ཟུར་སྦྲགས་ - ང་ པ།
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་ཚེས་གྲངས་
སྙན་ཞུ་ཕྱིར་སོད་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དུས་མཚམས་
རྩིས་ཞིབ་ལས་སྡེ་གི་མིང་

:

;
;

ལཱ་གཡོག་གསར་བཟོ་དང་ ཁྱབ་སྤེལ་ཐབས་ཤེས་ཚུ་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།
:

:

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ་ ཚུན།
༢༠/༠༢/༢༠༡༧ ལུ།

༢༠༡༠- ༢༠༡༦ ཚུན།
ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག

དང་ལེན་འབད་ཡོདཔ (དང་ལེན་

གྲོས་འདེབས།
༤.༡

འཆར་གཞི་ཁ་གསལ་/ཕུལ་ཡོད་པའི་
སྙན་ཞུ། དང་འཁྲིལ)

རྒྱ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་དང་ གཞན་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་

ལྷན་ཁག་གིས་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་

འབད་དགོཔ་ཨིན།

པ་ སྒྲ་སྒྲིག་འབད་བའི་སྐབས་ རྩིས་

ཁར་མཉམ་རུབ་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ལུ་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་གདོང་ལེན་

གནས་རིམ་/ལས་སྡེ་གིས་

ལེགས་བཅོས་ཀྱི་དང་ལེན་

འབད་ཡོད་པའི་གནས་ཚད།
བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་

འཇོག་འབད་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས།

༡༢ པའི་ནང་ རྒྱལ་

ས་ལས་ གཅིག་ ལཱ་གཡོག་སོད་ནི་འདི་ཨིན། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་རིམ་ཅན་གྱི་ས་གོ་ཚུ་ ལྷག་ དམིགས་གཏད་འདི་

ལྷན་ཁག་གིས་གནད་དོན་འདི་
ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢

སྐབས་འགབ་ཚུགས་ཟེར་

རྒྱལ་ཡོངས་ བཤད་ཡོདཔ་ཨིན།

འབྲེལ་གཙོ་རིམ་གྱི་བརྡ་མཚོན་དང་བཅས་ དབྱེ་སྟེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་དཀའ་ ཚོགས་དང་ ས་གཏེར་ གློག་མེ་ལས་ གྲོས་འདེབས་འདི་ བསྟར་སོད་
ངལ་དེ་ ལས་ཚན་ཕན་ཚུན་གྱི་གནད་དོན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་རྐྱངམ་ཅིག་ འགུལ་ བཟོ་གྲྭ་ བཟོ་བསྐྲུན་ ཚོང་ མ་འབདཝ་སྦེ་བཀོད་ཡོད་མི་དེ་
གིས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ ལཱ་གཡོག་གི་དམིགས་གཏད་ཚུ་ལུ་ འབྲེལ་དང་
རྒྱལ་ཡོངས་གནས་རིམ་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་བཟོ་ནི་ལུ་

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ལ་ ཡང་ ལས་སྣ་ཚུ་བརྩི་འཇོག་

ལཱ་གཡོག་གསར་ སོགས་པ་ཚུ་ཚུད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་

ཁོང་ཚུའི་ཁས་ལེན་དང་

འབྲུག་ལུ་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟོ་དང་ ཁྱབ་སྤེལ་ཐབས་ཤེས་ཚུ་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆས་རེ་
ཡོད་པ་ཅིན་ བདེན་དཔྱད་

འདི་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་

པའི་ ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་

པར་དུ་ ལས་ཚན་གྱི་གཙོ་རིམ་ཅན་གྱི་ས་གོ་ལུ་ ལས་འབྲེལ་ཚད་འཇལ་གྱི་དོན་ལས་ ལས་ དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་

བཟོའི་དོན་ལས་

དོན།

ལྷན་ཁག་གིས་ གནད་དོན་

མི་སྡེ་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་’ གྲུབ་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་རིམ་ཅན་གྱི་ས་གོ་༡༦ ཡོད་ ཟིན་བྲིས་ནང་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟོ་གི་

ལས་ཚན་ལེ་ཤ་རང་གྲལ་གཏོགས་འབད་དགོཔ་དང་

འབད་མ་ཚུགས་པའི་གནད་

གནད་དོན་དེ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ ཡོདཔ།

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ དམིགས་དོན་ ‘རང་མགོ་རང་འདོངས་དང་ སྔོ་ལྗང་དང་ལྡན་པའི་ ལས་སྡེ་གི་གཙོ་རིམ་ཅན་གྱི་ས་གོའི་

དབང་ཆ་མིན་འདུག

དང་ལེན་ལུ་འཁྲིལ་བསྟུན་

འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་/ལས་
གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་
ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་དང་

མཉམ་རུབ་ཀྱི་སྒོ་ལས་

བསྟར་སོད་འབད་ནི་ཨིན་

པའི་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་
ཨིན།

ཤོག་གྲངས་
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མཐུན་འབྲེལ་དགོཔ་འདུག།

ད་ལོའི་ལམ་ལུགས་འདི་གིས་

ལས་སྡེ་སོ་སོ་གིས་ལཱ་སོ་སོ་འབད་དེ་

གཅིག་ཕན་གཅིག་གྲོགས་མིན་འདུག
འབྲས་འཐོབ་ནི་ལུ་

འབང་ནི་ཨིན་པས།

བར་བཅད་ལམ་སོལ་གྱི་སྒོ་ལས་ གྲོས་བསྟུན་ཀྱི་སྒོ་ལས་ དཔལ་འབོར་ འབད་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ་

གཅིག་མཚུངས་མིན་པའི་ཐབས་བྱུས་འཐོན་ཡོད་མི་འདི་ ལས་ཚན་ནང་བཀོད་ནི་ཨིན་པས།
འགོ་འཁྲིད་ལས་སྡེ་འདི་གིས་

ལཱ་ཁག་གཏང་ནི་དང་

འདི་ལས་བརྟེན་

གཅིག་བསོམས་གྲུབ་

རེ་འདུན་གྱི་གཅིག་འདུས་ཚུ་

ལས་བརྟེན་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་

ལས་སྣ་ཚུ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་
༡༢ པའི་དོན་ལས་ འཆར་
བཀོད་འབད་དེ་འདུག

ལཱ་གཡོག་གྱི་དོན་ལས་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་འདི་ འགོ་འཁྲིད་པའི་ལས་སྡེ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་
འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་དང་ ལས་སྡེ་སོ་སོ་ཚུ་གིས་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ལས་སྡེ་གེ་ར་གིས་ སྤྱི་

མཐུན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གྲུབ་ནི་ནང་ ཟད་འགྲོ་གཏང་ཡོད་མི་ཚུའི་ གྲུབ་འབྲས་བཏོན་ནི་གི་
དོན་ལས་

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་

མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་བཏོན་དགོཔ་

འདུག འགན་ཁུར་བཀལ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་ ལཱ་འགན་དབྱེ་ཕྱེ་འབད་ནི་དང་
ལ་རོག་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡོད་པ་ཅིན་
གིས་

ལས་སྡེ་འདི་ཚུ་ལས་རེ་འདོད་ཡོད་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་

ལཱ་གཡོག་གི་དམིགས་གཏད་གྲུབ་ཐབས་ལུ་

ཁེ་ཕན་བྱུང་ནི་ཨིན།

རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་རེ་འདོད་སྐྱེད་དེ་ཡོད་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་

འདི་འབདཝ་ལས་

ཡུན་བརན་དང་དོན་

སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་བཏོན་ནི་གི་དོན་ལས་ དཀའ་ངལ་ཚུ་གི་གདོང་ལེན་ལུ་ སྤྱི་མཐུན་གྱི་ཐབས་
ལམ་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཨིན།

འབྲུག་ལུ་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟོ་དང་ ཁྱབ་སྤེལ་ཐབས་ཤེས་ཚུ་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

ཤོག་གྲངས་

2

ཟུར་སྦྲགས་ - ང་ པ།
༤.༢

ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་
ཨིན།

ལཱ་གཡོག་འགན་ཁུར་རིམ་ལུགས་ཅིག་གསར་བཟོ་འབད་དགོཔ་

ལ་གཡོག་འདི་ ལས་ཚན་ཕན་ཚུན་གྱི་གནད་དོན་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ལས་སྡེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་བར་
ན་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ མཐུན་འབྲེལ་དགོཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ལས་སྡེ་རང་རབས་ཅིག་གི་བར་
ན་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་དང་ མཐུན་འབྲེལ་མིན་འདུག འདི་ལས་བརྟེན་ འཆར་

གཞི་གི་དམིགས་གཏད་དང་འཁྲིལ་ སྤྱིར་བསོམས་ཀྱི་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟོ་འབད་ནི་གི་ དོན་

སྨིན་དང་ འཇོན་ཚད་ལུ་ཐོ་ཕོག་སྟེ་འདུག ལག་ལེན་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་མེད་
པའི་གནད་དོན་དེ་གཙོ་བོ་རང་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ལཱ་གཡོག་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྣའི་ རང་

སོའི་ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་བཀོད་དེ་མེདཔ་དང་ ལཱ་གཡོག་གསར་བཟོའི་

བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་
ཡོདཔ།

ལྷན་ཁག་གིས་ ལཱ་གཡོག་འགན་ཁུར་ ལྷན་ཁག་གིས་གནད་དོན་འདི་

ལྷན་ཁག་གིས་ གནད་དོན་

འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ གསར་བཟོ་ སྐབས་འགབ་ཚུགས་ཟེར་

༡༢ པའི་ནང་ དཔལ་

རིམ་ལུགས་(ERS) འདི་ ལོ་ལྔའི་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢
འབད་ནི་ཨིན་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་

ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་རིམ་

པའི་ འདི་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་

བཤད་ཡོདཔ་ཨིན།

གྲུབ་འབྲས་ས་གོ་༡༡ (NKRA 11) གྲོས་འདེབས་འདི་ བསྟར་སོད་
པའི་འོག་ལུ་

ལཱ་གཡོག་འགན་ཁུར་ མ་འབདཝ་སྦེ་བཀོད་ཡོད་མི་དེ་

རིམ་ལུགས་གསར་བཟོ་འབད་ནི་ཨིན་

གནས་སྟངས་ཚུ་ དུས་ཐོག་ལུ་ བརྡ་དོན་བརྗེ་སོར་དང་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ གཙུག་སྡེའི་ མི་འདི་

ཡང་ ལས་སྣ་ཚུ་བརྩི་འཇོག་

ལས་སྡེ་གི་གཙོ་རིམ་ས་གོ་ འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆས་རེ་

ལམ་ལུགས་མེད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག། ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ ལཱ་གཡོག་དང་འབྲེལ་

(AKRA)

གྱི་ལས་སྡེ་ཚུའི་ ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་གསལ་རི་རི་སྦེ་བཀོད་ནི་དང་ ལཱ་གཡོག་ཚོང་ལམ་ནང་

ཡར་འཕར་གཏང་ཡོདཔ་” ཟེར་མི་གི་ ལས་བརྟེན་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་

བའི་ལས་སྣ་ནང་གྲལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་ ལྷན་ཁག་/ལས་ཁུངས་ཚུ་དང་ གཞན་གཙོ་རིམ་ཅན་
མཉམ་འབྲེལ་དང་ གཅིག་སྒྲིལ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གྱི་སྒོ་ལས་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་

ལཱ་གཡོག་འགན་ཁུར་རིམ་ལུགས་ཅིག་གསར་བཟོ་འབད་དགོཔ་ཨིན། ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་
འདི་འགོ་འཁྲིད་པའི་ལས་སྡེ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ལཱ་གཡོག་འཛིན་སྐྱོང་ལུ་ཡོངས་རོགས་དང་

”ལས་ཚན་སོ་སོ་ཚུ་དང་ ཡོད་པ་ཅིན་ བདེན་དཔྱད་

ལཱ་གཡོག་རྒྱབ་སྐྱོར་མཉམ་འབྲེལ་

འབད་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ་

ལས་འབྲེལ་གཙོ་རིམ་བརྡ་མཚོན་

ལས་སྣ་ཚུ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་

འབད་བཀོད་དེ་འདུག

མཉམ་འབྲེལ་ཡོད་པའི་ཐབས་ལམ་བཏོན་ནི་གི་དོན་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་

འབོར་གྱི་ལས་ཚན་ཚུ་དང་
མཉམ་རུབ་ཐོག་ ལས་
གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་

བསྟར་སོད་འབད་ནི་ཨིན་

པའི་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་
ཨིན།

༡༢ པའི་དོན་ལས་ འཆར་
བཀོད་འབད་དེ་འདུག

མཉམ་འབྲེལ་དང་ མཐུན་འབྲེལ་ཡར་དག་གཏང་ནི་ནང་ གཙོ་ཅན་གྱི་འགན་ཁུར་འབག་དགོཔ་
ཨིན།

འབྲུག་ལུ་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟོ་དང་ ཁྱབ་སྤེལ་ཐབས་ཤེས་ཚུ་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

ཤོག་གྲངས་
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༤.༣

ལས་མི་ཚོང་ལམ་གྱི་དགོས་མཁོའི་བརག་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན།

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢

པའི་

མི་ ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་བསྟར་སོད་

སྟོབས་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་

ལཱ་གཡོག་གསར་བཟོ་དང་ ཕན་འདེབས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་ནི་ནང་ ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ གཞི་ཨམ་གྱི་ཆ་ཤས་སྦེ་

སོང་བརྡར་

འབད་ཡོདཔ།

དགོས་མཁོའི་བརག་ཞིབ་

མང་ཤོས་རང་ ལས་མི་ཚོང་གྱི་དགོས་མཁོའི་བརག་ཞིབ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་སྟེ་འདུག དགོས་མཁོའི་བརག་ཞིབ་ཡོངས་

གྲོས་འདེབས་འདི་

སྟངས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཁྱད་པར་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལས་

ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་དགོ་མི་དེ་ཡང་

ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་
མཁོའི་བརག་ཞིབ་

ད་ལོ་གི་གནས་སྟངས་དང་

རེ་འདོད་བསྐྱེད་དེ་ཡོད་པའི་གནས་ རོགས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན།

རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་ཅིག་འབད་དགོཔ་ཨིན།

ལས་མི་ཚོང་ལམ་གྱི་དགོས་

འདི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པ་ཅིན་

ལྷན་ཁག་གིས་ འབྲེལ་མཐུན་ཡོད་པའི་རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་དང་ ལཱ་གཡོག་ལས་རིམ་གྱི་ཐབས་

ཤེས་ཚུ་བརྩམ་ཚུགས་པའི་ཁར་ འདི་ཚུ་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ལས་
རིམ་ཚུ་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་ཡང་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན།

ཆ་ཤས་ ཡོངས་རོགས་ཅིག་འགོ་

ཙམ་ཅིག་བསྟར་སོད་འབད་

ལས་སྣ་ཚུ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་
༡༢

ལྷན་ཁག་གིས་ སོང་བརྡར་

པའི་དོན་ལས་

འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པའི་

སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

འཆར་

བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་
ཨིན།

ལྷན་ཁག་གིས་ གནད་དོན་དེ་
ལུ་ འགོ་འཁྲིད་ལས་སྡེ་ཡང་

མི་སྟོབས་ལས་ཁུངས་དང་ ལཱ་
གཡོག་དང་མི་སྟོབས་ལས་

ཁུངས་གཉིས་ཀྱིས་འབད་ནི་

ཨིན་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་
ཨིན།
༤.༤

ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ ལས་རིམ་ཚུ་ལ་རོག་དང་ ལ་བཀོད་འབད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་
སྒྲིང་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཨིན།

འབྲུག་ལུ་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟོ་དང་ ཁྱབ་སྤེལ་ཐབས་ཤེས་ཚུ་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་
ཡོདཔ།

ལྷན་ཁག་གིས་ ལ་རོག་
དང་ ལ་བཀོད་ཀྱི་གཞི་

ཤོག་གྲངས་
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ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་འགོ་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ ལཱ་གཡོག་གསར་བཟོ་དང་ ཕན་
ཐབས་ལས་རིམ་ཚུ་ལུ་ ལ་རོག་དང་ ལ་བཀོད་ལངམ་སྦེ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ལས་རིམ་ཚུ་
བསྟར་སོད་འབད་ནི་ནང་ ཆད་སྐྱོན་ཚུ་བྱུང་སྟེ་འདུག ལྷན་ཁག་གིས་འགོ་བཙུགས་འབད་ཡོད་

ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གི་ལས་རིམ་ཚུ་

ལྷན་ཁག་གིས་ ལ་རོག་དང་

བཀོད་ཚུ་གསར་བཟོ་འབད་

བཀོད་ཚུ་གསར་བཟོ་འབད་ནི་ཨིན།

གསར་བཟོ་འབད་ནི་ཨིན་པའི་

ཡོདཔ་ཨིན།

ལུ་

པའི་ ལས་རིམ་ཚུ་གི་ཕན་ཤུགས་ངེས་བརན་བཟོ་ནི་དང་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལུ་
འབྲེལ་མཐུན་ངེས་བརན་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལས་ བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ལས་རིམ་ཚུ་ལུ་ ལ་
རོག་དང་ལ་བཀོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལངམ་སྦེ་དགོཔ་ཨིན། ལ་རོག་དང་ལ་བཀོད་དུམ་གྲ་རེ་ཡོད་
དེ་འབད་རུང་ སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལུ་འཁྲིལ་བསྟུན་དང་ ལཱ་གཡོག་འཚོལ་མི་འདི་ཚུ་ལུ་གོ་སྐབས་འད་

ལ་རོག་དང་

ལ་བཀོད་ཀྱི་གཞི་ ལ་བཀོད་ཀྱི་གཞི་བཀོད་ཚུ་
སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

གཞི་བཀོད་དེ་ད་ལོ་མ་བཟོ་བར་
ཡོདཔ་ལས་ བསྟར་སོད་མ་

འབདཝ་སྦེ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན།

ནི་ཨིན་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་

ལས་འཆར་འདི་རྩིས་ལོ་

༢༠༡༨-༡༩ ནང་ བསྟར་
སོད་འབད་ནི་ཨིནམ།

མཉམ་ཡོདཔ་དང་ སོང་བརྡར་ཚུའི་དོན་སྨིན་ངེས་བརན་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལས་ འདི་ཚུ་ལེགས་
བཅོས་འབད་དགོཔ་འདུག ཉེན་སྲུང་དང་ ཕན་ཐབས་འབད་བའི་སྐབས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་གིས་
ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ ཡུན་བརན་གྱི་ལཱ་གཡོག་འཐོབ་ཡོད་མེད་ངེས་བརན་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལས་
སོང་བརྡར་ཚུ་མཐར་འཁྱོལ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ཡང་ ལ་རོག་དང་ ལ་བཀོད་ཚུ་འབད་དགོཔ་
ཨིན།

འབྲུག་ལུ་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟོ་དང་ ཁྱབ་སྤེལ་ཐབས་ཤེས་ཚུ་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

ཤོག་གྲངས་
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༤.༥

ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་ན་གཞོན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ བརག་ཞིབ་ཁ་གསལ་ ལཱ་གཡོག་ཡུན་རིངམ་སྦེ་འཚོལ་མི་ཚུ་

ཅིག་འབད་དེ་ ལཱ་གཡོག་ཡུན་རིང་སྦེ་འཚོལ་མི་ཚུ་ལུ་ ལཱ་གཡོག་སོད་ནི་གི་ ཐབས་བྱུས་ཅིག་ གི་བརྡ་དོན་ཚུ་ རྗེས་ཤུལ་གྱི་ལས་མི་
བཟོ་དགོཔ་ཨིན།

བརག་ཞིབ་ནང་ བཙུགས་ཏེ་འོང་ནི་

ལཱ་གཡོག་མ་སྒོའི་རིམ་ལུགས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་

ལཱ་གཡོག་འཚོལ་མིའི་

ཡོངས་

ཨིན།

རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ལུ་

ལཱ་གཡོག་དང་མི་སྟོབས་

ཐོན་སྐྱེད་ལས་ཁུངས་དང་
སྡེ་ཚན་གེ་ར་གིས་བསྟར་
སོད་འབད་ནི་ཨིནམ།

ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་

གཡོག་སོད་འབད་མ་ཚུགས་མི་འདི་གིས་ ན་གཞོན་ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་གནད་དོན་དེ་ ཧེང་སྐལ་

ཨིན།

རང་སྐྱོ་དག་བཟོ་སྟེ་འདུག ལཱ་གཡོག་རྒྱུན་བརན་མ་བཟོ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་
ཨི་ཨེསི་ཨེསི་ནང་བསོམས་ལས་

ལྷན་ཁག་གིས་ གནད་དོན་དེ་
བསྟར་སོད་འབད་ནི་སྦེ་བཞག་

གིས་ཐོག་ཁར་ བསམ་ཏེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ གྲལ་གཏོགས་པ་ཚུ་ལུ་ ལས་རིམ་སོ་སོ་ཚུ་གི་སྒོ་ལས་

དྲི་ཨི་ཨེསི་དང་

འབད་ཡོདཔ།

རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ལུ་

བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༥༨ ལས་ ལྷག་པའི་ ལཱ་གཡོག་ཡུན་རིང་སྦེ་འཚོལ་མི་ཚུ་འདུག འདི་

རྒྱ་ཆེ་དག་སྦེ་ཡོདཔ་དང་

ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་བསྟར་སོད་

བརྒྱ་ཆ་༥༧.༦

ཨིན་རུང་ བརྡ་དོན་ཁ་གསལ་

མཚོན་ཏེ་འདུག གནད་དོན་དེ་ཚུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ ལྷན་ཁག་གིས་ ལས་མི་ཚོང་ལམ་དང་

ཡོད་ཚེ་ མིག་བཏོན་འབད་ནི་

ན་གཞོན་ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་གནད་དོན་ལུ་ཁ་གསལ་གྱི་བརག་ཞིབ་ཅིག་འབད་དགོཔ་དང་ འདི་

མིན་འདུག

ནང་ དམིགས་བསལ་དུ་ དཀའ་ངལ་ངོ་མ་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ སྔོན་མ་ལས་བསྟར་སོད་འབད་དེ་ཡོད་

པའི་ལས་རིམ་ཚུ་ལུ་ ལག་ལེན་དངོས་བསྟར་གྱི་ཐབས་བྱུས་ཐོག་ལས་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་

དང་ ལཱ་གཡོག་ཡུན་རིང་སྦེ་འཚོལ་མི་ཚུ་ལུ་ ལཱ་གཡོག་སོད་ཐབས་ལུ་ བཟོ་བཀོད་གསརཔ་བཟོ་
དགོཔ་ཨིན།
༤.༦

ཞིབ་འཇུག་ལེགས་ཤོམ་གྱི་སྒོ་ལས་ ཡུན་བརན་གྱི་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟོ་དང་ ཕན་ཐབས་ལས་ ལོ་བསྟར་མི་སྟོབས་ཐོན་སྐྱེད་གོང་
རིམ་ཚུ་ངེས་བརན་བཟོ་དགོཔ་ཨིན།

འཕེལ་གྱི་ཞལ་བཀོད་དང་

ལོ་ལྔའི་ འཐབ་ཡོདཔ།

འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ མི་སྟོབས་ཐོན་

འབྲུག་གཞུང་གིས་དཔལ་འབོར་ཕན་ཐབས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ལུ་ འགན་ལེན་ལཱ་གཡོག་ལས་རིམ་ཐོག་ སྐྱེད་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་ཨམ་ཚུ་
ལུ་ཁས་ལེན་སོམ་སྦེ་མཛད་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༥༠ བགོ་སྐལ་འབད་ནུག གཞུང་གིས་ ལཱ་ བཟོ་ནི་ཨིན།
འབྲུག་ལུ་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟོ་དང་ ཁྱབ་སྤེལ་ཐབས་ཤེས་ཚུ་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་ལག་ལེན་

གནད་དོན་འདི་
༢༠༡༧-༡༨

ལུ་

རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ལུ་

མི་སྟོབས་ཐོན་སྐྱེད་དང་གོང་
འཕེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་

རྩིས་ལོ་ བསྟར་སོད་འབད་ནི་ཨིནམ།

བསྟར་སོད་

ཤོག་གྲངས་
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གཡོག་གསར་བཟོ་དང་ ཕན་ཐབས་ལས་རིམ་གཞན་མང་རབས་ཅིག་ནང་ཡང་ འཆར་དངུལ་
སོམ་སྦེ་ བགོ་སྐལ་འབད་ནུག
ཨིན་རུང་

འབད་ནི་སྦེ་
ཨིན།

བཞག་ཡོདཔ་

རིན་གོང་གི་སྔོན་རྩིས་ཞུན་དག་ཅིག་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པར་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་

ཚད་བཟོ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་དམིགས་ཚད་དེ་མ་གྲུབ་ལས་

འཆར་དངུལ་རོགས་ཡོད་པའི་ངོས་

འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། ཟད་སོང་ཡར་འཕར་སོང་ཡོད་མི་ཚུ་ དམིགས་ཚད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་

དང་ འད་མཉམ་མ་འགྱོ་བར་འདུག འདི་གིས་ བསམ་ཏེ་ཡོད་པའི་དམིགས་ཚད་ཚུ་གྲུབ་ནི་གི་

དོན་ལས་ ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཡུན་བརན་ལུ་མནོ་བསམ་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་
ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་

ལས་འགུལ་གྱི་ལས་འཆར་བཀོད་པའི་སྐབས་ལས་རང་

ཞིབ་

འཇུག་ཞུན་དག་སྦེ་འབད་ནི་གི་ ལམ་ལུགས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཨིན། འདི་གིས་
འཆར་དངུལ་གྱི་དངོས་ཡོད་སྔོན་རྩིས་བཏོན་ནི་དང་

གྲུབ་འབྲས་ཚུ་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་འབྱུང་ནི་

གི་དོན་ལས་ དམིགས་ཚད་དང་དུས་མཚམས་ཐོག་ལུ་འབད་ཚུགསཔ་ ངེས་བརན་བཟོ་འོང་།

འབྲུག་ལུ་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟོ་དང་ ཁྱབ་སྤེལ་ཐབས་ཤེས་ཚུ་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

ཤོག་གྲངས་
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༤.༧

འབྲུག་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་ལཱ་གཡོག་ངོ་ཚབ་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༣ ཅན་མ་དེ་ དམ་དམ་སྦེ་ བསྟར་སོད་
འབད་ཚུགསཔ་ངེས་བརན་བཟོ་དགོཔ་ཨིན།

འབྲུག་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་ལཱ་གཡོག་ངོ་ཚབ་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༣ ཅན་མ་འདི་གི་དོན་ཚན་དང་ འདིའི་

ཕྱི་རྒྱལ་ལཱ་གཡོག་ངོ་ཚབ་ཀྱི་སྒྲིགས་

གཞི་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒྲིང་ ཡོདཔ།
སྒྲིང་བཟོ་ནི་ཨིན།

ལག་ལེན་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ སྒྲིག་གཞི་འདི་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ བསྟར་སོད་མ་འབད་
མི་ལས་བརྟེན་

འཁྲིལ་བསྟུན་མ་འབད་བའི་གནད་དོན་མང་རབས་ཅིག་བྱུང་ཡོདཔ་དང་

བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་

གནད་དོན་འདི་རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-

གནད་དོན་འདི་རྩིས་ལོ་

༢༠༡༨-༡༩ ལུ་ ཨི་ཨེསི་དྲི་

༡༩ ལུ་ བསྟར་སོད་འབད་ནི་ གིས་ བསྟར་སོད་འབད་ནི་

འདི་

གིས་ ལཱ་གཡོག་འཚོལ་མི་ཚུ་ལུ་ དཀའ་རྙོག་ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་བྱིན་སྲིད་ནི་ཨིན་པས། ལས་

ཨིན།

ཨིན།

ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་བསྟར་སོད་

རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ལུ་

གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ འབྲུག་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་ལཱ་གཡོག་ངོ་ཚབ་ཚུ་གི་ལག་ལེན་ཚུ་ ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་ལཱ་
གཡོག་གི་ཞབས་ཏོག་དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་བྱིན་ནི་ངེས་བརན་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལས་ ལ་རོག་དང་ ལ་
བཀོད་ཚུ་དམ་དམ་འབད་ཐོག་ལས་

སྒྲིག་གཞི་གི་དོན་ཚན་ཚུ་

འབད་ཚུགསཔ་ངེས་བརན་བཟོ་དགོཔ་ཨིན།
༤.༨

བསྟར་སོད་དང་ ལག་ལེན་

ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ ལས་མི་བརག་ཞིབ་འབད་མི་ནང་གནས་ཡོད་ཀྱི་བ་རིམ་ཚུ་ལུ་
བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་ཨིན།
ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་

ལས་མི་བརག་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་གནད་དོན་

གིས་ལས་མི་བརག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་རྐྱབ་དགོ་པའི་དམིགས་དོན་དང་

ལས་མི་བརག་ཞིབ་ལུ་ ལེགས་བཅོས་
འདི་ ལོ་རིམ་བཞིན་དུ་འབདཝ་ཨིན།

དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ ཆ་ཤས་གཙོ་

ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་ བོ་ཚུ་མཉམ་སྡེབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

བརག་ཞིབ་ཀྱི་འབྱུང་གྲངས་ མཁས་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དོན་ལས་

རྒྱབ་རྟེན་དུས་མཚམས་ ལས་མི་གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཚད་ལ་སོགས་པ་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ནང་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་/ཨའི་ཨེལ་ཨོ་
བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་དགོཔ་ཨིན། ལས་མི་ཚོང་ལམ་ནང་ སྤྱི་ཟླ་༧ པ་དང་ ༨ ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན།

འབད་ཡོདཔ།

རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ལུ་བསྟར་

སོད་འབད་ནི་སྦེ་བཞག་ཡོདཔ་

ཨེལ་ཨེམ་ཨའི་ཨར་དྲི་གིས་
བསྟར་སོད་འབད་ནི་སྦེ་
བཞག་ཡོདཔ་ཨིན།

ཨིན།

པ་ དེ་ལས་ ལོ་འགོ་བཙུགས་ཁམས་ལུ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ཤེས་ཡོན་གྱི་དུས་ཡུན་དེ་ ལོ་མཇུག་ལུ་
མཇུག་བསྡུཝ་ལས་

གནས་སྟངས་འདི་ མ་པ་ལས་རང་མ་འདཝ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་

ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ ལས་གཡོག་གི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐད་ ད་ལོ་གི་ལས་མི་བརག་ཞིབ་
འབྲུག་ལུ་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟོ་དང་ ཁྱབ་སྤེལ་ཐབས་ཤེས་ཚུ་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

ཤོག་གྲངས་
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སྙན་ཞུ་འདི་གཞི་བཞག་ཡོད་པའི་

གནས་སྡུད་ཀྱི་དཔེ་ཚད་ཉུངམ་འབད་མི་དང་

ཕྱདཔ་ད་

དངོས་གནས་དང་ ངེས་བདེན་གྱི་གནས་སྡུད་ཚུ་བསྡུ་ནི་གི་དམ་ཁ་འབད་དགོཔ་ཨིན། འདི་གིས་

མ་ཚད་ རང་རྐྱང་གིས་བརག་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ བརག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ བརྡ་དོན་ཚུ་

དངོས་གནས་དང་ ངེས་བདེན་ཡོད་རུང་ ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནི་དང་ བརག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་གི་ཆ་གནས་ལུ་
ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ གནད་
དོན་འདི་ཚུ་ ཐུགས་ཁར་བསྣམ་ཏེ་ ད་ལོ་གནས་ཡོད་ཀྱི་ལས་མི་བརག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ལུ་ བརག་

ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་བའི་བ་རིམ་ཚུ་ནང་ དགོས་མཁོའི་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་
མཛད་དགོཔ་ཨིན།
༤.༩

ལཱ་གཡོག་ཕན་ཐབས་ལས་རིམ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡོད་པའི་ བརྡ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་
རིམ་ལུགས་འདི་ དུས་མཐུན་བཟོ་དགོཔ་ཨིན།

ལཱ་གཡོག་མ་སྒོ་རིམ་ལུགས་(Job

Portal System) འདི་ སྒྲིང་

སྒྲིང་བཟོ་སྟེ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་

བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་
ཡོདཔ།

གནད་དོན་འདི་ རྩིས་ལོ་

༢༠༡༨-༡༩ ལུ་ བརྡ་དོན་
བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིག་

དོན་སྨིན་གྱི་འཆར་གཞི་དང་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་ དེ་ལས་ ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་གི་ ཨིན།

གནད་དོན་འདི་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༨ དང་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་

ཨིན་རུང་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་ནང་ ལས་གཡོག་ཕན་ཐབས་ལས་རིམ་དང་ གཞན་ལཱ་གཡོག་

སྦེ་ བཞག་ཡོདཔ་ཨིན།

དོན་ལས་ དུས་མཐུན་ཅན་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ལངམ་སྦེ་དགོཔ་འདི་ གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིན།
དང་འབྲེལ་བའི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་གི་བརྡ་དོན་ཚུ་ཆ་ཚང་དང་

དུས་མཐུན་མེདཔ་ལས་བརྟེན་

མི་

གཅིག་ལུ་ཁེ་ཕན་གཉིས་ལྡབ་དང་ ཤོ་མཚུངས་མེདཔ་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་བརྡ་དོན་ རྒྱུན་

སྐྱོང་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཁེ་ཕན་པ་ཚུ་གི་ལཱ་གཡོག་གི་སྐོར་ལས་བརྡ་དོན་ཚུ་མེདཔ་ལས་ གྲལ་
གཏོགས་པའི་གཙོ་རིམ་བཟོ་མ་ཚུགས་པའི་གནད་དོན་ལ་སོགས་པ་ཚུ་འབྱུང་སྟེ་འདུག

འདི་

-༡༩ ལུ་ བསྟར་སོད་འབད་ནི་ ལས་ ལཱ་གཡོག་དང་ མི་
སྟོབས་ཐོན་སྐྱེད་ལས་

ཁུངས་དང་ སྡེ་ཚན་གེ་ར་

གིས་ བསྟར་སོད་འབད་ནི་
སྦེ་ བཞག་ཡོདཔ་ཨིན།

འབདཝ་ལས་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ལས་གཡོག་གསར་བཟོ་དང་
ཕན་ཐབས་ཀྱི་ལས་སྣ་གེ་རའི་དོན་ལས་ དུས་མཐུན་གྱི་བརྡ་དོན་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་ཨིན།

འབྲུག་ལུ་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟོ་དང་ ཁྱབ་སྤེལ་ཐབས་ཤེས་ཚུ་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

ཤོག་གྲངས་
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