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་ལྷདཀར་ཆག
ན་ཚོགས་ཀྱི་ཟླ་གསུམ་དུས་དེབམི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྫོ
། སྤྱི་ལོ་༢༠༡5 ཟླ༡༠པ་་ཆེ་མཆོག་གིས་
ལས་ཟླ༡༢པ་ཚུན།ཆུ་ཁ་རྫོབམ་ངཚོ་ཁག་ནང་ས་ཆའི་སྐྱིད་སྡུག་
ན་2པའི་ པར་ཐེངས་༤པ།
སྫོད་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་ལག་ཁྱེར་གྱི་
སྐོར།

ཤོག. ༣

གནང་ཡྫོདཔ།

གནས་ཀྱི་གཞི་ཆགས་ལས་འགུལ་ ཤོག. ༥
འགོ་བྱེད་མཛད་གནང་ཡྫོདཔ།
རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་རིག་པའི་གྲོས་
བསྟུན་ཞལ་འཛྫོམས།

ཤོག. ༧

གོ་ལ་ཁྲོམ་ནང་སྫོད་མི་ཚུ་ལུ་
ལག་ཁྲམ་གསརཔ་སྫོད་ཡྫོདཔ།

ཤོག. ༡༡

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

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་མི་སེར་ཚུ་དང་མཉམ་ མཇལ་འཕྲད་གནང་བའི་བསྒང་།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ སྤྱི་

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་

ཁྲམ་འཆང་མི་གྲངས་༧༠༡༡ ལུ་ ས་ཆ་ཨེ་ཀར་

འཕྲད་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་ ས་ཆ་དེ་ རིན་ཐང་ཆེ་

ཚེས་༡༥/༡༠/༢༠༡༥
༨,༡༤༣.༣༤

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་

དེ་ཅིག་སྐྱིད་སྡུག་སྦེ་གནང་ཡྫོད།

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་འདི་
རིམ་གྱི་ཐྫོག་ལས་

ལུ་

ཁག་༡༤ པ་ ཨིན།

ས་ཆའི་ལེགས་འགྱུར་ལས་

སྐྱིད་སྡུག་ཐྫོབ་ཚར་མི་རྫོང་

ཁ་རྫོང་ཁག་གི་མི་སེར་ཚུ་དང་མཉམ་

ཆུ་

མཇལ་

བའི་དཀོན་དྲག་ཅན་གྱི་འཐྫོན་སྐྱེད་ཅིག་ཨིནམ་
ལས་

སྐྱིད་སྡུག་སྦེ་གནང་ཡྫོད་པའི་ས་ཆ་ཚུ་

ག་དེ་དྲག་དྲག་

རྒྱལ་ཁབ་ཡྫོངས་རྫོགས་ཀྱི་ས་ཆའི་ལེགས་འགྱུར་
གྱི་ལས་རིམ་འདི་

མི་དབང་མངའ་བདག་

རིན་པྫོ་ཆེའི་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྤྱི་ལྫོ་༢༠༠༨
ལས་འགོ་བཙུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

བཀོལ་སྫོད་འབད་དགོ་པའི་

བཀའ་སྫོབ་བཟང་པྫོ་གསུངས་གནང་ཡི།

ལག་ཁྲམ་གསརཔ་ཚུ་སྫོད་ཡྫོདཔ།
༡

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག:

རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་ལྷན་

ཚྫོགས་དྲུང་ཆེན་མཆོག་གིས་

སྤྱི་ཚེས་༡༦/

༡༠/༢༠༡༥ ལུ་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ རྒེད་འྫོག་༡༡
གི་ལག་ཁྲམ་གསརཔ་ཚུ་
སྫོད་གནང་ཡི།
༢
རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་དྲུང་ཆེན་་གྱིས་ ཆུ་ཁ་རྫོང་བདག་ལུ་
ལག་ཁྲམ་རྩིས་སྫོད་པའི་བསྒང་།

གོ་ལ་ཁྲོམ།:

བསམ་རྩེ་རྫོང་ཁག་

རྫོང་བདག་ལུ་རྩིས་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༡༡/༢༠༡༥

ལུ་

བཀྲིས་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་

གོ་ལ་ཁྲོམ་གི་ལག་ཁྲམ་གསརཔ་ཚུ་ཡང་
བདག་ལུ་རྩིས་སྫོད་གནང་ཡྫོད།

རྫོང་

༣ སྤ་འགྲོ་ཁྲོམ་སྡེ།: སྤྱི་ཚེས་༡༣/༡༢/༢༠༡༥ ལུ་
ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་གིས་

འདུས་ཁྲོམ་གི་ཁྲམ་འཆང་མི་༢༡༥

སྤ་འགྲོ་ཚྫོང་

ཡྫོད་ས་ལས་

ས་ཆ་ལྷག་ཆད་མེད་མི་ཚུ་གི་ལག་ཁྲམ་གསརཔ་
༡༢༧ རྩིས་སྫོད་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན།

བམ་ཚོན་༢པའི་ པར་ཐེངས་༤པ།

ཤོག་གྲངས་2

ནི་དཱར་ལེནཌསི་གི་ལས་འགུལ་མཇུག་བསྡུ་ཞལ་འཛྫོམས།
ནི་དར་ལེནཌསི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀེ་དྲཱསི་ཀྲར་ཡིག་ཚང
ནང་ལས་ ཨམ་ སུ་ཛཱན་དང་ ཀིརཤི་ཀྲེལ་
ལི་༢ འབྲུག་ལུ་ སྤྱི་༢༠༡༥ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་
༥ ལས་༦ ཚུན་ ཌཱཆ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཕྲུལ་རིག་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཐྫོག་
“འབྲུག་ལུ་བྫོ་གཏད་ཅན་གྱི་ས་
ཆ་རིག་འི་བརྡ་དྫོན་” ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་ སྤྱི་
ལྫོ་༢༠༡༤ ཟླ་༨ པ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཡྫོད་མི་
དེའི་ ལས་རིམ་མཇུག་བསྡུ་བར་འྫོང་ཡྫོདཔ་ཨིན།

འཕྲུལ་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་དེ་གིས་ རྒྱལ་
ཡྫོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་དང་
ཞབས་ཏྫོག་ལྷན་
ཁག་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ དེ་ལས་ འབྲུག་
གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚུ་ནང་
ས་ཆའི་གཞུང་སྐྱོང་
དང་
ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དྫོན་རིམ་ལུགས་ཀྱི་
ལས་སྣ་ཚུ་གི་འགོ་འདྲེན་ལུ་གཙྫོ་བྫོར་བཏྫོན་ཡྫོད།
ལས་འགུལ་དེ་ ནི་དཱར་ལེེནཌསི་གི་ རྒྱལ་སྤྱི་ཀེ་
ཌེསི་ཀྲལ་དང་
འབྲུག་གི་ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་
དྫོན་རིམ་ལུགས་འགོ་འདྲེན་ལྟེ་བ་
དེ་ལས་
ཨིམསི་ཀྲར་གྲེམ་དང་
ཀྲུའིིན་ཊི་གཙུག་ལག་

འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ལས་འགུལ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཞལ་འཛྫོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏྫོགས་པའི་བསྒང་།

སྫོབ་སྡེ་ཚུ་དང་མཉམ་རུབ་ཐྫོག་ལག་ལེན་འཐབས་
ཡྫོདཔ་ཨིན།

ལས་འགུལ་དེ་གི་འྫོག་ལུ་
ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་
དྫོན་རིམ་ལུགས་འགོ་འདྲེན་ལྟེ་བའི་འཐུས་མི་ཚུ་
བརྡ་དྫོན་རིམ་ལུགས་དེ་ནང་
ནི་དཱར་ལེནཌསི་
ལས་མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་
སྫོང་བརྡར་ཚུ་ཡང་
བྱིན་ཡྫོད།

ལས་འགུལ་དེའི་ཡན་ལག་སྦེ་
རྒྱལ་ཡྫོངས་
ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དྫོན་སྲིད་བྱུས་ཡང་
ཟིན་
བྲིས་བཏབ་ཚུགས་ཏེ་ཡྫོད།
ཞལ་འཛྫོམས་དེ་གི་སྐབས་ལུ་ ལས་སྣ་འགྲུབ་
མ་ཚུགས་མི་ཚུ་
འཕྲྫོ་མཐུད་འབད་དེ་རང་
མཇུག་བསྡུ་ནིའི་དྫོན་ལས་ ལས་འགུལ་གྱི་རྒྱབ་
སྐྱོར་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཡང་གསུང་གྲོས་ཚུ་
གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན།

མི་ངོམ་༢༩ ལུ་ ས་ཆའི་སྐྱིད་སྡུག་བཀའ་ཤྫོག་ཐྫོབ་ཡྫོདཔ།
རྒྱལ་པྫོའི་གཟིམ་དཔྫོན་ཡིག་ཚང་གིས་ དབྱེ་ཞིབ་
འབད་ཞིནམ་ལས་ ས་ཆ་མེད་མི་

མི་ངོམ་༢༩

ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་
སའི་སྐྱིད་སྡུག་བཀའ་ཤྫོག་གནང་ཡྫོད།
ཤྫོག་དང་འཁྲིལ་

ཁྲམ་རྐྱབ་སྟེ་

བཀའ་

སྤྱི་ཚེས་

༡༩/༡༡/༢༠༡༥ ལུ་ ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་དྲུང་ཆེན་

གྱིས་ རྫོང་ཁག་སྫོ་སྫོ་ལས་ སྐྱིད་སྡུག་ཐྫོབ་པའི་
མི་གྲངས་༢༩ ལུ་ ལག་ཁྲམ་དང་སྫོད་ཆོག་པའི་
དབང་ཆ་ལག་ཁྱེར་ཚུ་ རྩིས་སྫོད་འབད་ ཡི།
དེ་བསྒང་

ཁྲིམས་དྫོན་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་འཛིན་

དཀོན་མཆོག་དབང་འདུས་ཀྱིས་ ས་ཆ་སྫོད་ནིའི་
ལམ་ལུགས་གསརཔ་

སྫོད་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་

ལག་ཁྱེར་ནང་གསལ་གྱི་གནས་ཚིག་དང་

འགན་གནས་ཚུའི་སྐོར་ལས་གསལ་བཤད་འབད་

སྐྱིད་སྡུག་བཀའ་ཤྫོག་ཐྫོབ་མི་ཚུ་ ལག་ཁྲམ་དང་ ལགཁྱེར་ལེན་པ་འཛྫོམས་ཡྫོད་པའི་མཐྫོང་སྣང་།

བྱིན་ཡི།

པའི་དབང་ཆ་ལག་ཁྱེར་གྱི་སའི་རྒྱ་ཚད་དང་

བཀའ་ཤྫོག་ནང་ དམིགས་བསལ་དུ་ སྫོད་ཆོག་

འབད་རང་ བཀོད་དེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

རང་དབང་ཐྫོབ་པའི་ཆ་ཁྱིམ་ས་གཉིས་

སྫོ་སྫོ་

ས་གཞི།

ཤོག་གྲངས་3

ལམ་ལུགས་གསརཔ: སྫོད་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་ལག་ཁྱེར་གྱི་ས་ཆ།
རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱིས་
ས་ཆ་སྫོད་
ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་གསརཔ་ཅིག་གཞི་བཙུགས་༌
འབད་ཡྫོདཔ་ཨིན།
ལམ་ལུགས་གསརཔ་གཞི་
བཙུགས་འབད་མི་འདི་གིས་
ཁྱིམ་ས་མེན་པའི་
གཞི་ཆགས་ཀྱི་ས་ཆ་ཚུ་དང་
གཞུང་གི་གཙུག་སྡེ་
དེ་ལས་
དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་ལུ་ས་ཆ་གསརཔ་སྫོད་
དགོ་མིའི་རིགས་ཆ་མཉམ་ར་ སྫོད་ཆོག་པའི་དབང་
ཆ་ལག་ཁྱེར་ཐྫོག་ལས་སྫོད་ནི་ཨིན།
ལག་ཁྱེར་གྱི་གནས་ཡུན་རྫོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ས་
ཆ་དེའི་ཐྫོག་ བཟྫོ་རྩིག་རྐྱབ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ལུ་ རྒུད་
འཐུས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་ཐྫོབ་ལམ་མེདཔ་ཨིན།
ལག་ཁྱེར་དེ་
འཆང་ཡྫོད་མི་ཇོ་བདག་ཚུ་གིས་
གནས་བཞིན་ཡྫོད་པའི་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་འཐུས་དང་
ས་ཁྲལ་ཚུ་ཤྫོ་མཚུངས་སྦེ་བཏབ་དགོ།
གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དྫོན་རེ་འཐྫོན་པ་ཅིན་ སྫོད་
ཆོག་པའི་དབང་ཆ་ལག་ཁྱེར་ནང་ཡྫོད་པའི་ས་ཆ་དེ་
ལྫོག་སྟེ་རང་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ས་ཆ་སྦེ་ གཞུང་བཞེས་
འབད་འྫོང།
༡ གལ་སྲིད་ ལག་ཁྱེར་སྫོད་པའི་ཚེས་གྲངས་ལས་
ལྫོ་༣གྱི་ནང་འཁོད་ས་ཆ་ཟ་སྫོད་མ་འབད་བ་ཅིན།
༢

ས་གནས་ཁར་ རྒྱུན་མཐུད་འབད་
མ་འབད་བ་རང་བཞག་པ་ཅིན།

༣

གནང་བ་སྫོད་དེ་ཡྫོད་པའི་
ལེན་མ་འཐབ་པ་ཅིན།

ཟ་སྫོད་

ལཱ་གི་དྫོན་ལུ་ལག་

Sample of User Right Certificate

༤

༥

ས་ཆའི་འཐུས་ཚུ་དུས་
འཕྲྫོད་མཐུད་དེ་
རང་ལྫོ་༣ མ་སྫོད་པར་བཞག་པ་ཅིན།

རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ།
ཁེ་ཕན་ཐྫོབ་མི་ཇོ་བདག་དེ་ཚེ་འདས་སྫོང་པ་
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྫོ་ཆེའི་བཀའ་ཞིན་ སྤྱི་ལྫོ་
ཅིན།
༢༠༠༨ ལས་༢༠༡༣ ཚུན་ རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་

ཨིན་རུང་ སྐྱིད་སྡུག་དང་ གཞི་ཆགས་ཀྱི་ས་ཆ་
ནང་འབད་རུང་ སྫོད་ཁྱིམ་རྐྱབ་ནིའི་དྫོན་ལུ་ ཁྱིམ་
ས་འདི་
རང་དབང་འབད་ཁྲམ་ནང་བཀོད་ནི་
ཨིནམ་ད་ གཞན་ཟ་སྫོད་འབད་ནིའི་ས་ཆ་དེ་ སྫོད་
ཆོག་པའི་དབང་ཆ་ལག་ཁྱེར་ཐྫོག་སྫོད་ནི་ཨིན།
ལག་ཁྱེར་ཐྫོག་སྫོད་དེ་ཡྫོད་པའི་ས་ཆ་ཚུ་ ཉོ་བཙྫོང་
འཐབ་ནི་དང་
གཏའ་མ་བཙུག་ནི་
དེ་ལས་
སྫོད་ལེན་གཞན་གྱི་རིགས་ག་ནི་ཡང་འབད་མི་ཆོག

བྱེདཔ་ཚུ་

ལས་

མི་མང་གི་གདྫོང་ཁར་གསལ་བཤད་

དང་ གསལ་ཞུ་འབད་ཐངས་ཀྱི་ རིག་རལ་ཡར་
དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་

སྤེནམ་གྱི་གསལ་བཤད་ལས་རིམ་ཅིག་
བཙུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

རེས་གཟའ་
འགོ་

གསལ་བཤད་འབད་ནིའི་ལས་རིམ་འགོ་དང་པའི་

ནང་ རེས་གཟའ་སྤེན་པ་ཨ་རྟག་རང་ མི་ངོམ་༥

འཇལ་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་
ས་འཇལ་དང་ས་ཁྲ་བཟྫོ་སྐྲུན་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་
ཤྫོས་དང་

དྲག་ཤྫོས་ཚུ་

གསར་

ལག་ལེན་འཐབས་ཡྫོད།

ས་འཇལ་འཕྲུལ་རིག་ཚུ་ཡང་ དེང་སང་གི་ ཀྲོ་ཊལ་

ཨིསི་ཊེ་ཤན་(Total Station)དང་ ཇི་ཨེན་ཨེསི་
ཨེསི་ GNSS (Global Network Satellite

System)ཚུ་ལག་ལེན་འཐབས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

བསྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ་དེ་

རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་གསལ་བཤད་ལས་རིམ་ བསྐོར་ཐེངས་༢པ།
རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་གི་

ས་ཁྲམ་གྱི་ལྫོ་རྒྱུས་མདྫོར་བསྡུས།

མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལུ་

རྒྱལ་ཁབ་ཡྫོངས་རྫོགས་ཀྱི་ ས་ཚན་རེ་རེ་གི་ཁྲམ་རྐྱབ་

རང་སྫོའི་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡྫོད་པའི་ ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ ལུང་ཕྫོགས་ནང་ལུ་ འབྲུག་
ས་ཆའི་བདག་སྐྱོང་དང་ ས་འཇལ་ལམ་
དྫོན་ཚན་གུར་ གསལ་བཤད་འབད་དེ་ མཇུག་ འདི་
གིས་འབད་

བསྡུ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
ད་ལས་ཕར་

མཁས་རིག་དང་

ལུགས་དྲག་ཤྫོས་ཡྫོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་

བསྐོར་ཐེངས་གཉིས་པ་ནང་
འཛིན་སྐྱོང་གནས་རིམ་ནང་

ཡྫོད་པའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་

གསལ་ཞུའི་རིག་

རལ་ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་
འགོ་དཔྫོན་༣

ལུ་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་༧

གྱི་

ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོད།
ནང་འཁོད་

གློག་རིག་ཐྫོག་(powerpoint

presentation)

ལག་ལེན་འཐབ་ཐྫོག་

གསལ་ཞུ་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡྫོད།

བམ་ཚོན་༢པའི་ པར་ཐེངས་༤པ།

ཤོག་གྲངས་4

ཐིམ་ཁྲོམ་རྙིངམ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ས་ཆ་ བསྐྱར་འཇལ་འབད་ཚར་ཡྫོདཔ།
སྤྱི་ལྫོ་༢༠༡༥ ཟླ་༨ ལས་འགོ་བཙུགས་ཡྫོད་མི་
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་རྙིང་གི་ ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ལས་
རིམ་འདི་ སྤྱི་ལྫོ་༢༠༡༥ ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༡༥
ལུ་མཇུག་བསྡུ་ཡྫོད།
མུ་ཏིག་ཐང་དང་ ཅང་སྒང་ཁ་ ཆུ་བར་ཆུ་ ཀ་
ཝང་གྱང་ས་ དེ་ལས་ ཝང་ཆུའི་མཐའམ་ལས་
བདེ་འབུམ་ལམ་ནང་འཁོད་ཚུད་མིི་ ཁྲོམ་རྙིངམ་
བརྩིས་ཏེ་ ཐིམ་ཁྲོམ་དབུས་ཀྱི་ས་ཁོངས་(core
area)
ནང་
ས་ཁྲམ་འཆང་མི་བསྫོམས་
༡,༢༤༢ འདུག
ཐིམ་ཁྲོམ་དབུས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ནང་
ས་ཚན་
(plot)བསྫོམས་༡༣༢༢ ཡྫོད་ས་ལས་ ས་
ཚན་གྲངས་༡༩༠ དེ་ཅིག་ ལས་སྡེ་དང་གཙུག་
སྡེ་སྫོ་སྫོའི་མི་ཐྫོག་ཁྲམ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཔ་དང་
གཞན་མི་ག་ར་ སྒེར་གྱི་མི་ངོམ་ཚུ་གི་མིང་ཐྫོག་
ཡྫོད་མི་ཨིན་མས། གཙུག་སྡེའི་ས་ཚན་༡༩༠ནང་
ལས་རྒྱ་ཆ་༤༢ དེ་ཅིག་ ད་ལྫོ་ཚུན་ཚྫོད་ ཁྲམ་
མ་རྐྱབ་པར་འདུག
གཙུག་སེེ་ཚུ་གི་གྲས་ལས་
ས་ཆ་མང་ཤྫོས་རང་ རྒྱལ་ཡྫོངས་ཁྱིམ་བཟྫོ་གོང་
འཕེལ་ལས་འཛིན་དང་ རྒྱལ་ཡྫོངས་གཞུང་ཆས་
ལས་ཁུངས་གཉིས་ཀྱི་མིང་ཐྫོག་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཤེས་
རྟྫོགས་བྱུང་ཡྫོད།
ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ས་ཆ་
འཆང་མི་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་༢༣ གི་ བཟྫོ་རྩིག་ཚུ་
གིས་ གཞུང་ས་ནང་ཧམ་འཛུལ་འབད་དེ་ཡྫོདཔ་

ཚྫོད་བསྲེས་ཁྲོམ་གྱི་ཟངས་མདྫོག་
དཔལ་རི་གི་གདྫོང་ཁར་

འཇལ་པ་གིས་ས་འཇལ་བའི་

ས་

བསྒང་།

འབད་མཐྫོང་ནུག ས་ཚན་ཡྫོངས་བསྫོམས་ལས་
༩༤༧ ལུ་ ལྷག་ཆད་མེད་པར་ ས་གནས་
ཁར་ཡང་ སའི་རྒྱ་ཚད་ཚུ་ ཁྲམ་ལར་དུ་ཡྫོད་
པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ནུག

དེ་ཅིག་གིས་ རང་སྫོའི་ཁྲམ་ཚུ་ དུས་མཐུན་བཟྫོ་
བ་ལྷྫོད་མ་ཚུགས་པར་འདུག ད་ལས་ཕར་ ས་
ཆ་བསྐྱར་འཇལ་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ ས་ཇོ་ཚུ་གིས་
ཟད་འགྲོ་བཏང་དགོཔ་ཨིན།

ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་གྱི་སྐོར་ལས་ བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་
ནང་ མི་དམངས་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཚུ་འབད་དེ་ཡྫོད་
རུང་
ཁྲམ་འཆང་མི་དག་པ་ཅིག་གིས་ ས་ཆ་
བསྐྱར་འཇལ་འབད་བ་འྫོང་མ་བཏུབ་པར་ ངང་
འཐེན་སྦེ་ལུས་ཡྫོད། ཁྲམ་འཆང་མི་གྲངས་༡༤༧

ཐིམ་ཁྲོམ་རྙིངམ་གྱི་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ་
ནང་ ས་འཇལ་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་༤ དང་ ས་
འཇལ་པ་༢༨ བརྩིས་ཏེ་ བསྫོམས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་
༣༢ ཀྱིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་གྱི་ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་༣ པ་དང་༤ པ་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡྫོདཔ།
སའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མ་དང་ སའི་
བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་གི་དགོས་མཁོ་དང་
བསྟུན་ སྤྱི་ལྫོ་༢༠༡༥ ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༥ ལུ་
དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ཡིག་ཚང་ལས་ སྡེ་ཚན་
གཅིག་གིས་ ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་ལུ་ ཁྲམ་
དང་ས་ཁྲ་དུས་མཐུན་བཟྫོ་ནིའི་དྫོན་ལས་
དགེ་
ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་གྱི་ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི
་༣ པ་ དང་༤ པའི་སྐོར་གསལ་ཞུ་འབད་ཡི།

ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་༣ པ་ནང་ཚུད་མི་
ཁྲམ་འཆང་མི་གྲངས་༣༧༢ ཀྱི་ ས་ཚན་གྲངས་
༣༩༩ ཡྫོདཔ་དང་ ས་གནས་ས་ཁོངས་༤ པ་
ནང་ ས་ཚན་གྲངས་༥༦༨ དེ་ཅིག་ཚུད་དེ་འདུག
དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་གྱི་
ས་གནས་ས་ཁོངས་
འཆར་གཞི་ཚུ་ཡང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་གི་ གཞི་

བཀོད་འཆར་གཞི་༢༠༡༤ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
བཟྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།
ས་ཆ་སྡེ་ཞིབ་ཀྱི་
ཐབས་ལམ་དེ་ འཆར་གཞི་གི་དྫོན་ལུ་ ལག་ཆ་
སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།
འཆར་གཞི་ནང་ལུ་
ལྷྫོད་ལམ་དང་ མཐུད་འབྲེལ་འགྲུལ་ལམ་ ཡར་
དྲག་གཏང་ནིའི་དྫོན་ལས་ ཁྲོམ་ལམ་དང་ ལམ་
གྱི་མཐུད་འབྲེལ་ཚུ་གི་
ཁ་གསལ་ཡང་ཚུད་དེ་
ཡྫོདཔ་ཨིན།
ཨིན་རུང་
ད་རེས་ཡྫོད་པའི་
བཟྫོ་རྩིག་དང་ ཁྱིམ་ཚུ་ མ་དཀྲོག་པར་ རང་
འཇགས་བཞག་སྟེ་འདུག
ཁྲོམ་སྡེ་ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་ཚུ་ཡང་
མི་དམངས་གྲོས་བསྟུན་རིམ་ཐེངས་ལེ་ཤ་འབད་
བའི་ཤུལ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་

འགོ་བཙུགས་ནུག

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་
ས་ཆ་ལྷག་ཆད་ཀྱི་གནད་དྫོན་
བསལ་ནིའི་བཅའ་ཡིག་དང་
སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༥
ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
ས་འཇལ་འགོ་འདྲེན་
འཐབས་ནུག
གོང་གི་གསལ་ཞུའི་སྐབས་ལུ་ དགེ་ལེགས་ཕུག་
གི་ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་དང་
ས་ཆ་
བཅད་མཚམས་བཀལ་ནིའི་དྫོན་ལུ་
ས་འཇལ་
སྡེ་ཚན་བཏང་སྟེ་
ཁ་གསལ་གྱི་
ས་འཇལ་
འབད་ནི་དང་
ལག་ཁྲམ་གསརཔ་སྫོད་ནིའི་
སྐོར་ལས་ཡང་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ས་གཞི།
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གནས་ཀྱི་གཞི་ཆགས་ལས་འགུལ་ འགོ་འབྱེད་མཛད་གནང་ཡྫོདཔ།
མི་དབང་རྒྱལ་ཚབ་འཇིགས་མེད་རྡྫོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་

མཆོག་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༡/༡༡/༢༠༡༥ ལུ་ ལྷུན་
རྩེ་

གནས་ཀྱི་གཞི་ཆགས་ལས་འགུལ་དེ་

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྫོ་ཆེའི་

མངའ་གསྫོལ་གྱི་དུས་སྫོན་དང་འབྲེལ་ཏེ་

གསེར་ཁྲི་

འགོ་

བྱེད་མཛད་གནང་ཡྫོདཔ་ད་ ལས་རིམ་དེ་ དཔལ་

མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་ དགུང་ལྫོ་༦༠
བཞེས་པའི་དུས་དྲན་བརྩི་སྲུང་གི་དྫོན་ལུ་ཡང་

དམིགས་ཏེ་ འགོ་འབྱེད་མཛད་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན།
ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་ སྒང་ཟུར་རྒེད་འྫོག་གི་ས་གནས་
གནས་ལུ་

གཞི་ཆགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ནང་གཙྫོ་བྫོ་

རང་ འཚྫོ་བའི་གནས་སངས་ ལ་ནྫོར་གཡག་ལུ་
བརྟེན་སྫོད་མི་དང་ ས་ཆ་མེད་མི་ མི་སེར་སྫོ་ནམ་

པ་ཚུ་གཞན་གྱི་ས་ཆ་བགོ་བཤའ་ཐྫོག་ཟ་སྫོད་འབད་
མི་ཚུ་གི་ དཀའ་ངལ་བསལ་ནི་ལུ་གཙྫོ་བྫོར་བཏྫོན་
ཡྫོདཔ་ཨིན། འ་ནི་མི་སེར་ཚུ་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་
གསྫོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་དང་
ཏྫོག་ལེན་ནིའི་དྫོན་ལུ་

ཤེས་རིག་གི་ཞབས་

ལམ་ཐག་རིང་སར་འགྱོ་

དགོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས།

གཞི་ཆགས་ལས་རིམ་དེ་

བྱིན་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་

གཞི་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན་དང་

གིས་ ཁོང་ཚུ་ལུ་ སྫོད་ཁྱིམ་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་རྐྱབ་
གཞན་ཡང་

མི་སྡེ་དཔལ་འབྫོར་གོང་འཕེལ་

གྱི་ཞབས་ཏྫོག་ཚུ་སྫོད་ཡྫོདཔ་ལས་

མི་ཚེ་

གསརཔ་འགོ་བཙུག་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།
ལས་རིམ་དེ་གི་འྫོག་ལུ་

འྫོག་༨ ཀྱི་ནང་ལས་

ཁེ་ཕན་ཐྫོབ་མི་ཚུ་
ངོས་

ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་གི་རྒེད་

ཁྱིམ་གུང་པ་༥༡ ཡྫོདཔ་

དང་ མི་རྫོབས་གྲངས་༣༧༣ དེ་ཅིག་ཡྫོདཔ་ཨིན།
ཁོང་ཚུ་ལུ་

ཁྱིམ་ས་དྲིས་མལ་༥༠

ཁྲམ་བཀོད་

དེ་བྱིན་ཡྫོདཔ་ད་ གཞན་མི་ ཟ་སྫོད་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ས་
ཆའི་སྐྱིད་སྡུག་འདི་

སྫོད་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་ལག་

ཁྱེར་ཐྫོག སྐྱིད་སྡུག་གནང་ཡྫོད། གཞི་ཆགས་ཀྱི་
ས་ཁོངས་རྒྱ་ཚད་

ཨེ་ཀར་༡༤༦.༩༩

ལས་འགུལ་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁྱིམ་རྐྱབ་ད་ རིག་

ར་རིག་པའི་སྫོན་རིགས་ཚུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་

དངུལ་ཀྲམ་༥༠,༠༠༠

དངུལ་གྱི་འྫོང་འབབ་བཟྫོ་དྫོན་ལུ་

བ་གསྫོ་སྐྱོང་

ལམ་སྫོལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐད་ཁར་

གནས་ཀྱི་

རལ་ཅན་གྱི་བཟྫོ་བྫོ་འཚྫོལ་ནི་དྫོན་ལུ་
དེ་ལས་

དང་

གླ་འཐུས་

ལྕགས་ཤྫོག་

ཤིང་ཆས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ཡྫོདཔ་ད་

ཁྱིམ་རེ་རེ་ལུ་ ཆུ་དུང་དང་ཆུའི་ཀ་ལི་ཡང་བཙུགས་
བྱིན་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

ལས་འགུལ་དེ་གི་འྫོག་ལུ་

ཆུ་ལི་ཀྲར་༢༠,༠༠༠ ཤྫོང་ཚུགས་པའི་ ཆུ་མཛྫོད་
ཁང་༣ བཟྫོ་བསྐྲུན་འབད་ནུག
དེ་མ་ཚད་

གནས་མི་སྡེ་སྫོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་དེ་

གཞི་ཆགས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ལས་

རྐང་ཐང་སྦེ་ལྷྫོད་

ཚུགས་པའི་ས་ཁར་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་ སྫོབ་ཁང་

རྒྱལ་པྫོའི་གཟིམ་དཔྫོན་ཡིག་ཚང་གིས་
འཛིན་འབད་ཡྫོད་མི་

མི་དབང་རྒྱལ་ཚབ་མཆོག་ལས་ ཁེ་ཕན་ཐྫོབ་མི་གཞི་ཆགས་པ་ཚུ་གིས་ ལག་ཁྲམ་ཞུ་བའི་བསྒང་།

དེ་ཅིག་

ཡྫོདཔ་ད་ ཁོང་ཁེ་ཕན་ཐྫོབ་མི་ཚུ་ལུ་ དཔྱ་སྙོམས་
ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༢.༨༩ རེ་ཐྫོབ་སྟེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

༣གྱི་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་དང་ སྤྱི་དྫོན་ཁང་བཅས་
བཟྫོ་སྐྲུན་དྫོན་ལུ་

ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་

གསྫོ་བའི་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་

ཡང་ གཞི་ཆགས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ལས་ ཐག་ཉེ་ས་
ལུ་འདུག

འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་གྱིས་

གཞི་བཙུགགས་འབད་དེ་ཡྫོདཔ་ད་
ལས་རིམ་ཐྫོག་

གློག་ཐག་ཨམ་

ཁྱིམ་གུང་ག་ར་ལུ་

གཞི་ཆགས་
གློག་མེ་

མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ཡང་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་

ཡྫོདཔ་མ་ཚད་

སྒོང་རྡྫོག་ཚྫོང་འབྲེལ་འཐབ་སེེ་

ཁང་ཚུ་ཡང་གཞི་བཙུགས་འབད་བྱིན་ནུག

གཡུས་ཚན་རྙིངམ་ནང་ཡྫོད་པའི་ ལྷ་ཁང་ཉམས་
བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་

གཞི་ཆགས་ལས་རིམ་འྫོག་ལུ་

འགོ་འདྲེན་འཐབས་ནུག

ལྷ་ཁང་ཉམས་བཅོས་

འབད་དགོ་པའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་ཡང་ སྐྱབས་ཞུ་
སའི་རྟེན་གྱི་མ་དྫོ་བར་ མི་སྡེ་སྫོ་སྫོ་ལས་ཨིན་མི་
ཁེ་ཕན་ཐྫོབ་མི་ཚུ་

གཅིག་མཐུན་དང་གཅིག་

སྒྲིལ་སྦེ་གནས་ཐབས་ལུ་ཡང་ཨིན་མས།

གཞི་ཆགས་ལས་རིམ་འགོ་ཐྫོག་ གཞི་བཙུགས་
འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ལས་འགུལ་ཁ་ཐུག་ལས་
ཁེ་ཕན་ཐྫོབ་མི་ཚུ་ལུ་

གནས་སྐབས་ཀྱི་སྫོད་

ལག་ཆ་

རང་སྫོའི་ཕ་ཡུལ་ལས་

ཁྱིམ་དང་

འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་
དེ་ལས་

སྫོ་ནམ་གྱི་

གཞི་ཆགས་ས་ཁོངས་ཚུན་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཚུ་བྱིན་ཡྫོདཔ་ཨིན། .

བྱིན་ནུག གཞི་ཆགས་ལས་རིམ་གྱིས་ ཀི་ལྫོ་མི་

གནས་ཀྱི་གཞི་ཆགས་ལས་རིམ་དེ་ སྤྱི་ལྫོ་༢༠༡༢

བཟྫོ་བསྐྲུན་འབད་ནུག

ཟླ་༦

ཀྲར་༤.༧

དེ་ཅིག་གི་

སྫོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཡང་

རྫོང་ཁག་སྫོ་ནམ་སེེ་ཚན་གྱིས་

སྫོ་ནམ་དང་ལྡུམ་

ཟླ་༦

པ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་
པའི་ནང་

སྤྱི་ལྫོ་༢༠༡༥

མཇུག་བསྡུ་ཡྫོདཔ་ད་

བསྫོམས་ཟད་འགྲོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༥༣.༨༦༩
དེ་ཅིག་ གནས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

བམ་ཚོན་༢པའི་ པར་ཐེངས་༤པ།

ཤོག་གྲངས་6

༄༅། ། སྨན་ལྗོངས་མངའ་འབངས་ཡྫོངས་ཀྱི་ཕན་བདེའི་དཔལ། །
སྤྱི་བྫོའི་གཙུག་གི་ཡིད་བཞིན་བསམ་འཕེལ་དབང་། །
མི་དབང་ཆོས་རྒྱལ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག །
སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་སྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པར་ཤྫོག །

དཔལ་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་ དགུང་ལྫོ་༦༠ བཞེས་པའི་དུས་སྫོན་ལུ་ ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་ལས་བྱེདཔ་
ཡྫོངས་ཀྱིས་ གུས་བཏུད་དང་སྨྫོན་འདེབས་འཕུལཝ་ཨིན།

མི་སྫོབས་གོང་འཕེལ་དང་འཛིན་སྐྱོང་།
སྤྱི་ལྫོ་༢༠༡༥ ཟླ༡༢ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་
དྲགོས་དྲུང་ཆེན་མཆོག་གིས་འབད་གནང་ཡི།
སྫོང་བརྡར།
སྤྱི་ལྫོ་༢༠༡༥ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༡༤ ལས་༡༩
ཚུན་ ནིའུ་དེ་ལི་ལུ་འབད་ རྒྱ་གར་གྱི་འཕྲུལ་རིག་
ལས་འཛིན་ ཨི་ཨེསི་ཨར་ཨའི་(Esri) གིས་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ArcGIS
Desktop
version 10.3.1 གི་སྫོང་བརྡར་ལས་རིམ་
ནང་ བཅའ་མར་གཏྫོགས་པར་ རྫོང་ཁག་དང་
དྲུང་ཁག་ དེ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་ཁག་ཚུ་ལས་ ས་
འཇལ་པ་༢༠ བཏང་ཡྫོད།
ཞི་གཡྫོག་ གཟེངས་བསྫོད་ཀྱི་རྟགས་མ་ཐྫོབ་མི་ཚུ་གི་པར།

ཞི་གཡྫོག་གཟེངས་བསྫོད་ཀྱི་རྟགས་མ།

ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་གི་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་
ལཱ་གཡྫོག་ནང་འཛུལ་ཏེ་ ལྫོ་ངོ་༡༠ དང་ ༢༠
དེ་ལས་ ༣༠ སྫོང་ཡྫོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཟངས་དང་
དངུལ་
དེ་ལས་
གསེར་གྱི་རྟགས་མ་ཚུ་
ལག་ཁྱེར་དང་སྦྲགས་ཐྫོབ་ཡྫོད།
ཡིག་ཚང་ནང་ལས་
ཟངས་ཀྱི་རྟགས་མ་ཐྫོབ་
མི་ལས་བྱེདཔ་༥ དང་ དངུལ་གྱི་རྟགས་མ་

ཐྫོབ་མི་༥ དེ་ལས་ ལྫོ་ངོ་༣༠ ལས་ལྷག་སྟེ་ཕག་
ཞུ་མི་ལུ་ གསེར་གྱི་རྟགས་མ་འཐྫོབ་མི་ ལས་
བྱེདཔ་༣ ཨིན་མས།
གཡྫོག་ནང་ལས་ལྫོ་གྲངས་ཚང་སྟེ་
དགོངས་
ཞུ་འགྱོ་མི་ མི་གྲངས་༦ ལུ་ མི་ཚེ་གཅིག་ཞི་
གཡྫོག་ནང་ཕག་ཞུ་ཡྫོད་པའི་
ངོས་འཛིན་ལུ་
རྟགས་མ་དང་ལག་ཁྱེར་ཚུ་གནང་ཡི། ཞི་གཡྫོག་
གཟེངས་བསྫོད་ཀྱི་རྟགས་མ་དང་ ལག་ཁྱེར་ཚུ་

དེ་བཟུམ་སྦེ་
ས་ཆ་ཐྫོ་བཀོད་འགོ་དཔྫོན་དང་
ས་ཁྲམ་ལས་རྫོགསཔ་༢༠ གིས་ རྒྱ་གར་ནིའུ་
དེ་ལི་ལུ་འབད་ སྤྱི་ལྫོ་༢༠༡༥ ཟླ་༡༢ པའི་
ཚེས་༢༣ ལས་༣༠ ཚུན་ ས་ཆ་བདག་སྐྱོང་དང་
འཛིན་སྐྱོང་གི་སྫོང་བརྡར་ལས་རིམ་ནང་ བཅའ་
མར་གཏྫོགས་པར་བཏང་ཡྫོད།
གོང་གི་སྫོང་བརྡར་ཁག་༢ ཆ་རང་ རྒྱ་གར་གཞུང་
གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐྫོག་ལས་ ཟད་འགྲོ་བཏང་
ཡྫོདཔ་ཨིན།

ས་གཞི།

རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་རིག་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛྫོམས།
ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་མངའ་འྫོག་གི་ ས་ཆ་རིག་པའི་
བརྡ་དྫོན་རིམ་ལུགས་འགོ་འདྲེན་ལྟེ་བ་གིས་ སྤྱི་
ཚེས་༡༥/༡༢/༢༠༡༥ ལུ་ ཉིནམ་གཅིག་གི་རིང་
ལུ་ འགོ་ཐྫོག་ རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་རིག་པའི་གྲོས་
བསྟུན་ཞལ་འཛྫོམས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབས་ཅི།
ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དྫོན་རིམ་ལུགས་ཀྱི་
རྒྱལ་
རབས་ནང་ལུ་ཚུད་པའི་ འབྲུག་གི་མི་རྗེ་བྫོན་ཆེན་
མཆོག་གིས་
གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛྫོམས་ནང་
འགོ་དང་པ་ དབུ་བཞུགས་མཛད་གནང་ཡྫོདཔ་
ཨིན། བྫོན་ཆེན་མཆོག་གིས་ འགོ་འབྱེད་རྟེན་
འབྲེལ་གྱི་གསུངས་བཤད་ནང་ ས་ཆ་རིག་པའི་
བརྡ་དྫོན་རིམ་ལུགས་འདི་ ལྫོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་
༡༢ བཟྫོ་ནིའི་དྫོན་ལས་ ག་ནི་བ་གལ་ཆེཝ་
ཅིག་ཨིན་ཟེར་གསུངས་གནང་ཡི།
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མི་རྗེ་བྫོན་ཆེན་མཆོག་གིས་ཞ ལ་འཛྫོམས་ནང་གསུངས་བཤད་གནང་བའི་བསྒང་།

སྤྱིར་རྒྱལ་ཁབ་ག་ར་ལུ་ ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དྫོན་
རིམ་ལུགས་འདི་ཁག་ཆེཝ་ཨིན་རུང་ འབྲུག་ལུ་
འབད་བ་ཅིན་
དང་པ་ལུ་
རྒྱལ་ཁབ་འདི་
མི་རྫོབས་ཆུང་བའི་ཁར་ མི་སེར་ཚུ་ ལ་དང་ལུང་
བརྒལ་ ཁ་གཏྫོར་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ས་
ཁྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་འཆར་གཞི་བཟྫོ་ནི་ལུ་དགོཔ་
དང་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཚད་ཅིག་ལས་མེད་མི་
འཐྫོན་སྐྱེད་དེ་
འཇོན་ཐངས་ཅན་སྦེ་ལག་ལེན་
འཐབ་ནིའི་དྫོན་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་འཆར་གཞི་
བརམ་ནི་འདི་ཁག་ཆེཝ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་གནང་
ཡི།

ད་རུང་ མི་སེར་སྫོ་ནམ་པ་ཚུ་ ཡར་སྐྱེད་གཏང་
ནིའི་དྫོན་ལུ་
སྫོ་ནམ་འཐྫོན་སྐྱེད་ཀྱི་སྤུས་ཚད་
ཡར་དྲག་གཏང་ཐྫོག་
ཟ་འཐུང་ཉེན་སྲུང་ར་
བརྟན་བཟྫོ་དགོ་པའི་དམིགས་དྫོན་ཚུ་འགྲུབ་ནི་
ཡང་ འཆར་གཞི་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་བརམས་མི་ལུ་
རག་ལས་ཟེར་གསུངས་གནང་ཡི།

འབྲུག་འདི་ སྔོ་ལྗང་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་སྦེ་
དུས་གཏན་ཀྱང་བཞག་དགོ་པ་ཅིན་
མ་འྫོངས་
པའི་འཆར་གཞི་ཚུ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ ལེགས་
ཤྫོམ་བཟྫོ་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེེ་ཟེར་གསུངས་ཡི།

གཞན་ཡང་ འབྲུག་ལུ་འཆར་གཞི་ལེགས་ཤྫོམ་
སྦེ་བཟྫོ་དགོ་པ་ཅིན་
ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དྫོན་
རིམ་ལུགས་འཇོན་དྲག་ཅན་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་
སྟེ་ ས་ཁྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་འཆར་གཞི་ལེགས་

རིམ་ལུགས་དེ་གིས་
ད་རེས་ཁམས་ཅིག་ཁར་
ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་ རྫོང་ཁག་ཁྲོམ་སྡེ་གསརཔ་
༡༦གི་
འཆར་གཞི་བཟྫོ་ནི་ལུ་ཡང་ལྷན་ཐབས་
འབྱུང་འྫོང་ཟེར་གསུངས་ཡི།

ཤྫོམ་བཟྫོ་.དགོཔ་འདུག་ཟེར་གསུངས་ཡི།
ད་རེས་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་
ཤེས་རིག་གཙུག་སྡེ་
དེ་ལས་
ལས་འཛིན་
ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚྫོགས་བཅས་བརྩིས་ཏེ་
ས་
ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དྫོན་རིམ་ལུགས་འགོ་འདྲེན་ལྟེ་བ་ན
ང་འཐུས་མི་༣༢ དེ་ཅིག་ཡྫོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་
ནང་ལུ་
ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དྫོན་རིམ་ལུགས་ཀྱི་
མཁས་མཆོག་༡༠༠ ལྷགཔ་ཅིག་ཡྫོད།
ཞལ་འཛྫོམས་ནང་ལུ་
སྤྱི་ཚྫོགས་དང་
རྒྱལ་
ཡྫོངས་ཚྫོགས་འདུ་གི་འཐུས་མི་ཚུ་
ནི་དར་
ལེནཌསི་
རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སྫོབ་སྡེ་གི་
མཁས་མཆོག་ཚུ་ དེ་ལས་ སྒེར་གྱི་ལས་སེེ་ཚུ་
གིས་བཅའ་མར་གཏྫོགས་ཡྫོད།
ལས་རིམ་དེ་
འབྲུག་རྒྱུ་ནྫོར་གཞི་བཟུང་དང་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་
ཚད་ཀྱི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡྫོདཔ་ཨིན།

བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ཐེངས་༢ པ་མཇུག་བསྡུ་ཡྫོདཔ།
རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ་ཐེངས་༢
པ་དེ་ སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་ཤུལ་ལས་ བུམ་ཐང་
རྫོང་ཁག་ནང་མཇུག་བསྡུ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
ས་འཇལ་སྫོང་བརྡར་འབད་ཡྫོད་མི་ བསན་སྲུང་
དམག་མི་དང་ ས་འཇལ་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་ཚུ་
བསྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ་ཐེངས་༢ པ་ནང་ བཅའ་
མར་གཏྫོགས་ཡྫོད། སྡེ་ཚན་དེ་གིས་ བསྐྱར་
འཇལ་ཐེངས་༡
པའི་སྐབས་
ངང་འཐེན་
ལུས་ཡྫོད་མི་བྲེལ་གནད་ཚུ་དང་
ས་ཇོ་མ་འྫོང་

མི་ དེ་ལས་ བཀའ་ཤྫོག་གི་ས་ཆ་ཚུ་བདེན་
དཔྱད་འབད་དེ་མཇུག་བསྡུ་ཡྫོད།
ཡྫོངས་བསྫོམས་ བཀའ་ཤྫོག་གི་ས་ཆ་འཆང་མི་
༡༤༨ ཀྱི་ སའི་རྒྱ་ཚད་བདེན་དཔྱད་འབད་ཚར༌
ཡྫོདཔ་ལས་ ས་ཐེབས་ཨེ་ཀར་༩.༧༥༣ དེ་ཅིག་
བཏྫོགས་ཏེ་
རང་འཇགས་གཞུང་ས་སྦེ་བཏྫོན་
ཡྫོདཔ་ཨིན།
ངང་འཐེན་ཡྫོད་པའི་ས་ཁྲམ་ཚུ་
ཡང་དུས་མཐུན་བཟྫོ་ཡྫོདཔ་ད་
ས་ཆའི་རྫོད་
བསན་སྲུང་དམག་ཅིག་གིས་ས་འཇལ་འབད་བའི་བསྒང་།
ཉོགས་ཡྫོད་མི་ཚུ་ཡང་བསལ་ཚུགས་ནུག

བམ་ཚོན་༢པའི་ པར་ཐེངས་༤པ།
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གཅིག་སྒྲིལ་སྫོབ་སྫོང་ལས་རིམ་ནང་བཅའ་མར་གཏྫོགས་མི་ཚུའི་ པར་གྱི་མཐྫོང་སྣང་།

གཅིག་སྒྲིལ་སྫོབ་སྫོང་་ནང་

བཅའ་མར་གཏྫོགསམི་ཤྫོ་ཐེངས་༧པ།

སྡེ་ཚན་འགོ་ཁྲིདཔ་: བསྫོད་ནམས་དྫོན་གྲུབ།

ས་འཇལ་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་གཙྫོ་འཛིན་འྫོགམ།

གཅིག་སྒྲིལ་སྫོབ་སྫོང་་ནང་

བཅའ་མར་གཏྫོགས་མི་ཤྫོ་ཐེངས་༨པ།

སྡེ་ཚན་འགོ་ཁྲིདཔ་: རྟ་མགྲིན་དབང་རྒྱལ།
མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔྫོན་གཙྫོ་འཛིན་འྫོགམ།

གཅིག་སྒྲིལ་སྫོབ་སྫོང་་ནང་བཅའ་མར་གཏྫོགས་མི
་ཤྫོ་ཐེངས་༩པ།

སྡེ་ཚན་འགོ་ཁྲིདཔ་: ཆོས་སྐྱིད་ལ།

ས་འཇལ་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་གོངམ།

ས་གཞི།
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ངོ་རྐྱང་གི་དྲན་སྣང་།

བྲིས་མི་: བཀྲིས་དཔལ་སྒྲོན།
ས་འཇལ་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན།(སྐད་བསྒྱུར་འབད་ཡྫོདཔ།)

ང་གིས་ནཱ་ལས་མར་ ངེ་སེམས་ཁ་ལས་དུས་ནམ་
ཡང་ བརྗེད་མ་བཏུབ་པའི་ཁར་
མནྫོ་བསམ་
བཏངམ་ད་ སྫོ་བ་ཡྫོད་པའི་ དཀའ་སྡུག་ཚུ་ཡང་
དྲན་ཚུགས་མི་ བཀྲིས་དགའ་ཚལ་གྱི་ གཅིག་
སྒྲིལ་སྫོང་བརྡར་ལས་རིམ་ནང་བཅའ་མར་གཏྫོགས་
ཡྫོད་པའི་ཉམས་མྫོང་ཚྫོར་སྣང་ཚུ་བྲིས་ཡྫོད།
ཧེ་མ་རང་ ངེ་མིང་འདི་ གཅིག་སྒྲིལ་སྫོང་བརྡར་
ཤྫོ་ཐེངས་༦ པ་ནང་ཚུད་ནུག དེ་བསྒང་ ང་བཅས་
ག་ར་ འཇིགས་སྣང་གི་ཚྫོར་བ་དང་ ཚ་གྱང་ཡང་
ལང་ཡི།
སྤྱི་ལྫོ་༢༠༡༥ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༢༩ ལུ་ ཡིག་
ཚང་གི་གདྫོང་ཁར་འཛྫོམས་ཞིནམ་ལས་ ཆུ་ཚྫོད་༡
ལུ་ སེམས་མ་དགའཝ་བཞིན་དུ་ སྣུམ་འཁོར་
ཧའི་ལེགསི་དཀརཔྫོ་ཅིག་ནང་འཛུལ་འགྱོ་བའི་ཤུལ་
ལུ་ ཕྱི་རུ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ ས་སྨུག་སྤུབ་པའི་
རབ་རིབ་ཅན་གྱི་ས་གནས་ སྫོང་བརྡར་འབད་སའི་
ལྟེ་བ་ནང་ ལམ་གྱི་མཐའམ་བདའ་སྟེ་ དར་ཤིང་
ཕར་ཡྫོད་པའི་ཁར་ སྫོབ་སྫོང་གནང་མི་འགོ་དཔྫོན་
ཚུ་གིས་ ཇ་དང་ཁ་ཟས་སྦྲགས་ཏེ་ བསུ་ལེན་
འབད་ཡི།
དེ་ཁར་ལྷྫོད་པའི་ཤུལ་ལུ་ ང་བཅས་
སྫོང་བརྡར་པ་ཚུ་ བདུན་ཕྲག་༣ སྫོད་སའི་ཉལ་
ཁང་ཚུ་བགོ་བཀྲམ་གནང་ཞིནམ་ལས་ ཕྱི་རུ་ལྫོ་ཟ་
བར་ རང་བབས་ཀྱི་གོ་ལ་གྱོན་ཤྫོག་ཟེར་ བཀའ་
རྒྱ་གནང་ཡི།
ང་བཅས་ཚུ་ རེས་གཟའ་ཟླཝ་༡ པམ་འདི་ ས་
གནས་ཁའི་གནས་སངས་ཚུ་དང་
སྫོང་བརྡར་
འབད་སའི་ཐང་ དེ་ལས་ ས་ཁོངས་གཞན་ཚུ་གི་
གོམས་འདྲིས་སྫོབ་སྫོང་འབད་དེ་མཇུག་བསྡུ་ཡི།
ཉིནམ་༢ པ་ རེས་གཟའ་ མིག་དམར་ལུ་སྫོབ་
སྫོང་དང་པ་རང་ དམག་སྫོང་དང་ མཚན་ཆ་ལག་
ལེན་གྱི་སྫོང་བརྡར་འབད་ཡི།
ང་བཅས་ སྫོང་བརྡར་པ་ཚུ་ ཁྲིམས་སྲུང་གཞི་
བཙུགས་ཀྱི་ཉིནམ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་བའི་དུས་སྫོན་གཟའ་

ལྷག་པ་ལུ་ཕྫོགཔ་ལས་ བཅའ་མར་གཏྫོགས་ནི་
གོ་སྐབས་ཐྫོབ་ལས་སྐལ་བ་བཟང་ཡི།
ཕྫོ་རྒྱ་ཆ་
ཁྱབ་ལག་རལ་བྫོ་ལི་བྫོལ་རྩེ་
བུམྫོ་ཚུ་གིས་
ལདམྫོ་བལ་སྟེ་དགའ་སྫོ་བྱུང་ཡི། ཕྱི་རུ་ཁམས་ལུ་
ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་ ཨམ་ཚུ་དང་ སྫོབ་གྲྭའི་
སྫོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ རང་ལུགས་ཀྱི་ལདམྫོ་ཚུ་སྫོན་
ཡི།
སྫོབ་སྫོང་ངོ་མ་རང་
རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ལས་
འགོ་བཙུགས་ཡྫོདཔ་ད་ དེ་གི་དྲྫོ་པ་ ཆུ་ཚྫོད་༤
ལུ་ ལྫོང་སྟེ་ ལུས་སྫོང་དྫོན་ལུ་ ཆུ་ཚྫོད་༦ ལས་
གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་ དམག་སྫོང་དང་ མཚྫོན་ཆའི་
སྫོང་བརྡར་འབད་ཡི།
ཕྱི་ཁའི་སྫོང་བརྡར་ཚུ་གི་
བར་ན་ སྫོབ་ཁང་ནང་ནའི་ སྫོབ་སྫོང་ཆོས་ཚན་
ཚུ་ཡང་བཅའ་མར་གཏྫོགས་ཅི།
དུས་ཡུན་སྐར་
མ་༥ གི་ནང་འཁོད་ལུ་སྫོབ་སྫོང་ ཁག་རེ་རེ་ལུ་
སྒྲིག་གོ་སྫོ་སྫོ་རེ་གྱོན་ཚར་དགོ་ནི་དེ་ གདྫོང་ལེན་
ཆེ་ཤྫོས་རང་ཨིན་མས།
ཉིནམ་༣གྱི་རིང་ལུ་ སྫོབ་སྫོན་པ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
གཅིག་མཚུངས་སྦེ་འབད་མ་ཚུགས་མི་ལུ་ ལུས་
སྫོང་ཐེབས་འབད་དགོ་ནི་དེ་གིས་ སྫོང་བརྡར་དེ་སྫོ་
བ་ཅན་ཅིག་སྦེ་མཐྫོང་ཡི།
སྫོང་བརྡར་དུས་ཚྫོད་དེ་ མགྱོགས་པར་རྫོགས་ནི་
མེད་རུང་ བདུན་ཕྲག་༡ པ་དེ་ ག་དེ་སྦེ་མཇུག་
བསྡུ་ཡི་ག་རང་མ་ཚྫོར་བར་རྫོགས་སྫོ་ནུག སྫོབ་
སྫོན་པ་ཚུ་གིས་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་རང་ བདུན་
ཕྲག་༢ པ་དང་༣ པ་ཡང་
འཇམ་ཏྫོང་ཏྫོ་སྦེ་
རང་རྫོགས་སྫོ་ནུག
བདུན་ཕྲག་༣ གྱི་སྫོང་བརྡར་ལས་རིམ་དེ་ མཇུག་
རང་ ཁས་ལེན་དམ་བཅའི་ལས་རིམ་གྱིས་འབད་
མཇུག་བསྡུ་ཡི།
བཀྲིས་དགའ་ཚལ་གྱི་ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་ ད་རེས་འབད་
བ་ཅིན་ བདུན་ཕྲག་༣ གྱི་སྫོང་བརྡར་དེ་ བཤད་
ཐྫོ་བཏངམ་ད་ བགའ་ཚུགས་པའི་ཁར་ དཀའ་
སྡུག་ཚུ་ཡང་དྲན་ཚུགས་པའི་གཏམ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཡྫོ
ད།
ད་ལྫོ་མནྫོ་བསམ་བཏངམ་ད་ ཧེ་མ་ ང་གཟུགས་
ཞན་ཁོག་དང་ ནད་གཞི་ཅན་ཨིན་ཟེར་མནྫོ་མི་ཚུ་
ག་ར་ སྫོང་བརྡར་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ འཛྫོལ་
བ་ཨིན་མས་ཟེར་ཧ་གོ་ཡི། ང་གིས་ ང་རང་ལུ་
ཧེ་མ་ མ་མཐྫོང་བའི་སྫོབས་ཤུགས་དང་ ནུས་པ་

ཡྫོདཔ་ཤེས་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ལས་སྣ་ག་ཅི་རང་
ཨིན་རུང་ ར་ལས་རང་ རྒྱབ་བཤུད་མེད་པར་
བཅའ་མར་གཏྫོགས་ཚུགས་ཅི། ང་གིས་ ཁོང་ཆ་
རྫོགས་༣༤ དང་མཉམ་ སྫོང་བརྡར་འབད་ཚུགས་
མི་ལུ་
ང་རང་ལུ་བལ་སྟེ་
ཡིད་ཆེས་བྱུང་ཡི།
ང་གིས་ཤེས་ སྫོང་བརྡར་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལ་
ལུ་ཕྫོཝ་སྫོམ་ཡྫོད་མི་ཚུ་
ཆུང་ཀུ་འགྱོ་ཡྫོདཔ་མ་
ཚད་ ལྗིད་ཚད་ཡང་མར་བབས་སྫོང་ཡྫོདཔ་ཨིན།
སྫོང་བརྡར་མ་འབད་བ་ཅིན་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལུས་
སྫོང་འབད་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཡང་མ་འཐྫོབ་འྫོང་ཟེར་
མནྫོ་མས།
དམག་སྫོང་ དྲིལ(Drill)་དེ་ ངེའི་ཨ་རྟག་གི་
ལས་རིམ་དགའ་ཤྫོས་ཅིག་ཨིན། ངེའི་ སེམས་ཁ་
ལས་བརྗེད་མ་བཏུབ་གཞན་ཡང་ དམག་གོ་དང་
སྒྲིག་གོ་ནང་སྫོདཔ་ད་ སྒྲིག་ཁྲིམས་འབད་ཆོགཔ་
དང་ མ་ཆོགཔ་གི་སྐོར་ལས་ཡང་ཨིན། དམག་
མི་ནང་ལུ་ ག་ཧེ་མ་འཛུལ་མི་ལུ་བརྩི་མཐྫོང་བསྐྱེད་
དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་བའི་སྐོར་ལས་ ཤེས་ཚུགས་ཅི།
སྫོང་བརྡར་གི་སྐབས་ལུ་
ཁག་ཆེ་ཤྫོས་རང་
མཚྫོན་ཆ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ལྷབ་
སྟེ དངོས་སུ་དཀྲོགས་ནིའི་གོ་སྐབས་ཐྫོབ་མི་ལུ་
ཁ་རྗེ་བཟང་ནུག་ཟེར་མནྫོ་མས། ང་བཅས་བུམྫོ་ཚུ་
འཕྲལ་འཕྲལ་བགའ་ སྐབས་སྐབས་སྔུ་སྟེ་ ལཱ་
ཁག་བཏང་ཡྫོད་རུང་ ང་གིས་ གནས་སངས་རྩུབ་
དྲག་ག་ཅི་བཟུམ་ར་འཐྫོན་རུང་
སྫོང་བརྡར་ལུ་
མ་དགའཝ་ར་ལས་མ་བསྐྱེད།
ངེ་གཟུགས་འདི་
སྒྲིང་སྒྲིང་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ག་གིས་ཡང་ཕམ་གཏང་
མ་ཚུགས་པའི་ཚྫོར་སྣར་ཡང་བྱུང་ཡི།
ནམ་ར་
འབད་རུང་ ཕུན་ཚྫོགས་གླིང་ལུ་འགྱོ་བའི་སྐབས་
གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་
སྫོང་བརྡར་པ་སྡེ་ཚན་སྦེ
ཀི་ལྫོ་མི་ཀྲར་༢༥ གི་ ཐག་རིང་ལམ་འགྲུལ་
འབད་འབདཝ་དེ་ ངེ་སེམས་ཁར་དྲན་ནི་མས།
མཇུག་རང་ ངེའི་མཉམ་རྫོགས་གཅིག་སྒྲིལ་སྫོབ་
སྫོང་མ་འབད་བ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ལུ་
སྫོང་བརྡར་དེ་གོ་
སྐབས་བཟུམ་སྦེ་ལེན་གནང་ ཁྱེད་ཚུ་གིས་ སྫོང་
བརྡར་དེ་ལུ་ དགའ་རང་དགའ་འྫོང་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་
འབྲེལ་ ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱི་དྲག་ཤྫོས་དྲུང་མཆོག་
དང་
རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་
བཀྲིས་དགའ་ཚལ་ལུ་
དེ་བཟུམ་གྱི་སྫོང་བརྡར་
ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་མཛད་གནང་མི་ལུ་ བསམ་
བརྗོད་ལས་འདས་པའི་ བཀྲིན་དགའ་ཚྫོར་ཞུ་ནི་
ཨིན་ལགས།

བམ་ཚོན་༢པའི་ པར་ཐེངས་༤པ།
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ཨཔ་ཝང་འབྲུག་རྒྱལ་གྱི་ པར་སྲུང་།
ཨཔ་ཝང་འབྲུག་རྒྱལ་གིས་
སྣུམ་འཁོར་ལམ་གྱི་མཐའ་མ་ལུ་
སྫོད་ཁྱིམ་རྐྱབ་པའི་བསྒང་
སྣུམ་འཁོར་ནང་ལམ་འགྲུལ་
འབད་མི་ཅིག་གིས་སབ་མས་་་

དབའི་ ཨཔ་ཝངའབྲུག་རྒྱལ་
ཁྱོད་་འ་ནཱ་ག་ཅི་འབདཝ་སྨྫོ?

ལམ་འགྲུལ་པ་གིས་ ཨཔ་
ཝང་འབྲུག་རྒྱལ་ལུ་ ལམ་

སྦུག་ལས་ཕིཊི་༥༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་

ང་ ནཱ་ལུ་ ཁྱིམ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ རྐྱབ་དྫོ།

ཨཔ་ཝང་འབྲུག་རྒྱལ་གྱིས་
ཁོ་ལུ་ཁྱིམ་རྐྱབ་ཆོག་པའི་གནང་བ་
རྒེད་འྫོག་ཡིག་ཚང་ལས་
ཐྫོབ་ཡྫོད་ཟེར་
གདྫོང་ལེན་འབད་བའི་སྐབས།

ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱིམ་འདི་ ལམ་སྦུག་ལས་ཕིཊི་༥༠
གི་ནང་འཁོད་ཚུད་དྫོ་བཟུམ་མཐྫོང་མས་མ་ཡ།

ང་ལུ་ ཁྱིམ་རྐྱབ་ཆོག་པའི་
གནང་བ་རྒེད་འྫོག་ཡིག་ལས་ཐྫོབ་ཡྫོད།

བཟྫོ་རྩིག་དང་ གཞན་ག་ཅི་ཡང་
རྐྱབ་མི་ཆོག་ཟེར་སབ་ད།

དེ་འབདཝ་ད་ ཁྱོད་ལུ་ ལམ་གྱི་ཐྫོབ་དབང་
ནང་ཁྱིམ་རྐྱབ་ཆོག་པའི་གནང་འདི་མ་འཐྫོབ་འྫོང་ས།

ལམ་འགྲུལ་པ་གིས་
ལམ་གྱི་ཐྫོབ་དབང་ནང་ཁྱིམ་རྐྱབ་ནི་
དེ་ ཁྲིམས་འགལ་ཨིན་ཟེར་
ཁྱོད་ཀྱིས་ མ་ཤེས་ག་ ལམ་གྱི་ཐྫོབ་དབང་ནང་
ཁྱིམ་རྐྱབ་མི་ཆོག་ཟེར?

ཤུལ་ལས་ བ་སབས་མ་བདེཝ་ཚུ་མི་
འཐྫོན་ནིའི་དྫོན་ལུ་ ད་ལྫོ་ལས་རང་
ལམ་གྱི་ཐྫོབ་དབང་ནང་ ཁྱིམ་རྐྱབ་ནི་
བཤྫོལ་བཞག་ཟེར་ ཨཔ་ཝང་འབྲུག་
རྒྱལ་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་པ་གིས་སབ་
མས།

ཁྱོད་ཀྱི་འབདན་ ངེ་ཁྱིམ་འདི་ ལམ་གྱི་ཐྫོབ་
དབང་ནང་འཁོད་ ག་དེམ་ཅི་ཚུད་དྫོ་ཟཟུམ་འདུག་ག?

ང་གིས་ བལ་བ་ཅིན་ ཁྱིམ་ཕྱེད་ཀ་ཅིག་
ཚུད་སྫོངམ་བཟུམ་མཐྫོང་མས།

འཁོར་ལམ་སྦུག་ལས་ ཕིཊི་༥༠འི་ ནང་འཁོད་ ཁྱིམ་དང་ བཟྫོ་རྩིག་ཚུ་རྐྱབ་མ་གནང་།

ཨཔ་ཝང་འབྲུག་རྒྱལ་ལུ་སབ་མས།

ཆུའི་མཐའམ་ལས་ མི་ཀྲར་༣༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཁྱིམ་རྐྱབ་ནི་མི་འྫོང་།

འ་ནི་ ཨཔ་ཝང་འབྲུག་རྒྱལ་གྱི་པར་
སྲུང་འདི་གིས་ ལམ་གྱི་ཐྫོབ་དབང་
ལས་ཕིཊི་༥༠དང་ ཆུའི་མཐའམ་ལས་
མི་ཀྲར་༣༠ ནང་འཁོད་ ཁྱིམ་དང་
བཟྫོ་རྩིག་ཚུ་རྐྱབ་མི་ཆོག་ཟེར་གོ་བ་བརྡ་
སྫོད་འབདཝ་ཨིན།

ས་གཞི།

ཤོག་གྲངས་11

འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་བཟྫོ་རིག་མཐྫོ་རིམ་སྫོབ་གྲྭ་དང་གཅིག་ཁར་ མཁས་རིག་བརྗེ་སྫོར།
སྤྱི་ལྫོ་༢༠༡༤ གི་ ལྫོ་ཕྱེད་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་
འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་བཟྫོ་རིག་མཐྫོ་རིམ་སྫོབ་གྲྭ་
ནང་
ས་འཇལ་
ཌིབ་ལྫོ་མའི་སྫོང་བརྡར་
གསརཔ་གི་སྫོབ་ཚན་ཅིག་འགོ་བཙུགས་ནུག
རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་དང་ འཇིགས་མེད་
རྣམ་རྒྱལ་བཟྫོ་རིག་མཐྫོ་རིམ་སྫོབ་གྲྭ་གི་བར་ན་
ས་འཇལ་ནང་འཕྲུལ་རིག་མཁས་མཆོག་གི་རྒྱབ་
སྐྱོར་འབད་ནི་ལུ་
གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གུར་
མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡྫོདཔ་ཨིན། ས་འཇལ་སྫོང་
བརྡར་པ་ལྫོ་ངོ་༢ པ་ལུ་ སྫོབ་སྫོན་འབད་ནིའི་
དྫོན་ལས་
ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་
ལེགས་སར་བ་མགྱོནམ་སྦེ་འབྫོ་ཡྫོདཔ་བཞིན་དུ་
ས་འཇལ་མཁས་མཆོག་ཆོས་སྐྱིད་འཁོར་ལྫོ་དང་
ས་འཇལ་འགན་རྫོགས་
སྤེན་བུ་ཚེ་རིང་གཉིས་
སྤྱི་ཚེ་ ༢/༡༠/༢༠༡༥ ལུ་ ཚྫོགས་མི་ ཡིག་ཚང་
ནང་འཁོད་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་ཞལ་འཛྫོམས་ཐེངས་༨
པ་ལར་ མི་ངོམ་༢ བཏང་ཡྫོད། ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་
མཐྫོ་རིམ་སྫོབ་གྲྭ་དེ་ནང་ སྤྱི་ལྫོ་༢༠༡༥ ཟླ་༡༠
པའི་ཚེས་༡༧
ལས་ཟླ་༡༡
པའི་ཚེས་༢༩
ཚུན་སྫོབ་སྫོན་འབད་ཡྫོདཔ་ཨིན།

སྫོང་བརྡར་པ་ཚུ་གིས་
GNSS

ལཱ་འབད་བའི་བསྒང་།

བདུན་ཕྲག་རེ་ལུ་ ཁོང་༢ གིས་ མཐུན་ཚན་༩
ལས་༡༣ གྱི་བར་ སྫོབ་སྫོན་འབད་ཡྫོདཔ་ད་
དེ་སྐབས་ལུ་
ཇི་ཨེན་ཨེས་ཨེས་(GNSS)དང་
པར་ལེན་ཆགས་རབས་(photogrammetry)
དེ་ལས་ རྒྱང་རིང་ཤེ ས་ཚྫོར་(Remote Sensing) དེ་ལས་ ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དྫོན་རིམ་
ལུགས་(GIS)ཚུ་གི་རྣམ་གཞག་དང་ ལག་ལེན་

གོ་ལ་ཁྲོམ་ནང་སྫོད་མི་ཚུ་ལུ་ ལག་ཁྲམ་གསརཔ་ཐྫོབ་ཡྫོདཔ།
སྤྱི་ཚེས་༧/༡༢/༢༠༡༥ལུ་
གིས་

བསམ་རྩེ་རྫོང་བདག་

བཀྲིས་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་

ཁར་སྫོད་མི་ཚུ་ལུ་

གོ་ལ་ཁྲོམ་

ལག་ཁྲམ་གསརཔ་བརྩིས་

སྙན་ཞུ་འབད་མི་: བསམ་རྩེ་རྫོང་ཁག་གི་
ས་ཁྲམ་འགོ་་དཔྫོན་ ཕུརཔ་འཕྲིན་ལས།

ཡྫོདཔ་ད་ ལྷག་ལུས་ལག་ཁྲམ་ཚུ་ ཚེ་འདས་
ཀྱི་མིང་ཐྫོག་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ དུས་མཐུན་

མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་ལུ་ ཚད་མེད་ཀྱི་

གོ་ལ་ཁྲོམ་ནང་

ལྷད་མེད་ཀྱི་སྒྒཽ་ལས་ར་བ་༣

བཀྲིན་དགའ་ཚྫོར་བསམ་ཡྫོདཔ་ད་

ཁྲམ་འཆང་མི་བསྫོམས་༦༢

ཡྫོད་ས་ལས་ རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱིས་

ཀྱི་བྲེལ་གནད་༧༡

བསྡུར་འབད་ནིའི་དྫོན་ལུ་

ཅིག་བསལ་ཚུགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ཞལ་འཛྫོམས་ཅིག་

ལག་ཁྲམ་རྐྱངམ་ཅིག་གནང་

བདག་གིས་གསུངས་གནང་ནུག

འབད་ ངང་འཐེན་ཡྫོད་པའི་ ས་ཚབ་དང་ ས་ཆ་

བརྗེ་སྫོར་ དེ་ལས་ སའི་འཛིང་ཉོགས་གུར་ གྲོས་

གི་

གོ་ལ་ཁྲོམ་ཁར་སྫོད་མི་ཚུ་གིས་བཤད་མི་ནང་

ཚྫོགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ཕུན་ཚྫོགས་གླིང་ལུ་

ས་ཇོ་༤༩

ཁྲམ་ཐྫོབ་མི་ཚུ་ ཁ་རྗེ་ཅན་ཨིན་མས་ཟེར་ རྗོང་

སྤྱི་ལྫོ་༢༠༡༥ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༣ ལས་༥ ཚུན་
གྱི་རིང་

ས་འཇལ་ ཌིབ་ལྫོམའི་སྫོང་བརྡར་ཤྫོ་ཐེངས་ ༡
པ་ནང་ བུམྫོ་༡༠ དང་ བུཚ་༢༥ བརྩིས་ཏེ་
བསྫོམས་ཀྱི་
སྫོར་བརྡར་པ་༣༥
ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

བཟྫོ་བའི་བསྒང་་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ཕུན་ཚྫོགས་གླིང་ལུ་ ཞལ་འཛྫོམས་ཚྫོགས་ཡྫོདཔ།
ཉིནམ་གྲངས་༣

གྱི་སྐོར་ལས་སྫོན་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

སྫོད་གནང་ནུག མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྫོ་ཆེ་
ཞབས་ལས་ སའི་སྐྱིད་སྡུག་གནང་མི་དེ་ ལག་

བསམ་རྩེ་རྫོང་བདག་གིས་ ས་ཇོ་ཚུ་ལུ་ ལག་ཁྲམ་རྩིས་སྫོད་པའི་བསྒང་།

ལ་རྟྫོག་གི་དྫོན་ལུ་་

ཉིནམ་༣གྱི་ཞལ་འཛྫོམས་

མཇུག་བསྡུ་བའི་གྲུབ་འབྲས་ལུ་བརྟེན་
དྫོན་༩༨

དེ་ལས་

དང་

ས་ཚབ་

བརྗེ་སྫོར་གྱི་གནད་

སའི་འཛིང་ཉོགས་༡༨

དེ་

ལུ་

ཟེར་བའི་ཁས་བངས་ཡང་ཕུལ་ནུག

དད་དམ་

ཕག་ཞུ་ནི་

རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱི་འགོ་དཔྫོན་ཚུ་
ཕུན་ཚྫོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གི་འགོ་དཔྫོན་ཚུ་དང་
གཅིག་ཁར་ཡང་

ཁྲོམ་གྱི་ས་ཆའི་བྲེལ་གནད་

ཚྫོགས་ཡྫོདཔ་ད་

གནད་དྫོན་ལ་ལུ་ཅིག་ཞལ་

ཚུ་

བསལ་ཐབས་ལུ་ཞལ་འཛྫོམས་ཅིག་

འཛྫོམས་དེ་ནང་རང་བསལ་ཚུགས་ནུག

ཁྱོད་རའི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་མཁྱེན་གནང་།
འབྲུག་གི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་སྤྱི་ལྫོ་༢༠༠༧ ཅན་མ།
ས་ཁྲམ་གྱི་ཐྫོ་ཡིག་ལུ་ལ་སྫོད་འབད་ཐངས།

དྫོན་ཚན་༥༢:: ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་དང་ དབང་ཚད་སྫོད་པའི་ངོ་ཚབ་ལས་སྡེ་ དེ་ལས་ རྒེད་འྫོག་དང་རྫོང་ཁག་ ཡངན་
ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་གིས་དབང་ཚད་སྫོད་པའི་འགོ་དཔྫོན་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་
རིམ་ལུགས་དང་ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ཐྫོ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ལ་སྫོད་འབད་ཆོག
དྫོན་ཚན་༥༣:

ཁྲམ་འཆང་མི་

ཡངན་

དེ་གིས་

དབང་ཚད་སྫོད་པའི་མི་ངོ་ཅིག་གིས་

ཁྲམ་དང་ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཐྫོ་ཡིག་གི་

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ལྷན་

ལྟེ་བའི་གནས་སྡུད་

ཁོ་རའི་ས་ཆ་དང་ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ཐྫོ་ཡིག་

ལྷན་ཚྫོགས་

ཡིག་ཚང་གིས་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་མི་ལུ་ ལ་སྫོད་འབད་ཆོག
དྫོན་ཚན་༥༤:

གཞུང་གིས་བཀག་ཆ་ཅན་སྦེ་གྲོས་ཐག་བཅད་མི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ཨིན་ན་མ་གཏྫོགས་

དེའི་དབང་ཚད་སྫོད་པའི་མི་ངོ་གིས་

དེ་མིན་

གཤམ་གསལ་ཡིག་ཐྫོག་གི་ཞུ་བསྐུལ་ལྷྫོད་པའི་སྐབས་ལུ་

ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་

ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་

དེའི་དབང་ཚད་སྒཽད་པའི་ལས་སྡེ་གིས་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་མི་ ཁྲམ་དང་ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ཐྫོ་ཡིག་ལུ་ལ་བཅུག་དགོཔ་འདི་ཡང:

ཡངན་

ཡངན་

ཀ) ཁྲམ་འཆང་མི་ ཡངན་ དེ་གིས་ དབང་ཚད་སྫོད་པའི་མི་ངོ་གིས་ ས་ཆའི་དྫོན་ལུ།
ཁ) ཁྲམ་ནང་ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ས་ཆའི་འཆང་སྫོད་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ མི་ངོ་ཅིག

དྫོན་ཚན་༥༥:

ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ མི་དམངས་ཀྱི་མཐའ་དྫོན་ལུ་ ས་ཆའི་ཐྫོ་ཡིག་ཚུ་ལ་སྫོད་དང་ བཀོལ་སྫོད་
འབད་བཅུག་དགོ།

༡

“ལས་འཛིན་”

ངེས་ཚིག་མཁྱེན་དགོཔ།

ཟེར་མི་འདི་འབྲུགགི་ཚྫོང་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་འྫོག་ལུ་ཐྫོ་བཀོད་འབད་བའི་

མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་གི་བདག་དབང་ལུ་ཡྫོད་པའི་ལས་འཛིན་གང་རུང་དང་

གཞུང་

ཡངན་

སྒེར་གྱི་

དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྲིམས་ཚུ་གི་འྫོག་ལུ་གཞི་བཙུགས་

འབད་བའི་ལས་འཛིན་གང་རུང་ལུ་གོ།
༢ “རྒྱལ་བརྒྱུད་རིང་ལུགས་ཀྱི་མཚན་ཐྫོག་ས་ཆ་” ཟེར་མི་འདི་ འྫོས་འབབ་ཡྫོད་པའི་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་རྒྱལ་བརྒྱུད་རིང་ལུགས་ཀྱི་མཚན་ཐྫོག་ལུ་
རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་རྒྱུ་དངོས་སྦེ་གསལ་སྒྲགས་འབད་དེ་ ཁྲམ་ནང་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་རྒྱུ་དངོས་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡྫོད་མི་ས་ཆ་ལུ་གོ།

མཁྱེན་ལྡན་ དུས་དེབ་གཟིགས་མི་ཡོངས་ལུ་ ང་བཅས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ཧོང་ལས་
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ གསར་ཚེས་ལུ་ བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཞུ།
རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས།
ཐིམ་ཕུག ཀ་ཝང་གྱང་ས།
ཡིག་གྲེམ་ཨང་. ༡༤༢
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་

+975-02-321217/328181

སྫོད་ཁྲལ་དགོངས་ཡངས་ཨང་:
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