༤

མགར་ས་ སྤུ་ན་ཁ་ དབང་འདུས་ རྫོང་ཁག་

གསུམ་གྱི་ ས་གནས་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གི་དྫོན་ལུ་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་ལས་རིམ་གྱི་གོམས་འདྲིས་དང་ གོ་བསྡུར་ཞལ་
འཛྫོམས་ཀྱི་སྙན་ཞུ།

།

།
།
།
།
།

1

ཉིནམ་དང་པ་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༣/༠༣/༢༠༡༧
༽

།

བཅའ་མར་གཏྫོགས་མི་

ཁག་རེ་ལས་སྫོབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་རེ་རེ་བརྩིས་ཏེ་

རྫོང་ཁག་གསུམ་གྱི་མི་སྡེའི་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་ རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔྫོན།

སྫོམ་མི་གྲངས་༣༨་དང་

རྫོང་

ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ཚུ་དྫོ་པ་ཆུ་ཚྫོད་༠༨་ལུ་ཞལ་འཛྫོམས་ཀྱི་ས་

གནས་ པདྨ་དཀར་པྫོ་བཟའ་ཁང་ནང་ལི་འཛྫོམས་ཏེ་མིང་ཐྫོ་ཚུ་ཐྫོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
༽

།

གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛྫོམས་ཀྱི་འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་ལས་རིམ་ནང་སྐུ་མགྲོན་གཙྫོ་བྫོ་
སྐུ་མགྲོན་ མདྫོ་ཆེན། ན་ལྫོན་དང་མཐྫོ་རིམ་ཤེས་ཡྫོན་ལས་ཁུངས།

༼ ༩

དགོས་རྫོང་བདག

།༽
དབང་འདུས་ཕྫོ་བྲང་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།

སྤུ་ན་ཁ་དང་ དབང་འདུས་རྫོང་ཁག་

ཉེ་འདབས་ཀྱི་སྫོབ་གྲྭ་ཁག་གི་དབུ་

འཛིན་ཚུ་གིས་བཅའ་མར་གཏྫོགས་ཡྫོདཔ་དང་ལས་རིམ་དེ་ཡང་མར་ཆང་ཕུད་གཏྫོར་ཐྫོག་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

།

༽

།

།

དེ་ལས་ དབང་འདུས་རྫོང་ཁག་ ཤེས་རིག་གཙྫོ་འཛིན་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ བྫོན་པ་ལེགས་སྫོའི་གསལ་བཤད་ཞུ་མིའི་ནང་ སྐུ་མགྲོན་གཙྫོ་བྫོ་དབང་འདུས་
རྫོང་ཁག་གི་ དགོས་རྫོང་བདག་གིས་དབུ་གཙྫོས་པའི་ ན་ལྫོན་དང་མཐྫོ་རིམ་ཤེས་ཡྫོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདྫོ་ཆེན་ མི་སྡེའི་འགོ་ཁྲིདཔ་ ཤེས་རིག་འགོ་
དཔྫོན་

དབུ་འཛིན་ག་ར་ལུ་བྫོན་པ་ལེགས་སྫོ་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་འབྲེལ།

ད་རིས་གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་ལས་རིམ་གྱི་

གོམས་འདྲིས་དང་གོ་བསྡུར་ཞལ་

འཛྫོམས་འདི་ གལ་ཆེཝ་ལས་ གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ མི་སྡེའི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གི་ རྒྱབ་སྐྱོར་ལུ་བརྟེན་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ཡི།
ལྷག་པར་དུ་དགོས་རྫོང་བདག་མཆོག་གི་

དབུ་ཁྲིད་བཟང་པྫོའི་འྫོག་ལུ་

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་གྱི་ལས་རིམ་འདི་

པའི་རེ་བ་དང་ སྫོན་ལམ་འདི་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་ བཟའ་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

2

གོང་འཕེལ་དང་དར་ཁྱབ་འགྱོ་ཚུགས་

༤༽

ལས་རིམ་གྱི་མཐྫོང་སྣང་གི་སྐོར་ལས་ གསལ་བཤད་ཕུལ་མི།


།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་ལས་རིམ་གྱི་ གོམས་འདྲིས་དང་གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛྫོམས་ ཚྫོགས་དགོ་མི་འདི་ མཁྱེན་རྒྱ་ཆེ་བའི་འབྲུག་གི་སྤྱི་ནྫོར་དམ་པ་

དཔལ་མི་དབང་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་གི་ཐུགས་ཀྱི་ དགོངས་གཏེར་ལས་འཁྲུངས་པའི་ལས་རིམ་ཅིག་འ.བདཝཝ་ལས་ འགོ་དང་པ་སྤྱི་
ལྫོ་༡༩༩༠ ལུ་ཨམ་སྲུ་ཚྫོགས་པ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡྫོདཔ་དང་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱིས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་
སྟེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།


ད་རེས་ནངས་པ་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ ལྫོ་ངོ་མང་རབས་ཅིག་སྫོང་ཡྫོད་པའི་ཤུལ་ལས་ ད་རེས་འགོ་ཐྫོག་ ནུབ་
ཕྫོགས་རྫོང་ཁག་གསུམ་གྱི་མི་སྡེ་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ལུ་ གོམས་འདྲིས་དང་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛྫོམས་ཉིན་གྲངས་༢ཀྱི་རིང་འཚྫོག་ནི་ཨིན།



དེ་གི་སྐབས་ལུ་ རྫོང་ཁག་ནང་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་ལས་རིམ་གྱི་ གནས་ཚད་ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད་ག་ རང་སྫོའི་ཤེས་རིག་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་

ཕུལ་ནི་དང་། ད་ལས་ཕར་ APA ཟེར་མི་ འཆར་གཞི་ག་དེ་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་གོ་བསྡུར་འབད་ནི། དེ་
བཟུམ་སྦེ་

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྣ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་

གོ་བསྡུར་འབད་དགོཔ་ཚུ་

རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཉིན་གྲངས་༢ ཀྱི་རིང་ལུ་ ལས་རིམ་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡྫོད་ག་ བཅུད་བསྡུས་གསལ་བཤད་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།
རྒྱབ་ཁུངས།


ལས་རིམ་གཙྫོ་འཛིན་འགོ་དཔྫོན་འྫོགམ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་ལས་རིམ་གྱི་ རྒྱབ་ཁུངས་སྐོར་ལས་ བཤུད་བརྙན་ཐྫོག་ལས་
བཅའ་མར་གཏྫོགས་མི་ཡྫོངས་ལུ་ སྤྱན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་་་་



གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་ལས་རིམ་

དར་ཁྱབ་དང་གོང་འཕེལ་གཏང་དགོ་པ་ཅིན་

གཙྫོ་བྫོ་ར་

ས་གནས་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ལུ་རག་ལསཔ་

ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ རང་སྫོའི་རྒེད་འྫོག་གི་གཡུས་སྒོ་ཚུ་ནང་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་ལྟེ་བ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ བཅའ་མར་གཏྫོགས་མི་
ག་དེ་དག་དག་

བཙུགས་ཚུགས་པའི་སེམས་ཤུགས་བྱིན་ནི་དང་།

དཀའ་ངལ་དང་

བ་སྟབས་མ་བདེཝ་ག་ཅི་བཟུམ་ར་འབྱུང་རུང་ སེལ་

ཐབས་འབད་ནིའི་དྫོན་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིད་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གྲོགས་རམ་ལུ་བརྟེན་དགོཔ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སྡེ་ག་ར་ ཤེས་
ཡྫོན་ཅན་བཟྫོ་ཐབས་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་གང་དག་མཛད་གནང་དགོ་ཟེར་ཞུ་ཡི།


ད་རིས་འགོ་དང་པ་ནུབ་ཕྫོགས་རྫོང་ཁག་གསུམ་ མགར་ས་ སྤུ་ན་ཁ་ དབང་འདུས་ཀྱི་ མི་སྡེའི་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་ རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་

དཔྫོན་ཚུ་ལུ་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་ལས་རིམ་གྱི་གོམས་འདྲིས་དང་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛྫོམས་ཚྫོགས་དགོ་པའི་དམིགས་ཡུལ་ གཙྫོ་བྫོ་ཅིག་དེ་
ལས་བརྟེན་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི།

3

༥༽

མགར་ས་རྫོང་ཁག་གི་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་ལས་རིམ་གྱི་གནས་ཚད་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི། ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། ཤེས་རིག་འགོ་དཔྫོན།


མགར་ས་རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་ལྟེ་བ་༩ཡྫོད་པའི་ནང་ལས་

མཐྫོ ་ཤྫོས་ལ་ཡག་ལུ་ཡྫོད།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་ལྟེ་བ་ཚུ་འགོ་

བཙུགས་པའི་སྐབས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བར་འྫོང་མི་ གྱངས་ཁ་ལེ་ཤ་ཐྫོན་ཏེ་ཡྫོད་རུང་ སྟྫོན་ཚན་མཇུག་བསྡུཝ་འབད་ ལྷབ་མི་འདི་གྱངས་ཁ་

ཉུང་སུ་ཅིག་འགྱོཝ་ལས་ ཤེས་ཡྫོན་ལས་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མང་ཤྫོས་ཅིག་ད་ལྫོ་ཡང་ གཞི་རིམ་མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་པར་ ལུས་ཏེ་ཡྫོདཔ་
ལས་དེ་ཚུ་ ལ་རྫོག་འབད་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།


ལྟེ་བ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ སྫོབ་སྟྫོན་པ་མེད་མི་དང་ གྲོང་གསེབ་མི་སྡེའི་གནས་སྟངས་གནས་སྫོ་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ དཀའ་ངལ་ལེ་ཤ་བྱུངམ་མས་
ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་ཚུ་ཡང་ ལ་མཐྫོ་ར་སྫོད་མི་ཚུ་ གནམ་བྱཱར་དགུན་གྱི་སྫོད་གནས་སྫོ་སྫོར་དང་ ཆརཔ་དང་ ཁཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུངམ་མས་ཟེར་
ཞུ་ཡི།



གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་གྱི་ལྟེ་བ་ཚུ་ནང་ རྒེད་འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡྫོད་རུང་ ཚུལ་དང་མཐུན་ཏྫོག་ཏྫོ་འབད་གནང་དགོཔ་འདུག་ཟེར་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།



ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་ཚུ་ སྫོབ་གྲྭའི་ལས་རིམ་ནང་བཅའ་མར་གཏྫོགས་དགོཔ་དང་ ལ་རྫོག་དང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་དང་། གཞི་རྟེན་དང་འཕྫོ་
མཐུད་ཤེས་ཡྫོན་སྡེ་ཚན་ལས་ རིག་བསྡུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་རིམ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།



ས་གནས་གཞུང་དང་ སྫོབ་གྲྭའི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ ལྟེ་བ་འཛིན་སྐྱོང་ གནང་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི།

4

༦༽

སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་ལས་རིམ་གྱི་གནས་ཚད་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི།


ཚེ་རིང་རྫོ་རྗེ། ཤེས་རིག་འགོ་དཔྫོན།

སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ གཞི་རིམ་དང་ཁ་སྐོང་ཤེས་ཡྫོན་ལྟེ་བ་སྫོམ་༨ ཡྫོད་མིའི་ནང་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་༤༥ ལས་མེད་ཟེར་ཞུ་ཡི། CLC
ཟེར་ མི་སྡེའི་ཤེས་ཡྫོན་ལྟེ་བ་ཡྫོད་དེ་འབད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་མེདཔ་ལས་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ན་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདུག་
ཟེར་ཞུ་ཡི།

མདུན་ལམ།


གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་ལས་རིམ་གྱི་གོ་བར་སྫོད་ནི།



རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ ཚྫོགས་ཆུང་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི།



རྒེད་འྫོག་ནང་ལུ་ ཚྫོགས་ཆུང་གི་བཙུགས་འབད་ནི།



རྒེད་འྫོག་ག་རའི་ནང་ལུ་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་གྱི་ལྟེ་བ་གསརཔ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི།



རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ སྐུལ་ཁྱབ་བར་སྫོད་ཀྱི་ལས་རིམ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི།



རྒེད་འྫོག་དང་སྤྱི་འྫོག་ག་རའི་ནང་ལུ་ སྐུལ་ཁྱབ་བར་སྫོད་ཀྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི།




སྫོབ་གྲྭ་ནང་ ཕམ་དང་སྫོབ་དཔྫོན་ཚྫོགས་པའི་ ཞལ་འཛྫོམས་ཚྫོགས་པའི་སྐབས་ སྐུལ་ཁྱབ་བར་སྫོད་ལས་རིམ་བཙུགས་ནི།
སྤྱི་ལྫོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨

APA ཟེར་མིའི་འཆར་གཞི་ནང་བཙུགས་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།

5

༧༽

དབང་འདུས་རྫོང་ཁག་གི་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་ལས་རིམ་གྱི་གནས་ཚད་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི། དཀོན་མཆོག་དབང་འདུས། ཤེས་རིག་འགོ་དཔྫོན།


དབང་འདུས་རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་གྱི་ལ་བ་༢༩

བཙུགས་ཏེ་ཡྫོད་མི་ཚུ་

གཅིག་ཁར་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་ཕྫོ་མྫོ་ག་དེ་རེ་ཡྫོད་ག་ཁ་གསལ་འབད་ཞུ་ཡི།


ག་ཏེ་ལུ་ར་ཡྫོད་ག་

རེ་རེ་བཞིན་དུའི་ངོ་སྫོད་དང་

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་ལྷབ་མིའི་གནས་ཚད་དང་ ལྫོ་གསུམ་གྱི་རིང་ ལྷབ་མིའི་གྱངས་ཁ་དང་ སྫོབ་སྟྫོན་པ་ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད་ག་འི་སྐོར་ལས་ གསལ་
ཞུ་འབད་ཡི། སྤྱི་ལྫོ་༢༠༡༧ གྱི་ལྫོ་ལུ་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་ལྷབ་མི་ མི་གྲངས་༣༤༦དང་ སྫོབ་སྟྫོན་པ་༢༩ ཡྫོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།

6

༨༽

རྒྱལ་ཡྫོངས་འབྲི་ལྷག་གི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི།



ནྫོར་བུ་རྒྱལ་མཚན། ལས་རིམ་གཙྫོ་འཛིན་འགོ་དཔྫོན།

རྒྱལ་ཡྫོངས་ འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡྫོན་གྱི་དམིག་གཏད་འདི་ གཞུང་གི་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ནང་ བརྒྱ་ཆ་ལས་༧༠%
ལུ་བཀལ་དགོཔ་འབད་ཨིནམ་ལས་ ད་རིས་གོམས་འདྲིས་དང་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛྫོམས་འཚྫོགས་དགོ་མི་འདི་ཡང་ དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།



སྤྱི་ལྫོ་༢༠༡༢ ལུ་ རྒྱལ་ཡྫོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་གྱི་ སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡྫོན་འདི་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ གྲོང་གསེབ་
ཁག་ལུ་ ཕྫོ་མྫོའི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་ བརྒྱ་ཆ་ག་དེ་སྦེ་ཐྫོན་ཏེ་འདུག་ག་ སྙན་ཞུ་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ཕུལ་ཡི།



གཞུང་གི་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འཆར་གཞི་༡༡ པ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ བརྒྱ་ཆ་༧༠% ལུ་བཀལ་དགོཔ་ལས་ དེ་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་དགོས་རྫོང་
བདག་དང་ཁྲི་འཛིན་ མི་སྡེའི་འགོ་ཁྲིད་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་ རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་དགོ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

7

།
༩༽

སྐུ་མགྲོན་གཙྫོ་བྫོ་དབང་འདུས་རྫོང་ཁག་གི་དག་ཤྫོས་རྫོང་བདག་མཆོག་གིས་ གསུང་བཤད་གནང་མིའི་ནང་་་་་


ན་ལྫོན་དང་མཐྫོ་རིམ་ཤེས་ཡྫོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདྫོ་ཆེན་དང་ ཕག་ལཱ་གནང་མི་

རྫོང་ཁག་གི་ཁྲི་འཛིན་དང་ རྒཔྫོ་

ཤེས་རིག་འགོ་དཔྫོན་

དབུ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ སྐུ་གཟུགས་བཟང་པྫོ་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་འབྲེལ་ མ་གཞི་དེ་གི་སྐོར་ལས་ ང་གིས་གནམ་མེད་ས་མེད་ཞུ་དགོཔ་མེད། སྙན་ཞུ་ཚུ་
ཤེས་རིག་འགོ་དཔྫོན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཕུལ་གནང་ཡི།


གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་འདི་ ༡༩༩༠ ལུ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ལྫོ་༢ ཀྱི་རིང་ ཨམ་སྲུ་ཚྫོག་པ་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ ཡྫོད་པའི་གུ་ དེ་གི ་ཤུལ་
ལས་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱིས་ ལྫོ་གཅིག་གི་རིང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་སྤྱི་ལྫོ་༡༩༩༣ལས་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་

གིས་བརྩིས་ལེན་ཏེ་ གྲོང་གསེབ་ཁག་ལས་ཕར་ ཤེས་ཡྫོན་ལྷབ་ནིའི་གོ་སྐབས་མ་ཐྫོབ་མི་ མི་སྡེ་ཉམ་ཆུང་ཚུ་ ཤེས་ཡྫོན་ལྷབ་ནིའི་དྫོན་ལུ་
ལྟེ་བ་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ ཤེས་ཡྫོན་ལབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་སྟེ་ ད་ཚུན་གྱི་རིང་ མི་ལྫོ་༢༨དེ་ཅིག་སྫོང་ནུག་ཟེར་གསུངས་ཡི།


གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ངོ་མ་ར་ ཤེས་ཡྫོན་ལྷབ་སྟེ་ལཱ་གཡྫོག་དང་ མཁས་པ་སྦྱང་ནི་མེན་པར་ འབྲི་ནི་དང་ ལྷག་ནི་ རྩིས་རྐྱབ་
ཚུགསཔ་བཟྫོ་ནིའི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།



གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་གྱི་གནས་ཚད་ག་དེམ་ཅིག་ལྷྫོད་ནུག་ག་

གཞུང་གི་ཐུགས་བཞེད་ག་ཅི་ཡྫོད་ག་

དེ་ཚུ་ཐུགས་ཁར་བསྣམས་ཞིནམ་ལས་

གནས་ཚད་ག་དེ་སྦེ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་ཨིན་ན་ འབྲི་ལྷག་གི་གནས་ཚད་ བརྒྱ་ཆ་༧༠% དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་མི་འདི་ འགྲུབ་ཚུགསཔ་བཟྫོ་
ནིའི་དྫོན་ལུ་ ཕག་ལཱ་མཛད་དགོཔ་ལེ་ཤ་ཡྫོདཔ་ལས་ མི་སྡེའི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ འབད་དགོཔ་ལེ་ཤ་ཡྫོད་ཟེར་གསུངས་ཡི།


ད་ལྫོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱིར་བཏང་འབྲི་ལྷག་གི་གནས་ཚད་འདི་ བརྒྱ་ཆ་༦༣ བརྒལ་ལྷྫོད་མ་ཚུགསཔ་ལས་ རྒྱལ་ཡྫོངས་ཀྱི་དམིགས་

གཏད་བསྐྱེད་དེ་ཡྫོད་པའི་བརྒྱ་ཆ་༧༠ ཚུན་འགྲུབ་ཚུགས་ནིའི་དྫོན་ལུ་ འཆར་གཞི་༡༡པ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ལུ་ལྫོ་གཅིག་ལས་མེདཔ་ལས་ ལཱ་ཁག་
གཏང་ནི་མས། ཨིན་རུང་ དེ་ཚུ་རྒྱབ་བཤུད་རྐྱབ་མ་སྫོད་པར་ རྩ་འགེངས་ཏེ་འབད་བ་ཅིན་ འགྲུབ་ཚུགས་པའི་གོ་སྐབས་ཡྫོད་ཟེར་གསུངས་
ཡི།


མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་ “ཤེས་མ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་མེན་པར་ འབད་མ་འབད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཨིན”། ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་ མི་
སྡེའི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ འགན་འཁྲི་འབག་སྟེ་ ཕག་ལཱ་གནང་པ་ཅིན་ འགྲུབ་ཚུགས་ར་ཚུགས་ཟེར་གསུངས་ཡི།



རང་སྫོའི་རྫོང་ཁག་དང་ རྒེད་འྫོག་གི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འཆར་གི་བརྩམ་ནི་དང་ མི་སྡེའི་སྫོད་གནས་ཀྱི་ས་ངངས་དང་ ས་མཐྫོ་
དམན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འཆར་གཞི་བརྩམས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་གནང་པ་ཅིན་ ཕན་ཐྫོགས་འབྱུང་ཚུགས་ཟེར་གསུངས་ཡི།



མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་ འབྲུག་པའི་མི་ཚུ་ འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་འདི་ མཁས་དགས་དང་ངར་ངེས་ངེས་ཡྫོད། ཨིན་རུང་ དེ་ཚུ་
ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ནང་ལུ་འཐུས་ཤྫོརཝ་མས། ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་ ད་རེས་དང་ནངས་པ་ཉིནམ་༢ཀྱི་རིང་ འགོ་དཔྫོན་ཚུ་དང་གཅིག་
ཁར་ འཆར་གཞི་ཚུ་མ་བཏུབ་བཏུབ་འབད་བརྩམས་ཞིནམ་ལས་ ལྫོག་རང་སྫོའི་རྒེད་འྫོག་ནང་ལྷྫོད་ཞིནམ་ལས་ འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ལས་
སྣ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་གནང་པ་ཅིན་དག་ནི་མས་ཟེར་གསུངས་ཡི།



དབང་འདུས་རྫོང་ཁག་གི་རྒེད་འྫོག་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་གྱི་ལྟེ་བ་མེད་མི་ཚུ་ནང་

འབྲི་ལྷག་གི་གནས་ཚད་བརྒྱ་ཆ་འབད་གྲུབ་

ཡྫོདཔ་ཨིན་ན་ ཡང་ན་ག་ཅི་ས་བརྟེན་ཏེ་ བཙུགས་མ་ཚུགསཔ་ཨིན་ན་ ལ་རྫོག་འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེ།
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ད་རེས་འཆར་གཞི་༡༢པ་བརྩམ་པའི་དུས་ཚྫོད་འབདཝ་ལས་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་གོང་འཕེལ་དང་གྲུབ་འབྲས་ག་དེ་སྦེ་བཏྫོན་ནི་
ཨིན་ན་

ད་ལྫོ་ལས་འཆར་གཞིའི་ནང་བཙུགས་ཏེ་

ཕག་ལཱ་གནང་པ་ཅིན་

རྒྱལ་ཡྫོངས་འབྲི་ལྷག་གི་དམིགས་གཏད་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་

ཕན་

ཐྫོགས་འབྱུང་ཚུགས་ནི་མས་ཟེར་གསུངས་ཡི།


འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡྫོན་འདི་ཁག་ཆེཝ་ལས་ མི་སྡེའི་འགོ་ཁྲིད་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་གཙྫོ་བྫོར་བཏྫོན་ཏེ་འབད་ད་པ་ཅིན་ གྲུབ་འབྲས་འབྱུང་
མ་ཚུགས་པའི་ད་་མེདཔ་ལས་ འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ རྒྱ་སྐྱོར་གནང་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།



མཇུག་ར་ ད་རིས་དང་ནངས་པ་འཆར་གཞི་ཚུ་ ལེགས་ཤྫོམ་འབད་བརྩམས་ཞིན་ལས་ རང་གིས་མནྫོ་མི་ཚུ་ བག་ཟྫོན་མེད་པར་སབ་སྟེ་ ག་
ར་གིས་བཅའ་མར་གཏྫོགས་ཏེ་ ལེགས་ཤྫོམ་འབད་མཛད་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

།
༡༠༽

ལས་རིམ་འགོ་དཔྫོན་གོངམ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚྫོར་གྱི་གསལ་བཤད་ཞུ་འབད་མཇུག་བསྡུཡྫོདཔ་ཨིན།
ད་རིས་འགོ་དང་པ་ ནུབ་ཕྫོགས་རྫོང་ཁག་གསུམ་གྱི་མི་སྡེའི་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་ ཤེས་རིག་འགོ་དཔྫོན་ཚུ་ལུ་ གོམས་འདྲིས་དང་གོ་བསྡུར་ཞལ་
འཛྫོམས་ཀྱི་འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་ནང་ལུ་ སྐུ་མགྲོན་གཙྫོ་བྫོ་ དབང་འདུས་རྫོང་ཁག་གི་ དགོས་རྫོང་བདག་མཆོག་ལུ་ དུས་ཚྫོད་བཏྫོན་ཏེ་

ཞལ་བཀོད་ཚུ་གསུངས་གནང་མི་ལུ་ བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ཡྫོདཔ་ དེ་དང་འབྲེལ་ ག་ར་གིས་ བཅའ་མར་གཏྫོགས་གནང་མི་ལུ་ བཀའ་དྲིན་
ཆེ་ཟེ་ཞུ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

།
9

༽

།

༽

།

10

།

།

༼གསལ་བཤད་པ། བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱལ། ལས་རིམ་གཙྫོ་འཛིན་འགོ་དཔྫོན་འྫོགམ།༽



ད་རེས་ཉིནམ་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལུ་ ཚྫོགས་པའི་གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛྫོམས་སྐབས་ སྦ་གསང་མེད་པར་ གྲོས་བསྡུར་གནང་སྟེ་ འཆར་གཞིའི་ནང་
བཙུགས་གནང་ནི་དང་ གྲོས་ཆོད་བཏྫོན་མི་ཚུ་ མཚན་རགས་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ རྒེད་འྫོག་ནང་ལུ་ ལག་ལེན་དང་ལམ་ལུགས་འགན་འཁྲི་ཚུ་
དྭངས་གསལ་བཟྫོ་སྟེ་ ཕག་ལཱ་མཛད་ཚུགས་ནིའི་དྫོན་ལུ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།



གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་གྱི་སྫོབ་སྟྫོན་པ་ཚུ་ མི་རྒས་ཤྫོས་ཚུ་ལུ་ སྫོབ་སྟྫོན་འབད་མི་ཅིག་འབདཝ་ལས་ རང་སྫོའི་རྒེད་དང་ སྤྱི་འྫོག་ཚུ་ནང་ཡྫོད་

པའི་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་ལྟེ་བའི་སྫོབ་སྟྫོན་པ་ཚུ་ལུ་ སྣང་མེད་བསྐྱུར་ཏེ་ བཞག་ནི་མེན་པར་ བརྩི་བཀུར་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་ཟེར་ཞུ་
ཡི།


རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཞི་བདེ་འབྱུང་དགོ་པ་ཅིན་ འབྲི་ལྷག་གི་ཤེས་ཡྫོན་འདི་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་གྱི་ཐྫོག་

ལས་ བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་ཚུགས་པའི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ མི་སྡེའི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་འྫོང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།


རྒེད་འྫོག་གི་གནས་ཚད་ནང་ མི་སྡེའི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གི་འགན་ཁག

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་གྱི་ལྟེ་བ་ཚུ་ནང་ འཐུས་མི་ཚུ་འཛྫོམས་ཐྫོག་ལས་

ཚྫོགས་ཆུང་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ རྒེད་འྫོག་ཚྫོགས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན་གྱི་ངོ་ཚབ་འབད་ རང་སྫོའི་རྒེད་འྫོག་ནང་ལས་ རབ་འབྱུང་པ་ཅིན་
རྒཔྫོ་དང་ ཡང་ན་ དམངས་མི་ ཚྫོགས་པ་ གང་རུང་གཅིག་ཚྫོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན་འབད་བསྐོ་བཞག་མཛད་དེ་ འགན་འཁྲི་ཅིག་བཀལ་
གནང་ཟེར་ཞུ་ཡི།


ཚྫོགས་ཆུང་གི་དྲུང་ཆེན་ སྫོབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན།
འཐུས་མི་འབད་བཙུགས་དགོཔ།



འཐུས་མི་ སྫོབ་སྟྫོན་པ།

ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་ལས་ མི་ངོམ་༢ གདམ་འཐུ་འབད་དེ་

སྤྱིར་བཏང་ འབྲེལ་ཡྫོད་ཀྱི་ལས་འགན་དང་ལམ་སྟྫོན་ཚུ་གོ་བར་སྫོད་ཡྫོདཔ་ཨིན།
ཉིནམྫོ་དང་པ། ཚྫོགས་ཐུན་གསུམ་པ། ༼༡༤༠༠་ལས་༡༥༣༠་ཚུན༽ ཆོས་ཚན་རྩ་གཞུང་དང་སྫོབ་སྟྫོན་དུས་ཚྫོད།
༼གསལ་བཤད་པ། ཨོ་རྒྱན་མཚྫོ་མྫོ། ལས་རིམ་གཙྫོ་འཛིན་འགོ་དཔྫོན་འྫོགམ༽



གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་གྱི་ལས་རིམ་འདི་ མི་སྡེ་ནང་ཤེས་ཡྫོན་མེད་མི་ཚུ་ འབྲི་ལྷག་གི་ཤེས་ཡྫོན་ཡྫོདཔ་འབད་བཟྫོ་ནིའི་དྫོན་ལུ་ཨིན།

གཞི་རྟེན་

ཤེས་ཡྫོན་གྱི་རྩ་གཞུང་གི་སྐོར་ལས་ ཤེས་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ། གཞི་རིམ་ཤེས་ཡྫོན་གྱི་དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་༡༢དང་ དུས་ཚྫོད་ཉིནམ་རེ་ལུ་ ཆུ་ཚྫོད་
༢.༣༠ སྟྫོན་དགོཔ་ཨིན།


ཁ་སྐོང་ཤེས་ཡྫོན་གྱི་དྫོན་ལུ་ ཟླ་ངོ་༡༢ ཆུ་ཚྫོད་༣ སྟྫོན་དགོཔ་དང་ དེ་གི་སྐབས་དབྱིན་སྐད་དང་ རྫོང་ཁ་གཉིས་ཆ་ར་ལྷབ་སྟྫོན་འབད་དགོཔ་
ཨིན།



མི་སྡེའི་ཤེས་ཡྫོན་གྱི་ལྟེ་བ་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་

རང་མགོ་འདྫོངས་ཚུགས་པའི་ཤེས་ཡྫོན་

ལག་རྩལ་བཟྫོ་རིག་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་

དགོཔ་ཡྫོདཔ་ཨིན།


སྫོབ་སྟྫོན་པ་ཚུ་གིས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་མིའི་དུས་ཚྫོད་དང་འཁྲིལ་ ཉིནམ་གཅིག་སྟྫོན་རུང་ ངལ་གསྫོ་དང་དུས་བཟང་གི་སྐབས་སྟྫོན་དགོ་རུང་
ལྷབ་མི་ཚུ་གི་སྟབས་བདེ་ཧིང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྟྫོན་དགོཔ་འབད་ སྲིད་བྱུས་ལམ་སྟྫོན་ནང་ཚུད་དེ་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།



གཞི་རིམ་ཤེས་ཡྫོན་ནང་ལུ་ ད་་དེབ་ག་ཅི་བཟུམ་ར་ལྷབ་དགོཔ་ཡྫོད་ག་ མི་སྡེའི་ནང་ལུ་ ལམ་སྟྫོན་དང་ཕན་ཐྫོགས་འབྱུང་ཚུགས་པའི་ དྫོན་

ཚན་ཚུ་ འབྲེལ་ཡྫོད་དབང་འཛིན་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ བཟྫོ་ཡྫོད་པའི་སྐོར་ལས་ གསལ་བཤད་འབད་ཡི། དེ་ནང་སྟྫོན་ཚན་གྱི་མིང་དང་
11

སྫོབ་སྟྫོན་ཐུན་ཚན་ དུས་ཚྫོད་ཚུ་དཔྱ་བགོ་རྐྱབ་སྟེ་ ག་དེ་སྦེ་འབད་དགོཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་ གོ་བར་སྫོད་ཅི། དེབ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དྫོན་
ཚན་ག་ཅི་ར་ལྷབ་དགོཔ་ཡྫོདཔ་ཨིན་ན་ གོ་བར་ཚུ་ཡང་ཁ་གསལ་འབད་སྫོད་ཅི།

།

སྤྱིར་བཏང་ཉིནམྫོ་དང་པའི་ མི་སྡེའི་འགོ་ཁྲིད་པའི་ཐུགས་འཆར།


༼དྲི་བ་དྲིན་ལན་དང་བསམ་འཆར་གྱི་དུས་ཚྫོད་ཀྱི་བངང་ལུ།༽

སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་ལྷབ་སའི་ས་གོ་ཅིག་ རང་སྫོའི་སྤྱི་འྫོག་ནང་ལུ་ གཞུང་ས་ནང་བཟྫོ་ཞིནམ་

ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དྫོན་ལུ་ བཀའ་རྒྱ་ཡིག་ཐྫོག་ལུ་ གནང་པ་ཅིན་ རྒེད་འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཆར་གཞི་དང་ འཁྲིལ་བའི་མ་
དངུལ་ཚུ་བཞག་སྟེ་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་ཚུགས་ནི་མས་ཟེར་ཐུགས་འཆར་ཞུ་ཡི།


མི་སྡེའི་འགོ་ཁྲིདཔ་༡ གིས་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་ལྷབ་སའི་ས་གོ་གི་སྐོར་ལས་ ཁྲི་འཛིན་གྱི་རྒྱབ་སྣྫོན་འབད་ཞུ་ཡྫོདཔ་དང་། ལྷབ་སྦྱང་འབད་
ནིའི་དུས་ཚྫོད་ཡང་ དྫོ་པ་བཟྫོ་བ་ཅིན་ཟེར་བའི་བསམ་འཆར་ཞུ་ཡི།



ལ་ཡག་རྒེད་འྫོག་གི་མི་སྡེ་འགོ་ཁྲིདཔ་གིས་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་གྱི་སྫོབ་སྟྫོན་པ་ཚུ་གིས་ གློག་མེ་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་ ས་ནམ་དང་ གསྫོ་བའི་

འཕྫོད་བསྟེན་གྱི་སྐོར་ལས་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་སྫོབ་སྟྫོན་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ལྷབ་མི་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་བ་ཅིན་ མི་སྡེ་ལུ་ཕན་ཐྫོགས་འབྱུང་
ཚུགས་ནི་མས།


གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་ འབྲི་ལྷག་གི་དམིགས་གཏད་ བརྒྱ་ཆ་༧༠% གུ་ལྷྫོད་མ་ཚུག་མི་འདི་ དཀའ་ངལ་ཁག་གཉིས་འབད་ཞུ་ཡི། ཤེས་ཡྫོན་

ལྷབ་སའི་ས་གོ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡྫོད་པའི་གུ་ ལྷབ་མི་ཚུ་ཡང་ མང་ཤྫོས་ཨམ་སྲུ་ཚུ་འབདཝ་ལས་ ལམ་ཐག་རིང་བའི་དཀའ་ངལ་འབྱུངམ་
མས།


མི་སྡེ་ལུ་གོ་བར་སྫོད་ནིའི་དྫོན་ལུ་ ལྟེ་བ་ལས་འབད་མ་ཚུགས་རུང་ རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་ལས་ཚན་དང་ སྫོབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ འགན་
ཁུར་བཀལ་དགོཔ་འདུག།

དེ་དང་འབྲེལ་བའི་འཆར་དངུལ་ཚུ་ཡང་བཞག་དགོཔ་འདུག།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་གྱི་སྫོབ ་སྟྫོན་པ་ཚུ་ལུ་

སྒྲིག་

གཞི་ སྲིད་བྱུས་ལམ་སྟྫོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སྦྱྫོང་བརར་དང་ གོ་བར་སྫོད་དགོ་པའི་གུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་ཚུ་ ཆོས་རྒྱུགས་བཀལ་ནིའི་ལམ་
ལུགས་དང་ ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཡི།
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སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ འགྲོ་སྫོང་ལེ་ཤ་བཏང་སྟེ་ད་་དེབ་ལེ་ཤ་བརྩམས་གནང་ནུག། ཨིན་

རུང་ རྒེད་འྫོག་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ ལེགས་ཤྫོམ་འབད་འགོ་འདྲེན་འཐབ། ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ མ་པ་ལས་མེད་
མི་འདི་ ད་ལྫོ་ཚུན་ རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ མཉམ་འབྲེལ་མ་མཛདཔ་བཟུམ་སྦེ་མཐྫོངམ་མས།


རྒེད་འྫོག་དང་རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་ལས་ཚན་གྱི་བར་ན་ འཆར་དངུལ་དང་ལམ་ལུགས་ཚུ་ དྭངས་གསལ་བཟྫོ་སྟེ་གནང་པ་ཅིན་ ལེགས་ཤྫོམ་
འྫོང་ནི་དང་། འཆར་དངུལ་ཚུ་ རྒེད་འྫོག་ལུ་བཞག་པ་ཅིན་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་དགོཔ་ག་ར་ རྒེད་འྫོག་གིས་འབད་དགོཔ་ལས་ རྫོང་ཁག་ཤེས་
རིག་འགོ་དཔྫོན་དང་ འབྲེལ་བ་འདུག་ག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།



རྒེད་འྫོག་གིས་ རང་སྫོའི་འཆར་དངུལ་ནང་ བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ ཤེས་ཡྫོན་ལྷབ་སའི་ས་གོ་ཚུ་ སྤྱི་འྫོག་ཚུ་ནང་དགོས་མང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

བཟྫོ་ཞིན་ན་ ཉིན་མ་འཛྫོམ་འདུ་ལ་སྫོགས་པའི་ལཱ་གཞན་གྱི་དྫོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ ཕྱི་རུ་གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་ སྫོབ་སྟྫོན་འབད་ནིའི་
དྫོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ འགྲོ་སྫོང་འཐེབ་གཏང་མ་དགོ་པར་ སྐབས་གཅིག་ལུ་དྫོན་གཉིས་ འགྲུབ་ཚུགསཔ་ལས་ ཁེ་ཕན་འབྱུང་ནི་
མས་ཟེར་བསམ་འཆར་ཞུ་ཡི།

ཉིནམྫོ་དང་པ། ཚྫོགས་ཐུན་བཞི་་པ། ༼༡༦༠༠་ལས་༡༧༠༠་ཚུན༽ སྡེ་ཚན་བགོ་བཤའ། གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་ལས་རིམ་གྱི་ཕན་གནྫོད་ཀྱི་
བསམ་འཆར་བསྡུ་ལེན།
༼
ཉིནམ་དང་པའི་ལས་རིམ་འདི་
ཞིནམ་ལས་མཇུག་བསྡུ་ཡི།

མཇུག་ར་

།

།༽

བཅའ་མར་གཏྫོགས་མི་ཚུ་ལུ་

གཤམ་གསལ་གྱི་བསམ་འཆར་བཀོད་ནིའི་འབྲི་ཤྫོག་འདི་

བཀང་བཅུག་

འྫོག་གི་དྫོན་ཚན། གནད་དྫོན་ཁག་བཞི་གི་ནང་ལུ་ བཅའ་མར་གཏྫོགས་མི་ཡྫོངས་ཀྱིས་ རང་སྫོའི་བསམ་འཆར་ངོ་མ་ དང་པྫོའི་ཐྫོག་ལས་བཀོད་གནང་།
༡.

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་ལས་རིམ་འདི་གིས་ སྤྱིར་བཏང་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐྫོགས་

ག་དེ་འབད་རང་འབྱུང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་ན། (གནད་དྫོན་༣ ལས་༥ གི་བར་ན་བཀོད་

༢.

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་ལས་རིམ་འདི་གི་གནྫོད་པ་ ག་དེ་འབད་རང་འབྱུང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

(གནད་དྫོན་༣ ལས་༥ གི་བར་ན་བཀོད་གནང་)

གནང་།)

༣.

ཁྱོད་རའི་གནས་ཚད་དང་ཁྱབ་དབང་ལུ་

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་ལས་རིམ་ལུ་

༤.

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ ག་དེ་འབད་རང་ གནང་ཚུགས་ནི་ཨིན་ནའི་ སྐོར་ལས།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་ལས་རིམ་འདི་ དར་ཁྱབ་བཏང་ཐབས་ལུ་ ཐབས་ཤེས། ཐབས་
བྱུས་

(གནད་དྫོན་༣་ལས་༥ གི་བར་ན་བཀོད་གནང་)

ལས་རིམ་ཚུ་ ག་ཅི་རང་བརྩམ་ནི་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས།
(གནད་དྫོན་༣ ལས་༥ གི་བར་ན་བཀོད་གནང་)
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ཉིནམ་གཉིས་ ། སྤྱི་ཚེས་༢༤/༠༣/༢༠༡༧།
། ༼
༡༽

༩

༽

ལས་རིམ་གཙྫོ་འཛིན་འགོ་དཔྫོན་འྫོགམ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་

།
ཉིནམ་གཅིག་གི་ལས་རིམ་

།

ག་ཅི་ར་ཡྫོདཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་གསལ་བཤད་ཞུ་

ཞིནམ་ལས་ ཞལ་འཛྫོམས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་ཁ་ཐུག་ལས་ མི་སྡེའི་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་ ཤེས་རིག་འགོ་དཔྫོན་ དབུ་འཛིན་ཚུ་གིས་ བཀོད་མི་བསམ་ལེན་ཚུ་
བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ བཅུད་བསྡུས་གསལ་བཤད་ཞུ་ཡི།

༢༽ བཅའ་མར་གཏྫོགས་མི་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ཁག་དྲུག་ལུ་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ རང་སྫོའི་ཁྱབ་དབང་འྫོག་ལུ་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་ ལས་རིམ་གོང་
འཕེལ་དང་ དར་ཁྱབ་གཏང་ཐབས་ཀྱི་ འཆར་གཞི་བརྩམ་ནིའི་ གྲོས་བསྡུར་འབད་བཅུག་ཅི།
སྡེ་ཚན་དེ་ཡང་།
ཨང་

སྡེ་ཚན་།

འཐུས་མི།

སྫོམ།

༡

ཤེས་རིག་འགོ་དཔྫོན།

རྫོང་ཁག་གསུམ་ལས་རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔྫོན།

༤

༢

སྫོབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན།

རྫོང་ཁག་༣གྱི་དབུ་འཛིན།

༣

༣

རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན།

རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན་དང་ཁྲི་འཛིན་འྫོགམ།

༦

༤

རྒེད་འྫོག་ཚྫོགས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན།༼༡༽

རྒེད་འྫོག་ཚྫོགས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན།

༩

༥

རྒེད་འྫོག་ཚྫོགས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན།༼༢༽

རྒེད་འྫོག་ཚྫོགས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན།

༨

༦

རྒེད་འྫོག་ཚྫོགས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན།༼༣༽

རྒེད་འྫོག་ཚྫོགས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན།

༨

ཡྫོངས་སྫོམ།

༣༨

།
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།
ཀ༽

ད་་བཀོད་དང་པ།
?
། ༼

༽

ཨ

ཁ༽
ཨ

།

༤

གཞི་རྟེན་ཤེས་ལས་རིམ་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ཀྱི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནིའི་འབྲི་ཤྫོག། ༼སྐར་མ་༤༥༽
།

དུས་ཚྫོད།

འཆར་དངུལ།

།

15

།

ལ་རྫོག

།

འགན་འཁྲི།

།

། ༼

།༽

།

།

༼

།༽

།༼ ༽

།༼ ༽

། ༼ ༽

༼༤༽

། ༼༦༽

། ༼ ༽
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།

། ༼ ༤

༽

།

༼

།༽

གྲོས་ཆོད་འབྲི་མི་ ཀུན་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ དྫོན་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ གསུངས་གྲོས་གནང་ཏེ་གྲོས་ཆོད་

གྲུབ་ཡྫོདཔ་ཨིན། གྲོས་ཆེད་དེ་ཡང་ རྫོང་ཁག་གསུམ་གྱི་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན་དང་ ལས་རིམ་གཙྫོ་འཛིན་འགོ་དཔྫོན་གྱི་དབུ་བཞུགས་མཛད་
ཐྫོག་ལས་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

།

ཀ༽

།

ལས་རིམ་གཙྫོ་རིམ།


མི་སེར་ཚུ་ལུ་གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་གྱི་ལས་རིམ་སྐོར་ལས་

མི་སྡེ་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་འབྲེལ་ཡྫོད་དབང་འཛིན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་གོ་བར་སྫོད་ནི་དང་

སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་ ལྷབ་མི་ཡར་སེང་འབད་དེ་ མིང་ཐྫོ་བཀོད་ནིའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཅི།


མི་སེར་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་
ཅི།



གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་གྱི་ལྟེ་བ་མེད་ས་ལུ་

ཤེས་ཡྫོན་ལྷབ་སའི་ལྟེ་བ་ཚུ་ནང་ ད་་ཆ་ལྷབ་སའི་ས་གོ་མེད་པ་ཅིན་ མི་སྡེའི་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་
སྫོབ་ཁང་བཟྫོ་སྐྲུན་འབད་ནི་འབད་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཅི།
བཟྫོ་ནི་འབད་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཅི།



གསརཔ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་འབད་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་
ཤེས་ཡྫོན་ལྷབ་སའི་

ཡང་ན་ འཆར་དངུལ་དང་འཁྲིལ་ ཁྱིམ་ཁང་གླ་ལེན་ཏེ་ ཤེས་ཡྫོན་ལྷབ་སའི་ས་ངངས་

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་སྫོབ་སྟྫོན་པ་ཚུ་ལུ་ སྫོབ་དབུ་འཛིན་དང་ རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་སྡེ་ཚན་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐྫོག་ལས་ སྫོབ་སྟྫོན་གྱི་སྦྱྫོང་བརར་
ཚུ་ བྱིན་ནི་འབད་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཅི།



གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་ ལྷབ་སྟྫོན་པའི་སྒྲིག་གཞི་དང་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ལྷན་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་ སྫོབ་གྲྭ་ ཚྫོགས་ཆུང་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐྫོག་ལས་
དྭངས་གསལ་འབད་བཟྫོ་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འབད་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཅི།





རང་སྫོའི་རྒེད་འྫོག་ནང་གི་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་ལྟེ་བ་ཚུ་ནང་ ཚྫོགས་ཆུང་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་འབད་གྲོས་ཆོད་གྲུ་ཅི།

རྒེད་འྫོག་དང་རྫོང་ཁག་གི་བར་ན་ APA ཟེར་མི་ འཆར་གཞི་ནང་བཙུགས་ཏེ་ དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཅི།
འཆར་ལྫོ་༡༢ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒེད་འྫོག་གི་གནས་ཚད་ནང་ འཆར་དངུལ་བཙུགས་ནི་འབད་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཅི།
17

ཁ༽

བ་སྒོའི་ལཱ་གི་འཆར་གཞི།


གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་གྱི་སྫོབ་ཁང་དང་ ཅ་ཆས་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ སྫོབ་སྟྫོན་པ་ལུ་ སྦྱྫོང་བརར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ ཀུན་ཚང་ཤེས་ཡྫོན་འཐྫོབ་

ཐབས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ ལྫོ་བསྟར་འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྷན་ཁག་དང་ རྫོང་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྔར་ག་ཨིནམ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་
འབད་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཅི།


ཀུན་ཚང་ཤེས་ཡྫོན་གྱི་དྫོན་ལུ་ གློག་རིག་འཕྲུལ་ཆས་དང་ དགོས་མང་ཆེ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་གཞན་ཚུ་ཡང་ འཆར་དངུལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྷན་
ཁག་དང་ རྫོང་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་འབད་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཅི།



ལྫོ་གཅིག་གི་ནང་འངད་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་ལས་རིམ་གྱི་ གྲུབ་འབྲས་ལེགས་སྒྱུར་དང་ ཁྱད་འཕགས་འཐྫོན་ནིའི་དྫོན་ལུ་ ལྫོ་བསྟར་འཆར་
གི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞལ་འཛྫོམས་དང་ ལ་རྫོག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཅི།



རྒེད་འྫོག་ སྫོབ་གྲྭ་ རྫོང་ཁག་ ལྷན་ཁག་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐྫོག་ལས་ སྫོབ་སྟྫོན་པ་ཚུ་ལུ་ སྫོབ་སྟྫོན་གྱི་ཁྱད་རིག་སྦྱྫོང་བརར་བྱིན་དགོ་པའི་
གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཅི།



ལྫོ་བསྟར་གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་མཐར་འཁྱོལ་མི་ཚུ་ལུ་

རྒེད་འྫོག་དང་ སྫོབ་གྲྭ་ རྫོང་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་

གསྫོལ་རས་ཀྱི་ལས་རིམ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཅི།
ག༽

མཐར་འཁྱོལ་གྱི་ལག་ཁྱེར་དང་

དུས་ཚྫོད།


རང་སྫོའི་རྒེད་འྫོག་གི་ལྫོ་བསྟར་འཆར་གཞི་དང་ ལག་ལེན་ལམ་ལུགས་ སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དུས་ཚྫོད་ཚུ་གཏན་འཁེལ་བཟྫོ་ཞིནམ་ལས་
འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཅི།



སྫོབ་སྟྫོན་འབད་ནིའི་དུས་ཚྫོད་ཚུ་
གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཅི།

ང༽

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ལས་

བཟྫོ་ཡྫོད་པའི་སྒྲིག་གཞི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འབད་

འཆར་དངུལ།


འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་བའི་འཆར་དངུལ་ཚུ་ རང་སྫོའི་རྒེད་འྫོག་གི་གནས་ཚད་དང་བསྟུན་ གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་ནང་བཙུགས་ཏེ་ འྫོས་
འབབ་ དགོས་མང་ ལས་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་སྡེའི་འགོ་ཁྲིད་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གྲོགས་རམ་གྱི་ཐྫོག་ལས་འབད་དགོ་པའི་
གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཅི།



རྫོང་ཁག་གི་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་ལས་ཚན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལྫོ་བསྟར་འཆར་དངུལ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ ལས་རིམ་ཚུ་ གོང་
འཕེལ་དང་དར་ཁྱབ་གཏང་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཅི།



རྒེད་འྫོག་དང་ རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་ལས་ཚན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐྫོག་ལས་ འཆར་དངུལ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ འཚྫོལ་ནི་ཨིན་ན་ གྲོས་བསྡུར་གྱི་ཐྫོག་
ལས་ འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཅི།

18

ཅ༽

མཉམ་འབྲེལ།
གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་གྱི་ལྟེ་བ་ཚུ་ནང་ ཤེས་ཡྫོན་ཡར་རྒྱས་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་བཟྫོ་ནིའི་དྫོན་ལུ་ རྒེད་འྫོག་དང་ སྫོབ་གྲྭ་ རྫོང་ཁག་ཤེས་



རིག་ལས་ཚན་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐྫོག་ལས་ འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཅི།

རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་ལས་ཚན་གྱིས་ རྒེད་འྫོག་ སྫོབ་གྲྭ་ ལྷན་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐྫོ ག་ལས་ འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་



གྲུབ་ཅི།
ཆ༽

ལ་རྫོག།
ལྫོ་བསྟར་གྱི་འཆར་གཞི་དང་ སྒྲིག་གཞི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་ལས་ཚན་དང་ རྒེད་འྫོག་ཚྫོགས་ཆུང་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་



ཐྫོག་ལས་ ལྟེ་བ་ཚུ་ནང་ལ་རྫོག་འབད་ནི་འབད་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཅི།
ཇ༽

འགན་འཁྲི།
རྫོང་ཁག་གི་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མ་དངུལ་འཚྫོལ་ནི་དང་ སྦྱྫོང་བརར་བྱིན་ནི་



རྒེད་འྫོག་དང་མཉམ་འབྲེལ་མཛད་དེ་ ཕག་འགན་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཅི།
རྒེད་འྫོག་གི་མི་སྡེའི་འགོ་ཁྲིད་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་



གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་གྱི་ཚྫོགས་ཆུང་བཟྫོ་སྟེ་

མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་

འགན་འཁྲི་བཀལ་

དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཅི།

འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་བའི་འཆར་དངུལ་ཚུ་ འཚྫོལ་ནི་དང་ ག་དེ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ན་ འབྲེལ་ཡྫོད་དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་



མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐྫོག་ལས་ འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཅི།

སྫོབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཤེས་ཡྫོན་ལྟེ་བ་ཚུ་ནང་ དགོས་མང་དང་ འཁྲིལ་བའི་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གྲོགས་རམ་འབད་ནིའི་འགན་



འཁྲི་ འབག་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཅི།

།

།
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༽

།
།

།

།

།

དན་གསྫོ།
༼

།
།༽

།

།

20

།
༼བཅའ་མར་གཏྫོགས་མི་ཚུ་གིས་ཞལ་འཛྫོམས་སྐོར་ལས་ བསམ་ལན་བཀོད་ཤྫོག༽
ཨང་

དྫོན་ཚན

༡

ཀ༽ ཞལ་འཛྫོམས་ཀྱི་གནད་དྫོན།

ཁས་ལེན་གྱི་རགས
ཁས་ལེན་སྦྫོམ་ཡྫོད།

ཁས་ལེན་ཡྫོད།

ཁས་ལེན་མེད།

མ་པ་ལས་མེད།

ཀྲིག་ཀྲི་ཅིག་

ཚགས་ཁར་མི་

ཨིན་པས།

ཚུད་པས།

༡. ཞལ་འཛྫོམས་ཀྱི་ དྫོན་ཚན་ཚུ་ ངེ་གི་ལཱ་དང་འབྲེལ་བ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ཞལ་འཛྫོམས་ཀྱི་ ཉམས་
མྫོང་འདི་གིས་ ངེ་གི་ལཱ་འགན་ལུ་ཕན་ཐྫོགས་སྦྫོམ་འྫོང་ནི་མས།

༢. གྲོས་གཞི་ཚུ་ བཅའ་མར་གཏྫོགས་མི་ཚུ་གི་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཕན་ཐྫོགསཔ་ སྦེ་བཟྫོ་ནུག
༣. ཉིན་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་ཞལ་འཛྫོམས་ནང་ལུ་ གྲོས་གཞི་དང་ འཁྲིལ་བའི་ གོ་བསྡུར་ཚུ་ལེགས་
ཤྫོམ་འབད་རང་འབད་ཚུགས་ཅི།
གནམ་མེད་ས་མེད་

ཁ༽ ཞལ་འཛྫོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐངས།

ལེགས་ཤྫོམ་འདུག།

ལེགས་ཤྫོམ་འདུག།

༡. ཞལ་འཛྫོམས་འདི་ འྫོས་འབབ་ཆེ་བའི་ ཐབས་རིག་སྣ་ཚྫོགས་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་
གནང་ཡི།
༢

༢. ཞལ་འཛྫོམས་འདི་ནང་ ངེ་གི་ཉམས་མྫོང་དང་རིག་པ་ཚུ་ བརྗེ་སྫོར་འབད་ནི་དང་ ལག་ལེན་
འཐབ་ནིའི་གོ་སྐབས་གནང་ཡི།

༣. ཞལ་འཛྫོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏྫོགས་མི་ག་ར་གིས་ གོ་སྡུར་དང་ དྲིས་ལན་གྱི་ ཐྫོག་ལས་
ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་བཅའ་མར་གཏྫོགས་ནིའི་གོ་སྐབས་ཐྫོབ་ཅི།
ག༽ ཞལ་འཛྫོམས་འགོ་འདྲེན་པའི་སྐོར་ལས།

གནམ་མེད་ས་མེད་

ལེགས་ཤྫོམ་

ཀྲིག་ཀྲི་ཅིག་

ཚགས་ཁར་མི་

གནམ་མེད་ས་མེད་

ལེགས་ཤྫོམ་

ཀྲིག་ཀྲི་ཅིག་

ཚགས་ཁར་མི་

ལེགས་ཤྫོམ་འདུག།

འདུག།

ཨིན་པས།

ཚུད་པས།

༡. ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་པ་ཚུ་གིས་ ང་བཅས་ཀྱིས་མ་ཤེསཔ་དང་ དྫོགས་པ་ཚུ་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་
༣

བསལ་གནང་ནི།

༢. བཅའ་མར་གཏྫོགས་མི་ཚུ་གིས་བཀོད་པའི་ བསམ་འཆར་དང་རིག་པ་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ལུ་ བརྩི་
བཀུར་དང་ ངོས་ལེན་འབདཝ་མས།
༣. འགོ་འདྲེན་པ་ཚུ་གིས་ ང་བཅས་ལུ་ ལས་རིམ་འདི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རྒྱུད་སྐུལ་ཚུ་ ལེགས་ཤྫོམ་
འབད་བྱིནམ་མས།
ང༽ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལས།

ལེགས་ཤྫོམ་འདུག།

༡. ཞལ་འཛྫོམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བར་དྫོན་ཚུ་ དུས་ཚྫོད་ཁར་ལྷྫོད་ཅི།
༤

༢. ཞལ་འཛྫོམས་ཀྱི་ས་གོ་དེ་ གོ་ཡངས་ཏྫོག་ཏྫོ་དང་ འྫོས་མཐུན་སྦེ་འདུག
༣. ཞལ་འཛྫོམས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ བཟའ་འཐུང་ཚུ་ འྫོས་འབབ་ལྡན་ཏྫོག་ཏྫོ་འདུག

༥

ཅ སྤྱིར་བཏང་ ཁྱོད་རའི་ བསམ་འཆར་རེ་ཡྫོདན་ འྫོག་ལུ་བཀོད་གནང་ཞུ།

བསམ་ལན་བཀོད་ཤྫོག་ བཀང་གནང་མི་འདི་ལུ་ བཀྲིན་ཆེ།
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འདུག།

ཨིན་པས།

ཚུད་པས།

བཅའ་མར་གཏྫོགས་མི་ཚུ་གིས་ཞལ་འཛྫོམས་སྐོར་ལས་ བསམ་ལན་བཀོད་ཤྫོག་གུ་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་གཤམ་གསལ་ལར་འབྱུང་ཡྫོདཔ་ཨིན།
ཨང་

དྫོན་ཚན

༡

ཀ༽ ཞལ་འཛྫོམས་ཀྱི་གནད་དྫོན།

ཁས་ལེན་གྱི་རགས
ཁས་ལེན་སྦྫོམ་ཡྫོད།

༡. ཞལ་འཛྫོམས་ཀྱི་ དྫོན་ཚན་ཚུ་ ངེ་གི་ལཱ་དང་འབྲེལ་བ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ཞལ་འཛྫོམས་ཀྱི་ ཉམས་
མྫོང་འདི་གིས་ ངེ་གི་ལཱ་འགན་ལུ་ཕན་ཐྫོགས་སྦྫོམ་འྫོང་ནི་མས།

ཁས་ལེན་ཡྫོད།

༤

ཁས་ལེན་མེད།

མ་པ་ལས་མེད།

ཀྲིག་ཀྲི་ཅིག་

ཚགས་ཁར་མི་

ཀྲིག་ཀྲི་ཅིག་

ཚགས་ཁར་མི་

ཀྲིག་ཀྲི་ཅིག་

ཚགས་ཁར་མི་

༨

༢. གྲོས་གཞི་ཚུ་ བཅའ་མར་གཏྫོགས་མི་ཚུ་གི་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཕན་ཐྫོགསཔ་ སྦེ་བཟྫོ་ནུག
༣. ཉིན་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་ཞལ་འཛྫོམས་ནང་ལུ་ གྲོས་གཞི་དང་ འཁྲིལ་བའི་ གོ་བསྡུར་ཚུ་ལེགས་
ཤྫོམ་འབད་རང་འབད་ཚུགས་ཅི།
གནམ་མེད་ས་མེད་

ཁ༽ ཞལ་འཛྫོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐངས།

ལེགས་ཤྫོམ་འདུག།

༡. ཞལ་འཛྫོམས་འདི་ འྫོས་འབབ་ཆེ་བའི་ ཐབས་རིག་སྣ་ཚྫོགས་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་
གནང་ཡི།

༢

ལེགས་ཤྫོམ་འདུག།

ཨིན་པས།

ཚུད་པས།

༨

༢. ཞལ་འཛྫོམས་འདི་ནང་ ངེ་གི་ཉམས་མྫོང་དང་རིག་པ་ཚུ་ བརྗེ་སྫོར་འབད་ནི་དང་ ལག་ལེན་
འཐབ་ནིའི་གོ་སྐབས་གནང་ཡི།
༣. ཞལ་འཛྫོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏྫོགས་མི་ག་ར་གིས་ གོ་སྡུར་དང་ དྲིས་ལན་གྱི་ ཐྫོག་ལས་

༨

ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་བཅའ་མར་གཏྫོགས་ནིའི་གོ་སྐབས་ཐྫོབ་ཅི།
གནམ་མེད་ས་མེད་

ག༽ ཞལ་འཛྫོམས་འགོ་འདྲེན་པའི་སྐོར་ལས།

ལེགས་ཤྫོམ་འདུག།

ལེགས་ཤྫོམ་
འདུག།

ཨིན་པས།

ཚུད་པས།

༡. ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་པ་ཚུ་གིས་ ང་བཅས་ཀྱིས་མ་ཤེསཔ་དང་ དྫོགས་པ་ཚུ་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་
༣

བསལ་གནང་ནི།
༢. བཅའ་མར་གཏྫོགས་མི་ཚུ་གིས་བཀོད་པའི་ བསམ་འཆར་དང་རིག་པ་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ལུ་ བརྩི་
བཀུར་དང་ ངོས་ལེན་འབདཝ་མས།

་༢༥

༦

༣. འགོ་འདྲེན་པ་ཚུ་གིས་ ང་བཅས་ལུ་ ལས་རིམ་འདི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རྒྱུད་སྐུལ་ཚུ་ ལེགས་ཤྫོམ་

༦

འབད་བྱིནམ་མས།

གནམ་མེད་ས་མེད་

ང༽ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལས།

ལེགས་ཤྫོམ་འདུག།

༡. ཞལ་འཛྫོམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བར་དྫོན་ཚུ་ དུས་ཚྫོད་ཁར་ལྷྫོད་ཅི།
༤

འདུག།

༤

༢. ཞལ་འཛྫོམས་ཀྱི་ས་གོ་དེ་ གོ་ཡངས་ཏྫོག་ཏྫོ་དང་ འྫོས་མཐུན་སྦེ་འདུག
༣. ཞལ་འཛྫོམས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ བཟའ་འཐུང་ཚུ་ འྫོས་འབབ་ལྡན་ཏྫོག་ཏྫོ་འདུག

༥

ལེགས་ཤྫོམ་

༦

ཅ སྤྱིར་བཏང་ ཁྱོད་རའི་ བསམ་འཆར་རེ་ཡྫོདན་ འྫོག་ལུ་བཀོད་གནང་ཞུ།

བསམ་ལན་བཀོད་ཤྫོག་ བཀང་གནང་མི་འདི་ལུ་ བཀྲིན་ཆེ།
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༤

ཨིན་པས།

ཚུད་པས།
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