ཨིན་པས། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་
གྱིས་ བཱསི་གི་དེད་གཡགོཔ་ཚུ་ལུ་ གོ་རྟགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཡང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནུག།  

སྒོ་ར་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་དང་མཉམ་སྡེབ་འབད་མི་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱིས་ འགྲུལ་པ་འཐེབ་འབག་མི་གི་དཀའ་
ངལ་འདི་ ཧ་ལམ་ཅིག་བསལ་ཚུགས་ནི་ཨིན་རུང་ འགྲུལ་སྐྱོད་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་འདི་ ས་གནས་ཁར་ར་
བདེན་དཔྱད་འབད་དགོཔ་འཐོན་ནི་ཨིན་པས། གནད་དོན་ཞིབ་འཇུག་༣ པའི་ནང་ལུ་ ད་ལྟོའི་ས་གནས་འདི་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ལས་
ཐག་རིང་ས་ཨིནམ་ལས་ འགྲུལ་སྐྱོད་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་གི་འསོ་འབབ་མེད་པའི་སྐོར་ལས་བཤདཔ་ཨིན། 
དེ་འབདཝ་ལས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཐུག་རྐྱེན་གྱི་ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ དྲན་ཐོ་༡༩ 
ཡོད་མི་བཀང་ཤོག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འགྲུལ་སྐྱོད་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།   

༣.༤.༣.༢  འགྲུལ་པའི་ཁུར་ཆའི་ལྗིད་ཚད། 

ཁྲིམས་དོན་༢.༢༥ པ། བཱསི་གི་ཚོང་ལཱ་འཐབ་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ བཟ་ོསྟེ་ཡོད་མི་ ཁག་འབག་གན་ཡིག་(སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༤ པའི་ཧེ་
མ་གི་ཁྲིམས་དོན་དང་ གསར་ཤོས་)ནང་གི་ ཁུར་ཆའི་འཐུས་ཀྱི་ནང་ལུ་ 

✓ འགྲུལ་པ་ཚུ་གིས་ རང་དང་གཅིག་ཁར་ ཁུར་ཆ་ཀེ་ཇི་༢༠ རིན་མེད་སྦེ་འབག་ཆོག། ཁུར་ཆའི་ཚད་འཛིན་དང་འཁྲིལ་ ཁུར་ཆ་
འཐེབ་ཀྱི་ཐད་ཁར་ ཀེ་ཇི་༡༠ རེ་ལུ་འཐུས་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་རེ་ལུ་ ཕྱེད་ཀྲམ་༡༠ རེ་ཕོག།  

པར་རིས་༣༧ ། འགྲུལ་པའི་བཱསི་བར་མ་དང་ཆེ་བ་གིས་ འགྲུལ་པ་འཐེབ་
འབག་ཡདོ་པའི་ཉེས་སདོ། 

བཱསི་ཆེ་བ་ཚུ། བཱསི་བར་མ་ཚུ། 
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✓ ལག་རྟགས་སྦེ་བསྐྱལ་མི་ཁུར་ཆ་གི་ཐད་ཁར་ ཀེ་ཇི་༡ ལུ་འཐུས་ཡང་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་རེ་ལུ་ཕྱེད་ཀྲམ་༡༠ རེ་ཕགོ། ཨིན་རུང་ 
ཡོངས་བསོམས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་འདི་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་ ཁུར་ཆའི་ལྗིད་ཚད་མཐོ་ཤསོ་ལས་བརྒལ་ནི་མི་ཆོག།  

གེ་གུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་བརྒྱུད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༤ པའི་
ཚེས་༢༤ ལུ་ ཡིག་ཨང་ RSTA/TD-03/2018/063 ཅན་མའི་ཐགོ་ལས་ དུས་མཐུན་བཟོ་ཡདོ་པའི་ ཁུར་ཆའི་འཐུས་ཀྱི་གསལ་
བསྒྲགས་ནང་ལུ་ཿ 

✓ འགྲུལ་པ་གང་རུང་གིས་ འགྲུལ་པའི་སྐྱེལ་འདྲེན་ཞབས་ཏོག་ནང་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁུར་ཆ་ཀེ་ཇི་༢༠ འཐུས་མ་སོད་
པར་འབག་ཆོག།  

✓ ཁུར་ཆ་ཀེ་ཇི་༢༠ ལས་ལྷག་སྟེ་འབག་པ་ཅིན་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་རེ་ལུ་ ཁུར་ཆ་ཀེ་ཇི་རེ་གི་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་༠.༡༠ ཡང་ན་ ཕྱེད་
ཀྲམ་༡༠ རེ་ཕོག། འགྲུལ་པ་མེད་པའི་ལག་རྟགས་ཨིན་པ་ཅིན་ རིན་གོང་ཅོག་གཅིགཔ་ཨིན་རུང་ ཀེ་ཇི་༢༠ གི་ཐོབ་ཐངས་མ་བརྩི་
བར་ཨིན།  

ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཀྱི་ཤུལ་ལས་ ཁག་འབག་གན་ཡིག་
གུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་མི་ ཁུར་
ཆའི་འཐུས་འདི་ མ་བཙུགས་པས། དེ་མ་ཚད་ དངོས་
འབྲེལ་བདེན་དཔྱད་དང་ འགྲུལ་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ དྲི་
བ་དྲིས་ལན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ པར་རིས་༣༨ པའི་ནང་
སོན་ཏེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ བཱསི་བཞག་སའི་ས་གོ་ཚུ་ནང་ ཁུར་
ཆ་ཚུ་གི་ལྗིད་ཚད་འཇལ་ནི་གི་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་མེད་པའི་
བདེན་ར་ཐོབ་ཅི།  

ཁུར་ཆ་གི་འཐུས་ཚུ་ ལག་རྟགས་སྤུར་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་
དང་ དེད་གཡོག་ཚུ་གི་ལྟ་ཐངས་ལུ་རག་ལས་ཏེ་འདུག། 
འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ འགྲུལ་པ་མེད་པར་ གཏང་མི་ལག་
རྟགས་ཀྱི་འཐུས་ཚུ་ཡང་ ངེས་བདེན་གྱི་ལྗིད་ཚད་མེན་པར་ 
དེད་གཡོག་པའི་དབང་ཚད་ལུ་རག་ལས་ཏེ་འདུག།  

ལོག་ཅིག་ལས་ དེད་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ཁོང་གིས་འབག་
ཚུགས་པའི་ ཁུར་ཆའི་དབྱེ་བ་དང་ ལྗིད་ཚད་ཀྱི་དབང་ཚད་
ཧྲིལ་བུམ་ཡདོ་པའི་ཤེས་རོྟགས་བྱུང་མི་འདི་ གནད་དནོ་ཞིབ་
འཇུག་༤ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོད།  

 

 

པར་རིས་༣༨ ། འགྲུལ་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁུར་ཆའི་འཐུས་ཚུ་གི་དྲི་བ་དྲིས་ལན།  
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ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ ད་ལྟ་ོ འགྲུལ་པའི་ཁུར་ཆ་འདི་ ཀེ་ཇི་༢༠ ལས་
ལྷག་སྟེ་ཡདོ་པ་ཅིན་ ཀེ་ལ་ོམི་ཊར་རེ་ལུ་ ཁུར་ཆ་ཀེ་ཇི་རེ་གི་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་༠.༡༠ དང་ ཡང་ན་ འདི་གི་ཆ་ཤས་སྦེ་བཀལ་ད་ོཟེར་
ཨིན་པས། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ འ་ནཱི་འདི་ འཕྲ་ོམཐུད་དེ་ར་ གཅིག་མཚུངས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་
ཨིན།  
ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་བཀོད་མི་ནང་ འགྲུལ་པའི་བཱསི་ནང་འཛུལ་ཏེ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་འདི་ ཉེན་ཁ་
ཆུང་བའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ མ་ོབཏབ་ཐགོ་ལུ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡདོ་མི་འདི་ ལུང་ཕགོས་གཞན་མི་ཚུ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཟེར་ཨིན་
པས། འདི་གིས་ ཁོར་ཆ་ལྷག་འཐེབ་དང་ འཐུས་ དེ་ལས་ འགྲུལ་པའི་བདེ་ཉམས་དང་འབྲེལ་བའི་འགྲུལ་པའི་སྐྱེལ་འདྲེན་ཞབས་ཏགོ་
གི་གནད་དནོ་ཚུ་བསལ་ནི་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ འགྲུལ་སྐྱོད་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་དང་ ལྷདོ་པའི་
ཤུལ་ལས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་ དམ་དམ་སྦེ་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ཏེ་འདུག།  

རྩིས་ཞིབ་ཞིབ་རོྟགས་ཚུ་གིས་ ཁུར་ཆའི་འཐུས་ཚུ་ གཅིག་མཚུངས་སྦེ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་དང་ དེད་གཡོགཔ་ཁོང་ར་གིས་འབག་ཚུགས་
པའི་ཁུར་ཆའི་འཐུས་དང་དབྱེ་བ་ དེ་ལས་ ལྗིད་ཚད་ཀྱི་དབང་ཚད་ཧྲིལ་བུམ་ དེད་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ཡོད་མི་འདི་ ལེགས་བཅོས་འབད་
དགོཔ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཀོདཔ་ཨིན།  

༣.༤.༣.༣  གློ་བུར་སྨན་བཅོས་དང་ མེ་གསད་རྒྱ་རྫི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ བཱསི་ཚུ་གི་དུས་མཚམས་ཞིབ་དཔྱད།  

འདི་དང་འདྲཝ་སྡེ་ བཱསི་ཚོང་ལཱ་འཐབ་མི་དང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་བར་ནའི་ ཁག་འབག་གན་ཡིག་གི་
ཁྲིམས་དོན་༢.༡༩ (ཁ) པའི་ནང་ལུ་ ‘བཱསི་ག་རའི་ནང་ མི་གསད་རྒྱ་རྫི་དང་ གློ་བུར་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ལག་ཆས་ཚུ་དགོ་’ ཟེར་འཁོད་དེ་
འདུག། ལྷག་པར་དུ་ གན་ཡིག་གི་ཁྲིམས་དོན་༢.༡༨ པའི་ནང་ལུ་ ‘གལ་སྲིད་དེད་གཡོགཔ་གིས་ གནང་བ་ཡོད་པའི་ཤུགས་ཚད་ལས་

གནད་དནོ་ཞིབ་འཇུག་༤ པ། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༨ ཀྱི་དྲོ་པ་ ཐིམ་ཕུག་བཱསི་བཞག་སའི་འཐོན་འཛུལ་ས་ཁོངས་ནང་ ལྟ་སྐོར་འབད་
བའི་སྐབས་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ལས་མོང་སྒར་ལུ་འགྱོ་མི་ གདུག་སྐྱེལ་འདྲེན་བཱསི་འདི་ འགྲུལ་སྐྱོད་ཀྱི་དུས་ཚོད་ དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་༦ མ་རྡུང་པའི་ཧེ་མ་ འགྲུལ་པ་ཚུ་མ་
ལྷོད་པའི་ཧེན་ལས་ ཁུར་ཆ་གིས་གང་སྟེ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཅི། ཁུར་ཆ་ཚུ་ དེད་གཡོགཔ་གི་ཨིནམ་ཤེས་ཅི། འོག་གི་པར་རིས་ནང་སོན་དོ་བཟུམ་ འགྲུལ་པ་ཚུ་
གི་ཁུར་ཆ་ཚུ་ སོད་ཁྲིའི་བར་ལམ་བདའ་སྟེ་ བདེ་སྒྲིག་འབད་དེ་བཞག་ཡོདཔ་ལས་ ཕར་ཚུར་སར་ནི་དང་ བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ནི་ཨ་ཙི་ཅིག་ ཡང་ན་ མ་པ་ལས་
མེདཔ་སྦེ་འདུག།  
འདི་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཱསི་ཚུ་གི་འགྲུལ་སྐྱོད་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་གོང་གི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་མི་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་
དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་འགན་འཛིན་ག་ཡང་མེདཔ་དང་ ཡང་ན་ འགྲུལ་པའི་ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ འགྲུལ་པ་ཚུ་གི་བདེ་ཉམས་ཡང་ལྟ་རྟོགས་འབད་མི་
མེད་པའི་ངོས་འཛིན་ཡང་བྱུང་ཡི།  
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བརྒལ་ཏེ་གཏང་པ་ཅིན་ ཉེན་བརྡ་/དྲན་སྐུལ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བཱསི་ག་རའི་ནང་ ཤུགས་ཚད་ཚོར་འཕྲུལ་བཙུགས་ཏེ་དགོ་’ ཟེར་འཁོད་
དེ་འདུག།  
ཨིན་རུང་ དངོས་འབྲེལ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འགྲུལ་པའི་བཱསི་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ 
གློ་བུར་གྱི་མཁོ་ཆས་མེདཔ་དང་ བཱསི་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ དུས་ཚོད་ཡལོ་བའི་མེ་གསད་རྒྱ་རྫི་ཚུ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཅི།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ འགྲུལ་པའི་བཱསི་ཚུ་ འགྲུལ་སྐྱོད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་
དང་ ལྷདོ་པའི་ཤུལ་ལུ་ དེ་ལས་ ནང་ན་འཛུལ་ཏེ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་མི་འདི་གིས་ དགོས་མཁོ་འདི་ཚུ་གྲུབ་འངོ་ཟེར་བཤད་ཅི།  

འགྲུལ་པ་ཚུ་གི་ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁག་འབག་གན་ཡིག་འདི་ བསར་སོད་
འབད་ཡདོཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོཔ་འདུག།   

༣.༤.༣.༤ དེད་གཡགོ་པའི་གས་ོབའི་འསོ་ཁམས་དང་ས་ོརས་བརྟག་དཔྱད་ཚུ།  

མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཚོང་འབྲེལ་དེད་གཡོགཔ་ཚུ་གི་
སོ་རས་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་འདུག། ཆང་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་འཐུང་སྟེ་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནི་དང་ ཤུགས་ཚད་ལ་ས་བརྒལ་ཏེ་གཏང་ནི་
ཚུ་ལྟ་རོྟག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ནང་ དབུགས་དབྱེ་དཔྱད་འབད་མི་དང་ ཤུགས་ཚད་སྔོན་གསལ་གྱི་འཕྲུལ་
ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ འགྲུལ་པའི་བཱསི་གི་དེད་གཡོགཔ་ཚུ་གི་གསོ་བའི་འོས་ཁམས་ངེས་བརྟན་འབད་ནི་
གི་ ཐབས་ཤེས་སོ་སོ་ཅིག་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་བཤད་མི་ནང་ བཱསི་འཛུལ་འཐནོ་འབད་སའི་ས་ཁོངས་ནང་ འགྲུལ་པ་དང་ བཱསི་
གི་འགན་འཛིན་པ་གི་ཆ་ཚད་མཐ་ོདྲགས་ཡདོ་མི་ལས་བརྟེན་ འགྲུལ་སྐྱོད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་དང་ ལྷདོ་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་
ནི་ནང་གགོང་ལན་བྱུང་ད་ོཟེར་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྣུམ་འཁོར་ཞིབ་དཔྱད་པ་
ཚུ་གིས་ འགྲུལ་སྐྱོད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་དང་ ལྷདོ་པའི་ཤུལ་ལུ་ ངེས་པར་དུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡདོཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོནི་ཨིན། 

༣.༤.༤   ད་ོའབག་མི་སྣུམ་འཁོར་གྱི་ཉེན་སྲུང་།  

གངས་རི་གིས་བསྐོར་བའི་རྒྱལ་ཁབ་འབདཝ་ལས་ ས་རྩུབ་དྲགས་དང་འཁོར་ལམ་རྒྱ་ཆུང་ཀུ་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ སྣུམ་འཁོར་ཚུ་གི་ཉེན་
སྲུང་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ འགྲུལ་པ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་མི་ཚུ་དང་ དོ་སྐྱེལ་མི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ལུ་ གཙོ་བོ་བཏོན་དགོཔ་འདུག། དོ་སྐྱེལ་
མི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་གི་ཉེན་སྲུང་གི་ཐད་ཁར་ སྒྲིག་གཞི་སྒྲིང་སྒྲིང་འདུག། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ སྒྲིག་གཞི་
དང་འཁྲིལཝ་ད་ དོ་སྐྱེལ་མི་སྣུམ་འཁོར་གྱིས་ དོ་འབག་ནིའི་འདྲོང་ཚད་འདི་ བཟོ་སྐྲུན་ལས་སྡེ་གིས་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབག་དགོཔ་
ཨིནམ་ད་ དོ་སྐྱེལ་མི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་གིས་ དོ་གི་ལྗིད་ཚད་ བཟོ་སྐྲུན་ལས་སྡེ་གིས་ གྲོས་འདེབས་འབད་མི་ལས་ མངམ་འབག་མ་ཆོགཔ་
སྦེ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ དོ་སྐྱེལ་མི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་གིས་ ཅ་ཆས་དཔེར་ན་ བྱེམ་དང་རྡོ་ རྡོ་རུག་དང་ཅ་དངོས་གཞན་ཚུ་སྐྱེལ་འདྲེན་
འབད་བའི་སྐབས་ འཁོར་ལམ་བདའ་སྟེ་ འཛག་མི་འགྱོ་ནིའི་དནོ་ལུ་དང་ དོ་སྐྱེལ་མི་སྣུམ་འཁོར་གྱི་རྒྱབ་ལས་ དོ་ཚུ་ཐེབས་འཐོན་ཏེ་
ཡོད་པ་ཅིན་ དར་དམརཔོ་དཔྱང་དགོ་པའི་ཐད་དུ་ སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་དགོཔ་འདུག། དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ སྣུམ་འཁོར་དོ་འབག་
མི་ཚུ་གིས་ སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚད་དང་ལན་པའི་ལྗིད་ འབག་དོ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ ཨ་རྟག་ར་ལྟ་རོྟག་འབད་དགོཔ་འདུག། 
ཨིན་རུང་ ད་ལྟོའི་གནས་སྐབས་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ས་ཁོངས་དབྱེ་ཞིབ་སྐབས་ལུ་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་ གནས་སངས་ཚུ་མངོན་གསལ་བྱུང་
སྟེ་ཡོད་ཿ 
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༡) ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ དོ་སྐྱེལ་མི་སྣུམ་འཁོར་ལྟ་རོྟག་འབད་ནིའི་ ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་
དེ་མེདཔ་ལས་ དོ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ སྒྲིག་གཞིའི་དགོས་མཁོ་དང་
བསྟུན་ དོ་གི་ལྗིད་ཚད་ཚད་དང་ལན་ཏོ་ཏོ་ཡོད་མེད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་མིན་འདུག། དེ་མ་ཚད་ ས་མཚམས་སྒོ་ར་ག་སྟེ་ར་འབད་རུང་ 
དོ་གི་ཁ་གསལ་ཚུ་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནིའི་ ལམ་ལུགས་ཅིག་མེདཔ་མ་ཚད་ གཞུང་ལམ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལུ་
ཡང་ དོ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ལྗིད་ཚད་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་མིན་འདུག།   

དོ་སྐྱེལ་མི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་མ་ཚུགས་མི་ གནད་དོན་གཙོ་བོ་ར་ ལྗིད་ཚད་འཇལ་ནིའི་འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་མ་འཐབ་
མི་དང་ ས་ཁོངས་སོ་སོ་ནང་ ལྗིད་ཚད་འཇལ་ནིའི་ལྟེ་བ་ཅིག་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་མའི་མཐུན་རྐྱེན་དང་ཐབས་
རིག་ཅིག་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ བཟོ་སྐྲུན་ལས་སྡེའི་ གྲོས་འདེབས་ཀྱི་དགོ་མཁོ་ལྟར་ དོ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་
མི་གུར་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ གདོང་ལེན་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ད་རེས་ནངས་པ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་མི་འདི་ དོ་ཚུ་ལེགས་
ཤོམ་སྦེ་བསམ་ནུག་ག་དང་ ཉེན་སྲུང་ཅན་སྦེ་སྤུརཔ་ནུག་ག་ཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ རྒྱུན་འགྲུལ་ཉེས་སོད་
གནས་སྡུད་༢༠༡༥-༢༠༢༠ ནང་ལས་ ཤེས་རོྟགས་བྱུང་ཚུགས་ཏེ་ཡདོཔ་ད་ དེ་ནང་ ཉེས་སོད་ཐོ་བཀོད་བསོམས་༦༢༤ ག་ར་ སྣུམ་
འཁོར་ཆེ་བ་དང་བར་མ་ཚུ་གིས་ གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་ དོ་ཉེན་སྲུང་ཅན་སྦེ་མ་བསམ་མི་ཚུ་ཨིན་པས། 

༢) ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༣༨༩ (འཕྲུལ་ཆས་རེ་ལུ་༨༧༧,༨༥༦) གནས་
པའི་ འབགཔ་འཇམ་པའི་ལྗིད་ཚད་འཇལ་ནིའི་འཕྲུལ་ཆས་༥ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ ལུང་ཕོགས་ལྔ་ལུ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནུག། 
འབགཔ་འཇམ་པའི་ལྗིད་ཚད་འཇལ་ནིའི་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ དང་༢༠༢༠ (སྤྱི་ཚེས་༡༥/༡༠/༢༠༡༩ ལུ་ གྱངས་ཁ་༣ དང་ 
སྤྱི་ཚེས་༡༧/༠༢/༢༠༢༠ ལུ་ ༢) ལུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནུག འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ འབགཔ་འཇམ་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ནིའི་སོང་བརྡར་ཡང་བྱིན་ནུག། ཨིན་རུང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ 
འཕྲུལ་ཆས་ཚད་ལན་བཟོ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ འཕྲུལ་ཆས་འདི་ ད་ལྟོ་ཚུན་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་འདུག། འབགཔ་འཇམ་པའི་ལྗིད་
ཚད་འཇལ་ནིའི་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ ཚད་ལན་བཟོ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ ལུང་ཕོགས་གཞན་ཚུ་ནང་ཡང་ ལག་ལེན་མེད་པར་ལུས་ཏེ་འདུག། 

༣) རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ས་གཏེར་དང་རྡོ་བཏོན་སའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ དོ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ལྗིད་ཚད་དང་ཉེན་སྲུང་གཞན་ཚུ་གི་དོན་
ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་ ལྗིད་ཚད་འཇལ་ནིའི་ལྟེ་བ་དང་ ལྗིད་ཚད་འཇལ་ཟམ་ཚུ་མིན་འདུག། དཔེར་ན་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་ མངོན་གསལ་བྱུང་མི་ནང་ དབང་འདུས་འཕོ་བྲང་ལུ་ རང་བཞིན་འཐོན་བསྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ 
བྱེམ་མཛོད་ཁང་གི་ས་ཁོངས་གསུམ་ནང་ (སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་མཐའམ་བདའ་སྟེ་ དབང་འདུས་འཕོ་བྲང་ཟམ་གྱི་རྩ་བ་ཡོད་མི་དང་ ཝའི་
བི་ཨེམ་ རིན་ཆེན་ལྡིང་ དེ་ལས་ ལོ་སྦིས་ས་ལུ་ཡདོ་མི་ མཚོ་ཁ་ན་) ལྗིད་ཚད་འཇལ་ནིའི་ལྟེ་བ་དང་ ཡང་ན་ ལྗིད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ 
གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནིའི་ ཐབས་ལམ་ཅིག་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག བྱེམ་ཚུ་ ས་རོ། ཧཱ། ཐིམ་ཕུག ཆུ་ཁ། དགར་ས། བུམ་ཐང་། ཀྲོང་
གསར་དང་ གཞལམ་སྒང་ལ་སགོས་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་སོ་སརོ་ཚུ་ནང་ སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་དེ་འདུག རང་བཞིན་འཐནོ་
བསྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ བྱེམ་མཛོད་ཁང་གིས་ ཐོ་བཀོད་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཉིན་རེ་ལུ་ དོ་སྣུམ་
འཁོར་ཀྲག་༡༥༠ (ས་ཁོངས་༣ ག་ར་བསོམས་ད་) དེ་རེ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ནུག དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ཤིང་དུམ་དང་ཤིང་ཆས་ དེ་
ལས་རྡོ་དང་རྡོ་རུག་ ཙུ་ནེ་དང་རྡོ་དཀར་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་མི་ སྣུམ་འཁོར་ཀྲག་གཞན་ཡང་ ཉེན་སྲུང་ཐད་ཁར་ ལྟ་རོྟག་དང་ཚད་
འཛིན་མ་འབད་བར་འདུག། 

དེ་ཅིག་གི་བར་ན་ སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་མི་ཚུ་གིས་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཟད་སངོ་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་མར་ཕབ་འབད་ཐབས་ལུ་ དོ་ཚད་
ལས་བརྒལ་ཏེ་ འབག་མི་འདི་གིས་ འཁོར་ལམ་བདའ་སྟེ་ འཛག་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒྱུན་
འགྲུལ་ཉེས་སོད་གནས་སྡུད་༢༠༡༥ ལས་༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་ནང་ དབྱེ་དཔྱད་འབདཝ་ད་ ༥༡ དེ་ཅིག་ སྣུམ་འཁོར་ཆེ་བ་དང་བར་མ་ཚུ་
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གིས་ འཁོར་ལམ་བདའ་སྟེ་ རྡོ་རུག་དང་བྱེམ་འཛག་འགྱོ་མི་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉེས་འགལ་ཚུ་ཨིན་པས། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ ས་ཁོངས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ ཅ་ཆས་ཚུ་ གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་ འཛག་འགྱོ་མི་འདི་གིས་ འཁོར་ལམ་མེདཔ་བཏང་
དོ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་བཟུམ་མའི་གནད་དོན་ཅིག་ པར་རིས་༣༩ ནང་གསལ་སནོ་འབད་དེ་ཡོད། 

ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་ དོ་འབག་མི་དང་ འཁོར་ལམ་ཁར་ ཅ་ཆས་འཛག་འགྱོ་མི་
ལས་བརྟེན་ འཁོར་ལམ་གྱི་གཞི་རྟེན་ཚུ་ མེདཔ་བཏངམ་མ་ཚད་ འཁོར་ལམ་
མེདཔ་ཐལ་མི་ཚུ་ཉམས་བཅོས་འབད་ནི་ནང་ ཟད་སོང་སོམ་གནས་དོ་ཡདོཔ་ལས་ 
དཔལ་འབྱོར་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་སོམ་ར་རྐྱབ་ཨིན་པས། འཁོར་ལམ་གྱི་གནས་སངས་
སྐྱོ་སུ་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ འཁོར་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཉེན་ཁ་འོང་ནི་
ཨིན་པས། 

དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་མགྱོགས་དྲགས་འགྱོ་མི་དང་ དེ་འབྲེལ་གྱི་ དོ་སྐྱེལ་
འདྲེན་འབད་ནི་ མངམ་འཐོན་པའི་བསྒང་ལས་ འཁོར་ལམ་འདི་གིས་ རྒྱུན་འགྲུལ་མངམ་མ་ཐལཝ་ད་ར་ ཧེང་སྐལ་འཁོར་ལམ་སྐྱོ་སུ་
ཐལ་ནི་ཨིན་པས། དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འཁོར་ལམ་ཞབས་ཏོག་གི་ཚེ་ཚད་འདི་གིས་ བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ཚེ་ཚད་དང་འདྲ་མཉམ་ལྷོད་མི་ཚུགས་ནི་
ཨིན་པས། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མངོན་གསལ་བྱུང་མི་ནང་ རང་བཞིན་འཐོན་བསྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ 
ས་ཁོངས་ནང་ལས་ ཐིམ་ཕུག་ཁ་ཐུག་གི་གཞུང་ལམ་གྱི་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཧོག་ཀ་ལེ་ཤ་འཐོན་ཏེ་ ག་ར་མེདཔ་ཐལ་ཡོདཔ་ད་ འཁོར་
ལམ་གཡོན་ཁ་ཐུག་ མཉམ་བཅོས་འབད་ནི་འདི་ ལོ་བསར་གྱི་ལས་ས་ཅིག་སྦེ་ ཡར་སོང་ནུག། དེ་སྦེ་ སྣུམ་འཁོར་ཚུ་གིས་ དོ་ཚད་
ལས་བརྒལ་འབག་མི་དི་གིས་ འཁོར་ལམ་མེདཔ་བཏང་བའི་ སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ པར་རིས་༤༠ ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོད།    

ཚད་མཉམ་མེད་པའི་ དོ་ཚད་ལས་བརྒལ་འབག་མི་འདི་གིས་ འཁོར་ལམ་མེདཔ་བཏང་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཟམ་དང་ཡར་ཟམ་ཚུ་ཡང་ 
མེདཔ་བཏང་དོ་ཡདོཔ་ལས་ མཐའ་འཇུག་ལུ་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་འགན་ཁུར་འདི་ གཞུང་ལུ་ར་ཕོག་སྟེ་འདུག རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དོ་ཚད་
ལས་བརྒལ་འབག་མི་ སྣུམ་འཁོར་ཆེ་བ་ཚུ་གིས་ ཟམ་མེདཔ་བཏང་མི་གནད་དོན་ལེ་ཤ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་འདུག། (པར་རིས་༤༡ པ་) 

  པར་རིས་༤༠: ད་ོསྐྱེལ་མི་ཀྲག་ཚུ་གི་ ཚད་ལས་བརྒལ་འབག་མི་ལས་ དབང་འདུས་-ཐིམ་ཕུག་འཁོར་ལམ་མེདཔ་བཏང་ཡདོཔ།

 

 

པར་རིས་༣༩: དབང་འདུས་-ཀྲོང་གསར་གཞུང་ལམ་
བདའ་སྟེ་ བྱེམ་རོནམ་འཛག་འགྱོ་ཡདོཔ།
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དེ༌མ༌ཚད༌ ཀུན་གསལ་གྱི་བྲིས་རོྩམ་ སྤྱི་ཚེས་༢༣/༠༦/༢༠༢༡ ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ ཨུ་ཟོ་རོང་རྒེད་འོག་ ཤིང་ཕུར་ཏུ་མོ་ལུ་ཡོད་པའི་ 
གེ ང་མེད་ཆུ་གི་ཐོག་ལུ་ བེ་ལི་ཟམ་རྐྱབ་ཡདོ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༢༠/༠༦/༢༠༢༡ ལུ་ མི་དམངས་ཉེན་སྲུང་གི་དནོ་ལུ་ གནས་སྐབས་ཅིག་ 
རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་མ་བཅུག་པར་འདུག རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཟམ་གྱི་གཤམ་ལས་སྤྲིང་མི་ མཐུད་འབྲེལ་འདི་ འགག་
འགྲམ་ཕོག་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཞན་མི་གཅིགཔ་འདི་ཆག་འགྱོ་ཡདོ་པའི་ གཏན་འཁེལ་སོང་ནུག དེ་སྦེ་བྱུང་དགོ་མི་འདི་ཡང་ སྣུམ་འཁོར་
ཚུ་གིས་ ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་དོ་འབག་སྟེ་ ཟམ་འདི་ཁར་
ལས་རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པའི་ དོགས་པ་
འདུག། ཟམ་ལུ་གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་མི་འདི་ པར་རིས་༤༢ ནང་
གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡདོ། 

ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་ དོ་འབག་མི་སྣུམ་འཁོར་ཀྲག་ཚུ་ རྩ་
མེད་བཏང་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་རུང་ ལྟ་རོྟག་དང་ ཁྲིམས་བཟོ་ 
དེ་ལས་གོ་བརྡ་སྤེལ་ཐོག་ལས་ ཚད་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནི་
ཨིན་པས། 

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་
ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རྟགོ་བཏནོ་མི་འདི་ལུ་ དགའ་འཚརོ་བསྐྱེད་ད་ོ
ཡདོཔ་ད་ ཁོང་གིས་བཀོད་མི་ནང་ ད་ོསྐྱེལ་འདྲེན་འབད་མི་
སྣུམ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དནོ་ཚུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་
སྲུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༢༡ ཅན་མ་ནང་ ཚུད་དེ་ཡདོ་མི་འདི་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༢༢ ལས་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཅི་ཟེར་ཨིན་
པས། 

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ འབགཔ་འཇམ་པའི་ ལྗིད་ཚད་འཇལ་ནིའི་འཕྲུལ་
ཆས་ཚུ་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༩ ལུ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡདོཔ་ད་ དེ་ཚུ་ གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ལག་ལེན་འཐབ་

པར་རིས་༤༢: ཨུ་ཟ་ོརངོ་བེ་ལི་ཟམ་གནདོ་སྐྱོན་རྐྱབ་མི། 

 
འབྱུང་ཁུངས: ཀུན་གསལ།  

པར་རིས་༤༡ : སྣུམ་འཁོར་ཀྲག་ཚུ་གིས་ ཟམ་ཚུ་མེདཔ་བཏང་ཡདོཔ། 

 

  བསམ་རྩེ་ལུ་ཡདོ་པའི་ ཀུ་ཅི་དྲའི་ན་ བེ་ལི་ཟམ།         ས་ས་ཁ་ལུ་ ཟམ་ཧྲམ་འགྱོ་མི་འདི་ ཀུན་གསལ་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་ཡདོ། 
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ཨིན་ཟེར་བཀོད་ཅི། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་རིམ་སྒྲིག་འབད་དེ་ སྣུམ་འཁོར་ཞིབ་དཔྱད་
པ་ཚུ་ལུ་ སངོ་བརྡར་བྱིན་ནིའི་ ཁས་ལེན་འབད་ཡི། 

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ད་ོསྐྱེལ་འདྲེན་འབད་མི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་དང་ འཁོར་ལམ་གྱི་རྟེན་གཞི་ཡུན་བརྟན་
གྱི་དནོ་ལུ་ ཐབས་ལམ་སནོ་ནིའི་ འབྲེལ་ཡདོ་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ བརྡ་སདོ་འབད་ནི་ཟེར་ གཏན་འཁེལ་བཟ་ོསྟེ་ཡདོ། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་
དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ད་ོསྐྱེལ་འདྲེན་འབད་མི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དནོ་ཚུ་ གནས་ཚད་ལག་ལེན་བྱ་རིམ་
གསར་བཟ་ོའབད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲེལ་ཡདོ་ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནིའི་ ཐབས་ལམ་སནོ་ནི་ཨིན་པས།  

དོ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་མི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་གི་ ཉེན་སྲུང་དང་འབྲེལ་བའི་ སྒྲིག་གཞི་ཡོངས་རོགས་ཅིག་ཡོད་པའི་སྐོར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་ གོ་རོྟགས་བྱུང་ཡདོཔ་ད་ དཀའ་ངལ་འདི་ར་ གཞི་བཙུགས་མ་འབད་མི་འདི་ཨིན་པས། ངེས་གཏན་བཟོ་ཡོད་མི་ལྟར་ 
འབགཔ་འཇམ་པའི་ ལྗིད་འཇལ་འཕྲུལ་ཆས་འདི་ རིམ་སྒྲིག་དང་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་འདུག། 

༣.༤.༥ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་གྱི་གནང་བ་སདོ་ནིའི་བྱ་རིམ། 

ཁྱིམ་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ལས་ ལུང་ཕོགས་བལྟ་བཤལཔ་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ བལྟ་བཤལ་འོངམ་ད་ ད་ལྟོའི་གནས་སངས་བཟུམ་འབད་
བ་ཅིན་ སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ ཁོ་ར་གིས་གྲ་འགྲིག་འབད་དེ་ འོང་ནིའི་གདམ་ཁ་ ཁོང་ལུ་འདུག ཁོང་གིས་ བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་དང་ ཡང་
ན་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་ནང་ལས་ གྲ་འགྲིག་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ལུང་ཕོགས་བལྟ་བཤལཔ་ཚུ་གིས་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་
བལྟ་བཤལ་པའི་སྣུམ་འཁོར་ལག་ལེན་དང་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི་ཚུ་གིས་ ཁོ་རའི་སྣུམ་
འཁོར་གཏང་ཆོགཔ་སྦེ་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྣུམ་འཁོར་ གནས་སྐབས་ཅིག་ 
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ འོང་མི་ཚུ་ལུ་ བལྟ་སྐོར་གྱི་སྣུམ་འཁོར་ཟེར་སབ་ཨིན་པས། 
བལྟ་སྐོར་གྱི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ འཛུལ་སྒོ་དང་པ་ཚུན་ འཛུལ་ཆོགཔ་ཨིན་རུང་ དེ་
ལས་བརྒལ་ཏེ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ ཆོག་
ཐམ་དགོཔ་ཨིན་པས། སྣུམ་འཁོར་རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་ དགོས་
མཁོ་བའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ པར་རིས་༤༣ པ་ནང་གསལ་སོན་འབད་དོ་བཟུམ་ཨིན།  

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ འཁོར་ལམ་གྱི་རྟེན་གཞི་ ཚད་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེདཔ་ལས་ 
རྒྱལ་ཁབ་ནང་འོང་མི་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་གི་གྱངས་ཁ་ཡར་སེང་འགྱོ་
བའི་བསྒང་ལས་ འགྲོ་འགྲུལ་གོ་དགོ་དྲགས་ འགྱོ་བའི་ཚ་འགྱང་འདུག། དེ་
མ་ཚད་ ས་ཆའི་ཆགས་ལུགས་དང་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ བརྡ་རྟགས་དང་
བརྡ་སནོ་ དེ་ལས་ ལམ་སལོ་ཁྱད་ཆོས་དང་ ལམ་ཕོགས་སོན་མི་ནང་ མཉམ་
མོང་མེད་པ་ལས་བརྟེན་ ཕྱི་མི་དང་ ནང་འཁོད་འཁོར་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ 
ག་ར་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་འབྲེལ་བའི་ ཚ་འགྱང་ཅིག་ཨིན་པས། དེ་
འབདཝ་ལས་བརྟེན་ རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་ཆོག་ཐམ་ ཕྱིར་སོད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་བལྟ་སྐོར་ནང་
འོང་མི་ཚུ་ལུ་ ཆེ་མཐའོི་གཞུང་འབྲེལ་འགོ་དཔནོ་དང་ གཞན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ འགྲོ་འགྲུལ་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ ལམ་སོན་འབད་དགོཔ་འདི་ ག་
ནི་བས་ཁག་ཆེ་བས། དེ་མ་ཚད་ བལྟ་སྐོར་ནང་འོང་མི་ཚུ་ལུ་ འཁོར་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་གནས་སངས་ ངེས་གཏན་
བཟོ་ཐབས་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་གལ་ཆེ་བས། མ་གཞི་གིས་ བལྟ་སྐོར་འོང་མི་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་
གཞི་ སོ་སོ་ཅིག་སྦེ་ མེད་དེ་འབད་རུང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་སྒྲིག་གཞི་༡༩༩༩ ཅན་མའི་ ལེའུ་༡ པའི་ དོན་ཚན་༢༤ ༼ག༽ 
ཅན་མའི་ནང་ ‘བལྟ་སྐོར་ནང་འོང་མི་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ག་ར་གིས་ འགྲོ་འགྲུལ་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ བཅའ་ཁྲིམས་ བཅའ་ཡིག་

པར་རིས་༤༣: ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ ལམ་འགྲུལ་གྱི་
ཆོག་ཐམ་ཕྱིར་སདོ་འབད་ནིའི་བྱ་རིམ། 

 

འབྱུང་ཁུངས་: SDS_G2C ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་། 



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 80 

དང་སྒྲིག་གཞི་ལུ་གནས་དགོ་ ’ ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག། དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ལུང་ཕོགས་བལྟ་བཤལཔ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་དང་འཁྲིལཝ་
ད་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ ལོ་ངོ་༡༠ མ་འགྱོཝ་དགོཔ་དང་ ‘ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྣུམ་འཁོར་གཏང་མི་ དེད་གཡོགཔ་འདི་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་
སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཟོ་ཡོད་མི་ འབྲེལ་ཡདོ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལུ་ གནས་ཚུགས་དགོ་ ’ ཟེར་འཁོད་དེ་
ཡོདཔ་ད་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ སོན་དགོཔ་ཨིན་པསཿ 

✓ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་ཆོག་ཐམ་མ་དཔེ།  
✓ ཐོ་བཀོད་ལག་ཁྱེར། 
✓ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ཉེན་བཅོལ།  
✓ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ཐོན་རླུང་དང་ གནས་སངས་ལག་ཁྱེར་དང་ 
✓ ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་ འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་གཞན་ཚུ། 

ཨིན་རུང་ བལྟ་སྐོར་ནང་འོང་མི་ གྱངས་ཁ་མཐོ་དྲགས་སོང་མི་དང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ནང་ ཆོག་ཐམ་
ཕྱིར་སོད་འབད་མི་ ལས་མི་མ་ལང་པར་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ འབྲེལ་ཡདོ་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཚང་མ་ཚང་རྐྱངམ་ཅིག་ དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་མ་
གཏོགས་ འབྲུག་པའི་འཁོར་ལམ་ནང་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བཏུབ་པའི་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་གནས་སངས་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མེད་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་
འབད་ནི་མིན་འདུག། 

དེ་མ་ཚད་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་དེད་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ འགྲོ་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ གོ་བརྡ་
སྤེལ་ཏེ་ མིན་འདུག། དཔེར་ན་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་གིས་ བརྡ་སནོ་ཕྱི་འགྱུར་འབད་བའི་སྐབས་ འགྲུལ་པ་གཞན་གྱིས་ གོ་དོན་
ཕྱི་འགྱུར་ལེན་ནིའི་ཉེན་ཁ་འདུག། 

དེ་བཟུམ་མའི་གནད་དོན་ཚུ་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་གིས་ འགྲོ་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེས་སོད་འབད་བའི་ ཐོ་བཀོད་ནང་ལས་ ཤེས་
ཚུགས་པས། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ དང་༢༠༡༩ གི་བར་ན་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཆོག་ཐམ་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་གྱངས་ཁ་
དང་ ཉེས་སོད་ཀྱི་གྱངས་ཁ་ དེ་ལས་ ཉེས་སོད་ཀྱི་དབྱེ་ཁག་ཚུ་ པར་རིས་༤༤ ནང་ལུ་ གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོད། 

པར་རིས་༤༤: སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༧ དང་༢༠༡༩ བར་ན་ ཕུན་ཚགོས་གླིང་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གིས་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཆོག་ཐམ་ ཕྱིར་སདོ་འབད་མི་དང་ ཕྱི་
རྒྱལ་གྱི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་གིས་ སྤྱིར་བཏང་ཉེས་སདོ་འབད་བའི་གནས་སྡུད། 

 
འབྱུང་ཁུངས་: རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་དབྱེ་དཔྱད།  
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པར་རིས་༤༤ གི་ ཐིག་ཁྲམ་མཐའ་མམ་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ འགྲོ་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ བར་ཆད་ཀྱི་གནས་སངས་༧༥༠ 
དང་ སྣུམ་འཁོར་བཀག་མི་ཆོག་པའི་ས་ཁོངས་ སྣུམ་འཁོར་བཞག་མིའི་གནད་དོན་༧༡༤ ཡོད་མི་ལས་ ཤེས་རོྟགས་བྱུང་ཚུགས་པས། 
ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་གནས་སངས་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་དང་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་
ཆོག་ཐམ་ ཆ་གནས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ཚང་ཡོད་མི་ དེ་ལས་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་ འབད་མ་ཚུགས་པའི་ རྟགས་མཚན་ཚུ་
སོནམ་ཨིན་པས། 

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྣུམ་འཁོར་དེད་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ གོ་བརྡ་མ་སོད་མི་དང་ ཕྱི་
རྒྱལ་གྱི་སྣུམ་འཁོར་ གནས་སངས་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མེད་དབྱེ་ཞིབ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ འགྲོ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་མི་
འོང་ནི་ཨིན་མ་ཚད་ རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ལུ་མ་གནས་མི་འདི་གིས་ འཁོར་ལམ་ལག་ལེན་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ཉེན་ཁ་འོང་ནི་ཨིན་པས།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ བལྟ་སྐོར་ནང་འངོ་མི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་གི་ཐགོ་ལུ་ དངོས་གཟུགས་བདེན་དཔྱད་ 
དམ་དམ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་ ཁས་ལེན་འབད་དེ་ཡདོ། འབྲེལ་ཡདོ་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ཚུ་གིས་ བསྐྱར་གསའོི་ཆོག་ཐམ་ཕྱིར་སདོ་
མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་དང་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་འདི་གིས་ འགྲོ་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉེས་སདོ་ཚུ་གི་གནད་དནོ་
ཚུ་ བསལ་ཚུགས་འངོ་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ དགོས་མཁོ་དང་
བསྟུན་ ངེས་གཏན་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ཟེར་ བཀོད་ཡདོཔ་ཨིན། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིསཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལན་གསལ་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ ཉེན་སྲུང་གི་དནོ་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་
དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཕྱི་རྒྱལ་བལྟ་སྐོར་གྱི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ རྒྱུན་འགྲུལ་ཆོག་ཐམ་གྱི་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་བའི་ 
གོ་བརྡ་དང་བྱ་རིམ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག།  

༣.༥ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་ - འཁོར་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུའི་ཉེན་སྲུང་། 

༣.༥.༡  སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་ཆོག་ཐམ་དང་བརྟག་ཞིབ་ལམ་ལུགས། 

འཁོར་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་ རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ལུ་ གུས་ཞབས་དང་ཆ་བཞག་ཡདོཔ་མ་ཚད་ ཉེན་སྲུང་གི་གོ་བ་ཡང་
ཡོད་པའི་གུར་ འཁོར་ལམ་ཡང་ དྲན་ཤེས་ཅན་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། ཨིན་རུང་ མི་ཚུ་གིས་ མནོ་འདོད་མེད་པའི་འཛོལ་བ་འབད་
དོ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་གིས་ རེ་ཅིག་སྐབས་ ཤི་རྐྱེན་དང་ ཚབས་ཆེན་གྱི་རྨ་རྐྱེན་ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤-༢༠༡༨ བར་
ནའི་ སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་ ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་༢༧% (སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤-༢༠༡༨ བར་ན་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་
མི་ སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་གནས་སྡུད་གུར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དབྱེ་དཔྱད་) དེ་ཅིག་ ཆང་གིས་འགྲངས་ཏེ་ 
སྣུམ་འཁོར་གཏང་མི་དང་ ཆོག་ཐམ་མེད་པར་སྣུམ་འཁོར་གཏང་མི་ལ་སོགས་པའི་ འཁོར་ལམ་ལག་ལེན་གྱི་འབད་བཞག་ལས་བརྟེན་
བྱུངམ་ཨིན་པས། 

དེའི་ཐབས་ཤེས་སོམ་ཤོས་ར་ ཆོག་ཐམ་དང་ གོ་བརྡ་ དེ་ལས་བརྡ་དནོ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཡར་དྲག་འབད་ནི་འདི་ཨིན་པས། མི་ཚུ་ 
རང་དབང་ཅན་སྦེ་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ཚུགས་པའི་ ལྕོགས་གྲུབ་བཟོ་སྟེ་ ཆོག་ཐམ་དང་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ ལེགས་ཤོམ་ཡདོ་མི་
འདི་ ཐབས་ཤེས་ལེ་ཤ་ཡདོ་པའི་གྲལ་ལས་ ཉེན་ཁ་དང་ཐུག་རྐྱེན་ཚུ་ མར་ཕབ་འབད་ཚུགས་པའི་ ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན།  
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སྣུམ་འཁོར་གཏང་ཆོག་པའི་ ཆོག་ཐམ་༡༤༧,༢༩༥ ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ ༡༩,༦༦༨ དེ་ཅིག་ ཁྱད་ལཱ་གི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་དང་ གཞན་
མི་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་གི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ཚུ་ཨིན་པས། སྤྱིར་བཏང་གི་ཆོག་ཐམ་ཚུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཡར་སེང་འགྱོ་དོ་ཡོད་རུང་ རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ ཁྱད་རིག་གི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མིའི་གྱངས་ཁ་ ངལ་རངས་ཏོག་ཏོ་ཅིག་མིན་འདུག དཔྱ་སྙོམས་སོནམ་ད་ ལོ་བསར་བཞིན་དུ་ 
ཆོག་ཐམ་གསརཔ་ཕྱིར་སོད་ཀྱི་ནང་ལུ་ ཡར་སེང་བརྒྱ་ཆ་༧.༦% (༨༤༥༢) འགྱོ་ཡོད་མི་འདི་ པར་རིས་༤༥ ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། 

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཆོག་ཐམ་དང་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་ 
ཡར་དྲག་བཏང་དོ་ཡོད་མི་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཆོག་ཐམ་ཕྱིར་སོད་འབད་བའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ དབྱེ་
ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་ཚུ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡིཿ 

༣.༥.༡.༡  ལྷབ་སང་ཆོག་ཐམ།  

ལྷབ་སང་ཆོག་ཐམ་འདི་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་རེ་འདདོ་ཡོད་མི་དང་ ལམ་འགྲུལ་གྱི་ཉེན་སྲུང་འབྲེལ་བའི་ ཤེས་ཡོན་མེད་མི་དང་ ཨ་
ཙི་རེ་ཡདོ་མི་ག་ར་ལུ་ སོདཔ་ཨིན་པས། ལྷབ་སང་ཆོག་ཐམ་ནང་ལུ་ འབད་ཆོགཔ་དང་མ་ཆོགཔ་ཚུ་ འཁོད་དེ་ཡོད་རུང་ སྐྱེས་ལོ་༡༧ 
ལང་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་ འོས་འབབ་ཀྱི་ཚད་གཞི་གཞན་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་ ལྷབ་སང་ཆོག་ཐམ་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ ༢༠༡༥-༢༠༢༠ བར་ན་ འོས་འབབ་སྐྱེས་ལོ་མ་ལངམ་ལས་ ལྷབ་སང་ཆོག་
ཐམ་༡༣༧ དེ་ཅིག་ ཕྱིར་སོད་འབད་ནུག 

དེ་མ་ཚད་ ལྷབ་སང་ཆོག་ཐམ་མ་ལེན་པའི་ཧེ་མ་ སོབ་སོང་མཐར་འཁྱོལ་དགོ་པའི་ དགོས་མཁོ་ཅིག་མིན་འདུག ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་
གི་ཐོག་ལུ་ སབོ་སོང་མཐར་འཁྱོལ་དགོཔ་དང་ འགྲོ་འགྲུལ་བརྡ་རྟགས་ དེ་ལས་ ལྷབ་སང་ཆོག་ཐམ་ཕྱིར་སོད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ 
འབད་ཆོགཔ་དང་མ་ཆོགཔ་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག ལྷབ་སང་ཆོག་ཐམ་ནང་ལུ་ འགྲོ་འགྲུལ་བརྡ་རྟགས་ཚུ་དང་ གཞན་ཁག་ཆེ་བའི་
ཁ་གསལ་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ དེའི་སྐོར་ལས་ གསལ་
བཤད་མ་འབད་བས། དེའི་ཚབ་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་ཚུ་ལུ་ ལྷབ་སང་ཆོག་ཐམ་གྱི་དུས་ཡུན་ཚངམ་ཅིག་ སྤྱིར་
བཏང་ཆོག་ཐམ་མ་ལེན་པའི་ཧེ་མ་ ཁོ་ར་ག་སྟེ་དགའ་སའི་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ནང་ལས་ ཉིན་གཅིག་གི་སརོ་
བརྡར་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་དགོཔ་སྦེ་འདུག དེ་གིས་སྦེ་ ལྷབ་སང་སོར་བརྡར་ཅིག་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ལྷབ་སང་འབད་མི་ཚུ་ ལྷབ་
སང་དང་སང་བ་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ དེ་འབྲེལ་གྱི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ མི་ཤེས་ནི་ཨིན་པས། 
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པར་རིས་༤༥: སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་ཆོག་ཐམ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡདོཔ། [2012-2020]  
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གནས་སྡུད་བྱུང་ཁུངས: ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་
གྱི་ལོ་བསར་སྙན་ཞུ་།  



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 83 

ལྷབ་སང་འབད་མི་ཚུ་ གཞུང་ལམ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ སང་བ་འབད་བའི་སྐབས་ ཆོག་ཐམ་ཡོད་མི་དེད་གཡོགཔ་དང་མཉམ་ 
ཨེལ་ “L” ཟེར་མི་ བརྡ་རྟགས་ལག་ལེན་ཐོག་ལས་ སང་བ་འབད་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མངོན་
གསལ་བྱུང་ཡི། ཁྲོམ་དང་གཞུང་ལམ་ཚུ་ནང་ གཏང་ཆོགཔ་སྦེ་ཡོད་པའི་བསྒང་ལས་ གཞུང་ལམ་དང་ཁྲོམ་ལམ་ཚུ་ལུ་ ཉེན་ཁ་བཀལ་ནི་
ཨིན་པས།  

དེ་མ་ཚད་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་ཆོས་རྒྱུགས་མ་ལེན་པའི་ཧེ་མ་ སོང་བརྡར་གྱི་དུས་ཚད་དང་ སོང་བརྡར་གྱི་དམིགས་བསལ་གནས་
སངས་ (དཔེར་ན་ ནུབ་མོ་དང་ འཁོར་ལམ་རོནམ་ དེ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེའི་ལམ་དང་གཞུང་ལམ་) ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ དགོས་མཁོ་ཚུ་
མིན་འདུག ལྷབ་སང་འབད་མི་ དེད་གཡོགཔ་ཚུ་ སངོ་བརྡར་གྱི་སྐབས་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་ཚོད་ཚང་དགོཔ་དང་ སབོ་སོན་པ་
དང་མཉམ་ སང་བ་འཁོར་ལམ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྱི་ཐགོ་ལས་ རིང་ཐུང་དེམ་ཅིག་ཚང་དགོཔ་སྦེ་འདུག ཨིན་རུང་ ལྷབ་སང་འབད་མི་དེད་
གཡོགཔ་ཚུ་ རང་སོའི་སོང་བརྡར་དང་ ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་དེད་གཡོགཔ་དང་གཅིག་ཁར་ སོང་བརྡར་འབད་དོ་ཟེར་མི་འདི་གི་ཐད་ཁར་ 
མི་བདེན་པས། རང་སོའི་སོང་བརྡར་འབད་ཡདོ་པའི་ དུས་ཚོད་ཀྱི་རྩིས་བསོམ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་མེདཔ་ད་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་
སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ཡང་ དགོཔ་མཁོ་ཡོདཔ་སྦེ་ མིན་འདུག དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ལྷབ་སང་འབད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དམིགས་
བསལ་གྱི་གནས་སངས་ནང་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་ཐོག་ལུ་ ལུགས་མཐུན་དང་ ལུགས་ཡངས་སོང་བརྡར་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་དགོཔ་མིན་
འདུག  

ལྷབ་སང་ཆོག་ཐམ་ཕྱིར་སོད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་ འོས་ལན་གྱི་ཚད་གཞི་ དེ་ལས་ སོང་བརྡར་པ་ཚུ་ གོ་བརྡ་
ལེགས་ཤོམ་མེད་པར་ གཞུང་ལམ་དང་ ཁྲོམ་ལམ་བདའ་སྟེ་ སང་བ་འབད་མི་འདི་གིས་ སང་བ་འབད་མི་ཁོ་ར་དང་ ལམ་འགྲུལ་པ་
གཞན་ཚུ་གི་ ཚེ་སོག་ལུ་ཉེན་ཁ་དང་ གནོད་སྐྱོན་འོང་མི་ཨིན་པས།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཀོད་མི་ནང་ ལ་ོཚད་ཀྱི་འསོ་མཐུན་འདི་ ཨི་རེ་ལིསི་ (eRALIS) ཟེར་མི་
རིམ་ལུགས་ནང་ མཉམ་སྡེབ་འབད་ཡདོཔ་ལས་ དེའི་ནརོ་འཁྲུལ་ཚུ་ རིམ་ལུགས་འདི་གིས་ ལེགས་བཅོས་འབད་འངོ་ཟེར་ཨིན་པས། 

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ དགོས་བསལ་འབད་མི་ནང་ ལྷབ་སང་ཆོག་ཐམ་ནང་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་སྒྲིག་གཞི་
དང་ བརྡ་རྟགས་ དེ་ལས་དགོས་མཁོ་གཞན་ཚུ་ཡདོཔ་ལས་ སྔར་གྱི་སངོ་བརྡར་དགོཔ་མིན་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ལམ་
འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་ཆོག་ཐམ་ མ་སདོ་པའི་ཧེ་མ་ སྔར་གྱི་སངོ་བརྡར་དང་ ཉིན་
གཅིག་གི་ ངོ་སདོ་སངོ་བརྡར་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁེ་ཕན་དང་གནདོ་པ་ཚུ་བལྟ་སྟེ་ ཁེ་ཕན་ཡདོ་པའི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ མཉམ་སྡེབ་འབད་
ནི་ཨིན་པས། དེ་ལས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཀོད་མི་ནང་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡདོ་མི་ ལམ་
འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ནང་ ལྷབ་སང་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ཚུ་གིས་ ཆོག་ཐམ་སདོ་དེ་ ཟླཝ་ངོ་གཉིས་ཀྱི་ཤུལ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ 
གཞུང་ལམ་དང་ཁྲོམ་ལམ་ཚུ་ནང་ གཏང་ཆོགཔ་སྦེ་འཁོད་དེ་ཡདོ་ཟེར་བཀོད་ཅི། དེ་མ་ཚད་ ཁོང་གིས་བཤད་མི་ནང་ རང་གིས་ལྷབ་
སང་འབད་བའི་དུས་ཚདོ་འདི་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་ཡདོཔ་ད་ དེ་སྦེ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་འདི་ མི་ངོ་རང་སའོི་ལས་དནོ་ལུ་རག་ལས་
འངོ་ ཟེར་ཨིན་པས། ད་རུང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ བདེན་ཁུངས་བཀལ་མི་ནང་ ལ་ོབསར་བཞིན་ 
ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་གོ་བརྡ་སྤེལ་ད་ོཡདོ་མི་ནང་ ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་དང་ ལྷབ་སང་གི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ དེ་ལས་ ཤུལ་ལས་ སྣུམ་
འཁོར་གཏང་ནིའི་རེ་འདདོ་ཡདོ་མི་ག་ར་ལུ་ ཁྱབ་པའི་དམིགས་གཏད་འབདཝ་ཨིན་ཟེར་བཀོད་ཅི། དེ་གིས་མ་ད་ོབར་ རྒྱུན་འགྲུལ་
ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་དང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་  ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་དང་ ལྷབ་སང་གི་ཆོག་ཐམ་
འཆང་མིའི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན་པས།  



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 84 

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་  ནརོ་འཁྲུལ་ཚུ་ རིམ་ལུགས་ལེགས་བཅོས་འབད་ཐགོ་ལས་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ནིའི་
ཁས་ལེན་འབད་ཡོད་མི་ལུ་ དགའ་འཚོར་ཡོདཔ་ད་ དབང་འཛིན་གྱིས་ ལྷབ་སང་གི་ཆོག་ཐམ་གྱི་དོན་ལུ་ མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ ཉུང་
མཐའ་དང་ ངེས་པར་དུ་དགོས་མཁོ་ཚུ་ མཐར་འཁྱོལ་དགོཔ་འདུག། 

༣.༥.༡.༢  རྣམ་གཞག་ (བྲིས་ཐགོ) གི་ཆོས་རྒྱུགས། 

ཆོས་རྒྱུགས་འདི་ ཆོག་ཐམ་དང་ མི་ངོ་འདི་གི་ལས་དོན་ལྟ་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་ དགོས་མཁོ་བའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་གནས་ཚད་ གཞི་སྒྲིག་
འབད་ནི་ནང་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་དགོས་དོན་ཅིག་ཨིན། མི་ངོ་འདི་གིས་ ལག་ལེན་དོངས་བསར་གྱི་ཆོས་རྒྱུགས་མཐར་མ་འཁྱོལ་བའི་ཧེ་
མ་ རྣམ་གཞག་གི་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ མཐར་འཁྱོལ་དགོཔ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་གིས་ འགྲོ་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ བརྡ་རྟགས་དང་སྒྲིག་གཞི་
ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས། སྤྱིར་བཏང་ལུ་ རྣམ་གཞག་གི་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ འོག་ལུ་ཡོད་མི་ཚུ་ཚང་དགོཿ 

✓ ལམ་འགྲུལ་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་; 
✓ འཁོར་ལམ་ལག་ལེན།; 
✓ རང་དེད་གཡོགཔ་ཨིན་པའི་ཆ་ལས་ འཁོར་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་གཞན་ཡོད་པའི་གོ་རོྟགས་བྱུང་དགོཔ།; 
✓ སྣུམ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་འབད་ཐངས་དང་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ཉེན་སྲུང་ཅ་ཆས། 
✓ ཉེན་ཁའི་རིག་པ། 

འགྲོ་ལུགས་ལྟར་འབད་བ་ཅིན་ དྲི་བ་ཚུ་ དྲི་བའི་མཛོད་ནང་ལས་ རིམ་འབྲལ་སྦེ་བཏོན་ཏེ་ མི་ངོ་རེ་ལུ་ དཀར་མ་༣༠ རེ་བྱིན་ཐོག་ལས་ 
ལན་གདམ་འཐུ་འབད་ནི་ཡོད་པའི་ དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། རྣམ་གཞག་གི་ཆོས་རྒྱུགས་མཐར་འཁྱོལ་ནིའི་ སྐུགས་ཚད་འདི་ 
༢༤ ཐབོ་དགོཔ་ཨིན་པས། ཐིམ་ཕུག་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་གཞུང་གི་ཤོག་ཀུ་མར་ཕབ་འབད་ནིའི་ དམིགས་ཡུལ་འདི་ལུ་ དམིགས་
ཏེ་ རྣམ་གཞག་གི་ཆོས་རྒྱུགས་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ རྣམ་གཞག་
གི་ཆོས་རྒྱུགས་བཀལ་མི་འདི་ནང་ དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་ གློག་རིག་ཐོག་ལས་འབད་ཚུགས་ནི་འདི་གིས་ མགྱོགས་སུ་མཚམས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
ད་རུང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ ཆོས་རྒྱུགས་བཀལ་མི་འདི་གིས་ གཅིག་གིས་གཅིག་ཕད་མ་དགོ་པར་ སབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་འདུག། 

ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྣམ་གཞག་གི་ཆོས་རྒྱུགས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་དང་ ཆོས་རྒྱུགས་མཐར་འཁྱོལ་མི་
ཚུ་གི་དྲི་ཤོག་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ མངོན་གསལ་བྱུང་མི་ནང་ དྲི་བའི་
མཛོད་མེད་པའི་ཁར་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་
གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ རྣམ་གཞག་གི་ཆོས་རྒྱུགས་དྲི་ཤགོ་ 
ཅོག་འཐདཔ་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡདོ་མི་འདི་ པར་རིས་༤༦ པ་ནང་བཀོད་
དེ་ཡོད།  

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ནང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ རྣམ་གཞག་ཆོས་
རྒྱུགས་འདི་ནང་ གནམ་ལོ་འདི་ར་ བསྒྱུར་བཅོས་མ་འབད་བར་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༥ གི་དྲི་ཤོག་འདི་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག། ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་
དང་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གཞན་ཚུ་ནང་ གློག་རིག་གི་ཆོས་རྒྱུགས་ ཅིག་ཡང་
འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པས། 

དེ་མ་ཚད་ རྣམ་གཞག་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ ལམ་འགྲུལ་གྱི་བརྡ་རྟགས་དང་
སྒྲིག་གཞི་ཚུ་མ་གཏོགས་ ཉེན་ཁ་དང་འབྲེལ་བའི་རིག་པ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ དྲི་

པར་རིས་༤༦: ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡདོ་མི་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༡༥ གི་རྣམ་གཞག་ཆོས་རྒྱུགས་དྲི་ཤོག 
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བ་མིན་འདུག། རྣམ་གཞག་ཆོས་རྒྱུགས་ དོན་སྨིན་ཅན་མེད་པ་གིས་མ་ཚད་ དེ་གིས་ མི་ངོ་ཚུ་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་ 
ཡོན་ཏན་དང་ཉེན་སྲུང་ཉུང་མཐའ་ཡང་ མི་ཐོབ་ནི་ཨིན་པས།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཀོད་མི་ནང་ རྣམ་གཞག་གི་དྲི་བ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ཞིབ་རྟགོ་ཚུ་
མཉམ་སྡེབ་འབད་ནི་ཟེར་ཨིན་པས། ཚད་འཛིན་དང་ཉེན་སྲུང་སྡེ་ཕྲན་འདི་གིས་ དྲི་བ་མཛདོ་བཟ་ོནི་དང་ ཁྲིམས་མཐུན་བཟ་ོནིའི་དནོ་ལུ་ 
ལུང་ཕགོས་དང་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ལས་ དྲི་བ་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་ད་ོཡདོཔ་ཨིན། 

དེ་མ་ཚད་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ ལུང་ཕགོས་དང་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ཚུ་
ནང་ལུ་ གློག་རིག་གི་ཆོས་རྒྱུགས་ (རྣམ་གཞག་གི་དནོ་ཚུ་) འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཚུ་ག་ར་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། ཨིན་
རུང་ བྲིས་ལྷག་ཤེས་ཡནོ་མེད་མི་དང་ བགོ་རིག་ཀམ་པིའུ་ཊར་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་ལུ་ ཤགོ་ཀུ་དང་ངག་ཐགོ་ལུ་ ཆོས་
རྒྱུགས་བཀལཝ་ཨིན་པས།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཡང་བསྐྱར་དུ་ཞུ་བ་ཅིན་ ད་ལྟའོི་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་འདི་གིས་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་
ནིའི་ཆོག་ཐམ་ཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོ་བའི་ ལྕོགས་གྲུབ་མི་ཐོབ་ནི་ཨིན་པས། 

༣.༥.༡.༣  ལག་ལེན་དངོས་བསར་གྱི་ཆོས་རྒྱུགས། 

ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་མི་ཚུ་གིས་ ལྷབ་སང་འབད་མི་ཚུ་ དགོས་མཁོ་བའི་ཤེས་ཡོན་ཡདོ་མེད་ཀྱི་ དབྱེ་ཞིབ་རྐྱངམ་
ཅིག་མིན་པར་ དྭངས་གསལ་ཐོག་ལས་ འགྲོ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་འབྲེལ་བའི་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ཚུགས་མི་ཚུགས་ཀྱི བརྟག་དཔྱད་
འབད་ཚུགས་དགོ་– དེ་ཡང་ ༡) ཐིག་སྒྲོམ་ནང་ལུ་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི་ ༢) གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་བཅུག་སྟེ་ ཆོས་
རྒྱུགས་ལེན་ནི། སྤྱིར་བཏང་གི་ སྣུམ་འཁོར་ཚད་གཟུང་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ ཐིག་སྒྲོམ་ནང་ལུ་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་པའི་སྐབས་ མེ་ལོང་ལག་
ལེན་འཐབ་ཐངས་ཚུ་ལས་ འགོ་བཟུང་སྟེ་ ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་དགོཔ་ཨིན། པར་རིས་༤༧ པའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་ལྟར་ ཐིག་
སྒྲོམ་གྱི་ཚད་གཞི་ རིང་ཐུང་མི་ཊར་6.5x6.25 ཅན་མ་སྦེ་མི་དང་ འཛུལ་སྒོ་ཅིག་སྦེ་མི་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་པས། ཐིག་སྒྲོམ་གྱི་ཚད་
གཞི་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་ གཙོ་བོ་ར་ སྐུགས་ཚད་༥ སྦེ་ བསྒྱིར་ནིའི་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་དོན་ལུ་ཨིན།:  

✓ གདོང་ཁར་འཛུལ་ཏེ་ གདོང་ཁར་ལས་འཐོན་ནི། 
✓ རྒྱབ་ལས་འཛུལ་ཏེ་ རྒྱབ་ལས་འཐོན་ནི།  
✓ དགོས་མཁོ་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ སྐར་མ་༣ གྱི་ནང་འཁོད་འབད་ཚུགས་

ནི། 

ས་ཁོངས་ནང་ དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ 
མངོན་གསལ་བྱུང་མི་ནང་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ བརྟག་ཞིབ་ཐིག་སྒྲོམ་མེདཔ་
ལས་བརྟེན་ སྣུམ་འཁོར་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་དོངས་བསར་ཆོས་
རྒྱུགས་ཀྱི་ ཐིག་སྒྲོམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་འཐོནམ་ཨིན་པས། རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བརྟག་ཞིབ་ཐིག་སྒྲོམ་འདི་ བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་
སྐབས་ ཚད་གཞི་ཐིག་སྒྲོམ་ལས་ སོམ་ཡོདཔ་སྦེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། སྣུམ་
འཁོར་གཏང་ནིའི་ ལྷབ་སང་འབད་མི་ སྡེ་ཚན་དག་པ་ཅིག་ བརྟག་ཞིབ་ཐིག་སྒྲོམ་
འདི་ཁར་ལས་ མཐར་འཁྱོལ་བྱུང་ཡདོ་པའི་ གོ་རོྟགས་བྱུང་ཡི། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ བརྟག་ཞིབ་ཐིག་
སྒྲོམ་༡༨ དེ་ཅིག་ དབྱེ་ཞིབ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ དབང་འདུས་ལུ་ཡོད་པའི་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་དང་ ཐིམ་ཕུག་དང་ས་རོ་ 

པར་རིས་༤༧: གནས་ཚད་དང་ལན་པའི་བརྟག་དཔྱད་ས་གོའི་
འཇལ་ཚད། 
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སོམ་འཕེལ་དེད་གཡོག་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་གིས་ རྐྱངམ་ཅིག་ ཐིག་སྒྲོམ་ཚད་གཞི་དང་ལནམ་སྦེ་ཡོདཔ་ད་ གཞན་མི་ཚུ་གིས་ ཚད་
གཞི་དང་མ་ལན་པར་ཡོད་མི་ཚུ་ པར་རིས་༤༨ ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོད། 

པར་རིས་༤༨ ནང་ གསལ་སོན་འབད་དོ་བཟུམ་ བརྒྱ་ཆ་༨༣ དེ་ཅིག་གིས་ 
ཚད་གཞིའི་འཇལ་ཚད་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ཡོདཔ་ད་ བརྟག་ཞིབ་ཐིག་སྒྲོམ་
མང་རབས་ཅིག་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ཅི། 

སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་ ཆོས་རྒྱུགས་ཐིག་སྒྲོམ་གྱིས་མ་དོ་བར་ གཞུང་ལམ་
ནང་ལུ་ ཆོས་རྒྱུགས་གཏང་ནིའི་ འགྲོ་འགྲུལ་དང་འཁོར་ལམ་གནས་སངས་
ཚུ་ མངོན་སུམ་དུ་བཀོད་དགོཔ་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་ གཞུང་ལམ་གྱི་ས་
ཁོངས་ཡང་ སྣུམ་འཁོར་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་གནས་སངས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་
དགོཔ་འདུག  

ཨིན་རུང་ གཞུང་ལམ་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་ ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་པའི་སྐབས་ ངེས་པར་དུ་ འགྲོ་འགྲུལ་བརྡ་རྟགས་དང་ འཁོར་ལམ་གནས་
སངས་ (དཔེར་ན་ ཟམ་ཚུ་གི་གུ་ལུ་བཏང་ནི། གྱེན་གཟར་དྲགས། ལམ་མདོའི་སྐོར་ལམ། དམིགས་བསལ་གྱི་ཐབས་ལམ་དགོ་ས། འགྲོ་
འགྲུལ་ཉེན་ཁ་ཚུ་ཤེས་ནི་དང་ གཞན་འཁོར་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་གུས་ཞབས་) ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ ཤེས་རོྟགས་བྱུང་མི་ཚུགས་དོ་
ཡོདཔ་ད་ གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་པའི་སྐབས་ ས་ཁོངས་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་འདི་ ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་མིའི་ འདདོ་དབང་
འཁྲིལ་ཏེ་ཨིན་པས།  

ལག་ལེན་དོངས་བསར་གྱི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ནང་ ལྷབ་སང་འབད་མི་ཚུ་གིས་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ཚུགས་པའི་ལྕོགས་
གྲུབ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཚུགས་པའི་ངེས་བདེན་མིན་འདུག། དེ་གིས་སྦེ་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་མ་ཤེས་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ ཐབས་ར་མེད་པར་ 
ཆོག་ཐམ་ཕྱིར་སོད་འབད་དགོཔ་ཐལ་ནི་ཨིན་པས། 

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཀོད་མི་ནང་ ཁོང་གི་ཡིག་ཚང་ཚུ་ མང་ཤསོ་ཅིག་ གླ་ཁར་ལེན་ཏེ་ཡདོཔ་ལས་ 
དགོས་མཁོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་མེད་ནི་འདི་གིས་ དེད་གཡགོཔ་སངོ་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་གི་ མཐུན་རྐྱེན་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ བཀོད་
རྒྱ་བྱིན་ཏེ་ཡདོ་ཟེར་ཨིན་པས། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ཚེས་༢༩/༡༡/༢༠༢༡ ལུ་ ཁོང་གི་ཡིག་ཚང་ག་
རའི་ནང་ ཐིག་སྒྲོམ་གྱི་ཆེ་ཆུང་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ དེད་གཡགོ་སངོ་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་གི་ ཐིག་སྒྲོམ་གྱི་ཆེ་ཆུང་ཚུ་ཡང་ དབྱེ་
དཔྱད་འབད་དེ་ ཆ་འཇོག་ཅན་གྱི་ཚད་གཞི་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ཟེར་ ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་ནུག། 

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་ ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་སའི་ཐང་བཟ་ོནིའི་དནོ་ལུ་ གཞུང་ས་
འཚལོ་བའི་བསྒང་ཡདོ་རུང་ ད་ལྟ་ོམ་ཐབོ་པར་འདུག། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལག་ལེན་དངོས་བསར་
གྱི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ བྱ་རིམ་ནང་ནརོ་འཁྲུལ་ཡདོ་མི་ཚུ་བསལ་ནིའི་དནོ་ལུ་ དེད་གཡགོཔ་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཚུ་ དབྱེ་
ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་པས།  
༣.༥.༢  དེད་གཡགོཔ་སངོ་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ། 

དེད་གཡོགཔ་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་ རྟེན་གཞི་དང་སོབ་སོན་པ་ཚུ་ མཁོ་ཚད་དང་ལན་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ ཁྱད་རིག་དེད་གཡོག་སོང་བརྡར་
བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག། དེད་གཡོགཔ་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་གིས་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་གཞི་རྟེན་ཚུ་ སོད་ནི་
དང་ སྒོར་ལྟབ་བརྡ་རྟགས་ལག་ལེན་ དེ་ལས་ རྐང་སྟེགས་ཐོག་ལུ་ ཨེབ་ཤུགས་ག་དེམ་ཅིག་བྱིན་དགོཔ་ཨིན་ན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཚོད་
དཔག་འབད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། སྤྱིར་བཏང་སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་ ལྷབ་སང་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ཟླ་ངོ་༣ གྱི་རིང་ལུ་ ས་བསྲེ་ཡོད་པའི་

ཚད་གཞི་དང་ལནམ།
17%

ཚད་གཞི་དང་ལན་སྦེ་
མེདཔ།
83%

པར་རིས་༤༨: ཐིག་སྒྲོམ་༡༨ ལས་༣ རྐྱངམ་
ཅིག་ ཚད་གཞི་དང་ལན་སྦེ་ཡདོཔ།
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གཞི་རྟེན་རྩ་གཞུང་ དེ་ཡང་ རྣམ་གཞག་དང་ ལག་ལེན་དོངས་བསར་གྱི་སོབ་ཚན་ཚུ་དང་ ཁྱད་རིག་དེད་གཡོགཔ་གི་སོང་བརྡར་ནང་ 
ལས་མི་དང་མི་སོབས་ལྷན་ཁག་གིས་ དབྱེ་ཞིབ་དམ་དམ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཉིན་གྲངས་༢༡ རིང་ལུ་ སོབ་སོང་འབདཝ་ཨིན་པས།  

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༣ པ་ཚུན་ ལས་མི་དང་མི་སོབས་ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་སོ་སོར་ཚུ་ནང་ དེད་གཡོགཔ་སོང་བརྡར་
སྤེལ་ཁང་༢༨ དེ་ཅིག་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་སྟེ་འདུག། ལོ་བསར་བཞིན་ དེད་གཡོགཔ་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ སྣུམ་འཁོར་
གཏང་ནིའི་སོང་བརྡར་འབད་མིའི་ གྱངས་ཁ་ཡར་སེང་འགྱོ་དོ་ཡདོ་མི་དང་འབྲེལ་ ལས་མི་དང་མི་སབོས་ལྷན་ཁག་གིས་ བཟོ་ཡདོ་མི་ 
ལྟ་རོྟག་དང་དབྱེ་ཞིབ་རྩ་གཞུང་དང་འཁྲིལ་ དེད་གཡགོཔ་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་གིས་ སོང་བརྡར་པ་ཚུ་ལུ་ སོང་བརྡར་ལེགས་ཤོམ་བྱིན་
དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 

ཨིན་རུང་ རོང་ཁག་༨ གི་ནང་ལུ་ ས་ཁོངས་དབྱེ་ཞིབ་དང་ དེད་གཡོགཔ་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་ནང་ དབྱེ་ཞིབ་བདེན་སདོ་འབད་བའི་
སྐབས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འགོ་ལུ་བཀོད་མི་ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། 

༣.༥.༢.༡  གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས། 

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སོང་བརྡར་གྱི་སྤུས་ཚད་ཡར་དྲག་བཏང་སྟེ་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་དེད་གཡོགཔ་བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་ དེད་གཡོགཔ་སོང་
བརྡར་སྤེལ་ཁང་ག་ར་གིས་ སོང་བརྡར་གྱི་དོན་ལུ་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་དང་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ལངམ་སྦེ་འོང་དགོཔ་ཨིན། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་
སྲུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་༡༩༩༩ ཅན་མའི་ རྩ་ཚན་༩༨ པའི་ནང་ “དེད་གཡགོཔ་སངོ་བརྡར་སྤེལ་ཁང་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ནང་ དགོས་
མཁོ་” འོག་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དེད་གཡོགཔ་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ཚུ་ ལས་མི་དང་མི་སོབས་ལྷན་ཁག་གིས་ 
བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ སོང་བརྡར་གྱི་ཐང་ཚུ་བརྩི་སྟེ་ དགོས་མཁོ་བའི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ཚད་གཞི་དང་ལནམ་སྦེ་དགོ་ཟེར་འཁོད་དེ་
འདུག།  

ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མངོན་གསལ་བྱུང་མི་ནང་ ཧ་ལམ་ དེད་གཡོགཔ་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ག་རའི་ནང་ 
འཁོར་ལམ་བརྡ་རྟགས་གསལ་ཏོག་ཏོ་དང་ སྣུམ་འཁོར་བཀག་ས་ དེ་ལས་ གཞན་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་མིན་འདུག ལཱ་
གཡོག་གནས་ཚད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཡིག་ཨང་ ཨེམ་ཨོ་ཨེལ་ཨེཇ་ཨར་/དྲི་ཨོ་ཨེས་/ཀིའུ་ཨེ་དྲི་/01/2020-2021/199 སྤྱི་ཚེས་
༠༥/༡༡/༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ དེད་གཡོགཔ་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ག་ར་ལུ་ དེད་གཡོག་སོང་བརྡར་དང་འབྲེལ་བའི་ ལག་ལེན་
དངོས་བསར་གྱི་དོན་ལུ་ ངེས་པར་དུ་ སྣུམ་འཁོར་སོང་བརྡར་གྱི་ཐང་སོ་སོར་སྦེ་དགོ་པའི་སྐོར་ ཡི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ལས་
ཁུངས་འདི་གིས་ དེད་གཡོགཔ་སངོ་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ག་ར་ཚང་བའི་ 
སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་སོང་བརྡར་གྱི་ལམ་བཟོ་དགོཔ་སྦེ་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ད་ གལ་སྲིད་ དུས་ཡུན་འདི་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ མ་
བཟོ་བར་ཡོད་པ་ཅིན་ ཆོག་ཐམ་འདི་ཚུ་ བཀག་བཞག་འབད་ནི་ཟེར་བའི་ ཉེན་བརྡ་འབད་ནུག།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ས་ཁོངས་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ མངོན་གསལ་བྱུང་མི་ནང་ ལས་མི་དང་མི་སོབས་ལྷན་ཁག་གིས་ 
སྣུམ་འཁོར་སོང་བརྡར་གྱི་ཐང་སོ་སརོ་སྦེ་དགོཔ་དང་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་གཞན་ཚུ་དགོ་པའི་སྐོར་ བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་ དེད་གཡོགཔ་
སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ དག་པ་ཅིག་གིས་མ་གཏོགས་ མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ར་ ཆ་བཞག་མ་འབད་བས། 

ལས་མི་དང་མི་སོབས་ལྷན་ཁག་གིས་ དགོས་མཁོ་བའི་གཞི་རྟེན་དང་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་མེད་ཀྱི་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་
ཞིན་ན་རྐྱངམ་ཅིག་ ཆོག་ཐམ་ཚུ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡདོ་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མངོན་གསལ་བྱུང་མི་ནང་ ཧ་
ལམ་ དེད་གཡགོཔ་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ག་ར་ལུ་ དགོས་མཁོ་བའི་གཞི་རྟེན་དང་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་མེད་པར་ ཆོག་ཐམ་ཚུ་སོད་དེ་འདུག། 
མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་མཐུན་མིན་ཡོད་པའི་ གནས་སངས་ཚུ་ པར་རིས་༤༩, ༥༠, དང་༥༡ ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡདོ། 
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སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་ནང་ སོང་བརྡར་སྐབས་ རྗེས་ཤུལ་ཅིག་མེད་པ་ཅིན་ དེ་གིས་ སོང་བརྡར་གྱི་སྤུས་ཚད་ལུ་
ཐོགས་ཕོགས་ཨིནམ་མ་ཚད་ སོང་བརྡར་འབད་མི་ཚུ་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་གཞི་རྟེན་རིག་རྩལ་ལེགས་ཤོམ་མེད་པར་ མི་དམངས་འཁོར་
ལམ་ལེག་ལེན་འབད་བའི་སྐབས་ ཉེན་སྲུང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ཡར་སེང་འགྱོ་ནི་ཨིན་པས། 

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ དགོས་སེལ་འབད་མི་ནང་ ལས་མི་དང་མི་སབོས་ལྷན་ཁག་འགོ་གི་ ལཱ་གཡགོ་
གནས་ཚད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་སངོ་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་གི་ཚད་གཞི་ཚུ་ལངམ་ཡདོ་མེད་ཀྱི་ ངོ་སརོ་འབདཝ་ཨིན་
ཟེར་བཤད་ཅི། ལས་མི་དང་མི་སབོས་ལྷན་ཁག་འགོ་གི་ ལཱ་གཡགོ་གནས་ཚད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ལན་གསལ་འབད་མི་ནང་ ལམ་འགྲུལ་
ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་སནོ་ཞལ་འཛམོས་ཚགོས་ཞིན་ན་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་སངོ་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་ཚུ་ལུ་ རང་སའོི་སྣུམ་འཁོར་སངོ་བརྡར་ཐང་ཚུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ལས་གནང་མི་ བཀོད་རིས་དང་
གཞི་བཀོད་དང་འཁྲིལ་དགོཔ་སྦེ་ སྤྱི་ཚེས་༥/༡༡/༢༠༢༠ ལུ་ ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་སངོ་བརྡར་
སྤེལ་ཁང་ཚུ་ལུ་ གཞི་རྟེན་གོང་འཕེལ་གྲུབ་ནིའི་ དུས་ཡུན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༢༡ ཚུན་ ཕར་འགྱངས་འབད་ནུག 

དེ་མ་ཚད་ ལཱ་གཡགོ་གནས་ཚད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་
གྱི་ཐགོ་ལས་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ནང་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྣུམ་འཁོར་སངོ་བརྡར་ཐང་ཚུ་ནང་ དབྱེ་ཞིབ་དང་ལེགས་བཅོས་
འབད་ནི་ཨིནམ་ད་ སྤེལ་ཁང་ཚུ་གིས་ གོང་གི་དུས་ཡུན་ནང་འཁོད་ལུ་ ངེས་པར་དུ་དགོས་མཁོ་མི་ཚུ་ མ་གྲུབ་པར་ཡདོ་པ་ཅིན་ དེ་
འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་འབད་ནི་ཨིན་པས།  

ད་རུང་ ལས་མི་དང་མི་སབོས་ལྷན་ཁག་འགོ་གི་ ལཱ་གཡགོ་གནས་ཚད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ བཀོད་མི་ནང་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་སངོ་
བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་ དགོས་མཁོ་གྲུབ་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ ཐ་ོབཀོད་གྲུབ་ནི་ཨིན་ཟེར་བཀོད་ཅི།  

པར་རིས་༤༩: ཕུན་ཚགོས་གླིང་ ལ་ོའགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་
འཛིན་གྱི་ ས་ཁོངས་ ¼ སྣུམ་འཁོར་བཏང་ནིའི་སངོ་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ ༤ གི་
ལག་ལེན་འཐབ་ཡདོཔ། 

པར་རིས་༥༠: སངོ་བརྡར་ཐིག་སྒྲོམ་སྦེ་ པར་ལེབ་ལག་ལེན་
འཐབ་ཡདོཔ། 

པར་རིས་༥༡: གཞི་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན་མེད་པའི་ སངོ་བརྡར་གྱི་ཐང་། 
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༣.༥.༢.༢  སབོ་སནོ་པ་ཚུ་གི་ལྕོགས་གྲུབ། 

སོང་བརྡར་བྱིན་མིའི་ ཐོ་བཀོད་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༠ (༢༠༡༤ ཅན་མ་ལུ་ཞུན་དག་འབད་ཡོདཔ་) ཅན་མའི་ ཁྲིམས་དོན་༣.༡.༡ ཅན་མ་
དང་འཁྲིལཝ་ད་ སོང་བརྡར་བྱིན་མི་འདི་ལུ་ ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་གཙུག་སྡེ་ནང་ལས་ རིག་གཞུང་/བཟོ་རིག་/ལག་རྩལ་/ཁྱད་རིག་གི་ 
ཤེས་ཡོན་དགོཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ད་ སོབ་སོང་སོད་མི་ནང་ལས་ གནས་ཚད་ཅིག་ཐོག་དྲགས་དགོཔ་དང་ ཡང་ན་ ལོ་ལྔའི་སོབ་སོན་ཉམས་
མོང་དགོཔ་སྦེ་འདུག  

ད་རུང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་སྒྲིག་གཞི་༡༩༩༩ ཅན་མའི་ནང་ སོང་བརྡར་སོབ་སོན་པའི་ཆོག་ཐམ་ལེན་མི་ཚུ་ལུ་ ལོ་ལྔའི་ སྣུམ་འཁོར་
གཏང་བའི་ཉམས་མོང་དང་ འགྲོ་འགྲུལ་སྒྲིག་གཞིའི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་མི་ དབང་འཛིན་གྱི་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ སྣུམ་འཁོར་སོང་བརྡར་
དང་འབྲེལ་བའི་ ལག་ཁྱེར་ཚུ་དགོཔ་ཨིན་པས། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སོབ་སོན་པ་ཚུ་གི་ ཤེས་ཡནོ་ཐོ་ཚུ་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་༢༨ ནང་ སོབ་སོན་པ་༡༠༩ ཡདོ་པའི་གྲལ་ལས་༤ རྐྱངམ་ཅིག་ སབོ་སོན་
པའི་སོང་བརྡར་ཡོད་པའི་ལག་ཁྱེར་ཡོདཔ་སྦེ་ མངོན་གསལ་བྱུང་མི་འདི་ པར་
རིས་༥༢ ནང་བཀོད་དེ་འདུག། 

དེ་གིས་མ་དོ་བར་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ 
ལྷབ་སང་པ་/གྲལ་གཏོགས་པ་ཚུ་གིས་ སོབ་སོན་པའི་གཡོག་ནང་ བཙུགས་པའི་
ཉིན་འདི་ཁ་ར་ གཡགོ་ནང་བཙུགས་ནུག། སོབ་སོན་པའི་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་
ནིའི་ཆོག་ཐམ་ དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ སོབ་སོན་པ་ལ་ལུ་ཅིག་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་
ནིའི་ཆོག་ཐམ་ ཕྱིར་སོད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ གཡོག་ནང་བཙུགས་ཡོད་པའི་ མངོན་གསལ་ཡང་བྱུང་ཡི། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་ དེ་བཟུམ་མའི་གནད་དོན་༢༥ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་ པར་རིས་༥༣ པའི་ནང བཀོད་དེ་ཡོད། སོང་བརྡར་ནང་
བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ ཐོན་རིམ་མང་ཤོས་ཅིག་ ཉམས་མོང་མེད་པའི་ ཆོག་ཐམ་གསརཔ་ ཐོབ་ཡོད་པའི་དེད་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ སབོ་
སོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ བཅའ་ཁྲིམས་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས།  

 

96% 4%4%

པར་རིས་༥༢: རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྣུམ་འཁོར་
སོང་བརྡར་ སོབ་སནོ་པ་༡༠༩ ནང་ལས་ ༤
རྐྱངམ་ཅིག་ སོབ་སོན་གྱི་སོང་བརྡར་ཚར་ནུག

Total number of trainers in the country:
109
TOT certified trainers: 4
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པར་རིས་༥༣: དེད་གཡོགཔ་ཉམས་མོང་མེད་མི་ཚུ་ སོབ་སནོ་པ་སྦེ་བཙུགས་ཡདོཔ།
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ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཀོད་མི་ནང་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༦ ལུ་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་ སབོ་སནོ་པ་༡༠༦ 
དེ་ཅིག་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་སྒྲིག་གཞི་ཐགོ་ལུ་ སངོ་བརྡར་ཡང་བྱིན་ཡི་ ཟེར་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ལཱ་གཡགོ་གནས་
ཚད་ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐགོ་ལས་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ཐནོ་རིམ་འདི་ནང་ སྣུམ་འཁོར་སངོ་བརྡར་སྤེལ་ཁང་གི་ སབོ་
སནོ་པ་༧༢ ལུ་ སབོ་སནོ་པའི་སངོ་བརྡར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི་ཟེར་ཨིན་པས། ལས་མི་དང་མི་སབོས་ལྷན་ཁག་འགོ་གི་ ལཱ་གཡགོ་
གནས་ཚད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་  སངོ་བརྡར་བྱིན་མིའི་ ཐ་ོབཀོད་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༤ དང་འཁྲིལཝ་ད་ སོང་
བརྡར་བྱིན་མི་འདི་ལུ་ སབོ་སངོ་ལེན་མི་ལས་ གནས་ཚད་ཅིག་ཐགོ་དྲག་དགོཔ་དང་ ཡང་ན་ ལ་ོལྔའི་སབོ་སནོ་ཉམས་མངོ་དགོ་པའི་ 
དགོས་མཁོ་ཡདོཔ་ཨིན་རུང་ ལས་ཁུངས་འདི་གིས་ ཉམས་མངོ་ཅན་གྱི་ སབོ་སནོ་པ་ལངམ་སྦེ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ སྣུམ་འཁོར་ཆུང་བའི་
དནོ་ལུ་ ལ་ོགསུམ་དེ་ཅིག་ནང་ ཐ་ོབཀོད་འབད་ཆོགཔ་སྦེ་ ཆ་བཞག་འབད་ཡདོཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ཨེན་སི་ཀྲུ་འདི་ ཁྱད་རིག་གི་
དེད་གཡགོཔ་སངོ་བརྡར་གྱི་ གནས་ཚད་མཐ་ོཤསོ་ཨིནམ་ད་ སབོ་སནོ་པ་ག་ར་ ཉམས་མངོ་ཉུང་མཐའ་ ལ་ོགསུམ་ཡདོ་མི་ ཁྱད་རིག་
གི་དེད་གཡགོཔ་གི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ཚུ་ཨིན་པས།  

ལས་ཁུངས་དང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ མཉམ་འབྲེལ་ཐགོ་ལས་ ཕུན་ཚགོས་གླིང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་
དང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་མ་ཡིན་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་སངོ་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་གི་ སབོ་སནོ་པ་ག་ར་ལུ་ 
ཐནོ་རིམ་གཉིས་སྦེ་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦ དང་༧ པའི་ནང་འཁོད་ལུ་ སབོ་སནོ་པའི་སངོ་བརྡར་- ལཱ་གཡགོ་གི་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ 
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནུག ད་ལྟ་ོཚུན་ཚདོ་ སབོ་སནོ་པ་བསམོས་༧༧ དེ་ཅིག་ལུ་ སངོ་བརྡར་སདོ་ཚར་ཡི། ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ དེ་བཟུམ་
མའི་སངོ་བརྡར་སདོ་ནི་ལུ་ འཆར་གཞི་བརྩམ་སྟེ་ཡདོ། 

སོབ་སོན་པ་ཚུ་ སོང་བརྡར་བྱིན་ནིའི་ ཐབས་ཤེས་སོན་ཡོད་རུང་ ད་རེས་ཁམས་ཅིག་ཁར་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་ཆོག་ཐམ་ཐབོ་མི་ཚུ་ 
ཉམས་མོང་མེད་རུང་ སོབ་སོན་པ་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་འདུག སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་འདི་ ལྟ་
རོྟག་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་མེད་པའི་རྟགས་མཚན་སོན་མས།  

༣.༥.༢.༣  དེད་གཡགོ་གི་ལྷབ་སང་འབད་མི་ཚུ་ སངོ་བརྡར་གྱི་དནོ་ལུ་ གཞུང་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་ད་ོཡདོཔ། 

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་སྒྲིག་གཞི་༡༩༩༩ ཅན་མའི་ནང་ དེད་གཡགོ་གི་ལྷབ་སང་འབད་མི་ཚུ་ འགོ་ཐོག་ཟླ་༣ གྱི་ སོང་བརྡར་སྐབས་ 
གཞུང་ལམ་དང་ ཁྲོམ་ཁར་ལུ་ གཏང་བཅུག་ནི་མི་འོང་ཟེར་ འཁོད་དེ་འདུག། དེ་མ་ཚད་ ཁོ/མོ་གིས་ སོབ་སོན་པ་མ་གཏོགས་ གཞན་
འགྲུལ་པ་ག་ཡང་ སྣུམ་འཁོར་ནང་བཙུགས་མི་ཆོག་དོ་ཡདོཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མངོན་གསལ་
བྱུང་མི་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་གིས་ སོང་བརྡར་པ་ཚུ་ སོབ་སོང་འབད་དེ་ བདུན་ཕྲག་
གཉིས་པམ་ལས་འགོ་བཟུང་ གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་བཅུག་སྟེ་འདུག། དེ་གིས་སྦེ་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ སོང་བརྡར་པ་ཅིག་
གིས་ གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་བའི་སྐབས་ ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ ཤི་རྐྱེན་བྱུང་ནི་གུར་ཐུག་ཆི་ནུག།  

བདུན་ཕྲག་༢ པའི་ནང་ལས་ སོང་བརྡར་པ་ཚུ་ གཞུང་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་མི་འདི་ འོག་གི་གནད་དོན་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པསཿ 

→ གོང་ལུ་མངོན་གསལ་བྱུང་སྟེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སོང་བརྡར་གྱི་ཐང་ ལངམ་སྦེ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།  
→ སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ 

ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་སོན་འབད་ཐོག་ལས་ སོང་བརྡར་གྱི་ལམ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་
བྱིན་དགོཔ་སྦེ་འདུག། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་  སོང་བརྡར་གྱི་
ལམ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་མིན་འདུག། དེ་གིས་སྦེ་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་དང་ རང་སོའི་ལྷབ་
སང་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་གདམ་ཁ་དང་འཁྲིལ་ ལག་ལེན་འཐབ་སོད་ནུག།   
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→ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་སྒྲིག་གཞི་༡༩༩༩ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་གི་ དགོས་
མཁོ་ཅིགཔ་འདི་ སོང་བརྡར་གྱི་དོན་ལུ་ བཟོ་འཕྲུལ་རེ་དགོཔ་སྦེ་འདུག། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ས་ཁོངས་
དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ མངོན་གསལ་བྱུང་མི་ནང་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ ག་ལུ་ཡང་ བཟོ་འཕྲུལ་
བཙུགས་སྒྲིག་འབད་དེ་མིན་འདུག།    

→ གཞུང་ལམ་དང་ཁྲོམ་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ ལྷབ་སང་འབད་མི་འདི་ བཀག་འཛིན་དམ་དམ་དང་ ཡང་ན་ ལྟ་རོྟག་མ་འབད་
བས།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་
སངོ་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་ནང་ ལག་ལེན་དངོས་ལྟར་གྱི་སངོ་བརྡར་ནང་ སྣུམ་འཁོར་-སངོ་བརྡར་པའི་ ཆ་ཚད་ཉུང་མཐའ་ ༡:༡༢ དང་ 
གཞུང་ལམ་གྱི་ཐགོ་ལུ་ ༡:༤ ངེས་བདེན་དགོཔ་སྦེ་འདུག། ད་རུང་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་སངོ་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་
དངོས་ལྟར་གྱི་སངོ་བརྡར་ བརྒྱ་ཆ་༨༠ དང་ རྣམ་གཞག་ནང་བརྒྱ་ཆ་༢༠ ལན་པའི་ སངོ་བརྡར་ཟླ་ངོ་༣ གྱི་རིང་ བྱིན་དགོ་ནི་ཨིན་པས། 
ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ དགོས་སེལ་འབད་མི་ནང་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་སངོ་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་གིས་ 
ས་གནས་གཞུང་/ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་སནོ་འབད་ཐགོ་ལས་ ཁྲོམ་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ འགྲུལ་ལམ་ངོས་འཛིན་འབད་དགོ་
ཟེར་ཨིན་པས། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཟ་ོའཕྲུལ་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ བཟ་ོ
འཕྲུལ་ཚུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ རིན་གོང་མཐ་ོདྲག་ཡདོཔ་ལས་ སངོ་བརྡར་གྱི་འཐུས་ཚུ་ ཡར་སེང་འབད་དགོཔ་འཐནོ་ནི་ཨིན་པས་ 
ཟེར་བཀོད་ཅི། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མངོན་གསལ་བྱུང་མི་ནང་ གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་བརྟག་དཔྱད་འབད་མི་
ནང་ ལྟ་རོྟག་ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་མ་ཚད་ གཞུང་ལམ་ཁར་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ཆོག་པའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ ཚང་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ཡང་ 
ངེས་གཏན་མིན་འདུག།  

༣.༥.༣ འུ་སྡུག་རུང་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནི། 

འུ་སྡུག་རུང་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནི་འདི་ ཉེན་སྲུང་དང་ལན་པའི་ ཉེན་ཁ་ནང་ལས་ ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། འུ་སྡུག་མི་འདི་ཡང་ ལམ་འགྲུལ་
ལམ་མཐའ་རིངམོ་སྦེ་འགྱོ་མི་དང་ འཕྲོ་མཐུདཔ་མཐུད་ས་ར་ དུས་ཡུན་རིངམ་སྦེ སྣུམ་འཁོར་གཏང་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་ད་ ལམ་
འགྲུལ་ལམ་མཐའ་ཐུང་ཀུ་ཨིན་རུང་ དེད་གཡོགཔ་ལུ་ གཉིད་དང་ངལ་གསོ་ལེགས་ཤོམ་མ་ཐོབ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་
སྲུང་སྒྲིག་གཞི་༡༩༩༩ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༣༡ (༡) དང་ (༢) པའི་ནང་ ལམ་འགྲུལ་ལམ་མཐའ་རིངམོ་དང་ དུས་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་
འགྱོ་མི་ལས་ དམ་འཛིན་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ འཁོད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན། དནོ་ཚན་ནང་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་ཚུ་ འཁོད་དེ་འདུགཿ 

✓ འགྲུལ་པ་འབག་མི་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་དེད་གཡོགཔ་འདི་གིས་ གནམ་ར་འབད་རུང་ འཕྲོ་མཐུདཔ་མཐུད་ས་ར་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༨ 
ལས་ལྷག་སྟེ་ འབག་ནི་མི་འོང་།  

✓ འགྲུལ་པ་འབག་མི་སྣུམ་འཁོར་གྱི་ ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་འདི་གིས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༨ ལས་ལྷག་སྟེ་འགོར་ནི་བཟུམ་ཡོད་པ་ཅིན་ 
དེད་གཡོགཔ་རེ་བཞག་དགོ། 

ཡིག་ཨང་ ཨར་ཨེས་ཀྲི་ཨེ་/ཀྲི་ཨེམ་/༢༡/༢༠༡༨-༢༠༡༩/༦༩༨ སྤྱི་ཚེས་༡༨/༠༦/༢༠༡༩ ཅན་མ་ལྟར་འབད་བ་ཅིན་ མི་དམངས་སྐྱེལ་
འདྲེན་བཱསི་གི་ ཞབས་ཏོགས་ག་ཅི་བཟུམ་ཡོད་རུང་ ཉིན་གཅིག་ནང་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༨ ལས་ལྷག་སྟེ་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ 
དེད་གཡོགཔ་གཉིས་དགོཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ བཱསི་ཞབས་ཏོག་སོད་མི་ཚུ་གིས་ གོང་གི་སྒྲིག་གཞི་དང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ལུ་ མི་གནས་
པར་འདུག། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མངོན་གསལ་བྱུང་མི་ནང་ ཐིམ་ཕུག་ལས་ མོང་སྒར་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལས་ 



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 92 

བུམ་ཐང་ལུ་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་མི་ སྣུམ་འཁོར་བཱསི་ཚུ་གིས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༨ ལས་ལྷག་སྟེ་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་དོ་ཡོད་རུང་ དེད་
གཡོགཔ་གཉིས་མིན་འདུག། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ བཱསི་ཞབས་ཏོག་གི་ལས་འཆར་ དབྱེ་ཞིབ་དང་
བརྟག་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ འགྲུལ་ལམ་བསོམས་༢༦༡ དེ་ཅིག་འདུག། འགྲུལ་ལམ་ཚུ་ནང་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་དུས་ཚོད་འགོར་མི་ཚུ་ 
པར་རིས་༥༤ ནང་ བཀོད་དེ་ཡདོ། 

པར་རིས་འདི་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ བརྒྱ་ཆ་༥༠.༦༠ (༡༣༢) 
དེ་ཅིག་གིས་ར་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༨ ལས་ཉུང་སུ་འགོར་དོ་ཡདོཔ་ད་ 
བརྒྱ་ཆ་༤༩.༤༠ (བཱསི་༡༢༩) དེ་ཅིག་གིས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༨ ལས་
ལྷག་སྟེ་འགོརཝ་ཨིན་པས། འགྲུལ་ལམ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༡.༡༠ 
(བཱསི་༣) གིས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༡༤ ལས་ལྷག་སྟེ་འགོརཝ་ཨིན་པའི་ 
གོ་རོྟགས་བྱུང་ཡི། འགྲུལ་ལམ་ཕྱེད་ཀ་དེ་ཅིག་ནང་ འགྲོ་འགྲུལ་ཆུ་ཚོད་
༨ ལས་ལྷག་སྟེ་འགོར་དོ་ཡདོཔ་ལས་ འགན་ཁག་ཅན་གྱི་ལས་སྡེ་གིས་ 
དུས་འཕྲོ་ལས་ སྒྲིག་གཞི་ལུ་གནས་དགོཔ་དང་ འགྲུལ་པ་ཚུ་གི་ཉེན་
སྲུང་ཡར་དྲག་བཏང་དགོཔ་འདུག། འཕྲོ་མཐུད་དེ་ར་ འགྲོ་འགྲུལ་
འབད་བའི་ དུས་ཡུན་མང་མཐའ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ནང་ སྒྲིག་གཞི་ལུ་
མ་གནས་པ་ཅིན་ འུ་སྡུག་སྟེ་སྣུམ་འཁོར་གཏང་བའི་ ཉེན་ཁ་སོམ་འདུག ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ འགྲོ་
འགྲུལ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༨ ལས་ལྷག་སྟེ་ འགོར་མི་ནང་ དུས་རྒྱུན་ལྟ་རོྟག་འབད་དེ་ དེད་གཡགོ་བཙུགས་དགོ་པའི་ སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ གཞི་
བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག། 

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ནརོ་འཁྲུལ་ཚུ་ལྟ་རྟགོ་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ཚུ་བརྩི་སྟེ་ ཐིམ་
ཕུག་དང་མངོ་སྒར་ལུང་ཕགོས་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ འགྲུལ་པ་འབག་མི་ སྣུམ་འཁོར་བཱསི་ཚུ་གི་ཐགོ་ལུ་ མ་ོབཏབ་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་འགོ་བཙུགས་
ནུག ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚདོ་བརྒྱད་ལུ་ གནས་ནི་དང་ དུས་ཆུ་ཚདོ་བརྒྱད་ལས་ལྷག་
སྟེ་ འགོར་མི་ལུ་ དེད་གཡགོཔ་གཉིས་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་ ངེས་གཏན་བཟ་ོནི་ཨིན་པས།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁས་ལེན་འབད་མི་ལྟར་ འུ་སྡུག་སྟེ་སྣུམ་འཁོར་གཏང་མི་ཚུ་ མར་ཕབ་འབད་
ནིའི་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་སོན་དགོཔ་འདུག།  

༣.༥.༤ འགྲོ་འགྲུལ་ཉེས་སདོ་འཛིན་སྐྱོང་། 

འཕྲལ་ཁམས་ཀྱི་ལོ་ཚུ་ནང་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་གྱངས་ཁ་ཚུ་ ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དང་འབྲེལ་ ཉེས་སོད་འབད་མི་གྱངས་ཁ་འདི་ཡང་ རིམ་
མཐུན་སྒོ་ལས་ ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོདཔ་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠-༢༠༢༡ ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ མར་ཕབ་འགྱོ་ཡོད་མི་འདི་ ནད་ཡམས་ལས་བརྟེན་ 
འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་ཐབས་འབད་ནི་འདི་གིས་ འོང་ནི་ཨིན་པས། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༦ ལས་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ བར་ན་ ཨི་-རེ་ལིསི་རིམ་
ལུགས་ནང་ལུ་ ཉེས་སོད་ཀྱི་གནད་དོན་བསོམས་༡༣༨,༥༠༩ དེ་ཅིག་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནུག། ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་དེད་གཡོགཔ་གི་ ཉེས་
སོད་ཀྱི་འགྲོས་དང་ སྣུམ་འཁོར་གྱངས་ཁ་ཚུ་ པར་རིས་༥༥, ༥༦ དང་༥༧ ནང་བཀོད་དེ་ཡདོ། 

པར་རིས་༥༤: འགྲུལ་ལམ་ས་ོསའོི་ འགྲོ་འགྲུལ་དུས་ཡུན། 
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གོང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ སྐབས་ཐོབ་ཅི་ ཉེས་སོད་ཚུ་དུས་རྒྱུན་འགྲོས་དང་འཁྲིལ་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཉེས་སོད་འཛིན་སྐྱོང་འདི་ ད་
རེས་ ཚ་འགྱང་ཅན་སྦེ་འགྱོ་སྟེ་ཡོད། 

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་དང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ འགྲོ་འགྲུལ་ཧྲམ་འཛུལ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལམ་
ལུགས་དང་ ཉེས་བྱ་དང་ཉེས་ཆད་བཀལ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡི། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་
སྒྲིག་གཞི་༡༩༩༩ ཅན་མའི་ནང་ ཉེས་བྱ་དང་ཉེས་ཆད་ཆེ་ཆུང་ག་ར་ བཀོད་དེ་འདུག རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འོག་ལུ་
བཀོད་མི་ཚུ་ ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོད།  

༣.༥.༤.༡   ཉེས་སདོ་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཚུ། 

ཨི-རེ་ལིསི་ནང་ལས་ བཏོན་པའི་གནས་སྡུད་ཚུ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥-༡༦ ལས་༢༠༡༩-༢༠ ཚུན་གྱི་བར་ན་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཉེས་
སོད་༡༢༢,༩༨༣ (གནས་སྡུད་མེད་མི་ཚུ་ ཕྱི་བསལ་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་) འདུག། གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ འགནཔ་ཚུ་གིས་ དམིགས་
བསལ་གྱི་ཉེས་སོད་འདི་ རིམ་ལུགས་ནང་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་པའི་ དབྱེ་ཁག་༡༥༦ ནང་ལས་ གདམ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན་པས། རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ཉེན་སྲུང་དང་འབྲེལ་བའི་ འཚོར་སང་དང་འཁྲིལ་ ཉེན་ཁ་ཚུ་ མཐོ་དྲག་ བར་ན་སྐོརམ་ དེ་ལས་ དམའ་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་རྩིས་བཏནོ: ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ སྙན་ཞུ་ 2015-2020 དང་ 2021 ཅན་མའི་ནང་ལས་
བཏནོ་པའི་ སྣུམ་འཁོར་གྱངས་ཁ། 

པར་རིས་༥༦: ཉེས་སདོ་ཀྱི་འགྲོས་དང་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་གྱངས་ཁ་ [2015-2020]  པར་རིས་༥༧: ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་རེ་གི་ཉེ་སདོ། [2015-2020] 

པར་རིས་༥༥: ཉེས་སདོ་ཀྱི་འགྲོས་ [2015-2020]  
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བ་སྦེ་གསུམ་ལུ་དབྱེ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ པར་རིས་༥༨ པ་ནང་གསལ་སོན་འབད་དོ་བཟུམ་ དུས་ཡུན་འདི་ནང་ ཉེས་སོད་འབད་མི་གནས་
སངས་དང་འཁྲིལ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན་པས།  

 
པར་རིས་༥༨ པ་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ལྟར་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་ལུ་ ཉེན་ཁ་སོམ་ཡོད་པའི་ཉེས་སོད་ལས་བརྟེན་ ཐུག་རྐྱེན་གྱི་ཉེན་ཁ་
བརྒྱ་ཆ་༤༡.༧ དེ་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་གིས་ མ་རྐྱེན་དང་ གནོད་སྐྱོན་ དེ་ལས་ ཤི་རྐྱེན་ཚུ་འཐནོ་ནི་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ཉེས་སོད་ཚུ་
བསྐྱར་ཞིབ་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་རིམ་ལུགས་ནང་འཛིན་སྐྱོང་འབད་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

ཀ༽ འབྲེལ་ཡདོ་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འོས་ལན་སྦེ་བར་འཛུལ་མ་འབད་བར་ བཞག་པ་ཅིན་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་ཉེས་སོད་ཚུ་ མང་ཤོས་ཅིག་ 
སོག་ལུ་ཉེན་ཁ་ཆེ་དྲག་ཡོད་མི་ཚུ་ཨིན་པས། ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་ཉེས་སོད་ མཐོ་ཤོས་༡༠ འདི་ འབྱུང་གྲངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁྱད་
བསྡུར་འབད་ཡདོ་མི་ཚུ་ པར་རིས་༥༩ པ་ནང་བཀོད་དེ་ཡདོ། 

པར་རིས་༥༩ པ་ནང་གསལ་སོན་འབད་མི་ལྟར་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཉེས་སོད་མཐོ་ཤོས་༡༠ ནང་ལས་ ཉེས་སོད་ཚབས་ཆེན་གྱི་ཆ་ཤས་
ཚུ་ཡང་ ཆང་འགྲངས་ཏེ་སྣུམ་འཁོར་གཏང་མི་དང་ ཆོག་ཐམ་མེད་པར་སྣུམ་འཁོར་གཏང་མི་ དེ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་བའི་
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ཉེན་སྲུང་ལུ་ ཉེན་ཁག་ཡདོ་མི།

པར་རིས་༥༨: འགྲོ་འགྲུལ་ཉེས་སདོ་ཀྱི་གྱངས་ཁ་དང་ དེ་འབྲེལ་གྱི་ ཉེས་སོད་ལས་བརྟེན་ ཉེན་སྲུང་ལུ་ ཉེན་ཁ།

  པར་རིས་༥༩: ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་ལུ་ ཉེན་ཁ་ཕགོ་པའི་ ཉེས་སདོ་མཐ་ོཤསོ་༡༠ [2015-2020] 
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སྐབས་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ཨིནམ་ད་ གཞན་མི་ཚུ་ཡང་ འབྱུང་གྲངས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ ཚ་འགྱང་འདྲ་མཚུངས་
མཚམས་ཅིག་ར་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 

ཁ༽ ཉེས་སོད་བར་ན་སྐོརམ་དང་ དམའ་བའི་དབྱེ་ཁག་ནང་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་འདུག། དེ་ཚུ་ 
ཁྲིམས་ལུ་མ་གནས་པའི་རིགས་ཚུ་ཨིནམ་ད་ དེ་གིས་ཉེན་སྲུང་ལུ་ རྒྱུ་རྐྱེན་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་མི་འབད་མི་ཨིན་པས། ཉེན་ཁ་
འདི་ཚུ་ དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ གཞི་བཙུགས་ལེགས་ཤོམ་འབད་ཐོག་ལས་ བརྩི་འཇོག་འབད་དགོཔ་འདུག། 

ག༽ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་སྒྲིག་གཞི་༡༩༩༩ ཅན་མའི་ནང་ ཉེས་སོད་གསལ་བཀོད་འབད་བའི་ཉེས་བྱའི་བགོ་ཚན་གྱི་རིགས་ག་ར་དང་ 
དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཉེས་བྱ་བསྡུ་མི་ཚུ་ ག་ར་དེ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཨིནམ་སྦེ་ འཁོད་དེ་འདུག། ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་ མངོན་གསལ་བྱུང་མི་ནང་ ཉེས་བྱའི་བགོ་ཚན་ཚུ་ རང་སོའི་ཉེས་སོད་ཚབས་ཆེན་དང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་ལུ་
གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་ནི་ཨིན་མི་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་མིན་པས། དཔེར་ན་ སྣུམ་འཁོར་བཀག་ཆས་མེད་པར་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་མི་འདི་ 
ཉེན་ཁ་ཚབས་ཆེན་ཨིན་རུང་ ཉེས་བྱའི་བགོ་ཚན་༡༥ རྐྱངམ་ཅིག་བཀལ་ཏེ་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྣུམ་འཁོར་གཞན་ལས་གདོང་
ཁར་འཐོན་འགྱོ་ནིའི་བརྩི་རྐྱབ་མི་འདི་ གནོད་ཉེན་ཅན་ཨིནམ་དང་ འཁོར་ལོ་ལུ་སྐྱོན་ཡདོ་མི་ དེ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་གནས་
སངས་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་དང་ ལྷབ་སང་ཆོག་ཐམ་མེད་མི་ཚུ་ལུ་ ཉེས་བྱ་ཆུང་བ་བཀལ་ཏེ་འདུག།  

ང་༽ ཉེས་སོད་ཀྱི་ཐོ་དང་འབྲེལ་བའི་དབྱེ་ཨང་ རིམ་ལུགས་ནང་བཙུགས་མི་ཚུ་ ཉེས་སོད་ཀྱི་གནས་སངས་དང་ འགྲེལ་བཤད་མ་མཐུནམ་
ལེ་ཤ་འདུག། དེ་ནང་ལུ་ འགྲེལ་བཤད་མ་མཐུནམ་ དཔེར་ན་ “གནད་དོན་འདི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་/ཉོག་བཤད། བརྒྱུན་འཕྲིན་
ཨང་འདི་ནང་ བརྒྱུད་འཕྲིན་བཏང་གནང་ཟེར་མི་དང་ ཇོ་བདག་གིས་ བདག་དབང་སོ་སརོ་གྱི་ཞུ་བ་” ཟེར་མི་ཚུ་ ཚུད་དེ་འདུག། 
དེ་བཟུམ་མའི་ མཐུན་མིན་ཚུ་ལས་བརྟེན་ གནས་སྡུད་དང་འབྲེལ་བའི་དྲང་བདེན་ བརྩི་འཇོག་མེདཔ་འགྱོ་ནི་དང་ གྲོས་ཆོད་བཟོ་
ནིའི་ནང་ བརྡ་དནོ་ཚུ་ནོར་འཁྲུལ་འགྱོ་ནི་ཨིན་པས།  

ཅ༽ ཉེས་སོད་ཚུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་ འབྲེལ་བ་མེད་མི་ཚུ་ཡང་ ཚུད་དེ་འདུག། ཉེས་སོད་དཔེར་ན་ “སྒྲིག་ཆས་ནང་ཡོད་མི་ 
ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ལུ་ ཉེས་བཙུགས་འབད་ནི་” “སྣུམ་འཁོར་ནང་ གཏམ་ཁུ་འཐུང་ནི་” “དེད་གཡོགཔ་ཚུ་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་
འགོ་འཛིན་ཚུ་གིས་ གྱོན་ཆས་ཀྱི་སྒྲིག་ལུགས་བརྟག་ཞིབ་མ་འབདཝ་” ཟེར་མི་ཚུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་འབྲེལ་བ་མིན་འདུག། 
དེ་བཟུམ་མའི་ཉེས་སོད་ཚུ་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་སྒྲིག་ལུགས་གཞན་ལས་ འགལ་བའི་རིགས་ཚུ་ཨིནམ་ལས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་
ལས་ སོ་སོར་སྦེ་ ཁྲིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་འབད་དགོཔ་འདུག། 

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ ཞིབ་བརྟགོ་འདི་ སེམས་ཁར་བཀལ་ཏེ་ཡདོ་ཟེར་
ཨིན་པས། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་སྒྲིག་གཞི་ དག་བཅོས་འབད་བའི་སྐབས་ འགྲོ་འགྲུལ་ཉེས་སདོ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉེས་བྱ་ཚུ་ ཚབས་
ཆེ་ཧིང་དང་འཁྲིལ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ཟེར་ཨིན་པས། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་སྒྲིག་གཞི་ དག་བཅོས་འབད་མི་དང་འབྲེལ་ “ཉེས་
སདོ་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་” དང་ “ཉེས་བྱའི་བགོ་ཚན་” ཚུ་ཚུད་པའི་ ཉེས་སདོ་ཀྱི་ གནས་སངས་དང་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ སེལ་ཚུགས་འངོ་
ཟེར་ཨིན་པས། གཏམ་ཁུ་འཐུང་མི་ཐད་ཁར་སངོམ་ད་ དེད་གཡགོཔ་གིས་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་བའི་སྐབས་ གཏམ་ཁུ་འཐུང་པ་ཅིན་ 
སེམས་ཡེངས་ནི་ཨིན་མི་འདི་གིས་ འགྲུལ་པ་ཚུ་དང་ འཁོར་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཉེན་ཁ་བཀལ་ད་ོཡདོཔ་ལས་ ཉེས་སདོ་
འདི་ ཉེན་སྲུང་གི་དནོ་ལུ་ཨིན།  

ཉེས་སོད་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་འབྲེལ་བའི་ ཚེ་སགོ་ལུ་ཉེན་ཁ་སོམ་ཡོད་རུང་ ཉེས་བྱ་ཆུང་ཀུའི་དབྱེ་ཁག་ནང་ཚུད་
དེ་ཡོདཔ་ལས་ ཉེས་བྱའི་དབྱེ་ཁག་ཚུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་དེ་ ཐོ་གཞུང་ཡོངས་རོགས་བཟོ་ཐབས་ཀྱི་ བསར་སོད་འབད་དགོཔ་འདུག། 
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༣.༥.༤.༢  ཉེས་བྱའི་སྐུགས་གྲངས། 

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་སྒྲིག་གཞི་༡༩༩༩ ཅན་མའི་ནང་ ཉེས་བྱའི་དབྱེ་ཁག་ཚུ་ ཉེས་སོད་ཀྱི་རིགས་ག་ར་ རང་སོའི་ཚབས་ཆེན་གྱི་དབྱེ་
བ་དང་འཁྲིལ་ བཟོ་དགོཔ་འདུག། དཔེར་ན་ “བརྡུང་སྦེ་འབྱོག་འགྱོ་མིའི་” ཉེས་སོད་འདི་གི་ ཉེས་བྱའི་དབྱེ་ཁག་༥༠ དང་ འགྲུལ་པ་
ཚད་ལས་བརྒལ་བཙུགས་མི་ལུ་ མི་ངོ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཐོག་ལུ་ ཉེས་བྱའི་དབྱེ་ཁག་༢༠ ཕོགསཔ་ཨིན་པས། ཉེས་བྱའི་དབྱེ་ཁག་ལམ་
ལུགས་འདི་ཡང་ ཉེས་སོད་ཚབས་ཆེན་ཚུ་བསགས་ཏེ་ ཉེས་བྱའི་ཐོ་བཞག་སྟེ་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནིའི་ཆོག་ཐམ་ གནས་སྐབས་ཅིག་ 
བཀག་བཞག་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཆ་མེད་བཏང་ནི་ དེ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ཐོ་བཀོད་མེདཔ་བཟོ་ནིའི་ དམིགས་གཏད་འབད་དེ་ཨིན་
པས། དེ་གིས་སྦེ་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་མིའི་སོད་ལམ་ལས་བརྟེན་པའི་ ཉེན་ཁ་ཚུ་བཀག་ནི་དང་ ཉེས་སོད་ལོག་ཅིག་ར་འབད་མི་ཚུ་ ངོས་
འཛིན་འབད་ནི་ དེ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་མི་དམངས་ཀྱི་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ཐངས་ལེགས་བཅོས་འབད་ཐབས་ལུ་ཨིན། 

ཨིན་རུང་ ཉེས་སོད་ཚབས་ཆེན་ཚུ་བསགས་ཏེ་ ཉེས་ཐོ་བཞག་ཐོག་ལས་ ཉེས་བྱ་བཀལ་ནིའི་ཐད་ཁར་ ལམ་ལུགས་ཧིང་སང་ས་ཅིག་
མིན་འདུག། ད་རེས་ ཉེས་བྱའི་དབྱེ་ཁག་འདི་ཡང་ ཉེས་སོད་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཉེས་བྱ་ (དབྱེ་ཁག་རེ་ལུ་ཉེས་བྱ་དངུལ་
ཀྲམ་༥༠ རེ་) བཀལ་ནིའི་དནོ་ལུ་ཨིན་པས། དེ་གིས་སྦེ་ ཉེས་བྱའི་དབྱེ་ཁག་གི་ལམ་ལུགས་ཡོད་མི་འདི་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་ཉེས་བྱ་
བཀལ་ནི་ནང་ རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་ནང་ ཕན་འདེབས་མི་འབད་བས།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ དབང་འཛིན་གྱིས་ སྒྲིག་གཞི་དག་བཅོས་འབད་མི་
དང་འབྲེལ་ ཨི་རེ་ལིསི་རིམ་ལུགས་འདི་ཡང་ ཡར་དྲག་བཏང་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ འཕྲུལ་སདོ་ཀྱི་ཐགོ་ལས་ ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་
འབད་དེ་ གནད་དནོ་ཚུ་སེལ་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་སྒྲིག་ནི་ཟེར་ཨིན་པས།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཉེས་བྱའི་དབྱེ་ཁག་གི་ལམ་ལུགས་འདི་ དངུལ་འབྲེལ་ཉེས་བྱ་བཀལ་ནི་ རྐྱངམ་ཅིག་ནང་ ལག་
ལེན་འཐབ་ནི་མེན་པར་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་བའི་སྐབས་ ཚབས་ཆེན་གྱི་ཉེས་སོད་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ བསགས་ཏེ་ ཉེས་ཐོ་ཚུ་བཞག་ཐོག་
ལས་ ཉེས་བྱ་བཀལ་ནི་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་འདུག།  

༣.༥.༤.༣  ཉེས་སདོ་ཚུ་ལགོ་ཅིག་ར་བྱུང་ད་ོཡདོཔ། 

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ རིམ་ལུགས་ནང་ ཡིག་ཆ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཉེས་བྱ་བཀལ་མི་
ཚུ་ ཤོ་མཚུངས་སྦེ་མེན་པས། པར་རིས་༥༩ པ་ནང་ བཀོད་མི་ལྟར་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༥ ལས་༢༠༢༠ གྱི་བར་ན་ སོ་རས་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་མི་ཉེས་སོད་ཀྱི་གནད་དནོ་༡༤ བརྩི་སྟེ་ ཆང་འཐུང་སྟེ་
སྣུམ་འཁོར་གཏང་མི་ ཉེས་སོད་བསམོས་༡༢,༡༦༡ དེ་ཅིག་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་འདུག། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་སྒྲིག་གཞི་ནང་ལུ་ སྤྱིར་
བཏང་གི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་དང་ ཁྱད་རིག་གི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ཚུ་གི་ཐགོ་ལུ་ ཉེས་སོད་ལོག་ཅི་ར་ བྱུང་བའི་སྐབས་ ཉེས་བྱ་བཀལ་
ཐངས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཚུ་ བཀོད་དེ་འདུག། 

ཨིན་རུང་ གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ཉེས་སོད་ལོག་ཅི་ར་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ ཆོག་ཐམ་དོང་སྤེད་ནི་དང་ གནས་སྐབས་
ཅིག་ བཀག་བཞག་འབད་ནི་ ལ་སགོས་པའི་ཉེས་བྱ་མ་བཀལ་བས། སྒྲིག་གཞི་ནང་ལུ་ ཉེས་སོད་ལགོ་ཅིག་ར་ འབད་མི་འདི་ལུ་ རྒྱུན་
འགྲུལ་བྱ་སོད་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཉེས་བྱ་འདི་ཡང་ ཆོག་ཐམ་དོང་སྤེད་ནི་དང་ དེའི་ཤུལ་ལས་ ལགོ་ཅིག་ར་བྱུང་པ་ཅིན་ དུས་ཡུན་ཧ་
ལམ་ཅིག་གི་བར་ན་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་མ་ཆོག་པའི་ཉེས་བྱ་དང་ སོ་རས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་པ་ཅིན་ འབྲུག་གི་
ཁྲིམས་འགལ་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་རྩ་ཚན་དང་འཁྲིལ་ ཉེས་བྱ་བཀལ་དགོཔ་སྦེ་འདུག། ཨིན་རུང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་སྒྲིག་གཞི་༡༩༩༩ 
ཅན་མའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ གནད་དོན་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ ཆོག་ཐམ་ཚུ་ དོང་མ་སྤེད་ནི་ ཆ་མེད་བཏང་ནི་དང་ སྐབས་ཅིག་
བཀག་བཞག་འབད་ནི་ཚུ་ བསར་སོད་མ་འབད་བར་ཡདོ་པའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།  



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 97 

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་མིའི་ ཉེས་སོད་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་སྡུད་ དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ 
མི་ངོ་ཚུ་གིས་ ཆང་འཐུང་སྟེ་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་མིའི་གནས་དནོ་ཚུ་ ལགོ་ཅི་ར་བྱུང་ཡོད་རུང་ དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ འོས་ལན་གྱི་ངེས་
ལེན་མ་འབད་བར་འདུག། སྤྱིར་བཏང་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ནང་ འཆང་འགྲངས་སྟེ་སྣུམ་འཁོར་གཏང་མི་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉེས་སོད་འདི་ 
ཚར་༡༡ དེ་ཅིག་ ལོག་ཅིག་ར་བྱུང་ཡོདཔ་ད་ ཁྱད་རིག་གི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ནང་ ཚར་༧ དེ་ཅིག་ ལོག་ཅི་ར་ བྱུང་ཡོད་པའི་མངོན་
གསལ་བྱུང་ཡི། ཆང་འཐུང་སྟེ་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་མིའི་ཉེས་སོད་ ཚར་༢ རེ་འབད་མི་ སྤྱིར་བཏང་གི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ ༡༡༣༧ དང་ 
ཁྱད་རིག་གི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་༣༤༣ དེ་ཅིག་འདུག། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་སྒྲིག་གཞི་༡༩༩༩ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཁྱད་རིག་གི་ཆོག་
ཐམ་འཆང་མི་༡༢༨ དང་ སྤྱིར་བཏང་གི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་༡༡༤ དེ་ཅིག་ སྐབས་ཅིག་བཀག་བཞག་འབད་དགོཔ་འདུག། ཨིན་རུང་ 
ཨི་རེ་ལིསི་གནས་སྡུད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྤྱིར་བཏང་གི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་༥ རྐྱངམ་ཅིག་ ཆང་འཐུང་སྟེ་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་མིའི་ ཉེས་
སོད་ལོག་ཅིག་ར་ བྱུང་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ ཆོག་ཐམ་སྐབས་ཅིག་བཀག་བཞག་འབད་ནུག། ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ཚུ་གིས་ ཉེས་
སོད་ལོག་ཅི་ར་ འབད་ཡོད་པའི་འབྱུང་གྲངས་ཚུ་ པར་རིས་༦༠ པའི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད། 

ཁྱད་རིག་དང་སྤྱིར་བཏང་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ལུ་ འཆང་འཐུང་སྟེ་སྣུམ་འཁོར་གཏང་བའི་ ཉེས་བྱ་བཀལ་མི་ཚུ་ པར་རིས་༦༡ ནང་བཀོད་
དེ་ཡོད། 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

པར་རིས་༦༠:  ཉེས་སདོ་ལགོ་ཅི་ར་ འབད་ཡདོ་པའི་ འབྱུང་གྲངས། 

སྤྱིར་བཏང་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི། 
ཁྱད་རིག་གི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི། 

པར་རིས་༦༡: ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་སྒྲིག་གཞི་༡༩༩༩ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ ཁྱད་རིག་དང་སྤྱིར་བཏང་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ལུ་ འཆང་འཐུང་སྟེ་སྣུམ་འཁོར་
གཏང་བའི་ ཉེས་བྱ་བཀལ་དགོཔ་ཚུ།  

ཁྱད་རིག་གི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི། སྤྱིར་བཏང་གི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི།  
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པར་རིས་༦༡ པའི་ནང་ལས་ཧ་གོ་དོ་བཟུམ་ ཉེས་སོད་ཀྱི་རང་བཞིན་འདི་ ཅོག་གཅིགཔ་ཡོད་རུང་ སྤྱིར་བཏང་དེད་གཡོག་པའི་ཆོག་ཐམ་
དང་ ཁྱད་རིག་དེད་གཡོག་པའི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ལུ་ ཉེས་བྱ་སོ་སོ་སྦེ་འདུག། ཁྱད་རིག་དང་ སྤྱིར་བཏང་གི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་གཉིས་
ཆ་ར་གིས་ ཉེན་ཁ་ཅོག་གཅིགཔ་བཀལ་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཉེས་སོད་ཅོག་གཅིགཔ་གི་དོན་ལུ་ ཉེས་བྱ་མ་འདྲཝ་སྦེ་བཀལ་ནི་འདི་ ཁུངས་
མཐུན་ཅིག་མིན་འདུག།  

དེ་མ་ཚད་ ཆང་འཐུང་སྟེ་སྣུམ་འཁོར་གཏང་མི་གི་ཉེས་སོད་ཚུ་(ཉེས་སོད་ཡང་བསྐྱར་འབད་མི་ འདི་ཡང་ ཁྱད་རིག་གི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་
ཚུ་ལུ་གཅིག་ ཡང་ན་ གཅིག་ལས་བརྒལ་བ་དང་ སྤྱིར་བཏང་གི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ཚུ་ལུ་ ཉེས་སོད་གཅིག་ལས་བརྒལ་བ) ཆོག་ཐམ་
དོང་སྤེད་མི་གི་གནས་སྡུད་དང་ཁྱད་བསྡུར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཆང་འཐུང་སྟེ་སྣུམ་འཁོར་གཏང་མི་གི་ཉེས་སོད་ག་ར་ དོང་སྤེད་དེ་མེད་
པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ཁྱད་རིག་དེད་གཡོག་པའི་ཆོག་ཐམ་དང་ སྤྱིར་བཏང་དེད་གཡོག་པའི་ཆོག་ཐམ་ལུ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་ ཆང་འཐུང་སྟེ་
སྣུམ་འཁོར་གཏང་མི་གི་ཉེས་སོད་ཀྱི་དབྱེ་ཚུ་ པར་རིས་༦༢ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡདོ། གནད་དོན་༣༥༧༠ (དེད་གཡགོ་པའི་
ལག་ཁྱེར་ཨང་མེད་མི་ཚུ་ཕྱི་བསལ་རྐྱབ་པའི་ཤུལ་ལུ) གནད་དོན་༡༩༩༥ འདི་ ཁྱད་རིག་དེད་གཡགོ་པའི་ཆོག་ཐམ་དང་ ༡༥༧༥ འདི་ 
སྤྱིར་བཏང་གི་ཆོག་ཐམ་ཨིན་པས།  པར་རིས་༦༢ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དོ་བཟུམ་ ཁྲིམས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ཆོག་
ཐམ་༡༤༥༧ དང་༩༦༣ དོང་མ་སྤེད་མི་འདི་ ཁྱད་རིག་དེད་གཡོག་པའི་ཆོག་ཐམ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་༧༣ དང་ སྤྱིར་བཏང་དེད་གཡོག་པའི་ཆོག་
ཐམ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་༦༡ ཨིན་པས།   

ཆང་་འཐུང་སྟེ་སྣུམ་འཁོར་གཏང་མི་གི་ཉེས་བྱའི་ཐད་ཁར་ ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ཚད་ལང་འབྲེལ་བའི་གནས་སངས་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་
ས་ལས་ དག་པ་ཅིག་ གནད་དནོ་ཞིབ་འཇུག་༥ པའི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད།  

གནད་དནོ་ཞིབ་འཇུག་༥ པ།  

གནད་དནོ་ཀ།   

སྤྱིར་བཏང་དེད་གཡོག་པའི་ཆོག་ཐམ་(T-21107)འཆང་མི་གཅིག་གིས་ ཆང་འཐུང་སྟེ་སྣུམ་འཁོར་གཏང་བའི་ཉེས་སོད་༡༡ འབད་དེ་
འདུག། e-RALIS ནང་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་མི་ཉེས་སོད་ག་ར་གི་ཐད་ཁར་ ཁོ་གི་ཆོག་ཐམ་འདི་ ཚར་གཅིག་རྐྱངམ་གཅིག་དོང་སྤེད་དེ་
ཡོདཔ་དང་ ཟླ་ངོ་དྲུག་གི་རིང་ལུ་ བཀག་ཆ་འབད་དེ་འདུག། ཨིན་རུང་ དྲན་ཐོ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཁོ་གི་ཆོག་ཐམ་འདི་ ཚར་གསུམ་
ལོག་སྟེ་བཟོ་ཡོདཔ་ལས་ ཁོ་གིས་ ཆང་འཐུང་སྟེ་སྣུམ་འཁོར་གཏང་བའི་ཉེས་སོད་མང་རབས་ཅིག་འབད་ཡོད་རུང་ རིམ་ལུགས་ཀྱིས་ ཁོ་
གི་ཆོག་ཐམ་འདི་ལོག་སྟེ་བཟོ་བཅུག་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ e-RALIS ནང་ལུ་ དམ་འཛིན་གྱི་ཐབས་ལམ་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པའི་བརྡ་མཚོན་
སོནམ་ཨིན།   
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གནད་དནོ་ཁ། 

དེད་གཡོག་པའི་ཆོག་ཐམ་ཨང་ T-61222 འཆང་མི་གཅིག་གིས་ ཆང་འཐུང་སྟེ་སྣུམ་འཁོར་གཏང་བའི་ཉེས་སོད་༡༢ འབད་དེ་འདུག། 
ཨིན་རུང་ e-RALIS ནང་གི་དྲན་ཐོའི་ནང་ལུ་ ཉེས་སོད་ཀྱི་དོན་ལུ་དང་ལེན་འབད་འབདཝ་ག་ནི་ཡང་སནོ་ནི་མེདཔ་དང་ དལ་གཞི་ 
གནས་སྐབས་ཅིག་བཀག་ཆ་འབད་ནི་ ཡང་ན་ ཆ་མེད་གཏང་དགོཔ་ཨིན་རུང་ རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ ཆ་གནས་ཡདོཔ་སྦེ་ར་འདུག། 
གནད་དོན་འདི་གིས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ e-RALIS གི་གནད་སྡུད་ཚུ་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་གི་
དོན་ལུ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་ཨིནམ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སོནམ་ཨིན།  

གནད་དནོ་ག། 

ཁྱད་རིག་དེད་གཡོག་པའི་ཆོག་ཐམ་(PD-7355) མི་གཅིག་གིས་ ཆང་འཐུང་སྟེ་སྣུམ་འཁོར་གཏང་བའི་ཉེས་སོད་༧ འབད་ནུག། ཁྱད་
རིག་དེད་གཡོག་པའི་ལག་ཁྱེར་འཆང་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཆང་འཐུང་སྟེ་སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནི་འདི་ ཚབས་ཆེན་འབད་བརྩིཝ་ཨིན་རུང་ འ་
ནཱི་གནད་དོན་གྱི་ཐད་ཁར་ ཉེས་བྱ་དམ་དམ་སྦེ་བཀལ་ནི་ནང་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་ནུག། e-RALIS དང་འཁྲིལཝ་ད་ འ་ནཱི་ཆོག་ཐམ་འདི་ 
བཀག་ཆ་ཡང་མ་འབད་བའི་ཁར་ཆ་མེད་ཡང་མ་གཏང་པར་ དོང་ཚར་གཅིག་སྤེད་དེ་ ཚར་ལྔ་ལོག་སྟེ་བཟོ་བྱིན་ནུག། འདི་གིས་ ཆང་
འཐུང་སྟེ་སྣུམ་འཁོར་གཏང་བའི་ཉེས་སོད་མང་རབས་ཅིག་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ རིམ་ལུགས་ཀྱིས་ ཆོག་ཐམ་ལོག་སྟེ་བཟོ་བཅུག་ཡོདཔ་
ལས་ e-RALIS ནང་ལུ་ དམ་འཛིན་གྱི་ཐབས་ལམ་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པའི་གསལ་སོན་འབདཝ་ཨིན།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཞིབ་རྟགོ་འདི་ལུ་ངོས་ལེན་འབད་ཡདོཔ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་འདི་ཡང་ ཧེ་མའི་ལ་ོ
ཚུ་ནང་ རིམ་ལུགས་འདི་ འཕྲུལ་སདོ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ཡདོ་པའི་ལན་གསལ་བཀོད་ཅི། ཨིན་རུང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་
དང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་འདི་བསར་སདོ་འབད་བའི་བསྒང་ལས་ ཉེས་སདོ་འཐབ་མི་ཚུ་གི་ཉེས་སདོ་ཀྱི་གྱངས་ཁ་དང་ ཉེས་སདོ་ཀྱི་
རང་བཞིན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གནད་དནོ་འདི་ རིམ་ལུགས་ཀྱིས་ རང་ཤུགས་ཀྱིས་འབད་བསལ་ནི་ཨིན་པས།  

ཡང་བསྐྱར་དུ་ཉེས་སདོ་འཐབ་མི་དང་ གནད་དནོ་ཞིབ་འཇུག་གི་ཐད་ཁར་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁ་
གསལ་རྐྱབ་མི་ནང་ དེད་གཡགོ་པའི་ཆོག་ཐམ་འདི་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚགོས་ཆུང་ལུ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ ཆོག་ཐམ་འདི་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་
སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དངོ་སྤེདཔ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི། ཨིན་རུང་ ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ཚུ་གིས་ དངོ་སྤེད་པའི་
ཟླ་ཚེས་ལས་ ཟླ་ངོ་དྲུང་གི་ཤུལ་ལས་ དངོ་སྤེད་མི་འདི་ཆ་མེད་གཏང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་འབདཝ་ཨིན།  འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྒྲིག་ཁྲིམས་
ཚགོས་ཆུང་གིས་ དངོ་སྤེད་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཟླ་ངོ་དྲུང་གི་བསྐྱར་ཞིབ་དུས་ཡུན་ནང་ ཉེས་སདོ་ག་ནི་ཡང་མེད་པ་ཅིན་ དངོ་སྤེད་མི་འདི་ཡང་
ཆ་གཏངམ་ཨིན།  

ལྷག་པར་དུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲིན་དབང་འཛིན་གྱིས་འབད་བ་ཅིན་ བསྐྱར་བཟ་ོའབད་མི་སྒྲིག་གཞི་འདི་ བསར་སདོ་
འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ གནད་དནོ་ཚུ་ག་ར་ རིམ་ལུགས་ཀྱིས་བདག་འཛིན་འཐབ་འངོ་ཟེར་ཨིན་པས།  

ད་ལྟོ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡདོ་མི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གིས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་
ཡོད་མི་ཉེས་བྱ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ཚད་ལང་མེདཔ་ཨིནམ་ཤེས་ཚུགས་པས། འདི་གིས་ བཀག་ཆ་འབད་ནི་ནང་བྱེམ་ཕོག་ནི་དང་ 
ཉེས་སོད་ལོག་སྟེ་ར་འབད་ནི་གི་གནད་དོན་ཡར་སེང་འབད་ནི་ཨིན་པས།   

༣.༥.༤.༤  ཉེས་བྱ་ཚུ་ཕྱིར་བཏནོ་འབད་ཡདོཔ།  

རྒྱུན་འགྲུལ་ཁྲིམས་འགལ་ཉེན་བརྡ་ (TIN) ཟེར་མི་འདི་ སྣུམ་འཁོར་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་མི་ ཉེས་སོད་ཀྱི་གནས་
སངས་གང་རུང་གི་དོན་ལུ་སོད་མི་ ཉེན་བརྡ་ཅིག་ཨིན། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་སྒྲིག་གཞི་༡༩༩༩ ཅན་མ་གིས་ ལུང་ཕོགས་



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 100 

དང་ དབང་འཛིན་གྱི་གནས་ཚད་ཁར་ རྒྱུན་འགྲུལ་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་ཉེས་སོད་ཚབས་ཆེན་ཚུ་གི་བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་དེ་ ཉེས་བྱ་ཡང་ ཆོག་ཐམ་དོང་སྤེད་ནི་དང་ བཀག་ཆ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་གི་དབང་ཆ་བྱིན་ཏེ་འདུག། འདི་མ་
ཚད་ ཞུ་གཏུག་འབད་མི་གནད་དོན་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་ ཡང་ན་ ཧེ་མ་གྲོས་ཐག་གཅད་མི་ཚུ་གི་དབང་ཐག་
ཆོད་ནི་གི་འགན་ཁག་ཡང་བཀལ་ཏེ་འདུག།  

རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་ཉེས་སོད་མཐོ་དྲགས་ཅིག་ཨིན་མི་ ཆང་འཐུང་སྟེ་སྣུམ་འཁོར་གཏང་མི་གི་གནད་དནོ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ 
རྒྱུན་འགྲུལ་ཁྲིམས་འགལ་ཉེན་བརྡ་(TIN)སོད་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཕྱིར་བཏནོ་འབད་ཡདོ་པའི་གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ཆོག་ཐམ་དོང་
སྤེད་མི་གི་གནས་སྡུད་ཀྱི་ཐད་ཁར་ ཆོག་ཐམ་༡༡༥༠ (སྤྱིར་བཏང་གི་ཆོག་ཐམ་༦༡༢ དང་ ཁྱད་རིག་གི་ཆོག་ཐམ་༥༣༨)དོང་སྤེད་ས་ལས་ 
དབང་འཛིན་གྱིས་ ཆོག་ཐམ་༢༤༣ དོང་སྤེད་ནི་ལས་ཕྱིར་བཏོན་འབད་ནུག། པར་རིས་༦༣ པའི་ནང་ལུ་གསལ་སོན་འབད་དོ་བཟུམ་ 
ཆོག་ཐམ་༢༤༣ ཕྱིར་བཏོན་འབད་ས་ལས་ ཆོག་ཐམ་༡༣༠ ཁྱད་རིག་དེད་གཡོག་པའི་ཆོག་ཐམ་ཨིནམ་དང་ ཆོག་ཐམ་༡༡༣ སྤྱིར་བཏང་
གི་ཆོག་ཐམ་ཨིན་པས།  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

རྒྱུན་འགྲུལ་ཉེས་སོད་ཀྱི་དབྱེ་དཔྱད་ལས་གསལ་སོན་འབད་དོ་བཟུམ་ དུས་ཡུན་དེ་ནང་ མཐོ་དྲགས་སྦེ་བྱུང་མི་འདི་གིས་ འཁོར་ལམ་ཉེན་
སྲུང་གི་ཚ་གྱང་ལུ་འགྱུར་ཏེ་འདུག། e-RALIS འདི་ བརྡ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་གི་རིམ་ལུགས་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡདོ་རུང་ ཚ་གྱང་ཚུ་
བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ རིམ་ལུགས་ནང་གི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ཐབས་བྱུས་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པས། བརྡ་དོན་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་
དང་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་བར་འཛུལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཁུངས་མཐུན་གྱི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་
འཐབ་པ་ཅིན་ རྒྱུན་འགྲུལ་ཉེས་སོད་འཛིན་སྐྱོང་འདི་ སྒྲིང་སྒྲིང་འགྱོ་ནི་ཨིན་པས།  

ད་ལྟོའི་ལམ་ལུགས་ནང་ རྒྱུན་འགྲུལ་ཉེས་སོད་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཆོག་ཐམ་དོང་སྤེད་ནི་དང་ ཉེས་ཆད་སོད་བཅུག་སྟེ་བཀག་ཆ་འབད་མི་
འདི་གིས་ ཁྱད་རིག་མིན་པའི་ཀུན་སོད་བཀག་ཆ་འབད་ནི་དང་ འགྲུལ་སྐྱོད་འབད་མི་གི་ཉེན་སྲུང་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་གི་དགོས་དོན་གྲུབ་
མི་ཚུགས་དོ་བཟུམ་ཅིག་འདུག། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་ཉེས་སོད་ཡང་བསྐྱར་དུ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་
ཡོད་མི་བཀག་ཆ་འདི་ དམ་དམ་སྦེ་བསར་སོད་མ་འབད་མི་འདི་གིས་ ཉེན་ཁ་འདི་ཚབས་ཆེན་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཏེ་འདུག། རྒྱུན་འགྲུལ་ཉེས་
སོད་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའི་སང་མེད་ཀྱི་བྱ་སོད་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཉེས་ཆད་བཏབ་དགོ་པའི་ཉེན་བརྡ་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་དང་ 
དངུལ་སོད་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་མ་ཆོག་པའི་ཉུང་མཐའི་དུས་ཡུན་ཅིག་གསལ་བཀོད་མ་འབད་བར་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་
ཆོགཔ་བཟོ་སྟེ་འདུག། ཉེས་བྱའི་ཚད་གཞི་ཚུ་ ཉེས་བྱ་སོམ་ཅིག་མེནམ་ལས་བརྟེན་ འདི་གིས་ བཀག་ཆ་ག་ནི་ཡང་འབད་མི་ཚུགས་པས། 

612 538
1150113 130

243

ODL PDL Total

No_Of_Licenses Punched No_Of_Licenses Withdrawn

པར་རིས་༦༣ པ། དངོ་སྤྲེད་ནི་ལས་ཕྱིར་བཏནོ་འབད་ཡདོ་པའི་ཆོག་ཐམ་གྱི་གྱངས་ཁ། 



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 101 

ཉེས་སོད་འཐབ་མི་ཚུ་ ཁོང་གི་བྱ་སོད་ཚུ་ ཡང་ན་ ཁོང་གི་བྱ་སོད་ཀྱིས་ གཞན་ལུ་ཉེན་ཁ་བཀལ་མི་ལུ་ འགན་འཁྲི་ག་ནི་ཡང་བཀལ་ནི་
མེད་པའི་ཁར་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་བག་མེད་ཀྱི་སོད་པ་འདི་ ལེགས་སྒྱུར་འབད་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་ག་ནི་ཡང་ སྒྲིག་ནི་མིན་འདུག། འ་ནཱི་འདི་ 
གཙོ་བོ་ར་ དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་ཉེན་སྲུང་ཚད་ལང་སྦེ་ བསར་སོད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁ་གསལ་རྐྱབ་མི་ནང་ འཆར་གཞི་བརྩམ་ནིའི་དནོ་ལུ་ eRALIS གི་གནས་
སྡུད་འདི་ བརྡ་དནོ་/གནས་སྡུད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་གཙ་ོབ་ོཅིག་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་
གྱིས་བཀོད་མི་ནང་ ཁོང་གིས་ ཆོག་ཐམ་དངོ་སྤེད་མི་དང་ ཉེས་བྱ་བཀལ་མི་གུ་ ལྟ་རྟགོས་དམ་དམ་འབད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ གོ་
རྟགོས་སྤེལ་ནི་དང་ ཤེས་ཡནོ་བྱིན་ནི་ནང་ གཙ་ོབརོ་བཏནོ་ད་ོཟེར་བཀོད་ཅི།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་འབད་བ་ཅིན་ ཚ་གྱང་ཚུ་བསལ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་བཟོ་ནི་གི་ཤེས་རོྟགས་ཐོབ་ནི་གི་དནོ་ལུ་ 
eRALIS གི་གནས་སྡུད་དེ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཨིན།  སྙན་ཞུ་འདི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དོ་བཟུམ་ ད་ལྟོའི་ལམ་ལུགས་
ནང་ རྒྱུན་འགྲུལ་ཉེས་སོད་པ་ཚུ་ལུ་བཀག་ཆ་བཀལ་མི་འདི་གིས་ ཉེན་སྲུང་མེད་པར་སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནི་གི་ཀུན་སོད་སྔོན་འགོག་དང་ 
བཀག་ཆ་ག་ནི་ཡང་མི་འབད་བས། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ནང་ ཉེས་སོད་འཐབ་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ བསར་སོད་
དང་ འགན་འཁྲི་གི་ཐབས་ལམ་བཙན་ཏོག་ཏོ་དགོཔ་འདུག།  

༣.༦   འཁོར་ལམ་སྐྱེལ་འདྲེན་ཡུན་བརྟན་ - མི་སྡེ། 

༣.༦.༡  འགྲོ་འགྲུལ་གླ་ཆ་གི་ཕབ་ཆག། 

འགྲོ་འགྲུལ་གླ་ཆ་གི་ཕབ་ཆག་ཡོད་པ་ཅིན་ སོབ་ཕྲུག་དང་ རྒས་ཤོསམ་ དེ་ལས་ དབང་པོ་ལུ་སྐྱོན་ཆ་ཞུགས་ཏེ་ཡོད་པའི་མི་སེར་གྱི་སྡེ་
ཚན་ཚུ་ལུ་ འགྲུལ་གླ་མར་ཕབ་ཀྱི་སྒོ་ལས་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ནིའི་སྒོ་སྐབས་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ འགྲོ་འགྲུལ་སོང་
པ་འབད་ཡང་བྱིནམ་ཨིན།  

འབྲུག་གི་མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ད་ལྟོ་འགྲུལ་པའི་དགོས་བརྗོད་མང་སུ་བཀོད་མི་དང་ འགྲུལ་པ་ཚུ་གི་སྤུས་ཚད་ཆེ་བའི་
ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་འབད་ནི་ཚུ་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་བསྒང་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ འགྲུལ་གླའི་ཕབ་ཆགས་ཚུ་སོབ་ཕྲུག་
ཚུ་ལུ་མ་གཏོགས་གཞན་མི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ མ་བྱིན་པར་འདུག། འབྲུག་གི་མི་རོབས་གྲངས་རྩིས་༢༠༡༧ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ལུ་ མི་རོབས་བརྒྱ་ཆ་༢.༡ (༡༥,༥༦༧) དབང་པོ་སྐྱོན་ཞུགས་ཡདོ་མི་ཚུ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ འདི་ནང་ལུ་ རྒས་ཤོསམ་ཚུ་ ལོ་
བསར་བཞིན་དུ་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ཡར་སེང་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༤༣ ལས་ འབུམ་གཅིག་བསྒལ་ནི་ཨིནམ་སྦེ་འཁོད་དེ་འདུག།  

མི་སེར་གྱི་སྡེ་ཚན་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ ཚ་གྱང་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ ཟད་འགྲོ་གཏང་ཚུགས་མི་ཚུགས་འདི་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་ལཱ་གཡོག་དང་
ཤེས་རིག་ གསོ་བ་དང་གཞན་ཞབས་ཏོག་ཚུ་འོས་ཤིང་འཚམས་པའི་གོ་སྐབས་ཡོདཔ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ མི་སྡེའི་སྡེ་ཚན་ག་ར་ལུ་ ཟད་འགྲོ་
གཏང་ཚུགས་པའི་གོང་ཚད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ སྐྱེལ་འདྲེན་འཐབོ་ཚུགས་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་འདི་ ག་ནི་བ་ཁག་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིན། འདི་གི་ཐད་ 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་འགྲུལ་གླའི་ཕབ་ཆག་གི་གོ་སྐབས་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་གཤམ་གསལ་ཚུ་ངོས་འཛིན་
བྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིནཿ  

༣.༦.༡.༡  སབོ་ཕྲུག་ཚུ་གི་དནོ་ལས་འགྲུལ་གླ་ཕབ་ཆག།  

སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་རའི་དོན་ལུ་ འགྲུལ་གླ་གི་ཕབ་ཆག་འདི་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་
ནང་བཙུགས་ཡདོ་པའི་གླ་ཆའི་ཟུར་དེབ་དང་འཁྲིལ་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ཧ་གོ་བས། ཨིན་རུང་ བཱསི་ལས་སོད་པ་ཚུ་གིས་ཁོང་རའི་སྤྱི་ཐོག་
གི་མི་སྡེའི་འགན་ཁུར་གྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་སྦེ་ ཕབ་ཆག་བྱིན་མི་བྱིན་འདི་ རང་སོའི་སེམས་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ལམ་འགྲུལ་



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 102 

ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ལུ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་དོན་ལས་ གླ་ཆ་ཕབ་ཆག་ལྟ་རོྟག་དང་ ཨུ་ཚུགས་རྐྱབ་ནིའི་དབང་ཆ་མེདཔ་སྦེ་
བཀོད་དེ་འདུག། ལྷག་པར་དུ་ སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་མེདཔ་ལས་ གླ་འཁོར་ཚུ་གིས་ཕབ་ཆག་ཚུ་མ་བྱིན་ཡདོ་པའི་ཤེས་
རོྟག་བྱུང་ཡི།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཧེང་འཐེབ་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ བཱསི་སདོ་ཁྲི་༢༤ ཡར་བཅད་ཡོད་མི་ཚུ་ནང་ སབོ་
ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་རེ་ལུ་ ཕབ་ཆག་དངུལ་༡ འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཀོསི་ཊར་དང་ བར་མའི་བཱསི་ཚུ་ནང་ སྤྱིར་བཏང་གི་གླ་ཆ་
ལས་ བརྒྱ་ཆ་༡༠ གྱི་ཕབ་ཆག་ཚུ་འདུག།  

སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ གོང་ཚད་མ་འདྲ་བའི་སྒོ་ལས་ ཕབ་ཆག་བྱིན་ཡོད་པའི་ཚད་གཞི་གི་སྐོར་ལས་ འདྲི་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ལམ་
འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ ཕབ་ཆག་འདི་ག་དེ་སྦེ་རྩིས་བཏོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་ ཕབ་ཆག་
བརྒྱ་༡ དང་ ༡༠ གྱི་ཚད་གཞི་ག་ཅི་ལག་ལེན་འཐབ་ཡདོཔ་ཨིན་ན་ཚུ་གི་ ཤེས་བྱ་གསལ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་མིན་འདུག། དེ་ལས་བརྟེན་ ལམ་
འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཕབ་ཆག་གི་གཞི་རྟེན་ཚད་གཞི་ཅིག་རང་མེདཔ་ལས་ འབྲེལ་ཡདོ་འགན་འཛིན་དེ་
གིས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཨེཀ་སེལ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གླ་ཆའི་ཟུར་དེབ་ཚུ་ དཔེ་སྐྲུན་དང་གསལ་བསྒྲགས་འབད་དེ་འདུག།  

དེ་མ་ཚད་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དེ་བཟུམ་མའི་ཕབ་ཆག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སོད་མ་འབདཝ་ལས་ སོབ་ཕྲུག་མང་ཤོས་ཀྱིས་རང་ 
སྤྱིར་བཏང་གི་གླ་ཆ་ཚུ་སོད་དེ་འདུག། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ འགྲུལ་གླའི་ཟུར་དེབ་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་
འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སོད་འབད་དགོཔ་མེད་པའི་བདེན་ཁུངས་གཟང་ཡི། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་
འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ད་ལྟོ་ ངོ་ཚབ་(ཤོག་འཛིན་འབྲེལ་སྟེགས) ཚུ་གིས་གླ་ཆའི་ཟུར་དེབ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཕབ་ཆག་ཚུ་བྱིན་ཡོད་མེད་ཀྱི་
ལྟ་རོྟག་མ་འབད་བར་འདུག།  

ཐིག་ཁྲམ་༨ པ་དང་ ༩ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་སྤྱིར་བཏང་གི་གོང་ཚད་དང་
ཕདཔ་ད་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡ (སོད་ཁྲི་༢༤ དང་ཡར་བཅད་ཀྱི་བཱསི་ཚུ) དང་ བཱསི་ཀོསི་ཊར་དང་བར་མ་ཚུ་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་
༡༠ མར་ཕབ་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་དཔྱད་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ (སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་གླ་ཆའི་ཟུར་དེབ) སདོ་ཁྲི་༢༤ དང་ ཡར་བཅད་
ཀྱི་བཱསི་ཚུ་ནང་ དཔྱ་སྙོམས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༢༥ དང་ ཀོསི་ཊར་དང་བར་མའི་བཱསི་ཚུ་ནང་ དཔྱ་སྙོམས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༤༥ གི་ཁེ་ཕན་
འདུག།  

ཐིག་ཁྲམ་༨ པ་: སདོ་ཁྲི་༢༤ དང་ཡར་བཅད་ཀྱི་བཱསི་ཚུ་ནང་གི་ཕབ་ཆག་དཔྱ་སྙོམས།  
ཨང་། ཞབས་ཏགོ་ལྟེ་བ། ཀི་ལ་ོམི་ཊར། སྤྱིར་བཏང་གླ་ཆ། 

(དངུལ་ཀྲམ) 
སབོ་ཕྲུག་གླ་ཆ། (དངུལ་
ཀྲམ) 

ཁྱད་པར། 
འཐནོ་ས། ལྷདོ་ས། 

1 ཐིམ་ཕུག། ཕུན་ཚོགས་གླིང་། 171 190 171 19 
2 དགེ་ལེགས་ཕུག། གཞལམ་སྒང་།  133 148 133 15 
3 དར་དཀར་དཔལ་ལ། ཐིམ་ཕུག། 193 214 193 21 
4 ཐིམ་ཕུག། བསམ་རྩེ། 245 272 245 27 
5 ཐིམ་ཕུག། ཧཱ། 121 134 121 13 
6 ཐིམ་ཕུག། སྤུ་ན་ཁ། 71 79 71 8 
7 ཐིམ་ཕུག། ས་རོ། 54 60 54 6 
8 ཐིམ་ཕུག། དགེ་ལེགས་ཕུག། 258 286 258 28 
9 ཐིམ་ཕུག། མོང་སྒར། 460 511 460 51 
10 ཐིམ་ཕུག། ཕོངས་མེད། 584 648 584 64 

 

དཔྱ་སྙོམས་དངུལ་ཀྲམ་ 25.2 



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 103 

 

ཐིག་ཁྲམ་༩ པ་: ཀོསི་ཊར་དང་བར་མའི་ཕབ་ཆག་དཔྱ་སྙོམས། 
ཨང་། ཞབས་ཏགོ་ལྟེ་བ། ཀི་ལ་ོམི་ཊར། སྤྱིར་བཏང་གླ་ཆ། 

(དངུལ་ཀྲམ) 
སབོ་ཕྲུག་གླ་ཆ། 
(དངུལ་ཀྲམ) 

ཁྱད་པར། 
འཐནོ་ས། ལྷདོ་ས། 

1 ཐིམ་ཕུག། ཕུན་ཚོགས་གླིང་། 171 274 246 28 
2 ཐིམ་ཕུག། བཀྲིས་བསྒང་། 551 882 793 89 
3 ཐིམ་ཕུག། བཀྲིས་གཡང་རྩེ། 582 931 838 93 
4 ཐིམ་ཕུག། དགེ་ལེགས་ཕུག། 258 413 372 41 
5 ཐིམ་ཕུག། བསམ་རྩེ། 245 385 346 39 
6 གསར་སང་། ཕུན་ཚོགས་གླིང་། 228 365 328 37 
7 བུམ་ཐང་།  ཕུན་ཚོགས་གླིང་། 406 650 585 65 
8 ལྷུན་རྩེ། མོང་སྒར། 75 120 108 12 
9 ས་རོ། ཐིམ་ཕུག། 54 86 78 8 
10 དགེ་ལེགས་ཕུག། སྤུ་ན་ཁ། 211 338 304 34 

  དཔྱ་སྙོམས་དངུལ་ཀྲམ་ 44.6 

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ལན་གསལ་ནང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ནང་ སབོ་
ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ བཱསི་/གླ་འཁོར་གྱི་ཕབ་ཆག་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་མེད་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག། ཨིན་རུང་ ཕབ་ཆག་དགོས་འདདོ་ཡདོ་པའི་
སབོ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ (སབོ་ཕྲུག་གི་ངོ་རྟགས་ཡདོ་མི་ཚུ) ཨ་རྟག་གི་གླ་ཆ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༡༠ གི་ཕབ་ཆག་བྱིན་ཏེ་ཡདོཔ་སྦེ་མས། དེ་མ་ཚད་ 
བརྡ་བརྒྱུད་ལྷན་ཁག་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༡༥/༡༡/༢༠༡༣ ལུ་ བཀོད་ཁྱབ་བཀའ་རྒྱ་ཅིག་ཡང་བཏང་ཡདོཔ་སྦེ་མས།  

དབང་འཛིན་གྱིས་ཞིབ་རྟགོ་འདི་སེམས་ཁར་བཞག་སྟེ་ འགྲུལ་གླ་ཕབ་ཆག་གི་བརྡ་རྡནོ་འདི་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་
འཛིན་གྱི་མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་དང་ ཡངོས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ནི་ཨིན།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཤགོ་འཛིན་གྱི་འབྲེལ་སྟེགས་ཚུ་ནང་གི་བཱསི་/གླ་འཁོར་གྱི་གླ་ཆ་ཚུ་ དབང་འཛིན་
གྱི་ཡངོས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་ཡདོ་མི་དང་འཁྲིལ་ དམ་དམ་སྦེ་ལྟ་རྟགོ་འབད་ཡདོ་ཟེར་བཀོད་ཅི། གླ་ཆ་གི་མཐ་ོཚད་དེ་ལམ་
འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་བརྟན་བརྟན་བཟ་ོཡདོཔ་ཨིན་རུང་ ལས་སདོ་པ་ཚུ་གིས་གླ་ཆ་ཚུ་དེ་གི་འགོ་རྒྱུ་ཡང་
བཀོད་ཆོགཔ་ཨིན། བཱསི་/གླ་འཁོར་ལས་སདོ་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐགོ་ལུ་ ཉོགས་བཤད་ཚུ་ག་ཅི་ར་ལྷདོ་རུང་སེལ་ཏེ་ བདེན་དཔྱད་འབད་ཐགོ་
ལས་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་མི་ཚུ་ལུ་ གླ་ཆ་ཚུ་བསྐྱར་ལགོ་འབད་ཡདོཔ་ཨིན།   

སོབ་ཕྲུག་གི་ཕབ་ཆག་བརྒྱ་༡༠ དེ་ གཅིག་མཚུངས་སྦེ་བསར་སོད་འབད་དགོཔ་དང་ ངོས་ལེན་མཛད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ དེ་ཚུ་ ཁྱབ་སྤེལ་
གཏང་དགོཔ་ཨིན།  

༣.༦.༡.༢  དབང་པ་ོསྐྱོན་ཞུགས་ཡདོ་མི་ཚུའི་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཟད་འགྲོ།  

ས་ཐག་རིང་ས་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་དགོཔ་འཐོན་པའི་ མི་སེར་དབང་པོ་སྐྱོན་ཞུགས་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ འབྲུག་གི་ས་གནས་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་ མི་
དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་སོད་མ་ཚུགས་པར་འདུག། དེ་ཡང་ ཟུར་ཅིག་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་དགོས་བརྗོད་བཀོད་མི་
ཚད་གཅིག་ལས་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཡང་ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་མ་འཐོབ་པར་འདུག། ཨིན་རུང་ རྒྱལ་ཡོངས་དབང་པོ་སྐྱོན་
ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༩ ཅན་མའི་ཁྲིམས་དོན་༡༩.༡.༡༥ པའི་ནང་ གཞུང་གིས་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཚུ་གི་དོན་ལས་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་
གྱི་ཟད་འགྲོ་གོང་ཚད་མར་ཕབ་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་བཏོན་དགོཔ་སྦེ་འཁོད་དེ་འདུག།  



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 104 

དེ་གི་ཐད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ལེན་པའི་སྐབས་ ཟད་འགྲོ་གནས་ཐངས་ཀྱི་
གནད་དོན་ཅིག་ཞིབ་འཇུག་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཁ་གསལ་ གནད་དནོ་ཞིབ་འཇུག་༦ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡདོ།  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ཨ་ནཱི་ཤགོ་གྲངས་འདི་ ཆེད་མངག་སྦེ་ སངོམ་བཞག་ཡདོཔ་ཨིན། 



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 105 
 

གནད་དནོ་ཞིབ་འཇུག་༦ པ་ - དབང་པ་ོསྐྱོན་ཅན་ཚུ་གིས་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་བའི་སྐབས་ཟད་འགྲོ་འཐེབ་གནས་ཡདོཔ། 

མི་སེར་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཚུ་ལུ་ ཟད་འགྲོ་གཞན་མི་ཚུ་གནས་པའི་ཁར་ འཕྲོད་བསྟེན་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་ དེ་ལས་ ཆ་རོགས་འབད་མི་ ཡང་ན་ ཕན་གྲོགས་ཅ་ཆས་དང་ གནས་ཁང་བསྒྱུར་
བཅོས་དང་འབྲེལ་བའི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་གནསཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ཉོ་སོད་ཀྱི་གནས་རིམ་གཅིག་མཚུངས་ (འོང་འབབ) ཀྱི་ཟ་ཚང་གཉིས་ - གཅིག་ལུ་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་དང་འབྲེལ་བའི་ནང་ཚན་
ཡོདཔ་དང་ གཅིག་ལུ་མེད་མི་གཉིས་འབདཝ་ད་ དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཡོད་མི་དེ་ལུ་ ཟད་འགྲོ་འཐེབ་གནསཔ་ལས་ འཚོ་སྐྱོང་འདྲ་མཉམ་གྱི་སྒོ་ལས་ འཐབ་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་
ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཁ་གླིང་མུན་སེལ་གླིང་སྤེལ་ཁང་དང་ བཀང་ལུང་ལུ་ཡོད་པའི་ཤར་ཕོགས་ཀྱི་བྲག་མཚོ་གི་སོབ་དཔོན་དང་ལས་བྱེདཔ་ དེ་
ལས་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་དམིགས་གཏད་སྡེ་ཚན་གྱི་གྲོས་བསྡུར་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དམིགས་བསལ་གྱི་སྐྱེལ་འདྲེན་དང་འབྲེལ་བའི་ཟད་འགྲོ་འཐེབ་ཚུ་
རྩིས་བཏོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  
དཔེར་ན་ ཐིམ་ཕུག་ལས་ དབང་པོ་སྐྱོན་ཞུགས་ཡོད་པའི་སོབ་ཕྲུག་གཅིག་ ཁ་གླིང་མུན་སེལ་གླིང་སྤེལ་ཁང་ནང་འགྱོ་དགོ་པ་ཅིན་ སྤྱིར་བཏང་གི་སོབ་ཕྲུག་གཅིག་དང་ཕདཔ་ད་ སྐྱེལ་འདྲེན་
ནང་ཟད་འགྲོ་གསུམ་ལྟབ་སྦེ་གཏང་དགོཔ་འཐོནམ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ དབང་པོ་སྐྱོན་ཞུགས་ཡོད་མི་སོབ་ཕྲུག་དེ་དང་གཅིག་ཁར་ བདག་འཛིན་འཐབ་མི་ ཡང་ན་ ཕམ་གཅིག་ངེས་པར་དུ་
འགྱོ་དགོཔ་ལས་ ཟད་འགྲོ་འཐེབ་གནསཔ་མས། རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་དབང་པོ་སྐྱོན་ཞུགས་ཡོད་མི་དང་ མེད་མི་གི་བར་ན་ ཟད་འགྲོ་གནས་ཡོད་མི་ལུ་ ཁྱད་བསྡུར་འབད་དེ་ ཞིབ་
འཇུག་ཅིག་འབད་ཡོད་མི་དེ་ ཐིག་ཁྲམ་༡༠ པའི་ནང་ གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོད།  

ཐིག་ཁྲམ་༡༠ པ་: དབང་པ་ོསྐྱོན་ཞུགས་ཡདོ་མི་དང་མེད་མི་གི་ཟད་འགྲོ་ཁྱད་བསྡུར། 

འགྲུལ་ལམ། 
དབང་པ་ོསྐྱོན་ཅན་གྱི་འགྲུལ་གླ། 

དབང་པ་ོསྐྱོན་མེད་ཀྱི་འགྲུལ་གླ། དྲན་གས།ོ 
སབོ་ཕྲུག། ཆ་རགོས་སྦེ་འགྱོ་མི། 

ཐིམ་ཕུག་ལས་བཀྲིས་སྒང་། (བཱསི) 882.00 882.00 882.00 
དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཕམ་
གྱིས་སོབ་གྲྭ་ནང་སྐྱེལ་བར་འགྱོ་སྟེ་ 
ཕམ་ལོག་འོངམ། 

བཀྲིས་སྒང་ལས་ཁ་གླིང་ (གླ་འཁོར) 243.00 243.00 243.00 

ཁ་གླིང་ལས་བཀྲིས་སྒང་ (གླ་འཁོར) 0.00 243.00 0.00 

བཀྲིས་སྒང་ལས་ཐིམ་ཕུག། (བཱསི) 0.00 882.00 0.00 

ཐིམ་ཕུག་ལས་བཀྲིས་སྒང་། (བཱསི) 0.00 882.00 0.00 
དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཕམ་
གྱིས་ལོ་ཕྱེད་ངལ་གསོ་སྐབས་ སོབ་གྲྭ་
ནང་ལས་ ལོག་ལེན་པར་འགྱོཝ། 

བཀྲིས་སྒང་ལས་ཁ་གླིང་ (གླ་འཁོར) 0.00 243.00 0.00 

ཁ་གླིང་ལས་བཀྲིས་སྒང་ (གླ་འཁོར) 243.00 243.00 243.00 

བཀྲིས་སྒང་ལས་ཐིམ་ཕུག། (བཱསི) 882.00 882.00 882.00 

ཐིམ་ཕུག་ལས་བཀྲིས་སྒང་། (བཱསི) 882.00 882.00 882.00 
དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཕམ་
གྱིས་ལོ་ཕྱེད་ངལ་གསོ་རོགས་བཞིནམ་
ལས་ སོབ་གྲྭ་ནང་ལས་ སྐྱེལ་ཏེ་ ཕམ་
ལོག་འོངམ། 

བཀྲིས་སྒང་ལས་ཁ་གླིང་ (གླ་འཁོར) 243.00 243.00 243.00 

ཁ་གླིང་ལས་བཀྲིས་སྒང་ (གླ་འཁོར) 0.00 243.00 0.00 

བཀྲིས་སྒང་ལས་ཐིམ་ཕུག། (བཱསི) 0.00 882.00 0.00 

ཐིམ་ཕུག་ལས་བཀྲིས་སྒང་། (བཱསི) 882.00 882.00 882.00 
དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཕམ་
གྱིས་གནམ་དགུན་གྱི་ངལ་གསོ་སྐབས་ 
སོབ་གྲྭ་ནང་ལས་ ལོག་ལེན་པར་འགྱོཝ།  

བཀྲིས་སྒང་ལས་ཁ་གླིང་ (གླ་འཁོར) 243.00 243.00 243.00 

ཁ་གླིང་ལས་བཀྲིས་སྒང་ (གླ་འཁོར) 0.00 243.00 0.00 

བཀྲིས་སྒང་ལས་ཐིམ་ཕུག། (བཱསི) 0.00 882.00 0.00 
བསམོས་(དངུལ་ཀྲམ)      13,500.00          4,500.00    

སོད་གནས་ལས་ སྤེལ་ཁང་/སོབ་གྲྭ་ཚུན་ ཐག་རིང་དྲགས་དེ་ དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཚུ་གི་དོན་ལས་ གདོང་ལེན་ཅིག་ཨིན་པས། དེ་གུ་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་དེ་ ལྷོད་མ་ཚུགསཔ་དང་བོ་
གཏད་མེད་པའི་ཁར་ གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་སྤེལ་ཁང་/སོབ་གྲྭ་ནང་འགྱོ་མི་དབང་པོ་ལུ་ཐོག་མ་ཕོག་མི་སོབ་ཕྲུག་གཅིག་དང་ཕད་པ་ཅིན་ ཐིག་ཁྲམ་༡༠ པའི་གསལ་སོན་འབད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ 
ཟད་འགྲོ་ཡང་ལྕི་དྲགས་ཅིག་ཨིན་པས། ལོ་ངོ་གཅིག་ནང་ དབང་པོ་སྐྱོན་ཞུགས་ཡོད་པའི་ཟ་ཚང་དེ་གིས་ སྐྱོན་ཞུགས་མེད་པའི་ཟ་ཚང་ (༤,༥༠༠) དང་ཕདཔ་ད་ ཟད་འགྲོ་གསུམ་ལྟབ་
(༡༣,༥༠༠) སྦེ་གཏང་དགོཔ་འཐོན་ཏེ་འདུག། དེ་གིས་ དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཚུ་ལུ་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཟད་འགྲོ་ལྕི་དྲགས་ཨིན་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་བཏོནམ་མས།  
 



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 106 

གོང་གི་གནད་དོན་ཞིབ་འཇུག་ནང་ལས་གསལ་སོན་འབད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་མི་ཚུ་ལུ་ གོང་ཚད་ཀྱི་ཕབ་ཆག་ཚུ་མ་བྱིན་
པ་ཅིན་ འགྲོ་འགྲུལ་ནང་ཟད་འགྲོ་འཐེབ་གནས་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་ལམ་ལུགས་ནང་ འདྲ་མཉམ་མེདཔ་དང་ ཟུར་
ཁ་བཏོན་བཞག་ནི་གི་ལུགས་སོལ་ཚུ་བཟོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ཁ་གླིང་མུན་སེལ་གླིང་སྤེལ་ཁང་གི་སོབ་དཔོན་དང་སོབ་
ཕྲུག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་དམིགས་གཏད་སྡེ་ཚན་གྱི་གྲོས་བསྡུར་འབད་བའི་སྐབས་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཟད་འགྲོ་འཐེབ་གནས་མི་ལས་བརྟེན་ 
སོབ་ཕྲུག་དག་པ་ཅིག་སོབ་གྲྭ་ནང་ལས་ འཐོན་སོད་དགོ་པའི་གནས་སངས་ཡང་ཤར་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་འདུག། (འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཟད་
འགྲོ་འཐེབ་གུ་རྒྱུ་རྐྱེན་གཞན་མི་ཚུ་ཡང་ཡོདཔ་ལས་ སབོ་གྲྭ་ནང་ལས་འཐོན་ཡོད་པའི་སབོ་ཕྲུག་ཚུ་གི་གནས་སྡུད་ཡོངས་རོགས་ཐོབ་མ་
ཚུགས་པར་ཡདོ)  

རྒྱལ་ཁབ་གཞན་མི་མང་ཤོས་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཀྱིས་ཡང་ མི་རྒས་ཤོསམ་དང་ཨ་ལོ་ ཡང་ན་ དབང་པ་ོསྐྱོན་ཅན་ཚུ་བཟུམ་མའི་ཉེན་
ཁ་འབྱུང་སྲིད་པའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ གླ་ཆ་ཡངས་ཆག་དང་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་ཞབས་ཏོག་ཚུའི་ཕབ་ཆག་ དེ་ལས་ དམིགས་བསལ་
སྐྱེལ་འདྲེན་ཞབས་ཏོག་སོང་པ་ཚུ་བརྩིས་པའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེ་འདི་ མི་སྡེ་ཀུན་ཚང་གི་ལས་སྡེ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ སྐྱེལ་
འདྲེན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ནང་བཙུགས་དགོཔ་འདུག།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཉེན་ཁ་འབྱུང་སྲིད་པའི་སྡེ་ཚན་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལུ་ ཞབས་ཏགོ་ཚུ་བྱིན་ནིའི་ནང་ 
འབད་བརྩནོ་བསྐྱེད་དེ་ཡདོ་པའི་ལན་གསལ་འབད་ཡི། དེ་དང་འཁྲིལ་ དབང་འཛིན་གྱིས་མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེ་ནང་ ཉེན་ཁ་
འབྱུང་སྲིད་པའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ ཞབས་ཏགོ་འཐབོ་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་ཐབས་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་དེ་ དཔེ་ཚད་གསར་
བཟ་ོའབད་ནི་ཨིན།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལན་གསལ་འདི་ དྲན་ཐོ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་དང་ ད་རུང་ ཡང་བསྐྱར་དུ་ དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་མི་
སེར་ཚུ་ལུ་ཕབ་ཆག་བྱིན་དགོཔ་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐྱེལ་འདྲེན་སྲིད་བྱུས་ནང་མཉམ་སྡེབ་འབད་དགོཔ་ཨིན།  
 

༣.༦.༢  མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་དང་ཞབས་ཏགོ་ཚུའི་གོ་སྐབས།  

མི་སྡེའི་མི་སེར་ཚུ་ གྲལ་ཏོགས་དང་ གྲལ་བཙུགས་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་བཟོ་ནི་དང་བཀག་ནི་ཚུ་ ཁྲོམ་སྡེའི་མཐའ་འཁོར་དང་ རྟེན་གཞི་ 
དེ་ལས་ མཐུན་རྐྱེན་དང་ཞབས་ཏོག་ཚུའི་འཆར་གཞི་བརྩམ་ཐངས་དང་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཐངས་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན། དབང་པོ་ལུ་སྐྱོན་
ཞུགས་ཡོད་མི་མི་སེར་ཚུ་ཉེན་ཁ་མང་སུ་སྦེ་འབྱུང་སྲིད་ནི་དང་ ཤེས་རིག་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་ དེ་ལས་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ཚུ་བཟུམ་
མའི་ཁྲོམ་སྡེའི་གཞི་རྟེན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུའི་གོ་སྐབས་འཐོབ་མ་ཚུགས་པའི་མཉམ་མོང་འདུག།  

གནད་དོན་དེ་གི་ཐད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་གཤམ་གསལ་གྱི་ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།  

༣.༦.༢.༡  དབང་པ་ོསྐྱོན་ཞུགས་ཡདོ་མི་ཚུ་གི་བཟ་ོསྐྲུན་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་སནོ།  

ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ མི་སྡེ་ནང་ལུ་ དབང་པོ་སྐྱོན་ཞུགས་ཡདོ་པའི་མི་སེར་ཚུ་གི་དགོས་མཁོ་གི་དོན་ལུ་ དབང་པོ་སྐྱོན་ཞུགས་དང་
འབྲེལ་བའི་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལམ་སོན་ཅིག་བཏོན་ནུག། (པར་རིས་༦༤ པ) ལམ་སོན་འདི་ནང་ལུ་ བཟོ་བཀོད་དང་དེའི་ཆ་ཤས་ཚུ་ག་ཅི་རང་
འབད་རུང་ དབང་པོ་སྐྱོན་ཞུགས་ཡདོ་པའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་གོ་སྐབས་ཚུ་འཐབོ་འོས་པའི་འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་དགོ་པའི་ཚད་གཞི་དང་ དྲན་
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ཐོ་ཚུ་བཀོད་དེ་འདུག། འདི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་བརྡ་བྱང་དང་ མི་ལམ་ ཁྲོམ་ལམ་གྱི་
ནང་ཆས་ ལམ་གྱི་འབྲེལ་མཚམས་དང་ རྐང་འགྲུལ་པ་ཚུ་བརྒལ་ནིའི་དགོས་མཁོ་ལ་
སོགས་པ་ཚུ་བཟུམ་མའི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ཡང་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་འདུག།  

ཨིན་རུང་ སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་ མི་དམངས་ཀྱི་ས་གོ་ཚུ་བཟོ་བཀོད་འབད་བའི་སྐབས་ ལམ་
སོན་འདི་རེ་ཅིག་སྐབས་རྐྱངམ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་བཟོ་
སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཧ་ལམ་ག་རའི་ནང་ དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་དང་འབྲེལ་བའི་མི་སྡེ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ 
བཟོ་བཀོད་དེ་ཚུ་བརྩིས་འཇོག་དང་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ་ག་ར་གིས་
ཤེས་ས་མཐོང་ས་ཨིན་པས། དཔེར་ན་ པར་རིས་༦༥ དང་ ༦༦ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ བུམ་ཐང་ལྕམ་མཁར་
ལུ་ བཱསི་འཐོན་འཛུལ་ས་ཁོངས་དང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཚང་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ འཆར་གཞི་ བཟོ་
བཀོད་ པར་རིས་དང་ ལག་ལེན་ཚུ་ནང་ མི་སྡེ་ཀུན་ཚང་བརྩིས་འཇོག་དང་འབྲེལ་བའི་བཟོ་སྐྲུན་འབད་དེ་མིན་འདུག།  

དབང་པ་ོསྐྱོན་ཅན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚུགས་པའི་ཆབ་གསང། 

པར་རིས་༦༦ པ་: བུམ་ཐང་ལྕམ་མཁར་བཱསི་འཐནོ་འཛུལ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་བསྒང་ཡདོཔ། 

པར་རིས་༦༤: ལམ་སོན། 

 

གདངོ་ཕགོས་ - འགོ་ཐགོ་གི་སྒོ་༢ ནང་ ཤགོ་འཛིན་འབྲེལ་སྟེགས་
ཨིནམ་དང་ དེ་ནང་རྐང་ཁྲི་འཁོར་ལ་ོཅནམ་དང་འབྲེལ་མཚམས་ཚུ་
མེདཔ། 

གཡོན་ཕགོས་- ཨེ་ཁུག་གཟར་དྲགས་ཡདོ་པའི་གུ་ འབྲེལ་མཚམས་
མེདཔ།  

པར་རིས་༦༥ པ་: ཡིག་ཚང་ ཤགོ་འཛིན་སདོ་ས་དང་ཅ་ཆས་བཞག་ཁང་གི་བཟ་ོབཀོད། 
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དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་ཡིག་ཚང་ནང་ འདྲེན་སྐས་ ཡང་ན་ འབྲེལ་མཚམས་ཚུ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་རྐྱངམ་
ཅིག་མེན་པར་ མི་དམངས་ཀྱི་ཆབ་གསང་སོད་ནི་ལུ་ཡང་ གདོང་ལེན་བྱུང་སྟེ་འདུག། དེ་ཡང་ བཟོ་བཀོད་དང་ ཡང་ན་ བཟོ་སྐྲུན་
འབད་བའི་སྐབས་ ཁོང་ལུ་དགོ་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ བརྩིས་འཇོག་མ་འབད་བར་འདུག།  

དེ་མ་ཚད་ བཱསི་འཐོན་འཛུལ་གྱི་ས་ཁོངས་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ འབྲེལ་མཚམས་ཚུ་མེདཔ་དང་ ཡདོ་དེ་འབད་རུང་ ཚད་གཞི་དང་མི་ལན་
པས། ཨེ་ཁུག་མཐོ་དྲགས་དང་ སདོ་སའི་ས་ཁོངས་ཚུ་བགོ་སྐལ་འབད་དེ་མེདཔ་ལས་ དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཚུ་གིས་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་སོད་མ་
ཚུགས་པར་འདུག།  

དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་མི་དམངས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་སོད་མ་ཚུགས་པའི་བཀག་འཛིན་ཚུ་སེལ་ནི་ལུ་དམིགས་ཡུལ་བསྐྱེད་པའི་ཁྲིམས་
ལུགས་ཚུ་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ བསར་སོད་འབད་མ་ཚུགས་མི་དེ་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ གོ་རོྟགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་
པས།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ལན་གསལ་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་རྟེན་གཞིའི་ཉུང་མཐའ་གི་ལམ་སནོ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བ་
ཅིན་ བཱསི་འཐནོ་འཛུལ་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་བཟ་ོསྐྲུན་འབད་ནིའི་འགན་ཁུར་དེ་ རངོ་ཁག་ཚུ་ལུ་ཕགོཔ་ཨིན་ཟེར་བཀོད་ཅི། དེ་ཡང་ རངོ་
ཁག་ཚུ་གིས་འཆར་གཞི་གི་གནས་རིམ་ནང་ལས་རང་ བཟ་ོབཀོད་ནང་ མི་དམངས་ཞབས་ཏགོ་སྐྱེལ་སདོ་དང་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་
ཞབས་ཏགོ་ཚུ་གི་ཐད་ དབང་འཛིན་གྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་དང་གོ་རིམ་བསྒྲིག་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་ བུམ་ཐང་བཱསི་འཐནོ་འཛུལ་ས་ཁོངས་ཀྱི་
ཐད་ ཆད་ལུས་ཤརོ་ཏེ་འདུག།  

དེ་མ་ཚད་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ དེ་བཟུམ་མའི་རྟེན་གཞི་ཚུ་གི་དནོ་ལས་ ལག་ལེན་
འཇོན་ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཅིག་བཀོད་ཐབས་ལུ་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་རྟེན་གཞིའི་ལམ་སནོ་ཅིག་གསར་བཟ་ོའབད་བའི་བསྒང་ཡདོཔ་
ཨིན།  

ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ལམ་སོན་ཚུ་གསར་བཟོ་འབད་ནིའི་ཚབ་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐབས་
ལམ་ཚུ་ལངམ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་བསར་སོད་འབད་དགོ་པའི་ནན་སྐུལ་འབད་ནི་ཨིན། མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་རྟེན་གཞི་གི་དོན་ལས་ 
དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་དང་འབྲེལ་བའི་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལམ་སྟེན་དེ་ རྗེས་སུ་འབྲང་དགོཔ་ཨིན།  

༣.༦.༢.༢  དབང་པ་ོསྐྱོན་ཅན་དང་འབྲེལ་བའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ཁྲོམ་སྡེའི་བཟ་ོབཀོད་ནང་བརྩིས་འཇོག། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་དང་ ཁྲོམ་སྡེའི་
རྟེན་གཞི་ཚུ་ དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཡོད་མེད་བརྟག་
ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ མང་ཤོས་རང་འཛམ་གླིང་ཡོངས་དང་མཐུན་པའི་བཟོ་
བཀོད་ཚུ་མེད་པར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡདོཔ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།  

འབྲུག་གི་མི་རབོས་དང་གྲངས་རྩིས་༢༠༡༧ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ལ་ོཚད་
དང་ཕོ་མོ་ལུ་མ་ལྟོས་པར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་རོབས་བརྒྱ་ཆ་༢.༡ (༡༥,༥༦༧) དེ་
ཅིག་ (པར་རིས་༦༧ པ་: མོ་༨༡༡༡ དང་ ཕོ་༧༤༥༦) ལུ་ དབང་པོ་སྐྱོན་
ཞུགས་དང་འབྲེལ་བའི་རྣམ་པ་ཚུ་འདུག། སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ དབང་པ་ོསྐྱོན་
ཞུགས་ཡོད་མི་ཚུ་མཐོ་ཤོས་རང་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་(བརྒྱ་ཆ་༨༠) ཚུ་ནང་
ཡོདཔ་སྦེ་འཁོད་དེ་འདུག།  

པར་རིས་༦༧: དབང་པ་ོསྐྱོན་ཞུགས་ཡདོ་མི་ཕ་ོམ་ོདང་འཁྲིལ།  

གནས་སྡུད་ཀྱི་བྱུང་ཁུངས་: འབྲུག་གི་མི་རབོས་དང་གྲངས་རྩིས་
༢༠༡༧ ཅན་མ། 



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 109 

དགོས་མཁོ་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་བཟོ་བཀོད་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་སངས་དག་པ་ཅིག་གཤམ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

ཀ) རྟེན་གཞི་ཚུ་མཐའ་འཁོར་ཡདོ་པའི་རྐང་ལམ་ཚུ།  

པར་རིས་༦༨ པའི་ནང་ གསལ་སོན་འབད་དོ་བཟུམ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་རྐང་ལམ་ཚུའི་བཟོ་བཀོད་དང་བཟོ་སྐྲུན་བྱ་སབས་བདེ་ཏོག་
ཏོ་སྦེ་མ་མཟོ་མི་ལས་བརྟེན་ འགྲུལ་སྐྱོད་འབད་ནི་ལུ་བཀག་འཛིན་བྱུང་སྟེ་འདུག། དེ་ལས་བརྟེན་ དབང་པོ་སྐྱོན་ཞུགས་ཡོད་མི་དང་
གཞན་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ འགྲུལ་སྐྱོད་འབད་ནི་ལཱ་ཁག་གཏངམ་ཨིན་པས། 

 

ཁ) མགུ་ཟམ་བརྒལ་ནིའི་གོ་སྐབས། 

པར་རིས་༦༩ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དོ་བཟུམ་ མགུ་ཟམ་དང་ འགོ་ལམ་ཚུ་འཁོར་ལམ་བརྒལ་མི་རྐང་འགྲུལ་པ་ཚུའི་ཉེན་སྲུང་གི་
དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་དེ་འདུག། ཨིན་རུང་ ཞིབ་རྟོག་༣.༡.༡.༡ (འགྲོ་འགྲུལ་མར་ཕབ་ཐབས་ལམ) པའི་ནང་གྲོས་
བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་དང་ཉེན་ཁ་འབྱུང་སྲིད་པའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་གིས་རྟེན་གཞི་དེ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚུགསཔ་
དང་ དེ་ལས་བརྟེན་ རྟེན་གཞི་ཚུ་བཀོལ་སོད་ཡོངས་རགོས་འབད་མ་ཚུགས་པར་འདུག།  
 

 

 

 

 

རྐང་ལམ་གྱི་སྦུག་ལུ་གློག་མེའི་ཀཝ་ཡོདཔ།  ཐེམ་སྐས་གཟར་དྲགས་ཡོདཔ། རྐང་ལམ་ལུ་འབྲེལ་མཚམས་དང་ཤུགས་ཚད་བརྡ་
བྱང་མེདཔ།  

འགྱོ་མ་བཏུབ་པའི་རྐང་ལམ།  ཤིང་གྱིས་བཀག་ཡོདཔ། དོང་སུབས་མ་འབདཝ་དང་རྐང་ལམ་ཁར་ཉེན་བརྡའི་
མཐུན་རྐྱེན་མེདཔ།  

པར་རིས་༦༨ པ་: དབང་པ་ོསྐྱོན་ཞུགས་ཡདོ་མི་ཚུ་འགྲུལ་སྐྱོད་འབད་ནིའི་ནང་བཀག་འཛིན་འབད་བའི་རྐང་ལམ་ཚུ། 



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 110 

 

ག) མི་དམངས་ཆབ་གསང་། 

པར་རིས་༧༠ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ བཱསི་འཐོན་འཛུལ་ས་ཁོངས་དང་ མི་དམངས་ཀྱི་ཆབ་གསང་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ 
དབང་པོ་སྐྱོན་ཞུགས་ཡདོ་མི་ཚུ་འགྱོ་ནིའི་མཐུན་རྐྱེན་མེདཔ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ ས་ཁོངས་ཚུ་སོད་ནིའི་ནང་ལཱ་ཁག་དང་ 
གཞན་ལུ་རེ་དགོ་ནི་ ཚ་གྱང་ཆེ་ནི་ ངོ་ཚ་ནི་ མ་བདེ་ཁག་ཁ་འགྱོ་ནི་དང་ རང་སྐྱོང་འབད་མ་ཚུགས་པའི་གནས་སངས་ཚུ་ཤར་སྲིད་ནི་
ཨིན།  

པར་རིས་༦༩ པ་: འཛམ་གླིང་ཡངོས་མཐུན་གྱི་བཟ་ོབཀོད་མེདཔ་ལས་ ལྷདོ་ལམ་བཀག་སྟེ་ཡདོཔ། 

ཐིམ་ཕུག་ཨོ་ལ་ཁ་ལུ་ཡོད་པའི་མགུ་ཟམ། ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་མགུ་ཟམ། 

ཐིམ་ཕུག་རྩལ་རྫིང་གི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་འོག་ལམ། ཐིམ་ཕུག་སྐུ་གཟུགས་ཨེཕི་ཨེམ་གྱི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་འོག་ལམ། 

བཱསི་འཐནོ་འཛུལ་ས་ཁོངས་ནང་སདོ་མ་ཚུགས་པའི་ཆབ་གསང་ཚུ། སྒོ་ཚུ་རྐང་ཁྲི་འཁོར་ལ་ོཅནམ་གྱི་ཚད་གཞི་མེདཔ། འབྲེལ་མཚམས་དང་ལག་གདང་
མེདཔ། མི་སྡེ་ཀུན་ཚང་བརྩིས་འཇོག་མེད་པའི་སྔར་སལོ་གྱི་ཆབ་གསང་དངོ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡདོཔ།  

པར་རིས་༧༠ པ་: བཱསི་འཐནོ་འཛུལ་ས་ཁོངས་ནང་ཡདོ་པའི་མི་དམངས་ཆབ་གསང་ཚུ། 



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 111 

གོང་གི་པར་རིས་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དབང་པོ་སྐྱོན་ཞུགས་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་རྟེན་གཞིའི་འཐོབ་དབང་སོད་ཐབས་ལུ་ 
རྩིས་འཇོག་འབད་དགོཔ་ལེ་ཤ་ར་འདུག། ཁོང་ཚུ་ལུ་ མི་དམངས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་གིས་མ་དོ་བར་ འཁོར་ལམ་ཚུ་ཡང་ ཉེན་སྲུང་དང་
ལནམ་སྦེ་མིན་འདུག།  

དབང་པོ་སྐྱོན་ཞུགས་ཡདོ་མི་ཚུ་ལུ་ མི་དམངས་ཀྱི་རྟེན་གཞི་ཚུ་འདྲ་མཉམ་སྦེ་སོད་མ་ཚུགས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དག་པ་ཅིག་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོད་མི་ཚུ་འོང་སྲིདཿ 

▪ མི་དམངས་རྟེན་གཞི་ཚུ་བཟོ་བཀོད་དང་ ཡང་ན་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ སྲིད་བྱུས་དང་ལམ་སོན་ཚུ་ལུ་གནས་དགོ་པའི་
ཐབས་ལམ་དང་ ཡང་ན་ བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལངམ་སྦེ་མེདཔ།  

▪ རྟེན་གཞི་གསརཔ་ཚུ་འབད་རུང་ ཡང་ན་ ཧེ་མ་ལས་ཡོད་པའི་རྟེན་གཞི་དང་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ 
གཞུང་གིས་མ་འོངས་འཆར་གཞི་དང་འཆར་དངུལ་ཚུ་ལངམ་སྦེ་མ་བཞགཔ།  

དེ་མ་ཚད་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ནང་ མི་སེར་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཚུ་གིས་རྟེན་གཞི་དང་
མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་ཚུའི་གོ་སྐབས་ཀྱི་ཐད་ ཚ་གྱང་ཚུ་བཀོད་དེ་མིན་འདུག། མི་རོབས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ག་ར་ལུ་ མི་དམངས་རྟེན་གཞི་དང་
མཐུན་རྐྱེན་གྱི་གོ་སྐབས་མ་འཐོབ་པའི་བསྒང་ལས་ འདྲ་མཉམ་མེདཔ་སོང་སྟེ་ མི་སྡེ་ཀུན་ཚང་བརྩིས་འཇོག་དང་ལན་པའི་གནས་ཆགས་ 
ཡང་ན་ ཁྲོམ་སྡེ་བཟོ་ནིའི་དམིགས་དནོ་དེ་ར་མེདཔ་གཏངམ་ཨིན།  

༣.༦.༢.༣  གྲོང་གསེབ་ལྷདོ་ལམ་གྱི་སྒོ་སྐབས།  

གྲོང་གསེབ་གོང་འཕེལ་དང་གྲོང་གསེབ་ཁྱད་མཉམ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལས་ མཐུན་རྐྱེན་དང་ཞབས་ཏོག་ཚུའི་གོ་སྐབས་འཐབོ་ནིའི་རྒྱུ་རྐྱེན་
འདི་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། འབྲུག་གིས་གྲོང་གསེབ་གོང་འཕེལ་འདི་ གཙ་ོཅན་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན། དེ་གི་དཔེ་གཅིག་ ག་ཏེ་ཡང་ལྷོད་ཚུགསཔ་
བཟོ་ནིའི་དནོ་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལས་ཕར་ག་ར་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་མཐུད་འབྲེལ་འབད་དེ་ ལྷོད་ལམ་ཡར་དྲག་གཏང་ཐོག་ལས་   
ཟུར་གནས་དང་ དབུལ་ཕོངས་མར་ཕབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།   

འབྲུག་གི་མ་འོངས་: འབྲུག་གི་འཆར་སང་༢༠༢༠ ཅན་མའི་འཆར་སང་ ཞི་བདེ་ གོང་འཕེལ་དང་ དགའ་སྐྱིད་ནང་ དམིགས་དོན་རྒྱ་ཆེ་
དྲགས་གསུམ་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ གཅིག་དེ་ “མཐའ་འཁོར་ཡུན་བརྟན་དང་མི་སྡེའི་འགན་ཁུར་གྱི་སྒོ་ལས་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ལྷོད་ལམ་ 
(གཙོ་བོ་ར་ ཚོང་ལམ་དང་ ལཱ་གཡགོ་ ཤེས་རིག་ གསོ་བ་དང་ མི་སྡེ་ཞབས་ཏོག་ཚུ་) ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་” ཟེར་དེ་འདུག། དེ་
མ་ཚད་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པ་དང་ ༡༢ པའི་ནང་ཡང་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གོ་
སྐབས་ཡར་སེང་འབད་ཐོག་ལས་ གྲོང་གསེབ་མཐུད་འབྲེལ་ལུ་གཙོ་རིམ་བྱིན་ཏེ་འདུག། ལྷག་པར་དུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཚུ་ནང་ 
འགྲུལ་པ་ཉུང་དྲགས་སྦེ་ཡོད་པའི་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་མི་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་ཚུ་ནང་ ཕབ་
ཆག་གི་ཐབས་ཆས་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་འདུག།  

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་ཟུར་ཧ་ལམ་ག་རའི་ནང་ འཁོར་ལམ་ཚུ་ལྷོད་དེ་ཡོད་རུང་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ དནོ་སྨིན་ཅན་
གྱི་མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་དེ་ ད་ལྟོ་ཡང་གདོང་ལེན་ཅན་ཅིག་སྦེ་འདུག། བཱསི་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གོ་མང་ཤོས་ནང་ར་ཡོད་དེ་
འབད་རུང་ ད་ལྟོ་ཡང་ སྤུས་ཚད་དང་ གནམ་མེད་ས་མེད་མཐའ་ཟུར་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འདུག། ད་ལྟོ་
ཡོད་པའི་མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་ཚུ་ དམིགས་བསལ་དུ་ བཱསི་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་གིས་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་འགྲོ་
འགྲུལ་གྱི་ཁེ་ཕན་ཕབ་ཆག་ཚུ་བྱིན་ཏེ་ཡོད་རུང་ མང་ཤོས་ཅིག་རང་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་དགོས་བརྗོད་ཆེ་སུ་ཡདོ་མི་ ཚོང་འབྲེལ་དང་ལན་པའི་
ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་དེ་འདུག། ལྷག་པར་དུ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ ཁེ་འབབ་མེད་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་
ནང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་དོན་ལས་ གཞུང་གིས་ཕབ་ཆག་སྦེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣ དམིགས་བསལ་སྦེ་བཏོན་བཞག་སྟེ་འདུག།  



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 112 

རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ལས་ རོང་ཁག་ལྟེ་བ་དང་ ཁྲོམ་ཚུ་ནང་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ཚད་གཅིག་ལས་བརྒལ་
མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ས་གནས་དེ་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་སོད་ནིའི་ཁེ་ཕན་མེདཔ་སོང་སྟེ་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ལྷོད་ལམ་ལེགས་ཤོམ་
མེདཔ་དང་ དེ་ལས་བརྟེན་ གྲོང་གསེབ་ཟུར་གནས་དང་ དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་འཐོན་ཏེ་འདུག།  

རོང་ཁག་ནང་འཁོད་ཀྱི་ལམ་གྱི་ཆོག་ཐམ་ཚུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ རྒྱལ་
ཁབ་ནང་གི་སྤྱི་བསོམས་ལུ་ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ལམ་གྱི་ཆོག་ཐམ་དང་ འཁོར་ལམ་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་འབྱུང་གྲངས་ ལམ་དེ་ཁར་
ལས་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་བཱསི་གི་གྱངས་ཁ་ཚུ་གི་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་བརྡ་དནོ་ཅིག་མིན་འདུག།   

མི་སེར་ཚུ་ལུ་ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ དེ་ལས་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་འཐབོ་ཚུགས་པའི་ཕན་ཐབས་འབད་ནི་ལུ་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ལཱ་འགན་ཁག་ཆེ་
དྲགས་ཅིག་ཨིན། མི་སེར་ཚུ་དཔལ་འབྱོར་དང་ མི་སྡེའི་ཐོག་ལས་ཐནོ་སྐྱེན་ཅན་སྦེ་འཚོ་ཐབས་ལུ་ ཅ་དངོས་དང་ ཞབས་ཏོག་ དེ་ལས་ 
མཐུན་རྐྱེན་ས་ཚོགས་ཚུ་ལུ་ ལྷདོ་ཚུགསཔ་དང་འཐབོ་ཚུགས་པའི་གོ་སྐབས་དགོཔ་ཨིན། གྲོང་གསེབ་ཚུ་ནང་ལྷོད་ཚུགས་པའི་ལེགས་
བཅོས་དང་ལན་པའི་སྐྱེལ་འདྲེན་འདི་ལས་བརྟེན་ མི་སེར་དང་ཅ་ཆས་ཚུ་འགྱོགས་པ་དང་ ཉེན་སྲུང་དང་ལནམ་ དེ་ལས་ ཁེ་ཏོག་ཏོ་ བོ་
གཏད་ཅན་དང་ བག་ཕེབས་ཏོག་ཏོ་ (གོ་མ་ཆོདཔ་ཉུང་སུ) དང་ལན་པའི་སྒོ་ལས་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་དེ་ མཐུད་འབྲེལ་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་
ལུ་འགྱུར་ནི་ཨིན།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ལན་གསལ་ལུ་ ཁོང་ལུ་ འཁོར་ལམ་ཚུའི་བརྡ་དནོ་ཡདོ་རུང་ དེ་བརྒྱ་ཆ་ལས་
བརྒྱ་ངེས་བདེན་མེད་ཟེར་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ དབང་འཛིན་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ འཁོར་ལམ་གྱི་བརྡ་དནོ་གཅིག་སྒྲིལ་སྦེ་འངོ་ཐབས་
ལུ་ eRALIS རིམ་ལུགས་ནང་ ལྷན་འཐེབ་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་སྦེ་ ཡངོས་འབྲེལ་ཐགོ་ལས་འགྲུལ་བའི་བཱསི་གི་འཁོར་ལམ་ཆ་འཇོག་གི་བྱ་རིམ་
ཅིག་བཟ་ོནི་ཨིན། 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་འཁོར་ལམ་ཚུའི་བརྡ་དོན་དང་གཅིག་ཁར་ དབང་འཛིན་གྱིས་ཁེབ་ས་མེད་པའི་འཁོར་ལམ་ཚུ་ངོས་འཛིན་
འབད་ནི་དང་ མཐུད་འབྲེལ་མེད་པའི་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ འཁོར་ལམ་ཚུ་སོད་ཐབས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
དགོཔ་ཨིན། དེ་ལས་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ལྷོད་ལམ་ཡར་དྲགས་གཏང་ཐབས་ལུ་ བཱསི་ལས་སོད་པ་ཚུ་ལུ་ གཞུང་གིས་ཕབ་ཆག་ཚུ་ལེན་ཏེ་ 
ཁེབ་ས་མེད་པའི་འཁོར་ལམ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ནིའི་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོཔ་ཨིན།  

༣.༦.༣  ཁྲོམ་སྡེ་བཱསི་གི་ཞབས་ཏགོ། 

རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་རབོས་དམིགས་ཚད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་(༢༠༡༧-༢༠༤༧) དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༤༧ 
གྱི་མཇུག་ལུ་ འབྲུག་གི་མི་རབོས་བསོམས་༨༨༤,༠༠༠ ལུ་ལྷོད་པའི་རེ་བ་འདུག། དེ་མ་ཚད་ སྙན་ཞུ་དེ་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༤༧ ལས་ མི་
རོབས་ཕྱེད་ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་སོད་པའི་དམིགས་ཚད་བསྐྱེད་དེ་འདུག། མི་རོབས་ཡར་ཕར་འགྱོ་བའི་དགོས་འདོད་ཚུ་སེལ་ཐབས་
ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ཁྲོམ་ཚུ་ནང་གཅིག་སྒྲིལ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་འཆར་གཞི་ཚུ་དགོཔ་ཨིན།  

འབྲུག་གི་སྐྱེལ་འདྲེན་གཅིག་སྒྲིལ་ཐབས་བྱུས་འཆར་སང་༢༠༤༠ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཁྲོམ་སྡེ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཐབས་བྱུས་དེ་ ལྟེ་
བའི་ས་ཁོངས་དང་ སྐོར་འགྲུལ་འཐུང་ཀུ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ རྐང་ཐང་འགྱོ་ནི་འདི་ཁྱབ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ རྐང་འགྲུལ་པ་ཚུ་གི་དནོ་
ལུ་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཞབས་ཏོག་དང་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་སེམས་ཁར་འབབ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནི་ལུ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དགོཔ་སྦེ་འདུག།  
ཐབས་བྱུས་འདི་ནང་ལུ་ འགྲུལ་འཁོར་གྱི་གྱངས་ཁ་དང་བཀོལ་སོད་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ཐོག་ལས་ སྒེར་འཁོར་གྱི་གནོད་
སྐྱོན་ཚུ་ཡང་ཚད་འཛིན་འབད་དགོཔ་འདུག། སྤྱི་བསོམས་ཀྱི་དམིགས་དནོ་འདི་ ཕན་ནུས་ཅན་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ དེ་ལས་ 
སོད་བཏུབ་པའི་སྔོ་ལྗང་དང་ལན་པའི་ཁྲོམ་སྡེ་བཟོ་ནི་འདི་ཨིནམ་ལས་ རྒྱུན་འགྲུལ་ལས་བརྟེན་པའི་གནོད་པ་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ནི་ཨིན། 
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གཅིག་སྒྲིལ་ཐབས་བྱུས་འཆར་སང་འདི་ནང་ ཐབས་བྱུས་འདི་ལག་ལེན་དང་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ འགོ་འདྲེན་པ་གཙ་ོབོ་དང་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཞབས་
ཏོག་ཚུ་སོད་མི་དེ་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ཨིནམ་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་འདུག།  

མི་དམངས་ཀྱི་སྐྱེལ་འདྲེན་འཇོན་ཚད་དང་བོ་གཏད་ཅན་ཡོད་པ་ཅིན་ སྒེར་འཁོར་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ཚུགསཔ་ལས་ རྒྱུན་འགྲུལ་གོ་དོག་
དྲགས་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ བཙོག་རླུང་མར་ཕབ་འབད་ནི་ འུར་སྐད་མར་ཕབ་འབད་ནི་དང་ ཁག་ཆེ་ཤསོ་ཅིག་ ས་སྣུམ་དང་སརོ་
ཆས་ཚུའི་ནང་འདྲེན་མར་ཕབ་འབད་དེ་ མི་སེར་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཆ་རའི་ཟད་འགྲོ་ལུ་ཕན་ཐབས་བྱུང་ནི་ཨིན།  

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཆ་ཤས་གཞན་མི་ཚུ་མེདཔ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཁྱབ་ཆེ་ཤོས་ར་ ཁྲོམ་སྡེ་བཱསི་དང་གླ་འཁོར་ དེ་ལས་ 
སྒེར་འཁོར་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ཨིན་པས། པར་རིས་༧༡ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་ ཨེ་ཤི་ཡ་དང་པེ་སི་ཕིག་གི་
འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་དཔལ་འབྱོར་དང་མི་སྡེ་ལྷན་
ཚོགས་ (UNESCAP) ཀྱིས་ཞིབ་འཇུག་འབད་དེ་
ཡོད་པའི་ཁྲོམ་སྡེ་སྐྱེལ་འདྲེན་ཡུན་བརྟན་གྱི་ཁྲམ་རིས་ 
(SUTI) དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ འགྲོ་འགྲུལ་པ་བརྒྱ་ཆ་
༤༩ སྒེར་འཁོར་དང་ བརྒྱ་ཆ་༢.༨ གཞུང་འཁོར་ དེ་
ལས་ བརྒྱ་ཆ་༩.༧ གླ་འཁོར་དང་ བརྒྱ་ཆ་༡༥ གིས་
རྐྱངམ་ཅིག་ཁྲོམ་སྡེ་བཱསི་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ལེནམ་སྦེ་
འདུག། དེ་ནང་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ སྐྱེལ་འདྲེན་ཁྱབ་ཆེ་
ཤོས་ར་ སྒེར་འཁོར་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ཨིན་པས།  

ཐིམ་ཕུག་ལུ་སབོ་གྲྭ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ བཱསི་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་འགོ་བཙུགས་མི་ལས་བརྟེན་ འགྲུལ་འཁོར་གོ་དོག་དྲགས་དང་འབྲེལ་བའི་
དཀའ་ངལ་ཚུ་དུམ་གྲ་ཅིག་མར་ཕབ་འབད་ཚུགས་ཏེ་འདུག། པར་རིས་༧༢ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དོ་བཟུམ་ སོབ་གྲྭ་བཱསི་གི་ཞབས་
ཏོག་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་བཱསི་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ འགྲུལ་འཁོར་ཚུ་མཚམས་མཚོད་མེདཔ་སྦེ་ཡར་སེང་སོང་སྟེ་འདུག། རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ལུ་འགྲུལ་འཁོར་གྱི་གྱངས་ཁ་འདི་ ལོ་བསར་ལུ་བརྒྱ་ཆ་༨-༩ ཡར་སེང་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་དང་ འགྲུལ་འཁོར་ཆུང་བ་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༠༥ ལས་འགོ་བཙུགས་གསུམ་ལྟབ་སོང་སྟེ་འདུག།  

པར་རིས་༧༡ པ་: ཐིག་ཕུག་ལུ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་དཔྱ་བགོ། 

 

འབྱུང་ཁུངས་: རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ SUTI སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལ་གསལ་སནོ་འབད་
ཡདོཔ། 

City Bus 14.9%

Taxi 9.7%

Pvt car 48.8%

Govt. car 2.8%

Two wheeler 1.2%

Walk 21.9%

པར་རིས་༧༢ པ་: འགྲུལ་འཁོར་གྱངས་ཁ་གི་འགྲོས། 

 འབྱུང་ཁུངས་: བརྡ་བརྒྱུད་ལྷན་ཁག་གི་ལ་ོབསར་བརྡ་བརྒྱུད་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་རྩིས་བཀོད་གནས་དེབ་ (༢༠༡༩) ནང་ དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་དང་རྒྱལ་
ཡངོས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛམོས་ལྟེ་བའི་པར་རིས།  



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 114 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་སྒེར་སྡེའི་འགྲུལ་འཁོར་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དེ་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་འཇོན་ཚད་མེདཔ་དང་ རྒྱུ་རྐྱེན་གཞན་ཡང་ འོང་
འབབ་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དང་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་འཐོབ་ཚུགས་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།  

ད་ལྟོ་གི་གནས་སངས་ནང་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་ བོ་གཏད་ཅན་དང་འཐོབ་ཚུགས་པའི་འཇོན་ཚད་མིན་འདུག། དཔེར་ན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ 
སྤྱི་ཟླ་༤ པ་ཚུན་ ཁྲོམ་སྡེ་བཱསི་༤༩ གིས་ མི་རོབས་༡༧༤,༢༥༧ (ཐིམ་ཕུག་ལུ་ ༡༣༨,༧༣༦ དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ༣༥,༥༢༡ - 
རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་གྱི་མི་རོབས་བརྟག་ཞིབ་༢༠༡༧ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ) ལུ་ཞབས་ཏོག་ཚུ་བྱིན་ཏེ་འདུག། བརྡ་བརྒྱུད་
ལྷན་ཁག་གིས་རྒྱལ་ཡོངས་སྐྱེལ་འདྲེན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དནོ་ལས་ ཞིབ་འཇུག་ཅིག་འབད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ མི་རོབས་༡༠༠,༠༠༠ རེ་
གི་དོན་ལས་ ཉུང་མཐའ་ར་བཱསི་༦༠ དགོཔ་སྦེ་ཡདོ་རུང་ ད་ལྟོ་གི་གནས་སངས་ནང་ བཱསི་༥༦ (༡༠༥-༤༩) ཆད་ལུས་བྱུང་སྟེ་འདུག།   
དེ་གིས་ ཐིམ་ཕུག་དང་ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་མི་རོབས་ཚུ་ བཱསི་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་མེད་མི་ལུ་ ཧེང་སྐལ་འབད་དེ་འདུག།  

གཞུང་གི་ཁྲོམ་སྡེའི་བཱསི་ཚུ་གི་གུ་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ཁྲོམ་སྡེ་ལས་ ཐིམ་ཕུག་ས་མཚམས་ཀྱི་ཕྱི་
ལས་ཕར་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ སྒེར་གྱི་བཱསི་གཉིས་ཆ་འཇོག་འབད་དེ་འདུག། ད་ལྟོ་ སྒེར་སྡེའི་བཱསི་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལྟ་རོྟག་
མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ འགྲུལ་པ་ལངམ་སྦེ་ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་སའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ དུས་
ཐོག་ལུ་འགྱོ་ནིའི་ནང་འཐུས་ཤོར་འབྱུང་སྟེ་འདུག། ཁྲོམ་སྡེའི་སྐྱེལ་འདྲེན་ དམིགས་བསལ་གྱི་བཱསི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་འཇོན་ཚད་ཅན་མེད་མི་
འདི་ ཁྲོམ་སྡེའི་བཱསི་ཞབས་ཏོག་གི་འཆར་གཞི་དང་གོང་འཕེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་གཅིག་སྒྲིག་ཅིག་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (ཁ་གསལ་
གཙུག་སྡེའི་གཞི་བཀོད་ནང་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད)  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་འོག་གི་ཁྲོམ་སྡེ་བཱསི་ཞབས་ཏོག་གིས་ གཅིག་སྒྲིལ་ཁྱད་བྱང་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ཐགོ་ལས་ བཱསི་༢༧ མངག་ཆ་བཀོད་དེ་
འདུག། འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཁྲོམ་སྡེ་བཱསི་གསརཔ་ཚུ་འོང་ནི་ཨིན་མི་དང་འབྲེལ་ ལྷོ་ བར་བི་ས་ལས་འགོ་བཙུགས་ བྱང་ 
སང་རི་ཟམ་པ་ཚུན་ བཱསི་མགྱོགས་འགྲོས་སྐྱེལ་འདྲེན་ (Bus Rapid Transit) འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན་པས། ད་ལྟོ་ཡདོ་པའི་བཱསི་
ཚུ་གིས་བཱསི་མགྱོགས་འགྲོས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ལམ་ལུ་མཐུད་འབྲེལ་འབད་དེ་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཁོངས་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ ཞབས་
ཏོག་ཚུ་བྱིན་ནི་ཨིན་པས།  

དེ་མ་ཚད་ འཁོར་ལམ་གཙོ་བོ་ཚུ་བདའ་སྟེ་ ལེན་ནི་དང་སྐྱེལ་ནིའི་ས་གོ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ ལྷདོ་པའི་དུས་ཡུན་ལས་འགོ་
བཙུགས་དུས་ཡུན་སྐར་མ་༡༠ བསྒུག་ནིའི་དུས་ཡུན་སྦེ་བཞག་ནི་ཚུ་བརྩིས་ དགོས་མཁོའི་རྟེན་གཞི་ཚུ་རྐྱབ་ནིའི་འཆར་གཞི་འདུག། 
འཆར་གཞི་དེ་ ལག་ལེན་ལས་བརྟེན་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་ཞབས་ཏོག་ དམིགས་བསལ་གྱི་བོ་གཏད་ཀྱི་ཐད་ལེགས་བཅོས་འབད་
ཚུགས་པའི་རེ་བ་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ད་ལྟོ་གི་འཆར་གཞི་ནང་མ་ཚང་པའི་ བཱསི་མགྱོགས་འགྲོས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་དོན་ལས་ 
ལམ་ཅིག་ངོས་བཟུང་གི་སྒོ་ལས་ ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་འཆར་གཞི་ཅིག་ཡང་དགོཔ་འདུག།  

དེ་མ་ཚད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཧ་གོ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ གཞུང་གིས་ འབྲུག་སྔོ་ལྗང་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་འགུལ་
(BGTP) གྱི་འོག་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ འཇོན་ཚད་དང་ ཉེན་སྲུང་ མཐའ་འཁོར་ལུ་ཕན་ཐོག་ཅན་གྱི་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གདམ་ཁ་ཚུ་བྱིན་
ཐབས་ལུ་ ཟད་འགྲོ་གཏང་ནིའི་དོན་ལས་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ $༩༧༥,༠༠༠ གི་གནང་སྦྱིན་ལུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་
དེ་འདུག།  

དེ་འབདཝ་ལས་ རེ་འདོད་བསྐྱེད་དེ་ཡོད་པའི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གྲུབ་ནི་དང་ བཱསི་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུའི་ཐད་ མ་རྩ་གཞི་
བཙུགས་ཀྱི་ཁེ་འབབ་ཡདོཔ་ དེ་ལས་ རྟེན་གཞི་བཟོ་སྐྲུན་དང་ ཕབ་ཆག་ཚུ་བྱིན་ཏེ་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ དེ་བཟུམ་མའི་ཐབས་ལམ་དེ་གིས་ 
མི་དམངས་ལུ་ཕན་ཐབས་ལུ་ འཆར་གཞི་འདི་ བསར་སོད་དང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མཉམ་འབྲེལ་དང་གཅིག་སྒྲིལ་དང་ལན་པའི་ཁྲོམ་
སྡེ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་དགོཔ་འདུག།   



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 115 

ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་བཱསི་ཚུ་གིས་ ཁྲོམ་གི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་དགོས་འདོད་ཚུ་གྲུབ་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ འབྱུང་གྲངས་ཉུང་སུ་དང་ 
དགོས་མཁོའི་ས་ཁོངས་ཚུ་འགབ་མ་ཚུགསཔ་ དེ་ལས་ བོ་གཏད་མེད་པའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་འབྱུང་སྟེ་འདུག། དེ་ལས་བརྟེན་ མི་སེར་ཚུ་ 
གླ་འཁོར་དང་སྒེར་འཁོར་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་སྟེ་འདུག། མི་སེར་ཚུ་གིས་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་ལྷག་ སྒེར་འཁོར་ཚུ་ལག་
ལེན་འཐབ་པའི་བསྒང་ལས་ ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཁོངས་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ཐིམ་ཕུག་དང་ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ འགྲུལ་འཁོར་གོ་དོག་དྲགས་
མང་སུ་འཐོན་ཏེ་འདུག།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ལན་གསལ་ལུ་ དབང་འཛིན་འདི་ བཱསི་གི་གྱངས་ཁ་མང་སུ་ཡདོ་མི་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་
དང་ལྟ་རྟགོ་གི་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཐག་གཅད་མི་ ཁྲོམ་སྡེ་བཱསི་ལམ་སནོ་ཚགོས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི། དེ་འབདཝ་
ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་བཱསི་གསརཔ་ཚུ་ནང་ རྒྱལ་སྤྱི་གནས་གཞི་རིམ་ལུགས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ཡདོཔ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་བཱསི་གི་ཚད་
འཛིན་ཁང་མིག་ནང་ལས་ ལྟ་རྟགོ་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ཁྲོམ་སྡེ་དང་རྒེད་འགོ་
ཚུའི་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཁྲོམ་སྡེ་དང་ ས་གནས་ཀྱི་བཱསི་ཚུ་ལྟ་རྟགོ་འབད་ད་ོཡདོཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ དབང་འཛིན་གྱིས་ཁྲོམ་སྡེ་བཱསི་ཞབས་ཏགོ་
ཡིག་ཚང་དང་གཅིག་ཁར་ཁག་འབག་གི་གན་ཡིག་གུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡདོཔ་དང་ དུས་ཐགོ་ལུ་ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་ཡང་འབད་ད་ོཡདོཔ་
ཨིན།  

ལན་གསལ་ཚུ་དྲན་ཐོ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་སྐྱེལ་འདྲེན་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ མ་འོངས་པའི་
ནང་རྒྱ་བསྐྱེད་སོམ་སྦེ་གཏང་ནི་གི་འཆར་གཞི་ཡོད་མི་དང་འབྲེལ་ ཁྲོམ་སྡེ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་འཇོན་ཚད་ཅན་བཟོ་ནི་གི་གཅིག་
སྒྲིལ་གྱི་འཆར་གཞི་དང་ལག་ལེན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཅིག་དགོཔ་ཨིནམ་ཡང་བསྐྱར་དུ་ཞུ་ནི་ཨིན།   

༣.༦.༤  བྱ་སབས་བདེ་འགྲིག།  

མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་ནང་ འགྲུལ་པའི་གདམ་ཁ་དེ་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་དུས་ཚོད་བརྩིས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་མང་རབས་ཅིག་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན། 
མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་འགྲུལ་པ་ཡར་སེང་རྐྱབ་དགོ་པ་ཅིན་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ འགྲུལ་པ་ཚུ་གི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་
བཟོ་བཀོད་འབད་དགོཔ་ཨིན། བྱ་སབས་བདེ་འགྲིག་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་དགོས་འདོད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན་
དེ་འབད་རུང་ སྐྱེལ་འདྲེན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་དང་ ལག་ལེན་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་ནང་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ སང་མེད་སྦེ་
བཞགཔ་ཨིན་པས།  

སྒེར་འཁོར་ཚུ་དུས་རྒྱུན་དུ་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དང་འབྲེལ་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་འགྲུལ་པ་ཚུ་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ཐིམ་ཕུག་དང་ཕུན་
ཚོགས་གླིང་ལུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ར་ མར་ཕབ་སོང་སྟེ་འདུག། མི་སེར་ཚུ་གི་འོང་འབབ་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དང་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་
ཞབས་ཏོག་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་ འགྲུལ་འཁོར་དེ་ཉེར་མཁོ་ལུ་འགྱུར་ཡོདཔ་ལས་ མི་སེར་ཚུ་གིས་སབས་བདེ་འགྲིག་དང་མཐུན་
པའི་སྐྱེལ་འདྲེན་ལུ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱིས་སྒེར་འཁོར་ཚུ་ལུ་ འགྲན་ཟླ་འབད་མ་ཚུགས་པར་འདུག། 
དེ་མ་ཚད་ འགྲུལ་འཁོར་ཡར་སེང་གི་ཚད་གཞི་དེ་གིས་ རྟེན་གཞི་ཡར་སེང་གི་ཚད་གཞི་ལས་ལྷག་སོངམ་ལས་བརྟེན་ འགྲུལ་པ་ཚུ་བྱ་
སབས་མ་བདེཝ་ལས་ སྒེར་འཁོར་དང་གླ་འཁོར་ཚུ་ལུ་ བརྟེན་ཏེ་འདུག།   

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ལུ་ བདེ་འགྲིག་དང་ འཐབོ་ཚུགས་པའི་གདོང་ལེན་ཚུ་
སོམ་སྦེ་ར་ཡོད་པའི་ཤེས་རོྟགས་བྱུང་ཡི། ཆེད་དུ་དམིགས་པའི་བཱསི་བཞག་ས་དང་ ལེན་འབག་གི་ས་ཁོངས་ཚུ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ འགན་
ལེན་དང་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ་ཡོད་པའི་བཱསི་བཞག་ས་ཚུ་ནང་ བརྡ་བྱང་མེདཔ་དང་ 
ཡང་ན་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཀོད་དེ་མེདཔ་དང་ འབྱུང་གྲངས་ཉུང་མི་ལས་བརྟེན་ འགྲུལ་པའི་བཱསི་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་བཱསི་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ 
ཡིད་ཆེས་མིན་འདུག།  
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༣.༦.༤.༡  སྐོར་འགྲུལ་གྱི་ཧེ་མ།  

༡) སྒུག་གནས་ – བཱསི་སྒུག་སའི་ས་ཁོངས་དང་ འཐོན་འཛུལ་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ གནམ་གཤིས་ཉེན་སྲུང་དང་ སོད་ཁྲི་ཚུ་ལངམ་སྦེ་
མིན་འདུག། དཔེར་ན་ ལྕང་ཇི་ཇི་ལུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ བཱསི་བཀག་སའི་དཔེ་བཀོད་དེ་བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་བཞག་
ཡོདཔ་དང་ བརྡ་དོན་གྱི་གློག་གསལ་དང་ གློག་ནུས་བསྐྱར་བླུག་གི་གློག་ཁ་ཚུ་ཡང་ ལཱ་འབད་མ་བཏུབ་ཐལ་ཏེ་འདུག། ཨིན་རུང་ དེ་
འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་གྱིས་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ རིག་རྣོན་སྐྱེལ་འདྲེན་ལམ་ལུགས་ (Intelligent 
Transport System) གི་འགོ་ལུ་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་ལེགས་བཅོས་འབད་ནིའི་གསར་བཏོད་འདི་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་མས།   
༢) ཤགོ་འཛིན་ཉོ་བཙངོ་ – འབྲུག་ལུ་མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་དང་ཁྲོམ་སྡེ་བཱསི་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ ཤོག་འཛིན་ཚུ་ ཉོ་བཙོང་ས་ཁོངས་
ནང་ལས་བཙོང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ གླ་ཆ་འཛག་ལུས་ཤརོ་མི་དེ་ཁྱབ་ཆེ་དྲགས་དང་ ཚད་འཛིན་མ་པ་ལས་འབད་མ་ཚུགསཔ་ཅིག་ཨིན། 
ཤོག་འཛིན་ཚུ་ཉོ་བཙོང་ས་གོ་ནང་ལས་བཙོང་མི་དེ་གིས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཐད་ ཤགོ་འཛིན་ཚུ་ཉོ་ནིའི་དནོ་ལུ་ 
ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ མི་ངོམ་སྦེ་འོང་དགོཔ་ཡོདཔ་ལས་ བྱ་སབས་མ་བདེཝ་འཐོན་ཏེ་འདུག། དེ་མ་ཚད་ ཤོག་འཛིན་བཙོང་མིའི་ངོ་ཚབ་ཚུ་
དུས་རྒྱུན་དུ་ ས་གོ་དེ་ནང་མ་སོདཔ་ལས་ ཤོག་འཛིན་འཐབོ་ནི་ལུ་དཀའ་ངལ་འབྱུང་སྟེ་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཤོག་
འཛིན་ཚུ་ཉོ་ནིའི་ཐབས་ལམ་སོ་སོ་ཚུ་མ་བཏོན་པར་འདུག།  

ད་ལྟོ་གི་གནས་སངས་ནང་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ འགྲུལ་པའི་བཱསི་གི་ཤོག་འཛིན་ཚུ་ ཁོང་རའི་སབས་བདེ་འགྲིག་དང་འཁྲིལ་ཉོ་ནིའི་ ཡོངས་
འབྲེལ་ཐོག་གི་ཤོག་འཛིན་རིམ་ལུགས་དང་ འགྲུལ་འཕྲིན་རིམ་ལུགས་ དེ་ལས་ དངུལ་ཁང་ལས་དོན་གྱི་རིམ་ལུགས་ཚུ་ལན་ལེན་
འཐབ་ཐོག་གི་མགྱོགས་རིས་ ཡང་ན་ གྲུལ་འཕྲིན་གྱི་རིམ་ལུགས་གཞན་ཚུ་མིན་འདུག། ཁྲོམ་སྡེ་བཱསི་ཚུ་གི་ཐད་ འགྲུལ་པ་ཚུ་བྱ་
སབས་བདེ་འགྲིག་གི་དོན་ལུ་ ཁྱད་བྱང་དང་ མགྱོགས་རིས་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་མིན་འདུག།  

ཞིབ་འཇུག་ཁ་གསལ་དང་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ བརྡ་བརྒྱུད་ལྷན་ཁག་གིས་ལཱ་སོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་རིག་རྣནོ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལམ་ལུགས་ - 
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེའི་རིག་རྣོན་སྐྱེལ་འདྲེན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་འསོ་འབབ་ཞིབ་འཇུག་དང་གྲ་སྒྲིག་སྙན་
ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ནང་བཀོད་དེ་འདུག། ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཞིབ་འཇུག་དེ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་
གྲོས་འདེབས་ཚུ་ བསར་སོད་མ་འབད་བའི་ཤེས་རོྟགས་བྱུང་ཡི།  

མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་ནང་གློག་ཐོག་དངུལ་སདོ་ཀྱི་རིམ་འགྱུར་ – སིང་ག་པོར་གྱི་ཉམས་མོང་།  

སིང་ག་པོར་ལུ་མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་ཤོག་འཛིན་ཉོ་བཙོང་འབད་ནི་དེ་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལག་ཐོག་དངུལ་བསྡུ་ལེན་འབད་
ཡོད་མི་ལས་ ཁྱད་བྱང་ཚུ་ལག་ལེན་གྱི་སྒོ་ལས་ གློག་ཐོག་དངུལ་སོད་ཀྱི་མདུན་སྐྱོད་སོམ་སོང་ཡོདཔ་ - སྤྱི་ལོ་༡༩༨༧ ལུ་ སིང་ག་པོར་
ལུ་ རེལ་ལི་གི་ལམ་ལུགས་འགོ་ཐོག་དང་པའི་དོན་ལས་ གསར་བཏོད་འབད་ཡོད་པའི་འགྲུལ་གླ་བསྡུ་ལེན་གྱི་རིམ་ལུགས་ལས་ ད་ལྟོ་མི་
དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་མཐུད་འབྲེལ་ག་རའི་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་མི་ཚུ་འབྲེལ་བ་འཐབ་མ་དགོ་པའི་ཁྱད་བྱང་གི་ལམ་ལུགས་ལུ་

འགྱུར་བཅོས་སོང་སྟེ་འདུག།  
འབྱུང་ཁུངས་: རིག་རྣོན་སྐྱེལ་འདྲེན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་འོས་འབབ་བརྟག་ཞིབ། ཤོག་གྲངས་༣༨ 

  

༣) བཱསི་བརྡ་དནོ་རིམ་ལུགས་ – བཱསི་བརྡ་དོན་ལམ་ལུགས་དེ་ ལྕང་ཇི་ཇི་བཱསི་བཀག་ས་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་
དང་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ་གི་སྔོ་ལྗང་འཕྲུལ་རིག་ལྟེ་བ་གིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་ མོ་བཏབ་ལས་འགུལ་ཅིག་སྦེ་གསར་བཏོད་དང་
འགོ་བཙུགས་འབད་ནུག། ལམ་ལུགས་འདི་གིས་འགྲུལ་པ་ཚུ་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་བཱསི་གི་འཁོར་ལམ་དང་འགྲོ་འགྲུལ་དུས་ཚོད་ངེས་ཏིག་གི་
བརྡ་དོན་ཚུ་སོད་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ པར་རིས་༧༣ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དོ་བཟུམ་ ལྟ་རོྟག་དང་རྒྱུན་
སྐྱོང་ཚུ་མ་འབདཝ་ལས་ བཱསི་བརྡ་དནོ་ལམ་ལུགས་དེ་ བཀོལ་སོད་འབད་མ་བཏུབ་པར་ལུས་ཏེ་འདུག།  



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 117 

དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཐིམ་ཕུག་བཱསི་འཐོན་འཛུལ་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ eDruk བརྡ་དོན་
བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་གྲོས་སོན་པ་གིས་ བཙུགས་ཏེ་ཡོད་པའི་བཱསི་བརྡ་དོན་
ལམ་ལུགས་ (པར་རིས་༧༤ པ) དེ་ཡང་ བཀོལ་སོད་འབད་མ་བཏུབ་པར་འདུག། 
བཱསི་འཐོན་འཛུལ་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ བཱསི་བརྡ་དོན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་མེདཔ་ལས་ 
བཱསི་གུ་ལུ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་མིང་ཅོག་གཅིགཔ་འབྲི་བཞག་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ (དཔེར་ན་ 
དུས་ཚོད་གཅིག་ལུ་འགྱོ་ནི་ཨིན་པའི་ མེ་ཏོག་སྐྱེལ་འདྲེན་ཞབས་ཏོག་གི་བཱསི་དྲུག་
བདུན་ཅིག་ འཐོན་འཛུལ་ས་ཁོངས་ནང་གཅིག་ཁར་བཞག་ཡོདཔ) འགྲུལ་པ་ཚུ་
འཕྲལ་འཕྲལ་ར་མགུ་འཐོམ་སོདཔ་མས། འགྲུལ་པ་ཚུ་ལུ་ བཱསི་བཀག་ས་ཚུ་བཱསི་གི་
ཨང་གྲངས་དང་འགྱོ་སའི་ས་གནས་ དེ་ལས་ འགྱོ་ནིའི་དུས་ཚོད་ཚུ་དང་སྦྲགས་བརྡ་དོན་སོད་སལོ་མིན་འདུག། མི་སེར་དབང་པོ་ལུ་
སྐྱོན་ཞུགས་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ འགྲུལ་པའི་བཱསི་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་འཐབོ་ཚུགས་པར་གདོང་ལེན་ཆེ་དྲགས་འོང་ནི་མས།  

༤) ད་ོཆ་ཁང་མིག་ – འགྲུལ་པ་ཚུ་ལུ་བྱ་སབས་བདེ་འགྲིག་གི་དོན་ལུ་ འཐུས་ ཡང་ན་ རིན་ཆེ་ཆུང་གི་སྒོ་ལས་ དོ་ཆ་ཁང་མིག་/མཛོད་
ཁང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་སོད་དེ་འདུག། ཨིན་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ས་གནས་ལྟ་སྐོར་གྱི་སྐབས་ ས་རོ་ སྤུ་ན་ཁ་ བུམ་
ཐང་གི་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ས་གནས་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ དོ་ཆ་ཁང་མིག་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་མེད་པའི་ཤེས་
རོྟགས་བྱུང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ དབང་འདུས་གི་ཡིག་ཚང་ནང་ དོ་ཆ་ཁང་མིག་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ཡོད་རུང་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ ཤོག་
འཛིན་ཉོ་བཙོང་གི་ས་གོ་ནང་བཞག་སྟེ་འདུག། མོང་སྒར་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ དོ་ཆ་ཚུ་ ཡིག་ཚང་གི་བཟའ་སོད་ཁང་ནང་བཞག་སྟེ་འདུག། 
ལྷག་པར་དུ་ དོ་ཆ་བཞག་ནིའི་འཐུས་/རིན་ཚུ་ཤོ་མཚུངས་མིན་འདུག།  

སྒུག་གནས་ཀྱི་ཐད་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་བཱསི་ཞབས་ཏགོ་ཡིག་ཚང་གི་ལན་གསལ་ལུ་ ཁོང་གིས་བརྟག་ཞིབ་འབད་དེ་ ས་ཁོངས་དེ་ནང་གི་མི་
རབོས་ཀྱི་མང་ཉུང་དང་ གཞུང་ས་ཡདོ་ངེས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་  བཱསི་བཞག་ས་དང་ བཀག་ས་ དེ་ལས་ སྒུག་གནས་ཚུ་བཟ་ོསྟེ་ཡདོ་ཟེར་
ཨིན་མས།  

ཁྲོམ་སྡེ་བཱསི་ཞབས་ཏགོ་ཡིག་ཚང་གིས་ ཁྱད་བྱང་གི་ལམ་ལུགས་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༡༤/༡༡/༢༠༢༠ ལས་ར་ བཱསི་༢༧ ནང་བཙུགས་ཡདོཔ་
དང་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་༢ པའི་ནང་ལས་ ཁྱད་བྱང་གི་ལམ་ལུགས་ཡངོས་རགོས་བཟ་ོནིའི་དནོ་ལས་ གཞན་མི་བཱསི་༡༨ ནང་ཡང་
བཙུགས་ནི་ཨིནམ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག། དེ་མ་ཚད་ གོ་སྐབས་ཚུ་འཐབོ་བཟ་ོནིའི་དནོ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་ས་ཁོངས་ག་རའི་ནང་ ཁྱད་བྱང་
གི་ངོ་ཚབ་ཚུ་ཡང་བཙུགས་ནི་ཨིན། བཱསི་བརྡ་དནོ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐད་ ཁྲོམ་སྡེ་བཱསི་ཞབས་ཏགོ་ཡིག་ཚང་གིས་ལན་གསལ་ལུ་ ལྕང་ཇི་ཇི་
ལུ་ཡདོ་པའི་བཱསི་བརྡ་དནོ་ལམ་ལུགས་དེ་ MDVR བཙུགས་ཏེ་ཡདོ་པའི་བཱསི་ཚུ་གིས་རྐྱངམ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ལས་ ད་ལྟ་ོ
སྒོ་བསམ་བཞག་ཡདོ་ཟེར་བཤད་ཅི།  

པར་རིས་༧༣ པ་: ལྕང་ཇི་ཇི་གི་ལག་ལེན་འཐབ་མ་
བཏུབ་པའི་བཱསི་བརྡ་དནོ་འཕྲུལ་ཆས། 

པར་རིས་༧༤ པ་: ཐིམ་ཕུག་བཱསི་འཐནོ་འཛུལ་ས་ཁོངས་ནང་གི་བཱསི་བརྡ་དནོ་ལུགས།

 འབྱུང་ཁུངས་: ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེའི་རིག་རྣནོ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཡངོས་རགོས་ཀྱི་འསོ་འབབ་ཞིབ་འཇུག་དང་གྲ་སྒྲིག་སྙན་ཞུ།  



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 118 

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ལན་གསལ་ལུ་ འགྲུལ་པའི་བཱསི་གི་བརྡ་དནོ་ཚུ་ eRALIS རིམ་ལུགས་ནང་
གཅིག་སྒྲིལ་འབད་བའི་བསྒང་ལས་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཟུར་དེབ་དང་ འབྲེལ་ཡདོ་བརྡ་དནོ་ཚུ་ ཡངོས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་
འཇམ་ཏོང་ཏ་ོསྦེ་དུས་མཐུན་འབད་ཚུགསཔ་ལས་ མི་དམངས་ཀྱིས་ཡང་འཇམ་ཏངོ་ཏ་ོསྦེ་འཐབོ་ཚུགས་ནི་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི། དབང་
འཛིན་གྱིས་བཱསི་འཐནོ་འཛུལ་ས་ཁོངས་ནང་ལས་ཕར་ འབྲེལ་ཡདོ་ཀྱི་བརྡ་དནོ་ཚུ་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནིའི་དནོ་ལས་ ཕན་ཐགོས་ཅན་
གྱི་བརྡ་འཕྲིན་བརྡ་བྱང་ (Valuable Message Board) དང་གཅིག་སྒྲིལ་བཟ་ོནི་ཨིན་པའི་འཛམ་གླིང་ས་གནས་རིམ་ལུགས་དེ་
འགྲུལ་པའི་བཱསི་ཚུ་ནང་མ་ོབཏབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་བཏནོ་ཚར་ཏེ་ཡདོཔ་སྦེ་ཨིན་པས།  

ད་ོཆ་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་ཐད་ དབང་འཛིན་གྱིས་ལན་གསལ་ལུ་ བཱསི་འཐནོ་འཛུལ་ས་གོ་མེད་མའི་ས་གནས་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ ཤགོ་འཛིན་ཉོ་
བཙངོ་འཐབ་ས་དང་ ད་ོཆ་ཁང་མིག་སདོ་མི་དེ་ ལས་དནོ་གཙ་ོབ་ོལུ་ཕན་ཐབས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི། དབང་འཛིན་གྱིས་
གནད་དནོ་དེ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་བཏནོ་ནི་ཨིན།  

ལན་གསལ་ཚུ་དྲན་ཐོ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་བཱསི་དང་ འགྲུལ་པའི་བཱསི་ཚུ་གི་འགྲུལ་པ་
ཚུ་བྱ་སབས་བདེ་ནིའི་དོན་ལས་ སྒུག་གནས་ལེགས་ཤོམ་དགོཔ་དང་ ཤོག་འཛིན་ཉོ་ནིའི་གདམ་ཁ་ཚུ་དགོཔ་ དེ་ལས་ བཱསི་བརྡ་དནོ་གྱི་
དུས་ཚོད་ངེས་ཏིག་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་ལུ་གཙོ་བོ་བཏོན་དགོཔ་པའི་ནན་སྐུལ་འབད་ནི་ཨིན།  

༣.༦.༤.༢  སྐོར་འགྲུལ་གྱི་སྐབས།  

༡) གཟུགས་ཀྱི་བདེ་ཉམས་ – མི་སེར་ཚུ་གིས་མི་དམངས་དང་སྒེར་གྱི་སྐྱེལ་འདྲེན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་གདམ་འཐུ་འབད་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་
བོ་གཅིག་གཟུགས་ཀྱི་བདེ་ཉམས་འདི་ཨིན། ཨིན་རུང་ འགྲུལ་པ་ལེ་ཤ་འོང་པའི་དུས་ཚོད་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་བཱསི་ཚུ་ནང་མི་སྤུང་
འཛོམས་དང་བདེ་ཉམས་མེདཔ་དང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཨམ་སྲུ་དང་ རྒས་ཤོསམ་ དེ་ལས་ཨ་ལོ་ཚུ་ ལོང་སྟེ་འགྱོ་དགོཔ་འཐོན་
ཏེ་འདུག། དེ་མ་ཚད་ ཁྲོམ་སྡེ་བཱསི་ཚུ་ནང་ ཉེན་ཁ་འབྱུང་སྲིད་པའི་སྡེ་ཚན་དེ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ སོད་ཁྲིའི་གཙོ་རིམ་ཚུ་མིན་འདུག།  
འགྲུལ་པའི་བཱསི་ཚུ་གི་ཐད་ མི་ངོམ་རེ་ལུ་སོད་ཁྲི་རེ་བྱིན་སལོ་ཡོད་རུང་ བཱསི་ཚུ་སོད་ཁྲི་༣༠ དང་ལན་པའི་འགྲུལ་འཁོར་ཆེ་བ་
ཨིནམ་ལས་ ཐག་རིང་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་སྐབས་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཐིམ་ཕུག་ལས་ཕོངས་མེད་ཀྱི་ལམ་དེ་ནང་བདེ་ཉམས་
གནམ་མེད་ས་མེད་ཉུང་དྲགས་ཨིན་པས། འ་ནི་བཱསི་ཚུ་ནང་ དོ་ཆ་ཚུ་གི་གང་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ འགྲུལ་པ་ཚུ་སོད་ཁྲིའི་བར་ལམ་ནང་
ལུ་ཡང་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་སར་མ་ཚུགས་པར་འདུག།  

༢) བཞེས་སྒོ་དང་ཆབ་གསང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ – བཞེས་སྒོ་དང་ཆབ་གསང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ འགྲུལ་པའི་བཱསི་ཚུ་ནང་འགྲོ་འགྲུལ་
མི་འགྲུལ་པ་ཚུ་ག་རའི་དོན་ལུ་ ཁག་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིན། ཨིན་རུང་ བཱསི་གི་དེད་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་འགྲུལ་པའི་བྱ་སབས་བདེ་
སྡུག་མེན་པར་ ཁོང་རའི་བྱ་སབས་བདེ་བའི་ཟ་ཁང་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་བཀག་བཞག་སྟེ་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་བཞེས་སྒོ་དང་ ཆབ་
གསང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་མ་འཐོབ་པར་འདུག། དེ་ལས་ འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་ དེད་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ ཆབ་གསང་
དང་ཁམས་སངས་ཀྱི་དོན་ལས་ ག་ཏེ་ཡང་མེད་པའི་ས་གོ་ཚུ་ནང་བཀག་བཞག་སྟེ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཨམ་སྲུ་དང་ དབང་པོ་
སྐྱོན་ཞུགས་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་གདོང་ལེན་སོམ་སྦེ་འབྱུང་སྟེ་འདུག།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ལན་གསལ་ལུ་ ཁོང་གིས་གནད་དནོ་དེ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་
ཐབས་ལམ་བཏནོ་ནི་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལན་གསལ་འདི་དྲན་ཐོ་བཀོད་ཡདོཔ་ཨིན།  
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༣.༦.༤.༣  མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་མཐུད་འབྲེལ་གྱི་མཐུད་མཚམས་མེདཔ།  

འབྲུག་ལུ་རེལ་ལིའི་ལམ་དང་ གྲུ་ཆགས་ས་ ཆུ་ལམ་ཚུ་མེདཔ་ལས་ རངོ་ཁག་ཚུ་ག་ར་མཐུད་འབྲེལ་འབད་མི་འཁོར་ལམ་གྱི་རྟེན་གཞི་ཚུ་
ཨིནམ་ལས་ འགྲུལ་པ་ཚུ་ལུ་ འཇོན་ཚད་དང་ བདེ་
ཉམས་ དེ་ལས་ལྷོད་ལམ་དང་ བདེ་འགྲིག་འབད་
མི་སྐྱེལ་འདྲེན་འདི་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་རྐྱངམ་
ཅིག་ར་ཨིན། དེ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ པར་རིས་༧༥ པའི་
ནང་གསལ་སོན་འབད་དོ་བཟུམ་ འགྲུལ་པ་ཚུ་ལུ་མི་
དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གདམ་ཁ་ཡོད་པའི་གཅིག་
སྒྲིལ་དང་ལན་པའི་མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་མཐུད་
འབྲེལ་གྱི་མཐུད་མཚམས་ཚུ་དགོཔ་ཨིན།  

ཨིན་རུང་ ད་ལྟོ་ གཅིག་སྒྲིལ་དང་ མཐུད་མཚམས་
དང་ལན་པའི་མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་མཐུད་
འབྲེལ་འདི་མིན་འདུག། དེ་གི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ 
འབྲུག་གི་འཁོར་ལམ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་འཆར་གཞིའི་
ཨམ་༢༠༠༧ ཅན་མའི་ནང་བཀོད་དེ་འདུག། དེ་ནང་ལུ་ ཡུན་རིང་གི་ཐབས་ལམ་སྦེ་ ད་ལྟོ་ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཡོད་པའི་བཱསི་འཐོན་འཛུལ་གྱི་ས་
ཁོངས་འདི་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཁྲོམ་སྡེ་བཱསི་ལས་སོད་ལུ་འགྱུར་བཅོས་འབད་དེ་ བཱསི་འཐནོ་འཛུལ་གྱི་ས་ཁོངས་གསརཔ་ཅིག་ཁྲོམ་
སྡེའི་མཐའ་ལུ་(བར་པའི་ས) ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ཕན་ཚུན་གྱི་བར་ན་ ལས་སོད་འབད་ཐབས་ལུ་ གླ་འཁོར་བཞག་ས་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་བཱསི་གི་སྒུག་
གནས་ཚུ་གཅིག་སྒྲིལ་འབད་དེ་བཟོ་ནིའི་འཆར་གཞི་བཀོད་དེ་འདུག། ཨིན་རུང་ གྲོས་འདེབས་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ བསར་སོད་མ་
འབད་བར་འདུག། དེ་མ་ཚད་ འཆར་གཞི་ཨམ་འདི་ནང་ རོང་ཁག་ཕན་ཚུན་གྱི་འགྲུལ་པའི་འཐནོ་འཛུལ་ས་ཁོངས་ནང་ སྒུག་ཁང་དང་ 
འཐུང་ཆུ་ དེ་ལས་ ཟ་སོད་ཁང་དང་ ཉལ་ཁང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་བཙུགས་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས་ཡང་བཀོད་དེ་འདུག། དཔེར་ན་ འབྲུག་
ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ བཱསི་འཐོན་འཛུལ་ས་ཁོངས་ནང་འཐོན་མི་ མི་ཚུ་གིས་ཁྲོམ་སྡེ་ཕན་ཚུན་དང་ རོང་ཁག་ཕན་ཚུན་
གཉིས་ཆ་རའི་བར་ན་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་དོན་ལུ་ གླ་འཁོར་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་འཐོན་ཏེ་འདུག།  

ཞིབ་རོྟགས་ཨང་༣.༦.༥ བྱ་སབས་བདེ་འགྲིག་གི་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ཞིབ་རོྟག་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ གནད་དོན་འདི་ གཤམ་གསལ་
ཚུ་ལས་བརྟེན་འབྱུང་སྟེ་འདུག།  

▪ ཞབས་ཏོག་ཚུའི་འཆར་གཞི་ལེགས་ཤོམ་མེདཔ།  
▪ ཞབས་ཏོག་གི་ལཱ་ཚུ་ཞིབ་འཇུག་མང་རབས་ཅིག་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་དང་ འཆར་གཞི་ཨམ་གྱི་ཐོག་ལས་ གྲོས་འདེབས་བཀོད་

མི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་འགན་ཁག་ཕགོ་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་བསར་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། དང་ 
▪ རྟེན་གཞི་ཚུ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐནོ་སྐྱེད་མང་རབས་ཅིག་གཏང་ཡོད་རུང་ ལྟ་རོྟག་གི་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་ རྟེན་

གཞི་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་ནང་དུས་རྒྱུན་དུ་ལཱ་ཁག་གཏང་ཡོདཔ་དང་ ཧེ་མ་ཚར་གཅིག་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་གཞི་བཙུགས་
འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཆ་མེད་གཏང་ནི།  

གོང་གི་ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ལས་བརྟེན་ འགྲུལ་པ་ཚུ་ལུ་བྱ་སབས་མ་བདེཝ་ཚུ་འཐོན་ཡོདཔ་དང་ དེ་གིས་རྒྱུ་རྐྱེན་འབད་དེ་ མི་དམངས་སྐྱེལ་
འདྲེན་ནང་འགྲུལ་པ་ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་མེདཔ་དང་ ཐནོ་སྐྱེད་ཆུད་ཟད་སོང་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ འགྲུལ་པ་ཚུ་གིས་མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་

པར་རིས་༧༥ པ་: འགྲུལ་པ་ལུ་ཁྱིམ་ནང་ལས་བཱསི་འཐནོ་འཛུལ་ས་ཁོངས་ཚུན་ སྐྱེལ་འདྲེན་
གདམ་ཁ་གི་དཔེ། 
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ལྷག་སྒེར་འཁོར་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོདཔ་ རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་འབོར་ཚད་ཡར་སེང་སོང་ཡོདཔ་དང་ འགྲུལ་འཁོར་གོ་དོག་དྲགས་སོང་ཡདོ་པའི་
དཀའ་ངལ་ཚུ་འཐནོ་ཏེ་འདུག།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ལན་གསལ་ལུ་ མཐུད་འབྲེལ་ཡངོས་རགོས་འབད་ཚུགསཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོནིའི་
དནོ་ལུ་ ས་མང་དཔེ་རིས་དང་ལན་པའི་སྐྱེལ་འདྲེན་ལམ་ལུགས་ཡར་དྲགས་གཏང་ཏེ་ རྟེན་གཞི་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་ལཱ་འགན་འདི་ 
དབང་འཛིན་གྱི་དབང་ཆ་དང་ཁྱབ་ཚད་ནང་ལུ་མེདཔ་དང་ དེ་ནང་ ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་དང་ཞབས་ཏགོ་ལྷན་ཁག་ དེ་ལས་ རྒྱལ་
ཡངོས་ས་ཆ་ལྷན་ཚགོས་དང་གཞན་འབྲེལ་ཡདོ་ལས་སྡེ་ཚུ་གྲལ་གཏགོས་འབད་དགོཔ་ཡདོ་ཟེར་བཤད་ཅི། ཨིན་རུང་ དབང་འཛིན་གྱིས་
གཞུང་ལུ་ དབང་འཛིན་འདི་ མིའི་གཞིས་ཆགས་དང་ས་བཀོལ་སདོ་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཚུ་ (འཆར་གཞི་ཨམ་ཚུ་དང་གཞི་བཀོད་འཆར་གཞི་
ཚུ་བཟུམ) བཟ་ོམིའི་གྲངས་སུ་བཙུགས་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་ཨིན།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལན་གསལ་འདི་ལུ་ ངོས་ལེན་ཡདོཔ་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་འཆར་གཞི་ཚུ་ནང་ གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་
ཐབས་ལམ་ཚུ་དགོཔ་སྦེ་སབ་ཡོདཔ་ཨིན།  

༣.༦.༥  ཞབས་ཏགོ་སྐྱེལ་སདོ།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ པར་རིས་༧༦ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ ཡོངས་འབྲེལ་
ཐོག་དང་ ལག་ཐོག་ལས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ གཞུང་ལུ་འོང་འབབ་མཐོ་ཤོས་སོད་མི་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་གཅིག་ཨིན། རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༡༩ 
ལུ་ དབང་འཛིན་གྱིས་འགྲུལ་འཁོར་ཉོ་བཙོང་གྱི་ཁྲལ་དང་ སྔོ་ལྗང་གི་ཁྲལ་ དེ་ལས་ འགྲུལ་འཁོར་བསྐྱར་གསོའི་འཐུས་དང་ བདག་
དབང་སོ་སོར་འཐུས་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ གཞུང་ལུ་ དངུལ་ཀྲ་ས་ཡ་༡,༤༨༥.༩༥༤ ཕུལ་ནུག།  

ཞབས་ཏོག་ཚུ་འཐོབ་ཚུགསཔ་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་ དེ་ལས་ བོ་གཏད་ཅན་དང་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་
ནི་འདི་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཨིན། ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་ཀྱི་ཐད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་གཤམ་གསལ་ཚུ་ཤེས་རོྟགས་བྱུང་
ཡོདཔ་ཨིན།  

 

པར་རིས་༧༦ པ་: དབང་འཛིན་གྱིས་ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སདོ་འབད་ཡདོ་མི་ཚུ།  
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༣.༦.༥.༡  དུས་འགོར་དུས་ཡུན།  

ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་ནང་འཇོན་ཚད་ཡར་དྲགས་གཏང་ཐབས་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་དུས་འགོར་
དུས་ཡུན་བཟུམ་མའི་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡདོ་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་འཇལ་ཚད་ཚུ་དགོཔ་ཨིན།  

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ དབང་འཛིན་གྱིས་དུས་འགོར་དུས་ཡུན་ཚུ་གཤམ་གསལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ནངབཀོད་དེ་འདུག།  

✓ སྐྱེལ་སོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཞབས་ཏོག་ས་ཚོགས་ཚུ་གི་དོན་ལས་ ཚད་ལན་ལག་ལེན་བྱ་རིམ་དང་དུས་འགོར་དུས་ཡུན་གྱི་
ལག་དེབ།  

✓ དབང་འཛིན་གྱི་ཡོངས་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་དོན་ལས་ ཚད་ལན་ལག་ལེན་བྱ་རིམ།  
✓ ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཚུ། 

ཨིན་རུང་ གྲུབ་འབྲས་འཇལ་ཚད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་དེའི་
ཞབས་ཏོག་ཚུའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ལུ་ ལྟ་རོྟག་དང་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བར་འདུག། གྲུབ་འབྲས་ངོ་མ་
དེ་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་དུས་འགོར་དུས་ཡུན་དང་འཁྲིལ་ཚད་མ་འཇལ་བར་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ ད་ལྟོ་ ལམ་འགྲུལ་
ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ དེའི་ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུའི་ལམ་ལུགས་ དང་
དུ་ལེན་དགོཔ་འདུག།  

ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་ཀྱི་འཇོན་ཚད་ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཞབས་ཏོག་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ 
དུས་འགོར་དུས་ཡུན་ཚུ་དཔྱད་ཞིབ་འབད་ནིའི་དཔའ་བཅམ་ཡདོཔ་ཨིན་རུང་ འབྲེལ་ཡདོ་གནས་སྡུད་ཚུ་མེདཔ་ལས་ འབད་མ་ཚུགས། 
ཞབས་ཏོག་ཚུ་ག་རའི་དོན་ལུ་ eRALIS རིམ་ལུགས་ནང་ ཞུ་ཡིག་བདེན་དཔྱད་ཀྱི་ཟླ་ཚེས་དང་ ཆ་འཇོག་གི་ཟླ་ཚེས་ དེ་ལས་ 
དུས་ཚོད་དྲན་ཐོ་གི་གནས་སྡུད་ཚུ་མིན་འདུག།  

དེ་མ་ཚད་ ཞབས་ཏོག་ལ་ལུ་ཅིག་སྐྱེལ་སོད་འབད་ནིའི་བྱ་རིམ་ཚུ་བྱ་སབས་མ་བདེཝ་ལས་ ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་ཀྱི་འཇོན་ཚད་ལུ་ཐོག་
ཕོག་ཡོད་པའི་ཤེས་རོྟགས་བྱུང་ཡི། ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་ནང་ སྒུག་སོད་དགོ་པའི་གྲལ་རིམ་རིངམོ་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ཐབས་ལུ་ དུས་ཡུན་
ཅིག་གི་ནང་འཁོད་ ག་ཧེ་མ་ལྷདོ་མི་དང་འཁྲིལ་ གོ་རིམ་ཤོག་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་རུང་ ཤོག་འཛིན་མེད་མི་ཚུ་
ལུ་ ཞབས་ཏོག་མེད་པའི་ཁར་དངུལ་སོད་འཕྱིས་ཡདོ་པའི་ཉེས་ཆད་ཡང་བཀལ་ཏེ་འདུག། མི་ལ་ལུ་ཅིག་ ས་ཐག་རིང་ས་ལས་ཞབས་
ཏོག་ལེན་པ་འོང་དེ་ཡོད་རུང་ ཉིནམ་དེ་ཁར་ གོ་རིམ་ཤོག་འཛིན་དེ་འཐབོ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ དབང་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཚང་ནང་ ལོག་འོང་
དགོཔ་འཐནོ་ཏེ་འདུག།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ལན་གསལ་ལུ་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་དུས་འགོར་དུས་ཡུན་དང་གཅིག་ཁར་ཚད་འཇལ་དེ་ 
ལ་ོབསར་བཞིན་དུ་ ལ་ོབསར་ལས་འབྲེལ་གན་ཡིག་སྐབས་འབད་ཡདོཔ་སྦེ་བཤད་ཅི། ཞུ་ཡིག་དང་ཆ་འཇོག་འབད་ཡདོ་པའི་ཟླ་ཚེས་དང་
དུས་ཚདོ་ཚུ་ (ལག་ཐགོ་དང་ཡངོས་འབྲེལ་) རིམ་ལུགས་ནང་ལས་འཐབོ་ཚུགསཔ་ཨིན། དེ་ རྒྱལ་ཡངོས་མཁས་རིག་ཚགོས་ཆུང་ ལ་ོ
བསར་ལས་འབྲེལ་གན་ཡིག་གི་དམིགས་གཏད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ དུས་འགོར་དུས་ཡུན་བརྟག་ཞིབ་འབད་
ནིའི་དནོ་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡདོཔ་ཨིན།  

དབང་འཛིན་གྱི་ལན་གསལ་ནང་ དེའི་ཞབས་ཏགོ་༡༠ ཡངོས་འབྲེལ་ཐགོ་ལས་བཟ་ོསྟེ་ཡདོཔ་ལས་ ཞབས་ཏགོ་དེ་ཚུ་ལེན་ནིའི་དནོ་ལས་ 
ཡིག་ཚང་ནང་འགྱོ་མི་དགོ་ནི་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི། དེ་མ་ཚད་ དབང་འཛིན་གྱིས་ས་གནས་བར་པའི་ས་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་འཇོད་ཚད་དང་
ལན་པའི་སྒོ་ལས་སྐྱེལ་སདོ་འབད་ཐབས་ལུ་ ཞབས་ཏགོ་ལྟ  ་བ་གཅིག་ཡང་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ དབང་འཛིན་
གྱིས་ལ་ོལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ཚུ་ཁ་སྐོང་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་འཆར་གཞི་ཡདོཔ་ཨིན།  



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 122 

ཞབས་ཏོག་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་ཀྱི་ལྟ་རོྟག་དང་བརྟག་ཞིབ་ དེ་ལས་ དེ་ཚུའི་དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་འགོར་དུས་
ཡུན་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཡིག་ཆ་/སྙན་ཞུ་ཚུ་མེདཔ་ལས་ དབང་འཛིན་གྱི་ལོ་བསར་ལས་འབྲེལ་གན་ཡིག་དེ་ ག་དེ་སྦེ་དཔྱད་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་
ཨིན་ན་ གསལ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་མིན་འདུག། དེ་མ་ཚད་ དེ་བཟུམ་མའི་དབྱེ་དཔྱད་ཚུ་ དུས་འགོར་དུས་ཡུན་ཚུ་གྲུབ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་
ཐབས་ལུ་ དུས་རྒྱུན་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཅིག་ཨིན།  

༣.༦.༥.༢  eRALIS  

eRALIS རིམ་ལུགས་ཀྱི་ཐད་གཤམ་གསལ་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།  

༡.   ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་ལེགས་བཅོས་འབད་ཐབས་ལུ་ དེའི་ཞབས་ཏོག་
ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ལེན་ནིའི་དོན་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་དངུལ་སོད་དེ་ eRALIS དང་
གཅིག་ཁར་གཅིག་སྒྲིལ་འབད་དེ་འདུག། ཨིན་རུང་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ ངོས་ལེན་གྱི་འབྱརོ་རྟགས་བཏོན་ནི་
དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་དངུལ་སདོ་ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་བྱ་སབས་མ་བདེཝ་དང་ དཀའ་ངལ་ཚུ་འཐོན་ཏེ་ 
ཡུན་འགྱངས་དང་ཞབས་ཏོག་གི་འཇོན་ཚད་མེད་པའི་སྐོར་ལས་ སྙན་ཞུ་ལེ་ཤ་ར་འབད་དེ་འདུག།  

༢.   eRALIS ནང་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་སྐྱེལ་སོད་འབད་བཏུབ་བཟོ་སྟེ་ཡདོ་རུང་ འགྲུལ་འཁོར་བསྐྱར་གསོ་འབད་ནི 
(བསྐྱར་གསོའི་ཟླ་ཚེས་ལེན་ནི) དང་ འོས་འཚམ་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་སྐབས་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ དབང་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་
མི་ངོམ་སྦེ་འོང་དགོ་པས། དེ་ལས་བརྟེན་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་བྱ་སབས་མ་བདེཝ་བཟོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐགོ་གི་
ཞབས་ཏོག་ཚུའི་དམིགས་དོན་དེ་ར་ རྩིས་མེད་གཏངམ་ཨིན་པས།  

༣.   སྣུམ་འཁོར་གཏང་ཐངས་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལས་ ཉིནམ་གཅིག་ལུ་ ཐོ་བཀོད་ཀྱི་བགོ་སྐལ་ཚད་གཞི་༥༠ རྐྱངམ་ཅིག་འདུག། 
ཨིན་རུང་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་དེད་རྒྱུགས་ཀྱི་ཉིནམ་དེ་ཁར་ མི་ངོམ་བརྒྱ་ལས་ལྷག་འོང་ས་མཐོང་ཅི། དེ་ནང་ལུ་ 
གནད་དོན་གཙོ་བོ་ར་ རིམ་ལུགས་ནང་ དམ་འཛིན་མ་བཙུགས་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། ད་ལྟོ་གི་རིམ་ལུགས་འདི་གིས་ 
དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་པའི་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་གྱངས་ཁ་ཚུ་བཀག་འཛིན་མ་འབདཝ་ལས་ དངུལ་སོད་ཚུ་འབད་བཅུགཔ་མས། ཐོ་
བཀོད་ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་ དངུལ་སོད་ཚུ་བཏོག་ཚར་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ དེད་རྒྱུགས་ཀྱི་ཉིནམ་དེ་ཁར་ རིམ་ལུགས་ཀྱི་འབྱརོ་
རྟགས་ཚུ་བཏོན་མ་ཚུགས་པར་ཡོད་རུང་ མི་ཚུ་གིས་དངུལ་ཁང་རྩིས་ཤོག་ཚུ་འབག་སྟེ་འོངམ་ཨིན་པས།   

༤.  eRALIS རིམ་ལུགས་ཀྱི་གནས་སྡུད་ནང་ ནརོ་འཁྲུལ་ཚུ་འདུག། དཔེར་ན་ པར་རིས་༧༧ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དོ་
བཟུམ་སྦེ་ གནས་སྡུད་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལས་ ༢༠༢༠ ཚུན་ འབྲུག་ལུ་ འགྲུལ་འཁོར་༤༨,༨༡༨ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་
ས་ལས་༨༢ འབྲུག་ལུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་བཏོནམ་མས།  

༥.  ཟླ་ཚེས་ཚུ་ལུ་བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡདོ་པའི་ཆ་གནས་མེད་པའི་ཟླ་ཚེས་ཚུ་འདུག། དཔེར་ན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ 
དང་ ༢༠༢༠ གི་བར་ན་ འགྲུལ་འཁོར་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་༤༧༨,༡༠༣ བསྐྱར་གསོ་འབད་དེ་ཡོད་ས་ལས་༡༡༢༨ གི་བསྐྱར་
གསོའི་ཟླ་ཚེས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༠༡/༠༧/༢༠༢༡ གི་ཤུལ་ལས་བཏོནམ་མས། ཆོག་ཐམ་སོད་ཡོད་པའི་ཟླ་ཚེས་ཚུ་ ཆོག་ཐམ་འཆང་
མི་ཚུ་སྐྱེ་བའི་ཟླ་ཚེས་ཀྱི་ཧེ་མ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་༦༢ འདུག། 
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༦.  ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ནང་འགྲུལ་འཁོར་
གཏང་ཆོག་པའི་ཆོག་ཐམ་འཐབོ་ཚད་ཀྱི་ལོ་ཚད་༡༨ ཨིན་མི་ལུ་མ་གནས་པར་ སྐྱེས་ལོ་༡༨ མན་ཆད་ཚུ་ལུ་ ཆོག་ཐམ་༥༥ ཕྱིར་
སོད་འབད་དེ་འདུག།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ལན་གསལ་ལུ་ རྩིས་ལ་ོ༢༠༢༠-༢༠༢༡ ལུ་ རིམ་ལུགས་ལེགས་བཅོས་འབད་ཡདོ་
མི་དེ་གིས་ གནས་སྡུད་ཚུའི་རྒྱུན་བརྟན་ཧིང་དང་ ཉེན་སྲུང་ དེ་ལས་ ཁུངས་དག་ཧིང་ཚུ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོནི་དང་ ཆ་གནས་མེད་པའི་ཟླ་
ཚེས་དང་ནརོ་འཁྲུལ་གཞན་ཚུ་ཡང་སེལ་ཚུགས་ཟེར་བཤད་ཅི།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ eRALIS རིམ་ལུགས་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ལན་གསལ་དེ་ དྲན་ཐོ་བཀོད་དེ་ཡོད། 
ཨིན་རུང་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་གནས་སྡུད་ཚུ་སེལ་ཏེ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་ཚད་འཛིན་ཚུ་ལེགས་བཅོས་དང་གཞི་བཙུགས་མ་
འབད་ཚུན་ དཀའ་ངལ་འདི་ འཐོན་ཏེ་ར་སོད་འོང་། དེ་མ་ཚད་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ གནས་སྡུད་ནོར་འཁྲུལ་མེད་པའི་འགན་
ཁུར་ཚུ་བཀལ་དགོཔ་ཨིན།    

༣.༦.༥.༣  ཉོག་སེལ་ལམ་ལུགས།  

ཉོག་བཤད་ཚུ་ལེ་ཤ་ར་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་དང་ རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་ ས་གནས་ལྟ་སྐོར་གྱི་སྐབས་ལུ་ཡང་ བཤད་ནི་འདུག། དེ་གི་སྐབས་ལུ་ 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་
དང་ འགྲུལ་པའི་སྐྱེལ་འདྲེན་འགྲུལ་འཁོར་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཕར་བཤད་
རྐྱབ་ནི་དང་ ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་ཤ་ོམཚུངས་མེདཔ་ དེ་ལས་ འགྲུལ་པ་ཚུ་བརྙས་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གླ་ཆ་ཚད་གཞི་ལས་བརྒལ་
ལེན་ཡོདཔ་ དེད་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ཉེན་སྲུང་དང་ཚུལ་མཐུན་མིན་པའི་བྱ་སོད་འབད་ཡདོཔ་ དུས་ཚོད་མ་རནམ་ལས་ཉི་མ་གི་ལྟོ་ཟ་ནི་ ལ་
སོགས་པ་བཟུམ་མའི་ཉོག་བཤད་ཚུ་འཕྲལ་འཕྲལ་ར་བཀོད་དེ་འདུག། འདི་བཟུམ་མའི་ཉོག་བཤད་ཚུ་བཀོད་དགོ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཅིག་ ཉོག་
སེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་མེད་ལས་བརྟེན་འོང་།  

ད་ལྟོ་གི་ལམ་ལུགས་ནང་ མི་སེར་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཚུ་བཤད་དེ་ཉོག་བཤད་ཚུ་བཀོད་ནིའི་ས་གོ་མིན་འདུག། ཉོག་སེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་
ཅིག་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ལུ་ ལེགསཔ་དང་ཟོགས་པའི་

པར་རིས་༧༧ པ་: eRALIS ནང་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༥ ལས་༢༠༢༠ ཚུན་ཐ་ོབཀོད་འབད་ཡདོ་པའི་འགྲུལ་འཁོར་ཚུ་བཟ་ོསྐྲུན་འབད་ཡདོ་པའི་
རྒྱལ་ཁབ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཐིག་ཁྲམ། 

 

འབྱུང་ཁུངས་: རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་འགྲུལ་འཁོར་ཐ་ོབཀོད་དང་འབྲེལ་བའི་eRALIS གི་གནས་སྡུད་དཔྱད་ཞིབ་འབད་ཡདོཔ། 
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བསམ་འཆར་ཚུ་བཀོད་ནིའི་ས་གོ་མིན་འདུག། གཞན་དལ་གཞི་ བསམ་འཆར་ཚུ་ལས་བརྟེན་ ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་འདྲེན་ཚུ་ལེགས་བཅོས་
འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་བཏོན་དགོཔ་ཨིན།  

ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཆད་སྐྱོན་ཚུ་གི་ཐད་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་རྒྱུ་རྐྱེན་ཅིག་ མི་སོབས་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་ལས་བརྟེན་ 
ཞབས་ཏོག་གི་སྤུས་ཚད་ལུ་ཐོ་ཕོགཔ་སྦེ་བཤདཔ་མས། ཡན་ལག་གི་ཡིག་ཚང་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ ལས་བྱེདཔ་གཉིས་དང་གསུམ་གྱི་བར་
ན་ཡདོཔ་ལས་ ལས་ས་ཚུ་འབད་དགོཔ་འཐནོ་ཏེ་འདུག། ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་ནང་འཇོན་ཚད་མེད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཞན་མི་གཅིགཔ་དེ་  
ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་ཀྱི་ལྟ་རོྟག་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་དུས་འགོར་དུས་ཡུན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་མ་འབདཝ་ལས་ 
གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ཚད་འཇལ་ནི་དང་ མ་འོངས་པའི་ལེགས་བཅོས་ཚུ་མ་བལྟ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་འོང་།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ལན་གསལ་ནང་ ཁོང་གིས་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཉོག་སེལ་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་
འབད་ནི་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི། དེ་མ་ཚད་ ཞབས་ཏགོ་སྐྱེལ་སདོ་ཀྱི་ལྟ་རྟགོ་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་
དབང་འཛིན་གྱི་ལ་ོབསར་ལས་འབྲེལ་གན་ཡིག་གི་ཆ་ཤས་སྦེ་ དབང་འཛིན་དང་ རྒྱལ་ཡངོས་མཁས་རིག་ཚགོས་ཆུང་གིས་ ལ་ོབསར་
བཞིན་དུ་དཔྱད་ཞིབ་འབད་ཡདོཔ་ཨིན།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཉོག་སེལ་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ཨིན་མི་དེ་ དྲན་ཐོ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ 
ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཧེང་སྐལ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་སྟེ་ གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཅིག་ཡང་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག།  

༣.༧   ཁོར་ལམ་སྐྱེལ་འདྲེན་ཡུན་བརྟན་ - མཐའ་འཁོར། 

༣.༧.༡  འགྲུལ་འཁོར་གྱི་བཙགོ་རླུང་དང་ས་སྣུམ་སྤུས་ཚད་ཀྱི་གནས་ཚད་ཚུ།  

འབྲུག་འདི་འཛམ་གླིང་ནང་ ནག་རས་བར་གནས་ཨིན་པའི་རྒྱབ་ཁབ་ངོ་རྐྱང་ཨིན་པའི་དཔའ་ཉམས་བསྐྱེད་དེ་ཡོདཔ་དང་ དུས་ཨ་རྟག་ར་ 
སྔོ་ལྗང་དང་ལན་པའི་གོང་འཕེལ་གྱི་སྐོར་ལས་བསྐྱར་བཀོད་འབད་དེ་སོདཔ་ཨིན། གལ་སྲིད་ང་བཅས་ཀྱིས་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེ་ནང་ལས་ 
བཙོག་རླུང་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ནི་ལུ་འབད་བརོྩད་བསྐྱེད་པ་ཅིན་ ནག་རས་མར་ཕབ་འབད་ཚུགས་པའི་གོ་སྐབས་སོམ་ཡོདཔ་ཨིན།  

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐྱེལ་འདྲེན་གཅིག་སྒྲིལ་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་འཆར་སང་༢༠༤༠ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ཡང་ འཇོན་ཚད་ཡོད་པའི་ནུས་རས་དང་ལན་པའི་
སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་རིགས་ཚུ་བཀོལ་སོད་འབད་ནི་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གདམ་ཁ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ དེ་ལས་ གཙང་སརོ་ཡོད་པའི་ས་
སྣུམ་དང་འཕྲུལ་རིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ བརྡ་དནོ་འཕྲུལ་རིག་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ ནུས་ཤུགས་ཅན་གྱི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ཕན་པའི་
འགྲུལ་འཁོར་ཚུ་གི་དོན་ལས་སོ་འཐུས་ཚུ་འགོ་བཙུགས་ནི་ཚུ་ཚུད་དེ་འདུག།  

ང་བཅས་ཀྱིས་ནུས་ཤུགས་དང་ལན་པའི་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་རྣམ་པ་ཡོངས་རགོས་མ་གྲུབ་ཚུན་ འབྲུག་གིས་འགྲུལ་འཁོར་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་
མེདཔ་དང་ འགྲུལ་འཁོར་བརྒྱ་ཆ་༨༠ དེ་ཅིག་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ནང་འདྲེན་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ འགྲུལ་འཁོར་ནང་འདྲེན་གྱི་ཚད་
གཞི་དམ་དམ་བཟོ་དགོཔ་དེ་ཁག་ཆེ་དྲགས་ཨིན། ཨེ་ཤི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཞུ་
བ་ཕུལ་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲུག་ལུ་འགྲུལ་འཁོར་བཙོག་རླུང་མར་ཕབ་ཀྱི་ལམ་སོན་དང་ཐབས་བྱུས་༢༠༡༧-༢༠༢༥ ཅན་མ་བཟོ་སྟེ་འདུག། 
དེ་ནང་ལུ་ འབྲུག་ལུ་བཙོག་རླུང་གི་དམིགས་གཏད་ཚུའི་གྲོས་འདེབས་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ 

✓ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༥ ཚུན་ བཙོག་རླུང་ག་ར་གི་ལོ་བསར་དཔྱ་སྙོམས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དེ་ འཛམ་གླིང་གསོ་བའི་ཚོགས་པའི་ཚད་གཞི་ལས་
དྲགཔ་བཟོ་ནི། (ཞིབ་འཇུག་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལས་འགོ་བཙུགས་ བཙོག་རླུང་ནང་ཡོད་པའི་རས་སོར་ཡོངས་
རོགས་ (particulate matter) ཀྱི་ཚད་གཞི་འདི་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་གནས་ཚད་
ལས་དུས་རིམ་བཞིན་མཐོ་སུ་སྦེ་ཡོདཔ་)  



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 125 

✓ སྤྱི་ལོ་༢༠༣༠ ཚུན་ sulfur dioxide, nitrogen dioxide, དང་ འགྲུལ་འཁོར་གྱི་particulate matter ཚུ་ 
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ གི་ཚད་གཞི་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༦༥-༩༥ གི་མར་ཕབ་འབད་ནི་ཚུ་གྲུབ་དགོཔ།  

✓ སྤྱི་ལོ་༢༠༣༠ ཚུན་ སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེའི་དུ་རངས་བཙོག་རླུང་གི་ཚད་གཞི་དེ་ཨ་རྟགས་ཧ་ལུགས་ཀྱི་གནས་སངས་ཀྱི་ཚད་གཞི་
ལས་བརྒྱ་ཆ་༢༥ གི་འོག་རྒྱུ་ཡོད་མི་ཚུ་གྲུབ་དགོཔ།  

པར་རིས་༧༨ པའི་ནང་ གསལ་སོན་འབད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཞིབ་
འཇུག་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ འགྲུལ་འཁོར་བཙོག་རླུང་མར་ཕབ་ཀྱི་
སྲིད་བྱུས་གཙོ་བོ་ཚུ་ཡང་ sulfur ཉུང་སུ་ཡོད་པའི་ ས་སྣུམ་ཚུ་
ནང་འདྲེན་འབད་ནི་དང་ འགྲུལ་འཁོར་བཙོག་རླུང་གི་གནས་ཚད་
ཚུ་དུས་མཐུན་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ འགྲུལ་འཁོར་བཙོག་རླུང་དབྱེ་
དཔྱད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཡར་དྲག་བཟོ་ནི་ ཌི་ཟལ་སྣུམ་འཁོར་དང་
འགྲུལ་འཁོར་ལྗིད་ཚད་ཆུ་བ་ཚུ་དམ་འཛིན་འབད་ནི་དང་ ནག་
རས་ཉུང་བའི་འགྲུལ་འཁོར་ཚུ་དར་ཁྱབ་གཏང་ནི་ཚུ་ཨིན་པས།  

ནག་རས་ཉུང་སུ་ཡདོ་པའི་འགྲུལ་འཁོར་ཚུ་ དར་ཁྱབ་གཏང་ཐབས་ལུ་ གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གློག་བརྟེན་དང་ གློག་བརྟེན་དང་
ས་སྣུམ་གཉིས་ལན་ (hybrid) གྱི་འགྲུལ་འཁོར་ཚུ་ ཁྲལ་ཕབ་ཆག་གི་སྒོ་ལས་ དར་ཁྱབ་གཏང་ནིའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཐབས་
ལམ་ཚུ་བཏོན་ཏེ་འདུག། དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་གིས་རྒྱ་གར་ལས་ sulfur ཉུང་སུ་ཡདོ་པའི་ས་སྣུམ་ཚུ་ཡང་ནང་འདྲེན་འབད་ནི་འགེ་
བཙུགས་ཏེ་འདུག། (འབྲུག་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༤ པ་ལས་ Bharat stage 6 དང་དོ་མཉམ་པའི་ euro 6 གི་ས་སྣུམ་
ནང་འདྲེན་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག།  

ཨིན་རུང་ ད་ལྟོ་ འགྲུལ་འཁོར་བཙགོ་རླུང་གི་གནས་ཚད་དང་ བཙོག་རླུང་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ལས་ལུགས་ཚུ་ དུས་མཐུན་མ་བཟོ་བར་འདུག། 
ད་ལྟོ་འབྲུག་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ལས་རང་འགོ་བཙུགས་ཡདོ་པའི་ Bharat Stage Emission Standard 2 དང་དོ་མཉམ་
པའི་ euro 2 standard དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨེ་ཤི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ རྒྱ་
གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལས་ Euro 4 དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ལས་ Euro 6 དང་དོ་མཉམ་པའི་གནས་ཚད་ཚུ་ལག་
ལེན་འཐབ་ནིའི་ཐབས་ཤེས་བཏོན་ཏེ་འདུག། རྒྱ་གར་འདི་འབྲུག་གི་འགྲུལ་འཁོར་ནང་འདྲེན་འཐབ་ས་གཙོ་བ་ོཅིག་ཨིནམ་ལས་ གནས་
ཚད་དེ་ཚུ་ལུ་འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་དགོཔ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འགྲུལ་འཁོར་གྱི་རག་རོ་བཀོ་སའི་ས་ཁོངས་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ནི་ལས་
བཀག་ཐབས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འགྲུལ་འཁོར་བཙོག་རླུང་གི་གནས་ཚད་དུས་མཐུན་བཟོ་དགོཔ་འདུག།   

དེ་མ་ཚད་ བཙགོ་རླུང་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནིའི་ལཱ་དེ་ སྒེར་སྡེ་ལུ་ (དབྱངས་སྐྱིད་སྣུམ་འཁོར་བཅོས་ཁང་) སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པ་
མཇུག་མ་བསྡུ་ཚུན་ཁག་འབག་ཐོག་ལས་ ཕྱིར་སོད་འབད་དེ་འདུག། ཁག་འབག་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༡༩ ལུ་ རགོས་ཡོདཔ་དང་ 
དེ་ལས་ཚུར་ སྣུམ་འཁོར་བཙོག་རླུང་བརྟག་དཔྱད་དེ་བཀག་བཞག་སྟེ་འདུག། བཀག་ཆ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་སྣུམ་འཁོར་བཙགོ་རླུང་བརྟག་
དཔྱད་དེ་ རིན་བསྡུར་གསརཔ་འབད་དེ་ལཱ་ཕྱིར་སོད་མ་འབད་ཚུན་ ལུས་ནི་ཨིན་མས། ཧེ་མའི་གན་ཡིག་དེ་དུས་རོགས་ཏེ་ ལོ་ངོ་གཉིས་
དེ་ཅིག་སོང་ཡོད་རུང་ ད་ལྟོ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ གན་ཡིག་གསརཔ་ (རིན་བསྡུར) གུ་མཚན་
རྟགས་མ་བཀོད་པར་འདུག། དེ་མ་ཚད་ དབང་འཛིན་གྱིས་སྣུམ་འཁོར་ཚུའི་ཐོ་བཀོད་བསྐྱར་གསོ་འབད་བའི་སྐབས་ལས་ར་ བཙོག་རླུང་
བརྟག་དཔྱད་འབད་ནིའི་དགོས་མཁོ་བསར་སོད་མ་འབད་བར་འདུག། བརྟག་དཔྱད་ཚུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་
གིས་ གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་ ག་ཚུད་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་ བཙོག་རླུང་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་བཏོན་ནི་མེདཔ་དང་ 
བཙོག་རླུང་ཚད་ལས་བརྒལ་འཐོན་ཡདོ་མི་ དེ་ལས་ ཆ་གནས་མེད་པའི་བཙོག་རླུང་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་བཏོན་ནི་ཚུ་བརྩིས་པའི་

པར་རིས་༧༨ པ་: འགྲུལ་འཁོར་བཙགོ་རླུང་མར་ཕབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་གཙ་ོབ་ོཚུ།  
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རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་ཉེས་སོད་ཚུ་འཐོན་ཏེ་འདུག། དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལས་ ༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་གནས་སྡུད་ཚུ་དཔྱད་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ 
བདེན་སོར་འབད་ཡོད་མི་ནང་ དེ་བཟུམ་མའི་གནས་སངས་༢༠༩༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། 

བཙོག་རླུང་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་བཀག་ཆ་དེ་ ཡུན་འགྱངས་སྦེ་ལུས་པ་ཅིན་ སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ནང་ལས་ ཚད་འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་པའི་གནོད་
ཅན་གྱི་དུག་རླུང་ཚུ་འཐོན་ཏེ་ མི་གི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་མཐའ་འཁོར་ལུ་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ མ་འོངས་པའི་ནང་ གསོ་བའི་
ཟད་འགྲོ་ལུ་ཐོ་སོམ་སྦེ་ཕོག་ནི་ཨིན།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་སབ་མི་ནང་ རྒྱལ་ཡངོས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ གནས་ཚད་
གསརཔ་ག་ནི་ཡང་མ་བཏནོ་ཟེར་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་ལས་ ནང་འདྲེན་འཐབ་ཡདོ་མི་འགྲུལ་འཁོར་ཚུ་
ག་ར་གིས་ BSVI/ EURO6 གི་གནས་ཚད་ལུ་ལྷདོ་དགོ། དབང་འཛིན་གྱིས་གན་ཡིག་གསརཔ་བཟ་ོནིའི་ནང་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་
ཡདོ་མི་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡདོཔ་དང་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ནང་ སྒེར་སྡེ་གཉིས་དང་གཅིག་ཁར་གན་ཡིག་གསརཔ་གུ་མཚན་
རྟགས་བཀོད་དེ་ བཙགོ་རླུང་བརྟག་དཔྱད་ཚུ་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ལས་ ལགོ་འགོ་བཙུགས་ཡདོཔ་ཨིན།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཙོག་རླུང་བརྟག་དཔྱད་འདི་ ནག་རས་དང་གནོད་ཅན་གྱི་དུག་རླུང་ཚུ་བཀག་ཐབས་འབད་ནིའི་
ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་དང་ སྣུར་འཁོར་ཐོ་བཀོད་བསྐྱར་གསོ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ བདེན་དཔྱད་
འབད་དགོ་པའི་ནན་སྐུལ་འབདཝ་ཨིན།  

༣.༧.༢  སྐད་ཚ་སྒྲ་བཏནོ་ནི།  

སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ནང་ལས་ སྐད་ཚ་སྒྲ་སྦེ་མཏོན་ནི་འདི་ མཐའ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་ཚ་གྱང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ མ་འོངས་པའི་ནང་ 
དཀའ་ངལ་སོམ་མ་འཐནོ་པའི་ཧེ་མ་ལས་ བརྟག་ཞིབ་དང་ཚད་འཛིན་འབད་དགོཔ་ཨིན། གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་བསྒང་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་
ཚུ་མང་ཤོས་ནང་ འགྲུལ་འཁོར་གྱི་གྱངས་ཁ་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ བཙོག་རླུང་དང་སྐད་ཚ་སྒྲ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ བྱུང་
སྟེ་འདུག། འགྲུལ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་བཙོག་རླུང་དང་སྐད་ཚ་སྒྲ་དེ་གཙོ་བོ་ར་ རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་དང་ 
དེད་གཡོག་པའི་བྱ་སོད་ལས་བརྟེན་འབྱུངམ་མས།  

འགྲུལ་འཁོར་གྱི་ཐོ་བཀོད་བསྐྱར་གསོ་འབད་བའི་སྐབས་ འགྲུལ་འཁོར་གྱི་འོས་འཚམ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཡོད་རུང་ སྐད་
ཚ་སྒྲ་གི་ཚད་གཞི་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་གནས་ཚད་ཅིག་ (འོས་འཚམ་བརྟག་ཞིབ་མཐར་འཁྱོལ་ནིའི་དོན་ལས་) མིན་འདུག། 
འཕྲལ་ཁམས་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་སྒྲ་སྐད་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་ སྐད་སོམ་རྐྱབ་པའི་བག་བག་འཁོར་ལོ་
གཉིསམོ་ལེ་ཤ་ར་འདུག། དེ་ཚུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་གིས་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་ལས་ བཀག་ཆ་འབད་
དེ་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལས་ ༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་རྒྱུན་འགྲུན་ཉེས་སོད་ཀྱི་གནས་སྡུད་ཚུ་དཔྱད་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ འགྲུལ་འཁོར་
གྱི་འཕྲུལ་ཨམ་དང་སྐད་དུང་ཚུ་ལས་ སྒྲ་སྐད་ཆེ་དྲགས་བཏོན་ཡོད་པའི་གནས་སངས་༡༣༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། དེ་ཡང་ སྐད་ཚ་སྒྲ་གི་
ཚད་གཞི་གསལ་བརྗོད་འབད་ནི་དང་ སྐད་ཚ་སྒྲ་ཆེ་རིམ་གྱི་ཚད་གཞི་བཀོད་ནི་གི་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གནས་ཚད་ཅིག་མེད་མི་ལས་བརྟེན་
ཨིན་པས། ཚད་འཛིན་མེད་པའི་འུར་སྐད་ཚ་སྒྲ་ལས་བརྟེན་ མིའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལུ་ཡང་གནོད་སྐྱོན་ཕོགཔ་ཨིན།  

སྤྱི་ཚེས་༠༤/༠༨/༢༠༡༦ ལུ་དཔེ་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་རྒྱུན་འགྲུལ་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གནས་དེབ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སྐད་ཚ་སྒྲ་ལས་
བརྟེན་མིའི་འཕྲདོ་བསྟེན་ལུ་ གནོད་པ་ཆེ་དྲགས་བཞི་ཡདོཔ་དང་ དེ་ཚུ་ཡང་ཿ 

- ཕྱི་གཟུགས་ཀྱི་གནདོ་པ། (རྣའི་དབང་པོ་ལུ་ཐོ་ཕོག་ནི)  
- སེམས་ཁམས་ཀྱི་གནོད་པ། (ཁྲག་ཤུགས་ཆེ་ནི་ དོན་ཧིང་དུས་རིམ་ལྟར་མི་སར་ནི་དང་ རྨ་འཐོན་ནི་ཚུ)  
- སེམས་ཁམས་ཀྱི་གནོད་པ། (གཉིད་ཁུག་མ་བཏུབ་ནི་ གཉིད་འཕྱིས་ཏེ་ཁུག་ནི་དང་ སེམས་སྡུག་ནི) དང་ 
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- ལཱ་གི་གྲུབ་འབྲས་ལུ་གནདོ་པ། (ཐོན་ཤུགས་མེདཔ་འགྱོ་ནི་དང་ གོ་མི་དེའི་གོ་བ་ཕྱི་འགྱུར་ལེན་ནི)  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ འུར་སྐད་ཀྱི་ཚད་གཞི་དང་ གནས་ཚད་ཚུ་ རྒྱལ་ཡངོས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་
ཚགོས་ཀྱི་དབང་ཆ་ལུ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཡདོཔ་དང་ ལྷན་ཚགོས་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐགོ་ལས་ དགོས་མཁོ་ཚུའི་ཐབས་ཤེས་
ཚུ་བརྩམ་ནི་ཨིན་པའི་ཁས་ལེན་འབད་ཡདོཔ་ཨིན།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ཁས་ལེན་མཛད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་
ཁར་མཉམ་འབྲེལ་མཛད་དེ་ དགོས་མཁོ་ཚུའི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་བརྩམ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་ཨིན།  

༣.༧.༣  གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་བཀོ་བཞག་ཡདོ་པའི་འགྲུལ་འཁོར་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ། 

‘ལམ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༦ ཅན་མའི་’ ‘ལམ་ཁར་ལས་ཅ་དངོས་ཚུ་ཕྱིར་བཤུད་འབད་ནི་’ གི་འོག་ལུ་ ལམ་སེལ་ལས་
ཁུངས་ ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་གཞུང་གིས་ ལམ་ཁར་བཀོ་བཞག་སྟེ་ཡོད་པའི་ཅ་དངོས་དང་རག་རོ་ དེ་ལས་ ཕགས་སྙིགས་ 
ཡང་ན་ ཅ་ཆས་གཞན་ཚུ་ ཕྱིར་བཤུད་དང་བཙོང་ནི་ ཡང་ན་ བརྡལ་བཤིག་གཏང་ཆོག་ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག། དེ་མ་ཚད་ སྒྲིག་གཞི་
འདི་ནང་ གཤམ་གསལ་ཚུ་འཁོད་དེ་འདུག།  

 གལ་སྲིད་ཇོ་བདག་དེ་ཤེས་པ་ཅིནཿ 
▪ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ ཡང་ན་ ས་གནས་གཞུང་གིས་ ཅ་ཆས་ ཡང་ན་ རྒྱུ་ཆས་འདི་ ཉིན་གྲངས་༡༤ ལས་ ཡུན་འགྱང་

མེད་པའི་དུས་ཡུན་ནང་འཁོད་ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བ་ཅིན་ བརྡལ་བཤིག་གཏང་ནི་ ཡང་ན་ བཙོང་ནི་ཨིན་པའི་བརྡ་འཕྲིན་
གཏང་དགོཔ། 

 གལ་སྲིད་ཇོ་བདག་དེ་ མ་ཤེས་པ་ཅིནཿ 
▪ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་གཞུང་གིས་ ཅ་ཆས་ ཡང་ན་ རྒྱུ་ཆས་འདི་ ལམ་ཁར་ལས་ ཕྱིར་

བཤུད་འབད་ནི།  
▪ ཉིན་གྲངས་༡༤ བསྒུག་ནི།  
▪ ཉིན་གྲངས་༡༤ གི་ཤུལ་ལས་  ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་ཐང་བཀོད་མི་/ཇོ་བདག་ དེ་མ་འཐོབ་པ་ཅིན་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ 

ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་གཞུང་གིས་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ གནས་ཡདོ་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ བཙོང་
ནི་དང་ བརྡལ་བཤིག་གཏང་ནི།  

དེ་དང་འཁྲིལ་ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ག་ར་ལུ་ གཞུང་ལམ་ཚུ་བདའ་སྟེ་ 
ཉེན་སྲུང་དང་ལན་ཐབས་ལུ་ ལམ་གྱི་གནས་སངས་ཚུ་ཡར་དྲགས་གཏང་ནིའི་དོན་ལས་ བཅའ་ཡིག་དེ་ལུ་འཁྲིལ་བསྟུན་དང་བསར་སོད་
དམ་དམ་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཡིག་ཨང་ཨེམ་ཨོ་དྲབ་ལུ་ཨེཆ་ཨེསི་/ཨེསི་ཨི་སི་/༢༩/༢༠༢༠/༧༤༤ སྤྱི་ཚེས་༡༣/༠༡/༢༠༢༠ ཅན་
མའི་ཐོག་ལས་ གསལ་བསྒྲགས་ཅིག་གཏང་སྟེ་འདུག།  

འཁོར་ལམ་ཚུའི་མཐའམ་བདའ་སྟེ་བཀོ་བཞག་ཡོད་པའི་འགྲུལ་འཁོར་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ ཕྱིར་བཤུད་དང་བཀོ་ནིའི་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་
ཐབས་ལམ་ཚུ་ལངམ་སྦེ་ཡདོ་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བསར་སོད་མ་འབདཝ་དང་ 
འཁྲིལ་བསྟུན་ཚུ་འབད་ཐབས་ལུ་ ཐབས་ལམ་དང་བྱ་རིམ་ཚུ་ལངམ་སྦེ་མེད་པའི་ཤེས་རོྟགས་བྱུང་ཡི། དེ་ཚུ་ འགྲུལ་འཁོར་དང་འཕྲུལ་
ཆས་ཚུ་བཀོ་ནིའི་ཚུལ་མཐུན་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་མེད་མི་དང་ བཀོ་བཞག་སྟེ་ཡོད་པའི་འགྲུལ་འཁོར་ཚུའི་ཇོ་བདག་འཚོལ་ནི་ནང་གདོང་ལེན་
ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། དེ་མ་ཚད་ འགྲུལ་འཁོར་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་སང་མེད་སྦེ་བཀོ་བཞག་མི་ལུ་ དེ་ཚུ་སོ་བཤུད་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་
རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་ ཉེས་ཆད་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་མེདཔ་ལས་ ཁས་བངས་ཀྱི་འཁྲིལ་བསྟུན་ལུ་ཚད་འཛིན་འབད་དེ་འདུག།  
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དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རོང་ཁག་བདུན་ནང་ས་གནས་ལྟ་སྐོར་
གྱི་སྐབས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཞུང་ལམ་ཚུ་བདའ་སྟེ་ 
བཀོལ་སོད་འབད་མ་བཏུབ་པའི་འགྲུལ་འཁོར་དང་
འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ལེ་ཤ་ར་བཀོ་བཞག་ཡདོ་པའི་ཤེས་
རོྟགས་བྱུང་ཡི། གནས་སངས་ཚུ་ པར་རིས་༧༩ པའི་
གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡདོ།  

གླིང་མེད་ཐང་བཟུམ་མའི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ལ་ལུ་
ཅིག་གིས་ འགྲུལ་འཁོར་བཀོ་བཞག་མི་ཇོ་བདག་ཚུ་ལུ་ 
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ནང་ འགྲུལ་འཁོར་ཚུ་སོ་
བཤུད་འབད་དགོ་པའི་བརྡ་སྐུལ་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ 
ད་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ བརྗེད་དྲན་
འབད་དེ་ཡོད་རུང་ ད་ལྟོ་ཡང་ སོ་བཤུད་མ་འབད་བར་
འདུག།  

ཇོ་བདག་ཚུ་གིས་འགྲུལ་འཁོར་/འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་ལས་བརྟེན་ བཀོ་བཞགཔ་ཨིནམ་སྲིདཿ 

→ འགྲུལ་འཁོར་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ཐུག་རྐྱེན་ལས་བརྟེན་མེདཔ་ཐལ་ཏེ་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ནིའི་རིན་གོང་དེ་ འགྲུལ་འཁོར་གྱི་གོང་ཚད་ལས་
མངམ་འཐོན་ནི།   

→ འགྲུལ་འཁོར་རྙིངམ་གྱི་ཇོ་བདག་ཚུ་གིས་ ཉེན་བཅོལ་ཡོངས་རོགས་མི་འབད་དོ་ཡདོཔ་ལས་ མེདཔ་ཐལ་ཏེ་ཡདོ་པའི་འགྲུལ་འཁོར་
བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ནི་ལས་ བཀོ་བཞག་ནི་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི།  

→ འགྲུལ་འཁོར་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ བཀོལ་སོད་འབད་མ་བཏུབ་ ཡང་ན་ དགོས་མཁོ་མེདཔ།  
→ ཇོ་བདག་ཚུ་གིས་དེ་ཚུ་བཀོ་ནི་ ཡང་ན་ སར་བཟོའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གོ་རོྟགས་མེདཔ།  

འཁོར་ལམ་ཚུ་བདའ་སྟེ་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་མ་བཏུབ་པའི་འགྲུལ་འཁོར་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་བཀོ་བཞག་མི་དེ་གིས་ འཁོར་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་
མི་ཚུ་ཉེན་སྲུང་དང་ལན་པའི་སྒོ་ལས་བསྒུག་ནིའི་ས་ཁོངས་དང་འགྲུལ་འཁོར་གཏང་པའི་སྐབས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མཐོང་ནི་ལུ་ གནདོཔ་
ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ བཀོ་བཞག་སྟེ་ཡོད་པའི་ཅ་དངོས་དང་ཁྲིམས་མཐུན་མེད་པའི་ཅ་ཆས་བཀོ་མི་ཚུ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཞུང་
ལམ་ཚུ་ རག་རོ་བཞག་ས་ལུ་འགྱུར་བཅུག་ནི་མས།  

ཤེས་ས་མཐོང་ས་གི་ཚ་གྱང་ཚུ་གི་མ་དོ་བར་ བཀོ་བཞག་སྟེ་ཡདོ་པའི་འགྲུལ་འཁོར་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ མཐའ་འཁོར་ལུ་གནོད་ཉེན་ཅན་
ཨིནམ་དང་ མི་དམངས་འཕྲོད་བསྟེན་ལུ་ཡང་ ཉེན་ཁ་སོམ་ཡོདཔ་ཨིན། གནོད་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་འབྱུང་ཚུ་ལ་བལྟ་སྟེ་ དང་ལེན་ཚུ་སྒྲིང་
སྒྲིང་སྦེ་བསར་སོད་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཞུང་ལམ་ཚུ་བདའ་སྟེ་ཡོད་པའི་འགྲུལ་འཁོར་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ ཕྱིར་བཤུད་
འབད་དགོཔ་འདུག།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ལན་གསལ་ལུ་ ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་མ་གིས་ འཁོར་ལམ་ལག་ལེན་
འཐབ་མི་ཚུ་ཉེན་སྲུང་དང་ལནམ་སྦེ་བཞག་ཐབས་ལུ་ རྒྱུན་འགྲུལ་ཧིང་སང་ས་སྦེ་བཞག་ནིའི་དནོ་ལུ་ ལམ་ཁ་ཡདོ་པའི་བཀག་ཆ་ཚུ་སེལ་
ནིའི་འགན་དབང་དེ་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཡདོཔ་སྦེ་བཤད་ཅི། ཨིན་རུང་ ལམ་གྱི་ཕྱི་ཁ་བཞག་སྟེ་ཡདོ་པའི་འགྲུལ་འཁོར་ཚུ་ ཕྱིར་
བཤུད་འབད་ནིའི་དནོ་ལས་ དམིགས་བསལ་གྱི་འགན་ཁུར་བཀལ་ཡདོ་པའི་ལས་སྡེ་ཅིག་མེདཔ་ཨིན།  

པར་རིས་༧༩ པ་: རྒྱལ་ཡངོས་གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་བཀོ་བཞག་ཡདོ་པའི་འགྲུལ་འཁོར་/ 
འཕྲུལ་ཆས་ཚུ། 
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གནད་དནོ་དེ་བསལ་ཐབས་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་བརྩམ་པའི་སྐབས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་
དཀའ་ངལ་དེ་ འབྲེལ་ཡདོ་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི་ཨིན།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལམ་ཁ་ལུ་ཡོད་པའི་ཅ་དངོས་ཚུ་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ ཡང་ན་ ས་གནས་གཞུང་གིས་ ཕྱིར་
བཤུད་འབད་ནིའི་འགན་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལངམ་སྦེ་ཡོདཔ་དང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་
འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ལན་གསལ་ནང་བཀོད་དེ་ཡདོཔ་བཟུམ་ འབྲེལ་ཡདོ་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་བྱ་རིམ་དགོ་པའི་
སྐོར་ལས་གྲོས་བསྡུར་ཚུ་འབད་དགོཔ་འདུག་ཟེར་སབ་ནི་ཨིན།  

༣.༨  འཁོར་ལམ་སྐྱེལ་འདྲེན་ཡུན་བརྟན་ - དཔལ་འབྱརོ་གྱི་ཁེ་འབབ།  

༣.༨.༡  སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གདམ་ཁ་གཞན། 

འཁོར་ལམ་གྱི་མཐུད་འབྲེལ་ཚུ་ མཐུད་འབྲེལ་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཧེ་མ་བ་དྲགཔ་སྦེ་བྱིན་ཏེ་ རིམ་བཞིན་ལེགས་བཅོས་
འགྱོ་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ས་ཆའི་ཆགས་ཚུལ་རྩུབ་དྲགས་ཡོདཔ་ལས་ གནམ་བྱཱར་ལུ་ ས་རུད་དང་ དགུན་ལུ་ཁཝ་ལུ་
བརྟེན་ ལམ་ཚུ་འཕྲལ་འཕྲལ་ར་བསུབ་སྟེ་ འགྲུལ་པ་ཚུ་ལུ་ ཉེན་སྲུང་གི་ཉེན་ཁ་བཀལ་ཡདོཔ་ལས་ ལམ་གྱི་མཐུད་འབྲེལ་བོ་གཏད་ཅན་
དང་སྤུས་ཚད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་འདི་ གདོང་ལེན་ཅན་ཅིག་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་ བོ་གཏད་འོསཔ་ཡར་དྲགས་གཏང་ནི་དང་ 
འགྲུལ་པ་ཚུ་ལུ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གདམ་ཁ་སོད་ཐབས་ལུ་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གདམ་ཁ་གཞན་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཨིན།  

དེ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གདམ་ཁ་གཞན་ཚུ་ཡདོ་པ་ཅིན་ ཚད་གཅིག་ལས་མེད་པའི་འཁོར་ལམ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་རྟེན་གཞི་
ལུ་ གནོན་ཤུགས་མར་ཕབ་འབད་ནི་དང་ འཁོར་ལམ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོད་པའི་མཐའ་འཁོར་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་སེལ་
ནི་ དེ་ལས་ བོ་གཏད་ཅན་ དྲགཔ་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གདམ་ཁ་ལེ་ཤ་བྱིན་པའི་བསྒང་ལས་ ས་སྣུམ་གྱི་རེ་གཏོགས་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་
ཚུགས་ནི་ཨིན།  

དེ་གི་ཐད་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༠ པའི་ནང་ལས་ར་ ཐག་ལམ་དང་ ཐག་འདྲེན་འགྲུལ་འཁོར་ དེ་ལས་ རེལ་ལིའི་ལམ་གྱི་མཐུད་
འབྲེལ་ རྐང་འཁོར་གཏང་ནི་ ཆུ་ལམ་ རེལ་ལི་ཆུང་བའི་ལམ་ལུགས་དང་ གློག་བརྟེན་འགྲུལ་འཁོར་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་འདུག། དེ་
དང་འཁྲིལ་འབྲུག་གཞུང་གིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་འོས་འབབ་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་འདུག།  

༣.༨.༡.༡  ནང་འཁོད་རེལ་ལི་ལམ་གྱི་མཐུད་འབྲེལ། 

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ནང་ མཐའ་འཁོར་དང་མཐུན་པའི་སྐྱེལ་འདྲེན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་གདམ་ཁ་གཞན་ཚུའི་འོས་འབབ་བརྟག་ཞིབ་
ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་འབད་ནི་ཨིན་མི་དང་འཁྲིལ་ བརྡ་བརྒྱུད་ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གདམ་ཁ་གཞན་ཚུ་འཚོལ་ཞིབ་
འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་འདུག། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་ ལུང་ཕོགས་གོང་འཕེལ་གྱི་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ལྟེ་བའི་གྲོགས་རམ་གྱི་ཐོག་ལས་ 
བརྡ་བརྒྱུད་ལྷན་ཁག་གིས་ ས་རོ་-ཐིམ་ཕུག་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་-ཐིམ་ཕུག་གྱི་ལམ་བདའ་སྟེ་ རེལ་ལིའི་ལམ་ལུགས་ (རེལ་ལི་ཆུང་བ་
སྐྱེལ་འདྲེན) འགོ་བཙུགས་ནིའི་འསོ་འབབ་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་འདུག།  

ཞིབ་འཇུག་དེ་ རེལ་ལི་རིམ་སྒྲིག་གི་རིང་ཚད་དང་ རེལ་ལི་ཁང་མིག་གི་གདམ་ཁ་ དེ་ལས་ གཅིག་གྲོགས་གཉིས་ཕན་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་
གོང་གི་ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་འབྲེལ་མཐུད་འབད་ནི་དང་ དེ་ལས་ ཧེང་འཐེབ་ཀྱི་གློག་བརྟེན་རེལ་ལིའི་མཐུད་འབྲེལ་གྱི་འོས་འབབ་བརྟག་ཞིབ་
འབད་ནིའི་དོན་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་འདུག། ཞིབ་འཇུག་དེ་གིས་ བཟ་ོསྐྲུན་གྱི་ཟད་འགྲོ་བསོམས་ ཡུ་ཨེསི་དྲི་ཐེར་འབུམ་༣.༡ དེ་ཅིག་
གི་སྔོན་རྩིས་བཏོན་ཏེ་འདུག། ཨིན་རུང་དེ་གི་དོན་ལས་ ད་ལྟོ་ མ་དངུལ་ངེས་གཏན་སྦེ་མིན་འདུག།  



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 130 

༣.༨.༡.༢  གློག་བརྟེན་འགྲུལ་འཁོར་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ།  

འབྲུག་གིས་གློག་བརྟེན་འགྲུལ་འཁོར་གྱི་ཐབས་ལམ་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ལུ་ འགོ་བཙུགས་ནུག། རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་
ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་གིས་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་སྔོ་ལྗང་སྐྱེལ་འདྲེན་དང་གློག་བརྟེན་འགྲུལ་འཁོར་ཐབས་ལམ་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་
གྱི་འོག་ལུ་ “འབྲུག་གི་གློག་བརྟེན་གསར་བཏོད་ཚུ་: གནས་སངས་ ཕན་གནོད་དང་ དཔལ་འབྱརོ་གྱི་ཁེ་ཕན་” ཟེར་བའི་ཞིབ་འཇུག་
ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནུག། དེ་དང་འཁྲིལ་ གཞུང་གིས་འགྲུལ་འཁོར་བསྐྱོད་ཚད་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༣༠,༠༠༠ ལས་ཉུང་སུ་ཡོད་པའི་གློག་
བརྟེན་ Nissan Leaf གི་འགྲུལ་འཁོར་ བཀོལ་འཕྲོ་རྙིངམ་ཚུ་ནང་འདྲེན་གྱི་ཆ་འཇོག་མཛད་ནུག།  

དེ་མ་ཚད་ སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེ་ནང་ ནག་རས་ཉུང་སུ་སརོ་སྒྱུར་ལུ་ཕན་ཐབས་འབད་ནི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གློག་བརྟེན་འགྲུལ་འཁོར་
ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་པའི་སྐྱེལ་འདྲེན་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དར་ཁྱབ་གཏང་ཐབས་ལུ་ བརྡ་བརྒྱུད་ལྷན་ཁག་གིས་ GEF མ་དངུལ་གྲོགས་
རམ་གྱི་ཐོག་ལས་ ནག་རས་ཉུང་བའི་ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྡེ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལམ་ལུགས་ལས་འགུལ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག། གནས་
གོང་ ཡུ་ཨེསི་དྲི་ས་ཡ་༡༢.༩༥༨ (GEF USD ༢,༦༣༩,༧༢༦ དང་ འབྲུག་གཞུང་ USD ༡༠,༣༡༨,༠༠༠) གི་ལས་འགུལ་དེ་གིས་ 
ས་སྣུམ་གྱི་གླ་འཁོར་༣༠༠ གི་ཚབ་ལུ་ གློག་བརྟེན་འགྲུལ་འཁོར་བཙུགས་ནི་ཨིན་པས།  

དེ་བཟུམ་སྦེ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་བཟོ་གྲྭ་གོང་འཕེལ་ལས་ཚོགས་ཀྱི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡོད་པའི་ འབྲུག་ལུ་ཁྲོམ་སྡེ་སྐྱེལ་འདྲེན་
ནང་སྔོ་ལྗང་གློག་བརྟེན་འགྲུལ་སྐྱོད་ (ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་འགྲུལ་སྐྱོད) ཀྱི་ཐབས་ཤེས་དང་ ཧིན་དུ་ཀུཤི་-ཧི་མ་ལ་ཡ་གི་ལུང་ཕོགས་རྒྱ་
ཆེ་ གི་ལས་འགུལ་དེ་ཆ་འཇོག་འབད་ནུག། གནས་གོང་ ཡུ་རོ་༥༠༥.༠༠༠ གནས་པའི་ལས་འགུལ་དེ་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་སྐྱེལ་འདྲེན་ (ཁྲོམ་
སྡེ་བཱསི) སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པའི་གློག་བརྟེན་བཱསི་གཉིས་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གློག་ནུས་གསོ་ཆས་ཀྱི་ས་གོ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་
འབད་ནིའི་དམིགས་ཡུལ་བསྐྱེད་དེ་འདུག།   

ལྷག་པར་དུ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གློག་བརྟེན་འགྲུལ་འཁོར་གྱི་ཇོ་བདག་ཚུ་གི་དོན་ལས་ གློག་ནུས་གསོ་
ཆས་ཀྱི་ས་གོ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༩.༠༠༠ བགོ་སྐལ་འབད་དེ་འདུག། ད་ལྟོ་ རོང་
ཁག་དྲུག་ནང་ (ཐིམ་ཕུག་ ས་རོ་ སྤུ་ན་ཁ་ དབང་འདུས་ ཆུ་ཁ་དང་ ཧཱ) གློག་ནུས་གསོ་ཆས་ཀྱི་ས་གོ་༢༡ ཡོདཔ་ཨིན།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལས་འགུལ་དེ་གཉིས་ཀྱི་འཛིན་
སྐྱོང་སྡེ་ཕྲན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ གི་ ལོ་ཕྱེད་ལས་ བོན་ཆེན་ཡིག་ཚང་གི་
འོག་ལུ་ སོ་སརོ་འབད་ཡོད་པའི་ཤེས་རོྟགས་བྱུང་ཡི། དེ་ལས་བརྟེན་ 
པར་རིས་༨༠ པའི་ནང་གསལ་སནོ་འབད་དོ་བཟུམ་ གློག་བརྟེན་འགྲུལ་
འཁོར་གྱི་གསར་བཏདོ་ནང་ ཁེ་གྱོང་ལན་མི་ལེ་ཤ་གྲལ་གཏོགས་འབད་
དེ་ ལས་ས་ཚུ་ ཐར་ཐརོ་སྦེ་ བསར་སོད་འབད་ནིའི་འགན་ཁུར་གསལ་
ཏོག་ཏོ་ཅིག་མིན་འདུག།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གདམ་ཁ་ཚུ་
འཚོལ་ཞིབ་དང་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་འཆར་གཞི་དང་ 
སྲིད་བྱུས་ཚུ་ནང་ དགོས་མཁོ་གནད་དོན་ཅིག་སྦེ་བཙུགས་ཡོད་མི་དང་ 
ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་འབད་བརོྩན་ཚུ་བསྐྱེད་དེ་ཡོད་རུང་ དེ་ལས་ལྷག་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་འཐོན་མ་ཚུགས་པར་ཡོད་པའི་ཤེས་རོྟས་བྱུང་ཡི།   

གྲུབ་འབྲས་དེ་ཅིག་ར་འབྱུང་མ་ཚུགས་མི་དེ་ཡང་ ཁེ་གྱོང་ལན་མི་ལས་སྡེ་ས་མང་གི་བར་ན་འགན་ཁུར་ཚུ་ཐར་ཐོར་སྦེ་སོང་སྟེ་ འགོ་འཁྲིད་
ཀྱི་འགན་ཁག་འབག་མི་དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་སྡེ་གཅིག་མེད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ཡདོཔ་བཟུམ་ཅིག་འདུག།  

པར་རིས་༨༠ པ་: གློག་བརྟེན་འགྲུལ་འཁོར་གྱི་གསར་བཏདོ་ནང་
གྲལ་གཏགོས་ཡདོ་པའི་འབྲེལ་ཡདོ་ལས་སྡེ་ཚུན། 

 
འབྱུང་ཁུངས་: ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན། 
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༣.༨.༢  སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཟད་འགྲོ།  

གཞུང་གིས་གོ་སྐབས་གནང་ཡདོ་མི་ཚུ་མི་སེར་གྱིས་འཐབོ་ཚུགསཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་འདི་ གཙོ་ཅན་
ཅིག་ཨིན། གླ་འཁོར་དང་བཱསི་གཉིས་ཆ་རའི་གླ་ཆ་རྩིས་བཏོན་ཚུ་ གླ་ཆ་རྩིས་བཏོན་གྱི་ཚད་གཞི་བཟོ་ཡདོ་མི་དང་འཁྲིལ་ རྩིས་བཏོན་
འབད་དེ་འདུག། འདི་ནང་ལུ་ འགྲུལ་འཁོར་བཀོལ་སོད་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ གླ་ཆ་ཚུ་ཟླ་ངོ་དྲུག་རེའི་བར་ན་ ཚར་རེ་ 
བསྐྱར་བཟོ་འབདཝ་ཨིན་པས།   

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཟད་འགྲོའི་འོས་ཚད་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཞིབ་
རོྟག་ཚུ་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན། 

3.8.2.1 ཚད་འཛིན།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་འདི་ཚད་འཛིན་གྱི་དབང་འཛིན་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལས་ འགྲུལ་པ་
སྐྱེལ་བའི་འགྲུལ་འཁོར་ཚུ་གིས་གླ་ཆ་ལེན་ཡོད་མི་ཚུ་ ཚད་འཛིན་འབད་ནིའི་འགན་ཁུར་ཡོདཔ་ཨིན། དབང་འཛིན་འདི་གིས་ གླ་ཆའི་ཟུར་
དེབ་ཚུ་ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ ལས་སོད་པ་ཚུ་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ གཏང་དགོཔ་ཨིན།  

འདི་གི་ཐད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ལས་སོད་ཀྱི་ཟུར་དེབ་དང་
གླ་ཆ་སོད་ཡོད་མི་ཚུ་ འགྲུལ་པའི་བཱསི་ཚུ་གིས་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ཤེས་རོྟགས་བྱུང་ཡི། གླ་ཆ་ཚུ་ གླ་
ཆའི་ཟུར་དེབ་ནང་བཀོད་ཡདོ་མི་དང་འཁྲིལ་ ཤོག་འཛིན་ཚུ་ནང་པར་ཡིག་རྐྱབ་སྟེ་འདུག།  

ཨིན་རུང་ གླ་འཁོར་ཚུ་གི་ཐད་ ཚར་གཅིག་ཆ་འཇོག་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཚད་འཛིན་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ངོས་
འཛིན་བྱུང་ཡི། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་དེ་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་གླ་ཆ་ཚུ་ 
དབང་འཛིན་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ འགྲུལ་འཁོར་ཚུ་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་བཞག་དགོཔ་སྦེ་འདུག། ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་གླ་འཁོར་ཚུ་ནང་ གླ་ཆ་ཚུ་ གསལ་སོན་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ཤེས་རོྟགས་བྱུང་ཡི། དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༢༠ 
གི་རྒྱུན་འགྲུལ་ཉེས་སོད་ཀྱི་གནས་སྡུད་དཔྱད་ཞིབ་འབད་མི་ནང་ལས་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་༢༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་གིས་ 
འགྲུལ་པ་ཚུ་ལས་གླ་ཆ་འཐེབ་ལེན་ཡདོ་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་སོནམ་མས། ཀུན་གསལ་གྱི་རོྩམ་བྲིས་གཅིག་ནང་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ གནད་དོན་
དེ་གི་སྐོར་ལས་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་འདུག།  

བརྡ་བརྒྱུད་ནང་མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གླ་ཆ་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནས་ཚུལ།  
འགྲུལ་པ་ཚུ་གིས་ གླ་འཁོར་གཏང་མི་ཚུ་གིས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་བཟ་ོཡདོ་པའི་གླ་ཆ་ལུ་མ་གནས་

པའི་ཉོག་བཤད་བཀོད་ཡདོཔ།  
ཐིམ་ཕུག་གི་ལས་བྱེདཔ་གཅིག་གིས་བཀོད་མི་ནང་ གླ་འཁོར་གཏང་མི་ཚུ་གིས་ གླ་ཆ་ཡར་སེང་འགྱོ་བའི་སྐབས་ གླ་ཆའི་བསྒྱུར་བཅོས་ལུ་
གནས་དོ་ཡོདཔ་དང་ མར་ཕབ་འགྱོ་བའི་སྐབས་མི་གནས་པར་ཟེར་བཤད་ཅི། “ང་ཧེ་མ་རྟ་བབ་ལུ་སོད་པའི་སྐབས་ མི་རེ་ལུ་གླ་ཆ་ དངུལ་
ཀྲམ་༣༠ རེ་ཨིནམ་དང་ ལོག་ཤུལ་ལས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་གླ་ཆ་མར་ཕབ་འབད་བའི་སྐབས་ གླ་
འཁོར་གཏང་མི་དེ་གིས་ ང་ལས་གླ་ཆ་དེ་ར་ ལེན་ཡི། ང་གིས་ གླ་ཆ་གི་སྐོར་ལས་སབ་ད་ ཁོ་གིས་ གླ་ཆ་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་ར་
སོདཔ་མས་ ཨིན་རུང་ གླ་འཁོར་གཏང་མི་ཚུ་གིས་གླ་ཆ་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་སོད་མི་ཚུགས་ཟེར་བཤད་ཅི། དེ་གི་སྐོར་ལས་ ང་གིས་
ཉོག་བཤད་བཀོད་དགོ་པས་ཟེར་མནོ་ཡི་ དེ་འབདཝ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་༡༠ དེ་ཅིག་གི་ཁྱད་པར་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ མ་བཀོད་པར་བཞག་
ཡི།” 
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ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་བསྐྱར་བཟོ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་གླ་ཆ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཁྲོམ་སྡེ་ལྟེ་བའི་འགྲུལ་འཁོར་
བཞག་ས་ལས་ མི་བཞི་ཤོང་པའི་གླ་འཁོར་ནང་ རྟ་བབ་ཚུན་ དངུལ་ཀྲམ་༢༣ གནསཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ གླ་འཁོར་གཏང་མི་ཚུ་གིས་ 
དངུལ་ཀྲམ་༣༥ ཡང་ན་ ༤༠ ལེནམ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཁྲོམ་སྡེ་ལྟེ་བའི་འགྲུལ་འཁོར་བཞག་ས་ལས་ བར་པའི་ས་ཚུན་ གླ་འཁོར་
གཏང་མི་ཚུ་གིས་ མི་རེ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་༥༠ ལེནམ་ཨིན་རུང་ བསྐྱར་བཟོའི་གླ་ཆ་མི་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༣༢ ཨིན་པས། མི་སེར་མང་
ཤོས་ཅིག་གིས་ར་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ས་གནས་ནང་འཁོད་ལུ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ཡོད་པའི་གླ་ཆའི་སྐོར་
ལས་ མ་ཤེས་པར་ཡོད་རུང་ ཧ་གོ་མི་ཚུ་གིས་ གླ་འཁོར་གཏང་མི་ཚུ་གིས་ཆ་གནས་མ་འབད་བའི་ཉོག་བཤད་ཚུ་བཀོད་དེ་ར་ཡོད་པའི་
གནས་ཚུལ།  

འབྱུང་ཁུངས་: Kuenselonline 

https://kuenselonline.com/passengers-complain-of-non-compliance-to-rsta-fares-by-taxis/ 

དེ་བཟུམ་སྦེ་འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་གྱིས་ཡང་ གནད་དོན་དེ་གི་སྐོར་ལས་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་འདུག། (http://www.bbs.bt/ 
news/?p=86657) དེ་བཟུམ་མའི་ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ ས་གོ་ནང་ལྟ་རོྟག་གི་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་སྟེ་འདུག།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་མི་སབོས་མ་ལངས་པའི་དཀའ་ངལ་ལས་བརྟེན་ གླ་འཁོར་གྱི་གླ་ཆ་ཚུ་ལུ་ ལྟ་རྟགོ་
འབད་མ་ཚུགས་ཟེར་བཤད་ཅི། ཨིན་རུང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ མི་སེར་ཚུ་གི་ཉོག་བཤད་ཚུ་སེལ་ཏེ་
ཡདོཔ་ཨིན། ཞབས་ཏགོ་ཚུ་ ཡངོས་འབྲེལ་ཐགོ་འཐབོ་ཚུགསཔ་བཟ་ོཡདོ་མི་དང་འབྲེལ་ གླ་འཁོར་གྱི་གླ་ཆ་ཚུ་དབང་འཛིན་གྱི་ཡངོས་
འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ཡདོཔ་དང་ གླ་ཆ་ཚུ་ག་ར་གླ་འཁོར་ནང་ གསལ་སནོ་འབད་བར་ལཱ་ཁག་འདུག།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་བསམ་འཆར་ལས་ དབང་འཛིན་གྱིས་དུས་མཚམས་ལུ་ལྟ་རོྟག་ཚུ་དང་ ཉོག་བཤད་ཚུ་དབང་འཛིན་
ལུ་ཕུལ་བའི་སྐབས་འཇོན་ཚད་དང་ལན་པའི་ཐབས་ལམ་གྱི་སྒོ་ལས་ཕན་ཐབས་འབད་ཐོག་ལས་ དབང་འཛིན་གྱིས་ཆ་འཇོག་འབད་དེ་
ཡོད་པའི་གླ་ཆ་ཚུ་ གླ་འཁོར་གཏང་མི་ཚུ་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡདོཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོཔ་ཨིན།   

3.8.2.2 ད་ོཆ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གླ་ཆ།  

ད་ོཆ་སྐྱེལ་འདྲེན་གླ་ཆ་གིས་དེ་འབྲེལ་ས་མང་གི་ཕན་གནོད་སོམ་སྦེ་ཡདོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ནང་འདྲེན་ལུ་ཡོངས་
རོགས་སྦེ་རེ་གཏོགས་འབད་དགོཔ་འཐོན་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་དོན་ལས་ འཁོར་ལམ་ལུ་བརྟེན་དགོཔ་ལས་ གོང་ཚད་ཡར་
མར་གྱི་རྒྱུན་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ར་སྐྱེལ་འདྲེན་འདི་ཨིན། ཅ་དངོས་དང་ཞབས་ཏོག་ཚུའི་གོང་ཚད་ཚུ་ཐག་གཅད་བཅུག་མི་གཙོ་བོ་རང་ སྐྱེལ་
འདྲེན་འདི་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ཡོད་པའི་ཅ་དངོས་ཚུའི་གོང་ཚད་ཚུ་ ག་ར་དོ་ཆའི་གླ་ཆ་ལུ་ རག་ལསཔ་ཨིན།  

ད་ལྟ་ོགི་གནས་སངས་ནང་ དོ་ཆའི་གླ་ཆ་ཚུ་ཚད་འཛིན་མེད་པར་ ག་ར་ཁྲོམ་གྱི་མཁོ་འདོད་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཡར་འཕར་མར་འབབ་འབད་
བཅུག་སྟེ་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ དོ་ཆ་སྐྱེལ་འདྲེན་པ་ཚུ་གིས་ བཀལ་ཡོད་པའི་གླ་ཆ་ཚུ་ རན་ཏོག་ཏོ་དང་ ཤོ་མཚུངས་ཨིནམ་ངེས་
བརྟན་བཟོ་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་མིན་འདུག།  

ད་ོགླ་ཚུ་ ཚད་འཛིན་འབད་དེ་མེད་རུང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ དོ་ཆ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གླ་ཆ་ཚུ་ ཚད་
འཛིན་མ་འབད་བར་བཞག་ནི་ཨིན་ན་དང་ ཡང་ན་ ཚད་འཛིན་འབད་དེ་ ཟད་འགྲོ་གཏང་ཚུགས་མི་ཚུགས་ ངེས་གཏན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ 
བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཉུང་མཐའ་ལུ་ ཚད་འཛིན་མེད་པའི་གླ་ཆ་ཚུ་ལུ་ ཞིབ་འཇུག་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་འདུག།  

བརྟག་ཞིབ་ཚུ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་དོ་གླ་ཚུ་ཤོ་མཚུངས་མིན་འདུག། སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གོང་ཚད་ཚུ་ ཚད་འཛིན་མ་
འབད་བ་ཅིན་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ གོང་ཚད་ཚུ་ ཉོ་སོད་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ལྷདོཔ་ལས་ མི་སེར་སྤྱིར་བཏང་ལུ་གནོད་ནི་ཨིན།  

https://kuenselonline.com/passengers-complain-of-non-compliance-to-rsta-fares-by-taxis/
http://www.bbs.bt/%20news/?p=86657
http://www.bbs.bt/%20news/?p=86657
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ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ལན་གསལ་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱརོ་ལུ་ཕན་གནདོ་ཡདོཔ་ལས་ ད་ོཆ་སྐྱེལ་
འདྲེན་གྱི་གླ་ཆ་ཚུ་ ཁྲོམ་གྱི་མཁོ་འདདོ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཡར་འཕར་མར་འབབ་འབད་བཅུག་སྟེ་ཡདོ་ཟེར་བཤད་ཅི། དེ་མ་ཚད་ དེ་ འཁོར་
ལམ་སྐྱེལ་འདྲེན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཡདོཔ་ཨིན།  

དེ་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ལུ་ཕན་གནོད་ཚུ་ཡདོཔ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཡང་བསྐྱར་དུ་ དོ་ཆ་སྐྱེལ་
འདྲེན་གྱི་གླ་ཆ་ཚུ་ ཚད་འཛིན་མ་འབད་བར་བཞག་ནི་ཨིན་ན་དང་ ཡང་ན་ ཚད་འཛིན་འབད་དེ་ ཟད་འགྲོ་གཏང་ཚུགས་མི་ཚུགས་ ངེས་
གཏན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ཉུང་མཐའ་ལུ་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ ཚད་འཛིན་མེད་པའི་གླ་ཆ་ཚུ་ལུ་ 
བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞིབ་འཇུག་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། ལན་གསལ་ནང་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་ འཁོར་ལམ་
སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ནང་ གནད་དོན་དེ་བཙུགས་ཏེ་ དོ་གླ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་སྐོར་ལས་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཀོད་དགོཔ་འདུག།  
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ལེའུ་༤ པ་ : གྲོས་འདེབས་ཚུ། 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རོྟག་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་སྦེ་ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡདོ་པའི་ས་
གོ་ཚུ་ནང་གི་གནད་དོན་ཚུ་སེལ་ནི་དང་འཛིན་སྐྱོང་ལུ་ཆད་སྐྱོན་དང་དཀའ་ངལ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ལུ་ལམ་སོན་སྦེ་ གཤམ་གསལ་
གྱི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ནང་ལུ་ དབང་འཛིན་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཉེན་སྲུང་དང་ཡུན་བརྟན་དང་ལན་པའི་ སྐྱེལ་
འདྲེན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེ་ལུ་གདོང་ལེན་ཅན་གྱི་གནད་དོན་ལེ་ཤ་ཡོད་མི་ཚུ་ སེལ་ཐབས་
ལུ་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་དགོ་པའི་ས་གོ་དག་པ་ཅིག་ཡང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་
འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་བསར་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གྲོས་འདེབས་འདི་ཚུའི་འབྲེལ་ཆགས་དང་འོས་ལན་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཆོགཔ་
དང་ ཆད་སྐྱོན་ཚུ་སེལ་ཐབས་ལུ་ དེ་ཚུ་ལས་དྲག་པའི་གདམ་ཁ་ཚུ་ཡང་འོང་སྲིད་ནི་ཨིནམ་ ཐུགས་ཁར་ངེས་གནང་། དེ་འབདཝ་ལས་ 
གྲོས་འདེབས་ཚུ་གིས་ སྙན་ཞུ་འདི་ནང་བཀོད་དེ་ཡདོ་པའི་ཞིབ་རྟོག་ཚུ་སེལ་ཐབས་ལུ་ སྲིད་བྱུས་དང་གྲོས་ཐག་གཅད་མི་ཚུ་ལུ་ དེ་བ་
དྲག་པའི་གདམ་ཁ་གཞན་ཚུ་གདམ་འཐུ་འབད་ནི་ལས་བཀག་འཛིན་འབད་ནིའི་དམིགས་གཏད་མེདཔ་ཨིན།  

གྲོས་འདེབས་ཚུ་ འོག་ལས་མར་གྲོས་བཤད་འབད་དེ་ཡདོཿ  

4.1 བརྡ་དནོ་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ནང་ གཅིག་བསམོ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ངེས་
བརྟན་བཟ་ོཐབས་ལུ་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་ལམ་སནོ་ཚུ་སདོ་ནིའི་དནོ་ལུ་ འཁོར་ལམ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཡངོས་རགོས་ཅིག་
བརྩམ་དགོཔ།  

ཉེན་སྲུང་དང་འཇོན་ཚད་ དེ་ལས་ ཡུན་བརྟན་དང་མི་སེར་ཀུན་བརྩིས་འཇོག་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱེལ་འདྲེན་ལམ་ལུགས་འདི་ འཛམ་གླིང་
གི་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ཀྱིས་སྤྱི་མཐུན་གྱི་རེ་འདོད་བསྐྱེད་ས་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཏེ་འདུག། དེ་ཡང་ བཟའ་འཐུང་ཉེན་སྲུང་དང་གསོ་བ་ ནུས་
ཤུགས་ རྟེན་གཞི་ མིའི་གཞིས་ཆགས་དང་གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་གྲོས་གཞི་༢༠༣༠ 
ཅན་མའི་དམིགས་ཡུལ་མང་ཤོས་ལུ་ཕན་ཐབས་འབད་ནི་ལུ་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་འོས་འབབ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་བའི་སྐབས་ ཤེས་རོྟག་བྱུང་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་ལུགས་འདི་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་
དང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༡༩༩༩ ཅན་མ་དང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་༡༩༩༩ ཅན་མ་ཨིན་པས།  

ད་ལྟོ་གི་གནས་སངས་ནང་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེའི་རྣམ་པ་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ ལས་སྡེ་སོ་སོ་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་ཚུ་ཡོདཔ་
ལས་ ཉེན་སྲུང་དང་འཇོན་ཚད་ དེ་ལས་ ཡུན་བརྟན་དང་མི་རྣམས་ཀུན་བརྩིས་འཇོག་གི་སྐྱེལ་འདྲེན་ལམ་ལུགས་བཟོ་ནི་འདི་  ཐར་
ཐོར་སྦེ་འདུག། དེ་བཟུམ་མའི་གནས་སངས་དེ་ གཙོ་བོ་ར་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ལཱ་འགན་དང་ འགན་འཁྲི་ཚུ་ བཅད་མཚམས་བཟོ་
ཐོག་ལས་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་གཙུག་སྡེའི་གཞི་བཀོད་ཅིག་མེད་མི་ལས་བརྟེན་རྒྱུད་སྐུལ་འབད་དེ་འདུག། འགྲུལ་འཁོར་གྱི་
གྱངས་ཁ་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དང་ དེ་ལས་ ཐུག་རྐྱེན་ རྨ་རྐྱེན་དང་ཤི་རྐྱེན་གྱི་གནས་སངས་ཚུ་ རིམ་བཞིན་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ 
མི་དམངས་གསོ་བ་ལུ་ཚ་གྱང་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་འཛིན་སྐྱོང་ཚུ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་ནང་
འབད་བརོྩན་ཚུ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ར་ བསྐྱེད་དེ་ཡོད་རུང་ རྒྱུན་འགྲུལ་ཁྲིམས་བཤིག་དང་ ཐུག་རྐྱེན་གནས་སངས་ཀྱི་འགྲོས་ཚུ་ མར་ཕབ་
འགྱོ་ནི་མིན་འདུག།   

སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་སྲིད་བྱུས་༢༠༠༦ ཅན་མ་འདི་ ཁ་གཏོར་ཏེ་ཡདོ་པའི་ལས་སྡེ་ས་མང་གི་འགན་དབང་ཚུ་སེལ་ནིའི་དོན་ལས་ ཆ་ཚང་མེདཔ་
དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་ཐབས་བྱུས་རྗུས་མ་འགྱོ་ནིའི་ གདོང་ལེན་ཚུ་བྱུང་སྟེ་འདུག། དེ་ལས་བརྟེན་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་
སྲིད་བྱུས་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ཐོག་ལས་ དོ་ཆ་བརྩིས་པའི་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེའི་རྣམ་པ་མ་འདྲཝ་ས་ཚོགས་ཚུ་ལུ་ མཉམ་སྡེབ་ཀྱི་སྒོ་ལས་
གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་ལམ་སོན་སོད་ཚུགས་པའི་སྲིད་བྱུས་གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་བརྩམ་ནི་ལུ་



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 136 

ཞིབ་བལྟས་འབད་དགོཔ་འདུག། དེ་བཟུམ་མའི་བར་འཛུལ་ཚུ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ འབྲེལ་ཡདོ་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གཅིག་མཐུན་
གྱི་སྒོ་ལས་ལཱ་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཐབས་ལམ་ས་ཚོགས་དང་ལན་
པའི་ཐབས་བྱུས་བརྩམ་ཚུགསཔ་ཨིན། འདི་ནང་ འགན་ཁུར་ དབང་ཆ་དང་འགན་འཁྲི་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་དགོཔ་དང་ ལས་ཚོགས་
ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་གཞི་བཀོད་ དེ་ལས་ ལཱ་འབད་ནིའི་ཁྱད་རིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོཔ་ཨིན།  

4.2 ཉུང་མཐའི་ཉེན་སྲུང་གི་ཚད་གཞི་ཚུ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོཐབས་ལུ་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་དང་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་
དབང་འཛིན་གྱིས་འབྲེལ་ཡདོ་དབང་འཛིན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ལམ་ཚུའི་ འཆར་གཞི་དང་བཟ་ོབཀོད་ དེ་ལས་ བཟ་ོསྐྲུན་དང་
ལག་ལེན་ནང་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་སནོ་དགོཔ།  

ཤི་རྐྱེན་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཅིག་ ལམ་ཚུའི་གནས་སངས་ལས་བརྟེན་ཐུག་རྐྱེན་ཚུ་བྱུང་མི་འདི་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་ཐུག་རྐྱེན་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་
ནིའི་ཐབས་ལམ་གཅིག་ ལམ་ཚུ་ཉེན་སྲུང་དང་ལནམ་སྦེ་བཞག་ནི་འདི་ཨིན། དེ་ལས་བརྟེན་ ལམ་གྱི་དབྱེ་ཁག་ག་ར་ལུ་ (གཞུང་ལམ་ 
ཁྲོམ་སྡེའི་ལམ་དང་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ལམ) ཉུང་མཐའི་ཉེན་སྲུང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་དགོཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ལམ་གྱི་དབྱེ་ཁག་སོ་སོ་
ཚུ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་འགན་ཁུར་ཚུ་ ཐར་ཐརོ་གཏང་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ཉེན་སྲུང་གི་དགོས་མཁོ་ཚུ་སེལ་ནིའི་འགན་ཁུར་ཚུ་ཡང་ གསལ་
ཏོག་ཏོ་མེད་པར་འདུག། ཐབས་ལམ་གཞན་ཚུ་ཡང་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་སྒྲིང་སྒྲིང་ཚུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ས་
ཁོངས་ཚུ་ནང་ སོན་ཚུགས་ནི་མས་ཿ  

1. ལམ་གྱི་རྟེན་གཞི་ཚུའི་ (གཞུང་ལམ་ ཁྲོམ་སྡེ་ལམ་ གྲོང་གསེབ་ལམ་ ལྷོད་ལམ་ཚུ་) འཆར་གཞི་དང་ བཟོ་བཀོད་ཀྱི་སྐབས་ 
ཉུང་མཐའི་ཉེན་སྲུང་གི་ཚད་གཞི་ཚུ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོཔ།  

2. བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ བཟོ་རིག་གི་གསལ་བཀོད་དང་ ཐད་ཕྲང་ཧིང་ དེ་ལས་ གཟར་ཚད་ཚུ་ཉེན་སྲུང་གི་ཚད་གཞི་ཚུ་
དང་འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་ཡདོཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ སྤུས་ཚད་ཀྱི་གནས་ཚད་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་ལྟ་རོྟག་འབད་དགོཔ།   

3. བརྡ་བྱང་དང་ ལྟ་རོྟག་པར་ཆས་བཟུམ་མའི་ཉེན་སྲུང་གི་རིམ་ལུགས་ དེ་ལས་ རྒྱུན་འགྲུལ་མར་ཕབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ད་ལྟོ་
ལས་དྲག་པའི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་ལས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ།  

4. ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ལམ་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ལེགས་བཅོས་འབད་བའི་སྐབས་ ལམ་གྱི་དགོས་མཁོའི་ཉེན་སྲུང་ཚུ་ཉམས་གསོ་འབད་
དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་ལུ་གཞི་བཞག་དགོཔ། དང་ 

5. ལམ་གྱི་མཐུད་འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་ལེགས་བཅོས་འབད་ཐབས་ལུ་ ལམ་ཚུའི་ལག་ལེན་ལུ་དུས་རྒྱུན་ ལྟ་རོྟག་འབད་ནི་དང་ ཉེན་
སྲུང་གི་གནས་སངས་ཚུའི་སྐོར་ལས་ལོ་བསར་བཞིན་དུ་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ འགྲོས་ཚུ་དང་བཅོ་ཐབས་ཀྱི་ལཱ་འབད་ཡདོ་
མི་ཚུ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོཔ་ཨིན།  

4.3 ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་/ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལམ་གྱི་དབྱེ་ཁག་ག་ར་ལུ་ ལམ་ཉེན་སྲུང་གི་རྩིས་
ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ།  

ལམ་ཉེན་སྲུང་གི་རྩིས་ཞིབ་འདི་ ཉེན་སྲུང་གི་ཉེན་ཁ་དང་ རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་བརྡ་བྱང་ དེ་ལས་ ལམ་གྱི་ཟུར་ཁ་གི་ས་དབྱིབས་ མཐའ་
འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེན་ཁ་དང་ ད་ལྟོ་ཡོད་མི་དང་མ་འོངས་པའི་ལམ་ཚུའི་ཁ་གི་གནས་སངས་ཚུའི་ཉེན་སྲུང་གི་གནས་ཚད་ཚུ་ལུ་ རང་
དབང་གི་སྒོ་ལས་ བརྟག་དཔྱད་དང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་ ལམ་ཉེན་སྲུང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཆ་ཤས་ཅིག་ཨིན། ལམ་ཉེན་སྲུང་གི་རྩིས་ཞིབ་འདི་
གིས་ ལམ་ཉེན་སྲུང་ལེགས་བཅོས་འབད་ནིའི་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་སོན་ཚུགསཔ་ཨིན། ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་
མ་གིས་ལམ་ཉེན་སྲུང་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ནིའི་འགན་དབང་དེ་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ལུ་སོད་དེ་འདུག། ཨིན་རུང་ ལམ་ཉེན་སྲུང་རྩིས་ཞིབ་
རྐྱབ་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཅིག་ད་ལོྟ་གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བར་འདུག།  
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དེ་ལས་བརྟེན་ ལམ་གྱི་མཐུད་འབྲེལ་ཚུ་ཡོངས་རོགས་སྦེ་ལེགས་བཅོས་འབད་ཐབས་ལུ་ ལམ་ཉེན་སྲུང་གི་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ནིའི་ལམ་ལུགས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་དེ་ཡང་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ འཆར་གཞི་དང་བཟོ་བཀོད་ བཟོ་
སྐྲུན་ རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ལག་ལེན་གྱི་གོ་རིམ་ག་རའི་ནང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན།  

4.4 ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་འགྲུལ་འཁོར་ཉེན་སྲུང་དང་ལནམ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོཐབས་ལུ་ལམ་ལུགས་
ལེགས་བཅོས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐབས་ལམ་སནོ་དགོཔ།  

ཐུག་རྐྱེན་ཚུ་ལས་བཀག་ནི་དང་ཐུག་རྐྱེན་ལས་བརྟེན་རྨ་རྐྱེན་སོམ་བཏོན་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ཐབས་གཉིས་ཆ་རའི་དོན་ལུ་ ཉེན་
སྲུང་དང་ལན་པའི་འགྲུལ་འཁོར་དགོཔ་དེ་ཁག་ཆེ་དྲག་ཅིག་ཨིན། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་འདི་ འགྲུལ་འཁོར་
ཉེན་སྲུང་གི་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་དར་ཁྱབ་གཏང་མི་ལས་སྡེ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ བཀོལ་སོད་འབད་བའི་འགྲུལ་འཁོར་ཚུ་ ཉུང་མཐའི་ཉེན་སྲུང་གི་
གནས་ཚད་དང་ འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཚུ་གི་ཐད་ཉེན་སྲུང་དང་ལནམ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ཉེན་སྲུང་གི་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ བརྟག་
ཞིབ་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ དེའི་བསར་སོད་དང་ལྟ་རོྟག་གི་ལཱ་འགན་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། འགྲུལ་འཁོར་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་དང་
ལནམ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ དྲན་གཏད་འབད་དགོ་པའི་ས་ཁོངས་དག་པ་ཅིག་འགོ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡདོཿ  

1. འགྲུལ་འཁོར་ཉེན་སྲུང་གི་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་དར་ཁྱབ་འབད་ནི་གི་ཐད་ ནང་འདྲེན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་འགྲུལ་འཁོར་ཚུའི་ཉེན་སྲུང་གི་
ཚད་གཞི་ཚུ་བཀོད་ཐོག་ལས་ འགྲུལ་འཁོར་ཚུ་ཚད་གཞི་དེ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ནང་འདྲེན་ཚད་འཛིན་འབད་ཐབས་ལུ་ ཚད་
འཛིན་གྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ནང་མཉམ་སྡེབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལུ་ འཕྲུལ་ཆས་ཉེན་སྲུང་དང་ ལོ་ཚད་ ས་སྣུམ་གྱི་འཇོན་ཚད་དང་འགྲུལ་འཁོར་མཐའ་འཁོར་དང་མཐུན་ཧིང་ཚུ་
གིས་ལྷན་ཐབས་འབད་དགོཔ་ཨིན།  

2. འགྲུལ་འཁོར་ཉེན་སྲུང་གི་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ཚད་འཛིན་གྱི་ཐད་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ཿ  
- ལམ་འགྲུལ་པ་གཞན་ཚུ་ལུ་ཉེན་ཁ་ཚུ་བཀག་འཛིན་འབད་ཐབས་ལུ་ འགྲུལ་འཁོར་འསོ་འབབ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལས་ 

ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་འོས་ལན་གྱི་ས་གོ་ཅིག་དགོཔ་ཨིན།  
- འགྲུལ་འཁོར་ཚུ་ཡོངས་རོགས་སྦེ་བརྟག་དཔྱད་འབད་ཐབས་ལུ་ འོས་འབབ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་དྲན་ཐོ་ཆ་ཚང་ཅིག་བཟོ་

དགོཔ་ཨིན།  
- འགྲུལ་འཁོར་ཉེན་སྲུང་གི་དགོས་མཁོ་ཚུ་བསར་སོད་འབད་ཐབས་ལུ་ འགྲུལ་འཁོར་ཞིབ་དཔྱདཔ་ཚུ་ལུ་ དགོས་མཁོའི་

སོང་བརྡར་དང་ལག་ཆས་ཚུ་སོད་དགོཔ་ཨིན།  
- འགྲུལ་པའི་སྐྱེལ་འདྲེན་འགྲུལ་འཁོར་ཚུ་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མ་ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ དྲན་ཐོ་ཡོངས་རགོས་ཅིག་

བཟོ་དགོཔ་དང་ དེ་ཚུ་འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་ཡདོཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོཔ་ཨིན།  
- དབང་འཛིན་གྱིས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ལྗིད་ཚད་འཇལ་འཕྲུལ་ཚུ་དནོ་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ 

དོ་ཆ་འབག་མི་འགྲུལ་འཁོར་ཚུའི་དོ་ཆ་གི་ལྗིད་ཚད་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། དང་ 
- རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་འོང་པའི་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་འགྲུལ་འཁོར་ཚུ་ལམ་གྱི་ཆོག་ཐམ་ཚུ་ བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ ལམ་སོན་ཚུ་བཟོ་དགོཔ་

ཨིན།  
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4.5 ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་སྒེར་སྡེའི་སངོ་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུའི་ལག་ལེན་དང་ཚད་འཛིན་ཚུ་ དམ་
དམ་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ ད་ལྟ་ོཡདོ་པའི་འགྲུལ་འཁོར་གཏང་ཆོག་པའི་ཆོག་ཐམ་བྱིན་ནིའི་ལམ་ལུགས་འདི་ཡང་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟ་ོ
དགོཔ།  

1. ད་ལྟོ་གི་ལམ་ལུགས་ནང་ སང་བའི་ཆོག་ཐམ་དེ་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་ག་ར་འབད་རུང་ ལོ་ཚད་ཉུང་མཐའ་༡༧ དང་ གསོ་
བའི་ལག་ཁྱེར་བཏོན་པའི་སྐབས་ ཕྱིར་སོད་འབདཝ་ཨིན་པས། དེ་སོད་དེ་ ཟླ་ངོ་དྲུག་གྱི་རྒྱབ་ལས་ ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་དེ་གིས་ 
འགྲུལ་འཁོར་གཏང་ནིའི་བརྟག་དཔྱད་ (དྲིས་ལན་དང་ ལག་ལེན་དངོས་བསར་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་) ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་
ཆོག་པས། སོང་བརྡར་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་དེ་བ་དྲགཔ་སྦེ་བཟོ་ཐབས་དང་ སང་བ་འབད་མི་གསརཔ་ཚུ་གིས་ཉུང་མཐའི་ཚད་གཞི་
ཅིག་ལུ་ལོྷད་ནིའི་དོན་ལུ་ འགྲུལ་འཁོར་གཏང་ནི་ལུ་ ཤེས་བྱ་དང་ཉམས་མོང་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་ལས་ ཆོག་ཐམ་བྱིན་ནིའི་ལམ་
ལུགས་འདི་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་དགོཔ་འདུག། འདི་ནང་ གཤམ་གསལ་ཚུ་དག་པ་ཅིག་ཚུདཔ་འོང་།  
- ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ འགྲུལ་འཁོར་འཕྲུལ་སོད་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ སང་བ་

འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ཉུང་མཐའི་ཉེན་སྲུང་གི་རྣམ་པ་ཚུ་དང་ རིག་རྩལ་ཚུ་ཡདོཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ སང་བའི་ཆོག་ཐམ་
མ་བྱིན་པའི་ཧེ་མ་ ཉེན་སྲུང་གི་རྣམ་པ་དང་ རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་བརྡ་བྱང་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་གི་ སྔ་གོང་སང་
བའི་སོབ་སོང་ཅིག་བྱིན་དགོཔ་ཨིན།  

- བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དྲིས་ལན་གྱི་དྲི་བ་ཡོངས་རགོས་ཀྱི་མཛོད་དེབ་ཅིག་བཟོ་དགོཔ་
ཨིན། དྲིས་ལན་འདི་ནང་ རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་བརྡ་བྱང་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ འགྲུལ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་འཕྲུལ་སོད་
ལག་ལེན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཡང་ཚུད་དགོཔ་ཨིན།  

- འགྲུལ་འཁོར་གཏང་ཆོག་པའི་ཆོག་ཐམ་གྱི་དོན་ལས་ཞུ་ཡིག་མ་ཕུལ་བའི་སྔ་གོང་ལས་ སང་བའི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ཚུ་
གིས་ ཉུང་མཐའི་ལག་ལེན་དངོས་བསར་གྱི་སང་བ་ཚུ་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟེན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ སང་བའི་དུས་ཡུན་དང་ 
འགྲུལ་འཁོར་གཏང་ཆོག་པའི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ཚུ་གིས་ལྟ་རོྟག་འབད་དགོཔ་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ལྟ་རོྟག་འབད་
དགོཔ་ཨིན།  

- རང་གིས་སང་བ་འབད་མི་དང་ སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་གིས་སོང་བརྡར་བྱིན་ཏེ་སང་བ་འབད་མི་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ སང་བ་
ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་ནི་ལུ་ལྷན་ཐབས་འབད་ཐབས་ལུ་ ས་གོ་ནང་ཚུལ་མཐུན་གྱི་རྟེན་གཞི་ཚུ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་
དགོཔ་ཨིན།  

2. གཞི་རྟེན་རྟེན་གཞི་གི་དགོས་མཁོ་ཚུ་དང་ སོར་བརྡར་གྱི་དོན་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་འགྲུལ་འཁོར་ཚུའི་ཉེན་སྲུང་གི་ཁྱད་
རྣམ་ དེ་ལས་ སོབ་སོན་པ་ཚུའི་ལས་གཡོག་ སང་བ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་གཞུང་ལམ་ལག་ལེན་དང་ བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ཡོད་
པའི་དགོས་མཁོ་གཞན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་ཚུ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ དབང་འཛིན་གྱིས་ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་དང་
མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ དེད་གཡོག་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་ཚད་འཛིན་འབད་དགོཔ་ཨིན།    

4.6 ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ དེད་གཡགོཔ་ཚུ་ ཐག་རིང་ས་དང་ འགྲུལ་འཁོར་གཏང་ནིའི་དུས་ཡུན་
གྱི་བཀག་ཆ་འབད་ཡདོ་པའི་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ བསར་སདོ་འབད་དགོཔ།  

འཛམ་གླིང་ནང་ ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་མི་མང་ཤོས་ར་ འུ་སྡུག་ཐང་ཆད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། དེ་ནང་ལུ་ ཐག་རིང་གི་འགྲུལ་སྐོར་ཚུ་དང་ 
འཕྲོ་མཐུད་དེ་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་འགྲུལ་འཁོར་གཏང་ནི་ཚུ་ དེ་ལས་ ཐག་ཐུང་ཀུའི་འགྲུལ་སྐོར་ཚུ་ནང་ དེད་གཡོགཔ་དེ་ དེའི་ཧེ་མ་ གཉིད་
དང་ ངལ་སངས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་འཐོབ་མི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། འུ་སྡུག་སྟེ་འགྲུལ་འཁོར་གཏང་ནི་འདི་ དེད་གཡོགཔ་དེ་གིས་ འཕྲོ་མཐུད་



 

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཐོག་སོད་ནི་ལུ་སྙན་ཞུ། 139 

དེ་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་འགྲུལ་འཁོར་གཏང་པའི་སྐབས་ སེམས་དང་གཟུགས་ཀྱི་ལཱ་འབད་ནི་ལུ་ དཀའ་ངལ་འཐནོ་པའི་སྐབས་འབྱུངམ་ཨིན། 
ཚོང་འབྲེལ་དང་འབྲེལ་བའི་འགྲུལ་འཁོར་ཚུ་ནང་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་འགྲུལ་པ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་
དབང་འཛིན་གྱིས་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལ་ འགྲུལ་འཁོར་གཏང་ཆོག་པའི་དུས་ཡུན་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་
ཚད་གཞི་དེ་ བསར་སོད་འབད་དགོཔ་ཨིན། མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་ཚུ་ཁག་འབག་ཐོག་སོད་པའི་སྐབས་ ཚོང་འབྲེལ་དང་འབྲེལ་བའི་
འགྲུལ་འཁོར་ཚུ་ནང་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་ལས་ལྷག་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་དགོ་པའི་ལམ་འགྲུལ་/ལམ་ཚུ་གི་ཐད་ དེད་གཡོགཔ་ཚབ་
མ་གཅིག་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོཔ་ཨིན།  

4.7 ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་རྒྱུན་འགྲུལ་ཁྲིམས་བཤིག་གནད་དནོ་ཚུ་ལུ་ ཉེས་ཐའོི་སྐུགས་གྲངས་
བཀོད་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ནང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་ཡོད་པའི་གདན་དོན་ཚུ་གི་དོན་ལས་ ཉེས་སོད་དང་དེ་
དང་བསྟུན་པའི་ཉེས་ཆད་ཀྱི་སྐུགས་གྲངས་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་འདུག། ཨིན་རུང་ ཁྲིམས་བཤིག་སོམ་ཡདོ་པའི་གནད་དོན་དག་པ་
ཅིག་ནང་མ་གཏོགས་ ཉེས་ཆད་ཀྱི་སྐུགས་གྲངས་ཚུ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཉེས་ཆད་བཀལ་ནིའི་དོན་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་
ཡོདཔ་དང་ ཡང་བསྐྱར་དུ་འབད་ཡདོ་པའི་ཉེས་སོད་ཚུ་གི་དོན་ལས་ དེ་བ་ལྷག་པའི་ཉེས་ཆད་ཚུ་བཀལ་ཐབས་ལུ་ ཉེས་ཐོ་ཚུ་བསག་ནི་
མིན་འདུག། ཁྲིམས་བཤིག་སོམ་ཡདོ་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ཡང་ ཡང་བསྐྱར་གྱི་ཉེས་སོད་ཚུ་ལུ་ བཅའ་ཡིག་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་
དེ་ཡོད་པའི་ཉེས་ཆད་ཚུ་ མ་བཀལ་བར་ཡོད་པའི་ཤེས་རོྟགས་བྱུང་ཡི།  

དེད་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ཚུལ་མཐུན་གྱི་བྱ་སོད་འབད་ནི་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ཉེས་ཆད་དང་ཚད་དམ་ཚུ་དམ་དམ་སྦེ་བཀལ་ནིའི་དོན་ལུ་ 
ཉེས་སོད་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ (སོམ་དང་ཆུང་ཀུ) ཉེས་ཐོའི་སྐུགས་གྲངས་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ དུས་ཡུན་དང་འཁྲིལ་བསག་འཇོག་འབད་
ནིའི་ཚད་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་དནོ་སྨིན་ཅན་ཅིག་དགོཔ་འདུག། དེ་གིས་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་སྐུགས་གྲངས་ཀྱི་ཚད་གཞི་
དང་འཁྲིལ་ ཆོག་ཐམ་ཚུ་གནས་སྐབས་ཅིག་གི་བཀག་བཞག་ ཡང་ན་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་ལུ་ ཐུག་དགོཔ་ཨིན། གནས་སྐབས་བཀག་
བཞག་དང་ཆ་མེད་ཀྱི་གནས་སངས་དང་བྱ་རིམ་ཚུ་ཡང་གསལ་བཀོད་འབད་དགོཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་ལམ་ལུགས་ལས་བརྟེན་ ཡང་
བསྐྱར་དུ་ཉེས་སོད་འབད་མི་ཚུ་ངོས་འཛིན་དང་བཀག་འཛིན་ དེ་ལས་ ཉེས་བྱ་ཚུ་བཀལ་ནིའི་ནང་ལྷན་ཐབས་འབད་དེ་ དེད་གཡོགཔ་
ཚུའི་བྱ་སོད་ཚུ་ དུས་ཡུན་རིངམ་སྦེ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ལུ་ཕན་ཐབས་ཡོདཔ་ཨིན།  

4.8 ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་མཉམ་འབྲེལ་འབད་ཡདོ་པའི་ཐབས་ལམ་སནོ་ནི་དང་ ཐནོ་སྐྱེད་ཚུ་ལངམ་སྦེ་བཙུགས་ནི་ (མཁོ་ཆས་དང་
མི་སབོས) ལུ་ རྒྱུ་རྐྱེན་འབད་ཐབས་ལུ་ ཚད་ལན་ལག་ལེན་བྱ་རིམ་ཚུ་དང་ལན་པའི་གློ་བུར་ཉེན་འཚུབ་ངོས་ལེན་གྱི་ལམ་ལུགས་
འདི་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟ་ོདགོཔ་ཨིན། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་དང་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ དེ་ལས་ 
གས་ོབ་ལྷན་ཁག་ཚུ་གིས་འགྲུལ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་གནད་དནོ་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ གློ་བུར་ཉེན་འཚུབ་གྱི་སྡེ་ཚན་ས་ོས་ོཅིག་གཞི་
བཙུགས་འབད་ཐབས་ཀྱི་ཕག་ལཱ་མཛད་དགོཔ།  

ཐུག་རྐྱེན་གྱི་རྐྱེན་ངན་ཕོག་མི་ཚུ་གིས་ རྨ་རྐྱེན་བྱུང་པའི་ས་ཁོངས་དེ་ནང་ར་ ངོས་ལེན་མགྱོགས་སུ་སྦེ་འཐོབ་ཚུགས་པ་ཅིན་ དྲག་ནི་ ཡང་
ན་ ཤི་རྐྱེན་ལས་ཟོླག་ཐབས་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་ཆེ་སུ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་དང་མཁོ་ཆས་ཆ་ཚང་དང་ལན་པའི་གློ་བུར་ཉེན་
འཚུབ་ཀྱི་སྡེ་ཚན་གྱི་ཐོག་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་འབད་ཚུགས་ནི་མས། ད་ལྟོ་གི་གནས་སངས་ནང་ གློ་བུར་ཉེན་འཚུབ་ཀྱི་སྐབས་ གྲོགས་རམ་
གྱི་དོན་ལས་འབྲེལ་བ་འཐབ་སའི་ས་ཁོངས་ཅིག་མ་གཏོགས་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་གློ་བུར་ཉེན་འཚུབ་ཀྱི་སྡེ་
ཚན་ཅིག་མིན་འདུག། ཉུང་མཐའ་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་དོན་ཚན་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཚད་ལན་ལག་ལེན་བྱ་རིམ་ཅིག་
དགོཔ་འདུག།  
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- རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་འགག་སྡེ་དང་ གསོ་བ་ལྷན་ཁག་ དེ་ལས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་དང་ ལམ་སེལ་
ལས་ཁུངས་བཟུམ་མའི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་སོ་སོ་ཚུ་ནང་གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ ཚུད་པའི་ངོས་འཛིན་འབད་ཡདོ་པའི་གློ་བུར་ཉེན་
འཚུབ་ཀྱི་སྡེ་ཚན་གཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི།  

- གློ་བུར་ཉེན་འཚུབ་ངོས་ལེན་སྡེ་ཚན་ལུ་ སོང་བརྡར་བྱིན་ཏེ་ མཁོ་ཆས་ཚུ་ཆ་ཚང་དགོཔ་དང་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་དུས་རྒྱུན་དུ་འཐོབ་
ཚུགསཔ་བཟོ་ནི།  

- ཞབས་ཏོག་ཚུའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ས་གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་ (ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཨང་གྲངས) 
བཟོ་དགོཔ་དང་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཉེན་ཁ་དེ་སེལ་ནི་དང་ ཡང་ན་ ན་ཟུགས་འཇོམས་པའི་ཐབས་
ལམ་ཚུ་ སོན་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་གནང་ནི།  

- ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་ཚར་བའི་ཤུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་དཔྱད་ཞིབ་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ འགྲུལ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་གྱི་གནས་སྡུད་ཚུ་ཤོ་
མཚུངས་དང་ཡོངས་རོགས་སྦེ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི།  

- ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་ཚར་བའི་ཤུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་དཔྱད་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ གློ་བུར་ཉེན་འཚུབ་དང་ངོས་ལེན་ལུ་དང་ལེན་
འབད་ཡདོ་པའི་བརྡ་དོན་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི།  

- ཚད་ལན་ལག་ལེན་བྱ་རིམ་ཚུ་ ལྟ་རོྟག་དང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།  

4.9 ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཞབས་ཏགོ་ཚུ་ནང་ ཉེན་ཁ་འབྱུང་སྲིད་པའི་སྡེ་
ཚན་ཚུ་མཉམ་སམོ་འབད་དེ་ མི་སྡེ་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་ཁེ་ཕན་སདོ་ཐབས་ལུ་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཐབས་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་
ཚུ་རྒྱུད་སྐུལ་རྐྱབ་ནིའི་དནོ་ལུ་ ལམ་སནོ་ཚུའི་དགོས་མཁོ་གི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ།  

འདི་གིས་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་རྟེན་གཞི་ཚུའི་བཟོ་བཀོད་དང་འཆར་གཞི་ཚུ་བརྩམ་པའི་སྐབས་ ཉེན་ཁ་འབྱུང་སྲིད་པའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ མི་སྡེའི་
ཁོངས་སུ་བརྩིས་འཇོག་འབད་ནི་དང་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཐོག་ལས་ མི་སྡེ་གཅིག་སྒྲིལ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ ལྷན་ཐབས་འབད་
ནི་ལུ་གོཝ་ཨིན།  

༡) ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱིར་གཏང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་དང་ ཉེན་ཁ་འབྱུང་སྲིད་པའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་མི་
སྡེ་གཅིག་སྒྲིལ་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ དབང་པོ་སྐྱོན་ཞུགས་དང་ མི་རྒས་ཤོསམ་ཚུ་ མི་སྡེ་ལས་ཟུར་ཏེ་སོད་དགོ་པའི་གནས་སངས་ཚུ་ མར་
ཕབ་འབད་ཐབས་ལུ་ བྱ་སབས་བདེ་ཧིང་ཚུ་སེལ་ནིའི་དནོ་ལུ་ རྟེན་གཞི་དང་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ བྱིན་ནིའི་འོས་ལན་གྱི་ལམ་སོན་ཚུའི་དགོས་
མཁོ་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། མཐུན་རྐྱེན་སོད་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ དམིགས་པ་གཏད་ཡོད་པའི་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུའི་བྱ་སབས་
བདེ་ཧིང་ལུ་གཞི་བཞག་དགོཔ་དང་ དམིགས་བསལ་གྱི་དགོས་མཁོ་ཁ་སྐོང་ཚུ་གི་དོན་ལས་ ཆ་རྐྱེན་ཚུ་བཞག་དགོཔ་ཨིན། དེ་ནང་ལུ་ 
བརྙས་བཅོས་འབད་ནི་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ སོད་པའི་སྐབས་བྱ་སབས་མ་བདེཝ་བཟོ་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་ ཉེན་སྐྱོབ་འབད་ནི་
ཚུ་ཡང་ཚུད་དགོཔ་ཨིན།  

༢) དབང་པོ་སྐྱོན་ཞུགས་དང་རྒས་ཤོསམ་ དེ་ལས་ཨ་ལུ་ཚུ་བཟུམ་མའི་དམིགས་བསལ་གྱི་སྡེ་ཚན་གྱི་དོན་ལས་ གླ་ཆའི་ཕབ་ཆག་གི་སྲིད་
བྱུས་དགོཔ་ཨིན།   
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4.10 ཁྲོམ་སྡེ་ཡིག་ཚང་གིས་ ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ འགྲུལ་འཁོར་གོ་དགོ་དྲགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་ཐབས་ལུ་ ཁྲོམ་
སྡེ་སྐྱེལ་འདྲེན་འཇོན་ཚད་ཅན་བཟ་ོདགོཔ།  

མི་རོབས་ཡར་འཕར་དང་འབྲེལ་བའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་སེལ་ཐབས་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ཁྲོམ་ཚུ་ལུ་ གཅིག་བསམོ་སྐྱེལ་འདྲེན་འཆར་གཞི་ཚུ་
དགོཔ་འདུག། ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ སྐྱེལ་འདྲེན་འཇོན་ཚད་ཅན་ཡདོ་པ་ཅིན་ སྒེར་འཁོར་གྱི་གྱངས་ཁ་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་
དེ་ འགྲུལ་འཁོར་གོ་དོག་དྲགས་དང་དེ་ལས་བརྟེན་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ལུ་གནོད་པ་ཚུ་ མར་ཕབ་འགྱོ་ནི་ཨིན། ད་ལྟོ་གི་གནས་
སངས་ནང་ ཐ་ན་ རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ལུ་ཡང་ འཇོན་ཚད་དང་ལན་པའི་མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་མེདཔ་ལས་ འགྲུལ་འཁོར་གོ་དགོ་དྲགས་ཀྱི་
དཀའ་ངལ་ཚུ་འཐནོ་ཡོདཔ་ལས་ བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་གྲོས་བསྡུར་འབད་བའི་དནོ་ཚན་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། འཇོན་ཚད་
དང་མ་ལན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ གཙོ་བོ་ར་ ཁྲོམ་སྡེའི་མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གཞི་བཀོད་གསལ་ཏོག་ཏོ་
ཅིག་མེད་མི་འདི་ཨིན།  

སྐྱེལ་འདྲེན་འཆར་གཞི་བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་ཐབས་
ལམ་ཅིག་དགོཔ་དང་ དེ་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ དུས་རྒྱུན་ལྟ་རོྟག་གི་སྒོ་ལས་ བསར་སོད་འབད་དགོཔ་ཨིན།  

4.11 མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་འདི་ བྱ་སབས་བདེ་ཏགོ་ཏ་ོདང་ ལྷདོ་ཚུགསཔ་བཟ་ོདགོཔ།  

མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་འགྲུལ་པ་ཚུ་ ཡར་སེང་རྐྱབ་དགོ་པ་ཅིན་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གི་
དགོས་འདོད་དང་འཁྲིལ་བཟོ་བཀོད་འབད་དགོཔ་ཨིན། བྱ་སབས་བདེ་ཧིང་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་དགོས་བརྗོད་
ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་དེ་འབད་རུང་ སྐྱེལ་འདྲེན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་དང་ ལས་སོད་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་དེ་ ཡང་
བསྐྱར་དུ་ སང་མེད་བསྐྱུར་ཏེ་བཞགཔ་མས། དེ་ལས་བརྟེན་ སྒེར་འཁོར་ཚུ་ཡར་སེང་སོང་སྟེ་ འགྲུལ་འཁོར་གོ་དོག་དྲགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་
ཚུ་འཐོན་ཏེ་ ཉེན་སྲུང་དང་ མཐའ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེན་ཁ་ཚུ་འབྱུངམ་ཨིན་པས། མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ བྱ་
སབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་དང་ལྷདོ་ཚུགསཔ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ དམིགས་གསལ་ལུ་གཙོ་བརོ་བཏོན་དགོ་པའི་ས་ཁོངས་དག་པ་ཅིག་འོག་ལས་མར་
བཀོད་དེ་ཡདོཿ  

1. བཱསི་འཐོན་འཛུལ་ས་ཁོངས་དང་བཱསི་བསྒུག་ས་ དེ་ལས་ གླ་འཁོར་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ འགྲུལ་པ་ཚུ་ སྐྱེལ་འདྲེན་
ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་བསྒུག་སོད་པའི་བར་ བག་ཕེབས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ངལ་འཚོ་སྟེ་སོད་ཐབས་ལུ་ སོད་གནས་ཚུ་བཟོ་ནི།  

2. ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ཤོག་འཛིན་མཁོ་སྒྲུབ་ལམ་ལུགས་དང་ འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་རིམ་ལུགས་ དེ་ལས་ དངུལ་ཁང་ལས་དོན་གྱི་
རིམ་ལུགས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་མགྱོགས་རིས་དང་ འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་རིམ་ལུགས་གཞན་ཚུ་བཟུམ་མའི་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་
འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཤོག་འཛིན་ཉོ་བཙོང་གི་བྱ་རིམ་སབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནི།  

3. རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ བཱསི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཡོད་མེད་ཀྱི་བོ་གཏད་ཅན་གྱི་བརྡ་དོན་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི། 
4. བཱསི་འཐོན་འཛུལ་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ འགྲུལ་པ་ཚུའི་དོ་ཆ་ཚུ་བཞག་ནིའི་དནོ་ལུ་ དོ་ཆའི་ཁང་མིག་གི་ཆ་རྐྱེན་བཞག་དགོཔ།  
5. འགྲུལ་པ་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ སདོ་ཁྲི་ཚུ་བདེ་ཏོག་ཏོ་དང་ ཆབ་གསང་གི་དུས་ཡུན་ དེ་ལས་ དྲོ་མཛར་དང་དགུང་ཚིགས་ཟ་སའི་ས་

ཁོངས་དང་འགྱོ་སའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་བརྡ་དོན་ལ་སོགས་པའི་ཆ་རྐྱེན་ལུ་ དུས་རྒྱུན་ལྟ་རོྟག་འབད་ནི།  
6. ཁྲོམ་སྡེ་བརྒྱུད་འགྲུལ་ལམ་ལུགས་དང་གྲོང་གསེབ་སྐྱེལ་འདྲེན་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ས་

ཁོངས་ཚུ་ནང་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་མཐུད་འབྲེལ་དང་མི་དམངས་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ལུ་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་འབྱུང་གྲངས་ཡར་སེང་གི་ཆ་རྐྱེན་
བཟོ་ནི།  
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4.12 ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཉོག་སེལ་ཐབས་ལམ་ཚུ་བརྩིས་པའི་ཞབས་ཏགོ་སྐྱེལ་སདོ་ཚུ་ལུ་ དུས་
ཐགོ་ལྟ་རྟགོ་གི་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྐྱེལ་སོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ལྷོད་ཚུགསཔ་དང་ ཕན་ནུས་ཅན་ 
དེ་ལས་ བོ་གཏད་ཚུགསཔ་དང་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་གོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། དེ་གིས་ 
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ འཁོར་ལམ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཉེན་སྲུང་དང་ཡུན་བརྟན་སྦེ་གནས་ནི་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཚུགས་པའི་ཁར་ སྤུས་
ཚད་དང་ལན་པའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཡང་སྐྱེལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཚུགས་ནི་ཨིན། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་
འཛིན་གྱིས་སྐྱེལ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ཞབས་ཏོག་ས་ཚོགས་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཚུགས་པའི་གོ་སྐབས་འདུག། ལེགས་བཅོས་ཚུ་
འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ བརྩིས་འཇོག་འབད་དགོ་པའི་རྣམ་པ་དག་པ་ཅིག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

1. ཞབས་ཏོག་ཚུའི་དུས་ཡུན་རིང་ཐུང་གི་ཁྱད་པར་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ དུས་འགོར་དུས་ཡུན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་
གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ལྟ་རོྟག་དང་བརྟག་ཞིབ་འབད་དགོཔ་དང་སྙན་ཞུ་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་དགོཔ་འདུག། 
ལཱ་ཤུལ་མེད་མི་ལུ་འཁྲི་འགན་དང་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཐབས་ལུ་ཐབས་བྱུས་ཚུ་བཟོ་དགོཔ་ཨིན།  

2. eRALIS དང་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་དངུལ་སོད་རིམ་ལུགས་ཀྱི་དནོ་ལས་ བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་གི་ལག་
ལེན་སྐུལ་ཤུགས་རྐྱབ་དགོཔ་དང་ དེ་དང་འཁྲིལ་ དེ་ཚུའི་ཉིན་ལྟར་གྱི་ཞབས་ཏོག་ལེན་ནིའི་ཚད་གཞི་ཡང་ ཡར་སེང་
རྐྱབ་དགོཔ་ཨིན། དེ་གི་ཐོག་ཁར་ དབང་འཛིན་གྱིས་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་སོད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ 
ད་རུང་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ལེན་པ་ཡིག་ཚང་ནང་མི་ངོམ་སྦེ་འོང་ནི་དེ་ ག་དེ་ཉུང་སུ་འོང་དགོཔ་ལས་ དེའི་གདམ་ཁ་ཚུ་ བལྟ་
ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན།  

3. དམིགས་བསལ་གྱིས་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་གནས་སྡུད་ཀྱི་བདེན་དཔྱད་དང་ གནས་སྡུད་ཕྱི་སེལ་གྱི་རྣམ་པ་ཚུ་
མཉམ་སྡེབ་འབད་ཐོག་ལས་ eRALIS རིམ་ལུགས་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་དགོཔ་ཨིན། 

4. ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་གིས་གཞན་ལས་རེ་མ་དགོ་པར་ཞབས་ཏོག་ཚུ་རང་དབང་སྦེ་སོད་ཐབས་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ཚུའི་དོན་
ལས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་བཀང་ཤོག་ཚུ་ རོང་ཁ་དང་ དབྱིན་སྐད་གཉིས་ཆ་རའི་ཐོག་ལས་འཐབོ་ཚུགསཔ་བཟོ་
དགོཔ་ཨིན།  

5. ཞབས་ཏོག་སོད་མི་ཚུ་གི་ཉོག་བཤད་ཚུ་སེལ་ནི་དང་ མ་འོངས་པའི་ནང་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་བརྩམ་ཐབས་ལུ་
ཉོག་བཤད་དང་དཀའ་སེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཨིན།  

4.13 འགྲུལ་འཁོར་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་བཙགོ་རླུང་དང་སྐད་འཚེར་སྒྲ་གི་ཉེན་ཁ་ཚུ་སེལ་དགོཔ།  

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ འགྲུལ་འཁོར་གྱི་གྱངས་ཁ་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དེ་གིས་ མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ལུ་ ཚ་གྱང་ཚུ་བཀལ་དོ་ཡོདཔ་དང་ 
འབྱུང་སག་ས་ཡདོ་པའི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ཐབས་ཤེས་ས་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ སེལ་དགོཔ་ཨིན། འགྲུལ་འཁོར་གྱི་བཙོག་རླུང་ལས་བརྟེན་ མཐའ་
འཁོར་ལུ་གནདོ་སྐྱོན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ སྲིད་བྱུས་བརྩམ་མི་ཚུ་གིས་གཙོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་བརྩིས་འཇོག་འབད་དགོཔ་འདུག། གཙོ་བརོ་
བཏོན་དགོ་པའི་ས་གོ་དག་པ་ཅིག་འགོ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

1. ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ 
ཚུལ་མཐུན་གྱི་འགྲུལ་འཁོར་བཙོག་རླུང་གི་གནས་ཚད་ཚུ་དང་ འཁྲིལ་བསྟུན་ཡོད་མེད་ཚད་འཛིན་འབད་ཐབས་ལུ་ འོས་ལན་གྱི་ལྟ་
རོྟག་/ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ དང་དུ་ལེན་དགོཔ་ཨིན།  
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2. འགྲུལ་འཁོར་ཚུ་ལས་བརྟེན་ སྐད་འཚེར་སྒྲ་གི་གནད་དནོ་དེ་ མི་དང་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ཚ་གྱང་ཅན་སྦེ་
འགྱུར་ཏེ་འདུག། དེ་ལས་བརྟེན་ སྒྲ་སྐད་བཏོན་ཆོག་པའི་ཚད་གཞི་ཅིག་བཟོ་སྟེ་ དེའི་འཁྲིལ་བསྟུན་ཚུ་ དུས་ཐོག་ལུ་ལྟ་རོྟག་འབད་
དགོཔ་ཨིན།  
3. གཞུང་ལམ་ཚུ་བདའ་སྟེ་ བཀོ་བཞག་ཡོད་པའི་འགྲུལ་འཁོར་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་གིས་འགྲུལ་འཁོར་གཏང་མི་ཚུ་མཐོང་ནི་ལས་
ཐོགས་ཆགས་འབད་དེ་ ཉེན་སྲུང་ལུ་གནོདཔ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ དེ་ཚུ་གིས་ས་གོའི་མཛེས་ཆ་དང་ གནོད་ཉེན་ཅན་གྱི་དུག་རས་
ཚུ་བཏོན་ཏེ་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ལུ་ཡང་ གནདོ་སྐྱོན་ཕོག་སྟེ་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་
དབང་འཛིན་གྱིས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ འཁོར་ལམ་སོད་མི་ཚུའི་ཉེན་སྲུང་ལུ་ གནོད་ཉེན་
ཡོད་པའི་སང་མེད་སྦེ་བཞག་ཡདོ་པའི་འགྲུལ་འཁོར་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ སོ་བཤུད་ཀྱི་དམ་འཛིན་དེ་ བསར་སོད་འབད་དགོཔ་ཨིན།  
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ལེའུ་༥ པ་ : མཇུག་དོན། 
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་འཁོར་ལམ་གྱི་ལམ་ལུགས་འདི་ གནད་འགག་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ངོས་འཛིན་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་ དུས་མཚམས་༠༡/༠༧/༢༠༡༦ ལས་ ༣༠/༠༦/༢༠༢༠ ཚུན་འགབ་པའི་ “ལམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལམ་ལུགས་ཉེན་
སྲུང་དང་ཡུན་བརྟན་” གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་དེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡདོཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་དེ་ཡང་ ལམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ལམ་
ལུགས་ཉེན་སྲུང་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་ཐབས་བྱུས་ཚུའི་དོན་སྨིན་བརྟག་ཞིབ་
འབད་ནི་དང་ གཞུང་གི་གསར་བཏདོ་ཚུ་གིས་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་ཚུ་ག་དེམ་ཅིག་ཚུན་ ལྷོད་ཚུགསཔ་ ཐོབ་ཚུགསཔ་དང་ ཟད་
འགྲོ་གཏང་ཚུགསཔ་བཟོ་ཡོདཔ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་དམིགས་དོན་བསྐྱེད་དེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།  

སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ཡང་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་སྲིད་བྱུས་༢༠༠༦ ཅན་མ་དང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་
སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༡༩༩༩ ཅན་མ་ དེ་ལས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་གིས་ཚད་འཛིན་འབདཝ་
ཨིན། སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེ་དེ་ ལས་སྡེ་ས་མང་གྲལ་གཏོགས་འབད་དགོ་པའི་ལས་སྡེ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ འཆར་གཞི་དང་ རྟེན་གཞི་བཟོ་
སྐྲུན་ དེ་ལས་ སྐྱེལ་འདྲེན་ཞབས་ཏོག་ཚུའི་ཆ་རྐྱེན་དང་ དམ་འཛིན་དང་ཁྲིམས་ལུགས་བསར་སོད་ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་ ལས་སྡེ་ས་མང་
ཚུ་གྲལ་གཏོགས་འབད་དགོཔ་འདུག། དེ་ལས་བརྟེན་ ད་ལྟོ་གི་གནས་སངས་ནང་ ཉེན་སྲུང་དང་འཇོན་ཚད་ དེ་ལས་ ཡུན་བརྟན་དང་
མི་རྣམས་ཀུན་བརྩིས་འཇོག་དང་ལན་པའི་སྐྱེལ་འདྲེན་ལམ་ལུགས་བཟོ་ནི་འདི་ ཐར་ཐོར་སྦེ་ཡོད་པའི་ཁར་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ འགན་
ཁུར་དང་འགན་འཁྲི་ཚུ་བཅད་མཚམས་བཟོ་ཐོག་ལས་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡདོ་པའི་གཙུག་སྡེའི་གཞི་བཀོད་ཅིག་མིན་འདུག། དེ་མ་
ཚད་ ལས་སྡེ་དེའི་སྤྱིར་བཏང་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དམིགས་དོན་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེ་གི་དོན་ལས་ གཙུག་སྡེ་ཚུ་ཐར་ཐོར་གཏང་
ཡོདཔ་ལས་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ གཅིག་མཐུན་མེད་པའི་ཐབས་ལམ་དང་ གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ལཱ་འགན་དང་ཅོག་འཐད་པའི་
འབད་བརོྩན་ཚུ་བསྐྱེད་དེ་འདུག། སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་སྲིད་བྱུས་༢༠༠༦ ཅན་མ་འདི་ སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེའི་ཡུན་རིང་གི་རེ་འདོད་ཚུ་གྲུབ་ཐབས་
ལུ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་ག་ར་ཆ་ཚང་མེདཔ་ལས་ ཡོངས་རོགས་མིན་འདུག།  

འགྲུལ་འཁོར་གྱི་གྱངས་ཁ་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དང་ དེ་ལས་ ཐུག་རྐྱེན་ རྨ་རྐྱེན་དང་ཤི་རྐྱེན་གྱི་གནས་སངས་ཚུ་ རིམ་བཞིན་ཡར་སེང་འགྱོ་
མི་ལས་བརྟེན་ མི་དམངས་གསོ་བ་ལུ་ཚ་གྱང་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་འཛིན་སྐྱོང་ཚུ་ངེས་བརྟན་
བཟོ་ནིའི་ནང་འབད་བརོྩན་ཚུ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ར་ བསྐྱེད་དེ་ཡོད་རུང་ རྒྱུན་འགྲུལ་ཁྲིམས་བཤིག་དང་ ཐུག་རྐྱེན་གནས་སངས་ཀྱི་འགྲོས་ཚུ་ 
མར་ཕབ་འགྱོ་ནི་མིན་འདུག། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ལམ་གྱི་དབྱེ་ཁག་སོ་སོ་ཚུ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་འགན་ཁུར་ཚུ་ ཐར་ཐོར་གཏང་སྟེ་
ཡོདཔ་ལས་ ཉེན་སྲུང་གི་དགོས་མཁོ་ཚུ་སེལ་ནིའི་འགན་ཁུར་ཚུ་ཡང་ གསལ་ཏོག་ཏོ་མེད་པར་འདུག། 

དེ་མ་ཚད་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ འཁོར་ལམ་གྱི་གནས་སངས་ཉེན་སྲུང་དང་མ་ལན་མི་དང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་རྟེན་གཞི་མེད་མི་ཚུ་
བརྩིས་པའི་འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་དང་ འབྲེལ་ཡིག་བཅའ་ཡིག་ཚུ་བསར་སོད་དང་ལྟ་རོྟག་མ་འབད་མི་ དེ་ལས་ 
དེད་གཡོགཔ་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་ལུ་འཇོན་ཚད་དང་ལན་པའི་སྒོ་ལས་ལྟ་རོྟག་མ་འབད་མི་ཚུ་ཡང་ གསལ་སོན་བྱུང་སྟེ་ཡདོཔ་ཨིན། 
འཁོར་ལམ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཡུན་བརྟན་དང་ལྷོད་ཚུགས་ནི་གི་ཐད་ མི་རྣམས་ཀུན་བརྩིས་འཇོག་མེད་པའི་ཚུལ་དང་མ་མཐུན་
པའི་འཁོར་ལམ་གྱི་རྟེན་གཞི་ཚུ་ཡདོཔ་དང་ ཁྲོམ་སྡེའི་སྐྱེལ་འདྲེན་ལམ་ལུགས་འཇོན་ཚད་མེད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལས་བརྟེན་ འགྲུལ་འཁོར་གོ་
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