
 
 
 

 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་། 
 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: འབྲིང་རྲིམ་ཁྲོམ་ཚགོས་ཀྲི་ ཁྲོམ་སྡེ་གངོ་འཕལེ་ལས་འགུལ་ (ཧྡེ་མའྲི་ ཁྲོམ་སྡེའྲི་མཐའ་འཁརོ་གནས་སྟངས་ཀྲི་ 
གཞྲི་རྡེན་མཁ་ོཆས་ལགེས་བསྒྱུར་ལས་འགུལ་)། 
 

ལས་འགུལ་གྲི་མྲིང་། འབྲིང་རྲིམ་ཁྲོམ་ཚོགས་ཀྲི་ ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་ (ཧྡེ་མའྲི་ ཁྲོམ་སྡེའྲི་མཐའ་འཁོར་ 
གནས་སྟངས་ཀྲི་ གཞྲི་རྡེན་མཁོ་ཆས་ལེགས་བསྒྱུར་ལས་འགུལ་)། 

ལས་འགུལ་ཨང་། ༤༢༢༢༩-༠༡༦ 

རྒྱལ༌ཁབ། འབྲུག། 

ལས༌འགུལ༌གྲི༌གནས༌ཚད། གྲོས༌འཆར། 

ལས་འགུལ་གྲི་དབྡེ་བ་/གྲོགས་
རམ་གྲི་ཐབས་ལམ། 

སྲིན་འགྲུལ། 

མ་དངུལ་འབྱུང་ཁུངས་/ 
དངུལ་བསྲོམས། 

སྲིན༌འགྲུལ༌: འབྲིང་རྲིམ་ཁྲོམ་ཚགོས་ཀྲི་ ཁྲོམ་སྡེ་གངོ་འཕལེ་ལས་འགུལ་  

ནམ་རྒྱུན་གྲི་སྡེད་ཆུང་མ་རྩའྲི་འབྱུང་ཁུངས་/ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་
མ་དངུལ། 

ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ 
༢༠.༠༠  

 

ཐབས་བྱུས་ཅན་གྲི་ལས་འཆར། མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་འབྡེལ་བའྲི་ ཡུན་བརན་ཅན་གྲི་ཡར་འཕར།  
ཡོངས་རྲོགས་ཅན་གྲི་ དཔལ་འབྲོར་ཡར་འཕར།  

འགྱུར་ཁྱད་ལུ་འཕུལ་ཤུགས། གཞུང་སྲོང་དང་ལྲོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ། 

ལས་འགུལ་གྲི་གནད་སྡུད་གཞྲི་ཤོག་འད་ི ADB.org སྲི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༤ པའྲི་ཚེས་ ༡༣ ཅན་མའྲི་ ཨིང་ལཤི་གི་ཚིག་ཡིག་གུ་ གཞྲི་བརྡེན་ཏེ་ཨིན། 



ལས་སྡེ་/ནང་གསེས་ལས་སྡེ། འཐུང་ཆུ་དང་ ཁྲོམ་སྡེའྲི་གཞྲི་རྡེན་མཁ་ོཆས་དང་ཞབས་ཏགོ་གཞན་ - ཁྲོམ་སྡེའྲི་ཞབས་ཏོག་
གཞན་ - ཁྲོམ་སྡེའྲི་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྡེལ། 

ཕོ་མྲོ་འདྲ་མཉམ་དང་ གཙོ་
རྲིམ་བཀོད་དོན། 

དོན་སྲིན་ཅན་གྲི་ ཕོ་མྲོ་ལུ་གཙོ་རྲིམ་བཀོད་དོན། 

གསལ་བཤད། འབྲིང་རྲིམ་ཁྲོམ་ཚོགས་ཀྲི་ ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་གྲིས་ འབྲུག་གི་ཁྲོམ་སྡེ་ བརྒྱད་ནང་ལུ་ 
འཚོ་རྡེན་གྲི་འྲོས་འབབ་དང་ ཁྲོམ་སྡེའྲི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ལེགས་ བཅོས་འབད་ནི་ལུ་ དམྲིགས་གཏད་
བསྡེདཔ་ཨིན། འདི་ཚུ་ནང་ འབྲུག་ ཤར་ཕྲོགས་ལུ་ བཀྲྲིས་སྒང་དང་ བསམ་གྲུབ་ལྲོངས་མཁར་ 
ནུབ་ཕྲོགས་ལུ་ ས་རྲོ་དང་ སྤུ་ན་ཁ་ དབང་འདུས་ དེ་ལས་ ལྲོ་ཕྲོགས་ལུ་ དགེ་ལེགས་ཕུག་དང་ 
གསར་སང་ བསམ་རྩྡེ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།  

ཁྲོམ་སྡེ་དག་པ་ཅིག་ར་ གོང་འཕེལ་མགྲོགས་པར་ འགྲོ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་པའྲི་ ལམ་སྲོལ་བཟུམ་
ལུ་གྱུར་མྲི་ འབྲུག་ལྲོ་ཕྲོགས་དང་ ཤར་ཕྲོགས་ལུ་ཆགས་ཏེ་ ཡོདཔ་ཨིན། ཁྲོམ་སྡེ་དེ་ཚུ་ནང་ལུ་    
མྲི་རྲོབས་ཡར་འཕར་གྲི་ཚད་གཞྲི་ མཐོ་དྲགས་ ཡོདཔ་ལས་ ལྡང་ཚད་དང་ཡིད་ཆེས་རུང་བའྲི་  
ཡུན་བརན་ཅན་གྲི་ ཁྲོམ་སྡེའྲི་ གཞྲི་རྡེན་མཁོ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་ དགོས་མཁོ་ཡོད།    
ལས་འགུལ་འདི་གིས་ གཞྲི་རྡེན་མཁོ་ཆས་གསརཔ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ ད་རྡེས་ཡོད་པའྲི་ 
གཞྲི་རྡེན ་མཁོ་ཆས་ཚུ་ བསར་བཅོས་འབད་ནི་ དེ་ལས་ གཙུག་སྡེ་གི་ལྲོགས་གྲུབ་ བཙན་ཐབས་
འབད་ནི་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྲོར་འབད་ནི་ཨིན།   

ལས་འགུལ་གྲི་ཁུངས་དནོ་དང་  
རྒྱལ་ཁབ་/ ལུང་ཕྲོགས་ཀྲི་ 
ཐབས་བྱུས་དང་འབྡེལ་མཐུད། 

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲོམ་ཆགས་ཐབས་བྱུས་ (༢༠༠༨) དང་འཁྲིལཝ་ད་ ད་རྡེས་ ཁྲོམ་ཆགས་
བརྒྱ་ཆ་ ༣༥ འབད་ས་ལས་ སྲི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ གུ་ ལྲོད་ནི་གི་ ཚོད་རྩྲིས་
ཡོད། ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ མྲི་རྲོབས་ ཡར་འཕར་གྲི་འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བོ་ར་ ནང་འཁོད་ཀྲི་མྲི་རྲོབས་
སྲོ་བཤུད་ལུ་ བརྡེན་ཏེ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ སྲོ་བཤུད་འདི་ དོ་མཉམ་མྡེད་པར་ ནུབ་ཕྲོགས་    
ཁ་ཐུག་ལུ་ སྲོ་བཤུད་མཐོ་དྲགས་ཡོདཔ་ཨིན། སྲི་ལོ་ ༢༠༠༥ ནང་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེའྲི་མྲི་རྲོབས་    
བརྒྱ་ཆ་ ༦༥ གི་རྩྲིས་ འབྲུག་ནུབ་ཀྲི་ལུང་ཕྲོགས་ནང་ལུ་ ཆགས་ནུག། ཡུན་བརན་ཅན་གྲི་    



ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་ལུ་ (༡) ས་སྒྲོ་མྡེད་མྲི་དང་ (༢) གནམ་གཤིས་ཀྲི་འགྱུར་བ་ལུ་བརྡེན་ཏེ་ 
དམྲིགས་བསལ་ལུ་ ཆུ་རུད་ཀྲི་ ཉེན་ཁ་ཡར་སེང་ (༣) ཁྲོམ་སྡེའྲི་ཞབས་ཏོག་དང་ གཞྲི་རྡེན་མཁོ་
ཆས་ རྒྱ་སྡེད་ གཏང་ནི་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་ ལྲོགས་གྲུབ་ཚད་ལས་རྒལ་ཏེ་མྡེད་མྲི་ཚུ་གིས་ 
ཐོགསཔ་ཨིན་པས།  

འབྲིང་རྲིམ་ཁྲོམ་ཚོགས་ཀྲི་ ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་གྲིས་ ལོ་ལྔའྲི་འཆར་གཞྲི་ ༡༡ པ་ 
(༢༠༡༣-༢༠༡༨) ནང་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེའྲི་ཆགས་ཚུལ་ དོ་མཉམ་མྡེད་མྲི་ བཅོས་ཁ་རྐྱབ་དགོ་པའྲི་ 
བཀོད་རྒྱ་ཚུད་དེ་ཡོད་མྲི་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། གྲོས་སྟྲོན་པ་ཚུ་གིས་ ས་གནས་འགོ་དཔོན་ཚུ་
དང་ མཉམ་འབྡེལ་ཐོག་ལས་ སྲིད་བྱུས་ཀྲི་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ ལས་འགུལ་འདི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་མྲི་    
མ་རྩ་གཞྲི་བཙུགས་ཀྲི་ གཙོ་དོན་ལུ་ བསྒྱུར་ཏེ་ཡོད། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྲི་ས་གནས་ཁག་མ་འདྲཝ་ཚུ་
ནང་ ཁྲོམ་སྡེ་བརྒྱད་ ངོས་འཛིན་འབད་མྲི་ཚུ་ཡང་ ཤར་ཕྲོགས་ལུ་ བཀྲྲིས་སྒང་དང་ བསམ་གྲུབ་
ལྲོངས་མཁར། ནུབ་ཕྲོགས་ལུ་ ས་རྲོ་ སྤུ་ན་ཁ་དང་ དབང་འདུས། དེ་ལས་ ལྲོ་ཕྲོགས་ལུ་     
དགེ་ལེགས་ཕུག་ གསར་སང་དང་ བསམ་རྩྡེ་ཚུ་ཨིན། མ་རྩ་གཞྲི་བཙུགས་འདི་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་    
ཧྡེ་མ་ལས་འབད་དེ་ཡོད་པའྲི་ མ་རྩ་གཞྲི་བཙུགས་ཚུ་ བཙན་ཐབས་དང་ བསྐུལ་སྲོན་འབད་ནི་དང་། 
ཁྲོམ་སྡེའྲི་རྲིམ་ལུགས་ སྔར་བ་ལག་སྟྡེ་ དོ་མཉམ་ཡོདཔ་བཟྲོ་ནི་གི་དོན་ལས་ མ་རྩ་གཞྲི་བཙུགས་
དང་ འཛིན་སྲོང་གཞྲི་བསྒྱུར་ལུ་ དྲན་པ་བཏོན་ནི་ཡོདཔ་བཟྲོ་ནི། དེ་ལས་ ས་གནས་ཀྲི་     
དཔལ་འབྲོར་ཡར་འཕར་ལུ་ དགོས་མཁོ་ཡོད་པའྲི་  ཁྲོམ་སྡེའྲི་ཞབས་ཏོག་གི་ཡུན་བརན་ལུ་   
ཐད་ཀར་གྲི་གནོད་རྐྱྡེན་འབྱུང་མྲི་ གནམ་གཤིས་ཀྲི་འགྱུར་བ་དང་ རང་བཞྲིན་རྐྱྡེན་ངན་གྲི་ཤུགས་
ཚད་ ཡར་སེང་ཚུ་ལུ་བརྡེན་པའྲི་ གནད་དོན་ཚུ་དང་འབྡེལ་ཏེ་ ག་འགྲིག་བཟྲོ་ནི་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ནི་ཨིན། ལས་འགུལ་འདི་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཞབས་ཏོག་སྲོད་ནི་ལུ་ དགོས་མཁོ་ཡོད་པའྲི་ 
ལེགས་བསྒྱུར་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྡེ་ འཛིན་སྲོང་འཐབ་ནི་དང་ ཉེར་སྲོད་ཀྲི་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྡེལ་དང་ 
བཙོག་ཡུར་ འཕགས་སྲིགས་བཀོ་ཐངས་ འཁོར་ལམ་བཟྲོ་བསྐྲུན་ དེ་ལས་ ས་ཆ་འཛིན་སྲོང་ཚུ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལས་ ཁྲོམ་སྡེའྲི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ འཛིན་སྲོང་གི་ལྲོགས་གྲུབ་    
ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྲོར་འབདཝ་ཨིན།  



ལས་འགུལ་འདི་ནང་ འབྲུག་གཞུང་གི་ དོ་མཉམ་དང་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་འབྡེལ་ཏེ་ 
ཡུན་བརན་ཅན་གྲི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་ འཐུང་ཆུའྲི་རྲིམ་ལུགས་ཉེན་སྲུང་    ཡར་
དྲག་དང་ ཁོང་གི་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྡེལ་ལུ་ ལན་ཐབས་འབད་ནི་གུ་ འཁོར་ལམ་དང་རྐང་ལམ་ཚུ་ 
བེད་སྲོད་དང་མྲི་རྲོབས་ཀྲི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཡར་དྲག་ཅན་གྲི་གོང་འཕེལ་ཐོག་ལས་སྲོད་ ས་
གནས་ཀྲི་གཙོ་རྲིམ་དང་ མ་རྩ་གཞྲི་བཙུགས་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྲོར་འབད་ནི་ཚུ་གི་སྲོར་ལས་ བསམ་ཞྲིབ་
འབདཝ་ཨིན། ནང་གསསེ་ལས་འགུལ་ཚུ་གིས་ ས་གནས་ཀྲི་ཆགས་ཚུལ་དང་ བཀོད་པ་ལུ་ བརྩྲི་
མཐོང་དང་ངོས་ལེན་ཡོད་པའྲི་ཁར་ ཉེན་སྲུང་ལྡན་པའྲི་ བཙོག་ཆུ་སན་བཅོས་དང་ བཙོག་ཡུར་གོང་
འཕེལ་ དེ་ལས་ གནམ་གཤིས་ཀྲི་འགྱུར་བ་ལུ་བརྡེན་པའྲི་ གནོད་པ་བཀག་ཐབས་ལུ་ ས་ཁོངས་
སྲུང་སྲོབ་ཚུ་འབདཝ་ཨིན། ནང་གསེས་ལས་འགུལ་ཚུ་གིས་ གོང་འཕེལ་གྲི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ འཐུང་
ཆུ་བཀྲམ་སྡེལ་རྲིམ་ལུགས་ བཅོས་ཁ་རྐྱབ་ནི་དང་ ལན་ཐབས་འབད་ནི་ དེ་ལས་ རྒྱ་ཆེ་བའྲི་ 
འཐུང་ཆུའྲི་ཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྲོང་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོནམ་ཨིན། མ་རྩ་གཞྲི་
བཙུགས་ནང་ལུ་ འཐུང་ཆུ་འཛིན་སྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་ལྡན་པའྲི་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྡེལ་ (དགེ་ལེགས་
ཕུག་དང་ བསམ་རྩྡེ། བསམ་གྲུབ་ལྲོངས་མཁར། བཀྲྲིས་སྒང་། སྤུ་ན་ཁ། གསར་སང་།)དང་ ས་
གནས་ཀྲི་གཙང་ཆུ་དང་ སའྲི་བཀོད་པ་ཚུ་ མཁོ་བད་ཀྲི་གངས་སུ་བརྩྲི་མྲི་ཚུ་གི་ མཐའ་འཁོར་གནས་
སྟངས་ཡར་དྲག་དང་ཉེན་སྲུང་ (དགེ་ལེགས་ཕུག་དང་སྤུ་ན་ཁ་)། དེ་ལས་  ཡུན་བརན་ཅན་གྲི་
བཙོག་ཆུ་བསྡུ་ལེན་དང་ སན་བཅོས་ (བསམ་གྲུབ་ལྲོངས་མཁར་དང་ བཀྲྲིས་སྒང་། ས་རྲོ།)དང་ 
འཁོར་ལམ་དང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྡེལ་ བཙོག་ཆུ་དང་བཙོག་ཡུར་ ཁྲོམ་གྲི་འཁོར་ལམ་གྲི་གཞྲི་རྡེན་
མཁོ་ཆས་ཚུ་ མཐུན་སྲིག་ཅན་གྲི་ ཡར་སེང་གཙོ་བོ་ (གསར་སང་ (རཱ་ནི་བ་གཱན་)དང་ བསམ་
རྩྡེ་) ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།  

ཁྲོམ་བརྒྱད་ནང་གི་ལས་དོན་ཚུ་གིས་ ཞབས་ཏོག་གི་ཚད་གཞྲི་ བསར་གསོ་འབད་ནི་དང་ ཡར་སེང་
འབད་ནི་ དེ་ལས་  རྲིམ་ལུགས་གསརཔ་ཚུ་ གོང་འཕེལ་བཏང་སྟྡེ་ ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་གྲི་  
གསར་བཏོད་ལས་དོན་ཚུ་ ལམ་སྟྲོན་ཅན་དང་ དོ་མཉམ་ཡོད་པའྲི་ཁར་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་
དང་འབྡེལ་ཏེ་ ཡུན་བརན་ཅན་ཡོདཔ་བཟྲོ་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྲོར་འབད་ནི་ཨིན། ལས་འགུལ་འདི་གིས་ 
ལཱ་རྲིགས་སྲོད་དགོ་མྲི་ཚུ་ འཛིན་སྲོང་དང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་ འགན་ཁུར་འཁྲི་མྲི་ ས་གནས་



གཞུང་ཚུ་ནང་ ལྲོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་གི་དོན་ལས་  གཞུང་གི་བཀོད་རྒྱ་ལྟར་དུ་ ཁྲོམ་སྡེ་
རྡེ་རྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ ལཱ་ཚུ་འབདཝ་ཨིན། ལས་འགུལ་ལུ་ཁག་ཆེ་ཏགོ་ཏོ་འདི་ར་ ཁྲོམ་སྡེ་རྡེ་རྡེའྲི་
དོན་ལུ་ མ་རྩ་གཞྲི་བཙུགས་ཀྲི་ཚན་ཁག་ཚུ་ ལག་ལེན་ཐོག་ལས་ ལྲོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་སྟྡེ་ 
གཡོག་ཐོག་གི་ལབ་སྦྱང་འདི་ཨིན།  

ལས་འགུལ་འདི་གིས་ ངོས་འཛིན་གྲུབ་པའྲི་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཁོང་གི་གྲུབ་འབས་དང་ ཞབས་ཏོག་
སྲོད་མྲི་གི་ ཁྱབ་ཚད་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་དང་ ཁོང་གི་བརན་གཞྲི་དང་ ཡུན་བརན་ལུ་རྒྱབ་སྲོར་ 
དེ་ལས་ མྲི་རྲོབས་དང་མཁོ་འདོད་ ཡར་སེང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་གིས་ རྲིམ་ལུགས་
ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ རྒྱུན་སྲོང་འཐབ་ནི་ དེ་ལས་ རྒྱ་སྡེད་གཏང་ནི་ཚུ་གི་དོན་ལས་   
འབྲུག་གཞུང་དང་ གྲོགས་རམ་འབད་མྲི་ཚུ་གིས་ མ་རྩ་གཞྲི་བཙུགས་འབད་མྲི་གུ་ ལན་ཐབས་
འབདཝ་ཨིན། འདི་གིས་ ལོ་ལྔའྲི་འཆར་གཞྲི་ ༡༡ པའྲི་ (༢༠༡༣-༢༠༡༨) གཙོ་རྲིམ་ལྟར་དུ་ 
རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མྡེད་པར་ གོང་འཕེལ་དོ་མཉམ་སྡེ་ ཁྱབ་སྡེལ་གཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་    
དཔལ་འབྲོར་དང་ མྲི་སྡེ་ དེ་ལས་ ལམ་སྲོལ་གྲི་གཞྲི་རྡེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ལུ་   
རྒྱབ་སྲོར་འབདཝ་ཨིན། ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མཉམ་འབྡེལ་ཐབས་བྱུས།  

ཕན་གནོད། འབྲུག་མྲི་ཚུ་གི་ འཚོ་བའྲི་གནས་ཚད་ལུ་ རྒྱ་ཆེ་བའྲི་ལེགས་བསྒྱུར། 
འདྲ་མཉམ་དང་ཡུན་བརན་ཅན་གྲི་ འགྲོ་བ་མྲིའྲི་གཞྲིས་ཆགས་ ངེས་གཏན། 

ཐོན་འབས། ཁྲོམ་སེདའྲི་གཞྲི་རྡེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་གི་ སྤུས་ཚད་དང་ རྒྱུན་ ཡུན་བརན་ཡར་སེང་།   

ཐོན་སྡེད། ཁྲོམ་སྡེའྲི་གཞྲི་རྡེན་མཁོ་ཆས་ གོང་འཕེལ། 
ཁྲོམ་སྡེའྲི་གཞྲི་རྡེན་མཁོ་ཆས་ བསར་བསྐྲུན་དང་/ཡང་ན་ ཡར་སེང་། 
ལས་སྡེ་དང་ གཙུག་སྡེའྲི་ལྲོགས་གྲུབ་ དེ་ལས་ ཞབས་ཏོག་སྲོད་ནི་བཙན་ཐབས། 

ས་ཆའྲི་ཆགས་གནས། 
 

ཉེན་སྲུང་དབྡེ་རྲིམ། 



མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས། ཁ 

རང་དབང་མྡེད་པའྲི་གཞྲིས་ཆགས། ག 

རང་ཡུལ་མྲི་རྲིགས། ག 

མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་ མྲི་སྡེའྲི་ཁྱད་ཆོས་བཅུད་བསྡུས། 

མཐའ་འཁོར་གནས་
སྟངས་ཀྲི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ། 

ནང་གསེས་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འགོ་ཐོག་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངབས་དབྡེ་ཞྲིབ་དང་ མཐའ་འཁོར་
གནས་སྟངས་འཛིན་སྲོང་འཆར་གཞྲི་ཚུ་ ལས་འགུལ་ག་འགྲིག་ལུ་ཁྱད་རྲིག་གྲོགས་རམ་འྲོག་ལུ་ བཟྲོ་
འགྲིག་འབད་བའྲི་བསྒང་ཡོད།  

རང་དབང་མྡེད་པའྲི་ 
གཞྲིས་ཆགས། 

ལས་འགུལ་འདི་གིས་ ས་ཆ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་ གཞྲིས་ཆགས་ཀྲི་གནོད་པ་ཚུ་ལས་ འཛེམས་ནི་ཨིནམ་ད་    
འདི་ཡང་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལཁང་གི་ ཉེན་སྲུང་སྲིད་བྱུས་བརྲོད་དོན་ ༢༠༠༩ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
དབྡེ་རྲིམ་ ག པ་སྡེ་བཀོད་དེ་ཡོད། ནང་གསེས་ལས་འགུལ་ག་རའྲི་དོན་ལུ་ བརྩྲོན་འགྲུས་སན་ཞུ་ཚུ་      
ག་འགྲིག་འབད་བའྲི་བསྒང་ཡོད། ས་ཆ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་ གཞྲིས་ཆགས་ (གང་རུང་ཐོན་ཚེ་) འདི་ཚུ་གི་འགན་
ཁུར་གཞུང་གིས་བསམས་ནི་ཨིན།  

རང་ཡུལ་མྲི་རྲིགས། ལས་འགུལ་འདི་གིས་ རང་ཡུལ་མྲི་རྲིགས་ལུ་ གནོད་པ་གང་ཡང་མྲི་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་
འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ རང་ཡུལ་མྲི་རྲིགས་ཀྲི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ལུ་ སྦྱྲོར་འཇུག་མྲི་འབད།  

ཁེ་གྲོང་འབག་མྲི་གི་ བརྒྱུད་འབྡེལ་དང་ གལ་གཏགོས། གྲོས་བསྟུན། 

ལས་འགུལ་བཀོད་
སྲིག་གི་ 
དུས་སབས་ནང་། 

ཁེ་གྲོང་འབག་མྲི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་ཚུ་ ཁྱད་རྲིག་གྲོགས་རམ་གྲི་ ལས་འགུལ་གྲོས་འཆར་འྲོག་
ལུ་ ལས་འགུལ་ཐོག་གི་ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟྡེ་ཡོད།  ལས་འགུལ་གྲི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ ཕོ་མྲོ་
འདྲ་མཉམ་མྡེད་པའྲི་གནད་དོན་ཚུ་ སེལ་ཐབས་ལུ་ ཕོ་མྲོའྲི་ལག་ལེན་འཆར་གཞྲི་ཅིག་ བརྩམས་ཏེ་ཡོད།  

ལས་འགུལ་ལག་ལེན་
གྲི་དུས་སབས་ནང་། 

 



འགན་ཁུར་འགྲི་བའྲི་
ལས་གཡོགཔ།  
 
འགན་ཁུར་འཁྲི་བའྲི་ 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་་
དངུལ་ཁང་གི་འགོ་
དཔོན། 

མྡེཧ་ཏ་ ཤིན་ཇི་ནི། 

འགན་ཁུར་འཁྲི་བའྲི་ 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་
དངུལ་ཁང་གི་ལས་
ཁུངས། 

ལྲོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལས་ཁུངས། 

འགན་ཁུར་འཁྲི་བའྲི་ 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་
དངུལཁང་གི་ལས་ཚན། 

ལྲོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལུང་ཕྲོགས་ལས་ཁུངས་ཀྲི་ ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་དང་འཐུང་ཆུ་ལས་ཚན།  

ལག་ལེན་ལས་སྡེ་ཚུ། ཁྲོམ་སྡེ་གངོ་འཕལེ་དང་བཟྲོ་རྲིག་ལས་ཁུངས། 
འབྲུག་ཐིམ་ཕུག།  

དུས་ཚོད་རྡེའུ་མྲིག། 

བསམ་གཞྲི་སེལ་ནི། སྲི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླཝ་ ༡༢ པའྲི་ཚེས་ ༡༢ 

ཞྲིབ་རྲོགས་འབད་ནི། སྲི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླཝ་༥ པའྲི་ཚེས་༡༥ ལས་ སྲི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༥ པའྲི་ཚེས་ ༢༩ 
ཚུན། 

འཛིན་སྲོང་བསར་ཞྲིབ་ཞལ་འཛོམས། སྲི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༨ པའྲི་ཚེས་ ༣༠ 



གནང་བ་འགྲུབ་ནི། -  

མཐའ་མཇུག་གི་བསར་ཞྲིབ་དོན་
གཅོད། 

-  

ལས་འགུལ་གྲི་གནད་སྡུད་གཞྲི་ཤོག་  
དུས་མཐུན་བཟྲོ་ནི་མཐའ་མཇུག། 

སྲི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༣ པའྲི་ཚེས་ ༢༩ 

 
 

ལས་འགུལ་གྲི་ གནད་སྡུད་གཞྲི་ཤོག་ནང་ལུ་ ལས་འགུལ་ ཡང་ན་ ལས་རྲིམ་གྲི་བརྡ་དོན་བཅུད་བསྡུས་ བཀོད་དེ་ཡོད། ལས་འགུལ་
གྲི་གནད་སྡུད་གཞྲི་ཤོག་འདི་ ཡར་འཕེལ་འགྲོ་བའྲི་བསྒང་ཡོད་པའྲི་ལཱ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ འགོ་ཐོག་གི་གཞྲི་ཤོག་ནང་ལུ་ བརྡ་དོན་ལ་ལོ་
ཅིག་མ་ཚུད་རུང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ཐོབ་པའྲི་སབས་ལུ་ ཁ་སྲོང་བཀལ་ནི་ཨིན། གྲོས་འཆར་བཀོད་པའྲི་ ལས་འགུལ་སྲོར་ལས་ བརྡ་དོན་དེ་ 
རགས་ཚོད་ཙམ་དང་ བརྡ་སྟྲོནཙམ་ཨིན།  
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ ལས་འགུལ་གྲི་ གནད་སྡུད་གཞྲི་ཤོག་འདི་ནང་ཡོད་པའྲི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མྲི་ཚུ་གི་དོན་
ལུ་ ཐབས་རྲིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ ཉག་གཅིག་སྡེ་སྲོད་པ་མ་གཏོགས་ ཁས་ལེན་གང་ཡང་མྡེད། ཨེ་ཤི་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ བརྡ་
དོན་ཚུ་ སྤུས་ཚད་མཐོ་དྲགས་འབད་ སྲོད་ནི་ལུ་ བརྩྲོན་ཤུགས་བསྡེད་དེ་འབད་རུང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ ཚད་འཛནི་ཚོང་བསགས་དང་ དམྲིགས་
བསལ་གྲི་ གནད་དོན་ཅིག་གི་དོན་ལུ་འྲོས་འབབ་ཡོད་ཁུངས། ཁྲིམས་ལས་འགལ་བ་མྡེད་པའྲི་གནད་དོན་སོགས་ཀྲི་ ཁས་ལེན་ཚུ་མྡེད་མྲི་
དང་སྦྲགས་ཏེ་ ཁས་ལེན་གང་རུང་གི་ བརྲོད་དོན་ ཡང་ན་ བརྡ་སྟྲོན་སོགས་མྡེད་པའྲི་སྒྲོ་ལས་ "རང་གནས་"ཀྲི་གནས་ཚད་ཁར་ སྲོདཔ་
ཨིན། ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ དེ་བཟུམ་མའྲི་བརྡ་དོན་གང་རུང་དེ་ འཁྲུལ་མྡེད་ ཡང་ན་ ཡོངས་རྲོགས་ཡོད་པའྲི་ ཁས་
ལེན་ ཡང་ན་ དཔེ་མཚོན་ ཆེད་དུ་བཀོད་ནི་མྡེད།  
 


