
 

 

 

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཟླ་གསུམ་དུས་དེབ།    སྤྱི་ལོ་༢༠༡5 ཟླ7 པ་ལས་ཟླ9པ་ཚུན། བམ་ཚོན་2པའི་ པར་ཐེངས་3པ། 
 

སྤྱིར་བཏང་གི་བསམ་གཞི།  
པདྨ་ཚེ་དབང་ དྲུང་ཆེན། 
རྫོང་ཁའི་རྫོམ་སྒྲིག་བཀོད་ཚྫོགས། 
རྫོམ་སྒྲིག་པ། དགུང་སངས་དབང་འདུས སྲིད་འཆར་སྡེ་ཚན།  
ཞུན་དག་པ། སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚྫོགས། འགོ་དཔྫོན་གཙྫོ་འཛིན། 

དཀར་ཆག 
ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་ནང་ རྒྱལ་ 
ཡྫོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁའི་་གནས་ཚད། 

ཤ ོེག. ༢ 

ས་ཆ་གླར་སྫོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་
གཞི་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་། 

ཤ ག. ༣ 

རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་གསལ་བཤད་ལས
་རིམ་འགོ་བཙུགས་ཡྫོདཔ། 

ཤ ག. ༤ 

སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ ས་ཆ་བསྐྱར་ 
འཇལ་ཐེངས་༢ པ་མཇུག་བསྡུ་ཡྫོདཔ།  

ཤ ག. ༦ 

ལྫོ་བསྟར་རྫོང་བདག་དང་ རྒཔྫོ་ཚུ་གི་ཞལ་ 
འཛྫོམས་སྐབས་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་འགོ་ 
དཔྫོན་ཚུ་གིས་ རྫོང་ཁག་དང་རྒེད་འྫོག་སྫོ་སྫོའི་ 
ནང་ ས་འཇལ་པ་དང་ དགོས་མཁོའི་མཐུན་ 
རྐྱེན་ཚུ་ལངམ་སྦེ་ མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ 
ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏྫོག་ཚུ་ མགྱོགས་ 
དྲག་སྦེ་བྱིན་ནི་ལུ་ ཐྫོ་ཕྫོག་སྟེ་ཡྫོད་པའི་སྐོར་ལས་ 
ལྫོག་ལྫོག་ཅི་རང་ཞུ་བ་འབད་དེ་ཡྫོད།  

ཞལ་འཛྫོམས་དེ་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ ས་ཆ་ལྷན་ 
ཚྫོགས་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་ 
འཇལ་ལས་རིམ་དེ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལུ་ ས་ 
གནས་གཞུང་ལུ་ ས་འཇལ་པ་འཐེབ་དང་ སྣུམ་ 
འཁོར་ཚུ་གཏང་ནི་ཨིན་མི་སྐོར་ལས་ གསལ་ 
བཤད་མཛད་དེ་ཡྫོདཔ་ཨིན། 
གོང་གི་གསལ་བཤད་མཛད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྤྱི་ 
ཚེས་༢༡/༨/༢༠༡༥ ལུ་ རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་ལྷན་ 
ཚྫོགས་ཀྱི་ རྫོང་ཁག་ས་ཁྲམ་སྡེ་ཚན་ ༡༥ ལུ་ 

སྣུམ་འཁོར་བྫོ་ལེ་རྫོ་རེ་རེ་ རྩིས་སྫོད་འབད་ཡྫོདཔ་ 
ཨིན།  
 
རྗོང་ཁག་ས་ཁྲམ་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ འདི་བཟུམ་མའི་ 
མཐུན་རྐྱེན་ཡར་དྲག་བཏང་ཡྫོད་མི་དང་ མི་སྟྫོབས་ 
ཡང་འཐེབ་བཙུགས་ཡྫོད་མི་ལས་བརྟེན་ མི་སེར་ 
ཚུ་ལུ་ ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏྫོག་འཇོན་ 
དྲག་ཅན་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་སྦེ་སྫོད་ཚུགས་ནི་ 
ཨིན་མས། 

རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་དང་ འབྲུག་ 
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚད་གི་བར་ན་ ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་ 
ཚང་གི་རྫོགས་རམ་ལེན་སའི་ འབྲེལ་སྟེགས་ 
ནང་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡྫོད་མི་ སྫོད་ཁྲལ་ 
གོང་ཡངས་བརྒྱུད་འཕྲིན་གུར་  གན་རྒྱ་ཅིག་ 
བཟྫོས་ཡྫོདཔ་ཨིན། 
 
འབྲེལ་བ་འཐབ་སའི་སྫོད་ཁྲལ་གོང་ཡངས་བརྒྱུད་འ
ཕྲིན་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་དམིགས་ཡུལ་

ངོ་མ་རང་ ས་ཇོ་ཚུ་ངོ་མ་སྦེ་ཡིག་ཚང་ནང་འྫོང་ 
མ་དགོ་པར་ ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་བརྒྱུད་ 
འཕྲིན་ཐྫོག་ལུ་བསལ་ནིའི་གོ་སྐབས་ཕུལ་ནི་ལྷན་ 
ཐབས་ལུ་ཨིན། མི་ངོམ་ག་ཨིན་རུང་ ས་ 
ཆའི་འབྲེལ་གནད་ལུ་བརྟེན་ དྫོགས་སེལ་རེ་ 
འབད་དགོཔ་ཡྫོད་པ་ཅིན་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་༡༥༢ 
ནང་ ཡིག་ཚང་གི་དུས་ཚྫོད་ཁར་ འབྲེལ་བ་ 
འཐབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས། 

ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་དང་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚད་ཀྱི་བར་ན་ སྫོད་ཁྲལ་གོང་ཡངས་གུར་ གན་རྒྱ་བཟྫོསཡྫོདཔ།  

ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་དྲུང་ཆེན་དང་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་མདྫོ་ཆེན། 

རྫོང་ཁག་ཚུ་ནང་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་ཨིན་པའི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ། 

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

རྫོང་ཁག་ས་ཁྲམ་ཡིག་ཚང་ཚུ་གིས་ ཞབས་ཏྫོག་མགྱོགས་དྲག་བྱིན་ནིའི་དྫོན་ལས་ 
སྣུམ་འཁོར་ཐྫོབ་ཡྫོདཔ། 



ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་ནང་ རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁའི་གནས་ཚད།  

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་འགོ་དཔྫོན་གཙྫོ་འཛིན་གྱིས་ལྟ་རྫོག་གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ་ གསལ་ཞུ་འབད་བའི་བསྒང་། 

རྫོང་ཁ་གོངའཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱིས་ གཞུང་གི་ 
ལས་སྡེ་དང་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ དེ་ལས་དམག་ 
སྡེ་ཚུ་ནང་ ཁོང་རའི་ངོ་ཚབ་རེ་ ངོས་འཛིན་ 
འབད་དེ་ཡྫོདཔ་ཨིན། ལྷན་ཁག་ལ་ལུ་ནང་ 
རྫོང་ཁ་མཉམ་འབེལ་འགོ་དཔྫོན་སྦེ་བསྐོ་བཞག་ 
འབད་ཡྫོདཔ་དང་ ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་ནང་ རྫོང་ 
ཁའི་ངོ་ཚབ་འགོ་དཔྫོན་སྦེ་ བཏྫོན་ཡྫོདཔ་ཨིན།་ 
 
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན༌ཚྫོགས༌ཀྱི་ལས་རིམ་དང་
འཁྲིལ་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་གཞན་ནང་འབད་དེ་ 
ཡྫོདཔ་བཟུམ་སྦེ་རང་ སྤྱི་ཚེས་༡༥/༧/༢༠༡༥ལས་ 
༡༦/༧/༢༠༡༥ཚུན་ རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་ 
ཀྱི་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལས་སྣ་ཚུའི་ བརག་ 
ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབས་ཅི། དེའི་སྐབས་ལུ་ 
ཡིག་ཚང་ནང་ རྫོང་ཁ་ལག་ལེན་དང་ རྫོང་ཁ་ 
གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་ཚུ་ རྫོང་ཁ་ 
གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ ལས་ 
རིམ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་རང་ ལག་ལེན་འཐབ་དྫོ་ 

ཡྫོད་པའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྫོདཔ་ཨིན།   
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱི་ཧྫོང་ལས་ 
རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་ནང་ རྒྱལ་ 
ཡྫོངས་ཞི་གཡྫོག་ལྷན་ཚྫོགས་བརྒྱུད་དེ་ རྫོང་ 
ཁ་འགོ་འདྲེན་པ་ཅིག་གསར་འཐུ་འབད་དགོཔ་

དང་ ཡངན་ བསྐོ་བཞག་འབད་དགོཔ་ 
དེ་ལས་ ཡིག་ཚང་ནང་རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ 
ལས་སྣ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡྫོད་པའི་ གྲུབ་ 
འབྲས་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ རྒྱབ་སྣྫོན་ 
ཚུ་འབད་དེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།  

རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ སྤྱི་ 
ཚེས་༢༥/༠༨/༢༠༡༥ ལུ་ ཡིག་ཚང་གི་ཡྫོངས་ 
འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ ཡང་བསྐྱར་གཞི་བཙུགས་ 
མཛད་གནང་ཡི།  
 
ད་ལྟྫོ་གི་ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་གསརཔ་འདི་ནང་ 
ཧེ་མའི་འཆར་སྒོ་ནང་མ་ཚུད་པའི་ཁྱད་རྣམ་ཐེབས་
ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ཡྫོད་པ་གིས་མ་ཚད་ ཡྫོངས་ 
འབྲེལ་གཟིགས་མི་ཚུ་གི་དྫོན་ལུ་ ས་ཆ་སྫོད་ལེན་ 
དང་ ས་འཇལ་ དེ་ལས་ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་ 
གི་ལས་སྣ་ཚུ་གི་ བྱ་སྒོ་རིམ་པའི་བརྡ་དྫོན་ མང་ 
རབས་ཅིག་རང་ འཐྫོབ་ཚུགསཔ་བཟྫོས་ཡྫོདཔ་ 
ཨིན། 

ཡིག་ཚང་གི་ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ བསྐྱར་བཙུགས་འབད་ཡྫོདཔ། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ཡང་བསྐྱར་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཁྱད་རྣམ་གསརཔ་ཚུ་གི་གསལ་ཞུ་འབད་བའི་བསྒང་། 

བམ་ཚོན་༢པའི་ པར་ཐེངས་3པ། ཤགོ་གྲངས་2 



ས་ཁྲམ་གསརཔ་བསྡུ་སྒྲིག་གི་ལཱ་དེ་ པེལེན་ཀྲེ་བཱལ་ 
གྱི་ས་འཇལ་གྱི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལྫོ་༡༩༨༥ ལུ་ སྫོ་རྫོ་ 
ལས་འབད་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ལྫོ་༡༧ གྱི་ཤུལ་ལས་ 
སྤྱི་ལྫོ་༢༠༠༥ ལུ་གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག་ནང་མཇུག་ 
བསྡུ་བསྡུཝ་ཨིན་མས། ས་ཁྲམ་གསརཔ་བསྡུ་སྒྲིག་ 
འབད་དགོ་པའི་དམིགས་དྫོན་ངོ་མ་རང་གཤམ་འཁོད་
ཀྱི་གནད་དྫོན་ལས་ཨིན་མས། 
༡ པེལེན་ཀྲེ་བཱལ་གྱི་སྐབས་ས་ཆ་ཐྫོབ་བརྗོད་བཀོད་ 

མི་ཁྲིམས་མཐུན་ཨིན་མེན་བལྟ་ནི། 
༢ ཁྲིམས་མཐུན་དང་ཁྲིམས་འགལ་འཆང་མི་ས་ཆ་ 

ངོས་འཛིན་འབད་ནི། 
༣ ས་ཐེབས་ཡྫོད་མི་ཚུ་ཁྲིམས་མཐུན་རྒྱུན་བརན་ 

བཟྫོ་ནི། 
༤ ས་ཁྲམ་གསརཔ་ཚུ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ནི། 
 
ས་ཁྲམ་གསརཔ་བསྡུ་སྒྲིག་གི་སྐབས་ལུ་ གཤམ་ 
འཁོད་ཀྱི་སའི་དབྱེ་ཁག་ཚུ་ཐྫོན་ནུག 
Y- ཁྲིམས་འགལ་ཐྫོག་དབང་བཟུང་ས་ཆ། 
Z ས་ཐེབས་ཡྫོད་མི་ཚུ་ རང་འདྫོད་ཐྫོག་གཞུང་སར་ 

ཕུལ་ མི། 
X- ཁྲིམས་མཐུན་ས་ཆ་ ཟ་སྫོད་མ་འབད་བར་ལྫོ་༡༢ 

ལྷག་མི་ཚུ་གཞུང་བཞེས་འབད་མི། 
T- གཞུང་ས་ནང་ཁྱིམ་རྐྱབ་ཡྫོད་མི་ས་ཆ། 
 

ས་ཁྲམ་གྱི་ལྫོ་རྒྱུས་མདྫོར་བསྡུས། 

ས་ཆ་གླར་སྫོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་། 
ད་ལྟྫོ་ཡྫོད་པའི་ ས་ཆ་གླར་སྫོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ 
དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༠༩ཅན་མ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ 
ནིའི་དྫོན་ལུ་ ལས་བྱེད་ཚྫོགས་ཆུང་ཅིག་གཞི་ 
བཙུགས་འབད་ཡྫོདཔ་ཨིན།  
ལས་བྱེད་ཚྫོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ཡང་ བསྟན་ 
རྒྱས་ལྷན་ཁག་དང་ སྫོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ 
ཁག་ ཞབས་ཏྫོག་ལྷན་ཁག་ རྒྱལ་ཡྫོངས་མཐའ་ 
འཁོར་ལྷན་ཚྫོགས་བཅས་ལས་ འགོ་དཔྫོན་ཚུ་ 
བརྩིས་ཏེ་ ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ 
དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།  
 
ལས་བྱེད་ཚྫོགས་ཆུང་གིས་ ཞལ་འཛྫོམས་འགོ་དང་ 
པ་ སྤྱི་ཚེས་༦/༨/༢༠༡༥ ལུ་ཚྫོགས་ཡྫོདཔ་དང་ 
ཞལ་འཛྫོམས་ཐེངས་༢པ་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༡/༩/༢༠༡༥ 
ལུ་ཚྫོགས་ཡྫོདཔ་ཨིན། ཞལ་འཛྫོམས་ཚུ་ནང་ ད་ 
ལྟྫོ་ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་ཡྫོད་པའི་བཅའ་ཡིག་ལུ་ 
བསྐྱར་ཞིབ་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་དེ་ དུས་མཐུན་ 
དགོས་མཁོའི་གནད་དྫོན་མ་ཚུད་མི་ཚུ་ངོས་འཛིན་ 
འབད་དེ་ཡྫོད་པའི་ གནད་དྫོན་གཞན་ཚུ་གི་གྲས་ 
ལས་ ལས་སྡེ་སྫོ་སྫོའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་དང་ ཉོགས་མེད་ 
ཡི་གུ་ཚུ་ནང་འཁོད་མི་ སའི་རྒྱ་ཚད་ཁྱད་པར་ 
ཞུགས་མི་དང་ གླར་སྫོད་འགོ་བཙུགས་པའི་ཚེ་ 
གྲངས་གཏན་འཁེལ་ དེ་ལས་ ཚད་ལྡན་གླར་སྫོད་ 
ཀྱི་གན་རྒྱ་མེད་མི་ཚུ་ཨིན་མས། 
 
ང་བཅས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ 
པའི་ ས་གཞི་འདི་ ཚད་ཅིག་མ་གཏྫོགས་མེདཔ་ 
ལས་ མི་སྡེ་དཔལ་འབྱྫོར་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ 
དྫོན་ལུ་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ས་ཆ་གླ་ཁར་གཏང་ནིའི་ 

དམིགས་དྫོན་དེ་  མ་འྫོངས་པ་ལུ་ཡུན་བརན་ཏྫོ
ག་ཏྫོ་ཅིག་མི་འྫོང་ནི་ཨིན་མས། སའི་བཅའ་ 
ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དྫོན་ནང་ལུ་ དཔལ་འབྱྫོར་ 
ལས་སྣ་ཚུ་གི་དྫོན་ལས་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ས་ཆ་གླ་ 
ཁར་གཏང་ནི་ལུ་ མཐྫོ་ཚད་མེདཔ་སྦེ་དམིགས་ 
བསལ་གྱིས་འཁོད་དེ་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་ 
བརྟེན་ཏེ་ ཚད་ཅིག་ལས་མེད་མི་ས་ཆ་ གླ་ཁར་ 
གཏང་ནིའི་དྫོན་ལས་ སྒྲིག་གཞི་ཚུ་དང་ ཚད་ 
གཞི་ཚུ་བཟྫོ་དགོཔ་འདུག 
 
ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱི་ས  ད་ལྟྫོ་ཡྫོད་པའི་ གླར་ 
སྫོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་ཞིབ་ 
མཛད་ནིའི་དྫོན་ལུ་ ལས་བྱེད་ཚྫོགས་ཆུང་ལས་ 
གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ་དང་ རྒྱབ་སྣྫོན་ངོ་སྫོར་ཚུ་ 
ཕུལ་ནི་ཨིན་མས། 

ལས་བྱེད་ཚྫོགས་ཆུང་ཞལ་འཛྫོམས་འམད་བའི་བསྒང་། 

སའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ གཞི་བཀོད་ཟིན་བྲིས་བཟྫོས་ཡྫོདཔ། 
ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་གི་ སྡེ་ཚན་ཁག་གི་འགོ་ 
འཛིན་ཚུ་པ་དང་ སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་སྡེ་ཚན་ 
ནང་གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༢༥/༧/༢༠༡༥ 
ལས་༢༦/༧/༢༠༡༥ཚུན་ ས་རྫོ་ལུ་སྦེ་ སའི་སྲིད་ 
བྱུས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་ཟིན་འབྲི་བཏབ་ནིའི་དྫོན་ལས་ 
སྐྱིད་གནས་གྲོས་འཛྫོམས་ཅིག་ཚྫོགས་ཡྫོདཔ་ཨིན། 
སའི་སྲིད་བྱུས་དེ་གིས་ ད་ཏྫོ་ལྟྫོ་ཡྫོད་པའི་ ས་ཆ་ 
དང་འབྲེལ་བའི་ བཅའ་ཁྲིམས་ཚུ་དང་ གཞན་ 
སྲིད་ བྱུས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ལུ་ཡང་ དབང་ཁྱབ་འབད་ 

ནི་ ཨིནམ་ལས་ ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ 
དང་ པ་རང་ སྲིད་བྱུས་ནང་ཚུད་དགོ་པའི་ 
སྤྱིར་ བཏང་གི་གནད་དྫོན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ 
ནི་འབད་གྲོས་ཐག་ཆོད་ཡྫོདཔ་ཨིན། 
 
དེ་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡྫོད་མི་ གནད་དྫོན་ཚུ་ 
གི་སྡེ་ཚན་ཁག་ལུ་དབྱེ་བ་ཕྱི་སྟེ་ དྫོན་ཚན་སྫོ་སྫོ་ 
ཚུ་གི་འྫོག་ལུ་བཀོད་མི་དེ་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དྫོན་ཚན་ 
སྫོ་སྫོ་སྦེ་འཐྫོན་ནི་ཨིན་མས།  

ས་གཞི། ཤགོ་གྲངས་3 



ལཱ་འབད་སའི་ས་སྒོ་ག་སྟེ་རང་འབད་རུང་ ལཱ་ 
འགན་ག་ཅི་ནང་ཨིན་རུང་ ཁ་སྐད་ཐྫོག་དང་ 
ཡིག་ཐྫོག་གི་བརྡ་དྫོན་སྫོད་ལེན་གྱི་ འབྲེལ་བ་ 
འཐབ་དགོཔ་ཨིན། མི་མང་གི་གདྫོང་ཁར་ 
གསལ་ བཤད་འབད་ནི་དེ སྐུ་མགྲོན་ཚུ་ལུ་ 
ལེ་ཤ་ གི་རང་ ཕན་གནྫོད་འབྱུང་ཚུགས་པའི་ 
ཁ་ སྐད་ཐྫོག་གི་ བརྡ་དྫོན་སྫོད་ལེན་ཅིག་ཨིན། 
 
དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་གོ་ 
བསྡུར་དང་ གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛྫོམས་ སྡེ་ 
ཚན་གཅིག་གི་གྲོས་བསྟུན་འགོ་འཁྲིད་འབད་ནི་ 
དེ་ལས་སྙན་ཞུ་སན་འབུལ་འབད་ནི་ ཡངན་ 
ལེགས་སར་བྱིན་ཚུ་ གཞུང་འབྲེལ་ལུ་འབད་ 
དགོཔ་འཐྫོནམ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ལུ་ ལས་ 
བྱེདཔ་དག་པ་ཅིག་གིས་མ་གཏྫོགས་ མང་ཤྫོས་ 
གིས་རང་ གསལ་བཤད་ལེགས་ཤྫོམ་དང་ 
གནས་སྐབས་ཚུ་བསལ་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་ཕུལ་མི་ 
ཚུགས། 
 
རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་གི་ལས་ 
བྱེདཔ་ཚུ་ ཐད་ཀར་མི་མང་དང་གཅིག་ཁར་ 
འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་གིས་མ་དྫོ་བར་  ཁོང་རའི་ 
འགན་ཁག་གི་སྐོར་ལས་གསལ་ཞུ་དང་ བཅའ་ 
ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ མི་མང་ལུ་གོ་བརྡ་སྤེལ་ 
དགོཔ་འབྱུངམ་ཨིན། གསལ་ཞུ་འབད་ནིའི་རིིག་ 
རལ་དང་ བྫོ་སྫོཔ་ མི་མང་གི་གདྫོང་ཁར་ 
གསལ་བཤད་འབད་ནི་ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་
དམིགས་ཏེ་ གཟའ་སྤེན་པའི་གསལ་བཤད་ལས་ 

རིམ་འགོ་བཙུགས་ཡྫོད། ལས་རིམ་དེ་ཡང་ དུས་ 
ཡུན་སྐར་མ་༣༠ གི་རིང་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ 
ཨིནམ་དང་ གསལ་བཤད་པ་༥ ལུ་ སྐར་མ་༥ 
དེ་ཅིག་གི་ གསལ་བཤད་འབད་ནི་གོ་སྐབས་ 
འཐྫོབ། གསལ་བཤད་འབད་མི་ཚུ་ཡང་ སྡེ་ཚན་ 
སྫོ་སྫོའི་ནང་ལས་ ཁས་བངས་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་ངོས་ 
འཛིན་འབདཝ་ཨིན། གསལ་བཤད་ལས་རིམ་འདི་ 
རེས་གཟའ་སྤེན་པ་ཨ་རག་རང་ ཆུ་ཚྫོད་༤:༣༠ལས་ 
༥:༠༠ཚུན་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ ལྷན་ཚྫོགས་ 
ཡིག་ཚང་ནང་ལཱ་འབད་མི་ག་ར་ལུ་ མི་འཛྫོམས་ 
སའི་སྦུག་ལུ་གསལ་བཤད་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་ 
འཐྫོབ་ནི་ཨིན་མས། 

ནི་བཟུམ་གྱི་ལས་རིམ་འགོ་བཙུགསཔ་དང་འབྲེལ་ 
གསལ་བཤད་པ་ཚུ་ལུ་བྫོ་སྟྫོབས་སྐྱེད་བཅུག་ནིའི་ 
དྫོན་ལུ་ ཐེངས་དང་པའི་ནང་ གསལ་བཤད་པ་ཚུ་ 
ལུ་ རང་སྫོའི་གདམ་ཁ་བསྟུན་དྫོན་ཚན་ག་ཅི་ཐྫོག་ 
ཁར་འབད་རུང་ གསལ་བཤད་འབད་ནིའི་དལ་ 
དབང་བྱིན་ཡྫོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཐེངས་༢ 
པ་ལས་འགོ་བཟུང་ མི་མང་གི་གདྫོང་ཁར་གསལ་ 
བཤད་འབད་ནི་གི་ ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་གཏང་ 
ནིའི་དྫོན་ལས་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གསལ་བཤད་འབད་
བཅུག་ནི་ཨིན་མས། 

རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་གསལ་བཤད་ལས་རིམ་འགོ་བཙུགས་ཡྫོདཔ། 

ཡིག་ཚང་གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ གསལ་བཤད་ལས་རིམ་ནང་བཅའ་མར་གཏྫོགས་པའི་བསྒང་། 

ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་དྲུང་ཆེན་གྱིས་གཙྫོས་པའི་ འགོ་ 
དཔྫོན་སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་ སྤྱི་ཟླ་༩་པའི་ཚེས་༡༢ 
ལས་༢༢ཚུན་ བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་ མེ་རག་དང་ 
སག་སྟེང་རྒེད་འྫོག་གཉིས་ནང་ གཟིགས་བསྐོར་ 
བྱྫོན་ཡྫོདཔ་ཨིན། གཟིགས་སྐོར་གྱི་དམིགས་དྫོན་ 
དེ་ཡང་ ལ་མཐྫོ་ས་སྫོད་མི་རྒེད་འྫོག་གཉིས་ཀྱི་མི 
སེར་ཚུ་ལུ་ ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་སྟབས་བདེཝ་མ་ 
བདེཝ་ཚུ་ཧ་གོ་ནིའི་དྫོན་ལས་ཨིན་མས། 
ད་རིས་ མེ་རག་རྒེད་འྫོག་ནང་ ཁྱིམ་གུང་གྲངས་ 
༢༣༡ ཡྫོད་ས་ལས་ ཁྲམ་འཆང་མི་བསྫོམས་༢༤༩ 
དེ་ཅིག་ཡྫོདཔ་དང་ སག་སྟེང་རྒེད་འྫོག་ནང་ལུ་ 
ཁྱིམ་གུང་གྲངས་༣༣༦ ཡྫོད་ས་ལས་ ཁྲམ་འཆང་ 
མི་བསྫོམས་༥༨༩ དེ་ཅིག་འདུག 

མེ་རག་དང་ སག་སྟེང་རྒེད་འྫོག་ནང་ གཟིགས་བསྐོར། 

སག་སྟེང་རྒཔྫོ་གིས་མི་སེར་ཚུ་ལུ་འགོ་དཔྫོན་ཚུ་ངོ་སྫོད་འབད་བའི་བསྒང་། 

བམ་ཚོན་༢པའི་ པར་ཐེངས་3པ། ཤགོ་གྲངས་4 



ངོ་རྐྱང་གི་ལས་དྫོན་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས། 
ཞི་གཡྫོག་ནང་ལུ་ ལཱ་མ་འབད་མི་ལས་ ལཱ་ 
འགན་འབག་སྟེ་ར་འགེངས་འབད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ 
བ་ཕྱེ་ནིའི་དྫོན་ལུ་ ལས་དྫོན་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ 
ལུགས་དེ་ རྒྱལ་ཡྫོངས་ཞི་གཡྫོག་ལྷན་ཚྫོགས་ 
ཀྱིས་ ལེགས་གྱུར་འབད་ཡྫོད་པའི་ལས་རིམ་ 
གཙྫོ་བྫོ་ཆེ་ཤྫོས་ལྔ་ལས་གཅིག་ཨིན་མས། ལམ་ 
ལུགས་གསརཔ་དེ་གི་དམིགས་དྫོན་ངོ་མ་རང་ 
ལས་སྡེའི་འཆར་གཞི་གཙྫོ་རིམ་ཚུ་གུར་གཞི་ 
བཞག་སྟེ་ ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྐྱང་ཚུ་གི་ལཱ་འབད་ནིའི་ 
ལས་དྫོན་ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་ཨིན་མས།  
 
སྤྱི་ཚེས་༡༠/༨/༢༠༡༥ལུ་ ལས་བྱེད་ཚྫོགས་ཆུང་ 
དེ་གིས་ ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་ནང་གི་ལས་ 
བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ ལས་དྫོན་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ 
ཀྱི་ ལག་ལེན་དངོས་བསྟར་གྱི་སྫོར་བརྡར་ཅིག་ 
བྱིན་ཡྫོད། 
 
ལས་སྡེའི་དམིགས་དྫོན་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ ལས་ 
བྱེདཔ་ངོ་རྐྱང་གིས་ རང་སྫོའི་ལཱ་གི་འཆར་གཞི་ 
དང་ ལས་སྣ་ཚུ་བཟྫོ་དགོཔ་ཨིན་མས། 

ངོ་རྐྱང་ལཱ་གི་འཆར་གཞི་དེ་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་ 
གཞི་བཀོད་(logical framework)
ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གྲུབ་འབྲས་ལྡན་པའི་འཛིན་ 
སྐྱོང་ཐབས་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་འདུག 
 
ལས་སྡེའི་འཆར་སྣང་དང་ དམིགས་ལཱ་ དེ་ལས་ 
དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་ཐྫོག་ དེ་ཚུ་ 

འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ལཱ་འབད་ 
དགོཔ་ཧ་གོ་བཅུག་ཡི།   བཅའ་མར་གཏྫོགས་
མི་ཚུ་གིས་ སྡེ་ཚན་/ལས་ཚན་ གནས་ཚད་ཀྱི་ 
གྲུབ་འབྲས་ཚུ་དང་ བརྡ་མཚྫོན་ཚུ་དང་ལེན་ 
འབད་དེ་ ངོ་རྐྱང་ལཱ་གི་འཆར་གཞི་བཟྫོ་ནི་ཚུ་གུར་ 
སྫོང་བརྡར་འབད་ཡི། 
 

བཅའ་མར་གཏྫོགས་མི་ཚུ་གིས་ ངོ་རྐྱང་གི་ལས་དྫོན་འཆར་གཞི་བཟྫོ་ནིའི་སྫོང་བརྡར་འབད་བའི་བསྒང་། 

“འབྲུག་ལུ་བྫོ་གཏད་ཅན་གྱི་ ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་ 
དྫོན་” ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་གྱི་ ལས་རིམ་ 
དང་འབྲེལ་ ནི་དར་ལེནཌསི་ལས་ གྲོས་བསྟུན་ 
པ་ཐེངས་༤ པ་ ཀ་ ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་ནང་ 
སྤྱི་ཟླ་༩པའི་ཚེས་༡༤ལས་༡༨ཚུན་གྱི་རིང་ལུ་འྫོང་

ཡྫོདཔ་ཨིན། གྲོས་བསྟུན་པ་ ཝིམ་ཕེ་རིང་ག་ 
དང་ ཇ་བིར་མྫོ་རཱལསི་༢ ཀྱིས་ གཤམ་འཁོད་ 
ཀྱི་ཆོས་ཚན་གུར་ སྫོང་བརྡར་ཅིག་འགོ་འདྲེན་ 
འཐབས་ཅི། 
 གནས་སྡུད་གཞི་བརན་ 

གཞི་བཙུག་དང་བཟྫོ་བཀོད་འབད་ནི། 
 གནས་སྡུད་བཟྫོ་ཐངས་དང་ 

གནས་སྡུད་གཞི་བརན་གྲངས་རྫོབས། 
 གནས་སྡུད་གཞི་བརན་ འདྲི་དཔྱད་འབད་ནི། 
 QGIS དང་གཅིག་ཁར་ལཱ་འབད་ཐངས། 
 ཞབས་ཏྫོག་ཚུ་བཟྫོ་བཀོད་སྒྲིག་ནི། 
 ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་རིམ་ལུགས། 
སྫོང་བརྡར་གྱི་དམིགས་དྫོན་དེ་ འབྲུག་ལུ་བྫོ་ 
གཏད་ཅན་གྱི་ ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དྫོན་འཐྫོབ་ 
ཚུགས་ནིའི་དྫོན་ལུ་ བརན་ཏྫོག་ཏྫོ་དང་ ཉེན་ 
སྲུང་ལྡན་པའི་གནས་སྟངས་བཟྫོ་ཐབས་ ཁེ་གྱོང་ 
ཡྫོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ གྲུབ་མཐའ་དང་ ལག་ 
ལེན་དངོས་བསྟར་གྱི་གཞི་འགྱམ་ལེགས་ཤྫོམ་ཅི
ག་ གཞི་བཙུག་འབད་ནི་ཨིན་མས། 
 
ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དྫོན་རིམ་ལུགས་ལྟེ་བའི་ 
འཐུས་མི་ཚུ་དང་ ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་གི་ལས་ 
བྱེདཔ་བརྩིས་ཏེ་ མི་གྲངས་༢༦ གིས་སྫོང་བརྡར་ 
ནང་བཅའ་མར་གཏྫོགས་ཡྫོད། 

ནི་དར་ལེནཌསི་ལས་ གྲོས་བསྟུན་པ་ཐེངས་༤ པ་ ཀ་ ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་ནང་འྫོང་ཡྫོདཔ།  

ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དྫོན་ལྟེ་བའི་འཐུས་མི་ཚུ་སྫོང་བརྡར་འབད་བའི་བསྒང་། 

ས་གཞི། ཤགོ་གྲངས་5 



གདམ་འཐུ་འབད་ཡྫོད་མི་ འབྲུག་གི་བསྟན་སྲུང་དམག་ 
མི་སྡེ་ཚན་གཅིག་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ས་ཆའི་ཆ་ 
ཚད་འཇལ་ནི་དང་ བདག་སྐྱོང་གི་སྫོང་བརྡར་ཅིག་བྱིན་ 
ཡྫོདཔ་ཨིན།  
 
ཁོང་སྫོང་བརྡར་འབད་མི་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ལྫོ་༢༠༡༥ ཟླ་༤ 
པའི་ཚེས་༢༠ལས་ སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་ལས་འབད་འགོ་ 
བཙུགས་ཏེ་ རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ་ 
ཐེངས་༣པ་དེ་འགོ་འདྲེན་འཐབས་ཡྫོདཔ་ཨིན། ཧེ་མ་ 
ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་འགོ་དང་པ་འབདཝ་ད་ ས་ཆ་མ་ 
འཇལ་བར་ངང་འཐེན་ལུས་མི་དང་ ས་ཇོ་ལྷྫོད་མ་ཚུགས་ 
མི་ དེ་ལས་ བཀའ་ཤྫོག་གནང་མི་ཚུ་གི་ས་རྒྱ་བདེན་ 
དཔྱད་འབད་དེ་ ས་འཇལ་གི་ལཱ་འབད་ཡྫོད། ས་ཆ་ 
བསྐྱར་འཇལ་ཐེངས་༢པ་ནང་ སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་རྒེད་ 
འྫོག་༡༡གི་ ཡྫོངས་བསྫོམས་ཁྲམ་འཆང་མི་༢༩༤ 
གི་བཀའ་ཤྫོག་ ས་ཆ་བདེན་དཔྱད་འབད་ཡྫོདཔ་དང་ 
ཁྲམ་འཆང་མི་༢༣༡ ངང་ འཐེན་ཡྫོད་མི་ཚུ་བསལ་ཏེ་ 
ས་འཇལ་འབད་ཚར་ཡྫོདཔ་ཨིན། 

སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ཐེངས་༢ པ་མཇུག་བསྡུ་ཡྫོདཔ།  

ལས་མགྲོན་པའི་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡྫོདཔ། 

འགྲུལ་འཕྲིན་ཨང་གྲངས་ཚུ་གི་ཐྫོ་བཞགཔ་ཨིན། 
ཐྫོ་བཞག་མི་ལུ་བལྟ་སྟེ་ འགན་འཛིན་འགོ་ 
དཔྫོན་དེ་གིས་ ལས་མགྲོན་པའི་འགྲུལ་འཕྲིན་ 
ཨང་གྲངས་ག་ཡྫོད་མི་ཅིག་ལུ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ 
བཏང་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་ལུ་ ཡིག་ཚང་ནང་ 
ལས་ ཞབས་ཏྫོག་ཚུ་ག་དེ་འབད་རང་ཐྫོབ་ 
ཚུགས་ཅི་ག་གི་སྐོར་ལས་ དྲི་དཔྱད་འབདཝ་ 
ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལས་མགྲོན་པ་ཚུ་ 

ལས་བསམ་ འཆར་ལེན་མི་དེ་གིས་ ཡིག་ཚང་ 
གི་ཞབས་ཏྫོག་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ལུ་ཕན་ཐྫོག་ 
འབྱུང་ནི་ཨིན་མས།  
 
རྫོགས་རམ་ལེན་སའི་འབྲེལ་སྟེགས་རྒྱ་སྐྱེད། 
དེ་དང་ཆ་འདྲཝ་སྦེ་ ཡིག་ཚང་ནང་འྫོང་མི་ 
ལས་མགྲོན་པ་ཡར་འཕར་འགྱོ་མི་དང་བསྟུན་ཏེ་ 
རྫོགས་རམ་ལེན་སའི་འབྲེལ་སྟེགས་དེ་ཡང་ 
རྒྱ་སྐྱེད་འབད་དེ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ སྒུག་སྫོད་སའི་ 
མཐུན་རྐྱེན་འཐེབ་ཚུ་ཡང་ ཆ་ཚང་བཙུགས་ཏེ་ 
ཡྫོད། 
གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཞབས་ཏྫོག་ཚུ་རྫོགས་རམ་ལེན་
སའི་འབྲེལ་སྟེགས་ལས་འཐྫོབ་ཚུགས། 
༡-—ཁྲོམ་དང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ས་ཇོ་ཚུ་ལུ་ 

ཁྲམ་གྱི་ཁ་གསལ། 
༢—ས་ཆའི་ངོ་སྫོར་ལག་ཁྱེར། 
༣—ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་དང་ གཞན་དྫོན་ལུ་ 

ས་ཁྲ། 
༤—ཡིག་ཚང་གི་ཁ་བྱང་ཚུའི་ རྫོགས་རམ། 

རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ 
ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་ ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་ 
ལས་དྫོན་སྣ་ཚྫོགས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ ཡིག་ནང་འྫོང་ 
མི་ལས་མགྲོན་པའི་ཐྫོ་བཞག་ནི་གི ལས་མགྲོན་ 
པའི་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ཅིག་བཟྫོས་ཡྫོདཔ་
ཨིན། རིམ་ལུགས་འདི་ནང་ དཔེར་ན་ 
ལས་མགྲོན་པའི་མིང་དང་ རྫོང་ཁག་ ཡིག་ 
ཚང་ནང་འྫོང་དགོ་པའི་གནད་དྫོན་ དེ་ལས་ 

བསྟན་སྲུང་དམག་མི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ སྤུ་ན་ཁ་ལུ་ས་འཇལ་བར་འགྱོ་བའི་བསྒང་། 

རྫོགས་རམ་འབྲེལ་སྟེགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ ལས་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་ཞབས་ཏྫོག་ཕུལ་བའི་བསྒང་། 

བམ་ཚོན་༢པའི་ པར་ཐེངས་3པ། ཤགོ་གྲངས་6 



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

སྐྱིད་སྡུག་དང་གཞིས་གསར་གྱི་ས་ཆ་བེད་སྫོད་དང་ཟ་སྫོད་མ་འབད་མི། 
 

དྫོན་ཚན ༢༡༥: སྐྱིད་སྡུག་ ཡངན་གཞིས་གསར་གྱི་ས་ཆ་ཅིག་གནང་བའི་ཚེ་གྲངས་ལས་ལྫོ༣ གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ བེད་སྫོད་དང་ཟ་སྫོད་མ་འབད་བ་ཅིན་ 
ཇོ་བདག་དེ་ལུ་ས་ཆའི་ཐྫོབ་དབང་སང་ནི་གི་རེ་འདྫོད་ཡྫོདཔ་སྦེ་བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ། 

 
དྫོན་ཚན་ ༢༡༦: རྒེད་འྫོག་ཚྫོགས་སྡེ་ ཡངན་ཁྲོམ་སྡེ་ཚྫོགས་སྡེ་གིས་ རང་གི་ཁྱབ་དབང་གི་འྫོག་ལུ་དེ་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་ནམ་རང་འཐྫོན་རུང་ 

ལྟ་རྫོག་འབད་དེ་ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ནིའི་འགན་འཁུར་འབག་དགོ། 

དྫོན་ཚན་ ༢༡༧: ས་གནས་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྲམ་འཆང་མི་ལུ་ ས་ཆ་བེད་སྫོད་དང་ཟ་སྫོད་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་བཀོད་པའི་ཡིག་ཐྫོག་གི་བརྡ་ 
བསྐུལ་བྱིན་དགོ། 

དྫོན་ཚན་ ༢༡༨: བརྡ་བསྐུལ་བྱིན་ཏེ་ཉིན་གྲངས་༡༨༠ འི་ཤུལ་ལས་ ཁྲམ་འཆང་མི་གིས་ ས་ཆ་བེད་སྫོད་དང་ཟ་སྫོད་མ་འབད་བ་ཅིན་ ལྷན་ཚྫོགས་ 
ཡིག་ཚང་གིས་ ས་གནས་དབང་འཛིན་ལས་གྲོས་འདེབས་འབྱྫོར་བའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་པྫོའི་གཟིམ་དཔྫོན་ཡིག་ཚང་ལུ་སྙན་ 
ཞུ་ཕུལ་དགོ། དེ་ལུགས་ཀྱི་ས་ཆ་འི་བདག་དབང་དེ་ཁྲམ་ནང་ལས་བཏྫོགས་བཏང་ཞིནམ་ལས་ ས་ཆ་དེ་ གཞུང་གི་ས་ཆ་ ཡངན་ 
གཞུང་དབང་ནགས་ཚལ་ས་ཆ་སྦེ་རྩིས་ལེན་དགོ། 

ཁྱོད་རའི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་མཁྱེན་གནང་། 

 
 
༡ “རྒུད་འཐུས་” ཟེར་མི་འདི་ སའི་ཇོ་བདག་ཅིག་ལུ་ཁོ་གི་ས་ཆ་ཅིག་གཞུང་གི་ཐུགས་མཁོར་བཞེས་པའི་སྐབས་ལུ་ སྫོད་མི་ས་ཚབ་ཀྱི་ས་ཆ་ 

ཡངན་དངུལ་རྐྱང་གི་རིན་དངུལ་ ཡངན་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་གོ། 

༢ “ས་མཚམས་ཀྱི་ཨང་རགས་” ཟེར་མི་འདི་ ས་དཔྱད་ཀྱི་རིམ་ལུགས་སྐོར་ས་སྟེང་ལུ་ཡྫོད་པའི་ཐིག་ཚད་ཀྱི་ས་གནས་ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ 
གཞི་རྟེན་ཨིན། 

ངེས་ཚིག་མཁྱེན་དགོཔ། 

 ཁྱོད་རའི་ཁྲམ་བཀོད་ས་ཆའི་སྐོར་ལས་  ཁྱོད་ལུ་འདྲི་བ་རེ་ཡྫོད་ག?  

བརྒྱུད་འཕྲིན་སྫོད་ཁྲལ་གོང་ཡངས་ཨང་༡༥༢ ནང་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ 

ཁྱོད་རའི་དྫོགས་པ་ཚུ་བསལ་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

ས་གཞི། ཤགོ་གྲངས་7 



གཅིག་བསྒྲིལ་སྫོབ་སྫོང་་ནང་ 
སྫོང་བརྡར་འབད་མི་ཤྫོ་གེངས་༤པ། 
སྡེ་ཚན་འགོ་ཁྲིདཔ་: མཁས་མཆོག་ཀེ་བི་ཏ་མང་། 
ས་ཁྲ་བཟྫོ་བསྐྲུན་སྡེ་ཚན། 

   གཅིག་བསྒྲིལ་སྫོབ་སྫོང་ལས་རིམ་ནང་བཅའ་མར་གཏྫོགས་མི་ཚུའི་ པར་གྱི་བཐྫོང་སྣང་། 

གཅིག་བསྒྲིལ་སྫོབ་སྫོང་་ནང་ 
སྫོང་བརྡར་འབད་མི་ཤྫོ་གེངས་༥པ། 
སྡེ་ཚན་འགོ་ཁྲིདཔ་: ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱྫོར། 
ས་ཆའི་དབྱིབས་འཇལ་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་འཛིན། 

གཅིག་བསྒྲིལ་སྫོབ་སྫོང་་ནང་ 
སྫོང་བརྡར་འབད་མི་ཤྫོ་གེངས་༦པ། 
སྡེ་ཚན་འགོ་ཁྲིདཔ་: བིཤ་ཝ་ནཊ་པར་དྷན། 
ས་ཁྲ་བཟྫོ་བསྐྲུན་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་འཛིན། 

བམ་ཚོན་༢པའི་ པར་ཐེངས་3པ། ཤགོ་གྲངས་8 



ང་གིས་ གཡྫོག་ནང་འཛུལ་ཞིནམ་ལས་ 
འགོ་དང་པ་ ང་བཅས་རའི་ ཤར་ཕྫོགས་ཀྱི་ 
གྲོང་གསེབ་ཅིག་ནང་ འགྱོ་ནིའི་གོ་སྐབས་ 
ཐྫོབ་ཅི། མ་གཞི་ ང་གིས་ ཤེས་རབ་རྩེ་མཐྫོ་ 
རིམ་སྫོབ་གྲྭ་ནང་ ཆོས་བལྟ་བའི་སྐབས་ལུ་ 
ནུབ་ལས་ཤར་ཁ་ཐུག་ ལམ་འགྲུལ་ཚར་ལེ་ 
ཤ་ཅིག་རང་འབད་འབདཝ་འྫོང་། ཨིན་རུང་ 
ད་རིས་ ང་གིས་ དྲུང་ཆེན་དང་གཅིག་ 
ཁར་ཕག་ཞུ་སྟེ་ ཡིག་ཚང་གཅིག་ནང་ལཱ་ 
འབད་མི་སྦེ་ ལམ་འགྲུལ་འབདཝ་མ་ཚད་ 
གཡྫོག་ནང་འཛུལ་ཞིནམ་ལས་ ཐག་རིང་ 
ཤྫོས་ཀྱི་ལྟ་བསྐོར་ཅིག་ནང་སྫོང་ཡི། དེ་སྐབས་ 
ལུ་ ཉམས་མྫོང་མ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་ 
རང་འཐྫོབ་ཡྫོདཔ་དང་ ང་རའི་མཐྫོང་ཚུལ་ 
ལས་ ངེ་སེམས་ཁར་དྲན་པའི་ དུས་སྐབས་ 
ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ནཱ་ལས་མར་བཤད་ནི་ཨིན། 
 
མི་མང་ཤྫོས་ཀྱིས་རང་ ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ལྷྫོད་དེ་ 
མི་རིགས་དང་ ལམ་སྫོལ་ བཟྫོ་བཀོད་འདྲ་ 
མིན་སྣ་ཚྫོགས་ལེ་ཤ་རང་མཐྫོང་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་ 
རྒྱུས་ཚུ་ རྒྱལ་རབས་དང་བཅསཔ་སྦེ་ ཕྱི་ 
རྒྱལ་གྱི་མི་བ་ཡང་ལྷགཔ་འབད་བཤད་ཚུགས། 
དེ་འབདཝ་ད་ལུ་ འབྲུག་མི་ག་དེམ་ཅིག་གིས་ 
ང་བཅས་རའི་ མཐའ་ཟུར་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ 
གཡུས་ཚན་ཆུང་ཀུ་གཅིག་གི་སྐོར་ལས་ སབ་ 
ཟེར་བ་ཅིན་ གསལ་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་བཤད་ཚུགས་ 
ག་སྫོ?   འབྲུག་གི་མཐའ་ཟུར་ལུ་སྫོད་མི་ཚུ་
གི་འཚྫོ་སྐྱོང་གི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་སྟེ་ རྒྱལ་ 
ཁབ་ནང་ རང་བཞིན་གྱི་ ཤིང་དང་སྫོག་ཆ་སྣ་ 
ཚྫོགས་ལུ་ སེམས་སྫོ་ཉམས་སྐྱེད་མི་ ང་ 
བཅས་མི་ག་དེམ་ཅི་འྫོང་ག་མནྫོ་ ཐེ་ཚྫོམ་ 
ཟཝ་མས། ཁྲོམ་སྡེ་ལྟེ་བ་ནང་སྐྱེས་ཏེ་སྫོམ་ 
མི་ཚུ་ལུ་ མཐའ་ཟུར་གཡུས་ཚན་ག་བཟུམ་ 

ཡྫོད་ག་གི་སྐོར་ལས་ ཤེས་ནི་འདི་ ལཱ་ཁག་ 
འྫོང་ཟེར་མནྫོཝ་མས། བལྟ་བསྐོར་དེ་གིས་ 
ང་བཅའ་རའི་འབྲུག་གི་མི་སེར་ ཉམས་ཆུང་ 
ཚུ་མང་ཤྫོས་རང་ འཚྫོ་བ་སྫོ་ནམ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
སྫོད་ཡྫོད་རུང་ དགའ་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་སྫོད་ཡྫོདཔ་ 
མཐྫོང་སྟེ་ ངེའི་སེམས་ལུ་འཚྫོར་སྣང་མ་ 
འདྲཝ་ཅིག་རང་ཤར་ཡི། 
 
པདྨ་དགའ་ཚལ་རྫོང་ཁག་ནང་ བལྟ་བསྐོར་ དེ་ 
རྒེད་འྫོག་ཚུ་གི་ ས་གནས་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ 
དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཚུགས་ནི་རྐྱངམ་
ཅིག་གིས་མ་དྫོ་བར་ འགྲུལ་ལམ་བདའ་སྟེ་ 
མཐའ་འཁོར་དང་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་མ་ 
འདྲཝ་ཚུ་ཡང་མཐྫོང་ཚུགས་ཅི། ཐག་རིང་ལས་ 
བལྟཝ་ད་ སའི་ཆགས་ཚུལ་ཚུ་འཇིགས་སྣང་ 
ཅན་སྦེ་མཐྫོང་ཡྫོད་རུང་ སྫོ་ལྫོག་ཁར་ལྷྫོད་པའི་ 
བསྒང་ལསན་ ག་ནི་བ་བག་ཆགས་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་ 
མཐྫོང་ཅི།  
 
ང་བཅས་བལྟ་བསྐོར་འགྱོ་མི་ཚུ་ རྒེད་འྫོག་ 
གཅིག་ལས་གཞན་ཁར་ལྷྫོད་ནི་ལུ་ ཆུའི་ 
མཐའམ་བདའ་སྟེ་ བྱག་འདྲྫོག་སི་སི་ལས་ 
ལམ་འགྱོ་དགོཔ་བྱུངམ་མ་ཚད་ རེ་ཚེ་སྐབས་ 
གངས་རི་སྐད་པ་བཏྫོག་འགྱོ་དགོཔ་ཐྫོན་ཡི། ཆ་ 
རྫོགས་རིན་ཆེན་དང་ ང་རང་ པདྨ་དགའ་ 
ཚལ་རྫོང་ཁག་ནང་ འགོ་དང་པ་བལྟ་བསྐོར་ལུ་ 
འྫོང་ཡྫོདཔ་ལས་ དྲགོས་དྲུང་ཆེན་མཆོག་ གིས་ 
ང་བཅས་གཉིས་ལུ་ ཕྱི་མི་ཟེར་འབྫོ་ གནང་ཡི། 
རེ་ཚེ་སྐབས་ དྲགོས་མཆོག་གིས་ དགོད་བྲ་ 
དང་བཅསཔ་སྦེ་ ང་བཅས་གཉིས་ ཀྱི་ 
ལམ་སྟྫོན་པ་བཟུམ་སྦེ་ཡང་ མཛད་ གནང་ཡི།  
 
ངང་ལམ་དྲུང་ཁག་གི་རྒེད་འྫོག་༣ལས་ འགོ་ 
བཙུགས་ཏེ་ པདྨ་དགའ་ཚལ་གྱི་གཞན་རྒེད་ 
འྫོག་༨ནང་ བལྟ་བསྐོར་གྱི་ལས་རིམ་དེ་ ག་ 
དེ་དམ་དམ་འབད་རང་བཟྫོ་ནུག 
 
ང་བཅས་ཀྱིས་ བྫོ་རང་མྫོ་དང་ ཁི་ན་དང་གཞི་ 
ཆགས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ནང་ འགྱོ་ནི་གོ་སྐབས་ཐྫོབ་ 
ཡྫོདཔ་དང་ མི་སེར་ཚུ་གི་སྐྱིད་སྡུག་ལུ་ 
གཟིགས་ཏེ་ འཚྫོ་བའི་གནས་སྟངས་ཡར་དྲག་ 

བཏང་མི་ལུ་ གཞི་ཆགས་ལས་རིམ་ལས་བརྟེན་ 
ཏེ་ ཁེ་ཕན་ཐྫོབ་མི་ཚུ་གིས་ མི་དབང་མངའ་ 
ཞབས་མཆོག་ལུ་ ཧིང་ལས་རང་བཀྲིན་དགའ་ 
ཚྫོར་བསམ་ས་མཐྫོང་ཅི། ཁོང་ཚུ་གིས་ ཧེ་མའི་ 
དཀའ་སྡུག་ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་དང་ ད་ལྟྫོ་གི་ 
ག་ནི་བ་སྟབས་བདེ་ཏྫོག་ཏྫོ་ཡྫོད་པའི་ འཚྫོ་བའི་ 
གནས་སྟངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལུ་བལྟ་སྟེ་ དགའ་ 
ཚྫོར་ཚད་མེདཔ་གི་དགའ་འཛུམ་བསྟྫོན་པའི་ཁར་ 
རང་དབང་མེད་པར་མིག་ཆུ་ཤྫོར་ས་མཐྫོང་ཡི། 
 
ང་བཅས་ཀྱིས་ རྒེད་འྫོག་སྫོ་སྫོ་ལས་ཕར་ ལམ་ 
འགྲུལ་འབད་མི་དེ་ དཔའ་རལ་ཅན་དང་ 
མཐའ་ཟུར་གྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་ 
པའི་ཉམས་མྫོང་སྫོམ་ཐྫོབ་ཅི། ང་བཅས་རའི་ 
རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་རང་ ཧེ་མ་མཐྫོང་མ་མྫོང་ 
བའི་ མཛེས་ཆ་དང་ལྡན་པའི་ མཐའ་ཟུར་གྱི་ 
གྲོང་གསེབ་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ ལྷྫོད་ཚུགས་ནི་ 
དེ་གིས་ ངེའི་སེམས་ཁར་ ནམ་ཡང་བརྗེད་མ་ 
བཏུབ་པའི་ ཚྫོར་སྣང་ཅིག་བྱུང་ཡྫོད། 
 
པདྨ་དགའ་ཚལ་ རྒེད་འྫོག་༡༡ ནང་ལུ་ རྒྱུས་ 
ཤེས་ཅན་གྱི་བལྟ་བསྐོར་ལས་རིམ་དེ་ དྲགོས་ 
དྲུང་ཆེན་མཆོག་གིས་ ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་ 
གནད་དྫོན་མང་རབས་ཅིག་ བསལ་ཡྫོདཔ་དང་ 
ང་བཅས་ཕག་ཞུས་འགྱོ་མི་ཚུ་ལུ་ རྫོང་ཁག་གི་ 
སའི་ཆགས་ཚུལ་དང་ སའི་དབྱིབས་མ་འདྲཝ་ 
ཚུ་གི་ མཛེས་ཆ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་ 
ཚྫོར་སྣང་བྱུང་ཡི། དེ་ཡང་ ངེའི་མི་ཚེ་གཅིག་ནང་ 
ང་བཅས་རའི་ གྲོང་གསེབ་མཐའ་ཟུར་ནང་ མི་ 
མི་སེར་ཚུ་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་གཅིག་ 
ཁར་ མཐུན་ཏྫོག་ཏྫོ་ག་དེ་སྦེ་སྫོད་ཡྫོདཔ་ཨིན་ན་ 
དྲན་ཚུགས་པའི་ཉམས་མྫོང་ཅིག་ཐྫོབ་ཅི།  
 
ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རང་བཞིན་གྱི་མཛེས་ 
ཆ་ལུ་ རྩིས་མཐྫོང་བསྐྱེད་ཚུགས་ནི་དེ་གིས་ ངེའི་ 
སེམས་བཤུགས་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ངལ་རང་དང་ ཡིད་ 
ཆེ་འབྱུང་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ད་རུང་རང་ དེ་བཟུམ་ 
མའི་གོ་སྐབས་འཐྫོབ་པ་ཅིན་ འཕྫོ་བརག་མ་ 
གཏང་བར་ ཧེ་མ་ལྷྫོད་མ་ཚུགས་པའི་ འབྲུག་གི་ 
ས་གནས་སྫོ་སྫོ་ཚུ་ནང་ འགྱོ་ནི་གི་རེ་བ་སྐྱེད་དེ་ 
རང་སྫོད་འྫོང། 

ངོ་རྐྱང་གི་འཆར་སྣང་། 

བྲིས་མི་: ཚེ་རིང་བཀྲིས། 
མི་སྟྫོབས་འགོ་དཔྫོན། 

ས་གཞི། ཤགོ་གྲངས་9 



ཨཔ་ཝང་འབྲུག་རྒྱལ་གྱི་ པར་སྲུང་། 
ཨཔ་ཝང་འབྲུག་རྒྱལ་གྱི་སེམས་ཁ་ལུ་ 
ཁོ་རའི་ཞིང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡྫོད་པའི་ 
གཞུང་ས་ནང་ ལཱ་འབད་བ་ཅིན་ 
གཞུང་ས་ཁོ་ལུ་འཐྫོབ་འྫོང་མནྫོ་སང་ 

བརྐོ་སྫོདཔ་ད། གཡུས་ཁའི་བུམྫོ་ཚུ་གིས་ 

དབའི་ ཨཔ་ཝང་འབྲུག་རྒྱལ། ཁ ད་ཀི་ས་མཚམས་འདི་ཨ་ཕ་ལས་
མོེན་ན? 

འ་ན་ག་ཅ་ིའབད་ས་
བར ་ས ? 

ཨིན་ངོེའ་ིཁིམས་མཐུན་ས་མཚམ
ས་ འད་ིཨ་ཕ་ལས་ཨིན། ཨཔ་ཝང་འབྲྲ྄ག་རྒྱལ་གྱིས་ 

ཁོ་རའི་ས་གཞི་ཕྱི་ཁར་ལཱ་འབད་
བའི་གནད་དྫོན་བཤདཔ་ཨིན་ 

མས། 

ཁོ་གིས་ ས་མཚམས་ཀྱི་ཕྱི་ཁར་ 
གཞུང་ས་ཨིནམ་ལས་ 

ཁོ་རའི་ས་ཆ་དང་གཅིག་ཁར་ 
བརྡབ་ནི་འབདཝ་ཨིན་ཟེར་ 
བུམྫོ་ཚུ་ལུ་སབ་ཨིན་མས། 

རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ས་ཆ།(གཞུང་ས) ང་གིས་ཤོེས་ 
འདི་ག་གིས་ཡང་རིས་ 
བདབཏང་མི་མི་འ ང། 

ཡ་ ཁྱོད་ཀྱིས་མ་ 
ཤེས་ག? 

སའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ 
འཁྲིལཝ་ད་ གཞུང་ས་ནང་ 
ཧམ་འཛུལ་འབད་ནི་དེ་ཁྲིམས་ 

འགལ་ཨིན། 

བུམྫོ་ཚུ་གིས་ ཨ་ཕི་ས་ཆ་དེ་ 
མི་སྡེ་ས་ཆ་ཡང་ཨིནམ་ 

ཨཔ་ཝང་འབྲུག་རྒྱལ་ཁོ་ར་གིས་ 
ཡང་ཤེས་ཟེར་སབ་ད་ལུ། 

ད་རུང་ བུམྫོ་ཚུ་གིས་ 
གཞུང་ནང་ཧམ་འཛུལ་འབད་བ་ 
ཅིན་ ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་དམ་ 
དམ་འབད་ནི་ལྫོ་སབ་ཨིན་མས། 

ཨཔ་ཝང་འབྲུག་རྒྱལ་གྱི་པར་སྲུང་
འདི་གིས་ གཞུང་ས་ ཡངན་ 
ཁྱིམ་ཚང་གི་ས་ཆ་ནང་ཧམ་འཛུལ་
མ་འབད་ཟེར་གོ་བརྡ་སྤེལཝ་ཨིན། 

ང་གིས་ ངོེའི་ས་ཆ་ནང་ར་ 
ལཱ་འབད་བ་ཅནི་དྲག་ནི་ 

མས། 
སའི་བཅའ་ཁྲིམས་ 

དྫོན་ཚན་༢༩༩འཁྲིལཝ་ད་ 
གཞུང་ས་ནང་ཧམ་འཛུལ་
དེ་ ཁྲིམས་འགལ་ཨིན། 

བམ་ཚོན་༢པའི་ པར་ཐེངས་3པ། ཤགོ་གྲངས་10 
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རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས། 
ཐིམ་ཕུག ཀ་ཝང་གྱང་ས། 
ཡིག་གྲེམ་ཨང་. ༡༤༢ 

བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ +975-02-321217/328181 
སྫོད་ཁྲལ་དགོངས་ཡངས་ཨང་: 152 

ང་བཅས་ཡག་ཚོང་ག་ཡོངས་འིབྲེལ་འིཆར་སོ་: 
www.nlcs.gov.bt 


