ས་ནམ་རིག་འཕེལ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་ ༧ པ་དང་ ༨ པ།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་བློན་པོ་གསརཔ་ལུ་
བདག་རྐྱེན་གནང་ཡོདཔ།

མི་རྗེ་སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་བློན་པོ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༢༧ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་
སར་ལས་ ཐིམ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་གི་གསེར་ཁྲི་ཁང་བཟང་ནང་སྦེ་ མི་རྗེ་བློན་
ཆེན་མཆོག་གིས་གཙོས་པའི་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་བློན་པོ་ཚུ་ལུ་ བདག་རྐྱེན་
གནང་མི་དང་འབྲེལ་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་བློན་པོ་ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས་ཡང་
སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་བློན་པོའི་ཕྱག་འགན་ཚུ་རྩིས་བཞེས་གནང་ནུག།
བློན་པོ་གིས་ གསུངས་འཕྲིན་གཅིག་གནང་མིའི་བཅུད་དོན་ནང་ ཁོ་གིས་ ལྷན་ཁག་
འདི་ནང་ བློན་པོའི་འགན་ཁུར་འབག་ནིའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་མི་ལུ་ སྐལ་བ་བཟང་ཡི་ཟེར་
ཨིནམ་དང་ ལྷན་ཁག་ནང་གི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་ཆ་རོགས་ཚུ་དང་ཅིག་ཁར་ ཕམ་
གཅིག་གི་སྤུན་ཆ་དང་ བཟའ་ཚང་གཅིག་གི་ནང་མི་བཟུམ་སྦེ་ ལཱ་འབད་ནིའི་རེ་བ་ཡོད་
ཟེར་ཨིན་མས། ད་རུང་བློན་པོ་གིས་ མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ ཡབ་སྲས་རིམ་བྱོན་ཚུ་
གི་ དབུ་ཁྲིད་བཟང་པོའི་ལམ་སྟོན་འོག་ལུ་ ལྷན་ཁག་ནང་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་
ལས་གཡོགཔ་དང་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ཕྱག་ལཱ་ལེགས་ཤོམ་གནང་སྟེ་ གྲུབ་འབྲས་
སྦོམ་བཏོན་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཡིད་ཆེ་ངལ་རང་དང་བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་བསམ་
དགོཔ་ཚུ་ ཁག་ཆེ་ཟེར་ཨིན་མས།

ད་རུང་བློན་པོ་གིས་ ད་རེས་ མི་སྡེ་སྦོམ་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལུ་ སོ་ནམ་
ཞིང་ལམ་ལྷོད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འཕྲུལ་རིག་ལས་བརྟེན་ སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ཡང་
འཇམ་ཏོང་ཏོ་སོང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཚོང་འབྲེལ་གོ་སྐབས་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པའི་
ཁར་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉམས་སྲུང་གི་བརྩོན་ཤུགས་ལས་བརྟེན་ དགོས་
མཁོ་ཅན་གྱི་ ཡུན་བརྟན་ནུས་ཤུགས་བཟོ་སྟེ་ ང་བཅས་རའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་དོན་
ལུ་ འོང་འབབ་འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཟོ་ཚུགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ ང་བཅས་རའི་
སོ་ནམ་པ་ཚུ་ཡང་ སྔར་བ་ལྷག་པའི་ བྱ་སྟབས་བདེ་བའི་སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་བཟོ་
ཚུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་གོ་སྐབས་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཐོབ་
ནུག། ཨིན་རུང་ ད་རེས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བྱུང་བཞིན་ཡོད་པའི་ དཔལ་འབྱོར་དང་
མ་དངུལ་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་འགྲོས་ ནང་འདྲེན་ལ་
སོགས་ གཞན་ལུ་བརྟེན་དགོ་པའི་གནས་སྟངས་ཚུ་གིས་འབད་ འབྲུག་གི་མི་
སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ སོ་ནམ་དང་ གྲོང་གསེབ་གོང་འཕེལ་ལུ་
གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ནུག། ལྷག་པར་དུ་ ང་བཅས་ལྷན་ཁག་
གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཧེ་མའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ལུ་ ངལ་རངས་སྐྱེད་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་
པར་ བརྩོན་ཤུགས་ཐེབ་ཅིག་རང་སྐྱེད་ཐོག་ལས་ དམིགས་བསལ་གྱི་ན་གཞོན་
ཚུ་རྩིས་ཏེ་ ག་ར་གིས་ སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་དང་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉམས་སྲུང་
ལུ་སྤྲོ་བ་སྐྱེད་ཐབས་བཟོ་སྟེ་ གྲུབ་འབྲས་བཏོན་དགོཔ་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ཡོདཔ་
ལས་ ག་ར་གིས་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་འགན་ཁུར་འབག་དགོཔ་དེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་
ཁག་ཆེ་ཟེར་གསུངས་ནུག།
ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་ སྨད་མཚོ་རྒེད་འོག་ གཞོང་མེད་གཡུས་ཚན་ལས་ཨིན་མི་ བློན་
པོ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༧༢ ལོའི་སྤྱི་ཟླ་ ༢ པའི༌ཚེས༌ ༢༠ ལུ་འཁྲུངས་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཁོ་ལུ་ བུམོ་གཉིས་དང་བུ་གཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཁོ་གིས་ ཨ་
མི་རི་ཀ་ མ་སུ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ལས་ སྔོ་ཤིང་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ཁྱད་རིག་
ནང་ལུ་ གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་ཡོད་པའི་ཁར་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཀྱི་
ལོ་ལུ་ སྲིད་དོན་ནང་བཅའ་མར་མ་གཏོགས་པའི་ཧེ་མར་ ཁོ་གིས་ ལྷན་ཁག་འདི་
ནང་ལུ་ འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན་གོངམ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ཡོད་པའི་ཁར་ དེ་གིས་ཤུལ་
ལས་ ཁོ་གིས་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ལས་འགུལ་ལག་ལེན་གྱི་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་
སྡེ་ཚན་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་འགན་ཁུར་འབག་སྟེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ད་རུང་ ལས་འགུལ་དེ་
ནང་ལས་ སྲིད་དོན་ནང་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་དགོངས་ཞུ་འབད་དེ་
ཡོདཔ་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

ཐོན་རིམ་ ༦༡ པ།

ཤོག་གྲངས་ ༡/༤

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་ ༧ པ་དང་ ༨ པ།

ཤ་མུ་གི་ཕན་གནོད་ཚུ་ག་ཅི་རང་ཡོདཔ་ཨིན་ན།
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་མཁྱེན་རྒྱ་ཆེ་བའི་དབུ་
ཁྲིད་བཟང་པོའི་ལམ་སྟོན་ལས་བརྟེན་ ད་རེས་ འཛམ་བུ་གླིང་ནང་ལུ་ ང་བཅས་
རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱིས་ཕྱུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་
གཅིག་སྦེ་ གཏམ་སྙན་གྲགས་ཚུ་དར་ཁྱབ་སོང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་འཁོད་ལུ་འབད་རུང་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ལས་བརྟེན་པའི་རྒྱུ་་
དངོས་ཚུ་གིས་ མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཚུ་
རྒྱ་ཆེ་དྲག་སྦེ་རང་བྱུང་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཤིང་མིན་པའི་ནགས་ཚལ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་
ཚུ་ལས་བརྟེན་ ས་གནས་ཁག་གི་མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐོགས་བྱུང་བཞིན་དུ་
ཡོདཔ་ཨིན།
འབྲུག་པའི་མི་སེར་ལ་ཤ་ཅིག་གིས་རང་ ལོ་བསྟརབཞིན་དུ་ སྤྱི་ཟླ་ ༥ པའི་ཟླ་
མཇུག་ཁམས་ཅིག་ལས་ སྤྱི་ཟླ་ ༨ པའི་ཟླ་མཇུག་ཚུན་ལུ་ ཤ་མོའི་རིགས་མ་
འདྲཝ་ཚུ་བསྡུ་བསྒྱོམ་འབད་དེ་ བཟའ་སྤྱོད་འབད་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལ་ལུ་ཅིག་
གིས་ ཚོང་བསྒྱུར་འཐབ་སྟེ་ འོང་འབབ་ཡང་འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཟོ་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན། ནགས་ཚལ་ནང་ལས་ བསྡུ་བསྒྱོམ་འབད་མི་ཤ་མུའི་རིགས་ཚུ་ རྫས་
སྦྱོར་ལས་བརྟེན་པའི་ལུད་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ག་ཅི་ཡང་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་
རང་བཞིན་གྱིས་སྐྱེས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ འགྲོ་བ་མིའི་གསོ་བའི་འཕྲོད་བསྟེན་
ལུ་ཡང་ ཉེན་ཁ་ག་ཅི་ཡང་མེདཔ་ཨིན་རུང་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ཟ་བཏུབ་པའི་ཤ་

མུ་དང་ ཟ་མ་བཏུབ་པའི་ཤ་མོ་ཚུ་ ཕྱི་སེལ་མ་རྐྱབ་པར་ ག་ཐོབ་ཟ་མི་ལས་
བརྟེན་ མི་ལ་ལུ་ཅིག་གི་ ཚེ་སྲོག་ལུ་ཡང་བར་ཆད་བྱུང་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ཨིན།
ཟ་བཏུབ་པའི་ཤ་མོའི་རིགས་དཔེར་ན་ སེར་སེར་ཤ་མུ་དང་སངས་རྒྱས་ཤ་མུ་ལ་
སོགས་པ་ཚུ་ ཡོངས་གྲགས་སྦེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཤ་མོ་སྐྱེས་སའི་ས་ཁོངས་ནང་
གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡང་ འོང་འབབ་འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཟོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ མི་ཚུ་གིས་ ཤ་མུ་བསྡུ་བསྒྱོམ་འབད་བའི་སྐབས་
ལུ་ ཚུལ་དང་མཐུནམ་སྦེ་ བསྡུ་བསྒྱོམ་འབད་ནི་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ཤ་མུ་བསྡུ་
བསྒྱོམ་གྱི་གོ་སྐབས་དེ་ ཡུན་བརྟན་སྦེ་བཞག་ནི་ལུ་ གདོང་ལེན་སྦོམ་ཤོས་ཅིག་
ཨིནམ་ལས་ དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་ཐབས་ལུ་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་
ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལས་
འགོ་བཟུང་ བུམ་ཐང་ཨུ་ར་ལུ་སྦེ་ སངས་རྒྱས་ཤ་མུ་དང་ ཤ་མུ་དེ་ལས་བརྟེན་
པའི་ བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་ཚུའི་སྐོར་ལས་ འགྲེམ་སྟོན་ཅིག་འབད་དེ་ཡོད་པའི་
ཁར་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ དང་ ༢༠༡༠ གྱི་ལོ་ནང་ལུ་ འཆར་དངུལ་མེད་མི་ལས་
བརྟེན་ འགྲེམ་སྟོན་དེ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མ་ཚུགས་རུང་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༡ ལས་ཚུར་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནུག།
སངས་རྒྱས་ཤ་མུའི་འགྲེམ་སྟོན་ཐེངས་ ༤ པ་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་ ༨ པའི་
ཚེས་ ༢༤ ལས་ ༢༦ ཚུན་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་མི་

སངས་རྒྱས་ཤ་མུ།

ཐོན་རིམ་ ༦༡ པ།

ཤོག་གྲངས་ ༢/༤

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་ ༧ པ་དང་ ༨ པ།

རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་སྐུ་མགྲོན་ཚུ་ཤ་མུའི་འགྲེམ་སྟོན་ནང་སྤྲོ་བ་སྐྱེད་པའི་བསྒང་།

སེར་ཚུ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ འགྲེམ་སྟོན་དེ་ནང་ལུ་བཅའ་མར་
གཏོགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འགྲེམ་སྟོན་འགོ་བྱེད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ སྐུ་མགྲོན་
གཙོ་བོ་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་
ཆེན་ བཙན་སྐྱོགས་ནོར་བུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཨུ་ར་གི་ས་ཁོངས་དེ་ནང་ ཤ་
མུའི་རིགས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་སྦེ་སྐྱེས་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཡུན་བརྟན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་
འཐབ་ནི་དེ་ཁག་ཆེ་བའི་ཁར་ དེ་གིས་ མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ལུ་ཡང་

ཕན་ཐོགས་སྦོམ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས། སངས་རྒྱས་ཤ་མུའི་འགྲེམ་སྟོན་ཐེངས་
༤ པ་དེ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེའི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ ཨུ་
ར་ སངས་རྒྱས་ཤ་མུ་ཉམས་སྲུང་དང་ ཁྲུམས་ཤིང་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་ དེ་
ལས་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་ཚུ་ མཉམ་རུབ་གྱི་ཐོག་ལས་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་སྟེ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཉིན་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་འགྲེམ་སྟོན་ལས་་རིམ་དེ་ གྲུབ་
འབྲས་ཅན་ཅིག་སྦེ་མཐར་འཁྱོལ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

ཨམ་རྣམ་རྒྱལ་དབངམོ་གི་ཚོང་འབྲེལ་ལེགས་ཤོམ་འགྱོ་དེ་ག།
སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་ དགུ་མ་རྒེད་འོག་ གཡུས་རི་རྩ་ལས་ སྐྱེས་ལོ་ ༤༧ ལང་མི་
ཨམ་རྣམ་རྒྱལ་དབངམོ་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་ ཟླ་པའི་ཚེས་ ༣༡ ལུ་ ཐིམ་
ཕུག་ ལོ་བརྒྱའི་སོ་ནམ་ཚོང་ཁྲོམ་ལུ་ མོ་རའི་ཞིང་ནང་ལས་ཐོན་པའི་ གཡུས་
ཆུམ་ཚུ་འབག་སྟེ་བཙོང་པར་འོང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཨམ་རྣམ་རྒྱལ་དབངམོ་གི་
ཚོང་ཆས་ངོ་མ་རང་ ཆུམ་གྱི་མིང་ ངརཔ་བྱཱ་དང་རྟ་མགྲིན་ཚེ་རིང་ཟེར་མི་དེ་འབག་
སྟེ་ བཙོང་པར་འོང་ནུག། མོ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ མོ་གིས་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཚོང་བཙོང་
པར་ ལོ་རེ་ནང་ཚར་གཉིས་དང་གསུམ་དེ་རེ་ལས་འགལ་མ་ལྷོད་པའི་ཁར་ ཚོང་
བཙོང་ནི་ཡང་ ལེ་ཤ་མེད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

ཨམ་རྣམ་རྒྱལ་ལུ་ ཨ་ལུ་གསུམ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ སྦོམ་ཤོས་དེ་གིས་ ད་ལྟོ་
སློབ་རིམ་ ༡༢ པ་མཐར་འཁྱོལ་ཏེ་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལྷབ་པར་འགྱོ་ནིའི་གོ་
སྐབས་ཐོབ་མ་ཚུགས་པར་ཡོད་པའི་ཁར་ མོ་རང་ མཉམ་ཆུང་ཅིག་འབད་བ་
ལས་བརྟེན་ སྒེར་གྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་དང་ ཡང་ཅིན་ ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་དཔེ་ཆ་ལྷབ་
པར་གཏང་ནི་དེ་ མནོ་བསམ་རང་གཏང་མ་ཚུགས་ཟེར་ཨིན་མས། མོ་ལུ་ ཡོངས་
བསྡོམས་ ཆུ་ཞིང་དྲིས་ ༥༠ དང་ སྐམ་ཞིང་དྲིས་ ༢༥ དེ་ཅིག་ཡོད་པའི་ཁར་
མི་གཞན་གྱི་ས་ཆ་ དྲིས་ ༧༥ དེ་ཅིག་ བགོ་བཤའ་སྦེ་ལེན་ཏེ་ སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་
ལུ་ཤུགས་བཏོན་འབད་དོ་ཟེར་ཨིན་མས། མོ་གིས་ སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་ངོ་མ་རང་ བྱཱ་
ལཱ་ལུ་གཙོ་བོར་བཏོན་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཚོད་བསྲེའི་རིགས་དཔེར་ན་ ཨེ་མ་དང་
སྲནམ་ཅུངམ་ ལ་ཕུག་ རྒོཔ་ འོད་སི་ བླམ་བན་ད་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ འཛུགས་
སྐྱོང་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ཐོན་རིམ་ ༦༡ པ།

ཤོག་གྲངས་ ༣/༤

མོ་ལུ་དཀའ་ངལ་སྦོམ་ཤོས་རང་ སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཞིང་ཆུ་
མ་ལང་མི་དང་ ལས་མི་ལངམ་སྦེ་ཐོབ་མ་ཚུགས་མི་ ལོ་ཐོག་གི་རིགས་ལུ་
ནད་འབུབ་མ་འདྲཝ་ཚུ་གིས་ གནོད་པ་རྐྱབ་མི་ དེ་ལས་ ལོ་ཐོག་ཚུ་ བསྡུ་
མ་རན་པའི་ཧེ་མ་ལས་ བྱ་དང་འབུབ་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ལ་སོགས་པ་
ཚུ་གིས་ གནོད་པ་རྐྱབ་མི་ཚུ་ཨིན་མས། མོ་གི་གཡུས་ཁ་ལུ་ སོ་ནམ་དང་
སྒོ་ནོར་ དེ་ལས་ ནགས་ཚལ་ལ་སོགས་པའི་དཀའ་ངལ་དང་གནོད་པ་ ག་ཅི་
བཟུམ་རང་བྱུང་རུང་ རྒེད་འོག་ སོ་ནམ་དང་ སྒོ་ནོར་ དེ་ལས་ ནགས་ཚལ་རྒྱ་
སྐྱེད་ལས་རོགསཔ་ཚུ་གིས་ གྲོགས་རམ་འབད་དེ་ དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་གནང་
དོ་ཟེར་ཨིན་མས།

ཨམ་རྣམ་རྒྱལ་དབངམོ་ཚོང་བཙོང་པའི་བསྒང་གི་མཐོང་སྣང་།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་ ༧ པ་དང་ ༨ པ།

ཨམ་རྣམ་རྒྱལ་དབངམོ་གི་ཚོང་ཆས་གཡུས་ཆུམ་དཀརཔ་ཚུ།

དུས་ཅི་གི་ལོ་ནང་ ཨར་མི་ཝམ་ཟེར་མི་འབུབ་དེ་གིས་ བྱཱ་གི་སོན་དང་ལྕངམ་ཚུ་ས་
ལས་སྐྱེས་བའི་བསྒང་ལས་རང་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཟ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ དུས་ཅི་གི་ལོ་
ནང་ ལོ་ཐོག་བསྡུ་ནི་མེད་འོང་ནི་ཨིན་པས་མནོ་སྟེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཚ་གྱང་ལང་ཅི་
ཟེར་ཨིནམ་དང་ གལ་སྲིད་ ལོ་ཐོག་བསྡུ་ནི་མེད་པ་ཅིན་ དུས་ཅི་གི་ལོ་ནང་ ག་ཅི་ཟ་
ནི་ཨིན་ན་སྡུག་བསྔལ་སྦོམ་སྦེ་རང་ཕོག་ཅི་ཟེར་ཨིན་མས།
ཨམ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་འབད་བ་ཅིན་ ད་རེས་ནངས་པ་ ཆོས་ཡོན་ཏན་སྦྱངས་མི་ཨ་
ལུ་ཚུ་གིས་ གཡུས་ཁའི་ཕ་ཞིང་ཚུ་བཀོ་བཞག་སྟེ་ ཁྲོམ་ཚོགས་ནང་ལུ་ གནས་སྤོ་
སྟེ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ལོག་ཤུལ་ལས་ ཕ་ཞིང་ཚུ་ སྤང་ལུ་འགྱུར་ནི་ཨིན་པས་མནོ་

བའི་ཚ་གྱང་ལངམ་མས་ཟེར་ཨིནམ་དང་ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ མནོ་བསམ་ལེགས་
ཤོམ་སྦེ་བཏང་ སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་འབད་ནུམ་པ་ཅིན་ མེ་ཚེ་སྐྱོང་ནི་ལུ་ དཀའ་ངལ་
ག་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཁར་ མོ་གིས་ ཁོ་རང་བཟའ་ཚང་ཚུ་ བཟའ་སྤྱོད་འབད་
མི་གིས་མ་ཚད་པར་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ སོ་ནམ་གྱི་ཚོང་འབྲེལ་ལས་བརྟེན་
འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ སྟོང་ཕྲག་ལྔ་བཅུ་དེ་རེ་བཟོ་ཚུགས་པས་ཟེར་ཨིན་པའི་
གནས་ཚུལ།
རྩོམ་སྒྲིག་དང་སྐད་སྒྱུར་པ་ དཔལ་འབྱོར།
པར་བཏབ་མི་ ཆོས་གྲུབ་བཟང་པོ།

གསོལ་འདེབས།
ས་ནམ་རིག་འཕེལ་གྱི་ དུས་དེབ་འདི་ནང་ རང་སོའི་དམིགས་བསལ་གྱི་གྲོས་འཆར་དང་ ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་བསམ་
འཆར་རེ་བཀོད་ནིའི་ཐུགས་བཞེད་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་
འབྲེལ་ལས་གཡོག་གི་ཡིག་ཚང་ནང་ ལས་རིམ་མདོ་ཆེན་དང་ཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་མཛད་གན=ང་ཟེར་ ཞུ་ནི་ཨིན།
འབྲེལ་བ་འཐབ་སའི་ཁ་བྱང་།
བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལས་གཡོག། སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག།
འགྲེམ་སྒྲོམ་ཨང་ ༡༠༩༥། འབྲུག་ཐིམ་ཕུག།
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་: ༠༢-༣༢༣༧༦༥ / ༣༢༡༡༤༢ / ༣༢༢༨༥༥ / ༣༢༡༣༡༡
པར་འཕྲིན་ཨང་ ༠༢༣༢༤༥༢༠
གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་: s_wangmo@moaf.gov.bt or webmaster@moaf.gov.bt or penjorics@moaf.gov.bt
བཟོ་བཀོད་པ་ ཨཱ་ནིལ་ཐ་པ།
ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་: www.moaf.gov.bt
ཐོན་རིམ་ ༦༡ པ།

ཤོག་གྲངས་ ༤/༤

