
 

 

 

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཟླ་གསུམ་དུས་དེབ།    སྤྱི་ལོ་༢༠༡5 ཟླ༡ པ་ལས་ཟླ3པ་ཚུན། བམ་ཚོན་2པའི་ པར་ཐེངས་1པ། 
 

 

སྤྱི་ཚེས་༨/༡/༢༠༡༥ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་དྲུང་ 
ཆེན་མཆོག་གིས་ ངང་ལམ་དྲུང་ཁག་གི་དྲུང་པ་གོངམ་ ཉི་ 
མ་རྒྱལ་མཚན་ལུ་ པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་རྒེད་འོག་༡༡ 
གི་ལག་ཁྲམ་གྲངས་༩༧༨༥ རྩིས་སོད་གནང་ཡི། 
 
དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱི་ཚེས་༢༨/༡/༢༠༡༥ལུ་ བསམ་གྲུབ་ 
ལྗོངས་མཁར་གྱི་ རོང་རབ་ ཕུར་པ་དབང་འདུས་ལུ་ 
བསམ་ལྗོངས་རོང་ཁག་རྒེད་འོག་༡༡ གི་ལག་ཁྲམ་གྲངས་ 
༡༠༧༢༩ རྩིས་སོད་གནང་ཡི།  
 
ད་ཚུན་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ 
ལྷུན་རྩེ་དང་ མོང་སྒར་ བཀྲིས་སྒང་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ 
བུམ་ཐང་ ཀྲོང་གསར་ གཞལམ་སྒང་ སྤུ་ན་ཁ་ 
དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ དར་དཀར་ན་ ཧཱ་ པདྨ་དགའ་ཚལ་ 
དེ་ལས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་བཅས་་རོང་ཁག་ ༡༣ 
གྱི་ ལག་ཁྲམ་གསརཔ་ཚུ་རྩིས་སོད་གནང་ཚར་ཡོདཔ་ 
ཨིན།   

དཀར་ཆག 
སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་ འགོ་འཛིན་གསརཔ་ 
བསྐོ་བཞག་འབད་ཡདོཔ།  

ཤོག. ༣ 

ལྷ་ོཕགོས་རངོ་ཁག་༧ གྱི་དནོ་ལུ་ 
ས་ཆ་དང་ས་ཁྱོན་གྱི་གནས་སྡུད། 

ཤོག. ༤ 

བསྟན་སྲུང་དམག་མི་སྡེ་ཚན་གཅིག་ 
ས་འཇལ་སངོ་བརྡར་འབད་ཡདོཔ། 

ཤོག. ༥ 

དྲུང་ཆེན་གྱིས་ པདྨ་དགའ་ཚལ་གྱི་ 
རྒེད་འགོ་འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ་དང་མཇལ་ 
འཕྲད་གནང་ཡདོཔ། 

ཤོག. ༨ 

ངང་ལམ་དྲུང་པ་གིས་ པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་གི་ལག་ཁྲམ་རྩིས་ལེན་པའི་བསྒང་། 

ལག་ཁྲམ་གསརཔ་ཚུ་རྩིས་སདོ་ཡདོཔ།  

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་་རོང་རབ་ཀྱིས་ལག་ཁྲམ་རྩིས་ལེན་པའི་བསྒང་། 

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་རམོ་སྒྲིག་བཀོད་ཚགོས། 
རམོ་སྒྲིག་པ། 
དགུང་སངས་དབང་འདུས སྲིད་འཆར་སྡེ་ཚན།  
ཞུན་དག་པ། 
སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚོགས། འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། 



རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ་དེ་ སྤྱི་ 
ལོ་༢༠༠༨ ཟླ་༦ པའི་ནང་ ལྷུན་རྩེ་རོང་ཁག་ 
ལས་འབད་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ཟླ་༢ 
པར་ སྤ་རོ་རོང་ཁག་ནང་ ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ 
ལཱ་ལྷག་ལུས་ཡདོ་མི་ཚུ་འཕྲོ་མཐུད་ལས་རིམ་གྱི་
ལས་སྣ་དེ་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་ 
མཐའ་དབུས་མེད་པར་ ཁྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ 
ཚན་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ བསྐྱར་འཇལ་སོམ་ཤོས་དེ་ 
ལས་རིམ་འགོ་བཙུགས་སྐབས་ལུ་ ས་འཇལ་སྡེ་ 
ཚན་༢༥ དང་ ས་རྒྱ་རྩིས་རིགས་ཚད་འཛིན་གྱི་ 
སྡེ་ཚན་༧ དེ་ལས་ཁྲམ་སོྤ་བཙུགས་འབད་མི་སྡེ་ 
ཚན་༢༠བཅས་ ཡོངས་བསོམས་ལས་བྱེདཔ་ 
གྲངས་༥༠ ལྷག་ཙམ་གྱིས་ ལས་རིམ་ནང་ 
བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན།  
 

ལྷུན་རྩེ་རོང་ཁག་ལུ་འགོ་དང་པ་ས་ཆ་བསྐྱར་ 
འཇལ་མཇུག་བསྡུས་ཏེ་ ཉམས་མོང་ཐོབ་པའི་ 
ཤུལ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་རགོས་ཀྱི་ས་ཆ་ 
བསྐྱར་འཇལ་དེ་ ལོ་༣ གྱི་ ནང་འཁོད་མཇུག་ 
བསྡུ་ནིའི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་མི་དེ་ དེ་བསྒང་ 
ཡོད་པའི་ ལས་བྱེད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ མི་ལང་ནི་ 
ཨིནམ་སྦེ་ཤེས་འཚོར་བྱུང་ཡི། 
 
ས་འཇལ་པ་དང་ ས་ཁྲམ་སོྤ་བཙུག་སྡེ་ཚན་ 
ཚུ་ཡར་སེང་རྐྱབ་དགོ་པའི་ དགོས་མཁོ་ཡོད་མི་ 

ལུ་བསམ་ཞིབ་འབད་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ 
ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཞིབ་རོགས་ཐོ་བཀོད་པ་ 
ཚུ་དང་ ལས་རོགས་པ་ ས་འཇལ་པ་ ས་ 
འཇལ་ལས་རོགས་པ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ལས་བྱེདཔ་ 
གྲངས་༢༡༧ གཡོག་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན། 
ཁོང་ཚུ་ ཤོ་ཐེངས་དང་ ལོ་ངོ་སོ་སོ་ནང་ ཁག་ 
འབག་གི་གཡོག་ལུ་གསར་བཙུགས་འབད་ 
འབདཝ་ཨིན། 

ཁོང་ཚུ་གི་ཁག་འབགཔ་གནས་ཡུན་དེ་ སྤྱི་༢༠༡༥ 
ཟླ་༢ པའི་ ཚེས་༢༨ ལུ་ རོགས་ཡོདཔ་ཨིན། 
ཁག་འབགཔ་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ 
ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ
མཇུག་བསྡུས་བའི་ཤུལ་བཞག་ངོས་འཛིན་ལུ་ 
ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་ཞབས་ཏོག་ཞུས་པའི་ 
ལྕོགས་གྲུབ་ངོས་ལེན་དང་ ངལ་རངས་ཀྱི་ 
ལག་ཁྱེར་ཚུ་གནང་ཡི། 

རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་གྱི་ལས་རིམ་མཇུག་བསྡུ་དང་འབྲེལ་ ཁག་འབག་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་དུས་ཡུན་རགོས་ཡདོཔ། 

དྲུང་ཆེན་མཆོག་གིས་ ཁག་འབག་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ ཁ་བྲལ་གྱི་གསུང་བཤད་གནང་བའི་བསྒང་། 

དྲུང་ཆེན་གྱིས་ ཁག་འབགཔ་ལས་བྱེདཔ་གཅིག་ལུ་ངལ་རངས་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་གནང་པའི་བསྒང་། 

བམ་ཚོན་༢པའི་ པར་ཐེངས་༡པ། ཤགོ་གྲངས་2 



རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ནང་ སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་འཛིན་པ་ལ་ལུ་ གནས་ཡུན་ཚང་སྟེ་དགོངས་ཞུས་སོང་བ་དང་ ལ་ལུ་ལས་སྡེ་གཞན་ཁར་གནས་སོར་ 
བཏང་བའི་ཤུལ་ལུ་ རང་སོའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ད་ལོ་ཡོད་པའི་འགོ་འཛིན་པ་ཚུ་ཕན་ཚུན་སོར་བསྐོས་ 
འབདཡདོཔ་མ་ཚད་ འགོ་འཛིན་ལ་ལུ་གསརཔ་བསྐོས་ཡདོཔ་ཨིན། སྡེ་ཚན་གྱི་ འགོ་འཛིན་པ་གསརཔ་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལར་ཨིན། 

དཀོན་མཆོག་དབང་འདུས། 
ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན། 
ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་འགོ་འཛིན། 
བརྒྱུད་འཕྲུན་ཨང: 33༨༩༤༥ 

སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་ འགོ་འཛིན་གསརཔ་བསྐོ་བཞག་འབད་ཡདོཔ།  

བེ་ནེ་ཏཱ་མང་། 
ས་འཇལ་བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འོགམ།  
ཁྲོམ་སྡེ་ས་ཆ་སྡེ་ཚན་འགོ་འཛིན། 
བརྒྱུད་འཕྲུན་ཨང: 334863 

ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། 
ས་འཇལ་བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན།  
ས་ཆའི་ཆ་ཚད་བརྡ་དོན་སྡེ་ཚན། 
བརྒྱུད་འཕྲུན་ཨང: 325219 

བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ། 
ས་འཇལ་བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འོགམ།  
གྲོང་གསེབ་ས་ཆ་སྡེ་ཚན་འགོ་འཛིན། 
བརྒྱུད་འཕྲུན་ཨང: 33༨༠༦༦ 

བིིཤ་ཝ་ནཱཊ་པར་དྷན། 
ས་འཇལ་བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འོགམ།  
ས་ཁྲ་བཟོ་བསྐྲུན་སྡེ་ཚན་འགོ་འཛིན། 
བརྒྱུད་འཕྲུན་ཨང: 3༢༨༡༧༧ 

ཚེ་རིང་དཔལ་འབོར། 
ས་འཇལ་བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འོགམ།  
ས་ཆའི་དབྱིབས་འཇལ་སྡེ་ཚན་འགོ་འཛིན།  
བརྒྱུད་འཕྲུན་ཨང: 3༢༢༥༨༨ 

ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ།  
བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ངོ་ཚབ། 
བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་རྩིས་སྡེ་ཚན་འགོ་འཛིན། 

བརྒྱུད་འཕྲུན་ཨང: 33༦༣༩༠ 

 
 

 

 

 

ཁྱོད་རའི་ ཁྲམ་བཀོད་ས་ཆའི་ 
སྐོར་ལས་ འདྲི་དཔྱད་རེ་ཡདོ་ག?  
 
ཡིག་ཚང་གི་དུས་ཚདོ་ཁར་ སདོ་ 
ཁྲལ་དགོངས་ཡངས་ཨང་༡༥༢ 
ནང་ བརྒྱུད་འཕྲིན་གནང་སྟེ་ 
དགོས་པ་ཡདོ་མི་ཚུ་བསལ་་ཏེ་ 
བཀྲིན་བསྐྱང་གནང་ལགས། 

ས་གཞི། ཤགོ་གྲངས་3 



རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ལྕགས་ཐག་ས་འཇལ་དེ་ 
སྤྱི་ལོ་༡༩༧༢ ལུ་ མཇུག་བསྡུས་ཏེ་ གྲུབ་འབྲས་ 
དེ་ ཨེ་ཀར་ཟིན་བྲིས་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་ཨིན་མས། ཨེ་ཀར་ 
ཟིན་བྲིས་ཐོ་ཡིག་ ཟེར་མི་འདི་ ལྕགས་ཐག་གི་ས་ 
འཇལ་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ས་རྒྱ་ཨེ་ཀར་ལུ་རྩིས་ 
ཕབ་སྟེ་ ཟིན་བྲིས་བཀོད་ཡོད་པའི་ཐོ་ཡིག་ལུ་གོཝ་ 
ཨིན། ཨེ་ཀར་ཟིན་བྲིས་ཐོ་ཡིག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ 
ས་ཆ་འཆང་མི་ས་རྒྱའི་ཚད་གཞི་ཚུ་ཨེ་ཀར་ནང་སྦེ་ 
ཨེ་ཀར་ས་ཁྲམ་དེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག  
 
ཨེ་ཀར་ས་ཁྲམ་དེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༧ལས་༡༩༧༣ ཚུན་ 
གསར་བཞེངས་མཛད་ཐོག་ ཆ་འཇོག་མཛད་ནུག 
ཧེ་མ་ དམར་ཐམ་ཅན་མ་ནང་ཡདོ་པའི་ས་ཆ་ཚུ་ 
ཡང་ས་རིན་མ་ཕོགཔ་སྦེ་ ཨེ་ཀར་ས་ཁྲམ་ནང་ཐོ་ 
བཀོད་འབད་ གཞན་དེ་ནང་མེད་པའིས་ཆ་གསརཔ་ 
ཚུ་ ས་རིན་བསྡུས་ཏེ་ཁྲམ་བཀོད་འབད་ནུག 

ས་ཁྲམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། 

ཇ་པཱན་རྒྱལ་སྤྱི་མཉམ་འབྲེལ་ལས་སྡེ་ (ཇའི་ཀ) 
གི་མ་དངུལ་དང་ འཕྲུལ་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་འོག་ 
ལུ་ འབྲུག་ལུ་ས་ཆ་དང་ས་ཁྱོན་གྱི་གནས་སྡུད་ 
གསར་བཟོ་འབད་ནིའི་ལས་འགུལ་གྲུབ་འབྲས་ 
དང་ ལས་སྣ་ཚུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ 
སྤྱི་ཚེས་༡༦/༣/༢༠༡༥ལུ་ ལས་འགུལ་འགོ་ 
འབྱེད་ཀྱི་གྲོས་འཛོམས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།  
 
གྲོས་འཛོམས་ནང་ལུ་ ལྷོ་ཕོགས་རོང་ཁག་བདུན་ 
གྱི་རོང་བདག་ཚུ་དང་ ཁྲོམ་སྡེའི་འགོ་དཔོན་ 
ཇའི་ཀ་གི་ལས་འགུལ་སྡེ་ཚན་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་ 
སྡེ་ཚུ་ལས་འགོ་དཔོན་ དེ་ལས་བརྡ་བརྒྱུད་པ་ཚུ་ 
གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་གནང་ཡི། 
 
ལས་འགུལ་དེ་ འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ 
མཇུག་བསྡུ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལོ་ངོ་༣དེ་ཅིག་འགོར་ 
ནི་ཨིན་མས། 
 
ལས་འགུལ་དེ་ གཤམ་གསལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ 
དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་འབྱུང་ནིའི་ དམིགས་གཏད་ 
བསྐྱེདཔ་ཨིན།  

 འབྲུག་གི་ལྷོ་ཕགོས་རོང་ཁག་བདུན་གྱི་ནང་ 
ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་ ནང་དནོ་གསལ་ 
ཏོག་ཏོ་དང་ སྤུས་ཚད་ཅན་ དེ་ལས་ 
ཧ་གོཝ་འཇམ་མིའི་ ས་ཆ་དང་ས་ཁྱོན་བརྡ་ 
དོན་གསར་བཟོ་འབད་ནི། 

 རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ 
ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ རང་དབང་གོང་འཕེལ་གྱི་ 
དོན་ལུ་ འཕྲུལ་རིག་སོྤ་སརོ་གྱི་རེ་འདུན། 

 སོ་ནམ་དང་ གཞི་རྟེན་གོང་འཕེལ་ལག་ལེན་ 
དོན་ལུ་ འཕྲུལ་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར། 

ལྷ་ོཕགོས་རངོ་ཁག་༧ གྱི་དནོ་ལུ་ ས་ཆ་དང་ས་ཁྱོན་གྱི་གནས་སྡུད། 

ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་འགོ་འདྲེན་ལྟེ་བའི་ འཐུས་མི་ཚུ་(CGISC)དང་ འབྲེལ་ཡོད་འགོ་ 
དཔོན་ཚུ་གིས་ ལས་འགུལ་འགོ་འབྱེད་གྲོས་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་པའི་བསྒང་། 

ཇའི་ཀ་གི་གཞུང་འབྲེལ་ངོ་ཚབ་གཙོ་འཛིན་ ཡུ་མི་ཀོ་ཨ་ས་ཀུ་མ་གིས་ འགོ་འབྱེད་གསུང་བཤད་གནང་བའི་བསྒང་། 

སྤྱི་ལོ་1973 གི་ཨེ་ཀར་ས་ཁྲམ་མཐོང་ཚུལ། 

བམ་ཚོན་༢པའི་ པར་ཐེངས་༡པ། ཤགོ་གྲངས་4 

(ས་འཇལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་གིས་བྲིས་མི་དེ་ སྐད་བསྒྱུར་འབད་ཡོདཔ།) 



བསྟན་སྲུང་དམག་མི་སྡེ་ཚན་གཅིག་ ས་འཇལ་སངོ་བརྡར་འབད་ཡདོཔ། 

ཧེ་མ་ ས་ཁྲམ་ཡིག་ཚང་འདི་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ 
གི་མངའ་འོག་ལུ་སོདཔ་ད་ སྡེ་རིམ་དྲུང་ཡིག་འོག་ 
མའི་ལཱ་འགན་ཉམས་ཆུང་ཅིག་ལས་འགོ་བཙུགས་ 
ཕག་ཕྱིད་ཞུས་ནུག ཁོ་གིས་ ལཱ་གཡོག་གི་གནས་ 
ཡུན་ནང་ ས་ཁྲམ་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་གོང་ 
འཕེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

སྤྱི་ཚེས་༡/༣/༢༠༡༥ ལུ་ གྲོང་གསེབ་ས་ཆ་སྡེ་ཚན་ 
གྱི་འགོ་འཛིན་ ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གཙོ་ 
འཛིན་འོགམ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་དེ་ ལཱ་གཡོག་ 
གི་གནས་ཡུན་ཚང་སྟེ་དགོངས་ཞུས་འབད་ཡོདཔ་
ཨིན། ཁོ་པ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ 
ཚང་གི་ ལས་བྱེདཔ་རྒས་ཤོས་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ 
གཅིག་ཨིན། ཁོ་གིས་ལཱ་གཡོག་ནང་ འགོ་དང་པ་ 
སྤྱི་ལོ་༡༩༧༩ ལུ་འཛུལ་ཡོདཔ་དང་ ལོ་ངོ་༣༦ 
ལྷག་ཙམ་ཕག་ཕྱིད་ཞུས་ཡོད། 

གྲོང་གསེབ་ས་ཆ་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་འཛིན་ ལཱ་གཡགོ་གི་གནས་ཡུན་ཚང་སྟེ་དགོངས་ཞུས་འབད་ཡདོཔ། 

ལག་གི་པར་འདི:་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ས་འཇལ་སོབ་སྟོན་པ་ཚུ།         འོགཔར་འདི: བསྟན་སྲུང་དམག་མི་ཚུ་ས་འཇལ་གྱི་སོང་ལཱ་འབད་བའི་བསྒང་། 

གྲོང་གསེབ་ས་ཆ་སྡེ་ཚན་གྱི་ ཧེ་མའི་ 
འགོ་འཛིན་པ། 

ས་གཞི། ཤགོ་གྲངས་5 

འབྲུག་གི་བསྟན་སྲུང་དམག་མི་སྡེ་ཚན་གཅིག་ལུ་ 
དམིགས་བསལ་གྱི་ ས་ཆའི་ ཆ་ཚད་འཇལ་ནི་དང་ 
བདག་སྐྱོང་གི་སོང་བརྡར་ཅིག་བྱིན་ཡདོཔ་ཨིན། འགོ་ 
དཔོན་༥ གཙོས་པའི་ བསྟན་སྲུང་དམག་མི་ བསོམས་ 
༨༨ གིས་ སོང་བརྡར་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡདོ། 
ཁོང་སོང་བརྡར་འབད་མི་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ཚེས་ 
༢༠ལས་ སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་ལས་འབད་འགོ་བཙུགས་ 
ཏེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ་ཐེངས་༣ 
པ་དེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན། དེ་བསྒང་ ས་ཆ་མ་ 
འཇལ་བར་ངང་འཐེན་ལུས་མི་དང་ ས་ཇོ་ཆད་ལུས་ཡོད་ 
མི་ཚུ་གི་ ས་འཇལ་ནི་ཨིན། 



 རོགས་རམ་ལེན་སའི་འབྲེལ་སྟེགས་གཞི་བཙུགས
་འབད་ཡི། 

 ཡོངས་འབྲེལ་མཐུད་སྦྲེལ་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཡང་ 
མགྱོགས་ཚད་(bandwidth) ཡང་ ཧེ་མ་ 
mbps ༤ ལས་mbps ༡༠ ལུ་ ཡར་ 
སེང་འབད་ཡོདཔ། 

 ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ ལོ་བསྟར་ཞལ་ 
འཛོམས་ཐེངས་༣ པ་ཚོགས་ཡོདཔ། 

 ནང་འཁོད་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་ཞལ་འཛོམས་གཞི་
བཙུགས་འབད་ཡོདཔ། 

 ཚད་ལྡན་ལག་ལེན་གྱི་བ་སྒོའི་རིམ་པ་བཟོས་ཡོདཔ། 
 
 ཟླ་༣་ནང་ཚར་རེ་ འཚོགས་ནི་ཨིན་པའི་ 

ཐིམ་ཕུག་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ཞལ་ 
འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབས་ཡོདཔ། 

 

འགྱུར་རིམ་༡པ། 

ཞབས་ཏགོ་སྐྱེལ་ 
སདོ་ཡར་དྲག 

འདས་པའི་ལ་ོངོ་༢༠༡༤ ནང་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་འགྱུར་རིམ་བསྐྱར་སྟནོ། 
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HELP DESK 

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཟླ་༣ རེའི་ནང་ ས་གཞི་ཟེར་བའི་ 
དུས་དེབ་ པར་བསྐྲུན་འབད་ཡོདཔ། 

ས་ཆ་སོད་ལེན་བ་སྒོའི་རིམ་པ་ཚུ་གི་དེབ་ཆུང་པར་བསྐྲུན་འབད་ཡོདཔ། 
 
ཡུད་ཐེང་ས་ཅིག་ནང་ཤེས་ཚུགས་པའི་ འབྲུག་གི་ས་ཆའི་བརྡ་དོན་ 
༢༠༡༤ ཅན་མ་དེ་ པར་བསྐྲུན་འབད་ཡོདཔ། 
 
སོད་ཁྲལ་དགོངས་ཡངས་ཨང་༡༥༢ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད། 
 
ངང་འཐེན་ལུས་པའི་ས་ཚབ་བྲེལ་གནད་ཚུ་བསལ་ཐབས་ལུ་དམིགས་
བསལ་གྱི་སྡེ་ཚན་གཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ། 

 

འགྱུར་རིམ་༢པ། 

གཙུག་སྡེ་གོང་འཕེལ། 

 

འགྱུར་རིམ་༣པ། 

ས་ཆའི་གཞུང་སྐྱོང་ 
ཡར་དྲག 

 སའི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༠༧ ཅན་མ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ 
ཡོདཔ། 

 སའི་སྲིད་བྱུས་ཟིན་བྲི་འབད་བའི་བསྒང་། 
 ས་ཁྱོན་གྱི་གནས་སྡུད་བརྗེ་སོར་འབད་ཐངས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཟིན་བྲི་ 
འབད་བའི་བསྒང་། 

 རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ས་ཆ་ནང་ ཧམ་འཛུལ་འབད་བའི་དཀའ་ངལ་ བསལ་ 
ཐབས་དང་ སྔོན་འགོག་འབད་ནིའི་འགོ་འདྲེན་འཐབས་ཡོདཔ། 

 གཞི་ཆགས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ། 
 ས་མཛོད་ཀྱི་གནས་སྡུད་བཟོ་བའི་བསྒང་། 
 སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་འཛུགས་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ ས་ཆ་གླར་སོད་ཀྱི་ས་རྒྱ་ 
ཚད་ལྡན་བཟོས་ཡོདཔ། 

 ཁྲོམ་སྡེ་ས་ཁོངས་ནང་ ས་ཆ་ལྷག་ཆད་ཀྱི་བྲེལ་གནད་བསལ་ཐབས་ 
ལུ་ བ་སྒོའི་ལམ་སྟོན་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ། 

བམ་ཚོན་༢པའི་ པར་ཐེངས་༡པ། ཤགོ་གྲངས་6 



 འབྲུག་གི་ས་ཆའི་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ ས་ཁྲའི་དཔེ་དེབ་བཟོས་ཡོདཔ། 
 རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་རིག་བའི་འཆར་སྒོ་www.geo.gov.btའགོ་

བཙུགས་ཡོདཔ། 
 རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་གི་ འགྲེམས་སྟོན་ལས་ 

རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབས་ཡོདཔ། 
 བོ་གཏད་ཅན་གྱི་ ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་འཐོབ་ཚུགས་པའི་ 

གོ་སྐབས་བཟོ་ནི་གི་ལས་འགུལ་དེ་ཌཱཆ་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་
ལས་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ། 

 ཇའི་ཀ(JICA) ལས་སྡེ་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ས་ཆ་ 
དང་ ས་ཁྱོན་གྱི་གནས་སྡུད་ གསར་བཟོ་འབད་ནིའི་ལས་ 
འགུལ། 

ཐིམ་ཕུག་དང་དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ལག་ཁྲམ་གསར
པ་ཚུ་རྩིས་སོད་ཡོདཔ། (ཐིམ་ཁྲོམ་གྱི་ཁྲམ་གྲངས་2727  
དང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་གི་ཁྲམ་གྲངས་2259) 
 
གཞལམ་སྒང་རོང་ཁག 
(ལག་ཁྲམ་གྲངས་7170 རྩིས་སོད་ཡོདཔ།) 
 
པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག 
(ལག་ཁྲམ་གྲངས་9784 རྩིས་སོད་ཡོདཔ།) 
 
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག 
(ལག་ཁྲམ་གྲངས་10616 རྩིས་སོད་ཡོདཔ།)  

འཛིན་སྐྱོང་ཞིབ་འཇུག་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་(IMS)ནང་སྦེ་ གནས་ཚད་བར་མའི་འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ་ལུ་ 
“རང་གིས་རང་ཧ་གོ་ཚུགས་ནི་དང་ གཞན་ཚུ་འགོ་འཁྲིད་ནི་ ལཱ་རོགས་ཚུ་སེམས་བསྐུལ་འབད་ནི་ 
དེ་ལས་ ལས་འགྲོན་པའི་གཅེས་སྐྱོང་” ཟེར་བའི་བརྗོད་དོན་ཐོག་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་སོང་བརྡར་ 
བྱིན་ཡོདཔ། 
 
བསྟན་སྲུང་དམག་མི་སྡེ་ཚན་གཅིག་ལུ་ གཞི་རྟེན་གྱི་ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ས་འཇལ་སོང་བརྡར་བྱིན་ཡོདཔ། 
 
ཆུ་ཁ་བཀྲིས་དགའ་ཚལ་ལུ་འབད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ དམིགས་བསལ་གིི་ སྲུང་རྒྱབ་འགག་སྡེ་སོང་ 
བརྡར་། 

 བརྡ་དོན་བརྗེ་སོར་གྱི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ གོ་བརྡའི་འགན་ཡིག་ 
མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོདཔ། 

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

 རོང་ཁག་དང་ དྲུང་ཁག་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་གི་ ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་དང་ ས་འཇལ་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ 
ཁར་ དྲང་བདེན་གྱི་སྒོ་ལས་ལཱ་འལད་ནིའིའགན་ཡིག་གུར་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན། 

 

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་ 
རལ་གོང་འཕེལ། 

 

འགྱུར་རིམ་༧པ། 

ལས་སྣ་གཞན་ 

ས་གཞི། ཤགོ་གྲངས་7 
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ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་གཙོས་པའི་ སྡེ་ 
ཚན་གཅིག་གིས་ ཤར་ཕོགས་རངོ་ཁག་པདྨ་ 
དགའ་ཚལ་ལུ་ གཟིགས་བསྐོར་བནོ་གནང་ཡི། 
གཟིགས་བསྐོར་གྱི་དགོས་དོན་ངོ་མ་རང་ རྒེད་ 
འོག་ལྟེ་བ་སོ་སའོི་ས་གནས་གཞུང་གི་འགོ་ 
འཁྲིདཔ་ཚུ་དང་ རྒྱུས་ཤེས་མཛད་དེ་ ས་གནས་ 
ཀྱི་གནས་ཚད་ཁར་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ས་ཆ་དང་ 
འབྲེལ་བའི་བྲེལ་གནད་འཐོན་མི་ཚུ་ བསལ་ 
ཐབས་ལུ་ཨིན།  
 
པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་དེ་ མཐའ་ཟུར་གྱི་ 
རོང་ཁག་ཚུ་གི་གྲས་ལས་གཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ 
དེ་ནང་དྲུང་ཁག་གཅིག་དང་ རྒེད་འོག་༡༡ 
ཡོདཔ་ཨིན། གཟིགས་བསྐོར་དེ་ ངང་ལམ་དྲུང་ 
ཁག་འོག་གི་ ནརོ་བུ་སྒང་རྒེད་འོག་ལས་འགོ་ 
བཙུགས་གནང་བའི་ཤུལ་ལས་ བོ་རང་མོ་གཞི་ 
ཆགས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ནང་བོན་གནང་ཡི། གཟིགས་ 
བསྐོར་གྱི་ལས་རིམ་མཇུག་རང་ ན་ནོང་རྒེད་འོག་ 
དང་ ཁི་ན་དང་གཞི་ཆགས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ལས་ 
མཇུག་བསྡུ་གནང་ཡདོ།   

རྒྱུས་ཤེས་ཅན་བཟོ་ནིའི་གཟིགས་བསྐོར་དེ་གིས་ 
པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་རྒེད་འོག་༡༡ གི་ མི་ 
སེར་ཚུའི་ ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་ བྲེལ་གནད་ 
དང་ དོགས་པ་ཡདོ་མི་མང་ཤོས་རང་ བསལ་ 
ཚུགས་ནི་དེ་གིས་ གཟིགས་བསྐོར་དེ་མཐར་ 
འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་བྱུང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ མི་སེར་ཚུ་ 
ལུ་ རང་དབང་ས་ཆ་ཡདོ་མི་ནང་ ས་ཆའི་འཐོན་ 
སྐྱེད་ལག་ལེན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འཐབ་སྟེ་ རྒྱལ་ 

དྲུང་ཆེན་གྱིས་ པདྨ་དགའ་ཚལ་རངོ་ཁག་ རྒེད་འགོ་གི་འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡདོཔ། 

ཁམས་ཀྱི་བདག་སྲུང་ནགས་ཚལ་ས་ཆ་ནང་ཧམ་
འཛུལ་འབད་ནི་ལས་ འཛེམ་ནིའི་འགན་ཁུར་ 
འབག་དགོ་པའི་ བཀའ་སོབ་ཚུ་གསུངས་གནང་ 
ཡི། ད་རུང་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ལག་ཁྲམ་ཁག་ཆེ་ 
བའི་སྐོར་ལས་དང་ ལག་ཁྲམ་གྱི་ནང་དོན་ཚུ་ཧ་ 
གོ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཡང་གོ་བརྡ་གསལ་བཤད་
གནང་ཡི།  

 

ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ རྒེད་འོག་འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ་ལས་ ས་ཆའི་བྲེལ་གནད་གསན་པའི་བསྒང་། 

བདེ་ཆེན་གླིང་རྒེད་འོག་གི་ ས་གནས་འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ། ཆོས་འཁོར་གླིང་རྒེད་འོག་གི་ ས་གནས་འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ། 

བམ་ཚོན་༢པའི་ པར་ཐེངས་༡པ། ཤགོ་གྲངས་8 



རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་དཔོན་དང་ ལས་བྱེདཔ་ཡངོས་ཀྱིས་ ས་འཇལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ཉི་མ་ཚེ་རིང་དེ་ སྤྱི་ཚེས་ 
༩/༢/༢༠༡༥ ལུ་ འཇིག་རྟེན་འདི་ལས་མི་རྟག་ ཕྱི་མའི་སྔ་ལམ་དུ་ དུས་མིན་འཆི་ཁར་ཐལ་ཡོད་མི་དེ་ལུ་ ཧིང་ལས་རང་མ་ངན་གྱི་ 
གུས་བཏུད་ཞུ་ནི་དང་ཅིག་ཁར་ ཚེ་འདས་ཁོ་ར་བར་དོ་འཇིགས་སྐྲག་གི་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་ཏེ་ བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ལུ་འཐབོ་ཅིག་ཟེར་སནོ་ 
འདེབས་ཞུ་ནི་ཨིན། ཁོ་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་མངའ་འོག་གི་ ས་ཆའི་དབྱིབས་འཇལ་སྡེ་ཚན་ནང་ གཙོ་འཛིན་འགོ་ 
དཔོན་སྦེ་ཕག་ཕྱིད་ཞུས་ཡོདཔ་ཨིན།   

འདི་བཟུམ་གྱི་སྐྱོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ནང་ཐུག་ཡོད་མི་ ཁོ་རའི་བཟའ་ཚང་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ ཡིག་ཚང་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ཧོང་ལས་ ཧིང་ལས་རང་ཐུགས་གསོའི ་ཞུ་ 
བ་ཡོད་ཟེར་ཞུཝ་དང་ཅིག་ཁར་ ཁོ་གིས་མི་དམངས་ཞབས་ཏོག་ཁོ་ན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ གཞན་དནོ་ཐུགས་སྐྱེད་ཞབས་ཏོག་ལུ་བརོན་ཤུགས་དང་ རང་འོག་གི་ 
ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་བམས་བརྩེ་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་སྐྱོང་བཞག་མཛད་གནང་མི་དེ་ དུས་ནམ་ཡང་ཧིང་ལས་མི་བརྗེད་པར་ སེམས་ཁར་དྲན་ནི་ཨིན། 

མ་ངན་དྲན་བརྗོད།  

མི་སྟབོས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ། 

དྷེ་ར་དུན་ལུ་ རྐྱེན་ངན་ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་ཀྱི་དནོ་ལུ་ གནམ་སྟངོ་འཕྲུལ་རིག་གི་(Space based Technology)གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛམོས། 
ས་འཇལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ རྐྱེན་ངན་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ལས་ དྷེ་ར་དུན་ལུ་སྦེ་ སྤྱི་ཟླ་༤པའི་ཚེས་༡༣ ལས་༡༧ 
ཚུན་འགོ་འདྲེན་འཐབས་ཡོད་མི་ ‘རྐྱེན་ངན་ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ གནམ་སྟོང་འཕྲུལ་རིག་གི(Space based Technology)’ 
གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡདོཔ་ཨིན། 

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ གཤམ་གསལ་སྡེ་ཚན་འགོ་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ཟླ་༣པའི་ཚེས་༡༠ ལས་༡༡ ཚུན་ 'འཛིན་སྐྱོང་ཐབས་བྱུས་’ 
ཟེར་བའི་བརྗོག་དོན་ཐགོ་ལུ་ སོང་བརྡར་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན།  
 
1. ས་ཆའི་ཆ་ཚད་བརྡ་དོན་སྡེ་ཚན་གྱི་གཙོ་འཛིན་ ཡེེས་རྡོ་རྗེ།  6. གྲོང་གསེབ་ས་ཆ་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་འཛིན ་བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ། 
2. ཁྲོམ་སྡེ་ས་ཆ་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་འཛིན་ བི་ནེ་ཏ་མང་།  7. ས་ཁྲ་བཟོ་བསྐྲུན་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་འཛིན་ བིཤ་ཝ་ནཊ་པར་དྷན། 
3. ས་ཆའི་དབྱིབས་འཇལ་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་འཛིན་ ཚེ་རིང་དཔལ་འབོར།  8. སྲིད་འཆར་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་འཛིན་ རྒྱལ་ཚན། 
4. བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་རྩིས་སྡེ་ཚན་འགོ་འཛིན་ ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ།  9. ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་འགོ་འཛིན་ དཀོན་མཆོག་དབང་འདུས། 
5. དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་ ཏིལ་བ་ཧ་དུར་དགའ་ལེ། 

 ཨང་ སོང་བརྡར་པའི་མིང། གོ་གནས། སོང་ཚན་གྱི་མིང་། 
1 ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག ས་འཇལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གོངམ། 

ས་འཇལ་དང་ ས་ཆའི་བདག་སྐྱོང་ 
འཛིན་སྐྱོང་བཅས་ཀྱི་སོང་བརྡར། 

2 བི་ཇའི་པརདྷན། ས་འཇལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། 
3 ཉི་མ་རྒྱྒྱྱལ་པོ། ས་འཇལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གོངམ། 
4 བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ། ཞིབ་རོགས་ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་པ༡། 
5 ཀརྨ་དོན་གྲུབ། ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་ལས་རོགས་༣། 
6 རིག་འཛིན་རྡོེེ། ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་ལས་རོགས་༡། 
7 ཕུན་ཚོགས། འཕྲུལ་རིག་པ་གོངམ༣། ས་འཇལ་འཕྲུལ་རིག་གི་འཕྲུལ་སོད་དང་ 

ལག་ལེན་སོང་བརྡར། 
8 ཚེ་རིང་བཀྲིས། མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན། མི་སྟོབས་ཤུལ་འཛིན་འཆར་གཞི་; 

ནང་འཁོད་འགོ་འཁྲིདཔ་གོང་འཕེལ། 

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ གི་ཧེ་མའི་ཟླ་༣ ནང་འཁོད་ལུ་ སོང་བརྡར་ལས་རིམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་བཅའ་མ་གཏོགས་པར་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་ བཏང་ཡདོཔ་ཨིན།  
གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ ཕི་ལི་པིནསི་ལུ་སྦེ་ དུས་ཐུང་གི་སོང་བརྡར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 

(མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་ ཚེ་རིང་བཀྲིས་ཀྱིས་བྲིས་མི་དེ་ སྐད་བསྒྱུར་འབད་ཡོདཔ།) 

རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་སངོ་བརྡར། 

ཕྱི་རྒྱལ་ནང་གི་སངོ་བརྡར། 

ས་གཞི། ཤགོ་གྲངས་9 



  པདྨ་དགའ་ཚལ་རངོ་ཁག་གི་རྒེད་འགོ་ཚུ་ནང་ གཟིགས་བསྐོར་བནོ་པའི་ པར་གྱི་མཐངོ་སྣང་། 

དྲུང་ཆེན་གིས་ བོ་རང་མོ་གཞི་ཆགས་ལས་འགུལ་གྱི་ཁེ་ཕན་ཐོབ་མི་ཚུ་དང་ 
གསུང་གྲོས་གནང་བའི་བསྒང་། 

ཕྱི་མུང་རྒེད་འོག་གི་ ས་གནས་འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ། 

བཟོ་སལ་རྒེད་འོག་གི་ ས་གནས་འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ། གཡུ་རུང་རྒེད་འོག་གི་ ས་གནས་འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ། 

ཤུ་མར་རྒེད་འོག་གི་ ས་གནས་འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ། མཁར་རྒེད་འོག་གི་ ས་གནས་འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ། 

བམ་ཚོན་༢པའི་ པར་ཐེངས་༡པ། ཤགོ་གྲངས་10 
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འབྲུག་གི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་སྤྱི་ལ་ོ༢༠༠༧ ཅན་མ། 
  

དགོངས་དནོ་ 18: སའི་ཁྲིམས་ཡིག་སྤྱི་ལོ་༡༩༧༩ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁྲམ་བཀོད་མི་ས་ཆའི་དབྱེ་བ་ཚུ་ ཆ་མེད་གཏང་ཞིནམ་ལས་ དེའི་ཚབ་ལུ་ 
ད་ལས་ཕར་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དགོངས་དོན་ཚུའི་དབང་ལས་མ་འགལ་བར་དོན་ཚན་༡༩ པའི་འོག་གི་ས་ཆའི་དབྱེ་བ་གང་རུང་གི་འོག་ལུ་ 
ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། 

དགོངས་དནོ་ 19: མི་ངོ་ཅིག་གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་མི་ས་ཆ་དེ་ གཤམ་གསལ་ས་ཆའི་དབྱེ་བ་ཡདོ་མི་ལས་གཅིག་ ཡངན་ དེ་ལས་མང་བའི་འོག་ལུ་དབྱེ་བ་ 
བཟོ་སྟེ་ཁྲམ་ནང་འཁོད་དགོཔ་འདི་ཡང:   

ཀ) ཆུ་ཞིང་དང་ 
ཁ) སྐམ་ཞིང་། 

ག) དངུལ་ཐོག་ལྡུམ་ར་གི་ས་གོ། 
༡༽ ཨེ་པཱལ། 
༢༽ ཚལ་ལུ། 
༣༽ ཨ་ལཱན་ཅི། 

༤༽ གཞན་དངུལ་ཐོག་གི་རིགས། 
ང་) ཁྱིམ་ས། 

ཅ) བཟོ་གྲྭའི་ས་ཆ། 
ཆ) ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ས་ཆ། 
ཇ) སོ་འཆམ་གྱི་ས་ཆ། 
ཉ) གཙུག་སྡེའི་ས་ཆ། 

ཏ) དུས་དང་དུས་ཚོད་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སའི་དབྱེ་ཁག་བཟོ་མི་གཞན་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན། 

ཁྱོད་རའི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་མཁྱེན་གནང་། 

 

 

༡)  “ཕག་བཞག་ས་ཁྲམ་” ཟེར་མི་འདི་ དབང་ཁྱབ་ཅན་གྱི་མི་ངོ་ཅིག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ས་ཆ་འཆང་ནིའི་དབང་ཚད་ཧྲིལ་བུ་ཡདོ་པའི་ཡིག་ཆ་ 

རྒྱལ་ཡོངས་སའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དམ་འཛིན་ཐོག་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་མི་ སའི་ཐོ་ཡིག་ཅིག་ཨིན་མི་ལུ་གོ། 

༢) “ཆུ་ཞིང་” ཟེར་མི་འདི་ བྱཱ་རིགས་འཛུགས་སྐྱོང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆུ་གཡུར་དཔག་སྟེ་ ཨ་རིང་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་སོ་ནམ་ས་ཆ་ལུ་གོ། 

ངེས་ཚིག་མཁྱེན་དགོཔ། 

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

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

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

བམ་ཚོན་༢པའི་ པར་ཐེངས་༡པ། ཤགོ་གྲངས་12 


