
 

 

 

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཟླ་གསུམ་དུས་དེབ།       སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ཟླ༤་ལས་ཟླ༦པ་ཚུན། བམ་ཚོན་༡་པའི་ པར་ཐེངས་༢པ། 
 

 

ས་ཆའི་ཞབས་ཏགོ་གི་དནོ་ལུ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་སདོ་ཁྲལ་དགོངས་ཡངས་ཨང་༡༥༢། 
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ འབྲེལ་ 
ཡོད་ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་གི་ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་ 
གནད་དོན་སྐོར་ ཐེ་ཚོམ་དང་དགོས་པ་ སེལ་ཐབས་ 
ལུ་དམིགས་ཏེ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་སོད་ཁྲལ་དགོངས་ 
ཡངས་མཐུན་རྐྱེན་གསར་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ 
ཨིན། འདི་བཟུམ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་གཞི་བཙུགས་འབད་ 
དགོ་པའི་དམིགས་གཏད་ངོ་མ་རང་ མི་སེར་ཚུ་ངོ་རྐྱང་ 
སྦེ་ ཡིག་ཚང་ནང་འབོན་མ་དགོ་པར་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ 
ཐོག་ལུ་འདྲི་ལན་ཕུལ་ཏེ་ ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་ 
ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ཨིན། 
མི་ངོམ་ག་ཨིན་རུང་ ས་ཆའི་འབྲེལ་གནད་ལུ་བརྟེན་ 
དོགས་སེལ་རེ་འབད་དགོཔ་ཡདོ་པ་ཅིན་ གོང་ 
གསལ་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་༡༥༢ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ 
ཡིག་ཚང་གི་དུས་ཚོད་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་གནང་། 
  
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ནང་ སྐུ་ 
མགྲོན་ཚུ་ལུ་ལྷན་ཐབས་དང་ ལམ་སོན་འབད་ 
ནིའི་དོན་ལུ་ རོགས་རམ་ལེན་སའི་འབྲེལ་སྟེགས་ 
ཅིག་ མི་དམང་མཐུན་འབྲེལ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ 

འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལས་ ཡིག་ཚང་གི་འཛུལ་སྒོ་ནང་ 
གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། མཐུན་རྐྱེན་དེ་ 
གིས་ སྐུ་མགྲོན་ ཡངན་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ 
ཐད་ཀར་བརྡ་དོན་འཐབོ་ཚུགས་ནི་དང་ ངེས་ 
བདེན་འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོ་མི་ མི་ངོམ་ཅིག་ 
དང་གཅིག་ཁར་ འཕྱད་ཚུགས་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་ 
ཚུགས་པའི་རེ་འདོད་སྐྱེདཔ་ཨིན། 

དཀར་ཆག 

༡༥༢ 

ད་ལ་ོཡདོ་པའི་གྲོང་གསེབ་ས་ཆ་སདོ་ 
ལེན་དང་ ས་ཁྲམ་ས་ོབཙུག་གི་ 
བ་སྒོའི་རིམ་པ། 

 
ཤོག་༣ 

ད་ལ་ོཡདོ་མི༌ཁྲོམ་སྡེའི༌ས་ཆ་སདོ་ལེན་ 
དང་ས་ཁྲམ་ས་ོབཙུག་གི་བ་སྒོའི་རིམ་པ།  

ཤོག་༦ 

གློག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ 
ས་ཆའི་དབྱིབས་འཇལ་གྱི་ལཱ་འབད་ད་ོ
ཡདོཔ།   

ཤོག་༧ 

པདྨ་དགའ་ཚལ་ ཁི་ན་དང་ལུ་ 
གཞི་ཆགས་ལས་རིམ།   

ཤོག་༩ 

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

རགོས་རམ་ལེན་ས། སྤྱིར་བཏང་གི་བསམ་གཞི།  
པདྨ་ཚེ་དབང་ དྲུང་ཆེན། 
རོང་ཁའི་རམོ་སྒྲིག་བཀོད་ཚགོས། 
སྐད་སྒྱུར་པ། 
དགུང་སངས་དབང་འདུས སྲིད་འཆར་སྡེ་ཚན།  
སྐད་སྒྱུར་ཞུན་དག་པ། 
སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚོགས། འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། 
བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། གྲོང་གསེབ་ས་ཆ་སྡེ་ཚན་ འགོ་འཛིན། 
ཀརྨ་ རྒྱ་མཚོ ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་འགོ་འཛིན། 

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ་གྱི་དུས་སོན་ས་ཁྲ། 
༢༠༠༨ 
༢༠༠༩ 
༢༠༡༠ 
༢༠༡༡ 
༢༠༡༢ 

༢༠༠༩ 

༢༠༠༨ 

༢༠༡༠ 

༢༠༡༠ 

༢༠༡༢ 

༢༠༡༡ 

༢༠༡༢ 

མགར་ས། 

དབང་འདུས། 

དར་དཀར་ན། 
ཆུ་ཁ། རྩི་རང་། 

གསར་སང་། 

ས་རོ། 

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར། 

བཀྲིས་སྒང། 

པདྨ་དགའ་
ཚལ། 

མོང་སྒར། 

བཀྲིས་གཡང་རྩེ

ལྷུན་རྩེ། 

ཀྲོང་གསར། 

བསམ་རྩེ། 

ཐི་མ་ཕུག 

ཧཱ། 

སྤུ་ན་ཁ། 

གཞལམ་སྒང། 

བུམ་ཐང་། 



བམ་ཚོན་༡་པའི་ པར་ཐེངས་2པ། ཤགོ་གྲངས་2 
རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ད་ལའི་སྒྲིག་བཀོད། 

ད་ལའོི་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  བསན་འཛིན་དོན་གྲུབ། 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་ཡོངས་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 
ད་ལ་ོཡདོ་པའི་གྲོང་གསེབ་ས་ཆ་སདོ་ལེན་དང་ ས་ཁྲམ་ས་ོབཙུག་གི་བ་སྒོའི་རིམ་པ། 

ང་བཅས་རའི་འབྲུག་གི་ཡབ་རྗེ་དམ་པ་ མི་ 
དབང་གོང་ས་་ཨོན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ 
རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་གནང་བའི་སྐབས་ སྤྱི་ལོ་ 
༡༩༡༩ལུ་ བཞེངས་ཡདོ་པའི་མ་ཁྲམ་དམར་ 
ཐམ་ཅན་མ་ཟེར་མི་འདི་ནང་ ས་ཞིང་ཚུ་ 
‘སནོ་བྲེ་’ ནང་སྦེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནུག 
དུས་ཚོད་དེ་གི་སྐབས་ལུ་ སནོ་བྲེ་དེ་ ས་ཞིང་ 
འཇལ་ནིའི་ཚད་གཞི་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབས་ཏེ་ 
ཞིང་ནང་ལོ་ཐོག་གི་སོན་ བྲེ་ག་དེམ་ཅིག་ 
འགྱོཝ་ཨིན་ན་ ཐོ་ 
བཀོད་འབད་ནུག  

ཁྲམ་གྱི་བྱུང་རབས། 

ས་ཆ་སོད་ལེན་འབད་མི་ར་ཕན་གཉིས་ཀྱིས་ རང་ 
སོའི་རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་ནང་ ས་ཆ་སོད་ལེན་གྱི་ 
གན་རྒྱ་དང་ བདག་དབང་སོ་སརོ་གྱི་དནོ་ལུ་ 
ཞུ་ཡིག་འདི་ འབྲི་ཤོག་ LT-1 ནང་བཀང་ 
སྟེ་ཕུལ་དགོ གན་རྒྱ་ནང་ ར་ཕན་གཉིས་ཀྱི་ 
བར་ན་ ཉུང་ཤསོ་དཔང་པོ་གཉིས་ངོ་འཛོམས་ 
ཐོག་ ས་ཆ་སོད་མི་དང་ ལེན་མི་གིས་ཁྲིམས་ 
རྟགས་གུ་མིང་རྟགས་སམ་ལག་རྗེས་རྐྱབ་དགོཔ་
མ་ཚད་ སོད་ལེན་གྱི་དབྱེ་བ་དང་ ཁ་ཚིག་དང་ 
གནས་ཚིག་ཚུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཀོད་ 
དགོཔ་དང་ སོད་ལེན་དེ་ཉོ་བཙོང་ཨིན་པ་ཅིན་ 

ས་ཆའི་རིན་གོང་དེ་བཀོད་དགོ མི་ངོམ་གཞན་
ཅིག་ལུ་ ས་ཆ་སོད་ལེན་གྱི་དབང་ཆ་སོད་དེ་ཡོད་ 
པ་ཅིན་ ཇོ་བདག་དེ་གིས་ འགན་དབང་སོད་ 
ལེན་གྱི་འབྲི་ཤོག་ LT-5 ནང་བཀང་སྟེ་ 
ཕུལ་དགོ 
 
ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཤོག་བཀང་མི་དང་མཉམ་སྦྲགས་ 
གཤམ་འཁོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ཚང་ 
དགོཔ་དེ་ཡང་། 
༡. སོད་ལེན་གྱི་གན་རྒྱ། 
༢. གཤམ་འཁོད་ཚུ་ལས་ཉོགས་མེད་ཡི་གུ། ཀ) 

བཟའ་ཚང་ས་ཆ་ཨིན་པ་ཅིན་ས་ཆ་སོད་མི་ 
མི་རྩིས་གཅིག་གི་བཟའ་ཚང་ནང་མི༌སྐྱེས༌ལོ༌༡༨དང་ 

དེའི༌ཡན༌ཆད༌ཚུ་ལས། ཁ) སྤྱི་རུབ་བདག་ 
དབང་ཨིན་པ་ཅིན་ སྤྱི་རུབ་ཀྱི་ཇོ་བདག་ཚུ་ལས།  

༣. བཟའ་ཚང་ས་ཆ་ཨིན་པ་ཅིན་ ས་ཆ་སོད་མི་གི་ 
བཟའ་ཚང་ནང་མི་ཚུ་གི་མི་རྩིས་འདྲ་བཤུས།  

༤. ལག་ཁྲམ་ངོ་མ་དང་ ས་ཆ་དེ་གཏའ་མར་བཙུགས་ 
ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁང་ཚུ་ལས་ 
ཉོགས་མེད་ཡི་གུ། 

༥. ས་ཇོ་ཚོ་འདས་ཨིན་པ་ཅིན་ ཚེ་འདས་སོང་བའི་ 
གསོ་བའི་ལས་ཁུངས་དང་ ཡངན་ ས་གནས་ 
གཞུང་གི་བདེན་སོར་ཡི་གུ། 

༦. ས་ཆ་ལེན་མི་ ཁོ/མོ་ རང་དང་ བཟའ༌ཚང༌ 
ནང༌མི༌ཚུའི༌མིང༌ཁྲར༌འཆང་སོད་ས༌ཆ༌ཇི༌ཡོད༌ཚུ་ 
བཀོད་ཤོག་ཟུར་སྦྲགས་LT-4 ནང༌བཀང༌དགོ། 

བྲེ 

ཞུ་ཡིག་ 
སོད་ལེན་གྱི

་གན་རྒྱ་ 
ཉོགས་མེད

་ 

ཡི་གུ ངོ་
སོད་ལག་

ཁྱེར་འདྲ་
 བཟའ་ཚ

ང་ 

མི་རྩིས་ 
འབྲི་ཤོག་

LT 1, 
LT 4. 

རྒེད་འགོ་ཡིག་ཚང་། 

༧. ས་ཆ་ལེན་མིའི༌མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་གྱི་འདྲ། 
༨. ས་ཆ་ལེན༌མི་དེ་ ཁྲམ་ཨང༌གཅིག༌ནང་ 

བལྡབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ས་ཆ་ལེན་མིའི་ལག་ 
ཁྲམ་ངོ་མ།  

རྒཔོ་གིས་ རྒེད་འོག་ཡིག༌ཚང༌ནང་ཡདོ་པའི་ཁྲམ་ 
ཚུ་ལུ་ བདེན་དཔྱད་འབད་དེ སོད་ལེན་གྱི་ཡིག་ 
ཆ་ཚུ་བདེན་སོར་འབད་དགོ གོང་ལུ་ ཆེད་དུ་ 
བཀོད་ཡོད་པའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ ས་ཆ་སོད་ལེན་ 
གྱི་ཞུ་ཡིག་དང་སྦྲགས་ཏེ་ ཚང་བསྒྲིག༌མེད༌པ༌ 
ཅིན༌ ཞུ་བ་གང་རུང་ བརྡ་དོན་མ་ཚང་པའི་ 
གྲངས་སུ་བརྩི་སྟེ་ དེའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ལོག་ར་ཕན་ 
ལུ་སོད་དགོ  
 
གལ་སྲིད་ ས་ཆ་སོད་ལེན་གྱི་ དགོས་མཁོ་ཡིག་ 
ཆ་ཚུ་ཚང་པ་ཅིན་ རྒེད་འོག་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་ 
དེ་ འབྲེལ་ཡོད་ར་ཕན་ལུ་ སོད་ལེན་ངོས་འཛིན་ 
ཨང་སོད་དགོ  རོང་ཁག་དང་ རྒེད་འོག་གི་ 

སོད་ལེན་ཨང་དེ་ཡང་ རོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་ 
གི་མིང་ཧེ་མ་བཀོད་དེ་ དེའི་རྟིང་ཤུལ་ ཨང་ 
གྲངས་བཀོད་དགོཔ་དང་ དཔེར་ན་ ཐིམ་ཕུག/
ཀ་ཝང/༠༡། 
 
རྒཔོ་གིས་ སོད་ལེན་ཨང་བཀོད་པའི་ཚེས་གྲངས་ 
ལས༌ མི་དམང་བལ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་དང༌ དེ༌ལུ༌ 
ཉོགས༌བཤད༌བཀོད༌མི༌ཡོད༌མེད་ སོད་ལེན་ 
གསལ་བསྒྲགསཅིག་ མཐུན༌རྐྱེན༌ཡདོ༌ཚེ༌ གློག༌ 
རིག༌ཡོངས༌འབྲེལ༌ནང༌དང༌  རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་ 
གི་བརྡ་བང་གུ ཉིན་གྲངས་ ༣༠ དེ་ཅིག༌ 
བཞག་དགོ  
 
གལ་སྲིད་ གསལ་སྒྲགས་འབད་བའི་ཚེས་ 
གྲངས་ལས་ ཉིན་གྲངས་༣༠ ནང་འཁོད་ 
ཉོགས་བཤད་གང་རུང་ཐོན་པ་ཅིན་ རྒཔོ་གིས་ 
ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གནས་སངས་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དགོ  

སའི་ཇོ་བདག་གི་ས་ཆ་སོད་ལེན
་གྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ནི། 

ས་ཆ་སོད་ལེན་གྱི་ཡིག་ཆ
ཤོག་གུ་ཐོག་ཕུལ་ནི། 

ཡངོ
ས་འ

བྲེལ
་ཐགོ

་ས་
ཆ་ས

དོ་ 
ལེན

་གྱི་
བ་རི

མ་འ
ཐབ
་ནི།
 

གལ་སྲི
ད་ 

ས་ཆ་ད
པྱ་བགོ

་ 

རྐྱབ་ད
གོ་པ་

ཅིན་ས
་འཇལ

་འབད

་ནི། 

རྒེད་འགོ 

རངོ་ཁག 

ལྷན་ཚགོས་ཡིག་ཚང་། 

ས་གནས་ཁར་ས་འཇལ། 



ཤགོ་གྲངས་4 བམ་ཚོན་༡་པའི་ པར་ཐེངས་2པ། 

གཙུག་སྡེ་གོང་འཕེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་བསྒྲིགས་ཡདོཔ། 

ཉོགས་བཤད་དེ་ འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ལུགས་དང་ 
ཚུལ་མཐུན་ཨིན་པའི་ འོས་འབབ་ཡོད་པ་ཅིན་ 
ཉོགས་བཤད་ཐོབ་པའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ཉིན་ 
གྲངས་༡༥ འི་ནང་འཁོད་ ས་ཆ་སོད་ལེན་གྱི་ཞུ་ 
ཡིག་དེ་ བཀག་ཆ་འབད་དགོ་པའི་ར་ཁུངས་དང་ 
སྦྲགས་ཏེ་ འབྲེལ་ཡོད་ར་ཕན་ལུ་ལགོ་སོད་དགོ 
  
གལ་སྲིད་ ཉོགས་བཤད་གང་ཡང་མ་འཐོན་པ་ 
ཅིན་ མི་དམང་བལ་ཞིབ་ཀྱི་དུས་ཚོད་ ཉིན་ 
གྲངས་༣༠ རོགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཉིན་གྲངས་༧ 
གྱི་ནང་འཁོད་ ས་ཆ་སོད་ལེན་གྱི་ཞུ་བ་དེ་ རྗོང་ 
ཁག་/དྲུང་ཁག་ལུ་ཕུལ་དགོ རྗོང་ཁག་/
དྲུང་ཁག་གིས་ ས་ཆ་སོད་ལེན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ 
འབྲེལ་ཡདོ་བཅའ་ཡིག་དང༌བསྒྲིགས༌གཞི༌གི་དོན་
ཚན་ཚུ་དང་ ཚུལ་མཐུན་ཡོད་མེད་བདེན་དཔྱད་ 
འབད་དེ་ གཤམ་འཁོད་གནད་དོན་ཅིག་ལག་ 
ལེན་འཐབ་དགོ  
༡.-གལ་སྲིད་ སོད་ལེན་ལུ་བརྟེན་པའི་ས་ཆ་ལུ་ ནང་ 

གསེས་བགོ་བཤའ་འབད་དགོཔ་ཡོད་པ་ཅིན་ 
རོང་ ཁག་/དྲུང་ཁག་ས་ཁྲམ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ མི་ 
དམང་ བལ་ཞིབ་ཀྱི་དུས་ཚོད་རོགས་པའི་ 
ཚེས་གྲངས་ ལས་ ཉིན་གྲངས་༣༠ ནང་འཁོད་ 

ས་འཇལ་ འབད་དེ་ སྙན་ཞུ་དེ་ འབྲི་ཤོག LT-
3 པའི་ནང་བཀོད་དགོ 

༢.-ས་ཆ་འཇལ་བའི་ཤུལ་ལུ་ རོང་ཁག་/དྲུང་ཁག་ 
གིས་ ས་ཆ་སོད་ལེན་གྱི་ཡིག་ཆ་དང་ ས་འཇལ་ 
སྙན་ཞུ་ཚུ་ ཚད་ལྡན་བཟོ་སྟེ་བཞག༌ཞིནམ༌ལས༌ 
མིང་ཁྲམ་བཀོད་ནིའི་གནང་བ་གི་དོན་ལུ་ བདུན་ 
ཕྲག་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ ཡོངས་འབྲེལ་ e-
sakorཐོག་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕུལ་ 
དགོ་ 

 
གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ e-sakor 
ཐོག་ལས་ ས་ཆ་སོད་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ ངེས་པར་དུ་ཕུལ་ 
དགོཔ་དེ་ཡང་། 
· LT-1B (རྒེད་འོག་གི་ བདེན་སོར་) 
· LT-3 (ས་འཇལ་སྙན་ཞུ)· Xml ཡིག་ཆ་ 
(ས་ཆའི་ནང་གསེས་བགོ་བཤའ་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན)  
·LTR-1C( རོང་ཁག་གིས་ ཚད་ལྡན་བཟོ་ཡོད་པའི་ 

འབྲི་ཤོག) 
 
གལ་སྲིད་ སོད་ལེན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ས་ཆ་ལུ་ 
ནང་གསེས་བགོ་བཤའ་འབད་མ་དགོ་པ་ཅིན་ རོང་ 
ཁག་/དྲུང་ཁག་གིས་ སོད་ལེན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ 
ཚད་ལྡན་བཟོས་ཏེ་ རྒེད་འོག་ལས་ཡིག་ཆ་འཐོབ་ 

པའི་ ཚེས་གྲངས་ལས་ བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་ 
ནང་འཁོད་ གནང་བ་གི་དོན་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ 
e-sakor ཐོག་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ 
ལུ་ཕུལ་དགོ  
ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ 
ལས་ཐོབ་པའི་ སོད་ལེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་ བདེན་ 
དཔྱད་འབད་དེ་ ཕྱག་བཞག་ས་ཁྲམ་ནང་ ཁྲམ་ 
བཀོད་ནི་མཇུག་བསྡུ་དགོ གལ་སྲིད་ 
གནང་བ་གྲུབ་པ་ཅིན་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ 
གིས་ ཉིན་གྲངས་༡༥འི་ ནང་འཁོད་ རོང་ཁག/
དྲུང་ཁག་དང་ འབྲེལ་ཡོད་རྒེད་འོག་གི་ཁྲམ་ཚུ་ 
ནང་ དུས་མཐུན་བཟོ་ནིའི་ དོན་ལུ་དང་ 
ར་ཕན་ཚུ་ལུ་བརྡ་དོན་སོད་དགོ  
 
གལ་སྲིད་ སོད་ལེན་དེ་ གནང་བ་མ་གྲོལ་བ་ 
ཅིན་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ རོང་ཁག/
དྲུང་ཁག་ལུ་ བརྡ་དོན་སོད་འོང་།  
 
ས་ཆ་ལེན་མི་དང་སོད་མི་གཉིས་ཀྱིས་ སོད་ལེན་ 
གྱི་གླ་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་༢༠༠ རེ༌ རྒེད་འོག་ 
ཡིག་ཚང་ནང་སོད་དགོ། སོད་ལེན་དེ་ སྐལ་བགོ་ 
ཨིན་པ་ཅིན་གླ་འཐུས་མི་ཕོག། 

དྲན་གས་ོ ད་ལྟཽ་ཡདོ་པའི་ ས་ཆ་སདོ་ལེན་གྱི་འབྲི་ཤགོ་ཚུ་ སབས་བདེ་ཏགོ་ཏ་ོབཟ་ོནའི་དནོ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་ཡདོ། 

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ གྲོས་འཛོམས་ཁང་གསརཔ། རྣམ་སས་གླིང་ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་མི་  འཇལ་ཚད་སྒྲིག་མཐུན་བཟོ་ནིའི་ལྟེ་བ། 

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་སོམ་ཤསོ་ཅིག་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་༧ པ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཡདོ་མི་འདི་མཇུག་བསྡུས༌ཏེ༌་ཡོདཔ་ཨིན།  
ཡིག་ཚང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི༌མི་གྲངས༌༡༥༠ ལས་ལྷག་སྟེ་ཤོང་ཚུགས་པའི་ སྤྱི་དོན་ཞལ་འཛོམས་ཁང་སྤུས༌དག༌ལེགས༌ 
གྲུབ༌ཐོག༌ འདི་ནང་ ནང་ཆས་ཚུ་ཡང༌གསར་བཙུགས་འབད་ཡོད།  དེ་མ་ཚད་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་གི་འཇལ་ཚད་སྒྲིག་མཐུན་བཟོ་ནིའི་ 
ལྟེ་བ་ཅིག་ རྣམ་སས་གླིང་ལུ་སྦེ་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་༣ ནང་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད།  ས་འཇལ་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལུ་རང་ 



ས་གཞི། ཤགོ་གྲངས་5 
ཉམས་བཅོས་འབད་ནི་དང་ འཇལ་ཚད་སྒྲིག་ མཐུན་བཟོ་ནི་ཚུ་གི་ཕན་ཐབས་ལུ་ཨིན། 
ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཡོངས་འབྲེལ་མཐུད་སྦྲེལ་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཡང་ 
མགྱོགས་ཚད་(bandwidth)ཡང་ ཧེ་མ་mbps ༤ ལས་mbps ༡༠ ལུ་ ཡར་སེང་འབད་ཡི། དེ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ས་གནས་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་ 
མཐུད་སྦྲེལ་རིམ་ལུགས་(Local Area Network) ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་དང་ གནས་སྡུད་ལྟེ་བ་ གཞི་བཙུག་འབད་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་འབད་བའི་བསྒང་ 
རང་ཡོདཔ་ཨིན།  

ས་ཚབ་མགྱོགས་པར་སདོ་ཚུགས་ནིའི༌དནོ་ལུ་དམིགས་བསལ་གྱི་ལཱ་འབད་ད་ོཡདོཔ།  
ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་ལས་བྱེདཔ་དང་ ས་འཇལ་པ་ 
ཚུ་བསོམས་ཏེ་ དམིགས་བསལ་གྱི་སྡེ་ཚན་༣ 
བཟོས་ཡོད་མི་ཚུ་ གོང་འཕེལ་ལས་སྣའི་དོན་ལུ་ 
སྒེར་ས་གཞུང་གི༌ཐུགས༌མཁོར༌བཞེས་ཏེ༌ཡོད་མི༌

ཚུ་ལུ་ ས་ཚབ་མ་གནང༌བར་ངང་འཐེན་ལུས་ 
ཡོད་པའི་རོང་ཁག་ཚུ་ནང་བཏང་ཡོདཔ་ལས་ ད་ 
ལོ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་རིང་ལུ་ གཤམ་འཁོད་རོང་ཁག་༥ 
འི་ས་ཚབ་མ༌གནང༌བར༌ངང་འཐེན་ལུས་མི་གྲལ་ 

ལས་བསོམས་ བྲེལ༌གནད༌གྲངས་ ༨༨༩ དེ་ 
ཅིག་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཚར་ཏེ་ཡོད།  

རངོ་ཁག ས་ཚབ་འབྲེལ་གནད་ 
གྱངས་ཁ། 

དངུལ་རྐྱང་གི་རྒུད་འཐུས་ 
ལེན་ནི་སྦེ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་མི་གྱངས་ཁ། 

འབྲེལ་གནད་ཡངོས་ 
བསམོས། 

ཐུགས་མཁོར་བཞེས་མི་ལས་སྡེ། 

དར་དཀར་ན། 418 94 512 
ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་དང་ 
གསོ་བའི་ལྷན་ཁག སོ་ནམ་ ཤེས་རིག 

མོང་སྒར། 28 0 28 
གསོ་བའི་ལྷན་ཁག སོ་ནམ་ ཤེས་རིག 

སྤུ་ན་ཁ། 31 0 31 
སྐུ་སྲུང་དང་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་ སོ་ནམ་ 
ཤེས་རིག 

བཀྲིས་སྒང་། 50 163 213 
ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་དང་ 
གསོ་བའི་ལྷན་ཁག སོ་ནམ་ ཤེས་རིག 

ཀྲོང་གསར། 81 24 105 
མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དང་ 
བསམ་ཆོས་གླིང་། 

བསམོས། 608 281 889   

ད་ལ་ོཡདོ་མི༌ཁྲོམ་སྡེའི༌ས་ཆ་སདོ་ལེན་གྱི་བ་སྒོའི་རིམ་པ།  
གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ས་ཆ་སོད་ལེན་འབད་དགོཔ་བྱུངམ་ཨིན།: སྐལ་བགོ་ཨིན་མི་ས་ཆ་སོད་ལེན་མ་གཏོགས་ 

གཞན༌ས་ཆ་སོད་ལེན་གྱི་རིགས་ག་ར་ལུ་ རྒྱུ་ 
དངོས་གནས༌གོང་བཏོན་མི་ལས་སྡེ་གིས་ རྩིས༌ 
བཏོན༌ཡོད་པའི་ས་ཆའི་གོང་ཚད་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༥ 
སོད་ལེན་གྱི་གླ་འཐུས་སྦེ་བཀལཝ་ཨིན།  

  
ས་ཆ་སོད་ལེན་གྱི་བ་སྒོའི་རིམ་པ་ཡང་ རྒྱལ་ 
ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ 
ལག་ཁྲམ་གསརཔ་མ་སོད་པ་ཧེ་མ་གི་དང་ ཤུལ་ 
ལས་ཀྱི་དབྱེ་བ་༢སྦེ་ཡོད།   

སྐལ་བ་བགོ་བཤའ། ཕམ་ལས་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་བུ་རྒྱུད་ཚུ་ལུ་ སའི་བདག་དབང་སོ་སོར་འབད་ནི། 

ཉོ་བཙོང་། ར་ཕན་གཉིས་ ཡངན་ ར་ཕན་མངམ་གྱི་བར་ན་ ས་ཆ་ཉོ་ནི་དང་བཙོང་ནི། 

བརྗེ་སོར། མོས་མཐུན་ཐོག་དང་ ཡངན་ བློ་མཐུན་ཐོག་ ས་ཞིང་གཅིག་ ཡངན་ 
མངམ་ ས་གནས་སོ་སོ་ལུ་གནས་མི་ཚུ་ བརྗེ་སོར་འབད་ནི། 

ཡོ་བད་/སོང་པ། རིན་གོང་མ་ལེན་པའི་ ས་དང་སའི་བདག་དབང་སོ་སོར། 
རིན་བསྡུར། ཁྲིམས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཏའ་མར་བཙུགས་མི་ས་ཆ་ མི་དམང་ 

རིན་བསྡུར་ཐོག་ལས་བཙོང་མི། ནི་བཟུམ་མའི་གནས་སངས་དེ་ 
བུ་ལོན་སོད་མ་ཚུགསཔ་ད་འབྱུངམ་ཨིན། 



ཤགོ་གྲངས་6 བམ་ཚོན་༡་པའི་ པར་ཐེངས་2པ། 
ལག་ཁྲམ་གསརཔ་མ་སོད་པར་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ ད་ 
རེས་ ཧེ༌མའི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་  ཤོག་ 
གུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ས་ཆ་སོད་ལེན་ 
འབདཝ་ཨིན། 
ལག་ཁྲམ་གསརཔ་སོད་ཚར་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ༌ ས་ 
ཆ་སོད་ལེན་གྱི་བ་རིམ་འདི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ 
ལས་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།  
 
ཧེ༌མའི༌་ཐབས་ལམ།  
འབད༌ཚན་གོ་རིམ་ ༡:  
ས་ཆ་སོད་མི་དང་ ལེན་མི་ར་ཕན་གཉིས་ཀྱིས་ 
གན་རྒྱ་བཟོ་སྟེ་ ཞུ༌ཡིག༌འབྲི་ཤོག་དང་པ་ (LT
(U) Form 1 Part I) བཀང་ཞིནམ་ 
ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་ཡིག་ཚང་ནང་ཕུལ་དགོ  
  
འབད༌ཚན་ གོ་རིམ་ ༢:  
ཁྲོམ་སྡེ་ཡིག་ཚང་གིས་ གྲོས་འཆར་བཀོད་པའི་ 
ཡིག་ཆ་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ མི་དམང་བརྡ་ 
བང་གུ་ ཟླཝ་༡ གི་རིང་ལུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་ 
འབདཝ་ཨིན།  
  
འབད༌ཚན་ གོ་རིམ་ ༣:  
ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ སོད་ལེན་སྐབས་ལུ་ ས་ཆ་དཔྱ་ 
བགོ་རྐྱབ་དགོཔ་འཐོན་པ་ཅིན་ ཁྲོམ་སྡེ་ཡིག་ 
ཚང་གིས་ འཆར་གཞི་དུས་མཐུན་བཟོ་ཞིནམ་ 
ལས་ ས་གནས་ཁ་ལུ་ས་འཇལ་འབད་འོང་།  
  
འབད༌ཚན་ གོ་རིམ་ ༤: 
ཁྲོམ་སྡེ་ཡིག་ཚང་གིས་ འབྲི་ཤོག་ LT(U) 
F o r m  1  P a r t  I I 
བཀང་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ 
ལུ་ཕུལ་འོང་། ཁྲོམ་སྡེ་ལ་ལུ་གི་ནང་ སོད་ལེན་ 
གྱི་འཐུས་འདི་ འ་ནི་གོ་རིམ་ནང་རང་ལེནམ་ཨིན། 
ལ་ལུ་གིས་ ལག་ཁྲམ་སོད་པའི་སྐབས་ལུ་ 
ལེན་ནི་ཡོད།  
 
འབད༌ཚན་ གོ་རིམ་ ༥: 
ལྷན་ཚོག་ཡིག་ཚང་ནང་ལྷོད་ཞིནམ་ལས་  ལྷན་ 
ཚོགས་ཡིག་ཚང་ ཁྲོམ་སྡེ་ས་ཁྲམ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ 
སོད་ལེན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ བདེན་དཔྱད་འབདཝ་ 
ཨིན། གལ་སྲིད་  ཁག་ཆེ་བའི་ཡིག་ཆ་ དཔེར་ 
ན་ གན་རྒྱ་དང་ བཟའ་ཚང་ནང་མི་ཚུ་གིས་ 

ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར་བཟུམ་མ་ཚང་པཅིན་ དེ་ 
འཕྲལ་ལས་རང་ སོད་ལེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་ལོག་ས་ 
གནས་དབང་འཛིན་ཁྲོམ་སྡེ་ཡིག་ཚང་ལུ་སོདཔ་ཨིན། 
དེ་མེན་ ཡིག་ཆ་ཚུ་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚང་ 
བསྒྲིགས་ཡོད་པ་ཅིན་ ས་ཁྲ་བདེན་སོར་ལར་ ས་ 
ཆའི་གནས་སྡུད་དུས་མཐུན་བཟོ་ནའི་དོན་ལུ་ ལྷན་ 
ཚོགས་ཡིག་ཚང་ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་བརྡ་དོན་སྡེ་ཚན་ 
ནང་བཏངམ་ཨིན། ས་ཆ་སོད་ལེན་ནང་ ས་ཞིང་ 
ནང་གསེས་བགོ་བཤའ་འབད་དགོཔ་མེད་པ་ཅིན་ 
ས་ཆའི་ཆ་ཚད་བརྡ་དོན་སྡེ་ཚན་ནང་གཏང་ནི་མེད།  
  
འབད༌ཚན་ གོ་རིམ་ ༦: 
ས་ཁྲ་བདེན་སོར་གྱི་སྙན་ཞུ་གྲ་བསྒྲིགས་བཟོས་ 
ཚརཝ་ད་ ཁྲོམ་སྡེ་ས་ཆ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ འབྲི་ཤོག་ 
LT(U) Form 1, Part III 
བཀང་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ སོད་ལེན་བསྒྲིགས་མཐུན་ 
གྱི་གནང་བ་ཞུཝ་ཨིན།   
  
འབད༌ཚན་ གོ་རིམ་ ༧: 
སོད་ལེན་གྱི་གནང་བ་ཐབོ་ཞིནམ་ལས་ སྡེ་ཚན་ 
གྱིས་ ས་ཆ་སོད་མི་དང་ལེན་མི་གཉིས་ཆ་རའི་ས་ 
ཁྲམ་དུས་མཐུན་བཟོས་ཏེ་་ ལག་ཁྲམ་བཟོཝ་ཨིན། 
ཇོ་བདག་ལུ་སོད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ཁྲམ་ངོ་མ་དང་ 
འདྲ་བཟོ་སྟེ་ ས་གནས་དབང་འཛིན་ཁྲོམ་སྡེ་ཡིག་ 
ཚང་ལུ་བཏངམ་ཨིན།   
  
༤.༢ ཡངོས་འབྲེལ་ e-Sakor ཐགོ་ལས་ས་ 
ཆ་སདོ་ལེན་གྱི་བ་སྒོའི་རིམ་པ། 
 
ཧེ་མའི་ཐབས་ལམ་ གོ་རིམ་ ༡ ལས་- ༣ ཚུན་  
ཡོངས་འབྲེལ་ e-Sakor ཐོག་ལས་ ས་ཆ་སོད་ 
ལེན་གྱི་བ་སྒོའི་རིམ་པ་ནང་ལུ་ཡང་ལག་ལེན་ 
འཐབས་ཨིན།  
 
ས་གནས་དབང་འཛིན་ཁྲོམ་སྡེ་ཡིག་ཚང་དང་ ས་ཆ་ 
ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་བར་ནའི་བརྡ་དནོ་སོད་ལེན་དེ་ 
ཡོངས་འབྲེལ་ e-Sakor ཐོག་ལས་ ས་ཆ་ 
སོད་ལེན་གྱི་འབྲེལ་བ་དང་འཛིན་སྐྱོང་འཐབས་ཨིན།  
གཤམ་འཁོད་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ e-
S a k o r  གི་གནས་སངས་ཐོག་ལས་ 
ལག་ལེན་འཐབས་ཨིན།  
 

ཡོངས་འབྲེལ་ e-Sakor གི་གནས་སངས་ 
ནང་ལྷོདཔ་ཅིག་རང་ ཁྲོམ་སྡེ་ཡིག་ཚང་ནང་ 
འགན་དབང་སོད་ཡོད་པའི་ཐོ་བཀོད་ལས་བྱེདཔ 
(སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་) 
ཚུ་གིས་ རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ ཐོ་བཀོད་ 
འབད་དེ་ སོད་ལེན་གྱི་བ་རིམ་འཐབ་འོང་།  

ཞིབ་དཔྱད་འབད་མི་གིས་ ཁྲམ་གྱི་ཁ་གསལ་ 
ག་ར་ བདེན་དཔྱད་འབད་འོང་།  
 
ས་ཁྲ་བཀོད་རིས་བཟོ་བསྐྲུན་པ་གིས་ ས་ཁྲ་ 
ཆ་མཉམ་ར་ བདེན་དཔྱད་འབད་འོང་།  
  
དེ་ལས་ གནང་བ་བྱིན་མི་འགོ་དཔོན་གྱིས་ 
ཡང་ བདེན་དཔྱད་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་དེ་ སོད་ 
ལེན་ གྱི་གནང་བ་གྲུབ་འོང་།  
  
༤.༣. གཞུང་གི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་དང་ 
ནང་འཁོད་ཀྱི་ ས་ཆ་སདོ་ལེན།  
  
གཞུང་གི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་དང་ ནང་ 
འཁོད་ཀྱི་ ས་ཆ་སོད་ལེན་གྱི་བ་རིམ་འདི་ 
སྒེར་གྱི་ས་ཆ་སོད་ལེན་གྱི་བ་རིམ་བཟུམ་སྦེ་རང་
ཨིན་རུང་འབྲི་ཤགོ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་འདི་ 
LT(U) Form 2 ཨིན། 



ཤགོ་གྲངས་7 ས་གཞི། 

ཇོ་མ་ོརི་གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་དནོ་ལུ་ ས་ཆའི་ 
དབྱིབས་འཇལ་འབད་ཡདོཔ།  
 
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ་གྱི་ཤུལ་
ལས་རང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཆ་འོག་ 
ལའུ་རི་རྒེད་འོག་ནང་ གཞི་བཙུག་འབད་ནི་ཨིན་ 
མི་ ཆུ་ལུ་བརྟེན་པའི་གློག་མེ་ལས་འགུལ་གི་དོན་ 
ལུ་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༥ གྲུ་བཞི་དེ་ཅིག་གི་ ས་ 
ཆའི་དབྱིབས་འཇལ་འབད་མི་དེ་ ལས་འགུལ་ 
སོམ་ཤོས་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་གཅིག་ཨིན།  ལས་ 
འགུལ་ས་ཁོངས་དེ་ཡང་ ཇོ་མོ་རི་དང་ ཟངས་ཐེ་ 
རི་འཛོམས་ས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཇོ་མོ་རི་ 
དང་ ཚང་ལ་རི་གཉིས་འཛོམས་སར་ཚུན་ཨིན། 
ས་འཇལ་ལས་འགུལ་དེ་ ཡན་ལག་གསུམ་ལུ་ 
དཔྱའ་བགོ་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་  
༡)ཆུ་བཀག་ས་ཁོངས་དང་ ཆུ་མཛོད་ས་ཁོངས་ 
ཀི་ལོ་མི་ཊར་༥.༦ ཧེཊ་རེསི་ཊ་ནཱལ་(HRT) 
དང་ ༢)གློག་མེ་ཁང་ ༣) ཀྲི་ཨར་ཀྲི (TRT)
ཚུ་ཨིན། ད་ལོ་ཚུན་ཚོད་ ཆུ་བཀག་དང་ 
ཆུ་མཛོད་ས་ཁོངས་ གློག་མེ་ཁང་ དེ་ལས་ ཀྲི་ 
ཨར་ཀྲི (TRT) བཅས་ཀྱི་ ཕྲ་ཞིབ་ཀྱི་ 
ས་འཇལ་ལཱ་ཚུ་འབད་ཚར་ཡི། ཀི་ལོ་མི་ཊར་༥.༦ 
ཧེཊ་རེསི་ཊ་ནཱལ་(HRT) གི་ ཕྲ་ཞིབ་ཀྱི་ས་ 
འཇལ་དེ་ཡང་ མགྱོགས་པ་ར་མཇུག་བསྡུ་ནིའི་ 
ལས་རིམ་ཡོདཔ་ཨིན།  
  
ཀུ་རི་གོང་རི་གི་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་དནོ་ལུ་ 
ས་གནས་ཁར་སྔོན་འགྲོའི་བལ་ཞིབ་འབད་ཡདོཔ། 
 
ས་ཆའི་དབྱིབས་འཇལ་སྡེ་ཚན་ནང་ལས་ ས་ 
འཇལ་སྡེ་ཚན་གཅིག་གིས་ ཀུ་རི་གོང་རིའི་གློག་ 
མེ་ལས་འགུལ་དེ་ ས་འཇལ་ལས་འགུལ་སོམ་ 
ཤོས་གཉིས་པ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན།  
  
ས་གནས་ལུ་སྔོན་འགྲོའི་ས་འཇལ་བལ་ཞིབ་འདི་ 
གཏན་འཇགས་ཚད་འཛིན་འཐབ་གནས་༡༥ 
ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་དམིགས་ཡུལ་ལུ་ འབད་ 
དེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ས་ཆའི་བརྟག་ཞིབ་འབད་ 
བའི་ནམ་དུས་ལུ་ འཆར་གཞི་བརམས་མི་ ཚད་ 
འཛིན་འཐབ་གནས་༢ གློག་མེ་ཁང་གི་ས་ཁོངས་ 
ནང་ཚུད་ནི་དེ་གིས་ ཆ་མེད་བཏང་དགོཔ་བྱུང་ཡི། 

དེ་གིས་སྦེ་ ས་གནས་ལ་ཞིབ་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ ཆ་མེད་ 
བཏང་མི་ཚད་འཛིན་འཐབ་གནས་༢ ཀྱི་ཚབ་ལུ་ 
ཚད་འཛིན་འཐབ་གནས་༣ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ 
ཡོད། ས་ཆའི་དབྱིབས་འཇལ་སྡེ་ཚན་གིས་ ཕྲ་ཞིབ་ 
ས་འཇལ་ལཱ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་འཇལ་ཚད་ 

 གློག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་དནོ་ལས་ ས་ཆའི་དབྱིབས་འཇལ་གྱི་ལཱ་འབད་ད་ོཡདོཔ།   

ཇི་ཨེན་ཨེསི་ཨེསི་འིཕྲུལ་ཆས་
(GNSS) ལག་ལན་འིཐེབ་ཐོེག་ 
གཞི་བཙུག་འིབདེ་ན་ཨེན་མ་
ཇིོ་མོ་ར་ གོག་མ་ག་ 
ཆུ་བཀག་ ས་ཁོངས་ལྟ་ཞིབ་ 
འིབདེ་བའི་བསྒང་། 

ཇིོ་མོ་ར་ གོག་མ་ལས་འིགུལ་གཞི་བཙུག་འིབདེ་ན་ཨེན་མ་ ས་ཁོངས་ཀྱི་ཕྲ་ཞིབ་ས་འིཇིལ་འིབདེ་བའི་བསྒང་། 

དེ་གར་བཱ་འུང་ལུ་  ས་འིཇིལ་སྡེ་ཚོན་གྱི་ སྡེོདེ་སྒར། 

འཛིན་ཀཝ་ཚུ་ས་གནས་དེ་ཁར་བཟོ་བསྐྲུན་
འབད་ནི་གྲ་སྒྲིགས་སོང་ཡདོ།  



ཤགོ་གྲངས་8 བམ་ཚོན་༡་པའི་ པར་ཐེངས་2པ། 

པོར་ཅུ་གཱལ་ ཀོ་བྷི་ལ་གི་ བྷེར་ར་གཙུག་ལག་སབོ་སྡེ་གི་ གནམ་སོང་དང་ འཛམ་གླིང་ས་དཔྱད་རྩིས་རིག་དབྱེ་ཞིབ་དང་མཚན་རིག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་ Space 
& Earth Geodetic Analysis Laboratory (SEGAL)ནང་ལུ་སྦེ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ 
ཐོག་ལས་ ས་འཇལ་མཁས་མཆོག་པ་གཅིག་གིས་ ས་དཔྱད་རྩིས་རིག་དང་ འཛམ་གླིང་དངོས་ཁམས་ཀྱི་ས་འཇལ་ ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཟླཝ་ ༡ གི་ 
རིང་ལུ་ སོང་བརྡར་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབས་མི་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན། སོང་བརྡར་གྱི་ བཅུད་དོན་ཚུ་ཡང་ འབྲུག་གི་ས་གནས་ཀྱི་ཇིའོ་ཨའིཌ་
(རྒྱ་མཚོའི་མཐོ་ཚད་ལས་འཇལ་མི་གི་ས་ཆའི་མཐོ་ཚད་ཀྱི་གནས་སྡུད) དཔེ་སོན་ གོ་རོྟགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་དང་ གནས་སྡུད་ལ་རོྟགས་དང་ བ་རིམ་འཐབ་ནི་ 
གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་མཉེན་ཆས་དང་གཅིག་ཁར་ གྲ ྲྷེ་བི་མི་ཀྲར་ (མར་ཕབ་ལེན་གྱི་ཤུགས་ཚད་འཇལ་ནིའི་འཕྲུལ་ཆས།) ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཚུ་ཨིན་མས།  

ས་དཔྱད་རྩིས་རིག་གི་སངོ་བརྡར་འབད་ཡདོཔ། 

ལ་ཀོས་ཀྲི་ རོམ་བཱརཀ་དེང་ CG-05 མར་ཕབལན་ཤུགས་ཚོདེ་འིཇིལ་ན་འིཕྲུལ་ཆས། འིབྲུག་ག་ས་གནས་ཀྱི་ཇིའོ་ཨེའིིཌ་(Geoid )དེཔ་སོན་སོན་འིགྲོའི་གྲུབ་འིབྲས། 

རོང་ཁག་༢༠ གི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ 
ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ་འདི་  སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ 
ཟླ་ ༧ པ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་  སྤྱི་ལོ་ 
༢༠༡༢ ཟླ་༡༢ པ་ནང་མཇུག་བསྡུས་ཡི། རོང་ 
ཁག་ཆ་མཉམ་ནང་ མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ས་འཇལ་ 
འབད་ཚར་ཡདོ་རུང་ ལ་ལུ་ཅིག་ས་ཇོ་མེད་མི་ 
དང་ འཛིངས་ཉོགས་ཐོན་མི་  ས་ཞིང་ནགས་ 
ཚལ་ཐལ་ཏེ་་ཤིང་སོམ་སྦེ་སྐྱེས་ཡདོ་མི་ དེ་ལས་ 
ས་ཞིང་མཐའ་ཟུར་ལུ་སོ་སོ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན
་ཏེ་ བསྐྱར་འཇལ་འབད་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ 
ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ལྷན་ཚོགས་ 
ཡིག་ཚང་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ འགོ་བཙུགས་ 
ཁམས་ལུ་ གོང་གི་གནད་དོན་ལས་ ས་ཆ་མ་ 
འཇལ་བར་ཕྱི་བཤོལ་ལུས་མི་ཚུ་བསལ་ནིའི་དོན་
ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་གྱི་ལཱ་འཕྲོ་ 
མཐུད་ལས་རིམ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད། 
ད་ལོ་ཚུན་ཚོད་ རོང་ཁག་༡༤ ནང་ བསྐྱར་ 
འཇལ་འཕྲོ་མཐུད་ཀྱི་ལཱ་འདི་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ 

ཡོདཔ་ད་ ལས་རིམ་འདི་ དུས་ཅི་ལོ་རོགས་ 
ཁམས་ལུ་ མཇུག་བསྡུ་ཚུགས་པའི་དམིགས་ 
གཏད་སྐྱེདཔ་ཨིན།  
 
ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་འཕྲོ་མཐུད་ཀྱི་ལས་རིམ་ནང་ 
ས་འཇལ་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་གདོང་ལེན་ཡང་ལེ་ཤ་རང་
བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ས་ཞིང་མཐའ་ཟུར་ལུ་ཨིན་ 
པའི་ཁར་ ནགས་ཚལ་ལུ་གྱུར་ཡདོ་མི་ས་ཞིང་ 
ཚུ་ཊོ་ཊལ་ཨིས་ཊེ་ཤཱན་ (ས་འཇལ་འཕྲུལ་ཆས)
འདི་གིས་འཇལ་ནི་འདི་ དུས་ཡུན་རི་ངམ་སྦེ་ 
འགོརཝ་མི་དང་ མཐོང་རྒྱའི་ཐིག་ལམ་ཚད་ཅིག་ 
ལས་མེདཔ་ད་ལུ་ལཱ་ཁག་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ས་ 
ཞིང་ནགས་ཚལ་ལུ་གྱུར་ཡོད་མི་ཚུ་ འཕྲུལ་ཆས་ 
ཇི་ཨེན་ཨེས་ཨེས་ཀྱི་འཇལཝ་ད་ལཱ་འཇམ་རུང་ 
འཕྲུལ་ཆས་དེ་ཚུ་ཚད་ཅིག་ལས་མེད། 
ལྷག་པར་དུ་ ས་ཞིང་ནང་ཤིང་སོམ་སྦེ་སྐྱེས་ཡོད་ 
མི་ཇོ་བདག་གིས་ ས་མཚམས་སོན་མ་ཚུགས་ 
པའི་བསྒང་ལས་ ས་འཇལ་ནི་ལུ་དཀའ་ངལ་ 

བྱུངམ་མ་ཚད་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་ས་ཇོ་མེད་པའི་ 
སྐབས་གནས་སངས་འདི་ཧེང་བཀལ་རང་ཐབས་ 
ཆག་ཅིག་ལུ་གྱུརཝ་ཨིན་མས།  
 
དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ ས་ཇོ་ལ་ལུ་ཅིག་ ས་ཆ་ 
བསྐྱར་འཇལ་གྱི་ལཱ་འཕྲོ་མཐུད་འབད་བའི་སྐོར་ 
ས་གནས་ནང་ ཇོ་བདག་འོང་དགོཔ་སྦེ་བརྡ་ 
བརྒྱུད་དང་ རྒྱང་བསྒྲགས་ཚུ་ནང་ཁྱབ་བསྒྲགས་ 
འབད་རུང་ར་ ཧ་མ་གོ་བར་འདུག ས་ཇོ་ལ་ལུ་ 
ཅིག་ རྒེད་འོག་ནང་ས་འཇལ་གྱི་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ 
བའི་ཤུལ་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་འོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 
 
ད་རུང་ གདོང་ལེན་དེ་ཚུ་གིས་མ་དོ་བར་  ས་ 
འཇལ་ཚད་ འཛིན་དཔག་ཚད་མཚན་རྟགས་ 
བཙུགས་བཞག་མི་ཚུ་མང་ཤོས་རང་མེདཔ་བཏང་
སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ལོག་གཞི་བཙུག་འབད་ནི་ལུ་ 
ཚད་འཛིན་སྡེ་ཚན་ལུ་ ལཱ་ཁག་གཏང་དོ་ཡོདཔ་ 
ཨིན།  

རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ།  



ས་གཞི། ཤགོ་གྲངས་9 
པདྨ་དགའ་ཚལ་ ཁི་ན་དང་ལུ་ གཞི་ཆགས་ལས་རིམ།   

རྐྱེན་ཚུ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དེ་ཨིན།  
གོ་སྐབས། 
ཁི་ན་དང་ གཞི་ཆགས་ལས་རིམ་གྱི་ཁེ་ཕན་ཐོབ་ 
མི་ཚུ་ལུ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཡོདཔ་ཨིན།  
 འཚོ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ སོད་གནས་དྲག་ཤོས། 
 གཞི་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན་ལྡན་པའི་འཚོ་བ་ཡར་དྲག 
 ·ཤེས་རིག་དང་ གསོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ལྡན་པའི་ 

མི་སྡེའི་གནས་སངས་དྲག་ཤོས། 
 སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཐོག་ལས་ སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད་ 

ཚུ་ཁྲོམ་ཁར་བཏོན་ནི་དང་ འོང་འབབ་བཟོ་ 
ཚུགས་ནི་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་གོ་སྐབས། 

 འོང་བབས་བཟོ་ཚུགས་པའི་ལས་སྣ་ལུ་བརྟེན་ 
དངུལ་གྱི་འོང་འབབ་མངམ་བཟོ་སྟེ་ འཚོ་བ་ 
ཡར་དྲག་དང་ འབོར་ལྡན། 

 ཁྲོམ་སྡེ་ས་ཁོངས་ནང་ གནས་སོ་འགྱོ་མི་ཉུང་ 
སུ་འཐོན་ནི། 

 དབུལ་ཕོངས་ར་མེད་གཏང་ནི། 
  
ལས་འགུལ་གྱི་ཕན་ནུས་། 
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ཁི་ 
ན་དང་ལུ་གཞི་ཆགས་པ་ཁྱིམ་གུང་༤༤ ལུ་ ས་ 
ཆ་ཨེ་ཀར་༡༢༤.༣༦ དེ་ཅིག་ སྐྱིད་སྡུག་གནང་ 

ཡི། ཁོང་སྐྱིད་སྡུག་ཐོབ་མི་ཚུ་ པདྨ་དགའ་ཚལ་ 
གྱི་གཡུས་ཚན་ བའི་ནང་འུང་དང་ བར་ཕུག་ 
ཅོང་མ་ཤིང་ ནམ་ཁ་རི་ ཝ་ཕའི་ཚུ་རྩིས་ཏེ་ 
གཡུས་ཚན་ལྔ་ནང་ལས་ གཞི་ཆགས་ས་ཁོངས་ 
དེ་ནང་ སོ་བཤུས་འབད་ཡི།  
 
ཕན་རླབས་ཆེ་བའི་ལས་འགུལ་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
གཞི་ཆགས་ཀྱི་མི་ཚུ་ལུ་ ཤེས་རིག་དང་ གསོ་ 
བའི་ཞབས་ཏོག་ དེ་ལས་ གཞན་མི་སྡེ་ལུ་ངེས་ 
པར་མཁོ་བའི་གཞི་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ག་ར་ ད་ 
ལོ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་གྱི་སྒོ་ཁར་ལྷོད་དེ་ཡདོ། གཞན་ 
ཡང་ ཁོང་ཚུ་ལུ་འཚོ་བའི་གནས་སངས་ར་ 
བརྟན་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་སྣ་ཁག་ 
མ་འདྲཝ་ཚུ་འབད་ནི་གི་རྒྱབ་བསྐྱོར་ཡང་བྱིན་ཏེ་ཡོ
དཔ་ཨིན།  
 
ལས་འགུལ་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལས་འགོ་ 
བཙུགས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་༦ པའི་ནང་ 
མཇུག་བསྡུས་གནང་ཡདོ།  

དཔལ་མི་དབང་ འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་ 
མཆོག་གིས་ བཀའ་རྒྱ་ཟབ་མོ་གནང་མི་དང་ 
འཁྲིལ་ དབུལ་ཕོངས་ར་མེད་གཏང་ནི་དང་ སོ་ 
ནམ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སོད་མི་ མི་སེར་གྱི་འཚོ་བའི་ 
གནས་སངས་ ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་ལུ་ བརོན་ 
ཤུགས་བསྐྱེད་པའི་ ར་ཅནགྱི་གསོལ་ར་མངོན་ 
གསལ་ཅིག་སྦེ་ གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ལས་རིམ་འདི་ 
གཞི་བཙུགས་གནང་ཡི། ལས་རིམ་དེ་གིས་ 
ས་ཆ་མེད་མི་བཟའ་ཚང་དང་ མི་སྡེའི་དཔལ་ 
འབོར་གྱི་སབས་ཉེས་པའི་མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་ སའི་སྐྱིད་ 
སྡུག་དང་ རྒྱབ་རྟེན་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཁྱབ་སྤེལ་ 
འབདཝ་ཨིན།  
  
པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་ བཟོ་སལ་རྒེད་འོག་ 
ནང་ ཁི་ན་དང་གི་གཞི་ཆགས་ལས་རིམ་དེ་ 
རོང་ཁག་གི་མཐའ་ཟུར་དང་ཐག་རིང་གི་གཡུས་ཚ
ན་ཚུ་ནང་ མི་སྡེའི་དཔལ་འབརོ་གྱི་སབས་ཉེས་ 
པའི་མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་ དམིགས་གཏད་གཙོ་བོ་བཏོན་ 
ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།  
 
ནི་བཟུམ་མའི་མི་སྡེ་ཚུ་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལས་ 
ཐག་རིང་ས་དང་ སོ་ཏོ་ཁའི་ས་གནས་ཚུ་ལས་  
ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཆུའི་རྐ་འོང་སྲིད་པའི་འོས་ 
འབབ་མེདཔ་ལས་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ 
ནི་གི་གོ་སྐབས་ར་ལས་མེདཔ་ཨིན་མས། དེ་མ་ 
ཚད་ གཡུས་ཚན་ཚུ་ཐག་རིང་ས་དང་ སོ་སོ་སྦེ་ 
ཁ་གཏོར་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མཐུན་ 
རྐྱེན་ གློག་མེ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་རིམ་གྱིས་ལོྷད་ 
མ་ཚུགས་པས། སོབ་གྲྭ་ཚུ་ ས་ཐག་རིང་ས་ལུ་ 
ཡོད་ནི་དེ་གིས་ བ་སབས་མ་བདེ་བར་ ཨ་ལོ་ 
མང་ཤོས་རང་ ཤེས་རིག་ཡོན་ཏན་སང་ནི་གི་གོ་ 
སྐབས་འཐབོ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ནུག  
   
གཞི་ཆགས་ལས་རིམ་གྱི་དམིགས་ཡུལ། 
གཞི་ཆགས་ལས་རིམ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ 
དགོས་མཁོ་དང་མཐུན་པའི་ས་ཞིང་དང་ རྒྱབ་ 
རྟེན་ཞབས་ཏོག་ཚུ་སོད་ཐོག་ལས་ ས་མེད་མི་ 
དང་ མི་སྡེ་དཔལ་འབརོ་གྱི་སབས་ཉེས་པའི་མི་ 
སྡེ་ཚུ་གི་ དབུལ་ཕོངས་མར་ཕབ་འབད་ནི་དེ་ 
ལས་ འོང་འབབ་བཟོ་ཚུགས་པའི་ལས་སྣ་ཚུ་ལུ་ 
ལྷན་ཐབས་འབད་དེ་ ཁོང་གི་འཚོ་བའི་མཐུན་ 

གཞི་ཆགས་མ་འིགྱིོ་བའི་ཧེ་མ་ ཁོང་རའི་གཡུས་ 
ཚོན་ནང་ འིཐུང་ཆུ་ལན་ནའ་དེོན་ལུ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ 
ཚོད་ཕྱེ་དེང་༡ ག་ས་ཁར་ཨུམ་ཆུ་ཆུང་ཀུ་ཡོདེ་སར་ 
གྱིོ་དེགོཔ་བྱུང་ནུག ཨུམ་ཆུ་སྐམ་འིགྱིོ་བའི་ 
སྐབས་ལུ་ ཆུ་ལན་ནའི་དེོན་ལུ་ ལུང་ཤོང་ནང་ 
དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༣་ལས་ལྷག་་ས་ རྐང་སོང་ 
གྱིོ་དེགོཔ་བྱུང་ནུག  

གཞི་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན་ལྷོདེ་མ་ཚུགས་པའི་ ཐེ་ཟུར་གྱི་ ཝ་ཕའི་ གཡུ་ཚོན། 



ཤགོ་གྲངས་10 བམ་ཚོན་༡་པའི་ པར་ཐེངས་2པ། 
གཞི་ཆགས་ལས་རིམ་འགོ་གི་ལས་སྣ། 

མ་སྡེ་ལྷ་ཁང་། 

ཁྱིམ་བཟོ་བསྐྲུན། འིཐུང་ཆུ་བཀྲིམ་སྤེལ། སོ་ནམ་ཞིང་ལམ། 

སོབ་ཁང་རྒྱ་སྐྱིད་། (ECR) གོག་མ་བཀྲིམ་སྤེལ། 

བྱ་གསོ་སོྐྱིང་ཁང་། 

ཡན་ལག་སྨན་ཁང་། (ORC) 

གཞི་ཆགས་ཀྱི་ས་ཞིང་ནང་ལོ་ཐེོག་བཏབ་ཡོདེཔ། 

ཁ་ན་དེང་་གཞི་ཆགས་་ཏ་ཡདོེ་པའི་ཡུས་ཚོན་གྱི་མཐེངོ་སྣང་། 
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འབྲུག་གི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་སྤྱི་ལ་ོ༢༠༠༧ ཅན་མ། 
ཁྲིམས་འཆལ། 
  

དགོངས་དནོ་༣༠༠:  གཤམ་གསལ་བ་སོད་ཚུ་ལས་གང་རུང་འཐབ་མི་ མི་ངོ་གཅིག་ལུ་ཁྲིམས་འཆལ་གྱི་གནོད་འགེལ་གྱི་ཉེས་སྐྱོན་གྱི་གྲངས་སུ་་བརྩི་ཞིནམ་ལས་ 

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཉེས་ཁྲིམས་སྨིན་དགོཔ་འདི་ཡང: 

ཀ) ཁྲམ་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་དོན་ལུ་ སྒེར་གྱི་ས་ཆ་གུར་གཏའ་མ་ ཡངན་ གླར་སོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་སྙན་ཞུ་མ་འབད་བར་བཞག་ནི་དང་། 

ཁ) བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དགོངས་དནོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཁྲམ་གྱི་ནང་དནོ་ཚུ་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བར་བཞག་ནི། 

ག) ས་ཆའི་དབྱེ་བ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་གི་སྙན་ཞུ་མ་འབད་བར་བཞག་ནི། 

ང) བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དགོངས་དནོ་དང་མ་མཐུན་པར་ ཁྲམ་གྱི་ཐོ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ལ་སོད་འབད་བཅུག་ནི།  

ཅ) ཁྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ནང་ དབང་ཚད་སོད་བའི་འགོ་དཔནོ་ཚུ་འཛུལ་སོད་འབད་མི་བཅུག་ནི།  

ཆ) མི་ངོ་གཅིག་གི་ས་ཆ་ནང་འཛུལ་སོད་འབད་ནི་གི་བརྡ་ལན་འབད་ཞིནམ་ལས་ སའི་ཇོ་བདག་ 

ཡངན་ཁོ་རའི་དབང་ཚད་སོད་པའི་མི་ངོ་གིས་འོང་མ་བཏུབ་མི། 

ཇ) གཞན་དོན་བཀོལ་སོད་ཀྱི་ལེའུ་གི་འོག་ལུ་ བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཐོབ་དབང་ལུ་ངོས་ལེན་མ་འབད་མི། 

ཉ) དོན་ཚན་༤༤ པའི་ ནང་དོན་ལས་འགལ་མི་ཚུ་ཨིན།   

ཁྱོད་རའི་སའི་ཁྲིམས་ཡིག་མཁྱེན་གནང་། 
ཤགོ་གྲངས་12 བམ་ཚོན་༡་པའི་ པར་ཐེངས་2པ། 

རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་ལྷན་ཚགོས། 
ཐིམ་ཕུག ཀ་ཝང་གྱང་ས། 
ཡིག་གྲེམ་ཨང་. ༡༤༢ 

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

ང་བཅས་ཡག་ཚོང་ག་ཡོངས་འིབྲལ་འིཆར་སྒོ་: 
www.nlcs.gov.bt 


