
 

 

 

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཟླ་གསུམ་དུས་དེབ།      སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ཟླ༧པ་ལས་ཟླ༩པ་ཚུན། བམ་ཚོན་༡་པའི་ པར་ཐེངས་༣པ། 
 

 

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་གཞལམ་སྒང་རངོ་ཁག་ནང་ས་ཆའི་
སྐྱིད་སྡུག་གནང་ཡདོཔ། 

བཞིན་དུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ 
རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ ས་ཆ་བསྐྱར་ 
འཇལ་གྱི་ལཱ་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལས་འགོ་ 
བཙུགས་ཡདོཔ་དང་ ས་ཆའི་སྐྱིད་སྡུག་འགོ་ 
དང་པ་རང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལུ་ལྷུན་རྩེ་རོང་ 
ཁག་ནང་གནང་ཡདོཔ་ཨིན། 
གཞལམ་སྒང་རོང་ཁག་གི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ མི་ 
དབང་མཆོག་གིས་བཀའ་སོབ་གསུངས་བཤད་ 
གནང་མི་ནང་ ས་ཆ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མི་སེར་ཚུ་ 

ལུ་ སྐལ་བགོ་གི་དོག་གཏད་དང་ སོད་ཁྱིམ་ 
གྱི་ཉེན་སྲུང་ ཟ་འཐུང་གི་ཉེན་སྲུང་ དེ་ 
ལས་  བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཉནེ་སྲུང་བྱིན་ཚུགས་ནི་དེ་
གིས་ ས་གཞི་དེ་མི་སེར་ཚུ་གི་མི་ཚེ་ནང་ གཞི་ 
བརྟན་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་གསུངས་གནང་ཡི། 

ད་ལོ་ཚུན་ཚོད་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་ 
གིས་ རོང་ཁག་༡༡ ནང་ལུ་སའི་སྐྱིད་ 
སྡུག་ཚུ་གནང་ཚར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

དཀར་ཆག 

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ 
སྤྱི་ཚེས་༡༦/༠༩/༢༠༡༤ ལུ་ གཞལམ་སྒང་ 
རོང་ཁག་ནང་ ཁྱིམ་གུང་གྲངས་༦༧༠༨ ལུ་ 
སའི་སྐྱིད་སྡུག་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཁྱིམ་གུང་ 
གྲངས་༡༠ ལུ་ ས་ཚབ་ཀྱི་སྐྱིད་སྡུག་གནང་ཡི། 
ཡོངས་བསོམས་ ས་རྒྱ་ཨེ་ཀར་༡༡༤༡༠.༧༢༣ 
དེ་ཅིག་ ས་ཐེབ་ཀྱི་སྐྱིད་སྡུག་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ 
ས་ཡ་༡༥༨.༧༦༨ དེ་ཅིག་ ས་ཐེབ་ཀྱི་རིན་གོང་ 
དགོངས་ཡངས་བཀྲིན་སྐྱངས་གནང་ཡི། 

སའི་སྐྱིད་སྡུག་དེ་ཡང་  མི་དབང་མངའ་ཞབས་
མཆོག་གིས་ ས་ཆའི་ལེགས་བསྒྱུར་གྱི་དོན་ལུ་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ 
བསྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབས་པའི
་འབྲས་བུ་ཅིག་ཨིན་མས།  
མི་དབང་མཆོག་གིས་ བཀའ་རྒྱ་གནངམ་ 

གཞལམ་སྒང་གི་ མི་དམངས་ལུ ལོ་ཁ་གནང་སྐབས་ རྒྱལ་བཙུན་མཆོག་ལུ་ བུམ་ཅུང་གཅིག་གིས་ 
མེ་ཏོག་ཕུལ་བའི་བསྒང་། 

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། 

ཞབས་ཏགོ་མགྱོགས་དྲག་བྱིན་ནིའི་ 
ཐབས་ལམ། 

ཤོག་༢ 

ས་ཆ་གཞུང་གིས་ཐུགས་མཁོར་བཞེས་
ནི་དང་ ས་ཚབ་སདོ་ཐངས།  

ཤོག་༤ 

འབྲུག་ལུ་བ་ོགཏད་ཅན་གྱི་ ས་ཆ་རིག་ 
པའི་བརྡ་དནོ་ཚུ་འཐབོ་ཚུགསཔ་བཟ་ོ 
ནིའི་ལས་རིམ། 

ཤོག་༥ 

འབྲུག་གི་ ས་ཆ་དང་ས་ཁྱོན་གྱི་གནས་ 
སྡུད་ གསར་བཟ་ོའབད་ནི་ལུ་ ཇའི་ཀ་ 
གི་རྒྱབ་སྐྱོར། 

ཤོག་༦ 

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



ཞབས་ཏགོ་མགྱོགས་དྲག་བྱིན་ནིའི་ཐབས་ལམ། 
རོགས་རམ་ལེན་སའི་འབྲེལ་སྟེགས་ཅིག་ རྒྱལ་ 
ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་འཛུལ་སྒོ་
ཁར་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ
་ཧེ་མ་དང་འཕྱདཔ་ད་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཕན་ 
ནུས་ཅན་དང་འཇོན་དྲགས་ཅན་སྦེ་འབྱིན་ཚུགས་
པའི་རེ་འདོད་བསྐྱེདཔ་ཨིན། ཡིག་ཚང་གིས་ 
ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་སོད་མི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་མང་
ཤོས་རང་ མི་དམངས་ཀྱིས་འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ 
ལེན་ཚུགས་པའི་གོ་སྐབས་བཟོ་སྟེ་ཡདོ།   

 

རོགས་རམ་ལེན་སའི་འབྲེལ་སྟེགས་ལས་ མི་ 
སེར་ཚུ་ལུ་གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ དེ་ 
འཕོས་ལས་ཕུལ་ཚུགས། 

ས་ཆའི་བདག་དབང་ངོས་སོར་ལག་ཁྱེར། 

གནད་དོན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོའི་ 
ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ས་ཁྲ། 

བདག་དབང་གི་ནང་དོན་དང་ཁ་གསལ་བལ་ནི། 

ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ས་ཁྲ་བལ་ནི་དང་ སའི་རྒྱ་ཚད་ 
འདྲི་དཔྱད་འབད་ནི། 

ས་ཁྲམ་སོ་སོར་གྱི་བྱ་རིམ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི
་གནད་དོན་སྐོར་ལས་རྗེས་དཔྱོད་དང་ དྲན་གསོ་ 
འབད་ནི། 

རོགས་རམ་ལེན་སའི་འབྲེལ་སྟེགས་ནང་ ལས་ 
འགན་འབག་མི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ལག་ལེན་ 

 

འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚད་ལྡན་ཞབས་ཏོག་གི་བྱ་ 
རིམ་ཚུ་བསྒྲིགས་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

 

རོགས་རམ་ལེན་སའི་འབྲེལ་སྟེགས་ཀྱིས་གནད་ 
དོན་བསལ་མ་ཚུགས་མི་རྐྱངམ་ཅིག་ འབྲེལ་ 
ཡོད་སྡེ་ཚན་གྱི་གཙོ་འཛིན་དང་ ལྷན་ཚོགས་ 
ཡིག་ཚང་གི་དབུ་འཁྲིད་ལུ་ ཞུ་གཏུག་འབད་ 
དགོཔ་འབྱུང་འོང་། ད་ལས་ཕར་ གོང་ 
འཁོད་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ག་ར་ ཉིནམ་གཅིག་ 
ནང་རང་ཕུལ་ཚུགསཔ་སྦེ་བཟོས་ཏེ་ཡདོ་མི་འདི་ 
མི་དམངས་ལུ་གནས་ཚུལ་ལེགས་ཤམོ་ཅིག་ 
ཨིན།  

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་དང་ ཚོང་འབྲེལ་ 
གོ་སྐབས་དང་་བརྡ་དོན་ལྟེ་བ་གི་བར་ན་ སྤྱི་ 
ཚེས་༣/༠༩/༢༠༡༤ ལུ་ གོ་བརྡའི་འགན་ 
ཡིག་གུར་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡི།  

དེ་བཟུམ་ མཚན་རྟགས་བཀོདདགོ་མི་དེ་ཡང་ 
དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་རང་ མི་དམངས་ཀྱི་ 
ཞབས་ཏོག་འཇོན་དྲག་ཅན་སྦེ་འབྱིན་ནི་དང་ 
གནང་བ་སོད་ཐོག་ལས་ གྲོང་གསེབ་དང་ ནང་ 
བཟོ་ཚོང་ལས་ བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བ་ཚུ་གཞི་བཙུག་ 

འབད་དེ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དནོ་ལུ་ཨིན་ 
མས།  

གོང་གི་དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ 
ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ལས་ ས་ཆ་་སོད་ལེན་ 
མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་དང་ སྒྲིག་ 
གཞི་ བྱ་རིམ་ཚུ་གི་ཐད་ལུ་ ཞལ་བཀོད་འབྱིན་ 
ཏེ་ ཚོང་འབྲེལ་གོ་སྐབས་དང་བརྡ་དོན་ལྟེ་བ་ 
གིས་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་གཞི་ 
བཙུགས་འབད་མི་ ལས་འགུལ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ 

རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ནགས་ཚལ་ས་ཆ་ ས་འཇལ་ 
འབད་དེ་ གླར་སོད་གཏང་ནི་ལུ་སྟབས་བདེཝ་ 
བཟོ་ནི་ཨིན་། 

འདི་འབདཝ་ལས་ ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་ 
རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་དེ་  ཚོང་འབྲེལ་གོ་སྐབས་ 
དང་བརྡ་དོན་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གི་དོན་
ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་ 
སྦེ་བསྐོ་བཞག་འབད་ཡོད། 

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚགོས་དང་ ཚངོ་འབྲེལ་གོ་སྐབས་དང་བརྡ་དོན་ལྟེ་བ་གི་བར་ན་ གོ་བརྡའི་འགན་ཡིག་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡདོཔ། 

བམ་ཚོན་༡་པའི་ པར་ཐེངས་༣པ། ཤགོ་གྲངས་2 



སྤྱི་ཚེས་༠༣/༠༧/༢༠༡༤ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ 
བསྐྱར་འཇལ་འཕོ་མཐུད་ལས་སྣ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ 
ཀྱི་དོན་ལུ་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ 
ཁང་ནང་སྦེ་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་འགོ་ 
འདྲེན་འཐབས་ཅི།   

གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུ་ དྲགོས་དྲུང་ཆེན་ 
མཆོག་གིས་ཁྲི་འཛིན་མཛད་གནང་ཡི། རྒྱལ་ 
ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་གྱི་ འཕོ་མཐུད་ལས་ 
རིམ་ནང་འབྲེལ་བ་ཡདོ་མི་ལས་བྱེདཔ་ག་ར་བཅའ
་མར་གཏོགས་ཡདོ།  

ཞལ་འཛོམས་ནང་གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་
གི་ཐོག་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡི། 

 ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་འཕོ་མཐུད་ཀྱི་ལས་སྣའི་
གནས་སྟངས་དང་ གྲུབ་འབྲས། 

 ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྡུད་ཚུ་ སྤུས་ཚད་ 
དང་ལྡནམ་དགོ་པའི་སྐོར། 

 རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་དང་ འཕོ་ 
མཐུད་ལས་རིམ་གྱི་གནས་སྡུད་ཚུ་ 
གཅིག་སྒྲིལ་དང་མཐུན་བསྒྲིག་བཟོ་དནོ། 

 ས་གནས་ཁའི་གནས་ཚད་ཀྱི་ ལག་ལེན་ 
དང་ ཁྲིམས་འབྲེལ་གནད་དོན་ཚུ། 

 མི་སྟོབས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ། 

གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་དམིགས་གཏད་ངོ་མ་ 
རང་ གོང་འཁོད་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ གྲོས་བསྟུན་ 
ཐོག་ བསལ་ཐབས་ཀྱི་དནོ་ལས་ཚོགས་ཅི། 

དྲགོས་དྲུང་ཆེན་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ 
བསྐྱར་འཇལ་དེ་གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་ 

སྐོར་ལས་ ཡང་བསྐྱར་དུ་གསུངས་གནངམ་མ་ 
ཚད་ ད་ཚུན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་ ས་གནས་ 
ཁར་གྱི་ ལས་བྱེདཔ་ཡོངས་ཀྱིས་ ལཱ་ལུ་བརོན་ 
ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་འབད་མི་ལུ་ ངལ་རངས་ཡོད་ 
ལུགས་ཚུ་གསུངས་ཡི། ཁོ་གིས་ ལས་ 
བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ ས་གནས་ཁར་ཞབས་ཏོག་ཞུ་ 
བའི་སྐབས་ལུ་ ཕྱོགས་རིས་ཀྱི་དབང་ལུ་མ་ 
ཐལ་བར་ སོད་ལམ་བཟང་པོའི་སྒོ་ལས་ ལཱ་ 
འབད་དགོ་པའི་བཀའ་སོབ་ཚུ་ཡང་གནང་ཡི།  

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་དེ་ གཞུང་འབྲེལ་ལུ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་གཱལ་ཨེབསི་ 
གི་ སོང་བརྡར་བྱིན་མི་ལས་སྡེ་དང་པ་ཅིག་ཨིན། གོ་ལའིཕ་
(G O  L I V E ) ཟེར་བའི་བརྗོད་དོན་གུར་ 
གུ་གཱལ་ཨེབསི་གི་སོང་བརྡར་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༡༦/༧/༢༠༡༤ ལས་ 
༢༢/༧/༢༠༡༤ ཚུན་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། ལྷན་ཚོགས་ 
ཡིག་ཚང་གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ག་ར་ སྡེ་ཚན་ལྔ་སྦེ་བཟོས་ཏེ་ 
སོང་བརྡར་དེ་ བརྡ་དནོ་འཕྲུལ་རིག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ འགོ་འདྲེན་ 
འཐབས་ཅི།  

རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་འཕ་ོམཐུད་ལས་རིམ་གྱི་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛམོས་ཚགོས་ཡདོཔ། 

གུ་གཱལ་ཨེབསི་གི་སངོ་བརྡར་འབད་ཡདོཔ། 

ས་གཞི། ཤགོ་གྲངས་3 



ས་ཆ་གཞུང་གིས་ཐུགས་མཁོར་བཞེས་ནི་དང་ ས་ཚབ་སདོ་ཐངས།  

ཁྲམ་དམར་ཐམ་ཅནམ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འབྲུག་ 
གི་ཤང་ཕྱོགས་རོང་ཁག་ཚུ་ནང་ ས་ཆའི་ཚད་གཞི་ 
འདི་ ‘གླང་དོ་’ ནང་སྦེ་ཁྲམ་བཀོད་ནུག གླང་དོ་ 
ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་པའི་ཁ་སྐད་ནང་ གླང་ 
གཉིས་ཀྱིས་ ཉིནམ་གཅིག་ནང་ལུ་ཞིང་རོ་ཚར་མི་ 
ལུ་གླང་དོ་གཅིག་སྦེ་ཆ་བཞག་ནུག  

ད་ལོའི་དུས་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ སྐམ་ཞིང་ཨེ་ཀར་༡ 
ལུ་གླང་དོ་༣ དང་ ཆུ་ཞིང་ཨེ་ཀར་༡  ལུ་ 
གླང་དོ་༤ སྦེ་རྩིས་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན། 

ས་ཁྲམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། 

ས་ཆ་ལེན་ནི་ཨིན་པའི་ལས་སྡེ་གིས་ གཤམ་ 
འཁོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་བཀོད་དེ་ ཞུ་ཡིག་དེ་ 
ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕུལ་དགོ: 
ས་ཆ་ལེན་དགོ་པའི་དགོས་པ་དང་། 
ལེན་དགོ་པའི་སའི་རྒྱ་ཚད།  

ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ 
གྲོས་འཆར་བཀོད་པའི་ས་ཆ་ལེན་ནི་དེ་ མི་ 
དམངས་མཐའ་དོན་ལུ་ཨིནམ་ བདེན་དཔྱད་ 
དང་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི། 
རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་དོན་གང་རུང་དང་ རྒྱབ་ 
འགལ་མེདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི། 

ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཞུ་བ་དེ་ཐོབ་པའི་ 
ཤུལ་ལུ་ བདུན་ཕག་གཉིས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ གྲོས་ 
ཆོད་བཏོན་དགོ། 

གྲོས་འཆར་དེ་འོས་འབབ་ཡདོ་པ་ཅིན་ རོང་ 
ཁག/ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་པ་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ་ 
བཟོ་དགོ་པའི་ བཀོད་རྒྱ་གཏང་དགོ། 
གལ་སྲིད་ གྲོས་འཆར་དེ་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ 
ཚང་ལས་བཀག་ཆ་འབད་བ་ཅིན་ བཀག་ཆ་ 
འབད་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་སྦྲགས་ཏེ་ 
ཞུ་བ་འབད་མི་ལུ་ བརྡ་དོན་འཕདོ་དགོ། 

གྲོས་འཆར་བཀོད་པའི་ས་ཆ་ལེན་ནི་ལུ་ ལྷན་ 
ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ བྱ་སྒོ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ 
དགོ་པའི་གནང་བ་འགྲོལ་བ་ཅིན་ རོང་ཁག་ས་ 
ལེན་དང་ས་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ས་ཆ་ལེན་ 
ནི་ཨིན་པའི་ཉིན་༡༢༠ འི་ སྔ་གོང་ལས་ སའི་ཇོ་ 
བདག་ལུ་ གཞུང་མཁོ་ལུ་ས་ཆ་ལེན་ནི་ཨིན་པའི་ 
སྐོར་ལས་ བརྡ་འཕོད་འབད་དགོ། 

འདི་བཟུམ་ཁྲོམ་སྡེའི་ཐད་ལུ་ཡང་ གཞུང་མཁོ་ལུ་ 
ས་ཆ་ལེན་ནིའི་སྐོར་ ས་ཆ་ལེན་ནི་ཨིན་པའི་ཉིན་ 
གྲངས་༡༢༠ འི་ སྔ་གོང་ལས་འབྲེལ་ཡོད་སའི་ 
ཇོ་བདག་ལུ་བརྡ་བསྐུལ་འབད་དགོ། 

འོས་འབབ་ཡོད་པའི་གྲོས་འཆར་གྱི་ཐད་ རོང་ 
ཁག་/ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ གཤམ་འཁོད་ 
གནད་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲི་ཤགོ་ PLA
(1) ལས PLA(7) ཚུན་ ཐོག་ལུ་ 
སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ་ཅིག་ གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ། 

༡ རྒྱུ་དངོས་བརྟག་ཞིབ་དང་ གནས་གོང་ 
བསྒྲིགས་བཀོད་ལས་སྡེ་གིས་ གནས་གོང་ 
བཏོན་ཡོད་མི་ལུ་ གཞིར་བཞག་སྟེ་ རྒུད་ 
འཐུས་སོད་དགོ་པའི་ཁ་གསལ། 

༢ རྒུད་འཐུས་ས་ཚབ་ཀྱི་ཐད་ ནགས་ཚལ་ 
དང་རང་བཞིན་ཉམས་བསྲུང་བཅའ་ཁྲིམས་ 
དང་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་བཅའ་ 
ཁྲིམས་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཉོགས་ 
མེད་ལག་ཁྱེར། 

༣ གལ་སྲིད་ ཆུ་ཞིང་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ 
མེན་པའི་དགོས་མཁོའི་དོན་ལུ་ ཆུ་ཞིང་ 
ལེན་དགོཔ་ཡདོ་པ་ཅིན་ སའི་བཅའ་ཁྲིམས་ 
ཀྱི་དགོངས་དོན་༡༦༦ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ 
ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཆུ་ཞིང་བསྒྱུར་བཅོས་ 
ཀྱི་ དགོས་མཁོ་ཚུ་དང་ ཚུལ་མཐུན་ཡོདཔ། 

༤ སའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དནོ་ ༡༥༥ 
པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ས་ཚབ་སོད་ནི་དེ་ ས་ཆ་ 
ལེན་པའི་གྲོང་གཡུས་ས་ཁོངས་ནང་ལས་ 
ཨིན། 

༥ སའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དནོ་ ༡༤༦ 
དང་ ༡༤༨ ༡༥༧ ༡༥༨ ནང་གི་ བཀག་ 
ཆ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚུལ་མཐུན་ཡོདཔ། 

༦ སའི་རྒྱ་ཚད་དང་ ཆགས་གནས་ དེ་ལས་ 
ས་ཆ་ལེན་དགོཔ་དང་ ས་ཚབ་སོད་དགོཔ་ 
ཡོད་མི་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་བའི་ ས་ཆའི་ 
ཆ་ཚད་ཀྱི་ས་ཁྲ་སྦྲགས་པའི་ས་འཇལ་སྙན་ཞུ། 

༧ གལ་སྲིད་ རྒུད་འཐུས་དེ་དངུལ་རྐྱང་ཡང་ 
ཚུད་པ་ཅིན་ གཞུང་གི་ལས་ཁང་ ཡང་ན་ 
དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་གིས་ དངུལ་རྐྱང་རྒུད་ 
འཐུས་སོད་ནིའི་འགན་ཁུར། 

༨ ཁྲོམ་སྡེའི་ཐད་ལུ་ ཞུ་བ་འབད་མི་གི་ 
ས་ཆ་བཀོལ་སོད་ཀྱི་དམིགས་དོན་དེ་ 
སྒྲིག་བཀོད་ ཡང་ན་ ས་གནས་ཀྱི་ས་ 
ཁོངས་འཆར་གཞི་དང་ གོང་འཕེལ་ཚད་ 
འཛིན་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་དང་ ཚུལ་མཐུན་ཡོདཔ། 

རོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ བཀོད་རྒྱ་ 
ཐོབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཟླ་ངོ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ 

སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ 
ཚོགས་ཡིག་ཚང་ནང་ཕུལ་དགོ། ལྷན་ཚོགས་ 
ཡིག་ཚང་གིས་ སྙན་ཞུ་དེ་ མཐའ་དཔྱད་གྲོས་ 
ཆོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་དགོ། 
ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ས་ཆ་ལེན་ནི་དེ་ལུ་ 
གནང་བ་སོད་ནི་ ཡངན་ བཀག་ཆ་མཛད་འོང་། 

བཀག་ཆ་མཛད་དེ་ གནང་བ་མ་གྲུབ་པ་ཅིན་ ས་ 
ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དེའི་ར་ཁུངས་བཀོད་ 
གནངམ་བཞིན་  ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ 
དེ་བཟུམ་མའི་ར་ཁུངས་ལུ་ གཞིར་བཞག་སྟེ་ 
ཞུ་བ་འབད་མི་དང་ རོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་ 
ཆུང་ལུ་ བརྡ་དོན་འཕོད་དགོ། 

ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གནང་བ་འགྲོལ་བ་ཅིན་ 
ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་ 
ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ས་ཁྲམ་བཀོད་ནི་དང་ རྒུད་ 
འཐུས་སོད་ནིའི་ལཱ་འགན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ 
འོང་། 

བམ་ཚོན་༡་པའི་ པར་ཐེངས་3པ། ཤགོ་གྲངས་4 



སྤྱི་ཚེས་༡༨/༠༨/༡༤ལས་༢༡/༠༨/༡༤ ཚུན་ ས་ 
གནས་ས་རོ་ལུ་སྦེ་ ཉིན་གྲངས་༣ གྱི་རིང་ སའི་ 
བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ གོ་ 
བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། 
གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ དམིགས་དོན་གཙོ་བ་ོ 
རང་ སའི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ འཇམ་ 
ཏོང་ཏོ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་དང་ 
གོ་དོན་མ་འགྲིགསཔ་ཡོད་མི་ཚུ་ བསལ་ནི་འདི་ 
ཨིན།  

སའི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་ཞིབ་ 
འབདཝ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ས་ཁྲམ་སོ་སོར་དང་ 
སོད་ལེན་འབྲེལ་བའི་ འབྲི་ཤོག་ཚུ་སྟབས་བདེ་ 
ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནི་གི་གྲོས་བསྟུན་ཡང་འབད་ཡི། 

ས་ཆ་དང་ འབྲེལ་བའི་འབྲི་ཤོག་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ 
རང་ཡོད་པའི་ཁར་ འབྲི་ཤོག་ཆ་ཚང་གཅིག་ལུ་ 
ཤོག་གྲངས་ ཡང་མང་སུ་ཡོདཔ་ཨིན།  

སའི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་
ཡོད་མི་དེ་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཡང་བསྐྱར་ 

མཐའ་དཔྱད་བསྐྱར་ཞིབ་མཛད་དེ་ གནང་བ་ 
འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཕུལ་ནི་ཨིནམ་དང་ གནང་བ་ 
གྲུབ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་ འབྲི་ 
ཤོག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འོང་ནི་
ཨིན་པའི་ཁར་ འབྲི་ཤོག་གི་ཤོག་གྲངས་ཡང་ཉུང་ 
སུ་ཅིག་སྦེ་འོང་ནི་ཨིན།  

སའི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་ཡདོཔ། 

ས་གཞི། ཤགོ་གྲངས་5 

ནི་དཱར་ལེནཌསི་ལས་ འཐུས་མི་གསུམ་སྦེ་མི་སྡེ་ 

ཚན་གཅིག་ སྤྱི་ཚེས་༢༠/༨/༢༠༡༤ ལས་  

༢༦/༨/༢༠༡༤ ཚུན་ འབྲུག་ལུ་བོ་གཏད་ཅན་གྱི་ 

ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས

་པའི་གོ་སྐབས་བཟོ་ནི་གི་ལས་འགུལ་འགོ་བཙུག་

ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ནང་གཟིགས་ 

བསྐོར་གནང་ཡི། འཕྲུལ་རིག་གྲོགས་ 

རམ་ལས་འགུལ་དེ་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ 

ཚོགས་དང་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ ཐིམ་ཕུག་ 

ཁྲོམ་སྡེ་ དེ་ལས་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ 

ཚུ་ལུ་ ས་ཆའི་གཞུང་སྐྱོང་དང་ ས་ཆ་རིག་པའི་ 

བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ལཱ་གཞི་ཐད་ལུ་ ཁྱབ་ 

ཚུགས་ནི་ཨིན། ལས་འགུལ་དེ་ཡང་ ཨེམསི་ 

ཊར་གྲེམ་ལུ་ཡོད་པའི་ བིཧི་ཡུ་གཙུག་ལག་སོབ་ 

སྡེ་དང་ ཀྲོཨིན་ཀྲི་གཙུག་ལག་སབོ་སྡེ་གཉིས་ 

ཀྱིས་མཉམ་རུབ་འབད་དེ་ ནི་དཱར་ལེནཌསི་གི་ 

ཀེ་ཌཱསི་ཀྲར་ཨིན་ཊར་ནེ་ཤཱ་ནལ་དང་ འབྲུག་གི་ 

ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་འགོ་འདྲེན་

ལྟེ་བ་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན།  

འབྲུག་ལུ་བ་ོགཏད་ཅན་གྱི་ ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དནོ་ཚུ་འཐབོ་ཚུགསཔ་བཟ་ོནིའི་ལས་རིམ། 
བྲིས་མི; ཡེ་ཤེས་རྡོེ་ ས་འཇལ་འགོ་དཔནོ་གཙོ་འཛིན། 



འབྲུག་གི་དནོ་ལུ་ ས་ཆ་དང་ས་ཁྱོན་གྱི་གནས་སྡུད་ གསར་བཟ་ོའབད་ནི་ལུ་ ཇའི་ཀ་གི་རྒྱབ་སྐྱོར། 

འབྲུག་གཞུང་དང་ ཇ་པཱན་གྱི་ ཇའི་ཀ(JICA) ལས་སྡེ་གིས་ འབྲུག་གི་ས་ཆ་ 
དང་ས་ཁྱོན་གྱི་གནས་སྡུད་ གསར་བཟོ་འབད་ནི་ཟེར་བའི་བརྗོད་དོན་ཐོག་ལུ་ ལས་འགུལ་ 
དེ་ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ འཕྲུལ་རིག་རྩིས་སོད་ལེན་འབད་ཡི། 

འབྲུག་གི་ མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་རྟེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ 
གློག་རིག་ཐོག་ས་ཆ་དང་ས་ཁྱོན་གྱི་གཞི་རའི་གནས་སྡུད་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནི་ ལས་འགུལ་ 
དེ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་ལུ་ ས་ཁོངས་རྒྱ་ཚད་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ གྲུ་བཞི༩༨༥༠ 
དེ་ཅིག་ ཁྱབ་ཚུགས་ནི་ཨིན། ལས་འགུལ་དེ་ ཟླ་ངོ་༣༢ ཀྱི་དོན་ལུ་ཨིནམ་དང་ 
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥གི་ལོ་འགོ་བཙུག་ཁམས་ལུ་འགོ་བཙུག་ནི་ཨིན་མས། ལས་འགུལ་གྱི་བརྗོད་ 
དོན་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ཇ་པཱན་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་ ཇའི་ཀ་གི་འཐུས་མི་ལྔ་སྦེ་མི་ 
སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཅིག་ སྔོན་འགྲོའི་ཞིབ་འཇུག་གི་དནོ་ལུ་ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༨ ལས་༢༥ 
ཚུན་ འབྲུག་ལུ་གཟིགས་བསྐོར་གནང་ཡི།    

སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པའི་གཟིགས་བསྐོར་གྱི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་རང་ ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ 
ཕྱིན་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་བསྒྲིག་སྟེ་ འབྲུག་གི་འབྲེལ་ 
ཡོད་ཁེ་གྱོང་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་ མཉམ་རུབ་ཐོག་ ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཆ་འཇོག་ 
འབད་ནི་དེ་ཨིན་མས།   

སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་གིས་ འབྲུག་ལུ་ས་ཆ་དང་ས་ཁྱོན་གྱི་ གནས་ 
སྡུད་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ལས་སྡེ་མང་ཤོས་ཚུ་ནང་དགོས་མཁོའི་ 
བརྟག་ཞིབ་དོན་ལུ་ གཟིགས་ཞིབ་འབད་དེ་ ལས་འགུལ་ས་ 
གནས་ཀྱི་ གནས་སྟངས་ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལས་ ཕུན་ཚོགས་ 
གླིང་ལུ་གཟིགས་བསྐོར་གནང་ཡི། 
གྲོས་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་གོ་རིམ་སྦེ་ཚོགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ སྤྱི་ 
ཚེས་༢༥/༠༩/༢༠༡༤ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་དང་ 
ཇའི་ཀ་གི་བར་ན་ ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གུར་ མཚན་ 
རྟགས་བཀོད་གནང་ཡི།་  

གཡོན་ཁ་ཐུག་ལས་ ཏོ་མོ་ཡུ་ཀི་ ཡ་སུ་དཱ (ཇའི་ཀ་ སྐུ་ཚབ་ཀྱི་འགོ་འཁྲིད་)དང་ ཡོ་ཇི་ ཏོ་རིའུ་མི (ས་འཇལ་འཆར་གཞི་རོམ་མི) ཨོན་སྟག་ཆུ་
(ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ས་འཇལ་སྤྱི་ཁྱབ) དང་ རིན་ཆེན་དབང་འདུས་ (རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས)ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གུར་ 
མཚན་རྟགས་བཀོད་པའི་བསྒང་། 

བྲིས་མི་ ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱརོ་ ས་འཇལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔནོ་གཙོ་འཛིན་འགོམ། 

ཇའི་ཀ་སྡེ་ཚན་དེ་གིས་ ད་ལོ་ཡོད་པའི་ ཚད་འཛིན་ ས་ཁྲའི་འབྲེལ་གཏུག་ས་གནས་ཚུ་ བལ་ཞིབ་འབད་བར་ ཆུ་ཁ་སྐམ་སྦྱི་ལུ་གཟིགས་བསྐོར་འབོྱན་ཡི། 

བམ་ཚོན་༡་པའི་ པར་ཐེངས་3པ། ཤགོ་གྲངས་6 



ས་ཆ་ལྷན་ཚགོས་འགོ་དཔནོ་ཚུ་གིས་ རངོ་བདག་ཚུ་གི་གྲོས་འཛམོས་ནང་བཅའ་མར་གཏགོས་ཡདོཔ། 

མ་ཚད་ རོང་བདག་ཚུ་ལུ་ རང་རྐྱང་མེན་པའི་མི་ 
སྡེ་ཚུ་ས་ཆ་གླར་སོད་དེ་གིས་ ག་དེ་སྦེ་རང་ ཕན་ 
ཐོག་ཚུགས་ནི་ཨིན་ན་ གཟིགས་དགོ་པའི་སྐོར་ 
ལས་གསུངས་ཡི།  

དེ་མ་ཚད་ དྲུང་ཆེན་མཆོག་གིས་ རོང་བདག་ 
ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའི་རོང་ཁག་ཚུ་ནང་ གཞི་གསར་ 
དང་ གཞི་ཆགས་ལས་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་ འོས་ 
འབབ་ལྡན་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ འཚོལ་དགོ་པའི་ 
ཞུ་བ་ཡང་འབད་ཡི། 

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ་མཇུག་
བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ ས་འཇལ་བཟོ་རིག་འགོ་ 
དཔོན་གཅིག་དང་ ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་ 
ས་གནས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་རེ་ རོང་ཁག་ཚུ་ནང་ 
གཏན་འཇག་སྦེ་གཏང་སྟེ་ གཙུག་སྡེ་སྒྲིང་སྒྲིང་ 
བཟོ་ནིའི་ འཆར་གཞི་ཡང་ཡོད་ལུགས་བཤད་ཅི། 
ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ཐད་ རྒྱ་གཞུང་གི་མ་ 
དངུལ་གྲོགས་རམ་ཐོག་ལས་ རོང་ཁག་དང་ 
དྲུང་ཁག་གི་ ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་པ་དང་ ས་འཇལ་ 
པ་ཚུ་ལུ་ སོང་བརྡར་འབྱིན་ནིའི་ལས་རིམ་ཡང་ 
ཡོད་ཟེར་གསུངས་གནང་ཡི།  

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ 
ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ་གྱི་ དུས་མཐུན་ 
གནས་སྟངས་ཚུ་གསལ་བཤད་ཞུ་བའི་ཁར་ 
འཕོ་མཐུད་བསྐྱར་འཇལ་སྐབས་ སའི་ཇོ་བདག་ 
ས་གནས་ཁར་མ་འོང་མི་ཚུ་གི་ ལྷག་ལུས་ས་ 
འཇལ་དགོཔ་ཚུ་ རོང་ཁག་ཚུ་གིས་ ས་འཇལ་ 
འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཡང་འབད་ཡི། 

ལས་འགུལ་སོམ་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ དུས་མཉམ་ 
ས་ཚབ་སོད་ནིའི་བྱ་རིམ་འཐབ་ནི་ལུ་ལྷན་ཐབས་
དོན་ལུ་ ལས་འགུལ་གྱི་ཁ་གསལ་སྙན་ཞུ་ནང་ 
སྒེར་གྱི་ས་ཆ་ཚུད་ཡོད་པའི་ ཁ་གསལ་ཡང་ 
བཙུག་གནང་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བས་ཟེར་བཤད་ཅི། 

ས་ཆ་གཞུང་མཁོར་ལེན་མི་ལས་སྡེ་ ཡང་ན་ 
འབྲེལ་ཡདོ་ལས་ཁང་ཚུ་གིས་ ས་ཆ་ལེན་ཞིནམ་ 
ལས་ ས་ཚབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་ དྲན་གསོ་འབད་ 
དགོཔ་འདི་ གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ 
ས་ཚབ་མ་སྦྲོད་པར་ཡུན་འགྱང་ལུསཔ་ད་ མི་ 
སེར་ཚུ་ལུ་ དཀའ་སྡུག་མོངམ་ཨིན་མས།  

ལོ་བསྟར་རོང་བདག་ཚུ་གི་ཞལ་འཛོམས་ ཐེངས་ 
༢༡ པར་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ 
ཆེན་དང་ འགོ་དཔནོ་ཚུ་ རོང་ཁག་༢༠ གི་ 
དྲོགས་རོང་བདག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་ 
འཛོམས་གནང་ཡི།  

རོང་བདག་ཚུ་གིས་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ གཤམ་ 
འཁོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། 

༡) གོང་འཕེལ་ལས་སྣའི་དོན་ལུ་ སྒེར་གི་ས་ཆ་ 
གཞུང་མཁོར་ལེན་མི་ ས་ཚབ་ཡུན་འགྱངས་ 
ལུས་ཡོདཔ། 

༢) ཚོང་དུས་ཀྱི་གནས་གོང་ལས་ ལེ་ཤ་གི་ 
ཉུང་སུ་ཨིན་མི་ ས་ཆ་ལེན་མི་ལུ་ཚད་མ་ལང་ 
པའི་རྒུད་འཐུས་སྐོར། 

༣) གཞུང་ས་ནང་ཧམ་འཛུལ་འབད་དེ་ སོད་ 
ཁྱིམ་རྐྱབ་ཡདོ་མི་ཚུ་ བརྡལ་བཤུབ་གཏང་ 
ནི་ལུ་གདོང་ལེན་ཚུ། 

༤) ས་ཆ་རྩིས་མ་ལེན་པའི་ སྔ་གོང་ལས་ས་ 
ཚབ་སོད་དགོ་པ་ཅིན་ འདི་འཕོ་ལས་ས་ཆ་ 
གཞུང་མཁོར་ལེན་དགོ་པའི་ ལས་འགུལ་ 
སོམ་ཚུ་ཡུན་འགྱངས་ལུས་ཉེན་སྐོར། 

དྲུང་ཆེན་གྱིས་ སའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་ 
མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ད་ལས་ཕར་ གཞུང་མཁོར་ས་ 
ཆ་ལེནམ་ད་ལུ་ ཚུལ་བཞིན་བྱ་རིམ་འཐབ་སྟེ་ 
ས་ཚབ་དང་རྒུད་འཐུས་ཚུ་ ས་ཆ་རྩིས་མ་ལེན་ 
པའི་ཧེ་མ་ལས་ སོད་དགོཔ་སྦེ་གསུང་གནང་ཡི། 

མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་ཡར་དྲག་ 
བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་ 
ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ མཉམ་ 
འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ལཱ་འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་ 

ས་གཞི། ཤགོ་གྲངས་7 



ཨང་། མིང་གསལ། གོ་གནས། སོང་བརྡར་ཆོས་ཚན། དུས་ཡུན། སོང་བརྡར་གྱི་ས་གནས། 

1 ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ། བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་ངོ་ཚབ། མི་དམངས་མཐུན་འབྲེལ་འཛིན་ 
སྐྱོང་དང་ དངུལ་འབྲེལ་དང་ 
རྩིས་ལས། 

བདུན་ཕག་གཉིས། ཕི་ལི་པིནསི། 

2 རྟ་མགྲིན་དབང་རྒྱལ། མཁོ་གྲུབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་ 
འཛིན་འོགམ། 

3 བསོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན། རྩིས་འཛིན་པ། 
4 ཚེ་རིང་སྒྲོལ་དཀར། བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས། 
5 བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ། ས་ཆའི་ཆ་ཚད་སྡེ་ཚན་གཙོ་འཛིན། ས་ཆ་གོང་འཕེལ་སྲིད་བྱུས་དང་ 

འཆར་གཞི། 
སྤྱི་ཚེས་༢༣/༩/༢༠༡༤ 
ལས་༡༣/༡༠/༢༠༡༤་ཚུན། 

ཀོ་རི་ཡ་གི་རྒྱལ་ས་ 
སིའོལ། 6 ཨོན་ཚེ་རིང་། མོང་སྒར་རོང་ཁག་ས་ཆ་ཐོ་ 

བཀོད་འགོ་དཔོན། 
7  བོ་བི་པར་དཱན། ས་འཇལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་

གོངམ། 
ཇིའོ་ཨིན་ཕོ་མེ་ཊིགསི། སྤྱི་ཚེས་༢༢/༡༠/༢༠༡༤ 

ལས་༡༤/༡༡/༢༠༡༤་ཚུན། 
རྒྱ་གར་ དེ་ར་དུན། 

8 རེ་ཁ་མོང་གར། མི་སྟོབས་འག་དཔོན། ལས་སྡེ་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ། སྤྱི་ཚེས་༢༥/༩/༢༠༡༤ 
ལས་༢༩/༩/༢༠༡༤་ཚུན། 

ཕི་ལི་པིནསི། 

རྒྱལ་ཡོང་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ མི་དམངས་ཞབས་ཏོག་གི་དནོ་ལུ་དང་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ཕན་བདེ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ 
རོང་ཁག་སོ་སོར་ལས་ཕར་གནས་སོར་བཏང་ཡདོ། 

སྤྱིི་ལོ་༢༠༡༤ ཟླ་༨ པའི་ནང་ ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་ ཀར་ ཆོས་བསྒྲགས་འདི་ མོང་སྒར་རོང་ཁག་གི་ 
སྐྱིད་སྡུག་འགོ་དཔོན་སྦེ་ བསྐོ་བཞག་འབད་ཡི་ཟེར་གོཝ་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ཡང་་ངལ་རངས་སོམ་བྱུང་ཡི། 

མི་སྟེབས་གོང་འཕེལ་དང་འཛིན་སྐྱོང་། 
བྲིས་མི་; ཚེ་རིང་བཀྲིས་ མི་སྟོབས་འགོ་དཔནོ། 

ཨང་། མིང་གསལ། གོ་གནས། གནས་སརོ་གྱི་ས་གནས། 
ལས ལུ 

1 ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས། ས་ཁྲམ་ལས་རོགས། ཆུ་ཁ། ཐིམ་ཕུག 
2 ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན། བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་གོངམ། ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་། ཆུ་ཁ། 
3 གསུམ་མཆོག་བཟང་མོ། ས་ཁྲམ་ལས་རོགས། ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་། དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་། 
4 ཚེ་རིང་དབྱངས་འཛོམས། ས་ཁྲམ་ལས་རོགས། ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་། སྤུ་ན་ཁ 
5 སངས་རྒྱས་མཚོ་མོ། ས་ཁྲམ་ལས་རོགས། ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་། ཧཱ། 
6 བབས་རྒྱས། ས་འཇལ་པ། ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་། ས་རོ། 
7 ཕུརཔ་རྒྱལ་མཚན། ས་འཇལ་པ། ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་། གཞལམ་སྒང་། 

སངོ་བརྡར། 
མི་སྟོབས་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལས་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ལས་གཡོགཔ་ལ་ལུ་གིས་སོང་བརྡར་འབད་ཚར་ཡདོཔ་དང་ ལ་ལུ་འབད་བའི་བསྒང་ 
ཡོདཔ་ཨིན། 

ཐའི་ལེནཌ་གི་རྒྱལ་ས་ བེང་ཀོག་ལུ་སྦེ་ སྤྱི་ཚེས་༢༣/༠༩/༢༠༡༤ ལས་༢༦/༠༩/༢༠༡༤ ཚུན་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དང་ རྐྱེན་ངན་འཛིན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ 
ལུང་ཕྱོགས་གནམ་སྟོང་རིག་པ་ལག་ལེན་ལས་རིམ་གུར་ རྒྱལ་ཁབ་བར་ནའི་གྲོས་བསྟུན་ཚོགས་པའི་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་མི་ནང་ ཁྲོམ་སྡེ་ས་ཁྲམ་སྡེ་ཚན་ 
གཙོ་འཛིན་ ཡེ་ཤེས་རྡོེ་གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡདོ། 

བམ་ཚོན་༡་པའི་ པར་ཐེངས་3པ། ཤགོ་གྲངས་8 



རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ གཤམ་ 
འཁོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ དེབ་ཆུང་བཟོ་ 
བཀོད་འབད་དེ་ པར་བསྐྲུན་འབད་ཡདོ། 

ས་ཆ་སོད་ལེན་གྱི་ བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། 

ས་ཚབ་དང་ 

ས་ཆ་བརྗེ་སོར་ཚུ་གི་བྱ་རིམ། 

དེ་ཚུ་ག་ར་ འབརོ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་ 
དོན་ལས་ གྲ་བསྒྲིགས་ཡོད། 

དེ་བཟུམ་གྱི་དེབ་ཆུང་པར་བསྐྲུན་འབད་དགོ་པའི་ 
དམིགས་ཡུལ་ངོ་མ་རང་ མི་དམངས་ལུ་ ཐབས་ 
ལམ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་ 
བརྡ་དོན་དང་ བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ཚུ་གོ་བརྡ་སྤེལ་ནི་དོན་ 
ལུ་ཨིན།  

བརྡ་དནོ་འཇམ་ཏངོ་ཏ་ོསྦེ་མཁྱེན་ཚུགས་ནི་དནོ་ལུ་ དེབ་ཆུང་བཟ་ོཡདོཔ། 
འབྲེལ་གནད་མང་ཤོས་ནང་རང་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ 
ས་ཆ་སོ་སོར་དང་འབྲེལ་བའི་ བྱ་་སྒོའི་རིམ་པ་ཚུ་ 
ཧ་མ་གོཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ དགོས་མཁོའི་ཡིག་ཆ་ 
ཚུ་མ་ཚང་བར་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་དོ་ཡོདཔ་ 
ཨིན་མས།   

དེབ་ཆུང་དེ་གིས་ ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་ 
རིམ་ག་ར་ནང་ སྒྱུར་བཅོས་རེ་འབད་ཡོད་ 
རུང་ ཤེས་ཚུགས་ནི་ཨིན།  

༡ “ས་ཆ་གཞུང་གི་ཐུགས་མཁོར་བཞེས་ནི་” ཟེར་མི་འདི་ སའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མ་ ལར་དུ་རྒུད་འཐུས་སོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ 
ས་ཆ་ཅིག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མཐའ་དནོ་ལུ་གཞུང་གིས་བཞེས་མི་ལུ་གོ  
༢ “ས་ཆ་གནང་ནི་’’ ཟེར་མི་འདི་ གཞུང་གི་ས་ཆ་ ཡངན་ གཞུང་དབང་ནགས་ཚལ་ས་ཆ་ཅིག་ གཞུང་གི་གཙུག་སྡེ་དང་ དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་གིས་ 
བཀོལ་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་གནང་ནི་དང་ ས་ཆ་གཞུང་གི་ཐུགས་མཁོར་བཞེས་མིའི་ས་ཚབ་སོད་ནི་ དེ་ལས་སྐྱིད་སྡུག་དང་ གཞི་གསར་གྱི་ས་ཆ་ 
གནང་མི་ལུ་གོ 
༣ “ས་ཆ་བརྗེ་སོར་” ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མཐའ་དོན་ལུ་མཁོ་གལ་ཅན་སྦེ་འཐནོ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཡངན་ རང་བཞིན་ཀྱི་རྐྱེན་ངན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
མེདཔ་བཏང་མི་ས་ཆའི་ཇོ་བདག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གཞུང་གིས་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཁྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ཅིག་ གཞུང་དབང་ནགས་ཚལ་དང་གཅིག་ 
ཁར་བརྗེ་སརོ་འབད་ཆོག 

ངེས་ཚིག་མཁྱེན་དགོཔ། 

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ཐོ་དེབ་
ནང་རྒྱུན་སྐྱོང་ཐོ་བཀོད་བཞག་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ 
ཅིན་ གནད་དོན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཟླ་ངོ་༣ 
གྱི་ནང་འཁོད་རང་ བསོམས་ཀྱི་ལས་་མགྲོན་པ་ 
མི་གྲངས་༢༢༡༡ དེ་ཅིག་ ཡིག་ཚང་ནང་འོང་ 
ཡོདཔ་ཨིནམ་དང་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་ མི་ 
གྲངས་༤༠ ལས་༥༠ གི་བར་ན་ ཡིག་ཚང་གི་ 
དུས་ཚོད་ནང་འོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།  

ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་འོང་མི་ མི་གྲངས་མང་ཤོས་རང་ 
རེས་གཟའ་མིག་དམར་ལུ་དང་ ཉུང་ཤོས་རང་ 
རེས་གཟའ་སྤེན་པ་ལུ་འོང་ས་མཐོང་མས་།  

ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ནང་འོང་མི་ལས་་མགྲོན་པ་
མ་ཤོས་རང་ དངུལ་ཁང་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ 
བསྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་ནི་དང་ དེ་ལས་ཁྱིམ་རྐྱབ་ནིའི་ 
དོན་ལུ་ ཤིང་གི་ཆོག་ཐམ་  བསྐྱོད་ཐམ་ 

སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་དོན་ལུ་ ས་ཆའི་ངོས་ 
སོར་ལག་ཁྱེར་ལེན་པ་དང་ ས་ཁོངས་འཆར་ 
གཞི་དོན་ལུ་ ས་ཁྲ་ཚུ་ལེན་པ་འངོ་དོ་ཡོདཔ་ 
ཨིན། 

ཡིག་ཚང་ནང་བྱནོ་མི ལས་མགྲོན་པའི་ལ་ོརྒྱུས་མདརོ་བསྡུས། 

ས་གཞི། ཤགོ་གྲངས་9 



འདུ་འཛི་ཅན་གྱི་ལས་རིམ་ཡོད་རུང་ སོདའཆམ་ལས་རིམ་གྱི་དུས་ཚོད་བཟོ་ཡོདཔ།; ངལ་གསོའི་སྐབས་ལུ་ ལྕང་གླིང་་ཐང་ནང་སྦེ་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་བར་ན་ ནང་འཁོད་ལག་རལ་འགྲན་བསྡུར་འགོ་འདྲེན་འཐབས་ཡོདཔ། 

ཧེ་མའི་མད་ོཆེན་ལུ་ ཁ་བྲལ་གྱི་བཀྲིས་ལེགས་སནོ། 
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ མདོ་ 
ཆེན་ ཚེ་དབང་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ ལོ་ངོ་༢༠ 
ལྷགཔ་ཅིག་གཞུང་ལུ་ ཕྱག་ཞུ་བའི་ཤུལ་ལས་ 
དགོངས་ཞུ་འབད་ཡི། ཁོ་གིས་ གཞི་གཡོག་ 
ནང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༡ ལུ་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ནུག   

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་གྱི་སྐབས་ལུ་ 
བཀོད་ཁྱབ་འགོ་འདྲེན་གཙོ་འཛིན་སྦེ་ བསྐྱར་ 
འཇལ་ལས་རིམ་འགོ་བཙུགས་པའི་ནམ་དུས་ 
ལས་རང་ ཁོ་གིས་འགོ་འཁྲིད་་ཐོག་ལས་འབད་ 
འབདཝ་ཨིན།  

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ ལས་ 
བྱེདཔ་ཡོངས་ཀྱིས་ སེམས་ཀྱི་གདིངས་ལས་རང་ 

བཀྲིན་དགའ་འཚོར་དང་བཀྲིས་ལེགས་སོན་ཚུ་ 
ཕུལ་ཡི།  

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ ཚེས་༡ ལུ་ 
འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚད་ཀྱི་ བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་ 
འཛིན་འགོ་དཔོན་གསརཔ་སྦེ་ འཛུལ་བཞུགས་ 

འབད་ཡི། 
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ ལས་ 
གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ བཀྲིས་ཁ་དར་དང་བཅསཔ་ 
སྦེ་ རྗེས་སུ་ཡིད་རངས་ཀྱི་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ 
ཕུལ་ཡི། 

ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ ཁ་བྲལ་འབོྱན་མི་ 
མདོ་ཆེན་ལུ་ དགའ་འཚོར་གྱི་གསོལ་རས་གནང་བའི་ 
བསྒང་། 

བམ་ཚོན་༡་པའི་ པར་ཐེངས་3པ། ཤགོ་གྲངས་10 

པར་གྱི་མཐངོ་སྣང། 
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