
 

 

 
ས་གཞི། 

“དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གནས་དོན་ལུ་རིན་ཐང་ཆེ་བའ་ས་གཞི་ད་ཉེན་སྲུང་འབད་དོ།” 

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆེ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཟླ་གསུམ་དུརིའི་ས་དབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ཟླ༡པ་ལས་ཟླ༣པ་ཚུན། བམ་ཚོན་༡་པའ་ པརི་ཐངས་༡པ། 
 

“མི་སེར་ཚུ་ལུ་ས་གཞི་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལེ་ཤ་རང་ཡདོ། དང་པ་རང་ དེ་གིས་མི་སེར་ལུ་ཕན་ཐགོས་ཚུགས། 

སདོ་བཏུབ་པའི་ས་ཞིང་ཚད་ཅིག་ལས་མེད་མི་འདི་ མི་སེར་དང་ ཁོང་རའི་བུ་བརྒྱུད་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ ང་བཅས་ཀྱིས་ག་དེ་དྲག་དྲག་ 

ཕན་ཐགོས་སམོ་སྦེ་རང་འབྱུང་ཚུགསཔ་ ངེས་བརྟན་བཟ་ོདགོ ས་གཞི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ མི་སྡེའི་དང་ དཔལ་འབརོ་ 

དེ་ལས་སྲིད་དནོ་གྱི་སྙིང་སབོས་འབྱུང་དགོ” འབྲུག་རྒྱལ་པ་ོ དཔལ་མི་དབང་་འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག - སྤྱི་ལ་ོ༢༠༠༩ 
ཟླ་༣ པའི་ནང་ ལྷུན་རྩེ་རངོ་ཁག་ལུ་ རྒྱལ་རབས་ཅན་གྱི་ས་ཆའི་ལེགས་འགྱུར་མཛད་གནང་སྐབས་ རྒྱལ་པའོི་གསུངས་བཤད། 

 



བམ་ཚོན་༡་པའ་ པརི་ཐངས་༡པ། ཤགོ་གྲངས་2 
རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ད་ལྟའི་སྒྲིག་བཀོད། 

ད་ལྟའོི་རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གི་ཐོ། 
ཨང་། མཚན། ལས་སྡེ། དྲན་གས།ོ 

1 དྲག་ཤོས་ཌོག་ཊར་ བསོད་ནམས་བསན་འཛིན། ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་ཆེན། ཁྲི་འཛིན། 

2 དྲག་ཤོས་ བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་། སན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་ཆེན། འཐུས་མི། 

3 དྲག་ཤོས་ ཨོན་ཀརྨ་ རྣམ་རྒྱལ། རྒྱལ་པོའི་གཟིམ་དཔོན། འཐུས་མི། 

4 དྲུང་ཆེན་བླམ་རྡོེ། དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་ཆེན། འཐུས་མི། 

5 དྲུང་ཆེན་ཚེ་རིང་རྡོེ། ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་ཆེན། འཐུས་མི། 

6   སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་ཆེན། འཐུས་མི། 

7 དྲུང་ཆེན་ཌོག་ཊར་ ཨོན་ཚེ་དབང་། རང་བཞིན་གནས་སངས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན། འཐུས་མི། 

8 དྲུང་ཆེན་པདྨ་ཚེ་དབང་། རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན། འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན། 

9 ཨོན་སག་ཆུ། རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་་ལ་འཇལ་སྤྱི་ཁྱབ། འཐུས་མི། 

10 ཕུརབ་ཚེ་རིང་། འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཚོགས་སྡེ་གི་ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན། འཐུས་མི། 

11 མི་འགྱུར་རྡོེ། ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ བཀོད་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན། འཐུས་མི། 

12 ཆོས་སྐྱིད་འཁོར་ལོ། རྒྱལ་སྤྱི་ས་མཚམས་ཀྱི་ མཁས་མཆོག འཐུས་མི། 



ས་གཞི། ཤགོ་གྲངས་3 
དཀར་ཆག 

ཡངོས་འབྲེལ་ཐགོ་ས་ཁྲམ་ས་ོསརོ་གྱི
་རིམ་ལུགས་སྐོར། ཤོག་4 

ཁྲོམ་སྡེ་ས་ཆའི་ཞབས་ཏགོ ཤོག་5 གྲོང་སེབ་ས་ཆའི་ཞབས་ཏགོ ཤོག་6 
ཁྲིམས་དནོ་ཞབས་ཏགོ ཤོག་7 
ས་ཆའི་ཆ་ཚད་་ས་འཇལ་ཞབས་ཏགོ ཤོག་8 
ས་ཁྲ་བཟ་ོབཀོད་དང་དཔར་བསྐྲུན་གྱི
་སྐོར། ཤོག་9 

ས་ཆའི་དབྱིབས་འཇལ་ཞབས་ཏགོ ཤོག་10 
སྤྱིར་བཏང་གི་དགོངས་འཆར།  

པདྨ་ཚེ་དབང་ དྲུང་ཆེན། 

རམོ་སྒྲིག་བཀོད་ཚགོས། 

ཚེ་དབང་རྒྱལ་མཚན་ མདོ་ཆེན། 

བསན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ འགོ་འཛིན་ 
ས་ཁྲའི་བརྡ་དོན་སྡེ་ཚན།  

དགུང་སངས་དབང་འདུས་ སྲིད་འཆར་སྡེ་ཚན།  

རྒྱལ་པོའི་གཟིམ་དཔོན་འོགམ་པདྨ་ཚེ་དབང་འདི་ 
སྤྱི་ཚེ་༡༢/༣/༢༠༡༤ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ 
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་གསརཔ་སྦེ་བསྐོ་བཞག་
མི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ཡིག་ཚང་ནང་འཛུལ་བཞུགས་ 
གནང་ཡི། ཡིག་ཚང་རྩིས་སོད་ལེན་གྱི་རྟེན་ 
འབྲེལ་བརྩིས་ས་ལུ་ བཀྲིས་ལེགས་སོན་ཕུལ་མི་ 
ལྟ་ལོྟ་ཚང་དང་ གཉེན་ཉེཝ་བརྒྱ་ལས་བཅད་དེ་ 
གྲལ་ཁར་གཏོགས་གནང་ཡི། ད་ལྟོའི་གོ་གནས་ 
མ་བཞེས་པའི་སྔ་གོང་ལུ་ རྒྱལ་པོའི་གཟིམ་ 
དཔོན་ཡིག་ཚང་ནང་ཕྱག་ལཱ་གནང་ནུག 
གཞན་ཡང་དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ འཛམ་ 

དྲུང་ཆེན་གསརཔ་ཡིག་ཚང་ནང་འཛུལ་བཞུགས་གནང་ཡདོཔ། 

དྲུང་ཆེན་གྱི་གསུང་འཕྲིན། 
༊ མཁྱེན་ལྡན་དུས་དབ་གཟིགས་མ་ཡོངས་ལུ།  
སྐུ་གཟུགས་བཟིང་པོ་ལགས། ད་རི་ ང་བཅས་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆེ་ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་ག་ “ས་གཞི།” 
ཟིར་བའ་ཟླཝ་གསུམ་རིའི་དུས་དབ་ འགོ་དང་པ་གསརི་ 
སོན་འབད་ད་ཡོད་མ་འད་ ངོ་སོད་འབདཝ་ཨིན། 
ང་བཅས་ཀྱིས་ ས་གཞི་དུས་དབ་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ 
ནང་ལུ་ ས་ཆེ་འཛིན་སྐྱིོང་དང་ བདག་སྐྱིོང་ག་ 
དབང་ཁྱེབ་ནང་ ལཱ་ག་ཅ་རིང་འབདཝ་ཨིན་ན་ག་སོརི་ལས་ 
བརྡ་སོད་ཞུ་ན་ཨིན། མ་གཞི་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆེ་ལྷན་ 
ཚོགས་ཀྱི་འགན་དབང་གཙོ་བོ་རིང་  རྒྱལ་ཁབ་ནང་ག་ 
ས་ཆེའ་འཛིན་སྐྱིོང་དང་ བདག་སྐྱིོང་འབྲེལ་བའ་ལཱ་ 
ཚུ་འབདཝ་ཨིནམ་ ག་རི་གས་མཁྱེན་སརི་ཨིན། ང་བཅས་ 
རིའ་མ་ཚོ་ནང་ལུ་ མད་ཐབས་མདཔ་ ངས་པརི་མཁོ་བའ་ 
ས་ཆེའ་རྒྱུ་དངོས་འད་ དརི་ཁྱེབ་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མ་སྡེ་ 
དཔལ་འབོརི་གོང་འཕེལ་གཏང་ན་དང་ མ་སར་གྱི་བད་སྐྱིད་
བྱུང་བའ་གཞི་རྩ་ གལ་ཅན་ཅག་ཨིན་མ་ལུ་ཐ་ཚོམ་དང་ 
དོགས་པ་ག་ན་ཡང་མད། 
གལ་གནད་ཆེ་བའ་གནས་ཚོད་དང་བསྟུན་ཏ་ རྒྱལ་ཡོངས་ 

ས་ཆེ་ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་གས་ རྒྱ་ཆེ་བའ་འགན་དབང་ 
གྲུབ་ཐབས་ལུ་ འཆེརི་གཞི་དང་ལས་རིམ་སྣ་ཚོགས་ 
ག་ཅ་རིང་ བརྩམས་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ག་སོརི་ལས་ཞིབས་ 
ཏོག་ལན་མ་ཡོངས་ཀྱིས་མཁྱེན་དགོཔ་འད་ འོས་བབས་ 
ལྡནམ་སྦེ་མཇལཝ་མས། ན་བཟུམ་མའ་བརྡ་དོན་ 
སྤེལ་ན་དོན་ལུ་ འ་ན་དུས་དབ་འད་ བརྡ་སོད་ཀྱི་བརྒྱུད་ 
ལམ་སྦེ་ལག་ལན་འཐབ་ན་ཨིན། ད་མ་ཚོད་ མཁྱེན་ལྡན་ 
ཡོངས་ཀྱི་ཐུགས་ལུ་ ས་གཞི་དང་འབྲེལ་བའ་གནད་ 
དོན་སོརི་ལས་ འདྲི་བ་དང་དགོས་པ་རི་ཡོད་མ་ཚུ་ཡང་ 
དོགས་སལ་འབད་ཚུགསཔ་འོང་མནོ་བའ་རི་བ་སྦེོམ་ཡོད། 
  
ས་གཞི་ དུས་དབ་པརི་ཐངས་ ༡པའ་ནང་ ང་བཅས་ཀྱི་ 
དམགས་གཏད་འད་ མང་ཆེ་ཤོས་ཅག་ ལྷན་ཚོགས་ཡག་ 
ཚོང་དང་ ལཱ་འགན་གྱི་སོརི་ལས་ངོ་སོད་འབད་ 
ད་ཡོདཔ་ཨིིིན། སོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ག་གནས་ཚུལ་ཚུ་ 
ཤུལ་མའ་དུས་དབ་པརི་ཐངས་ཚུ་ནང་གཟིགས་ཚུགས་ཟིར་
ཞུ་ན་དང་འབྲེལ་ དུས་དབ་ལྷག་མ་ཡོངས་ལུ་ གུས་སོ་ད 
ང་བཅས་པའ་སོ་ལས་ བཀྲིས་བད་ལགས་ཡོད། 

གླིང་སྤྱི་ཚོགས་དངུལ་ཁང་ རྒྱལ་ཡོངས་ 
དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཚུ་ནང་ 
ཕྱག་ལཱ་མཛད་ནུག 

རངོ་ཁའི་རམོ་སྒྲིག་བཀོད་ཚགོས། 

སྐད་སྒྱུར་པ། 

དགུང་སངས་དབང་འདུས སྲིད་འཆར་སྡེ་ཚན།  

སངས་དབང་ཕྱུག གྲོང་གསེབ་ས་ཆ་སྡེ་ཚན། 

སྲིད་མཐར་རྡོེ ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག 

སྐད་སྒྱུར་ཞུན་དག་པ། 

སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚོགས། འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། 

བསོད་བམས་རྒྱ་མཚོ། གྲོང་གསེབ་ས་ཆ་སྡེ་ཚན་ 
འགོ་འཛིན། 

ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་འགོ་འཛིན། 



དམར་ཐམ་ཅན་མ། 
1919-1966 

འབྲུག་ལུ་ས་ཁྲམ་(ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་ལམ་ལུགས་) 
འདི་ དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་ 
མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་
རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐབས་ལུ་འགོ་བཙུགས་གནང་ནུག 
ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ 
དང་པ་ མི་དབང་གོང་ས་་ཨོན་དབང་ཕྱུག་ 
མཆོག་གིས་ རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་གནང་བའི་སྐབས་ 
སྤྱི་ལོ་༡༩༡༩ལུ་ བཞེངས་ཡོད་པའི་ཁྲམ་དམར་ 
ཐམ་ཅན་མ་ཟེར་མི་འདི་ ཡོངས་བསྒྲགས་ལུ་ 
གྱུར་ཡོདཔ་ཨིན། འདས་པའི་དུས་ལུ་ས་ཁྲམ་ 
བཞེངས་དགོ་མི་ཡང་ ས་ཁྲལ་བསྡུ་ནིའི་དོན་ 
ལས་བཞེང་བཞེངསམ་ཨིན་མས།  

 

དམར་ཐམ་ཅན་མ་ཟེར་ཞུ་དགོ་མི་ཁུངས་དོན་དེ་
ཡང་ ས་ཁྲམ་ནང་ གཞུང་ཐིའུ་དམརཔོ་ 
རྐྱབ་ཡདོ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས། 

ཁྲམ་གྱི་བྱུང་རབས། 

ཤགོ་གྲངས་4 བམ་ཚོན་༡་པའ་ པརི་ཐངས་༡པ། 

ཨི་ས་སྐོར་(E-Sakor), ཟེར་བའི་ ཡོངས་ 
འབྲེལ་ཐོག་ས་ཆ་སོད་ལེན་གྱི་རིམ་ལུགས་འདི་ 

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད། 
ས་ཆ་སོད་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡངོས་འབྲེལ་ 
རིམ་ལུགས་ འགོ་དང་པ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ 
འདི་ ལྷན་རྩེ་རོང་ཁག་ཨིན། ད་རེས་འབདཝ་ད་ 
ཡོངས་འབྲེལ་རིམ་ལུགས་འདི་ ལྷུན་རྩེ་དང་ 
མོང་སྒར་ བཀྲིས་སྒང་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ 
བུམ་ཐང་ ཀྲོང་གསར་ དབང་འདུས་ཕོ་སྦྲང་ 
དར་དཀར་ན་ སྤུ་ན་ཁ་ ཧ་རོང་ཁག་རྩིས་ཏེ་ 
རོང་ཁག་༡༢་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན།  

ཡོངས་འབྲེལ་རིམ་ལུགས་འདི་ཡང་ རྒྱལ་ 
ཡོངས་ས་ཆ་སྐྱར་འཇལ་འབད་དེ་ ལག་ཁྲམ་ 
གསརཔ་སོད་ཚར་མི་རོང་ཁག་ཚུ་ནང་ རྐྱངམ་ 
ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན།  

 

རིམ་ལུགས་འདི་ རོང་ཁག་༢༠ག་ར་ནང་ལག་ 
ལེན་འཐབ་བཏུབ་བཟོ་ཚར་བཞིནམ་ལས་ 
ས་ཆ་སོད་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་ ཞབས་ཏོག་ 
བྱིན་ནི་ལུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ ཡར་དྲག་འགྱོ་ 
ཚུགས་ནི་ཨིན།  

 

རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ ཡོངས་འབྲེལ་མཐུད་ 
འབྲེལ་གྱི་ དཀའ་ངལ་ཡདོཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ 
ཨི་ས་སྐོར་འདི་ རོང་ཁག་ཚུ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ 
ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་བར་ན་ལུ་མ་གཏོགས་ 
ལག་ལེན་འཐབ་མི་བཏུབ། རྒེད་འོག་དང་ 
རོང་ཁག་ཚུ་གི་བར་ན་ ས་ཆ་སོད་ལེན་གྱི་བ་ 
རིམ་འདི་ ཧེ་མའི་ལམ་ལུགས་ནང་ ཤོག་ཀུ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡིག་ཐགོ་ལས་རང་འབདཝ་
ཨིན།་  

བརྡ་དོན་སོད་ལེན་འཕྲུལ་རིག་གི་གཞི་རྟེན་མཁོ
་ཆས་ཚུ་ ཡར་དྲག་འགྱོཝ་དང་བསྟུན་ཏེ་ 
རྒེད་ འོག་ཚུ་ནང་ལུ་ཡང་ 
ཨི་ས་སྐོར་རིམ་ལུགས་ 
མཐུད་འབྲུལ་འབད་ནིའི་ འཆར་གཞི་ཡོདཔ་ 
ཨིན།  

 

ཁྲོམ་སྡེ་ཨི་ས་སྐོར་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ལུ་ 
འགོ་བཙུགས་འབད་དེ་ཡཔོ་ད་ ད་རེས་ རིམ་ 
ལེགས་འདི་ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ ས་གནས་ 
ས་ཁོས་འཆར་གཞི་བཟོ་ཚར་ཏེ་ ལག་ཁྲམ་ 
གསརཔ་སོད་མི་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐ
བ་བཏུབ་ཨིན།  

 

ཨི་ས་སྐོར་འདི་ ས་ཆའི་བརྡ་དོན་ ཆ་ཚངམ་ 
སྦེ་ རིམ་ལུགས་ནང་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན། 
ས་ཆ་གཏའ་མར་བཙུགས་ཡོད་མེད་ཀྱི་ གློག་ 
རིག་རིམ་ཚན་ཡང་བཟོ་ཚར་ཏེ་ཡོད། 
འཕྲལ་མགྱོགས་རང་ ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་ 
ཞབས་ཏོག་མང་རབས་ཅིག་ ཡོངས་འབྲེལ་ 
སོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐགོ་ལས་སྒོ་ 
སྐབས་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིལས་རིམ་ཡོད། 

ཡོངས་འབྲེལ་ཐགོ་ས་ཆ་སདོ་ལེན་གྱི་རིམ་ལུགས། 

ཡངོས་འབྲེལ་ཐགོ་ས་ཆ་སདོ་ལེན་གྱི་རིམ་ལུགས། 

 



ས་གཞི། ཤགོ་གྲངས་5 

དགོངས་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁྲོམ་སྡེ་ས་ཆའི་ 
འགན་ཁུར་འདི་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ལས་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྩིས་ལེན་ 
འབད་ཡོད། ལཱ་འགན་འཐེབ་དེ་ འབད་ནིའི་ 
དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ 
ཚང་ནང་ ཁྲོམ་སྡེ་ས་ཆ་སྡེ་ཚན་འདི་གསརཔ་ 
གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད། ད་རེས་ སྡེ་ཚན་ 
འདི་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲོམ་སྡེ་༤དང་ རོང་ 
ཁག་ཁྲོམ་སྡེ་༡༩ནང་གི་ ས་ཆའི་བདག་སྐྱོང་ 
དང་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་འགན་ཁག་ 
ཕོགཔ་ཨིན།  
   
ས་ཆ་སདོ་ལེན།  
ཁྲོམ་སྡེ་ས་ཆ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ས་ཁྲམ་རྩིས་ལེན་ 
པའི་ཤུལ་ལས་ར་  ཁྲོམ་སྡེ་ནང་གི་ས་ཆ་སོད་ 
ལེན་གྱི་བ་རིམ་འཐབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཅི། 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ། 
 
ཕུན་ཚགོས་གླིང་། 
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་འ
དི་  ཧེ་མ་ལས་འབད་དགོཔ་ཅིག་ཨིན་རུང་ 
དེ་བསྒང་ ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་ནང་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ 
ཆ་བསྐྱར་འཇལ་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ 
གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་ཚུ་བཟོ་མ་ཚར་བ་
ལུས་ནུག དེ་གིས་སྦེ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་ 
སྡེ་ནང་ ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་འདི་ ཁྲོམ་སྡེ་ས་ 
ཆ་སྡེ་ཚན་གྱིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལག་ལེན་འཐབ
་ཅི། ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ ཁྲོམ་སྡེ་རྒྱ་སྐྱེད་ས་ 
ཁོངས་དང་ རིན་ཆེན་ལྡིང་ས་གནས་ས་ཁོངས་ 
འཆར་གཞི་ནང་  བསྐྱར་འཇལ་འབད་ཚར་ 
ཏེ་ཡོད། ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ས་གནས་ག་ར་གི་ས་ 
ཁོངས་འཆར་གཞི་བརམ་ནིའི་རིམ་པ་ཚུ་གྲུབ་

ཁྲོམ་སྡེ་ས་ཆའི་ཞབས་ཏགོ 

ས་ཆ་སྐྱར་འཇལ་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་  ས་ཆའི་གནད་དོན་ཚུ་དག་བཅོས་ 
འབད་དེ་ ལག་ཁྲམ་གསརཔ་ཚུ་སོད་ནི་དོན་ལུ་ དུས་ཡུན་ལེ་ཤ་སྦེ་ 
འགོརཝ་ཨིན། དེ་ཅིག་གི་བར་ན་ མི་སེར་ཚུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་ནི་དང་ 
ཁྱིམ་ཉམས་བཅོས་འབད་ནི་ ཡངན་ ཁྱིམ་གསརཔ་རྐྱབ་ནི་དོན་ལུ་ དེ་ལས་ 
མི་རྩིས་སོ་སོར་ལ་སོགས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ ལག་ཁྲམ་དགོཔ་ཨིན། 
 
གོང་འཁོད་མི་སེར་ཚུ་གི་ལས་སྣ་གྲུབ་ནི་གི་ཕན་ཐབས་ལུ་ ཁྲམ་གསརཔ་མ་ 
སོད་པ་ཡོད་པའི་རོང་ཁག་གི་མི་ཚུ་ལུ་ གྲོང་གསེབ་དང་ཁྲོམ་སྡེ་ས་ཆ་སྡེ་ཚན་ 
གཉིས་ཆ་ར་གིས་ ས་ཆའི་བདག་དབང་གི་ངོས་འབརོ་ལག་འཁྱེར་སོདཔ་ཨིན། 
ས་ཆའི་ངོ་འབརོ་ལག་འཁྱེར་འདི་ རང་སོའི་ཁྲམ་རྙིངམ་ ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ 
སོད་དོ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ རང་སོའི་རོང་ཁག་ནང་ལག་ཁྲམ་གསརཔ་ 
ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ཆ་མེད་འགྱོ་ནི་ཨིན།   
 
ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ བསོམས་ཀྱི་སའི་ཇོ་བདག་༥༡༤༦ ལུ་ས་ཆའི་ངོས་འབོར་ 
ལག་ འཁྱེར་སོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

གནས་སྐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་སྦེ་ ས་ཆའི་ངོས་སོར་ལག་འཁྱེར་སོད་ཡོདཔ།  

ཡ་ཤས་རོྡ། ཁོམ་སྡེ་ས་ཆེ་སྡེ་ཚོན་གྱི་འགོ་འཛིན། 
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨིང་ 334863/ 176༥2601 

སའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མ་ཆ་འཇོག་མ་ 
གནང་བའི་ཧེ་མ་ ཁྲོམ་སྡེ་ས་ཆའི་བདག་སྐྱོང་ 
དང་ འཛིན་སྐྱོང་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ཞབས་ཏོག་ 
ལྷན་ཁག་གི་ལམ་སོན་ཐོག་ལུ་ རང་སོའི་ཁྲོམ་ 
སྡེ་ཚུ་གི་ འགན་ཁུར་ཅིག་འབད་གནས་ 
སོདཔ་ཨིན།  
 
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ལས་ སའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ 



དོན་ལེ་ཤ་རང་ཡདོཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གེ་ 
ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་ལྟེ་བ་གི་ ས་ཆ་བསྐྱར་ 
འཇལ་འབད་མ་ཚུགས། ཨིན་རུང་ གནད་དོན་ 
ཚུ་ ཧེ་མའི་ལོ་གཉིས་ཀྱི་ནང་འཁོད་སེལ་ 
ཚར་ཡོདཔ་ལས་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་ལྟེ་ 
བའི་ནང་ ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་གྱི་འབྲེལ་གནད་ 

ག་ར་མཇུག་བསྡུ་ནི་དོན་ལས་ ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་ 
པ་སྡེ་ཚན་གཅིག་དང་ ས་འཇལ་པ་སྡེ་ཚན་ལྔ་ 
གིས་འབད་ ད་ལྟོ་ལཱ་ཚུ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད།  

  

གྲོང་གསེབ་ས་ཆ་ཐ་ོབཀོད། 
སྡེ་ཚན་དེ་ གྲོང་གསེབ་ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་ 
གནད་དོན་ག་ར་གི་ འཛིན་སྐྱོང་དང་ བདག་སྐྱོང་ 
འབད་ནིའི་ འགན་ཁུར་ཕོགཔ་ཨིན། ས་ཆ་སོད་ 
ལེན་ ས་ཁྲམ་སོ་བཙུག་དང་ གསརཔ་ཐོ་ 
བཀོད་འབད་ནི་ ལག་ཁྲམ་དང་ ངོས་སོར་ 
ལག་ཁྱེར་སོད་ནི་ ས་ཆ་གཞུང་བཞེས་དང་ 
ས་ཚབ་ གཞུང་སྒེར་གྱི་ས་ཆ་བརྗེ་སོར་བཅས་ 
ས་ཁྲམ་སོ་བཀོད་ གྲོང་གསེབ་ས་ཆ་ལུ་བརྟེན་པའི་ 
བཅའ་ཁྲིམས་དང་ ལམ་ལུགས་ སྒྲིག་གཞི་ 
བ་སྒོའི་ལམ་སོན་ཚུ་སོང་བརྡར་སོད་ནི་ གོ་བརྡ་ཚུ་ 
སྤེལ་ནི་བཅས་འབདཝ་ཨིན། 
 
ས་ཆ་སདོ་ལེན།  
ས་ཆ་སོད་ལེན་ཟེར་མི་འདི་ སའི་ཇོ་བདག་གཅིག་ 
ལས་ གཞན་ཅིག་ལུ་ ཉོ་བཙོང་ཐོག་ལས་ 

ཡངན་ སྐལ་བགོ་ སོང་པར་བྱིན་ནི་ 
བརྗེ་སོར་འབད་ནི་ ཞལ་འདེབས་/
ཡོ་བད་ཕུལ་ནི་བཅས་ བདག་དབང་སོ་སོར་ 
འབད་ནི་ཚུ་ལུ་གོཝ་ཨིན། 
 
ཐ་ོབཀོད་གསརཔ། 
ཐོ་བཀོད་གསརཔ་ཟེར་མི་འདི་ མི་དབང་ 
མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་གནང་ 
བའི་བཀའ་ཤོག་གི་ས་ཆ་ ཡངན་ གཞུང་ 
ཐུགས་མཁོའི་དོན་ལུ་ལེན་པའི་ས་ཚབ་འབད་ 
ས་ཆ་གསརཔ་ཐོབ་མི་ཚུ་ ཆ་བཞག་ས་ཁྲམ་ 
ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་ལུ་གོཝ་ཨིན། 
 
ས་ཆ་གཞུང་གི་མཁོ་བསྒྲུབ་ལུ་བཞེས་ནི། 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་དོན་ལུ་ ཁྲམ་བཀོད་ 
གྲུབ་པའི་སྒེར་དབང་ས་ཆ་ཅིག གཞུང་གི་ 

ཐུགས་མཁོར་བཞེས་ནི། 
 
ས་ཚབ། 
ཁོ་/མོའི་ས་ཆ་ཅིག་ གཞུང་གིས་ཐུགས་མཁོར་ 
བཞེས་པའི་ཚབ་ལུ་ ས་ཆ་སོད་མི། 

གྲོང་གསེབ་ས་ཆའི་ཞབས་ཏགོ 

བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། གྲོང་གསབ་ས་ཆེ་སྡེ་ཚོན་གྱི་འགོ་འཛིན། 
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨིང་: 338066/1760 5321 

ཞིནམ་ལས་ དམ་ཌཱ་ར་དང་ ཀབ་རེ་ཊར་ 
དེ་ལས་ཁྲོམ་ལྟེ་བ་ཚུ་ནང་ ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ 
འབད་དགོཔ་ཡོད། 
 
དགེ་ལེགས་ཕུག 
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལུ་ ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་ 

ཨང་གྲངས ཁྲོམ་སྡེ། ས་ཆ་སདོ་ལེན་གྱི་གྱངས་ཁ ལག་ཁྲམ་སདོ་པའི་གྱངས་ཁ 

1 
ཐིམ་ཕུག 1360 4904 

2 
ཕུན་ཚོགས་གླིང་། 2071 1483 

3 
དགེ་ལེགས་ཕུག 259 237 

4 
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར། 53 201 

བསོམས། 3743 6825 

ཤགོ་གྲངས་6 བམ་ཚོན་༡་པའ་ པརི་ཐངས་༡པ། 



སའི་བཅའ་ཁྲིམས་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ ཅན་མའི་དོན་ 
ཚན་༤༥ ལས་༥༠ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ 
ས་ཁྲམ་དང་ ས་ཁྲ་ནང་ལུ་ནོར་འཛལོ་ཞུགས་ཏེ་ 
འཛིངས་ཉོགས་ཐོན་མི་ཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ 
ཉོགས་འཛིང་བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ 
ཟླ་༧ པའི་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ 
འོག་ལུ་ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན་གཅིག་ 
ལོགས་སུ་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད། 

ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ས་མཚམས་རྡོ་ 
མཚམས་དང་ གཞན་དོན་བཀོལ་སོད་ཀྱི་ཐོབ་ 
དབང་ ས་ཆ་ལྷག་ཆད་ ས་གནས་དང་ས་ཁྲམ་ 
བསྒྲིག་མཐུན་མེད་པའི་རིགས་དང་ ས་ཆའི་ 
ཐོབ་བརྗོད་བཅས་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་ངོ
ས་ལེན་འབདཝ་ཨིན།  

ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ འཛིང་ 
ཉོགས་བྲེལ་གནད་༢༥༨ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་ 
པའི་ནང་ལས་ ད་ལྟོ་ཚུན་ བྲེལ་གནད་ 
གྲངས་༡༤༣ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ཉོགས་ 
འཛིངས་བསལ་ཚར་ཡོདཔ་ཨིན། བྲེལ་གནད་༢ 
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ལུ་ཕུལ་ཡོདཔ་ད་ 
བྲེལ་གནད་༢༩ དེ་ཅིག་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ 
བའི་བསྒང་ཡོད། 

ས་ཆའི་ཉོགས་བཤད་ལྷོད་མི་ཚུ་ ཁྲིམས་དོན་ 
ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་ཞིནམ་
ལས་ གནད་དོན་དེ་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ 
ཚང་ལུ་ཡོད་པའི་འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་དང་ ས་ 
ཁྲམ་གསར་རྙིང་ཚུ་ལུ་བརྟག་ཞིབ་མཐིལ་ཕྱིན་ 
འབདཝ་ཨིན། ས་གནས་ལུ་ཞིབ་དཔྱོད་འབད་ 
དགོསཔ་རེ་འཐནོ་པ་ཅིན་ སྡེ་ཚན་གཙོ་འཛིན་ 
དང་ ས་འཇལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ ཁྲིམས་ 
དོན་འགོ་དཔོན་ ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་ལས་རོགསཔ་ 
ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་རོགས་ ས་འཇལ་པ་བཅས་ 
ཞིབ་དཔྱད་སྡེ་ཚན་གཅིག་ ས་གནས་ལུ་བདེན་ 
དཔྱད་འབད་བར་འགྱོཝ་ཨིན། ར་ཕན་དང་ 
རོང་ཁག་ དྲུང་ཁག་ ཁྲོམ་སྡེ་བཅས་ཀྱི་འགོ་ 
དཔོན་ རྒཔོ་དང་དམང་མི་ ཚོགས་པ་ 
དེ་ཁར་གཡུས་ཁའི་རྒྱུས་ཅན་གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས་
རྒན་ཤོས་ཉུང་ཤོས་རང་མི་ངོམ་༣ ཞིབ་དཔྱད་ 
སྡེ་ཚན་བཟོས་ཏེ་ཞིབ་དཔྱད་འབདཝ་ཨིན། 
ཞིབ་དཔྱད་སྡེ་ཚན་གྱིས་དབྱེ་ཞིབ་སྙན་ཞུ་དང་ 

རྒྱབ་བསྣོན་ཚུ་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཉོགས་ 
སེལ་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ ཚོགས་ 
ཆུང་གིས་ གྲོས་ཐག་བཅད་གནང་བའི་གྲོས་ 
ཆོད་ ར་ཕན་༢ ལུ་བརྡ་སོད་འབད་དེ་ 
ར་ཕན་གང་རུང་གིས་གྲོས་ཆོད་ལུ་བསམ་པ་མ་རོ
གས་པ་ཅིན་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་མཐ་ོ 
གཏུགས་ འབད་ནིའི་དུས་ཡུན་ངལ་བསོ་མ་ 
བརྩིས་པར་ཞག་གྲངས་༣༠ བྱིན་དོ་ཡོདཔ་ 
ཨིན། 

གལ་སྲིད་ ཚད་འཛིན་གྱི་དུས་ཡུན་ནང་འཁོད་ 
ལུ་ ར་ཕན་གང་རུང་གིས་མཐོ་གཏུགས་མ་ 
འབད་བ་ཅིན་ ཉོགས་སེལ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ 
བཏོན་པའི་གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ས་ཁྲམ་ 
དང་ ས་ཁྲ་ དུས་མཐུན་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ 
དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ ས་གནས་ལུ་ས་ 
མཚམས་ རྡོ་མཚམས་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ 
ཁྲམ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི་ཡོད། 

Status of dispute cases received by the Secretariat till date 

སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༤ ཟླ་༣ པའ་ཚོས་༢༥ ལུ་ མག་དམརི་ཟི་ཁང་ནང་འབད་ འབྲུག་ལུ་ 
ས་ཆེ་རིག་པའ་འཆེརི་ས་ོགཅང་འཕེལ་གཏང་ནའི་་གོ་བསྡུརི་ཞིལ་འཛིམས་ཅག་ཚོགས་མ་ནང་ 
ས་ཆེ་རིག་པའ་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་འག་ོའདྲིན་ལྟེ་བའ་དང་ ཨི་ས་མོཌ་ག་འཐུས་མ་བརྩས་ཏ་ 
མ་གྲངས་༣༤ གས་བཅཡ་མརི་གཏགོས་ཅ། ཞིལ་འཚོམས་ད་ཡང་ ཨི་ས་མོཌ་དང་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆེ་ལྷན་ཚོགས་གཉེས་མཉེམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་འགོ་འདྲིན་འཐབ་ཅ། 
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Status of dispute cases received by the Secretariat till date 

ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག 

ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ། ཁམས་དོན་ཞིབས་ཏགོ་ག་འགོ་འཚོན། 
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨིང་: 338945/ 17762253 

ས་གཞི། ཤགོ་གྲངས་7 



རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ 
འཕྲུལ་ཆས་གསར་ཤོས་ དཔྱེ་འབདན་ ཊོ་ཊཱལ་ 
ཨིསི་ཊེ་ཤཱན་དང་ ཇི་ཨེན་ཨེསི་ཨེསི་(ས་འཇལ་ 
འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་མིང་) ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ 
ལས་ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་འདི་ ཁུངས་ 
ལྡན་དང་ སྤུས་ཚད་ཅན་སྦེ་ ངེས་བརྟན་ 
བཟོ་ནིའི་འགན་ཁག་ཅིག་ཨིན།  
ས་ཆའི་ཆ་ཚད་བརྡ་དོན་སྡེ་ཚན་འདི་ ས་ཆ་ 
འཇལ་ནི་དང་ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་གནད་སྡུད་ཚུ་ 
རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་འགན་ཁུར་ཕོགཔ་ཨིན། 
ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ས་འཇལ་འདི་ཡང་ རྒྱལ་སྤྱི་ 
གནས་ཚད་དང་མཐུན་པའི་ འབྲུག་རེཨེཕ-༠༣
(ས་འཇལ་ཁུངས་གཏུགས་རིམ་ལུགས) ནང་ 
ལག་ལེན་འཐབས་ཨིན། 
ས་ཚབ་སོད་ནིའི་དོན་ལུ་དང་ ས་ཆ་བརྗེ་སོར་ 
བདག་དབང་སོད་ནི་ གླར་སོད་ ས་ཞིང་སྐལ་ 
བགོ་འབད་ནི་ ས་མཚམས་བཙུག་ནི་དང་ 
ངོས་འཛིན་ ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་ 
ཆ་འཇོག་འབད་ནི་ ས་ཆ་ལྷག་ཆད་ཀྱི་གནད་དོན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ཚུའི་ ས་འཇལ་ཞབས་ཏོག་ 
ཚུ་བྱིནམ་ཨིན། ཁུངས་དག་གི་ས་འཇལ་ དཔྱེ་ 
འབདན་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ (གཞུང་ལམ་དང་ 
ཁྲོམ་ལམ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟུམ) དེ་ལས་ 
གློག་མེ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་བརྡ་དནོ་སོད་ལེན་ 
ཆུ་གཡུར་ གཞན་ཡང་ ས་ཞིང་ལུ་ཕན་གནོད་ 
འབྱུང་ནི་ཨིན་མི་ལས་རིམ་གྱི་དོན་ལས་ ས་ 
འཇལ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། 
སྡེ་ཚན་གྱིས་ ས་ཆའི་་ཉོགསའཛིང་དང་ ས་ཆ་ 
ལྷག་ཆད་བསལ་ཐབས་ལུ་ འཕྲུལ་རིག་གི་ 
མཁས་རལ་དང་ ས་གནས་གཞུང་ལུ་ མི་ 
སོབས་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་བྱིནམ་ཨིན།  
སའི་ཇོ་བདག་ཚུ་ ཡངན་ ར་ཕན་གང་རུང་ལུ་ 
ས་འཇལ་ཞབས་ཏོག་དགོ་པ་ཅིན་ ཞུ་ཡིག་འབྲི་ 
ཤོག་ནང་བཀང་སྟེ་ཕུལ་དགོ ས་མ་འཇལ་བའི་ 
སྔ་གོང་ལས་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་གིས་ སྔོན་རྩིས་ 

བཏོན་ཡོད་པའི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ 
ཚང་གི་བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་སྡེ་ཚན་ནང་
བཙུག་དགོཔ་ཨིན། ཞབས་ཏོག་གི་འཐུས་དེ་ 
མཁོ་མངགས་ཡི་གུ་ནང་བཀོད་པའི་གནད་དོན་ཁ་
གསལ་དང་བསྟུན་ཏེ་ གྲོས་ཐག་བཅདཔ་ཨིན།  
ས་གནས་ཁར་ས་འཇལ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ས་ 
ཆའི་ཆ་ཚད་ས་འཇལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ གནད་སྡུད་ 
ནང་ ས་འཇལ་སྙན་ཞུ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ 
དུས་མཐུན་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ སའི་ཇོ་བདག་ 
ལུ་བརྡ་སོད་འབད་འོང།   
ས་ཆ་ཆ་ཚད་ཀྱི་ས་ཁྲ་ཚུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ 
དོན་ལུ་དགོཔ་འཐོན་པ་ཅིན་ ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ཚུ་ལུ་ 
སོད་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འཐུས་དངུལ་སོད་ 
ཐོག་ལས་སའི་ཇོ་བདག་གིས་ ཁོང་རའི་ས་ 
ཆའི་ས་ཁྲ་ཤོག་འདྲ་ ཡངན་ གློག་རིག་གི་ 
འདྲ་དགོ་རུང་འཐོབ་ཚུགས། 
མི་དམངས་ཀྱི་མཐའ་དོན་ལུ་  ལས་འགུལ་ 
འགོ་བཙུག་ནི་དོན་ལས་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་ 
གིས་རྒྱ་ཚད་སོམ་གྱི་ས་ཁྲ་ཚུ་མཁོ་མངག་འབད་ 
ཆོག 

དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ཚུ་གིས་ སའི་རོད་ཉོགས་ཀྱི་ 

བདེན་རྫུན་བསལ་ཐབས་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ 
སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་ ས་ཁྲ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ 
གོ་སྐབས་ཕུལཝ་ཨིན།  

སྡེ་ཚན་གྱི་གཏན་མཛོད་ཁང་ནང་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ 
སྤྱི་ལོ་༡༩༨༠ ལོ་གྲངས་ཀྱི་ས་ཁྲ་ངོ་མ་དང་ 
སྤྱི་ལོ་༡༩༩༠ ལས༢༠༠༠ ལོ་གྲངས་བར་ 
གྱི་ས་ཁྲམ་གསར་བཞེང་འབད་བའི་ས་ཁྲ་ཚུ་ 
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ གི་ཤུལ་མ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ 
བའི་ས་ཁྲ་བརྩིས་ཏེ་ རིམ་ཐོན་གསུམ་གྱི་ས་ 
ཁྲ་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན། ས་ཁྲའི་བཟོ་བསྐྲུན་གཅིག་གི་ 
ཤུལ་མའི་བཟོ་བསྐྲུན་ནང་ འཛོལ་བ་མེདཔ་སྦེ་ 
རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཡར་དྲག་བཏང་སྟེ་ཡདོ། 

ས་ཆའི་ཆ་ཚད་འབྲེལ་བའི་ས་འཇལ་་ཞབས་ཏོག 

ས་ཆེའ་ཆེ་ཚོད་ཀྱི་གོག་རིག་ག་ས་ཁ། 

བསན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ།  
ས་ཆེའ་ཆེ་ཚོད་བརྡ་དོན་སྡེ་ཚོན་གྱི་འགོ་འཛིན། 

བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨིང་: 325219/ 17411715 

ཤགོ་གྲངས་8 བམ་ཚོན་༡་པའ་ པརི་ཐངས་༡པ། 



ཨིན། བརྗོད་དོན་འབྲེལ་བའི་ས་ཁྲ་དང་ མངམ་ 
སྦེ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་བའི་ ས་ཆའི་དབྱིབས་ཀྱི་ 
ས་ཁྲ་ སོད་མི་ཚུ་ལུ་དགོ་པའི་ས་ཁྲ་ཚུ་ བསྡུ་ 
སྒྲིག་འབད་ཞིནམ་ལས་ ས་ཁྲའི་འབྲི་བཀོད་ཀྱི་ 
བ་རིམ་བསྒྲིག་སྟེ་ ས་ཁྲ་བཟོ་བསྐྲུན་འབདཝ་ 
ཨིན། ས་ཆའི་དབྱིབས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་ས་ཁྲ་ཚུ་ 
གློག་རིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ གློག་ 
རིག་གི་ས་ཁྲའི་འབྲི་བཀོད་ཀྱི་གནད་སྡུད་གསར་
བཟོ་འབད་ནི་ཡོད། བཀའ་རྒྱ་དང་ དུས་ཀྱི་ 
རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་  ས་མཚམས་ཀྱི་ས་ཁྲ་ 
དང་ རྒྱལ་སྤྱི་ས་མཚམས་ཀྱི་ས་ཁྲ་ཚུ་ཡང་ 
བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ཝ་ཨིན།  
ས་ཁྲ་རེ་རེའི་མཇུག་ལུ་དོན་ཁུངས་ཀྱི་ཨང་ཡིག་
རེ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་ལུ་གནས་ 
སངས་གྱུར་བ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་དང་འཁྲིལ་ 
གློག་རིག་གི་གནད་སྡུད་ནང་ཡང་དུས་མཐུན་བཟོ
་དགོ  འདི་བཟུམ་སྦེ་ ས་གནས་ཀྱི་གནས་ 
སངས་ལྟར་ གློག་རིག་ནང་ཡདོ་མི་གནས་ 
སྡུད་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་ཨིན།  
སྡེ་ཚན་གྱིས་ ས་ཁྲ་བཟོ་བསྐྲུན་མ་ཚད་ གཞུང་ 
གིས་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བདག་སྐྱོང་འབྲེལ་ 
བའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་ས་མཚམས་བསྒྲིགས་བཀོད་ 
འབད་དེ་ ས་ཆའི་མིང་ཚུ་ ཚད་ལྡན་བཟོཝ་ 

ཨིན། དུས་རྒྱུན་གྱི་ལཱ་འགན་ལས་ལྷག་པའི་ 
ལས་ཁུངས་གཞན་གྱི་ལཱ་འགན་དོན་ལུ་དང་ 
གཞན་ཡང་ ཚོང་མགྲོན་པའི་མཁོ་མངག་འཁྲིལ་ 
ཏེ་ ཚད་གཞི་ཆུང་བ་དང་ སོམ་གྱི་ས་ཁྲ་བཟོ་ནི་ 
ལཱ་ཚུ་འབདཝ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ དེ་ཚུ་གླ་ 
འཐུས་ཀྱི་ཐོག་ལས་འབདཝ་ཨིན། 
ས་ཁྲ་དང་ གནད་སྡུད་ལ་ལུ་ ཚོང་འབྲེལ་དོན་ལུ་ 
བཀག་ཆ་མེད་པར་ འཐབོ་ཆོག་ཆོག་སྦེ་བཟསོ་ 
ཡོད་མི་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཨིན།  
༡. བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ས་ཁྲ། 
༢. འབྲུག་གི་སའི་གནས་སངས་ཀྱི་ས་ཁྲ། 
༣. འབྲུག་གི་ལམ་འགྲུལ་མཐུད་འབྲེལ་ས་ཁྲ།  
༤. བརྒྱུད་འབྲེལ་ས་ཁྲ། 
༥. འབྲུག་གི་རྒྱུག་ཆུ་དང་གཙང་ཆུ་ཚུ་གི་ས་ཁྲ། 
༦. རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ས་ཁྲ། 
༧. རྐང་འགྲུལ་ལམ་གྱི་ས་ཁྲ། 
༨. རོང་ཁག་ས་མཚམས་ཀྱི་ས་ཁྲ། 
༩. རྒེད་འོག་ས་མཚམས་ཀྱི་ས་ཁྲ། 
༡༠. གཞན་གནས་དོན་འབྲེལ་བའི་ས་ཁྲ།  
 
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་རིག་པའི་གནས་སྡུད་ཀྱི་གཞི་རྟེན
་མཁོ་ཆས་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་གོང་ 
འཕེལ་གཏང་ནིའི་ལཱ་ཚུ་འབད་བའི་བསྒང་རང་ཡོད།  

ས་ཁྲ་བཟ་ོབསྐྲུན་སྡེ་ཚན། 

ས་ཁྲ་བཟོ་བསྐྲུན་སྡེ་ཚན་འདི་ ས་ཁྲ་ཚུ་བདག་ 
འཛིན་འཐབ་མི་ཨིནམ་མ་ཚད་ སྡེ་ཚན་གྱིས་ 
ས་ཁྲའི་ཐོན་སྐྱེད་སྣ་ཚོགས་དང་ དཔེ་དེབ་ དེབ་ 
ཆུང་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ དཔེ་རིས་བཀོད་དེ་ བཟོ་ 
བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།  
དེ་མ་ཚད་ ས་འཇལ་དང་ས་ཁྲའི་བཟོ་བསྐྲུན་དེ་ 
རྒྱལ་སྤྱི་ཁྱད་རིག་གི་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
ས་ཁྲའི་འཕྲུལ་རིག་གི་ལམ་སོན་དང་ ས་ཁྲའི་ 
བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ཁ་གསལ་ཚུ་ ཆ་འཇོག་དང་ 
བརམས་བསྒྲིགས་འབད་དེ་ ཕྱིར་སྤེལ་འབདཝ་ 
ཨིན། ཚད་གཞི་དང་ བསྒྲིག་བཀོད་མ་འདྲཝ་ 
ས་ཁྲ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་འཕྲུལ་རིག་གི་སྤུས་
ཚད་ཚུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ཡར་སེང་འབད་དོ་ 
ཡོདཔ་ཨིན།  
སྡེ་ཚན་གྱིས་ ས་ཁྲའི་གནད་སྡུད་རྒྱུན་སྐྱོང་ 
འབད་དེ་ དུས་མཚམས་ལུ་དུས་མཐུན་བཟོཝ་ 

རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་སྐབས་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ས་འཇལ་ཅ་ཆས། 

འཚོམ་གང་ག་གནས་ཕོགས་སོན་པའ་རིམ་ལུགས་འཕྲུལ་ཆེས 
(ཇ་པ་ཨིསིི) GPS 

ཇ་ཨིན་ཨིས་ཨིས་འཕྲུལ་ཆེས་(GNSS)  ས་འཇལ་བཟིོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཊོ་ཊལ་ཨིས་ཀྲི་ཤན་ལག་ལན་འཐབ་པའ་བསང་། 

ཤང་ཀརི་ཤརི་མ།  ས་ཁ་བཟིོ་བསྐྲུན་སྡེ་ཚོནགྱི་འགོ་འཛིན། 
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨིང་: 328177/ 17628031 
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ས་གཞི། ཤགོ་གྲངས་9 



ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ ས་ཆའི་དབྱིབས་འཇལ་ 
སྡེ་ཚན་གྱི་ལཱ་འགན་འདི་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་སྣ་ 
ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གནས་སྡུད་དང་བརྡ་དོན་ 
འཐོབ་ཐབས་ལུ་ དེང་སང་གི་འཕྲུལ་རིག་ལེགས་ 
ཤོས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ རྒྱལ་ཡོངས་འཛམ་ 
གླིང་ཡོངས་ཚད་ཀྱི་གནས་སྡུད་གཞི་བཙུག་གི་དོན
་ལས་ གཞི་གནས་ས་ཆའི་དབྱིབས་དང་ ས་ 
ཆའི་རྒྱ་ཚད་རྩིས་རིག་ བསྡུ་སྒྲིག་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་ 
འཐབ་ཨིན།   
འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཆ་མཉམ་ནང་ རྒྱལ་ 
ཡོངས་འབྲེལ་གཏུགས་འཐབ་གནས་གཞི་བཀོད་
དང་  ས་ཆའི་རྒྱ་ཚད་རྩིས་རིག་གི་ཚད་འཛིན་ 
འབྲེལ་མཐུད་ཡདོཔ་ཨིན། གཞན་ས་འཇལ་གྱི་ 
ལཱ་ཚུ་ཆ་མཉམ་ར་ གཞི་བཀོད་དང་ འབྲེལ་ 
མཐུད་འདི་གཉིས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་འབདཝ་ 
ཨིན། 
གནས་ཚད་མཐོན་བརྟན་ཁོད་སྙོམས་ཀྲིག་ཀྲིག་ཡོ
ད་པའི་མཐུད་འབྲེལ་དང་ གཏན་འཇགས་འབྲེལ་ 
གཏུག་འཐབ་སའི་་ས་སྒོ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ 
བལྟ་རོྟག་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་དེ་ གལ་ཆེ་ཤ ོ
ས་ཅིག་ཨིན།  

སྡེ་ཚན་གྱིས་ ས་ཆའི་དབྱིབས་འཇལ་དེ་གི་མ་ 
དོ་བར་ ས་ཆ་རིག་པའི་གནས་སངས་འཇལ་ནི་ 
དང་ རྡོ་ཁབ་ལེན་(Magnetic) ཚད་འཇལ་གྱི་ 
ལཱ་ཚུ་ཡང་འབདཝ་ཨིན།  
ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གནམ་ཐོག་ལས་ 
བཏབ་མི་པར་དང་ འཕྲུལ་གྱིས་བཏབ་མི་སྣང་ 
བརྙན་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནི་མེད། སྡེ་ཚན་གྱིས་ 
འཆར་གཞི་བརམས་ཞིནམ་ལས་ གནམ་ཐོག་ 
ལས་བཏབ་མི་པར་དང་ འཕྲུལ་གྱིས་བཏབ་མི་ 
སྣང་བརྙན་ཚུ་མཁོ་བསྒྲུབས་འབད་དེ་ ལཱ་གི་བ་ 
རིམ་ཚུ་འཐབ་ཨིན། ས་དབྱིབས་ཚུ་ཡང་ ས་ཁྲ་ 
བཟོ་བསྐྲུན་དོན་ལུ་ སྣང་བརྙན་ཚུ་ ཁྱད་སྣང་༢(2-
Dimensional) དང་ ཁྱད་སྣང་༣(3-
D i m e n s i o n a l )  གྱི་ཐོག་ལས་ 
ས་ཆ་རིག་པའི་གནས་སྡུད་ཚུ་བཅུད་ལེན་འབདཝ་
ཨིན།  
སྡེ་ཚན་གྱིས་ ས་ཁྲའི་ཚད་གཞི་༡:༢༥༠༠༠ དང་ 
༡:༡༠༠༠༠ཐོག་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་ 
མེད་པའི་ གཞི་རྟེན་ས་ཁྲ་བཟོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 
དུས་མཚམས་ལུ་ གཞི་རྟེན་ས་ཁྲ་དེ་ཚུ་ བསྐྱར་ 
ཞིབ་འབད་དེ་ ས་མཐུན་བཟོཝ་ཨིན།   

གཞི་རྟེན་ས་ཁྲ་ཚུ་བཟོ་བ་གིས་མ་ཚད་པར་ ཕྱི་ 
ཁའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ལས་འགུལ་གྱི་འབྲེལ་གནད་ 
དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་དང་ 
ལམ་འགྲུལ་མཐུད་འབྲེལ་ བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ 
གོང་འཕེལ་ ཁྲོམ་གྱི་འཆར་གཞི་ལ་སོགས་པ་ 
ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཡང་ ས་འཇལ་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ 
ཕུལཝ་ཨིན། 
དེ་བཟུམ་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཆ་མཉམ་ར་ ཁྱད་རིག་ 
ལཱ་གི་གནས་ཚད་དང་ ཁྱད་རལ་ སྤུས་ཚད་ 
ཚུ་ལྡནམ་སྦེ་ཕྱག་ཕྱིར་ཞུ་དོ། 
ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཡང་གོང་ཚད་རན་ཏོག་ཏོ་དང་ 
དུས་ཚོད་ཁར་མཇུག་བསྡུ་ཚུགས་ནི་དེ་གིས་ 
སོད་མི་ལས་འགུལ་དང་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ངལ་ 
རངས་དང་ ཡིད་ཆེས་འདྲོངས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན།  

Photo of geodetic control network 

ས་ཆའི་དབྱིབས་འཇལ་སྡེ་ཚན།  

PRS antenna at Bhur RDC, Gelephu 

ཚོ་རིང་དཔལ་འབོརི། ས་ཆེའ་དབབས་འཇལ་སྡེ་ཚོན་གྱི་འག་འཛིན། 
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨིང་: 324989/ 17140171 

ཤགོ་གྲངས་10 བམ་ཚོན་༡་པའ་ པརི་ཐངས་༡པ། 



གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ལས་རིམ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༧ 
ལུ་ དཔལ་མི་དབང་མངའ་བདག་འབྲུག་རྒྱལ་ 
བཞི་པ་མཆོག་གིས་ གཞི་གསར་གྱི་ལས་རིམ་ 
ནང་ ས་ར་ལས་མེད་མི་དང་ ས་ཆ་དུམ་གྲ་ཅིག་ 
ལས་མེད་མི་ ས་ནམ་འཚོ་སོར་རྩེ་རི་དང སང་ 
ཞིང་ལུ་བརྟེན་སོད་པའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ སའི་སྐྱིད་ 
སྡུག་གནང་ཡོད་པའི་འཕྲོ་མཐུད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཅིག་
ཨིན། དེ་ཡང་ ས་གཞི་དང་དབུལ་ཕོངས་གཉིས་ 
ཀྱི་བར་ ན་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་ལུ་ 
གཞི་ བཙུགས་གནང་ནུག ད་ལྟོའི་ལས་ 
རིམ་འདི་ ཧེ་མའི་ལས་རིམ་གྱི་སྙིང་སོབས་དང་ 
ཉམས་མོང་ ལུ་གཞི་བཟུང་ཐོག་ རྒྱལ་པའོི་ 
གཟིམ་དཔོན་ ཡིག་ཚང་བརྒྱུད་དེ་ མི་སེར་གྱི་ 
མཐའ་དོན་ལུ་ སྐྱིད་སྡུག་ཟེར་བའི་མངོན་ 
གསལ་ཅན་གྱི་དོན་ཚན་འབྲེལ་བའི་ལས་རིམ་ཅིག་
ཨིན།  
གཞིས་ཆགས་ལས་རིམ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་
རང་ འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་རྒྱུན་སྐྱོང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
དབུལ་ཕོངས་མར་ཕབ་འབད་ནི་དེ་ཨིན། ལས་ 
རིམ་མདོ་ཆེན་ཨོན་བསན་འཛིན་གྱིས་འགོ་འདྲེན་
འབད་དེ་  
ཕན་བདེ་རླབས་ཆེན་བཟང་པོའི་ལས་རིམ་འདི་ལག

་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ 
ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མངའ་འོག་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ 
གཞི་ཆགས་ལས་རིམ་གྱི་ཡིག་ཚང་འདི་ གཞི་ 
བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད། འདྲ་མཉམ་དང་དྭངས་ 
གསལ་ཅན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཐོག་ལས་ གཞི་ 
ཆགས་ལས་རིམ་འདི་  དོན་སྨིན་ཅན་དང་ 
འཇོན་དྲགས་ཅན་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དོན་
ལས་  ཐབས་ལམ་དང་ བ་སྒོའི་རིམ་པ་ཚུ་ 
ཡར་དྲགས་བཟོ་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ རྒྱལ་ 
ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ འབྲེལ་ 
ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་ གཞི་ 
ཆགས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ཡིག་ཆ་ཅིག་བསྒྲིགས་བཀོད
་འབད་དེ་ཡོད།   
ཐབས་བྱུས་དེ་གིས་ ས་གཞི་མེད་མི་དང་ མི་སྡེ་ 
དཔལ་འབོར་གྱི་སབས་ཉེས་པའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ 
གཞི་ཆགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དོན་
ལུ་ གཞི་བཀོད་བྱིནམ་ཨིན། དེ་གིས་ 
དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་པའི་སྡེ་ཚན་ ཡངན་ 
མི་ངོ་གཅིག་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ གཏན་འཁེལ་ 
བཟོ་ནི་དང་ གཞི་རྟེན་ཁེ་ཕན་འཐོབ་མི་ཚུ་གི་ 
དབྱེ་ཁག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ 
ག་དེ་སྦེ་བ་རིམ་འཐབ་ནི་ཨིན་ན་ 

གསལ་རི་རི་སྦེ་སོནམ་ཨིན། ད་རུང་ཡང་ 
དེ་ནང་ 
ལས་རིམ་གྱི་འོང་འབབ་བཟོ་ཚུགས་པའི་ཐབས་
ཤེས་དང་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་ཐབས་རིག་དང་ལཱ་འགན་ 
ལྟ་རོྟག་དང་དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་རྩིས་ཏེ་ 
འོས་འབབ་ལྡན་པའི་གཞི་ཆགས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ག
དམ་འཐུ་ཐབས་ལམ་དང་  
ས་ཆའི་རྒྱ་ཚད་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ གནས་ཡུན་ 
དེ་ལས 
གྲོགས་རམ་གྱི་དབྱེ་ཁག་ག་བཟུམ་སོད་ནི་ཨིན་ན
་གི་ཁ་གསལ་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།  

གཞིས་ཆགས་ལས་རིམ།  

ཨོན་བསན་འཛིན། མཁས་མཆེགོ 
(གཞིས་ཆེགས་ཀྱི་ལས་རིམ་གྱི་མདོ་ཆེན།) 

བརྒྱུད་འཕྲུན་ཨིང་:321475/ 17631310 

པདྨ་དགའ་ཚོལ་གྱི་ ས་གནས་ཁྱེ་ན་དང་ལུ་ གཞི་ཆེགས་ག་ས་ཁོངས་འགོ་དང་པ། 

ཤགོ་གྲངས་11 ས་གཞི། 



བམ་ཚོན་༡་པའ་ པརི་ཐངས་༡པ། ཤགོ་གྲངས་12 

ས་ཆའི་དབྱིབས་འཇལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ 
ནང་ ས་ཆ་སོངམ་སྦེ་ཡོད་པའི་གཞུང་དབང་ 
ནགས་ཚལ་ས་ཆ་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་བསྒང་ 
ཡོད། ལས་འགུལ་འདིའི་འཕྲལ་གྱི་དམིགས་ 
ཡུལ་འདི་  མི་སེར་གྱི་རང་དབང་ས་ཆ་ གཞུང་ 
གིས་ གོང་འཕེལ་ལས་དོན་ལུ་མཁོ་བསྒྲུབ་ 
གནངམ་ད་ དུས་ཚོད་ཁར་ས་ཚབ་སོད་ཚུགསཔ་ 
འབད་ནི་དང་ ཕུག་གི་དམིགས་ཡུལ་འདི་  
ཡོག་བཀལ་འབད་བཏུབ་པའི་ས་ཆ་ཚུ་ ཡུན་ 

བརྟན་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ས་ཆ་ཚུ་ 
གི་གནད་ཐོ་གཞི་བཙུག་འབད་ནི་ཨིན།  དེ་ནང་ 
བཀལ་སོད་འབད་བཏུབ་ ཡངན་ གོང་འཕེལ་ 
གཏང་བཏུབ་ འོས་མཚམས་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ 
ཀྱི་ས་ཆ་སོངམ་ཚུ་  ངོ་རྟགས་སོ་སོར་༢༥ ཡོད་ 
པའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་གནས་སྡུད་དང་བཅསཔ་  ས་ 
འཇལ་དང་ གནས་སངས་བདེན་དཔྱད་འབདཝ་ 
ཨིན། ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ དབང་འདུས་དང་ ཆུ་ཁ་ 
ས་རོ་ སྤུ་ན་ཁ་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ 

བསམ་རྩེ་ རྩི་རང་ གཞལམ་སྒང་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ 
རོང་ཁག་བརྒྱད་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནགས་ཚལ་ 
ས་ཆ་ཚུ་གི་ གནས་སངས་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་ 
མི་ས་འཇལ་འབད་ཚར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཡོངས་ 
བསོམས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནགས་ཚལ་ས་ཆ་ 
སོངས་པའི་རྒྱ་ཚད་ཨེ་ཀར་༦༠༠༠ལྷགཔ་ཅིག་ 
ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ གནས་སྡུད་དང་བཅསཔ་སྦེ་ས་ 
འཇལ་འབད་ཡི།  

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ 
‘འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་འཕྲུལ་རིག་སྤུས་ཚད་ལེགས་ཤོས
་དང་ ཁྱད་འཕགས་དྲག་ཤོས་ཡདོ་མི་ལག་ལེན་ 
འཐབས་སྟེ་ རོང་ཁག་༢༠ གི་ས་ཁྲམ་དག་དཔྱད་ 
འབད་དེ་ ས་མཚམས་ཀྱི་ཨང་རྟགས་བཀོད་དོན་ 
ལུ་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ ས་ཁྲམ་ 
སོ་སོར་དང་ ཐོ་བཀོད་ཀྱི་བ་རིམ་ཚུ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ 
བཟོ་ནི་དང་ དུས་མཉམ་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་དང་ 
དངུལ་འབྲེལ་ ཚོང་འབྲེལ་ལྷན་ཐབས་དོན་ལས་ 
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ང་བཅས་ཀྱིས་ མཁས་རིག་དང་ 
ཕན་ནུས་ཅན་ཅིག་གི་ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་ལམ་ལུགས་ར་
བརྟན་གོང་འཕེལ་གཏང་དགོ་པའི་” བཀའ་རྒྱ་ཟབ་ 
མོ་གནང་ཡི།  
གོང་གི་བཀའ་རྒྱ་ཟབ་མོ་ཕེབས་པའི་ཤུལ་ལུ་ 
འབྲུག་གཞུང་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ 
འབད་ནིའི་དོན་ལས་ འགྲོ་གྲོན་མ་དངུལ་ དངུལ་ 
ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༠༠ དེ་ཅིག་ཆ་འཇོག་གནང་ཡི། 
འགོ་ཐོག་གི་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ལོ་༣གྱི་ 
ནང་འཁོད་ ལས་འགུལ་འདི་མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་ 
སྦེ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ཟླ་༦པ་ལས་ 
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་༦ པ་ཚུན་ཚོད་ ལོ༥ གི་ནང་ 
འཁོད་ལས་འགུལ་མཇུག་བསྡུ་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་ 
ལོག་སྟེ་གནང་ཡི། 
 
རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ་གྱི་དམིག
ས་ཡུལ་གཙ་ོབ།ོ 
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མི་དབང་མངའ་ 
ཞབས་ཀྱི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་དུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ 
ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་
ཐབས་ལུ་ གཤམ་འཁོད་གནས་དོན་ཚུ་གཞི་ 
བཙུགས་འབད་ཡི། 
༡.  ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ གྱུར་ 

ལྡོག་མེད་པར་ཐེངས་གཅིག་ལུ་བརྟག་བརྟ
ན་འབད་བསལ་ཐབས་དང་ མི་དབང་ 
མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཕན་བདེ་
བྱིན་རླབས་ཆེ་བའི་ཐུགས་དནོ་དགོངས་བ
ཞད་བསྒྲུབ་ནི། 

༢.  འཛོལ་བ་མེད་པར་ བོླ་གཏད་ཚུགས་ 
པའི་རྟག་བརྟན་ས་ཆའི་བརྡ་དོན་ལམ་ལུག
ས་གཞི་བཙུག་འབད་ནི། 

༣.  ས་ཆའི་གནས་ཡུན་དང་ བདག་དབང་ 
གི་ཉེན་སྲུང་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི།  

༤. བརྡ་དོན་སོད་ལེན་འཕྲུལ་རིགས་ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་ ས་ཆ་སོད་ལེན་གྱི་རིམ་ 
ལུགས་ཚུ་འཕྲུལ་རིག་ཐོག་ལས་སོད་བཏུ
བ་བཟོ་ནི། 

༥.  ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ 
ཡར་དྲག་གཏང་ནི།  

༦. གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་གྱི་རྒྱབ་བསྐྱོར་ལུ་ 
གནད་དོན་མང་རབས་ཀྱི་ལས་དོན་ལུ་ཕན
་པའི་ས་ཆའི་ཆ་ཚད་གཞི་བཙུག་འབད་ནི། 

 
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་
ལུ་གཞི་འཛིན་མཛད་དེ་ རོང་ཁག་ ༡༠ 
ནང་ལུ་ ས་ཁྲམ་འཆང་མི་ ༧༥༤༦༨ ལུ་ 
ས་རྒྱ་ཨེ་ཀར་ ༧༥,༣༢༧ དེ་ཅིག་ 
སའི་སྐྱིད་སྡུག་གནང་ཡི།  དེ་གི་ཡང་མ་ཚད་ 
མི་དབང་མཆོག་གིས་ ས་ཐེབ་ཀྱི་རིན་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡,༡༠༤.༡༤༠  གཞུང་ལུ་ 
སོད་མ་དགོཔ་སྦེ་དགོང་ས་ཡངས་བཀྲིན་བསྐྱ
ངས་གནང་ཡི། 
 
འཕྲོ་མཐུད་དེ་ཤུལ་མར་གཟིགས།.  

རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་སྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ། 

ས་ཁྲམ་གསརཔ་བསྡུ་སྒྲིག་ཟེར་མི་འདི་ འགོ་དང 
པ་ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ས་ཁྲ་བཟོ་སྟེ་ ས་འཇལ་ 
གྲུབ་འབྲས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ས་ཁྲམ་གསར་ 
བཞེང་འབད་དེ་ཡོད་མི་ལུ་གོ། དེ་བསྒང་ ས་ཁྲམ་ 
དང་ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ས་འཇལ་ས་ཁྲ་ཚུ་གོ་ 
མཐུན་བཟོ་ཡི། རོང་ཁག་༢༠ ཆ་མཉམ་གྱི་ 
ས་ཁྲམ་གསརཔ་བསྡུ་སྒྲིག་གི་ལཱ་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༨ 
ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ལུ་ 
མཇུག་བསྡུ་ཚུགས་ཅི། 
ས་ཁྲམ་གསརཔ་བསྡུ་སྒྲིག་གི་སྐབས་ལུ་ ས་ 
གནས་ལུ་བཟའ་སོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་སའི་རྒྱ་ཚད་
འདི་ ཁྲམ་ནང་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་སའི་རྒྱ་ 
ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོདཔ་བདའ་ཟུན་ཞིནམ་ལས་ 
ས་ཐེབ་དང་ དེའི་རིན་དངུལ་གཞུང་ལུ་ཕུལ་ 
དགོཔ་འདི་ ཨུ་ཚུགས་ཅན་དང་ རོད་ཉོགསཅན་ 
གྱི་གནད་དོན་ལུ་གྱུར་ཡདོ། ཁྲམ་ནང་ཡོད་པའི་ 
སའི་རྒྱ་ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་ ས་གནས་ལུ་བཟའ་ 
སོད་འབད་དེ་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་འདི་ལུ་ 
ས་ཐེབ་རྩིསཝ་ལས་ སའི་ཁྲིམས་ཡིག་གི་ 
དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལཝ་ད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཆ་ 
ནང་ཧམ་འཛུལ་འབད་བའི་གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན།  
 
རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་སྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ། 
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༢༤ ལུ་ 

Alienable & Disposable Land 

ཚོ་དབང་རྒྱལ་མཚོན། མདོ་ཆེན། 
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨིང་:325274/17140455  



ཤགོ་གྲངས་13 བམ་ཚོན་༡་པའ་ པརི་ཐངས་༡པ། 

གནང་ཡི།  

མི་དབང་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ དྲགོས་ 
སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ་མཆོག་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ 

དྲགོས་སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ་མཆོག་ སྤྱི་ལ ོ
༢༠༠༧ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་གཞི་བཙུགས་དང་འ
བྲེལ་དྲུང་ཆེན་དང་པ་སྦེ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་ཡོད།  
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡང་ ལོ་དེ་ནང་ར་ 
འབྲུག་གི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མ་ 
ཆ་འཇོག་མཛད་དེ་ གཞི་བཙུགས་མཛད་གནངམ་ 
ཡོདཔ་ཨིན།  དྲགོས་མཆོག་གིས་ ལོ་ངོ་དྲུག་ 
དང་ ཕྱེད་དེ་ཅིག་ལྷན་ཚོགས་ནང་ཕྱག་ཞུས་པའི་ 
ཤུལ་ལུ་ འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་གི་ཁྲི་འཛིན་ 
སྦེ་གནས་སོར་གནང་སྟེ་  ཡིག་ཚང་གསརཔ་ 
ནང་ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༤/༢༠༡༤ ལུ་འཛུལ་ཞུགས་ 

ཧེ་མའི་དྲགོས་དྲུང་ཆེན་ལུ་ཁ་བྲལ་གྱི་ལེགས་སནོ། 

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ནང་ 
ལྷུན་རྩེ་རོང་ཁག་ལས་ཨིན་མི་  ངོ་མིང་ སྐལ་ 
བཟང་ཕུན་ཚོགས་འདི་  གནས་ཡུན་རིང་ཤོས་ 
སྦེ་ཞི་གཡོག་ནང་ཕྱག་ཞུས་མི་ མི་ངོ་གཅིག་ 
ཨིན། སྤྱི་ལོ་༡༩༧༣ ལུ་ ཞི་གཡོག་ནང་ 
འཛུལ་ནུག  ཁོ་གིས་ དད་དམ་ལྷོད་མེད་ཀྱི་ 
སྒོ་ལས་ གཞུང་ལུ་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུས་བའི་ཤུལ་ལུ་   
སྒྲིག་ལོ་ཚང་སྟེ་  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་༧ པའི་ 
ཚེས་༡༥ལུ་  ས་ཁྲམ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ 
གྱི་གོ་གནས་ལས་དགོངས་ཞུས་གནང་སྟེ་  ད་ 
རེས་ཡིག་ཚང་འདི་ནང་ འཕྲོ་མཐུད་འབད་རང་ 
ཁ་འབགཔ་གི་ལཱ་གཡོག་ཐོག་ལུ་ཕྱག་ཞུ་བའི་བསྒ

ཡིག་ཚང་ནང་གནས་ཡུན་རིང་ཤསོ་འབད་ཕྱག་ཞུས་ མི་ངོ་། 

ང་ཡོད།  
ཧེ་མ་ ས་ཁྲམ་ཡིག་ཚང་འདི་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ 
ཁག་གི་མངའ་འོག་ལུ་སོདཔ་ད་  སྡེ་རིམ་དྲུང་ 
ཡིག་འོག་མའི་ལཱ་འགན་ཉམས་ཆུང་ཅིག་ལས་འགོ

་བཙུགས་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུས་ནུག ཁོ་གིས་ ལཱ་ 
གཡོག་གི་གནས་ཡུན་ནང་ ས་ཁྲམ་ཐོ་བཀོད་ 
ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་ རིམ་གྱུར་ནང་ གལ་ 
གནད་ཆེ་བའི་ཕན་འདེབས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་འབད་དེ་ 
ཡོདཔ་ཨིན། ཁོ་རའི་ལཱ་རོགས་འགོམ་ཚུ་ལུ་ 
ཡང་དག་གི་སོབ་སནོ་པ་དང་ གྲོས་བསྟུན་པ་ 
བམས་བརྩེ་ཅན་གྱི་འགོ་དཔནོ་ དེ་ལས་ 
ཀུན་དང་འཆམ་པའི་མི་ངོ་ཅིག་ཨིན། ཁོ་ར་ 
ཡོངས་བསྒྲགས་ལུ་ སབོ་སྐལ་བཟང་ཟེར་  
མི་ག་ར་གིས་ངོ་ཤེསཔ་ཅིག་ཨིན་ དོ་ཅི་ 
ཁོ་ར་སྐྱེས་ལོ་༥༩ ལངམ་ཨིན་མས། 

ཀྱི་དྲུང་ཆེན་སྦེ་བཞུགས་པའི་རིང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ 
༢༠༠༨ལུ་བཀབ་གཟན་རལཔ་མེད་པའི་བུ་ར་ 
དཀརཔོ་དཔའ་རྟག་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ 
ལུ་བུ་ར་དམརཔོ་ གཉིས་སྐལ་མའི་བདག་ 
རྐྱེན་གྱི་གོ་གནས་གནང་ཡོད།  

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་
དཔོན་དང་ འགོ་གཡོགཔ་ཆ་མཉམ་གྱིས་རང་ 
དྲགོས་ལུ་བཀྲིན་དགའ་འཚོར་དང་ བཀྲིས་ 
ལེགས་སོན་ཚུ་ཞུས་ཡི།  

 



ཤགོ་གྲངས་14 བམ་ཚོན་༡་པའ་ པརི་ཐངས་༡པ། ཤགོ་གྲངས་14 བམ་ཚོན་༡་པའ་ པརི་ཐངས་༡པ། 

ང་བཅས་ཡག་ཚོང་ག་ཡོངས་འབྲེལ་འཆེརི་སོ་: 
www.nlcs.gov.bt 

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ཟླ་༣ པའ་ཚོས་༢༡ ལུ་ཡག་ཚོང་ས་ཁོངས་ནང་སོ་ཤུང་བཙུགས་ཡོདཔ། 

རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་ལྷན་ཚགོས། 
ཕིམ་ཕུག ཀ་དབང་བང་ས། 
ཡིག་གྲེམ་ཨང་. 142 

བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ +975-02-321217/328181 
སདོ་ཁྲལ་གོང་ཡང་ཨང་: 152 





འབྲུག་གི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་སྤྱི་ལ་ོ༢༠༠༧་ཅན་མ། 
འབྲུག་གི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༠༧་ ཟླ་༦ པའི་ཚེས༢༧ ལུ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འགུ་ཆེན་མོའི་ 
ཚོགས་ཐེངས་༨༧ པའི་ནང་ཆ་འཇོག་མཛད་གྲུབ།  
 
དནོ་ཚན་༡༦ ཕྱག་བཞག་ས་ཁྲམ་ ཡངན་ ཁྲམ་ཟོར་མི་འདི་ དབང་ཁྱབ་ཅན་གྱི་མི་ངོ་ཅིག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ 

ས་ཆ་འཆང་ནིའི་དབང་ཚད་ཧྲིལ་པོར་ཡདོ་པའི་ཡིག་ཆ་ཅིག་ཨིན།  
 
དནོ་ཚན་༢༣ ལྷན་ཚགོས་ཡིག་ཚང་ ཡངན་ དེའི་དབང་ཚད་སོད་ཡདོ་པའི་ལས་སྡེ་གིས་ སའི་ཇོ་བདག་ལུ་ 

ཁོ་རའི་ས་ཆ་ཁྲམ་ནང་ཐ་ོབཀོད་འབད་དེ་ཡདོ་པའི་  འདྲ་དང་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་ལག་ཁྲམ་སོད་དགོ 
ཁོ་རའི་ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ས་ཁྲ་གི་འདྲ་ཚུ་ཡང་ ལག་ཁྲམ་འདི་དང་གཅིག་ཁར་སྦྲགས་ཏེ་སོད་དགོ།  

  
དནོ་ཚན་༧༡ སྐྱིད་སྡུག་དང་ གཞི་གསར་གྱི་ས་ཆ་གནང་ནི་འདི་ འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གི་ཁྱད་དབང་ཨིན།  
 
དནོ་ཚན་༡༣༧ ཁྲམ་ནང་ སྐྱིད་སྡུག་ ཡངན་གཞིས་གསར་གྱི་ས་ཆ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ས་ཆ་དེ་ ས་ཆ་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ 

ལོ་ངོ་༡༠ ཚུན་གྱི་རིང་ཉོ་བཙངོ་འཐབ་མི་ཆོག། 
 
དནོ་ཚན་༢༩༩(ཅ) གཞུང་དང་སྒེར་དབང་གི་ས་ཆ་ནང་ཧམ་འཛུལ་འབད་མི་ མི་ངོ་དེ་ ཉེས་པ་ཡང་ཕྲའི་གནོད་ 

འགེལ་གྱི་ཉེས་སྐྱོན་གྲངས་སུ་བརྩི་ཞིནམ་ལས་   འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
བཙོན་ཁྲིམས་ཕགོ་ནི་ཨིན།   

ཁྱོད་རའི་སའི་ཁྲིམས་ཡིག་མཁྱེན་གནང་། 


