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རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཟླ་གསུམ་དུས་དེབ།    སྤི་ལོ་༢༠༡9 ཟླ1 པ་ལས་ཟླ3པ་ཚུན།                བམ་ཚན་6 པའི་ པར་ཐེངས་1པ།
“དགའ་སྐིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གནས་དོན་ལུ་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ས་གཞི་དེ་ཉེན་སྲུང་འབད་དོ།”

ས་གཞི།
དཀར་ཆག

འབྲུག་གི་ས་འཇལ་པ་དང་ས་ཁོན་
ཚན་རིག་པའི་མཁས་རིག་གཙུག་སེ་
གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ།

ཤོག་གྲངས་
༣པ།

ས་ཁྲམ་སོ་སོར་གི་རིམ་ལུགས་གུར་
སྦོང་བརྡར་བིན་ཡོདཔ།

ཤོག་གྲངས་
༦པ།

ནུབ་ཕོགས་རོང་ཁག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ 
ལོ་བསྟར་ས་ཆའི་གོྲས་འཛོམས་འགོ་
འདེན་འཐབ་ཡོདཔ།

ཤོག་གྲངས་
༧པ།

ཡོངས་འབེལ་རིམ་ལུགས་དང་ པར་
སྐྲུན་འབད་ཡོད་མི་དཔེ་དེབ་ཚུ་འགོ་
འབེད་མཛད་ཡོདཔ།

འཕོ་མཐུད་ ཤོག་གྲངས་༢ པའི་ནང་གཟིགས་གནང་།

སྤི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༨ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་
ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ ཨི་ས་སོར་དང་ འབྲུག་གི་
ཡོངས་འབེལ་ཐོག་ས་ཁྲལ་བཏབ་ནིའི་རིམ་ལུགས་ 
མཡེ་ཨེན་ཨེལ་སི་ཨེསི་ཟེར་བའི་ཡོངས་འབེལ་རིམ་
ལུགས་༣དང་ ཡིག་ཆ་༦ གསརཔ་འགོ་བེད་འབད་
ཡོདཔ་ཨིན། འགོ་འབེད་ལས་རིམ་དེ་ཡང་ མི་
དབང་རྒྱལ་ཚབ་དགོས་འཇིགས་མེད་རྡོ་རེ་དབང་
ཕྱུག་མཆོག་གིས་ བརེན་འབེལ་གིས་ དབུ་བཞུགས་
མཛད་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།  
ཡོངས་འབེལ་རིམ་ལུགས་གསརཔ་ཚུ་ ངོ་མ་རང་ 
མི་སེར་ཚུ་ལུ་ས་ཆ་དང་འབེལ་བའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ 
ཡར་དག་གཏང་ནི་དང་ ཡིག་ཆ་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་
ཡོངས་ས་ཁོན་གནས་སྡུད་རེན་གཞི་ གཞི་བཙུགས་
འབད་ནི་དང་ ཁྲིམས་དོན་གཞི་བཀོད་དང་ སིད་
བྱུས་ཚུ་སྒིང་སྒིང་བཟོ་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ཨིནམ་
ལས་བརེན་ ཐད་ཀར་གི་ཁེ་ཕན་འདི་ རིམ་ལུགས་
དེ་ཚུ་གིས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ས་ཆ་འབེལ་བའི་ཞབས་
ཏོག་ཚུ་ འཇོན་ཐངས་ཅན་སེ་སྤོད་ཚུགས་པའི་རེ་བ་
ཡོདཔ་ཨིན། 
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཟ་སྤོད་འབད་བཏུབ་པའི་ས་

གཞི་ དཀོན་དགས་ཅན་སེ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཚུལ་
མཐུན་མེན་པའི་ཁོྲམ་ཚོགས་རྒྱ་བསྐེད་འགོ་ནི་དང་ 
སོ་ནམ་ས་ཞིང་མར་ཕབ་སོང་བ་ ལཱ་གཡོག་མེདཔ་ 
གྲོང་གསེབ་ལས་ཁྲོམ་ཁར་གནས་སོ་འགོ་མི་ མི་
དང་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གི་འབེལ་འཛིང་  ཚོང་
འབེལ་གི་རིས་ཆད་ཡར་སེང་འགོ་མི་ དེ་ལས་ སོད་
ཁིམ་མཁོ་འདོད་བསེྐད་མི་ཡར་སེང་འགོ་མི་ལས་
བརེན་ ས་ཆའི་འཛིན་སྐོང་དང་ལག་ལེན་ ངེས་པར་
དུ་ ཡུན་བརན་ཅན་སེ་འཐབ་དགོཔ་འདུག 
ཨི་ས་སོར་རིམ་ལུགས་སོར་: རིམ་ལུགས་འདི་ ཧེ་
མའི་གྲོང་གསེབ་ཨི་ས་སོར་ ལེགས་བཅོས་དང་
ཡར་དག་གཏང་ཡོད་མི་འདི་ཨིན། གྲོང་གསེབ་ཨི་
ས་སོར་དེ་ རོང་ཁག་ས་ཁྲམ་སེ་ཚན་ཚུན་རྐྱངམ་
ཅིག་ མཐུད་འབེལ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ད་ སའི་ཇོ་
བདག་ཚུ་ ས་ཆ་སྤོད་ལེན་གི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ག་ར་ འབི་
ཤོག་བཀང་སྟེ་ རང་སའི་རེད་འོག་ཡིག་ཚང་ནང་
ཕུལ་དགོཔ་ཨིན། དེ་ལས་ རེད་འོག་གིས་ བལྟ་
རོག་གི་དུས་ཡུན་ ཉིན་གྲངས་༣༠ ཚར་བའི་ཤུལ་
ལུ་ རོང་ཁག་ལུ་བཏང་དགོཔ་ཨིན།  
ད་ལས་ཕར་ རིམ་ལུགས་གསརཔ་ལུ་བརེན་ ས་ཆ་

སྤོད་ལེན་གི་དོན་ལས་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡིག་ཆ་2 
དང་༣ རྐྱངམ་ཅིག་དགོ་མི་ཚུ་ཡང་ ར་ཕན་ཚུ་གི་
བར་ན་ནང་གན་དང་ བཟའ་ཚང་ས་ཆ་ཨིན་པ་ཅིན་ 
ནང་མི་ཚུ་ལས་ཉོགས་མེད་ཡི་གུ་ གཏའ་མར་
བཙུགས་ཡོད་པ་ཅིན་ དངུལ་འབེལ་ལས་ཁང་ཚུ་
ལས་ ཉོགས་མེད་ཚུ་ ནང་པར་བཏབ་སྟེ་ རིམ་
ལུགས་ནང་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ 
སའི་ཇོ་བདག་ཚུ་གིས་ ཁོང་ར་གིས་འབད་ར་ 
ཡོངས་འབེལ་ཡོད་སའི་ས་གནས་ག་ཏེ་ལས་ ནམ 
རང་ཨིན་རུང་སྤོད ་ལེན ་གི ་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་
ཚུགས།  
 ཧེ་མའི་རིམ་ལུགས་རིངམ་དང་ཕདཔ་ད་ ད་རེས་
ཀི་རིམ་ལུགས་ནང་ཁད་ཆོས་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་གྲས་
ལས་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ཉོགས་བཤད་བཀོད་སའི་ས་
གོ་ཅིག་ཡོདཔ་དང་ ཁོང་རའི་ཁྲམ་བཀོད་ཀི་ས་ཆའི་
སོར་ལས་ དིབ་བཀོད་དེ་ དོགས་སེལ་འབད་ཚུགས། 
དེ་མ་ཚད་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ཉོགས་བཤད་
བཙུགས་མི་དང་ ས་ཆ་སྤོད་ལེན་འབཐ་ཡོད་མི་ཚུ་ 
གནས་ཚད་ག་ཅི་ནང་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་ ཡིག་ཚང་
ག་ཏེ་ལུ་ལྷོད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ཡང་བལྟ་ཚུགས། 



ས་གཞི། 2
མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ས་ཆའི་སྤོད་ལེན་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་བ་རིམ་
རེ་རེ་ལུ་  རང་སོའི་འགྲུལ་འཕིན་ནང་ བརྡ་འཕིན་རེ་ཐོབ་
འོང་། 
འབྲུག་གི་ཡོངས་འབེལ་ཐོག་ས་ཁྲལ་བཏབ་ནིའི་རིམ་
ལུགས་ (BOLTs):  
རིམ་ལུག་འདི་ ཁྲལ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ ལས་སེ་
གཙོ་ཅན་ དངུལ་རིས་ལྷན་ཁག་དང་ འོང་འབབ་དང་
བཅའ་དམ་ལས་ཁུངས་ བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབེལ་དང་འཕྲུལ་
རིག་ལས་ཁུངས་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་རུབ་ཐོག་ རྒྱལ་་
ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ འགོ་འདེན་འཐབ་སྟེ་ བཟོ་
བཟོ་བའི་གྲུབ་འབས་ཅིག་ཨིན། འབྲུག་གི་ཡོངས་འབེལ་
ཐོག་ས་ཁྲལ་བཏབ་ནིའི་རིམ་ལུགས་བཟོ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ 
ས་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་དང་ འཛིན་སྐོང་ བདག་སྐོང་གི་འཇོན་
སྟབས་དང་འབེལ་བའི་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལུ་
དམིགས་ཏེ་ཨིན། 
ད་ལས་ཕར་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཡོངས་འབེལ་འཆར་སོ་
www.bolts.gov.bt ཐོག་ལས་ རང་
སོའི་ས་ཁྲལ་དང་ གཞན་གི་ས་ཁྲལ་ཡང་བཏབ་ཚུགསཔ། 
མཡེ་ཨེན་ཨེལ་སི་ཨེསི: ཟེར་མི་འདི་ བརྒྱུད་འབེལ་དང་ 
ཡིག་འགྲུལ་འཛིན་སྐོང་ཡར་དག་བཏང་སྟེ་ ལས་མགྲོན་
པ་ཚུ་ལུ་ཞབས་ཏོག་ལེགས་ཤོམ་སེ་སྤོད་ཐབས་ལུ་བཟོ་
ཡོད་པའི་ ཡོངས་འབེལ་ཐོག་གི་ཡིག་འགྲུལ་དང་ཡིག་ཆ་
འཛིན་སྐོང་གི་རིམ་ལུགས་ཅིག་ཨིན།

1. ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དོན་སིད་བྱུས།: རྒྱལ་ཡོངས་ས་
ཁོན་གནས་སྡུད་རེན་གཞི་ གཞི་བཙུགས་ཀི་ཆ་ཤས་ཅིག་
སེ་ གལ་ཆེཝ་མེད་རུང་ ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་འབད་མ་དགོ་པའི་ 
གནས་སྡུད་གསར་ཐོབ་དང་ བལྟ་སྤོད་ཀི་གོ་སབས་ 
ཡོདཔ་ བརེ་སོར་གི་ཐབས་ལམ་ཡར་དག་གཏང་ནིའི་དོན་
ལས་ ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དོན་སིད་བྱུས་སྤི་ལོ་༢༠༡༨ 
ཅན་མ་འདི་བཟོ་ཡོད། 

2. རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བེད་སྤོད་ཀི་ལམ་སྟོན་སྤི་ལོ་
༢༠༡༨ཅན་མ།: རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བེད་སྤོད་ཀི་ལམ་སྟོན་
སྤི་ལོ་༢༠༡༨ཅན་མ་འདི་ ཚད་ཅིག་བ་ལྷག་མེད་པའི་ སོ་
ནམ་ས་གཞི་དེ་ ཡུན་བརན་ཐོག་ལས་ བཀོལ་སྤོད་ཡོངས་
རོགས་སེ་འབད་དེ་ ལས་སེ་སོ་སོའི་བར་ན་ ས་ཆའི་ལག་
ལེན་གི་མཐའ་དོན་འགལ་བ་དང་ མདོ་འགྲན་ཅན་གི་མཁོ་
འདོད་བསྐེད་མི་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལུ་བཟོ་ཡོད།

3. གནས་ཀི་སབ་དེབ་ སྤི་ལོ2018ཅན་མ: ལམ་
སོལ་དང་ རྒྱས་རབས་ ཆོས་དང་འབེལ་བའི་ས་ཁོངས་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སྔར་སོལ་ཚུ་ མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐོང་འབད་ནིའི་
ཐབས་ལམ་ཅིག་སེ་ གནས་ཀི་སབ་དེབ་སྤི་ལོ་༢༠༡༨ 
ཅན་མ་འདི་ པར་ཐེངས་དང་པ་ པར་སྐུན་འབད་ཡོད་མི་
ནང་ གོང་འཁོད་དང་འབེལ་བའི་ས་ཁོངས་ཚུ་གི་སབ་ཁྲ་
བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན། 

4. ཁང་ཚན་སྤོད་ལེན་གི་ལམ་སྟོན་སྤི་ལོ་༢༠༡༨ ཅན་
མ: ཁང་ཚན་སྤོད་ལེན་འབད་བའི་སབས་ལུ་ ཡིད་ཆེ་
དོངས་མ་ཚུགས་མི་དང་ སྣ་འཛིངས་བའི་ དཀའ་ངལ་སེལ་
ཐབས་ལུ་ ཁང་ཚན་སྤོད་ལེན་གི་ལམ་སྟོན་སྤི་ལོ་

༢༠༡༨ཅན་མ་འདི་ བཟོ་ཡོད། འདི་གིས་ ཁང་ཚན་སྤོད་
ལེན་གི་བདག་སྐོང་དང་ ཆ་ཚད་མཐུན་པའི་ས་ཆའི་ཐོབ་
དབང་དང་ བདག་དབང་སྤོད་ནི་ལུ་ཡང་ ལྷན་ཐབས་བྱུང་
ནི་ཨིན། 

5. ས་ཆའི་ཉོགས་སེལ་ལམ་སྟོན་༢༠༡༨ ཅན་མ: ས་
ཆའི་ཉོགས་སེལ་ལམ་སྟོན་སྤི་ལོ་༢༠༡༨ ཅན་མ་འདི་ ས་
གནས་གཞུང་དང་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཁྲིམས་་
ཀི་རིམ་གིས་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ས་ཆའི་འཛིང་ཉོགས་
བསལ་ནིའི་དོན་ལས་ དྭངས་གསལ་ཅན་གི་ཁྲིམས་ཀི་གཞི་
བཀོད་གི་བཙུགས་འབད་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ སྒིག་
བཀོད་འབད་འབདཝ་ཨིནམ་མ་ཚད་ སའི་བཅའ་ཁྲིམས་
ཀི་དགོངས་དོན་དང་ དང་ཁྲིམས་ལྷན་སེ་གི་བཀའ་རྒྱ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ ས་ཆའི་འཛིང་ཉོགས་ཚུ་ མགོགས་དག་སེ་ 
སེལ་ཚུགས་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ནི་ཨིན།

6. ས་ཆ་གླར་སྤོད་བཅའ་ཡིག་དང་སྒིག་གཞི་སྤི་ལོ་
2018 ཅན་མ: འདི་ ས་ཆ་གླར་སྤོད་བཅའ་ཡིག་དང་
སྒིག་གཞི་སྤི་ལོ་20༠༩ ཅན་མ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་
ཡོད་མི་འདི་ཨིན། འདས་པའི་ལོ་ངོ་དག་པ་ཅིག་གི་ནང་
འཁོད་ལུ་ ལས་སེ་གཞན་ཚུ་གི་ སིད་བྱུས་དང་ བཅའ་
ཡིག་དང་སྒིག་གཞི་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་སོང་ཡོད་མི་ལས་
བརེན་ཏེ་ ལས་སེ་གཞན་ཚུ་གི་ སིད་བྱུས་དང་བཅའ་་ཡིག་
དང་སྒིག་གཞི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཚུངས་པར་བཟོ་ནིའི་
དོན་ལས་ ས་ཆ་གླར་སྤོད་བཅའ་ཡིག་དང་སྒིག་གཞི་
བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོཔ་འཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།  
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སྤི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༨ ལུ་ མི་དབང་རྒྱལ་
ཚབ་ དགོས་འཇིགས་མེད་རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ 
མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་མཐར་འཁོལ་མི་ན་གཞོན་42 ལུ་ 
ས་ཆ་སོྤད་ལེན་འཐབ་ཆོག་པའི་ངོ་སོྦར་གི་ལག་ཁེར་
གནང་ཡི། ལག་ཁེར་འཆང་མི་ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ 
འབྲུག་པའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཡོངས་འབེལ་རིམ་ལུགས་
ཐོག་ལས་ ས་ཁྲམ་སོ་སོར་/ས་ཆ་སྤོད་ལེན་འཐབ་ནི་
ལུ་ ཆ་རོགས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ས་ཆའི་བདག་སྐོང་
དང་ ཐབས་རིག་གི་སྦོང་བརྡར་བིན་ཡོདཔ་ཨིན། ཁོང་
ན་གཞོན་ཆ་ཁབ་ཀིས་ ས་ཆ་སྤོད་ལེན་གི་རིག་ག་ར་
འཐབ་ཆོག་ནི་ཨིན་རུང་ ཞབས་ཏོག་འདི་རིན་མེད་སྟོང་
པ་སེ་མེན་པར་ འཐུས་ཨ་ཙི་རེ་བསྡུ་ནི་ཨིན་མས། 

མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་ཡོད་མི་ ན་གཞོན་
42 ལུ་ ས་ཆ་སྤོད་ལེན་འཐབ་ཆོག་
པའི་ངོ་སྦོར་འབད་ཡོདཔ། 

འབྲུག་གི་ས་འཇལ་པ་དང་ས་ཁོན་ཚན་རིག་པའི་མཁས་རིག་གཙུག་སེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ། 

ད་རེས་ནངས་པར་ ས་འཇལ་འབད་ནི་འདི་ གནམ་མེད་
ས་མེད་ མགུ་རོག་དགས་ཅན་དང་ འདཝ་མ་འདཝ་ལེ་
ཤ་སེ་ཡོད། ས་འཇལ་གི་ལཱ་འདི་ ཧེ་མའི་ ཐབས་ལམ་
པེལེན་ཊེ་བཱལ་ལས་ རྒྱང་རིང་ཤེས་ཚོར་དང་ དག་འོད་
སྐེད་འཕྲུལ་ (laser) ཐོག་ནང་པར་བཏབ་ནི་ 
ཌོན་ (drone) འཕྲུལ་རིག་ལུ་ ཡར་རྒྱས་དང་
འགྱུར་བ་སོང་ཡོདཔ་ལས་བརེན་ཏེ་ ས་འཇལ་གི་ཚད་
གཞི་ཏན་ཏན་སེ་སྟོན་ནི་དང་ ས་འཇའ་འབད་ཐངས་སྣ་
ཚོགས་བཟོ་ཡོད།  ཧེ་མ་ ས་དོང་དང་ ས་འོག་ ཆུ་
འོག་དང་ རང་བཞིན་རྐྱེན་ངན་བྱུ་སིད་པའིི་ས་ཁོངས་ཚུ་ 
ས་འཇལ་འབད་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་ཡང་ ས་འཇལ་འཕྲུལ་

རིག་གོང་འཕེལ་འགོ་མི་ལས་བརེན་ འབད་ཚུགས་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ འཕྲུལ་རིག་གསརཔ་ འད་
མིན་སྣ་ཚོགས་ཡོདཔ་ད་ལུ་ དེ་བསྟུན་གི་ཉེན་ཁ་ཡང་
ཡོད། 
ད་རེས་ཁམས་ཅིག་ཁར་ ས་འཇལ་པ་དང་ས་ཁོན་ཚན་
རིག་པའི་མཁས་རིག་ཚུ་ ཤོ་ཚུངས་དང་ ཁད་རིག་གི་
བཟང་སྤོད་ཚུ་ ཁག་ཆེཝ་སེ་འཐོན་ཡོད། དཔེར་ན་ 
ཁད་རིག་ཅན་གི་ས་འཇལ་འབད་ནིའི་ཆ་ཤས་ཅིག་ ས་
འཇལ་པ་ཚུ་གིས་ རྒྱུ་དངོས་ཀི་བདག་དབང་སྲུང་ནིའི་
ནང་ལཱ་འགན་ཕོགཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོས་ནང་ 
ས་འཇལ་པ་ཚུ་གིས་འཇལ་མི་ ས་ཆའི་ས་མཚམས་ལུ་

བརེན་ཏེ་ དངུལ་འབེལ་དང་ གལ་ཅན་གི་འབེལ་འབྱུང་
འཐོན་སིད་ནི་དེ་གིས་ ས་འཇལ་གི་ལཱ་འདི་ ཁྲིམས་
མཐུན་བཟོ་སྟེ་འདུག
ཨིན་རུང་ འབྲུག་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ས་འཇལ་པའི་ལཱ་
འདི་ ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་བཟོཝ་དང་ ངོས་འཛིན་འབད་
འབདཝ མེདཔ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ རྒྱལ་
ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་
བཀོད་ཚོགས་དང་མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་ བོ་གཏད་ཅན་
གི་ས་ཆའི་རྒྱ་ཁོན་ཞབས་ཏོག་སྤོད་ཐབས་ལུ་ ས་འཇལ་
དང་སཁོན་ཚན་རིག་པའི་མཁས་རིག་གི་ལཱ་ དར་ཁབ་
དང་ ཡར་དག་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་གི་ས་འཇལ་
པ་དང་ས་ཁོན་ཚན་རིག་པའི་མཁས་རིག་གཙུག་སེ་གཞི་
བཙུགས་འབད་ཡོད།  གཙུག་སེ་དེ་ ཁོང་རའི་ར་ཚན་
དང་ ཡན་ལག་ཁྲིམས་ཚུ་གིས་རྒྱབ་སྐོར་འབད་དེ་ 
འགན་འཁྲི་འབག་ནི་ཨིན་མས། ཡོངས་ཁབ་འདུས་
ཚོགས་ཞལ་འཛོམས་འགོ་དང་པ་དེ་ སྤིི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་
༡ པའི་ཚེས་༣༡ ལུ་ཚོགས་ཡོདཔ་ད་ གཙུག་སེ་སྐོང་
མི་ཚོགས་སེ་དང་པ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན། 
ཡོངས་ཁབ་ཞལ་འཛོམས་འགོ་དང་པ་ནང་ལུ་ ལྷན་
ཁག་དང་ ལས་སེ་ དེ་ལས་ ས་གནས་གཞུང་ལས་ ས་
འཇལ་པ་དང་ ས་ཁོན་ཚན་རིིག་པའི་མཁས་མཆོག་ 
ཡོངས་བསོམས་120 གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་
ཡོདཔ་ཨིན།

.......འཕོ་མཐུད་ ཤོག་གྲངས་༦ པ་ནང་གཟིགྶ་གནགནང་།
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• ཡིག་འགྲུལ་འཛིན་སྐོང་གི་དོན་ལས་ མཡེ་ཨེན་ཨེལ་སི་
ཨེསི་ཟེར་བའི་ གློག་རིག་རིམ་ལུགས་གསརཔ་བཟོ་
ཡོདཔ། 

• སྤི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༩ ལུ་ བརན་སྟོན་ཞལ་
འཛོམས་རིམ་ལུགས་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ། 

• རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ ལས་སེའི་དང་བདེན་ བསྐར་
ཞིབ་འབད་ཡོདཔ། 

• དབང་འདུུས་ཕོ་བང་དང་ དར་དཀར་ན་ ཧཱ་རོང་ཁག་ཚུ་ནང་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐར་འཇལ་ལས་རིམ་ཐེངས་༢པ་མཇུག་བསྡུ་
ཡོདཔ། 

• རྒྱལ་ཡོངས་མཐོ་རིམ་གོམས་འདིས་ལས་རིམ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་
ལཱ་གཡོག་འགྲེམ་སྟོན་ཐོག་ལས་ ལཱ་གཡོག་མེད་མི་ན་གཞོན་ཚུ་
ལུ་ ས་ཆའི་བཀོལ་སྤོད་ལག་ཁེར་ལམ་ལུགས་སོར་ གོ་བརྡ་
སྤོད་ཡོདཔ། 

• ཤར་ཕོགས་རོང་ཁག་དྲུག་གི་ནང་ ས་ཆའི་བཀོལ་སྤོད་ལག་
ཁེར་ལམ་ལུགས་མོ་བཏབ་ལས་རིམ་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ།

འདས་པའི་སྤི་ལོ་2018 ནང་གི་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་འགྱུར་རིམ་བསྐར་སྟོན།

• འབྲུག་ལུ་ཡོད་པའི་ཇ་པཱན་རྒྱལ་སྤི་མཉམ་འབེལ་ལས་སེ་གིས་ 
འབྲུག་ལྷོ་ཕོགས་ཀི་ ས་ཆའི་དབིབས་ཀི་གཞི་རེན་སབ་ཁྲ་ 
རིས་སྤོད་གནང་ཡི། 

• བསམ་རེ་རོང་ཁག་གི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ལག་ཁྲམ་གྲངས་9,628 
རིས་སྤོད་འབད་ཡི། 

ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སྤོད་
ཡར་དྲག

འགྱུར་རིམ་༡པ།

འགྱུར་རིམ་༢པ།

གཙུག་སྡེ་གོང་འཕེལ།

འགྱུར་རིམ་་པ།

ས་ཆའི་གཞུང་སྐྱོང་ 
ཡར་དྲག

འགྱུར་རིམ་༤པ།

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

གོང་འཕེལ།

འགྱུར་རིམ་༥པ།

ལག་ཁྲམ་གསརཔ་ 
རྩིས་སྤོད།
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པདྨ་དགའ་ཚལ་ ཀེ་རོང་གི་ས་ཁོངས།

འདས་པའི་སྤི་ལོ་2018 ནང་གི་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་འགྱུར་རིམ་བསྐར་སྟོན།

• དབང་འདུས་ཕོ་བང་རོང་ཁག་ ས་ཁྲམ་སེ་ཚན་གིས་ རེད་དྲུང་ཚུ་ལུ་ས་
ཆ་སྤོད་ལེན་དང་འབེལ་བའི་བ་རིམ་གུ་སྦོང་བརྡར་བིན་ཡོདཔ། 

• ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ནང་ གསརཔ་འཛུལ་མི་ལས་བེདཔ་ཚུ་ལུ་ 
གོམས་འདིས་སོབ་སྦོང་འབད་ཡོདཔ། 

• གྲོང་གསེབ་དང་ ཁྲམ་སེ་ དེ་ལས་ས་ཆ་འཛིན་སྐོང་སེ་ཚན་ལས་ ལས་
བེདཔ་སེ་ཚན་༢ ཀིས་ རྒྱ་གར་ཇའི་པུ་རི་ཡ་འཛིན་སྐོང་སེལ་ཁང་
ནང་སེ་ ས་ཆའི་བདག་སྐོང་དང་ འཛིན་སྐོང་གི་སྦོང་བརྡར་འབད་
ཡོདཔ།

པར་གི་མཐོང་སྣང་། 
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་འོག་ལུ་ལཱ་
འབད་མི་ ལས་བེདཔ་40 གིས་ ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་ 
བཀིས་དགའ་ཚལ་ དམིགས་བསལ་ཟུར་གསོག་འགག་
སེ་ སོབ་སྦོང་ལྟེ་བ་ལས་ གཅིག་སྒིལ་(ཀུན་ཚང་)སྦོང་
བརྡར་ཤོ་ཐེངས་༡༤ པ་ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ཨིན། 
སྦོང་བརྡར་ལས་རིམ་འདི་གི་དམིགས་གཏད་ གཙོ་བོ་
རང་ གཟུགས་ཀི་བདེ་ཁམས་དང་ དཀའ་སྡུག་ལུ་
འཚེར་སྣང་མེད་པའི་འབད་བརོན་ཡར་དག་གཏང་སེྟ་ 
ར་བ་གསུམ་ལུ་ཕག་ཕིད་ ཞུ་བའི་རིང་ སྒིག་ཁྲིམས་
བཙུག་ནིའི་དོན་ལས་ཨིན། 
སོབ་སྦོང་གི་སོབ་ཚན་ནང་ སོབ་ཁང་ཕི་ཁར་ སྦུང་སྒུལ་
གི་སྦོང་བརྡར་དང་ སོབ་ཁང་ནང་ན་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ 
འབེལ་ཡོད་ཆོས་ཚན་མ་འདཝ་ཚུ་གི་སོར་ལས་ ལེགས་
སྦར་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།

དབང་འདུས་ཕོ་བང་རོང་ཁག་ས་ཁྲམ་སེ་ཚན་གིས་ 
རོང་ཁག་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཨི་ས་སོར་རིམ་
ལུགས་གསརཔ་དང་ འབྲུག་གི་ཡོངས་འབེལ་ཐོག་ས་
ཁྲལ་བཏབ་ནིའི་རིམ་ལུགས་ ས་ཆ་གླར་སྤོད་བཅའ་
ཡིག་དང་སྒིག་གཞི་་ ལམ་སྟོན་གཞན་ཚུ་གི་སོར་
ལས་ ཀུན་ཁབ་བརྡ་སྤོད་ལས་རིམ་འགོ་འདེན་
འཐབ་ནུགརེད་འོག་༡༥ ག་རའི་ནང་ ཀུན་ཁབ་བརྡ་
སྤོད་ལས་རིམ་འཐབ་ཡོད་མི་དེ་ སྤི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་
༢ པའི་ཚེས་༢༦ ལུ་ མཐར་འཁོལ་ཅན་ཅིག་སེ་ 
མཇུག་བསྡུ་ནུག

འགྱུར་རིམ་༦པ།

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



ས་གཞི། 6
འབྲུག་གི་ས་འཇལ་པ་དང་ས་ཁོན་ཚན་རིག་པའི་
མཁས་རིག་གཙུག་སེ་གཞི་བཙུགས་འབད་
ས་ཁོན་ཚན་རིག་མཁས་མཆོག་ཚུ་ མཉམ་འབེལ་ཐོག་
ལས་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ 
གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་ཅིག་ འབྲུག་གི་ས་འཇལ་པ་དང་
ས་ཁོན་ཚན་རིག་པའི་མཁས་རིག་གཙུག་སེའི་ཁིྲ་འཛིན་ 
ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དྲུང་ཆེན་ པདྨ་ཚེ་དབང་དང་ བཟོ་
སྒྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ཀི་མདོ་ཆེན་ ཕུརཔ་རིག་
འཛིན་བར་ན་ སྤི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༡༡ ལུ་ 
མཚན་རགས་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།  གོ་བརྡ་འི་ཆིངས་
ཡིག་དེ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ ས་འཇལ་པ་དང་ 
ས་ཁོན་ཚན་རིག་མཁས་མཆོག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་
དང་ ངོ་སྦོར་དང་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ ར་ཕན་ཚུ་ལུ་
གཞི་བཀོད་བིན་ནི་ཨིན་མས། ག་ོབརྡའི་ཆིངས་ཡིག་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ཀིས་ 
གཙུག་སེའི་རྒྱབ་སྣོན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་
གི་ ས་འཇལ་པ་དང་ས་ཁོན་ཚན་རིག་གི་ཚོང་སེ་ཚུ་ལུ་ 
ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ལག་ཁེར་སྤོད་ནི་ཨིན་མས།

ས་ཁྲམ་སོ་སོར་གི་རིམ་ལུགས་གུར་སྦོང་བརྡར་བིན་ཡོདཔ། 
སྤི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༡༡ ལས་༡༤ ཚུན་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ ས་གནས་རི་རང་ལུ་ཡོད་
པའི་ རྒྱལ་གཞུང་རིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གི་ མཁས་རིག་
གོང་འཕེལ་ལྟེ་བའི་ནང་སེ་ གྲོང་གསེབ་ཨི་ས་སོར་ལག་
ལེན་གི་སྦོང་བརྡར་བིན་ཡོད། དེ་ཁར་ ཆུ་ཁ་དང་ དར་
དཀར་ན་ མགར་ས་ ཧཱ་ ས་རོ་ སྤུ་ན་ཁ་ བསམ་རེ་ 
གསར་སང་ ཐིམ་ཕུག་ རི་རང་ དེ་ལས་དབང་འདུས་ཕོ་
བང་གི་ ནུབ་ཕོགས་རོང་ཁག་༡༡ ལས་ ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་
འགོ་དཔོན་དང་ ས་འཇལ་པ་ ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་ལས་
རོགསཔ་ཚུ་རིས་ཏེ་ མི་གྲངས་༡༥༠ ལྷགཔ་ཅིག་གིས་ 
སྦོང་བརྡར་ལས་རིམ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོད་ཨིན།  
དེའི་རིང་ཤུལ་རང་ སྤི་ཚེས་༡༥ ལས་ ཐིམ་ཕུག་དང་ 
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སེ་ཚུ་ལས་ ས་
ཁྲམ་དང་འབེལ་བའི་ལས་བེདཔ་དང་ སྒིང་ཁིབ་བལྟ་རོག་
པ་ ཁོྲམ་སེ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ དེ་ལས་ འོངས་འབབ་
བསྡུ་ལེན་པ་བཅས་ མི་གྲངས་༤༩ གིས་ ཁྲོམ་སེ་ཨི་ས་
སོར་གི་སྦོང་བརྡར་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། ཁྲོམ་སེ་
ཨི་ས་སོར་གི་སྦོང་བརྡར་འདི་ སྤི་ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༡༧ 

ལུ་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ཨིན།
སྦོང་བརྡར་ལས་རིམ་དེ་ནང་ ས་ཆ་སྤོད་ལེན་གི་རིག་ཆ་
མཉམ་དང་ སེར་ས་གཞུང་མཁོ་བཞེས་ཐངས་ ས་ཆ་བརེ་
སོར་ བཀའ་ཤོག་གི་ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཐངས་ཀི་སོར་
ལས་ ལྷབ་སྦང་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ དུས་ཅི་ 
གསརཔ་བཟོ་ཡོད་པའི་ ཁང་ཚན་སྤོད་ལེན་གི་ལམ་སྟོན་
སྤི་ལོ་༢༠༡༨ ཅན་མ་གུར་ གོ་བ་སྤོད་ཡོདཔ་དང་ དེའི་

དོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁང་ཚནན་སྤོད་ལེན་གུར་སྦོང་
བརྡར་ཡང་བིན་ཡི།
དེ་སེ་སྦོང་བརྡར་ལས་རིམ་འགོ་འདེན་འཐབ་དགོ་མི་དེ་
ཡང་ ཨི་ས་སོར་རིམ་ལུགས་གསརཔ་དང་འཁྲིལ་ ལག་
ལེན་ཚུ་གིས་ཐོག་ཆགས་མེད་པར་ རིམ་ལུགས་གཡོག་
བཀོལ་ནི་དང་ ལས་བེདཔ་ཚུ་གི་ ལོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་
གཏང་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ཨིན། 

ཡིག་ཚང་ལས་བེད་པའི་ཨ་ལུ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ ཨ་ལུའིི་གཉེར་ཁང་སོ་འབེད་འབད་ཡོདཔ། 

སྤི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༢༥ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ ཨ་ལུའི་གཉེར་ཁང་སོ་འབེད་
འབད་དེ་ སྤི་ཟླ་༣ པའི་བདུན་ཕག་༢ པ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ ཨ་ལུ་༡༨ གཅེས་སྐོང་ལྟེ་བའི་ནང་བཙུགས་ཡོད།  དེ་
སེ་   ཨ་ལུའི་གཉེར་ཁང་འདི་ ཡིག་ཚང་ནང་ལཱ་འབད་མི་ཕམ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ དོན་སིན་ཅན་སེ་ལཱ་གཡོག་ནང་བཅའ་
མར་གཏོགས་ཚུགས་ནི་དང་ རང་སོའི་ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་ སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་ ཨ་ལུའི་གནས་སབས་ཀི་གཅེས་སྐོང་འཐབ་
ཚུགས་ནིའིི་དོན་ལས་དམིགས་ཏེ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལུའི་ལྷན་ཚོགས་དང་ ཨེ་ཤི་ཡཱན་གོང་འཕེལ་དངུལ་
ཁང་གིས་ ཨ་ལུའི་གཉེར་ཁང་གི་དོན་ལས་ མཐུན་རྐྱེན་གི་གྲོགས་རམ་དང་རྒྱབ་སྐོར་གནང་ཡོདཔ་ཨིན། 
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རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆའི་བཀོལ་སྤོད་བཅད་མཚམས་ལས་
རིམ་འགོ ་འདེན་འཐབ་ནི ་ཨིནམ་ལས་བརེན་ཏེ ་  

ལོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ། 

ཆུ་ཁ་དང་ དར་དཀར་ན་ ཧཱ་ མགར་ས་ ས་རོ་ སྤུ་ན་ཁ་ 
བསམ་རེ་ གསར་སང་ ཐིམ་ཕུག་ རི་རང་ དབང་འདུས་
ཕོ་བང་བཅས་ ནུབ་ཕོགས་རོང་ཁག་11 གི་དོན་ལས་ ལོ་
བསྟར་ས་ཆའི་གྲོས་འཛོམས་ཐེངས་༥ པ་དེ་ རི་རང་ལུ་
ཡོད་པའི་ རྒྱལ་གཞུང་རིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གི་ མཁས་
རིག་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་ནང་སེ་ སྤི་ལོ་༢༡༩ ཟླ་༡ པའི་
ཚེས་༡༨ ལས་༡༩ ཚུན་འགོ་འདེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།  
དུས་ཅི་  གྲོས་འཛོམས་ཀི་བརོད་དོན་དེ་ཡང་ ས་གཞིི་
༢༠༣༠ ཟེར་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་
མཇུག་ལས་མཇུག་སུ་གྲུབ་དགོ་པའི་ འཆར་གཞི་དང་
དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་ཐོག་འགོ་འདེན་འཐབ་
ཡོད།
ཉིནམ་གཉིས་ཀི་ལོ་བསྟར་གྲོས་འཛོམས་ནང་ལུ་ ནུབ་
ཕོགས་རོགས་རོང་ཁག་༡༡ དང་དྲུང་ཁག་༩ དེ་ལས་ 
ཐིམ་ཕུག་དང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སེ་
༣ ལས་ ས་ཆ་བཀོད་དཔོན་དང་ ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་ལས་
རོགསཔ་ ས་འཇལ་པ་ ས་ཆ་བལྟ་རོག་པ་རིས་ ལས་
བེདཔ་190 ལྷགཔ་ཅིག་གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། 
གྲོས་འཛོམས་ཀི་དམིགས་དོན་ངོ་མ་དེ་ ས་ཆ་དང་འབེལ་
བའི་ཞབས་སྤོད་པའི་སབས་ལུ་ དཀའ་ངལ་དང་གདོང་
ལེན་བྱུང་མི་ཚུ་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ཐོག་ སེལ་ཐབས་སྒིག་
ནི་དང་ སྤིར་བཏང་ ས་ཆའི་བདག་སྐོང་དང་འཛིན་སྐོང་

ནུབ་ཕོགས་རོང་ཁག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལོ་བསྟར་ས་ཆའི་གྲོས་འཛོམས་འགོ་འདེན་འཐབ་ཡོདཔ། 

ཡིིག་ཚང་གི་ལས་བེདཔ་དྲུག་སེ་མི་སེ་ཚན་གཅིིག་
གིས་ ཐའི་ལེནཌ་ལུ་ཡོད་པའི་ བེང་ཀོག་འཛིན་སྐོང་

སོབ་སེ་ནང་ལུ་སེ་  སྤི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༣ པའི་ཚེས་
༤ལས་༨ ཚུན་ ལས་འགུལ་འཛིན་སྐོང་གི་སྦོང་བརྡར་
ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ ་ཡོདཔ་ཨིན། 
ཉིན་གྲངས་༥ གི་སྦོང་བརྡར་ལས་རིམ་སབས་ལུ་ བཅའ་
མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ ཡུན་ཐུང་ལས་འགུལ་འཛིན་
སྐོང་གི་ ཆོས་ཚན་སྟོན་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དུས་ཡུན་ཐུང་
ཀུ་ནང་ར་ ལས་འགུལ་འཛིན་སྐོང་གི་ཆ་ཤས་ དཔེར་ན་ 
འབེལ་གཏོགས་ཅན་གི་ལས་སེ་འཛིན་སྐོང་དང་ འོས་
འབབ་འཛིན་སྐོང་ དུས་ཚོད་འཛིན་སྐོང་ གོང་གུད་འཛིན་
སྐོང་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐོང་ བརྒྱུད་འབེལ་འཛིན་སྐོང་ མི་
སྟོབས་འཛིན་སྐོང་ སྤུས་ཚད་འཛིན་སྐོང་ ལས་འགུལ་
གཅིག་བསོམས་འཛིན་སྐོང་ དེ་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་འཛིན་
སྐོང་ཚུ་ཆ་ཚང་སེ་ ལྷབ་སྦང་འབད་ནུག 

ལག་ལུགས་ཡར་དག་གཏང་ནིའི་དོན་ལས་ཨིན། གཞན་
ཡང་ དེ་ཁར་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཆ་ཁབ་ཀིས་    ད་
ལྟོའི་གནས་སྟངས་སོར་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ མནོ་བསམ་
བཏང་ནི་མེན་པར་ མཁས་རིག་ལྡན་པའི་ ས་ཆའི་བདག་
སྐོང་ལམ་ལུགས་དང་ གསར་བཏོད་ཀི་གྲུབ་འབས་ རྒྱལ་
ཡོངས་ས་ཁོན་གནས་སྡུད་རེེན་གཞི་ དེ་ལས་ ས་ཆའི་
བཀོལ་སྤོད་ཡར་དག་གཏང་ཐབས་སོར་ལས་ ཐབས་
ལམ་བཏོན་ནི་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐེད་བཅུག་སྟེ་ཡོདཔ་

ཨིན། 
དུས་ཅི་གི་ལོ་བསྟར་གྲོས་འཛོམས་འདི་ ཧེ་མ་དང་མ་
འདཝ་སེ་ ས་གནས་ཁག་གཉིས་ལུ་སེ་འགོ་འདེན་འཐབ་
ཡོདཔ་ལས་བརེན་ཏེ་ རོང་ཁག་དང་ དྲུང་ཁག་ ཁྲོམ་སེ་
སོ་སོའི་ ས་ཆ་དང་འབེལ་བའི་ཞབས་ཏོག་སྤོད་མི་ 
གནས་རིམ་སོ་སོ་ནང་ཡོད་མི ་ལས་བེདཔ་ག་ར་གིས་ 
བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན། 
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ངེས་ཚིག་མཁྱེན་དགོཔ།
༡ “གཞན་དོན་བཀོལ་སྤོད་ཀྱི་ས་ཆ” ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ལྟར་དུ་ གཞན་དོན་བཀོལ་སྤོད་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ 
   དང་འཁྲིལ་མི་ས་ཆ་གང་རུང་ལུ་གོ། 
༢ “གཞན་དོན་བཀོལ་སྤོད་ནང་ཡོད་པའི་སའི་ཇོ་བདག་” ཟེར་མི་འདི་ གཞན་དོན་བཀོལ་སྤོད་ཀྱི་ས་ཆའི་བདག་དབང་ཡོད་མི་ སའི་ཇོ་བདག་  
   ཡངན་ ཁོ་རའི་དབང་ཚད་སྤོད་པའི་མི་ངོ་གང་རུང་ལུ་གོ།

༣ “སོག་ཤིང་” ཟེར་མི་འདི་ འདབ་མ་སོག་བསགས་ནི་དང་འཕྱག་ནི་གི་དོན་ལུ་གླ་ཁར་བཏང་མི་གཞུང་དབང་ནགས་ཚལ་འོག་གི་ས་ཆ་ལུ་གོ། 

༤ “ས་ཚབ་ཀྱི་ས་ཆ” ཟེར་མི་འདི་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ཅིག་གཞུང་གིས་ཐུགས་མཁོར་བཞེས་མི་སའི་ཇོ་བདག་ལུ་ ས་ཚབ་སྦེ་སྤོད་མི་རྒུད་ 
   འཐུས་ལུ་གོ།

སྤིར་བཏང་གི་བསམ་གཞི།
པདྨ་ཚེ་དབང་། དྲུང་ཆེན།

རོམ་སྒིག་དང་སད་སྒྱུར།
དགུང་སངས་དབང་འདུས།

ཞུན་དག་པ།
འཇིགས་མེད་རྡོེ།

ཁྱོད་རའི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་མཁྱེན་གནང་།

སའི་ཇོ་བདག་ཚུ་གི་ཐོབ་དབང་དང་འགན་འཁྲི།
འཛགས་ལུས་ཞུགས་མི་ས་ཆའི་ཐོབ་དབང་།
དོན་ཚན་༡༠༧ པ། གལ་སྲིད་ཧེ་མ་ཁྲམ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་ཅིག་ ཁྲམ་གསརཔ་བཟོ་བའི་སྐབས་ལུ་འཛགས་ལུས་ཞུགས་པ་ཅིན་  
  སའི་ཇོ་བདག་དེ་གགིས་ ཁྲམ་གསརཔ་བཟོ་སྟེ་ལོ་༥ འི་ནང་འཁོད་ལུ་ས་གནས་དབང་འཛིན་བརྒྱུད་དེ་ ལྷན་ཚོགས་ 
  ཡིག་ཚང་ལུ་ ས་ཆ་དེ་ཁྲམ་ནང་ལོ་བཀོད་དགོ་པའི་ཞུ་བསྐུལ་འབད་ཆོག

དོན་ཚན་༡༠༨ པ། ཁྲམ་ནང་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྲམ་འཆང་མི་དེ་གིས་ ས་ཆ་དེ་འཛགས་ལུས་ཞུགས་ཏེ་ ལོ་གྲངས་གང་སོང་གི་ས་ཁྲལ་ 
  ཚུ་ག་ར་རྩིས་རྐྱབ་སྟེ་ གཞུང་ལུ་ས་ཁྲལ་ཕུལ་དགོ།

ས་མཚམས་བདེན་དཔྱད་དང་བརྟག་ཞིབ།
དོན་ཚན་༡༠༩ པ། ས་ཆ་ཅིག་གིི་ས་མཛམས་ལུ་གནོད་ཉེན་ཡོད་པའི་བཟོ་བཀོད་གང་རུང་མ་བཟོ་བའི་ཧེ་མར་ དེ་ལུགས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་གི་ 
  བཙུགས་འབད་ནིའི་འཆར་གཞི་བརྩམས་མི་ སའི་ཇོ་བདག་གིས་ ཉེ་འདབ་ཀྱི་སའི་ཇོ་བདག་དང་ ས་གནས་ཀྱི་ས་ 
  ཁྲམ་ཡིག་ཚང་ནང་ ས་ཆའི་ས་མཚམས་བདེན་དཔྱད་དང་བརྟག་ཞིབ་འབད་དགོ།

དོན་ཚན་༡༡༠ པ། སའི་ཇོ་བདག་ཅིག་གིས་ ཁོ་རའི་ས་ཆ་གི་སམཚམས་ཨང་རྟགས་དང་ ས་མཚམས་ཀྱི་མཚན་རྟགགས་ཚུ་ བདོན་ 
  དཔྱད་འབད་ནི་ ཡངན་ཆེད་དུ་བཀོད་ནི་གི་བོ་འདོད་ཡོད་པ་ཅིན་ དེའི་སྐོར་ལས་ ས་གནས་དབང་འཛིན་ལུ་ཡིག་ཐོག་ 
  གི་ཞུ་བསྐུལ་འབད་ཆོག དེ་ལས་ས་གནས་དབང་འཛིན་གྱིས་ ས་གནས་ནང་ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ས་འཛལ་འབད་དེ་  
  སམཚམས་ཀྱི་མཚན་རྟགས་ཚུ་བཙུགས་དགོ།
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