ས་གཞི།

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

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཟླ་གསུམ་དུས་དེབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ༡ པ་ལས་ཟླ༣པ་ཚུན། བམ་ཚོན་༤པའི་ པར་ཐེངས་༡པ།

དེཀར་ཆག

ཁོམ་ནང་འིཁོདེ་ཀྱི་ས་ཆ་དེང་རྒྱུ་དེངོས་སོདེ་ལན་གྱི་
དེོན་ལུ་ མ་སར་གཞུང་སོ་འིགོ་བཙུགས་ཡདེོ པ།
སྤྱིར་བཏང་མ་སར་ཚུ་ག་དེོན་ལས་ ས་ཆའི་ཞིབས་
ཏོག་འིགོ་བཙུགས་ཡོདེཔ།
འིབྲུག་ག་ས་ཆའི་སོན་སགས་བཟོ་བའི་བསང་།
ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་དེབང་
ཆ་དེང་ལོགས་གྲུབ་ཡར་སང་།

ཤོག.གྲངས་
༢།
ཤོག.གྲངས་
༢།
ཤོག.གྲངས་ ༥།
ཤོག.གྲངས་༧།

སྤྱིར་བཏང་ག་བསམ་གཞི།
པདྨ་ཚོ་དེབང་ དྲུང་ཆན།
རོང་ཁའི་རམོ ་སྒྲིག་སྡེ་ཚོན།
རོམ་སྒྲིག་པ། དེགུང་སངས་དེབང་འིདུས སྲིད་འིཆར་སྡེ་ཚོན།
འིགྱུར་མད་རོ་རྗེ། ས་ཆ་ཐེོ་བཀོདེ་འིགོ་དེཔོན།

ཞུན་དེག་པ། སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚོགས།
གཙོ་འིཛིན་བགྲསཔ།

རྒྱལ་སྤྱི་ས་མཚོམས་ཡག་ཚོང་ག་དྲུང་ཆན་གསརཔ་འིཛུལ་ཞུགས་འིབདེ་ཡདེོ པ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པའི་ཚོས་༡༥ ལུ་ རྒྱལ་སྤྱི་
ས་མཚོམས་ཀྱི་དྲུང་ཆན་གསརཔ་ ལས་འིཕོ་སོབས་ལྡན་
སང་སྦི་གས་ ཡག་ཚོང་ནང་འིཛུལ་ཞུགས་འིབདེ་ཡ།
འིཛུལ་ཞུགས་རྟེན་འིབྲེལ་བརས་ས་ལུ་ བཀྲིས་ལགས་
སོན་ཕུལ་མ་ལྟ་ལྟོ་ཚོང་དེང་ ནང་མ་བཟའི་བཤས་
གཉེན་ཉེེཝ་ཚུ་གས་བཅའི་མར་གཏོགས་གནང་ཡ།
དེ་ལྟོའི་གོ་གནས་མ་བཞིས་པའི་སྔ་གོང་ལུ་ འིབྲུག་
རྒྱལ་བཞི་པོའི་དྲུང་ཆན་ཡག་ཚོང་ནང་ཕྱག་ལཱ་གནང་ རྒྱལ་སྤྱི་ས་མཚོམས་ཡག་ཚོང་ག་དྲུང་ཆན་གསརཔ་ སལ་འིཕོ་སོབས་ལྡན་སང་སྦི།
ཡོདེཔ་དེ་ ཁོ་གས་ ཞི་གཡོག་ནང་ལུ་འིགོ་དེང་པ་རང་
སྤྱི་ལོ་༡༩༨༩ ལུ་ ནང་སྲིད་དེང་སྲིོལ་འིཛིན་ལྷན་ཁག་ པ་རས་ རྒྱལ་སྤྱི་མ་དེམངས་བདེག་སྐྱིོང་གཙུག་ལག་
ནང་ཕྱག་ལཱ་མཛིདེ་ནུག གཡོག་ཐེོག་ལོ་ངོ་༢༨ དེེ་ཅག་ སོབ་སྡེ་ནང་ལས་ མ་དེམངས་བདེག་སྐྱིོང་མཐེོ་རམ་
བཞུགས་པའི་རང་ལུ་ གོ་གནས་སོ་སོའི་ནང་ཕྱག་ཕྱད་ གོང་མའིིི་ཤས་ཡོན་སྦྱང་ཡོདེཔ་ཨན་མས།
ཞུ་ཡོདེཔ་ཨན་མས། ཁོ་གས་ ཕཱརནས་རྒྱལ་ཁབ་

ལག་ཁམ་གསརཔ་རས་སོདེ་འིབདེ་ཡོདེཔ།

བཞིག་ས་ཁམ་ཚུ་ དེབང་འིདུས་རོང་རབ་ ཉེ་མ་
རྒྱལ་མཚོན་ལུ་རས་སོདེ་འིབདེ་ཡ། བ་ཇོ་ཁོམ་ནང་
གཞུང་ག་གཙུག་སྡེ་༢༢ བརས་ཏ་ ཁམ་འིཆང་
མ་༤༦༥ འིདུག
ལག་ཁམ་གསརཔ་ནང་ལུ་ ཁམ་འིཆང་མ་ཚུ་ག་
བར་དེོན་ཁ་གསལ་རྐྱངམ་ཅག་གས་མ་དེོ་བར་ ས་
མཚོམས་ཀྱི་ཨང་རྟེགས་ལྡན་པའི་ རང་སའི་ས་ཆའི་
ཆ་ཚོདེ་ཀྱི་སབ་ཁ་ཚུ་ཡང་བཙུགས་ཏ་ཡོདེཔ་ཨན།
མདེོ་ཆན་གྱིས་ དེབང་འིདུས་རོང་རབ་ལུ་བ་ཇ་ོ ཁོམ་གྱི་ལག་ཁམ་གསརཔ་རས་སོདེ་པའི་བསང་།
ཁོམ་གྱི་ལག་ཁམ་གསརཔ་ལན་པའི་སྐབས་ལུ་
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༡ པའི་ཚོས༡༨ ལུ་ ས་ཆ་ བསན་འིཛིན་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ བ་ཇོ་ཁོམ་གྱི་ སའི་ཇོ་བདེག་ཚུ་གས་ ཉུང་མཐེའི་འིཐུས་རན་
བདེག་སྐྱིོང་དེང་འིཛིན་སྐྱིོང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདེོ་ཆན་ ལག་ཁམ་གྲངས་༣༨༢ དེང་སྦྲགས་ཏ༌ ཕྱག་ དེངུལ་ཀྲིམ་༢༠༠སོདེ་དེགོཔ་ཨན།

བམ་ཚོན་༤པའི་ པར་ཐེངས་༡པ།

ཤོག་གྲངས་2

ཁོམ་ནང་འིཁོདེ་ཀྱི་ས་ཆ་དེང་རྒྱུ་དེངོས་སདེོ ་ལན་གྱི་དེནོ ་ལུ་ མ་སར་གཞུང་སོ་འིགོ་བཙུགས་ཡདེོ པ།

ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་གས་ སྤྱི་བཏང་མ་དེམངས་
ལུ་ ཞིབས་ཏོག་སོདེ་ཐེངས་ཡར་དྲག་གཏང་ཐེབས་
ལུ་ ས་ཆ་སོདེ་ལན་གྱི་བྱེ་རམ་ཚུ་མགྱིོགས་པར་
འིབདེ་ནའི་དེོན་ལུ་ ཐེབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་འིཚོལ་
ཞིབ་འིབདེ་བའི་བསང་རང་ཡོདེཔ་ཨན། མ་སར་
གཞུང་སོ་
འིདེ་ ཐེབས་ལམ་ཚུ་
ག་གྲས་ལས་གཅག་ཨནམ་དེ་ འིདེ་ཡང་ གོག་རག་
ཡོངས་འིབྲེལ་ཐེོག་ལས་ ཁོམ་གྱི་ས་ཆ་དེང་རྒྱུ་དེངོས་
ཚུ་ སོདེ་ལན་འིབདེ་ཚུགས་པའི་ རམ་ལུགས་
ཅག་ཨན། ཡོངས་འིབྲེལ་འིཆར་སོ་དེ་ ཡང་ལྷན་
ཚོགས་ཡག་ཚོང་ག་གནས་སྡུདེ་ལྟ་བ་ནང་གཞི་བཙུ
གས་འིབདེ་དེ་ཡོདེཔ་དེ་ མ་སར་ཚུ་གས་ citizen.nlcs.gov.btསྤྱིོདེ་དེ་
ལག་ལན་འིཐེབ་
ཚུགས་ན་ཨན། རམ་ལུགས་དེ་ ཧེ་མའི་
ཡོངས་འིབྲེལ་ཐེོག་ས་ཆ་སོདེ་ལན་འིབདེ་བའི་ཁོམ་
སྡེ་e-Sakor ག་ཐེོག་ལུ་ ཡར་དྲག་དེང་གོང་
འིཕེལ་བཏང་ཡོདེཔ་ཨན།
(Citizen portal)

དེ་ལྟོའི་རམ་ལུགས་འིདེ་ནང་ ལགས་པའི་ཁྱདེ་རྣམ་
དེང་ ལག་ལན་རམ་པ་ བྱེ་སོ་ཡང་ལ་ཤ་རང་
ཡོདེཔ་ཨན། ས་ཆ་སོདེ་ལན་གྱི་ཞུ་ཡག་ཐེདེ་ཀར་
དུ་ ཞུ་བ་འིབདེ་མ་ཁོང་ར་གས་འིབདེ་ ཡོངས་
འིབྲེལ་ཐེོག་ཕུལ་ཚུགས་ནའི་དེོན་ལས་ མ་སར་ཚུ་
གས་ལག་ལན་འིཐེབ་ཚུགས་པའི་ རམ་ལུགས་
བཙུགས་ཡོདེ། གཞིན་ཡང་ གོག་རག་ག་
རམ་ཚོན་ དེཔར་ན་ ས་ཆ་སོདེ་ལན་འིབདེ་བའི་
སྐབས་ལུ་ དེབྱེ་ཞིབ་འིབདེ་མ་ཚུ་ཉེན་བར་སོདེ་
ནའི་དེོན་ལས་ ཁོམ་ས་གཏའི་མར་བཙུགས་ཡོདེ་
མད་ཀྱི་བར་དེོན་དེང་ ཉེོགས་བཤདེ་བཀོདེ་ནའི་གོག་
རག་རམ་ཚོན་ཚུ་ མཉེམ་སྡེབས་འིབདེཡོདེཔ་ཨན།
དེ་མ་ཚོདེ་ དེངུལ་འིབྲེལ་གཙུག་སྡེེ་ཚུ་གས་ ས་ཆ་
གཏའི་མར་བཙུགས་མ་འིཐེོན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཧེ་

མ་སར་གཞུང་སོ་ཡངོ ས་འིབྲེལ་གདེོང་ཤོག་ག་མཐེོང་སྣང་།

མ་ལས་ དེངུལ་ཁང་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ ས་ཆ་དེ་གཏའི་
མར་བཙུགས་ཏ་ཡོདེ་མད་ཞིབ་དེཔོདེ་འིབདེ་ཚུགས་
པའི་ གོག་རག་རམ་ཚོན་བཟོ་ཡོདེ། གཞུང་སོ་
གསརཔ་ནང་ གཞིན་ཡང་ བལྟ་རྟེོགས་དེང་
སྙན་ཞུ་བཟོ་འིདེོན་ལུ་ སོན་སགས་ཡོདེཔ་ཨན།
རམ་ལུགས་གསརཔ་ལག་ལན་འིཐེབ་ཐེོག་ ཐེམ་
ཕུག་ཁོམ་གྱི་ས་ཆའི་ཆ་ཚོདེ་ཀྱི་སབ་ཁ་ཚུ་ ཡོངས་
འིབྲེལ་ཐེོག་ཐེོབ་སྤྱིོདེ་འིབདེ་ཚུགསཔ་བཟོ་ཡོདེ་མ་
དེང་འིཁལ་ཏ་ ཡག་སྣོདེ་དེང་ གནས་སྡུདེ་གཞི་
རྟེན་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འིབདེ་ཡོདེཔ་དེ་ དེ་ཚུ་ དུས་
རྒྱུན་དེང་ བདུན་ཕག་ར་ ཟླཝ་ར་བཞིིིན་དུ་
དུས་མཐུན་བཟོ་ན་ཡོདེ།
འིཛིམ་གང་དེངུལ་ཁང་ག་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཚོང་
འིབྲེལ་སྙན་ཞུ་དེང་འིཁལཝ་དེ་ རྒྱུ་དེངོས་ཐེོ་བཀོདེ་
དེང་ སོདེ་ལན་གྱི་ཐེདེ་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་༡༨༩ ཡོདེ་
མ་གྲལ་ལས་ འིབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འིདེ་ཨང་༥༡ པ་
ནང་ཚུདེ་དེོ་ཡོདེཔ་སྦི་གསལ་སོནན་འིབདེ་ནུག
དེཔ་སྙོམ་ལུ་ རྒྱུ་དེངོས་དེང་ས་ཆ་སོདེ་ལན་འིབདེ་
ཚོར་ནའི་དེོན་ལུ་ དུས་ཡུན་ ཉེན་གྲངས་77
འིགོརཝ་ཨན་མས། དེ་འིབདེཝ་དེ་ དེ་རས་ཀྱི་
ཡོངས་འིབྲེལ་ཐེོག་ ས་ཆ་སོདེ་ལན་གྱི་རམ་

ལུགས་གཞི་བཙུགས་འིབདེ་མ་དེ་གས་ སོདེ་
ལན་གྱི་དུས་ཡུན་དེ་ ཉེན་གྲངས་༤༧ ཡངན་
འིདེ་བ་ཉུང་སུ་ནང་འིབདེ་ཚོར་བའི་ར་བ་ཡོདེ། དེ་
མ་ཚོདེ་ ཤོག་གུ་ལག་ལན་ཡང་ལ་ཤ་གས་རང་
མར་ཕེབས་འིབདེ་ཚུགས་ན་ཨནམ་དེ་ དེ་ལྟོ་ཡོདེ་
པའི་ཁོམ་སྡེ་e-Sakor ག་ བྱེ་རམ་དེང་
ལས་དེོན་ཚུ་ཡར་དྲག་གཏང་ཚུགས།
མ་སར་གཞུང་སོ་བཟོ་ནའི་ལཱ་དེ་ འིཛིམ་གང་
དེངུལ་ཁང་ག་མ་དེངུལ་རྒྱབ་སྐྱིོར་ཐེོག་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༦ ཟླ་༣ པའི་ནང་འིགོ་བཙུགས་ཏ་ ཟླ་
༡༠ པ་ནང་ལས་ ལག་ལན་འིཐེབ་ནའི་འིགོ་
འིགོ་བཙུགས་ཡོདེཔ་ཨན། རམ་ལུགས་བཟོ་
ན་ཁ་འིབག་ག་ལཱ་དེ་ ནང་འིཁོདེ་ཀྱི་གྲོས་བསྟུན་
པ་ ཨ་ཐེང་བར་དེོན་འིཕྲུལ་རག་གྲོས་བསྟུན་པ་
ལུ་སོདེ་ཡོདེ། རམ་ལུགས་དེ་ ཡོངས་རོགས་
སྦི་གྲུབ་ཚོར་བའི་བསང་ལས་ ལག་ཁམ་
གསརཔ་སོདེ་ཡདེོ ་པའི་རོང་ཁག་དེང་ ཁོམ་སྡེ་
ཚུ་ནང་ དུས་ཅག་ག་ཟླ་༧ པའི་ནང་སྦྲལ་མཐུདེ་
འིབདེ་ཚུགས་པའི་ར་བ་ཡཡོདེ།
བར་དེོན་འིཕྲུལ་རག་འིགོ་དེཔོན་
ཚོ་རང་དེབང་ཕྱུག་གས་བྲེས་མ་དེ་སྐདེ་བསྒྱུར་འིབདེ་ཡོདེཔ།

ས་གཞི།

ཤོག་གྲངས་3

སྤྱིར་བཏང་མ་སར་ཚུ་ག་དེནོ ་ལས་ ས་ཆའི་ཞིབས་ཏགོ ་འིགོ་བཙུག་ས་ཡདེོ པ།
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧
ཟླ༡ པའི་ཚོས་༡༧ ལས་ ༢༢ཚུན་ འིགོ་དེང་
པ་རང་ ལྷུན་ར་རོང་ཁག་ལུ་ མོ་བཏབ་ལས་རམ་སྦི་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཟ་སྤྱིོདེ་འིབདེ་བཏུབ་པའི་ས་ཆ་
ཚོདེ་ཅག་ལས་ལྷག་མད་པའི་སྐོར་ལས་གོ་བར་སོདེ་
ན་དེང་ ས་ཆའི་འིཛིིིང་ཉེོགས་ཚུ་བསལ་ཐེབས་ལུ་
དེམགས་གཏདེ་བསྐྱིད་དེ་ ས་གནས་གཞུང་དེང་མ་
སར་ཚུ་ག་དེོན་ལས་ ས་ཆའི་གོ་བརའི་ལས་རམ་དེང་
འིགྲུལ་བསྐྱིོདེ་ཀྱི་ས་ཆའི་ཞིབས་ཏོག་ལས་རམ་གཞི་
བཙུགས་འིབདེ་ཡོདེཔ་ཨན།
ལས་རམ་དེ་ནང་ དེ་ལྟོ་གནས་པའི་ བཅའི་ཡག་དེང་
སྒྲིག་གཞི་ཚུ་དེང་འིཁལ་ཏ་ ཐེདེ་ཀར་དུ་ མ་སར་ཚུ་
ག་ས་ཆའི་བྲེལ་གནདེ་ཚུ་བསལ་བྱེན་ཡོདེ། ས་ཆའི་
བྲེལ་གནདེ་མང་ཤོས་རང་ ས་མཚོམས་དེང་ སྐལཝ་
བགོ་བཤའི་ ཉེོ་བཙོང་དེང་འིབྲེལ་བའི་ཉེོགས་འིཛིང་

དྲུང་ཆན་གྱིས་ ལྷུན་ར་ལུ་ ཨམ་སྲུ་གཅག་ག་ས་ཆའི་སྐརོ ་དེོགས་སལ་མཛིདེ་པའི་བསང་།

ཚུ་འིདུག དེ་དེང་འིབྲེལ་ ས་ཆ་བརྗེོ་སོར་དེང་ ས་ཚོབ་
གཉེས་ཀྱི་ཁྱདེ་པར་ཡང་ དེོགས་བསལ་འིབདེ་ཡོདེཔ་
དེ་ སྐྱིད་སྡུག་སྦི་ས་གཞི་ཐེོབ་ཡོདེ་མ་ཚུ་ ག་དེ་དྲག་
དྲག་ དེོན་སན་ཅན་སྦི་ བད་སྤྱིོདེ་འིབདེ་དེགོཔ་ཁག་
ཆ་བའི་སྐོར་ལས་ མ་སར་ཚུ་ལུ་ གོ་བར་སོདེ་ཡོདེ།
སྐྱིད་སྡུག་སྦིེ་ཐེོབ་པའི་ས་གཞི་ཚུ་ ཟ་སྤྱིོདེ་མ་འིབདེ་

ས་་ཆ་གར་སྤྱིདེོ ་འིཆང་མ་ཚུ་ལུ་ ལག་ཁྱར།

མདེོ་ཆན་གྱིས་ ཐེམ་ཕུག་ཁོམ་སྡེ་ག་ གར་སྤྱིོདེ་ལག་ཁྱར་ཚུ་རས་སོདེ་པའི་བསང་།

སྤྱི་ཚོས་༢༨/༣/༢༠༡༧ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཐེམ་ཕུག་ཁོམ་ནང་འིཁོདེ་ཀྱི་ གར་
སྤྱིོདེ་འིཆང་མ་༣༨ དེང་ གྲོང་གསབ་ཀྱི་གར་སྤྱིོདེ་
འིཆང་མ་༤༩ ལུ་ ས་ཆ་གར་སྤྱིོདེ་ལག་ཁྱར་ཚུ་རས་
སོདེ་འིབདེ་ཡ། གར་སྤྱིོདེ་ལག་ཁྱར་བྱེན་ན་འིགོ་མ་
བཙུགས་པའི་སྔ་གོང་ལུ་ དེཔལ་འིབྱེོར་གྱི༌ལས༌སྣ༌

དེཔར་ན་ ས་གཏར་བཏོན་ན་དེང་ ཚོང་འིབྲེལ་འིཐེབ་ན་
ཚོང་འིབྲེལ་སོ་ནམ་ འིཛུགས་སྐྱིོང་ག་དེོན་ལས་ ས་ཆའི་
ཉེོགས་མད་ཀྱི་ཡ་གུ་སོདེ་ཡོདེཔ་ཨན། དེ་རས་ཁམས་
ཅག་ལས་མ་གཏོགས་ གར་སྤྱིོདེ་ཁར་བཏང་ཡོདེ་པའི་
ས་ཆ་ཚུ་ ལག་བཟུང་GPSགས་ ས་འིཇལ་འིབདེ་དེ་
སབ་ཁ་ཡང་རགས་ཙོམ་ཅག་བཟོ་ཡོདེཔ་ཨན། ཨན་རུང་

བར་སྤང་འིཁོགས་ལུས་མ་དེ་ ངོ་མ་རང་མ་སར་ཚུ་
གྲོང་གསབ་ལས་ཁོམ་ཁར་གནས་སྤོ་འིགྱིོ་བའི་གནདེ་
ལས་བརྟེན་ཏ་ཨན་མས།
ལས་རམ་དེ་ རོང་ཁག་གཞིན་ནང་ཡང་ འིགོ་འིདྲན་
འིཐེབ་ནའི་འིཆར་གཞི་ཡོདེཔ་ཨན།
གར་སྤྱིོདེ་ལྟ་རྟེོགས་དེང་ རྒྱལ་ཁམས་དེབང་བའི་ས་ཆ་
ནང་ ཧེམ་འིཛུལ་ཚུ་ ཞིབ་དེཔདེ་འིབདེ་ནའི་
ལྷན་ཐེབས་ལུ་ གར་སྤྱིོདེ་ས་ཆ་ཚུ་ ཚོདེ་འིཛིན་གཏན་
འིཁལ་ས་འིཇལ་འིཕྲུལ་ཆས་ལག་ལན་འིཐེབ་ཐེོག་ ས་
འིཇལ་འིབདེ་དེ་ ས་མཚོམས་ཨང་རྟེགས་ཚུ་ལྡན་པའི་
ས་ཆའི་ཆ་ཚོདེ་ཀྱི་སབ་ཁ་ཚུ་བཟོ་ཡོདེ།
ས་ཆ་གར་སྤྱིོདེ་ལག་ཁྱར་འིདེ་ རྒྱལ་ཡོང་ས་ཆ་ལྷན་
ཚོགས་ཡག་ཚོང་རྐྱངམ་ཅག་གས་སོདེ་ན་ཨན། ལག་
ཁྱར་དེ་ དེབང་ཚོདེ་སོདེ་ཡོདེ་པའིགོ་དེཔོན་ཚུ་གས་
དེགོས་བརྗེོདེ་བཀོདེ་པའི་སྐབས་ལུ་བསོན་དེགོཔ་མ་ཚོདེ་
དུས་ཨ་རྟེག་ར་ གསལ་བསོན་འིབདེ་བཞིག་དེགོཔ་ཨན།
གར་སྤྱིོདེ་ལན་མ་ཚུ་གས་ གར་སྤྱིོདེ་གན་རྒྱ་ནང་
འིཁོདེ་ཀྱི་ ཁ་ཚོག་དེང་གནས་ཚོག་ཚུ་ལུ་དེམ་དེམ་སྦི་
གནས་དེགོཔ་དེང་ རང་ག་ས་མཚོམས་ལས་བརྒལ་ཏ་
ལཱ་འིབདེ་ནིི་ལས་ག་དེ་དྲག་དྲག་འིཛིམ་དེགོ། ཁ་ཚོག་དེང་
གནས་ཚོག་ལུ་མ་གནས་པ་ཅན་ གན་རྒྱ་དེང་འིཁལ་ཏ་
དེང་ལན་འིབདེ་ནིི་ཨན།

བམ་ཚོན་༤པའི་ པར་ཐེངས་༡པ།

ཤོག་གྲངས་4

རྒྱལ་ཡོངས་སྐདེ་ཡག་ རོང་ཁ་དེར་ཁྱབ་གཏང་དེག་ོ པའི་དེགསོ ་པ།

སྤྱི་ཚོས་༡༠/༣/༢༠༡༧ རས་གཟའི་སྤན་
པའི་ལས་རམ་ཐེངས་༦༥ པ་ནང་ རོང་ཁ་གོང་
འིཕེལ་ལྷན་ཚོགས་འིོག་ག་ སྐདེ་ཡག་གོང་འིཕེལ་
སྡེ་ཚོན་གྱི་ གཙོ་འིཛིན་ བཀྲིས་ཚོ་དེབང་མཆོག་
ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་ག་རོང་ཁ་གོང་འིཕེལ་ལས་
རམ་དེང་འིབྲེལ་ཞུ་བ་འིབདེཝ་བཞིན་དུ་ རྒྱལ་
ཡོངས་སྐདེ་ཡག་རོང་ཁ་དེར་ཁྱབ་གཏང་དེགོ་པའི་
སྐོར་ལས་ གསལ་ཞུ་འིབདེ་ཡོདེཔ་ཨན།
ཁོ་གས་གསལ་ཞུ་འིབདེ་མ་ནང་ གཤམ་འིཁོདེ་
ཀྱི་གནདེ་དེོན་ཚུ་གུར་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཏ་ ང་བཅས་
རའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྐདེ་ཡག་རོང་ཁ་དེར་ཁྱབ་གཏང་
དེགོཔ་གལ་ཆ་བའི་སྐོར་ལས་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦི་
གསལ་བཤདེ་གནང་ཡ།
•
•

•
•
•
•
•

རྒྱལ་ཡོངས་སྐདེ་ཡག་ག་སྲིད་བྱུས་གཞི་ར།
རྒྱལ་ཡོངས་སྐདེ་ཡག་གོང་འིཕེལ་དེང་དེར་
ཁྱབ་གཏང་ནའི་ཐེབས་ལམ།
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་དེང་ཁ་སྐདེ།
ཁ་སྐདེ་ར་མད།
ཁ་སྐདེ་ར་མད་ཀྱི་གནོདེ་པ།
སྐདེ་ཡག་དེང་ནང་པའི་ཆོས།
གཞིན་དེང་མ་འིདྲ་བའི་རོང་ཁ་སྐདེ་ཡག་ཀྱི་
ཁྱདེ་རྣམ།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ ལུ་ མ་དེབང་འིབྲུག་རྒྱལ་
གསུམ་པའི་ཞིབས་ལས་ འིབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འིདེ་
འིཛིམ་གང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འིཐུས་མ་སྦི་ འིཛུལ་
ཞུགས་འིབདེ་ནའི་དེོན་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙོན་གྱི་
ངོ་རྟེགས་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐདེ་ཡག་ཅག་དེགོཔ་ལས་
རོང་ཁ་འིདེ་རྒྱལ་ཡོངས་སྐདེ་ཡག་སྦི་ཆ་འིཇོག་
མཛིདེ་ གནང་ནུག དེའི་ཤུལ་མར་ ང་བཅས་རའི་
རྒྱལ་བརྒྱུདེ་རམ་བྱེོན་ཚུ་གས་ རོང་ཁ་ལུ་གཙོ་
རམ་བཏོན་གནང་དེང་གནང་བཞིན་ཡོདེཔ་ཨན།

མ་དེབང་འིབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པའི་ཞིབས་ལས་ སོབ་
གྲྭ་ཚུ་ནང་ རང་ལུགས་ཆོས་དེང་རག་གཞུང་ རྒྱལ་
རབས་ཚུ་ལུ་སོབ་སྦྱོང་འིབདེ་དེགོ་པའི་བཀའི་ཤོག་
གནང་ནུག སྤྱི་ལོ་༡༩༨༣ལུ་ མ་དེབང་འིབྲུག་
རྒྱལ་བཞི་པའི་ཞིབས་ལས་ ང་བཅས་རའི་ཆོས་དེང་
རག་གཞུང་ སྐདེ་ཡག་དེང་ ལམ་སྲིོལ་ སྒྲིག་ལམ་
རྣམ་གཞིག་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙོན་དེོན་ལུ་མད་
ཐེབས་མད་པར་གལ་ཆ་བའི་བཀའི་གནང་ནུག
སྤྱི་ལོ་༡༩༨༦ལུ་ མ་དེབང་འིབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་
ཞིབས་ལས་ དེ་རས་ཀྱི་རོང་ཁ་གོང་འིཕེལ་ལྷན་
ཚོགས་འིདེ་ འིགོ་དེང་པ་རོང་ཁ་གོང་འིཕེལ་གྲོས་
ཚོགས་སྦི་ ལོགས་སུ་བཙུགས་དེགོ་པའི་བཀའི་རྒྱ་
གནང་ནུག སྤྱི་ལོ་༡༩༩༣ལུ་ མ་དེབང་འིབྲུག་
རྒྱལ་བཞི་པའི་ཞིབས་ལས་ བོན་པོ་ཁག་དེང་ ལས་
ཁུངས་ཀྱི་འིགོ་དེཔོན་ཡོངས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ག་
སྤྱི་ཚོགས་དེང་ རོང་ཁག་ཚོགས་འིདུ་ རྒད་འིོག་
ཚོགས་སྡེ་ དེ་ལས་ ཞིལ་འིཛིམས་ནང་གསུང་
བཤདེ་དེང་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ རོང་ཁའི་ནང་ལག་ལན་
འིཐེབ་དེགོ་པའི་དེམགས་བསལ་གྱི་བཀའི་ཤོག་
གནང་ནུག དེ་ཁར་ ཕྱ་རྒྱལ་གྱི་མ་ར་
ཡོདེ་དེ་འིབདེ་རུང་ ཁོང་ཚུ་ལུ་ དེོར་ཁ་བསྒྱུར་ཏ་གོ་
བར་སོདེ་དེགོཔ་པའི་བཀའི་གནང་ནུག། སྤྱི་ལོ་
༢༠༠༧ལུ་ མ་དེབང་ མངའི་བདེག་རན་པོ་ཆ་
འིཇགས་མད་ག་སར་རྣམ་རྒྱལ་དེབང་ཕྱུག་མཆོག་ག་
ཞིབས་ལས་ རོང་ཁ་གོང་འིཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
དྲུང་ཆན་ལུ་ རོང་ཁ་འིཇམ་ཏོང་ཏོ་དེང་སོ་བ་ཆ་
ཏོག་ཏོ་ ལག་ལན་འིཐེབ་ངོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦི་ བཟོ་
དེགོ་པའི་དེམགས་བསལ་གྱི་བཀའི་གནང་ཡོདེ།
འིབྲུག་ག་ར་ཁམས་ཆན་མོའི་ར་ཚོན་དེང་པའི་དེོན་
ཚོན་༨ པའི་ནང་ རོང་ཁ་འིདེ་ འིབྲུག་ག་རྒྱལ་
ཡོངས་སྐདེ་ཡག་ཨནམ་སྦི་གསལ་བཀོདེ་འིབདེ་དེ་
ཡོདེཔ་དེང་ ར་ཚོན་༤ པའི་དེོན་ཚོན་༡ པའི་ ནང་
རྒྱལ་ཁམས་ཀྱིས་འིབྲུག་ག་སྐདེ་ཡག་དེང་ རོམ་

སོབ་བཀྲིས་ཚོ་དེབང་ །

རག་གཉེས་ ཉེམས་སྲུང་དེང་གོང་འིཕེལ་གཏང་
དེགོཔ་སྦི་ཡོདེ། དེ་རུང་ ར་ཚོན་༦ པའི་དེོན་
ཚོན་༣ པའི་(ག) པར་ འིབྲུག་པའི་མ་ཁུངས་ཚུ་
རོང་ཁ་སབ་ཚུགསཔ་དེང་འིབྲེ་ཚུགསཔ་སྦི་དེགོ་ཟར་
གསལ་བཀོདེ་འིབདེ་དེ་ཡོདེ།
སོབ་བཀྲིས་ཚོ་དེབང་གས་འིབདེ་བ་ཅན་ ཁ་སྐདེ་
འིདེ་ གོ་བར་སོདེ་ལན་འིབདེ་ཚུགས་པའི་ཐེབས་
ལམ་ཅག་འིབདེཝ་ལས་བརྟེན་ཏ་ རྒྱལ་ཡོངས་
དེགའི་སྐྱིད་དེཔལ་འིཛིམས་ཀྱི་ཀ་ཆན་བཞི་ཆ་རང་
འིགྲུབ་ན་ལུ་ལྷན་ཐེབས་ཡོདེ་རུང་ དེམགས་བསལ་
གྱི་ ལམ་སྲིོལ་ཉེམས་སྲུང་དེང་གངོ ་འིཕེལ་ལུ་
ཕེན་གྲོགས་སྦིོམ་སྦི་རང་འིབདེཝ་ཨན་ཟར་བཤདེ་
ཅིི།
འིཛིམ་གང་གཅག་བསྒྱུར་གྱི་གྲུབ་འིབྲེས་ལུ་བརྟེན་
རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོས་ཚུ་ནང་ སྐདེ་ཡག་ར་མད་འིགྱིོ་
བའི་ཚོ་གྱིང་ཚུ་བཤདེ་ཅ། སྐདེ་ཡག་ཚུ་ཡང་
ལག་ལན་དེང་འིཁལ་ཏ་ དེབྱེ་བ་ཕྱ་ཡོདེཔ་ཨན།
ར་མད་འིགྱིོ་ན་ཨན་མ་ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་སྐདེ་ཡག་ཟར་
མ་འིདེ་ ཁ་སྐདེ་སབ་མ་ཚུ་ཤ་ཡོདེཔ་ ཡང་ཅན་
ཁ་སྐདེ་གཞིན་མ་ཚུ་སབ་ལས་བརྟེན་ ལག་ལན་
མ་འིཐེབ་མ་ལུ་གོཝ་ཨན། མོ་ར་བུནཌ(Moribund)
ཟར་མ་འིདེ་ མ་རྒས་ཤོས་དེག་པ་ཅ་གས་མ་
གཏོགས་ ཨ་ལོ་ཚུ་གས་ཤས་རང་མ་ཤས་མ་ལུ་
གོཝ་ཨན། ཁ་སྐདེ་སབ་མ་རྒས་ཤོས་ཚུ་ཤ་ས་

ས་གཞི།

ཨ་ལོ་ཚུ་གས་ ཁ་སྐདེ་གཞིན་སབ་སྡེོདེ་པ་ཅན་
ར་མད་འིགྱིོ་བའི་ཁ་སྐདེ་ཟར་བརིིཝ་ཨན། ལོ་ངོ་
༡༠༠འི་ཤུལ་ལས་ ན་གཞིོན་ཚུ་གས་ སབ་ས་རང་
སྡེོདེ་ན་ཡོདེ་མ་ཁ་སྐདེ་འིདེ་ ཉེན་སྲུང་ལྡནཔའི་ཁ་
སྐདེ་ཟར་སབ་ཨན་མས།
ཁོ་གས་ཁ་སྐདེ་ར་མད་འིགྱིོ་བའི་གནོདེ་སྐྱིོན་གྱི་སྐོར
་ལས་བཤདེཔ་དེ་ ཁ་སྐདེ་སོར་མ་ལུ་བརྟེན་ མནོ་
བསམ་བཏང་ཐེངས་ཡང་གང་བསྒྱུར་སྦི་སོར་འིགྱིོ་
ནིི་ཡོདེ་ཟར་བཤདེ་ཅ། དེཔར་ན་ ལམ་སྲིོལ་དེང་
འིབྲེལ་བའིིི་ཞིབས་ཁ་དེང་ སྲུང་ སྙན་རོམ་ལ་
སོགས་པ་ཚུ་ ལོག་འིཐེོབ་ན་མདཔ་སྦི་འིབྱེང་ནའི་
ཉེན་ཁ་ཡོདེཔ་མ་ཚོདེ་ རང་ག་ངོ་རྟེགས་ཡང་མདཔ་

ཤོག་གྲངས་5

འིགྱིོ་འིོང་། རང་ག་ཁ་སྐདེ་སོར་བ་དེང་ ར་མད་འིགྱིོ་
བ་ཅན་ ཁ་སྐདེ་གསརཔ་ལུ་བརྟེན་ཏ་ མ་སྡེ་ནང་ལུ་
མཐུན་ལམ་དེང་ སྔར་སྲིོལ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཉེམས་
འིགྱིོཝ་མ་ཚོདེ་ མ་རགས་ཡང་ཡལ་ནའི་ཉེན་ཁ་
ཡོདེཔ་ཨན།
ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཧེོང་ལས་འིབདེ་རུང་ཕེལ་པོ་ཆ་མདེོ་
ལས་ ལྔ་བརྒྱ་ཐེ་མར་གྱུར་པ་ན། །ང་ཉེད་ཡ་གའི་
གཟུགས་སུ་གནས།།ང་ཡན་སྙམ་དུ་ཡད་བྱེོས་ལ།།
དེ་ཚོ་དེ་ལ་གུས་པར་གྱིས།།ཟར་གསུངས་བཞིག་ནུག
གཞིན་དེང་མ་འིདྲ་བའི་རོང་ཁའི་སྐདེ་ཡག་ག་ཁྱདེ་
རྣམ་༡)བྱེ་བྱེད་ཡུལ་གསུམ་གྱི་དེབྱེ་བ།༢)རྒྱུ་མཚོན་
གྱི་དེབྱེ་བ།༣)ཞི་ས་དེང་ཕེལ་སྐདེ་ཀྱིིི་དེབྱེ་བ། ༤)
ལས་ཚོག་ཚོག་གྲོགས་ཀྱི་དེབྱེ་བ་ཕྱུགཔོ། ༥)རོང་ཁ་

འིདེ་ སྐདེ་ཡག་འིཇམ་ཏོང་ཏོ་ཡོདེ་པའི་གྲངས་སུ་
ཚུདེ་པའི་སྐོར་ལས་བཤདེ་ཅ།
དེ་འིབདེ་ན་འིདེིི་གས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཡོངས་
སྐདེ་ཡག་དེར་ཁྱབ་དེང་གོང་འིཕེལ་གཏང་དེགོཔ་འིདེ་
འིབྲུག་མ་ར་ར་ག་འིགན་འིཁུར་ཨན་ཟར་གསུངས་
ཡིིI ཨན་རུང་ དེ་རས་ནངས་པ་ ཁམ་ཁར་སྡེོདེ་མ་
མང་ཤོས་ཀྱིས་རང་ རོང་ཁ་ལས་དེབྱེན་སྐདེ་ཁག་ཆ་
དེོ་བཟུམ་སྦི་མཐེོང་ས་ རང་ག་ཨ་ལོ་ཚུའི་ཤས་ཡོན་
དེོན་ལས་ དེབྱེན་སྐདེ་ལུ་ཤུགས་སོན་དེོ་ཡོདེ་པའི་
སྐོར་ལས་བཤདེ་ཅ། དེང་སང་ག་དུས་ལུ་ རོང་ཁ་
དེང་དེབྱེན་སྐདེ་༢བྱེའི་ཤོག་སྒྲིོ་བཟུམ་མད་ཐེབས་
མད་པའི་སྐོར་ལས་ཡང་གསལ་བཤདེ་ཡ།

འིབྲུག་ག་ས་ཆའི་སནོ ་སགས་བཟོ་བའི་བསང་།

ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་ནང་ལུ་ ཁམ་བཀོདེ་གྲུབ་
པའི་ས་ཆ་དེང་འིབྲེལ་བའི་ ས་ཆའི་ཆ་ཚོདེ་དེང་ ས་ཆའི་
དེབྱེབས་ཀྱི་ ས་ཁྱོན་དེང་ ཁྱདེ་རྣམ་གནས་སྡུདེ་ཀྱི་
བར་དེོན་ལ་ཤ་ར་ཡོདེཔ་ཨན། དེ་རས་ གནས་སྡུདེ་
དེ་ཚུ་ རང་སོའི་སྡེ་ཚོན་ནང་ཡོདེཔ་མ་གཏོགས་ མངའི་
ཁོངས་གཅག་ནང་མདཔ་ལས་བརྟེན་ཏ་ སྡེ་ཚོན་སོ་ས་ོ
ལས་རང་སའི་སྡེ་ཚོན་དེང་འིབྲེལ་བ་ཡོདེ་པའི་སྙན་ཞུ་
རྐྱངམ་ཅག་འིཐེོབ་ཚུགསཔ་ཨན། དེ་འིབདེ་ན་འིདེ་གས་
སྙན་ཞུ་གཅག་ནང་ཡོངས་རོགས་སྦི་ མཉེམ་སྡེབས་འིབདེ་
ན་ལུ་ ལཱ་ཁག་བཏང་དེོ་ཡོདེཔ་མ་ཚོདེ་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ཡང་
བར་དེོན་གཅག་མཚུངས་མད་པའི་དེཀའི་ངལ་ཡོདེཔ་
ཨན། འི་ན་ སྙན་ཞུ་མཉེམ་སྡེབས་འིབདེ་ནའི་དེཀའི་
ངལ་སལ་ཐེབས་ལུ་དེམགས་ཏ་ འིབྲུག་ག་ས་ཆའི་སོན་
སགས་བཟོ་ན་འིགོ་བཙུགས་ཡོདེ།
སོན་སགས་འིདེ་གས་ དེ་ལྟོ་ཡོདེ་པའི་བར་དེོན་དེང་
གནས་སྡུདེ་གཞི་རྟེན་ཚུ་མཉེམ་སྡེབས་འིབདེ་དེ་ བོ་གཏདེ་
ཚུགས་པའི་བར་དེོན་བསྡུ་སྒྲིག་ཐེོག་ སྙན་ཞུ་གསར་
བཏོན་འིབདེ་ན་ལུ་མཁས་རག་ཅན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཅག་
ཨན། སྤྱི་ཚོས་24/༢/2017ལུ་ བར་དེོན་
འིཕྲུལ་རག་འིགོ་དེཔོན་དེང་ ས་ཆ་ཐེོ་བཀོདེ་འིགོ་དེཔོན་

ས་ཆའི་སོན་སགས་བཟོ་ནའི་གྲསོ ་བསྡུར་འིབདེ་བའི་བསང་།

ས་འིཇལ་བཟོ་རག་འིགོ་དེཔོན་ དེ་ལས་ འིཆར་གཞི་
འིགོ་དེཔོན་ཚུ་བསྡེོམས་ཏ་ སྡེ་ཚོན་གཅག་གིིས་
ས་ཆའི་སོན་སགས་བཟོ་ནའི་གྲོས་བསྡུར་ཅག་འིགོ་
འིདྲན་འིཐེབ་ཡོདེ། ས་ཆའི་སོན་སགས་དེ་གས་
གཤམ་འིཁོདེ་ཀྱི་དེམགས་ཡུལ་ཚུ་འིགྲུབ་ཚུགས་ན་ཨན་
མ་དེ་ཡང་
བོ་གཏདེ་ཅན་གྱི་ དུས་དེང་བསྟུན་པའི་ གནས་སྡུདེ་
འིཐེོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ན།

ཚོང་འིབྲེལ་གོག་རག་ག་རམ་ལུགས་ཆ་ཚོང་ངས་བདེན་
ཐེོབ་ཚུགས་ན།
ས་ཆའི་རས་དེཔདེ་སྙན་ཞུ་བཟོ་ན།
བར་དེོན་ཐེོབ་སའི་ཡོངས་ལས་ས་ཁོངས་ཅག་ལུ་འིགྱུར་
ན།
དེགོས་མཁོའི་གནས་སྡུདེ་བསྡུ་གསོག་འིབདེ་
ཚོདེ་
ལྡན་བཟོ་ས་ ཡར་དྲག་གཏང་ན་ལུ་ལྷན་ཐེབས་འིབདེ་
ན།


བམ་ཚོན་༤པའི་ པར་ཐེངས་༡པ།

འདས་པའི་ལོ་ངོ་༢༠༡༦ ནང་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་འགྱུར་རིམ་བསྐྱར་སོན།
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མ་དེབང་མངའི་བདེག་རན་པ་ཆ་མཆོག་གས་ རྒྱལ་འིཛིན་གཞུང་སྐྱིོང་དེང་ཐེབས་རག་
སྤལ་ཁང་ནང་ལུ་འིབདེ་ ལོ་བསར་གོ་བསྡུར་ཞིལ་འིཛིམས་ནང་ བཅའི་མར་གཏོགས་མ་
ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་ག་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ མཇལ་འིཕདེ་གནང་ཡོདེ།
མ་དེབང་མངའི་ཞིབས་མཆོག་གས་ གང་ཆན་ཕུག་རྒད་འིོག་ ཟླ་བ་ཐེང་ གཡུས་ཚོན་ནང་
རྒྱལ་ཡོངས་གཞིས་ཆགས་ལས་རམ་ཐེོག་ལུ་ མ་སར་གཞིས་ཆགས་སྡེོདེ་སར་ གཟགས་
བསྐོར་བྱེོན་གནང་ཡོདེ།
མ་དེབང་མངའི་བདེག་རན་པ་ོ ཆ་མཆོག་གས་ ཐེམ་ཕུག་རོང་ཁག་ག་གྲོང་གསབ་ས་ཆའི་
སྐྱིད་སྡུག་གནང་ཡོདེ།
འགྱུར་རིམ་༡པ།

•

ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་

•

སོད་ཡར་དྲག

•

ས་ཆ་དེང་འིབྲེལ་བའི་གནདེ་དེོན་སལ་ཐེབས་ལུ་ ས་ཆའི་
བྲེལ་གནདེ་ཚོགས་ཆུང་གཞི་བཙུགས་འིབདེ་ཡོདེ།
ལྷག་ལུས་རོང་ཁག་5ལུ་ སྣུམ་འིཁོར་ར་ར་རས་སོདེ་ཡོདེ།
རོང་ཁག་4 ནང་ ས་འིཇལ་འིཕྲུལ་ཆས་ཐེབས་ཐེོབ་ཡོདེ།

•
•

•
•

འགྱུར་རིམ་༣པ།
ས་ཆའི་གཞུང་སྐྱོང་
ཡར་དྲག

ལོ་བསར་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོ་བསྡུར་ཞིལ་འིཛིམས་ཚོགས་ཡོདེ།
རྒྱང་རང་ཤས་ཚོར་དེང་པར་ལན་ཆགས་རབས་ཀྱི་རྟེགས་དེཔདེ་ཁང་གསརཔ་
བཟོ་ཡོདེ།
ཡག་ཚོང་ག་མཆོདེ་བཤམ་གསར་བཙུགས་དེང་རབ་གནས་འིབདེ་ཡོདེ།.
ས་ཆ་བཀོལ་སྤྱིོདེ་དེབང་ཆའི་ཚོགས་ཆུང་གཞི་བཙུགས་འིབདེ་ཡོདེ།

ཕུན་ཚོགས་གང་ཁོམ་རྙིང་ག་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱིར་འིཇལ་མཇུག་བསྡུ་ཡོདེ།
• ས་ཆ་གར་སྤྱིོདེ་ཀྱི་ག་ཆ་བསྐྱིར་ཞིབ་འིབདེ་དེགོ་པའི་གྲོས་འིཆར་ཕུལ་ཡོདེ།
• ས་ཆ་བཀོལ་སྤྱིོདེ་དེབང་ཆའི་ལག་ཁྱར་ཐེོག་ལག་ལན་འིགོ་བཙུགས་ཀྱི་ཐེབས་
བྱུས་བཟོ་ཡོདེ།
• ཀྲིོང་གསར་རོང་ཁག་ག་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱིར་འིཇལ་ཐེངས་༢ པ་
མཇུག་བསྡུ་ཡོདེ།
•

འགྱུར་རིམ་༢པ།
གཙུག་སྡེ་གོང་འཕེལ།

ས་གཞི།
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•

འགྱུར་རིམ་༤པ།
རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ས་ཁྱོན་

•

གནས་སྡུད་གཞི་རྟེན་
གོང་འཕེལ།

•

མ་དེབང་མངའི་བདེག་རན་པ་ོ ཆ་མཆོག་གས་ འིབྲུག་ག་སབ་ཁའི་
དེཔ་དེབ་འིགོ་འིབྱེད་མཛིདེ་གནང་མ་འིདེ་ རྒྱལ་རབས་དེང་ལྡན་པའི་
དུས་སོན་ཅག་ཨན།
ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་ག་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ ས་གཞི་དེང་ འིཐེོན་ཁུངས་
འིཛིན་སྐྱིོང་ག་དེོན་ལུ་ ས་ཆ་རག་པའི་བར་དེོན་རམ་ལུགས་ཀྱི་སྦྱོང་
བརར་ནང་བཅའི་མར་གཏོགས་ཡོདེ།
ས་ཆ་རག་པའི་བར་དེོན་རམ་ལུགས་ཀྱི་ ལུང་ཕྱོགས་ལག་ལན་པའིིི་
གྲོས་འིཛིམས་ཅིིག་འིགོ་འིདྲན་འིཐེབ་ཡོདེ།
གཞིལམ་སང་ཁོམ་ཀྱི་ཁམ་གྲངས་ 53 །
• ཏང་ཏ་སྦིས་ཁོམ་ ཁམ་གྲངས་57 །
• ཐེམ་ཕུག་ཁོམ་རྙིང་ནང་ ཁམ་གྲངས་820།
• བཀྲིས་གཡང་ར་ མདེོག་ གསུམ་ཁོམ་ ཁམ་གྲངས་102།
• ཕུན་ཚོགས་གང་ཁོམ་རྙིང་ ཁམ་གྲངས་196 དེང་ ཨ་མོ་ཆུ་ས་གནས་ས་ཁོངས་
འིཆར་གཞི་ ཁམ་གྲངས་58 །
• དེག་ལགས་ཕུག་ཁོམ་གྱི་ ས་གནས་ས་ཁོངས་འིཆར་གཞི་༣པ་དེང་༤པའི་ཁམ་
གྲངས369།
• བཀྲིས་གཡང་ར་ཁོམ་སྡེ་ ཁམ་གྲངས་402།
• ཐེམ་ཕུག་གྲོང་གསབ་ཀྱི་ཁམ་གྲངས་4042།
•

ཆུ་ཁ་བཀྲིིིས་དེགའི་ཚོལ་ ཁམས་སྲུང་འིགག་སྡེའི་སྦྱོང་བརར་སྤལ་ཁང་
ལས་ ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་ག་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གས་ གཅག་སྒྲིལ་སྦྱོང་
བརར་ཤོ་ཐེངས་༡༣ མཇུག་བསྡུ་ཡོདེ།
• རོང་ཁག་སོ་སོ་ག་ ས་འིཇལ་པ་ཚུ་ལུ་ ས་འིཇལ་འིཕྲུལ་ཆས་RTK
ལག་ལན་འིཐེབ་ཐེངས་ཀྱི་སྦྱོང་བརར་བྱེན་ཡོདེ།
• ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གས་
འིཛིན་སྐྱིོང་སྤལ་ཁང་གས་
འིགོ་འིདྲན་འིཐེབ་མ་ བར་དེོན་སོདེ་ལན་དེང་ གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཐེངས་ཀྱི་
སྦྱོང་བརར་ནང་བཅའི་མར་གཏོགས་ཡོདེ།
•

འགྱུར་རིམ་༦པ།
དམིགས་བསལ་གྱི་
ལྕོགས་གྲུབ་དང་རིག་
རྩལ་གོང་འཕེལ།

འགྱུར་རིམ་༥པ།
ལག་ཁྲམ་གསརཔ་
རྩིས་སོད།

བམ་ཚོན་༤པའི་ པར་ཐེངས་༡པ།
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ག
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ཆ
་
བ
འི་
སྐ
ར
ོ
།
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ས་ཆ་བདེག་སྐྱིོང་དེང་འིཛིན་སྐྱིོང་ག་
འིགན་ཁུར་འིདེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འིབག་དེོ་
ཡོདེཔ་ཨན་རུང་ ཡག་ཚོང་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གས་ ས་
འིཇལ་དེང་ ས་ཆ་བདེག་སྐྱིོང་འིབྲེལ་བའི་ཞིབས་ཏོག་
རྐྱངམ་ཅག་ལུ་བཙོན་ཤུགས་བསྐྱིད་དེ་ཟར་མནོ་བསམ་གཏང་
ན་མ་འིོང་ཟར་ཞུ་ན། ཡག་ཚོང་གས་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་
ལཱ་ག་གོ་སྐབས་་ཡར་དྲག་གཏང་ཐེབས་ལུ་ ལས་རམ་སྣ་
ཚོགས་འིགོ་འིདྲན་འིཐེབ་ན་ཡོདེཔ་ཨན།

དེ་རས་ཁམས་ཅག་ཁར་ ས་ཆ་ཐེོ་བཀོདེ་འིགོ་དེཔོན་ ངག་
དེབང་ཆོས་སྒྲིོན་གྱིས་ འིབྲུག་ག་དེངོས་ཅན་དེང་དེངོས་
མད་ལམ་སྲིོལ་ཟར་བའི་བརྗེོདེ་དེོན་ཐེོག་ལུ་ རོམ་བྲེས་ཅག་
གསལ་ཞུ་འིབདེ་ཡོདེ། ལས་རམ་དེ་ཡང་ གུ་རུ་རན་པོ་ཆའི་
ཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆན་དེང་ ཞིབས་དྲུང་འིབྲུག་བྱེོདེ་ཏ་ལོ་ངོ་
༤༠༠འིཁོར་བའི་དུས་ དེ་ལས་ རྒྱལ་སྲིས་འིཇགས་མད་
རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཁྲུངས་པའི་དུས་སོན་བཟང་པོ་རས་སྲུང་
ཞུ་ནའི་དེོན་ལུ་ འིབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་འིགྲམས་སོན་ཁང་གས་
སྤྱི་ལོ་2017 ཟླ་༢པའི་ཚོས་1 ལས་3ཚུན་ སྤ་རོ་ལུ་
འིགོ་འིདྲན་འིཐེབ་ཡོདེཔ་མ་ཚོདེ་ ལྷག་པར་དུ་ མ་འིོངས་བུ་
རྒྱུདེ་ཚུ་ག་དེན་ལས་ ག་ན་བ་ཕྱུག་པའི་ལམ་སྲིོལ་ཚུ་མ་
ཉེམས་རྒྱུན་སྐྱིོང་འིབདེ་ནའི་དེོན་ལས་ཨན་པས།
ལམ་སྲིོལ་མ་ཇམས་རྒྱུན་སྐྱིོང་དེང་དེར་ཁྱབ་གཏང་དེགོཔ་འིདེ་
རྒྱལ་ཡོངས་དེགའི་སྐྱིད་དེཔལ་འིཛིམས་ཀྱི་ཀ་ཆན་བཞི་ག་
གྲལ་ལས་གཅག་ཨནམ་དེ་ འིབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འིདེ་ དེ་ཚུན་
རང་དེབང་རང་བཙོན་གནས་ཏ་ཡདེོ་མ་དེ་ཡང་ གཞིན་དེང་
མ་འིདྲ་བའི་དེངོས་ཅན་དེང་དེངོས་མད་ལམ་སྲིོལ་བདེག་འིཛིན་
འིཐེབ་ལས་བརྟེན་ཏ་ཨན། དེ་ལས་ཕེར་རང་འིབདེ་རུང་
འིབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འིདེ་རང་སྐལ་པ་མ་སོང་ག་བར་དུ་ མ་
འིོངས་མ་རབས་ལས་མ་རབས་བརྒྱུདེ་དེ་ ལམ་སྲིོལ་བཟང་
པོ་ཚུ་ཤུལ་སོདེ་འིབདེ་ཚུགས་པའི་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མང་
གཏམ་དེང་ ངོ་རྟེགས་ཚུ་ག་སྙན་སྒྲིགས་འིཛིམ་གང་ཡོངས་ལུ་
ཁྱབ་ཚུགས་པའི་ཁ་ཕེན་བྱུང་ཡོདེ།

དེ་རས་ནངས་པ་ འིཛིམ་གང་གཅག་གྱུར་གྱི་དུས་ཚོད་ལུ་
རང་ག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སྲིོལ་བཟང་པོ་ཚུ་སྣང་མད་སྤངས་
བཞིག་ས་ རྒྱལ་ཁབ་གཞིན་གྱི་ལམ་ལུགས་སྲིོལ་ཚུ་གོམས་
དྲས་ཚུདེ་པ་ཅན་ མ་སྡེ་ནང་མཐུན་ལམ་དེང་ མཐུན་སྡེབ་ལུ་

ངག་དབང་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་ གྲོས་འཛོམས་ནང་ལུ་ རྩོམ་བྲིས་གསལ་ཞུ་འབད་བའི་བསྒང་།

ཐེོ་ཕེོག་ནའི་ཉེན་ཁ་སྦིོམ་ཡོདེཔ་མ་ཚོདེ་ རང་ག་ལམ་སྲིོལ་
དེང་སྲིོབ་ཁྱུན་ལུ་ར་མཐེོང་མ་བསྐྱིད་པར་བདེག་འིཛིན་མ་
འིཐེབ་པ་ཅན་ མ་འིོངས་པ་ལུ་ ལོ་དེག་པ་ཅག་ག་རྒྱབ་ལས་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟེགས་དེང་ ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་སྲིོལ་སྣ་
ཚོགས་ཡོདེ་མ་ཚུ་ཡལ་འིགྱིོ་ནའི་ཉེན་ཁ་ཡོདེ། ལམ་སྲིོལ་
དེར་ཁྱབ་དེང་མ་ཉེམས་བརྒྱུན་སྐྱིོང་འིབདེ་ན་འིདེ་ ནང་སྲིད་
ལྷན་ཁག་དེང་ སྲིོལ་འིཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་རྐྱངམ་
ཅག་མན་པ་ ང་བཅས་འིབྲུག་མ་གཅག་མཐུན་གྱི་འིགན་
ཁུར་ཨན། སབ་སྲིལ་ཅག་ལས་ཡང་ ཇ་སྲིད་ལམ་སྲིོལ་
གནས་པའི་རང་། །དེ་སྲིད་རྒྱལ་ཁབ་རང་དེབང་བརྟེན།།
ཟར་དེོ་བཟུམ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སྲིོལ་བཟང་

པོ་ཚུ་ཉེམས་མ་བཅུག་པ་ ཡུན་བརྟེན་གནས་པ་ཅན་ རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་རང་དེབང་རང་བཙོན་སྒྲིང་སྒྲི་སྦི་གནས་ཚུགས།
དེ་འིབདེ་ན་འིདེ་གས་ ང་བཅས་འིབྲུག་མ་ཆ་འིབྲེང་ཆུང་
གསུམ་ག་ར་གས་ འིཛིམ་གང་གཅག་གྱུང་གྱི་དེབང་ལུ་མ་
འིཇུག་པ་ རང་ག་ལམ་སྲིོལ་བཟང་པ་ོ ཚུ་བདེག་འིཛིན་
འིཐེབ་ག་ཟར་ཞུ་ན་ཨན།
བྲེས་མ་ ངག་དེབང་ཆོས་སྒྲིོན། ས་ཆ་ཐེོ་བཀོདེ་འིགོ་དེཔོན།

པར་ག་མཐེོང་སྣང་།

སྤྱི་ཚོས་2༦/༣/2017ལུ་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་ག་ ཁས་བངས་འིབདེ་མ་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་རྟེ་མགོ་
དེགོན་པའི་མཐེའི་འིཁོར་ཕྱག་བརར་རྒྱབ་ཡོདེཔ།

ས་གཞི།

ཤོག་གྲངས་9

ས་སྤྱི་ཆཚོས་་ལྷ༨/༣/༢༠༡༧ལུ་
ན་ཚོགས་ཀྱི་ལརྒྱལས་་སྤྱིབྱེ་ཨདམ་པ་སྲིའིཨ་ཉེནམ་མ་སྲུ་ཚུ་ལུ་དེབང་ཆ་དེང་ལགོ ས་གྲུབ་ཡར་སང་།
དེང་འིབྲེལ་ ཨམ་སྲུའི་དེབང་ཆ་ཕེོ་སྐྱིས་དེང་འིདྲ་མཉེམ་
ཡོདེཔ་ ངོས་འིཛིན་རས་བསྲུང་ཞུ་ནའི་དེོན་ལས་ ས་ཆ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིིི་ལས་བྱེདཔ་ཨམ་སྲུ་ཚུ་བསྡེོམས་ཏ་ ཨམ་
སྲུའི་ཚོགས་པ་ཅག་གཞི་བཙུགས་འིབདེ་ཡོདེ། དེ་བཟུམ་སྦི་
ཨམ་སྲུ་ཚོགས་པ་གཞི་བཙུགས་འིབདེ་དེགོ་པའི་གནདེ་དེོན་
ངོ་མ་རང་ ལྷན་ཚོགས་དྲུང་ཆན་མཆོག་གས་ ཡག་ཚོང་ག་
ལས་བྱེདཔ་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ག་ཕེན་བདེ་ལུ་གམགས་ཏ་ཨན་
མས།

ཨམ་སྲུའི་ཚོགས་པ་དེ་ག་ དེམགས་དེོན་ངོ་མ་རང་ ས་ཆ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ག་ཕེན་བདེ་ལུ་ཕེན་གྲོགས་འིབདེ་
དེ་ འིཚོ་བའི་གནས་སངས་ཡར་དྲག་བཏང་ཐེབས་ལུ་འིབདེ་
ན་དེ་ག་ མ་སྡེ་ཕེན་བདེ་ཚོགས་ཅག་ཨནམ་ལས་ ཚོགས་
པ་གས་ དེངུལ་གསག་ཐེབས་ལུ་ མ་སྡེ་ལས་རམ་སྣ་
ཚོགས་འིགོ་འིདྲན་འིཐེབ་ཆོག་ན་མས། ཚོགས་པ་བཟོ་མ་
དེ་གས་ ཨམ་སྲུ་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ག་བར་ན་ཕེན་ཚུན་
འིབྲེལ་བ་འིཐེབ་ན་ལུ་ཕེན་ཐེོགས་བྱུང་ས་ མཐུན་ལམ་
ལགས་ཤོམ་འིགྱིོ་ནའི་གོ་སྐབས་འིདུག དེ་མ་ཚོདེ་ ཨམ་སྲུ་
དེང་འིབྲེལ་བའི་གནདེ་དེོན་གྲོས་བསྟུན་འིབདེ་སའི་འིཛིམས་

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཨམ་སྲུ་ཚོགས་པ།

གནས་ཅག་ཡང་ཨན་མས། ཨམ་སྲུ་འིཐུས་མ་ཚུ་གས་
ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ཕྱོགས་རས་ར་མད་གཏང་ནའི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་
གྲོས་འིཛིམས་ ཀྱི་དེགོངས་དེོན་དེང་འིཁལ་ཏ་
གཅག་མཐུན་གྱི་སོ་ལས་ཨམ་སྲུའི་དེབང་ཆ་ར་བརྟེན་བཟོ་
ནའི་ལཱ་འིབདེ་ན་ཨན་པས། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ གྱི་ལོ་ནང་
(CEDAW)

རྒྱལ་སྤྱི་ཨམ་སྲུའི་ཉེནམ་ལུ་ ལཱ་འིབདེ་སའི་གནས་སངས་
འིགྱུར་བའི་དུས་སྐབས་ལུ་ཨམ་སྲུ་ག་གནས་ཚོདེ་དེ་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༣༠ལས་ ཕེོ་དེང་མོའི་རྒྱ་ཆ་50-50 ཟར་བའི་བརྗེོདེ་
དེོན་ཐེོག་ལུ་བར་བསྲུང་ཞུ་ཡོདེ།

དེག་ལགས་ཕུག་ཁམོ ་གྱི་ས་གནས་ས་ཁོངས་༥པ་ལག་ལན་འིཐེབ་ནའི་དེནོ ་ལུ་གྲ་སྒྲིག་ཡོདེཔ།
ཀྱི་ས་ཆ་ཡང་ གཞིན་མ་ས་ཆ་འིཆང་མ་བཟུམ་སྦི་རང་རས་
ཡོདེཔ་ཨན། སྒྲིང་ཁྱམ་དེང་ གཞིན་གོང་འིཕེལ་གྱི་
ལས་སྣ་བཟོ་བསྐྲུན་འིབདེ་ནའི་དེོན་ལུ་ འིོས་འིབབ་ལྡན་
པའི་ ས་ཚོན་གྱི་རྒྱ་ཚོདེ་དེཔ་བགོ་རྐྱབ་ས་འིདུག འིཆར་གཞི་
དེ་ནང་ ཁོམ་སྡེའི་མཐུན་རྐྱན་ དེཔར་ན་ ཁོམ་ལམ་དེང་
སྣུམ་འིཁོར་ལམ་མཐུདེ་སྦྲལ་འིབདེ་ནའི་དེོན་ལས་ ས་ཆ་
ལངམ་སྦི་བཞིག་ཡོདེཔ་མ་ཚོདེ་ ཧེ་མའི་ གཏན་ཁྱམ་དེང་
བཟོ་རག་ཚུ་བརལ་མ་དེགོ་པར་རང་འིཇགས་བཞིག་ནུག
དེག་ལགས་ཕུག་ཁོམ་སྡེའི་ ས་འིཇལ་པ་གས་ ས་གནས་ས་ཁོངས་འིཆར་གཞི་༥པ་གསལ་ཞུ་འིབདེ་བའི་བསང་།

སྤྱི་ཚོས་30/༣/2017ལུ་ དྲགོས་ཁམོ ་དེཔོན་གྱིས་
གཙོས་པའི་དེག་ལགས་ཕུག་ས་ཁམ་སྡེ་ཚོན་གྱིས་ ས་
གནས་ས་ཁོངས་འིཆར་གཞིིི་༥པ་ཆ་འིཇོག་འིགྲུབ་ནའི་དེོན་ལུ
་གསལ་ཞུ་འིབདེ་ཡོདེ། ས་ཁོངས་འིཆར་གཞི་དེ་ཡང་

དེག་ལགས་ཕུག་ཁོམ་གྱི་བཟོ་བཀོདེ་འིཆར་གཞི་༢༠༡༤
ཅན་མ་དེང་འིཁལ་ བཟོ་བཟོཝ་ཨནམ་དེ་ འིཆར་གཞི་
བརམ་ནའི་ཐེདེ་ལུ་ ས་ཆ་མཉེམ་བསྡེབས་ཀྱི་ཐེབས་ལམ་
ལག་ལན་འིཐེབ་ཡོདེཔ་ཨན་པས། དེ་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཁམས་

དེག་ལགས་ཕུག་ཁོམ་སྡེའི་ས་ཁོངས་འིཆར་གཞི་༥པ་འིདེ་
སྤྱི་ཚོས་༢༣/༣/༢༠༡༧་ལུ་ ཁོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་གས་
ཆ་འིཇོག་མཛིདེ་ནུག
ས་གནས་ས་ཁོངས་འིཆར་གཞི་༥་པ་འིདེ་ བཀྲི་ཤས་གང་
འིདེམས་ཁོངས་ནང་ཚུདེ་ཡོདེཔ་དེ་ ཁྱབ་ཚོདེ་ས་རྒྱ་ཨ་ཀར་
222.2 ནང་ཁམ་འིཆང་མ་གྲངས་322 ཡོདེཔ་ཨན།

བམ་ཚོན་༤པའི་ པར་ཐེངས་༡པ།

ཤོག་གྲངས་10

ངོ་རྐྱང་ག་དྲན་སྣང་།

དེམགས་དེནོ ་སྦིོམ་འིགྲུབ་ནའི་དེནོ ་ལས་ ར་བསྐོང་ཆུང་ཀུ་ཚུ་ལུ་དེགའི་ཚོར་བསྐྱིད་དེགཔོ །
ང་བཅས་རའི་མ་ཚོ་ནང་ རང་ག་དེམགས་དེོན་འིགྲུབ་ན་འིདེ་
གདེོང་ལན་ཅན་ཅག་ཨན་རུང་ ག་ར་གས་ ར་འིདེོདེ་གྲུབ་ ས་
མ་ཚོ་མཐེར་འིཁྱོལ་ཅན་ཅག་དེང་ མ་ཚོ་དེོན་དེང་ལྡནམ་སྦི་
བཟོ་ན་ལུ་བརོན་འིགྲུས་བསྐྱིདཔ་ཨན། རང་ག་དེམགས་དེོན་
གྲུབ་དེ་ལུ་ རང་ལུ་དེགའི་བ་བྱུང་ན་ཡོདེ་རུང་ དེམགས་
ཡུལ་འིགྲུབ་ན་འིདེ་ ལཱ་འིཇམ་ཏོང་ཏོ་ཅག་ར་ལས་རང་མད་
པལས་བརྟེན་ཏ་ ཧེ་ལམ་ ལཱ་ཕྱད་ཀ་ལས་བཀོག་བཞིག་
ནའི་སྲིོལ་ཡོདེ། ཨན་རུང་ སྔོན་མ་ལས་ མ་མཐེར་
འིཁྱོལ་ཅན་ཚུ་ མང་ཤོས་ཀྱིས་རང་ བྱུང་རབས་ཅན་
གྱི་ལཱ་ཤུལ་ཐེོན་ཡོདེཔ་མཐེོང་ས་ཨན། དེ་སྦི་ལཱ་ཤུལ་
སྦིོམ་ཐེོན་དེགོ་མ་ཡང་ གཞིན་ག་གས་ཡང་མ་འིབདེ་
བའི་འིབདེ་རལ་དེང་ གཞིན་གྱིས་མ་ཤས་པའི་ཐེབས་
ལམ་ལགས་ཤོས་ཚུ་ལག་ལན་འིཐེབ་ལས་བརྟེན་བྱུང་
ཡོདེཔ་ཨན།

དེོར་ནང་ལས་ཡང་
རང་ལས་གཅས་པར་གྱུར་པ་ན།།
འིཇག་རྟེན་འིདེ་ནང་མད་བཞིན་དུ།།
རང་ག་སྐྱིོན་ཡོན་མ་བསམ་པ།།
བདུདེ་འིགྲོ་རྣམས་དེང་ཁྱདེ་པར་ཅ། ཟར་དེོ་བཟུམ་སྦི་ རང་
ག་སྐྱིོན་ག་ཅ་འིདུག་ག་ ཡོན་ཏན་ག་ཅིི་འིདུག་ག་མནོ་བསམ་
ལགས་ཤོམ་སྦི་བཏང་ས་ མ་ལུས་ཐེབོ ་ཡོདེ་མ་ལུ་ བཀའི་
དྲན་དེགའི་ཚོར་བསམ་དེགོཔ་གལ་ཆ། གཞིན་ཡང་ རང་
གསོན་པོ་སྦི་སྡེོདེ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཡུདེ་ཙོམ་ཅག་ལུ་ རང་
ག་མ་ཚོ་འིགྱུར་འིགྱིོ་དེོ་ཡོདེཔ་ཤས་ཞིནམ་ལས་ སྐདེ་ཅག་
ཡུདེ་ཙོམ་ཅག་ཨན་རུང་ དུས་སྐབས་ལགས་ཉེས་ག་བཟུམ་
ཅག་བྱུང་རུང་ དེ་ལུ་ ངས་པ་མདཔ་ལས་བརྟེན་ཏ་
བསམ་པ་གཏན་ཏོག་ཏོ་སྦི་བཞིག་དེགོཔ་ཨན་མས། དེ་
བཟུམ་སྦི་ ལཱ་ཆུང་ཀུ་ཅག་ཨན་རུང་ ལགས་ཤོམ་སྦི་
འིབདེ་དེ་ མ་ཚོ་ནང་ལུ་ དུས་ཚོད་འིཕོ་བརླག་མ་བཏང་
མ་ཚོ་དེོན་དེང་ལྡནམ་ཅག་བཟོ་དེགོཔ་གལ་ཆ་ཤོས་
གཞིན་ཡང་ རང་གས་རང་ལུ་ ངལ་རངས་དེང་ཡད་ཆས་ པར་
བསྐྱིད་མ་ཚུགས་པ་ཅན་ ག་གས་ རང་ལུ་ཡད་ཆས་བསྐྱིད་ ཅག་ཨན་མས།
ན་ཟར་ མནོ་བསམ་གཏང་དེགོཔ་ཨན། དེ་འིབདེ་ན་འིདེ་
གས་ ག་ཨན་རུང་ ཉེན་ཚོན་མད་པ་རང་གས་ མཇུག་རང་ མ་ཆ་འིབྲེང་ཆུང་གསུམ་ག་ར་ཨན་རུང་ མ་ཚོ་
རང་ལུ་ ངལ་རངས་དེང་ཡད་ཆས་བསྐྱིད་དེགོ པ ་ མཐེར་འིཁྱོལ་ཅན་དེང་གྲུབ་འིབྲེས་ཅན་བཟོ་དེགོ་པ་ཅན་
དེང་ རང་གས་ལཱ་འིབདེ་བའི་ཤུལ་ལུ་བལྟ་ས་ངལ་རངས་ན་ ལགས་པའི་ཕྱོགས་ལུ་སྒྲིག་བཅོས་འིབདེ་དེ་ དེགའི་ཚོར་
བརྗེད་ན་ཡོདེཔ་མ་གཏོགས་ ལཱ་མ་འིབདེ་བར་ཡོདེ་མ་ཚུ་ལུ་ དེང་བཀྲིན་བསམ་དེགོཔ་ཁག་ཆ་ཤོས་ཨན། དེོན་ངོ་མ་
རང་མནོ་བསམ་བཏང་ས་
མ་ཚོ་རོགས་ན་ཡོདེ། རང་ག་མ་ཚོ་ནང་ ལཱ་དེང་བྱེ་བ་ག་ཅ་རང་འིབདེ་རུང་ གྲུབ་
དེ་འིབདེཝ་ལས་བརྟེན་ཏ་ རང་དེོན་དེང་བསམ་དེོན་གྲུབ་ཐེབས་ འིབྲེས་ལག་ཉེས་ཐེོན་མ་ཡང་ རང་ག་བསམ་སྤྱིོདེ་ལུ་རང་
ལུ་ རང་གས་འིབདེ་མ་ལཱ་ཆུང་ཀུ་ཅག་ཨན་རུང་ དེ་ལུ་ངལ་ རགས་ལས་ན་ཨན་མས་ཟར་ཞུ་ན་ཨན།
རངས་དེང་དེགའི་ཚོར་བསྐྱིད་དེགོཔ་མ་གཏོགས་ དེ་མན་པའི་
རང་ག་ལཱ་ལུ་སྣང་དེག་མདཔ་འིབདེ་བཀོག་ རོགས་ཀྱིས་
འིབདེ་མ་ལཱ་ལུ་སམས་ཤོར་སྡེོདེ་པ་ཅན་ རང་ག་དེམགས་
དེོན་འིགྲུབ་པ་ལུ་ དེཀའི་ངལ་དེང་ བར་ཆདེ་འིབྱུང་འིོང་།
ལུ་ བོ་སྤོབས་བྱེན་ཚུགས་ན་མས། དེ་འིབདེཝ་དེ་
རང་ག་བསམ་ དེོན་དེང་དེམགས་དེོན་ཚུ་ དུས་འིཕོདེ་ལས་
འིཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦི་འིགྲུབ་མ་ཚུགས་ཟར་ཤས་དེགོ། ཕུག་ག་
དེམགས་ཡུལ་གྲུབ་ཐེབས་ལུ་ གཙོ་བ་ོ རང་ ཉེན་བལྟར་བཞིན་
ལཱ་ཨ་ཙོ་ལས་མ་འིབདེ་རུང་ སོ་བ་བསྐྱིད་དེགཔོ ་ཁག་ཆ་
ཤོས་ཨན། རྒྱུ་མཚོན་གོ ང ་ལུ་ བཤདེ་དེོ ་
བཟུམ་སྦི་རང་ ག་དེམགས་དེོན་སྦིོམ་འིགྲུབ་ནའི་དེོན་ལས་
ཞིར་དེང་ཞིོ་ཁར་ ར་བསྐོང་ཆུང་ཀུ་ཅག་ལས་མད་རུང་ སམས་
དེཔའི་མ་ཞུམ་པར་ སྙང་རུས་དེང་ བརོན་ཤུགས་བསྐྱིད་དེ་
རང་སྡེོདེ་དེགོཔ་འིདེ་ གནམ་མད་ས་མད་གལ་ཆ་ཤོས་ཅག་
ཨན། རང་ག་མནོ་དེོན་ཆུང་ཀུ་ཚུ་འིགྲུབ་འིགྱིོ་བའི་བསང་
ལས་ དེམགས་དེོན་སྦིོམ་ཚུ་ཡང་མགྱིོགས་པ་རང་འིགྲུབ་ན་
ཨན་མས་ཟར་བའི་ཚོར་སྣང་འིབྱུང་ན་ཨནམ་དེ་ ལཱ་དེང་
བྱེ་བ་ག་ཅ་ར་འིབདེ་རུང་ གཙོ་བོ་རང་ག་བསམ་པ་ལུ་
རགས་ལསཔ་ཨན།

རང་ག་ལཱ་ག་གྲུབ་འིབྲེས་ཚུ་ངོ་མ་རང་ རང་སའིོ ་མནོ་ལུགས་
བསམ་པ་སམས་བསྐྱིད་ལུ་རག་ལསཔ་ཨན་མས། དེ་མ་ཚོདེ་
རང་ག་དེམགས་དེོན་གྲུབ་ཐེངས་ལུ་ཡང་ཁྱདེ་པར་ཡོདེ།
དེཔར་ན་ ཨ་མ་ར་ཀའི་ ཚོང་པ་ཐེོ་མས་ཨ་ཌ་སཱན་གྱི་
གོག་མའི་ཤལ་ཏོག་གསར་སོན་འིབདེ་ནའི་དེོན་ལས་
ཚོར1000 དེམ་ཅག་དེཀའིཝ་སྤྱིདེ་དེ་ མཐེར་འིཁྱོལ་
ཅན་བྱུང་མ་ཚུགས་པས། ཨན་རུང་ ཁོ་གས་འིབདེ་བ་ཅན་
ཐེབས་ལམ་༡ ༠༠༠ག་ལཱ་འིགྲུབ་ན་ལུ་ཕེན་
ཐེོ ག ས་མདཔ་སྦི་མཐེོ ང ་ཡ་ཟར་སབ་ནུག
དེ་ འིབདེ་སབ་མ་དེ་ཡང་ ང་བཅས་མ་ཕེལ་པ་བཟུམ་མན་
པར་ ཁོ་ག་མཐེོང་ཚུལ་དེང་བསམ་པ་བཟང་པོའི་ཕྱོགས་
སུ་བཟུང་ས་རང་ག་དེམགས་ཡུལ་འིགྲུབ་ན་ལུ་ སམས་
ཤུགས་བསྐྱིད་དེགོ་པའི་རྒྱ་བསྐུལ་ཨན་མས། ལྷག་པར་དུ་
ཁོ་གས་ལཱ་འིབདེ་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ འིཛིལ་བ་ག་ཅ་རང་
འིབདེ་དེ་རུང་ དེ་ལུ་མ་དེགའིཝ་མ་བསྐྱིད་པ་ ལཱ་འིབདེ་
བའི་སྐབས་ལུ་ དེ་ཚུ་གས་དེམགས་དེོན་འིགྲུབ་ན་ལུ་ཕེན་པ་
མན་འིདུག་ཟར་ ཤས་རྟེོགས་བྱུང་ནུག
མ་ག་ཨན་རུང་ རང་གས་རང་ལུ་ འིཛིམ་གང་ནང་མ་ལུས་
ཐེོབ་ཡོདེ་མ་ལུ་མནོ་བསམ་བཏང་ས་ ངལ་རངས་དེང་དེགའི་
གཉེས་པ་ དེ་བཟུམ་སྦི་ གྲུབ་འིབྲེས་ཆུང་ཀུ་ཚུ་ལུ་དེགའི་ ཚོར་བསྐྱིད་དེོ་ཡོདེ་མད་ ཉེནམ་ར་ར་བཞིན་དུ་ བཀྲིན་བསམ་
ཚོར་བསྐྱིད་པ་ཅན་ མ་ཚོ་ནང་ དེམགས་དེོན་སྦིོམ་འིགྲུབ་ནིི་ དེགོཔ་འིདེ་ གལ་ཆ་ཤོས་ཅག་ཨན། ལགས་བཤདེ་བངས་

བྲེས་མ་ རྟེན་འིབྲེལ་བཟང་མོ།
ས་ཆ་ཐེོ་བཀོདེ་འིགོ་དེཔོན།
ས་ཆ་འིཛིན་སྐྱིོང་སྡེ་ཚོན།
(དེབྱེན་སྐདེ་ཐེོག་ཡོདེ་མ་འིདེ་ སྐདེ་བསྒྱུར་འིབདེ་ཡོདེ།)

ས་གཞི།

ཤོག་གྲངས་11

ཀུ་ར་གངོ རའི་གགོ ་མ་ལས་འིགུལ་ས་ཁོངས་ས་འིཇལ་འིབདེ་ཡོདེཔ།
འིབྲུག་གཞུང་གས་ ཀུ་ར་གོང་རའི་གོག་མད་ལས་འིགུལ་གྱི་
སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ་བཟོ་ནའི་ལཱ་འིདེ་ རྒྱ་གར་གྱི་ཆུ་དེང་གོག་
མ་གྲོས་བསྟུན་ཞིབས་ཏོག་ཚོདེ་འིཛིན་(ཝབ་ཀོས།)ལུ་ ལཱ་
སོདེ་དེེ་ཡོདེ་མ་འིདེ་ འིབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གོག་ཤུགས་
མ་ག་ཝཊ་༢༦༤༠འིཐེོན་ཚུགས་པའི་ནུས་ལྡན་གྱི་ གོག་
མ་ལས་འིགུལ་སྦིོམ་ཤོས་ཅག་ཨན།
ཝབ་ཀོས་གྲོས་བསྟུན་ཞིབས་ཏོག་ཚོདེ་འིཛིན་གྱིས་ རྒྱལ་
ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ལས་འིགུལ་གྱི་ཁ་གསལ་སྙན་
ཞུ་བཟོ་ན་དེོན་ལས་ ས་འིཇལ་དེང་སབ་ཁ་བཟོ་ནའི་ལཱ་
འིབདེ་དེགོ་པའི་ ཞུ་བ་འིབདེ་ཡོདེ། ལཱ་འིབདེ་ནའི་དེོན་ལས་
ཐེབས་རག་བརྗེ་སོར་ག་ཞིལ་འིཛིམས་ཚོགས་ཡོདེཔ་དེ་ ཕེན་
ཚུན་གྲོས་བསྟུན་ཐེོག་ལས་ ལཱ་འིབདེ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཅ་
ཆས་དེང་ དེམགས་བསལ་གྱི་སྲི་ཆས་དེང་མཉེན་ཆས་
འིཕྲུལ་སྐར་ཐེོག་བཏབ་ཡོདེ་པའི་ སབ་ཁ་མཁོ་སྒྲུབ་འིབདེ་
དེགོཔ་དེང་ དེཀའི་འིཐུས་ཉེན་སྲུང་ཅ་ཆས་དེགོ་པའི་སྐོར་
ལས་གསུངས་གྲོས་གནང་ཡོདེ།

པར་༡པ།

པར་༢པ།

པར་༡པ་ནང་ ས་འིཇལ་ཚོདེ་འིཛིན་མཚོམས་རྟེགས། པར༢པ་ནང་ས་འིཇལ་པ་ཚུ་བྱེག་གུ་ལས་ཡར་འིཛིག་པའི་བསང་།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༣་པ་ཚུན་ ས་འིཇལ་འིབདེ་མ་སྡེ་ཚོན་
དེ་གས་ ལས་འིགུལ་ལུ་ཚུདེ་པའི་ས་ཁོངས་ནང་ ས་འིཇལ་
ཚོདེ་འིཛིན་མཚོམས་རྟེགས་ཚུ་བཀོདེ་ཚོར་ཡོདེཔ་དེང་ དེའི་
སྙན་ཞུ་འིདེ་ གྲོས་བསྟུན་ཞིབས་ཏོག་ཚོདེ་འིཛིན་ལུ་ཕུལ་
ཡོདེ། གཞི་རྟེན་སབ་ཁ་བཟོ་ནའི་ལཱ་ཡང་ རྒྱ་ཆ་70
དེ་ཅག་མཇུག་བསྡུ་ཡོདེཔ་མ་ཚོདེ་ ཆུ་འིོག་ཚུདེ་པའི་གོག་མ་
ལས་འིགུལ་གྱི་ས་ཆ་ཚུ་ བཅདེ་མཚོམས་བཀོདེ་ནའི་དེོན་ལུ་
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་དེང་ ཝབ་ཀོས་གཉེས་ཀྱི་བར་ ས་འིཇལ་འིབདེ་བའི་བསང་རང་ཡོདེ།
ན་ སྤྱི་ཚོས་༢༧/༡༢/༢༠༡༦ལུ་ ས་འིཇལ་དེང་
སབ་ཁབ་བཟོ་ནིི་གུར་གན་རྒྱ་ཅག་བཟོ་ཡོདེ།
གོག་མ་ལས་འིགུལ་གྱི་དེོན་ལས་སའིཇལ་ནའི་ལཱ་ཚུ་ཡང་

རོང་ཁག་ཚུ་ནང་ས་ཆ་ཞིབ་དེཔདེ་པ་ར་གསར་བསྐོས་འིབདེ་ཡོདེཔ།

ས་ཆའི་དེབྱེབས་འིཇལ་སྡེ་ཚོན་ནང་ལས་ ས་འིཇས་མཁས་
མཆོག་དེང་ ས་འིཇལ་བཟོ་རག་འིགོ་དེཔོན་༦ ས་འིཇལ་པ་
༡༢ ས་འིཇལ་ས་གནས་ལས་རོགསཔ་༦བརས་ཏེ ཁག་
གཉེས་སྦི་བགོ་ས་ སྡེ་ཚོན་གཉེས་ཀྱིས་འིགོ་འིདྲན་འིཐེབ་
ཡོདེ།
གོག་མ་ལས་འིགུལ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འིབདེ་སའི་ས་ཁོངས་
དྲག་ཤོས་ཚུ་ མང་ཤོས་རང་ ས་འིཇལ་འིབདེ་ནའི་ས་ཁོངས་
གདེོང་ལན་ཅན་ཅག་འིབདེ་ཡོདེཔ་ཨན་མས།

རྟེོག་འིབདེ་ན་དེང་ གཞིན་ཡང་ ས་ཆ་ལས་བརྟེན་པའི་
འིབྲུག་ག་སའི་བཅའི་ཁམས་༢༠༠༧ཅན་མའི་དེགོངས་དེོན་
ཚུ་འིགལ་བའིིི་ལས་སྣ་འིབདེ་ན་ལས་བཀག་དེམ་འིབདེ་ན་
འིདེ་ཚུ་ཨན།

འིབྲུག་ག་སའི་བཅའི་ཁམས་༢༠༠༧ཅན་མའི་དེོན་ཚོན་༡༢
དེང་འིཁལ་བ་ཅན་ ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་གས་ ས་གནས་
དེབང་འིཛིན་དེང་མཉེམ་འིབྲེལ་གྱི་ཐེོག་ལུ་ རྒད་འིོག་དེང་
རོང་ཁག་ ཁོམ་སྡེྡཻ་ནང་ ས་ཆའི་ཆ་ཚོདེ་དེང་ ས་ཁམ་
ཡག་ཚོང་གཞི་བཙུགས་ ཡངན་ རྒྱ་བསྐྱིད་འིབདེ་དེགོ་ཟར་
འིཁོདེ་དེ་ཡོདེཔ་ལས་ དེ་རུང་ ས་གནས་གཞུང་གིི་ས་
གསར་བསྐོས་འིབདེ་ཡོདེ་པའི་རངོ ་ཁག་༢༠ག་ས་ཆ་ཞིབ་དེཔདེ་པ།
ཁམ་དེང་ས་འིཇལ་སྡེ་ཚོན་ ནང་མ་སོབས་ལངམ་སྦི་ཡོདེཔ་
ལས་སྡེ་གོང་འིཕེལ་གྱི་རྒྱབ་སྣོན་ལག་ལན་འིཐེབ་མ་འིགོ་བ དེཔདེ་པ་ར་ར་གསར་བསྐོས་འིབདེ་ཡོདེ། ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་ལཱ་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ཐེབས་ལུ་ ས་ཆ་ཐེོ་བཀོདེ་ལས་རོགསཔ་༥༡
ཙུགས་མ་དེང་འིཁལ་ཏ་ རོང་ཁག་༢༠ ནང་ས་ཆ་ཞིིིབ་ འིགན་འིདེ་ཡང་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ས་ཆ་ནང་ཧེམ་འིཛུལ་བལྟ་ གསར་བསྐོས་འིབདེ་ཡོདེ།

ཁྱོད་རའི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་མཁྱེན་གནང་།
འབྲུག་གི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ ཅན་མ།
མི་ངོ་རང་རྐྱང་གི་ས་ཆ།

དོན་ཚན༧༢: མི་ངོ་རང་རྐྱང་གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་མི་ས་ཆ་དེ་ ཁོ་རའི་མིང་ཐོག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་དགོ།
བཟའ་ཚང་ནང་མི་གི་ས་ཆ།
དོན་ཚན་༧༣: བཟའ་ཚང་ནང་མི་གི་བདག་དབང་ལུ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་དེ་ ནང་མི་གཙོ་ཅན་གྱི་མིང་ཐོག་ལུ་ཁྲམ་བཀོད་དགོ།
སྤྱི་རུབ་བདག་དབང་ལུ་ཡོད་པའི་ས་ཆ།
དོན་ཚན་༧༤: སྤྱི་རུབ་བདག་དབང་ལུ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་དེ་ ས་ཁྲམ་ནང་ཇོ་བདག་ག་ར་གི་མིང་བཀོད་དགོ།
ལས་འཛིན་ཚུའི་ས་ཆ།
དོན་ཚན་༧༥:

ལས་འཛིན་གྱི་ས་ཆ་དེ་

འབྲུག་གི་ཚོང་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་འོག་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ལས་འཛིན་གྱི་མིང་ཐོག་ལུ་

ཡངན་

ཁྲིམས་གཞན་གྱི་འོག་ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་མཉམ་ཚོགས་ལས་འཛིན་གྱི་མིང་ཐོག་ལུ་ཁྲམ་བཀོད་དགོ།
ཆེས་སྡེ་གཙུག་སྡེའི་ས་ཆ།
དོན་ཚན་༧༦:

ཆོས་སྡེ་གཙུག་སྡེའི་ས་ཆ་དེ་

མི་ངོ་ཅིག་གི་མིང་ཐོག་ལུ་མེན་པར་

ཆོས་སྡེའི་མིང་ཐོག་དང་

ཡངན་

སྔར་སོལ་བརྒྱུད་པ་

ཡང་སས་རིམ་བོན་གྱི་བདག་དབང་ལུ་བཀོད་དགོ།

ངེས་ཚིག་མཁྱེན་དགོཔ།
༡

༢

‘མི་ངོ་རང་རྐྱང་གི་ས་ཆ་’ ཟེར་མི་འདི་ མི་ངོ་རང་རྐྱང་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ ཁོ་ར་གཅིག་གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་མི་རང་དབང་གི་ས་ཆ་ལུ་གོ།

‘བཟོ་གྲྭའི་ས་ཆ་’ ཟེར་མི་འདི་ བཟོ་གྲྭ་ལུ་ཁྱབ་དབང་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་གང་རུང་དང་ཁྲིལ་ཏེ་ ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནི་གི་
དོན་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་ས་ཆ་ལུ་གོ་ནི་ད་ དེ་ནང་གཏེར་རྫས་ཚུ་ལུ་བརྟེན་པའི་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ས་ཆ་བཀོལ་སོད་
འབད་མི་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།

༣ ‘གཙུག་སྡེའི་ས་ཆ་’

ཟེར་མི་འདི་

ཡིག་ཚང་གི་ཁྱིམ་

ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ས་གནས་

གཞི་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་ས་ཆ་ལུ་གོ།

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས།
ཐིམ་ཕུག ཀ་ཝང་གྱང་ས།

འགྲེམས་སྒྲོམ་ཨང་. ༡༤༢།
སོད་ཁྲལ་དགོངས་ཡངས་ཨང་:
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ཡོངས་འིབྲེལ་འིཆར་སོ་:www.nlcs.gov.bt

ཤེས་རིག་དང་

སྨན་ཁང་

ཆོས་སྡེ་ལ་སོགས་པ་

