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ཨར་ཨེ་ཨེ་/དྲི་པི་སི་ཨེ་(ཀྲི་ཨེ་དྲི་-ཞིང་ཆུ་)/༢༠༢༢-༢༣/༡༨༧༢                   སྤྱི་ཚེས་: ༡༩/༡༠/༢༠༢༢  

 
དྲུང་ཆེན།                                   དྲུང་ཆེན།                                 
སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག།                       རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས། 
ཐིམ་ཕུག།        ཐིམ་ཕུག། 
                                                                                            

གནད་དནོ་: ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

ཞུ་དོན་དེ་ནི་ ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ འདི་མཉམ་སྦྲགས་སྦེ་ཕུལཝ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་འགན་དབང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་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་༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ཅི།  

བོ་གཏད་ཚུགསཔ་དང་ལངམ་ དེ་ལས་ ཡུན་བརྟན་གྱི་ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་བཟོ་སྐྲུན་དང་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་ 
དོན་སྨིན་ངེས་གཏན་བཟོ་ཐབས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་གི་དམིགས་དནོ་བསྐྱེད་བའི་ཁར་ གཤམ་གསལ་ཡན་ལག་གི་དམིགས་དོན་ཚུ་གིས་ལྷན་
ཐབས་འབད་དེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།  

༡) བོ་གཏད་ཚུགས་པའི་ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ འཆར་གཞི་བརྩམ་ཏེ་ གོང་འཕེལ་གཏང་
ཐབས་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་གཙུག་སྡེའི་གཞི་བཀོད་ཅིག་ཡདོ་མེད་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི།  

༢) ཞིང་ཆུའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ལངམ་སྦེ་སོད་དེ་ཡོད་མེད་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི། དང་ 

༣) ཞིང་ཆུའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ཡུན་བརྟན་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ཀྱི་སྒོ་ལས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཡོད་
མེད་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།  

སྙན་ཞུ་འདི་ བཅའ་ཁྲིམས་ སྒྲིག་གཞི་ སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་ཚུ་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ གཙོ་བོ་མིན་པའི་གནས་སྡུད་ཀྱི་དཔྱད་ཞིབ་ དེ་
ལས་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་དང་ ཆུ་རྐའི་ས་ཁོངས་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་ རོང་ཁག་སོ་
ནམ་དང་ རྒེད་འོག་རྒྱ་སྐྱེད་ལས་བྱེདཔ་ ཆུ་ལག་ལེན་ཚོགས་པ་དང་ ཚོགས་པ་ལ་སོགས་པའི་འབྲེལ་ཡདོ་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་
གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན།  

སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་འཆར་གཞི་དང་བཟ་ོསྐྲུན་ལེགས་བཅོས་འབད་
ནི་ལུ་ དམིགས་ཏེ་ཡདོ་པའི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ཡང་ ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

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

Bhutan Integrity House 
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ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རྟོག་ཚུ་ལུ་ དྲང་བདེན་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི་དང་ བསམ་འཆར་ དེ་ལས་ བསམ་ལན་ཚུ་ཞུ་ནི་
དང་ གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ བསར་སོད་འབད་བཏུབ་དང་ འབྲེལ་ཆགས་ཡོད་མེད་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་
༠༦/༠༧/༢༠༢༡ ལུ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལན་གསལ་ཚུ་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་གི་དོན་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་གནང་ཡོདཔ་
ལས་ ལན་གསལ་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ མཉམ་སྡེབ་མ་འབད་བར་ཡོད།  

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་ཡདོ་མི་དང་འཁྲིལ་ རྩིས་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ གསལ་བཀོད་ཕུལ་ཏེ་ཡོད་པའི་གྲོས་
འདེབས་ཚུ་ བསར་སོད་འབད་ཐབས་ལུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོད་པའི་འགན་འཁྲི་རྩིས་བཤད་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལཝ་ཨིན།  

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

དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་དང་ལེན་གྱི་འཆར་གཞི་དེ་ མཚན་
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ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

1 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

  སྙན་ཞུའི་ བཅུད་དོན། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སོ་ནམ་ལཱ་ལུ་གཙོ་བོར་བཏོན་མི་མི་སྡེ་ཅིག་ཨིནམ་བཞིན་དུ་ སོ་ནམ་ལས་ཚན་འདི་ ལས་ཚན་གཙོ་བོ་(སོ་ནམ་དང་ 
སྒོ་ནོར་ ནགས་སྐྱོང་རིག་པ་)གི་གོང་འཕེལ་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན། སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ གི་ལོ་ནང་ ལས་ཚན་གཙོ་བོ་འདི་གིས་ ནང་
འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་འབརོ་ལུ་བརྒྱ་ཆ་༡༩.༢ ཕན་འདེབས་འབད་ནུག་(རྒྱལ་ཡོངས་ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་རྩིས་ཁྲ་༢༠༢༡)། ནང་འཁོད་
ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་འབོར་དང་ མི་འབརོ་མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་གི་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡུན་བརྟན་ཧིང་ནང་ སོ་ནམ་ལས་ཚན་གྱི་གལ་གནད་ཧ་
གོ་སྟེ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ཚུ་ནང་ བཟའ་འཐུང་རང་འདོང་དང་ བཟའ་འཐུང་ཉེན་སྲུང་ལུ་གཙོ་རིམ་བཏོན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། བཟའ་འཐུང་
ཐོན་སྐྱེད་དང་ བཟའ་འཐུང་ཉེན་སྲུང་ཚུ་ ཆུ་ཡོད་མེད་དང་ ཆུའི་ཉེན་སྲུང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ལོ་རེ་ནང་ 
མི་རེ་ལུ་ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་མཐོ་ཤོས་ མི་ཊར་ཀིཝབ་༩༤,༥༠༠ (འབྲུག་ཆུའི་གནས་སྟངས་༢༠༡༨) ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ས་འི་ཆགས་ཚུལ་དང་ 
བསིལ་དོད་གནས་སྟངས་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མི་སྡེའི་གནས་རིམ་ནང་ ཞིང་ཆུ་དང་ འཐུང་ཆུའི་རྐ་ཐབོ་ནི་འདི་ གདོང་ལན་ཅན་ཅིག་སྦེ་ལུས་
ཏེ་ཡོད།  

བཟའ་འཐུང་རང་འདོངས་ཀྱི་ སོ་ནམ་ལས་ཚན་གྱི་རྒྱ་ཆེར་གྱི་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ ནུས་
ཤུགས་ཅན་དང་ ཡུན་བརྟན་གྱི་ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་དང་ལྡན་པའི་རྒྱུན་བརྟན་དང་ ཐོན་ཁུངས་ཆེ་བའི་སོ་ནམ་ལས་ཚན་གྱི་རེ་བ་སྐྱེད་དེ་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ བསིལ་དོད་གནས་སྟངས་དང་མཐུན་པའི་ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་དང་ ཞིང་ཆུ་ལྡན་
པའི་ཞིང་ལཱ་གསར་བཟའོི་དོན་ལུ་ མི་ལོ་-༡༥ གི་དང་ལེན་གསལ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་གསར་
བརྩམས་འབད་ནུག།  

འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་འགན་དབང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་ ‘ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་’ཀྱི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། རྩིས་ཞིབ་འདི་ཡང་ མངོན་མཐོ་རྩིས་ཞིབ་
གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱི་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་ཡདོ་པའི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་སྟནོ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། 
ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་འདི་ཡང་ བོ་གཏད་ཚུགསཔ་དང་ ལངམ་ དེ་ལས་ ཡུན་བརྟེན་ཅན་གྱི་ཞིང་ཆུའི་ལམ་
ལུགས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་དང་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ནང་ ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དནོ་སྨིན་ཚུ་ངེས་ཐག་གཅད་ནི་གི་ སྤྱིར་བཏང་གི་
རྩིས་ཞིབ་དམིགས་ཡུལ་བཞག་ཐགོ་ལས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་འདི་ ལས་སྡེ་གཙོ་བོ་སྦེ་བཞག་ཐོག་ལས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ལས་ 
༢༠༡༩-༢༠ ཚུན་ཡུན་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་བརྩིས་
ཏེ་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་དང་ཡང་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ཡི། སྡེ་ཚན་གྱིས་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ དམིགས་བསལ་གྱི་
རོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་ཚུ་ དེ་ལས་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གྲ་སྒྲིག་འབད་མི་ ཐོ་ཚུ་ལས་གདམ་འཐུ་འབད་མི་ཞིང་ཆུའི་ལས་འཆར་ཚུ་ནང་ཞིབ་
དཔྱད་འབད་ཡི།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནརོ་འཁྲུལ་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་ཞིབ་རོྟག་ཚུ་ 
བཅུད་བསྡུས་ཐོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ  

1. ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་གཅིག་སྒྲིལ་འཛིན་སྐྱོང་བསར་སོད་འབད་ནིའི་ནང་ གཙུག་སྡེའི་རིམ་སྒྲིག་ལངམ་སྦེ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ 
སྲིད་བྱུས་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་དནོ་སྨིན་ཅན་གྱི་བཟོ་སྐྲུན་དང་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་
ནང་བར་ཆད་རྐྱབ་སྟེ་འདུག།  



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

2 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

2. ཆུ་གཞོང་གཙོ་བོ་ག་རའི་དོན་ལུ་ ཆུ་གཞོང་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་གཞི་བཙུགས་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཆུ་གཞོང་གི་ཚད་
གཞི་ཁར་ ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་གཅིག་སྒྲིལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐབས་ལམ་གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བས། ཝང་ཆུའི་ཆུ་གཞོང་ཚོགས་
ཆུང་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཝང་ཆུའི་དོན་ལུ་ ཆུ་གཞོང་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་བཟོ་ཡོད་རུང་ འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་
འདི་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གཅིག་སྒྲིལ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་མཐུན་མ་འབད་བས། དེ་གིས་སྦེ་ ཆུའི་ཉེན་
སྲུང་གི་དོན་ལུ་ ཆུ་གཞོང་གི་ཚད་གཞི་ཁར་ ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་གཅིག་སྒྲིལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐབས་ལམ་གཞི་བཙུགས་འབད་
དགོ་པའི་ དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་འདི་གྲུབ་མ་ཚུགས་པས།  

3. ཞིང་ཆུའི་ལས་འཆར་ག་རའི་དོན་ལུ་ ཆུ་ལག་ལེན་གྱི་ཚོགས་པ་གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་དེ་གིས་ ས་གནས་
གཞུང་གི་གནས་རིམ་ནང་ ཞིང་པ་གཙོར་བཏནོ་ཞིང་ཆུ་གོང་འཕེལ་དང་ ཞིང་ཆུའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་གི་བདག་དབང་རྩ་
བརྟན་བཟོ་ནི་གི་ སྲིད་བྱུས་དང་ཁྲིམས་བཟོའི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ ཡུན་རིང་གི་འབད་བརོྩན་ཅིག་འབད་ལུས་ནི་ཨིན་པས།  

4. རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་ལོ་༡༥ འི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་དང་ ལམ་སྟོན་
ཅིག་ཨིན་མི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་འདི་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ཚུ་དང་འབྲེལ་མཐུན་མ་བཟོ་བས། དེ་གིས་
འབད་ འཆར་གཞི་ནང་རེ་འདུན་སྐྱེད་དེ་ཡོད་མི་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་དང་ ཞིང་ཆུ་གསརཔ་བཟོ་ནི་གི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་
གཞི་བཙུགས་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་གྱི་
དམིགས་དོན་ཚུ་ལུ་བར་ཆད་རྐྱབ་ནུག།  

5. ཡུན་རིང་གི་འོས་འབབ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞིང་ཆུའི་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་ སྣ་ཚོགས་ལཱ་གི་འོས་འབབ་ཞིབ་འཇུག་
མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ལག་ལེན་མེདཔ་དང་ སྐྱོན་ཅན་ སྣང་མེད་སྦེ་བཞག་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ སྤུས་ཚད་ཞན་པའི་
གནད་དོན་མང་རབས་ཅིག་བྱུང་སྟེ་འདུག།  

6. ཞིང་ཆུའི་འཕྲུལ་རིག་ཚུ་གི་ཞིབ་འཚོལ་དང་ གསར་བཟོའི་ནང་ཚད་ལྡང་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ཞིབ་འཚོལ་དག་པ་ཅིག་གི་
མོ་བཏབ་ལས་འགུལ་ཚུ་ སྒྲུབ་མཚུགསཔ་དང་ དགོས་དོན་ཚུ་སྒྲུབ་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་སྟེ་འདུག།  

7. ཞིང་ཆུའི་རྟེན་གཞི་གི་སྤུས་ཚད་དང་ བཟོ་བཀོད་ ཚུལ་མིན་གྱི་གསར་བཟོ་དང་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་
ཚུ་ཡང་ཡོདཔ་ལས་ འདི་གིས་ ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་ལག་ལེན་དང་ ཕན་པ་ དེ་ལས་ ཡུན་བརྟན་ཧིང་
ཚུ་སྣང་ཆུང་བཟོ་སྟེ་འདུག།  

8. སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ ཡང་ན་ རོང་ཁག་ཚུ་དང་ རྒེད་འོག་ཚུའི་ནང་ ཞིང་ཆུའི་ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་ཆ་ཚངམ་སྦེ་རྒྱུན་སྐྱོང་
འབད་དེ་མིན་འདུག། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལུ་གསར་བཟོ་འབད་མི་ཞིང་ཆུའི་སབ་ཁྲའི་དཔེ་དེབ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལས་དུས་
མཐུན་མ་བཟོ་ནུག། ཞིང་ཆུའི་བརྡ་དནོ་ཚང་འགྲིག་མེད་མི་དེ་གིས་ ཞིང་ཆུའི་ལས་འཆར་ཚུ་གི་ཚུལ་མཐུན་གྱི་འཆར་གཞི་
བརྩམ་ནི་དང་ ལྟ་རོྟག་འབད་ནི་ དེ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ནང་བར་ཆད་རྐྱབ་སྟེ་འདུག།  

9. ཞིང་ཆུ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་ནང་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ སྔར་སལོ་ཆུ་བགོ་བཀྲམ་གྱི་ལག་ལེན་དར་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་
བཟུམ་མའི་ལག་ལེན་ཚུ་གིས་ ཆུ་འད་མཉམ་སྦེ་བགོ་བཀྲམ་མི་འབད་ནི་དང་ ཆུའི་བཅའ་ཡིག་ནང་ལུ་ མི་སེར་ག་ར་ལུ་ 
ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་དབང་ཆ་འད་མཉམ་ཡོདཔ་སྦེ་འཁོད་དེ་ཡོད་རུང་ ཆུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ ཞིང་ཆུ་འད་
མཉམ་སྦེ་མ་ཐོབ་བཟོ་ནི་ཨིན་པས།  

ཞི་ཆུའི་ལམ་ལུགས་གསར་བཟོ་དང་འཛིན་སྐྱོང་ཡར་དག་གཏང་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གྲོས་འདེབས་དགུ་
བཀོད་དེ་ཡདོ་ས་ལས་ དག་པ་ཅིག་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ  



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

3 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

1. རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་གསར་བཟོ་འབད་ནི་ནང་ ཡུན་གནས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་དང་ 
འབྲེལ་མཐུན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་མཁོ་སོད་འབད་ནི་དང་ འབྲེལ་ཡོད་མང་རབས་ཅིག་གི་ལག་ལེན་དང་ གཙོ་རིམ་གཅིག་
བསོམས་འབད་ནི་ནང་ཡང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་གཅིག་
བསོམས་ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་འདི་ མགྱོགས་སུ་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་ནང་བཙུགས་དགོ།  

2. ལས་ཚན་གྱི་ཡར་སྐྱེད་དང་ ཞིང་ཆུའི་གོང་འཕེལ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་
སྲིད་བྱུས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ རྒྱལ་ཡངོས་ཀྱི་དམིགས་
ཡུལ་ བཟའ་འཐུང་རང་འདོང་དང་ཉེན་སྲུང་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ མ་འོངས་ ཐབས་བྱུས་ཚུ་བཟོ་དགོཔ་འདུག།  

3. ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་ཡུན་བརྟན་དང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལག་ལེན་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་
དོན་ཚུ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཞིང་ཆུའི་ལས་འཆར་གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བའི་གོང་ལས་ སྣ་ཚོགས་ལཱ་གི་
འོས་འབབ་བརྟག་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་དགོས་མཁོ་ བསྟར་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐབས་ལམ་གཞི་
བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག།  

4. ཆུའི་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལུ་ མི་སེར་ག་ར་ལུ་དབང་ཆ་འད་མཉམ་ཡོད་པའི་ནང་དོན་འདི་བསྟར་སོད་འབད་ཐབས་ལུ་ ལག་ལེན་
འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་ ད་ལྟོ་ཡདོ་པའི་ཞིང་ཆུ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདུག། གལ་སྲིད་
འད་མཉམ་མེདཔ་སྦེ་མཐོང་པ་ཅིན་ འོས་ལྡན་གྱི་ཐབས་བྱུས་གསར་བཟོ་འབད་དེ་ བསྟར་སོད་འབད་དགོ།  

5. རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་ཨམ་གྱི་དགོས་མཁོ་ལྟར་དུ་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་
ཐུག་ལས་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ འོས་ལྡན་གྱི་འཕྲུལ་རིག་ཚུ་གི་འཚོལ་ཞིབ་དང་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་དང་ ས་དབྱིབས་གཟར་
དགས་ཡོད་མི་དང་ སའི་གནས་སྟངས་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཆུའི་རྐ་དང་ ཆུ་གཡུར་རྐྱབ་ནི་ གནོད་སྐྱོན་ འཛག་ཐོན་ དེ་ལས་ 
ཆུ་མ་ལང་པའི་གདོང་ལེན་འབྱུང་མི་ཚུ་བསལ་ཐབས་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་དགོ། 
  

6. སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཆུ་ལག་ལེན་ཚོགས་པ་ཚུ་ གཞུང་འབྲེལ་ཐགོ་ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ནང་ཕན་འདེབས་འབད་
དགོཔ་དང་ ལག་ལེན་པ་ཚུ་གྲལ་གཏོགས་འབད་དེ་ ལག་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་དང་ 
སོ་ནམ་ཞིང་པ་གཙོ་བཏོན་ཐབས་ལམ་ ཡར་དག་བཟོ་ནིའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཐབས་ལུ་ འབྲེལ་
མཐུན་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་ དེ་ལས་ ལྟ་རོྟག་གི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ལུགས་མཐུན་བཟོ་དགོཔ་འདུག། 

  

7. ཚང་འགྲི་འབད་ཡདོ་པའི་ཞིང་ཆུའི་ཐོ་གཞུང་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་ཞིང་ཆུའི་རྟེན་གཞི་བཟོ་ནི་ནང་ ཁག་
ཆེ་དགས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ནགས་ཚལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཚད་ལྡན་གྱི་གཞི་བཀོད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་བརྡ་དོན་
འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ནང་ གཙོ་ཅན་གྱི་འགན་ཁུར་འབག་དགོཔ་དང་ གནས་རིམ་སྣ་ཚོགས་ཁར་ འཁྲིལ་བསྟུན་གྱི་ལཱ་བཀོད་
རྐྱབ་དགོཔ་འདུག།  

ཆད་སྐྱོན་བྱུང་མི་ཚུ་ཡང་གཙོ་བོ་ར་ ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ གཅིག་བསོམས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ནང་ 
གཙུག་སྡེའི་སྒྲིག་བཀོད་དང་ ཐབས་ལམ་མེད་མི་དང་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་
ཆུའི་སྲིད་བྱུས་ཨམ་དང་མ་མཐུནམ་ ཞིང་ཆུའི་ལས་འཆར་ཚུ་གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བའི་གོང་ལས་ སྣ་ཚོགས་ལཱ་གི་འོས་འབབ་ཞིབ་
འཇུག་མ་འབདཝ་ དེ་ལས་ ཞིང་ཆུའི་ལས་འཆར་ཚུ་གི་བརྡ་དོན་ ཚང་འགྲིག་སྦེ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།    



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

4 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

 

ལེའུ་དང་པ།     རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྐོར།        
འགན་དབང་། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ‘ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་’འདི་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་
༢༥.༡ ནང་ དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དནོ་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་སྐོར་ལས་ རྩིས་ཞིབ་དང་སྙན་ཞུ་
འབད་ནི་གི་འགན་དབང་དང་འཁྲིལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡདོཔ་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།  

གནས་ཚད།  

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

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དམིགས་དནོ་ཚུ།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ‘ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་’ འདི་ བོ་གཏད་ཚུགསཔ་དང་ལངམ་ དེ་
ལས་ ཡུན་བརྟན་གྱི་ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་བཟོ་སྐྲུན་དང་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ངེས་གཏན་བཟོ་ཐབས་ཀྱི་
སྤྱིར་བཏང་གི་དམིགས་དནོ་བསྐྱེད་བའི་ཁར་ གཤམ་གསལ་ཡན་ལག་གི་དམིགས་དོན་ཚུ་གིས་ལྷན་ཐབས་འབད་དེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ཡོདཔ་ཨིན།  

༡) བོ་གཏད་ཚུགས་པའི་ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ འཆར་གཞི་བརྩམ་ཏེ་ གོང་འཕེལ་གཏང་
ཐབས་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་གཙུག་སྡེའི་གཞི་བཀོད་ཅིག་ཡདོ་མེད་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི།  

༢) ཞིང་ཆུའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ལངམ་སྦེ་སོད་དེ་ཡོད་མེད་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི། དང་ 

༣) ཞིང་ཆུའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ཡུན་བརྟན་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ཀྱི་སྒོ་ལས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཡོད་
མེད་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།  



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

5 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ།  

རྩིས་ཞིབ་འདི་གི་དནོ་ལས་ ‘ལམ་ལུགས་གཞི་བཞག་’ དང་ ‘གྲུབ་འབྲས་གཞི་བཞག་’ གི་ཐབས་ལམ་གཉིས་མཉམ་བསོམས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ཡདོཔ་ཨིན། ཐབས་ལམ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་དང་འཛིན་
སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་དང་གཞི་བཀོད་ དེ་ལས་ བྱ་རིམ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡདོཔ་ཨིན། ལམ་ལུགས་གཞི་བཞག་གི་ཐབས་ལམ་འདི་ 
གྲལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་ཁེ་གྱོང་ལན་མི་ས་མང་ཚུ་གི་བར་ན་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་པའི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་བརྩིས་པའི་
ཞིང་ཆུ་ཚུ་ གོང་འཕེལ་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་བྱ་རིམ་ཚུ་ཧ་གོ་ཐབས་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། གྲུབ་འབྲས་གཞི་བཞག་གི་ཐབས་ལམ་
འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཚུ་ནང་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་དམིགས་ཚད་དང་ ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་གི་དམིགས་དནོ་ཚུ་
གྲུབ་ཡོད་མེད་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། 

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད།  

རྩིས་ཞིབ་འདི་ནང་ སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་དང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ དེ་ལས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ཚུ་གིས་བསར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ཞིང་
ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་འཆར་འགོད་ བཟོ་སྐྲུན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་རྣམ་པ་ཚུ་འགབ་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་རོང་ཁག་༡༡ (བུམ་
ཐང་ དར་དཀར་ན་ མོང་སྒར་ སྤ་རོ་ པདྨ་དགའ་ཚལ་ སྤུ་ན་ཁ་ རྩི་རང་ བཀྲིས་བསྒང་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ ཀྲོང་གསར་དང་དབང་
འདུས་ཕོ་བྲང་) ནང་ཡོད་པའི་ཞིང་ཆུའི་ལས་འཆར་༡༥༡ ནང་ལྟ་ཞིབ་འབད་ཡདོཔ་དང་ དེ་ཚུ་ཡང་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཚུ་ལུ་
གཞི་བཞག་སྟེ་གདམ་འཐུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  

༡) ལོ་ཐོག་བཏབ་བཏུབ་པའི་ཞིང་ས། (ཨེ་ཀར་ནང་)  

༢) ཞིང་ཆུ་ལག་ལེན་ས་ཁོངས་ཡོངས་བསོམས་(ཨེ་ཀར་ནང་)  

༣) གུང་/ཁེ་ཕན་པའི་གྱངས་ཁ།  

༤) ཟད་འགྲོ། 

༥) བཀོལ་སོད་འབད་མ་བཏུབ་པའི་ལས་འཆར་ཚུ།  

༦) བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་ནང་འཐནོ་ཡོད་པའི་འབྱུང་གྲངས།  

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་བརྡ་དོན་ཚུ་བསྡུ་ལེན་དང་དབྱེ་དཔྱད་ དེ་ལས་ མཐའ་བཏོག་ནིའི་དནོ་ལས་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་

དམིགས་བསལ་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡདོཔ་ཨིན།  

༡) ཡིག་ཆས་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ནང་དནོ་དཔྱད་ཞིབ་: རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་གི་ཆུའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ 

ཅན་མ་ འབྲུག་གི་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་༢༠༠༧ ཅན་མ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༢ ཅན་མ་ ཆུའི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

6 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

༢༠༡༤ ཅན་མ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པ་དང་ ༡༢ པ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་༢༠༡༦ ཅན་མ་  རྒྱལ་ཡོངས་

ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་གཅིག་སྒྲིལ་འཆར་གཞི་༢༠༡༦ ཅན་མ་ ཝང་ཆུའི་ཆུ་གཞོང་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་༢༠༡༦ ཅན་མ་ རྒྱལ་

ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་༡༩༩༣ ཅན་མ་ ཞིང་ཆུའི་བཟོ་ལས་ལག་དེབ་༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་ ཞིང་ཆུ་དང་

འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་གཞན་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  

༢) དངོས་འབྲེལ་ཞིབ་དཔྱད་: རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཞིང་ཆུ་ལས་འཆར་ཚུའི་གནས་སངས་ཚུ་ དངོས་མཐོང་སྦེ་

ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རོང་ཁག་༡༡ གི་རྒེད་འོག་༥༠ ནང་ ཞིང་ཆུ་ལས་འཆར་༡༥༡ ལྟ་ཞིབ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

༣) དྲི་བ་དྲིས་ལན་དང་གྲོས་བསྡུར་: ས་གནས་ནང་ལྟ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོ་ནམ་ཞིབ་འཚོལ་དང་གོང་

འཕེལ་ལྟེ་བའི་(ཝེང་ཁར་དང་ས་ཇོ) ལས་བྱེདཔ་དང་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ དེ་ལས་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ དྲི་བ་དྲིས་

ལན་དང་གྲོས་བསྡུར་ཚུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། དྲིས་ལན་དང་གྲོས་བསྡུར་ཚུ་ཡང་ ལམ་ལུགས་ནང་བྱུང་སྟེ་ཡདོ་པའི་ ད་ལྟོའི་ལུགས་

སོལ་དང་ལག་ལེན་ དེ་ལས་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་གྱི་ཐབས་ཤེས་དང་ གདོན་ལན་ ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ངོས་བཟུང་འབད་དེ་ དབྱེ་ཞིབ་

འབད་ནིའི་དམིགས་ཡུལ་བསྐྱེད་དེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།  

༤) གནས་སྡུད་དཔྱད་ཞིབ་: རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གནས་སྡུད་ཚུ་ ཨེམ་ཨེསི་ཨེཀ་སེལ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་

དཔྱད་ཞིབ་འབད་དེ་ཡོད། གནས་སྡུད་ཚུ་ གཙོ་བོ་མིན་པའི་གཞན་མི་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ལས་ བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

7 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

 

ལེའུ་གཉིས་པ།        ངོ་སོད།  
རྒྱབ་ཁུངས། 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཁམས་དཔལ་འབྱརོ་གནས་སངས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་དང་བསྟུན་ བཟའ་འཐུང་ཉེན་སྲུང་དང་ལནམ་སྦེ་འགྱུར་ཐབས་འདི་ འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙོ་རིམ་ཆེ་ཤོས་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་གཅིག་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པ་དང་ ༡༢ པའི་ནང་ བཟའ་
འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་ལུ་དམིགས་བསལ་གྱིས་དྲན་གཏད་འབད་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་རིམ་གྲུབ་འབྲས་གཞི་དོན་ཅིག་སྦེ་ངོས་
འཛིན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ནང་ བཟའ་འཐུང་ཉེན་སྲུང་དང་ཡུན་བརྟན་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་རིམ་གྲུབ་འབྲས་གཞི་དོན་- ༣ པམ་
སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལས་དོན་བརྡ་སོན་གཙོ་བོ་དེ་ ཆུམ་བརྩི་པའི་འབྲུ་ས་རང་མགོ་རང་འདྲོང་འདི་ཨིན་པས། འདི་བཟུམ་སྦེ་
ར་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ བཟའ་འཐུང་དང་ཟས་བཅུད་ཅན་ཉེན་སྲུང་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་རིམ་གྲུབ་འབྲས་གཞི་དོན་༨ 
པ་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་༢ པ་ (བཀྲེས་སྐོམ་རྩ་མེད) དང་འབྲེལ་མཐུད་འབད་དེ་འདུག། དེ་
ལས་ ཡུན་བརྟན་གྱི་འཐུང་ཆུ་ (ཞིང་ཆུ་ཚུ་བརྩི) དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་རིམ་གྲུབ་འབྲས་གཞི་དོན་༡༧ པ་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ཡུན་
བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་༦ པ་ (འཐུང་ཆུ་གཙང་ཏོག་ཏོ་དང་གཙང་སྦྲ་) དང་འབྲེལ་མཐུད་འབད་དེ་འདུག།  

སྤྱི་ལོ་༡༩༩༢ ལུ་བཟོ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལུ་ བཟའ་འཐུང་ཉེན་སྲུང་དང་དཔལ་འབྱོར་གོང་
འཕེལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་འབད་བའི་སྒྱུར་འབྲས་ཅན་དང་ཡུན་བརྟན་གྱི་ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་དང་གཅིག་ཁར་རྒྱུན་བརྟན་དང་གྲུབ་འབྲས་ཅན་གྱི་
སོ་ནམ་ལས་ཚན་ཅིག་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ་བསྐྱར་བཟོ་དང་དུས་མཐུན་འབད་ནུག། སྲིད་བྱུས་འདི་གིས་ གནས་རིམ་ག་རའི་ནང་གཙུག་
སྡེ་ཚུའི་བར་མཉམ་འབྲེལ་དནོ་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ ཞིང་ཆུའི་རྟེན་གཞི་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་
ཐབས་ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་པ་གཙོ་བཏནོ་གྱི་ཐབས་ལམ་བཏོན་དགོ་པའི་བརྡ་སྐུལ་འབད་དེ་འདུག། ད་རུང་འདི་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཞིང་
ཆུའི་ཐོག་ལས་ལོ་ཐོག་གི་ཐོན་སྐྱེད་སམོ་དང་ས་ཁག་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཐབས་ལུ་ བོ་གཏད་ཚུགསཔ་དང་འཇོན་ཚད་དང་ལན་པའི་ཆུ་ལག་
ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐབས་ཤེས་ས་ཚོགས་ཚུ་བཏོན་དགོ་པའི་བརྡ་སྐུལ་ཡང་འབདཝ་ཨིན་པས།  

འབྲུག་གི་ཆུའི་གནས་སངས་༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ མི་རེ་ལུ་ ལོ་རེ་ ཀིའུ་བིཀ་མི་ཊར་༩༤,༥༠༠ སྦེ་འབྲུག་ལུ་མི་རེའི་ཆུའི་
ཐོན་སྐྱེད་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་གྲལ་ལས་གཅིག་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ཞིང་ཆུའི་དོན་ལས་ ཆུའི་རྐ་བཏོན་ནི་འདི་  ཆུ་རྐ་འཛིན་སྐྱོང་ལངམ་སྦེ་
མེདཔ་ རྟེན་གཞི་གོང་འཕེལ་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་ལངམ་སྦེ་མེདཔ་ དེ་ལས་ གཞུང་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ནང་ཡོད་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གདོང་ལན་ཅིག་སྦེ་ལུས་ཏེ་འདུག།   

ཆུམ་འདི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་བཞེས་སྒོ་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིནམ་དང་ དེ་ སྤུས་ཚད་དང་ལན་པའི་ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལུ་ཤུགས་སྦེ་
བརྟེན་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ཞིང་ཆུའི་ལས་འཆར་ཚུ་ལག་ལེན་རྒྱ་ཆེ་སུ་ཡོད་རུང་ ཆུམ་གྱི་ཞིང་ལཱ་ལུ་གཙོ་
བོར་བཏོན་ཏེ་བཟོ་ནུག། བཟའ་འཐུང་ཉེན་སྲུང་གི་གནས་ཚད་ནང་ལྷོད་ཐབས་ལུ་ ཞིང་ཆུ་འདི་ གཞུང་གི་གཙོ་རིམ་ཅིག་སྦེ་གནས་ཏེ་



(Source: 2019 Gewog Agriculture Statistics: in support of planning and developmental activities for agriculture sector, July 2020) 
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ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

8 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

འབད་རུང་ ཞིང་ཆུའི་ཡན་ལག་གི་ལས་ཚན་ཚུ་ནང་ ཨ་རྟག་ར་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཉུང་སུ་དང་ རིན་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལས་
ཚན་གྱི་ནང་འཁོད་ དམིགས་པ་ལངམ་སྦེ་མ་གཏད་པར་འདུག།  

པར་རིས་༡ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་ སོ་ནམ་ཞིང་ས་ལག་ལེན་གྱི་གནས་སྡུད་ (༢༠༡༩) དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ འབྲུག་
ལུ་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་༥༦,༠༦༩ (ལོ་ཐོག་བཏབ་བཏུབ་པའི་ཞིང་ས་ལས་བརྒྱ་ཆ་༢༡) ཆུ་ཞིང་སྦེ་དབྱེ་སྟེ་ རོང་ཁག་སོ་སོ་ཚུ་ནང་བགོ་བཀྲམ་
འབད་དེ་འདུག། ཆུ་ཞིང་བསོམས་ལས་ ད་ལྟོ་ ཨེ་ཀར་༣༡,༥༧༤ ཆུམ་གྱི་ཞིང་ལཱ་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་དང་འཁྲིལ་བའི་བགོ་
བཀྲམ་ཚུ་ པར་རིས་༢ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡདོ།  

 

རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་ འབྲུག་ལུ་གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཞིང་ཆུ་
དབྱེ་བ་གཉིས་འདུག། 

༡) མི་སྡེ་གིས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་པའི་ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས། (CMIS) དང་  

ཨེ་ཀར་༥༦,༠༥༩ ཆུ་
ཞིང་ལུ་དབྱེ་ཡདོཔ། 

       སྤུ་ན་ཁ།  

ཆུ་ཞིང་ཚད་གཞི་མཐོ་
ཤོས།
     བུམ་ཐང་།  

ཆུ་ཞིང་ཚད་གཞི་དམའ་
ཤོས། 

པར་རིས་༡ པ་: རོང་ཁག་དང་འཁྲིལ་བའི་ཆུ་ཞིང་བགོ་བཀྲམ། (ཨེ་ཀར་ནང་) 

ཨེ་ཀར་ ༣༡,༥༧༤ 
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཚུན་ རེད་བཏབ་
ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་བསོམས། 

ཀེ་ཇི་ ༤༩,༦༢༢,༩༢༡  
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ལུ་རེད་ཀྱི་ཐོན་
སྐྱེད་བསོམས།  

༤༤% 
རེད་བཏབ་ཡོད་པའི་ཆུ་
ཞིང་། 

པར་རིས་༢ པ་: རོང་ཁག་དང་འཁྲིལ་རེད་བཏབ་ཡདོ་པའི་ས་ཁོངས། (ཨེ་ཀར་ནང་) 



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

9 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

༢) ལས་སྡེ་གིས་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་དེ་མི་སྡེ་གིས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་པའི་ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས། (ACMIS)  

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་རྙིང་ཤོས་འདི་ མི་སྡེ་གིས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་པའི་ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཨིན་པས། འདི་སོ་ནམ་
ཞིང་པ་ཚུ་གིས་འགན་ལེན་འབད་དེ་ ས་གནས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཁོང་ར་གིས་
བཟོ་བསྐྲུན་དང་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཨིན་པས། འདི་བཟུམ་མའི་ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ནང་ གཞུང་གི་འགན་ཁུར་འདི་ མ་དངུལ་འབྲུག་
གཞུང་དང་ཡང་ན་ གྲོགས་རམ་ལས་འགུལ་ཚུ་ལས་ ཉམས་བཅོས་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་ དེ་ལས་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ཨིན་པས། མི་སྡེ་
གིས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་པའི་ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་བཟོ་ནིའི་ནང་ལུ་ གཞུང་ལྟེ་བའི་ལཱ་འགན་ཚུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་ལཱ་འགན་དང་ཕདཔ་
ད་ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་མེདཔ་ཨིན། ལོག་ཅིག་ལས་ ལས་སྡེ་གིས་བཟ་ོབསྐྲུན་འབད་དེ་མི་སྡེ་གིས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་པའི་ཞིང་ཆུའི་ལམ་
ལུགས་ཚུ་ གཞུང་གིས་བཟོ་སྐྲུན་མཛད་དེ་ མི་སྡེ་ལུ་རྩིས་སོད་དང་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་བཅུག་པའི་ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཅིག་ཨིན།  

ད་ལྟ་ོགནས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཞིང་ཆུའི་ཐབས་ལམ་ཚུ།  

འབྲུག་གི་རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐནོ་སྐྱེད་གྲངས་རྩིས་༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ད་ལྟོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་
ཞིང་ཆུའི་ཐབས་ལམ་གསུམ་གནས་ཏེ་འདུག།  

1. ཁ་ཐགོ་ཞིང་ཆུ་: འདི་ཆུ་ཚུ་ཞིང་ག་རའི་ནང་ བླུག་སྟེ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཞིང་གི་
ཁ་ཐོག་ཁར་ཆུ་ཚུ་བླུག་བཞག་པའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན། འབྲུག་ལུ་ཆུམ་གྱི་ལོ་ཐོག་བཙུགས་མི་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ ཐབས་
ལམ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། (བརྒྱ་ཆ་༨༩)  

2. ཆུ་གཏརོ་ཞིང་ཆུ་: འདི་ ཆུ་ཚུ་ལོ་ཐགོ་ནང་ ཆུ་གཏོར་བཙིར་ཁ་ཚུའི་ཐོག་ལས་མ་བླུག་པའི་ཧེ་མ་ ཆུ་ཚུ་ ཆུ་དུང་འབྲེལ་མཐུད་
ནང་ལས་གནོན་ཤུགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་འངོ་མི་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན། འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཁྱབ་ཆེ་བའི་ཐབས་ལམ་གཉིས་པམ་
ཨིན། (བརྒྱ་ཆ་༩) 

3. ས་གནས་འཁྲིལ་བཅོས་ཞིང་ཆུ་: ལས་འཆར་འདི་ནང་ལུ་ ཆུ་ཚུ་ཆུ་དུང་འབྲེལ་མཐུད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཧེ་མ་ལས་ཚད་གཞི་བཟོ་
ཡོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་གནོན་ཤུགས་ཉུང་སུ་སྦེ་ ལོ་ཐོག་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ ཆུ་ཨ་ཙི་རེ་བླུགཔ་ཨིན།  དཔེར་ན་ ཆུ་ཐིགས་
དང་ ཞིང་ཆུ་ཆུང་བ། འདི་ འབྲུག་ལུ་ ཁྱབ་ཆེ་བའི་ཐབས་ལམ་གསུམ་པམ་ཨིན། (བརྒྱ་ཆ་༢) 

ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་བཟ་ོསྐྲུན་དང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་བྱ་རིམ། 

འགན་ཁག་འཁྲི་བའི་གཙུག་སྡེ་ཚུའི་གནས་རིམ་སོ་སོ་ནང་ ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་དང་ཉམས་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་བྱ་རིམ་དེ་ 
པར་རིས་༣ པའི་ནང་གསལ་སནོ་འབད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན།  
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ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

10 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

པར་རིས་༣ པ་: ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་བཟ་ོསྐྲུན་དང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

 
 

པར་རིས་༣ པའི་ནང་གསལ་སནོ་འབད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཞིང་ཆུའི་ལས་འཆར་གསརཔ་ ཡང་ན་ གནས་ཡདོ་ཚུ་ཉམས་བཅོས་འབད་དགོ་
པའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ ཁེ་ཕན་པ་ཚུ་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་སྤྱི་འོག་གི་གནས་རིམ་ནང་ལས་འོངམ་ཨིན་པས། ཁེ་ཕན་ཐོབ་མི་ཚུ་གིས་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་
ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྒེད་འོག་གཙོ་རིམ་སྒྲིག་སྟེ་ བཟོ་སྐྲུན་དང་ ཡང་ན་ ཉམས་བཅོས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ཞིང་ཆུའི་ལས་འཆར་ཚུ་གདམ་
འཐུ་འབདཝ་ཨིན་པས། གལ་སྲིད་བཟོ་སྐྲུན་དང་ ཡང་ན་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ཚུའི་ཁྱད་རིག་དང་མ་དངུལ་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་རྒེད་འོག་
བདག་སྐྱོང་ལུ་མེད་པ་ཅིན་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཚུ་ལུ་ ཕུལཝ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལཱ་གི་ཁྱད་རིག་དང་མ་དངུལ་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་
རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཚུ་ལུ་ཡང་མེད་པ་ཅིན་ ལྟེ་བའི་སྒོ་ལས་བསར་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན་པས།  

ཞིང་ཆུའི་ལས་འཆར་ཚུ་བཟ་ོསྐྲུན་དང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ཟད་འགྲོ། 

 

 

 

 

 

 

 

 

ཟད་འགྲོ་ཚུ་ འབྲུག་གཞུང་གི་མ་དངུལ་དང་ ཕྱིའི་གྲོགས་རམ་དངུལ་ལས་གཏང་སྟེ་འདུག།  

པར་རིས་༤ པ་: ཞིང་ཆུ་ལུ་ཟད་འགྲོ་གནས་ཡདོ་མི།  
འདས་པའི་རྩིས་ལོ་ལྔ་ནང་ ཟད་འགྲོ་
བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༢,༡༧༦.༩༨༠ གཏང་ཡོདཔ།  



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

11 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢,༡༧༦.༩༨ 
million དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡,༣༥༠.༢༠ 

million 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༨༢༦.༧༨ 

million 
བརྒྱ་ཆ་༦༢.༠༢ ཕྱིའི་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ལས་གཏང་ཡོདཔ། 

 

མ་དངུལ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས། 

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་། 
སོ་ནམ་གོང་འཕེལ་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་མ་དངུལ། (IFAD) 
ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོགས་རམ། རྒྱ་གཞུང་། (GOI PTA) 
ཡུ་རོབ་གཅིག་བསོམས་ཚོགས་པ། (EU) 
ཇ་པཱན་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐུན་འབྲེལ་ལས་སྡེ། (JICA) 
ཧེལ་ཝེ་ཊཱསི།  
རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་བཞིན་གནས་སངས་མཐུན་རྐྱེན། (GEF) 
སྔོ་ལྗང་ས་གཤིས་མ་དངུལ། (GCF) 
 

ཐིག་ཁྲམ་༡ པ་: གྲོགས་རམ་གནང་མི་ཚུའི་ཐོ། 



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

12 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

 

ལེའུ་གསུམ་པ། རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རྟགོ་ཚུ། 
 

༡.  གཙུག་སྡེའི་སྒྲིག་ཆ།  

འབྲུག་གི་ཆུའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་དོན་༡༥ (ང་) ནང་ ‘ས་ཞིང་ལག་ལེན་དང་ ཞིང་ཆུ་ ཆུ་རྐའི་ས་ཁོངས་འཛིན་སྐྱོང་ ནགས་
ཚལ་ནང་གི་ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་ ཆུ་ས་འདམ་རབ ཆུ་འཛིན་ས་ཁོངས་ཚུ་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་’ གི་འགན་དབང་འདི་ སོ་ནམ་དང་ནགས་
ཚལ་ལྷན་ཁག་ལུ་འདུག།  དེ་ཡང་ ཞིང་ཆུ་འདི་ ཆུ་དང་ ས་གཞི་ དེ་ལས་ མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་
ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་དེ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་ཡདོ་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་ས་ཚོགས་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཞིང་ཆུའི་ལས་འཆར་གོང་འཕེལ་གྱི་
ལཱ་ཚུ་སྐྱོངམ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ཐིག་ཁྲམ་༢ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་དགོ་
པའི་དབང་སྐྱོང་གི་དབང་འཛིན་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་འདུག།  

ཐིག་ཁྲམ་༢ པ་: ཞིང་ཆུའི་ལས་འཆར་གྱི་གྲོས་ཐག་གཅད་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལག་ཆས་ཚུ།  

རིམ་ཨང་ མིང་གནས་ ཆ་འཇོག་ལོ་གྲངས། 
1 འབྲུག་གི་ཆུའི་བཅའ་ཁྲིམས། 2011 
2 འབྲུག་གི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས། (གསརཔ)  2007 
3 རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས། 2012 
4 འབྲུག་གི་ཆུའི་སྲིད་བྱུས། 2007 
5 འབྲུག་གི་ཆུའི་སྒྲིག་གཞི།  2014 
6 རྒྱལ་ཡོངས་ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་གཅིག་སྒྲིལ་འཆར་གཞི། (NIWRMP) 2016 
7 རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ། (NIMP) 2015 
8 ཞིང་ཆུའི་བཟོ་ལས་ཀྱི་ལག་དེབ།  2016 
9 རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་བྱ་རིམ་ལག་དེབ།  1993 

 

ཞིང་ཆུའི་རྟེན་གཞི་ཚུ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལས་ ད་ལྟོ་གནས་ཡདོ་པའི་གཙུག་སྡེའི་སྒྲིག་ཆ་ཚུ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཚུ་ འོག་ལས་མར་གྲོས་བཤད་འབད་དེ་
ཡོདཔ་ཨིན།  

༡.༡ ཆུའི་ཐནོ་སྐྱེད་གཅིག་སྒྲིལ་འཛིན་སྐྱོང་བསར་སདོ་འབད་ནིའི་ནང་ གཙུག་སྡེའི་རིམ་སྒྲིག་ལངམ་སྦེ་མེདཔ།  

ཀ) ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འདི་ གཞུང་དང་གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་ཚུ་བརྩིས་པའི་ཁེ་གྱོང་ལན་མི་ལེ་ཤ་གྲལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་ས་
མང་ཅན་གྱི་བརྗོད་དོན་ཅིག་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ཅོག་འཐད་པའི་ལཱ་ཚུ་འབད་ནི་དང་ གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་འབད་ནི་ལས་ 
བཀག་ཐབས་དང་ ཆུའི་ཐནོ་སྐྱེད་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་ནང་ རྒྱལ་ཡངོས་ཀྱི་གཙོ་རིམ་ཚུ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ ཆུའི་ལག་ལེན་དང་འབྲེལ་



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

13 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

བ་ཡོད་མི་ལས་ཚན་ག་རའི་ ལས་རིམ་དང་འཆར་གཞི་ དེ་ལས་ སྲིད་བྱུས་ཚུ་གཞུང་གི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་ནང་གཅིག་སྒྲིལ་
འབད་དེ་ཆ་འཇོག་འབད་དགོཔ་དེ་ ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཨིན། ཆུའི་སྲིད་བྱུས་༢༠༠༧ ཅན་མའི་ནང་ཡང་ ལས་ཚན་སོ་སོ་ཚུ་གི་བར་ན་
མཉམ་འབྲེལ་དང་གཅིག་སྒྲིལ་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཚུད་དེ་འདུག།  

ཁ) འབྲུག་གི་ཆུའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་དནོ་ཚན་༦ པའི་ནང་ དགོས་མཁོ་འདི་ངོས་འཛིན་འབདཝ་བཞིན་དུ་ ‘ཆུའི་ཐོན་
ཁུངས་ཚུ་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་གོང་འཕེལ་ འཛིན་སྐྱོང་ ཉམས་སྲུང་དང་ ཆུད་ཟོས་མ་བཏང་པར་སོད་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཆུའི་
འཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འཆར་གཞི་ ཅིག་བཀོད་སྒྲིག་འབད་ནི།’ ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག། དོན་ཚན་འདི་ གྲུབ་འབྲས་འཐོན་ཐབས་
ལུ་ ཆུའི་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ ཆུ་དབང་སྐྱོང་གི་དབང་འཛིན་ཚུ་ཆུའི་ཁ་ཚུའི་ནང་འཁོད་ལུ་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་འབད་དགོ་པའི་གསལ་
བཀོད་འབད་དེ་འདུག། གནད་དོན་འདི་གི་དོན་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ཆུ་གཞོང་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ ཆུ་གཞོང་
ཚོགས་ཆུང་གཞི་བཙུགས་འབད་ཐོག་ལས་ རང་སོའི་ཆུ་གཞོང་གི་ས་ཁོངས་ནང་འཁོད་ལུ་ ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་གཅིག་སྒྲིལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་
འཆར་གཞི་ཚུ་བརྩམ་ཏེ་བསར་སོད་འབད་ནིའི་ འགན་དབང་སོད་དེ་འདུག། ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་གཅིག་སྒྲིལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་གཙུག་སྡེའི་བཟོ་
བཀོད་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ ཆུ་གཞོང་གི་གནས་རིམ་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་མཉམ་འབྲེལ་ཡར་དྲགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ དགོས་མཁོ་མེད་པའི་
ལཱ་དང་ འབྲེལ་མཐུན་མེདཔ་ དེ་ལས་ ཁྱད་པར་ཚུ་ག་དེ་ཉུང་ཉུང་འབད་དགོ་པའི་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་འདུག།  

ག) འབྲུག་གི་ཆུའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མ་དང་འབྲུག་གི་ཆུའི་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༤ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ གཙང་ཆུའི་ཆུ་གཞོང་
ཚོགས་ཆུང་ཚུ་གི་དམིགས་བསལ་གྱི་ལཱ་འགན་ཚུ་ནང་ མི་སྡེ་གྲལ་གཏོགས་གོང་འཕེལ་གཏང་སྟེ་ གཙང་ཆུའི་ཆུ་གཞོང་འཛིན་སྐྱོང་
འཆར་གཞི་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཆུའི་ཐནོ་སྐྱེད་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་ ལག་ལེན་ གོང་འཕེལ་ ཉམས་སྲུང་ འཛིན་སྐྱོང་དང་ ཚད་འཛིན་འབད་
ཐབས་དང་ ཆུ་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་འཆར་གཞི་ཚུ་བསར་སོད་འབད་ཐབས་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ལན་པའི་ཐབས་ཤེས་བཏོན་ནི་
ཚུ་ཨིན་པས།  

ང་) རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཡོངས་ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་གཅིག་སྒྲིལ་འཆར་གཞི་འདི་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལུ་ 
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་གཅིག་སྒྲིལ་འཛིན་སྐྱོང་བསར་སོད་འབད་ཐབས་ལུ་ གཞི་བཀོད་དང་གཙོ་རིམ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་
ཐབས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་གི་དམིགས་ཡུལ་བསྐྱེད་དེ་གསར་བཟོ་འབད་ནུག། འདི་གིས་ ཆུ་ཉེན་སྲུང་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་གཅིག་
མཐུན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ ཆུའི་ལས་ཚན་ནང་གྲལ་གཏོགས་ཡོད་མི་ལས་སྡེ་ཚུའི་བར་ན་ རང་སོའི་འཆར་གཞི་དང་ལས་
ས་ཚུ་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནིའི་གཞི་རྩ་དང་ཐབས་ཤེས་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག།  

ཅ) རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལུ་ ཝང་ཆུའི་ཆུ་གཞོང་གི་དོན་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ གཙང་ཆུའི་ཆུ་གཞོང་
ཚོགས་ཆུང་གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག། དེ་གི་ལྷག་ལུས་ གཙང་ཆུའི་ཆུ་གཞོང་ཆེ་བ་བཞི་(ཨ་མོ་ཆུ་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་ མང་སྡེ་ཆུ་དང་ 
གྲངས་མེད་ཆུ་) ནང་ ད་ལྟོ་ གཙང་ཆུ་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་མེདཔ་དང་ ལམ་ལུགས་དང་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ ད་ལྟོ་ གཞི་བཙུགས་དང་བསར་
སོད་འབད་དགོཔ་འདུག།  

ཆ) དེ་འབདཝ་ལས་ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་ཐོག་ལས་ འཆར་གཞི་བརྩམ་ཡོད་པའི་ཞིང་ཆུའི་ལས་འཆར་གོང་འཕེལ་
དང་འཛིན་སྐྱོང་ཚུ་ ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་གཅིག་སྒྲིལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོའི་གཙུག་སྡེ་གི་ལམ་ལུགས་ཅིག་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ 
བསར་སོད་འབད་མ་ཚུགས་པར་འདུག།  
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92' E 91'E ... e 69'E 

ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

14 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

1.2  ཆུའི་ཐནོ་སྐྱེད་གཅིག་སྒྲིལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐབས་ལམ་གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བར་ཡདོཔ།  

ཀ) སྐབས་བབས་ལུ་ གཙང་ཆུའི་ཆུ་གཞོང་ཆེ་བ་ལྔ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཚུ་ཡང་ པར་རིས་༡ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོད་དོ་
བཟུམ་ ཨ་མོ་ཆུ་ (ཏུར་ས) ཝང་ཆུ་ (རའི་ཌག) སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་ (སུན་ཀོཤི) མང་སྡེ་ཆུ་དང་ གྲངས་མེད་ (མ་ནཱསི) ཚུ་ཨིན། 
ཆུ་ཚུ་ས་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་གཅིག་སྒྲིལ་འཛིན་སྐྱོང་འདི་ གཙང་ཆུ་ཁའི་ཚད་
གཞི་ཐོག་བསར་སོད་འབད་ནི་འདི་ ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཡུན་བརྟན་ཆེ་སུ་གི་ཐོག་ལས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་དགོས་མཁོའི་ཆ་ཤས་དང་ 
ཡོངས་རོགས་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཅིག་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། དགོས་མཁོ་འདི་ཧ་གོ་སྟེ་ ཝང་ཆུའི་ཆུ་གཞོང་ཚོགས་ཆུང་འདི་ མོ་
བཏབ་ཀྱི་ཆ་ཁ་སྦེ་ འབྲུག་གི་ཆུའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མ་དང་ འབྲུག་གི་ཆུའི་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༤ ཅན་མའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་དང་
འཁྲིལ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༤ ལུ་བཀོད་ཁྱབ་བཀའ་རྒྱའི་ཐོག་ལས་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག། གཞན་མི་ཆུ་ཁ་
ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ ཅོག་གཅིག་པའི་ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་གཅིག་སྒྲིལ་འཛིན་སྐྱོང་འདི་ ཝང་ཆུའི་ཆུ་གཞོང་དེ་དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་བསར་སོད་
འབད་དེ་ དེ་ནང་ལས་ལག་ལེན་དྲག་ཤོས་ཚུ་རྟ་དྲངས་ཏེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ཨིན་པས།  

 

ཁ) གཙང་ཆུའི་ཆུ་གཞོང་ཚོགས་ཆུང་འདི་ གཙང་ཆུའི་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་གི་འཆར་གཞི་ཚུ་བརྩམ་ནི་དང་དུས་མཐུན་བཟོ་ནི་ ཆུ་ཁ་ ཧཱ་ 
སྤ་རོ་དང་ ཐིམ་ཕུག་གི་འཆར་གཞི་སོ་སོ་ཚུའི་གཙོ་རིམ་ཚུ་གཅིག་སྒྲིལ་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ འཆར་གཞི་ཚུ་བསར་སོད་དང་ ལྟ་རོྟག་
འབད་དེ་ ཆུ་གཞོང་ནང་ཆུའི་ཉེན་སྲུང་གི་ཚད་གཞི་ཚུ་སྙན་ཞུ་འབད་ནིའི་འགན་ཁུར་དང་འབྲེལ་བའི་མཉམ་འབྲེལ་འདུས་ཚོགས་ཅིག་
སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག། ཆུ་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་འདི་ ཆུ་ཁ་ ཧཱ་ སྤ་རོ་དང་ ཐིམ་ཕུག་རོང་ཁག་ཚུ་ནང་ རོང་ཁག་ཚོགས་

འདུ་ཚུའི་ཁྲི་འཛིན་དང་ རོང་བདག་ཚུ་ དེ་ལས་ རོང་ཁག་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲོམ་
དཔོན་དང་ མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་འགོ་དཔོན་ཚུ་ཚུད་དེ་འདུག།  

 

པར་རིས་༡ པ་: གཙང་ཆུའི་ཆུ་གཞོང་ཆེ་བ་ལྔ་ (འབྱུང་ཁུངས་: རྒྱལ་ཡངོས་ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་གཅིག་སྒྲིལ་འཆར་
གཞི་༢༠༡༦ ཅན་མ། རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས།) 



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

15 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

༡) རང་སོའི་ལས་བྱེད་ས་ཁོངས་ནང་ མི་སྡེ་གིས་ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ སོད་ཐངས་ གོང་འཕེལ་ ཉམས་སྲུང་ 
འཛིན་སྐྱོང་ དེ་ལས་ བཀག་འཛིན་ཚུ་ནང་གྲལ་གཏོགས་ཡར་འཕར་ཚུ་ ཤེས་ཡོན་དང་ལཱ་སྒོ་གཞན་རྒྱུད་དེ་གཏང་ནི། 
༢) ཆུ་གཞོང་གི་དོན་ལས་ གཙང་ཆུའི་ཆུ་གཞོང་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི། 
༣) རང་སོའི་ལས་བྱེད་ས་ཁོངས་ནང་ ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ ཡུན་བརྟན་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལཱ་ཚུ་མཐར་ཕྱིན་སྒྲུབ་ཡོད་
ཀྱི་ལྟ་རོྟག་དང་སྙན་ཞུ་འབད་ནི། 
༤) ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ ཆུ་གཞོང་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ དགོས་མཁོ་
དང་བསྟུན་པའི་གནས་ཚུལ་ཚུ་བསྡུ་ལེན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་ བགོ་བཀྲམ་ཚུ་འབད་ནི། 
༥) རང་སོའི་ལས་བྱེད་ས་ཁོངས་དང་ རོང་ཁག་གི་ས་མཚམས་ནང་ལུ་ ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་སེལ་ནི་
ལུ་གྲོགས་རམ་འབད་ནི། དང་ 
༦) ལཱ་འགན་ཁ་སྐོང་གཞན་གང་རུང་འབད་ནི།  

ང་) ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་གཅིག་སྒྲིལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐབས་ལམ་འདི་གཙང་ཆུའི་ཆུ་གཞོང་གི་གནས་རིམ་ནང་ བསར་སོད་འབད་ཐབས་དང་
ལག་ལེན་པ་སོ་སོ་ཚུའི་དགོས་བརྗོད་ཚུ་གྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཝང་ཆུའི་ཆུ་གཞོང་འཛིན་སྐྱོང་གི་འཆར་གཞི་འདི་ ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་
ནང་གྲལ་གཏོགས་ཡོད་མི་ལས་སྡེ་ཚུའི་བར་ན་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཡདོ་པའི་འཆར་གཞི་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་ལས་ ཝང་ཆུའི་ཆུ་
གཞོང་ནང་ལས་དོན་ག་རའི་དོན་ལས་ཆུའི་ཉེན་སྲུང་ཡར་སེང་དང་ཡུན་བརྟན་གནས་ཐབས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་གི་དམིགས་ཡུལ་བསྐྱེད་དེ་
གསར་བཟོ་འབད་དེ་འདུག། འཆར་གཞི་འདི་ཡང་ ཨེ་ཤི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ལས་ ཁྱད་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཐགོ་ལས་ 
གསར་བཟོ་འབད་དེ་འདུག།  

ཅ) འཆར་གཞི་འདི་ནང་ལུ་ གཙོ་བོ་ར་གྲོང་གསེབ་དང་ཁྲོམ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུང་ཆུ་དང་གཙང་སྦྲ་ དེ་ལས་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཆུའི་བསགས་
མཛོད་ ཞིང་ཆུ་གོང་འཕེལ་དང་ ཆུ་རུད་ཉེན་སྲུང་གི་ས་ཁོངས་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པ་ ༡༣ 
པ་དང་ ༡༤ པ་ (སྤྱི་ལོ་༢༠༣༣ ཚུན) ཚུ་ནང་ སྔོན་རྩིས་དངུལ་ཀྲམ་ཐེར་འབུམ་༡༡༢ བཏོན་ཏེ་འདུག། དེ་ཚུ་བསར་སོད་འབད་ནི་
ཨིན་མི་དང་འཁྲིལ་ འཆར་གཞི་འདི་གིས་ འབྲུག་གི་ཆུའི་ཉེན་སྲུང་ཁྲམ་རིས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་ (BWSIS) ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡདོཔ་བཞིན་དུ་ ཝང་ཆུའི་ཆུ་གཞོང་ཉེན་སྲུང་གི་དཔྱ་སྙོམས་ཚད་གཞི་འདི་ ༣.༣༤ (སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦) ལས་ 
༣.༦༠ (སྤྱི་ལོ་༢༠༣༣) ལུ་ ཡར་སེང་འབད་ནི་ཨིན་པས། ཆུའི་ཆུ་གཞོང་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་གི་གཙོ་རིམ་གྲུབ་འབྲས་གཞི་དོན་
དང་ གྲུབ་འབྲས་བརྡ་སོན་གཙོ་བོ་ དེ་ལས་ བར་ཞུགས་ཚུ་ འབྲུག་གི་ཆུའི་ཉེན་སྲུང་ཁྲམ་རིས་ལམ་ལུགས་གཞི་བཀོད་ཀྱི་ཆུའི་
རྒྱ་ཁྱོན་གཙོ་བ་ོབཞི་ (གྲོང་གསེབ་ཆུའི་ཉེན་སྲུང་ ཆུའི་དཔལ་འབྱོར་ཉེན་སྲུང་ ཁྲོམ་ཚོགས་ཀྱི་ཆུའི་ཉེན་སྲུང་དང་ཆུ་གཡུར་
རང་བཞིན་གནས་སངས་ཆུའི་ཉེན་སྲུང་) གི་ཐོག་ལས་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་འདུག། དེ་མ་ཚད་ རྒྱ་ཁྱོན་ཚུ་གི་དོན་ལས་ 
དམིགས་གཏད་དང་ རིན་གོང་གི་སྔོན་རྩིས་ཚུ་ཡང་བཟོ་ཚར་ཏེ་འདུག།  

ག) འབྲུག་གི་ཆུའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མ་དང་ འབྲུག་གི་ཆུའི་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༤ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ གཙང་ཆུའི་ཆུ་གཞོང་
ཚོགས་ཆུང་གི་དམིགས་བསལ་གྱི་ལཱ་འགན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་པས།  



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

16 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

ཆ) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཆུའི་ཆུ་གཞོང་འཛིན་སྐྱོང་གི་འཆར་གཞི་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་
གཅིག་སྒྲིལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐབས་ལམ་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ ཆུའི་ཆུ་གཞོང་གི་གནས་རིམ་ནང་བསར་སོད་འབད་ནིའི་འགན་ཁུར་ཕོག་
མི་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆུའི་ཆུ་གཞོང་འཛིན་སྐྱོང་གི་འཆར་གཞིའི་མདུན་སྐྱོད་ལུ་ ད་ལྟོ་ཚུན་ ལྟ་རོྟག་དང་ 
ཡང་ན་ བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ ་ཆུའི་ཆུ་གཞོང་འཛིན་སྐྱོང་གི་འཆར་གཞི་དེ་ 
ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ཚུ་ནང་ལེགས་ཤམོ་སྦེ་མཉམ་སྡེབ་མ་འབདཝ་ལས་ འཆར་གཞི་དེའི་ལས་ས་ཚུའི་མདུན་སྐྱོད་ཚུ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་
གཞི་ཚུ་ནང་ལས་འཐབོ་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་འདུག། ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་བར་མཚམས་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་ཡང་ རྒྱལ་
ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ལས་ས་ཚུའི་གྲལ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་གཅིག་སྒྲིལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་བསར་སོད་
ཀྱི་གནས་ཚད་ཚུ་ག་ནི་ཡང་བཀོད་དེ་མིན་འདུག།  

ཇ) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཚུན་ ཆུའི་ཆུ་གཞོང་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་བརྒྱད་ཚོགས་
ཡོད་རུང་ གཅིག་ནང་ཡང་ ཆུའི་ཆུ་གཞོང་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་ནང་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་བར་ཞུགས་དང་ ཡང་ན་ ཐབས་
བྱུས་ཚུ་བསར་སོད་ཀྱི་གྲོས་བསྡུར་ཚུ་མ་འབད་བར་འདུག།   

དེ་འབདཝ་ལས་ ཆུའི་ཆུ་གཞོང་འཛིན་སྐྱོང་གི་འཆར་གཞི་ནང་དམིགས་སུ་བཀར་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཐབས་བྱུས་དང་བར་ཞུགས་ཚུ་ ལོ་ལྔའི་
འཆར་གཞི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་སྡེབ་འབད་དེ་བསར་སོད་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཆུའི་ཉེན་སྲུང་དང་གཙང་ཆུའི་ཆུ་གཞོང་གི་གནས་རིམ་
ནང་ ཆུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེན་ཁ་ཚུ་མར་ཕབ་ངེས་བརྟན་འབད་ཐབས་ལུ་ ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་གཅིག་སྒྲིལ་འཛིན་སྐྱོང་བསར་སོད་འབད་ནིའི་
དམིགས་དོན་གཙོ་བོ་དེ་ མེདཔ་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་འདུག། འདི་ལས་བརྟེན་ ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་གཅིག་སྒྲིལ་མེདཔ་དང་ ཆུའི་
ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་ཚུ་ དནོ་སྨིན་དང་ ཡུན་བརྟན་མེདཔ་འགྱོ་སྲིད་ནི་ཨིན་པས།  

༡.༣ དནོ་སྨིན་གྱི་ལཱ་འགན་འབག་ཐབས་ལུ་ ཆུ་ལག་ལེན་ཚགོས་པ་ཚུ་ ད་ལྟ་ོགཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཡདོཔ།  

ཀ) འབྲུག་གི་ཆུའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མ་དང་ དེའི་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ནང་ ‘རང་སོའི་ཆུའི་དགོས་མཁོ་ བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ཆེད་དུ་ 
དམིགས་བསལ་ཆུའི་རྐ་མགོ་ཚུ་ ཁེ་ཕན་སོད་མི་སྡེ་ཚན་གང་རུང་གིས་ ཆུའི་རྐ་མགོ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ཆུའི་བཀྲམ་སྤེལ་ འཛིན་
སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ ཆུ་སོད་ཚོགས་པ་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཆོག།‘ ཟེར་བའི་དགོས་མཁོ་འདུག།  

ཁ) དེ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་འདི་གིས་ སོ་ནམ་ཞིང་པ་གཙོ་བཏོན་ཐབས་ལམ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཞིང་ཆུ་གོང་འཕེལ་
གྱི་གནས་རིམ་ག་རའི་ནང་ (འཆར་གཞི་ བསར་སོད་ ལག་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་) ཁེ་ཕན་པ་ཚུ་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་གྲགས་
གཏོགས་འབད་ཐབས་ཀྱི་དམིགས་གཏད་ཡང་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། དེ་དང་འཁྲིལ་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་དང་ ཆུ་ལག་ལེན་ཚོགས་
པ་ཚུ་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་ལས་ཚད་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་བཟོ་ཐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ 
ལས་སོད་འཐབ་བཏུབ་པའི་ཆུ་ལག་ལེན་ཚོགས་པ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ཕན་གྲོགས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནིའི་ལཱ་འགན་
འདི་སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ལུ་སོད་དེ་འདུག། དེ་མ་ཚད་ ལས་ཁུངས་འདི་ལུ་ སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ དེ་
ལས་ རོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཆུ་ལག་ལེན་ཚོགས་པའི་ལས་སོད་ཚུ་ལྟ་རོྟག་འབད་ནིའི་
འགན་ཁག་ཡང་འདུག། ཆུ་ལག་ལེན་ཚོགས་པ་ཚུ་ལུ་ ད་ལྟོ་དང་ མ་འངོས་པའི་ཆུའི་ཉེན་སྲུང་ཡར་དྲག་གཏང་དགོ་པའི་ཁར་ ཁོང་



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

17 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

ར་ཚུ་ལུ་ རྩིས་སོད་འབད་ཡདོ་པའི་ཆུའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུའི་ལག་ལེན་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་ཚུ་ཡུན་བརྟན་གྱི་ཐགོ་ལས་འབད་དགོ་པའི་ལཱ་འགན་
འདུག།  

ག) རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་ནང་འགན་ཁུར་ཚུ་གསལ་རི་རི་སྦེ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ ཁྲིམས་ལུགས་ནང་འདི་བཟུམ་མའི་
དགོས་མཁོ་ཚུ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩི་རང་རོང་ཁག་ གསེར་གྱི་ཐང་རྒེད་འོག་གི་ནེ་ཆི་ཆུ་ 
ཆུ་ལག་ལེན་ཚོགས་པ་དང་ ཇ་ཏེ་ཁོ་ལ་ཆུ་ལག་ལེན་ཚོགས་པ་བཟུམ་མའི་ ཞིང་ཆུ་ཆེ་བའི་ལས་འཆར་དག་པ་ཅིག་ནང་མ་གཏོགས་
གཞན་ཚུ་ནང་ ད་ལྟོ་ ཆུ་ལག་ལེན་ཚོགས་པ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་ར་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ཞིབ་རྟོག་བྱུང་ཡི།  
ང་) ཞིང་ཆུའི་ཆུ་ཚུ་ ཆུའི་ལག་ལེན་ཚོགས་པ་མེད་པར་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་པའི་ད་ལྟོ་གི་ལུགས་སལོ་འདི་ནང་ སྤྱི་འོག་ཚོགས་པ་དང་ 
ཡང་ན་ ཞིང་ཆུ་བདག་འཛིན་འཐབ་མི་སྦེ་བཏོན་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་ (ས་གནས་ལུ་ ཆུ་སྲུངཔ་ ཆུ་གཉེར་ གཡུར་དཔནོ་ དོ་དམ་ལ་
སོགས་པ་འབོ་སོལ་ཡོདཔ) འདི་གིས་ བཀག་བསུབ་ཚུ་ལྟ་རོྟག་འབད་ནི་དང་ ཆུ་གཡུར་ཚུ་སེལ་ནིའི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ སྔར་
སོལ་གྱི་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ ཁེ་ཕན་པ་ཚུ་ལུ་ ཆུ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་དང་ ཉེས་བྱ་དང་ཉེས་ཆད་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབདཝ་ཨིན་པས།  

ཅ) ཆུ་ལག་ལེན་ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་ ཞིང་ཆུ་གོང་འཕེལ་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནས་རིམ་ག་རའི་ནང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་འགན་ཁག་
འབག་ཐབས་ལུ་ ལས་སོད་ཚུ་དབང་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་ཚུལ་མཐུན་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་དགོས་མཁོ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཚུ་
མེད་པ་ཅིན་ འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་ ལག་ལེན་ དེ་ལས་ ཞིང་ཆུའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ཚུ་ སོ་ནམ་ཞིང་པ་གཙོ་
བཏོན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ལས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་གཏད་ཚུ་ལུ་ བར་ཆད་བྱུང་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ ཐོ་བཀོད་
མ་འབད་བའི་ཚོགས་པ་སྦེ་ མ་དངུལ་ཚུའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་གདོང་ལན་ཚུ་འཐོན་ཏེ་ ཚོགས་པ་ཚུའི་མ་དངུལ་ཡུན་བརྟན་གྱི་དམིགས་
ཡུལ་ཡང་གྲུབ་མི་ཚུགས།  

ཆ) དེ་མ་ཚད་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཆུ་ལག་ལེན་ཚོགས་པ་ཚུ་མེད་པ་ཅིན་ ས་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ ཆུའི་བདག་དབང་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་
ནིའི་སྲིད་བྱུས་དང་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ ཡུན་རིང་གི་བྱ་བ་ལུ་འགྱུར་ནི་ཨིན། དེ་མེན་པ་ཅིན་ ཆུ་ལག་ལེན་ཚོགས་པ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་
འབད་དེ་ ལས་སོད་འཐབ་བཏུབ་བཟོ་དགོཔ་ཨིན།  

༡.༤ ཆུའི་ཐནོ་ཁུངས་ཚུའི་བརྡ་དནོ་ཡངོས་རགོས་མ་བཟ་ོབར་ཡདོཔ།  

ཀ) འབྲུག་གི་ཆུའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༡༤ (ཀ) པ་གིས་ ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་ཚུའི་ཐོ་གཞུང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ནིའི་ལཱ་འགན་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་ལུ་ སོད་དེ་འདུག། དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་གི་ཆུའི་སྒྲིག་
གཞི་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཁྲིམས་དོན་༡༠༨ པའི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་གཅིག་སྒྲིལ་འཆར་གཞི་གྲ་སྒྲིག་འབད་
བའི་སྐབས་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ས་གཅིག་ ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་ཚུའི་ཐོ་གཞུང་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་
སྦེ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་འདུག།  

ཁ) རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱིས་ཞིང་ཆུའི་ས་ཁོངས་ཡར་སེང་གཏང་ནི་དང་ ཞིང་ཆུའི་ཆུ་འཛིན་སྐྱོང་ལེགས་བཅོས་འབད་
ནི་ དེ་ལས་ ལོ་ཐོག་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་དནོ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཆུའི་ཐནོ་ཁུངས་ཚུ་ག་དེ་མང་མང་སོད་ནིའི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན་



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

18 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

པས། ཞིང་ཆུའི་རྟེན་གཞི་ཚུ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་ཐབས་ལམ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡདོ་པའི་ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་
ཚུ་ འཆར་གཞི་སྒྲིག་སྟེ་ འོས་འབབ་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་བསར་སོད་འབད་ཚུགས་ནི་མས།  

ག) རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ཁ་ཐགོ་གི་ཆུ་ཚུ་ ཞིང་ཆུའི་ཐོག་ལས་སོད་མི་སོམ་ཤོས་ར་ སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་འདི་ཨིན། འབྲུག་འདི་ གཙང་ཆུའི་
ཆུ་གཞོང་ཆེ་བ་ལྔ་གི་སྒོ་ལས་ ཁ་ཐགོ་ཆུ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ཤེས་རུང་ འཕྲལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་གི་དོན་ལས་ ཆུ་ཚུ་མ་
ལངས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གནས་ཚུལ་དང་བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་ནང་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་འཐོན་ཏེ་འདུག། དཀའ་ངལ་འདི་ ཆུ་ཚུ་ཆུ་གཞོང་
གི་གནས་རིམ་གྱི་ཐོག་ལས་བསོམས་པའི་སྐབས་ ལངམ་སྦེ་ཡོད་རུང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་གི་འབྱུང་ཁུངས་ངོ་མ་ཨིན་པའི་ རང་སོའི་ཆུ་
རྐའི་གནས་རིམ་ནང་ ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། ཆུ་ནང་ཕྱུགཔ་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན་རུང་ འབྲུག་ལུ་ སོ་
ནམ་ཞིང་ལཱ་ཚུའི་དོན་ལས་ ཆུ་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་ག་ཅི་སྦེ་འཐོནམ་ཨིན་ན་ པར་རིས་༢ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་
ཨིན།  

 

ང་) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཞིང་ཆུའི་ལས་འཆར་༡༥༡ ལུ་ ལྟ་ཞིབ་འབད་ཡོད་ས་ལས་༡༤༦ (༩༦.༦༨%) གི་
འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ གཙང་ཆུ་ཆེ་བ་ཚུའི་གྱལ་རིམ་༤ པ་དང་ ཡང་ན་༥ པ་འབད་ཡདོ་པའི་བསོམས་ཆུ་ཚུའི་རྒྱུན་གནས་དང་ དུས་

པར་རིས་༣ པ་: ད་ལྟ་ོལག་ལེན་འཐབ་ཡདོ་པའི་ཞིང་ཆུའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཚུ། 

འདི་ནང་ཆུ་ཚུ་ལེ་ཤ་ཡོད་རུང་ སའི་མཐོ་ཚད་ལས་བརྟེན་ ཞིང་
ཆུ་མ་བཏུབ་པར་འདུག། 

པར་འདི་ནང་བཏོན་ཡོད་པའི་ བྱཱ་ཞིང་ག་རའི་དོན་ལུ་ ཆུའི་འབྱུང་
ཁུངས་འདི་གཙང་ཆུ་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན་པས། 

པར་རིས་༢ པ་: གཙང་ཆུ་ཆེ་བ་གིས་ས་ོནམ་པ་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐགོ་མ་ཚུགས་པའི་དཔེ། (པར་: སྤུ་ན་ཁ་ འཛམོས་མི་རྒེད་འགོ་ནང་བྱཱ་ཞིང་གི་གྷུ་གཱལ་འཛམ་
གླིང་གི་པར་རིས)  



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

19 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

གནས་ཀྱི་རོང་ཆུ་ཚུ་ཨིན་པས། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ད་རེས་ནངས་པ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ཞིང་ཆུའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ 
པར་རིས་༣ པའི་ནང་གསལ་སནོ་འབད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན།  

ཅ) ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཆུ་རྐ་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་གྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཆུ་རྐ་༡༨༦ ལུ་ བགོ་སྟེ་
ཡོདཔ་དང་ འདི་ནང་ལས་ ས་ཁོངས་ཧེག་ཊར་༥༡༨,༨༨༢ དེ་ ཆུ་རྐ་ཉམས་སོང་ཡོད་མི་དང་ ཉམས་ནིའི་ཉེན་ཁ་སོམ་ཡོདཔ་སྦེ་
བརྩིཝ་ཨིན་པས།  

ཆ) སྔོན་འགྲོའི་ ‘ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་’ དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་ ལས་སྡེ་སོ་
སོ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་གསར་བཟོ་འབད་དེ་འདུག། ཨིན་རུང་དེ་ནང་ ཆུའི་ཐནོ་ཁུངས་ཚུ་ཨིན་མི་གཞན་ 
ས་འོག་ཆུ་ མཚོ་ ཨོམ་ཆུ་དང་ཆུའི་དབྱེ་བ་གཞན་ཚུ་ ཚུད་དེ་མིན་འདུག། དེ་མ་ཚད་ ཆུ་རྐ་༡༨༦ ག་ར་གི་ཐོ་གཞུང་མ་བཟོཝ་
དང་ ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་ཡོད་པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མ་གཏོགས་ གྲོས་ཐག་གཅད་
ནི་དང་ ཡང་ན་ བཟོ་བཀོད་ཀྱི་དནོ་ལས་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་མིན་འདུག། གནད་སྡུད་གཞི་མཛདོ་སྒྲིང་སྒྲིང་ཅིག་གཞི་
བཙུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆུའི་ཐནོ་ཁུངས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ཡོངས་རོགས་ཅིག་བཟོ་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས་བཀོད་དེ་འདུག།  

ཇ) དེ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ཆུའི་རྒྱུན་བརྟན་ཧིང་དང་ དགོས་བརྗོད་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་འཆར་གཞི་བརྩམ་
ཐབས་ལུ་ དེ་བཟུམ་མའི་ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་ཚུའི་བསྒྲིག་ཆ་ ལེགས་ཤོམ་མ་བཟོཝ་དང་ ཡིག་ཆས་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་འདུག། 
ཆུའི་ཆུ་གཞོང་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཡོད་མེད་དང་ ཆུ་ལག་ལེན་པ་བསྒྲིག་ཆ་བཟོ་ནི་ ཞིང་ཆུ་ལག་ལེན་ས་ཁོངས་
ཀྱི་ཁྱབ་ཚད་ ཆུ་རྐའི་འོས་འབབ་ ལ་སོགས་པའི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ བརྟག་ཞིབ་གལ་གནད་ཅན་ཅིག་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡདོ་པའི་ཡིག་ཆ་མིན་འདུག།  

ཉ) རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་བརྡ་དོན་ཡོངས་རགོས་ཅིག་མེདཔ་ལས་ ཞིང་ཆུའི་རྟེན་གཞི་གི་འཆར་གཞི་
དང་གོང་འཕེལ་གྱི་ཡུན་བརྟན་དང་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ལུ་ཐོ་ཕོག་ནི་ཨིན་པས། ཞིང་ཆུའི་རྟེན་གཞི་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་
རུང་ རྒྱུན་བརྟན་གྱི་ཆུའི་རྐ་ཚུ་མེདལ་ལས་བརྟེན་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་སོང་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་འདུག། གནས་སངས་དེ་
བཟུམ་གཞན་ཡང་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་ སྐོར་ཕུག་རྒེད་འོག་ནང་མ་གླིང་ཆུ་མཛོད་དང་ སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་ རྟ་
ལགོ་རྒེད་འོག་ནང་ དམངས་ཀྱི་ཞིང་ཆུ་མཛོད་ཚུ་ དེ་བཟུམ་མའི་གནས་སངས་བྱུང་ཡོད་པའི་དཔེ་ཨིན་པས།   

1.5 རྒྱལ་ཡངོས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༢ ཅན་མའི་དནོ་ལས་ བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ལག་དེབ་མ་བཟ་ོབར་ཡདོཔ།  

ཀ) ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་འགོ་ཐོག་དང་པམ་དེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༢ ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཡུན་བརྟན་ཞིང་ཆུ་གོང་འཕེལ་གྱི་གཞི་འགྱམ་
བཙུགས་ཐབས་ལུ་ གསར་བཏོན་འབད་ནུག། འདི་གི་ཤུལ་ལས་ར་ འབྲུག་གཞུང་གིས་སྲིད་བྱུས་དེ་ནང་ དམིགས་པ་བསྐྱེད་ཡདོ་
མི་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་བྱ་རིམ་ལག་དེབ་༡༩༩༢ ཅན་མ་དེ་གསར་བཟོ་འབད་
ནུག། པར་རིས་༥ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ ལག་དེབ་དེ་ནང་རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་༡༩༩༢ ཅན་མ་
འདི་ ག་དེ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ནའི་ཁ་གསལ་ཚུ་བཀོད་དེ་ ས་གནས་ཁར་དངོས་བསར་གྱི་ལམ་སོན་སྦེ་ལཱ་འབད་སོད་ནུག།  
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ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

20 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

ཁ) རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་༡༩༩༢ ཅན་མ་དེ་ ལག་སོད་འབད་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་བྱ་རིམ་ལག་
དེབ་ཚུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་འཐོན་ཡོདཔ་ལས་ སྲིད་བྱུས་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལུ་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་ནུག། རྒྱལ་
ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ནང་ དགོས་མཁོ་དེ་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ད་
ལྟོ་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་བྱ་རིམ་ལག་དེབ་དེ་བསྐྱར་བཟོ་དང་ དུས་མཐུན་མ་འབད་བར་འདུག།  

ག) སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞིང་ཆུའི་ལས་འཆར་ཚུའི་འཆར་གཞི་དང་བཟོ་བཀོད་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་ཆ་ཚང་བའི་ཡིག་ཆས་
ཨིན་པའི་ཞིང་ཆུའི་བཟོ་ལས་ཀྱི་ལག་དེབ་༢༠༡༦ ཅན་མ་དེ་ གསར་བཟོ་འབད་ནུག། ལག་དེབ་འདི་ བཟོ་བཀོད་དང་བཟོ་སྐྲུན་
ལས་འགོ་བཙུགས་ ལག་ལེན་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་ཚུན་ ཚུལ་མཐུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཞིང་ཆུའི་རྟེན་གཞི་ག་རའི་འཆར་གཞི་དང་
གོང་འཕེལ་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་གི་ལམ་སོན་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་འདུག། ཨིན་རུང་ ལྟེ་བ་ལས་བསར་སོད་
འབད་ཡདོ་པའི་ལས་འགུལ་ཚུ་མ་གཏོགས་ གཞན་ས་གནས་གཞུང་ལས་ཕར་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ལུགས་སོལ་ཚུ་ ལག་དེབ་
འདི་དང་གཅིག་མཚུངས་མེད་པའི་ཤེས་རོྟག་བྱུང་ཡི། དེ་ལས་བརྟེན་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ སྤུས་ཚད་མེདཔ་དང་ ལཱ་
འབད་མ་བཏུབ་ དེ་ལས་ གཡོག་བཀོལ་མ་བཏུབ་དང་ ཡུན་བརྟན་མེད་པའི་ལས་འགུལ་ཚུ་དང་ལན་པའི་ འཆར་གཞི་དང་བསར་
སོད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ཞིང་ཆུའི་ལས་འགུལ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་འདུག། དེ་མ་ཚད་ ལག་དེབ་དང་
འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་ཚུགསཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དནོ་ལུ་ ལྟ་རོྟག་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡང་ལངམ་སྦེ་མིན་འདུག།  

ང་) གལ་སྲིད་ཞིང་ཆུའི་བཟོ་ལས་ཀྱི་ལག་དེབ་དེ་བསར་སོད་འབད་ཚུགསཔ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་
བྱུས་༢༠༡༢ ཅན་མ་གིས་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡོད་པའི་རོང་ཁག་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ ཞིང་ཆུ་གོང་འཕེལ་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ཤོ་མཚུངས་
དང་ ཞིང་ཆུ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ནང་ དོན་སྨིན་ཅན་དང་ལན་པའི་སོ་ནམ་ཞིང་པའི་གྲལ་གཏོགས་ དེ་ལས་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཆུའི་
ལག་ལེན་ཚོགས་པ་/སྡེ་ཚན་ཚུ་དང་ ཞིང་ཆུ་གོང་འཕེལ་གྱི་དནོ་ལས་ ཆོས་ཚན་ས་མང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་འངོ་ནི་ཨིན་པས། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 པར་རིས་༥ པ་: རྒྱལ་ཡངོས་ཞིང་ཆུའི་བྱ་རིམ་ལག་དེབ་༡༩༩༣ ཅན་མའི་ཐགོ་ལས་ རྒྱལ་ཡངོས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་༡༩༩༢ ཅན་མ་དེ་ ལག་སདོ་འབད་
ཐབས་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས། 



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

21 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

༢. འཆར་གཞི་ གོང་འཕེལ་དང་ལག་སདོ། 

སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམིགས་བསྐྱེད་འདི་ ‘བཟའ་འཐུང་དང་ཟས་བཅུད་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་དང་ གསར་བཏོད་དང་ཡུན་བརྟན་གྱི་འཕྲུལ་རིག་ 
དེ་ལས་ ས་ཁག་དང་འགྲན་བསྡུར་ཅན་གྱི་དཔལ་འབྱརོ་/ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་གདམ་ཁ་ཚུ་དང་ མི་རྣམས་གྲལ་གཏོགས་ཡོདཔ་དང་ཡུན་བརྟན་གྱི་
སྲིད་བྱུས་དང་ལས་རིམ་ཚུ་འགྲུབ་ནི་’ ཨིན་པས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་གི་འཆར་སང་ ‘རང་གི་རང་ཡིད་ཆེས་ཚུགསཔ་ ཐོན་སྐྱེད་
ཅན་ ས་ཁག་ཡདོཔ་ གསོ་ནུས་ཅན་དང་ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་སོ་ནམ་བཟའ་འཐུང་གི་ལམ་ལུགས་’ འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ དམིགས་དནོ་གཅིག་ 
‘བཀོལ་སོད་འབད་བཏུབ་པའི་སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་གི་རྟེན་གཞི་དང་མཐུན་རྐྱེན་ (ཞིང་ཆུའི་གཡུར་བ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ ལོ་ཐོག་བསྡུ་ཚར་
ཞིནམ་ལས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ ལ་སོགས་པ་ཚུ) བཟོ་ནི་’ འདི་ཨིན་པས། ཞིང་ཆུ་གོང་འཕེལ་གི་དོན་ལས་ བཅའ་ཁྲིམས་ལེ་ཤ་ཡདོ་པའི་གུ་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་གིས་ལམ་སོན་འབད་དེ་འདུག།  

རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་ནང་ ཞིང་ཆུ་དགོ་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ཡར་སེང་དང་ ཞིང་ཆུའི་ཆུ་འཛིན་སྐྱོང་ལེགས་བཅོས་ དེ་ལས་ ལོ་
ཐོག་གི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་དནོ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་སོད་ནིའི་དང་ལེན་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལུ་ 
ལམ་སོན་གསལ་རི་རི་སྦེ་བཏོན་ཐབས་ལུ་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་དོན་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་བརྒྱད་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་འདུག། རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་
ཆུའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལུ་ བཟའ་འཐུང་དང་ཟས་བཅུད་
ཅན་གྱི་ཉེན་སྲུང་དང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་འོང་འབབ་ཚུ་ ཡར་སེང་དང་འབྲེལ་བའི་སོ་ནམ་ལས་ཚན་གྱི་རྒྱ་ཆེ་བའི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ གྲུབ་ཐབས་
ལུ་ ཕན་གྲོགས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ས་གཤིས་བསིལ་དྲདོ་མཐུན་པའི་ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཞིང་ཆུ་བཏོན་ཡོད་
པའི་སོ་ནམ་ལཱ་ཚུ་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ ལོ་༡༥ གི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལམ་སོན་སབ་ཁྲ་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ 
གསར་བཟོ་འབད་དེ་འདུག།  

རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་འདི་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་བཞི་ཐོག་ལས་ བཟོ་སྟེ་འདུག།  

ཀ) ད་ལྟོ་ཡདོ་པའི་ཞིང་ཆུ་(EIIP) དང་ ཞིང་ཆུ་གསརཔ་བཟོ་ནི་(NIDP) ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་ཐགོ་ལས་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་
རྟེན་གཞི་ལུ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་པའི་རྟེན་གཞི་གོང་འཕེལ།  

ཁ) ས་གཞི་གོང་འཕེལ་དང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་འཕྲུལ་སྒྱུར་ དེ་ལས་ ཞིང་ཐོག་ཞིང་ལམ་བཟོ་ནིའི་ ས་གཞི་གོང་འཕེལ་གྱི་ཡན་
ལག་ཆ་ཤས་གསུམ་ལན་གྱི་ས་གཞི་གོང་འཕེལ་དང་སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་འཕྲུལ་སྒྱུར་(LDAMP)།  

ག) ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་སོ་ནམ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་གང་མང་ཡདོཔ་བཟོ་ནི་དང་དུས་མཉམ་ལུ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་
པའི་ཞིང་ཆུའི་རྟེན་གཞི་ཡུན་བརྟན་གནས་ཚུགསཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་བའི་ཞིང་ཆུའི་འཛིན་སྐྱོང་འདི་ ལོ་ཐགོ་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ལམ་
ལུགས་ནང་གཅིག་སྒྲིལ་འབད་བའི་ ལོ་ཐོག་དང་ཆུ་འཛིན་སྐྱོང་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་ལས་འགུལ། དང་ 

ང་) སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་དང་ ས་གནས་གཞུང་ དེ་ལས་ ཆུ་ལག་ལེན་ཚོགས་པ་དང་ སྒེར་སྡེའི་ཞིང་ཆུ་ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་
པ་ཚུ་ཚུད་པའི་གཙུག་སྡེ་གོང་འཕེལ།  



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

22 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་གྱི་འོག་ལུ་ ལོ་ངོ་༡༥ གི་དོན་ལས་ མ་རྩ་བཙུགས་བཞག་བསོམས་ ཡུ་ཨེསི་ཌི་ས་ཡ་༡༤༠ གི་
སྔོན་རྩིས་བཏོན་ཡོདཔ་དང་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ལོ་ངོ་༤ པ་དང་ཁ་ཐུག་ཕོག་པའི་རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ལས་འགོ་བཙུགས་
ནུག། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཡུན་རིང་གི་འཆར་གཞི་(རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་) དང་ ལོ་ལྔའི་འཆར་
གཞི་ཚུ་གི་སྒོ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་ལག་སོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཆད་སྐྱོན་
ཚུ་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡདོཔ་ཨིན།  

༢.༡ ལ་ོལྔའི་འཆར་གཞི་ཚུ་ནང་ རྒྱལ་ཡངོས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་མཉམ་སྡེབ་མ་འབད་བར་ཡདོཔ།  

ཐིག་ཁྲམ་༣ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དོ་བཟུམ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་གྱི་འོག་ལུ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ ལས་ ༢༠༣༠-
༣༡ ཚུན་ ལོ་ངོ་༡༥ གི་དོན་ལས་ ལས་རིམ་སོ་སོ་ཚུ་བསར་སོད་འབད་ཐབས་ལུ་ མ་རྩ་བཙུགས་བཞག་བསོམས་ ཡུ་ཨེསི་ཌི་ས་ཡ་
༡༤༠ གི་སྔོན་རྩིས་བཏོན་ཏེ་འདུག།  

 

ཀ) པར་རིས་༦ པའི་ནང་ གསལ་སོན་འབད་དོ་བཟུམ་ མ་རྩ་བཙུགས་བཞག་གི་འཆར་གཞི་འདི་ནང་ ལོ་ངོ་གསུམ་པམ་ རྩིས་
ལོ་༢༠༡༩-༢༠ ལས་ གཙོ་བོ་ར་ རྟེན་གཞི་བཟོ་སྐྲུན་ལས་འགུལ་དང་ ས་གཞི་གོང་འཕེལ་དང་སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་འཕྲུལ་སྒྱུར་གྱི་ལས་
འགུལ་ཆེ་བ་གཉིས་ལས་བརྟེན་ མ་རྩ་བཙུགས་བཞག་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༧༠ མཚོན་པའི་སྒོ་ལས་ ཡར་སེང་སོང་སྟེ་འདུག།  

 

ཐིག་ཁྲམ་༣ པ་: མ་རྩ་བཙུགས་བཞག་གི་རིན་གོང་། 
རིམ་ཨང་།  རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་གྱི་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ། རིན་གོང་(ཡུ་ཨེསི་ཌི) 

1 ལས་འགུལ་ཞིབ་འཇུག་དང་གྲ་སྒྲིག་ཚུ། 6,400.00 
2 རྟེན་གཞི་བཟོ་སྐྲུན། 59,850.00 
3 ཞིང་ཆུའི་མཐུན་རྐྱེན་བཟོ་ཡོད་མི་ཚུའི་ལོ་བསར་གྱི་ལག་སོད་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་།  5,000.00 
4 ས་གཞི་གོང་འཕེལ་དང་སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་འཕྲུལ་སྒྱུར། (LDAP) 38,200.00 
5 ལོ་ཐོག་དང་ཆུ་འཛིན་སྐྱོང་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་ལས་འགུལ། (ICWMP) 17,400.00 
6 གཙུག་སྡེ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི།  5,750.00 
7 རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཞབས་ཏོག་བསར་སོད། 7,400.00 

ཡུ་ཨེསི་ཌི་བསམོས། 1,40,000.00 

པར་རིས་༦ པ་: ལོ་ངོ་༡༥ གི་མ་རྩ་བཙུགས་བཞག་གི་འཆར་གཞི། 

 

 2016-17  2017-18  2018-19  2019-20  2020-21  2021-22  2022-23  2023-24  2024-25  2025-26  2026-27  2027-28  2028-29  2029-30  2030-31

 Total  Investment 4,250.00 5,500.00 9,300.00 12,067.0 12,367.0 12,267.0 11,617.0 11,667.0 11,567.0 11,517.0 9,317.00 8,117.00 7,917.00 7,417.00 5,117.00

 Infrastructure 2,000.00 2,750.00 3,000.00 4,000.00 4,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 3,100.00

 Land Development 1,000.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 700.00

-
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Year wise investment plan in USD ('000)

 Total  Investment  Infrastructure  Land Development



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

23 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

ཁ) པར་རིས་༦ པའི་ནང་ གསལ་སོན་འབད་དོ་བཟུམ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པ་དང་ ༡༢ པའི་འཆར་དངུལ་གྱི་བགོ་བཀྲམ་
ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་བསར་སོད་ཀྱི་དོན་ལས་ འཆར་དངུལ་བགོ་སྐལ་སྦེ་ཡདོ་
མི་དེ་ དགོས་མཁོའི་མ་རྩ་ལས་ཆད་ལུས་ཡོད་པའི་ཤེས་རོྟག་བྱུང་ཡི།  

 

ལས་སྡེ། ལས་ས། ལས་རིམ། བརྡ་སནོ་པའི་འཆར་དངུལ་
ཡོངས་བསམོས། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 
རྒྱལ་ཡོངས་
མཐའ་འཁོར་
ལྷན་ཚགོས། 

E-Flow གཙུག་སྡེའི་རྩ་གཏན། ཆུའི་ཉེན་སྲུང་སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ འཛིན་
སྐྱོང་ཡར་འཕེལ་གཏང་ནི།  

                                
15.41  

རྒྱལ་ཡོངས་ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་གཅིག་
སྒྲིལ་འཆར་གཞི་གཞི་བཙུགས། 

ཆུའི་ཉེན་སྲུང་སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ འཛིན་
སྐྱོང་ཡར་འཕེལ་གཏང་ནི། 

                                   
5.00  

ཆུའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་བསར་སོད་
འབད་ནི།  

ཆུའི་ཉེན་སྲུང་སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ འཛིན་
སྐྱོང་ཡར་འཕེལ་གཏང་ནི། 

                                   
2.00  

སོ་ནམ་དང་
ནགས་ཚལ་
ལྷན་ཁག།  

ས་གཤིས་འགྱུར་མཐུན་ཞིང་ཆུ་དང་ ཆུ་
འཇོན་ཚད་དང་ལན་པའི་འཕྲུལ་རིག་ཚུ་ དང་
ལེན་འབད་ནི། (ས་གཤིས་འགྱུར་མཐུན་ཆུ་
གཏོར་ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་
འབད་ནི)  

ས་གཤིས་འགྱུར་མཐུན་དང་རྐྱེན་ངན་
ཚབས་ཆེན་ལོག་ཤུགས་བཟོ་ནི།  

                              
270.00  

འབྲུག་སའི་ཐོན་སྐྱེད་ཡར་དྲག་གཏང་ནི། (བྱཱ་ 
རིགས་གཉིས་འདྲེས་པའི་གེ་ཟ་དང་ཀར། 
(བསག་མཛོད་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན། མི་སྡེ་གཞི་
བཞག་སོན་གྱི་ཐོན་སྐྱེད) 

བཟའ་འཐུང་དང་ཟས་བཅུད་ཀྱི་ཉེན་
སྲུང་།  

                                
30.00  

སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་གི་རྟེན་གཞི་དང་ ཞིང་ལཱ་
འཕྲུལ་སྒྱུར་ཡར་དྲག་གཏང་ནི། (སོ་ནམ་
འཕྲུལ་ཆས་གསརཔ་དང་ ཞིང་ལཱ་འཕྲུལ་
སྒྱུར་གྱི་འོག་ལུ་བཀོད་པའི་ས་ཁོངས) 

བཟའ་འཐུང་དང་ཟས་བཅུད་ཀྱི་ཉེན་
སྲུང་། 

371.93 

སློབ་གྲྭའི་སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ། (སོ་ནམ་ས་གཞི་
གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་བཟོ་ཡོད་མི་ཚུ་)  

བཟའ་འཐུང་དང་ཟས་བཅུད་ཀྱི་ཉེན་
སྲུང་། 

10.00 

ཆུ་ཞིང་དང་ཆུ་རྐའི་ས་ཁོངས་ཚུ་དོན་སྨིན་ཅན་
གྱི་སྒོ་ལས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི། (གནས་
ཁོངས་ཀྱི་ཞིང་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ ཆུ་
རྐའི་ས་ཁོངས་བརྟག་ཞིབ་ ཆུ་རྐ་འཛིན་
སྐྱོང་།) 

རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་དང་
བཀོལ་སོད་ཡུན་བརྟན།  

                              
290.00  

བསན་རྒྱས་
ལྷན་ཁག། 

ས་ཐོག་དང་ས་འོག་གི་ཆུ་ཡོད་མེད་བཡྟག་
ཞིབ་འབད་ནི།  

ས་འབྲེལ་གནོད་ཉེན་དང་འབྲེལ་བའི་
ཉེན་ཁ་བརྟག་ཞིབ་དང་མར་ཕབ།  

                                   
2.00  

ཐིག་ཁྲམ་༤ པ་: ཞིང་ཆུ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ས་དང་ལས་རིམ་ཚུ་ འཆར་དངུལ་གྱི་ཡོངས་བསམོས་དང་སྦྲགས་པའི་གསལ་སོན། 



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

24 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

ལས་སྡེ། ལས་ས། ལས་རིམ། བརྡ་སནོ་པའི་འཆར་དངུལ་
ཡོངས་བསམོས། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 
རྒྱལ་ཡོངས་ཆུ་
དཔྱད་དང་
གནམ་གཤིས་
རིག་པའི་ལྟེ་བ། 

རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་གི་བརྟག་
ཞིབ།  

ཆུ་དཔྱད་རིག་པ་དང་ འཁྱེག་ཁམས་
རིག་པ་ དེ་ལས་ ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་
བརྡ་དོན་དང་སྔ་གོང་ཉེན་བརྡའི་ཞབས་
ཏོག་ཚུ།  

                                
30.00  

ཆུ་དཔྱད་རིག་པ་དང་ འཁྱེག་ཁམས་རིག་པ་ 
དེ་ལས་ ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་
དང་གོང་འཕེལ།  

ཆུ་དཔྱད་རིག་པ་དང་ འཁྱེག་ཁམས་
རིག་པ་ དེ་ལས་ ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་
བརྡ་དོན་དང་སྔ་གོང་ཉེན་བརྡའི་ཞབས་
ཏོག་ཚུ། 

                                   
2.00  

བསམོས།          1,028.34  

ཐིག་ཁྲམ་༤ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དོ་བཟུམ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ ལས་ཚན་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ ཞིང་ཆུ་དང་མཐའ་
འཁོར་གནས་སངས་དང་འབྲེལ་བའི་འཆར་དངུལ་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡,༠༢༨.༣༤ འདུག། འདི་ནང་ལུ་ ཞིང་ཆུ་གོང་
འཕེལ་དང་ཐད་ཀར་དུ་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་ལས་ས་ཚུ་ཡང་ ཚུད་དེ་འདུག།  

ག) ལག་ལེན་གྱི་འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཨམ་བསར་སོད་ཀྱི་མ་དངུལ་གྱི་
དགོས་མཁོ་འདི་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠ ལས་ ༢༠༢༥-༢༦ ཚུན་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་རྩིས་ལོ་བཞི་དང་ དེ་གི་ཤུལ་གྱི་ལོ་
ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༣ པའི་འགོ་ཐོག་གི་རྩིས་ལོ་གསུམ་ལུ་ མཐོ་དྲགས་སྦེ་འོང་དགོཔ་འདུག། ལོ་བསར་བགོ་བཀྲམ་དཔྱ་སྙོམས་ཀྱི་
དགོས་མཁོ་འདི་ ཧ་ལམ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༠༠ ལས་ ༨༥༠ (ཡུ་ཨེསི་ཌི་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༧༠) ཨིན་པས།  

ང་) རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཨམ་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཞིང་ཆུ་གོང་འཕེལ་ནང་ མ་རྩ་བཙུགས་མི་ལས་
བརྟེན་ ཐད་ཀར་དང་ ཐད་ཀར་མིན་པའི་ཁེ་ཕན་ཚུའི་རེ་འདོད་བསྐྱེད་ནུག། ཐད་ཀར་གྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ཡང་ ཐནོ་སྐྱེད་དང་ལོ་ཐོག་གི་
ཐོན་འབྲས་ཡར་སེང་རྐྱབ་ནི་དང་ ཐད་ཀར་མིན་པའི་ཁེ་ཕན་ སྒོ་ནོར་གོང་འཕེལ་ལུ་ཕན་ཐབས་བྱུང་ནི་ བཟའ་འཐུང་ཉེན་སྲུང་དང་ 
ས་གཤིས་ལོག་ཤུགས་ནུས་ལན་སོ་ནམ་གྱི་ལམ་ལུགས་བཟོ་ནི་ཚུ་ཨིན་པས། དེ་ཚུ་ག་ར་ རྒྱལ་ཡོངས་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་
ཚུའི་རེ་འདུན་ཚུ་ཚུདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།  

ཅ) དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཞིང་ཆུ་གོང་འཕེལ་གྱི་མ་རྩའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ འགྲོ་སོང་ཡུན་བརྟན་དང་གཅིག་ཁར་མཐུན་སྒྲིག་
མ་འབད་བ་ཅིན་ དགོས་འདོད་བསྐྱེད་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ འཕྲལ་ལུ་གྲུབ་ནིའི་རེ་ཆི་བསྐྱེད་ནི་འདི་ འསོ་འབབ་མེདཔ་ཨིན། ཞིང་
ཆུའི་གོང་འཕེལ་འདི་ དཔལ་འབྱརོ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལས་ སོ་ནམ་གྱི་འོས་འབབ་སོན་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་སྦེ་
བརྩིས་དགོ་པ་ཅིན་ རང་གི་མ་དངུལ་ཚུའི་ཡུན་བརྟན་ ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། གལ་སྲིད་རེ་འདུན་བསྐྱེད་དེ་ཡོད་པའི་ལས་རིམ་
ཚུ་ གཙོ་རིམ་སྒྲིག་སྟེ་བསར་སོད་མ་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཨམ་འདི་མེདཔ་འགྱོ་ནི་དང་ སྲིད་
བྱུས་ཀྱི་དམིགས་དོན་ཚུ་ ཐ་དད་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་བརྟེན་ བཟའ་འཐུང་ཉེན་སྲུང་གྲུབ་ནིའི་ཞག་དུས་བཟོ་སྟེ་ཡོད་
མི་དེ་ འབྲེལ་བ་མེདཔ་སྦེ་བརྩིས་ཏེ་ ཧེང་སྐལ་ར་ ཕར་བཤུད་རྐྱབ་སྟེ་འདུག།  



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

25 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

2.2  ལས་དནོ་གྱི་འཇལ་ཚད་དང་བརྡ་སནོ་ཚུ་ཤོ་མཚུངས་མེདཔ།  

ཀ) རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་ནང་ ཞིང་ཆུ་གོང་འཕེལ་དང་ཐད་ཀར་དུ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ ལས་དོན་གྱི་འཇལ་ཚད་
དང་ བརྡ་སོན་ དེ་ལས་ ལས་ས་ཚུ་ལྟ་རོྟག་གི་དམིགས་ཚད་ གྲུབ་འབྲས་ འཆར་གཞིའི་གྲུབ་འབྲས་དང་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ཚུད་པའི་ 
ལས་དོན་གཞི་བཀོད་ཀྱི་གསལ་བཀོད་ཚུ་ འབད་དེ་འདུག། འ་ནཱི་གཞི་བཀོད་འདི་གིས་ ཞིང་ཆུ་ལས་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ཤུལ་མམ་
གྱི་ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ཚུ་གི་དོན་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་རིམ་གྲུབ་འབྲས་གཞི་དོན་དང་ བརྡ་སོན་ཚུ་བརྩམ་ནིའི་ནང་ ལམ་སོན་
བྱིན་ཚུགས་པའི་འོས་འབབ་སོད་ནུག།  

ཁ) ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་དང་ཁྱད་བསྡུར་འབད་བའི་
སྐབས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལས་དོན་གྱི་འཇལ་ཚད་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་ནང་འགྲིགས་མཐུན་མེདཔ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་
བྱུང་ཡི། ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་གྱི་ལས་དོན་འཇལ་ཚད་དང་བརྡ་སོན་ཚུ་གི་བར་ན་
འབྲེལ་མཐུད་ཚུ་མིན་འདུག། དེ་མ་ཚད་ ལས་དོན་གྱི་དམིགས་ཚད་ཚུ་བཟོ་ནིའི་དནོ་ལས་བརྩིས་འཇོག་འབད་ཡོད་པའི་ཉུང་མཐའི་
ཚད་གཞི་གི་གནས་སྡུད་ནང་ཡང་ འགྲིགས་མཐུན་མིན་འདུག། ལས་དནོ་གྱི་འཇལ་ཚད་དང་ བརྡ་སོན་ཚུ་ནང་ཁྱད་པར་ཞུགས་ཏེ་
ཡོད་མི་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་༥ པའི་ནང་ གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡདོ།  

 

རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ། ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པ། 

དམིགས་ཡུལ་: བཟའ་འཐུང་དང་ཟས་བཅུད་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་ཡར་དྲག་གཏང་
ཡདོཔ།  

དམིགས་ཡུལ་: བཟའ་འཐུང་དང་ཟས་བཅུད་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་ཡར་དྲག་
གཏང་ཡདོཔ། 

བརྡ་སནོ་ཚུ་: ཉུང་མཐའི་ཚད་གཞི། 
(༢༠༡༤) 

བརྡ་སནོ་ཚུ་: ཉུང་མཐའི་ཚད་གཞི། 
(༢༠༡༧) 

༡. རེད་ (ཆུམ) ཀྱི་བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་
འདྲོང་ཡར་སེང་རྐྱབ་ཡོདཔ།  

51% ༡. ཆུམ་ནང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་། 46.7% 

༢. འབྲུ་ས་ཚུའི་བསོམས་ནང་ རང་མགོ་རང་
འདྲོང་ཡར་སེང་རྐྱབ་ཡོདཔ།  

64%  ༢. གེ་ཟ་རང་མགོ་རང་འདྲོང་། 86% 

༣. རེད་ཀྱི་ལོ་ཐོག་འོག་གི་ ཐོག་བཏབ་ཡོད་
པའི་ས་ཁོངས་ཡར་སེང་རྐྱབ་ཡོདཔ།  

53,659 ac ༣. ཚོད་བསྲེ་རང་མགོ་རང་འདྲོང་།  86.1% 

༤. འབྲུ་སའི་ཞིང་ཆུ་བཏོན་ཡོདཔ་བསོམས་ཀྱི་
འོག་ལུ་ འབྲུ་ས་བཏབ་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་ཡར་
སེང་རྐྱབ་ཡོདཔ།  

77,789 ac ༤. ཤིང་འབྲས་ཐོན་སྐྱེད། 53,961 MT 

༥. དངུལ་ཐོག་འོག་གི་ལོ་ཐོག་བཏབ་ཡོད་པའི་
ས་ཁོངས་ཡར་སེང་རྐྱབ་ཡོདཔ། (ཉུང་མཐའི་
ཚད་གཞི་: ཨེ་ཀར་༡༢,༦༣༠) 

12,630 ac ༥. ཞིང་ཆུ་བརྟན་བརྟན་ཡོད་པའི་ས་
ཁོངས།  

39,163 ac 

ཐིག་ཁྲམ་༥ པ་: ལས་དནོ་གྱི་བརྡ་སནོ་ཚུའི་ཁྱད་བསྡུར། 



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

26 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

༦. ཞིང་ཆུ་དང་འབྲེལ་བའི་སོ་ནམ་ལོ་ཐོག་གི་
ནུས་ཤུགས་ཡར་སེང་རྐྱབ་ཡོདཔ། (ཉུང་མཐའི་
ཚད་གཞི་༡༡༠%)  

110% ༦. ལོ་ཐོག་བཏབ་ཡོད་པའི་སོ་ནམ་གྱི་ས་
ཆ།  

2.75% 

    ༧. ལོ་ཐོག་བཏབ་བཏུབ་བཟོ་ཡོད་པའི་
ཞིང་སོང་།  

120 res 

 

ག) དཔེར་ན་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ གི་ཐོན་སྐྱེད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཆུམ་རང་མགོ་རང་འདྲོང་

གི་ཉུང་མཐའི་ཚད་གཞི་དེ་ བརྒྱ་ཆ་༥༡ ཨིནམ་དང་ འདི་ལུ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ གི་གནས་སྡུད་ལུ་

གཞི་བཞག་སྟེ་ བརྒྱ་ཆ་༤༦.༧ བཏནོ་ཏེ་འདུག། ཆུམ་རང་མགོ་རང་འདྲངོ་རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་

ཨམ་ནང་ཡོད་པའི་བརྡ་སནོ་གཞན་མི་ཚུ་ག་ར་ ལས་དོན་གྱི་དམིགས་ཚད་ཚུ་སོ་སོ་སྦེ་བསྒྱུར་བཅོས་གཏང་སྟེ་འདུག།  

ང་) འཆར་གཞི་ཨམ་ལུ་མ་ལྟོས་པར་ ལས་དོན་གྱི་འཇལ་ཚད་དང་བརྡ་སོན་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་

ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་གྱི་མདུན་སྐྱོད་ལྟ་རོྟག་འབད་ནིའི་དོན་ལས་བཟོ་སྟེ་ཡོད་པའི་ལས་དོན་གྱི་གཞི་བཀོད་དེ་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་བཟོ་

སྒྱུར་འབད་གཏང་ནུག། བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆས་ཚུ་མེདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་གྱི་

མདུན་སྐྱོད་ཀྱི་ཤུལ་འཚོལ་མ་འཐོབ་དང་ ཡང་ན་ གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོམ་བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་ ལེགས་བཅོས་དང་ བསྒྱུར་བཅོས་

འབད་ཡདོ་མི་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་མི་ཚུགས་པས། དེ་འབདཝ་ལས་ འཆར་གཞི་ཨམ་ནང་ ཐབས་བྱུས་ས་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ 

དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡོད་པའི་དམིགས་ཡུལ་དང་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་འབྲེལ་བ་མེདཔ་སོང་སྟེ་ ལས་ཚན་གྱི་སྤྱིར་བཏང་གི་དམིགས་ཡུལ་ 

བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་གྲུབ་ནི་ལུ་ ཐོ་ཕོག་སྟེ་འདུག།  

ཅ) དེ་ལས་བརྟེན་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་ནང་ཡོད་པའི་ལས་དོན་གྱི་འཇལ་ཚད་

དང་ བརྡ་སོན་ཚུ་འབྲེལ་མཐུན་མེདཔ་ལས་ ལས་དོན་གྱི་འཇལ་ཚད་དང་བརྡ་སོན་ཚུ་ནང་བསྒྱུར་བཅོས་དང་བཟོ་བཅོས་ས་ཚོགས་

འབད་དེ་ གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་ཡོངས་རོགས་བཟོ་བསྒྱུར་གཏང་སྟེ་འདུག། དེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ འབྲེལ་མཐུན་ཚུ་གསལ་ཏོག་ཏོ་

སྦེ་མེདཔ་ལས་ འཆར་གཞི་ཨམ་གྱི་མདུན་སྐྱོད་ཀྱི་ཤུལ་འཚོལ་ནི་དང་ ལྟ་རོྟག་ཚུ་འབད་མི་ཚུགས་པས།  

༢.༣  ཞིང་ཆུ་གོང་འཕེལ་ནང་ལུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་ འབྲེལ་མཐུན་ལངམ་སྦེ་མ་འབད་བར་ཡདོཔ།  

ཀ) རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ‘ཞིང་ཆུ་གོང་འཕེལ་ནང་ལུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ གནས་ཚད་ག་

ར་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ཁེ་གྱོང་པ་ཚུ་ལུ་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ་གོང་འཕེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནི་གི་འགན་ཁག་དང་ འགན་འཁྲི་ཕོགཔ་ཨིན།’ 

སྲིད་བྱུས་འདི་གིས་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་རྟེན་གཞི་གི་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་གོང་འཕེལ་གྱི་བྱ་རིམ་ འདི་ཡང་ དགོས་མཁོ་དབྱེ་
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ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

27 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

ཞིབ་འབད་ནི་ལས་འགོ་བཙུགས་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་ལས་འཆར་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ལུ་ གལ་ཅན་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ 

འབྲེལ་མཐུན་ཉེ་འབྱརོ་འོང་དགོཔ་ གསལ་སོྟན་འབདཝ་ཨིན།  

ཁ) སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་༼ལྟེ་བའི་གནས་ཚད་ནང་༽དང་ རོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་༼ས་གནས་གཞུང་གི་གནས་ཚད་ནང་༽ ཚུ་ 

ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ གོང་འཕེལ་བཏང་ནི་དང་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་པའི་འགན་ཁག་འབག་པའི་ལས་སྡེ་གཙོ་བོ་ཨིན། ཞིང་

ཆུ་གཡུར་བའི་ལས་འཆར་ རྒེད་འགོ་དང་ རོང་ཁག་གི་འགན་གནས་ནང་མེད་མི་ཚུ་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན། 

ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ་གོང་འཕེལ་གྱི་དབྱེ་རིམ་ཁག་གཉིས་ཡོད་མི་འདི་ པར་རིས་༧ པའི་ནང་ལུ་ སྟོན་ཡདོཔ་ཨིན། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ག) ད་ལྟའོི་ རིམ་སྒྲིག་དང་འཁྲིལ་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་ལས་འཆར་༡༠༨ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་དང་ 
ལས་འཆར་༣༣ འདི་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ནང་ཚུད་ དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་མཐའ་མཇུག་
ནང་ལུ་ ལས་འཆར་༩ རྐྱངམ་གཅིག་ འབད་ཚར་ཏེ་འདུག། རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་ནང་ལུ་ཚུད་ཡོད་པའི་ ཞིང་ཆུ་
གཡུར་བའི་ལས་འཆར་གྱི་ཐོ་ཚུ་ནང་ལུ་ ཧེ་མ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ ལྷག་ལུས་ཡདོ་པའི་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་ལས་འཆར་༡༠༨ 
བརྩི་འཇོག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ས་གནས་གཞུང་གིས་ འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ རྒེད་འོག་ཚོགས་འདུ་དང༌ རངོ་ཁག་ཚོགས་འདུ་ནང་ལུ་ 
གཙོ་རིམ་འགྲིག་དོ་ཡོདཔ་དང་ འཆར་དངུལ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 

ང་) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ས་གནས་གཞུང་གིས་འབད་ཡདོ་པའི་ཞིང་ཆུའི་ལས་འཆར་གྱི་གོང་འཕེལ་/ཉམས་
བཅོས་འབད་ཡདོ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་གྱི་ཐོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་མེན་པར་ ས་གནས་གཞུང་ལུ་འཆར་དངུལ་ཡོད་
མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ མཐོང་ཅི།  ལས་འགུལ་འགོ་བཙུགས་ཡོད་མི་ཚུ་ནང་ལུ་ གོང་འཕེལ་དང་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་དོན་
ལུ་ འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་ གཙ་ོརིམ་སྒྲིག་ནི་ཚུ་ མཉམ་འགྲིག་འབད་དེ་ མིན་འདུག།  

པར་རིས་༧ པ་: ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་དབྱེ་རིམ་ཁག་གཉིས་། 
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(A) Construction and renovation works implemented by Local Government



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

28 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

ཅ) ཞིང་ཆུའི་རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ ས་ནོམ་ལས་ཁུངས་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ས་ནོམ་བཟོ་རིག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ འབད་ཡོད་པའི་ལཱ་ཚུ་ཡང་ 
ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ རོང་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་ལས་འབད་ནི་དོན་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ རིམ་སྒྲིག་ག་ནི་ཡང་
མིན་འདུག། བཟོ་ཚར་ཡདོ་པའི་ གཞི་བཀོད་ཚུ་ཡང་ རང་རང་སོ་སའོི་རོང་ཁག/རྒེད་འོག་ལུ༌ ལས་འགུལ་འདི་མཇུག་བསྡུ་བའི་
ཤུལ་ལུ་ རྩུས་སོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 

ཆ) ཞིང་ཆུ་རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ ལཱ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་ལུགས་སོལ་སོ་སོ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་གིས་ ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ ལྟ་རོྟག་དང་ ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་ ངེས་བརྟན་བཀོད་མ་ཚུགས་པར་ཡདོ་པའི་
གནས་སྟངས་ཚུ་མཐོང་ཅི། འདི་ལས་བརྟེན་ སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་དང་ གཞི་བཀོད་བཟོ་རིག་ཚུ་ནང་སྐྱོན་ཅན་ཡོདཔ་ལས་ ཞིང་ཆུ་
མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚུགས་པར་ཡདོ་པའི་ གནས་སྟངས་ཚུ་འདུག། 

ཇ) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་དང་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ཀ་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བར་ན་ 
ཆུའི་རྐ་དང་ ཆུ་རྐའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ བརྡ་དོན་གནང་བའི་ཐོག་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་གི་འགན་ཁུར་འབག་ནི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་མཐུན་
ཚུ་མེདཔ་སྦེ་ མཐོང་ཅི། སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་འདི་ ས་སོད་ནང་ལུ་དང་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ་གི་ འགན་ཁུར་ཕོག་ནི་ཨིནམ་དང་ ནགས་
ཚལ་དང་གླིང་ཀ་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཆུའི་རྐ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ ནགས་ཚལ་ནང་ཡོད་པའི་ཆུ་རྐ་ཚུ་ ཆུ་ཞིང་དང་ ཆུ་བསྡུ་
སའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ཉེན་སྲུང་འབད་ནི་གི་འགན་ཁུར་ཕོགཔ་ཨིན། 

ཉ) ལྷག་པར་དུ་ གཞན་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་ འབྲེལ་མཐུན་མེད་མི་འདི་གིས་ ལམ་རྒྱ་སྐྱེད་སོམ་བཟོཝ་ད་ལུ་དང་ གཞན་མི་གོང་
འཕེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་ ཞིང་ཆུ་ལས་འཆར་ལུ་ གནད་སྐྱོན་རྐྱབ་སྟེ་འདུག། ས་གནས་ལྟ་སྐོར་ནང་འགྱོཝ་ད་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལམ་རྒྱ་སྐྱེད་སོམ་བཟོཝ་ད་དང་ གཞན་མི་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་འབད་མི་ལས་ ཞིང་ཆུ་ལས་འཆར་
བདུན་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་ཡདོཔ་སྦེ་ མཐོང་ཅི། 



S11bmi1 pbysicnt and 
financial progress report 

10 DAO for onward 
submission to DoA 

Coustrucrions supervision 
und <1unlity control 

Tendering und contract 
ndmiulstrnriou of 

irrigation coustrucricus 

Carl')' out detailed survey. 
design. drawings. 

estimates nnd bill of 
quunrittes of fcustblc 

irrigation schemes 

Provide technical inputs 
in multi-disciplinnry 

feasibility studies 

Fommtjcn and training of 
\VUA 

Construction of the 

IMPLEME TATION 

Multi-disciplinary 
Feasibility Study nnd pre 
coustrucrioo meetings 

APPRAISAL& 
PREPt\RA~l ION 

Provide technical inputs 
in preliminary 
invesrigauons 

Roles and 
rcs11onsibili1ics of 

1>'1..ong.khag. 
Encinccrina Scceor 

Cottecuug Farmers 
Request and carry lng cut 
prclhninary invcstlgnnons 

IQENTIFICATION Pl-IASE 

Process 

lrrig:uioo 
Ocvclopmenc 

Compile and submit 
quarterly progress 
reports to DoA 

F1tcili1:11c fonnation and 
rcgtstrmlon of\VUA 

Coordlnmc sJ..ill 
development acrivtucs 
tor formers related to 
irrigation nnd 
dzongkhag 

Coordinate and lead 
mulu-disciptinary 
feasibility srudlcs 

Coordinme ond lead 
prc+iminnry 
investigations and 
provide technical 
backstopping 

Create awareness on 
NIP and provide advice 
011 criteria to be fulfilled 
Irrigruion dcvctoprncrn 
10 LGs 

Rotes and 
rcsponsibili1ic.~ of 

D"Longkhng 
Ac.ricullurc Sector 

ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

29 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

ཏ) རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་འཁོད་ལུ་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༢ 

ཅན་མ་གིས་ པར་རིས་༨ པའི་ནང་ལུ་
སྟོན་ཡོད་པར་ལྟར་ སོ་ནམ་ལས་སྡེ་དང་ 
བཟོ་རིག་ལས་སྡེ་ལུ་ ལཱ་འགན་དང་ 
འགན་འཁུར་ཚུ་ སོད་དེ་འདུག། རོང་
ཁག་སོ་ནམ་ལས་སྡེ་དང་ རོང་ཁག་བཟོ་
རིག་ལས་སྡེ་ཚུ་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་ལས་
འཆརགོང་འཕེལ་གྱི་གནས་ཚད་ག་ར་ནང་
ལུ་ འབྲེལ་མཐུན་དགོཔ་སྦེ་འདུག། ཨིན་
རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛུན་
གྱིས་ རོང་ཁག་སོ་ནམ་ལས་སྡེ་གིས་ལས་
འཆརབཀོད་ཡདོ་པའི་ཞིང་ཆུ་གཡིར་བའི་
ལཱ་གི་དོན་ལུ་ ལོ་བསྟར་འཆར་གཞི་དང་ 

འཆར་དངུལ་འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་ནི་ལཱ་
རྐྱངམ་གཅིག་འབད་དེ་འདུག། པར་རིས་༨ 

པའི་ནང་སྟོན་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལཱ་འགན་དང་ འགན་འཁུར་ཚུ་མ་འབད་བར་ཡདོཔ་དང་ དམིགས་བསལ་དུ་ ངོས་འཛིན་འབད་
ནི་གོ་རིམ་དང་ ཁུངས་དཔྱད་དང་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་རིམ་པ་ཚུ་མེདཔ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཚུ་ རངོ་ཁག་སོ་ནམ་ལས་སྡེ་
རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ འབད་དེ་འདུག།  

ཐ) ད་ལྟོ་གི་ལུགས་སོལ་ནང་ལུ་ རངོ་ཁག་བཟོ་རིག་ལས་སྡེ་གིས་ ས་འཇལ་ནི་དང་ པར་རིས་བཀོད་ནི་ དེ་ལས་ མ་དངུལ་རྩིས་
དཔག་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་ རང་དབང་གི་ཐགོ་ལས་འབད་དོ་ཡོདཔ་དང་ ལཱ་འདི་ཚུ་ ཁག་འབག་ཡང་ན་ ཁས་བངས་ལས་མི་གི་ཐོག་ལས་ 
ས་གནས་གཞུང་གི་ གདམ་ཁ་ག་སྒྲུབ་ཅི་ འདི་གི་ཐོག་ལས་འབད་དེ་འདུག། འདི་ལས་བརྟེན་ རོང་ཁག་སོ་ནམ་ལས་སྡེ་གིས་ ཞིང་
ཆུ་གོང་འཕེལ་ལཱ་ཚུ་གི་བདག་དབང་ཡོངས་རོགས་མ་འབག་བར་ཡོདཔ་དང་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་མེད་པའི་ལས་འགུལ་ཚུ་གིས་ 
འགན་འཁྲི་མ་ཕོག་པར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། 

ད) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་སོ་ནམ་རྒྱ་སྐྱེད་ལས་གཡོགཔ་གིས་ རྒེད་འགོ་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཧེ་མའི་ལོ་
ནང་ལུ་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་ ཉམས་བཅོས་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལཱ་ཚུ་ འབད་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ མ་ཤེས་པར་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་
ཚུ་ མཐོང་ཅི། འདི་གིས་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་ལཱ་ནང་ལུ་ སོ་ནམ་ལས་སྡེ་གི་འགོ་དཔོན་ཚུ་ ག་དེ་ཅི་གྲལ་གཏོགས་འབདཝ་ཨིན་ན་ 
གསལ་སོྟན་འབད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན། 

པར་རིས་༨ པ་: ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་ལས་འཆར་གོང་འཕེལ་ནང་ ས་ོནམ་ལས་སྡེ་དང་ བཟ་ོ
རིག་ལས་སྡེ་གི་ ལཱ་འགན་དང་ འགན་འཁུར། 



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

30 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

ན) འདི་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ལཱ་འགན་དང་ འགན་ཁུར་ སོད་ཡདོ་མི་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་
པའི་གནད་དོན་གསལ་སོྟན་འབདཝ་ཨིནམ་དང་ ལས་སྡེ་ནང་འཁོད་ ལྟ་རོྟག་དང་ དམ་འཛིན་སྒྲིང་སྒྲི་མེད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ 
གནས་ཚད་སྣ་ཚོགས་ནང་ལུ་ འགན་འཁུར་སོད་ནི་ནང་ འགན་གནས་ཚུ་གི་འབྲེལ་མཐུན་རིམ་ལུགས་ ལངམ་སྦེ་མེད་མི་འདི་ལས་
བརྟེན་ཨིནམ་ ཁ་གོ་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།  

 

2.4. སྣ་མང་གི་ལཱ་བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བར་ཡདོཔ།  

ཀ) རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་༢༠༢༡ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ‘ལས་འཆརབརྩམ་ཡོད་པའི་ཞིང་ཆུ་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་
ལུ་ འགྱོ་ བཏུབ་པའི་བརྟག་ཞིབ་ (བཟོ་རིག་གི་བརྟག་ཞིབ་ མི་སྡེ་དང་དཔལ་འབྱོར་ ཁེ་ཕན་) ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པའི་
ལོ་གཅིག་གི་ཧེན་མ་འབད་དགོ།’ ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག། སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གནད་དོན་འདི་ཚུ་ གྲུབ་འབྲས་ཅན་གཅིག་ལུ་བྱུང་ནི་དོན་ལུ་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་༢༠༢༡ ཅན་མ་ནང་ལུ་ ལཱ་འགན་དང་ འགན་འཁུར་ སོད་ཡོད་མི་ཚུ་:  

༡) རོང་ཁག་སོ་ནམ་ལས་སྡེ་ ‘སྣ་མང་གི་ལཱ་བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ སྔོན་འགྲོའི་ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འགོ་ཁྲིད་
ཀྱི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི།’ 

༢) རྒེད་འོག་སོ་ནམ་རྒྱ་སྐྱེད་ཡིག་ཚང་ ‘སྣ་མང་གི་ལཱ་བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ 
འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ལཱ་འགན་འབག་ནི།’ དང 

༣) རོང་ཁག་བཟོ་རིག་ལས་སྡེ་ ‘སྣ་མང་གི་ལཱ་བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ སྔོན་འགྲོའི་ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ བཟོ་
རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ནི།’ 

ཁ) རོང་ཁག་ཚུ་ནང་ལྟ་སྐོར་ནང་འགྱོཝ་ད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཞིང་ཆུ་ལས་འགུལ་ལས་འཆརཕུལ་བའི་
སྐབས་ལུ་ སྣ་མང་གི་ལཱ་བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ སྔོན་འགྲོའི་ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་སྦེ་ མཐོང་ཅི། ཞིང་ཆུ་ལས་འགུལ་ལས་
འཆརཕུལ་ཡདོ་མི་ཚུ་ རྒེད་འགོ་ཚོགས་འདུ་དང་ རོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཚུ་ནང་ལུ་ གཞན་མི་འཆར་གཞི་ལས་རིམ་གཅིག་ཁར་ 
གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ ས་གནས་གཞུང་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་ འདི་བཟུམ་གྱི་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་
མིན་འདུག། ཞིང་ཆུ་ལས་འགུལ་ལས་འཆརཕུལ་བའི་བྱ་རིམ་ནང་ལུ་ དགོས་མཁོ་དབྱེ་དཔྱད་དང་ དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་
མཐུན་གནས་ཡོད་པའི་ཐོ་བཀོད་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། 

ག) ལྷག་པར་དུ་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་མ་གཏོགས་ སྣ་མང་གི་ལཱ་བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ སྔོན་འགྲོའི་ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་འབད་ནི་
དོན་ལུ་བྱ་རིམ་ ཡང་ན་ ལམ་སྟནོ་ལག་དེབ་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་བཟོ་སྟེ་མིན་འདུག། འདི་བཟུམ་གྱི་ ལམ་སྟོན་ལག་དེབ་ཡདོ་མི་འདི་
གིས་ ས་གནས་གཞུང་གི་ནང་འཁོད་ ཕན་ཁུངས་དང་ལྡན་པའི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ དགོས་མཁོ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དོན་
ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་གི་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་དང་ བྱ་རིམ་ དེ་ལས་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ལུ་ གྲོས་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། 

ང་) སྣ་མང་གི་ལཱ་བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་འབད་ནི་འདི་ ལས་འཆརབརྩམ་ཡོད་པའི་ཞིང་ཆུ་གི་དོན་ལུ་ ཆུ་རྐ་ 
དཔལ་འབྱོར་དང་མི་སྡེའི་ཁེ་ཕན་ བཟོ་རིག་གི་བརྟག་ཞིབ་ ལ་སོགས་པའི་ཐད་དུ་ ལས་འཆརབཀོད་ཡོད་པའི་ཞིང་ཆུ་ཡུན་བརྟན་



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

31 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་ལུ་ འོས་འབབ་ཀྱི་དབྱེ་དཔྱད་ཚུ་འབད་ནི་འདི་ གལ་ཆེ་བའི་ བསྟར་སོད་བྱ་རིམ་གཅིག་ཨིན། འདི་གཞི་བཙུགས་
འབད་དེ་ ཁྲིམས་མཐུན་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ཚུགསཔ་ཡོད་པར་ཅིན་ དགོས་མཁོ་འདི་ལུ་མ་གནས་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ བྱུང་
ཡོད་པའི་བཀའ་ངལ་གིས་ གཞུང་ལུ་ རེ་འདོད་ལྟར་དུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚུགས་པའི་ཞིང་ཆུའི་ལས་འགུལ་ཚུ་ནང་ལུ་ དངུལ་
བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་ འཛེམ་ཚུགས་ཚུགསཔ་འོང་ནི་ཨིན་མས། 

ཅ) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཞིང་ཆུ་ཡུན་བརྟན་ངེས་བརྟན་བཟོ་མ་ཚུགས་པའི་གནད་དོན་མང་རབས་ཅིག་ ངོས་
འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གྲོས་བསྟུན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་:   

དཔེ་རིས་༡ པ་ (པར་༤ པ):  

དར་དཀར་ནང་རོང་ཁག་ འབྲུག་རྗེ་སྒང་རྒེད་འོག་འོག་ལུ་ ཐང་ན་-སྤང་ན་ཞིང་ཆུའི་ལས་འཆར་འདི་ རོང་ཁག་གིས་འབད་ 
མ་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༦༣ གི་ཐོག་ལས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ ལས་༢༠༡༨-༡༩ ལུ་ རྐྱབ་སྟེ་འདུག། དུང་ཅུང་ལམ་
དང་ རྩི་སའི་གཡུར་བ་སླ་བསྲེ་བའི་ཆ་ཚན་གཉིས་སྦེ་ འཆར་གཞི་བརྩམ་སྟེ་འདུག། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ 
ཆ་ཚན་-༡ པ་འདི་ བྱག་བདའ་སྟེ་བཏོག་དགོཔ་ཡོདཔ་ལས་ ཁག་འབག་འདི་ལུ་ལྕོགས་གྲུབ་མེད་ནི་འདི་གིས་ མཇུག་མ་བསྡུ་
བར་ཡོདཔ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ཆ་ཚན་-༢ པ་འདི་ ཆ་ཚན་-༡ པ་འདི་ མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡདོ་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ 
མཇུགབསྡུ་ཡོད་རུང་ བཀོ་བཞག་སྟེ་འདུག།  

དཔེ་རིས་༢ པ་ (པར་༥ པ་): 

བུམ་ཐང་རོང་ཁག་ ལྕམ་མཁར་ཁྲོམ་ནང་ལུ་ ཇ་ལི་མཁར་ཞིང་ཆུ་ལས་འཆར་འདི་ ཁག་འབག་གི་ཐོག་ལས་ མ་དངུལ་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༩ སྦེ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ ལས་༢༠༡༨-༡༩ ལུ་གནང་ནུག། ཆུ་དུང་ལམ་དང་ ཆུ་མཛོད་ཚུ་ ཇ་ལི་མཁར་མི་
སྡེ་གྱི་ཨ་རིང་ཁར་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་དོན་ལུ་ བཙུགས་ནུག། ཨིན་རུང་ མི་སྡེ་གིས་ མཐུན་རྐྱེན་འདི་ མི་སྡེའི་རེ་འདདོ་

པར་-༤ པ: དར་དཀར་ནང་རངོ་ཁག་ འབྲུག་རྗེ་སྒང་རྒེད་འགོ་འགོ་ལུ་ ཐང་ན་-སྤང་ན་ཞིང་ཆུའི་གྲོས་འཆར།  



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

32 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

ལས་འཆརབཀོད་མི་ཚུ་ མ་གྲུབ་ལས་ རྩིས་ལེན་མ་བཏུབ་པར་འདུག། གཞི་བཀོད་བྱིན་ཡདོ་མི་འདི་ སྤུས་ཚད་ལེགས་ཤོམ་
མེད་པར་ཡདོཔ་སྦེ་མཐོང་ཡོདཔ་ད་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ལུས་ཏེ་འདུག།    

དཔེ་རིས་༣ པ་ (པར་༦ པ་): 

༡. རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༡༦ ལས་༢༠༡༧-༡༨ སྐབས་ལུ་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་ སྐོར་ཕུག་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ ཞིང་ཆུ་གི་དོན་ལུ་ ཆུ་བསག་
པའི་མཛོད་རྐྱབ་ནི་དནོ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༠༣ ཟད་འགྲོ་བཏང་ནུག། ཨིན་རུང་ ཆུ་རྐ་སྐམ་མི་ལས་བརྟེན་ བསག་མཛོད་དང་ དུང་
ལམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚུགས་པར་འདུག། ཁེ་ཕན་པ་ཚུ་ ཁོང་རའི་སྒེར་གྱི་ས་ ལས་འགུལ་འདི་གི་དོན་ལུ་ གྲོགས་རམ་ཕུལ་ཡོད་
རུང་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་བཀོ་བཞག་དགོཔ་བྱུང་ནུག། འདི་མ་ཚད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་བཟོ་
མི་འདི་ལས་བརྟེན་ ཆུ་དུང་ཚུ་མེདཔ་བཏང་ཡོདཔ་དང་ འབྱང་སྟརོ་ཤོར་ཡོདཔ་སྦེ་ མཐོང་ཅི།  

༢. སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་ རྟ་ལོག་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ ‘དམངས་ཀྱི་རྫིང’ཟེར་ ཆུ་བསག་མཛོད་སོམ་གཅིག་ སོ་ནམ་ཞིང་ཆུ་མ་ལངམ་མི་འདི་
གསལ་ནི་དོན་ལུ་ ལྕགས་ཀྱི་ཆུ་དུང་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་བའི་ཐོག་ལས་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་དེ་འདུག། ༼མ་དངུལ་དང་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལོ་མ་
ཤེས་བར་ཡདོཔ།  ཨིན་རུང་ བསག་མཛོད་འདི་ ཆུ་རྐ་འདི་ལུ་བོ་གཏད་མ་ཚུགས་པར་ཡོད་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ བཀོ་བཞག་ཡོདཔ་སྦེ་
འདུག། ས་གནས་ལྟ་སྐོར་གྱི་སྐབས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཆུ་དུང་མང་ཤོས་ཅིག་ ཨརཝ་ཤོར་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཅི།  

 

པར་ ༦ པ: མནོ་མ་ོསྒང་བསག་མཛདོ་དང་ ཞིང་ཆུའི་མཐུན་རྐྱེན། ཀོར་ཕུག་རྒེད་འགོ། ཀྲོང་གསར། ༼གོང་གི་གྱལ་རིམ་
གཉིས༽ དམངས་ཀྱི་རྫིང་། རྟ་ལགོ་རྒེད་འགོ། སྤུ་ནཁ། ༼འགོ་གི་གྱལ་རིམ༽   

པར་-༥ པ: བུམ་ཐང་རངོ་ཁག་ ལྕམ་མཁར་ཁྲོམ་ནང་ལུ་ ཇ་ལི་མཁར་ཞིང་ཆུའི་ལས་འཆར།   



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

33 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

དཔེ་རིས་༤ པ་ (པར་༧ པ) 

༡. སྤ་རོ་རོང་ཁག་ ཤར་པ་རྒེད་འགོ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ ཚེ་རི་ན་ཆུ་མཛདོ་དང་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རོང་ཁག་ རུས་སྦིས་ས་རྒེད་འོག་
ནང་ཡོད་པའི་རུས་སྦིས་ས་ཆུ་མཛོད་ཚུ་ལུ་ཡང་ འདི་བཟུམ་གྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་སྟེ་འདུག། ཚེ་རི་ན་ཆུ་མཛདོ་འདི་ ཆུ་རྐ་སྐམ་ཡོདཔ་
ལས་ བཀོ་བཞག་ཡདོཔ་དང་ རུས་སྦིས་ས་ཆུ་མཛོད་འདི་ཡང་ གནས་སྟངས་གཅིགཔ་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་གིས་ ལག་
ལེན་མ་འཐབ་པར་བཀོ་བཞག་སྟེ་འདུག། 

༢. བཀྲ་ཤིས་སྒང་རོང་ཁག་ བཀང་པར་ར་རྒེད་འོག་ལུ་ གནས་སྟངས་མ་འདཝ་གཅིག་མཐོང་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ ཆུ་མཛོད་བཟོ་
སྐྲུན་འབད་ཡོད་རུང་ ས་གི་སྤུས་ཚད་བརྟག་ཞིབ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཆུ་མཛོད་འདི་ འདམ་རབ་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་རྐྱབ་མི་ལས་ 
ས་རུད་ཀྱིས་ ཕྱག་བདའ་ཡོདཔ་སྦེ་འདུག།   

དཔེ་རིས་༥ པ་ (པར་༨ པ): 

༡. དར་དཀར་ནང་རོང་ཁག་ བརྩེ་བཟང་རྒེད་འོག་ལུ་ ལྟག་མཇུག་ལམ་ཞིང་ཆུ་ལས་འཆར་འདི་ སྔར་སོལ་ས་གཞི་ལས་བརྟེན་བཟོ་ཡདོ་
མི་འདི་ ཡར་དག་བཏང་ནི་དོན་ལུ་ ཆུ་དུང་བཙུགས་ནུག། ས་ཞིང་ཚུ་ད་ལྟོ་ ཞིང་སྟོང་འབད་བཞག་ཡོདཔ་དང་ ཆུ་དུང་ཚུ་ལག་ལེན་མ་
འཐབ་པར་འདུག། ཨིན་རུང་ གཡུས་ཁར་གི་མི་སེར་མང་ཤོས་ཅིག་ ཁྲོམ་ཁར་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གོ་སྐབས་འཚོལ་ཏེ་ གནས་སརོ་འགྱོ་
ཡོདཔ་དང་ སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་འབད་དགོ་མནོ་མི་ ཁྱིམ་གུང་དག་པ་ཅིག་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱི་གནདོ་རྐྱེན་རྐྱབ་མི་ལུ་
བརྟེན་ གྲུབ་འབྲས་གཅིག་བྱུང་མ་ཚུགས་པས།  

༢. འདི་བཟུམ་སྦེ་ པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་གིས་ ཚོང་དོན་སོ་ནམ་དང་འཚོ་ཐབས་ཡར་སེང་ལས་རིམ་གྱི་ལས་འགུལ་འོག་ལུ་ ཞིང་ལཱ་
འབད་ནི་དནོ་ལུ་ མཁར་རྒེད་འོག་གི་ བོརང་ཀོ་ལ་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ ཆུ་དུང་བཙུགས་ནུག། ཨིན་རུང་ ས་ོནམ་པ་ཚུ་གིས་ ས་ཞིང་ཚུ་ 
གཞི་ཆགས་ས་ལས་ ཐག་རིང་སར་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱི་གནདོ་རྐྱེན་དང་ ལས་མི་མ་ཐོབ་པའི་བཀའ་ངལ་གྱིས་ 
ཞིང་ལཱ་འབད་ནི་བཀོ་བཞག་སྟེ་འདུག། 

པར-༧ པ་:ཚེ་རི་ན་ཆུ་མཛདོ། ཤར་པ་རྒེད་འགོ། སྤ་ར།ོ ༼འགོ་གི་གྱལ་གཡནོ༽ ཧེ་མའི་ཡདོ་པའི་ཆུ་མཛདོ། འཁྲིལ་ཕུག། བཀང་པ་ར། བཀྲིས་སྒང་། 
༼འགོ་གི་གྱལ་གཡས།༽    



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

34 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

ས་ཞིང་ཚུ་ད་ལྟོ་ ཞིང་སྟོང་འབད་བཞག་ཡོདཔ་དང་ ཆུ་དུང་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་འདུག།  

ཆ) བྱ་རིམ་འདི་གི་ནང་ལུ་ སྣ་མང་གི་ལཱ་བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་ཞིབ་དཔྱད་ལམ་ལུགས་འདི་ ཡདོཔ་འདཝ་ཅིག་འབད་བར་ཅིན་ 
བཟོ་རིག་དང་ གཞན་མི་ཡང་ འསོ་འབབ་མེདཔ་སྦེ་ བརྟག་དཔྱད་བྱུང་པར་ཅིན་ དངུལ་བཙུགས་འབད་ནི་ནང་ལུ་ འཛེམ་ཚུགས་ནི་
ཨིན་མས། འདི་འབདཝ་ལས་ གོང་ལུ་བཀོད་ཡདོ་པའི་གཞི་བཀོད་བཀོ་བཞག་ཡོད་མི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡདོ་
པའི་གནད་དོན་བྱུང་ཡདོ་མི་ཚུ་ གལ་ཆེ་བའི་ཞིབ་དཔྱད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོདཔ་སྦེ་ ཆ་བཞག་ཚུགས།  

ཇ) ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ ཞིང་ཆུའི་གོང་འཕེལ་གྱི་དནོ་ལུ་ སྔོན་འགྲོའི་ཞིབ་དཔྱད་ནང་ལུ་ གཞི་བཙུགས་དང་ ལྟ་རོྟག་གི་
ཐབས་ལམ་མེད་མི་འདི་ཡང་ རྟེན་གཞི་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་ངེས་བརྟན་བཟ་ོནི་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་ཡོངས་རགོས་འབད་ནི་གི་གཞི་མེད་མི་ལས་
ཨིན་མས། གཞན་ཡང་ འདི་བཟུམ་གྱི་ལག་ལེན་གྱིས་ ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཡངོས་རོགས་སྦེ་ བགོ་སྐལ་འབད་ནི་ནང་ གྲོགས་རམ་མི་འབད་
ནི་ཨིན་མས།   

2.5. རྒྱལ་ཡངོས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ཡདོཔ།  

ཀ) རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་ནང་ལུ་ རྟེན་གཞི་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཞིང་ཆུའི་གོང་འཕེལ་ཁག་གཉིས་འདུག། ཐིག་ཁྲམ་
༦ པའི་སྟོན་ནང་ཡདོ་པར་ལྟར་ ཀ༽ ཡདོ་པའི་ཞིང་ཆུ་རིམ་ལུགས་ཡར་དག་བཏང་ནི་དང་ ཁ༽ ཞིང་ཆུའི་རིམ་ལུགས་གསརཔ་ གོང་
འཕེལ་གཏང་ནི་འདི་ཨིན་མས།   

 

པར་༨ པ་: ལྟག་མཇུག་ལམ་ ཞིང་ཆུ་ལས་འཆར། བརྩེ་བཟང་རྒེད་འགོ དར་དཀར་ནང་། ༼གོང་གི་གྱལ༽ བོརང་ཀོ་ལ་ ཞིང་ཆུ་ལས་འཆར། མཁར་རྒེད་
འགོ པདྨ་དགའ་ཚལ། ༼འགོ་གི་གྱལ༽  

ཐིག་ཁྲམ་༦ པ: དུས་རིམ་༢༠༣༠ ཚུན་ལུ་ ཞིང་ཆུའི་རིམ་ལུགས་གོང་འཕེལ་ལས་འཆར་ཕུལ་ཡདོ་པའི་བཅུད་སྡུད།  

 



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

35 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

ཐིག་ཁྲམ་༦ པ་འདི་ནང་ལུ་ སྟོན་ཡོད་པ་ལྟར་ དུས་རིམ་ལོ་ངོ་༡༥ གི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་སོྣན་འབད་ཡོད་པའི་ རྒྱ་ཚད་ཀྱི་དམིགས་ཚད་ས་
གཞི་ཨེ་ཀར་༧༦,༦༩༣ དང་གཅིག་ཁར་ ཞིང་ཆུ་ལས་འགུལ་ཆུང་བ་༥༣༧ ངོས་འཛིན་འབད་ནུག། ཞིང་ཆུ་ལས་འཆར་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་
ཁེ་གྱོང་པ་དང་ ཁེ་ཕན་པ་ཚུ་དང་ མཉམ་རུབ་དང་ གྲོས་སྟོན་འབད་བའི་ཐོག་ ཞིབ་འཚོལ་ཡང་དག་འབད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གདམ་
འཐུ་འབད་ནུག། ལས་འགུལ་རེ་རེ་གི་དོན་ལུ་ ལས་འཆར་ཚུ་གཙོ་རིམ་སྒྲིག་སྟེ་གདམ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ཚད་གཞི་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་
ཐོག་དབྱེ་དཔྱད་འབད་མི་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་ནང་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབད་
ཡོད་པའི་ལས་འཆར་གྱི་མ་ཚད་པར་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ནང་ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ 
ལས་འཆར་༡༠༨ གཙོ་རིམ་སྒྲིག་སྟེ་འདུག། འདི་འབདཝ་ལས་ དུས་རིམ་༢༠༣༠ ཚུན་ལུ་ ཡོངས་བསོམས་ཞིང་ཆུའི་ལས་འཆར་༦༤༥ 
འཆར་གཞི་བརྩམ་སྟེ་འདུག།  

ཁ) རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་གྱི་ ལག་ལེན་བསྐྱར་ཞིབ་འབདཝ་ད་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ ལས་འཆར་༦༤༥ 
ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་ནང་ལས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ དང་ ༡༢ པའི་ནང་ལུ་ ལས་འཆར་༤༠ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་
ཤེས་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ གཙོ་རིམ་སྒྲིག་ཡོད་པའི་ ལས་འཆར་༡༠༨ ལས་༢༥ དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་ནང་ལས་ 
དྲུག་ དེ་ལས་དགུ་འདི་ གློ་བུར་དུ་ཨིན་མས། ༼པར་རིས་-༩ པའི་ནང་ལུ་ གསལ་སོྟན་འབད་ཡོད༽ པར་རིས་འདི་ནང་ལས་གསལ་
སྟོན་འབད་ཡོད་པར་ལྟར་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་འདི་ འཆར་གཞི་ཨམ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་
གཞི་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་མཐུན་མ་བཟོ་བས།    

དབྱེ་བ ཞིང་ཆུའི་ལས་འགུལ་ཆུང་བ་ 
ལས་འཆརཕུལ་ཡདོ་མི། 

(གྱངས་ཁ) 

རྒྱབ་སྣནོ་འབད་ཡདོ་པའི་ 
རྒྱ་ཚད་ཀྱི་དམིགས་ཚད། 

(ཨེ་ཀར) 
གནས་ཡོད་ཞིང་ཆུའི་ལེགས་བཅོས་ལས་འགུལ། (EIIP) 

  

1.1 གནས་ཡོད་ཞིང་ཆུ་ལམ་ལུགས་ དུས་མཐུན་བཟོ་ནི། 243 18,000 
1.2 གནས་ཡོད་ཞིང་ཆུ་ལམ་ལུགས་ ཉམས་བཅོས་འབད་ནི།  49 7,930 
1.3 གནས་ཡོད་ཞིང་ཆུ་ལམ་ལུགས་ ཐར་དཀར་ཉམས་བཅོས་འབད་ནི།   22,000 
ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་གསརཔ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི། 

  

2.1 ཁ་གཟར་གསརཔ་གི་ཞིང་ཆུ་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ། (NHIDP) 144 13,763 
2.2 སྐམ་ཞིང་ཞིང་ཆུའི་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ། (DLIDP) 57 4,000 
2.3 རོནམ་དང་ དོ་རན་ཡོད་སར་ ཞིང་ཆུ་གོང་འཕེལ་བཏང་ནི་གི་ལས་འགུལ། 

(WSIDP) 

44 11,000 

 537 76,693 



-- - 

ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

36 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

  པར་རིས་༩ པ: ཞིང་ཆུའི་ལས་འཆར་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོ་པའི་གནས་ཚད།  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ག) ཨིན་རུང་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་༧ པའི་ནང་ལུ་ སྟོན་ཡདོ་པར་ལྟར་ འཆར་གཞི་ཨམ་ནང་ལུ་ ལས་
འཆརབཀོད་ཡདོ་མི་ ཡང་ན་ གཙོ་རིམ་སྒྲིག་ཡོད་མི་ནང་ལས་མེན་པའི་ ལས་འཆར་དགུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག། འདི་བཟུམ་གློ་
བུར་ ལས་འཆར་གདམ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་འདི་ འཆར་གཞི་ལངམ་སྦེ་མ་བརྩམ་པར་ཡོད་མི་དང་ འཆར་གཞི་ཨམ་དང་གཅིག་ཁར་ 
གཅིག་མཐུན་མ་བཟོ་པའི་ བརྡ་མཚན་ཨིན།  

   ཐིག་ཁྲམ་༧ པ: རྒྱལ་ཡངོས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་ནང་ལས་མེན་པའི་ ཞིང་ཆུ་ལས་འཆར་གོང་འཕེལ་བཏང་ཡདོཔ།  

 

རིམ་
ཨང་ 

རངོ་ཁག་ རྒེད་འགོ གཡུས ལས་འཆར་གྱི་མིང་ དཀྱུས་ཚད 
(ཀི་ལ་ོམི་ཊར) 

མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་  དན་གས ོ དབྱེ་བ 

རྩིས་ལ་ོ༢༠༡༣-༢༠༡༤  
1 ལྷུན་རྩེ སྨིན་རྒྱས  གོར་རྒན གོར་རྒན 10.00 ཨེ་བི་ཨེས་དྲི མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ R 
2 ལྷུན་རྩེ སྨིན་རྒྱས ཁམ་དར ཁམ་དར 10.00 ཨེ་བི་ཨེས་དྲི མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ R 

རྩིས་ལ་ོ༢༠༡༧-༢༠༡༨ 
3 ལྷུན་རྩེ སྨད་མཚོ ཡ་མ་ལུང་ ཞ་མང་ཆུ_ ཡ་མ་ལུང་ 7.00 ཇི་སི་སི་ཨེ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ R 
4 གསར་སྤངས ཆུ་འཛོམས་ རྡེ་བན མོང་གངའུ་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ 7.60 རྒྱ་གར་གཞུང་ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ N 

རྩིས་ལ་ོ༢༠༡༨-༢༠༡༩  
5 ཀྲོང་གསར་ ཀོར་ཕུག ནབ་རྗི གླིང་འབད་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ 2.30 ཇི་ཨི་ཨེཕ་  ཨེལ་དྲི་

སི་ཨེཕ 
མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ N 

6 ཧཱ ས་དམར གླང་པ གླང་པ_ནརོབ་སྒང་ 10.00 ཇི་ཨི་ཨེཕ་  ཨེལ་དྲི་
སི་ཨེཕ 

མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ R 

རྩིས་ལ་ོ༢༠༡༩-༢༠༢༠ 
7 གསར་སྤངས དགའ་སྐྱིད་

གླིང་ 
དགའ་སྐྱིད་གླིང་ ལ་རིང་ཁོ་ལ་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ  7.50 ཇི་ཨེ་ཨེཕ་ཨེས་

པི/ཨེཕ་ཨེས་ཨེ་པི་པི  
མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ N 

8 བསམ་རྩེ རྡོ་ཕུ་ཅན སོམ་ལ་ཅན བིར་ཀུ་བོ་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ 2.00 ཇི་ཨེ་ཨེཕ་ཨེས་
པི/ཨེཕ་ཨེས་ཨེ་པི་པི 

མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ N 

9 བསམ་རྩེ སིབ་སུ་ སིབ་སུ་ བི་རུ་- སིབ་སུ་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ  འབྲུག་གཞུང་ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ R 
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ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

37 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

ང་) རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་གྱི་ནང་ལུ་ ཞིང་ཆུ་ལས་འཆར་གསརཔ་གོང་འཕེལ་བཏང་ནི་དང་ ཡོད་པའི་ལས་འཆར་ཚུ་ 
ཉམས་བཅོས་ཡང་ན་ དུས་མཐུན་བཟོ་ནི་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་རུང་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི༡༡ པ་དང་༡༢ 
པའི་ནང་ལུ་ ལས་འགུལ་འཐེབ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་འདི་ འཆར་གཞི་ཨམ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་མཐུན་མ་བཟོ་བར་རང་ གཞི་
བཙུགས་འབད་དེ་འདུག། ད་ལྟོ་གི་གནས་སྟངས་ནང་ལུ་ ཞིང་ཆུའི་ལས་འཆར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་དང་ ཉམས་བཅོས་འབད་ནི་དནོ་ལུ་ 
ལོ་ངོ་མང་ཤོས་གསུམ་འགོར་ཡདོཔ་སྦེ་འདུག། སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཧེ་མའི་ལོ་༼༢༠༡༤-༢༠༡༨༽ ལས་ སྔོན་གྱི་ལོའི་/ཞིང་ཆུའི་
ལས་འཆར་འཐེབ་ ༼ཐིག་ཁྲམ་-༨ པ་སྟོན་ཡོདཔ༽ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་མི་འདི༌གིས༌ འཆར་གཞི་ཨམ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་
ནང་ལུ་ བར་ཆད་རྐྱབ་ཡོདཔ་སྦེ་འདུག། 

ཐིག་ཁྲམ་༨ པ: ལཱ་འཐེབ་འབད་ཡདོ་པའི་བཅུད་སྡུད། 

 

ཅ) འཆར་གཞི་ཨམ་འདི་གི་དནོ་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་སྒྲིག་བཀོད་ རྩིས་བཏོན་འབད་ཡདོ་རུང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་གྱི་
ཐད་དུ་ འདི་དང་འདཝ་སྦེ་ དངུལ་ཁར་བཙུགས་/བསམ་མ་ཚུགས་པར་འདུག། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ་གོང་འཕེལ་བཏང་ནི་
དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་བཟོ་སྟེ་ མ་དངུལ་མང་རབས་ཅིག་ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡོད་རུང་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ 

རིམ་
ཨང་ 

 རངོ་ཁག་ རྒེད་འགོ གཡུས ལས་འཆར་གྱི་མིང་ དཀྱུས་ཚད 
(ཀི་ལ་ོམི་ཊར) 

དབྱེ་བ འཆར་གཞི་ལ ོ གནས་སྟངས 

 ལོ་བསྟར་ལཱ་ཤུལ་ནང་སོྟན་ཡོད་པར་ལྟར་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༡༩ ལུ་ མཇུག་བསྡུ་ཡོད་པའི་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་ལས་འཆར། 

1  རྩི་རང གསེར་གྱི་ཐང གསེར་གྱི་ཐང་སྨད ཇ་ཏད་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ 7.20 ཇི་ཨི་ཨེཕ་  ཨེལ་དྲི་སི་ཨེཕ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༡༦  མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ 

2  ཀྲོང་གསར་ ཀོར་ཕུག ནབ་རྗི གླིང་འབད་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ 2.30 ཇི་ཨི་ཨེཕ་  ཨེལ་དྲི་སི་ཨེཕ  རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༡༦ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ 

3  སྤུ་ན་ཁ རྟ་ལོག ལུ་ན་ཁ/བྱི་ན ཕན་བདེ་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ 25.00 ཇི་ཨི་ཨེཕ་  ཨེལ་དྲི་སི་ཨེཕ རྩིས་ལོ་༢༠༡༤-༡༥ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ 

4  ཧཱ ས་དམར གླང་པ གླང་པ_ནརོབ་སྒང་ 10.00 ཇི་ཨི་ཨེཕ་  ཨེལ་དྲི་སི་ཨེཕ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ 

 ལོ་བསྟར་ལཱ་ཤུལ་ནང་སོྟན་ཡོད་པར་ལྟར་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠ ལུ་ མཇུག་བསྡུ་ཡོད་པའི་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་ལས་འཆར། 

1  གསར་སྤངས བདེ་སྐྱིད་གླིང་ བདེ་སྐྱིད་གླིང་ ར་ཏི་ཁོ་ལ་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ 3.50 ཇི་ཨེ་ཨེཕ་ཨེས་པི/ཨེཕ་ཨེས་
ཨེ་པི་པི 

རྩིས་ལོ་༢༠༡༤-༡༥ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ 

2  གསར་སྤངས དགའ་སྐྱིད་
གླིང་ 

དགའ་སྐྱིད་གླིང་ ལ་རིང་ཁོ་ལ་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ 7.50 ཇི་ཨེ་ཨེཕ་ཨེས་པི/ཨེཕ་ཨེས་
ཨེ་པི་པི 

རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༡༦ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ 

3  བསམ་རྩེ ནོར་བུ་སྒང་ བིམ་ཊར ཏཱ་ར་ཁོ་ལ་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ 11.00 ཇི་ཨེ་ཨེཕ་ཨེས་པི/ཨེཕ་ཨེས་
ཨེ་པི་པི 

རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༡༦ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ 

4  བསམ་རྩེ རྡོ་ཕུ་ཅན སོམ་ལ་ཅན བིར་ཀུ་བོ་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ 2.00 ཇི་ཨེ་ཨེཕ་ཨེས་པི/ཨེཕ་ཨེས་
ཨེ་པི་པི 

རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༡༦ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ 

5  བཀྲིས་སྒང་ ཕོང་སྨད ཡབ་རང/ས་གླིང ཡབ་རང/ས་གླིང་ཞིང་ཆུ་
གཡུར་བ 

7.80 ཨར་དྲི་སི་སི་ཨར་པི/དབལུ་
བི 

རྩིས་ལོ་༢༠༡༤-༡༥ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ 

6  ལྷུན་རྩེ སྨན་སྦི གཞུང་མཁར གཞུང་མཁར_སྨན་སྦི 3.00 ཨར་དྲི་སི་སི་ཨར་པི/དབལུ་
བི 

རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༡༦ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ 

7  བསམ་རྩེ སིབ་སུ་ སིབ་སུ་ བི་རུ་- སིབ་སུ་ཞིང་ཆུ་གཡུར་
བ 

8.00 འབྲུག་གཞུང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༡༦ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ 

 རྒྱབ་ཁུངས་: ས་ོནམ་དང་བཟ་ོརིག་སྡེ་ཚན། ས་ོམན་ལས་ཁུངས། 



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

38 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་མཐུན་མ་བཟོ་བའི་ཐོག་ལས་ འཆར་གཞི་ཨམ་གྱི་དམིགས་དོན་ཚུ་ གཡོག་བཀོལ་མ་ཚུགས་
པས།  

ཆ) འདི་འབདཝ་ལས་ ལས་ཚན་ལུ་ ཐབས་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་གཏད་ག་ནི་ཡང་མེད་པ་ཅིན་ བཟའ་འཐུང་ཉེན་སྲུང་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ 
ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཡུན་བརྟན་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་དབང་གཙོ་བོ་འདི་མེདཔ་འགྱོ་ནི་དང་ རེ་འདདོ་ཅན་གྱི་
གྲུབ་འབྲས་འཐོན་ཚུགས་པར་ ལཱ་ཁག་གཏང་འོང་།    

2.6 ཞིང་ཆུ་ལས་སྡེ་གིས་ རྒྱལ་ཡངོས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་ནང་ཡདོ་པའི་དམིགས་ཚད་གྲུབ་ནི་དནོ་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་མེདཔ།  

ཀ) སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་འདི་ བཟའ་མཐུང་དང་ ཟད་བཅུད་ཉེན་སྲུང་ཐབོ་ནི་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་
ལུ་ གྲོང་གསེབ་དཔལ་འབྱརོ་ཡར་རྒྱས་བཏང་ནི་དོན་ལུ་ འཆར་གཞི་ཨམ་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་རིམ་སྒྲིག་བཟོ་བའི་ཐོག་
ལས་ ལས་སྣ་ཚུ་ གཙོ་རིམ་བསྒྲིག་དགོཔ་ཨིན་མས།  

ཁ) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བྱཱའི་ཐོན་སྐྱེད་དམིགས་ཚད་གཉིས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་གྱི་ཞིང་ཆུ་
འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ས་གཞི་འདི་ རྩིས་ལོ་༢༠༢༠-༢༡ ནང་གྲུབ་ཡོད་པའི་ དམིགས་ཚད་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱད་པར་བལྟཝ་ད་ ཡར་འཕེལ་
འགྱོ་ཐངས་འདི་ལུ་བལྟ་བར་ཅིན་ འོག་གི་ པར་རིས་༡༠ དང་༡༡ པའི་ནང་སྟོན་ཡོད་པར་ལྟར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༣༠ ནང་ལུ་ འཆར་གཞི་
བརྩམ་ཡདོ་པའི་དམིགས་ཚད་འདི་ གྲུབ་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་འོང་མི་བཟུམ་སྦེ་ མཐོང་ཅི།   

 

 

 

 

 

 

 

པར་རིས་༡༡ པ: ཞིང་ཆུའི་ངོ་མ་བཏནོ་ཡདོ་མི་དང་ ས་གཞི་གི་དམིགས་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་བསྡུར།  -
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ཞིང་ཆུའི་ངོ་མ་བཏོན་ཡདོ་མི་དང་ ས་གཞི་གི་དམིགས་ཚད་༼ཨེ་ཀར༽ཀྱི་ཁྱད་བསྡུར།

Acreage as per NIMP Actual Acreage



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

39 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

ག) ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ལུ་ རྩིས་༢༠༢༢-༢༣ གི་མཇུག་ལུ་ ཆུམ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་འདི་ དམིགས་ཚད་ ༡༠༢,༨༢༧.༠༠ མེ་
ཊེཀ་ཏཱན་ལུ་བཀོད་ཡོདཔ་དང་ ལོ་བསྟར་ཐོན་སྐྱེད་དམིགས་ཚད་འདི་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞིའི་དུས་རིམ་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་
འཆར་གཞི་ཨམ་གྱི་དམིགས་ཚད་དང་ རིམ་མཐུན་སྦེ་བཏོན་འདི་འདུག། ༼ཚོད་དཔག་བཀོད་ནི༽ ཨིན་རུང་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ 
པའི་ སྔོན་ལོ་ངོ་གསུམ་ནང་ལུ་ ལོ་བསྟར་ཐོན་སྐྱེད་འདི་ ལོ་བསྟར་དམིགས་ཚད་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༥༠ གིས་ ཉུངམ་བཏོན་འགྱོ་ནུག རྒྱལ་
ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་དང་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་གི་ཐོན་སྐྱེད་ངོ་མའི་ རིམ་རྒྱུད་འདི་ པར་རིས་༡༢ པའི་ནང་ལུ་ སྟོན་ཡོདཔ་
ཨིན།    

 

 

 

ང་) སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ནང་ལུ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ དུས་ཕྱེད་བསྐྱར་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་ནང་ལུ་ ཆུམ་གྱི་
ཐོན་སྐྱེད་དམིགས་ཚད་གྲུབ་ནི་འདི་ ལཱ་ཁག་གཅིག་ལུ་ཡོདཔ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་དང་ རང་མགོ་རང་འདོང་འདི་ བརྒྱ་ཚ་༦༠ 
ལས་ ༤༣ ལུ་ དམིགས་ཚད་སརོ་སྒྱུར་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ནང་ལུ་ བཙུགས་མཚམས་དམིགས་ཚད་བརྒྱ་ཆ་
༤༦.༧༠ ལས་ཡང་ལྷག་ དམིགས་ཚད་འདི་ ལེ་ཤ་གི་མར་ཕབ་གཏང་ནུག།  

ཅ) རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་འདི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འཆར་གཞི་ཨམ་
འདི་ ཞིབ་འཚོལ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་བའི་ཐོག་ལས་བཟོ་ཡོདཔ་དང་ དམིགས་ཚད་དང་ ཐབས་རིགས་ཚུ་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་བདེན་
ཁུངས་དང་ བརྡ་དོན་ཐོག་ལས་ ལས་འཆརབཀོད་ཡོདཔ་སྦེ་ མཐོང་ཅི། ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་འདི་ འདི་བཟུམའི་ འཆར་གཞི་གིས་ལམ་
སྟོན་འབད་ཡོད་པར་ཅིན་ སོ་ནམ་གོང་འཕེལ་འདི་གི་དམིགས་ཚད་གྲུབ་ཚུགས་པར་ ངེས་བརྟན་བཟོ་ཚུགས་ནི་སོད་ནུག། ཨིན་རུང་ ལོ་
ལྔའིའཆར་གཞི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་གྱི་བར་ ལག་ལེན་གཅིག་མཐུན་མེད་མི་འདི་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་
འཆར་གཞི་ཨམ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གྲུབ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཏེ་འདུག། ལྷག་པར་དུ་ ཐབས་ལམ་ཡང་དག་ཚུ་ངོས་འཛིན་མ་འབད་བར་ 
ཉེན་ཁ་མཐོང་ཡོད་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ ལོ་བསྟར་དམིགས་ཚད་སོར་སྒྱུར་འབད་ཡདོ་མི་འདི་གིས་ ལས་སྡེ་གིས་ ཡུན་རིང་གི་དམིགས་
ཡུལ་གྲུབ་ནི་ལུ་ བཀག་ཆ་འབད་ནི་ཨིན་མས།   

ཆ) འདི་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་འདི་གིས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་གོང་འཕེལ་བཏང་ནི་ནང་ལུ་ ཞིང་ཆུ་ལས་
སྡེ་དང་འབྲེལ་བ་མི་ཚུ་ ལམ་སྟོན་མ་འབད་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ ཐབས་རིག་ཅན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཐབོ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐབས་མ་འབད་བས། 
འདི་འབདཝ་ལས་ དང་པ་རང་ འཆར་གཞི་འདི་གི་དགོཔ་ཡོད་ག་གི་ དོགས་པ༌གཅིག་ཡང༌ཆགསཔ༌མས། འདི་འབདཝ་ལས་ ད་ལྟོ་

པར་རིས་༡༢ པ:  རྒྱལ་ཡངོས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་ ལ་ོལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པ་དང་ ཐནོ་སྐྱེད་ངོ་མའི་༼མེ་ཊེཀ་ཏཱན་༽དང་འཁྲིལ་ ཆུམ་ཐནོ་སྐྱེད་ཀྱི་
དམིགས་ཚད་ཀྱི་ ཁྱད་བསྡུར།  
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ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

40 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

ཚུན་ དམིགས་ཚད་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་བལྟ་སྟེ་ མ་དངུལ་ཐོན་སྐྱེད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༡.༢༨ ༼ཌོ་ལར་༡,༦༢༤,༦༧༧ @དངུལ་ཀྲམ་
༦༢.༣༣༤) འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་བཟོ་ནི་དོན་ལུ་ ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡདོཔ་དང་ ༼རྒྱལ་ཡོངས་ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་
སྐྱོང་གཅིག་སྒྲིལ་འཆར་གཞི་དང་ ཝང་ཆུའི་ཆུ་གཞོང་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་དེ་ལས་ བཟོ་རིག་ལག་དེབ་ཚུ་ ཚུད་ཡོད༽ དངུལ་ཟད་
འགྲོ་བཏང་ཡོད་པའི་ཁེ་ཕན་ གྲུབ་མ་ཚུགས་པར་འདུག།   
 

༢.༧ ཞིང་ཆུའི་བཟ་ོརིག་དནོ་ལུ་ ཞིབ་འཚལོ་དང་ གོང་འཕེལ་ལངམ་མ་འབད་བར་ཡདོཔ།  

ཀ) རང་སོའི་ཆུ་རྐའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ ཆུ་མ་ལང་པའི་བཀའ་ངལ་གསལ་ནི་དང་ ཞིང་ཆུ་ལྷན་ཐབས་འབད་ནི་དནོ་ལུ་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱིས་ ཞིབ་འཚོལ་དང་ གོང་འཕེལ་གི་ཐགོ་ལས་ ཞིང་ཆུ་ཡུན་བརྟན་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་དོན་ལུ་ བཟོ་རིག་
གསརཔ་འཚོལ་ནི་དང་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་འོག་ལུ་ཡདོ་པའི་རང་བཞིན་སླར་བྱུང་འཐོན་བསྐྱེད་ཀྱི་ ཞིབ་འཚོལ་དང་ གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་
ལུ་ འགན་ཁུར་སོད་ནི་ མནོ་བསམ་བཏང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།  

ཁ) ཆུ་བསག་ནི་དོན་ལུ་ བཟོ་རིག་ཐབས་ལམ་ ལངམ་སྦེ་མེད་མི་འདི་གིས་ ཆུ་མཐའམ་བདའ་སྟེ་ཡང་ ཆུ་མ་ལང་པའི་བཀའ་ངལ་
བཏོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། པར་-༢ པ་ནང་ལུ་སྟོན་ཡོད་པར་ལྟར་ རྒྱུན་དུ་གནས་པའི་གཙང་ཆུ་གིས་ ཆུ་ལངམ་སྦེ་བྱིན་ཡོད་རུང་ར་ ཆུ་གི་
དགོས་མཁོ་ཚུ་ གསལ་མ་ཚུགས་པར་འདུག།   

ག) རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་འདི་གིས་ཡང་ ཞིང་ཆུའི་རིམ་ལུགས་གཞི་བཙུག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ རེ་འདོད་ཅན་གྱི་
དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་ནི་དོན་ལུ་ ཞིང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཚུགས་པའི་ཞིང་ཆུ་བཟོ་རིག་ག་བཟུ་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་ 
མཐའ་བཏོག་དགོཔ་འདི་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་ ལས་འཆརཕུལ་ནུག། དམིགས་བསལ་གྱི་ཞིང་ཆུའི་བཟོ་རིག་གི་བྱ་བསྟབ་བདེ་ཧེང་
འདི་ ཆ་རྐྱེན་དཔེར་ན་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ ལོ་ཐགོ་གི་དབྱེ་བ་ ཞིང་ཆུའི་ཐབས་ལམ་ ཞིང་ཆའི་ཉམས་མོང་ ལས་མི་གི་དགོས་
མཁོ་དང་ ཟད་འགྲོ་དང་ ཁེ་ཕན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་དགོཔ་ལས་ དམིགས་བསལ་གྱི་སྒྲིག་བཀོད་འབད་ནི་དོན་ལུ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ ཞིང་
ཆུའི་བཟོ་རིག་འདི་ གོང་གི་གནས་སྟངས་ཚུ་གི་ཐོག་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོཔ་ཨིན་མས།        

ང་) རེ་འདོད་འདི་དང་འབྲེལ་ ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་འཁོར་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ ཞིང་ཆུའི་ཞིབ་འཚོལ་དག་པ་ཅིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལོ་
ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ནང་ལུ་ རོང་ཁག་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ལུ་ འགོ་བཙུགས་ལས་འགུལ་བཞི་ བཞི་བཙུགས་འབད་ནུག། ཨིན་རུང་ 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འདི་བཟུམ་གྱི་འགོ་བཙུགས་ལས་འགུལ་ཚུ་ མཐར་མ་འཁྱོལ་བར་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཚུ་
མཐོང་ཡོདཔ་དང་ དགོས་དོན་ཚུ་གྲུབ་ནི་ནང་ལུ་ འཐུས་ཤོར་ཏེ་འདུག། འདི་ཡང་ དམིགས་བསལ་ནམ་བྱཱར་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཆུའི་ཧུ་མ་
མཐོ་དགས་འགྱོ་མི་རྒྱུ་མཚན་ལས་བརྟེན་ ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་འཁོར་ལུ་གནདོ་རྐྱེན་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་སྦེ་ ཤེས་ཅི། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ 
ས་དབྱིབས་གཏིང་ཟབ་དག་ཡོདཔ་མི་དང་ གླེག་མེ་སོམ་སྦེ་སོད་མི་ འདི་བཟུམ་གྱི་ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་འཁོར་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་ཡོན་
ལངམ་སྦེ་མེད་མི་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་གིས་ ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་འཁོར་ཅན་གྱི་ཞིང་ཆུ་རིམ་ལུགས་འདི་ མཐར་མ་འཁྱོལ་པའི་ རྒྱུ་མཚན་འདི་
ཚུ་ཨིན་ཟེར་ཡང་ བཤད་ཅི། 

ཅ) ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་འཁོར་ཅན་གྱི་ཞིང་ཆུ་རིམ་ལུགས་ནང་ མེདཔ་འགྱོ་ཡདོ་མི་དང་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ཡོད་པའི་གནས་སྟང་མཐོང་
ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གྲོས་བསྟུན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།      



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

41 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

དཔེ་རིས་༤ པ་:  

༡. བསམ་རྩེ་རོང་ཁག་ ཨོ་རྒྱན་རྩེ་དང་ བཀྲིས་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་འཁོར་ཅན་གྱི་ཞིང་ཆུ་རིམ་ལུགས་གཉིས་ 
གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་མི་འདི་ འཕྲུལ་ཆས་བཏང་པའི་ཟད་འགྲོ་མཐོ་དགས་སྦེ་འགྱོ་མི་དང་ རིམ་ལུགས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ 
གོམས་འདྲིས་མེད་མི་ དེ་ལས་ གློག་ཐག་སྒྲོམ་སརོ་སྒྱུར་འབད་དགོཔ་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་བརྟེན་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་འདུག།   

༢. ལོ་བི་ས་ འཆི་མེད་སྤང་ནང་ལུ་ ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་འཁོར་ཅན་གྱི་ཞིང་ཆུ་རིམ་ལུགས་འདི་ ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་འཁོར་ཡན་ལག་མཁོ་ཆས་
དང་ གློག་མེ་མཐུད་སྦྲེལ་ནང་ལུ་ འཕྲུལ་རིག་བཀའ་ངལ་བཏནོ་ཡདོ་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་སྐབས་ལས་རང་ 
མེདཔ་འགྱོ་སྟེ་འདུག།  

           དཔེ་རིས་༧ པ་ (པར་༩ པ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

འདི་བཟུམ་སྦེ་ སྤོ་རོ་རོང་ཁག་ ཝང་ཅང་རྒེད་འོག་ལུ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༦ དང་ ༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ལུ་ མ་དངུལ་ས་ཡ་༥.༡༤ 
གནས་པའི་ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་འཁོར་ཅན་གྱི་ཞིང་ཆུ་རིམ་ལུགས་གཅིག་ བངོ་དི་ས་ཁོངས་ནང་འཁོད་ཡོད་པའི་ ཨ་རིང་ནང་ ཞིང་ཆུ་བཀྲམ་
སྤེལ་འབད་ནི་དོན་ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོ་མི་འདི་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་འདུག། ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་འཁོར་འདི་ འཕལ་ཆས་འདི་
དང་མཐུད་ཡོད་པའི་ ཆུ་དུང་ཚུ་ ས་ཁོངས་མང་ཤོས་གཅིག་ནང་ལུ་གེགས་འགྱོ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་གཅིག་ལུ་ འགྱོ་མ་
ཚུགས་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ལུས་ཏེ་འདུག།   

དཔེ་རིས་༨ པ་: 

༡. བཀྲིས་གཡང་རྩི་རོང་ཁག་ དབང་རིང་མོའི་ ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་འཁོར་ཅན་གྱི་ཞིང་ཆུ་རིམ་ལུགས་འདི་ ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་འཁོར་རིམ་
ལུགས་ནང་ལུ་ ཆུ་བཙག་སའི་ནང་ལུ་ བརྡར་རུ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་གིས་ སུབ་བཞག་ཡདོ་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ མེདཔ་འགྱོ་སྟེ་འདུག། རིམ་
ལུགས་འདི་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་མ་དངུལ་མེད་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ བཟོ་མ་ཚུགས་པར་འདུག། 

༢.  དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་གིས་ དང་ཆུ་གཙང་ཆུ་མཐའམ་བདའ་སྟེ་ ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་འཁོར་རིམ་ལུགས་གཅིག་ རུས་སྦིས་ས་རྒེད་འོག་
གི་ ཨ་རིང་ནང་ལུ་ཞིང་ཆུ་བཏང་ནི་དོན་ལུ་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་འདུག། ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་འཁོར་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དནོ་ལུ་ གློག་མེ་

པར་-༩ པ: ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་རིམ་ལུགས་དང་ ཆུ་བསག་མཛདོ། ཝང་ཅང་རྒེད་འགོ སྤ་ར་ོརངོ་ཁག། 



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

42 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

མ་དགོ་པར་ ཆུའི་ཤུགས་གི་རང་བཞིན་གྱི་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་དོ་ཡདོ་རུང་ གཙང་ཆུ་འདི་གི་ཚད་ ཡར་མར་འགྱོ་མི་དང་ བརྡར་རུ་
ཆུང་ཀུ་ཚུ་གི་སུབ་མི་ལས་བརྟེན་ མེདཔ་འགྱོ་སྟེ་འདུག། ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་འཁོར་ཅན་གྱི་ཞིང་ཆུ་རིམ་ལུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་
ཡོད་པའི་ ཆུ་མཛོད་དང་ ཆུ་དུང་ དེ་ལས་ གཞན་མི་ཅ་ཆས་ཚུ་མེདཔ་མ་ཚད་ རོང་ཁག་སོ་ནམ་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ ཐོ་བཀོད་ཚུ་ག་ནི་
ཡང་མིན་འདུག།  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ཆ) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ པར་རིས་༡༠ པའི་ནང་ལུ་སྟོན་ཡོད་པར་ལྟར་ བུམ་ཐང་རོང་ཁག་ ལྕམ་མཁར་ཁྲོམ་
འོག་གི་ཇ་ལ་མཁར་ལུ་ ས་གོ་གཅིག་ལས་བཀྲམ་སྤེལ་འགྱོ་བའི་ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་འཁོར་རིམ་ལུགས་འདི་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་གཅིག་
ལུ་ འགྱོ་ཡདོཔ་སྦེ་ མཐོང་ཅི། 

ཇ) སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ནང་ལུ་ རྩི་རང་རོང་ཁག་ བར་ཤོང་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ ཟད་འགྲོ་ཉུང་བའི་ འགྱིབ་ཀྱི༌བཟོ་ཡོད་པའི་དུང་ཅུང་གྱི་ 
ཆུ་བསག་པའི་རྫིང་བཟོ་སྟེ་འདུག། ལས་འགུལ་འདི་ འགོ་བཙུགས་པའི་དུས་ཚོད་ཁར་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་གཅིག་ལུ་འགྱོ་ཡོད་རུང་ 
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ དར་ཁྱབ་འགྱོ་མ་ཚུགས་པར་ཡདོཔ་དང་ འདི་ཡང་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཞིབ་འཚོལ་དང་ བཟོ་རིག་འཕྲུལ་
རིག་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་འདི་ ཁོང་གི་འགན་ཁུར་ཨིན་རུང་ འདི་བཟུམ་ བཟོ་རིག་འཕྲུལ་རིག་དར་ཁྱབ་བཏང་ནི་འདི་ ས་གནས་
གཞུང་གི་འགན་ཁུར་ཨིན་ཟེར་ བསམ་འཆར་བཀོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།    

ས་ོནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་འགྱོ་ཡདོ་པའི་ ཆུ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐབས་ཤེས་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོ་མི་འདི་ ཆུ་ཤགོ་
ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ས་སྐྱོར་ཁར་བཀབ་བཞག་ནི་དང་ གུར་བཟུམ་སྤུར་བཞག་ནི་འདི་ཨིན་མས། ཆུ་ཤགོ་བཀབ་ནི་དང་ སྤུར་བཞག་
ནི་འདི་ ཆརཔ་མེད་པའི་དུས་ཚདོ་ཁར་ ས་ལས་བཏནོ་པའི་ རནོ་གཤེར་བདག་བཟུང་ནི་གི་ ཐབས་ཤེས་ལེགས་ཤམོ་ཅིག་ཨིན་མས། 
ཨིན་རུང་ ཆུ་ཤགོ་ལེ་ཤ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་གིས་ མ་འངོས་པ་ནང་ལུ་ ཕྱགས་སྙིགས་ལེ་ཤ་འཐནོ་པའི་ ཚ་གྱང་བྱུང་ཡདོཔ་
དང་ འདི་གི་དནོ་ལུ་ ས་ོམན་ལས་ཁུངས་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་པའི་ཆུ་ཤགོ་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སྦེ་ བཀོ་ནི་དནོ་ལུ་ 

པར་རིས༡༠ པ: ཇ་ལ་མཁར་ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་འཁོར་རིམ་ལུགས། ལྕམ་མཁར་ཁྲོམ། བུམ་ཐང་རངོ་ཁག མཐར་འཁྱོལ་ཅན་འགྱོ་ཡདོཔ། 



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

43 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

འཆར་གཞི་དང་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་ ད་ལྟ་ོག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། ཆུ་ཤགོ་བཀབ་ནི་དང་ སྤུར་བཞག་ཡདོ་མི་གི་ དཔེ་ པར་རིས་-༡༡ 
པའི་ནང་སྟནོ་ཡདོཔ་ཨིན། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ཉ) ས་གནས་ལྟ་སྐོར་གྱི་སྐབས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒྱལ་སྤྱི་ལས་སྡེ་གིས་ རྩི་ས་ལས་བཟོ་བའི་ ཞིང་ཆུའི་གཡུར་
བ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ ལཱ་ཤུལ་ལེགས་ཤོམ་ལེ་ཤ་བཞག་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཅི། དཔེར་ན་ སྤྱི་ལོ་༡༩༨༠ གི་སྔོན་ལུ་ དྲཱ་ནིཔོན་བཟོ་སྐྲུན་
གྱིས་ བཟོ་ཡདོ་པའི་བཟོ་བཀོད་ཡང་དག་ཡོད་པའི་གཡུར་བ་དག་པ་ཅིག་རང་ཡོདཔ་དང་ ད་ལྟོ་ཡང་ རྩི་ས་ལས་བཟོ་ཡདོ་པའི་བཟོ་
བཀོད་ཚུ་ མེདཔ་མ་འགྱོ་བར་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ པར་རིས་༡༢ པའི་ནང་ལུ་ སྟོན་ཡོདཔ་ཨིན། ཇ་པཱན་ཚོང་སྡེ་གིས་ གཞི་
བཙུགས་འབད་ཡདོ་པའི་ཧེ་མའི་ལས་འགུལ་རྙིངམ་ཚུ་གི་ ལཱ་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་ལུ་ སྔོན་འགྲོའི་ཞིབ་འཚོལ་དང་ ཡུན་བརྟན་
དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཡདོ་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཚུ་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་ལས་འཆར་བཟོ་སྐྲུན་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ སྔོན་འགྲོའི་ཞིབ་
འཚོལ་འབད་ནི་གི་རིམ་ལུགས་བཙུགས་ནི་དོན་ལུ་ དཔེ་སྦེ་ འབག་བཏུབ་པས།   

ཏ) རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཆུ་གཏོར་ནི་དང་ ཆུ་ཐིགས་ཀྱི་ཞིང་ཆུ་ཐབས་རིག་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལམ་སལོ་འདི་ དར་ཁྱབ་མ་འགྱོ་བའི་གནས་
ཚད་ནང་ཡོདཔ་ཨིན། ཡུན་བརྟན་འབད་ཆུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དོན་ལུ་ ཐབས་རིག་འདི་ལེགས་ཤོམ་གཅིག་ཨིན་འདི་འབད་རུང་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ས་གོ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ལུ་མ་གཏོགས་ འདི་བཟུམ་གྱི་ཞིང་ཆུ་ཐབས་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ལུ་ 
དམིགས་བསལ་ཡར་རྒྱས་ག་ནི་ཡང་མ་མཐོང་། པར་རིས་༡༣ པ་ནང་སྟནོ་ཡོད་མི་འདི་ རོང་ཁག་ཚུ་གིས་ འགོ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ ཆུ་
གཏོར་ཞིང་ཆུའི་རིམ་ལུགས་ཀྱི་དཔེ་ཨིནམ་དང་ ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་སོ་ནམ་པ་ཚུ་གིས་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ ཚོད་བསྲེ་བཏབ་ནི་ནང་ལུ་ 
ལས་འགུལ་འདི་ལས་བརྟེན་ ཡིད་ཚིམ་ཏེ་འདུག། འདི་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཚོད་

པར་རིས་༡༡ པ: ཆུ་ཤགོ་བཀབ་པའི་དཔེ། ༼གཡོན༽ དང་ ཆུ་ཤུག་སྤུར་པའི་དཔེ། ༼གཡས༽  

པར་རིས་༡༢ པ: དྲཱ་ནིཔནོ་བཟ་ོསྐྲུན་གྱིས་ བཟ་ོཡདོ་པའི་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་ལས་འཆར།  



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

44 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

བསོ་དང་ མེ་ཏོག་ཐོན་སྐྱེད་དོན་ལུ་ སོ་ནམ་ལས་སྡེ་གིས་ འདི་བཟུམ་གྱི་ཐབས་རིག་དར་ཁྱབ་བཏང་ནི་གི་ གོ་སྐབས་འདུག་ཟེར་ བསམ་
འཆར་བཀོད་ཡདོཔ་ཨིན།  

ཐ) ས་ཆ་གི་བཀའ་ངལ་ལས་བརྟེན་ དམིགས་བསལ་གྱི་ བཟོ་རིག་དབྱེ་བ་གཅིག་ལུ་ ཡུན་བརྟན་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་ གདོང་
ལན་ཅན་གཅིག་འོང་ནི་ཨིན་མས། མཐར་མ་འཁྱོལ་མི་མང་ཤོས་གཅིག་ ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་འཁོར་ཅན་གྱི་ཞུང་ཆུ་ནང་ལུ་ ཆུའི་ཧུ་མ་མཐོ་
དགས་འཛུལ་མི་རྒྱུ་མཚན་ལས་བརྟེན་ གནོད་རྐྱེན་རྐྱབ་ཨིན་མས། ཞིང་ཆུ་གི་དོན་ལུ་ ཆུ་ཡུན་བརྟན་ངེས་བརྟན་ཡོད་ཐབས་ལུ་ ཞིབ་
འཚོལ་ཡང་དག་འབད་བའི་ཐོག་ལས་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་བཟོ་རིག་ཐབས་ལམ་འཚོལ་དགོཔ་དང་གཅིག་ཁར་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ཡོད་
མི་ཚུ་ལུ་ དཔེ་ལེན་དགོཔ་འདུག། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

༢.༨ ཞིང་ཆུའི་རྟེན་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་སྤུས་ཚད་ཀྱི་གནད་དནོ་ཚུ།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རོང་ཁག་དང་ རྒེད་འོག་དག་པ་ཅིག་ནང་ ཞིང་ཆུའི་རྟེན་གཞི་ཚུ་ ཡིག་ཆའི་ཐགོ་ལས་བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་མི་དང་ དངོས་འབྲེལ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཞིང་ཆུའི་རྟེན་གཞི་ཚུ་གི་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་
སྣ་ཚོགས་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། འདི་ཚུ་ རྟེན་གཞི་གི་སྤུས་ཚད་དང་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་བཟོ་སྐྲུན་དང་འཛིན་སྐྱོང་མ་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་ 
འོག་ལུ་གསལ་སྟནོ་འབད་དོ་བཟུམ་ ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་ལག་ལེན་དང་ ཕན་པ་ དེ་ལས་ ཡུན་བརྟན་ཧིང་ཚུ་སྣང་ཆུང་
བཟོ་མི་དང་འབྲེལ་བ་ཡདོ་མི་ཨིན་པས།  

དཔེ་རིས་༩ པ་ (པར་རིས་༡༤ པ)   

དཔེ་སྟོན་འདི་ནང་ སྤ་རོ་རོང་ཁག་ བཙན་ཏོག་རྒེད་འོག་ནང་གི་ བྱ་ན་དགའ་ཁ་-ཕོངས་དོ་ཞིང་ཆུའི་ཆ་གཡུར་འདི་ འགོ་བཙུགསཔ་ད་ 
གཏིང་ཟབ་དགས་དང་རྒྱ་ཆེ་དགས་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ ཆུ་འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་དངས་ཚུགས་པའི་ཤོང་ཚད་འདུག། ཨིན་རུང་ བར་ན་ཁམས་ལས་ 
དུམ་ཚན་མང་རབས་ཅིག་ནང་ གཏིང་མེདཔ་དང་ རྒྱ་ཆུང་ཀུ་འགྱོ་ཡདོ་མི་འདི་གིས་ ཆུ་ཞལ་འགྱོ་སྲིད་ནི་ཨིན་པས། 

པར་རིས་༡༣ པ: ཁི་རི་པཱམ་ཞིང་ཆུ་ཆུང་བ། བསམ་མཁར་རྒེད་འགོ། བཀྲིས་སྒང་རངོ་ཁག། 
 



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

45 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

དཔེ་རིས་༡༠ པ་ (པར་རིས་-༡༥)  

དཔེ་སྟོན་འདི་ནང་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རོང་ཁག་ ཡ་ལང་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ མེ་ལོང་མཁར་ཞིང་ཆུའི་གཡུར་བའི་དོན་ལུ་ ནང་ལེན་ ཆུ་
མཛོད་སོམ་ཅིག་བཟོ་ཡོད་མི་དེ་ བཟོ་བཀོད་ཀྱི་སྐྱོན་ཆ་ལས་བརྟེན་ ཡངོས་རོགས་སྦེ་བྱེམ་གྱིས་གང་སྟེ་འདུག། འདི་ཁར་ བྱེམ་བཏོན་
གཏང་ནི་གི་ཐབས་འཕྲུལ་ག་ནི་ཡང་མ་བཙུགས་ནུག།  

དཔེ་རིས་༡༡ (པར་རིས་-༡༦)  

ཨམ་མཚོ་སྐྱིད་མོ་-འོ་ལ་ཐང་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་དོན་ལུ་ ཆུ་དུང་བཙུགས་མི་ཚུ་ རླུང་ཚད་འཛིན་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་མ་
བཙུགས་མི་ལས་བརྟེན་ མེདཔ་ཐལ་ཏེ་འདུག། རླུང་ཚད་འཛིན་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ ངེས་བདེན་གྱི་ས་གོ་ནང་མ་བཙུགས་པ་ཅིན་ གག་འགྱོ་
ནི་ ཡང་ཅིན་ ཕྱིར་བཏོན་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཆུ་དུང་ཚུ་ནང་ན་འཐེན་འབག་སྟེ་ ལེབ་ཏེག་ཏེ་བཟོཝ་ཨིན།  
 

 

 

 

པར་རིས་༡༤ པ། བྱ་ན་དགའ་ཁ་-ཕངོས་ད་ོཞིང་ཆུ། བཙན་ཏགོ། སྤ་རོ། 

པར་རིས་-༡༥ པ། བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རོང་ཁག་ ཡ་ལང་རྒེད་འོག་ མེ་ལོང་མཁར་ཞིང་ཆུའི་གཡུར་བ།  



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

46 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

 

 

 

 

 

 

         

 
 

 

དཔེ་རིས་༡༢ པ་ (པར་རིས་-༡༧)  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་མི་ཞིང་ཆུའི་གཡུར་བ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ བཏེག་སྐྱོར་ལངམ་སྦེ་མེད་མི་ ཡང་ན་ 
སྐྱོ་དགས་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་ཆུ་དུང་ཚུ་ཆག་དཀྲུམ་ཤོར་ཏེ་འདུག།  

དཔེ་རིས་༡༣ པ་ (པར་རིས་-༡༨)  

པར་རིས་༡༨ པར་སྟོན་དོ་བཟུམ་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ སྟོང་མི་བྱང་ས་འོག་གི་ལུང་ད་རི་ཆུ་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་ནང་ ཆུ་ནང་འཛུལ་དང་ཕྱིར་
ཐོན་གྱི་ཆུ་དུང་གི་བཟོ་བཀོད་ནང་ སྟབས་མ་བདེཝ་ཐོན་ཏེ་འདུག། ཆུ་ནང་འཛུལ་གྱི་ཆུ་དུང་(ཀ) འདི་ ཆུ་ཕྱིར་ཐོན་གྱི་ཆུ་དུང་(ཁ) ལས་
སོམ་ཡོདཔ་ལས་ ཆུ་ཞལ་ཏེ་ཆུ་ཆུད་ཟད་འགྱོ་ནི་ཨིན་པས། 

པར་རིས་-༡༦ པ། ཨམ་མཚ་ོསྐྱིད་མ་ོ-འ་ོལ་ཐང་ཞིང་ཆུའི་གཡུར་བ། སྤུ་ན་ཁ། སྟདོ་དབང་རྒེད་འགོ།  

པར་རིས་-༡༧ པ། རྩི་རང་རངོ་ཁག་ དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་རྒེད་འོག་ ལེ་ཡོ་ཀུ་ལོ་ཞིང་ཆུ་ཆུ་གཡུར་བ། ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་ ནུབ་སྦིས་རྒེད་འགོ་ 
དཀར་ཤོང་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ། མངོ་སྒར་རོང་ཁག་ གོང་འདུ་རྒེད་འགོ་ ཡང་བ་རི་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ།   



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

47 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

  

དཔེར་རིས་༡༤ པ་ (པར་རིས་-༡༩)  

གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ ཆུ་དུང་ཚུ་ཚུལ་མིན་ཐོག་ལུ་བཙུགས་ཡདོཔ་ལས་བརྟེན་ འཕལ་འཕལ་སྦེ་ར་ འཕྱལ་ནི་དང་གག་ནི་ དེ་ལས་ 
ཆག་དཀྲུམ་ཤོར་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཆུ་ཆུད་ཟད་འགྱོ་སྟེ་འདུག།  

དཔེ་རིས་༡༥ པ་ (པར་རིས་-༢༠)  

ཆུ་གཡུར་ཚུ་ ས་གི་གཟར་ཚད་དང་མཐུན་འགྲིག་འབད་ཐབས་ཀྱི་ བཟོ་བཀོད་སྐྱོ་དགས་སྦེ་འབད་དེ་འདུག། གནས་སྟངས་ལ་ལུ་ཅིག་
ནང་ ཆུ་གཡུར་ཚུ་གཟར་དགས་ཡདོཔ་ལས་བརྟེན་ པར་རིས་༢༠ པར་གསལ་སོྟན་འབད་དོ་བཟུམ་ ཆུ་ཚད་འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་པར་
ཤུགས་སྦེ་རྒྱུག་མི་འདི་གིས་ ཆུ་ཆུད་ཟད་སོང་སྟེ་འདུག། 

པར་རིས་༡༨ པ། བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ སྟངོ་མི་བྱང་ས་འོག་གི་ ལུང་ད་རི་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ།  

པར་རིས་༡༩ པ། ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་ ནུབ་སྦིས་རྒེད་འགོ་ ཟླ་བབ་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ།  



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

48 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

   

དཔེ་རིས་༡༦ པ་ (པར་རིས་-༢༡)  

པར་རིས་༢༡ པའི་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ ཉམས་བཅོས་འབད་དེ་འབད་རུང་ སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཞིང་
ཆུའི་གཡུར་བ་ཚུ་ ཧེ་མའི་གནས་སྟངས་ལས་ ཇེ་སྐྱོ་སོང་ཡོདཔ།  

 

 

 

 

 

པར་རིས་༢༠ པ། གཡོན་ལས་གཡས་ཁ་ཐུག་གི་པར་རིས: ཀྲོང་གསར་ སྟང་སི་སྦྱིས་རྒེད་འགོ་ སྟང་སི་སྦྱིས་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ། བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ ཡ་ལང་
རྒེད་འགོ་གི་མེ་ལངོ་མཁར་གཡུས་ཚན་གྱི་ཆུ་གཡུར་བཀྲམ་སྤེལ། དུང་ཇུ་རི་-ལེམ་ཆུ་གཡུར་(ཕངོས་མེད་རྒེད་འགོ་ བཀྲིས་སྒང་) 

པར་རིས་༢༡ པ། གཡོན་ལས་གཡས་ཁ་ཐུག་གི་པར་རིས: གཡུ་སེབ་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ་(ཕང་ཡུལ་རྒེད་འགོ་ དབང་འདུས་ཕ་ོབྲང་)། བསམ་གཏན་སྒང་ཞིང་ཆུ་གཡུར་
བ་(ཉི་ཤ་ོརྒེད་འགོ་ དབང་འདུས་ཕ་ོབྲང་)། སྟང་སི་སྦྱི་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ་(སྟང་སི་སྦྱི་རྒེད་འགོ་ ཀྲོང་གསར)།  

 



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

49 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

༢.༩ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ནང་ཆད་སྐྱོན།  

ཀ) རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༢ ཅན་མའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་གཅིགཔོ་འདི་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་རྟེན་གཞི་འདི་ 
ཉམས་བཅོས་དང་ དུས་རྒྱུན་གྱི་བདག་འཛིན་གྱི་སྒོ་ལས་ ཡུན་བརྟན་ཐགོ་ལུ་བཞག་ནི་འདི་ཨིན། ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་ཉམས་
བཅོས་ཀྱི་ལཱ་འདི་ འབྲུག་གཞུང་གི་ལས་འགུལ་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ལས་སྡེ་ཡང་ན་ ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་གིས་འབད་
དགོཔ་དང་ ཞིང་ཆུའི་གཡུར་བ་བསལ་ཚར་མི་ཚུ་ རྩིས་སོད་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ དུས་རྒྱུན་གྱི་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལཱ་ཚུ་ འཐུང་
ཆུ་ལག་ལེན་ཚོགས་པ་ལུ་འགན་ཁག་བཅོལ་དགོཔ་ཨིན་པས།  

ཁ) ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ཞིང་ཆུའི་གཡུར་བ་ཉམས་བཅོས་འབད་ནི་ཚུ་ རྒྱལ་ཡངོས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་
འཁྲིལཝ་ད་ ཉེར་མཁོའི་བཟོ་བཀོད་ལེགས་བཅོས་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན་པས། འདི་གིས་ གནས་སྐབས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ ཡུན་ཐུབ་
ཅན་གྱིས་ཚབ་བཙུགས་འབད་ནི་དང་ ཆུ་གཡུར་གྱི་བཟོ་དབྱིབས་ལོག་སྟེ་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ དགོས་མཁོ་ཡོད་ས་ལུ་ ཆུ་ཚད་
འཛིན་གྱི་བཟོ་བཀོད་བཟོ་ནི་ཚུ་ནང་ གཙོ་རིམ་བཏོནམ་ཨིན་པས། འདི་ནང་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་རིམ་ལུགས་ཚུ་གི་བཟོ་བཀོད་
ལོག་སྟེ་བཟོ་ནི་ཚུ་མི་ཚུད། རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་སྲིད་བྱུངས་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ དུས་རྒྱུན་ཉམས་བཅོས་ཟེར་
མི་འདི་ ‘སྔོ་ཤིང་དང་ ཆུའི་གཤམ་ལུ་ཆགས་པའི་རག་རོ་ཚུ་གི་ཆུ་གཡུར་/ཆུ་དུང་བསལ་ནི་དང་ ཕྱིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་མ་དགོ་པར་ 
ཁེ་ཕན་སོད་མི་ཚུ་གིས་འབད་ཚུགས་པའི་ཆུ་གཡུར་གྱི་ཆུ་བྱག་དང་ ཆུ་སྒོ་ཚུ་ ནང་ལེན་གྱི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་གི་སྐྱོན་ཆ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་ 
ཉམས་བཅོས་འབད་ནི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན’ ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག།  

ག) ས་གནས་ཁར་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཆུ་ལག་ལེན་ཚོགས་པ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་
མེདཔ་དང ཆུ༌གཡུར༌གོ༌ཐགོ༌བཟོ༌བའི༌བསྒང༌ལས༌ར༌བཟོ༌མི༌ཆུ༌ལག༌ལེན༌སྡེ༌ཚན༌བཟོ༌ཡོདཔ༌དང༌ འདི༌བཟུམ༌མའི༌སྡེ༌ཚན༌ཚུ༌ 
སྔར༌སོལ༌ཆུ༌རུབ༌སོད༌ཀྱི༌ལག༌ལེན༌ཚུ༌ལུ༌གཞི༌བཞག༌སྟེ༌ཡོད༌པའི༌ངོས༌འཛིན༌བྱུང༌ཡི། ཆུ༌ལག༌ལེན༌སྡེ༌ཚན༌ཚུ༌ལུགས༌མཐུན༌ 
ཐོག༌ལུ༌ཐོ༌བཀོད༌འབད༌འབདཝ་མེན་རུང༌སྡེ༌ཚན༌གྱིས༌ཞིང༌ཆུ༌གཡུར༌བ༌ཚུ༌བསལ༌ཚར༌ཞིནམ༌ལས༌ རྩིས༌ལེན༌ཏེ༌ ཁེ༌ཕན༌སོད༌ 
མི༌ཚུ༌ སྦུང༌ལཱ༌ ཡང༌ན༌ དངུལ༌བསྡུ༌ལེན༌གྱི༌ཐོག༌ལས༌ ཞིང༌ཆུ༌གཡུར༌བ༌ཚུ༌ འཛིན༌སྐྱོང༌འཐབ༌ནི༌དང༌ དུས༌རྒྱུན༌གྱི༌རྒྱུན༌སྐྱོང༌ 
ལཱ༌ནང༌ གྲལ༌གཏོགས༌འབད༌དེ༌འདུག། 

ང་) ཁྱད་རིག་གི་ཡནོ་ཏན་དང་ སོང་བརྡར་དགོ་པའི་དུས་རྒྱུན་གྱི་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལས་སྣ་ཚུ་ ཆུ་ལག་ལེན་ཚོགས་པ་ཚུ་/ཆུ་ལག་ལེན་
སྡེ་ཚན་ཁོང་རའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ འབད་དེ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་
སྲིད་བྱུས་ཀྱི་བྱ་རིམ་ལག་དེབ་༡༩༩༣ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཆུ་ལག་ལེན་ཚོགས་པ་འདི་ ཁུངས་མཐུན་གྱི་གྲལ་གཏོགས་
རྐྱངམ་གཅིག་གི་དོན་ལུ་མེན་པར་ ཤུལ་མའི་ལག་ལེན་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་བཟོ་ནིའི་དནོ་ལུ་ བཟོ་སྐྲུན་
འབད་བའི་གོ་རིམ་ནང་ར་ གྲལ་གཏོགས་འབད་དགོཔ་ཨིན་པས། བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་དུས་ཚོད་ག་རའི་ནང་ མི་སེར་སོ་ནམ་
པ་ཚུ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་རྡོ་བཟའོི་རིག་རྩལ་ནང་ལུ་ ཁྱད་རིག་གི་སངོ་བརྡར་ཚུ་ཐོབ་དགོཔ་འདུག། པར་རིས་༢༢ པར་



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

50 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

གསལ་སོྟན་འབད་དོ་བཟུམ་ ཆུ་ལག་ལེན་ཚོགས་པ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ལཱ་གི་རིག་རྩལ་དང་ ལཱ་གི་སྤུས་ཚད་ལེགས་ཤོམ་གསལ་
སྟོན་འབད་དེ་འདུག།  

 

ཅ) རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༢ ཅན་མ་གིས་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་གཙོ་བོ་ཚུ་ ས་གནས་གཞུང་དང་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་
ཚུ་ལུ་འགན་ཁུར་བཀལ་ཏེ་ ཆུ་ལག་ལེན་གྱི་ཚོགས་པ་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་འདི་ དུས་རྒྱུན་གྱི་རྒྱུན་སྐྱོང་ལཱ་རྐྱངམ་གཅིག་སྦེ་བཞག་
ནི་གི་རེ་འདུན་བསྐྱེདཔ་ཨིན་རུང་ ཁེ་ཕན་སོད་མི་ཚུ་ བྱ་ཐབས་མེད་པར་འབད་དགོཔ་ཐོན་ཏེ་འདུག། ས་གནས་གཞུང་དང་ 
གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་འབད་མ་ཚུགས་པར་འདུག། གནད་དོན་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ ཆུ་ལག་ལེན་
ཚོགས་པ་ཚུ་ལུ་ མཁོ་ཚད་ལྡན་པའི་རིག་རྩལ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ལཱ་གི་སྤུས་ཚད་བཏོན་མ་ཚུགསཔ་ལས་ ཞུ་ཆུ་གཡུར་ལག་
ལེན་ཚུ་ཕན་ཁུངས་མེདཔ་ལུ་འགྱོ་སྟེ་འདུག། ཆུ་ལག་ལེན་ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་ སྤུས་ཚད་ཞན་པའི་ལཱ་འབད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་
དག་པ་ཅིག་ པར་རིས་༢༣ པའི་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ཨིན།  

པར་རིས་༢༣ པ། ཟླ་བབ་ཞིང་ཆུའི་གཡུར་བ་ ནུབ་སྦིས་རྒེད་འགོ་ ཀྲོང་གསར་(ལྟག་གི་གཡནོ་ཕྱགོས)། ཨམ་མཚ་ོསྐྱིད་མ་ོལས་འ་ོལ་ཐང་གི་ཞིང་
ཆུའི་གཡུར་བ་ སྟདོ་ཝང་རྒེད་འགོ་ སྤུ་ན་ཁ་(ལྟག་གི་གཡས་ཕྱགོས)། སས་ཡུལ་ཞིང་ཆུའི་གཡུར་བ་ འཛམོས་མི་རྒེད་འགོ་ སྤུ་ན་ཁ་(གཤམ་གྱི་
གཡོན་ཕྱགོས)། དཀར་གཤངོ་ཞིང་ཆུའི་གཡུར་བ་ ནུབ་སྦིས་རྒེད་འགོ་ ཀྲོང་གསར་(གཤམ་གྱི་གཡས་ཕྱགོས)།  

པར་རིས་༢༢ པ། རིག་རྩལ་ཡདོ་མི་ཁེ་ཕན་སདོ་མི་ཚུ་གིས་བཟ་ོཡདོ་པའི་ རྩི་སའི་ལཱ་གི་དཔེ་ (སྤུ་ན་ཁ་ ཀ་སྦྱི་ས་རྒེད་འགོ་ བྱི་ཅུ་ལུངམ་་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་
བའི་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ)།  



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

51 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

ཆ) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཤེས་རོྟགས་བྱུང་དོ་བཟུམ་ ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་རྒྱུན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་དང་ མ་དངུལ་
མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ གནས་སྐབས་ཅིག་གི་ཐབས་ལམ་ཅིག་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་འདུག། རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་
ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་གྱིས་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ་ཚུ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ཚུ་ནང་འབྲེལ་བ་གསལ་ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཞིང་
ཆུའི་རིམ་ལུགས་ཚུ་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡདོ་རུང་ ལག་ལེན་གྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་ངེས་གཏན་བཟོ་མི་
ཚུགས་པས།   

ཇ) ཉམས་བཅོས་ཀྱི་འཆ་གཞི་གསལ་ཏོག་ཏོ་མེད་མི་དང་ ཁེ་ཕན་སོད་མི་ཚུ་ལུ་རིག་རྩལ་མེད་མི་འདི་གིས་ཡང་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་
ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ་ཚུ་གི་ཡུན་བརྟན་ལུ་ཉེན་ཁ་བྱུང་ནི་ཨིན་པས། གལ་སྲིད་ ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་ཉམས་བཅོས་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་
འཆར་གཞི་མ་འཐབ་མི་དང་ ས་གནས་གཞུང་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་
འབད་ནི་གི་འགན་ཁུར་མ་འབག་པ་ཅིན་ ད་ལྟའོི་གནས་སྟངས་ནང་ ཁེ་ཕན་སོད་མི་ཚུ་གིས་ ད་ལྟོ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་འབད་
མིའི་ལག་ལེན་འདི་གིས་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་གཏད་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་མི་འབད་ནི་ཨིན་པས།  

༢.༡༠ ཞིང་ཆུའི་ཅ་ཆས་ཐ་ོགཞུང་ཆ་ཚངམ་སྦེ་མེདཔ།  

ཀ) འབྲུག་གི་ཆུའི་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༤ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༡༡ པ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཞི་ཆུ་གཡུར་བའི་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ཀུན་ཚང་
ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་འདི་ གལ་ཅན་ཅིག་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་དོ་ཡོདཔ་དང་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་
ཁག་འདི་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ་དང་ ཆུའི་རྐ་ ཆུ་ཞིང་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ནང་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་སྦེ་ངོས་འཛིན་
འབད་ཡདོཔ་ལས་ འདི་གི་ལག་ལེན་ཚུ་གི་གྲལ་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཀུན་ཚང་ཅན་གྱི་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་ཅ་ཆས་ཐ་ོགཞུང་
བཟ་ོནི་དང་ དུས་དུས་སུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ ཚུད་དེ་འདུག།   

ཁ) རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༢ ནང་ལུ་ དམིགས་གཏད་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་གཅིགཔོ་འདི་ ‘རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཀུན་ཚང་གི་
ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་’ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་འདི་ཨིནམ་སྦེ་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་འདུག། འགན་ཁུར་ཡང་ 
རྒེད་འོག་ཚུ་དང་ རོང་ཁག་ཚུ་ལུ་བཀལ་ཏེ་འདུག།  

ག) སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་ཐོ་དང་ ངོས་འཛིན་ཨང་ ཞི་ཆུ་གཡུར་བའི་མིང་ གཡུས་ རྒེད་
འོག་ རིང་ཚད་ དེ་ལས་ རོང་ཁག་སབ་ཁྲ་དང་སྦྲགས་པའི་ ལག་ལེན་གྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྲུག་གི་ཞི་ཆུ་
གཡུར་བའི་སབ་ཁྲའི་དཔེ་དེབ་༢༠༡༥ ཅན་མ་འདི་གསར་བཏོན་འབད་ནུག། ཞིང་ཆུ་གཡར་བའི་སབ་ཁྲའི་ནང་ལུ་ ཞིང་ཆུ་
གཡུར་༨༥༡ ལག་ལེན་ནང་ཡོདཔ་དང་ ༤༧ ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་ དེ་ལས་ ༥ པོ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ཚུན་ལུ་ འབད་
འཕོ་སྦེ་ཡོད་པའི་ལས་འགུལ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་འདུག།  

ང་) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མངོན་གསལ་བྱུང་མི་ནང་ལུ་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་འབད་མི་གི་ཐོ་ཚུ་
བརྩིས་ཏེ་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ་ཚུ་གི་བརྡ་དོན་མཁོ་ཅན་ཚུ་སོད་ནིའི་དོན་ལུ་ ནགས་ཚལ་ལས་ཁུངས་ ཡང་ན་ 
རོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་ག་གི་ནང་ཡང་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་ཅིག་ ཀུན་ཚང་ཐོག་ལུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་མིན་
འདུག།   



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

52 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

ཅ) ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ཐོ་ཚུ་ནང་ཡང་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་མིང་དང་གྱངས་ཁ་ དེ་ལས་ རིང་ཚད་ལ་སོགས་པའི་གཞི་རྟེན་གྱི་བརྡ་དོན་
ཚུ་ མ་མཐུན་པའི་གནད་དོན་མང་རབས་ཅིག་འདུག། སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་དང་རོང་ཁག་ཚུ་གིས་མཁོ་སོད་འབད་མི་ ཞིང་ཆུ་
གཡུར་བའི་ཐོ་འདི་ ཟུར་སྦྲགས་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། དེ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ གི་ཧེ་མ་ཡདོ་པའི་ཞིང་ཆུའི་གཡུར་བ་
ཚུ་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་སབ་ཁྲའི་དཔེ་དེབ་༢༠༡༥ འི་ནང་ལུ་ཚུད་དེ་མིན་འདུག།  

ཆ) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རོང་ཁག་༢༠ ནང་ལས་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་ཐོ་ལེན་ཡོདཔ་དང་ འདི་ནང་ ལག་
ལེན་གྱི་གནས་སྟངས་དང་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་ལོ་ ཞིང་ཆུ་ལག་ལེན་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ མ་དངུལ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ལ་སོགས་
པའི་བརྡ་དནོ་ཚུ་ ཤོ་མཚུངས་དང་ཀུན་ཚང་མེད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། བརྡ་དོན་ཚངམ་སྦེ་མེད་པའི་བཅུད་དོན་འདི་ ཐིག་
ཁྲམ་༩ པའི་ནང་གསལ་སྟནོ་འབད་དེ་ཡོད། 

 
རིམ་ཨང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཞུ་བཀོད་འབད་མི་བརྡ་དནོ།  བརྡ་དནོ་ཚངམ་སྦེ་མེད་པའི་ཆུ་གཡུར་གྱི་གྱངས་ཁ།  

1 གཡུས་མིང་།  32 
2 ཆུ་གཡུར་གྱི་རིང་ཚད་(ཀི་ལོ་མི་ཊར) 41 
3 ལག་ལེན་གྱི་གནས་སྟངས་(ལག་ལེན་ཡོདཔ། ཆ་ཤས་ཅིག་ལག་ལེན་

ཡོདཔ། ལག་ལེན་མེདཔ)   

1 

4 ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་ཆུ་རྐ་(དཔེར་ན་ རོང་ཆུ་ གཙང་ཆུ་ལ་སོགས་པ)   206 
5 བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལོ། 485 
6 ཁེ་ཕན་སོད་མི་གུང་གྲངས།  60 
7 ཞིང་ཆུ་ལག་ལེན་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཡོངས་བསོམས་(Ac) 429 
8 ཞིང་ཆུ་ལག་ལེན་གྱི་ས་ཁོངས་ངེས་ཏིག་(Ac) 426 
9 བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ (༡. གཞུང་ ༢. སོ་ནམ་པ) 309 

འབྱུང་ཁུངསཿ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བྱིན་མི་བརྡ་དོན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་བསྡུ་བསྒྲིགས་འབད་ཡོདཔ།  

 

ཇ) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ས་གནས་ཁར་ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་ཐོ་འདི་ སོ་ནམ་
འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཡིག་ཆའི་བྱ་རིམ་ཐོག་ལས་མེན་པར་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ བརྡ་དོན་སོད་མི་དང་ 
སྤྱི་འོག་ནང་གི་ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་ ངག་ཐོག་ལས་བཤད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བསྡུ་བསྒྲིགས་འབད་འབད་ཡོད་པའི་མངོན་
གསལ་བྱུང་ཡི།  

ཉ) བརྡ་དོན་ཤོ་མཚུངས་མེད་མི་དང་ མ་མཐུནམ་ཡོད་མི་འདི་གཙོ་བོ་ར་ གནས་ཚད་ལྡན་པའི་བྱ་རིམ་ ཡང་ན་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་
བ་གསར་བཟོ་འབད་མི་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་མི་ ཉམས་བཅོས་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དནོ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་མེད་མི་
ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། ས་གནས་གཞུང་ནང་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡདོ་པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་
གི་རང་སོའི་ཉམས་མོང་དང་ གོ་ལུགས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་གིས་ ཤོ་མཚུངས་མེད་པའི་ལག་ལེན་བྱུང་སྟེ་
འདུག།  

ཐིག་ཁྲམ་༩ པ། ས་གནས་གཞུང་གིས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་མི་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་ཐ་ོནང་མེད་མི་ ཡང་ན་ ཚངམ་སྦེ་མེད་མི།  



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

53 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

ཏ) ལྷག་པར་དུ་ ལྟ་རོྟག་དང་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དུས་རྒྱུན་གྱི་
ལྟ་རོྟག་དང་ སྙན་ཞུ་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ས་གནས་གཞུང་གིས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་མི་བརྡ་དོན་ཚུ་གི་དང་བདེན་
ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ཚད་འཛིན་ཚུ་མིན་འདུག།     

ཐ)  དེ་མ་ཚད་ ས་གནས་གཞུང་གིས་ གནས་སྡུད་བཟོ་ནི་ནང་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་མ་གོ་མི་འདི་གིས་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་དན་ཐོ་
ཚུ་ དངོས་འབྲེལ་བདེན་དཔྱད་དང་ ཁྱད་རིག་གི་ཞིབ་འཇུག་གི་སྒོ་ལས་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་དན་ཐོ་བཞག་ནི་
ནང་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་ཡདོ་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།  

ད) སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ Excel documents གི་ཐོག་ལས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡདོ་མི་བརྡ་དནོ་དག་པ་ཅིག་མ་བརྩི་བར་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚད་ཁར་ འཕལ་ཁམས་ལུ་གསར་བཏོན་འབད་མི་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་འདི་ ཞིང་
ཆུ་གཡུར་བའི་སབ་ཁྲའི་དཔེ་དེབ་༢༠༡༥ ཅན་མ་འདི་ཨིན། དུས་དེ་ལས་བཟུང་སྟེ་ དུས་མཐུན་དང་དཔེ་སྐྲུན་མ་འབད་ནུག།   

ན) ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་ཐོ་གཞུང་ཀུན་ཚང་སྦེ་མེད་མི་འདི་གིས་ གསར་བཟོ་དང་ཉམས་གསོ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཞི་རྟེན་གྱི་ཡུན་
བརྟན་ངེ་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ད་ལྟོ་ཡོད་མི་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་ནང་ གདོང་ལེན་བྱུང་འོང་། འདི་གིས་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་
ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ་མང་རབས་ཅིག་གི་གནས་སྟངས་སྐྱོ་དགས་ཡདོཔ་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་དང་ ཁེ་ཕན་སོད་མི་ཚུ་ལུ་གནོད་
ཡོདཔ་ལས་ མཐར་ཐུག་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཟ་འཐུང་རང་འདོང་གི་དམིགས་ཡུལ་ལུ་གནདོ་ནི་ཨིན་པས། 

༢.༡༡. ད་ལྟའོི་བགོ་བཀྲམ་ལམ་ལུགས་འདི་གིས་ ཆུ་འད་མཉམ་ཐགོ་ལས་ཐབོ་ཡདོཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོམི་ཚུགས་ད་ོཡདོཔ།  

ཀ) འབྲུག་གི་ཆུའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༣༩ ནང་ལུ་ ‘འཐུང་ཆུ་འདི་ གཞུང་གི་དབང་བའི་ཐནོ་སྐྱེད་ཅིག་ཨིནམ་
དང་ ཐནོ་སྐྱེད་འདི་ལུ་ མི་སེར་ག་ར་གི་དབང་ཆ་འད་མཉམ་ཡོད་ཟེར་མི་གཞི་རྩ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་འཐུང་ཆུ་བགོ་བཀྲམ་འབད་དགོ’ 
ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད།  

ཁ) ཆུའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་༤༠ འི་ནང་ལུ་ མི་སྡེ་ནང་ལུ་ ལོ་ངོ་༢༠ ལས་ལྷག་སྟེ་དར་ཏེ་ཡོད་མི་ ཆུ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་གི་
སྔར་སོལ་ལག་ལེན་འདི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན། ཨིན་རུང་ འདི་བཟུམ་མའི་སྔར་སལོ་གྱི་ལག་ལེན་ཚུ་ཡང་ ‘ཁོང་ཚུ་དང་
བདེན་དང་འད་མཉམ་ཨིན་མི་དང་ ཆུ་མཇུག་དང་ ཆུ་རྐ་གི་དགོས་མཁོ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ངོ་རྐྱང་ ཡང་ན་ མི་སྡེ་གང་རུང་ལུ་ ཆུ་མ་
བྱིན་པའི་གནས་སྟངས་མ་འབྱུང་མི་དང་ ས་ཁོངས་ནང་གི་ཆུ་ལག་ལེན་གྱི་ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ ས་གནས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་སོད་མི་གཞན་
མི་ཚུ་གི་རྒྱབ་སོྣན་འབད་བ་ཅིན་རྐྱངམ་གཅིག’ ཡུན་བརྟན་སྦེ་གནས་དགོཔ་ཨིན།  

ག) ས་གནས་ཁར་ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཞིང་ཆུ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་ནང་ ནམ་རྒྱུན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་སོལ་ཡོད་མི་
ལམ་ལུགས་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན།   

དཔེ་རིས་༡༧ པ་(པར་རིས་༢༤)ཿ ཆུའི་བགོ་བཤའ་འདི་ སྦུང་ལཱ་གི་ཆ་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཐག་བཏགོ་ཡདོཔ།  

རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ཞིང་ཆུའི་གཡུར་བ་མང་ཤོས་ཅིག་ མི་སྡེ་ཁོང་ར་གིས་ སྦུང་ལཱ་འབད་དེ་ར་བཟོ་སྟེ་འདུག། ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་
ནམ་རྒྱུན་གྱི་ལག་ལེན་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཞིང་ཆུའི་གཡུར་བ་ལ་ལུ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ སྦུང་ལཱ་བཏོན་མི་གུང་པ་ཚུ་གིས་རྐྱངམ་
གཅིག་ ཆུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་ཐབོ་ལམ་ཡོདཔ་བཟུམ་ཅིག་དང་ སྦུང་ལཱ་མ་བཏོན་མི་གུང་པ་ཚུ་ ཁོང་རའི་བྱཱ་ཞིང་ཚུ་ ཞིང་



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

54 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

ཆུ་གཡུར་བའི་ས་ཁོངས་ནང་འཁོད་ལུ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ཆུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དབང་ཆ་མ་བྱིན་པར་ཡོདཔ་ལས་ ཞིང་གི་
ཇོ་བདག་ཚུ་ བྱ་ཐབས་མེད་པར་ཞིང་ཚུ་ སྟོངམ་སྦེ་བཞག་དགོཔ་ཐོན་ཏེ་འདུག།   

སྤྱིར་བཏང་ལུ་ དབང་ཆ་མ་བྱིན་མི་ཚུ་གིས་ དངུལ་རྐྱང་སོད་ནི་ ཡང་ན་ ཐོབ་ཐངས་བྱིན་མི་གི་དུས་ཚོད་ཀྱི་རིང་ལུ་ སྦུང་ལཱ་
འབད་ཐོག་ལས་ ཆུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག། ཁེ་ཕན་སོད་མི་དག་པ་ཅིག་དང་གྲོས་བསྟུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་
ལུ་ ཞིང་ཆུའི་གཡུར་བ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དནོ་ལུ་ ཉིན་གྲངས་གཅིག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༡༠༠༠.༠༠ ལས་ ༡༥༠༠.༠༠ གི་
བར་ན་སོད་དེ་འདུག། 

 

དཔེ་རིས་༡༨ པ་(པར་རིས་༢༥)ཿ ཆུ་མཇུག་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཆུ་ཚད་ཅིག་ ཡང་ན་ མ་པ་ལས་མེདཔ།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཆུ་མཇུག་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཆུ་ཚད་ཅིག་ ཡང་ན་ མ་པ་ལས་ཐོབ་མ་ཚུགས་
པར་འདུག། སྤུ་ན་ཁ་རངོ་ཁག་ ཆུ་སྦུག་རྒེད་འགོ་ནང་གི་བྱ་ཝང་ཁ་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ་འདི་ འདི་བཟུམ་མའི་དུས་རྒྱུན་གནས་
སྟངས་ཀྱི་དཔེ་ཅིག་ཨིན། བྱཱ་ལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རོང་ཆུ་ག་ར་ ཆུ་སྟོད་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད་མི་ཞིང་ཚུ་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་
ཡོདཔ་ལས་ ཆུ་མཇུག་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡདོ་མི་ཞིང་ཚུ་ནང་ ཆུ་མ་ཐོབ་པར་འདུག། ཆུ་སྟོད་ཁ་ཐུག་གི་ཞིང་ཚུ་ལས་ ཆུ་ལུད་མི་འདི་ 
སྒང་ཏོ་གི་ཕྱོགས་གཞན་ཁར་ཁ་བསྒྱུར་འབད་དེ་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ ཆུ་མཇུག་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ ཆར་ཆུ་ལུ་རྟེན་ཏེ་
སོད་ནི་ལས་བརྒལ་ གདམ་ཁ་གཞན་མིན་འདུག། ཆུ་མཇུག་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་ ཆར་ཆུ་བསྡུ་གསགོ་འབད་ནི་གི་གཞི་
བཀོད་བཟོ་མི་འདི་ འོག་གི་ པར་རིས་༢༥ པའི་ནང་སྟོན་ཏེ་ཡོད།  

 

པར་རིས་༢༤ པ། (པར་རིས་གཡས་ལས་གཡོན་ཁ་ཐུག་) ཧེ་མའི་པར་རིས་གཉིས་པ་ོའདི་ བར་ཏ་ོཞིང་ཆུའི་གཡུར་བ་ཨིནམ་ད་ དལ་གཞི་གིས་ ཁྱིམ་གུང་པ་
༢༦ ལུ་ཕན་ཐགོས་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ཞིང་ཆུའི་གཡུར་བ་བཟ་ོབའི་སྐབས་ལུ་ སྦུང་ལཱ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཁྱིམ་གུང་པ་གསུམ་ལུ་ ཆུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་
དབང་ཆ་མིན་འདུག། པར་རིས་གསུམ་པ་འདི་ ཁྱིམ་གུང་པ་༦༢༧ ལུ་ཕན་ཐགོས་མི་ ཆུ་སྦུག་རྒེད་འགོ་ནང་གི་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ་༡༡ པ་ོའདི་ཨིན། ཨིན་རུང་ 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྱིམ་གུང་པ་གཅིག་ལུ་ ཆུ་གཡུར་གཅིག་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དབང་ཆ་མེད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།  



Structure built by the downstream users to 
collect rain-fed water for paddy cultivation 

Irrigation channel which only upstream 
users are entitled for the entire volume of 
water ji·om the stream. 

The downstream users did not contribute 
labour while carrying out major renovation of 
this irrigation scheme. Therefore, upstream 
users denied water to downstream users. The 
entire stream is channeled through the 
scheme so that downstream users don't get 
even a drop. 

ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

55 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

 
 

 

འདི་དང་འདཝ་སྦེ་ རྡོ་མཆོད་རྟེན་-གནས་ཕུག་འོག་གི་གནས་ཕུག་རྒེད་འོག་ནང་ ཧེ་མའི་ཁས་ལེན་དང་ སྔར་སོལ་ལག་ལེན་
དང་འཁྲིལཝ་ད་ རྩ་འདུ་སི་མའི་ནང་ལུ་ སས་ཡུལ་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་དོན་ལུ་ ཆུ་དུང་མི་ལི་མི་ཊར་༦༣ འབད་མི་རྐྱངམ་
གཅིག་ བཀྲམ་བཙུགས་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཞིང་ཆུའི་དོན་ལུ་ ཆུ་ལངམ་སྦེ་མ་ཐོབ་པར་འདུག།  ཞིང་ཆུའི་རྐ་འདི་ཡང་ ས་
ར་-གཞུང་གར་གཡུས་ཚན་གྱིས་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་རོང་ཆུ་འདི་རང་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག། ཆུ་མང་ཤོས་ཅིག་ ས་ར་-
གཞུང་གར་གཡུས་ཚན་ནང་དངས་ཏེ་འདུག།  

དཔེ་རིས་༡༩ པ་(པར་རིས་༢༦)ཿ འཁྲུན་ཆོད་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཆུ་བགོ་བཀྲམ་འབད་སལོ།  

ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ མི་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཆུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་མཐུན་གཞི་བཀོད་ཚད་ལྡང་ཅིག་མེད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཆུ་བཀག་ནི་
དང་ ཆུ་ཁ་བསྒྱུར་ནི་ དེ་ལས་ ཆུ་ཨརཝ་རྐྱབ་མིའི་རོྩད་རྙོག་ལས་བརྟེན་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཐུགཔ་ཨིན་པས། རོྩད་རྙོག་ཚུ་
བསལ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ མི་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ ཆུ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ལུགས་ཀྱི་ འཁྲུན་ཆོད་ཚུ་གནང་སྟེ་
འདུག།  

གནས་སྟངས་གཉིས་ནང་ ཆུ་བགོ་བཀྲམ་གྱི་ལག་ལེན་འདི་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་ཐག་གཅད་ཡོདཔ་དང་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག།  

པར་རིས་༢༦ པའི་ནང་ལུ་སྟོན་དོ་བཟུམ་ ཞིང་ཆུའི་གཡུར་བ་གཅིག་གིས་ བྱཱ་ཞིང་མ་འདཝ་བཞི་ ཀ-ཁ-ག-ང་ གི་རིམ་པ་ནང་ 
མཐུད་འབྲེལ་འབད་དེ་འདུག། ཨིན་རུང་ ཆུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དབང་ཆ་གི་ཐད་ཁར་ འཁྲུན་ཆོད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ང་ ལས་
འགོ་བཙུགས་མི་འདི་གིས་ ཀ་ ནང་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་པས། ལག་ལེན་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ ང་ གིས་ལྕང་ལཱ་རྐྱབ་མ་ཚར་
ཚུན་ཚོད་ ས་ཁོངས་གཞན་ཁར་ཡདོ་མི་གུང་པ་ཚུ་གིས་ ཆུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག་པས། དེ་འབདཝ་ལས་ གལ་སྲིད་ས་ཁོངས་
གཞན་མི་གང་རུང་ཅིག་ནང་ ལྕང་ལཱ་ཕྱི་སོང་པ་ཅིན་ ས་ཁོངས་ ཀ་ ནང་ལྕང་ལཱ་རྐྱབ་ནི་འཕྱིསཔ་ཨིན་པས།    

  

པར་རིས་༢༥ པ། ཆུ་སྟདོ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་ ཆུ་མཇུག་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཆུ་མ་བྱིན་པར་ཡདོ་པའི་དཔེ་བཀོད་ (བྱ་ཝང་
ཁ་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ་ ཆུ་སྦུག་རྒེད་འགོ་ སྤུ་ན་ཁ)། 

 



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

56 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

 

 

གནད་དོན་སོ་སོ་ཅིག་ནང་ དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་ རྩེ་ཟ་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ (པར་རིས་༢༧) ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འཁྲུན་ཆོད་
ལྟར་དུ་ མི་སྡེ་ ཀ་ ལུ་ རོང་ཆུ་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ གཅིག་རྐྱངམ་གཅིག་(ཨེ་ཀ་ལུངམ་རོང་ཆུ་) ལག་ལེན་འཐབ་ནི་

ཀ 

ཁ 
ག 

ང 

པར་རིས་༢༦ པ། སྤ་ར་ོརངོ་ཁག་ ཝང་ལྕང་རྒེད་འགོ་ནང་ བར་གྱི་དུས་སྐབས་སུ་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་ཐག་གཅད་མི་ ཆུ་རུབ་སདོ་ཀྱི་ལག་ལེན། 

ཀ 
ཁ 

པར་རིས་༢༧ པ། ལྟག་གི་པར་རིས་- དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་ རྩེ་ཟ་རྒེད་འགོ་ནང་ལུ་ ཆེ་མཐ་ོཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ཐག་གཅད་མི་ ཆུ་རུབ་སདོ་ལག་
ལེན། འགོ་གི་པར་རིས་(གཡནོ་ལས་གཡས་ཕྱགོས་སུ)- (༡) མི་སེར་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ རངོ་ཆུ་ཚུ་ མི་སྡེ་ ཁ་ ནང་ག་
དེ་སྦེ་ཁ་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན་ན་ ཁ་གསལ་རྐྱབ་མི་གི་པར་རིས་སྒྲུབ་བྱེད་དང་ ཨེ་ཀ་ལུངམ་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་པར་རིས།  



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

57 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

གི་དབང་ཆ་འདུག། གཞན་མི་རོང་ཆུ་ག་ར་ མི་སྡེ་ ཁ་ ལུ་དངས་ཏེ་འདུག། དེ་གིས་འབད་ ཆུ་གི་ཐོན་སྐྱེད་འབོལ་དགས་
ཡོད་རུང་ མི་སྡེ་ ཀ་ ལུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་ ཆུ་མ་ལང་པའི་གདོང་ལན་བྱུང་སྟེ་ སོད་བཏུབ་པའི་ས་ཞིང་རྒྱ་ཆེ་དགས་སྦེ་ ཞིང་
སྟོང་སྦེ་བཞག་སྟེ་འདུག།  
དཔེར་རིས་༢༠ པ། སྔར་སལོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཆུ་བགོ་བཀྲམ་འབད་སལོ།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྱིམ་གུང་པ་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ ཁྱིམ་གུང་པ་གཞན་མི་ཚུ་གི་ཧེ་མ་ ཞིང་ཆུ་ལག་ལེན་
འཐབ་ཆོག་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ཐབོ་དབང་བྱིན་ཏེ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། འ་ནཱི་ཁྱིམ་གུང་ཚུ་ལྕང་ལཱ་རྐྱབ་མ་ཚར་ཚུན་
ཚོད་ གུང་པ་གཞན་མི་ཚུ་གིས་ ཆུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག་པས། འདི་བཟུམ་མའི་ལག་ལེན་ནང་ལུ་ སྟབས་མ་བདེཝ་འདི་
ཡང་ འགོ་ཐོག་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཁྱིམ་གུང་ཚུ་གིས་ ལྕང་ལཱ་རྐྱབ་ནི་ཕྱི་སོང་པ་ཅིན་ གུང་པ་གཞན་མི་ཚུ་ལྕང་ལཱ་རྐྱབ་ནི་གི་
དུས་ཚོད་ལས་འབྱིདཔ་ཨིན་པས།  

ཀ) སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་
བརྟག་ཞིབ་འབད་མི་ནང་ཡང་ ཆུ་རུབ་སོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ཧེ་མའི་སྔར་སོལ་ལམ་ལུགས་ ཡང་ན་ སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལུ་གཞི་
བཞག་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་ལུགས་ཚུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ‘ཆུ་རུབ་སདོ་དང་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ནང་ལག་ལེན་
འཐབ་མི་ སྔར་སལོ་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ ཆུ་ལག་ལེན་ཚགོས་པ་བརྒྱུད་དེ་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ལས་དགཔ་ཨིན་ ཁུངས་མཐུན་
གྱི་སྒོ་ལས་ངེས་ཐག་གཅད་དགོ་པའི་’ གྲོས་འདེབས་བཀོད་ནུག། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལྷན་ཁག་གི་ཁ་
ཐུག་ལས་ འདི་བཟུམ་མའི་ཁུངས་མཐུན་གྱི་ཞིབ་འཇུག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་དན་ཐོ་ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།  

ཁ) གོང་གི་དཔེར་རིས་བཞི་ལས་ཧ་གོ་དོ་བཟུམ་ ཆུའི་བཅའ་ཡིག་ནང་ལུ་ མི་སེར་ག་ར་ལུ་ ཆུའི་ཐནོ་སྐྱེད་ཀྱི་དབང་ཆ་འད་མཉམ་
ཡོད་རུང་ འདི་བཟུམ་མའི་ཆུ་བགོ་བཀྲམ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་གིས་ ཆུ་འད་མཉམ་སྦེ་བགོ་བཀྲམ་མི་འབད་ནི་དང་ ཆུ་ལག་ལེན་
འཐབ་མི་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་མ་ཐོབ་བཟོ་སྟེ་འདུག།  

༢.༡༢  བཟའ་འཐུང་གི་ཐནོ་སྐྱེད་མར་བབ་(བྱཱ)།  

ཀ) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སོ་ནམ་ལས་སྡེ་ནང་ དམིགས་བསལ་གྱི་བྱཱ་གི་ཐོན་སྐྱེད་དང་ ཞིང་ཆུ་བཏོན་ཡོད་པའི་
ས་ཁོངས་ དེ་ལས་ ཞིང་སྟོང་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ངོ་མ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་དང་ དེའི་སྐབས་ལུ་ ལས་
འབྲེལ་གྱི་འགྲོས་འདི་ ཚ་གྱང་གི་གཞི་ལུ་འགྱུར་ཡོད་མི་འདི་གིས་ བཟའ་འཐུང་རང་འདོང་དང་ཉེན་སྲུང་གི་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་
ནི་ནང་ ཉེན་ཁ་བྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།  

ཁ) ཆུམ་འདི་མི་ཚུ་གི་བཞེས་སྒོ་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ བྱཱ་གི་ཐནོ་སྐྱེད་འདི་ བཟའ་འཐུང་རང་འདོང་དང་དོ་མཉམ་ཨིན། རྒྱལ་
ཡོངས་ཆུ་གཡུར་འཆར་གཞི་ཨམ་དང་ རིམ་འབྱུང་གི་ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཆུམ་གི་ཐོན་སྐྱེད་དང་ 
ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་ནང་ བར་འཛུལ་འབད་མི་འདི་ བྱཱ་ལཱ་འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་མཁོ་བྱད་འབད་ནི་གི་
དམིགས་ཡུལ་ཨིན་པས།  



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

58 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

ག) སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལས་༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་བྱཱ་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་འགྲོས་ལུ་ལྟ་བའི་སྐབས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལས་མར་བབ་སོང་སྟེ་ཡོད་མི་
འདི་ པར་རིས་༡༣ པའི་ནང་སྟོན་ད་ོབཟུམ་ཨིན།  

 

 

ང་) ལོག་ཅིག་ལས་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་དན་ཐོ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལས་༢༠༡༩ ཚུན་ ཆུམ་ནང་
འདྲེན་འཐབ་མི་འདི་ཚད་གཅིག་གུ་རང་གནས་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ལུ་ རྒྱ་ཆེ་དགས་སྦེ་ཡར་སེང་སོང་སྟེ་འདུག། སྤྱི་ལོ་
༢༠༢༠ ལུ་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་འདི་ཡང་ ནད་ཡམས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ལས་བརྟེན་ ཆུམ་ནང་འདྲེན་འབད་དེ་བསག་བཞག་འབད་
མི་ལས་བརྟེན་འོང་ནི་ཨིན་པས།  

ཅ) མར་ཕབ་འགྱོ་བའི་འགྲོས་འདི་ རྒྱུ་རྐྱེན་མང་རབས་ཅིག་ལས་བརྟེན་ཏེ་འོང་ནི་ཨིན་རུང་ པར་རིས་༡༤ པའི་ནང་སྟོན་དོ་བཟུམ་ 
འདིས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་གི་འོག་ལུ་འབག་འོང་མི་ བྱཱ་ཞིང་གི་ས་ཁོངས་དང་ཐད་ཀར་དུ་འབྲེལ་བ་འབད་བཏུབ་ནི་
ཨིན་པས།   
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པར་རིས་༡༤ པ། བྱཱ་བསྡུ་བསྡུ་བའི་ས་གོ་དང་ ཆུམ་གི་ཐནོ་སྐྱེད་ཀྱི་འགྲོས།  

Figure-14: Showing the trends of paddy production and import of rice 

2016 2017 2018 2019 2020

Paddy Produced (MT) 85090 86385 63890 61360 54088

Paddy Imported by FCB (MT) 8734 8646 8555 10388 26309
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པར་རིས་༡༣ པ། བྱཱ་གི་ཐནོ་སྐྱདེད་དང་ ཆུམ་ནང་འདྲེན་འབད་མི་གི་འགྲོས།  



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

59 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

ཆ) ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལས་མངོན་གསལ་བྱུང་དོ་བཟུམ་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་ཚུ་ནང་ ཞིང་ལཱ་འབད་མིའི་ས་གོ་འདི་ ཆ་མཐུནམ་སྦེ་མར་
ཕབ་སོང་ནུག། ས་གོ་མར་ཕབ་སོང་མིའི་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ སོ་སོ་སྦེ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཅིག་ཨིན་རུང་ རྒྱུ་མཚན་གཅིགཔ་
འདི་ ཞིང་ཆུའི་དོན་ལུ་ཆུ་གི་ངེས་པ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ས་ཞིང་བཀོག་བཞག་མི་ ཡང་ན་ ཞིང་སྟོང་སྦེ་བཞག་མི་ལས་བརྟེན་
འོང་ནི་ཨིན་པས། པར་རིས་༡༥ པའི་ནང་ལུ་ དུས་ཡུན་གཅིག་ནང་ ས་ཞིང་སྟོངམ་ལུས་མི་གི་འགྲོས་འདི་ཡར་སེང་སོང་མི་
འདི་ གསལ་སྟནོ་འབདཝ་ཨིན།  

 
ཇ) དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཐོན་སྐྱེད་རྒྱ་སྐྱེད་ཐབས་ལུ་ བར་འཛུལ་དང་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་རུང་ རེ་

འདོད་བསྐྱེད་མི་གྲུབ་འབྲས་མ་ཐོབ་ཨིནམ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཚུགས་པས། འགྲོས་འདི་འཕོ་མཐུད་དེ་ར་སོད་པ་ཅིན་ རང་མགོ་
རང་འདོང་གི་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་ནི་ཡུན་རིང་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་མེན་པར་ མ་ལངམ་མང་སུ་ཅིག་འགྱོ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ནང་
འདྲེན་ལུ་ རྒྱ་ཆེ་དགས་སྦེ་རེ་དགོཔ་བཟོ་སྲིད་ནི་ཨིན་པས།  

ཉ) དེ་གིས་སྦེ་ བཟའ་འཐུང་རང་འདོང་གི་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྒྲིང་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ད་ལྟོའི་
ཐབས་བྱུས་ཚུ་དང་བར་འཛུལ་ཚུ་གི་འབྲེལ་བ་དང་ འོས་ཁུངས་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདུག།   

པར་རིས་༡༥ པ། ཞིང་ཆུ་སྟངོམ་ཡར་སེང་འགྱོ་ད་ོཡདོ་པའི་འགྲོས།  

2016 2017 2018 2019 2020

Wetland (Acres) 6402 7818 8958 9694 10618

y = 1030.8x + 5605.5

R² = 0.9846
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ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

60 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

ལེའུ་བཞི་པ།                       རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་ཚུ།  
 

 

སྙན་ཞུ་འདི་གི་ལེའུ་གསུམ་པའི་ནང་ལུ་གྲོས་བཤད་འབད་མི་གནད་དོན་དང་ ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ་བཟོ་ནི་དང་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ནང་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཐབས་ཀྱི་དང་ལེན་ཚུ་གི་ལས་
འཆརབཀོད་ནི་གི་དམིགས་ཡུལ་བསྐྱེད་དེ་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡདོ། འདི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།  

༤.༡ རྒྱལ་ཡངོས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡངོས་གཅིག་བསམོས་ཆུའི་ཐནོ་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་འདི་ མགྱོགས་པར་
ར་ལག་ལེན་ནང་བཙུགས་དགོཔ།  

རྒྱལ་ཡོངས་གཅིག་བསོམས་ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གཅིག་བསོམས་ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ 
སྤྱི་བསོམས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་མཁོ་སོད་འབད་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལུ་གསར་བཟོ་འབད་
ནུག། འདི་གིས་ ཆུའི་ཉེན་སྲུང་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་ནང་ སྤྱི་མཐུན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་དོན་ཚུ་གི་འཆར་
གཞི་བརྩམ་ནི་དང་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ནང་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་གཞི་རྩ་དང་ཐབས་ལམ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་
འབདཝ་ཨིན་པས།  

རྒྱལ་ཡོངས་གཅིག་བསོམས་ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༦ ལུ་ ཝང་ཆུ་གཙང་ཆུ་གི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཆུ་ཁྱབ་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག། འདི་གི་ལྷག་
ལུས་ ཆུ་ཁྱབ་ས་ཁོངས་རྒྱ་ཆེ་དགས་བཞི་(ཨ་མོ་ཆུ་དང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་ མང་སྡེ་ཆུ་ བྲང་མེད་ཆུ་)གི་དོན་ལུ་ ཆུ་ཁྱབ་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཚོགས་
ཆུང་མ་བཟོ་བར་འདུག།  

དེ་འབདཝ་ལས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ལས་རིམ་ཚུ་དང་ འཆར་གཞི་ཚུ་ དེ་ལས་ སྲིད་བྱུས་ཚུ་གཅིག་བསོམས་འབད་ནི་ནང་ གཞུང་གི་ཐབས་
ལམ་གྱི་ཐོག་ལས་ གཞི་བཀོད་དང་ལམ་ལུགས་ཚུ་སོད་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་གཅིག་བསོམས་ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་འདི་ 
མགྱོགས་སུ་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་ནང་བཙུགས་དགོཔ་འདུག། འདི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་
གསར་བཟོ་འབད་ནི་ནང་ ཡུན་གནས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་དང་ འབྲེལ་མཐུན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་མཁོ་སོད་འབདཝ་མ་ཚད་ འབྲེལ་ཡོད་མང་
རབས་ཅིག་གི་ལག་ལེན་དང་ གཙོ་རིམ་གཅིག་བསོམས་འབད་ནི་ནང་ཡང་ ཕན་འདེབས་འབད་འོང་།  

༤.༢ ས་ོནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡངོས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༢ དང་ རྒྱལ་ཡངོས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་
དགོཔ།  

རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚད་ཁར་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་
ལས་རིམ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་ལྟ་རོྟག་དང་བརྟག་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་འགན་དབང་འཁོད་དེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ སོ་ནམ་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་ཨམ་གསར་བཟོ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་འདུག།  

རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལས་ ༢༠༣༢ ཚུན་ ལོ་གྲངས་༡༥ གི་རིང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཞིང་ཆུ་
གཡུར་བའི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ་གོང་འཕེལ་དང་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ནང་ ལམ་སྟནོ་འབད་ནི་གི་ བྱ་རིམ་གྱི་གནས་ཚད་ཅིག་



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

61 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

སྦེ་གསར་བཟོ་འབད་འབདཝ་ཨིན་པས། བཟའ་འཐུང་རང་འདོང་དང་ཉེན་སྲུང་གི་རྒྱལ་ཡོངས་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་ནི་ནང་ 
ལས་སྡེ་ལུ་ལམ་སྟོན་འབད་མི་ ཡངོས་རོགས་སྦེ་ཞིབ་འཇུག་འབད་ཡོད་མི་དང་ གྲུབ་འབྲས་དང་བར་འཛུལ་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡོད་མི་ 
ཀུན་ཚང་གི་ཡིག་ཆ་འདི་ལུ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ཚུ་བཟོ་བའི་སྐབས་ལུ་ འོས་མཐུན་གྱི་བརྩི་འཇོག་ཚུ་མ་ཐོབ་པས།    

དེ་འབདཝ་ལས་ ལས་སྡེའི་གོང་འཕེལ་དང་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་གོང་འཕེལ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ རྒྱལ་
ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་
དམིགས་ཡུལ་ བཟའ་འཐུང་རང་འདོང་དང་ཉེན་སྲུང་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ མ་འོངས་ ཐབས་བྱུས་ཚུ་བཟོ་དགོཔ་འདུག། ལྷག་པར་དུ་ རྒྱལ་
ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་བཟུམ་མའི་ ཡུན་རིང་གི་འཆར་གཞི་ཚུ་གི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ ལས་ཚན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་བརྟག་ཞིབ་
འབད་ནི་ནང་གཞི་རྟེན་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་དགོཔ་འདུག།   

༤.༣ ས་ོནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཡུན་བརྟན་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་རྟེན་གཞི་གི་དནོ་ལུ་ འཕ་ོམཐུད་དེ་ར་་འསོ་ལྡན་གྱི་འཕྲུལ་རིག་ཚུ་
འཚལོ་ཞིབ་དང་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ།  

རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༢ ཅན་མ་གིས་ ཞིབ་ཚོལ་དང་གོང་འཕེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཡུན་བརྟན་གྱི་ཞིང་ཆུའི་གཡུར་བ་ངེས་
བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ འཕྲུལ་རིག་གསརཔ་ཚུ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི་གི་རེ་འདུན་བསྐྱེད་དོ་ཡདོཔ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་
ཨམ་ནང་ལུ་ཡང་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ་ཚུ་མ་བཟོ་བའི་གོང་ལས་ འོས་ལྡན་གྱི་འཕྲུལ་རིག་དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་ལས་འཆརབཀོད་དེ་
འདུག། ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་འཕྲུལ་རིག་ཚུ་གི་འོས་འབབ་འདི་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་ ལོ་ཐོག་གི་དབྱེ་བ་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་
ཐབས་ལམ་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་ཉམས་མོང་ ལས་མིའི་དགོས་མཁོ་ དེ་ལས་ ཟད་འགྲོ་དང་ཁེ་ཕན་ལ་སགོས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་རག་ལས་
དོ་ཡོདཔ་ལས་ གནས་སྟངས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འོག་ལུ་ འོས་ལྡན་གྱི་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་འཕྲུལ་རིག་གི་ཞིབ་འཇུག་འབད་དགོཔ་འདུག།   

འཕྲུལ་རིག་གི་ཐད་ཁར་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་ར་ཨིནམ་དང་ མོ་བཏབ་ཀྱི་ལཱ་དག་པ་ཅིག་འགོ་
བཙུགས་ཏེ་འདུག། ཞིང་ཆུ་གཡུར་མང་ཤོས་ཅིག་ར་ ཆུ་གཡུར་དང་ཆུ་དུང་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡདོ་པའི་ ས་ཐོག་གི་ཆུ་གཡུར་ཨིན་པས། 
Lift དང་ ཆུ་གཏོར་ཆས་ དེ་ལས་ drip systems ཚུ་ དུམ་གྲ་རེ་ལས་བརྒལ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པས། འོས་ལྡན་གྱི་དབྱེ་བ་
ལག་ལེན་འཐབ་མི་གིས་མ་དོ་བར་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་ཡུན་བརྟན་ཧིང་འདི་ ཁྱད་རིག་གི་བཟོ་བཀོད་དང་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་སྤུས་ཚད་ ཡང་
ན་ ལཱ་གི་རིག་རྩལ་ལུ་ཡང་རག་ལསཔ་ཨིན། དཔེར་ན་ སྤྱི་ལོ་༡༩༨༠ དེ་ཅིག་ཁར་ ཌའི་ནི་པཱོན་བཟོ་སྐྲུན་()རྐྱབ་མི་ ཞིང་ཆུའི་གཡུར་
བ་དག་པ་ཅིག་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་བཟོ་བཀོད་དང་ ལག་ལེན་གཉིས་ཆ་ར་ ཉམས་མེད་སྐྱོན་མེད་སྦེ་འདུག། ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་ཡུན་
བརྟན་ཧིང་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནིའི་དནོ་ལུ་ འདི་བཟུམ་མའི་ཉམས་མོང་ཚུ་བཟོ་སྟེ་ ཡུན་བརྟན་བཞག་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།  

སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ འོས་ལྡན་གྱི་འཕྲུལ་རིག་ཚུ་གི་འཚོལ་ཞིབ་དང་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་དང་ ས་
དབྱིབས་གཟར་དགས་ཡོད་མི་དང་ སའི་གནས་སྟངས་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཆུའི་རྐ་དང་ ཆུ་གཡུར་རྐྱབ་ནི་ གནདོ་སྐྱོན་ འཛག་ཐོན་ དེ་ལས་ 
ཆུ་མ་ལང་པའི་གདོང་ལེན་འབྱུང་མི་ཚུ་བསལ་ཐབས་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་དགོ།  



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

62 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

༤.༤ ས་ོནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ཞིང་ཆུའི་ཐ་ོགཞུང་དུས་མཐུན་བཟ་ོདགོཔ།  

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་རྟེན་གཞི་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་ཐོ་གཞུང་ཚང་འགྲིག་ཅིག་
དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཆུའི་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་
ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་ཐོ་གཞུང་ཚང་འགྲིག་ཅིག་ བཟོ་དགོ་པའི་འགན་དབང་འཁོད་དེ་འདུག། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་
སྲིད་བྱུས་༢༠༡༢ ཅན་མ་གིས་ཡང་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་ཐོ་གཞུང་ཚང་འགྲིག་སྦེ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་གི་དམིགས་ཡུལ་བསྐྱེད་དེ་འདུག།  

སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་སྤྱིར་བཏང་ཐོ་གཞུང་ཅིག་ཨིན་མི་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་འདཁྲའི་དཔེ་དེབ་
༢༠༡༥ ཅན་མ་འདི་གསར་བཏོན་འབད་ནུག། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ ཐོ་མ་ཚང་པར་ཡོད་མི་གི་མ་དོ་བར་ གྱངས་ཁ་དང་ མིང་ རིང་ཚད་ 
ལ་སོགས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་ནང་ མ་མཐུནམ་མང་རབས་ཅིག་འདུག། ཡིག་ཆ་འདི་ ཚར་གཅིག་ཡང་དུས་མཐུན་མ་བཟོ་ནུག། 
དེ་འབདཝ་ལས་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་ནང་མཁོ་བའི་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་བརྡ་དོན་ངེས་བདེན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཅིག་མིན་འདུག། རྒྱལ་ཁབ་
ནང་གི་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་ཐོ་གཞུང་ཚང་འགྲིག་མེད་མི་དང་ ངེས་བདེན་མེད་མི་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་རྟེན་
གཞི་གསར་བཟོ་འབད་ནི་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་དནོ་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་ནང་ གདོང་ལན་བྱིནམ་ཨིན་པས།  

འ་ནཱི་གདོང་ལན་འདི་ ཐོ་གཞུང་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་གི་ཚད་ལྡན་གྱི་ལམ་ལུགས་མེད་མི་དང་ བརྡ་དོན་འདི་ཚུ་གི་འཛིན་སྐྱོང་ངེས་བརྟན་
བཟོ་ནི་གི་ ལྟ་རོྟག་དང་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་མེད་མི་འདི་གིས་ ཧེང་སྐལ་ར་ཚབས་ཆེན་བཟོ་སྟེ་འདུག། རྩ་བརྟན་གྱི་ཞིང་ཆུ་
གཡུར་བའི་ཐོ་གཞུང་འདི་གིས་ གསར་བཟོ་དང་ ལག་ལེན་ དེ་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་དནོ་ལུ་ འཆར་གཞི་བརྩམ་པའི་སྐབས་ལུ་ 
བརྡ་དོན་མཁོ་སོད་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་གཞན་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མཁོ་ཆེ་དགས་འོང་ནི་ཨིན་
པས།  

དེ་འབདཝ་ལས་ ནགས་ཚལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཚད་ལྡན་གྱི་གཞི་བཀོད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་བརྡ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་
ནང་ གཙོ་ཅན་གྱི་འགན་ཁུར་འབག་དགོཔ་དང་ གནས་རིམ་སྣ་ཚོགས་ཁར་ འཁྲིལ་བསྟུན་གྱི་ལཱ་བཀོད་རྐྱབ་དགོཔ་འདུག།  

༤.༥ ས་ོནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ འསོ་འབབ་ཞིབ་འཇུག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་དགོས་མཁོ་ངེས་སདོ་འབད་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་གཞི་
བཙུགས་འབད་དགོཔ།  

རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་ནང་རེ་འདུན་བསྐྱེད་དོ་བཟུམ་ ལས་འཆརབཀོད་མི་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་ཡུན་བརྟན་ཧིང་ངེས་བརྟན་བཟོ་
ཐབས་ལུ་ འོས་འབབ་ཞིབ་འཇུག་(ཁྱད་རིག་དང་ མི་སྡེ་ དཔལ་འབྱོར་)ཚུ་ གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བའི་གོང་ལས་མཇུག་བསྡུ་དགོ། ཧེ་
མའི་ལེའུ་ནང་གྲོས་བཤད་འབད་དོ་བཟུམ་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ་དག་པ་ཅིག་ ཆུ་རྐ་སྐམ་སོངཔ་དང་ ཧྲིལ་བུམ་སྦེ་བཀོལ་སོད་མ་འབདཝ་
དང་ བཀོ་བཞག་ཡོདཔ་ བཟོ་བཀོད་ཆུ་གིས་འཕྱག་འབག་འབགཔ་ ལས་འགུལ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ གཡོག་བཀོལ་མ་བཏུབ་ བཟོ་བཀོད་
ཚུ་མེདཔ་སོང་ཡོདཔ་ ཆུ་ལངམ་སྦེ་མེད་མི་ལ་སོགས་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་གིས་ ཚབས་ཆེན་གྱི་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་སྟེ་འདུག། དཀའ་ངལ་འདི་
ཚུ་གི་ཐུན་མོང་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་འདི་ཡང་ གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ སྔོན་དཔྱད་མ་འབདཝ་ ཡང་ན་ སྔོན་དཔྱད་ལངམ་སྦེ་མ་འབད་
མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།  



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

63 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་བཟོ་བཀོད་ལག་དེབ་༢༠༡༦ ནང་ལུ་ ལས་འགུལ་གྱི་ཞིབ་འཇུག་དང་ འཆར་གཞི་དང་ ངོས་འཛིན་གྱི་ཞིབ་འཇུག་ 
འོས་རུང་གི་ཞིབ་འཇུག་ མཐའ་འཁོར་ཕན་གནདོ་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་ གདམ་འཐུ་དང་གཙོ་རིམ་ དེ་ལས་ སྙན་ཞུ་བཟོ་ནི་ཚུ་ཚུད་པའི་ཞིབ་
འཇུག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་པའི་ དགོས་མཁོ་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་འདུག། དགོས་མཁོ་འདི་ཚུ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་
བ་མང་ཤོས་ཅིག་ དགོས་མཁོ་དང་མ་འཁྲིལ་བར་གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག། དེ་མ་ཚད་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལྟ་རོྟག་དང་སྙན་ཞུ་འབད་ནིའི་
ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ དབང་འཛིན་ལྟེ་བ་གིས་འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་ཡདོཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ བསྟར་སོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་མེད་
པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།  

དེ་འབདཝ་ལས་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བའི་ཡུན་བརྟན་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཞིང་ཆུའི་གཡུར་བ་གཞི་བཙུགས་
མ་འབད་བའི་གོང་ལས་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བའི་གོང་ལས་ འོས་འབབ་བརྟག་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་དགོས་མཁོ་བསྟར་
སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐབས་ལམ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ།   

༤.༦ ཆུ་འད་མཉམ་ཐགོ་ལས་བགོ་བཀྲམ་འབད་ཡདོཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོཐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཡངོས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ ད་ལྟ་ོ
ཡདོ་པའི་ཆུ་བགོ་བཀྲམ་གྱི་ལག་ལེན་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ།  

ཆུའི་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལུ་ ཆུ་འདི་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་རྒྱུ་དངོས་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་གསལ་རི་རི་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ མི་སེར་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ 
ཐོབ་དབང་འད་མཉམ་ཡོདཔ་ཨིན། བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལུ་ མི་ངོ་ ཡང་ན་ མི་སྡེ་གང་རུང་གཅིག་ལུ་ ཆུའི་ཐབོ་ལམ་ལས་བཀག་མ་རྐྱབ་
པ་ཅིན་ སྔར་སོལ་ཆུ་བགོ་བཀྲམ་གྱི་ལག་ལེན་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་རུང་བཏུབ་སྦེ་འཁོད་དེ་འདུག།  

ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ་དག་པ་ཅིག་དང་འབྲེལ་བའི་སྔར་སོལ་གྱི་ལག་ལེན་གྱི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ མི་དག་པ་ཅིག་གིས་ སྔར་སོལ་གྱི་དབང་ཆ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འོས་མིན་གྱི་གདམ་ཁ་རྐྱབ་མི་ལས་བརྟེན་ མི་ངོ་དག་པ་ཅིག་ 
ཟུར་ཁར་བཏོན་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། འདི་བཟུམ་མའི་དབང་ཆ་ཚུ་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་ཚུ་གི་ཐགོ་ལས་ 
ཤུགས་སོྣན་འབད་དེ་འདུག། གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་དུས་ཚོད་ ཡང་ན་ ཉམས་བཅོས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ 
སྦུང་ལཱ་མ་འབད་མི་ ཡང་ན་ དངུལ་གྱི་ཕན་འདེབས་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཐོབ་ཐངས་ཚུ་ བཀག་ཆ་ ཡང་ན་ ཚད་འཛིན་འབད་
དེ་འདུག། འདི་བཟུམ་མའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བཀག་ཆ་འབད་མི་འདི་གིས་ ཆུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ འ་ནཱི་ སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ ཞིང་
ཆུ་བཀག་ཆ་འབད་དེ་ཡདོ་མི་འདི་གིས་ ཁོང་ཚུ་ ཁོང་རའི་ཞིང་ཚུ་ བྱ་ཐབས་མེད་པར་ ཞིང་སྟོང་འབད་བཞག་ནི་ ཡང་ན་ ཁོང་ལུ་ཆུ་
དུམ་གྲ་ཅིག་ལས་བརྒལ་མ་བྱིན་མི་འདི་ གཟབ་གཟབ་སྦེ་སོད་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན་པས།  

དེ་འབདཝ་ལས་ བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལུ་ མི་སེར་ག་ར་ལུ་དབང་ཆ་འད་མཉམ་ཡོད་པའི་ནང་དོན་འདི་བསྟར་སོད་འབད་ཐབས་ལུ་ ལག་
ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ཞིང་ཆུ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདུག། གལ་སྲིད་འད་
མཉམ་མེདཔ་སྦེ་མཐོང་པ་ཅིན་ འོས་ལྡན་གྱི་ཐབས་བྱུས་གསར་བཟོ་འབད་དེ་ བསྟར་སོད་འབད་དགོ། 

༤.༧ ས་ོནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཆུ་ལག་ལེན་ཚགོས་པ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ནང་ ཕན་ཐབས་འབད་དགོཔ།  

རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱིས་ སོ་ནམ་ཞིང་པ་གཙོ་བཏནོ་ཐབས་ལམ་གྱི་ཐོག་ལས་ འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་ གཞི་བཙུགས་ 
ལག་ལེན་ དེ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་གི་གནས་རིམ་ག་རའི་ནང་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་གྲལ་གཏོགས་འབད་དེ་ ཁེ་ཕན་སོད་མི་ཚུ་དབང་ཆ་



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

64 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

ཡོདཔ་བཟོ་ནི་གི་རེན་འདུན་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། འ་ནཱི་ཐབས་ལམ་འདི་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ཁེ་ཕན་
སོད་མི་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཆུ་ལག་ལེན་སྡེ་ཚན་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན་པས།  

ཨིན་རུང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་དམིགས་ཡུལ་ལྟར་དུ་ འབྲུག་གི་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༩ ཅན་མ་
དང་འཁྲིལ་ ཆུ་ལག་ལེན་ཚོགས་པ་ཚུ་ འོས་ལྡན་གྱི་དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་སྦེ་འདུག། 
ད་ལྟོ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡདོ་པའི་ཆུ་ལག་ལེན་ཚོགས་པ་ཚུ་ སྔར་སོལ་གྱི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ ཡང་ན་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་མེད་པའི་
བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལས་སོད་འཐབ་མི་ ལུགས་ཡངས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་འབདཝ་ཨིན་པས། ཆུ་ལག་ལེན་
ཚོགས་པའི་ཚུ་ གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་གཞི་བཙུགས་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ཞིང་ཆུའི་རྟན་གཞི་ཚུ་གི་འཛིན་སྐྱོང་རྒྱ་སྐྱེད་
གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལག་ལེན་གྱི་ལམ་ལུགས་བཙུགས་ནི་དང་ དམིགས་བསལ་གྱི་བར་འཛུལ་ག་
ནི་ཡང་ འགོ་བཙུགས་མི་ཚུགས་པས། འ་ནཱི་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་མི་སེར་གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི་གི་གནས་སྟངས་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་
ལུ་ ཞིང་ཆུའི་རྟེན་གཞི་གཟར་བཟོ་འབད་ནི་དང་ ལག་ལེན་ དེ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ནང་ ཚབས་ཆེན་གྱི་གནདོ་པ་འོང་ནི་ཨིན་
པས།   

དེ་འབདཝ་ལས་ ཆུ་ལག་ལེན་ཚོགས་པ་ཚུ་ གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་གཙོ་རིམ་བཏོན་ཏེ་ ལག་ལེན་པ་ཚུ་གྲལ་
གཏོགས་འབད་དེ་ ལག་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་དང་ སོ་ནམ་ཞིང་པ་གཙོ་བཏོན་ཐབས་ལམ་ཡར་
དག་བཟོ་ནིའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཐབས་ལུ་ འབྲེལ་མཐུན་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་ དེ་ལས་ ལྟ་རོྟག་གི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་
ལུགས་མཐུན་བཟོ་དགོཔ་འདུག། 

༤.༨ ས་ོནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་དང་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ལུ་ ཞིང་ཆུའི་རྟེན་གཞི་བཟ་ོསྐྲུན་ནང་ འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་ 
བསྟར་སདོ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ལྟ་རྟགོ་འབད་ནི་ནང་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲིག་ཆ་དགོཔ།   

ཞིང་ཆུ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ ད་ལྟོ་ ལས་ཁུངས་དང་ ས་གནས་གཞུང་ནང་སྦེ་ གནས་རིམ་གཉིས་ནང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་འདུག། ས་

གནས་གཞུང་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ཁར་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ལས་འགུལ་ཆེ་བ་ཚུ་ ལས་ཁུངས་ཚུ་གིས་ འཆར་གཞི་བརྩམས་ཏེ་ གཞི་བཙུགས་

འབད་དེ་འདུག། འདི་དང་འདཝ་སྦེ་ རྒེད་འོག་ཚུ་གིས་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ལས་འགུལ་སོམ་ཚུ་ རོང་ཁག་ཚུ་གིས་ གཞི་བཙུགས་འབད་

དེ་འདུག། རྒེད་འོག་ཚུ་ གཙོ་བོ་ར་ ཧེ་མ་ལས་ཡོད་པའི་ཞིང་ཆུ་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ ཉམས་བཅོས་འབད་ནི་ནང་གྲལ་གཏོགས་

འབད་དེ་འདུག།  

གསར་བཟོ་དང་ ཉམས་གསོ་ དེ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འགུལ་ཚུ་ གཙོ་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ཁྱད་ཚད་ཀྱི་སྒོ་ལས་

ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་དགོཔ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་དང་ རོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཚུ་ལས་བརྒྱུད་དགོཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ གཞི་བཙུགས་

འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ས་གནས་གཞུང་དང་གཅིག་ཁར་ག་དེ་སྦེ་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནའི་བདག་སྐྱོང་གི་འགན་འཛིན་

ཅིག་མིན་འདུག། ལྟེ་བ་གི་ལས་འགུལ་ཚུ་ རོང་ཁག་ཚུ་གྲལ་གཏོགས་མ་འབད་བར་ ག་ར་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འཛིན་སྐྱོང་འབད་དོ་ཡོདཔ་

དང་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ རྟེན་གཞི་ཚུ་རྩིས་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ གྲལ་གཏོགས་འབད་དེ་འདུག། ཕན་ཚུན་



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

65 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

ག་དང་ཡང་འབྲེལ་བ་མ་འཐབ་པར་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་སོལ་འདི་གིས་ སོ་ནམ་ཞིང་པ་གཙོ་བཏོན་ཐབས་ལམ་གྱི་ཐོག་ལས་ 

འཆར་གཞི་དང་ ལག་ལེན་ དེ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་གི་གནས་རིམ་ག་རའི་ནང་ ཁེ་ཕན་སོད་མི་ཚུ་གི་དནོ་སྨིན་ཡར་དག་གཏང་ནིའི་ སྲིད་

བྱུས་ཀྱི་དམིགས་དོན་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དོ་བཟུམ་ཅིག་མིན་འདུག། དེ་མ་ཚད་ ས་གནས་གཞུང་གིས་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ལས་

འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དནོ་སྣ་ཚོགས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལྟ་རོྟག་དང་སྙན་ཞུའི་ཐབས་ལམ་གྱི་ཐོག་ལས་ ལས་འགུལ་གཞི་བཙུགས་

ཀྱི་ལཱ་བཀོད་རྐྱབ་ནི་གི་འགན་འཛིན་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཡང་འདུག།  

དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཞིང་ཆུའི་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་འཆར་གཞི་དང་བཟོ་སྐྲུན་ཚུ་ མཐུན་རྐྱེན་གྱི་ཉུང་མཐའི་སྤུས་ཚད་ངེས་བརྟན་

བཟོ་མི་གིས་མ་དོ་བར་ ལས་སྡེའི་ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་དམིགས་དོན་དང་མཐུན་ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ 

ཞིང་ཆུ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ལཱ་ནང་ ལྷན་ཁག་དང་ས་གནས་གཞུང་ཚུ་གི་བར་ན་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་འགན་འཛིན་དགོཔ་འདུག།  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

66 དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།  

 

ལེའུ་ལྔ་པ།   མཇུག་དོན།  
 

 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ བརྒྱ་ཆ་༧༠ དེ་ཅིག་ནགས་ཚལ་གྱི་ཁྱབ་པའི་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་གི་ཕྱུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན། དེ་སྦེ་ སྐྱེ་ལྡན་

རིགས་སྣ་གིས་ཕྱུག་སྟེ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་གྱི་མི་རེའི་ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་འདི་ མི་ཊར་ཀིཝབ་༩༤,༥༠༠ ཨིན་པས། ཨིན་ཏེ་

འབད་རུང་ གནད་དོན་འདི་སེལ་དགོཔ་ཡོད་མི་འདི་ དུས་རྒྱུན་དུ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ཚུ་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ ཡུན་

བརྟན་གྱི་ཞིང་ཆུ་དང་འཐུང་ཆུ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་འདི་ གདོང་ལན་ཅན་ཅིག་འབད་ར་གནས་ཏེ་ཡོད།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་དང་བཟོ་སྐྲུན་རིམ་ལུགས་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་འབད་མི་ གཙུག་སྡེའི་སྒྲིག་ཆ་ཚུ་

བརྩིས་ཏེ་ ‘བོ་གཏད་ཚུགསཔ་དང་ ཚད་ལྡང་ དེ་ལས་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཞིང་ཆུ་བཟོ་སྐྲུན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ནང་ ཚད་དམ་
དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་’ གི་སྤྱིར་བཏང་དམིགས་ཡུལ་ཐོག་ལུ་ ཞིང་ཆུའི་རིམ་ལུགས་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་

འཐབ་ཅི།  

ཆུའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ སྒྲིག་གཞི་ནང་ལུ་རེ་འདུན་བསྐྱེད་དོ་བཟུམ་ གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་ཐབས་ལམ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཆད་སྐྱོན་ཚུ་བྱུང་ཡདོཔ་ལས་ དེ་གིས་ ཆུ་གཞོང་གི་ཚད་གཞི་ཁར་ གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ནང་ 

བར་ཆད་རྐྱབ་སྟེ་འདུག། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཞིང་ཆུའི་རིམ་ལུགས་བཟ་ོསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་ གསར་བཟོ་འབད་མི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་འདི་ ལག་ལེན་གཙོ་བོའི་བརྡ་སྟོན་དང་ དམིགས་ཡུལ་ དེ་ལས་ 

ལས་སྣ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ཚུ་དང་གཅིག་བསོམས་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ འཆར་གཞི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་

དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ གྲུབ་ནི་ནང་བར་ཆད་རྐྱབ་ཡོདཔ་དང་ ལས་སྡེ་གི་སྲིད་བྱུས་དང་ ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་དམིགས་དོན་ཚུ་གྲུབ་མ་ཚུགས་

པས། ཞིང་ཆུའི་རིམ་ལུགས་བཟོ་སྐྲུན་མ་འབད་བའི་གོང་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ སྣ་ཚོགས་འོས་འབབ་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་འགོ་འདྲེན་

མ་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་ སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་ཚུ་དང་ ཆུའི་རྐ་སྐམ་ནི་ ཞིང་ཆུའི་རིམ་ལུགས་ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་པ་ སྤང་དོར་

འབད་ཡདོཔ་ དེ་ལས་ ཧྲིལ་བུམ་སྦེ་བཀོལ་སོད་མ་འབད་བའི་གནད་དནོ་མང་རབས་ཅིག་ཡང་བྱུང་སྟེ་འདུག། སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་དང་ 

ས་གནས་གཞུང་གིས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་ཡོད་མི་ཞིང་ཆུའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ཡང་ཤོ་མཚུངས་མིན་འདུག།  

སྙན་ཞུའི་ནང་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་མི་གནད་དོན་ཚུ་བསལ་ནི་དང་ ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་ གསར་བཟོ་འབད་ནི་ཚུ་ཡར་

དག་གཏང་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གྲོས་འདེབས་ཁག་བརྒྱད་བཀོད་དེ་ཡོད།     
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