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རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཟླ་གསུམ་དུས་དེབ།    སྤི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ7པ་ལས་ཟླ9པ་ཚུན།                བམ་ཚན་༤པའི་ པར་ཐེངས་3པ།

ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ མི་དམང་ལུ་ས་ཆའི་
ཞབས་ཏོག་སྤོད་ནི་ལུ་ འགྱུར་བ་སོམ་འབག་འོང་
ཚུགས་པའི་ ལས་སྣ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདེན་
འཐབ་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་གཅིག་ སྤི་ཟླ་༨པའི་ཚེས་
༤ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁི་འཛིན་ 
དགོས་ཀརྨ་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་འགོ་འབེད་མཛད་མི་ 
ཨི་སི་ཀི་ཛེན་པོར་ཊལ་འདི་ཨིན། 
ཨི་སི་ཀི་ཛེན་པོར་ཊལ་འདི་ ཧེ་མའི་ ས་ཆ་སྤོད་ལེན་
གི་ཡོངས་འབེལ་རིམ་ལུགས་འདི་ ཡར་དག་བཏང་
ཐོག་ ད་ལས་ཕར་ ས་ཁམ་སོ་སོར་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་
པར་ གྲིང་ཁིམ་དང་ཁང་ཚན་ཚུ་ཡང་ འཇོན་དགས་
དང་ཕན་ནུས་ཅན་སེ་ ཉོ་བཙོང་འཐབ་ཚུགས་པའི་
ཡོངས་འབེལ་རིམ་ལུགས་ཀི་ཞབས་ཏོག་ཅིག་ཨིན། 
ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ལས་དྲུང་ཆེན་གིས་གསུངས་མི་ནང་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ་ཐོག་བཟོ་མི་

ས་ཁམ་དང་ གོག་རིག་ཐོག་གི་ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀི་
གནས་སྡུད་གཞི་རེན་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ ཨི་སི་ཀི་ཛེན་
པོར་ཏལ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིི་ལུ་ ཁེ་ཕན་སོམ་བྱུང་
ཡི་ཟེར་བཤད་ཅི།  
རིམ་ལུགས་གསརཔ་འདི་ནང་ ཁོམ་ནང་འཁོད་ཀི་ས་
ཆ་གཏའ་མར་བཙུགས་ཡོད་མེད་ཀི་གནས་ཐོ་བཀོད་
ནི་དང་ བསམ་ལན་བསྡུ་སྒིག་འབད་དེ་ སྡུག་སྐད་
འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་ ས་ཆ་དང་འབེལ་བའི་གནད་དོན་
བསལ་ནིའི་རིམ་ལུགས་ཡོདཔ་ཨིན། 
གོག་རིག་གཏའ་མར་གི་རིམ་ཚན་དེ་གིས་ དངུལ་

འབེལ་ལས་ཁང་ཚུ་ལུ་ ས་ཆ་གཏའ་མར་བཙུགས་
པའི་སྐབས་ ཧེ་མ་ལས་ དངུལ་ཁང་གཅིག་ནང་ 
གཏའ་མར་བཙུགས་ཡོད་མེད་ཀི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་
ཚུགས་པའི་ ཁེ་ཕན་བྱུང་ནི་དང་ གཏའ་མར་བཙུགས་
ཡོད་མི་ས་ཆ་ཚུ་ ཁིམས་འགལ་ཐོག་སྤོད་ལེན་འབད་
ནི་ལས་བཀག་ཚུགས་ནི་ཨིན། 
ཨི་སི་ཀི་ཛན་པོར་ཊལ་འདི་གིས་ ས་ཆའི་བདག་སྐྱོང་
དང་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ དྭངས་གསལ་མ་ཚད་ འཇོན་
ཐངས་ཅན་དང་ ཕན་ནུས་ཅན་སེ་ ཡར་རྒྱས་དང་
འགྱུར་བ་འབག་འོང་ཚུགས་པའི་རེ་བ་བསྐྱེདཔ་ཨིན། 

ཨི་སི་ཀི་ཛེན་པོར་ཊལ་ཟེར་ ཡོངས་འབེལ་ཐོག་ ས་ཁམ་སོ་སོར་དང་ རྒྱུ་དངོས་(སྒིང་ཁིམ)སྤོད་ལེན་
འབད་ནིའི་རིམ་ལུགས་འགོ་འབེད་འབད་ཡོདཔ།

དག་ཤོས་ཀརྨ་ཚུལ་ཁིམས་མཆོག་གིས་ ཨི་སི་ཀི་ཛན་པོར་ཊལ་འགོ་འབེད་མཛད་པའི་བསྒང་།

ལྷོ་ཕོགས་ས་ཁོངས་ཀི་ས་ཆའི་དབིབས་ཀི་གཞི་རེན་སབ་ཁ༌བཟོ༌ཚར༌ཡོདཔ།

ཇའི་ཀ་སྐུ་ཚབ་གཙོ་འཛིན་གིས་གྲོས་འཛོམས་ནང་གསུངས་བཤད་གནང་པའི་བསྒང་།

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཁོན་གནས་སྡུད་བཟོ་ནིའི་
ལས་འགུལ་འདི་ ཇའི་ཀ་གི་འཕྲུལ་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཐོག་ སྤི་ལོ་༢༠༡༥ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ ལྷོ་ཕོགས་
རོང་ཁག་ཚུ་གི་  ཚད་གཞི་1:25,000འབད་མི་ 
ས་ཆའི་དབིབས་ཀི་གཞི་རེན་སབ་ཁབཟོ་ནི་འགོ་
བཙུགས་ཡོད། ལས་འགུལ་མཇུག་བསྡུ་བའི་གྲོས་
འཛོམས་འདི་ ལས་འགུལ་གི་འཆར་གཞི་དང་བསྟུན་
ཏེ་ སྤི་ཟླ་༨པའི་ཚེས་10 ལུ་   ལས་འགུལ་གི་
གྲུབ་འབས་དང་ ལག་ལེན་གི་སྐོར་ལས་ འབེལ་བ་
ཡོད་པའི་ལས་སེ་ཚུ་ལུ་ གོ་བ་དར་ཁབ་གཏང་ནིའི་
དོན་ལས་ འགོ་འདེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།    

འཕོ་མཐུད་ཤོག་གྲངས་2པ་ནང་ཡོད།

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

དཀར་ཆག

རི་ལོ་2017-18ཀིི་ ལོ་བསྟར་གཞུང་
སྐྱོང་མཆོག་འགྱུར་གི་དམིགས་གཏད་
བཀོད་ཡོདཔ།

ཤོག་གྲངས་
༢པ།

སྤོད་ཆོག་དབང་ཆ་ལམ་ལུགས་ཐོག་ལས་ 
ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་
པའི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ།

ཤོག་གྲངས་
༣པ།

འབྲུག་ལུ་ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ས་འཇལ་གི་བྱུང་རབས།
ཤོག་གྲངས་
༤།



ས་གཞི། 2
ལྷོ་ཕོགས་ས་ཁོངས་ཀི་ས་ཆའི་དབིབས་ཀི་གཞི་རེན་སབ་ཁ༌བཟོ༌ཚར༌ཡོདཔ།
ལས་འགུལ་གྲུབ་འབས་ཚུ་གིས་ མ་འོངས་པ་ལུ་ 
སིད་བྱུས་བརམ་མི་ཚུ་ལུ་ ས་ཁོན་གནས་སྡུད་དབེ་
ཞིབ་འབད་དེ་ ས་ཁོན་ལུ་བརེན་ཏེ་ ལོགས་གྲུབ་
ཅན་གི ་མི ་སེ ་བཟོ ་ ནིི ་ལུ་ལྷན་ཐབས་འབྱུང་འོང་། 
གོང་འཕེལ་གི་འཆར་གཞི་ག་ཅི་ར་བརམ་རུང་ ས་
ཁོན་གནས་སྡུད་འདི་མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན། 
གོྲས་བསྡུར་སྐབས་ ལས་འགུལ་གི་གྲུབ་འབས་ཚུ་ 
རེ་བ་བསྐྱེད་དོ་བཟུམ་སེ་རང་ གྲུབ་ཡོད་ཟེར་ དྲུང་
ཆེན་གིས་བཤད་ཅི། ལས་འགུལ་འདི་ དུས་ཅི་སྤི་
ཟླ་༡༢པ་ནང་མཇུག་བསྡུ་ནི་ཨིན། ས་ཆ་ལྷན་
ཚོགས་ལས་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ འཕྲུལ་རིག་བརེ་
སོར་དང་ ུརྒྱུན་མ་ཆད་པར་ལཱ་འབད་བའི་ ཁུངས་
གཏུགས་ས་གནས་མཐུད་སྦེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་
ནི་ ས་ཆ་རིག་པའི་ཡོངས་འབེལ་འཆར་སྒོ་ རྒྱལ་
ཡོངས་ས་ཆ་བེད་སོྤད་ས་ཁོངས་ཀི་བཅད་མཚམས་
བཟོ་ནི་ ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དོན་སིད་བྱུས་ ས་ཆ་
རིག་པའི་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་འགོ་འདེན་ལེ་བའི་
ལས་སྣ་ཚུའི་སྐོར་ལས་གསལ་ཞུ་འབད་ཡི། ཇའི་
ཀ་གི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དོན་

རིམ་ལུགས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀི་སྐོར་ལས་
གསལ་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། གོག་མེ་ལས་འགུལ་
གཞི་བཙུགས་ཀི་འཆར་གཞི་བརམ་པའི་སྐབས་ 
ས་ཆ་རིག་པའི ་བརྡ་དོན ་ རིམ་ལུགས་ལག་ལེན་
འཐབ་པ་ཅིན་ཁེ་ཕན་ག་ཅི ་རང་ཡོདཔ་ཨིན་ན་གི་
སྐོར་ལས་ གོག་མེ་དང་ནུས་ཤུགས་ལས་ཁུངས་ཀི་
འགོ་དཔོན་ཅིག་གིས་གསལ་ཞུ་འབད་ཡི། ཐིམ་
ཕུག་རྒྱལ་འཛིན་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་ལེགས་སྦྱར་བ་ 
ལེསི་ལི་གིས་ ཤེས་རིག་ནང་ ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་
དོན ་ཁག་ཆེ ་བའི ་སྐོར ་ལས་གཙ ོ་བོར ་བཏོན་ ཏེ ་
གསལ་བཤད་འབད་ཡི། 
ལས་འགུལ་ཐེངས་༢པའི་ནང་ ཡུན་བརན་ས་ཆ་
འཛིན་སྐྱོང་གི་དོན་ལས་ ས་ཁོན་གནས་སྡུད་རེན་
གཞི་བཟོ་ནི་ལུ་ ཐབས་ལམ་སོ་སོའི་ཐོག་ལས་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ནུབ་ཕོགས་ས་ཁོངས་ཀི་གཞི་རེན་སབ་
ཁ་བཟོ་ནི་ནང་ ཇའི་ཀ་གིས་གོྲགས་རམ་འབད་ནི་
ལུ་གོྲས་བསྟུན་འབད་པའི་བསྒང་ཡོདཔ་ཨིན།  དེ་
གི་དོན་ལས་ ལོ་ལྔ་འཆར་གཞི་༡༢པའི་ནང་ རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ལྷག་ལུས་ས་ཁོངས་ཚུ་གི་གཞི་རེན་སབ་

ཁ་བཟོ་ཐབས་ལུ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་
ཀིས་ ཐབས་བྱུས་དང་ཐབས་ལམ་གུར་ལཱ་འབད་
བའི་བསྒང་ཡོད། 
ལས་འགུལ་མཇུག་བསྡུའི ་ གོྲས ་འཛམོས་འགོ ་
བཙུགས་བརེན་འབེལ་ནང་ ཞབས་ཏོག་བོན་པོ་ 
དགོས་རྡོེ ་ཆོས་སྒོན་གི་དབུ་བཞུགས་མཛད་གནང་
ཡི། རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་དང་ རྒྱལ་སྤི་
ས་མཚམས་ཡིག་ཚང་གི་དྲུང་ཆེན་༢དང་ ཆེ་བསོྟད་
ཅན་གི་འཐུས་མི་  ལོྷ་ཕོགས་རོང་ཁག་༨ཀི་རོང་
བདག་ཚུ་ ས་ཆ་རིག་པའི་རིམ་ལུགས་འགོ་འདེན་
ལེ་བའི་འཐུས་མི་དང་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ལས་འགོ་
དཔོན་ཚུ་གིས་གོྲས་འཛོམས་ནང་ གྲལ་གཏོགས་
འབད་ཡོད། 
གོྲས་འཛོམས་དེ་ ཇའི་ཀ་ཡིག་ཚང་དང་ རྒྱལ་
ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་༢ མཉམ་རུབ་
ཐོག་ ཏཇ་བཀིས་བཟའ་ཁང་ནང་འགོ་འདེན་
འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། 

རི་ལོ་2017-2018འི་ ལོ་བསྟར་གཞུང་སྐྱོང་མཆོག་འགྱུར་གི་དམིགས་གཏད་བཀོད་ཡོདཔ།

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚ ོགས་དྲུང་ཆེན་གིས་ ལས་
ཁུངས་ཀི ་མདོ ་ཆེན་༢དང་ ལྷན་ཚ ོགས་ཡིག་

ཚངའོག་གི ་སེ ་ཚན་གཙ ོ་འཛ ིན ་ཚུ ་དང་གཅིག ་ཁར་ 
རིས་ལོ ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ལོ ་བསྟར་གཞུང་སྐྱོང་

མཆོག་འགྱུར་གི ་དམིིགས་གཏད་གུར་མཚན་རགས་
བཀོད་གནང་ཡི། དེ ་གིས་མ་དོ ་བར་ ལས་ཁུངས་
འོག་གི ་སེ ་ཚན་གཙོ་འཛ ིན་ཚུ་གིས་ རང་སོའིི ་སེ ་
ཚན་གིས་ལོ ་བསྟར་གྲུབ་འབས་དམིགས་གཏད་གུར་ 
ལས ་ཁུངས ་རང ་སའི ་མདོ ་ ཆེ ན ་ དང ་གཅིག ་ཁར ་
མཚན་རགས་བཀོད་ཡོད། རང་སོའི ་སེ ་ཚན་ཚུ་གི ་
ལོ ་ལར་གྲུབ་འབས་ཡང་ ལྷན་ཚ ོགས་ཡིག་ཚང་གི ་
ལོ ་ལར་གྲུབ་འབས་གཅིག་ཁར་མཐུན་སྒིག་འབད་
དེ ་བཟོ ་བཟོཝ་ཨིན།  

ལོ ་ངོ ་གཅིག་གི ་རྒྱབ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་
ཚ ོགས་ཡིག་ཚང་ལས་ ལཱ་གི ་གྲུབ་འབས་འདི ་ 
ལེགས་ཤོམ་སེ ་ དམིགས་གཏད་ལར་གྲུབ་འབས་
ཐོན་ཚུགས་དང་མ་ཚུགས་ཀི ་ཐད་ཁར་ ལས་ཁུངས་
དང་སེ ་ཚན་རང་སོའི ་ དམིགས་གཏད་གྲུབ་ཡོདཔ་
དང་མེདཔ་ལུ་རག་ལས་ནི་ཨིན་མས། 

དྲུང་ཆེན་དང་ ས་འཇལ་དང་སབ་ཁ་བཟོ་སྐྲུན་གི་མདོ་ཆེན་༢ལོ་བསྟར་གཞུང་སྐྱོང་མཆོག་འགྱུར་གུར་མཚན་རགས་བཀོད་པའི་བསྒང་།
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ཕུན་ཚོགས་གིང་ཁོམ་སེ་ནང་ཡོད་པའི་ རྒྱ་གར་གིི་
ཡོངས་ཁབ་དོན་གཅོད་ཡིག་ཚང་གི་ས་ཁོངས་འདི་ 
སྤོད་ཆོག་དབང་ཆ་ལག་ཁེར་ཐོག་སྤོད་ནིའི་དོན་ལུ་ 

རྒྱ་གར་དོན་གཅོད་སྤི་ཁབ་ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་ སྤོད་ཆོག་དབང་ཆ་ལག་ཁེར་ཐོག་ས་ཆ་སྤོད་ཡོདཔ། 

ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་དྲུང་ཆེན་དང་ འབྲུག་ལུ་ རྒྱ་གར་
གི་དོན་གཅོད་སྤི་ཁབ་གཉིས་ཀི་བར་ན་ སྤི་ཟླ་༩ 
པའི་ཚེས་18 ལུ་ གན་ཡིག་གུར་ མཚན་རགས་

བཀོད་གནང་ཡི། གན་ཡིག་མཚན་རགས་བཀོད་པའི་
ལས་རིམ་དེ་ཁར་ འབྲུག་ལུ་རྒྱ་གར་གི་སྐུ་ཚབ་ ཇའི་
དིཔ་སར་ཀར་མཆོག་གིས་ཡང་ལྷན་བཞུགས་མཛད་
གནང་ཡི། 

དོན་གཅོད་ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་འགན་ཚུ་འགོ་འདེན་འཐབ་
ནིའི་དོན་ལས་ སོན་མ་ལས་རང་ ས་ཁོངས་ཅིག་དབང་
ཡོད་མི་དེ་ སྤོད་ཆོག་དབང་ཆ་ལག་ཁེར་ཐོག་ལུ་སྤོད་
ཡོདཔ་ཨིན། 

དེ་བཟུམ་སེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་
གིས་ གཞུང་གི་གཙུག་སེ་སོ་སོ་ཚུ་དང་ གཞན་ཡིག་
ཚང་གི་ས་ཁོངས་ཚུ་ཡང་ སྤོད་ཆོག་དབང་ཆ་ལག་
ཁེར་ཐོག་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་ཨིན།

སྤོད་ཆོག་དབང་ཆ་ལམ་ལུགས་ཐོག་ ས་ཆ་སྤོད་མི་དེ་གིས་ ན་གཞོན་ཚུ་གིས་མང་སུ་སེ་ གྲལ་གཏོགས་འབད་བའི་
དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ།
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ལས་དྲུང་ཆེན་གིས་
གཙོས་པའི་འགོ་དཔོན་སེ་ཚན་གཅིག་དང་ བསམ་
གྲུབ་ཆོས་གིང་དྲུང་ཁག་དང་ ས་གནས་འགོ་
འཁིདཔ་ཚུ་མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་ སྤོད་ཆོག་དབང་
ཆ་ལམ་ལུགས་འཆར་གཞི་ཐོག་  སོ་ནམ་ཚོང་
འབེལ་འཛུག་སྐྱོང ་དོན ་ལས་ས་ཆ་སྤོད ་དོན ་ལུ་ 
བསམ་གྲུབ་ཆོས་གིང་དྲུང་ཁག་འོག་གི་ན་གཞོན་
༤༠ ལྷགཔ་ཅིག་དང་གཅིག་ཁར་ སྤི་ཟླ་༩ པའི་
ཚེས་༩ ལུ་ གོ་བ་བརྡ་སྤོད་ལས་རིམ་ཅིག་འགོ་
འདེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཁར་འཛོམས་མི་ན་
གཞོན་ཚུ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གི་ སོ་ནམ་ལཱ་རྒྱ་ཆེ་
དག་སེ་འབད་ནི་ བསམ་པ་ཡོད་པའི་ན་གཞོན་ཚུ་
གི་དོན་ལས་ ས་ཆ་སྤོད་ནིའི་ལམ་ལུགས་གསརཔ་ 
སྤོད་ཆོག་དབང་ཆ་ལམ་ལུགས་ཐོག་ ས་ཆ་སྤོད་དོ་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ མཐུན་རེྐྱན་མཁོ་ཆས་ཐེབས་ཡང་
བིན་དོ ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་གོ་བ་བརྡ་སོྤད་འབད་
ཡི། 
གོྲས་བསྟུན་འཛོམས་འདུ་སྐབས་ལུ་ སྤོད་ཆོག་
དབང་ཆ་ལམ་ལུགས་ཀི་ཐབས་བྱུས་དང་ ཐོན་སྐྱེད་
ལོག་ཉོ་ནིའི་འཆར་གཞི་ བསྐྱིན་འགྲུལ་དབེ་དཔྱད་
ལམ་ལུགས་ དེ་ལས་ སྐབས་ཐོབ་ཀི་གོྲས་བསྡུར་
ཚུ་འབད་ཡི། དེའི་སྐབས་ལུ་ སོ་ནམ་ཚོང་འབེལ་

གི་ལས་སྣ་མ་འདཝ་ཚུ་འགོ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལས་ 
ས་ཆ་སྤོད་ཆོག་དབང་ཆ་ལམ་ལུགས་ཁར་ལེན་དགོ་
མནོ་མི་ ན་གཞོན་ཧ་ལམ་ཅིག་གིས་རང་ སྤོ་བ་
བསྐྱེད་མི་འཐོན་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ན་གཞོན་མང་
ཤོས་ཀིས་རང་ ས་ཐག་རིང་ས་ལས་མེན་པར་ རང་
སོའི་རེད་འོག་ནང་ལས་རང་ ས་ཆ་སྤོད་ཆོག་དབང་
ཆ་ལམ་ལུག་ཐོག་ལེན་ཏེ་ ཞིང་ལཱ་འབད་ནི་ལུ་སྤོ་
བ་ཡོདཔ་སེ་བཤད་ཅི། དེ་ཡང་ ཁོང་རའི་རེད་འོག་
ནང་རང་ལཱ་འབད་ནི་གོ་སྐབས་འཐོབ་པ་ཅིན་ ཕམ་

སྤུན་ཆ་དང་ བཟའ་ཚང་བལ་ནི་གི་ ལཱ་འགན་ཡང་
འབག་ཚུགས་ནི་དེ་གིས་ཨིན་མས། 
བསམ་གྲུབ་ལོངས་མཁར་རོང་ཁག་ གོྲང་གསེབ་
ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་གི་ངོ ་ཚབ་འགོ་
དཔོན་གིས་ གོ་བརྡ་ལས་རིམ་ནང་ དངུལ་འབེལ་
གི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ གཞན་ཡང་ སོ་ནམ་འཐོན་སྐྱེད་
ཚུ་ ཚོང་ལམ་རྒྱབ་སྐྱོར་གི་འཆར་གཞི་ཚུ་གི་སྐོར་
ལས་གསལ་ཞུ་འབད་ཡི། 

གོ་བ་བརྡ་སྤོད་ལས་རིམ་སྐབས་ བསམ་གྲུབ་ཆོས་གིང་གི་ན་གཞོན་ཚུ་འཛོམས་ཡོད་པའི་མཐོང་སྣང་།
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ཚད་གཞི་འདི་ འབྲུ་སྣ་འཇལ་སོལ་ཡོད་པའི་ཧོད་ལུ་བེ་དང་ 
ས་ཁར་བཏབ་པའི་འབྲུ་སྣ་ལུ་སོན་ཟེར་ སོན་དང་བེ་གཉིས་
ལུ་གཞི་བཞག་ཐོག་ མིང་བཏགས་ཡོདཔ་དང་ སོན་བེ་
༢༠བཏབ་སར་ལུ་ ས་ཆའི་རྒྱ་ཚད་ཨེ་ཀར་༡སེ་རིས་འཇོག་
འབད་ནུག

འབྲུག་ལུ་ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ ས་འཇལ་གྱི་བྱུང་རབས།

དུས་རབ་༡༧པའི་ནང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་མཆོག་གིས་ 
ཕག་བཏབ་གནང་མི་དགོན་སེ་དང་ ཆོས་སེ་ཚུ་ལུ་མི་སེར་
ཚུ་གིས་ དད་མོས་ཐོག་ལས་ མཆོད་ཡོན་དང་ ཡོ་བད་སེ་
ཕུལ་མི་ས་ཆ་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་གཞི་
བཙུགས་མཛད་ནུག

སྤི་ལོ་༡༩༠༧ ལས་ཚུར་ ས་ཆའི་ཇོ་བདག་གི་མིང་ཁ་
གསལ་དང་ ལོ་ཐོག་འཚོ་མི་གི་རིགས་ཐོན་འབས་འབེལ་
བའི་ ཁལ་སྤོད་དགོཔ་ཚུ་ོ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ས་ཆའི་ཐོ་
བཀོད་ཡོངས་རོགས་སེ་ འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག
 
ཁམ་དམར་ཐམས་ཅནམ་འདི་ དང་པམ་ སྤི་ལོ་༡༩༡༩་
ལུ་བསྡུ་སྒིག་འབད་བའི་ ཤུལ་ལས་སྤི་ལོ་༡༩༣༦ ལུ་
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནུག། 

 “དམར་ཐམས་ཅནམ” འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ 
འཇལ་ཚད་འདི་ སོན་བེ་ལས གང་དོ་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་
འབད་ནུག ས་ཞིང་འདི་མིག་ཚད་བལ་སྟེ་ འཇལ་ནི་སོལ་
ཡོདཔ་ད་  ཉིནམ་གཅིག་ནང་ གང་ཆ་གཅིག་གིས་ ཉིན་
གཅིག་ནང་ཞིང་རྨོ་ཚར་བའི་སའི་རྒྱ་ཚད་ལུ་ ས་ཆ་གང་དོ་
གཅིག་སེ་ རིས་དོ་ཡོདཔ་མས། ས་ཞིང་གང་དོ་སེ་ འཇལ་
ནིའི་སོལ་འདི་ ཤར་ཕོགས་རོང་ཁག་གཞན་ག་ར་ལུ་ 
འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཁམ་དེའི་མིང་ལུ་ ཨ་ཞེ་བཀིས་ཁམ་
ཟེར་ བཏགས་ཡོདཔ་ད་ ཤུལ་ལས་ནུབ་ཕོགས་རོང་ཁག་
ཚུ་ནང་ཡང་ གང་དོ་གི་ཚད་གཞི་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག 

དུས་རབ་༡༧པའི་ནང་།

རྒྱལ་བརྒྱུད་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ཤུལ་ལས།

འཇལ་ནིའི་ཚད་གཞི་ སོན་བྲ།

འགོ་ཐོག་ས་ཆའི་གནས་སྡད་ཐོ་བབད།

ཁྲམ་དམར་ཐམས་ཅནམ།

ཨ་ཞེ་བཀྲིས་ཁྲམ།
(ལགས་ཐག་ས་འཇལ་དང་དུས་མཉམ་

སྤི་ལོ་1950-1957)

 

སྐམ་ཞིང་གང་དོ་༣ ལུ་ ཨེ་ཀར་༡ དང་ ཆུ་ཞིང་གང་དོ་
༤ ལུ་ཨེ་ཀར་༡སེ་ ས་ཞིང་འཇལ་ནུག
འགོ་ཐོག་ལགས་ཐག་ས་འཇལ། ༡༩༣༠-༡༩༥༩

སྤི༌ལོ་1930 ལོར་ ས་ཆ་ཐདམ་ཐད་ཁར་ ལགས་ཐག་
ས་འཇལ་འགོ་འདེན་འཐབ་ནུག:
1 ཤར་ཕོགས་ལུང་ཕོགས་ནང་ བ་བུ་ པདྨ་གིས་འགོ་
འདེན་འཐབ་ནུག
2. ནུབ་ཕོགས་ས་གནས་ནང་ བ་བུ་ གྲུབ་བ་ཚེ་རིང་གིས་
འགོ་འདེན་འཐབ་ནུག 
3.ལྷོ་ཕོགས་སིབ་སུ་ལས་ ཏུར་ས་(ཨ་མོ་ཆུ་)ཚུན་བ་བུ་
ཋ་ཀུར་སིང་པར་སཱཏ་གིས་འགོ་འདེན་འཐབ་ནུག
སྤི་ལོ་1959 ལུ་ ས་འཇལ་པ་23 དེ་ཅིག་ལུ་ གཱན་
ཀར་ལགས་ཐག་ དང་ ཨོཔ་ཀི་ཀཱལ་ཨིསི་ཀོ་ཡར་ ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་ ས་འཇལ་འབད་བའི་ས་ཞིང་གི་སབ་ཁ་
བཟོ་ནིའི་ སྦྱོང་བརྡར་བིན་ནུག

ཐོ་ཡིག་ཚུ་དང་སབ་ཁ་བཟོ་ཚར་མི་ཚུ་ གཏན་མཛོད་ལེ་བ་
ནང་ མ་ལྷོདཔ་ལས་ ལས་སེའི་ཡིག་ཚང་གི་ས་ཁོངས་ནང་
བང་གཏོར་ཤོར་ནུག

ལགས་ཐག་གི་ས་འཇལ་གསརཔ། (1964-1968) 
སྤི་ལོ་1964ལུ་ སྙན་ཞུ་ཡོངས་རོགས་ཅིག་བསྡུ་སྒིག་
འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་འཇལ་པ་ཡོད་མི་ག་ར་བསྡུ་
འཛོམས་འབད་ཞིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་རོགས་ཀི་ 
ལགས་ཐག་ས་འཇལ་དེ་ མོང་སྒར་རོང་ཁག་ལས་འགོ་
བཙུགས་ནུག
ལགས་ཐག་གིས་ས་འཇལ་བའི་གྲུབ་འབས་དེ་ ཨེ་ཀར་
ཟིན་བིས་ཁམ་ཨིན་མས། སོན་བེ་དང་ གང་དོ་ ས་འཇལ་
ཚད་གཞི་རིངམ་བཤོས་བཞག་སྟེ་ ས་ཁལ་བསྡུ་ལེན་གི་
དོན་ལས་ དངོས་ཅན་གི་ ཚད་གཞི་ ཨེ་ཀར་ལག་ལེན་
འཐབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག ལག་ཐག་ས་འཇལ་དེ་ སྤི་
ལོ་1968 ལུ་བཇུག་བསྡུ་ཚུགས་ནུག

1. ས་ཆའི་རྒྱ་ཚད་ཐོ་བཀོད་འབད་ནིའི་ གཞི་རེན་གི་ས་
འཇལ་ཐབས་ལམ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ཐབས་གཞི་ 
(ལགས་ཐག་ 5 *ལགས་ཐག ༢= ཨེ་ཀར་
1) སེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག

2. བསམ་པ།- དེ་བསྒང་ ས་ཚན་ཆ་མཉམ་རང་ 
དབིབས་གྲུ་བཞི་ནར་མོ་ཡོདཔ་སེ་རིས་འཇོག་འབད་
དེ་ སའི་རྒྱ་ཚད་རྐྱངམ་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ད་ 
སབ་ཁ་ཚུ་མ་བཟོ་བས། 

3. རིག་རལ་མ་ལྡན་པའི་ས་འཇལ་པ་ཚུ་ ས་འཇལ་
ལས་འགུལ་མཇུག་བསྡུ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལཱ་འབད་
བཅུག་ནུག

4. གྲུབ་འབས་-ས་ཆ་འཆང་སྤོད་ངོས་འཛིན་གི་དོན་
ལས་ ཁམ་ཨང་རགས་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ ཁམ་གི་
མཐོང་སྣང་གསརཔ་ལུ་འགྱུར་ནུག

གནད་དོན: སྤི་ལོ་༡༩༧༩ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་
ཆེན་མོ་ཐེངས་50པ་ནང་ ཨེ་ཀར་ཁམ་ནང་ ས་ཆ་ཆད་
ཡོད་པའི་གྲོས་བསྡུར་བྱུང་ཡོདཔ་ཞིན་དུ་ རྒྱལ་ཡོངས་
ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ་གིས་ ས་ཆའི་བརྡ་དོན་གི་སྤུད་ཚད་གོང་
འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀི་ས་འཇལ་འབད་
དགོ་པའི་དཀའ་བཀོད་གནང་ནུག

ལགས་ཐག་ས་འཇལ་གི་སྐྱོན་དང་འཛོལ་བ:



བམ་ཚན་༤པའི་པར་ཐེངས་༣པ། 5
འབྲུག་ལུ་ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ ས་འཇལ་གྱི་བྱུང་རབས།

པེ་ལེན་ཀེ་བཱལ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ ལམ་ལུགས་
དང་འཁིལ་བའི་ཆ་ཚད་ས་འཇལ་(1980-1996)
སྤི་ལོ་1980 ལུ་ པེ་ལེན་ཀེ་བཱལ་གི་ས་འཇལ་དེ་ སོ་རོ་
ལུ་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ གདོང་ལེན་ཚུ་བྱུང་སྟེ་ 
ལོ་༤འགོོར་བའི་ཤུལ་ལུ་ མཇུག་བསྡུ་ནུག
སྤི་ལོ་ 1996 ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་རོགས་ཀི་ས་
འཇལ་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ད་ རོང་ཁག་མཇུག་རང་ ཧཱ་
ལས་མཇུག་བསྡུ་ནུག 

RK-1 དང་ དི་ཇི་ཊལ་པེལེ་ནི་མི་ཀར་ལག་ལེན་འཐབ་
ཐོག་ ཚད་གཞི་1:5000 དང་1:2500 གུར་ ས་
འཇལ་འབད་ནུག 
ས་ཚན་ཆ་མཉམ་ར་ སབ་ཁའི་ཤོག་ལེབ་ནང་འཁོད་ 
དམིགས་བསལ་གི་ཞིང་ཨང་བཀོད་ཡོདཔ་ད་ ཤོག་ལེབ་
ཚུ་ཡང་ ཚད་ལྡན་ཟུར་ཤོག་ཨང་རགས་ཚུ་བཀོད་ནུག
སྤི་ལོ་2005 ཚུན་ ས་ཆའི་གནས་སྡུད་ཚུ་ གོག་རིག་
ནང་བཙུགས་པའི་དུས་སྐབས། 
གནད་དོན: པེ་ལེན་ཀེ་བཱལ་ས་འཇལ་འདི་ཚར་བའི་ཤུལ་  
ས་འཇལ་འབད་བའི་ས་རྒྱ་དང་ ཁམ་ནང་འཁོད་པའི་སའི་
རྒྱ་ཚད་ཀི་བར་ན་ ལེ་ཤ་གི་རང་ཁད་པར་ཡོདཔ་འཐོན་ནུག
བ་རིམ: ས་གནས་ཁར་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཞིནམ་ལས་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་༥༨ པའི་ནང་ མི་དབང་མངའ་
བདག་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བཀའ་བཞིན་ ས་ཐེབས་འཐོན་མི་
སའི་ཇོ་བདག་ཚུ་གིས་ ས་རིན་ཕུལ་མི་ཚུ་ཁིམས་མཐུན་
བཟོ་སྟེ་ ཁམ་དུས་མཐུན་བཟོ་ནུག

ས་ཁམ་གསརཔ་བསྡུ་སྒིག་གི་གྲུབ་འབས་=ཨེ་ཀར་ཁམ་
དང་འཁིལ་བའི་སབ་ཁ་ཁུངས་གཏུགས་འབད་ཚུགསཔ། 
འཛོལ་བ་དང་སྐྱོན།: གནས་སྡུད་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་དེ་ 
ཤུགས་བཏོན་དགོཔ་དང་ དུས་ཡུན་འགོར་བའི་ལཱ་ གནས་
སྡུད་བང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ མཛོད་ཁང་སོམ་དགོཔ་ དུས་མཐུན་
བཟོ་ནི་ལུ་ལཱ་ཁག་ཡོད་པའི་ཁར་ ས་ཁམ་སོ་སོར་འབད་
ནི་ཡར་སེང་སོམ་སེ་རང་སོང་ནུག
སྤི་ལོ་1992 ལུུ སིའུ་དིཤི་གཞུང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་
གོག་རིག་རིམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི ་འགོ ་
བཙུགས་མི་དེ་ ཤུལ་ལས་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་དེ་ ས་ཁམ་བརྡ་
དོན་རིམ་ལུགས་ ས་སྐོར་ཟེར་མི་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་
ནང་ ཆ་ཚད་ས་ཆའི་སབ་ཁ་ཚུ་ཡང་གོག་རིག་ཐོག་
བཙུགས་ནུག
སྐྱོན་དང་འཛོལ་བ།: 
• དེ་ནང་ཡང་ སབ་ཁའི་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་དུས་མཐུན་

བཟོ་མ་ཚུགས་པས།
• གོག་རིག་གི་འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ 

མི་སྟོབས་རིག་རལ་དང་ གོག་རིག་རིམ་ལུགས་ཀི་
བར་ན་ ཁད་པར་འཐོན་ནུག

2008-2013
གནད་དོན: རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཐེངས86 པའི་ནང་ 
ད་རུང་ས་ཐེབས་ཀི་སྐོར་ལས་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་བཞིན་
དུ་ དེ་ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་  
བོ་གཏད་ཅན་གི་ས་ཆའི་བརྡ་དོན་ཐོབ་ཆོགཔ་བཟོ་ནི་དང་ 
ས་ཆའི་བདག་དབང་ཉེན་སྲུང་ཡོདཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་དང་རྒྱལ་པོའི་གཟིམ་དཔོན་
ཡིག་ཚང་གཉིས་ཀིས་འབད་ ཞིབ་འཚོལ་དང་ས་འཇལ་
འབད་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།

འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གིས་ སྤི་ལོ་༢༠༠༧ ཟླ་༩ པའི་
ཚེས་24ལུ་ གསུངས་མི་བཀའ་རྒྱ་ནང་།    

“ས་ཆའི་གནད་དོན་འདི་ ད་ལས་ཕར་འཐོན་ནི་མེདཔ་སེ་ 
སེལ་དགོཔ་ཡོད། ད་རེས་ ང་བཅས་ར་ འགན་འཁུར་
འབག་སྟེ་ ས་ཆའི་གནད་དོན་ ག་དེ་དག་དག་ ག་ར་ཆ་
ཚང་དང་ཚང་སྒིག་ཡོད་པའི་ ལཱ་འགན་སོམ་མ་འབག་པ་
ཅིན་ ཧེ་མ་བཟུམ་སེ་ ད་ལོ་ཡོད་པའི་ལམ་ལུགས་གུར་ 
ལེགས་བཅོས་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་འབད་མི་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ 
དཀའ་ངལ་སོམ་ཤོས་ཚུ་སེལ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཏེ་ མ་
འོངས་པའི་བུ་བརྒྱུད་ཚུ་ཡང་ ང་བཅས་བཟུམ་སེ་དཀའ་
སྤོད་མོང་བཅུག་འོང་། 
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ།མོ་བཏབ་ཀི་ལས་འགུལ་དེ་ སྤུ་ན་ཁ་ར་ལོག་ལུ་ སྤི་ལོ་༢༠༠༨ ནང་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇབ་འབད་ཡི། 
ལྷག་ལུས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་(2013-2014)

ལྷག་ལུས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་སྐབས་ གཤམ་འཁོད་ཀི་
གནད་དོན་ཚུ་སེལ་ཡོད་མི་དེ་ཡང:
1. རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་སྐབས་ས་ཇོ་ཚུ་མ་

འོང་ུཔར་ལུས་མི།
2. ས་ཆའི་འཛིང་ཉོགས་འཐོན་ཡོད་མི་།
3. ཁམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ནགས་ཚལ་ལུ་འགྱུར་

ཡོདཔ་ལས་ འཇལ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་མི། 

ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ཐེངས་༢པ།(2015-་་་་་)
ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ཐེངས་༢པ་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་
འཇལ་སྐབས་ལུ་ ཁམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཞིང་ ནགས་
ཚལ་ལུ་འགྱུར་ཡོད་མི་ཚུ་ མ་འཇལ་བར་ལུས་མི་ འཇལ་
ནིའི་དོན་ལུ་ བསྟན་སྲུང་དམག་སེ་དང་མཉམ་རུབ་ཐོག་
འགོ་འདེན་འཐབ་ཡོད།

ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ཐེངས་༢པའི་དམིགས་ཡུལ།
༡. རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་དང་ ལྷག་ལུས་ས་
འཇལ་ལས་རིམ་སྐབས་མ་འཇལ་བར་ལུས་མི་ ས་ཞིང་
Zསེ་བཏགས་བཀོད་མི་ཚུ་ འཇལ་ཏེ་ཁམ་ནང་བཀོད་ནི། 
༢. ས་ཆ་ལྷག་ཆད་སྒོ་སྙོམ་འབད་ནི། 
༣. ཧེ་མའི་ས་འཇལ་ཐེངས་༢སྐབས་ ས་ཇོ་ཆད་མི་ཚུ་
དང་ ངང་འཐེན་ལུས་མི་ འཛགས་ལུས་ཤོར་མི་ རོད་
ཉོགས་ཡོད་མི་ཚུ་སེལ་ནི།
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ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ལས་བེདཔ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ རིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གི་གོ་བརྡའི་ལས་རིམ།
སྤིི་ཟླ་༨པའི་ཚེས་༢༥ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གི་ཡོངས་ཁབ་དང་ ཁོ་རའི་སེ་ཚན་ཅིག་
གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལས་བེདཔ་ཚུ་
ལུ་  རིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གི་འགན་དབང་དང་ ལཱ་
འགན་ འགན་ཁག་ཚུ་ དེ་ལས་ རྒྱལ་སྤི་མངོན་
མཐོའི་རིས་ཞིབ་གཙུག་སེའི་གནས་ཚད་ཀི་ཐབས་
ཤེས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་ཅིག་འགོ་
འདེན་འཐབ་ཡོད།   
ལས་རིམ་དེ་ དམིགས་བསལ་ཐོག་ལས་ མི་དམང་གི་
འཐོན་ཁུངས་ཚུ་ འགན་ཁི་ཅན་དང་ དྭངས་གསལ་
ཅན་སེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གི་ལཱ་འགན་དང་འགན་ཁག་ཚུ་ག་ཅི་རང་
ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་  གཙུག་སེའི་ འགན་དབང་ཚུ་ 
ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལས་བེདཔ་ཚུ་གིས་ ཤེས་ནི་དང་
གོ་བ་ལེན་བཅུག་ནི་ལུ་ དམིགས་ཏེ་ཨིན་མས། 
ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་དང་ རྒྱལ་སྤི་ས་མཚམས་ཡིག་ཚང་
གི་དྲུང་ཆེན་རྣམ་༢དང་  མདོ་ཆེན་ མཁས་མཆོག་ 
སེ་ཚན་ཁག་གི་གཙོ་འཛིན་ དེ་ལས་ ལ་བཀོད་དང་
རྒྱབ་སྐྱོར་གནས་རིམ་༡པ་ཡན་ཆད་ཀི་ལས་གཡོགཔ་

ཚུ་གིས་ གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་
ཡོད། 
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལས་བེདཔ་ཚུའི་དོན་
ལུ་  རྒྱལ་གཞུང་རིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གི་ ལཱ་
འགན་དང་ འགན་ཁག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས་
པའི་ཁར་ མི་དམང་གི་འཐོན་ཁུངས་ཚུ་ དོན་མེད་
ལོག་སྤོད་འབད་ནི་ལས་འཛེམ་ནི་དང་ ཕན་ཐོགས་
ཅན་གི་དོན་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་སེམས་ཁར་

དན་ཤེས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་ལུ་ལྷན་ཐབས་བྱུང་ཡོད། 
ལས་རིམ་མཇུག་བསྡུ་བའི་གསལ་བཤད་ནང་ རིས་
ཞིབ་ཡོང་ཁབ་ཀིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁིམས་ཚུ་མི་ཤེས་
ཟེར་ཡོལ་ཐབས་ར་ལས་རང་མེད་ཟེར་གསུངས་གནང་
ཡི། 
ལས་རིམ་འདི་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ སྐུ་
ཚེ་ཞབས་པད་བརན་ཐབས་ལུ་ ཞབས་བརན་གསོལ་
འདེབས་ཕུལ་ཏེ་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ཨིན། 

ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་དབེ་དཔྱད་འབད་ཚུགས་པའིི་མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ། 

སྤི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་ ༢༣ལས་ ཟླ་
༩པའི་ ཚེས་༡ཚུན་ ཇའི་ཀ་ཡིག་ཚང་གི་མཁས་རིག་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ ས་འཇལ་དང་ སབ་ཁབཟོ་
བསྐྲུན་ལས་ཁུངས་ཀིས་ ཇི་ཨའི་ཨེསི་དབེ་དཔྱད་སྦྱོང་
བརྡར་ཅིག་འགོ་འདེན་འཐབ་ཡོད། ཉིན་གྲངས་༥ གི་

སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ་ནང་ ས་རུད་འབྱུང་སིད་པའི་ས་
ཁོངས་དང་ ཤིང་འབས་ཚལ་ལུ་བཙུགས་བཏུབ་པའི་ 
ས་ཆ་ཚུ་ ཇི་ཨའི་ཨེསི་རིམ་ལུགས་ལག་ལེན་འཐབ་
ཐོག་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་གི་ཆོས་ཚན་ཚུ་ཡང་ཚུད་དེ་
ཡོདཔ་ཨིནུ།

ཇི་ཨའི་ཨེསི་རིམ་ལུགས་ནང་ གནད་དོན་སོ་སོའི་དོན་
ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་ལག་ཆས་ལེ་ཤ་རང་
ཡོད་རུང་ ད་ལོ་ ལག་ལེན་པ་ཚུ་གིས་ རིག་རལ་དང་
ལོགས་གྲུབ་ཚུ་དང་འཁིལཝ་ད་ ལག་ཆས་ག་ར་ 
ལག་ལེན་ཡོངས་རོགས་སེ་འཐབ་མི་ཚུགས་པས།
དཔེར་ན་ གསོ་བའི་ལས་བེདཔ་ཅིག་གིས་ ཇི་ཨའི་
ཨེསི་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མི་སེ་ཅིག་ནང་ གསོ་བའི་
མཐུན་རྐྱེན་གཞི་བཙུགས་འབད་སའི་ ས་ཁོངས་དག་
ཤོས་ཅིག་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ ནད་གཞི་
ཅིག་གི་བེམ་ ལུང་ཕོགས་ཅིག་ནང་ ག་དེ་སེ་འབྱུང་ནི་
ཨིན་ན་ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ་ཨིན། 
སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ་དེ་ནང་ ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དོན་
རིམ་ལུགས་ལེ་བའི་འཐུས་མི་ཚུ་དང་ ས་འཇལ་བཟོ་
རིག་འགོ་དཔོན་ ཞིབ་རོགས་ས་འཇལ་འགོ་དཔོན་ དེ་
ལས་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ ས་འཇལ་པ་ཚུ་གིས་
བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོད། 
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 པར་གྱི་མཐོང་སྣང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ གནས་ཆེན་གདོང་དཀར་ལ་ལུ་སོང་ཡོདཔ།

སྤི་ཚེ་༢/༠༧/༢༠༡༧ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ལས་
བེདཔ་ཚུ་ གནས་ཆེན་གདོང་དཀར་ལ་ལུ་ གནས་སྐོར་དང་འབེལ་ཞག་སེ་འགོ་ཡོདཔ་
ད་ ཉིནམ་དེ་ཁར་ ལས་རིམ་གི་གྲས་ལས་ དོ་པ་ཧ་ས་ར་ ལྷ་དར་སྣ་ལྔ་འཕར་ཡོདཔ་
ཨིན། 

གནས་དེ་ཁར་བཞུགས་མི་བམ་དང་དགེ་སོང་ཚུ་གིས་ རི་བོ་བསང་མཆོད་
ཀི་སྐུ་རིམ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་རི་བོ་བསང་མཆོད་དེ་གི་ཕན་ཡོན་
འདི་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སེལ་ཏེ་ ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་ སེམས་
ཅད་ཐམས་ཅད་ བདེ་བ་དང་མཐར་པ་འཐོབ་པའི་དོན་ལས་སོན་ལམ་ཚུ་
བཏབ་གནང་ཡི། 

དགོས་དྲུང་ཆེན་མཆོག་གིས་ གདོང་དཀར་ལ་ལྷ་ཁང་གི་མཆོད་གཤོམ་གཙོ་བོ་ནང་ 
མར་མེ་ ཕུལ་བའི་བསྒང་།

གདོང་དཀར་ལ་བམ་གིས་གཙོས་པའི་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལས་བེདཔ་ཚུ་གི་པར་མཐོང་སྣང་།

ཁྱོད་རའི་ ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་
དོན་སྐོར་ལས་ དོགས་པ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ 
བརྒྱུད་འཕྲིན་ སྤོད་ཁྲལ་དགོངས་ཡངས་
ཨང་༡༥༢ ཐོག་ལས་ འབྲེལ་བ་
འཐབ་གནང་།

དགོས་དྲུང་ཆེན་མཆོག་གིས་ རི་བོ་བསང་མཆོད་སྐབས་བསང་ཕུལ་གནང་བའི་བསྒང་།
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ངེས་ཚིག་མཁྱེན་དགོཔ།
༡ “བཀའ་ཤོག” ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གིས་ སྐྱིད་སྡུག་ཡངན་ གཞིས་གསར་གྱི་ས་ཆ་གནང་མི་ བཀའ་ཤོག་ལུ་གོ།

༢ “སྐྱིད་སྡུག་གི་ས་ཆ་” ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གིས་ བཀའ་ཤོག་གི་ཐོག་ལས་གནང་མི་ས་ཆ་ལུ་གོ།

༣ “ལག་ཁྲམ་” ཟེར་མི་འདི་ ཕྱག་བཞག་ཁྲམ་ནང་ ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ངོས་སྦོར་གྱི་ལག་ཁྱེར་ལུ་གོ།

སྤྱི་བཏང་གི་བསམ་གཞི།
པདྨ་ཚེ་དབང་ དྲུང་ཆེན།

རོམ་སྒྲིག་པ།
དགུང་སངས་དབང་འདུས།
ཞུན་དག་པ།
ཕུན་ཚོགས་དབང་འདུས།

ཁྱོད་རའི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་མཁྱེན་གནང་།

འབྲུག་གི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མ།

ས་ཚབ་ཀྱི་ས་ཆ།
དོན་ཚན་༨༡། ས་ཚབ་ཀྱི་ས་ཆ་དེ་སྤོད་པའི་མི་ངོ་དེའི་མིང་ཐོག་ལུ་བབད་དགོ།

སྐྱིད་སྡག་དང་ གཞིས་གསར་གྱི་ས་ཆ།
དོན་ཚན་༨༢པ། སྐྱིད་སྡག་དང་ གཞིས་གསར་གྱི་ས་ཆ་དེ་ ས་ཆ་ཐོབ་མི་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ ཁྲམ་ནང་བབད་དགོ།

ན་ཚོད་མ་ལོན་མིའི་མིང་ཐོག་ལུ་ ས་ཁྲམ་བབད་མི་ཆོག།
དོན་ཚན་༨༣པ། སྐྱིས་ལོ་༡༨མན་ཆད་མིན་པའི་ ན་ཚོད་མ་ལོན་མིའི་མིང་ཐགོ་ལུ་ ས་ཁྲམ་བབད་མི་ཆོག།

ན་ཚོད་མ་ལོན་མིའི་ས་ཆ།
དོན་ཚན་༨༤པ། བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༨༣པ་ལུ་མ་ལོས་པར་ ཤུལ་བཞག་ཡི་གུ་ནང་བབད་དེ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ ན་ཚོད་ལོན་མི་ 
  ཤུལ་ལུས་བཟའ་ཚང་འཐུས་མི་ག་ཡང་མེད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁྲམ་འཆང་མི་ཚེ་འདས་ཀྱི་ས་ཆ་དེ་ ས་གནས་དབང་འཛིན་ 
  གྱིས་ གྲོས་འདེབས་འབད་ཐོག་ལས་ སྐྱེས་ལོ་༡༨ མན་ཆད་ཀྱི་ན་ཚོད་མ་ལོན་མིའི་མིང་ཐོག་ལུ་ཁྲབ་བབད་དགོ།

དོན་ཚན་༨༥པ། བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༨༤པ་ལར་དུ་ ན་ཚོད་མ་སྨིན་མའིི་མིང་ཐོག་ལུ་ ཁྲམ་ནང་བབད་པའི་ས་ཆ་དེ་ ཁོ་ར་སྐྱེས་ 
  ལོ་༡༨ མ་ལང་ཚུན་ཚོད་ས་གནས་དབང་འཛིན་གྱིས་ ངོས་འཛིན་འབདམི་ཁྲིམས་མཐུན་འཚོ་འཛིན་ཅིག་གིས་ བདག་ 
  འཛིན་འཐབ་དགོ།

རྒྱལ༌ཡོངས༌ས༌ཆ༌ལྷན༌ཚོགས༌ཡིག༌ཚང༌།
ཐིམ་ཕུག ཀ་ཝང་གྱང་ས། 
འགྲེམས་སྒྲོམ་ཨང་༡༤༢།

སྤོད་ཁྲལ་དགོངས་ཡོངས་ཨང་༡༥༢

ཡོངས་འབྲལ་འཆར་སྒོwww.nlcs.gov.bt


