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འཆར་གཞིའི་བྱ་རིམ་
ལེགས་བཅོས་འབད་
ཡདོཔ། 
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མཉམ་སྡེབ་རྩིས་ཞིབ། 

 
 

གཙ་ོདནོ་ཚུན།  
ལས་སྡེ་ཡར་རྒྱས་སོང་ཡོད་པའི་བརྡ་མཚོན་གཅིག་ གོང་འཕེལ་དང་དུས་མཉམ་དུ་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ དང་ལེན་འབད་ནི་འདི་ཨིན། 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ གོང་འཕེལ་འདི་ གནས་སྐབས་གསརཔ་བཏནོ་ཏེ་ དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་མེན་པར་ 
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ནི་དང་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ གྲུབ་ཐབས་ལུ་ དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་ཏེ་ 
ལམ་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་ཐོག་ལས་ འཕོ་འགྱུར་གྱི་མགྱོགས་གྲོས་དང་འཁྲིལ་བའི་ དུས་མཐུན་གྱི་
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ སྐྱེལ་སོད་འབད་ནི་འདི་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་འཆར་གཞི་དང་ 
བསྟར་སོད་ ལྟ་རོག་ དེ་ལས་ བརག་ཞིབ་དང་ ལེགས་བཅོས་ཚུ་ནང་ ཐབས་བྱུས་གསརཔ་ཚུ་དང་ལེན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ད་
རེས་ཁམས་ཀྱི་འདས་པའི་ཟླ་ངོ་ཚུ་ནང་ བསྒྱུར་བ་དང་ལེགས་བཅོས་དག་པ་ཅིག་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ གཤམ་ལུ་འཁོད་དེ་ཡོད། 

སྤྱི་ཚེས་ ༠༦/༠༧/༢༠༢༡ ལུ་ཚོགས་ཡོད་པའི་གྲོས་སོྟན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༦ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ 
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ལཱ་འགན་ག་ཅི་འབད་རུང་ ཞག་གྲངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༢༠ ལས་ ༣༠ ཚུན་གྱི་བར་ན་ རྩིས་ཞིབ་
འཆར་གཞི་གི་དོན་ལུ་ བགོ་སྐལ་ངེས་པར་དུ་འབད་དགོཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་ཚུ་གིས་ འཆར་གཞི་ཚུ་ རང་སོའི་
སྡེ་ཚན་གཙོ་འཛིན་དང་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་སན་འབུལ་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན། དེ་གི་སྐབས་ རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་
ཚུ་ལུ་ ཞལ་བཀོད་དང་ བསླབ་སོྟན་ཚུ་མཛད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་ཡང་ གྲལ་གཏོགས་མཛད་སྲིད་
ནི་ཨིན། བྱ་རིམ་འདི་ལས་བརྟེན་ སྐབས་སུ་བབས་པའི་རྩིས་ཞིབ་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ནང་འཁོད་ཀྱི་ཁེ་གྱོང་ལྡན་མི་ཚུ་ག་
ར་གིས་ གནས་རིམ་གཅིག་གི་ཐགོ་ལས་ཤེས་རོགས་བྱུང་ཚུགས་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ ལྟ་བཀོད་དང་ ཆེ་རིམ་གྱི་འགོ་འཛིན་
ཚུ་གིས་ འགན་འཁྲི་འབག་ནི་གི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ལུ་ཡང་ གཙོར་བཏོན་འབདཝ་ཨིན། 

མཉམ་སྡེབ་རྩིས་ཞིབ་ཟེར་མི་འདི་ སྡེ་ཕྲན་སྣ་མང་ཡོད་པའི་(སྡེ་ཚན་/ཡན་ལག) ལས་སྡེ་གཅིག་གི་མཉམ་སྡེབ་དངུལ་
འབྲེལ་རྩིས་བཤད་ལུ་ ངོ་སོར་འབད་དེ་ བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་ཨིན། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ སྡེ་ཕྲན་དང་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་/རྒེད་འོག་ དེ་ལས་ ལས་ཚན་དང་ སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ ལས་སྡེ་རང་རྐྱང་སྦེ་
རྩིས་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། སྙན་ཞུ་ཚུ་གིས་ ཡན་ལག་སྡེ་ཕྲན་ཚུའི་ལག་ལེན་ཚུ་ གསལ་སོྟན་འབད་དོ་ཡོད་རུང་ སྤྱིར་
བཏང་མཉམ་བསོམས་ཀྱི་ལག་ལེན་དང་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གསལ་སོྟན་འབད་དེ་མེདཔ་ཨིན། ལས་སྡེའི་སྤྱི་བསོམས་ཀྱི་གྲུབ་
འབྲས་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་གསལ་སོྟན་འབད་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
མཉམ་སྡེབ་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་འདི་ དང་ལེན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  དེ་ལས་བརྟེན་ ཡན་ལག་སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གི་རྩིས་
ཁྲ་ཚུ་ག་ར་ གཞི་འཛིན་ལས་སྡེའི་རྩིས་ཁྲ་དང་མཉམ་སྡེབ་འབད་དེ་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བཤད་གཅིག་གི་ཐོག་ལས་ སྤྱི་
བསོམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལུ་བསམ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། ཐབས་ལམ་འདི་འགོ་བཙུགས་ནིའི་དནོ་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༢༠-༢༡ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ནང་ ཚོད་བརག་གི་རྩིས་ཞིབ་ཅིག་འགོ་
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རྒྱང་རིང་རྩིས་ཞིབ། 

མ་དངུལ་བསྐྱར་རྙེད་ལས་
ལྷག་པའི་དང་ལེན་འབད་
ཡདོཔ། 

འདྲེན་འཐབ་ཅི། ཚོད་བརག་འདི་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ རོང་ཁག་དང་ རྒེད་འོག་ཚུའི་མཉམ་སྡེབ་རྩིས་
ཞིབ་གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ བཀོད་ཁྱབ་བཀའ་རྒྱ་ཅིག་
གནང་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་དང་འཁྲིལ་ རྩིས་ལོ་༢༠༢༡-༢༢ ལུ་ སྡེ་ཚན་དང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ག་ར་གིས་ རོང་ཁག་
དང་རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ མཉམ་སྡེབ་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན། 

ནད་ཡམས་ ཀོ་ཝིཊ་དང་ འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་བསམ་ དེ་ལས་ མེད་ཐབས་མེད་པའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་སྐྱེལ་
སོད་འབད་དགོ་མི་ལས་བརྟེན་ ཧེ་མའི་རྩིས་ཞིབ་ལམ་ལུགས་ལས་ གདམ་ཁ་གཞན་ཅིག་བཏནོ་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་
བྱུང་ཡི། ནད་ཡམས་ལས་བརྟེན་པའི་གདོང་ལེན་བྱུང་ཡོད་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་རྩིས་ཞིབ་
ཞབས་ཏོག་ཚུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ རྒྱང་རིང་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་གདམ་ཁ་ལེན་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་
དང་བསྟུན་ སྤྱི་ཚེས་༠༤/༡༠/༢༠༢༡ ལུ་ ཡིག་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེ་/ཨེ་ཇི་-ཨེསི་པི་/༠༤/༢༠༢༡-༢༢/༠༩༠ ཅན་མའི་ཐོག་ 
ལས་བྱེད་སྡེ་ཚན་གཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་ཁྱབ་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་བྱེད་སྡེ་ཚན་འདི་
ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒྱང་རིང་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་འོས་འབབ་ཚུ་བརག་ཞིབ་འབད་
ནིའི་ལཱ་འགན་སོད་ཡོདཔ་ཨིན། སྡེ་ཚན་འདི་གི་གྲོས་འདེབས་དང་འཁྲིལ་ རྒྱང་རིང་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལས་ ལས་
སྡེ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། དཔེར་ན་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གི་ ནང་འཁོད་རྩིས་
ཞིབ་འདི་ མི་སྡེ་ བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་ བརྡ་དནོ་སྡེ་ཚན་གྱིས་རྐྱབ་ཡོདཔ་དང་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་གི་རྒྱལ་ཡོངས་བཟོ་རིག་
བཅུ་གསུམ་སྤེལ་ཁང་འདི་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་རྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་ བསམ་གྲུབ་
ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེའི་ནང་ འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་བསམ་འདི་ ཕར་འགྱང་འབད་བའི་སྐབས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་
ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལུང་ཕགོས་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་
ཡིག་ཚང་དང་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ རོང་ཁ་ཁྲིམས་འདུན་ དེ་ལས་ བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ ལུ་ ལུང་ཕོགས་ཉ་གསོ་སྐྱོང་
ལྟེ་བ་ ཨ་རོང་ལུ་ ལུང་ཕོགས་བ་མེན་གསོ་སྐྱོང་ཁང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན་དང་ ཇོ་མོ་ཚང་
ཁ་ དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན་ཚུ་ནང་ རྒྱང་རིང་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཕུན་ཚོགས་
གླིང་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༢༡-༢༢ ལུ་ བསམ་རྩེ་རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་དང་ རྡོ་རོ་ཁ་དྲུང་
ཁག་ཁྲིམས་འདུན་དང་ བསམ་རྩེ་ལུང་ཕོགས་ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ཡིག་ཚང་ཚུ་ རྒྱང་རིང་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལས་ བསལ་འཐུ་
འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་ཆད་སྐྱོན་ཚུ་མང་ཤོས་ར་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ནང་དངུལ་
འཐེབ་སོད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དེ་ རྩིས་
འགྲིག་འབདཝ་ཨིན་རུང་ སྐྱོན་ཆགས་ཕོག་མི་རྟེན་གཞིའི་སྤུས་ཚད་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་འདི་དཀོན་སུ་ཅིག་ཨིན་
པས། འདི་བཟུམ་མའི་གནད་དོན་ཚུ་ བསལ་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་སྤྱི་ཚེས་༠༧/༡༠/༢༠༢༡ 
ལུ་ ཡིག་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེ་/ཨེ་ཇི་-ཨེསི་པི་/༠༤/༢༠༢༡-༢༢/༠༩༡ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ མ་དངུལ་བསྐྱར་རྙེད་ཀྱི་ཚབ་ལུ་ 
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ལཱ་ཚུ་གནས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་སྤུས་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ ཡོངས་རོགས་ཉམས་གསོ་/ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་མི་མང་
གསལ་བསྒྲགས་གཏང་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཆུད་ཟད་དང་ རྟེན་གཞི་ཚུའི་སྤུས་ཚད་ལུ་ཚུལ་མིན་གྱི་
བདེ་བཟ་ོའབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་འགན་འཁྲི་དམ་དམ་སྦེ་
བཀལ་ནི་ཨིན་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཡང་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ད་ལས་ཕར་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རོག་ཚུ་དངུལ་འཐེབ་སོད་
འབད་ཡོད་མི་ཚུ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་རྩིས་འགྲིག་མི་འགྱོ་ནི་དང་ འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་
བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ རྟེན་གཞི་ཚུ་ དགོས་མཁོའི་གནས་ཚད་ལུ་ གསལ་བཀོད་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ལེགས་བཅོས་ཡང་འབད་དགོ་
ནི་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།  
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ལ་ོབསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༡ ཁྲིམས་དབང་གི་དགོས་
མཁོ་ལས་ ཟླ་ངོ་༦ གི་ཧེ་མ་སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་ཡདོཔ། 
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༡ ཅན་མ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་
༡༢ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༡༤ ལས་ ༡༥ ཚུན་ལུ་སྤྱི་ཚོགས་༣ པའི་ཚོགས་
ཐེངས་༦ པའི་ སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས་ནང་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ 
སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས་ནང་ལུ་ ཧེ་མའི་གནམ་བྱཱར་གྱི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་
ཕུལ་ཡོད་པའི་ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་ ལས་
འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༣ ལུ་ གསུང་གྲོས་ཚུ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།  

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༡ ཅན་མ་འདི་ གྲོས་ཐག་ཚུ་
གཅད་པའི་སྐབས་དུས་མཐུན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་སོད་ཐབས་དང་ སྲིད་
བྱུས་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་སྨིན་ཐབས་ལུ་ ཁྲིམས་དབང་གི་
དགོས་མཁོ་ལས་ཟླ་ངོ་༦ གི་ཧེ་མ་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་
ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་འདས་པའི་རྩིས་ལ་ོནང་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡདོ་པའི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཕོགས་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིནམ་ལས་ འབྲུག་གཞུང་
གི་ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བཤད་ནང་འགབ་ཡདོ་པའི་དུས་
མཚམས་དང་གཅིག་མཚུངས་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། དེ་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ལས་ ༡༢ པ་ཚུན་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་རྩིས་
ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ ཧེ་མ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ཅན་
མའི་ནང་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཚར་ཏེ་ཡདོཔ་ལས་ སྐབས་གཅིག་གི་བདེ་
སྒྲིག་བཟུམ་སྦེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༡ ཅན་མའི་ནང་ 
དུས་མཚམས་ཟླ་ངོ་དྲུག་ (སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ལས་ ༦ པ་
ཚུན) ནང་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡདོ་པའི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཚུདཔ་
ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ། 

 

འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སམོ་ལྷན་ཚགོས་དང་གཅིག་
ཁར་ ཟུང་ཕགོས་ཞལ་འཛམོས་ཚོགས་ཡདོཔ། 
ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཟུང་ཕོགས་ཞལ་འཛོམས་
ཐེངས་༨ པ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༡༨/༡༡/༢༠༢༡ ལུ་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ནུག ཟུང་ཕོགས་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ ལས་བྱེད་
ཚོགས་ཆུང་གི་ ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༧ པའི་ གྲོས་ཆོད་ཚུ་ 
གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་ གྲོས་
སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ད་ བརྗེ་སརོ་འབད་ཡོད་མི་ གནད་དོན་ཚུ་
གི་ཐོག་ལུ་ རང་སོའི་འགན་དབང་དང་འཁྲིལ་ ལོ་བསྟར་
བཞིན་གྱི་བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་འབད་ནུག། དེ་མ་ཚད་ ཞལ་འཛོམས་
འདི་ནང་ མགྱོགས་པ་ར་འགོ་འདྲན་འཐབ་ནི་ཨིན་པའི་ 
བཙག་འཐུ་ནང་ལུ་  འགན་འཁྲི་ཕོགས་ཡོད་མི་ ས་གནས་
གཞུང་གི་འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར་ 
ཕྱིར་སོད་འབད་དང་མི་འབད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གྲོས་སྟོན་འབད་
ནུག།    

ངན་ལྷད་མེད་པའི་མི་སྡེ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ གཙུག་སྡེ་གཉིས་ཆ་ར་
གིས་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་སྒྲིང་སྒྲིང་གཞི་བཙུགས་
འབད་ནི་འདི་ ཁག་ཆེཝ་སྦེ་ བརྩི་འཇོག་འབད་དོ་ཡོདཔ་ད་ 
ཡིད་ཆེད་དུ་རུང་བའི་ གཙུག་སྡེ་སྦེ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ སེམས་
ཤུགས་འདྲན་འདྲ་བསྐྱེད་ཐགོ་ལས་ ལཱ་འབད་ནི་དང་ མི་སྡེ་
ནང་ རང་སོའི་འགན་ཁུར་ རྩ་ཅན་སྦེ་འབག་ནིའི་ ཁས་བླངས་
བསྐྱར་གསོ་འབད་ཡདོཔ་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ། 
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རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཡངོས་འབྲེལ་གྱི་ཐགོ་ལས་ ཚོགས་འདུ་དང་ རྒྱལ་སྤྱི་ཞལ་འཛམོས་ཚུ་ནང་བཅའ་མར་
གཏོགས་ཡདོཔ།  
 རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༡༡/༢༠༢༡ ལུ་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་འདུས་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ཐབས་

ཤེས་ཀྱིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་ ‘མངོན་མཐའོི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཕན་ནུས་ག་ཅི་ས?ོ’ ཟེར་མི་བརྗོད་དོན་ཐོག་ལུ་ ཡངོས་
འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞལ་འཛོམས་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནུག། དྲགོས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཕན་ནུས་སོམ་ཡོད་པའི་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་གྱི་རྒྱབ་ཁུངས་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ བསམ་འཆར་ཚུ་བཀོད་ཅི། ཞལ་འཛོམས་
ནང་ལུ་ མངོན་མཐོ་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་འཐུས་མི་ ༩༥ དེ་ཅིག་གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། 

 
 
 

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་སྟནོ་
ཞལ་འཛམོས་ཚོགས་ཡདོཔ། 

སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ གི་ཟླ་གསུམ་བསྐྱར་ཞིབ་ཞལ་འཛམོས་ ཐེངས་༡ པ་ཚོགས་ 
ཡདོཔ། 
 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ ཟླ་གསུམ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ བར་
མཚམས་བསྐྱར་ཞིབ་ དེ་ལས་ ལ་ོབསྟར་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ལཱ་
ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ལྟ་རོག་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་འབད་ནིའི་སལོ་ཡོདཔ་ཨིན། 
རྩིས་ལོ་༢༠༢༡-༢༢ གི་ཟླ་གསུམ་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༡ པ་དེ་ 
རྩི་རང་ ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བའི་ནང་ དྲག་ཤོས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་
དབུ་ཁྲིད་ཐོག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༧ - ༡༨ ཚུན་
ཚོགས་ཡོདཔ་ཨིན། དྲག་ཤོས་ཀྱི་འགོ་བཙུགས་གསུང་བཤད་ནང་ འདི་བཟུམ་
མའི་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ འདས་པའི་ཟླ་ངོ་གསུམ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་ ལཱ་ཤུལ་
བཟང་པོ་ཚུ་ལུ་བསམ་ཞིབ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ གྲུབ་འབྲས་ནང་ཁྱད་པར་ཞུགས་
ཡོད་མི་དང་ ལེགས་བཅོས་འབད་བཏུབ་པའི་ས་གོ་ མ་འོངས་པའི་ཟླ་གསུམ་ཚུ་
གི་དོན་ལས་ དམིགས་ཡུལ་དང་ བདེ་སྒྲིག་ཚུ་གྲོས་བསྟུན་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་
ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཡི། དེ་མ་ཚད་ དྲག་ཤོས་
མཆོག་གིས་ འདི་བཟུམ་མའི་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་གིས་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ཚུ་
དང་ ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ ལས་སྡེ་གཅིག་གི་ལས་བྱེདཔ་སྦེ་ གཅིག་
ཁར་འཛོམས་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིནམ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཡདོཔ་ཨིན། 

 
 
 
   

སྤྱི་ཚེས་༩/༡༡/༢༠༢༡ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱི་ ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ལུ་སྦེ་ དངུལ་རྩིས་
ལྷན་ཁག་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཚོགས་
ནུག། དྲག་ཤོས་དྲུང་ཆེན་གྱིས་གཙོ་པའི་འཐུས་མི་སྡེ་
ཚན་གྱིས་ སྤྱི་ཚེས་༠༡/༡༡/༢༠༢༡ ལུ་ ཕྱིར་སོད་འབད་
ཡོད་པའི་ མཁོ་སྒྲུབ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༢༡ 
ཅན་མ་ བདེ་སྒྲིག་འབད་མི་ཐོག་ལུ་ གོ་བ་ཤོ་མཚུངས་
བཟོ་ནིའི་དནོ་ལུ་ གྲོས་སྟནོ་གནང་ནུག། ཞལ་འཛོམས་
དེ་ནང་ལུ་ དྲག་ཤོས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་དང་ འགན་
འཛིན་པ་གོངམ་ཚུ་གིས་ཡང་ གྲལ་གཏོགས་མཛད་
གནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ། 
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 སྤྱི་ཚེས་༢༩/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་ དྲགོས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་དང་ འགན་འཛིན་པ་གོངམ་དག་པ་
ཅིག་གིས་ མངོན་མཐའོི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ཚོགས་པའི་ ལོ་བསྟར་ཞལ་འཛོམས་ནང་ བཅའ་
མར་གཏོགས་ཅི། མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ཚོགས་པ་གིས་ ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ 
འབྲུག་གི་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་འཛིན་དང་ ཀེན་ཡ་གི་མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ ལས་འབྲེལ་འཇལ་ཚད་བཀོད་ཁྲམ་དང་འབྲེལ་བའི་ 
མཐར་འཁྱོལ་ཅན་གྱི་རྒྱབ་ཁུངས་ཐོག་ལུ་ ངོས་འཛིན་དང་ ལེགས་སོ་ ཡོད་ལུགས་ཚུ་ཞུ་ཡི། ལས་འབྲེལ་འཇལ་ཚད་བཀོད་ཁྲམ་འདི་གིས་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དང་ ནང་འཁོད་གཞུང་སྐྱོང་དང་ཁྲིམས་ལུགས་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་དང་ འབྲེལ་ཡདོ་
ལས་སྡེ་མཇལ་འཕྲད་འབད་ནི་ནང་ ཕན་ཐོགས་བྱུང་ནུག།  

 མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ ལཱ་གཡོག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ གནས་ཆེན་ཐོག་ལུ་ ལོ་བསྟར་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༥ པ་
ཚོགས་མིའི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། ཞལ་འཛོམས་འདི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ སྤྱི་ཚེས་
༢༩/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ རྒྱ་ནག་གི་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ད་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་འཐུས་མི་
༣༥ ནང་ལས་ རྩིས་ཞིབ་པ་༩༤ དེ་ཅིག་གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། 

 རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཨེཤིཡིན་མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲོས་འཛོམས་ ཐེངས་
༨ པ་དང་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ ཨེཤིཡིན་མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་ ལཱ་གཡོག་སྡེ་ཚན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ བཅའ་
མར་གཏོགས་ཅི།  ཡོངས་འབྲེལ་ཐགོ་གི་ ཞལ་འཛོམས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༥ ལས་༢༦ ཚུན་ ཨེཤིཡིན་མངོན་མཐོའི་
རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ ཁྲི་འཛིན་ཨིན་མི་ རྒྱ་ནག་གི་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡདོཔ་ད་ དེ་ནང་ གཙུག་སྡེའི་
འཐུས་མི་ཚུ་ནང་ལས་ རྩིས་ཞིབ་པ་༩༠ དེ་ཅིག་གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། 

 ཨེཤིཡིན་མངོན་མཐའོི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༡༥ པ་འདི་ འགོ་དང་པ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནུག སྤྱི་ཚེས་
༧/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ ཐའི་ལེནད་གྱི་ མངའ་སྡེ་རྩིས་ཞིབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ཨེཤིཡིན་མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༡༥ པ་ 
ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་འདི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། ཨེཤིཡིན་མངོན་མཐོའི་རྩིས་
ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་བརྩི་སྟེ་ མངོན་མཐོ་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་འཐུས་མི་༤༧ དེ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 

མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་འདུས་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ཐབས་ཤེས་བཀོད་ཚོགས་འདི་ ནོར་ཝེ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡདོ་མི་ ཐབས་བྱུས་ཀྱི་
འདུས་ཚོགས་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན། བཀོད་ཚོགས་འདི་ བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་པ་མེནམ་མ་ཚད་ འགན་འཁུར་འདི་ཡང་ གཞི་ཚོགས་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་དང་ 
མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་འདུས་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ ཐབས་བྱུས་ལམ་སྟོན་ཚུ་སྒྲིག་ནི་འདི་ཨིན་པས། བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་
འཐུས་མི་ཚུ་ ཁྱད་རིག་གི་གཟེངས་ཐོན་དང་འཁྲིལ་ བསྐོ་བཞག་འབད་ནི་ཨིན་པས། དྲག་ཤོས་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་འདི་  མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་
གཙུག་སྡེའི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་འདུས་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ཐབས་ཤེས་དང་འབྲེལ་བའི་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཨིན། (གནས་ཡུན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༤ སྤྱི་ཟླ་༣ པ་
ཚུན།) 
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རྩིས་ཞིབ་ཡངོས་ཁྱབ་ཀྱི་བསླབ་བཀོད་རིམ་བྱུང་ - “གཞུང་གི་མཁོ་སྒྲུབ་ལམ་ལུགས་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ།”  
“གཞུང་གི་མཁོ་སྒྲུབ་ལམ་ལུགས་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་” ཐོག་གི་རྩིས་ཞིབ་
ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་བསླབ་བཀོད་རིམ་བྱུང་དེ་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་
ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་བམ་ཚན་༡༡༤ དང་འཁྲིལ་ གཞུང་གི་མཁོ་
སྒྲུབ་ནང་ འགན་འཁྲི་དང་ དྭངས་གསལ་ དེ་ལས་ དྲང་སོད་དང་ 
དངུལ་གྱི་གནས་ཐང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 
སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ནང་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་
བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་གིས་ གཞུང་གི་མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ གཞི་རྟེན་གྱི་གཞི་བཀོད་དང་བྱ་རིམ་ཚུ་ 
གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༨༨ ལུ་ འགོ་དང་པ་ 
མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལག་དེབ་ཅིག་སྦེ་གསར་བཟོ་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ འཕྲི་
སོྣན་མང་རབས་ཅིག་འབད་དགོཔ་བྱུང་སྟེ་འདུག།  

འཕྲི་སྣོན་མང་རབས་ཅིག་འབད་ཡདོ་རུང་ མཁོ་སྒྲུབ་བཅའ་ཡིག་
དང་སྒྲིག་གཞི་འདི་གིས་ ད་ལྟོ་ གཞུང་གི་མཁོ་སྒྲུབ་ཚུ་ནང་ བདག་
སྐྱོང་གི་ལཱ་ནང་མགུ་འཐོམ་སི་སི་གི་བྱ་རིམ་དང་ རིན་གོང་ཚུ་མར་
ཕབ་འབད་ནིའི་འཇོན་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ལམ་ལུགས་ཅིག་ལུ་འགྱུར་
དགོཔ་ཡོད། གཞུང་གི་མཁོ་སྒྲུབ་ནང་ལུ་འབྱུང་མི་ དཀའ་ངལ་
གཞན་མི་འདི་ སྤུས་ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ངེས་བརན་བཟོ་མ་ཚུགས་མི་
དང་ ཅ་དངོས་དང་ཞབས་ཏོག་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་ནང་ གཞུང་
གི་མ་དངུལ་ཚུ་ ཚུལ་མིན་ཐོག་ལས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་མི་ཚུ་ཨིན། 
རིམ་བྱུང་གི་ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དོ་
བཟུམ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཅ་དངོས་དང་ཞབས་
ཏོག་ཚུ་མཁོ་སོད་འབད་ནི་གི་ཐད་ཁར་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ དངུལ་
འཐེབ་སོད་ནི་དང་ སྤུས་ཚད་ཚུ་ བདེ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་གནད་
དོན་མང་རབས་ཅིག་བྱུང་སྟེ་ར་འདུག།  

དེ་མ་ཚད་ གཞུང་གི་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞི་རྟེན་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ སྣང་
མེད་བཟོ་ནི་ཨིན་པའི་ཁྲིམས་བསྟུན་མིན་པའི་གནད་དོན་སྣ་ཚོགས་
ཚུ་ བྱུང་སྟེ་ར་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ བྱ་རིམ་ཚུ་མཉམ་སྡེབ་
འབད་ནི་དང་ རིག་པ་གསརཔ་ཚུ་ལུ་ཕན་འདེབས་འབད་ནིའི་དོན་
ལུ་ གཞུང་གི་མཁོ་སྒྲུབ་འདི་འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་ནིའི་ཐབས་བྱུས་
ཅན་གྱི་ཐབས་ལམ་མེད་མི་དང་ སྐྱེལ་སོད་ཚུ་གི་སྤུས་ཚད་ངེས་

བརན་བཟོ་ནི་གི་འཇོན་ཚད་མེད་མི་ཚུ་གིས་ གཞུང་གི་མཁོ་སྒྲུབ་
ནང་ དངུལ་གྱི་གནས་གོང་འཐོབ་ནི་ནང་ བར་གེགས་འབད་དེ་
འདུག།  

བསླབ་བཀོད་རིམ་བྱུང་དེ་
ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་ ལུ་གཞུང་
གི་མཁོ་སྒྲུབ་ལམ་ལུགས་ལུ་ 
འདས་པའི་ལོ་ངོ་ལྔ་(༢༠༡༦-
༡༧ལས་ ༢༠༢༠-༢༡ ཚུན་) 
ཞིབ་འཇུག་འབད་ཡདོ་པའི་
གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ནང་ལུ་  
འབྲེལ་ཆགས་མེད་པའི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་དང་ བསྟར་སོད་དང་ འགན་
འཁྲི་ ཚད་དམ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་མ་ཚུགསཔ་ དེ་ལས་ 
ཁྱད་རིག་དང་ལྡན་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་མེདཔ་དང་ བརྡ་དོན་བརྒྱུད་
འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་དང་ལྡན་པའི་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་གློག་ལུགས་ཚུ་
ཚད་ཅིག་ལས་བརྒལ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་བཟུམ་མའི་གཞུང་གི་མཁོ་
སྒྲུབ་ལམ་ལུགས་ནང་ དཀའ་ངལ་དང་གདོང་ལེན་གཙོ་བོ་ཚུ་
གསལ་སོྟན་འབད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན། 

དེ་དང་འཁྲིལ་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་ཡང་ མཁོ་སྒྲུབ་བཅའ་ཡིག་དང་
སྒྲིག་གཞི་ ལག་ལེན་ཅན་བཟོ་དགོཔ་དང་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་
ཚུ་དང་ ལྟ་བཀོད་ཀྱི་ལག་ལེན་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་དགོཔ་ དེ་ལས་ 
འགན་འཁྲི་དང་བཀག་འཛིན་དམ་དམ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་
པའི་ བརྗོད་ཡུལ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཞི་གི་ཞིབ་
འཇུག་ལས་བྱུང་ཡོད་པའི་འགྲོས་འདེབས་ཚུ་གིས་ ད་རེས་གཞུང་
གི་མཁོ་སྒྲུབ་ནང་གདོང་ལེན་བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་བསལ་ཐབས་དང་ 
གཞུང་གི་མཁོ་སྒྲུབ་ནང་ དངུལ་གྱི་གནས་གོང་ལུ་ཕན་འདེབས་
འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལེགས་སྒྱུར་འབད་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ཨིན་
པའི་གནས་ཚུལ།  



 

ཤོག་གྲངས་ | 8                           ལས་སྡེའི་གསར་ཤོག། བྱུང་རིམ་༣ པ་ ཐོན་རིམ་༡ པ། སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༧ - ༡༢ ཚུན། 

རྩིས་ཞིབ་ཡངོས་ཁྱབ་ཀྱི་སྐབས་བབས་ཡིག་ཆ་ - “ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ཚུན་མིན་ཚུ་ཁུངས་མཐུན་བཟ་ོཡདོཔ།” 
བརྗོད་དོན་ “ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ཚུལ་མིན་ཚུ་ཁུངས་མཐུན་བཟ་ོ
ཡོདཔ་” ཟེར་བའི་བའི་སྐབས་བབས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དེ་ འབྲུག་གི་
རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་བམ་ཚན་༡༡༤ དང་
འཁྲིལ་ མི་མང་ལག་ལེན་ནང་ འགན་འཁྲི་དང་ དྭངས་གསལ་ 
དེ་ལས་ དྲང་སོད་དང་ དངུལ་གྱི་གནས་ཐང་ཡར་དྲག་གཏང་
ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ ཕྱིར་སོད་
འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཡིག་ཆ་འདི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱུ་དངོས་བདག་འཛིན་འབད་
མི་ལས་སྡེ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ལོ་རིམ་བཞིན་དུ་ ཚུན་མིན་ཚུ་
ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོད་མི་དེ་ ཚ་གྱང་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་སྙན་ཞུ་
འབད་དེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཚུལ་མིན་
ཚུའི་གྲོས་ཀྱི་ཐད་ ལེགས་བཅོས་སོང་ཡོད་པའི་བརྡ་མཚོན་མིན་
འདུག། 

ཚུལ་མིན་ཚུ་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་འདི་ མི་མང་གི་ཟད་འགྲོའི་ཚད་
ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དང་ རྩིས་ཞིབ་ཚུ་ཁྱབ་ཁོངས་ཆེ་བའི་སྒོ་ལས་
རྐྱབ་ཡོད་མི་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལེ་ཤ་ལུ་རག་ལས་ནི་ཨིན་
རུང་ ཡིག་ཆ་འདི་ནང་ དེ་སྦེ་བྱུང་མི་དེ་གིས་ མི་མང་གི་ཐོན་
སྐྱེད་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་བྱ་རིམ་ནང་ བཟང་སོད་དང་ 
བླང་དོར་གྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ་མེད་པའི་བརྡ་སོྟན་འབདཝ་ཨིན་
པའི་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གིས་དམིགས་བསལ་
གྱི་ལཱ་འགན་འབག་མི་འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་ག་ར་རིགཔ་བསྒྱིམ་ཏེ་ 
འགན་ཁུར་ཚུ་འདྲན་འདྲ་སྦེ་འབག་ཐོག་ལས་ གཙུག་སྡེ་རེ་རེ་
བཞིན་དུ་གིས་ ཁྱད་རིག་དང་ བཟང་སོད་ དེ་ལས་ འགན་
འཁྲི་ཚུ་ལུ་བརྩི་མཐོང་ཡོདཔ་བཟ་ོདགོཔ་འདུག། དེ་མ་ཚད་ 
འདི་གིས་ གཙང་མའི་མི་སྡེ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ མི་མང་གཙུག་སྡེ་
ཚུ་ག་ར་གི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་དགོས་མཁོ་
བའི་གཙ་ོཤུགས་བཏོནམ་ཨིན་པས།  

ཚུལ་མིན་ཚུ་གཙོ་བོ་ར་དམ་འཛིན་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་གཞི་བཙུགས་ 
འབད་ནིའི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་འཐནོ་ཏེ་འདུག།  

 

སྐབས་བབས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་འདི་ནང་ དྲོ་ནཱལཊ་ཀི་རི་སེ་གི་གཡོ་
ཟོལ་ཟུར་གསུམ་ཅན་མ་ - གོ་སྐབས། གནོན་ཤུགས་དང་ 
ཁུངས་ལྡན་བཟ་ོཐབས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ གནད་དནོ་ངོ་མ་ཚུ་ལུ་
འབྲེལ་གཏུག་འབད་ཐོག་ལས་ གཡོ་ཟོལ་དང་ནརོ་འཁྲུལ་ཚུ་
འབད་བཅུག་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་མང་རབས་ཅིག་བཤད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
གཡོ་ཟོལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ གོ་སྐབས་དང་ གནོན་ཤུགས་ དེ་ལས་ 
ཁུངས་ལྡན་བཟ་ོཐབས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཚུ་ག་ར་གནས་པའི་སྐབས་ 
འབདཝ་ཨིན་པས། གཡོ་ཟལོ་དང་ངན་ལྷད་འབད་བདེན་
ཁུངས་བཀལ་མ་ཚུགས་པའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ནང་ཡང་ ཆ་ཤས་དེ་
ཚུ་ག་ར་གནས་སྲིད་ནི་ཨིན།   

དེ་ལས་བརྟེན་ ཡིག་ཆ་འདི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ གཙུག་སྡེ་དང་
མི་ངོམ་ཚུ་གིས་ ཚུན་མིན་གྱི་བྱ་སོད་ཚུ་གདངོ་ལེན་འབད་
ཚུགས་པའི་ཆ་རྐྱེན་བཟ་ོམ་ཚུགས་ཚུན་དང་ ཡང་ན་ ནང་
འཁོད་དམ་འཛིན་ཚུ་ཆ་མེད་གཏང་པའི་སྐབས་ སྣང་མེད་སྦེ་
སོད་ནི་དང་ བཟང་སོད་དང་ བླང་དརོ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ་སོྟན་ 
ནི་དང་ དར་ཁྱབ་འབད་ནིའི་ནང་ སྒྱིད་སྡུག་སོད་པ་ཅིན་ 
ཚུལ་མིན་ཚུ་ ཁུངས་ལྡན་སྦེ་གནས་ནི་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ། 
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ལ་ོབསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡ ཅན་མ་གསར་སྟནོ་འབད་ཡདོཔ། 
འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་༢༥(༥)པ་དང་ འབྲུག་གི་
རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༡༡༡ པ་དང་
འཁྲིལ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དེ་གའི་ ལོ་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༡ ཅན་མ་འདི་གསར་བཏནོ་
འབད་ཡི།  

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་འདི་ བམ་ཚན་གཉིས་སྦེ་སྙན་ཞུ་
འབད་དེ་ཡོད། བམ་ཚན་༡ པའི་ནང་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ཡོད་
པའི་ ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་ངོ་སོར་དང་ དུས་
ཡུན་འདི་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་མི་རྩིས་ཞིབ་ཞིབ་རོག་ཚུ་གི་བཅུད་
དོན་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད། བམ་ཚན་༢ པའི་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 
ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༡ དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༣༠ གི་
བར་ན་ ཕྱིར་སོད་འབད་མི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ནང་གི་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད། སྙན་ཞུ་འདི་
གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཆ་ཤས་༥ གི་ཐགོ་ལས་ གསལ་སོྟན་འབད་
ཡོདཔ་ཨིན།  

ཀ) འགན་དབང་ཚུ།  
ཁ) འབྲུག་གཞུང་གི་ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བཤད།  
ག) གལ་གནད་ཅན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ།  
ང་) མཇུག་དོན། དང་  
ཅ) གྲོས་འདེབས་ཚུ།  

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༡ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཆད་
སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ འཁྲིལ་བསྟུན་
མེད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ ཚུལ་མིན་ཆེ་ཤོས་ཅིག་སྦེ་གསལ་
བཀོད་འབད་དེ་ཡོད། ཚུལ་མིན་འདི་ཚུ་གི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ དམ་
འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚད་ལྡང་མེད་མི་དང་ འགོ་ཁྲིདཔ་དང་ 
འགན་ཁུར་ འགན་འཁྲི་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་ དེ་ལས་ འཆར་
དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་དང་ལེན་ཚུ་ གཞི་

བཙུགས་མ་འབད་མི་ཚུ་ཨིན་པས། སྙན་ཞུ་འདི་གིས་ གཞུང་
གིས་ མི་དམངས་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་ ངོ་རྐྱང་ཚུ་ལུ་ འགན་འཁྲི་
དང་ བཀག་དམ་ཚུ་གི་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟ་ོདགོཔ་དང་ 
ལས་སྡེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལས་འགུལ་ཚུ་
ནང་ སྤུས་ཚད་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟ་ོནི་ 
གྲོས་སོྟན་པ་ཚུ་ མི་དམངས་འགན་འཁྲི་གི་འོག་ལུ་བཙུགས་ནི་
གི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དགོས་མཁོའི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ མི་སྡེ་
ཁག་འབག་གི་ལམ་ལུགས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་
འདེབས་ཕུལཝ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ སྙན་ཞུ་འདི་གིས་ གཞུང་
གིས་ དེ་གའི་རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ གཟབ་གཟབ་སྦེ་ཚད་
འཛིན་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས་བཀོདཔ་ཨིན། 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་ལུ་ རྩིས་ལོ་༢༠༢༠-༢༡ གི་ 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་དང་གྲུབ་
འབྲས་ཚུ་དང་ རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༦ པའི་
ཚེས་༣༠ ཚུན་གྱི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ རྩིས་
ཁྲ་དང་ལག་ལེན་ཚུ་ལུ་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ཡང་
གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། འདི་ཡང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་འགན་དབང་ཚུ་གྲུབ་ནི་དང་ 
དེ་གའི་འདུས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་ མི་སོྟབས་སྒྲིང་སྒྲིང་
བཟོ་ནི་ནང་ བཀོལ་སོད་འབད་མི་ ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་གི་འགན་འཁྲི་
ངེས་བརན་བཟོ་ནི་གི་ཆ་ཤས་ཅིག་འབད་ཕུལ་ཡོད་པའི་གནས་
ཚུལ།
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འབྲུག་གཞུང་གི་ལ་ོབསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བཤད་ལུ་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ཡདོ་པའི་སྙན་ཞུ། 

  
རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ཡོད་པའི་ རྩིས་ལོ་༢༠༢༠-༢༡ གི་ འབྲུག་
གཞུང་གི་ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༢༡ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༡ ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་
བསླབ་བཀོད་རིམ་འབྱུང་དང་གཅིག་ཁར་ གསར་བཏནོ་འབད་
ཡི། འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་ 
འབྲུག་གི་མི་དམངས་དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ (འཕྲི་
སོྣན་༢༠༡༢) ཅན་མའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་གཞུང་གི་རྩིས་ལོ་༢༠༢༠-
༢༡ གི་ ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་
ཅི། རྩིས་ཞིབ་འདི་ཡང་ མངོན་མཐོ་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་
རྒྱལ་སྤྱི་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་རྐྱབ་ཅི། 

རྩིས་ལོ་༢༠༢༠-༢༡ གི་གནང་གྲོལ་འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༦༩.༡༥༡.༡༢༢ འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༥.༣༨༡ ལུ་
བསྐྱར་བཟོ་འབད་ནུག། གཞུང་གི་མ་དངུལ་གྱི་ཐནོ་ཁུངས་ཚུ་
ཡང་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་བརྒྱ་ཆ་༤༠.༨༧ དང་ ཕྱིའི་གནང་
སྦྱིན་བརྒྱ་ཆ་༡༦.༩༦ སྐྱིན་འགྲུལ་བརྒྱ་ཆ་༡༦.༣༢ བསྐྱར་རྙེད་ཚུ་

ལས་བརྒྱ་ཆ་༢.༧༤ དེ་ལས་ བྱུང་ཁུངས་གཞན་ལས་བརྒྱ་ཆ་
༢༣.༡༠ ཨིན་པས། གཞུང་གིས་ ཟད་སོང་གཏང་ནི་དནོ་ལུ་ 
ཕྱིའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥,༢༡༡.༩༩༣ གི་མ་དོ་བར་ 
ནང་འཁོད་སྐྱིན་འགྲུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩,༡༠༣.༦༨༤ ལེན་
ནུག། ལོ་ངོ་འདི་ནང་ དངུལ་རྐྱང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡༤,༢༤༢.༥༣༠ དང་ རྒྱུ་དངོས་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༦༣༩.༧༦༠ རྩིས་ཏེ་ གནང་སྦྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡༤,༨༨༢.༢༨༩ ཐོབ་ནུག།  

གཞུང་གི་དངུལ་ཆད་དེ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ནང་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༥༤༥ ལས་ རྩིས་ལོ་༢༠༢༠-༢༡ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡༡,༡༣༩ ལུ་ཡར་སེང་སོང་ཡོདཔ་ད་ འདི་ཡང་ འོང་འབབ་
ཚད་ཅིག་ལས་མེད་མི་དང་ མི་དམངས་ཀྱི་ཟད་སོང་ཡར་སེང་
སོང་མི་ལས་རྟེན་འོང་ནི་ཨིན་པས། རྩིས་ལོ་༢༠༢༠-༢༡ གི་ 
ནང་འཁོད་འངོ་འབབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་འདི་ བརྒྱ་ཆ་༨༨.༩༤ ཨིན་
པས། 

ལོ་ངོ་འདི་གི་ཟད་སོང་ཡོངས་བསོམས་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༧༡,༠༩༡.༨༡༡ ཨིནམ་ད་ སྤྱིར་བསོམས་ལུ་ བསྐྱར་བཟ་ོའབད་
བའི་འཆར་དངུལ་འདི་ བརྒྱ་ཆ་༡༦.༧༤ བཀོལ་སོད་འབད་མ་
ཚུགས་པས། དུས་ཡུན་འདི་ནང་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་
བརྒྱ་ཆ་༣༢.༥༦ ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚུགས་པས། སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 
ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ འབྲུག་གཞུང་གི་བུ་ལོན་འདི་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣༨,༣༩༨.༩༡༠ ཨིན་ས་ལས་ ནང་འཁོད་
བུ་ལོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧,༠༧༤.༤༣༧ དང་ ཕྱིའི་བུ་ལོན་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢༡,༣༢༤ ཕྱིའི་བུ་ལོན་ཨིན་པས། བུ་ལོན་
གྱི་ཆ་ཤས་མཐོ་ཤོས་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་བུ་
ལོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༢,༣༥༩.༠༤༨ ཨིན་མི་འདི་ 
རྩིས་ལོ་༢༠༢༠-༢༡ ནང་གི་ ཕྱིའི་བུ་ལོན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་༧༣.༤༠ གི་
རྩིས་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།  
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མངོན་མཐ་ོརྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ལས་ལེན་སྙན་ཞུ་༢༠༢༡ ཅན་མ། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མངོན་མཐོ་རྩིས་ཞིབ་
གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་དང་ མངོན་མཐོ་རྩིས་ཞིབ་
གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་འདུས་ཚོགས་ཀྱི་ ལག་ལེན་དྲག་ཤོས་ལག་
ལེན་གྱི་ཐད་ཁར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ལག་
ལེན་ བརག་ཞིབ་འབད་མི་ དེ་གའི་ མངོན་མཐོ་རྩིས་ཞིབ་
གཙུག་སྡེའི་ལག་ལེན་སྙན་ཞུ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ལུ་གསར་བཏནོ་
འབད་ཡི། མངོན་མཐོ་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ལག་ལེན་ཚད་
འཇལ་གཞི་བཀོད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ 
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་དང་ ནང་འཁོད་འཛིན་སྐྱོང་དང་ཀུན་
སོད་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ཚུ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་  
འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གྲལ་བཙུགས་འབད་ནི་ནང་ ཕན་ཐབས་
འབད་མི་ གལ་ཅན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན། 

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ འ་ནཱི་བརག་ཞིབ་འདི་ 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མངོན་མཐོ་རྩིས་ཞིབ་
གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ དེ་གའི་འགན་
དབང་ཚུ་སྐྱེལ་སོད་འབད་མི་ ད་ཡོད་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་གི་ རྣམ་
དག་གི་བརག་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་
གཞི་གནས་༦ ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ད་
ཡོད་ཀྱི་ལག་ལེན་ཚད་འཇལ་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།   

1. རང་དབང་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་བཀོད།  
2. ནང་འཁོད་འཛིན་སྐྱོང་དང་ཀུན་སོད།  
3. རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྤུས་ཚད་དང་སྙན་ཞུ་འབད་ནི།  
4. དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ རྒྱུ་དངོས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞབས་

ཏོག།  
5. མི་སོྟབས་དང་སོང་བརྡར།  

6. བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་
དང་ འགན་འཛིན་པ་གོངམ་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ 
པའི་ཚེས་༢༩ ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
མི་ མངོན་མཐ་ོརྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱི་འདུས་ཚོགས་
ཀྱི་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ ལོ་བསྟར་ཞལ་
འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་
ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ མངོན་མཐོ་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་
རྒྱལ་སྤྱི་འདུས་ཚོགས་ཀྱི་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ཚོགས་
ཆུང་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ ཀེ་ནི་ཡ་
མངོན་མཐོ་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་ལུ་ ངོས་འཛིན་དང་ ལེགས་
བསུ་བྱིན་ཡོདཔ་དང་ གཙུག་སྡེ་གཉིས་ཀྱིས་ མངོན་མཐོ་
རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ལག་ལེན་ཚད་འཇལ་གཞི་བཀོད་ཀྱི་
གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཤད་ཡོདཔ་ཨིན།  མངོན་
མཐོ་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ལག་ལེན་ཚད་འཇལ་གཞི་བཀོད་
ཀྱིས་ འཛམ་གླིང་གི་ མངོན་མཐོ་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་༡༠༠ 
ལྷགཔ་ཅིག་ལུ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་སྟེ་ཡོད། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ལག་ལེན་ཚད་
འཇལ་གཞི་བཀོད་ཀྱི་བརག་ཞིབ་དང་པམ་འདི་ཡང་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༡༤-༢༠༡༥ ལུ་ ནོར་ཝེ་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་
ཚང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལུ་ མངོན་མཐོ་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་
སྡེའི་འདུས་ཚོགས་ཀྱི་གྲོགས་རམ་ཡིག་ཚང་གིས་ འདྲ་
མཉམ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། ལག་ལེན་
ཚད་འཇལ་གཞི་བཀོད་ཀྱི་བརག་ཞིབ་གཉིས་པ་འདི་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
ནང་ལས་ སྡེ་ཚན་གཅིག་གིས་ ཨའི་དྲི་ཨའི་གི་ཐབས་
བྱུས་འཆར་གཞིའི་ལྟ་རོག་སྙན་ཞུའི་ལས་རིམ་དང་ རང་
དཔྱད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཅིག་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། སྙན་ཞུ་ 
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གཉིས་ཆ་ར་ རྒྱལ་གཞུང་རཙིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་ནང་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། 

ལག་ལེན་ཚད་འཇལ་གཞི་བཀོད་ཀྱིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དང་ ནང་འཁོད་འཛིན་
སྐྱོང་དང་ཀུན་སོད་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ དེ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི་ནང་ཕན་
ཐོགས་བྱུང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ། 

 

སངོ་བརྡར་པ་ཚུ་གི་སངོ་བརྡར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡདོཔ།  
སོང་བརྡར་པ་ཚུ་གི་སོང་བརྡར་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༧ པའི་ནང་ རྩི་རང་ ཁྱད་རིག་
གོང་འཕེལ་ལྟེ་བའི་ནང་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། ལོ་བསྟར་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གྱི་
ཟླ་ཐ་ོ༢༠༢༡-༢༠༢༢ འི་ནང་ ལས་འཆར་བཀོད་མི་སོང་བརྡར་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ནིའི་གྲ་སྒྲིག་གི་དོན་ལུ་ ཨའི་དྲི་ཨའི་གི་ངོ་སོར་ཡོད་པའི་ སོང་བརྡར་པ་མཁས་
མཆོག་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ འགན་འཛིན་པ་༡༤ ལུ་ སོང་
བརྡར་བྱིན་ཡི། བདུན་ཕྲག་གསུམ་གྱི་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༧ ལུ་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་
ཨིན། སོང་བརྡར་ལས་རིམ་ནང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ལུ་ ནང་འཁོད་སོང་བརྡར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་
ནི་ཨིན་པའི་ སོླབ་ཚན་རྩ་གཞུང་དང་ སོང་བརྡར་གྱི་ཐབས་ཆས་བཟོ་ནི་གི་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཡང་ཚུད་དེ་ཡོད། 

ལས་རིམ་འདི་ཡང་ ཕན་འདེབས་འབད་མི་སྡེ་ཚན་ཅིག་བཟ་ོཞིནམ་ལས་ ཁོང་ཚུ་ ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བའི་ནང་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་མི་ ལོ་བསྟར་གྱི་ནང་འཁོད་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་སོད་ནི་གི་ འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་ གསར་བཟོ་འབད་ནི་ དེ་
ལས་ སོང་བརྡར་བྱིན་ནི་གི་ལྕོགས་གྲུབ་བཟ་ོནི་གི་དམིགས་ཡུལ་བསྐྱེད་ཡོདཔ་ཨིན།  སོླབ་ཚན་ཚུ་ཡང་ ཁོང་རའི་རིག་རྩལ་ཚུ་དང་ 
ཉམས་མོང་ཚུ་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་གི་སོང་བརྡར་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་ ལཱ་འགན་ཡོད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དམིགས་གཏད་
འབད་ཡོདཔ་ཨིན། སོླབ་ཚན་མ་རོགས་ཚུན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ དག་སྣང་སོམ་སྐྱེད་དེ་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་
དང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་ཐོག་ལས་ལྷབ་སང་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ སོླབ་ཚན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་དང་ 
ཐུན་ཚན་གྱི་བཅུད་དོན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་གི་ཟིན་ཐོ་ སོླབ་སོྟན་པའི་ལམ་སོྟན་ མཐངོ་ཐོས་ གནད་དནོ་ཞིབ་འཇུག་ གཞན་
སོད་ལད་སོལ་ དེ་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གནས་རིམ་སྣ་ཚོགས་ གྲ་སྒྲིག་དང་གསར་བཟ་ོའབད་ནིའི་དོན་ལུ་མཁོ་བའི་ རིག་རྩལ་གྱི་སྐོར་
ལས་བཤད་ཅི། 

སོང་བརྡར་འགོ་འབྱེད་དེ་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་མཛད་གནང་ཡི། རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་མཆོག་གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་
གིས་ བཟོ་མི་ སོླབ་ཚན་གྱི་ཐབས་ཆས་ཚུ་ སན་ཞུ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ངོ་བཞུགས་མཛད་ཡོདཔ་དང་ སོླབ་ཚན་འདི་གྲུབ་འབྲས་
ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་མཇུག་བསྡུ་མི་དང་ སོླབ་ཚན་གྱི་ཐབས་ཆས་ཚུ་བཟ་ོམི་འདི་ལུ་ སོླབ་སོྟན་པ་ཚུ་དང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ 
ངལ་རངས་ཡོད་ལུགས་ཚུ་གསུངས་གནང་ཡི། བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ ཐབས་ཆས་ཚུ་ དུས་མཐུན་གྱི་ཡིག་རིགས་ཅིག་སྦེ་
རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་དང་ ཁྱད་རིག་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་དང་ ཡང་དག་བཟོ་དགོཔ་ཡོད་པའི་
གནས་ཚུལ། 

 



 

ལས་སྡེའི་གསར་ཤོག། བྱུང་རིམ་༣ པ་ ཐོན་རིམ་༡ པ། སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༧ - ༡༢ ཚུན།     ཤོག་གྲངས་ | 13 

མཉམ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཡངོས་ཁྱབ་གསརཔ་བསྐོ་བཞག་མཛད་ཡདོཔ། 
ཧེ་མ་ གཡོག་མདོ་ཆེན་ཡིག་ཚང་ནང་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་འོག་མའི་ 
གོ་གནས་ཁར་ ཕག་ཞུ་མི་ ཨོན་རྡ་ོརྗེ་འདི་ མཉམ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་
ཡོངས་ཁྱབ་ (བཀོད་ཁྱབ་ ༢ པ་) ལུ་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གནང་ཡི། 
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༡ ལུ་ གཟའ་སྐར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པའི་ཉིནམ་དང་འབྲེལ་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་མཆོག་གིས་ མཉམ་
འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་གསརཔ་ལུ་ བཀྲིས་ཁ་དར་གནང་ཡི།  

ཁོ་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༨ ལུ་ 
རྩིས་ཞིབ་པ་གོངམ་སྦེ་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཡོདཔ་ད་ ཁོ་གིས་ སྲིད་
བྱུས་དང་འཆར་གཞི་སྡེ་ཚན་ (༢༠༠༧-༢༠༠༧) དང་ འཕྲ་ོམཐུད་བསྐྱར་
ཞིབ་དང་རྩིས་ཞིབ་ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར་སྡེ་ཚན་ (༢༠༠༧-༢༠༡༡) 
ལ་སོགས་པའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ནང་ ཕག་ཕྱིད་ཞུ་ནུག། 

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལུ་ ཁོ་ གདམ་འཐུ་འགྲན་བསྡུར་བྱ་རིམ་གྱི་ཐོག་ལས་ རྩེ་རང་ ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་ ཞིབ་
རོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ (ཁྱད་འཛིན་༡ པ་) སྦེ་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གནང་ནུག ལྷག་པར་དུ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོར་ 
གདམ་འཐུ་འགྲན་བསྡུར་བྱ་རིམ་གྱི་ཐོག་ལས་ འཕྲ་ོམཐུད་བསྐྱར་ཞིབ་ ལུང་ཕོགས་དང་ མི་སོྟབས་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་གྱི་ རྩིས་ཞིབ་
ཡོངས་ཁྱབ་འོག་མ་ལུ་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།  

ཁོ་གིས་ ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ ཕག་ཕྱིད་དང་ཞབས་ཏོག་ཞུ་བའི་ ངོས་ འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ལོར་ རྒྱལ་གཞུང་གཞི་གཡོག་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གོ་གནས་ཡར་སེང་ (བཀོད་ཁྱབ་ ༢ པ་) གནང་ནུག། ཁོ་ལུ་ ཨསི་ཊ་ལིཡ་ བིརསི་བེན་ལུ་ཡོད་པའི་ ཀིའུནསི་
ལེན་གཙུག་ལག་སོླབ་སྡེ་ནང་ལས་ཡར་ཐནོ་ཅན་གྱི་ཚོང་འབྲེལ་ (ཁྱད་རིག་རྩིས་འབྲེལ་) ནང་ལུ་ གཙུག་ལག་གོང་མའི་ཤེས་ཚད་
ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ། 

 

ཞིབ་རགོས་རྩིས་ཞིབ་ཡངོས་ཁྱབ་གསརཔ་བཞི་བསྐོ་བཞག་འབད་ཡདོཔ། 

སྤྱི་ཚེས་༡༡/༠༨/༢༠༢༡ ལུ་ གཟའ་སྐར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཉིནམ་དང་འབྲེལ་ ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་གསརཔ་གི་ 
གོ་གནས་ཡར་སེང་ཐབོ་མི་ཚུ་གི་ཚུལ་ཙམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་རྩིས་སྲུང་གི་སྐབས་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་མཆོག་གིས་ གོ་གནས་
ཡར་སེང་གི་བཀའ་རྒྱ་དང་ བཀྲིས་ཁ་དར་ཚུ་གནང་ཡི།  

བཀྲ་ཤིས་ལྷ་མོ་འདི་ ལས་གཡོག་མདོ་ཆེན་ཡིག་ཚང་འོག་གི་ མི་སོྟབས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐུན་འབྲེལ་སྡེ་ཚན་གྱི་ ཞིབ་རོགས་རྩིས་
ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་གསརཔ་ཨིན། འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་འདི་ བསམ་གྲུབ་ལྗོང་མཁར་ ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་ 
ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་གསརཔ་ཨིན། བསྟན་འཛིན་ཆོས་གྲུབ་འདི་ རྩེ་རང་གི་ ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་

རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་མཆོག་གིས་ མཉམ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་
གསརཔ་ལུ་ བཀྲིས་ཁ་དར་གནང་ཡོདཔ། 
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ཚང་གི་ ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་གསརཔ་ཨིནམ་ད་ བི་
ཀརམ་གུ་རུང་འདི་ བུམ་ཐང་ ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་
ཡིག་ཚང་གི་ ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་གསརཔ་ཨིན། ཞིབ་
རོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ཚུ་ག་ར་ འཕྲ་ོམཐུད་བསྐྱར་
ཞིབ་དང་ལུང་ཕོགས་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་ལུ་ཨིན།  

ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་བཞིཔོ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༢༣/༠༧/༢༠༢༡ 
ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ གདམ་འཐུའི་འགྲན་བསྡུར་བྱ་རིམ་
ཐོག་ལས་སྦེ་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ། 
 

 

རྩི་རང་ ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བའི་ནང་ ཞིབ་འཚལོ་འགོ་དཔནོ་གསརཔ་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཡདོཔ། 
སྤྱི་ཚེས་༡༦/༡༠/༢༠༢༡ ལུ་ གདམ་འཐུ་དྲི་ལེན་བྱ་རིམ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་དཔནོ་
གོངམ་ འཇམ་དཔལ་རྡ་ོརྗེ་གིས་ རྩེ་རང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ཁྱད་རིག་གོང་
འཕེལ་ལྟེ་བའི་ནང་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཡི། ཕོགས་གཅིག་གནས་སོར་མ་འོང་པའི་ཧེ་མ་ ཁོ་
གིས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ བྱོ་མོ་ཚང་ཁ་དྲུང་ཁག་ གསེར་ཐིག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འོག་
ལུ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་གོངམ་སྦེ་ ཕག་ཞུ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།  

 

ངན་ལྷད་བཀག་སམོ་ལྷན་ཚགོས་ལུ་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སངོ་བརྡར་བྱིན་ཡདོཔ། 

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༡ ལས་༡༣ ཚུན་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ འགན་འཛིན་པ་གཉིས་ཀྱིས་ ཐིམ་ཕུག་ 
ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ འགན་འཛིན་པ་༡༡ ལུ་ ལས་
འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ ཉིནམ་༣ གྱི་སོང་བརྡར་བྱིན་ནུག། 

མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱི་གནས་ཚད་ལུ་གཞི་བཞག་
སྟེ་ སོང་བརྡར་འདི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་དོན་ཚན་གདམ་འཐུ་དང་ ཉེན་
ཅན་གྱི་བརག་ཞིབ་ཚུ་བརྩི་སྟེ་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་གི་
ཐོག་ལུ་ གོ་བ་ཚུ་སོད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ། 

རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་མཆོག་གིས་ ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་
གསརཔ་བཞི་ལུ་ བཀྲིས་ཁ་དར་གནང་ཡི། 
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གློག་འབྲེལ་གྱི་མི་དམངས་འགྲོ་སངོ་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ཐགོ་
ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ།  

ཉིནམ་ལྔའི་ གློག་འབྲེལ་མི་དམངས་འགྲོ་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་
ལུགས་ཐོག་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་འདི་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ སྤྱི་ཚེས་༦ ལས་༡༠ ཚུན་ རྩེ་རང་ ཁྱད་
རིག་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་ནང་ལུ་སྦེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནུག སོང་
བརྡར་འདི་ ལས་སྡེ་ཚུ་ རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ 
རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་གིས་ རིམ་ལུགས་དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཚུགས་ནིའི་དནོ་ལུ་ ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་ཚུ་ ཡར་
དྲག་བཏང་ནི་ལུ་ དམིགས་ཏེ་ཨིན། སོང་བརྡར་འདི་ དངུལ་
རྩིས་ལྷན་ཁག་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ནང་ལས་ འགན་
འཛིན་པ་གཉིས་ཀྱིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ 
ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་དང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་པ་
༡༥ ལུ་བྱིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ། 

གློག་འབྲེལ་གྱི་ གཞུང་གི་མཁོ་སྒྲུབ་རིམ་ལུགས་ཐགོ་ལུ་ 
ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ།  

བདུན་ཕྲག་ཅིག་གི་གློག་འབྲེལ་གྱི་ གཞུང་གི་མཁོ་སྒྲུབ་རིམ་
ལུགས་ཐོག་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་འདི་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༡༢ སྤྱི་ཚེས་༦ ལས་༡༠ ཚུན་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ནུག གློག་འབྲེལ་གྱི་ གཞུང་གི་མཁོ་སྒྲུབ་རིམ་ལུགས་འདི་ 
མཁོ་སྒྲུབ་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ མཁོ་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྣ་ཚུ་ 
ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན་པས། 
འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ཡང་ མི་ངོ་རང་སོ་དང་ རིན་བསྡུར་པ་
ཚུ/གྲོས་སོྟན་པ་ཚུ་ དེ་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་ དངུལ་
སོད་ཞབས་ཏོག་སོད་མི་དང་ གོང་འཕེལ་མཉམ་འབྲེལ་པ་ཚུ་
ཨིན་པས། སོང་བརྡར་འདི་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ གཞུང་ཆས་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ འགན་འཛིན་པ་གཉིས་ཀྱིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་དང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་
ཚང་ཚུ་གི་ རྩིས་ཞིབ་པ་༡༩ ལུ་བྱིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ། 

 

ལས་འཛིན་དང་སྒེར་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཉེན་ཅན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་འབད་ནི་ཐགོ་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་
ལས་རིམ།  
ལས་འཛིན་དང་སྒེར་སྡེ་ཚུ་གི་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་ལུ་ བདུན་
ཕྲག་གཅིག་གི་ ཉེན་ཅན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་
འབད་ནི་ཐོག་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་འདི་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༡༡ སྤྱི་ཚེས་༢༢ ལས་༢༦ ཚུན་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནུག། སོང་བརྡར་འདི་ 
ལས་འཛིན་དང་སྒེར་སྡེ་ཚུ་གི་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་ ལྕོགས་
གྲུབ་ཡར་དྲག་བཏང་ཐབས་ལུ་ དམིགས་ཏེ་ཨིན་པས། 
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བཅའ་མར་གཏོགས་མི་༢༥ པོ་ཡང་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་དང་ འབྲུག་གློག་མེ་དབང་འཛིན་ དེ་ལས་ བཀྲིས་
བརྒྱུད་འཕྲིན་ནང་ལས་ ལས་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་དང་ ལྟ་རགོ་འཚོ་ཐབས་ཉེན་སྲུང་
གནས་ཚད་དང་མགྲོན་སྐྱོང་གི་འགན་ཁུར་འབག་མི་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་དང་ བཟ་ོརིག་འགོ་དཔནོ་ཚུ་ཨིན་པའི་
གནས་ཚུལ། 

 

ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་ལུ་སངོ་བརྡར་བྱིན་ཡདོཔ།  

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་
བཟོ་མི་ བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་ ཉེན་འབྲེལ་གྱི་ནང་འཁོད་རྩིས་
ཞིབ་དང་ བཟ་ོསྐྲུན་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ལས་
རིམ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ལུ་ རྩི་རང་ ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལྟེ་
བའི་ནང་སྦེ་ སྡེ་ཚན་གཉིས་ལུ་བྱིན་ཡི། 

རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༡༥ དང་ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༩ ལུ་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པའི་ 
སྡེ་ཚན་གཉིས་ཆ་ར་དང་གཅིག་ཁར་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟེ་ བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་གྱི་
མཇུག་བསྡུའི་ ལས་རིམ་ནང་དབུ་བཞུགས་མཛད་གནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ། 
 

གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་སངོ་བརྡར་བྱིན་ཡདོཔ། 
ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་ གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་སོང་བརྡར་འདི་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༡༡ པའི་ནང་ རྩི་རང་ ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བའི་
ནང་སྦེ་བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན། སོང་བརྡར་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ངོ་མ་ར་ 
གནས་སྡུད་ལུ་རག་ལས་པའི་གདངོ་ལན་འབད་ཚུགས་ནི་གི་ ཡོན་ཏན་
དང་ལྕོགས་གྲུབ་ལངམ་བཟོ་ནི་འདི་ཨིན། ཤོག་ཀུ་ལུ་རྟེན་པའི་དྲན་ཐོ་
ཚུ་གི་ཚབ་ལུ་  འཕྲུལ་རིག་གིས་བཟོ་བའི་དྲན་ཐ་ོཚུ་བཟ་ོསྟེ་ཡོད། 

རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་གིས་ མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་སྒྱུར་བཅོས་འགྱོ་མི་ གནས་སྟངས་དང་ ཨང་གནས་ཅན་གྱི་བསྒྱུར་བ་ཚུ་གི་གོ་
རོགས་བཞག་དགོཔ་འདི་ གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ། 
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དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བཤད་ཀྱི་གོ་རགོས་དང་དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་
ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་སངོ་བརྡར་བྱིན་ཡདོཔ། 

 

 

དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བཤད་ཀྱི་གོ་རོགས་དང་དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་ 
དུས་ཡུན་བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་སོང་བརྡར་ལས་རིམ་འདི་ སྤྱི་
ཚེས་༠༡/༡༠/༢༠༢༡ ལུ་ མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། སོང་
བརྡར་འདི་གིས་རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་གིས་གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུའི་
དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བཤད་ཚུ་ གཏིང་ཟབ་ཀྱི་སྒོ་ལས་ གོ་
རོགས་དང་དཔྱད་ཞིབ་འབད་དེ་ རྩིས་ཞིབ་འབད་ཚར་ཏེ་
ཡོད་པའི་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བཤད་ཚུ་ལུ་ འོས་ཤིང་མཚམས་
པའི་བློ་གཏད་བསྐྱེད་ཐབས་ལུ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡདོཔ་
ཨིན། དེ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ གྲལ་གཏོགས་པ་ཚུ་ལུ་ རྩིས་ཁ་
ལྷག་ལུས་ཡོད་མི་སྣ་ཚོགས་ཚུ་གི་བར་ན་འབྲེལ་བ་ཡདོ་པའི་
ཆ་ཤས་ཚུ་དང་ དེ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་བསོམས་ཀྱི་དངུལ་
འབྲེལ་རྩིས་བཤད་ལུ་ཕན་གནོད་ དེ་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་
རྩིས་བཤད་ཚུའི་དཔྱད་ཞིབ་དང་རྩིས་སྙོམས་འབད་ཐངས་མ་
འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡོད་ཚུ་དང་ དཔྱད་ཞིབ་དང་འཁྲིལ་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་
བསམ་བཀོད་གྲུབ་ཚུལ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སློབ་སྟོན་འབད་
ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ། 

མངོན་མཐའོི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་ཚུའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་འདུས་ཚགོས་ཀྱི་གནས་
ཆེན་ཀྱི་ལས་བྱེད་སྡེ་ཚན་གྱི་ལ་ོབསྟར་ཞལ་འཛམོས་ཐེངས་༥ པ་ཚགོས་
ཡདོཔ། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་མངོན་མཐོའི་རྩིས་
ཞིབ་གཙུག་སྡེ་ཚུའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་
འདུས་ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཆེན་

ཀྱི་ལས་བྱེད་སྡེ་ཚན་གྱི་ལོ་བསྟར་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༥ པ་ཚོགས་ཡདོ་
མི་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་ཞལ་
འཛོམས་འདི་ རྒྱ་ནག་མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་གིས་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཡདོཔ་དང་ དེ་ནང་ལུ་ འཐུས་མི་མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་
སྡེ་༣༥ ནང་ལས་ རྩིས་ཞིབ་པ་༩༤ གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡདོཔ་
ཨིན། གནས་ཆེན་གྱི་སྡེ་ཚན་འདི་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་ཚུའི་
རྒྱལ་སྤྱིའི་འདུས་ཚོགས་ཀྱིས་ ཐབས་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་གསུམ་པ་ 
ཡོན་ཏན་བརྗེ་སརོ་དང་ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་འོག་ལུ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོད་པའི་
ཁྱད་རིག་དང་ལྡན་པའི་སྡེ་ཚན་ཅིག་ཨིན། སྡེ་ཚན་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་
ཚུ་ཡང་ གནས་ཆེན་གྱི་དུས་སྐབས་འདི་ནང་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་
གཙུག་སྡེ་ཚུ་ནང་གནས་ཆེན་དང་འབྲེལ་བའི་གདོང་ལེན་དང་གོ་སྐབས་
ཚུ་ངོས་བཟུང་འབད་ནི་དང་ གནས་ཆེན་དང་འབྲེལ་བའི་རྩིས་ཞིབ་ནང་
ཤེས་བྱ་དང་ཉམས་མོང་ཚུ་བཅུད་བཏནོ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་
ཟུང་ཕོགས་དང་མང་ཕོགས་ཁྱད་རིག་གི་མཉམ་འབྲེལ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་
ཚུ་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ། 

 

གནས་སྡུད་བརྙན་སྟནོ་དང་ ཐིག་ཁྲམ་ཚུའི་བཟ་ོབཀོད་བརྡ་རིས་ཀྱི་སངོ་བརྡར་བྱིན་ཡདོཔ། 

གནས་སྡུད་བརྙན་སྟོན་དང་ ཐིག་ཁྲམ་ཚུའི་བཟོ་བཀོད་བརྡ་རིས་དང་
འབྲེལ་བའི་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གྱི་སོང་བརྡར་ཤོ་ཐེངས་༢ པམ་དེ་ 
སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༨/༢༠༢༡ ལུ་ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་རིམ་འདི་ 
རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་གིས་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་མི་མང་ལུ་ ཡིག་ཐོག་

ལུ་ བརྗེ་སརོ་དང་བརྡ་སོད་ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་ བརྙན་སྟནོ་དང་བརྡ་རིས་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་གོ་བ་ཚུ་འཇམ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ལེན་ཚུགས་ནིའི་
དམིགས་ཡུལ་བསྐྱེད་དེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡདོཔ་ཨིན།  སོང་བརྡར་གྱི་འགོ་བྱེད་འདི་ མཉམ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་ ཡོངས་
འབྲེལ་ཐོག་ལས་མཛད་གནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ། 
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གོ་གནས་ཡར་སེང་འཐབོ་མི་ལས་བྱེདཔ་༡༦ ལུ་ བཀྲིས་ཁ་དར་གནང་ཡདོཔ། 

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡ ལས་འགོ་བཙུགས་ གཟེངས་ཐནོ་གྱི་གོ་
གནས་ཡར་སེང་༡ བརྩི་སྟེ་ ལས་བྱེདཔ་༡༦ ལུ་གོ་གནས་ཡར་སེང་འཐབོ་ཡོདཔ་
ཨིན། དེ་ཡང་ དྲག་ཤོས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་  ཁོང་ཚུ་ལུ་ བཀྲིས་ཁ་
དར་དང་གཅིག་ཁར་ གོ་གནས་ཡར་སེང་བཀའ་རྒྱ་ཚུ་གནང་སྟེ་ ལེགས་སོན་ཚུ་
གསུངས་ཡི། དེ་མ་ཚད་ དྲག་ཤོས་མཆོག་གིས་ ལཱ་རྩ་འགེངས་འབད་ནི་དང་ 
འགན་ཁུར་འབག་ནི་ དེ་ལས་ ལཱ་འགན་སོད་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་འགན་འཁྲི་ལེན་དགོ་
པའི་སྐོར་ལས་ དྲན་སྐུལ་ཚུ་ཡང་གནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།  

ཞི་གཡོག་གཟེངས་བསྟདོ་ཀྱི་རགས་མ་༢༠༢༡ 
གནང་ཡདོཔ། 
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཁྲི་ལུ་ཕེབས་
ཏེ་ལོ་ངོ་༡༥ འཁོར་བའི་དུས་སྟོན་དང་འབྲེལ་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འགན་འཛིན་པ་
ཚུ་གིས་འབྲུག་གི་རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ ཕག་ཞུ་ཡོད་མི་ལུ་
ངོས་ལེན་གྱི་ ཞི་གཡོག་གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི་རགས་
མའི་དུས་སྟོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༠༩/༡༢/༢༠༢༡ ལུ་ 
བརྩི་སྲུང་ཞུ་ཡི། དེ་ནང་ལུ་ མི་ཚེ་གཅིག་ཞབས་ཏོག་
ཀྱི་རགས་མ་༡ དང་ ལོ་ངོ་༣༠ ཕག་ཞུ་བའི་གསེར་
གྱི་རགས་མ་༢ དེ་ལས་ ལོ་ངོ་༢༠ ཕག་ཞུ་བའི་
དངུལ་གྱི་རགས་མ་༤ དང་ ལོ་ངོ་༡༠ ཕག་ཞུ་བའི་
ལི་གི་རགས་མ་༣ གནང་ཡོདཔ་ཨིན།  
དུས་སྟོན་དེ་ དྲག་ཤོས་རྩིས་ཞིབ་ཡངོས་ཁྱབ་མཆོག་
གི་གཙོས་པའི་ཆེ་མཐོའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་གྲོས་
ཚོགས་ཁང་ནང་སྦེ་ མར་མེ་དང་མི་དབང་མངའ་
བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརན་ཕུལ་ཐོག་ལས་ 
འགོ་བཙུགས་གནང་ཡི། འདི་བཟུམ་མའི་མཛད་སྒོ་
ཚུ་ རྩི་རང་ ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་དང་ བུམ་
ཐང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་
དང་ རྩི་རང་ལུང་ཕོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་
ཡང་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ། 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ཐིམ་ཕུག་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་ནང་རགས་མ་ཐོབ་མི་ཚུ། རྩི་རང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བའི་
ནང་ རགས་མ་ཐོབ་མི། 

བུམ་ཐང་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ནང་རགས་མ་ཐོབ་མི་ཚུ། བསམ་ལྗོངས་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ནང་
རགས་མ་ཐོབ་མི་ཚུ། 

ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་ལུ་གོ་གནས་ཡར་སེང་ཐོབ་མི་ཚུ།  
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རིམ་
ཨང་། 

མིང་། གོ་གནས། གནས་རིམ། སྡེ་ཚན། 
གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དབྱེ་

ཁག། 

༡ 
ལུང་རྒྱས་དབང་
འདུས། 

རྩིས་ཞིབ་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཁྱད་རིག་3 པ། 
བསམ་ལྗོངས་ལུང་ཕོགས་ཡིག་
ཚང་། 

གཟེངས་ཐོན། 

༢ ཕུན་ཚོགས་ནོར་བུ། མི་སོྟབས་གཙོ་འཛིན་འོགམ། ཁྱད་རིག་2 པ། 
མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ཡིག་
ཚང་། 

རིགས་སོམ། 

༣ 
འཇིགས་མེད་སྒྲོལ་
མ། 

རྩིས་ཞིབ་གཙོ་འཛིན་འོགམ། ཁྱད་རིག་2 པ། ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན། རིགས་སོམ། 

༤ བཱལ་ཀུ་མར་སུ་བ། 
བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གཙོ་འཛིན་
འོགམ། 

ཁྱད་རིག་༦ པ། བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་སྡེ་ཚན། རིགས་སོམ། 

༥ ཨོན་རྡོ་རྗེ། རྩིས་ཞིབ་པ་གོངམ་༡ པ། 
ལྟ་བཀོད་གོངམ་༢ 
པ། 

དངུལ་རྩིས་དང་བདག་སྐྱོང་སྡེ་
ཚན། 

རིགས་སོམ། 

      

༦ དི་རཇ་ཤར་མ། རྩིས་ཞིབ་པ་གོངམ་༡ པ། 
ལྟ་བཀོད་གོངམ་༢ 
པ། 

ཐོན་ཁུངས་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་སྡེ་
ཚན། 

རིགས་སོམ། 

༧ རྒྱབ་བཅུ། རྩིས་ཞིབ་པ་གོངམ་༡ པ། 
ལྟ་བཀོད་གོངམ་༢ 
པ། 

རྩི་རང་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་། རིགས་སོམ། 

༨ ཡོན་ཏན་བཀྲིས། རྩིས་ཞིབ་པ་གོངམ་༡ པ། 
ལྟ་བཀོད་གོངམ་༢ 
པ། 

ཕུན་གླིང་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་། རིགས་སོམ། 

༩ བོཀ་ཀྲུ། རྩིས་ཞིབ་པ་གོངམ་༡ པ། 
ལྟ་བཀོད་གོངམ་༢ 
པ། 

བུམ་ཐང་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་། རིགས་སོམ། 

༡༠ གྲུབ་ཆུ་ནོར་བུ། རྩིས་ཞིབ་པ་གོངམ་༡ པ། 
ལྟ་བཀོད་གོངམ་༢ 
པ། 

བུམ་ཐང་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་། རིགས་སོམ། 

༡༡ 
དབང་གྲགས་རིག་
འཛིན། 

རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་༡ པ། 
ལྟ་བཀོད་གོངམ་༢ 
པ། 

དངུལ་རྩིས་དང་བདག་སྐྱོང་སྡེ་
ཚན། 

རིགས་སོམ། 

༡༢ པདྨ་རྒྱ་མཚོ་ཏ་མང་། རྩིས་ཞིབ་པ་གོངམ་༣ པ། 
ལྟ་བཀོད་གོངམ་༤ 
པ། 

བསམ་ལྗོངས་ལུང་ཕོགས་ཡིག་
ཚང་། 

རིགས་སོམ། 

༡༣ 
བསོད་ནམས་སྒྲོལ་
མ། 

སྐུ་སྒེར་ལས་རོགསཔ་གོངམ་༥ 
པ། 

ལྟ་བཀོད་༢ པ། བུམ་ཐང་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་། རིགས་སོམ། 

༡༤ ཚེ་དབང་ལྷ་སྒྲོན། བདག་སྐྱོང་ལས་རོགསཔ་༡ པ། ལྟ་བཀོད་༢ པ། རྩི་རང་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་། རིགས་སོམ། 

༡༥ སེང་གེ་རྡོ་རྗེ། བདག་སྐྱོང་ལས་རོགསཔ་༡ པ། ལྟ་བཀོད་༣ པ། 
དངུལ་རྩིས་དང་བདག་སྐྱོང་སྡེ་
ཚན། 

རིགས་སོམ། 

༡༦ 
ཉི་མ་དབང་ཕྱུག་ཏ་
མང་། 

དེད་གཡོགཔ་༡ པ། ལག་ལེན་༢ པ། 
ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ། རྩི་
རང་། 

རིགས་སོམ། 
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རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ལས་ ལས་བྱེདཔ་༨ གནས་སརོ་དང་དགོངས་ཞུ་འབད་ཡདོཔ། 

འདས་པའི་ཟླ་ངོ་དྲུག་གི་ནང་འཁོད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ལས་ ལས་བྱེདཔ་༨ གནས་སོར་ ཡང་ན་ དགོངས་ཞུ་
སོང་ཡོདཔ་ཨིན། འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཁོང་ཚུ་ལུ་ ཁ་བྲལ་ལེགས་སོན་ཚུ་ཕུལ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ། 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

རྩིས་ཞིབ་ཡངོས་ཁྱབ་འགོ་མ་བགྲེསཔ་ ཤེས་རབ་རྡ་ོརྗེ་ཚེ་ལས་འདས་ཡདོཔ། 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་འོག་མ་བགྲེསཔ་ ཤེས་རབ་རྡ་ོརྗེ་ ཚེ་ལས་
འདས་ཡོད་མི་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁབ་དང་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་འོག་མ་རྣམས་ཀྱིས་ དམར་མེ་
དང་སོན་ལམ་ཚུ་ཕུལ་ཡི། ‘སོླབ་དཔོན་ཤེས་རབ’ དང་གཅིག་ཁར་ ངོ་ཤེས་དྲིན་ཤེས་ཡོད་མི་ཚུ་ག་ར་
གིས་ ཁོ་ར་ མི་ཞི་ཞིང་འདུལ་བ་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ སེམས་ཁར་དྲནམ་ཨིན། ཁོ་ སྐྱེས་ལོ་༦༩ ལང་
ཡོདཔ་ད་ གཡུས་ལྷུན་རྩེ་ མཁོ་མ་ལས་ཨིན་མས།  

ཁོ་གིས་ ལཱ་གཡོག་ནང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༧ ལུ་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཡོདཔ་ད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལུ་ 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ལས་ དགོངས་ཞུ་མ་འབད་ཚུན་ འགན་གནས་མང་རབ་
ཅིག་ནང་ ཕག་ཕྱིད་ཞུ་ནུག། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་བཟའ་ཚང་ཡོངས་ཀྱིས་ ཁོ་ཚེ་
ལས་འདས་མི་ལུ་ ཁོ་གི་བཟའ་ཚང་ལུ་ ཧིང་ལས་ར་སྙིང་རྗེ་དང་ སེམས་གསོ་ཚུ་འབད་ཡི། 

བདེ་ཆེན་དཔལ་སྒྲོན། ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་
ཡོངས་ཁྱབ། (ལོ་ངོ་༢༣ ཕག་ཞུ་ཡོདཔ།) 
(23 years of service) 

བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན། རྩིས་འཛིན་གཙོ་འཛིན། ཀརྨ་ཆོས་སྒྲོན། བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་འགན་
རོགས་༡ པ། ལོ་ངོ་༡༣དང་ཟླཝ་༣) 

མར་ཁུ། (ལོ་ངོ་༡༧ དང་ཟླཝ་༨) 

རྣམ་རྒྱལ་རོྡ་རྗེ། རྩིས་ཞིབ་གཙོ་འཛིན་
འོགམ། (ལོ་ངོ་༡༠) 

ན་མིན་པར་དཱན། རྩིས་ཞིབ་པ་གོངམ།  
(ལོ་ངོ་༡༤ དང་ཟླཝ་༣) 

རིན་ཆེན་རོྡ་རྗེ། འཕྲུས་ཆས་ལག་ལེན་པ།  
(ལོ་ངོ་༣༠ དང་ཟླཝ་༣) 

བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས། རྩིས་
ཞིབ་གཙོ་འཛིན་འོགམ། (ལོ་ངོ་༡༥) 


