
 

 

 

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཟླ་གསུམ་དུས་དེབ།    སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ4་ལས་ཟླ6པ་ཚུན། བམ་ཚོན་3པའི་ པར་ཐེངས་2པ། 
 

དཀར་ཆག 
བློ་ལུ་བཟུང་ཚུགས་པའི་གནས་སྐབས་ 
དྲག་ཤློས་སྐོར།   

ཤོག.གྲངས་ 
༢ 

གཞལམ་སྒང་རློང་ཁག་ནང་ རྒྱལ་ 
ཡློངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ཐེངས་༢པ 
མཇུག་བསྡུ་ཡློདཔ། 

ཤོག.གྲངས་ 
༤ 

འབྲུག་གི་སབ་ཁྲའི་དཔེ་དེབ་འགོ་དང་
པ་གསར་བཏློན་མཛད་གནང་ཡློདཔ། 

ཤོག.གྲངས་ 
༧ 

ཇའི་ཀ་ལས་འགུལ་གྱི་བར་མཚམས་
བསྐྱར་ཞིབ། 

ཤོག.གྲངས་
༡༡ 

ས་གཞི། 
“དེགའི་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གནས་དེོན་ལུ་རན་ཐེང་ཆ་བའི་ས་གཞི་དེ་ཉེན་སྲུང་འིབདེ་དེོ།” 

སྤྱིར་བཏང་གི་བསམ་གཞི།  
པདྨ་ཚེ་དབང་ དྲུང་ཆེན། 
རློང་ཁའི་རློམ་སྒྲིག་སྡེ་ཚན། 
རློམ་སྒྲིག་པ། དགུང་སངས་དབང་འདུས སྲིད་འཆར་སྡེ་ཚན།  
ཞུན་དག་པ། སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚློགས། གཙློ་འཛིན་བགྲེསཔ། 

སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ཚེས༢༣ ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེ་མཆོག་གིས་ བསམ་ལྗོངས་རློང་ཁག་ 
ཇོ་མློ་གཙང་ཁ་ གླང་ཆེན་ཕུག་རྒེད་འློག་གི་ ཟླ་བ་ཐང་གཡུས་ཚན་ནང་ གཟིགས་བསྐོར་གནང་ཡི། 
ཟླ་བ་ཐང་འདི་ རྒྱལ་ཡློངས་གཞི་ཆགས་ལས་རིམ་ཐློག་ལས་ གླང་ཆེན་ཕུག་དང་ གསེར་ཐིག་ ལའུ་རི་ 
རྒེད་འློག་ཚུ་ལས་ ཁྱིམ་གུང་པ་༣༡ ལུ་འཚློ་བའི་གནས་སྟངས་གསརཔ་ བྱིན་ཡློད་སའི་གཡུས་ 
ཚན་གསརཔ་ཅིག་ཨིན། མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གིས་ ཁེ་ཕན་ཐློབ་མི་ཚུ་ལུ་. ས་ཆའི་སྐྱིད་སྡུག་ 
གནང་ཡློདཔ་ཨིན།               གོང་གི་སྐུ་པར་འདི་ ཀུན་གསལ་ལས་བཏློན་ཡློདཔ། 

སྤྱི་ཚེས་༦/༦/༢༠༡༦ ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ས་ཁྲམ་འགོ་དཔློན་གཙློ་འཛིན་ 
ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ ཕུན་ཚློགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་འློག་གི་ ཁྲོམ་རྙིང་གི་ 
ཁྲམ་གྲངས་༡༩༦ དང་ ཨམ་མློ་ཆུ་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཁྲམ་གྲངས་༥༨  
བཅས་ཁྲོམ་སྡེའི་ས་འཇལ་པ་ པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་ལུ་རྩིས་སློད་འབད་ 
ཡློད། ལག་ཁྲམ་ཚུ་ཡང་ ས་ཆ་ཆད་ལྷག་གི་དཀའ་ངལ་མེད་ 
པའི་ས་ཚན་ཚུ་ རྐྱངམ་ཅིག་རྩིས་སློད་ཡློདཔ་ཨིན།   
ཁྲོམ་རྒྱ་བསྐྱེད་ནང་ཚུད་མི་ས་ཁོངས་ཚུ་དང་ གྲམ་ཌཱ་ར་དང་ 
རིན་ཆེན་ལྡིང་ དེ་ལས་ པད་ཀར་ཞིང་གི་ས་གནས་ས་ཁོངས་ 
ནང་གི་ལག་ཁྲམ་གསརཔ་ཚུ་ སྤྱི་ལློ་༢༠༡༥ ནང་ རྩིས་སློད་ 
འབད་ཚར་ཡློདཔ་ཨིན།   
ཁྲོམ་རྙིང་ནང་གི་ཁྲམ་༢༦༡ དང་ ཨམ་མློ་ཆུ་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཁྲམ་ 
༣༨དེ་ཅིག་ལུ་ གཞུང་ས་ནང་བཟློ་རྩིག་་རྐྱབ་ཡློད་མི་དང་ ས་ 
འཇལ་སྐབས་ ས་ཇོ་མ་ལྷློད་མི་ཚུ་གི་གནད་དློན་ལས་བརྟེན་ཏེ་ 
ངང་འཐེན་འབད་ལུས་ཡློད།    

ཕུན་ཚློགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ ལག་ཁྲམ་གསརཔ་སློད་ཡློདཔ། 

ཁྲོམ་སྡེ་ས་ཆ་ཐློ་བཀོད་འགོ་དཔློན་གཙློ་འཛིན་འློགམ་གིས་ ཕུན་ཚློགས་གླིང་གི་ལག་ 
ཁྲམ་གསརཔ་ཚུ་རྩིས་སློད་འབད་པའི་བསྒང་། 



རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ལས་རིམ་ནང་ གསུང་བཤད་གནང་མི་སྐུ་མགྲོན༢པ། 
བམ་ཚོན་༣པའི་ པར་ཐེངས་༢པ། ཤགོ་གྲངས་2 

 

སྤྱི་ཚེས་༢༠/༥/༢༠༡༦ ལུ་ ལྷན་ཚློགས་ཡིག་ 
ཚང་གིས་ འབྲུག་རྒྱུ་ནློར་གཞི་བཟུང་གི་བཀོད་ 
ཁྱབ་གཙློ་འཛིན་ དྲགོས་ཀརྨ་འློད་ཟེར་ རལ་གྲི་ 
མཆོག་ རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ལས་རིམ་ནང་ 
གསལ་བཤད་གནང་མི་སྐུ་མགྲོན་༢པ་སྦེ་ 
ཞུ་ཡློདཔ་ཨིན།  

དྲགོས་མཆོག་གིས་ ལློ་ངོ་༢༧ གྱི་ རིང་ལུ་ 
འགན་གནས་ཁྱད་ཆོས་སྣ་ཚློགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ར་ 
བ་གསུམ་ལུ་ཕྱག་ཞུས་ཡློདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ 
ཉམས་མློང་ཐློག་ལས་ འབྲུག་རྒྱུ་ནློར་གཞི་བཟུང་ 
གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་སྐོར་ལས་གསུང་བཤད་
གནང་ཡི།  

དྲགོས་ཀྱིས་གསུངས་མི་ནང་ འབྲུག་རྒྱུ་ནློར་གཞི་ 
བཟུང་འདི་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ཕན་བདེ་ལུ་དམིགས་ 
ཏེ་ སྤྱི་ལློ་༢༠༠༧ ཟླ་༡༡ ལུ་ གནང་བའི་ 
རྒྱལ་པློའི་བཀའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ འབྲུག་རྒྱལ་ 
གཞུང་གི་ཚློང་བསྒྲགས་ཡན་ལག་སྦེ་གཞི་བཙུགས
་མཛད་གནང་གནངམ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི། དེ་ 

འབད་ གཙུག་སྡེ་གཞི་བཙུུུགས་མཛད་དགོ་མི་དེ་ 
ཡང་ འབྲུག་གི་མི་སེར་ཚུའི་ཡུན་རིང་གི་མཐའ་ 
དློན་ལུ་" ད་ལློ་ཡློད་མི་དང་མ་འློངས་པའི་མ་ར་ 
བཙུག་བཞག་བདག་བཟུང་འབད་དེ་འཛིན་སྐྱོང་ 
འཐབ་ནིའི་དློན་ལུ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཡི།   

བཀའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲུག་རྒྱུ་ནློར་གཞི་ 
བཟུང་གིས་ སྤྱང་རིག་ཅན་སྦེ་མ་ར་གཞི་བཙུགས་ 
འབད་དེ་ འབྲུག་པའི་མི་རབས་ག་ར་གི་དློན་ལས་ 
རྒྱལ༌ཡློངས༌ཀྱི༌རྒྱུ༌དངོས༌ཚུ་ཉེན༌སྲུང༌འབད༌དེ༌ཡར༌

འཕར༌གཏང༌དགོཔ༌ཨིན༌མས། དེ་མ་ཚད་ མགུ་ 
རྙོག་ལམ་ལུགས་ ཀྱི་བྱ་སྒོ་ཚུ་བཤློལ་བཞག་སྟེ་ 
སྲིད་དང་ཐ་དད་བཟློ་ཐློག་ལས་ ལས་འཛིན་ཚུ་ 
ནང་ ལས་འཛིན་གྱི་དབང་འཛིན་ལམ་ལུགས་ 
ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ལུ་ཡང་དམིགས་གཏད་སྐྱེདཔ་
ཨིན་ཟེར་གསུངས་གནང་ཡི། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ 
མི་ངོ་ཚུ་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ལཱ་ 
འགན་དང་འཁྲིལ་བའི་ འློས་འབབ་ལྡན་པའི་མི་ 
ངོམ་བསྐོས་ཐློག་ གཟེངས་འཐློན་གྱི་ལམ་ལུགས་ 
ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་ཡང་ཨིནམས།    
 
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གཞུང་གིས་དབང་བའི་ཚློང་སྡེ་ 
སློམ་ཤློས་ཅིག་ འབྲུག་རྒྱུ་ནློར་གཞི་བཟུང་རྐྱངམ་ 
ཅིག་ར་ཨིནམ་ད་ དེ་ལུ་ བཟློ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ 
དང་ ནུས་ཤུགས་ རང་བཞིན་ཐློན་བསྐྱེད་ 
དངུལ་འབྲེལ་ བརྒྱུད་འབྲེལ་ མཁའ་འགྲུལ་ 
ཚློང་འབྲེལ་ དེ་ལས་ འགུལ་མེད་རྒྱུ་ནློར་བཅས་ 
ཀྱི་ཚློང་སྡེ་༢༠ནང་བགོ་བཤའ་འཆང་ཡློདཔ་ཨིན།. 

དྲགོས་ ཀརྨ་ འློད་ཟེར་ རལ་གྲི། 

བློ་ལུ་བཟུང་ཚུགས་པའི་གནས་སྐབས་དྲག་ཤློས་སྐོར།   

རིག་རལ་མཁས་མཆོག་ ཇ་ཡ་སིམ་ཧཱ་དང་ ལྷན་ཚློགས་ཡིག་ཚང་གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ། 

སྤྱི་ཚེས་༡/༦/༢༠༡༦ ལུ་ ལྷན་ཚློགས་ཡིག་ཚང་ 
གིས་ བློར་བཟུང་ཚུགས་པའི་རིག་རལ་མཁས་ 
མཆོག་ཅན་ཨིན་མི་ ཇ་ཡ་སིམ་ཧ་དེ་ ཡིག་ 
ཚང་གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ཁོ་རའི་བློར་བཟུང་ཐབས
་ལམ་ཚུ་བརྗེ་སློར་འབད་བ་མགྱོནམ་སྦེ་འབློ་ ཡི།   
 
རྒྱ་གར་གྱི་མཁའ་འགྲུལ་དམག་སྡེ་འགོ་འཁྲིདཔ་
ཇ་ཡ་སིམ་ཧ་དེ་  རིག་རལ་སློང་བརྡར་བྱིན་མི་ 
དྲག་ཤློས་ཨིན་མས། ཁོ་གིས་ འཛམ་གླིང་ཐློ་ 
དེབ་ནང་ཚུད་པའི་ དྲག་ཤློས་ཀྱི་གྱངས་ཁ་༡༤ 
ཐློབ་ཡློད་མི་དེ་ མི་ངོམ་གཅིག་གི་མཐློ་ཤློས་ 
ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ ལློ་ངོ་༢༠ལྷག་ཙམ་ ཤེས་ 
རིག་དང་ མཁའ་འགྲུལ་གྱི་དམག་སྡེ་གོང་ 
འཕེལ་དང་ སློང་བརྡར་ནང་ཉམས་མློང་ཡློདཔ་ 



ས་གཞི། ཤགོ་གྲངས་3 
ཨིན་མས།  
 
ལས་རིམ་དེ་ནང་ ས་ཆ་ཐློ་བཀོད་འགོ་དཔློན་དང་ 
ས་འཇལ་འགོ་དཔློན་ ས་ཆ་ཐློ་བཀོད་ལས་རློགསཔ་ 
དེ་ལས་ བདག་སྐྱོང་པ་ཚུ་རྩིས་ཏེ་ དུས་རྒྱུན་གྱི་ 
ལཱ་ནང་ ཨང་གྲངས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ལས་ 
བྱེདཔ་༥༠ལྷགཔ་ཅིག་གིས་བཅའ་མར་གཏློགས་ཅི། 
ས་ཆ་ལྷན་ཚློགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་མ་ཤློས་རང་ 
དཔེར་ན་ ཁྲམ་དང་ ཞིང་ཨང་ མཚམས་རྟགས་ 
ཨང་ལ་སློགས་པའི་ཨང་གྲངས་མངམ་སྦེ་ལག་ 
ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཐློནམ་ལས་ ལཱ་དང་འབྲེལ་ 
བའི་ཨང་གྲངས་བློར་བཟུང་ནིའི་གཞི་རྟེན་ཐབས་ 
ཤེས་ ཤེས་དགོཔ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡློད།  
  
རིག་རལ་མཁས་མཆོག་ཇ་ཡ་སིམ་ཧ་གིས་ ཨང་ 

ཡིག་ག་དེ་ཅི་ར་ཡློད་རུང་ ཨང་གྲངས་ཚུ་སེམས་ 
ཁར་བཞག་ཚུགསཔའི་ རིག་རལ་ཡར་དྲག་གི 
སེམས་འཆར་ཐབས་ལམ་ཚུ་ གཤམ་འཁོད་ 
བརྗོད་གདངས་ཀྱི་ བརྡ་ཡིག་ལག་ལེན་འཐབ་ 
དགོཔ་ཤེས་བཅུག་ཅི།  
1=  t, d 6=  J, ch, sh 
2=  n  7=  k, c, g 
3=  m  8=  f , v 
4=  r   9=  p, b 
5=  L  0=  z, s 
ཨང་རེ་རེ་ལུ་གོང་གི་བརྗོད་གདངས་བརྡ་ཡིག་ཚུ་
ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རང་གི་སེམས་ཁར་བརྡ་ 
ཡིག་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཚིག་གཅིག་བཟློ་སྟེ་ 
སྲུང་བཟློ་བ་ཅིན་ ཨང་ཡིག་སེམས་ཁར་བཞག་ 
ཚུགས་ཟེར་བཤད་ཅི། སྲུང་དང་ འཁྲིལ་བའི་ 

མི་གི་སེམས་ཁར་པར་རིས་ཤར་ཚུགསཔ་ལས 
སེམས་ཁ་ལུ་པར་རིས་ དཔྱད་རིག་གཏང་ནི་ 
དེ་འཇམ་ཏློང་ཏློ་ཨིནམ་ལས་ པར་ལུ་བརྟེན་ 
ཨང་གྲངས་ཚུ་བློ་ལུ་བཟུང་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།  

སྤྱིར་བཏང་ ང་བཅས་ར་འགྲོ་བ་མི་ཚུ་གིས་ 
མི་ཚེ་ནང་ཀླདཔ་རྒྱ་ཆ་མཐློ་ཤློས་༡༠ ལས་ 
བརྒལ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མེདཔ་ལས 
ལག་ལེན་ཡློངས་རློགས་སྦེ་མ་འཐབ་ཚུན་ 
དེ་གི་ནུས་པ་མི་ཤེསཔ་ཨིན་མས། སང་བ་ 
འབད་བ་ཅིན་ མ་ཤེསཔ་ག་ནི་ཡང་མེད་ཟེར་ 
སླབ་དློ་བཟུམ་ ཁོ་གིས་སྟློན་མི་ཨང་གྲངས་བློ་ 
ལུ་བཟུང་ཐངས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ 
ཨང་ཡིག་སེམས་ཁར་བཞག་ཚུགས་ནི་ལུ་ཕན་
པ་འློང་ཟེར་གསུངས་གནང་ཡི།  

མཁའ་རི་ཕུག་དང་ གྲམ་དྲ་ར་གི་རྒྱབ།  
ཕུན་ཚློགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་འློག་གི་མཁའ་རི་ཕུག་དང་ 
གྲམ་དྲ་ར་རྒྱབ་ཀྱི་ས་གནས་ས་ཁོངས་༢ ནང་ ཡློད་ 
པའི་ས་ཚན་ཚུ་གིི་ས་མཚམས་གཅོད་ནིའི་ལཱ་དེ་ སྤྱི་ 
ལློ་༢༠༡༦ ཟླ་༥ པ་ནང་མཇུག་བསྡུ་ ཡློད།  
 
མཁའ་རི་ཕུག་གི་ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་དེ་ 
ཀར་བེ་ཀྲར་གྱི་གདློང་ཕྱློགས་ལུ་ཨིནམ་མ་ཚད་ དེ་ 
ནང་ཡློངས་བསློམས་ས་རྒྱ་ཨེ་ཀར་ ༩༡.༥༥ དང་ 
ས་ཚན་གྲངས་༨༠  ཁྲམ་འཆང་མི་གྲངས་ 
༢༣ཡློདཔ་ཨིན། དེ་ལས་ ཨེ་ཀར་༥༢.༡ 
ནང་ས་ཚན་བསློམས་༢༧ འདུག  གོང་འཕེལ་གྱི་ 
དློན་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་སའིི་རྒྱ་ཚད་ 
ཨེ་ཀར་༤༡.༡༦ ལས་མེདཔ་ད་ གཞན་ས་ཁོངས་ 
ཚུ་གྱེན་གཟར་དྲག་ཌི་གརི་༥༠ ལས་ལྷག་ཨིན་མས།  
 
གྲམ་དྲ་ར་གི་རྒྱབ་ཀྱི་ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་
དེ་གིས་ སའི་རྒྱ་ཚད་ཨེ་ཀར་༦༧.༨༧ ཁྱབ་ཡློདཔ་ 
ད་ དེ་ནང་ཁྲམ་འཆང་མི་བསློམས་༦༩ ཡློད་མི་ 
གིས་ ས་རྒྱ་ཨེ་ཀར་༤༣.༨༢ དབང་སྟེ་འདུག དེའི་ 
ས་ཚན་༨༧ ཡློད་ས་ལས་ ས་ཚན་༡༨ ས་ 
མཚམས་གཅོད་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡློད།  དེ་ 
འབདཝ་ལས་ ཁྲམ་གྲངས་༦༩ རྐྱངམ་ཅིག་ 
ཁྲིམས་མཐུན་སབ་ཁྲ་བཟློ་བཀོད་འབད་དེ་ ས་ཁྲམ་ 
པར་སྐྲུན་གི་དློན་ལས་ གྲ་སྒྲིག་བཟློ་ཡློདཔ་ཨིན།  

ཅང་ཟམ་ཏློག་ས་གནས་ས་ཁོངས་: 
ས་འཇལ་པ་སྡེ་ཚན་༤གིས་ ཅང་ཟམ་ཏློག་ས་ 
གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་ནང་ཚུད་མི་ས་ཚན་
ཚུ་ ས་མཚམས་བཀལ་ནིའི་ལཱ་བྱ་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་ 
༡/༣/༢༠༡༦ ལས་འགོ་བཙུགས་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་ 
༣༠/༤/༢༠༡༦ལུ་མཇུག་བསྡུ་ཡློདཔ་ཨིན།   
 
ཅང་ཟམ་ཏློག་ས་གནས་ས་ཁོངས་འདི་ ས་རྒྱ་ 
ཨེ་ཀར་༨༦.༧༣ གི་ཁྱབ་ཡློདཔ་ད་ དེ་ནང་ས་ 
ཚན་གྲངས་༢༦༣ ལུ་ ཁྲམ་འཆང་མི་༢༥༤ 
ཡློད་ས་ལས ཨེ་ཀར་༤༨.༧༨ སྒེར་གྱི་མི་ངོམ་ 

ཚུ་གི་ཁྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ཨིན་མས། དེ་ 
གི་གྲལ་ལས་ས་ཚན་༧གཞུང་གཙུག་སྡེའི་ས་ཆ་ཨི
ན་པས། 
ས་མཚམས་བཅད་པའི་སྐབས་ལུ་ས་ཆ་རྒྱ་ཆ་༧༠.༧ 
ས་ཚན་གྲངས་༡༨༦ ལུ་ཆད་ལྷག་གི་དཀའ་ 
ངལ་མེདཔ་སྦེ་འཇལ་ཡློད།  
ས་མཚམས་གཅོད་ནིའི་དློན་ལས་ བརྒྱུད་ལམ་ 
མེད་པའི་ས་གནས་ཚུ་ནང་ ས་ཆ་མཉམ་སྡེབས་ 
རྒྱ་ཆ་༢༠ འབད་ཡློདཔ་ད་ བརྒྱུད་ལམ་གྱི་གོ་ 
སྐབས་ཡློད་ས་ལུ་རྒྱ་ཆ་༢༥ འབད་ཡློདཔ་ཨིན།  

ཕུན་ཚློགས་གླིང་དང་ ཐིམ་ཕུག་གི་ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་གསརཔ་ བཅད་མཚམས་བཅད་ཡློདཔ། 

ཕུན་ཚློགས་གླིང་ཁྲོམ་འློག་གི་ མཁའ་རི་ཕུག་ས་གནས་ས་ཁོངས་གནམ་ཐློག་བཏབ་ཡློད་པའི་པར།   



བམ་ཚོན་༣པའི་ པར་ཐེངས་༢པ། ཤགོ་གྲངས་4 

གཞལམ་སྒང་རློང་ཁག་ རྒེད་འློག་༨ག་ར་ནང་ 
དུས་ཅི་ ཟླ༣པའི་ཚེས་༦ལས་འགོ་བཙུགས་ཡློད་ 
མི་ རྒྱལ་ཡློངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ་ 
ཐེངས་༢པ་འདི་ སྤྱི་ཟླ་༥པའི་བདུན་ཕྲག་༢པ་ནང་ 
མཇུག་བསྡུ་ཡློདཔ་ཨིན།    
 
ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ་དེ་ ས་ཆ་ལྷན་ 
ཚློགས་ལས་ ས་འཇལ་བཟློ་རིག་འགོ་དཔློན་༢ 
དང་ ས་འཇལ་པ་༢ ས་ཆ་ཐློ་བཀོད་འགོ་དཔློན་ 
༢ གློག་རིག་བརྡ་དློན་འཕྲུལ་རིག་པ་༡ བཅས་ 

ཐློན་པའི་ཤུལ་ལུ་ ས་ཇོ་ཚུ་གིས་ ས་ཐེབས་ཀྱི་ 
རིན་སློད་མ་ཚུགས་པར་ གཞུང་ལུ་རྩིས་ཕུལ་བའི་ 
ས་ཞིང་ཚུ་ཨིནམ་ད་  ས་ཚནX འདི་ དེ་བསྒང་ 
ས་ཆ་ཟ་སྤྱློད་མ་འབད་བར་ནགས་ཚལ་འགྱུར་ཡློད་
མི་ཚུ་གཞུང་བཞེས་འབད་མི་དེ་ཨིན་པས།  
 
ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ཐེངས་༢པའི་སྐབས་ལུ་ སྡེ་ཚན་ 
དེ་གིས་ ངང་འཐེན་ལུས་མི་དང་ དབྱེ་ཞིབ་མ་ 
འབད་མི་ དེ་ལས་ བཀའ་ཤློག་ས་ཆ་ཚུ་ཞིབ་ 
དཔྱད་འབད་ནུག 

ལས་བྱེདཔ་༧དང་ ས་འཇལ་ནི་དང་ཁྲམ་ལྷག་ 
ནིའི་སློང་བརྡར་འབད་མི་དམག་མི་༦༠ བསློམས་ 
ཏེ་ སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡློད།  
 
སྡེ་ཚན་དེ་གིས་ ས་ཚན་Zདང་  X བརྩིས་ཏེ་ 
ཧེ་མའི་ས་འཇལ་སྐབས་ངང་འཐེན་ལུས་ཡློད་མི་ 
བྲེལ་གནད་༢༠༦༣ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཚར་ཡློད།  
ས་ཚན་ཨང་རྟགས་Z སྦེ་བཀོད་ཡློད་མི་འདི་ 
ཧེ་མ་ སྤྱི་ལློ་༡༩༨༥ ལས་༢༠༠༥ ཚུན་ འགོ་ 
འདྲེན་འཐབས་མི་ ས་འཇལ་སྐྱར་ཞིབ་དང་ ས་ 
ཁྲམ་གསརཔ་བསྡུ་བསྒྲིགས་སྐབས་ ས་ཐེབས་ 

གཞལམ་སྒང་རློང་ཁག་ནང་ རྒྱལ་ཡློངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ཐེངས་༢པ མཇུག་བསྡུ་ཡློདཔ། 

ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚློགས་ཀྱི་གནང་བ་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ རྒྱལ་ཡློངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚློགས་ནང་ ས་ཆ་ 
བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་དང་ 
ས་འཇལ་དང་སབ་ཁྲ་བཟློ་བསྐྲུན་ལས་ཁུངས་ 
བཅས་ ལས་ཁུངས་༢ གསར་པ་གཞི་ 
བཙུགས་འབད་ཡློད།  ལས་ཁུངས་རེ་རེ་འློག་ 
ལུ་ སྡེ་ཚན་༣ ཡློདཔ་ད་  ཧེ་མའི་ 
སབ་ཁྲ་བཟློ་བསྐྲུན་སྡེ་ཚན་དེ་ ས་ཆ་རིག་པའི་ 
བརྡ་དློན་ཟེར་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡློད་མི་དང་ 
ས་ཆའི་ཆ་ཚད་བརྡ་དློན་ ས་ཆའི་དབྱིབས་ 
འཇལ་སྡེ་ཚན་བཅས་སྡེ་ཚན་༣འདི་ ས་འཇལ་ 

ལས་སྡེ་གོང་འཕེལ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་བསྒང་། 

དང་སབ་ཁྲ་བཟློ་བསྐྲུན་ལས་ཁུངས་འློག་དང་ 
དེ་ལས་ གྲོང་གསེབ་ས་ཆ་སྡེ་ཚན་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ 
ས་ཆ་སྡེ་ཚན་ ས་ཆ་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་༣འདི་ 
ས་ཆ་བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ 
འློག་ལུ་ཨིན།  
 
ས་ཆའི་ཆ་ཚད་བརྡ་དློན་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་དཔློན་ 
གཙློ་འཛིན་ ཡེ་ཤེས་རྡོེ་འདི་ ས་འཇལ་དང་ 
སབ་ཁྲ་བཟློ་ བསྐྲུན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདློ་ཆེན་ངོ་ 
ཚབ་དང་ གྲོང་གསེབ་ས་ཆ་སྡེ་ཚན་གྱི་གཙློ་ 
འཛིན་ བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་འདི་ ས་ཆ་ 
བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདློ་ 

ཆེན་ངོ་ཚབ་སྦེ་གསར་བསྐོས་འབད་ཡློད།  
 
ཁྲིམས་དློན་དང་ སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་ 
མི་སྟློབས་སྡེ་ཕྲན་ཚུ་ཡང་ སྡེ་ཚན་ལུ་ཡར་སེང་ 
འབད་ཡློདཔ་ཨིན།   
 
གནང་བ་གྲུབ་པའིི་ ལས་སྡེ་གོང་འཕེལ་གྱི་ 
སྒྲིག་བཀོད་ནང་ ལས་མགྲོན་ལ་སྐྱོང་སྡེ་ཕྲན་ 
དང་ ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དློན་ལྟེ་བ་ གཏན་ 
མཛློད་ དེ་ལས་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་ལས་ 
ཚན་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡློད། 

ཡེ་ཤེས་རྡོེ་། 
མདློ་ཆེན་ངོ་ཚབ། 

ས་འཇལ་དང་སབ་ཁྲ་བཟློ་བསྐྲུན་ལས་ཁུངས། 

བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ། 
མདློ་ཆེན་ངོ་ཚབ། 

ས་ཆ་བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཁུངས། 

བིཤ་ཝ་ནཊ་པར་དྷན། 
གཙློ་འཛིན། ས་ཆའི་དབྱིབས་འཇལ་སྡེ་ཚན། 

བཀྲ་ཤིས། 
འགོ་འཛིན། ས་ཆའི་ཆ་ཚད་བརྡ་དློན་སྡེ་ཚན། 

གེ་སར། 
འགོ་འཛིན། ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དློན་སྡེ་ཚན། 

བི་ནེ་ཏ་མང་། 
འགོ་འཛིན། 

ཁྲོམ་སྡེ་ས་ཆ་སྡེ་ཚན། 

ཆོས་སྐྱིད་ལ།  
འགོ་འཛིན། གྲོང་གསེབ་ས་ཆ་སྡེ་ཚན། 

འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན།་ 
འགོ་འཛིན། 

ས་ཆ་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན།t 

བྲིས་མི་ ཚེ་རིང་བཀྲིས་ མི་སྟློབས་འགོ་དཔློན། 



 

ས་གཞི། ཤགོ་གྲངས་5 

སྤྱི་ཚེས་༩/༦/༢༠༡༦ ལུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ 
རྒྱལ་ཡློངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་འློག་གི་ རྒྱུ་ 
དངོས་དབྱེ་ཞིབ་དང་གནས་གོང་བཏློན་མི་ལས་
སྡེའི་འགོ་དཔློན་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ 
ས་ཆ་གླར་སྤྱློད་གཏང་ནིའི་དློན་ལུ་ གླ་འཐུས་ 
ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་ཡློད་མིའི་གྲོས་
འབུལ་དེ་ གསལ་ཞུ་འབད་ཡི།   
 
སའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མའི་ དློན་ཚན་ 
༣༠༩ པ་ལར་ གླར་སྤྱློད་ཀྱི་འཐུས་དེ་ 
བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཞུང་གིས་ལློ་ལྔ་ 
ལུ་ཚར་རེ་བཟློ་སྟེ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་གི་གོང
་ཚད་ཐློག་ལུ་བཀལ་དགོཔ་སྦེ་འདུག ད་ལློའི་ 
གླར་སྤྱློད་ཀྱི་འཐུས་དེ་ ༢༠༠༩ལུ་ གོང་ཚད་ 
བསྒྲིགས་ཡློདཔ་ཨིནམ་ལས་ དེ་ལས་ཕར་ 
བསྒྱུར་ བཅོས་མ་འབད་བར་འདུག   
 
ད་རེས་ཀྱི་ ས་ཆ་གླར་སྤྱློད་འཐུས་བསྒྱུར་ 
བཅོས་འབད་ནིའི་དློན་ལུ་ ས་ཆའི་གནས་གོང་ 
ཐབས་གཞི་དང་ ས་ཆའི་གནས་གོང་ལློག་ཐློབ་ 
ཐབས་ལམ་ ས་ཆའི་གནས་གོང་རྒྱ་ཆ་བཅས་ 
ཐབས་ལམ་༣ཐློག་ལས་གྲོས་འཆར་གྱི་རྩིས་ 
བཏློན་ནུག    
 
གོང་གི་ཐབས་ལམ་༣ལུ་གཞི་བཞག་ཐློག་ལས་ 
ཁྱད་བསྡུར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ གནས་གོང་ 
ཐབས་གཞི་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ གླར་སྤྱློད་ 
ཀྱི་འཐུས་མཐློ་ཤློས་ཐློན་ཡློད་པའི་ཤེས་རྟློགས་ 
བྱུང་ནུག དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཐབས་ལམ་ 
འདི་ལུ་གཞི་བཞག་པ་ཅིན་ ས་ཆ་གླ་ཁར་ལེན་ 
མི་ཚུ་ལུ་ ད་ལློ་ཡློད་པའི་འཐུས་ལས་ གནམ་ 
མེད་ས་མེད་མཐློ་ཤློས་གནས་ནི་ཨིན་མས།   
ས་ཆའི་གནས་གོང་ལློག་ཐློབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ལུ་
གཞི་བཞག་རྩིས་རྐྱབ་པ་ཅིན་ དེ་གིས་ད་ལློ་ 

ཡློད་པའི་འཐུས་ལས་ཡང་ ཉུང་ཤློས་ཅིག་སྦེ་ 
ཐློན་དློ་ཡློདཔ་མས། ཐབས་ལམ་༣པ་ས་ཆའི་ 
གནས་གོང་རྒྱ་ཆ་ལུ་གཞི་བཞག་འཐུས་རྩིས་བཏློན
་མི་དེ་ གོང་གི་འཐུས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ 
ཁམས་ལུ་ལྷློད་དློ་ཡློདཔ་སྦེ་བཤད་ཅི།  
དེ་གིས་འབད་ རྒྱུ་དངོས་དབྱེ་ཞིབ་དང་གནས་ 
གོང་བཏློན་མི་ལས་སྡེ་གིས་  ས་ཆ་གླར་སྤྱློད་ 
ཀྱི་འཐུས་བསྐྱར་ཞིབ་དློན་ལུ་ ཐབས་ལམ་༣ 
གྱི་གྲལ་ལས་ ས་ཆའི་གནས་གོང་རྒྱ་ཆ་ལུ་རྩིས་ 
བཏློན་མི་དེ་གཞི་བཞག་དགོ་པའི་རྒྱབ་སྣློན་འབད་
དེ་འདུག  
 
ད་རེས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་གྲོས་འཆར་བཀོད་ 
ཡློད་པའི་ས་ཆ་གླར་སྤྱློད་ཀྱི་འཐུས་ཚུ་ ས་ཆའི་ 
གནས་གོང་ལུ་གཞི་བཞག་ཐློག་རྩིས་བཏློན་ཡློདཔ་
ལས་བརྟེན་ འདྲ་མཉམ་དང སྤྱི་སྙོམས་ཀྱི་ 
གནད་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ ཁེ་ཕན་ 
འབྱུང་ནི་ཨིན་མས།  
 
ས་ཆ་གླར་སྤྱློད་ཀྱི་འཐུས་ཚུ་ ས་ཆའི་གནས་གོང་ 
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ཡློདཔ་ལས་ 
ཁྲོམ་སྡེ་ཆུང་ཀུ་དང་ རྩྭ་འབློག་ལུ་ཨ་ཙི་རེ་མར་ 

ཕབ་འགྱོ་ན་མ་གཏློགས་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ གླར་ 
སྤྱློད་ཀྱི་གླ་འཐུས་ཚུ་ཡར་སེང་འགྱོ་ནི་ཨན་པས།  
 
ཧེ་མའི་ས་ཆ་གླར་སྤྱློད་ཀྱི་འཐུས་ཚུ་དམའ་ཤློས་ 
སྦེ་ཡློདཔ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་འཐུས་ 
ཡར་སེང་འགྱོ་མི་འདི་ཡང་ དུས་ཚློད་དང་ 
བསྟུན་ ངེས་བདེན་རང་ འློས་འབབ་ཅན་ཅིག་ 
འདུག་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག  
 
རྒྱུ་དངོས་དབྱེ་ཞིབ་དང་གནས་གོང་བཏློན་མི་ 
ལས་སྡེ་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡློད་པའི་ས་ 
ཆ་གླར་སྤྱློད་འཐུས་ཀྱི་གྲོས་འཆར་དེ་ གནང་ 
བ་དང་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ནིའི་དློན་ལས་ གཞུང་ 
ལུ་ཕུལ་དགོ་ནི་ཨིན་མས།  

རྒྱུ་དངོས་དབྱེ་ཞིབ་དང་གནས་གོང་ལས་སྡེ་གི་འགོ་དཔློན་གཉིས་ཀྱིས་གསལ་ཞུ་འབད་བའི་བསྒང་། 

ས་ཆ་གླར་སྤྱློད་ཀྱི་གླ་འཐུས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་། 



བམ་ཚོན་༣པའི་ པར་ཐེངས་༢པ། ཤགོ་གྲངས་6 

སྤྱི་ཟླ་༤པའི་ཚེས་༤ལས་༢༩ ཚུན་བདུན་ཕྲག་༤ 
གི་རིང་ལུ་ རྒྱལ་འཛིན་མཐློ་རིམ་སླློབ་གྲྭ་ནང་སྦེ་ 
ས་ཆ་དང་ཐློན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་གི་དློན་ལས་ ས་ཆ་ 
རིག་པའི་བརྡ་དློན་རིམ་ལུགས་ཀྱི་སློང་བརྡར་འགོ་ 
འདྲེན་འཐབས་ཡློདཔ་ཨིན། ས་ཆ་ལྷན་ཚློགས་ཡིག་ 
ཚང་དང་རློང་ཁག་སློ་སློ་ལས་ ས་འཇལ་པ་ཚུ་དང་ 
སབ་ཁྲ་བཟློ་བཀོད་པ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ལས་བྱེདཔ་༡༨ 
ཀྱིས་ སློང་བརྡར་ནང་བཅའ་མར་གཏློགས་ཅི།  
 
སློང་བརྡར་པ་ཚུ་གི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ཏེ་ སློང་ 
བརྡར་གྱི་སྐབས་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཆོས་ཚན་ཚུ་ 
སྟློན་ཡློདཔ་ཨིན།  
 འཆར་གཞི་བརམ་ནིའི་དློན་ལུ་ ArcGIS 

ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས། 
 དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་དློན་ལས་ArcGISལག་ལེན་ 

འཐབ་ཐངས་སྐོར།  
 ས་ཆའི་གནས་སྡུད་ཀྱི་ལཱ་འབད་ཐངས། 
 ModelBuilderལག་ལེན་འཐབ་ཐངས། 
 ArcGIS གི་དློན་ལས་ ས་ཁྱོན་དབྱེ་ 

དཔྱད་(Spatial Analyst)ཀྱི་ལག་ལེན།  
 འཛམ་གླིང་གི་གནས་ཕྱློགས་སྟློན་མི་རིམ་ 

ས་ཆ་དང་ཐློན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་གི་དློན་ལས་ ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དློན་རིམ་ལུགས། 

ArcGIS ཟེར་མི་འདི་ སབ་ཁྲ་དང་ 
ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དློན་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ལཱ་
འབད་བའི་བརྡ་དློན་རིམ་ལུགས་ཅིག་ཨིན། 
(འཕྲློ་མཐུད་་་་་ཤློག་གྲངས་༧ པར) 

ལུགས་(GPS)ལས་ གནས་སྡུད་བསྡུ་ 
སྒྲིག་འབད་དེ་ ArcGIS ནང་མཉམ་ 
སྡེབས་འབད་ནི་དང་  

 ཡློངས་འབྲེལ་ཐློག་གི་Google Earth 
Pro and ArcGIS.  

ལྷན་ཚློགས་ཡིག་ཚང་གི་རློང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལས་
རིམ་འློག་ལུ་ འཆར་གཞི་བརམས་ཡློད་པའི་ 
ལས་སྣ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྤྱི་ཚེས་༢༧/༥/༢༠༡༦ 
ལུ་ གྲ་སྒྲིག་མེད་པའི་གསལ་བཤད་འགྲན་ 
བསྡུར་ལས་རིམ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབས་ཡློད།   
 
ཡིག་ཚང་འློག་གི་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་ངོ་ཚབ་སྦེ་ 
རང་སློའི་སྡེ་ཚན་རེ་རེ་ལས་མི་ངོམ་རེ་གདམ་ཁ་
རྐྱབ་སྟེ་ བསློམས་མི་ངོམ་བདུན་གྱི་བཅའ་མར་ 
གཏློགས་ཡློདཔ་ཨིན། བཅའ་མར་གཏློགས་ 
མི་རེ་གིས་ ཁ་རྗེ་གདམ་འཐུ་ལས་ཐློབ་པའི་ 
དློན་ཚན་གུར་གསལ་བཤད་འབད་ནིའི་དློན་ལས་ 
སྐར་མ་༥ རེ་བྱིན་ཡློདཔ་ཨིན།   
 
དེ་བཟུམ་སྦེ་ རློང་ཁ་གི་གྲ་སྒྲིག་མེད་པའི་ 
གསལ་བཤད་འགྲན་བསྡུར་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་དགོ་པའི་དམིགས་ཡུལ་ངོ་མ་རང་ ང་ 
བཅས་རའི་རྒྱལ་ཡློངས་ཀྱི་ཁ་སྐད་ རློང་ཁ་ 
ལག་ལེན་དར་ཁྱབ་གཏང་ནིའི་དློན་ལུ་ཨིན།  
 
 

དྲང་དཔློན་ཚུ་གིས་ གསལ་བཤད་པ་དྲག་ཤློས་ 
གདམ་འཐུ་འབད་ནིའི་དློན་ལུ་ བཅའ་མར་ 
གཏློགས་མི་ཚུ་གི་ བློ་སློབས་གནས་ཚད་དང་ 
དློན་ཚན་དང་འཁྲིལ་བའི་གསལ་བཤད་ བརྗོད་ 
སྒྲ་ གསལ་སྟློན་འབད་ཐངས་ དེ་ལས་ 
དུས་ཚློད་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཐངས་ལུ་གཞི་བཞག་
སྟེ་སྐུགས་བྱིན་ཡློད།  
 

ཁྲོམ་སྡེ་ས་ཆ་སྡེ་ཚན་ནང་ལས་ ས་ཆ་ཐློ་བཀོད་ 
ལས་རློགས་ སངས་རྒྱས་ཚེ་རིང་གིས་ཨང་དང་ 
པ་གི་གསློལ་རས་ཐློབ་ཡློདཔ་ད་ ས་ཆའི་ 
དབྱིབས་འཇལ་སྡེ་ཚན་གྱི་ས་འཇལ་འགོ་དཔློན་ 
སྤེན་པུ་ཚེ་རིང་དེ་ཨང་གཉིས་པ་ དེ་ལས་ གྲོང་ 
གསེབ་ས་ཆ་སྡེ་ཚནགྱི་ ས་ཆ་ཐློ་བཀོད་འགོ་དཔློན་ 
ལས་སྐྱིད་མཁའ་འགྲོ་གིས་ཨང་༣ པ་ཐློབ་ཡློད།  

རྒྱལ་ཡློངས་ཁ་སྐད་དར་ཁྱབ་ལས་རིམ། 

གསལ་བཤད་པ་དྲག་ཤློས།  
སངས་རྒྱས་ཚེ་རིང་། 
ཁྲོམ་སྡེ་ས་ཆ་སྡེ་ཚན།  

ཨང་གཉིས་པ། 
སྤེན་པུ་ཚེ་རིང་། 

ས་ཆའི་དབྱིབས་འཇལ་སྡེ་ཚན། 

ཨང་གསུམ་པ། 
ལས་སྐྱིད་མཁའ་འགྲོ། 
གྲོང་གསེབ་ས་ཆ་སྡེ་ཚན། 

སློང་བརྡར་བྱིན་མི་དང་བཅའ་མར་གཏློགས་མི་ཚུ།  



ས་གཞི། ཤགོ་གྲངས་7 

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེ་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ 
ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༢༣ ལུ་ ཇ་མློ་གཙང་ཁ་དྲུང་ཁག་ 
འློག་གི་ཟླ་བ་ཐང་གཡུས་ཚན་ནང་ གཞི་ཆགས་ 
ལས་རིམ་གྱི་ ས་ཆའི་སྐྱིད་སྡུག་གནང་བའི་སྐབས་ 
ལུ་ འབྲུག་གི་སབ་ཁྲའི་དཔེ་དེབ་དང་པམ་འདི་ 
གསར་བཏློན་འགོ་བྱེད་མཛད་གནང་ཡློད། འབྲུག་ 
ལུ་ མི་དབང་རྒྱལ་སྲས་འཁྲུངས་པའི་ལློ་ནང་ དུས་ 
སྟློན་བཟང་པློ་བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་དང་འབྲེལ་ རྒྱལ་ 
ཡློངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚློགས་ཀྱིས་པར་བསྐྲུན་འབད་ 
ཡློདཔ་ཨིན།  
 
སབ་ཁྲའི་དཔེ་དེབ་དེ་ སྤྱི་ལློ་༢༠༡༤ལས་འགོ་ 
བཙུགས་ སབ་ཁྲ་བཟློ་བཀོད་པ་སྡེ་ཚན་གཅིག་དང་ 
དུས་དང་དུས་ལུ་ ནི་དར་ལེནཌི་ལས་ སབ་ཁྲ་ 
བྲི་མི་མཁས་མཆོག་གཉིས་ཀྱིས་ལམ་སྟློན་འབད་དེབ

འབྲུག་གི་སབ་ཁྲའི་དཔེ་དེབ་འགོ་དང་པ་གསར་བཏློན་མཛད་གནང་ཡློདཔ། 

ཟློ་བཀོད་འབད་འབདཝ་ཨིན།  
 
སབ་ཁྲ་དེ་ནང་ ས་ཆའི་ཁྱབ་ཚད་དང་ གཙུག་སྡེ་ཚུ་ 
གི་མཐུན་རྐྱེན་བཅས་ བརྗོད་དློན་༢ ཀྱི་ཐློག་ལུ་བརྡ་ 
དློན་སྐོར་ལས་གཙློ་བློར་བཏློན་ཡློདཔ་ཨིན།  
 
དཔེ་དེབ་དེ་གིས་ སླློབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་ ལ་བཤལཔ་ 
དེ་ལས་ སྲིད་བྱུས་བརམ་མི་ཚུ་ལུ་ འབྲུག་གི་ 
དམིགས་བསལ་གྱི་ས་ཆའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ཧ་གོ་ཚུགས་

ནི་དང་ བརྡ་དློན་ཁ་གསལ་འཐློབ་ནི་ལུ་ 
ཡང་ཁེ་ཕན་སློམ་འབྱུང་ནི་ཨིན།  
 
འབྲུག་གི་སའི་བདག་ཉིད་ མི་སེར་ཡློངས་ཀྱི 
མཐར་ཐུག་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པློ་ མི་དབང་ 
མཆོག་གིས་ སབ་ཁྲའི་དཔེ་དེབ་དེ་ གསར་ 
བཏློན་འགོ་བྱེད་མཛད་གནངམ་ལས་བརྟེན་ 
རྒྱལ་ཡློངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚློགས་དེ་ ག་ཅི་དེ་ 
སྐལ་བ་བཟང་ཡི་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།  

སབ་ཁྲ་བཟློ་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ 
ས་ཆའི་གནས་སྡུད་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ནི་ 
སབ་ཁྲའི་བརྡ་དློན་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་ 
ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དློན་ འཚློལ་འཐློབ་ནི་དང་ 

བརྗེ་སློར་འབད་ནི་ གནད་དློན་སྣ་ཚློགས་ཀྱི་དློན་ 
ལུ་ སབ་ཁྲ་དང་ ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དློན་ཚུ་ 
གནས་སྡུད་གཞི་རྟེན་འཛིན་སྐྱོང་གི་དློན་ལུ་ 
དགོས་མཁོ་ཡློདཔ་ཨིན།  

སློང་བརྡར་དེ་ཡང་ རྒྱལ་འཛིན་མཐློ་རིམ་ 
སླློབ་གྲྭའི་ལེགས་སར་བ་དང་ ཆོས་ཚན་ 
མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་བྱིན་ཡློདཔ་ཨིན།  

 

 
ལྷན་ཚློགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ད་རུང་ར་ ལ་ 
བཤལ་པ་གི་དློན་ལུ་ ལ་བཤལ་ལམ་དང་ 
བཟའ་ཁང་ལ་སློགས་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ཡློད་པའི
་སབ་ཁྲ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ ཆོས་ 
ཕྱློགས་ཀྱི་ས་ཁོངས་དང་ རྒྱལ་རབས་ཅན་གྱི་ 
ས་གནས་ཚུ་ སྲློལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་དང་ 
མཉམ་འབྲེལ་ཐློག་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ 
ལམ་སྲློལ་གྱི་སབ་ཁྲའི་དཔེ་དེབ་༢ བཟློ་ནི་གི་ 
ལཱ་ཚུ་འགོ་བཙུགས་ཡློདཔ་ཨིན། 
གོང་གི་སབ་ཁྲ་༢ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ལམ་ 
སྲློལ་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་དང་ ཆོས་ཕྱློགས་ཀྱི་ས་ 
གནས་ཚུ་ཉམས་སྲུང་འབད་ནི་ ལ་བཤལ་ 
ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ལ་བཤལཔ་ཚུ་གི་བློ་འདློད་དང་ 
འཁྲིལ་བའིབཟའ་ཁང་ ལ་བཤལ་ལམ་དང་ 
སྲློལ་ཁྱུན་གྱི་ས་གནས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ 
ལུ་ཕན་རླབས་དང་ལྷན་ཐབས་འབྱུང་ནི་ཨིན། 

སབ་ཁྲའི་དཔེ་དེབ་བཀབ་ཤློག་གི་མཐློང་སྣང་། 

དྲན་གསློ། 
 

འ་ནི་ཟུར་ཕྱློགས་ཀྱི་ཨང་དེ་
གིས་ སབ་ཁྲ་འདི་གི་ཕྲློ་ 
མཐུད་སབ་ཁྲ་ཡློད་པའི་ཤློག
་གྲངས་ཨང་སྟློནམ་ཨིན། 

སབ་་ཁྲའི་དཔེ་དེབ་ལྷབ་ད་ལུ་ཐུགས་ཁར་ངེས་
དགོ་པའི་དྲན་གསློ།: ཤློག་ལེབ་ཅིག་གི་སབ་ 
ཁྲའི་འཕྲློ་མཐུད་དེ་གཟིགས་དགོ་པ་ཅིན་ ཟུར་ 
ཕྱློགས་༣ ལུ་བཀོད་དེ་ཡློད་པའི་ཤློག་ཨང་ནང་ 
གཟིགས་གནང་།  

ཤློག་གྲངས། 



པར་གི་མཐློང་སྣང། ཆུ་ཁ་བཀྲིས་དགའ་ཚལ་ལུ་ གཅིག་སྒྲིལ་སློང་བརྡར་འབད་ཚར་མི་ཡིག་ཚང་གི་ལས་བྱེདཔ་སྡེ་ཚན་༣། 
བམ་ཚོན་༣པའི་ པར་ཐེངས་༢པ། ཤགོ་གྲངས་8 

འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གཙློ་འཛིན་ སྐྱིབ་ཅུ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་གཙློས་ སློང་བརྡར་པ་ཤློ་ཐེངས་༡༡པ། 

འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གཙློ་འཛིན་ སྐྱིབ་ཅུ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་གཙློས་ སློང་བརྡར་པ་ཤློ་ཐེངས་༡༠པ། 

ལིང་དཔློན་ བསློད་ནམས་ཚེ་རིང་གཙློས་པའི་ སློང་བརྡར་པ་ཤློ་ཐེངས་༡༢པ།  



ས་གཞི། ཤགོ་གྲངས་9 

སྤྱི་ཟླ་༦པའི་ཚེས་༡༠ ལུ་ ནི་དར་ལེནཌི་ 
ཨའི་ཀྲི་སི་ལུ་ སབ་ཁྲ་བཟློ་མི་མཁས་མཆོག་ 
ཝིམ་ཕེ་རིང་ག་གིས་ སབ་ཁྲ་བཟློ་ནིའི་དློན་ལས་ 
གཞི་རྟེན་ཐབས་ཤེས་ཚུ་གི་སྐོར་གསལ་ཞུ་འབད་
ཡི།   
 
སབ་ཁྲ་ཟེར་མི་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ ཕྱི་ངོས་ལེབ་ 
ཏེག་ཏེ་གུར་ འཛིམ་གླིིང་གི་ས་ཁོངས་ཡན་ལག་ 
ཅིག་ཡངན་ ཧྲིལ་པློ་སྦེ་ དཔེ་ཚད་བཏློན་མི་ 
ལུ་གོ་དློ་ཡློདཔ་ཨིན་མས།   དེ་གིས་ སབ་ 
ཁྲ་གི་དམིགས་ཡུལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དམིགས་ 
བསལ་གྱི་ས་གོ་དང་དུས་ཚློད་བསྟུན་པའི་ དློན་ 
ཚན་དང་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་བཏློནམ་ཨིན། ་  
 
དཔེར་ན་ སྲིད་དློན་གྱི་ས་མཚམས་དང་ མི་ 
རླློབས་ ཕྱི་དངོས་གནས་སྟངས་ རང་བཞིན་ 
ཐློན་སྐྱེད་ འགྲུལ་ལམ་ བསིལ་དྲློད་གནས་ 
སྟངས་ མཐློ་དམན་(ས་ཆའི་དབྱིབས་) དཔལ་ 
འབྱློར་ལ་སློགས་པའི་ སབ་ཁྲ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ 
རང་ཡློདཔ་ཨིན།  
 
ཝིམ་གིས་སླབ་མི་ནང་ སབ་ཁྲ་ལྷབ་མི་ཚུ་ ལུ་ 
ཡུད་ཙམ་ལཝ་ཅི་རང་ ཧ་གོ་ཚུགསཔ་སྦེ་ 
བཟློ་དགོཔ་ཨིན་པས། སབ་ཁྲ་ནང་ལུ་ བརྗོད་ 
དློན་དང་འཁྲིལ་བའི་ དགོས་མཁོའི་ཁྱད་རྣམ་ 
ཚུ་ག་ར་ཚངམ་སྦེ་ བཀོད་དགོཔ་ད་ བརྗོད་ 
དློན་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་ དགོས་མཁོ་མེད་པའི་ 
ཁྱད་རྣམ་ཚུ་བཀོད་ནི་ལས་འཛེམདགོཔ་ཨིན་ཟེར
་བཤད་ཅི།   
 
དམིགས་བསལ་གྱི་བརྗོད་དློན་ཅིག་དྲག་ཤློས་སྦེ་

གསལ་སྟློན་འབད་ནིའ་དློན་ལུ་ ཚློས་གཞི་ 
གཅིག་གི་མདངས་གྱུར་ཚད་ཐབས་ལམ་ལག་
ལེན་འཐབ་ནིའི་དང་ ཡངན་ སྒོར་ཐིག་གི་ 
རྟགས་དློན་བཤད་ཚུལ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་
ཨིན་པས། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ 
ནང་ ས་ཁོངས་ག་སྟེ་ལུ་མི་རླློབས་མང་ཉུང་ 
ཡློདཔ་ཨིན་ན་སབ་ཁྲའི་ཐློག་ལུ་སྟློན་དགོ་པ་ཅི
ན་ ཚློས་གཞི་མདངས་གྱུར་ལག་ལེན་འཐབ་ 
པ་ཅིན་  ཚློས་གཞི་སྟུག་དྲག་གིས་ མི་ 
རླློབས་མངམ་སྟློན་ནི་དང་ ཚློས་གཞི་ཧ་སི་སི་ 
ཡློད་མི་དེ་གིས་ མི་རླློབས་ཉུང་སུ་ཡློད་པའི་ས་ 
གནས་སྟློན་འློང། དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྒོར་ཐིག་ 
རྟགས་དློན་བཤད་པ་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ 
སྒོར་ཐིག་སློམ་གིས་ མི་རླློབས་མངམ་སྦེ་ཡློད་ 
པའི་ས་གནས་སྟློན་ནི་དང་ སྒོར་ཐིག་ཆུང་ཀུ་ 
དེ་གིས་ མི་རླློབས་ཉུང་སུ་ཡློད་པའི་ས་གནས་ 
ཚུ་སྟློན་ཚུགས་ནི་ཨིན།   
 
ཁོ་གིས་ ཧེ་མ་དང་དེང་སང་གི་སབ་ཁྲ་ 
གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་སྐོར་ལས་གསལ་སྟློན་འབད
་ཡློདཔ་ད་ ཧེ་མའི་སབ་ཁྲ་བཟློ་ཐངས་དང་ 

འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཡུད་ལ་ཙམ་ལུ་ སབ་ཁྲའི་ 
བརྗོད་དློན་དང་འཁྲིལ་བའི་ ས་གནས་ག་སྟེ་ 
ཨིན་ན་ རྟགས་དློན་བཤད་པ་ལུ་ ལེགས་ 
ཤློམ་སྦེ་མ་ལ་ཚུན་ འཇམ་ཏློང་ཏློ་སྦེ་ ཧ་ 
གོ་མི་ཚུགས་པས། དེ་འབདཝ་ད་ དེང་སང་གི་ 
སབ་ཁྲ་ལུ་ལ་བ་ཅིན་ ག་གིས་རང་འབད་རུང་ 
ཡུད་ལ་ཙམ་ཅིག་ལུ་ སབ་ཁྲའི་བརྗོད་དློན་དེ་ 
འཇམ་ཏློང་ཏློ་སྦེ་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ཨིན་པས།  
 
སྤྱིར་བཏང་ལུ་ སབ་ཁྲ་ག་ར་ནང་ རྒྱལ་སྤྱི་ས་ 
མཚམས་དང་ རྒྱ་མཚློའི་མཐའམ་ སྲིད་དློན་གྱི་ 
ས་མཚམས་ ཁྱིམ་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་ མཚློ་ 
དང་རྒྱ་མཚློ་གི་མིང་ དེ་ལས་བརྗོད་དློན་དང་ 
འཁྲིལ་བའི་ དགོས་མཁོའི་ ཁྱད་རྣམ་གཞན་ 
ཚུ་ཚང་དགོཔ་ཨིན་པས།  
 
ཧེ་མའི་དུས་ལུ་ ལགཔ་གིས་འབད་བཟློ་ནི་ཡློད་ 
པའི་སབ་ཁྲ་བཟློ་ཐངས་དང་ཕྱདཔ་ད་ དེང་སང་ 
དུས་ལུ་ གློག་རིག་འཕྲུལ་ཆས་དང་ སབ་ཁྲ་ 
བཟློ་བཀོད་འབད་ནིའི་མཉེན་ཆས་ཚུ་གོང་འཕེལ་
འགྱོ་ཡློད་མི་དེ་གིས་ ད་རེས་ནངས་པ་ སབ་ཁྲ་ 
བཟློ་ནི་དེ་ སབ་ཁྲ་བཟློ་བཀོད་པ་ཚུ་ལུ་ ལློག་ 
བཏབ་ཀྱིས་ ལཱ་འཇམ་ཏློང་ཏློ་འབད་གྱུར་ཡློདཔ་ 
ཨིན།   

སབ་ཁྲ་བཟློ་ཐངས་སྐོར།   (སབ་ཁྲའི་འབྲི་བཀོད་རིག་པ།) 
ཝིམ་ཕེ་རིང་ག་གིས་ “ང་བཅས་ཀྱིས་སབ་ཁྲ་བཟློ་དློ་” ཟེར་བའི་གསལ་ཞུ་འབད་ཡློད་མི།  

སབ་ཁྲ་བཟློ་བཀོད་མཁས་མཆོག་ 
ཝིམ་ཕེ་རིང་ག 



བམ་ཚོན་༣པའི་ པར་ཐེངས་༢པ། ཤགོ་གྲངས་10 

མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གི་བཀའ་རྒྱ་དང་ 
འཁྲིལ་ཏེ་ སྤྱི་ལློ་༢༠༡༢ ཟླ་༧ ལུ་ བསམ་གྲུབ་ 
ལྗོངས་མཁར་ ཇོ་མློ་གཙང་ཁ་དྲུང་ཁག་ གླང་ 
ཆེན་ཕུག་རྒེད་འློག་གི་ ཟླ་བ་ཐང་གཡུས་ཚན་ 
ནང་ གཞི་ཆགས་ལས་རིམ་འགོ་བཙུགས་ 
ཡློདཔ་ཨིན། གཡུས་ཚན་དེ་ ས་རྒྱ་ཨེ་ཀར་ 
༧༡.༩༨གི་ཁྱབ་པའི་་ས་གནས་ནང་ཡློདཔ་ཨིན།   
 
གཡུས་ཚན་གསརཔ་ནང་ལུ་ མི་རླློབས་བསློམས་ 
༡༩༧ ཡློད་པའི་ ཁྱིམ་གུང་པ་༣༡ གཞི་ 
ཆགས་ཡློདཔ་ད་ ཁོང་ཚུ་ཡང་ གསེར་ཐིག་ 
དང་ ལའུ་རི་ གླང་ཆེན་ཕུག་གཡུས་ཚན་ཚུ་ 
ལས་ཨིན་མས།  གཡུས་ཚན་དེ་ཚུ་ དྲུང་ཁག་ 
བདག་སྐྱོང་ཡིག་ཚང་ལས་ཉིན་ལམ་༢རྐང་སྟློང་ 
འབད་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་ཁར་ཆགས་ཏེ་འདུག   
 
གཞི་ཆགས་ལས་རིམ་འློག་གི་ཁེ་ཕན་ཐློབ་མི་ཚུ་ 
ག་ར་ ས་ཆ་མེད་མི་དང་ དཔལ་འབྱློར་གྱི་ 
སྟབས་ཉེས་པའི་མི་སེར་ཚུ་ཨིན།   
  
ལས་རིམ་ཐློག་ལས་ གཡུས་ཚན་དེ་ གཞི་ 
བཙུག་ནིའི་དློན་ལུ་ ཚལ་མ་རམ་ཡློདཔ་མ་ 
ཚད་ ས་འཇལ་འབད་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ 
བསལ་ཏེ་ གློག་མེ་དང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་ 
སྤེལ་འབད་ཡློདཔ་ཨིན།   
 
གཞི་ཆགས་ལས་འགུལ་གྱིས་ རང་བཞིན་རྐྱེན་ 
ངན་ལས་ཉེན་སྲུན་ལྡན་པའི་ ཁྱིམ་ཁང་མིག་༣ 
འབད་མི་དང་ ཆབ་གསང་རྐྱབ་ནི་གི་དློན་ལས་ 
རིག་རལ་ཡློད་པའི་ལཱཔ་འཚློལ་ནི་ལུ་མ་དངུལ་ 
དང་ ལྕགས་ཤློག་ ཤིང་ཆས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ 

ཡློདཔ་ད་ གཞན་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་ཁྱིམ་གུང་པ་ 
ཁོང་རང་གིས་འཚློལ་ཡློད།  
  
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེ་མཆོག་གིས་ 
ཁྱིམ་གུང་རེ་ལུ་ ཁྱིམ་ས་དྲིས་༥༠ ཁྲམ་རྐྱབ་ 
གནང་ཡློདཔ་ད་ གཞན་སློ་ནམ་བཟའ་སྤྱློད་ཀྱི་ 
དློན་ལས་ ས་གཞི་ཚུ་སྤྱློད་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་ 
ལག་ཁྱེར་གུ་གནང་ཡློདཔ་ཨིན།  དཔྱ་སྙོམས་ 
ལུ་ ཟླ་བ་ཐང་གཡུས་ཚན་ནང་ཁྱིམ་གུང་པ་རེ་ 
ལུ་ ས་ཆའི་འཆང་སྤྱློད་ཨེ་ཀར་༢.༣༡ དེ་ཅིག་ 
ཐློབ་ཡློད།   
 
གཡུས་ཚན་དེ་ནང་གི་མི་ཚུ་ལུ་ སློ་ནམ་ལཱ་གི་ 
དློན་ལས་ སློན་དང་ ལྕངམ་ ལྡུམ་ར་རིག་ 
པའི་ལློ་ཐློག་གི་སློན་ དེ་ལས་ སློ་ནམ་ཅ་ཆས་ 
དང་ ཆུམ་ཐག་ ཕྱེ་ཐག་ སྲིཔ་གདུང་ ནིའི་ 
འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ ཡློདཔ་ཨིན།  
མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་དློན་ལས་ གེ་ཟ་དང་ 

བྱཱ་ལཱ་ ཚློད་བསྲེ་རིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་འཛུགས་ 
སྐྱོང་འབད་དློ་ཡློདཔ་མ་ཚད་ འློང་འབབ་བཟློ་ 
དློན་ལུ་ ཕགཔ་གསློ་སྐྱོང་དང་ ཉ་གསློ་སྐྱོང་ 
སྒོ་ནློར་གསློ་སྐྱོང་ཚུ་འཐབ་ནི་དང་ གཞན་ཡང་ 
ས་སྒ་དང་ ཀེ་བ་ རྡློག་མ་ཤིང་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ 
འདུག   
 
ཟླ་བ་ཐང་གཡུས་ཚན་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ 
གཞི་ཆགས་ལས་འགུལ་དེ་གིས་ གནམ་མེད་ 
ས་མེད་ཕན་ཐློག་བྱུང་ཡློདཔ་མ་ཚད་ མི་ཚེ་ 
དགའ་སྐྱིད་དང་ཞི་བདེ་ཕྱློགས་ལུ་འགྱུར་བ་སློམ
་སྦེ་རང་སློང་ནུག ལས་འགུལ་དེ་ ཟད་འགྲོ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣.༧༤༡གནས་ཡློདཔ་ད་ 
སྤྱློ་ལློ་༢༠༡༤ ཟླ་༧པ་ལུ་མཇུག་བསྡུ་ཡློདཔ་ 
ཨིན།  

ཟླ་བ་ཐང་གི་མི་སེར་ཚུ་འཚློ་བའི་གནས་སྟངས་གསརཔ་ལློངས་སྤྱློད་དློ་ཡློདཔ།  

ཟླ་བ་ཐང་གཡུས་ཚན་གྱི་མཐློང་སྣང་། 

སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་ ༥ལུ་  པདྨ་དགའ་ཚལ་རློང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ 
གིས་ གདན་ཆི་ལུ ཚློང་པ་དང་ ས་ཇོ་ཚུ་ལུ་ ཚློང་འབྲེལ་གྱི་དློན་ 
ལས་ ས་ཚན་༢༧ དང་ སློད་ཁྱིམ་ས་ཆའི་དློན་ལུ་ ས་ཚན་ ༧༨ 
བགོ་བཀྲམ་འབད་ཡློདཔ་ཨིན།   གདན་ཆི་འདི་ པདྨ་དགའ་ཚལ་ 
གྱི་ཁྲོམ་གསརཔ་སྦེ་གསལ་བསྒྲགས་འབད་དེ་་ཡློདཔ་ད་ ད་ལློ་རྐྱབ་ 
པའི་བསྒང་ཡློད་མི་ རློང་གཞི་གསརཔ་བཟློ་བསྐྲུན་འབད་ཚར་བའི་ 
ཤུལ་ལུ་ རྗོ་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཡིག་ཚང་ཚུ་དང་ ཚློང་པ་ཚུ་ 
གདན་ཆི་ལུ་སློ་བཤུད་འབད་ནི་ཨིན་པས།  
 
པར་བཏབ་མི་ ས་འཇལ་པ་ ཚེ་བརྟན་རྡོེ། 

ས་ཆ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ཡློདཔ།  



ས་གཞི། ཤགོ་གྲངས་11 

འདས་པའི་ལློ་གཅིག་དང་ཕྱེད་ཀྱི་རིང་ལུ་ ཇའི་ 
ཀ་འཕྲུལ་རིག་དང་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐློག་ 
ལས་ འབྲུག་ལུ་རྒྱལ་ཡློངས་ས་ཆ་རིག་པའི་ 
གནས་སྡུད་བཟློ་ནིའི་ལས་འགུལ་ཅིག་འགོ་ 
བཙུགས་ཡློདཔ་ཨིན།   
 
ལས་འགུལ་གྱི་བར་མཚམས་བསྐྱར་ཞིབ་ཞལ་
འཛློམས་ཅིག་ འབྲེལ་ཡློད་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ 
ན་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་འབད་ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ཚེས༨ 
ལུ་ཚློགས་ཡློད། ཞལ་འཛློམས་ཀྱི་ དམིགས་ 
ཡུལ་དེ་ཡང་ ལས་འགུལ་དེ་གི་ གྲུབ་འབས་ 
བསྐྱར་ཞིབ་དང་ ལས་འགུལ་ འཆར་གཞི་ 
ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུདང་ འབྲེལ་ཡློད་ 
ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བསྐྱར་བཅོས་ལས་འགུལ་ནང་ 
བཙུག་ནིའི་དློན་ལས་ཨིན།   
 
བསྐྱར་ཞིབ་ཞལ་འཛློམས་ནང་ ས་ཆ་རིག་པའི་ 
བརྡ་དློན་རིམ་་ལུགས་ལྟེ་བའི་འཐུས་མི་ཚུ་དང་ 
འབྲུག་ལུ་ཡློད་པའི་ཇ་པཱན་མཐུན་འབྲེལ་ཡིག་ 
ཚང་ ས་གནས་གཞུང་གི་ངོ་ཚབ་ཚུ་ དེ་ལས་ 
ཁེ་གྱོང་ཡློད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་བཅའ་མར་ 
གཏློགས་ཡློད།   
 
སྤྱི་ལློ་༢༠༡༥ ཟླ་༢ པ་ལུ་འགོ་བཙུགས་ཡློད་ 
པའི་ལས་འགུལ་དེ་གིས འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
ལྷློ་ཕྱློགས་ལུང་ཕྱློགས་གྱི་རློང་ཁག་༦གི་ གློག་ 
རིག་ཐློག་ལས་ ཐིག་ཚད་༡:༢༥༠༠༠ འབད་ 
མི་ ས་ཆའི་དབྱིབས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་སབ་ཁྲ་བཟློ་ 
ནི་ཨིན།   
 
ས་ཆ་རིག་པའི་གནས་སྡུད་ཚུ་ གཞི་རྟེན་ 
མཐུན་རྐྱེན་ དཔེར་ན་ ཁྱིམ་ གློག་མེ་འཕྲུལ་ 

ཇའི་ཀ་ལས་འགུལ་གྱི་བར་མཚམས་བསྐྱར་ཞིབ། 

ཁང་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ག་ཅི་རང་བཟློ་སྟེ་འབད་ 
རུང་ བཟློ་བཀོད་དང་ སྔོན་འགྲོའི་ཞིབ་ 
འཇུག་འབད་ནིའི་དློན་ལས་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ 
ཅིག་ཨིན། ད་ལློ་ཚུན་ཚློད་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ 
དུས་མཐུན་མེད་པའི་ སྤྱི་ལློ་༡༩༦༠ རེ་གྲངས་ལུ་ 
པར་བསྐྲུན་འབད་དེ་ཡློད་པའི་ ས་ཆའི་དབྱིབས་ 
ཀྱི་གཞི་རྟེན་སབ་ཁྲ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་སློད་ 
ནུག   
 
ལློ་ངོ་༧༠ དེ་ཅི་གི་རིང་ལུ་ མི་གིས་བཟློ་བཟློཝ་ 
དང་ རང་བཞིན་རྐྱེན་ངན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ས་ཆའི་ 
ཁྱབ་ཚད་དང་ ལག་ལེན་ལུ་འགྱུར་བ་སློམ་སྦེ་ 
རང་སློང་ཡློདཔ་ལས རྒྱལ་ཁབ་ནང་ འཆར་ 
གཞི་ག་ཅི་རང་བཟློ་རུང་ གྲོས་ཐག་གཅོད་ནིའི་ 
དློན་ལུ་ ས་ཆའི་དབྱིབས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་སབ་ཁྲ་ཚུ་ 
དུས་མཐུན་བཟློ་དགོ་པའི་དུས་ཚློད་ཁར་ཨིན་མས།  

 
ད་ཚུན་ ཇའི་ཀ་གི་ས་འཇལ་མཁས་མཆོག་ཚུ་ 
གིས་ འཕྲུལ་སྐར་གྱི་པར་བརྙན་ལག་ལེན་འཐབ་ 
ཐློག་ལས་ ལྷློ་ཤར་ཕྱློགས་ཀྱི་སབ་ཁྲ་བཟློ་སྟེ་ 
བདེན་སློར་ཡང་འབད་ཚར་ཡློདཔ་ཨིན། ལྷློ་ 
ནུབ་ཕྱློགས་ཀྱི་ཐད་ སབ་ཁྲ་བཟློ་ཚར་ཡློད་རུང་ 
ས་གནས་ཁའི་བདེན་སློར་དེ་ དུས་ཅི་སྤྱི་ཟླ་༡༠པ་ 
ནང་འགོ་བཙུག་ནི་ཨིན་མས། ས་གནས་ཁར་ 
བདེན་སློར་འབད་དགོ་མི་ཡང་ སབ་ཁྲའི་གནས་ 
སྡུད་ཚུ་ ངེས་བརྟན་དང་ ཁུངས་ལྡན་བཟློ་ 
ནིའི་དློན་ལུ་ཨིན་མས།   
 
རྒྱལ་ཁབ་ལྷློ་ཕྱློགས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་སབ་ཁྲ་བཟློ་ནིའི་
ལས་འགུལ་དེ་ སྤྱི་ལློ་༢༠༡༧ རློགས་ཁམས་ 
ལུ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ཨིན། 

བསྐྱར་ཞིབ་ཞལ་འཛློམས་ནང་ ཇའི་ཀ་དང་ས་ཆ་ལྷན་ཚློགས་ཀྱི་འགོ་དཔློན་ཚུ་བཅའ་མར་གཏློགས་པའི་བསྒང་། 

སློང་བརྡར།: ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དློན་སྡེ་ 
ཚན་གི་ས་འཇལ་བཟློ་རིག་འགོ་དཔློན་གོངམ་ 
ཨློན་ལ་རྡོེ་གིས་ ཡར་ཐློན་ཅན་གྱི་གློག་རིག་ 
ཐློག་རྒྱ་མཚློའི་ཁ་ལས་འཇལ་མི་ས་ཆའི་མཐློ་
ཚད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་ ལག་ལེན་སློང་ 
བརྡར་(Advanced Theories and 
Practical Exercise on the 
Geoid Computing)" ནང་ སྤྱི་ཟླ་༦ 

མི་སྟློབས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ། 

པའི་ཚེས་༦ ལས་༡༠ ཚུན་ མློང་ 
གོ་ལི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཇི་འློ་ཨའིཌ་ཨིསི་ 
ཀུལ་ནང་སྦེ་རྒྱལ་སྤྱི་ས་གཞི་རྒྱ་ཁྱོན་རྩིས་རིགས་
ཚློགས་པ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ནང་ 
བཅའ་ མར་གཏློགས་ཅི།  
 
ས་ཆ་རིག་པའི་ཡློངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འཛིན་ 
སྐྱོང་།: 

ས་འཇལ་བཟློ་རིག་གོངམ་ ཉི་མ་རྒྱལ་པློ་དང་ 
ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་གཉིས་ཀྱིས་ བདུན་ཕྲག་ 
གཅིག་གི་རིང་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་ 
རྒྱབ་སྐྱོར་ཐློག་ དེ་ལི་ལུ་སྦེ་ སྤྱི་ཟླ་༦པ་ནང་ 
ས་ཆ་རིག་པའི་ཡློངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འཛིན་སྐྱོང་
གི་སློང་བརྡར་ལས་རིམ་ནང་བཅའ་མར་གཏློགས་
ཡློདཔ་ཨིན།  

མི་སྟློབས་འགོ་དཔློན་ ཚེ་རིང་བཀྲིས་ཀྱིས་བྲིས་མི་ སྐད་བསྒྱུར་འབད་ཡློདཔ། 



 
 
༡  “བཟའ་ཚང་ནང་མིའི་ས་ཆ་” ཟེར་མི་འདི་ ཁྲམ་ ནང་མི་གཙློ་ཅན་ཀྱི་མིང་ཐློག་ལུ་བཀོད་དེ་ བཟའ་ཚང་ནང་མི་ག་ར་གི་བདག་ 

དབང་ལུ་ཡློད་པའི་ས་ཆ་ལུ་གོ། 
༢ “བཟའ་ཚང་ནང་མི་” ཟེར་མི་འདི་ གཞུང་གི་ཞི་བའི་ཐློ་བཀོད་དང་མི་རྩིས་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་མི་ དམིགས་བསལ་ 

གྱི་ཁྱིམ་གུང་ཨང་གཅིག་གི་འློག་ལུ་ བཟའ་ཚང་ནང་མི་འབད་བཀོད་དེ་ཡློད་པའི་ མི་ངོ་ཅིག་ ཡངན་ དེ་ལས་མངམ་སྦེ་ཡློད་མི་ལུ་གོ། 
༣ “ས་དཔྱད་ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་ཐློ་ཡིག་” ཟེར་མི་འདི་ ས་འཇལ་དང་ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ས་ཁྲ་བཟློ་ནིའི་དློན་ལུ་ འཛམ་གླིང་ 

ཆིག་སྒྱུར་གྱི་ཐློག་ལུ་སྒྲིག་མི་ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་ཚད་ཨང་ཅིག་ལུ་གོ། 

 

  

འབྲུག་གི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་སྤྱི་ལློ་༢༠༠༧ ཅན་མ། 
 

ཁྲམ་བཀོད་གྲུབ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ས་ཆའི་བདག་དབང། 
 

དློན་ཚན་ ༦༡: བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དགོངས་དློན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁྲམ་ནང་ཐློ་བཀོད་གྲུབ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ས་ཆ་དེའི་བདག་དབང་ཡང་ 
ས་དེའི་ཇོ་བདག་ལུ་ཡློདཔ་ཨིན།། 

  
དློན་ཚན་ ༦༢: ར་ཁྲིམས་ཆེན་མློ་ནང་བཀོད་དེ་ཡློད་མི་དང་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་འློག་ལུ་ཁ་གསལ་བཀོད་མི་ལར་དུ་ཨིན་ན་མ་གཏློགས་ གཞུང་ས་ 

ཡངན་ གཞུང་དབང་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཆ་ སྒེར་གྱི་བདག་དབང་ལུ་སློ་སློར་འབད་མི་ཆོག། 
 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་ག་ཏེ་ལུ་རང་ཨིན་རུང་ ས་ཆ་བདག་ཏུ་བཟུང་ཆོགཔ། 
དློན་ཚན་ ༦༣: བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དློན་ཚན་༥༩ པའི་ནང་དློན་ལར་ དབང་ཁྱབ་ཅན་གྱི་མི་ངོ་ཅིག་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ 

རྒེད་འློག་ ཡངན་ ཁྲོམ་སྡེ་གཅིག་ལས་མང་བའི་ས་གནས་ཚུ་ནང་ ས་ཆ་བདག་ཏུ་བཟུང་ཆོག། 
 

ཁྱོད་རའི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་མཁྱེན་གནང་། 

ངེས་ཚིག་མཁྱེན་དགོཔ། 

སྤྱི་ཟླ༥ པའི་ཚེས་༢༨ ལུ་ སློ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ བདེ་ཆེན་ཕུག་ལུ་སྦེ་ 
འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ ལྕང་ལཱ་ནང་ རྒྱལ་ཡློངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚློགས་ཡིག་ཚང་གི་ 
ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ ཁས་བངས་ཐློག་ལས་ ཞབས་ཏློག་ནང་བཅའ་མར་གཏློགས་ཡློདཔ། 

རྒྱལ་ཡློངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚློགས། 
ཐིམ་ཕུག ཀ་ཝང་གྱང་ས། 
འགྲེམས་སྒྲོམ་ཨང་. ༡༤༢། 

སྤྱློད་ཁྲལ་དགོངས་ཡངས་ཨང་: 152 
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