
 

 

 

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༡༦ ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ 
ལུ་སྦེ་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་བསྟར་ཞལ་འཛོམས་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་མཇལ་ཕྲད་གནང་ 
ཡོདཔ་ཨིན། ལོ་བསྟར་ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ཡང་ རོང་ཁག་༢༠དང་ དྲུང་ཁག་ 
༡༥ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲོམ་སྡེ་༤ དེ་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ལས་ ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་ 
ས་འཇལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ ས་འཇལ་པ་ འཆར་གཞི་བརྩམ་མི་ཚུ་བཅས་ཡོདཔ་ཨིན།  

གཞལམ་སྒང་དང་ ཏིང་ཏི་སྦིས་ཁྲོམ: སྤྱི་ཚེས་ 
༡༢/༡/༢༠༡༦ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ 
དྲུང་ཆེན་མཆོག་གིས་ ཏིང་ཏི་སྦིས་ཁྲོམ་གྱི་ཁྲམ་ 
གྲངས་༥༧དང་ གཞལམ་སྒང་ཁྲོམ་གྱི་ཁྲམ་གྲངས་ 
༡༥༣ གི་ལག་ཁྲམ་གསརཔ་ཚུ་ རོང་བདག་ 

ལུ་རྩིས་སོད་གནང་ཡི། ཏིང་ཏི་སྦིས་ཁྲོམ་ནང་ 
ཁྲམ་འཆང་མི་༡༡༩དང་ གཞལ་སྒང་ལུ་༡༧༦ 
འདུག 

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་: དྲུང་ཆེན་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ 
ཚེས་༡༡/༢/༢༠༡༦ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་དབུས་ 
ནང་ཡོངས་བསོམས་ཁྲམ་གྲངས་༡༢༤༢ཡོད་ས་ 
ལས་ ས་ཆའི་རྒྱ་ཚད་ཆད་ལྷག་མེད་པའི་ཁྲམ་ 
༨༢༠གི་ལག་ཁྲམ་གསརཔ་ཚུ་  ཁྲོམ་སྡེ་བཀོད་ 
ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་པ་སངས་རྡོེ་ལུ་རྩིས་སོད་གནང་ཡི། 
ལྷག་ལུས་ཁྲམ་གྲངས་༤༢༢ལུ་ དཔེར་ན་ རྒྱལ་ 
ཁམས་ཀྱི་ས་ནང་ཧམ་འཛུལ་ཐོག་ བཟོ་རྩིག་གི་ 
ལཱ་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཁྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་རྒྱ་ 
ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་ ས་ཆ་བང་བཏབ་ཡོདཔ་ལ་ 

ལག་ཁྲམ་གསརཔ་ཚུ་སདོ་ཡདོཔ། 
སོགས་པའི་གནད་དོན་ལས་བརྟེན་ ས་ཇོ་ཚུ་དང་ 
ཐུམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ གོང་གི་ 
དཀའ་ངལ་ཚུ་བསལ་ཚརཝ་ཅིག་ ལག་ཁྲམ་ 
གསརཔ་ཚུ་རྩིས་སོད་ནི་ཨིན།   

ར་ོགསུམ་ཁྲོམ།: སྤྱི་ཚེས་༡༩/༢/༢༠༡༦ལུ་ 
རོ་གསུམ་ཁྲོམ་ནང་ས་ཆ་སོད་མི་༡༡༤ཡོད་ས་ལས་
མི་གྲངས་༡༠༢ཀྱི་ཁྲམ་གསརཔ་ཚུ་ གཡང་རྩེ་རོང་ 
ཁག་ས་ཁྲམ་འགོ་དཔོན་འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན་
ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཆ་སྡེ་ཚན་འགོ་ 
འཛིན་གྱིས་རྩིས་སོད་འབད་ཡི། ལྷག་ལུས་མི་ 
གྲངས་༡༢ ཚོང་གི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ཚུ་ཨིནམ་ 
ལས་ ས་ཆ་དེ་སོད་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་ལག་ཁྱེར་ 
ཐོག་སོད་ནི་ཨིན་མས། 

ཁྲོམསསྡེ་ས་ཁྲམ་གཙོ་འཛིན་འོགམ་གྱིས་ 
ཁྱི་ཚང་གི་ཁྲམ་རྩིསསོད་པའི་བསྒང་། 

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཟླ་གསུམ་དུས་དེབ།    སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ༡པ་ལས་ཟླ༣པ་ཚུན། བམ་ཚོན་3པའི་ པར་ཐེངས་༡པ། 
 

དཀར་ཆག 
རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ལས་རིམ་ནང་ 
གསུང་བཤད་གནང་མི་སྐུ་མགྲོན། 

ཤོག. ༢ 

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་རྙིང་གི་ 
ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་འབད་ཚར་ཡོདཔ།  

ཤོག. ༤ 

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་ 
བསྟར་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་བཞི་པ། 

ཤོག. ༤ 

ལས་དོན་ཐག་གཅད་ནི་ལུ་ 
མཆོག་འགྱུར་དོན་ལས་འཛིན་སྐྱོང་།  

ཤོག. ༩ 

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། 
རོང་ཁའི་རྩམོ་སྒྲིག་སྡེ་ཚན། 
རྩམོ་སྒྲིག་པ། དགུང་སངས་དབང་འདུས སྲིད་འཆར་སྡེ་ཚན།  
ཞུན་དག་པ། སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚགོས། གཙ་ོའཛིན་བགྲེསཔ། 



རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ལས་རིམ་ནང་ གསུང་བཤད་གནང་མི་སྐུ་མགྲོན། 
རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་ཁྲི་འཛིན་ 
དྲགོས་དཔལ་འབརོ་མཆོག་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ 
ཡིག་ཚང་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༢༩/༡/༢༠༡༦ལུ་ རེས༌ 
གཟའ་སྤེན་པའི་ལས་རིམ་ཐེངས་༢༩ པའི་ནང་ 
གསུང་བཤད་གནང་མི་མགྱོནམ་སྦེ་འབོན་གནང་ཟེ
ར་ཞུ་བ་འབདཡོདཔ་བཞིན་དུ་ དྲགོས་མཆོག་ 
གིས་ཞལ་བཞེས་ཐོག་ འབྲུག་གི་དཔལ་འབོར་ 
གནས་སྟངས་དང་ དངུལ་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་ཟེར་ 
བའི་བརྗོད་དོན་ཐོག་གསལ་ཞུ་མཛད་གནང་ཡི།   
མི་སེར་ཚུ་ལུ་ས་ཆ་འདི་ག་དེམ་ཅིག་ཁག་ཆེཝ་ཨིན་
ན་ དེ་བཟུམ་སྦེ་རང་ ཏི་རུ་འདི་ མི་ངོ་ 
གང་རུང་ལུ་ ག་ནི་བ་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་ 
ཟེར་དྲགོས་མཆོག་གིས་ འགོ་འབྱེད་གསུང་བཤད་ 
ནང་ གསུངས་གནང་ཡི།  ཁོ་གིས་ ཏི་རུ་འདི་ 
དངུལ་ཁང་ལམ་ལུགས་ཚུ་དང་ བཟའ་ཚང་ ཟད་ 
སོད་འབད་མི་ དེ་ལས་ ཅ་ཆས་དང་ ཟ་འཐུང་ 
བཟོ་མི་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ག་དེ་འབད་རང་ 
བཀྲམ་སྤེལ་འགྱོཝ་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་གསལ་ 
བཤད་གནང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ ལ་གཡོག་འབད་ 
མི་དང་ ཚོང་རྐྱབ་མི་ མ་དངུལ་གཞི་བཙུགས་ 
འབད་མི་ཚུ་ལུ་ དཔེ་དྲངས་ཏེ་ ལཱ་གཡོག་གི་ཉེན་ 
སྲུང་དང་ ངོས་འབབ་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་གི་ཁྱད་པར་ཡང་ 
གསལ་རི་རི་སྦེ་གསུངས་གནང་ཡི།  
ལཱ་གཡོག་རྐྱབ་མི་ཚུ་ ལཱ་གཡོག་གི་ཉེན་སྲུང་ལུ་ 
བལྟ་མི་ཨིནམ་ད་ ཚོང་རྐྱབ་མི་དང་མ་དངུལ་ 
བཙུགས་མི་ཚུ་ འོང་འབབ་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་བལྟ་མི་ 
ཨིན་ཟེར་ དྲགོས་གིས་གསུངས་གནང་ཡོད།  
ཁོ་གིས་ རོ་བརཊ་ ཀྲི་ ཀི་ཡོ་ས་ཀི་ 
གིས་བྲིས་མི་ “Cashflow Quadrant” 
ཟེར་ དངུལ་འབབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་བཤད་ཡོདཔ་ད་ 
གཡུས་ཚན་ཅིག་ནང་ དུས་གཏན་འཇགས་ཀྱི་ཆུ་ 
བཀྲམ་སྤེལ་དོན་ལས་ ཁག་འབག་རིན་བསྡུར་ 
པ་༢ ཀྱི་སྐོར་ལས་སྲུང་ཅིག་ཡང་བཤད་གནང་ 
ཡི། སྲུང་དེའི་བརྗོད་དོན་དེ་ཡང་ མཐའ་མཇུག་ 
ལུ་ ལུས་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་ལས་ སེམས་ཀྱི་ 
རིག་རྩལ་རང་དྲག་ཟེར་བའི་དོན་སྟནོམ་ཨིན་མས།  
དྲགོས་མཆོག་གིས་ ཏི་རུ་གི་གནས་གོང་དེ་ ག་ 
ར་ལུ་ཁག་ཆེཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གནད་དོན་དེའི་ 
སྐོར་ལས་གསུངས་གནངམ་མ་ཚད་ གཤམ་འཁོད་ 
ཀྱི་དངུལ་འབྲེལ་གནད་དོན་༣ ལུ་གཞི་བཞག་ཐོག་ 
ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབརོ་གནས་ 

སྟངས་སྐོར་ལས་ཁ་གསལ་སྦེ་ གསལ་ཞུ་མཛད་ 
གནང་ཡི།  
 དངུལ་ཀྲམ་བཀྲམ་སྤེལ་སྐོར།) 
 འབྲུག་གི་དངུལ་ཀྲམ་དང་ རྒྱ་གར་གྱི་རུ་པི་ 

གནས་གོང་ ཚད་མཉམ་ཡོད་པའིི་སྐོར།་ 
 དངུལ་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནིའི་སྐོར།  
ཁྲི་འཛིན་མཆོག་གིས་ འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་དངུལ་ 
བསག་ཐངས་དང་ ཅ་ཆས་སོད་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ 
ལས་ཡང་ཁ་གསལ་བཤད་གནང་ཡི། དེ་ཁར་ 
འཛོམས་མི་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཁང་གསརཔ་བཙུག་ 
ནིའི་གྲོས་འཆར་བཙུག་མི་འཐནོམ་ལས་ འབྲུག་ 
རྒྱལ་ཁབ་འདི་ དཔལ་འབོར་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ 
འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་ 
འཛིན་གྱིས་ ད་རུང་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁང་ 
འཐེབ་དགོ་དང་མི་དགོ་སྐོར་ལས་ ད་ལྟོ་ཞིབ་ 
འཇུག་མཐིལ་ཕྱིན་ཅིག་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་ 
ཟེར་གསུངས་གནང་ཡི།   
དེ་ལས་ ད་རེས་ཁམས་ཅིག་ཁར་ རྒྱལ་གཞུང་ 
དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་མི་གནས་ 
བསྐོར་འགྱོ་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ 
དང་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ རུ་པི་བརྗེ་སརོ་འབད་སའི་ 
འབྲེལ་སྟེགས་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོ་པའི་སྐོར་
ལས་ཡང་གསུངས་གནང་ཡི།  
རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་ཁྲི་འཛིན་
མཆོག་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རེས་གཟའ་ 

སྤེན་པའི་ལས་རིམ་ནང་ གསུང་བཤད་གནང་ 
མི་མགྱོནམ་འགོ་དང་པ་ཨིན།   
ད་ལས་ཕར་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ 
གནད་དོན་སྣ་ཚོགས་གུར་ གསལ་བཤད་གནང་ 
ནི་དོན་ལུུུ་ ཡོངས་སྒྲགས་ཅན་གྱི་གསལ་བཤད་ 
གནང་མི་ཚུ་མགྱོནམ་སྦེ་འབོ་ནིའི་འཆར་གཞི་ 
ཡོདཔ་ཨིན། འདི་བཟུམ་མའི་ལས་རིམ་གྱིས་ 
ལྷན་ཚོགས་འོག་གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ ས་འཇལ་ 
དང་ ས་ཁྲམ་གྱི་སྐོར་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ 
གནད་དོན་གཞན་ཚུ་ཡང་ཤེས་ཡོན་འཐོབ་བཅུག་ 
ཐབས་ལུ་ཨིན་མས།  
དྲགོས་དྲུང་ཆེན་མཆོག་གིས་གསུངས་མི་ནང་ 
ལས་རིམ་དེའི་ཐོག་ལས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ཡོན་ 
ཏན་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ འཇོན་ཐངས་ཡར་དྲག་ 
གཏང་ཐབས་ལུ་ དམིགས་གཏད་སྐྱེདཔ་ཨིན་ 
ཟེར་ཨིན་མས།  

 
 

ཁྱོད་རའི་ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དནོ་སྐོར་
ལས་དགོས་པ་རེ་ཡདོ་པ་ཅིན་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ 
སདོ་ཁྲལ་དགོངས་ཡངས་ཨང་༡༥༢ ཐགོ་ལས་ 
འབྲེལ་བ་འཐབ་གནང་། 

བམ་ཚོན་༣པའི་ པར་ཐེངས་༡པ། ཤགོ་གྲངས་2 

རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་ཁྲི་འཛིན་ དྲགོས་ དཔལ་འབོར།  



རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ལས་ 
འཛིན་ཚུ་གིས་ ཞབས་ཏོག་སོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ 
ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ 
འོས་འབབ་བལྟ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལས་ འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་ 
གཞི་བཟུང་ གྲོས་བསྟུན་ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན་ལུ་ཞུ་ 
བ་འབདཝ་བཞིན་དུ་ སྡེ་ཚན་དེ་གིས་ ལྷན་ 
ཚོགས་དྲུང་ཆེན་གྱི་གཙོས་པའི་ ཡིག་ཚང་གི་འགོ་ 
དཔོན་གོངམ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་སྤྱི་ཚེས་༡/༡/༢༠༡༦ 
ལུ་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཚོགས་ཡོདཔ་ཨིན།  གྲོས་ 
བསྟུན་ཞབས་ཏོག་དེ་ཡང་ གླ་རིན་ག་ནི་ཡང་མ་ 
ཕོགཔ་ སྟོང་པར་སྦེ་གནང་ནིའི་ཞལ་འཆམས་བྱུང་ 
ཡི།  ད་ལྟོ་ གནས་བཞིན་ཡདོ་པའི་ཁྲིམས་དང་ 
ལམ་ལུགས་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་ ལས་འཛིན་གྱི་ལམ་ 
ལུགས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་ཨིན་མི་ཚུ་ 
ཞིབ་འཇུག་འབད་དེ་ གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ་ཅིག་ 
བཏོན་ནི་སྦེ་ གྲོས་མཐུན་བྱུང་ཡི།  

སྤྱིར་བཏང་འཛམ་གླིང་ནང་ གཞུང་གི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ 
ལས་རིམ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཞབས་ཏོག་སོད་ནི་ལམ་
ལུགས་ལས་ དེང་སང་ མི་སེར་གྱི་རེ་འདོད་ 
འགྲུབ་ཐབས་ལུ་དམིགས་པའི་ ཚོང་འབྲེལ་ཚོང་ལཱ་ 
བཟུམ་གྱི་ཞབས་ཏོག་མགྱོགས་དྲག་བྱིན་ནིའི་གཙོ་ 
བོ་བཏོན་ནི་ལུ་གྱུར་བ་སོང་ཡོདཔ་ཨིན།   

ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཡར་ 
དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་ ཐབས་ལམ་གསརཔ་ཚུ་ག་ 
ཅི་ར་ གཞི་བཙུག་འབད་དགོཔ་འདུག་ག་གི་ 
སྐོར་ལས ལས་འཛིན་ཚུ་གི་ལམ་ལུགས་ལེགས་ 
ཤོམ་དང་དྲག་ཤོས་ཚུ་དཔེ་བལྟ་སྟེ་ ལག་ལེན་ 
འཐབ་པ་ཅིན་ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ག་དེ་སྦེ་ 
འགྱོ་བཏུབ་ག་ཚུ་ཞིབ་འཇུག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།    

དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ 
ཚང་དེ་ ལས་འཛིན་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་རང་ ཡངན་ 
ལས་འཛིན་ཚུ་གི་ཐབས་ལམ་དྲག་ཤོས་ཚུ་ལག་ལེན་
འཐབ་ནིའི་ ད་ལྟོ་ཡིག་ཚང་གི་གནས་སྟངས་ལུ་ 

འོས་འབབ་ཡོད་མེད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དབྱེ་ཞིབ་དང་ 
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་སྦེ་ཐོན་ཡོད།    

འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་གི་གྲོས་བསྟུན་ཞབས་ 
ཏོག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ད་རེས་ ཡིག་ཚང་གི་གཞི་ 
བཀོད་དང་ བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཚུ་  
ད་རེས་ཡོད་པའི་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ དེ་ལས་ འབྲུག་ 
གི་ཞི་གཡོག་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༢ ཅན་མ་ ཚུ་དང་ 
འཁྲིལ་ཏེ་ ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་ ཡོད། 
སྡེ་ཚན་དེ་གིས་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་ 
འབད་ཐངས་དང་ལས་འཛིན་ཚུ་གི་སྒྲིག་བཀོད་ཚུ་
ག་བསྡུར་འབད་དེ་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་འབད་ཡོད་མི་
དེ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གནད་དནོ་ཚུ་ལུ་གཞི་ 
བཞག་ཡོད།:  
 གཞུང་སྐྱོང་གི་གཞི་བཀོད་དང་། 
 འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁག་འགན་དང་ དབང་ཚད་ 

རང་སྐྱོང་། 
 དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ ལས་དོན་འཛིན་སྐྱོང་། 
 ལས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལེགས་སྐྱེས་དང་ 

ཆོག་གྲོལ། 
 འགྲན་བསྡུར་ལུ་ བར་གནས། 

འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་དང་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གྲོས་བསྟུན་འབད་བའི་བསྒང་། 

མི་དམངས་ལུ་ས་ཆའི་ཞབས་ཏོག་མགྱོགས་དྲག་སདོ་ཐབས་ལུ་ཐབས་ལམ་ཚུ་འཚལོ་བའི་བསྒང་། 

གོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་གུར་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ 
ཕྱིན་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ མི་དམངས་ཞབས་ 
ཏོག་ མགྱོགས་དྲག་བྱིན་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལས་ 
གཤམ་གསལ་གིི་རྒྱབ་སོྣན་ཚུ་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ 
ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་གི་གཞི་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོཔ། 

༡ སའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དནོ་ཚན་༦(པ)དང་ 
འཁྲིལ་ཏེ་  གནད་གལ་ཅན་གྱི་གྲོས་ཐག་ 
གཅོད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལས་ ཚོགས་པ་ཅིག་ 
གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ།  

༢ འབྲེལ་ཡོད་ཁེགྱོང་ཡོད་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ 
གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ལས་ ཁག་ཆེ་བའི་ལས་སྣ་ངོས་ 
འཛིན་འབད་དེ་ ཞབས་ཏོག་སོད་ཐངས་ཡར་ 
དྲག་གཏང་དགོཔ།  

༣ འཐོན་སྐྱེད་དང་ ཞབས་ཏོག་སོད་ནི་ལུ་ 
ཟད་འགྲོ་གཏན་འཁེལ་རྩིས་བཏོན་ཞིན་་ན་ 
གོང་ཚད་སྒྲིག་དགོཔ།  

༤ དུས་ཐོག་ལུ་ ཡིག་ཚང་གི་དམིགས་གཏད་ 
དང་ ལཱ་གི་འཆར་གཞི་ཚུ་ལྟ་རོྟག་འབད་ཞིན་ 
ན་ ལས་དནོ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཡར་དྲག་ 
གཏང་དགོཔ།   

ས་གཞི། ཤགོ་གྲངས་3 



ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ 
ཁྲོམ་རྙིང་ཤོས་ཅིག་དང་སོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ 
ས་གནས་ཁར་ སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་ བཟོ་རྩིག་གི་ 
ལཱ་ཚུ་ཧེ་མ་ལས་རའབད་དེ་ཡོད་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་ 
ཧོང་ལས་ ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་ཚུ་ 
གཏན་འཁེལ་སྦེ་བཟོ་མ་ཚར་བའི་གནད་ལས་བརྟེན
་ཏེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་སྐབས་ལུ་ 
ས་འཇལ་བད་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡདོ། དུས་ཚོད་ 
རིམ་གྱིས་འགྱོཝ་ད་ ས་གནས་ལུ་ གོང་འཕེལ་གྱི་ 
ལས་སྣ་དང་ བཟོ་རྩིག་གི་ལཱ་ཚུ་འབད་ཡོད་པའི་ 
ཁར་ མི་སེར་ཚུ་གིས་རང་གི་ཁྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ 
སའི་རྒྱ་ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་ཧམ་འཛུལ་ཐོག་ བང་ 
བཏབ་འབད་དེ་འདུག   
 
ཕུན་གླིང་ཁྲོམ་རྙིང་དེ་ སའི་རྒྱ་ཚད་ཨེ་ཀར་ ༤༥༧ 
གི་ས་ཁོངས་ནང་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ 
ལུ་ ཁྲོམ་རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་ནི་དེ་གིས་ ད་རེས་ 
འབདཝ་ད་ རྒྱ་ཚད་ཨེ་ཀར་༤༡༤༡ ལུ་ཡར་སེང་ 
སོང་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྲོམ་རྙིང་ནང་ལུ་ ཁྲམ་འཆང་ 
མི་གྲངས་༤༡༤ ཡོདཔ་ད་ ཁྲམ་བཀོད་གྲུབ་ 
པའི་ས་ཚན་གྲངས་༤༥༧ འདུག དེ་མ་ཚད་ 
ཨེ་ཀར་༢༥.༣༣༤ གི་ནང་ ས་ཚན་༥༢ 
གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་བདག་བཟུང་འབད་ཡོད་
མི་དེ་ ཁྲམ་ནང་མ་བཀོད་པར་འདུག 
   
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་རྙིང་གི་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་གྱི་
ལཱ་ཚུ་ འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་ སྤྱི་ཚེས་ 
༦/༡༡/༢༠༡༥ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ 

ཟླ་༡ པའི་ནང་མཇུག་བསྡུས་ཡོདཔ་ཨིན། ས་ 
འཇལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ཡང་ ས་འཇལ་བཟོ་རིག་འགོ་ 
དཔོན་དང་ ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་ལས་ 
རོགསཔ་༢ ཀྱིས་བརྩིས་པའི་  ས་འཇལ་ 
པ་དྲུག་བཅས་ སྡེ་ཚན་གཅིག་གིས་ འགོ་ 
འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། ས་འཇལ་གྱི་ལམ་ 
ལུགས་འདི་  Drukref03  མཚམས་ 
རྟགས་རིམ་ལུགས་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་གི་ས་ཆ་ 
ལྷག་ཆད་བསལ་ནིའི་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༥ ཅན་མ་ 
འཁྲིལ་ཏེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡདོཔ་ད་  ས་ 
ཚན་གྱི་བཅད་མཚམས་ཚུ་ཡང་ ཕུན་ཚོགས་ 

གླིང་ཁྲོམ་སྡེའི་གཞི་བཀོད་འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་བཟོས་ཡོདཔ་ཨིན།  
 
ཡོངས་བསོམས་ཁྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཚན་༤༥༧ 
ཡོད་ས་ལས་༣༡༣ ལུ་ ས་ཆ་ལྷག་ཆད་མེདཔ་ 
ལས་ རྒྱ་ཆ་༦༨ དེ་ཅིག་ ཆད་ལྷག་གི་སྟབས་མ་ 
བདེཝ་ཚུ་མེདཔ་སྦེ་ཐནོ་ནུག དེ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ 
ཁམས་ཀྱི་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་༢༦.༢༩༥ དེ་ཅིག་ ལས་ 
འཛིན་དང་ སྒེར་གྱི་ལས་སྡེ་སོ་སོ་ལུ་ གླར་སོད་ 
ཁར་བཏང་སྟེ་འདུག 

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་རྙིང་གི་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་འབད་ཚར་ཡདོཔ།  

ས་འཇལ་པ་ཅིག་གིས་ཕུན་གླིང་ཁྲོམ་རྙིང་ནང་ས་འཇལ་འབད་བའི་བསྒང་།   

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༤
པ་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༡ པའི་ ཚེས་༡༤ལས་༡༨ 
ཚུན་ ས་གནས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་བཀྲིས་ཆོས་གླིང་ 
གྲྭ་ཚང་གི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེའགོ་འདྲེན་འཐབས་
ཡོདཔ་ཨིན། དུས་ཅི་གི་ ཞལ་འཛམོས་ཀྱི་བརྗོད་དོན་ 
དེ་ཡང་ “ཚད་ལྡན་ས་ཆའི་ཞབས་ཏགོ་དང་བླང་” 
ཟེར་བའི་ཐོག་ལུ་གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛམོ་འགོ་འདྲེན་འཐབ
་ཅི། ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་ཡང་ 
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་ དྲགོས་ 
ཀརྨ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་མཛད་གནང་ཡི།   

ཞལ་འཛོམས་དེ་ནང་ རོང་ཁག་དང་ དྲུང་ཁག་ 

རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ལ་ོབསྟར་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་བཞི་པ། 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་ སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་གིས་འགོ་འབྱེད་གསུང་བཤད་གནང་བའི་བསྒང་། 

བམ་ཚོན་༣པའི་ པར་ཐེངས་༡པ། ཤགོ་གྲངས་4 



ཁྲོམ་སྡེ་ དེ་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ལས་ 
ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་ ས་འཇལ་ 
བཟོ་རིག་འགོ་དཔནོ་ ས་ཁྲམས་ལས་རོགས་ 
ཚུ་གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡདོཔ་ཨིན། ཞལ་ 
འཛོམས་དེ་གི་དམིགས་དནོ་གཙོ་བོ་རང་ ལཱ་གི་ 
བ་སྒོའི་རིམ་པ་ཚུ་ཡར་དྲག་བཟོ་ཞིན་ན་ གཞུང་ 
སྐྱོང་གི་གནས་རིམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ ཚད་ལྡན་ 
གྱི་ས་ཆའི་ཞབས་ཏོག་དང་ལེན་འབད་ནི་ཨིན།   
 
རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ས་ཆ་ནང་ ཧམ་འཛུལ་འབད་ 
མི་ཚུ་གི་གདོང་ལེན་དང་ ས་ཆ་བརྗེ་སོར་ ས་ 
ཆ་གླར་སོད་ དེ་ལས་ ས་ཚབ་སོད་ཐངས་གུར་ 
གྲོས་བསྡུར་བྱུང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མི་དམངས་ལུ་ 
རིག་གསར་གི་ཐོག་ལས་ཞབས་ཏོག་སོད་ཐངས་
གི་གནས་སྐབས་ཚུ་ཡང་གསལ་ཞུ་འབད་ཡི། 
དཔེར་ན་  ལས་མགྲོན་པ་ཚུ་བལྟ་སྐྱོང་འབད་ 
ཐངས་ཀྱི་གསལ་ཞུ་ནང་ལུ་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནི་ 
གི་མ་དོ་བར་ ལས་མགྲོན་པ་ཚུ་གི་ ཁོང་ལུ་ 
གུས་སོད་དང་ མཛའ་མཐུན་སྒོ་ལས་ཞབས་ 
ཏོག་མཁོ་སོད་ རེ་འདདོ་བཀང་ནི་ལ་སོགས་པ་ 
ཚུ་ ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་སོབ་སྟོན་འབད་ 
ཡོད།  
 
ཉིནམ་༤ གི་གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ལས་རིམ་ 
ནང་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ལས་ སྡེ་ཚན་ 
ཅིག་གིས་ རོང་ཁག་དང་ དྲུང་ཁག་ དེ་ལས་ 
ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ལུ་ལྟ་བསྐོར་སོང་ཞིནམ་ལས་ མི་ 
སྟོབས་དང་ ཡིག་ཚང་སྒྲིག་བཀོད་ བར་དོན་ 

འཕྲུལ་རིག་ ཡོངས་འབྲེལ་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ས་ 
གནས་གཞུང་ནང་ག་དེ་སྦེ་འདུག་ག་ དེ་སྐོར་ 
ཞིབ་འཇུག་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ གྲུབ་འབྲས་ 
སྙན་ཞུ་ཚུ་གསལ་ཞུ་འབད་ཡི། དེ་ལས་ མི་ 
སྟོབས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ད་ལྟ་ོཡོད་པའི་མི་ 
སྟོབས་དང་ མ་འོངས་པའི་དགོས་མཁོ་དང་ 
བསྟུན་ཏེ་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་མི་སྟོབས་ 
ཤུལ་འཛིན་གྱི་འཆར་གཞི་གསལ་སོྟན་འབད་ཡི།   
 
ད་རེས་ཁམས་ཅིག་ཁར་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ 
དང་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ 
མོས་མཐུན་བྱུང་ཡོད་པའི་ས་ཆའི་རོྩད་ཉོག་བསལ་
ཐབས་དང་ ཁྲིམས་འགལ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ 
བསྟར་སོད་དང་ དང་ལེན་ག་དེ་སྦེ་འབད་དགོཔ་ 

ཨིན་ན་ཡང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་གོ་བ་ 
སོད་ཡོདཔ་ཨིན།   
 
སོད་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་ལག་ཁྱེར་གྱི་བསམ་གཞི་ 
ཡང་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་གོ་བ་བར་སོད་འབད་ཡི།  
 
ད་ལྟོ་གི་གནས་སྟངས་གུར་གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི་ 
རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ འཛམ་གླིང་ནང་ས་ཆའི་ 
བདག་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་དྲག་ཤོས་ཚུ་ལུ་དཔེ་དྲངས་
ཏེ་ མ་འོངས་པ་ལུ་ས་ཆའི་བདག་སྐྱོང་དང་ 
འཛིན་སྐྱོང་ནང་འགྱུར་བ་ཚུ་འོང་དགོ་པའི་གནད་ 
དོན་ཚུ་ཡང་གསལ་ཞུ་འབད་ཡདོ།  
 
ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་དང་ རོང་ཁག་ས་ཁྲམ་ 
ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་འཐབ་མ་ 
ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་ མཉེན་ཆས་
(software) Team Viewer ལག་ 
ལེན་འཐབ་སྟེ་དུས་ཐོག་ལུ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ 
ཚུགས་པའི་ཐབས་ཤེས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དེའི་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་སྐོར་ལས་ཡང་ གསལ་ 
ཞུ་འབད་ཡི། 
 
ཧེ་མ་གི་ལོ་བསྟར་ཞལ་འཛོམས་ལས་རིམ་ཚུ་དང་ 
མ་འདྲ་བའི་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་རིམ་ནང་ 
ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་བར་ན་ ཆོས་ཚན་མ་འདྲཝ་ཚུ་ 
གི་སྐོར་ལས་ གོ་རོྟགས་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནིའི་ 
དོན་ལུ་ རིག་བསྡུར་དང་ རོྩད་བསྡུར་ལས་རིམ་ 
ཅིག་ཡང་འགོ་འདྲེན་འཐབས་ཡདོ།   

རྩོད་བསྡུར་ལས་རིམ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་པའི་བསྒང་། 

 

ས་གཞི། ཤགོ་གྲངས་5 



 ཡིག་ཚང་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ 
www.nlcs.gov.bt འདི་ ཡང་བསྐྱར་བཟོ་ 
བཀོད་འབདེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད། 

 ཞབས་ཏོག་ལེན་པར་འབོན་མི་ སྐུ་མགྲོན་ཚུ་གི་ 
འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་བཟོས་ཡོད། 

 སྡེ་ཚན་འགོ་འཛིན་ཚུ་གསར་བསྐོས་དང་ 
སོར་བསྡེབས་འབད་ཡོད།  

 

འགྱུར་རིམ་༡པ། 

ཞབས་ཏགོ་སྐྱེལ་ 
སདོ་ཡར་དྲག 

འདས་པའི་སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༥ ནང་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་འགྱུར་རིམ་བསྐྱར་སྟནོ། 

 

འགྱུར་རིམ་༢པ། 

གཙུག་སྡེ་གོང་འཕེལ། 

 

འགྱུར་རིམ་༣པ། 

ས་ཆའི་གཞུང་སྐྱོང་ 
ཡར་དྲག 

 ས་ཆ་གླ་སོད་ཁར་གཏང་ནིའི་ བཅའ་ཡིག་དང་ 
སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོད།  

 འགུལ་བརྙན་པར་རིས་ཐོག་ལས་ སའི་བཅའ་ 
ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཚུ་གོ་བར་སོད་ཡོད། 

 སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་ལས་འབད་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ 
བསྐྱར་འཇལ་ཐེངས་༢པ་འགོ་བཙུགས་ཡོད། 

བམ་ཚོན་༣པའི་ པར་ཐེངས་༡པ། ཤགོ་གྲངས་6 

 ས་ཆའི་ཞབས་ཏོག་མགྱོགས་དྲག་སོད་དོན་ལུ་ རོང་ཁག་ 
ས་ཁྲམ་དང་ས་འཇལ་ཡིག་ཚང་ཚུ་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ 
ཐོབ་ཡོད། 

 བརྒྱུད་འཕྲིན་མཐུན་རྐྱེན་གཞི་བཙུག་དོན་ལུ་ འབྲུག་ 
བརྒྱུད་འཕྲིན་དང་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་བར་ན་ 
གོ་བརའི་འཆིང་ཡིག་བཟོས་ཡོད། 

 དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་དང་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་བར་ན་ 
ས་ཆའི་རྩོད་ཉོགས་ཚུ་བསལ་ཐངས་དོགས་སེལ་འབད་ཡོད
།  



 JICA གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ ས་ཁྱོན་གནས་སྡུད་གཞི་རྟེན་ 
ལས་འགུལ་འགོ་བཙུགས་ཡོད།  

 ཌཱཆ་ལས་འགུལ་ཐོག་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་རིག་པའི་བར་ 
དོན་རིམ་ལུགས་ཟིན་བྲིས་བཟོས་ཡོད། 

 ས་ཆ་རིག་པའི་བར་དོན་ལག་ལེན་ཐོག་མི་སྡེ་ལྕོགས་གྲུབ་ 
ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ཟེར་བའི་བརྗོད་དོན་ཐོག་གི་ རྒྱལ་ 
ཡོངས་ཞལ་འཛོམས་འདི་ནང་ མི་རྗེ་བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་ 
དབུ་བཞུགས་མཛད་ཡོད། 

 སྤུ་ན་ཁ་ཁུ་རུ་ཁྲོམ་དང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ 
ཀྲོང་གསར་ གོ་ལ་ སྤ་རོ་ དེ་ལས་ ཕུན་ཚོགས་ 
གླིང་གི་ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་གི་ ལག་ཁྲམ་གསརཔ་ཚུ་རྩིས་ 
སོད་འབད་ཡོད།  

 མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ 
ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་ནང་ སའི་སྐྱིད་སྡུག་གནང་མི་དང་ 
འཁྲིལ་ རྒེད་འོག་༡༡ གི་ ཁྲམ་གྲངས་ ༧༠༡༡ 
རྩིས་སོད་འབད་ཡོད། 

 ཆུ་ཁ་བཀྲིས་དགའ་ཚལ་ལུ་ གཅིག་སྒྲིལ་སོང་བརར་ 
ལས་རིམ་ཤོ་ཐེངས་༩ པ་ མཇུགབསྡུས་ཡོད།   

 བསྟན་སྲུང་དམག་མི་ཚུ་ ས་ཁྲམ་བཀོད་ཐངས་དང་ 
ས་འཇལ་འབད་ནིའི་སོང་བརར་བྱིན་ཡོད།  

 ཡིག་ཚང་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ མི་མང་གདོང་ཁར་ 
གསལ་བཤད་འབད་ནིའི་རིག་རྩལ་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་ 
ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་ རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ལས་ 
རིམ་འགོ་བཙུགས་ཡོད། 

 

འགྱུར་རིམ་༤པ། 

རྒྱལ་ཡངོས་ཀྱི་ས་ཁྱོན་ 
གནས་སྡུད་གཞི་རྟེན་ 

གོང་འཕེལ། 

 

འགྱུར་རིམ་༥པ། 

ལག་ཁྲམ་གསརཔ་ 
རྩིས་སདོ། 

 

འགྱུར་རིམ་༦པ། 

དམིགས་བསལ་གྱི་ 
ལྕོགས་གྲུབ་དང་རིག་ 
རྩལ་གོང་འཕེལ། 

ས་གཞི། ཤགོ་གྲངས་7 



པར་གི་མཐངོ་སྣང། ཡིག་ཚང་གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ མི་དབང་རྒྱལ་སྲས་འཁྲུངས་པའི་དུས་སྟནོ་བརྩིས་སྲུང་འབད་ཡདོཔ། 

ས་ཆའི་གནད་དོན་དེ་གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་
སྦེ་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ཧ་གོཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཞལ་ 
འཛོམས་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་བར་མི་གི་གངས་
ཁ་ཡང་མངམ་སྦེ་འཛོམས་ཡོདཔ་ཨིན། 

འགོ་འདྲེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ལས་རིམ་ 
གྱི་ཟད་འགྲོ་མར་ཕབ་དོན་ལུ་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་
བར་སོད་འབད་ཡི།  

སྤྱི་ཚེས་༢༤/༣/༢༠༡༦ ལས་༡/༤/༢༠༡༦ ཚུན་ལུ་ 
ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་ལས་ དྲགོས་དྲུང་ 
ཆེན་མཆོག་གིས་གཙོས་པའི་ འགོ་དཔོན་ཚུ་ 
གཞལམ་སྒང་རོང་ཁག་ནང་གཟིགས་བསྐོར་བནོ་ 
ཡོདཔ་ཨིན། གཟིགས་བསྐོར་དེ་གི་སྐབས་ལུ་ 
དྲུང་ཆེན་མཆོག་གིས་ གཞལ་སྒང་རོང་ཁག་གི་ 
འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་ རྒེད་འོག་༨ ཀྱི་འགོ་འཁྲིདཔ་ 
ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཇལ་ཕྲད་གནང་ཡོདཔ་ 
ཨིན།  གཟིགས་བསྐོར་དེའི་དགོས་དོན་ངོ་མ་ 
རང་ རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ས་ཆ་བསྐྱར་ 
འཇལ་ཐེངས་༢ པའི ་དམིགས་དོན་སྐོར་ལས་ 
ས་གནས་ཀྱི་འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ་ལུ་གོ་བར་སྤེལ་ཐབས་
ལུ་ཨིན། དྲུང་ཆེན་མཆོག་གིས་ བསྐྱར་འཇལ་ 
སྐབས་ལུ་ གནད་དནོ་ག་ཅི་བཟུམ་ར་ངོས་ལེན་ 
འབད་ནི་ཨིན་ན་དང་ ལས་རིམ་དེ་གཞལམ་སྒང་ 
རོང་ཁག་ནང་དུས་ཡུན་ག་དེམ་ཅིག་འགོར་ནི་ཨིན་
ན་གི་སྐོར་ལས་གསུངས་གནང་ཡོད།   
དེ་ཁར་འཛོམས་མི་ཚུ་ལུ་ ཧེ་མའི་ས་ཆ་བསྐྱར་ 
འཇལ་ལས་རིམ་དང་མ་འདྲཝ་ཅིག་དེ ད་རེས་ཀྱི་ 
ས་འཇལ་འདི་བསྟན་སྲུང་དམག་མི་ཚུ་གིས་འབད་ 

ལྷན་ཚོགས་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ གཞལ་སྒང་རངོ་ཁག་གི་རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་གཟིགས་བསྐོར་བནོ་ཡདོཔ། 

ས་གནས་གཞུང་གི་འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་འདྲི་བ་དྲི་བའི་བསྒང་། 

བམ་ཚོན་༣པའི་ པར་ཐེངས་༡པ། ཤགོ་གྲངས་8 



ལས་དོན་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་འདི་ ཞི་གཡོག་ 
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ན་ཧིང་གི་ལོ་ནང་ལུ་ ལེགས་ 
འགྱུར་གལ་ཅན་ལྔ་གཞི་བཙུགས་འབད་མིའི་གྲས་
ལས་ གཅིག་ཨིན་མི་དེ་ལུ་ལས་དོན་དབྱེ་དཔྱད་ 
ལམ་ལུགས་ཟེར་ཡང་སབ་ཨིན་མས།  ལམ་ 
ལུགས་དེ་གི་འོག་ལུ་ ཞི་གཡགོཔ་ག་ར་གིས་ 
རང་སོའི་ལཱ་གི་འཆར་གཞི་རེ་ ངེས་པར་དུ་བཟོ་སྟེ་ 
འབྲེལ་ཡདོ་མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་ལུ་དང་ རྒྱལ་ 
གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་ལུ་སོད་དགོ་
ནི་ཨིན་མས། དེ་སྐབས་ལུ་ ངོ་ཚབ་འགོ་དཔོན་ 
ཡང་ དགའ་སྐྱིད་དབང་མོ་དང་ བསོད་ནམས་ 
དབངས་འཛོམས་༢ འོང་ཡོདཔ་ཨིན།  
 
སྤྱི་ཚེས་༡༦/༢/༢༠༡༦ ལུ་ ངོ་ཚབ་འགོ་དཔནོ་༢ 
ཀྱིས་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ 
རང་སའི་ལཱ་གི་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་ལུ་ སོང་བརར་ 
དང་ ལམ་སྟོན་ཚུ་བྱིན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཡིག་ཚང་ 
ནང་གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ ལཱ་གི་འཆར་གཞི་རེ་རེ་ 
བཟོ་ཚར་བའི་ཤུལ་མ་ ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་ དབྱེ་ 
ཞིབ་འབད་དེ་ ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་ནི་ 
དོན་ལུ་ བསྡུ་བསྒྲིགས་འབད་ཡི།   
  
ངེས་ཚིག་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ རང་སོའི་ལཱ་གི་ 
འཆར་གཞི་ཟེར་མི་འདི་ རང་སའི་ལས་སྡེ་གི་ 
དམིགས་དོན་ཚུ་དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ 
ལས་བྱེདཔ་རེ་རེ་གིས་ ཉིན་བསྟར་གྱི་ལཱ་འགོ་རིམ་ 
དང་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་ ལས་སྣའི་ 
འཆར་གཞིི་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཀོད་ནི་ལུ་གོཝ་ཨིན་
མས།  
 
ལས་དོན་དབྱེ་དཔྱད་ལམ་ལུགས་གི་དམིགས་དོན་ 
དེ་ཡང་  
 དུས་རྒྱུན་གྱི་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་པའི་ 

ལས་དོན་འཆར་གཞི་དང་ ལྟ་རོྟགས་ བསྐྱར 
་ཞིབ་ དེ་ལས་ ངོས་འཛིན་འབད་ཐོག་ལས 
ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ ལས་དོན་ཡར་དྲག་གཏང་ 
ནི།  

 ལས་སྡེའི་དམིགས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
གཡོག་གི་འགན་ཁུར་ཚུ་འགོ་རིམ་བསྒྲིག་སྟེ་ 
ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ ལཱ་གིའཐོན་ཁུངས་ཡར་ 
དྲག་གཏང་ནི་དང་།  

 ལཱ་བ་འཐོན་ཁུངས་ཅན་སྦེ་འབད་མི་ལུ་ སོ་ 
འཐུས་དང་ གསོལ་ར་བྱིན་ནི་ ལཱ་ལེགས་ 
ཤོམ་མ་འབད་མི་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ 

བརྩིས་པའི་ མི་སྟོབས་དང་ལེན་དོན་ 
ལས་ དམིགས་དོན་གྱི་གཞི་བྱིན་ནི།  

 
ངོ་ཚབ་འགོ་དཔོན་༢ཀྱིས་བཤད་མི་ནང་ ཧེ་མ་ 
འབད་བ་ཅིན་ ཞི་གཡོག་ག་ར་ རང་སོའི་ 
ལཱ་གི་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་སྲོལ་མེད་པའི་ཁར་ 
སྐུགས་ཚད་མཐོ་དྲག་སྦེ་བྱིན་ནི་ཡོདཔ་དང་ 
དཔྱ་སྙོམས་ལུ་ བསོམས་སྐུགས་༤ འཐོབ་ 
དགོ་ས་ལས་ མང་ཤོས་ཀྱི་རང་༣.༨༢ ཐོབ་ 
སྟེ་འདུག དེ་བསྒང་ལུ་ ལས་སྡེ་གི་དམིགས་ 
གཏད་དང་འཁྲིལ་བའི་ ལས་དནོ་གྲུབ་འབྲས་ 
མེད་པའི་ཁར་ ལཱ་རྩ་འགེངས་འབད་མི་དང་ 
ལཱ་མ་འབད་བར་སོད་མི་ཚུ་ ཁྱད་པར་ཕྱི་ནིའི་ 
ལམ་ལུགས་ཅིག་ཡང་མེདཔ་ཨིན་མས།  
  
དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་ 
གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མཁོ་གལ་ཅན་གྱི་ 
ཐབས་ ལམ་མཆོག་འགྱུར་གྱི་དོན་ལས་འཛིན་ 
སྐྱོང་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་མི་དེ་གིས་ 
གཤམ་གསལ་གྱི་དམིགས་དོན་ཚུ་འགྲུབ་ནི་ 
ཨིན་མས།  
 ལཱ་གི་རིམ་བསྒྲིག་དང་། 
 འགན་འཁྲི་ཅན་ངོས་འཛིན་ནི། 
 ལཱ་འབད་མི་དང་མ་འབད་མི་དབྱེ་བ་ཕྱི་ནི། 
 
ངོ་ཚབ་འགོ་དཔོན་༢ཀྱིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ 

དེ་ཡོད་མི་རང་སའི་ལས་འཆར་འབྲི་ཤོག་གསལ་ཞུ་ 
འབད་དེ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ བསྐྱར་ 
ཞིབ་འབད་བའི་འབྲི་ཤོག་གུར་ རང་སའི་ལཱ་འཆར་ 
བཟོ་ནི་ལུ་ལམ་སྟོན་ཚུ་བྱིན་ཡདོཔ་ཨིན།  

ལས་དནོ་ཐག་གཅོད་ནི་ལུ་ མཆོག་འགྱུར་དནོ་ལས་འཛིན་སྐྱོང་།  

ངོ་ཚབ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ལས་དོན་འཆར་གཞི་འབྲི་ཤོག་གསལ་ཞུ་འབད་བའི་བསྒང་། 

ད་རེས་ཁམས་ཀྱི་ ལག་ཁྲམ་གསརཔ་ནང་ ཧེ་མ་ 
དང་མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་རང་འཐེབ་ཡདོ་ག་
ཟེར་བ་ཅིན་ དེ་ནང་ ས་ཆའི་འཆང་ཚད་ཀྱི་ཁ་ 
གསལ་གྱི་མ་དོ་བར་ ས་ཁྲ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ ས་ 
མཚམས་ཀྱི་ མཚམས་རྟགས་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡདོཔ་ 
ཨིན།  དེ་ལས་ ལག་ཁྲམ་མཐོངམ་ཅིག་རང་ 
སའི་འཆང་སོད་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཕྱི་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལས 
ལག་ཁྲམ་གྱི་ བཀབ་ཤོག་ཚོས་གཞི་ མ་འདྲཝ་ 
ཁག་ལྔ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན
: 
༡ རང་རྐྱང་གྱི་ས་ཆ། (བཀབ་ཤོག་གསེརཔ)ོ 
༢ བཟའ་ཚང་གི་ས་ཆ། (བཀབ་ཤོག་དཀརཔོ་ 
 གུར་ མཐའམ་༢ལུ་ཚོས་གཞི་རྒྱ་སྨུག) 
༣ སྤྱི་རུབ་ཀྱི་ས་ཆ། (རྒྱ་སྨུག་ཚོས་ཡལ་ཡལཝ) 
༤ ཆོས་སྡེ་གཙུག་སྡེ་དང་ དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་།
(དམརཔོ་མུན་གནག) 
༥ དབྱེ་བ་གཞན།  (རྒྱ་སྨུག/Brown) 

ས་ཁྲམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། 

ས་གཞི། ཤགོ་གྲངས་9 



ཨཔ་ཝང་འབྲུག་རྒྱལ་གྱི་ པར་སྲུང་། 

མི་གསརཔ་འདི་ ཨཔ་ཝང་ 
འབྲུག་རྒྱལ་གྱི་གཡུས་ཁར་ ས་ 
གཞི་ལེགས་ཤོམ་དང་ དགའ་ 
ཏོག་ཏོ་  ས་བཅུད་ལྡན་སྦེ་ 
ཡོད་རུང་ སྤང་ཁོག་སྦེ་བཞག་ 
མི་ལུ་བལྟ་སྟེ་. ཧ་ལས་ནུག 

མི་གསརཔ་འདིནི་ ཁོ་རའི་ 
གཡུས་ཁ་ མི་ས་མེད་མི་དང་ 
ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ལངམ་སྦེ་མེད་
ཟེར་མནོ་ སེམས་ཕམ་བྱུང་ནུག 

ཨཔ་ཝང་འབྲུག་རྒྱལ་ ཁོ་རའི་ 
གཡུས་ཁ་ལས་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ 
གནས་སོྤ་འགྱོ་བའི་བསྒང་ 
ལམ་ཁར་ མི་ཅིག་དང་ 

མི་གསརཔ་དེ་གིས་ ཨཔ་ཝང་འབྲུག་ 
རྒྱལ་ལུ་ ཧེ་མ་ འབྲུག་ལས་ བོད་དང་ 
རྒྱ་གར་ལུ་ ཕམ་ཚུ་གིས་ ཟ་ཆས་ 

ཆུམ་དང་ ཨེ་མ་ དེ་ལས་ ཤིང་འབྲས་ཀྱི་ 
རིགས་ཚོང་འབྲེལ་འཐབས་པའི་་ལོ་རྒྱུས་ 

བཤད་བྱིན་ནུག  

Avoid construction within 30 meters from 
river bank 

ཨ་ཡེ་སོ་ ངེའི་གཡུས་ཁ་ལུ་ མི་ལ་ལུ་ས་མེདཔ་ 
མ་ཚད ་ཡོད་མི་ཡང་ལངམ་སྦེ་མེདཔ་ཨིན། 

འདི་ངེའི་ས་གཞི་ཨིན། ངནི་ལོ་ན་རྒས་སོང་ཡི་ 
ངེའི་ཨ་ལོ་ཚུནི་ ག་ར་ ལཱ་འབད་དེ་ཁྲོམ་ཁར་སོདཔ་ཨིན། 

 
ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མ་འོངས་པའི་ 
མཐའ་དོན་དང་ རང་དབང་བཙན་ཐབས་ 
ལུ་ ག་ར་ཨིན་རུང་རང་གི་ཕ་ཞིང་འདི་ 
སྤང་ཁོག་སྦེ་མ་བཞག་པར་ བཟའ་སོད་ 
འབད་གནང་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་མས། 

རང་གི་ཕ་ཞིང་ སྤང་ཁོག་བཞག་ ཟ་ཆས་རིགས་ག་ར་ ཕྱི་ 
རྒྱལ་ལས་ནང་འདྲེན་འབད་མི་དེ་  བློ་ཕམ་སི་སི་ཨིན་མས། 

ག་དེམ་ཅིག་འབད་ ག་ར་གིས་ ས་ཞིང་སྤང་ཁོག་ 
བཞག་པ་ཅིན་ དེ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ 

ཞི་བདེ་ལུ་ཐོ་ཕོག་ནི་ཨིན། 

དཔའ་ ས་གཞི་ལེགས་མི་ལེགས། ཨ་ཡེ་ 
ཕངས་སི་སི་སྦེ་ སྤང་ཁོག་ལུས་སོང་ནུག 

སྐུ་གཟུགས་བཟང་པོ་ལགས། 
ནཱ་ག་སྟེ་འབོན་སོ? 

སྐུ་གཟུགས་བཟང་པོ། 
ང་ཐིམ་ཕུག་ལུ་འགྱོ་དོ།  

ཨ་ལོ་ཚུ་དང་མཉམ་སོདཔ་ཨིན། 

དེ་འབདཝ་ལས་  རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་དང་ ཞི་བདེ་ 
ཟ་འཐུང་རང་འདོྲངས་དོན་ལུ་ འབྲུག་མི་ག་ར་གིས་ ཚད་ 
ཅིག་ལས་མེད་པའི་ས་ཞིང་ཟ་སོད་འབད་དགོཔ་གལ་ཆེ།  

བམ་ཚོན་༣པའི་ པར་ཐེངས་༡པ། ཤགོ་གྲངས་10 



སྤྱི་ཚེས་༡༢/༡༢/༢༠༡༥ ལས་འགོ་བཙུགས་ 
ཡོད་མི་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་ནང་གི་ རྒྱལ་ 
ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ཐེངས་༢པ་དེ་ སྤྱི་ 
ཚེས་༥/༣/༢༠༡༦ལུ་མཇུག་བསྡུས་ཡདོཔ་ཨིན།    
 
ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་འབད་མི་སྡེ་ཚན་དེ་གིས་ 
སྟང་སི་སྦྱིས་དང་ ནུབ་སྦིས་ བསྐོར་ཕུག་ 
གླང་མཐིལ་ དེ་ལས་ བྲག་སྟེང་བརྩིས་ 
རྒེད་འོག་ལྔ་གི་ནང་ ས་ཚན་༡,༧༢༨ དེ་ཅིག་ 
བསྐྱར་འཇལ་འབད་ཡོདཔ་ད་ རྒྱ་ཆ་༩༠ དེ་ 
ཅིག་ ས་ཚན་Z ཟེར་མི་ ཧེ་མ་ ས་ཁྲམ་ 
གསརཔ་བསྡུ་བསྒྲིགས་འབད་བའི་སྐབས་ ས་ 
འཐེབ་ཐོན་ཏེ་ ས་རིན་སོད་མ་ཚུགས་པར་ 
གཞུང་ལུ་ཕུལ་མི་དེ་ཚུ་ཨིན་མས། ས་ཁྲམ་ 
གསརཔ་བསྡུ་བསྒྲིགས་འབད་མི་ཡང་ དབྱིན་ 
ལོ་༡༩༨༥ ལས་༢༠༠༥ ཚུན་ པེ་ལེན་ཀྲེ་བཱལ་ 
ལག་ལེན་ཐོག་ ས་འཇལ་འགོ་འདྲེན་འཐབས་ 
ནུག 
 
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ཐེངས་༢པ་འདི་ 
ས་འཇལ་ནང་སོང་བརར་འབད་ཡོད་མི་བསྟན་

ཧེ་མ་ བསྐྱར་འཇལ་ཐེངས་༡པའི་ནང་ ས་ཇོ་ 
ས་གནས་ནང་ལྷོད་མ་ཚུགས་པར་ ངང་འཐེན་ 
ལུས་མི་ཚུ་དང་ བཀའ་ཤོག་གི་ས་ཆའི་རྒྱ་ཚད་ 
ཚུ་བདེན་དཔྱད་འབད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན།  

སྲུང་དམག་མི་དང་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ལས་ 
ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་ དེ་ལས་ ས་ 
འཇལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ འགོ་ 
འདྲེན་འཐབ་དོ་ཡདོཔ་ཨིན། སྡེ་ཚན་དེ་གིས་ 

དགེ་ལེགས་ཕུག་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་ 
འཇལ་ལས་རིམ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལུ་རང་ 
མཇུག་བསྡུས་ཡོད་རུང་ ཁྲོམ་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱི་ས་ 
ཁོངས་ནང་གི་ ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་ 
གཞི་དེ་ བཟོ་མ་ཚར་བར་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ 
ཏེ་ དེ་བསྒང་ལུ་ས་གནས་ཁར་བསྐྱར་འཇལ་ 
གྱི་ལཱ་འབད་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡདོ།  ད་ 
རེས་ཁམས་ཅིག་ཁར་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་ 
རྒྱ་བསྐྱེད་ནང་ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་
ཚུ་ བཟོས་ཚར་མི་དང་འབྲེལ་ ཁྲོམ་གོང་ 
འཕེལ་གྱི་དོན་ལས་ ཁྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ 
ཆ་ཚུ་ ས་ཆ་མཉམ་བསྡེབས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ བསྐྱར་འཇལ་འབད་དེ་ 
ས་མཚམས་ཚུ་ལོག་བཀལ་དགོཔ་འཐོན་ནུག 

ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་༣པ་ནང་ ཁྲམ་ 
འཆང་མི་༣༤༣ ལུ་ས་ཚན་༤༡༣ ཁྲམ་བཀོད་ 
འབད་དེ་ཡོདཔ་ད་ གཞན་མི་ ས་ཚན་༡༢༨ 
དེ་ཅིག་ ས་སོྟང་བཞག་ནི་དང་ འདེམ་ཁོངས་ 
ཡིག་ཚང་ ཨ་ལོའི་གླིང་ག་  སྔོ་ལྗང་ས་ 
ཁོངས་ ལ་སོགས་པའི་དོན་ལུ་ རྟགས་བཀོད་ 
དེ་འདུག ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་༣ 
པ་འདི་ ཁྱབ་ཚད་ ཨེ་ཀར་༡༥༢.༦༦༩ གི་ 
ནང་འཁོད་འདུག  
 
དེ་ལས་ ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་༤ 
པའི་ནང་ ཁྲམ་འཆང་མི་༥༧༤ ཡདོ་མི་ཚུ་གི་ 
ས་ཚན་ ༤༡༡ ཡོདཔ་ད་ ཞབས་ཏོག་ 
གཞན་གཞི་བཙུག་ནིའི་དནོ་ལས་ ས་ཚན་ 

ཀྲོང་གསར་རངོ་ཁག་ནང་ ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ཐེངས་༢ པ་མཇུག་བསྡུས་ཡདོཔ།  

༢༦༦ དེ་ཅིག་རྟགས་བཀོད་དེ་འདུག  
  
ས་ཚན་བཅད་མཚམས་བཟོ་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ 
ས་འཇལ་ཙོག་ཕུར ཡོངས་བསམོས་༤༣༨༤ 
ལག་ལེན་འཐབ་ཡདོ་ས་ལས་ ཙགོ་ཕུར་༧༩༩ 
དེ་ཅིག་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ས་ཆ་བཅད་མཚམས་ 
བཟོ་ནིའི་དནོ་ལས་ལག་ལེན་འཐབས་ནུག   
 
ས་ཚན་བཅད་མཚམས་བཟོ་ནིའི་ལཱ་དེ སྤྱི་ 
ཚེས་༤/༡༡/༢༠༡༥ ལས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༣པ་ 
མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ལུ་མཇུག་བསྡུས་ཡོདཔ་ཨིན། 

དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་གྱི་ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་༣ པ་དང་༤པའི་ བཅད་མཚམས་བཟོས་ཚར་ཡདོཔ། 

ས་འཇལ་སོང་བརར་འབད་ཡོད་མི་བསྟན་སྲུང་དམག་མི་གིས་ ས་འཇལ་འབད་བའི་བསྒང་། 

ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ལས་བྱེདཔ་གྲངས་༢༢ སྡེ་ཚན་༢ལུ་བགོ་སྟེ་ ས་གནས་ཐའི་ལེནཌི་ 
གི་རྒྱལ་ས་བེང་ཀོག་ལུ་འབད་ ས་ཆ་བདག་སྐྱོང་དང་ འཛིན་སྐྱོང་ ལས་མགྲོན་པའི་བལྟ་སྐྱོང་ 
སྐོར་ལས་ སོང་བརར་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༢་པའི་ཚེས་༢༩་ལས་ ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༡༨ ཚུན་ 
བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན།  

མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ། 

རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་ལྷན་ཚགོས། 
ཐིམ་ཕུག ཀ་ཝང་གང་ས། 
འགྲེམས་སྒྲོམ་ཨང་. ༡༤༢། 

སདོ་ཁྲལ་དགོངས་ཡངས་ཨང་: 152 
 

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

ས་གཞི། ཤགོ་གྲངས་11 



 
 
༡  “གཞན་དནོ་བཀོལ་སོད་ལུ་ཐབོ་དབང་པའི་ས་ཆ་” ཟེར་མི་འདི་ གཞན་དནོ་བཀོལ་སོད་ཀྱི་ས་ཆ་ཅིག་གཞན་དོན་བཀོལ་སོད་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ 
 དང་བཅས་པར་ཐབོ་ཁུངས་ཡོད་པའི་ས་ཆ་གང་རུང་ལུ་གོ། 
༢ “གཞན་དོན་བཀོལ་སོད་ལུ་ཐབོ་དབང་ཡདོ་པའི་སའི་ཇོ་བདག་” ཟེར་མི་འདི་ གཞན་དབང་གི་ས་ཆ་ཅིག་གི་བདག་དབང་ལུ་ཡོད་པའི་ 
 སའི་ཇོ་བདག་ ཡངན་ མི་ངོ་གང་རུང་ལུ་གོ། 
༣ “གཞན་དནོ་བཀོལ་སོད་” ཟེར་མི་འདི་ ས་ཆའི་ས་གོ་ཅིག་ ཡངན་ཆ་ཤས་ཅིག་ སྡེ་ཚན་ཅིག་ནང་ ས་ཆ་དེའི་ཁྲམ་འཆང་མི་ཇོ་བདག་མེན་ 
 པའི་མི་ངོ་གཞན་ཅིག་གིས་ དམིགས་བསལ་གྱི་དགོས་དོན་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ས་ཆ་བཀོལ་སོད་འབད་ནི་གི་ཐབོ་དབང་ཡོད་རུང་ ས་ཆ་དེའི་ 
 བདག་དབང་མ་ཐོབ་མི་ལུ་གོ། 

 

  

འབྲུག་གི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་སྤྱི་ལ་ོ༢༠༠༧ ཅན་མ། 
ས་ཆ་བདག་ཏུ་བཟུང་ནིའི་ཐབོ་དབང་། 

དནོ་ཚན་ ༥༨: འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ས་ཆ་བདག་ཏུ་བཟུང་ནིའི་ཐབོ་དབང་ཡདོ་མི་ དབང་ཁྱབ་་ཅན་གྱི་མི་ངོམ་ཚུ་ཡང་།:  
 ཀ) རྒྱལ་བརྒྱུད་རིང་ལུགས་དང་། 
 ཁ) བཟའ་ཚང་ནང་མི། 
 ག) མི་ངོ་རང་རྐྱང་། 
 ང) འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གི་བདག་དབང་ལུ་ཡོད་པའི་མངའ་ཁུལ་ལས་འཛིན་ཚུ་བརྩིས་པའི་གཞུང་གི་གཙུག་སྡེ་ཚུ། 
 ཅ) དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་། (དགེ་འདུན་དང་ རབ་སྡེ) 

 ཆ) འབྲུག་གི་ཁྲིམས་ཚུ་གིས་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་ ཆོས་སྡེའི་གཙུག་སྡེ་དང་ མི་སྡེ་དང་ཆོས་དནོ་ལུ་མི་དམངས་ 
མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ ལས་འཛིན་ཚུ། 

 
དནོ་ཚན ༥༩: དནོ་ཚན་༥༨ པའི་ནང་གི་དབང་ཁྱབ་ཅན་གྱི་མི་ངོམ་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ཐ་ོབཀོད་འབད་བའི་དབྱེ་བ་ཚུ་ལས་གཅིག་ ཡངན་ 

དེ་ལས་མང་བའི་འགོ་ལུ་ཚུད་དགོཔ་འདི་ཡང:  
ཀ) རྒྱལ་བརྒྱུད་རིང་ལུགས་ཀྱི་མཚན་ཐོག་དང་། 
ཁ) མི་ངོ་རང་རྐྱང་། 
ག) བཟའ་་ཚང་ནང་མིའི་ས་ཆ། 
ང) སྤྱི་རུབ་བདག་དབང་། 
ཅ) གཞུང་གི་གཙུག་སྡེ། 
ཆ) དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་། 
ཇ) ཆོས་སྡེའི་གཙུག་སྡེ། 
ཉ) མི་སྡེ་ལས་ཚོགས། 
ཏ) ལས་འཛིན་ཚུ། 
ཐ) མི་སྡེ་དང་ཆོས་དོན་ལུ་ས་ཆ་བདག་ཏུ་བཟུང་མི་མི་དམངས། 

 
དནོ་ཚན ༦༠: མི་ངོ་རང་རྐྱང་གིས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༦༤ ལས་༦༦ ནང་ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ས་ཆའི་མཐོ་ཚད་ལས་མ་བརྒལ་ 

བར་ཁོ་རའི་མིང་ཐོག་ལུ་ དང/ཡངན་ བཟའ་ཚང་མེན་པའི་མཉམ་རུབ་བདག་དབང་གི་ས་ཆ་གཅིག་ལས་མངམ་སྦེ་འཆང་ཆོག། 

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ལས་༢༠༡༥ ཚུན་ ས་གཞི་ ཟླ་༣ དུས་དེབ་དཔར་བསྐྲུན་ནང་གི་ ཞུན་དག་པ་སྡེ་ཚན་དང་པའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་བཀྲིན་དགའ་ཚོར།  

ཨོན་བསྟན་འཛིན། 
རྒྱལ་ཡོངས་གཞི་ཆགས་ལས་རིམ་མདོ་ཆེན། 

བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ། 
གྲོང་གསེབ་ས་ཆ་སྡེ་ཚན་གཙོ་འཛིན། 

ཁྱོད་རའི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་མཁྱེན་གནང་། 

ངེས་ཚིག་མཁྱེན་དགོཔ། 

སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚོགས། 
གྲོང་གསེབ་ས་ཆ་སྡེ་ཚན་གཙོ་འཛིན་བགྲེསཔ། 


