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གཞི་རྟེན་དང་ཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་སྡེ་ཚན། 
ན་ལྲོན་དང་མཐྲོ་རིམ་ཤེས་ཡྲོན་ལས་ཁུངས། 

ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་པ། དང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི། 
བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱལ། 
ལས་རིམ་གཙྲོ་འཛིན་འགོ་དཔྲོན་འྲོགམ། 

སྤྱི་ལྲོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༢་པའི་ སྤྱི་ཚེས་༠༥་ལས་༡༥་ཚུན། 

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་མི་སྡེ་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ། 
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མི་སྡེ་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བའི་དྲོན་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་པ་དང་སྲོང་བརྡར་པ་ཚུ་གིས་དྲོན་ལས་འཕྲུལ་ཚེམ་སྲོང་བརྡར་གྱི་སྙན་ཞུ། 
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་འབྲིང་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་བར་མ། 
སྤྱི་ལྲོ་༢༠༡༦་སྤྱི་ཟླ་༡༢་པའི་སྤྱི་ཚེས་༥་ལས་༡༦་ཚུན། 

རྒྱབ་ཁུངས། 
འབྲུག་ལུ་གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྲོན་ལས་རིམ་འདི་འགོ་བཙུགས་སྟེ་ལྲོ་ངོ་མང་རབས་ཅིག་སྲོང་ཡྲོད་པའི་ཁར་ ལས་རིམ་འདི་གིས་ ང་བཅས་རའི་འབྲུགགི་མི་སེར་ལ་ལུ་ 
གཞུང་འབྲེལ་ཤེས་ཡྲོན་ལམ་ལུགས་ནང་བཅའ་མར་གཏྲོགས་ནིའི་གོ་སྐབས་མ་འཐྲོབ་མི་ རྒན་གཞྲོན་ཕྲོ་མྲོ་ཚུ་ལུ་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྲོན་གྱི་ལས་རིམ་ནང་ འབྲི་
ལྷག་ཤེས་ཡྲོན ་གྱི་ གཞི་རིམ་དང་ཁ་སྐོང་ལ་སྲོགས་པའི་ནང་ལུ་ཤེས་ཡྲོན་གྱི་སྲོང་བརྡར་གྱི་གོ་སྐབས་ལེན་ཏེ་ དར་ཁྱབས་འགྱོ་དང་འགྱོ་བཞིན་དུ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་
བཞིན་མི་ཚེས་ཅིག་ལུ་ཤེས་ཡྲོན་འཕྲོ་མཐུད་ལྷབ་ནི་དྲོན་ལས་གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་ཚུ་བྱིན་ཐབས་ལུ་ སྤྱི་ལྲོ་༢༠༠༢་ལས་ མི་སྡེ་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ་གཞི་བཙུགས་
འབད་དེ་ ང་བཅས་རའི་ན་གཞྲོན་སྲོབ་གྲྭ་ལས་འཐྲོན་སྲོད་མི་དང་ ལྷག་པར་དུ་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྲོན་ལྷབ་སང་བ་འབད་ཚར་མི་ཚུ་གིས་ ལག་རྩལ་གྱི་སྲོང་བརྡར་
བྱིན་ཏེ་རང་མགོ་རང ་འདྲྲོངས་བཟྲོ་ནི་གིས་དམིགས་ཡུལ་དང་འཁྲིལ་ མི་སྡེ་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན། ལྟེ་བ་འདི་ནང་ལས་ ལག་རྩལ་གྱི་སྲོང་
བརྡར་ཁག་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་བྱིན་ནིའི་འཆར་གཞི་ཡྲོད་དེ་འབད་རུང་ གནས་སྐབས་འྲོས་འབབ་དང་བསྟུན་ཏེ་འཕྲུལ་ཚེམ་གྱི་སྲོང་བརྡར་དང་གཞན་ཡང་ འབྲི་ལྷག་
གི་ལས་རིམ་ཚུ་གོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དེ་གིས་ལག་དེབ་དང་རྩ་གཞུང་ཚུ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་ལྲོ་༢༠༡༥་སྤྱི་ཟླ་༡༠་པའི་ནང་ལུ་ ལས་གཡྲོག་ལྷག་
ཁག་ འྲོག་གི་མི་སྟྲོབས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐྲོག་ལས་ ལག་རྩལ་གྱི་ རྩ་གཞུང་ ཁག་༣་གསུམ་རྩྲོམ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡྲོད། དེ་ཡང་༡༽ གཞི་རྟེན་ཚེམ་
བཟྲོའི་རྩ་གཞུང་། ༢༽ གཞི་རྟེན་གློག་མེའི་རྩ་གཞུང་། ༣༽ གཞི་རྟེན་ཆུ་དུང ་གི་རྩ་གཞུང་ཚུ་ རྩྲོམ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་སྐབས་ཅིག་འཕྲུལ་
ཚེམ་གྱི་རྩ་གཞུང་འདི་ སྤྱི་ལྲོ་༢༠༡༧་ལས་ པར་སྐྲུནའབད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དྲོན་ལས་གྲ་སྒྲིག་འབད་ཐབས་ལུ་ སྤྱི་ལྲོ་༢༠༡༦་ སྤྱི་ཟླ་༡༢་པའི་སྤྱི་ཚེས་༥་ལས་
༡༦་ཚུན་ མི་སྡེ་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་པ་དང་ མི་སྡེ་ལྟེ་བའི་ནང་སྲོང་བརྡར་འབད་མི་ཚུ་གིས་དྲོན་ལས་ ཉིན་གྲངས་༡༢་གྱི་རིང་ལུ་བས་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་
འབྲིང་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་བར་མའི་མི་སྡེ་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་འཕྲུལ་ཚེམ་གྱི་སྲོང་བརྡར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 
ཁ༽ ལས་དྲོན། 
༡༽  མི་སྡེ་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བའི་དྲོན་ལས་འཕྲུལ་ཚེམ་སྲོང་བརྡར་གྱི་རྩ་གཞུང་དང་འཁྲིལ་ གོ་ཐྲོག་དང་པ་ མི་སྡེ་ཤེས་ཡྲོན ་ལྟེ་བའི་དྲོན་ལས་ལྷབ་ 

སང་འབད་མི་དང་འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ་ལུ་འཕྲུལ་ཚེམ་གྱི་སྲོང་བརྡར་བྱིན་ནི། 
༢༽  འཕྲུལ་ཚེམ་གྱི་ཅ་ཆས་ཀྱི་སྐོར་ལས་དང་བཟྲོ་བཅོས་ཚུ་འབད་ཚུགསཔ་བཟྲོ་ནི། 
༣༽  འཕྲུལ་ཚེམ་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་དང་དེ་གིས་གོ་བ་བརྡ་སྲོད་འབད་ནི། 
༤༽  འཕྲུལ་ཚེམ་སྲོང་བརྡར་གྱི་རྩ་གཞུང་ལག་དེབ་ཀྱི་གོས་འདྲིས་བྱིན་ནི། 
༥༽ སྲོང་བརྡར་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སྟྲོད་གོ། འྲོན་ཇུ། སྐུ་ཐང་དང་ གོ་བཙེམ་ཚུགས་ནི། 
༦༽  རང་སྲོའི་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་ འཆར་གཞི་དང་གྲོས་འཆར་བཟྲོ་ནི་དྲོན་ལས་གོམས་འདྲིས་བྱིན་ནི། 
 
ག༽ གྲུབ་འབྲས། 
༡༽ མི་སྡེ་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ་འདི་ མ་འྲོངས་པའི་ནང་ མི་སྡེ་ནང་འཁོད་ཀྱི་བདག་དབང་དང་འགན་ཁྲི་འབག་ཚུགས་ནི། 
༢༽ དུས་ཚྲོད ་ནམ་རང་འབད་རུང་ རང་སྲོའི་སྟབས་བདེ་དྲོག་དང་འཁྲིལ་ མི་སྡེ་ལྟེ་བ་ནང་ཡྲོད་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་གཡྲོག་བལལ་ཚུགས་ནི། 
༣༽ མི་སྡེ་གནས་སྟངས་གོང་འཕེལ་དང་ཡར་དྲག་འགྱོ་ཚུགས་ནི། 
༤༽ རང་མགོ་རང་འདྲྲོངས་ཀྱི་རིགས་རྩལ་གོང་འཕེལ་བཏང་ཚུགས་ནི། 
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ང༽ སྲོང་བརྡར་ནང་བཅའ་མར་གཏྲོགས་ནིའི་དྲོན་ལས་ཚད་གཞི་དེ་ཡང་། 
༡༽  ཁ་སྐོང་ཤེས་ཡྲོན་ལྷབ་སྲོང་འབད་མི། མི་སྡེ་ལྟེ་བ་ནང་སྲོང་བརྡར་འབད་མི། ཡངན་ སྲོབ་ཕྲུག་བགྲེསཔ། འབྲི་ལྷག་ཤེས་མི་ཅིག་དགོ། 
༢༽  སྲོང་བརྡར་འཐྲོབ་ཞིནམ་ལས་ རང་སྲོའི་མི་སྡེ་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ་ནི ་ལུ་ ཉུང་ཤྲོས་ར་ལྲོ་ངོ་༡་ལས་༢ཚུན་གྱིས་རིང་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི། 
༣༽ མི་སྡེ་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ་དེ་ ཡུན་བརྟན་དང་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟྲོ་ནི་དྲོན་ལས་དང་འདྲོད་དང་སྲོ་བ་ཡྲོད་མི་ཅིག་དགོ། 
༼གོང་གི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ མི་སྡེ་ཤེས་ལྟེ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་པ་དང་ མངའ་འྲོག་གི་དབུ་འཛིན་གྲོས་བསྟུན་འབད་ཐྲོག་ལས་མི་ངོམ་དེ་གདམ་འཐུ་འབད་དགོཔ་
ཨིན།༽ 
ཅ༽ཉིན་བསྟར་ལས་རིམ་དང་དུས་ཚྲོད། 
༠༨:༣༠-༡༠:༣༠ ༡༠:༣༠-༡༡:༠༠ ༡༡:༠༠-༡༣:༠༠ ༡༣:༠༠-༡༤:༠༠ ༡༤:༠༠-༡༥:༣༠ ༡༥:༣༠-༡༦:༠༠ ༡༦:༠༠-༡༧:༠༠ དྲན་གསྲོ། 
ཚྲོགས་ཐུན་དང་པ། ཇའི་བརམ། ཚྲོགས་ཐུན་གཉིས་

པ། 
ཉི་མའི་ལྲོ། ཚྲོགས་ཐུནགསུམ་

པ། 
ཇའི་བརམ། ཚྲོགས་ཐུན་བཞི་

པ། 
 

 
ཆ༽ སྲོབ་སྟྲོན་སྲོང་བརྡར་གྱི་དུས་ཡུན། 
ཨང་ སྲོང་ཚན། དམིགས་དྲོན། ཉིན་གྲངས། འདྲན་གསྲོ། 
༡ སྒོ་འབྱེད་ལས་རིམ། བདག་སྐྱོང་དང་

འབྲེལ་བའི་གསལ་བཤད། སྲོད་ས་
གཏན་འཁེལ་བཟྲོ་ནི། འཐྲོབ་ཐངས་
ལམ་ལུགས། སྲོང་བརྡར་གྱི་དགོས་
པ་དང་དམིགས་གཏད། 

ཉིན་གྲངས་༡༢་ཀྱིས་རིང་ལུ་སྲོང་བསར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་
དལའ་ངལ་མེད་པར་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་འབད་འགྱོ་ཐབས་ལུ་
ཨིན། 

ཉིན་ཕྱེད།  

༢ རང་དང་ལཱ་འབད་སའི་ས་སྒོ་ཉིན་སྲུང་
དང་ལྡནམ་འབད་བཞག་ཐངས། 

ཉེན་ཁ་འདི་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ཉེན་སྲུང་ཅ་ཆས་ཚུ་ལག་
ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི། 

ཉིན་ཕྱེད།  

༣ འཕྲུལ་ཚེམ་དང་སྲོ་ཚེམ་ལག་ལེན་
འཐབ་ཐངས། 

འཕྲུལ་ཚེམ་གྱི་ཆ་ཤས་ངོས་འཛིན་དང་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་འཕྲུལ་
ཚེམ་དང་སྲོ་ཚེམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི། 

ཉིན་གྲང་༡།  

༤ ཚད་གཞི་ལེན་ཐངས། གྱོན་ཆས་ སྟྲོད་གོ། འྲོན་ཇུ། ཕྲོ་གོ་དང་ སྐུ་ཐང་གི་མཐའ་
འཇའ་ཚུ་གིས་ཚད་ལེན་ཚུགས་ནི། 

ཉིན་གྲངས་༣  

༥ གྱོན་ཆས་དྲ་ཐངས། སྟྲོད་གོ འྲོན་ཇུ།སྐུ་ཐང་གོ་གི་མཐའ་རྒྱ་ཚུ་དྲ་ཚུགས་ནི། ཉིན་གྲངས་༣  
༦ གྱོན་ཆས་བཙེམ་ཐངས། བཙེམ་ཐང་གི་བྱ་རིམ་ཚུ་ཤེས་ཞིནམ་ལས་ རྒྱུ་ཆས་དང་

འཁྲིལ་སྐུདཔ་གི་ཚྲོས་གཞི་བསྒྲིགས་སྟེ་ གྱོན་ཆས་ སྟྲོད་གོ། 
འྲོན་ཇུ། སྐུ་ཐངས་དང་གོ་ཚུ་བཙེམ་ཚུགས་ནི། 

ཉིན་གྲངས་༣།  

༧ དབུར་ཏི་རྐྱབ་ཐངས། གྱོན་ཆས་བཙེམ་ཚར་མི་ཚུ་ ཕྱི་ནང་མེད་པར་དབུར་ཏི་རྐྱབ་སྟེ་
སྤུས་ཚད་དང་ལྡནམ་འབད་ལེགས་ཆ་སྟྲོན་ཚུགས་ནི། 

ཉིན་ཕྱེད། ཉིན་ཕྱེད་མཇུག་བསྡུ་
ལས་རིམ། 

དྲན་གསྲོ། མདུན་མཐའ་ངལ་གསྲོ་མེད། 
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ཇ༽ བཅའ་མར་གཏྲོགས་མིའི་ཐྲོ། 

ཨང་། རྲོང་ཁག། མི་སྡེ་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ། མངའ་འྲོག་སྲོབ་གྲྭ། འཛིན་སྐྱོང་པ། སྲོང་བརྡར་པ། དྲན་གསྲོ། 
༡ བུམ་ཐང་། གཏམ་ཞིང་མི་སྡེ་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ། བཟང་ཐེར་པྲོ་སྲོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། ཚེ་རང་སྒྲོལ་མ། ༡༽ ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ།  
༢ ཆུ་ཁ། ཝང་ཆུ་མི་སྡེ་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ། ཝང་ཆུ་འབྲིང་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་

བར་མ། 
པདྨ་བདེན་ཆེན། ༢༽ ར་གྲགས་དབང་མྲོ།  

༣ ལྷུན་རྩེ། ལྕང་མཁར་ལ་མི་སྡེ་ཤེས་ཡྲོན་ལྡེ་
བ། 

བཟང་མཁར་སྲོབ་གྲྭ་ཆུང་བ།  ༣༽ ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན།  

༤ མྲོང་གར། གླིང་མས་ཐང་མི་སྡེ་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་
བ། 

གླིང་མས་ཐང་སྲོབ་གྲྭ་ཆུང་བ།  ༤༽ སངས་རྒྱས་དབང་མྲོ།  
༥༽ འཆི་མེད་རིན་འཛིན།  

༥ མྲོང་གར། མྲོང་གར་མི་སྡེ་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ། མྲོང་གར་འབྲིང་སྲོབ་གྲྭ་བར་
མ། 

 ༦༽ རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་མ།  
༧༽ རིན་ཆེན་ཆོས་སྒྲོན།  

༦ པདྨ་དགའ་ཚལ། གདུང་མིན་མི་སྡེ་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ། གདུང་མིན་སྲོབ་གྲྭ་ཆུང་བ།  ༨༽ དངོས་གྲུབ་བཟང་མྲོ།  
༧ བསམ་གྲུབ་

ལྗོངས་མཁར་
རྲོང་ཁག། 

ཕུན་ཚྲོགས་མི་སྡེ་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ། ཕུན་ཚྲོགས་འབྲིང་རིམ་སྲོབ་
གྲྭ་བར་མ། 

 ༩༽ ཆོས་ཉིད་རིན་ཆེན།  
༡༠༽ བདེ་ཆེན།  
༡༡༽ བསམ་གཏན་བཟང་མྲོ།  

༨ བསམ་གྲུབ་
ལྗོངས་མཁར་
ཁྲོམ། 

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་མི་སྡེ་
ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ། 

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་
འབྲིང་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་བར་མ། 

 ༡༢༽ སྐལ་བཟང་ཆོས་སྐྱིད།  
༡༣༽ ཤེས་རབ་ལྷ་མྲོ།  

༩ གསར་སྤང་། གསེར་ཞྲོང་མི་སྡེ་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ། གསེར་ཞྲོང་སྲོབ་གྲྭ་ཆུང་བ།  ༡༤༽ ཕྱག་རྡར་སྒྲོལ་མ།  
༡༥༽ ལས་སྐྱིད་མཚྲོ་མྲོ།  

༡༠ ཐིམ་ཁྲོམ། གཟིལ་གནྲོན་མི་སྡེ་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་
བ། 

གཟིལ་གནྲོན་སྲོབ་གྲྭ་ཆུང་བ།  ༡༦༽ ལ་བི་ཏ་རའི།  
༡༧༽ ཏ་ར་དེ་བི།  

༡༡ ཐིམ་ཁྲོམ། འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་མི་སྡེ་ཤེས་
ཡྲོན་ལྟེ་བ། 

འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་འབྲིང་
རིམ་སྲོབ་གྲྭ་འྲོག་མ། 

 ༡༨༽ སངས་རྒྱས་ཆོས་སྒྲོན།  
༡༩༽ དེ་བི་ལ་རའི།  

༡༢ བཀྲིས་སྒང་། སྦིས་གདུང་མི་སྡེ་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ། སྦིས་གདུང་འབྲིང་རིམ་སྲོབ་
གྲྭ་འྲོག་མ། 

 ༢༠༽བསྲོད་ནམས་སྟྲོབས་རྒྱས།  
༢༡༽ ལས་སྐྱིད་དབང་མྲོ།  

༡༣ དབང་འདུས། 
གཞལམ་སྒང་། 

རུ་ཀུབ་སྦྱིས་མི་སྡེ་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ། རུ་ཀུབ་སྦྱིས་སྲོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། ཉིན་ཟླ།   
༡༤ ཏ་ལི་ཀུན་བཟང་གླིང་བཤད་གྲྭ ཏ་ལི་སྲོབ་གྲྭ་ཆུང་བ།  ༢༢༽ པདྨ་ཚྲོགས་ཆུང་།  

འདི་དགའ་ལ། འདི་དགའ་ལ་སྲོབ་གྲྭ་ཆུང་བ།  ༢༣༽ བསྲོད་ནམས་དྲོན་གྲུབ།  
གཞལམ་སྒང། གཞལམ་སྒང་སྲོབ་གྲྭ་ཆུངབ་།  ༢༤༽ ཀུན་བཟང་ལྷ་མྲོ།  

སྲོམས། ༣ ༢༤ ༢༧ 
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ཉ༽ སྲོབ་སྟྲོན་པ་དང་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་པའི་ཐྲོ། 
ཨང་ སྲོབ་སྟྲོན་པ། ལས་སྡེ། ལྟེ་བ། དྲན་གསྲོ། 
༡ སངས་རྒྱས་རྡྲོ་རྗེ། གླིང་མས་ཐང་མི་སྡེ་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ། སྤྱིར་སྟངས་ཀྱི་སྲོབ་སྟྲོན་འབད་མི། 
༢ རིན་ཆེན་ལྷ་མྲོ། སྦིས་གདུང་མི་སྡེ་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ། སྐུ་ཐང་གི་སྲོབ་སྟྲོན་པ། 
༣ ཚེ་རང་ལྷ་མྲོ། ལྕང་མཁར་མི་སྡེ་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ། སྟྲོད་གོ་དང་འྲོན་ཆུ་གི་སྲོབ་སྟྲོན་པ། 
༤ བྲོ་བཟང་། བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་མི་སྡེ་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ། སྤྱིར་སྟངས་དང་བདག་སྐྱོང་གི་རྒྱབ་

སྐྱོར་པ། 
༥ བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱལ། གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྲོན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་སྡེ་ཚན། ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་པ། 
 
ཏ༽ མགྱོནམ་གསལ་བཤད་པ། 
ཨང་། མགྱོནམ་གསལ་བཤད་པའི་

མཚན་ཐྲོ། 
གོ་གནས། ལས་སྡེ། སྤྱི་ཚེས། དྲན་གསྲོ། 

༡ ནྲོར་བུ། དབུ་འཛིན། བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་
མཁར་འབྲི་རིམ་
སྲོབ་གྲྭ་བར་མ། 

སྤྱི་ཚེས་༥་དང་༡༥་ལུ། ལས་རིམ་འགོ་
འབྱེད་དང་མཇུག་
བསྡུའི་སྐབས། 

༢ རིན ་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། རྲོང་ཁག་ཤེས་རིག་གཙྲོ་
འཛིན་འགོ་དཔྲོན། 

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་
མཁར་རྲོང་ཁག། 

སྤྱི་ཚེས་༩་དང་༡༥་ལུ།  

༣ རྡྲོ་རྗེ་རྒྱལ་པྲོ། ཁྲོམ་སྡེ་ཤེས་རིག་འགོ་དཔྲོན། བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་
མཁར་ཁྲོམ། 

སྤྱི་ཚེས་༡༠་དང་༡༥།  

༤ ནྲོར་བུ་རྒྱལ་མཚན། ལས་རིམ་གཙྲོ་འཛིན་འགོ་
དཔྲོན། 

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་
མཐུན་ཤེས་ཡྲོན་སྡེ་
ཚན། 

སྤྱི་ཚེས་༡༠་ལས་༡༥་
ཚུན། 

 

༥ དབུ་འཛིན་འྲོགམ་གཉིས།   སྤྱི་ཚེས་༡༥་ལུ། མཇུག་བསྡུའི་ལས་
རིམ་སྐབས། 
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ད༽ གོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་དང་བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལས།  

 སྤྱི་ལྲོ་༢༠༡༦་སྤྱི་ཟླ་༡༢་པའི་སྤྱི་ཚེས་༢་ལས་ཚུན།  

༡ སྤྱི་ཚེས་༢་ལས་༤་ཚུན་ ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན ་པ་དང་སྲོབ་སྟྲོན་ཚུ་ཉིན་གྲངས་༣་གྱིས་དྲོན་ལས་ ལས་རིམ་དེ་གིས་འཆར་གཞི་དང་བཅའ་
སྒྲིག་ཚུ་བརྐྱབ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

༢ སྤྱི་ལྲོ་༢༠༡༦་སྤྱི་ཟླ་༡༢་པའི་ཚེས་༤་གི་ཕྱི་རུའི་ ཆུ་ཚྲོད་༧་ནང་འཁོད་ལུ་བཅའ་མར་གཏྲོགས་མི་ག་ར་འཛྲོམས་ཡྲོདཔ་དང་  བཅའ་མར་
གཏྲོགས་མི་༢༧་ལས་ ཕྲོ་རྒས་༢་དང་མྲོ་༡༨་སྲོབ་ཁང་ནང་ལུ་སྲོད་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

ན༽ སྤྱི་ཚེས་༠༥་ལུ། ཉིནམྲོ་དང་པའི་ལས་རིམ། 

༡ ཐྲོ་བཀོད། 

 སྤྱི་ཚེས་༥་གི་དྲྲོ་པ་ཆུ་ཚྲོད་ལས་ བཅའ་མར་གཏྲོགས་མི་ཚུ་འཛྲོམས་ཡྲོདཔ་དང་ ༨་༣༠་ལས་ མིང་ཐྲོ་་བཀོད་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

༢ འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ལས་རིམ། 

 དྲྲོ་པ་ཆུ་ཚྲོད་༩་ལས་ ཉིན་གྲངས་༡༢་གི་སྲོང་བརྡར་ལས་རིམ་འགོ་འབྱེད་དེ་ཡང་ འཇམ་སམ་འབད་ སྲོབ་དབུ་འཛིན་གྱི་བྱྲོན་པ་ལེགས་
སྲོའི་གསལ་བཤད་ལས་འགོ་བཙུགས་སྟེ་ རང་སྲོའི་ངོ་སྲོད་ཚུ་འབད་དེ་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། 

༣ སྲོང་བརྡར་ལས་རིམ་དགོས་པ། དམིགས་ཡུལ། རེ་འདྲོད་དང་སྒྲིག་གི་ལམ་ལུགས། 

 ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་པ་གིས་ཁག་ཐུག་ལས་ སྲོང་བརྡར་ལས་རིམ་དེ་གིས་དམིགས་ཡུལ་དང་དགོས་པ་ཚུ་གསལ་བཤད་འབད་ཡྲོདཔ་དང་
རང་སྲོའི་ རེ་འདྲོད་ཚུ་ཐྲོ་བཀོད་འབད་ཡི། དེ་གིས་ཤུལ་ སང་བརྡར་ཉིན་གྲངས་༡༢་གི་དྲོན་ལས་ སྒྲིག་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་གྲོས་བསྟུན་
འབད་དེ་ ག་ར་གིས་འཆམ་ཞིནམ་ལས་གནས་ནི་འབད་ཆ་འཇོག་འབད་ཡི། 

༤ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་གསལ་བཤད། 

བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་གསལ་བཤད ་ཚུ་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་པ་དང་ གནས་བདག་གི་ཁག་ཐུག་ལས་ངང་སངས་སངས་འབད་གསལ་
བཤད་འབད་དེ་ཡྲོད། ཁོང་གིས་ཐྲོབ་ལམ་ ཉིན་འཐུས་དང་འགྲུལ་འཐུས་དེ་ཡང་སྙན་གསྲོལ་གྱི་གནང་བ་དང་འཁྲིལ་ ཉིན་འཐུས་ ༥༠༠་
རེན་དང་ འགྲུལ་འཐུས་སྣུམ་འཁོར་བཱས་གི་ལཱ་ཆ་འཐྲོབ་ཐངས་ཚུ་བཤད་འབྱིན་ཡི། སྲོང་བརྡར་གྱི་སྐབས་ལུ་ དྲྲོ་པ་དང་ཉི་མའི་ཇ་དང་ཁ་
ཟས། དེ་ལས་ཉི ་མའི་ལྲོ་ཚུ་སྲོང་བརྡར་གྱི་ཁག་ཐུག་ལས་ཐྲོབ་ལམ་ཚུ་བཤད་བྱིན་ཡི། ཨིན་རུང་ སྲོབ་སྟྲོན་པ་༤་དང་བཅའ་མར་གཏྲོགས་
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མི་མང་ཤྲོས་ར་ སྲོད་ས་མེདཔ་ལས་ ཁོང་༢༤་སྲོབ་ཁང་ནང་ལུ་སྲོད་དགོཔ་འཐྲོན་ཡྲོདཔ་ཨིནམ་ལས་ དྲྲོ་མཛར་དང་ཕྱི་རུའི་ལྲོ་གི་ཐད་ཁར་
ལུ་དལའ་ངལ་ཡྲོད་པའི་སྐོར་ལས་བཅའ་མར་གཏྲོགས་མི་ཚུ་གིས་ཁག་ཐུག་ལས་ དྲྲོ་མཛར་དང་ཕྱི་རུའི་ ལྲོ་ཡང་སྲོང་བརྡར་གྱིས་ ཁག་
ཐུག་ལས་གནང་དགོ་པའི་གསྲོལ་འདེབས་ལྲོག་ཅི་ར་སབ་མི་ལས་བརྟེན་ བཞེས་སྒོ་མགྲོན་སྐྱོང་འབད་མི་དང་བདེ་སྒྲིག་འབད་དེ་ དྲྲོ་པ་དང་
ཕྱི་རུའི ་ལྲོ་ མི་གྲངས་༢༤་གིས་དྲོན་ལས་ སྲོང་བརྡར་གྱི་ཁག་ཐུག་ལས་བྱིན་ནི་འབད་ཁ་བཟད་ཡྲོད། འདི་བཟུམ་ཁ་བཟད་དགོ་མི་དེ་ཡང་ 

༡༽ བཅའ་མར་གཏྲོགས་ཚུ་སྲོད་སའི་གནསཔྲོ་མེད ་པའི་དལང་ངལ་ཡྲོདཔ་ལས་ བཅའ་མར་གཏྲོགས་མི་མངས་ཤྲོས་ར་སྲོབ་ཁང་ནང་
ལུ་སྲོད་དགོཔ་འབྱུང་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

༢༽  གཞན་གཞུང་གཡྲོགཔ་བཟུམ་མེན་པར་ཉིན་འཐུས་དེ་༥༠༠་རྐྱངམ་ཅིན་ཨིན་པའི་ཁར་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་འགྲུལ་བསྐྱོད་འཐུས་འཐྲོབ་
ལམ་མེདཔ་ལས་ ཁོང་ལུ་མ་དངུལ་ཟད་འགྲོ་མ་ལང་པའི་དལའ་ངལ་བརྟེན་ཨིན། 

༣༽  སྲོང་བརྡར་དེ་ དྲྲོ་པ་ཆུ་ཚྲོད་༨་ལས་ ཕྱི་རུའི་ཆུ་ཚྲོད་༥་ཚུན་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ཨིན། 

༤༽  སྲོང་བརྡར་དེ་ཁེ་རྒུད་བསྟྲོན་དགོ་པའི་སྲོང་བརྡར་ དུས་ཚྲོད་ཐེབ་ལེན་ཏེ་ སྲོང་བརྡར་འབད་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་ལས་ ལས་ 
རིམ་འགོ་་དྲེན་པ་གིས་ཐག་ཐུག་ལས་ཉིན་ཁག་ལེན་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

༼དྲན་གསྲོ། ཨིན་རུང་རྩིས་ཕ་དེ་ སྙན་གསལ་གནང་བ་དང་འཁྲིལ་་ དྲྲོ་པ་དང་ཉི་མའི་ཇ་དང་ཁ་ཟས་ དེ་ལས་ཉི་མའི་ལྲོ་གུ་བདེ་སྒྲིག་བཟྲོ་
ནི་འབད་ཨིན།༽ 
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ན༽ ཉིན་བསྟར་ལས་རིམ་གྱི་སྙན་ཞུ། 

སྲོང་བརྡར་དེ་ཡང་ སྤྱི་ལྲོ་༢༠༡༦་སྤྱི་ཟླ་༡༢་པའི་ སྤྱི་ཚེས་༥་ གི་ཚེས་འགོ་འབྱེད་དང་བདག་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་བཟྲོ་ཚར་བཞིནམ་ལས་ཐུན་ཚད་ 
གཉིས་པ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཡྲོད། 
ཉིནམ་དང་པའི་ནང་ལུ། 
སྲོབ་སྟྲོན་པ་སངས་རྒྱས་རྡྲོ་རྗེ་གིས་འབད་ རང་དང་ལཱ་འབད་སའི་ས་སྒོ་ཉིན་སྲུང་དང་ལྡནམ་འབད་བཞག་ཐངས་ཀྱི་སྐོར ་ལས་གོ་བརྡ་དང་གསལ་བཤད་དེ་ 
ལས་འཕྲུལ་ཚེམ་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་མིང་། འཕྲོལ་ནི། སྒྲིག་ནི། ཉེན་སྲུང་གི་སྐོར་ལས་དང་ རྐངམ་ལག་བརྡབ་ནི་ནང་སྲོང་བརྡར་འབད་ཡི། 
 

 

 

 

 

  

 
 

  

 
 

སྲོབ་དབུ་འཛིན་གྱི་སྲོང་བརྡར་པ་ཚུ་ལུ་བྱྲོན་པ་ལེགས་སྲོའི་
གསལ་བཤད་གནང་པའི་བསྒང་། 

སྲོབ་སྟྲོན་པ་གི་སྲོང་ རང་དང་ལཱ་འབད་སའི་ས་སྒོ་ཉིན་སྲུང་དང་ལྡནམ་
འབད་བཞག་ཐངས་ཀྱི་གོ་བརྡ་དང་གསལ་བཤད་འབད་བའི་སྒང་་། 

 
བཅའ་མར་གཏྲོགས་མི་གསལ་བཤད་ཉན་པའི་བསྒང་། འཕྲུལ་ཚེམ་ཕྱལ་ནི་དང་སྒྲིག་ནིའི་སང་བའབད་བའི་བསྒང་། 

འཕྲུལ་ཚེམ་རྐྱབ་ཐངས་གི་རྐངམ་ལགཔ་གི་གོམས་འདྲིས་འབད་བའི་བསྒང་། འཕྲུལ་ཚེམ་དང་སྲོ་ཚེམ་གྱི་སྐུདཔ་བརྒྱུ་ཐངས་ཚུ་སང་བ་འབད་ཡི། 
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པ༽ སྤྱི་ཚེས་༦་ལས་༨་ཚུན་ སྟྲོད་གོ་དང་འྲོན་ཇུ་གི་ཚད ་ལེན་ཐངས་།དྲ་ཐང་དང་བཙེམ་ཐང་ཚུ་སྲོབ་སྲོང་འབད་ཡི།ལས་རིམ་འདི་སྲོང་བརྡར་འབད་ཡི། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

དྲན་གསྲོ། 

ཉིན་གྲངས་༢་ཀྱ་རིང་ལུ་ སྟྲོད་གོ་དང་འྲོན་ཇུ་ཚད་ལེན་ཐངས། བཏྲོག་ཐངས་ཚུ་ཧ་གོཝ་མ་ཚད་ བཙེམ་ཐངས་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་ མ་ཚུགས་ཀྱི་དབྱེ་
ཞིབ་འབད་ཐངས་ལུ་ལྲོག་སུ་འབད་དུས་ཚྲོད་བཏེན་ཞིནམ་ལས་ ཕྱི་རུའི་ཆུ་ཚེད་༨་ཚུན་སང་བ་འབད་དེ་ཡྲོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

སྟྲོད་གོ་དང་འྲོན་ཇུ་གི་ཚད་གཞི་ལྷབ་པའི་བསྒང་། ཚད་གཞི་ལེན་ཐངས་ཚུ་ལག་ལེན་ངོས་འཐབ་འབདབའི་བསྒང་ 

 
ཁོང་ཚུ་ལུ་རྒྱུགས་ལེན་ཐབས་ལུ་ ཅ་ཆས་སྲོང་བརྡར་གྱི་མ་དངུལ་ལས་བྱིན་ཞིནམ་ལས་རང་སྲོའི་བཙེམ་ཏེ་གྱོན་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

༼ཨམ་མདྲོ་ཆེན་དང་ལྷན་བཞུགས།༽ 
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ཕ༽ སྐུ་ཐངས་དྲ་ནི། ཚད་གཞི་ལེན་ནི། བཙེམ་ནི། 
སྤྱི་ཚེས་༠༩་ལས་༡༡་ཚུན་ ཉིན་གྲངས་༣་གིས་རིང་ལུ་སྐུ་ཐངས་མཐིལ་ཕྱིནམ་འབད་བཙེམ་ནི་ལུ་སྲོང་བརྡར་ཚུ་འབད ་དེ་ཉིན་གྲངས་༣་གྱིསནང་འཁོད་
ལུ་སྲོང་བརྡར་པ་རེ་རེ་གིས་རང་སྲོའི་སྐུ་ཐངས་རེ་བཙེམ་ཏེ་སྐུ་ཐངས་༢༧་འགྲེམ་སྟྲོན་འབད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 
 

 

་ཐངས་བཙེམ་ཐངས། 

  

  

 

སྐུ་ཐངས་བཙེམ་ཏེ་ཕྱེད་ལ་ལྷྲོད་པའི་མཐྲོང་སྣང་།  

སྲོབ་སྟྲོན་པ་གིས་ནང་སྲོང་གི་སྲོབ་སྟྲོན་འབད་བའི་བསྒང་། སྲོང་བརྡར་པ་ཚུ་སྐུ་ཐངས་གི་ཚད་གཞི་ལེན་ནི་དང་དྲ་ནི་སང་བ་འབད་བའི་བསྒང་། 

སྐུ་ཐངས་ལུ་དགོ་པའི་ཤིང་དང་གཏྲོག། 

 

 

 

 

སྐུ་ཐངས་བཙེམ་ཚར་བཞིནམ་ལས་རང་སྲོའི་སྐུང་ཐངས་འགྲེམ་སྟྲོན་འབད་བཞག་ཡྲོད་པའི་མཐྲོང་སྣང་། 
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བ༽ སྲོང་བརྡར་གྱི་སྐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡྲོད་ཀྱི་འགོ་དཔྲོན་ཚུ་གིས་དམིགས་བསལ་གྱི་གསལ་བཤད་དང་ལ་རྟྲོགས་འབད་ཡྲོད། 

 

 

 

 

  

  

 

  

ན་ལྲོན་དང་མཐྲོ་རིམ་ཤེས་ཡྲོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདྲོ་ཆེན་མཆོག་
སྲོང་བརྡར་སྐབས་ལུ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་པའི་མཐྲོང་སྣང་། 

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྲོན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་རིམ་གཙྲོ་
འཛིན་དགོ་དཔྲོན་གྱི་གཟིགས་ཞིབ་གནང་པའི་མཐྲོང་སྣང། 

རྲོང་ཁག་ཤེས་རིག་གཙྲོ་འཛིན་འགོ་དཔྲོན་གྱིས་་སྐོར་ལས་གསལ་
བཤད་བའི་བསྒང་། 

ཁྲོམ་སྡེ་ཤེས་རིག་འགོ་དཔྲོན་གཙྲོ་འཛིན་གྱིས་གསལ་བཤད་འབད་བའི་
སྒང་། 

སྐུ་མགྲོན་དང་གསལ་བཤད་པ་ཚུ་ལྷན་བཞུགས་གནང་པའི་བསྒང་། 



 

12 | P a g e  
 

མ༽ གོ་གི་ཚད་གཞི་ལེན་ནི། དྲ་ཐངས། བཙེམ་ཐངས་ཀྱི་སྲོང་བརྡར། 

སྤྱི་ཚེས་ ༡༢་ལས་༡༤་ཚུན་ ཉིན་གྲངས་༣་གི་རིངས་ལུ་ གོ་གི་ཚད་ལེན་ནི། དྲ་ཐངས་དང་བཙེམ་ནི་ནང་ལུ་སང་བ་ ཚུལ་མཐིལ་ཕྱིནམ་འབད་དེ་ 
བཅའ་མར་གཏྲོགས་མི་བརྒྱ་ཆ་༩༠་དེ་ཅིག་གི་སྲོང་བརྡར་ཚུ་འབད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 
  

  

 
 

ཕྲོ་གོ་བཙེམ་ནི་དྲོན་ལས་ཧེ་མ་ར ་ ནང་སྲོང་གི་སྲོང་བརྡར་འབད་
བའི་བསྒང་། 

གོ་དྲ་ཐངས་དང་ཚད་གཞི་ལེན་ཐངས་ཚུ་སང་བ་འབད་བའི་བསྒང་། 

སྲོང་བརྡར་པ་ཚུ་གིས་ གོ་བཙེམ་པའི་བསྒང་གི་མཐྲོང་། 
སྲོང་བརྡར་པ་ལ་ལུ་བཙེམ་ཚར་ཞིནམ་ལས་མཉམ་རྲོགས་ཚུ་ལུ་

བཏྲོན་པའི་བསྒང་། 

 

སྲོང་བརྡར་གྱི་དུས་ཚྲོད་མ་ལང་པའི་དལའ་ངལ་བརྟེན་ ཕྱིན་རུ་ཆུ་ཚྲོད་༨་དང་༩་ནང་འཁོད་ལུ་སང་བ་ཚུ་འབད་བའི་བསྒང། 
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ཙ༽ སྤྱི་ལྲོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཚེས་༡༥་ལུ་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་མི་སྡེ་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ་འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་ དང་ འཕྲུལ་ཚེམ་སྲོང་བརྡར་
མཇུག་བསྡུའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ལས་རིམ། 

༡༽ མི་སྡེ་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བའི་ འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་ལས་རིམ་འདི་ཡང་ སྐུ་མགྲོན་གཙྲོ་བྲོ་ ན ་ལྲོན་དང་མཐྲོ་རིམ་ཤེས་ཡྲོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་   
    ་མདྲོ་ཆེན་ཨམ་སྐལ་བཟང་ཆོས་རྡྲོ་རྗེ་མཆོག་གི་ འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་ཡྲོདཔ་ཨིན། 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

སྐུ་མགྲོན་གཙྲོ་བྲོ་ཕེབས་བསྲུ་ཞུ་བའི་བསྒང་། 
སྐུ་མགྲོན་གཙྲོ་བྲོ་མཆོག་གིས་བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་མི་སྡེ་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་

བ་འགོ་འབྱེད་མཛད་ཡྲོད་པའི་མཐྲོང་སྣང་། 

བསམ་གྲུབ་ལྗོངམ་མཁར་དབུ་འཛིན་གྱི་འབྱྲོན་པ་ལེགས་
སྲོའི་གསལ་ཕུལ་བའི་བསྒང་། 

 

སྲོང་བརྡར་འགོ་འདྲེན་པ་གིས་ སྲོང་བརྡར་གྱི་སྙན་ཞུ་ཞུ་བའི་བསྒང་། 

ཉིན་གྲངས་༡༡་ནང་ སྲོང་བརྡར་འབད་ཡྲོད་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་དངོས་སུ་འབད་སྐུ་མགྲོན་ལྷན་རྒྱས་ཡྲོངས་ལུ་གཟིགས་ཞིབ་ཚུ་འབད་ཡྲོད་ཚུ། 

༡༽ སྟྲོད་གོ་བཙེམ་ཡྲོད་པའི་འགྲེམ་སྟྲོན། ༢༽ འྲོན་ཇུ་བཙེམ་ཡྲོད་པའི་འགྲེམ་སྟྲོན། 
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ཉིན་གྲངས་༡༡་ནང་ སྲོང་བརྡར་འབད་ཡྲོད་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་དངོས་སུ་འབད་སྐུ་མགྲོན་ལྷན་རྒྱས་ཡྲོངས་ལུ་གཟིགས་ཞིབ་དང་
མཇུག་བསྡུ་ལས་རིམ་གྱིས་མཐྲོང་སྣང་ཚུ། 

༣༽ སྐུ་ཐངས་དང་ ༤༽ གོ་བཙེམ་ཡྲོདཔ་མི་འགྲེམ་སྟྲོན་
འབད་བའི་བསྒང་། 

 

སྐུ་མགྲོན་གཙྲོ་བྲོ་མཆོག་གིས་བཅའ་མར་གཏྲོགས་མི་ཚུ་ལུ་ལག་
ཁྱེར་གནང་པའི་བསྒང་། 

 

སྐུ་མགྲོན་གཙྲོ་བྲོ་མཆོག་གི་སྲོབ་སྟྲོན་པ་ཚུ་ལུ་ངལ་རངས་གི་
ལག་ཁྱེར་གནང་པའི་བསྒང་།་ 

 
སྐུ་མགྲོན་གཙྲོ་བྲོ་མཆོག་གི་མཇུག་བསྡུའི་གསུངས་བཤད་

གནང་པའི་བསྒང་། 

 

སྲོང་བརྡར་ནང་བཅའ་མར་གཏྲོགས་མི། སྲོབ་སྟྲོན་པ། འགོ་འདྲེན་དང་སྐུ་མ ྲོན་ཚུ་གཅིག་ལྷན་བཞུགས། 
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ཚ༽ མཇུག་བསྡུ་རྟེན་འབྲེལ་སྐབས་ལུ་ བཅའ་མར་གཏྲོགས་མི་ཡྲོངས་ཀྱིས་ཁག་ཐུག་ལས་ སྐུ་མགྲོན་གཙྲོ་བྲོ་དང་མགྱོནམ་ཚུ་ལུ་བཀྲིན་དགའ་
ཚྲོར་གྱི་དྲོན་ལས་ཁོང་ར་བཙེམ་ཡྲོད་པའི་སྐུ་ཐངས་རེ་ཕུལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

སྐུ་མགྲོན་གཙྲོ་བྲོ་མདྲོ་ཆེན་ལུ་ཕུལ་བའི་བསྒང་། 

ལས་རིམ་གཙྲོ་འཛིན་གོ་དཔྲོན་འྲོགམ་ལུ་ཕུལ་བའི་མཐྲོང་སྣང་། 

ལས་རིམ་གཙྲོ་ཡཛིན་འགོ་དཔྲོན་ལུ་ཕུལ་བའི་བསྒང་། 

ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་པ་ལུ་བཀྲིན་དགའ་ཚྲོར་གི་བརྗེ་སྲོར ་འབད་
བའི་མཐྲོང་སྣང་། 

མཇུག་བསྡུ་རྟེན་འབྲེལ་ནང་འྲོང་ཡྲོད་པའི་སྐུ་མགྲོན་གཞན་ཚུ་
ལུ་ཡང་དགའ་ཚྲོར་འབད་ཕུལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

སྐུ་མགྲོན་གཙྲོ་བྲོ་མཆོག་གིས་མཇུག་བསྡུའི་གསལ་བཤད་གནང་པའི་བསྒང་། 
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ཛ༽ མཇུག་བསྡུའི་ལས་རིམ་ནངསྐུ་མགྲོན་ལྷན་རྒྱས་ཚུ་ཉི ་མའི་གསྲོལཝ ་བཞེས་བའི་བསྒང་། 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 
 

 

སྐུ་མགྲོན་ཚུ། སྲོབ་སྟྲོན་པ་ཚུ། 

བཅའ་མར་གཏྲོགས་མི་ཚུ། བཅའ་མར་གཏྲོགས་མི་ཚུ་སྐུ་མགྲོན་གཙྲོ་བྲོ་མཆོག་ཞབས་སྐྱེལ་
གྱི་དྲོན་ལས་འགུག་སྲོད་པའི་མཐྲོང་སྣང ་། 

སྐུ་མགྲོན་གཙྲོ་བྲོ་མཆོག་གིས་ཞབས་སྐྱེལ་སྐབས་བཅའ་མར་གཏྲོགས་མི་ཚུ་ལུ་ཕྱག་མཐུད་ཡྲོད་པའི་མཐྲོང་སྣང། 
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ཝ༽ ཉི་མའི་ལྲོ་མཇུག་བསྡུ་བཞིནམ་ལས་བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་རིམ་ཚུ་གིས་འབད་སྲོང་བརྡར་དེ་མཇུག་བསྡུ་ཡྲོདཔ་ཨིན།  

 

 
 

སྲོང་བརྡར་གྱི་དྲོན་ལས་སྟྲོན་ཆས་དང་ཁ་ཤ་གི་རིགས་དང་སྨན་རྩིས་
སྲོགས་ལེ་ཤ་མཁོ་གྲུབ་འབད་དགོཔ་འབྱུང་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

 
སྲོང་བརྡར་གྱི་དྲོན་ལས་མཁོ་གྲུབ་འབད་ཡྲོད་པའི་སྟྲོན་ཆས་ཀྱི་ཁ་ཤ་དང་ སྐུ་ཐངས་བཙེམ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ 
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་གྱི་མི་སྡེ་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ་ལུ་རྩིས་སྲོད་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ཉིན་འཐུས་དང་འགྲུལ་འཐུས་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་
འབད་དྲོ་ཡྲོད་པའི་མཐྲོང་སྣང་། 

བཅའ་མར་གཏྲོགས་མི་ཚུ་རང་སྲོའི་འཐུས་ཚུ་ལེན་པའི་བསྒང་། 

ཉིན་གྲངས་༡༡་གི་སྲོང་བརྡར་དེ་ཡང་ བཅའ་མར་གཏྲོགས་མི་ཡྲོངས་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་
བསྡུར་དང་ བསམ་འཆར་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ ཉིན་མའི་ཇ་དང་ ཉིན་འཐུས་སྲོད་ཐྲོག་

ལས་མཇུག་བསྡུ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 
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ཞ༽ སྲོང་བརྡར་དེ་གིས་དྲོན་ཟད་འགྲོ་སྲོང་ཡྲོད་པའི་ཟད་རྩིས་ཁ་གསལ། 

ཨང་། ཟད་རྩིས་ཁ་གསལ། སྲོམས། དྲན་གསྲོ། 
༡ བཅའ་མར་གཏྲོགས་མི་དང་སྲོབ་སྟྲོན་པའི་ཉིན་འཐུས་དང་

འགྲུལ་འཐུས། 
༣༣༧,༦༥༢/-  

༢ སྲོང་བརྡར་གྱི་སྐབས་ལུ་བཞེས་སྒོ་དང་ཇ་དང་ཁ་ཟས་ཀྱི་དྲོན་
ལས་ཟད་འགྲོ། 

༡༨༨,༧༦༠/- ཉིན་བསྟར་ བཞེས་སྒོ་ཐེངས་༣་དང་ཇ་དང་ཁ་ཟས་
ཐེངས་༢་རེ་བྱིན་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

༣ སྲོང་བརྡར་གྱི་དྲོན་ལས་ སྲོབ་སྟྲོན་སྟྲོན་ཆས། ཁ་ཤའི་
རིགས་དང་སྨན་རྩིས། སྐུ་ཐངས་ཀྱི་ཅ་ཆས། མི་སྡེ་ཤེས་
ཡྲོན ་ལྟེ་བའི་དྲོན་ལས་བརྡ་བྱང་དང་ འཕྲུལ་ཚེམ་གྱི་བཟྲོ་
བཅོས་ཅ་ཆས་ཚུ་མཁོ་གྲུབ་འབད་ཡྲོད་པའི་ཟད་འགྲོ། 

༤༢༨༣༠/- སྐུ་ཐངས་དང་སྟྲོན་ཆས། ཁ་ཤའི་རིགས་ཚུ་མི་སྡེ་ལྟེ་བ་
ནང་བཞག་ཡྲོདཔ་དང་ཅ་ཆས་ཚུ་མ་འྲོང་པའི་ནང་ལུ་
འགི་བཟུམ་གྱི་སྦཡྲོང་བརྡར་ནང་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་
ཨིན། 

༣ བཅའ་མར་གཏྲོགས་མི་དང་ སྲོབ་སྟྲོན་པའི་དྲོན་ལས་ལག་
ཁྱེར། 

༢,༠༨༠/- ལག་ཁྱེར་དེ་ཡང་མཇུག་བསྡུ་རྟེན་འབྲེལ་སྐབས་ལུ་སྐུ་
མགྲོན་གཙྲོ་མཆོག་གིས་ནང་ཡྲོདཔཨིན། 

༤ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་མི་སྡེ་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ་ནང་ལུ་ 
འཕྲུལ་ཚེམ་ལངམ་འབད་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ཕུ་ཚྲོགས་ཐང་
མི་སྡེ་ཤེསཡྲོན་ལྟེ་བ་ནང་ལས་ལེན་འབག་དགོཔའཐྲོན་
ཡྲོདཔ་ལས་དེ་གི་སྐྱེལ་འདྲེན་དྲོན་ལས་ཟད་འགྲོ། 

༡༠,༠༠༠/- འཕྲུལ་ཚེམ་ལེན་ནི་དང་སྐྱེལ་ནི་དྲོན་ལས་བསམ་གྲུབ་
ལྗོངས་མཁར་གི་ འཛིན་སྐྱོང་པ་གི་འགོ་འདྲེན་ཐྲོག་
ལས་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

  སྲོམས། ༥༨༡,༣༢༢/-  
 

ཟ༽ སྤྱིར་བཏང་སྲོང་བརྡར་གྱི་བསམ་འཆར། 

༡༽ བཅའ་མར་གཏྲོགས་མི་ཡྲོངས་ཀྱི་ འཕྲུལ་ཚེམ་དང་འབྲེལ་བའི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་འྲོན་ཇུ། སྟྲོད་གོ། སྐུ་ཐངས། གོ་ཚུ་གིས་ཚད་ལེན་ནི།  
   དྲ་ནི་དང་བཙེམ་ནི་ཚུ་ཤེས་ཡྲོདཔ་ཨིན། 
༢༽  བཅའ་མར་གཏྲོགས་མི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཐབས་ལམ་བརྗེ་སྲོར་འབད་ནི་གོ་སྐབས་འཐྲོབ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

༣༽ ལག་རྩལ་སྲོང་བརྡར་གྱི་ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོད་ལུགས་ཚུ་ཧ་གོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

༤༽ འཕྲུལ་ཚེམ་གྱི་ཉེན་སྲུང་དང་ གཞི་རྟེན་བཟྲོ་བཅོས་དང་ཉམས་བཅོས་འབད་ཚུགས་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

༥༽ སྲོང་བརྡར་འདི་ལས་བརྟེན་ ཉམས་མྲོང་དང་ལ་རྒྱ་མཐྲོང་རྒྱ་འཐྲོབ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 
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འ༽ མ་འྲོངས་པའི་དྲོན་ལས་བསམ་འཆར། 

༡༽ སྲོང་བརྡར་གྱི་དུས་ཡུན་དེ་ཡར་སེང་འབད་དེ་ཉིན་གྲངས་༢༥་དང་༣༠་ནང་འཁོད་ལུ་བཟྲོ་དགོཔ་འདུག། 

༢༽ སྲོང་བརྡར་འབད་ཚར་མི་ཚུ་གིས་དྲོན་ལས་ རིག་རྩལ་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ མ་འཐབ་ནང་ལུ་ལ་རྟྲོག་འབད་དགོཔ་འདུག། 

ཡ༽ བཀྲིན་དགའ་ཚྲོར། 

༡༽ ན་ལྲོན་དང་མཐྲོ་རིམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཨམ་མདྲོ་ཆེན་མཆོག་ལུ། 

༢༽ གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་རིམ་གཙྲོ་འཛིན་འགོ་དཔྲོན་ལུ། 

༣༽ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་འབྲིང་རིམ་སྲོབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་ལུ། 

༤༽ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྲོང་ཁག་དང་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཤེས་རིག་འགོ་དཔྲོན་ལུ། 

༥༽ སྲོང་བརྡར་དྲོན་ལས་སྲོབ་སྟྲོན་འབད་མིན་ སྲོབ་སྟྲོན་པ་ཚུ་ལུ། 

༦༽ བཅའ་མར་གཏྲོགས་མི་ཚུ་ལུ། 

 

བཀྲིན་ཆེ། 

སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི།  བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱལ། 
         ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་པ། 


