ལས་འགུལ་གི་ གནད་སྡུད་གཞི་ཤོག་འདི་ སི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླཝ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༢༨ ཅན་མའི་ ཨིང་ལཤི ་ཚིག་ཡིག་གུ་གཞི་བརྡེན་ཏེ་ཨིན།

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: ཨ་མ་ོ ཆུ་ས་ཆ་གངོ ་འཕེལ་དང་ ཁོམ་སའྡེ ་ི ལས་འགུལ།
ལས་འགུལ་གི་མིང་། ཨ་མོ་ཆུ་ས་ཆ་གོང་འཕེལ་དང་ ཁོམ་སྡེའི་ལས་འགུལ།
ལས་འགུལ་ཨང་།

༥༠༡༦༥-༠༠༢

རྒྱལ་ཁབ།

འབྲུག།

ལས་འགུལ་གི་གནས་ གོས་འཆར།
ཚད།
ལས་འགུལ་གི་དབྡེ་བ་ གནང་སིན།
/གོགས་རམ་གི་ཐབས་ སིན་འགྲུལ།
ལམ།
མ་དངུལ་འབྱུང་ཁུངས་/ གནང་སནི ་: ཨ་མ་ོ ཆུ་ས་ཆ་གངོ ་འཕེལ་དང་ ཁོམ་སའྡེ ་ི ལས་འགུལ།
དངུལ་བསོམས།
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ།
ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ ༢༦.༤༧
སིན་འགྲུལ་: ཨ་མོ་ཆུ་ས་ཆ་གངོ ་འཕེལ་དང་ ཁོམ་སའྡེ ་ི ལས་འགུལ།
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ།

ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ ༡༨.༥༣

གཏན་འཁེལ་འབད་ནི།

ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ ༦༩.༠༠

ཐབས་བྱུས་ཅན་གི་ལས་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་འབྡེལ་བའི་ ཡུན་བརན་ཅན་གི་ཡར་འཕར།
འཆར།
ཡོངས་རོགས་ཅན་གི་ དཔལ་འབོར་ཡར་འཕར།
འགྱུར་ཁྱད་ལུ་འཕུལ་ སྡེར་སྡེ་གོང་འཕེལ།
ཤུགས།
ལས་སྡེ་/ནང་གསེས་ སོ་ནམ་དང་ སླར་འབྱུང་ཐནོ ་སྡེད གོང་གཡུས་གངོ ་འཕེལ་ - གོང་གཡུས་ཀི་ཆུ་རུད་སྲུང་སོབ།
ལས་སྡེ།
འཐུང་ཆུ་དང་ ཁོམ་སའྡེ ི་གཞི་རྡེན་མཁོ་ཆས་དང་ཞབས་ཏགོ ་གཞན་ - ཁོམ་སྡེའི་ཞབས་ཏོག་གཞན་ ཁོམ་སྡེའི་ཆུ་རུད་སྲུང་སོབ་ - ཁོམ་སྡེའི་གཙང་སྦྲ་ - ཁོམ་སྡེའི་བཙོག་ཡུར་ - ཁོམ་སྡེའི་འཕྱགས་
སིགས་འཛིན་སོང་ - ཁོམ་སྡེའི་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྡེལ།
ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་དང་ ཕོ་མོའི་ཁྱད་ཆོས་ལ་ལོ།
གཙོ་རིམ་བཀོད་དོན།
གསལ་བཤད།

གོས་འཆར་བཀོད་མི་ ཨ་མོ་ཆུ་ས་ཆ་གོང་འཕེལ་དང་ ཁོམ་སྡེའི་ལས་འགུལ་ཐོག་ལས་ ཕུནཚོགས་གིང་ཁོམ་
སྡེའི་ཉེ་འདབས་ རྒྱ་གར་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲུག་གི་ལོ་ནུབ་ས་མཚམས་ལུ་ ཨ་མོ་ཆུ་དང་འདབས་འབྡེལ་གི་
ཆུ་འགམ་གི་ས་ཆ་ ཧྡེཀ་ཊར་ ༡༦༠ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ཨིན། ལས་འགུལ་དེ་གིས་ ཆུ་རུད་དང་ས་རུད་
ལས་སྲུང་སོབ་དང་ ཁོམ་སྡེའི་རྒྱ་སྡེད་ རིམ་བཞིན་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ཁོམ་སྡེའི་འོས་འབབ་ལྡན་
པའི་ གཞི་རྡེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་སོད་ནི་ཨིན། དེང་དུས་དང་བསྟུན་པའི་ ཁོམ་ཚོགས་ཅིག་ འདྲ་མཉམ་དང་ འཚོ་
བ་བརྡེན་རུང་བའི་གནས་སྟངས་ དེ་ལས་ དོ་འགན་ཚུ་དང་འབྡེལ་བའི་ དེང་སང་གི་ཡུན་བརན་གཞི་རྩ་དང་
འཁིལ་ཏེ་ བཀོད་སིག་འབད་ནི་དང་ དེ་ཡང་ ད་རྡེས་ཡོད་པའི་ ཁོམ་སྡེའི་སིག་གཞི་དང་ འབྡེལ་མཐུན་
འབད་དེ་ འབྲུག་གི་ཁྱད་ཆོས་ཅན་གི་ བཀོད་བཟོའི་ལམ་སོལ་ ཉམས་སྲུང་འབད་ནི་ཨིན། འདི་ཁ་ལུ་ ལས་
འགུལ་དེ་གིས་ ད་རྡེས་ ཆུ་རུད་དང་ ཆུ་གཞོང་རུད་ཆད་ཀིས་ ཚེ་སོག་དང་ འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་
ལུ་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཉེ་འདབས་ཀི་མི་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྡེལ་བ་འཐབ་ནི་ལུ་ཡང་ བར་ཆད་རྐྱབ་
ནི་ཡོད་མི་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་འབད་ནི་ཨིན།

ལས་འགུལ་ག་ི ཁུངས་
དོན་དང་ རྒྱལ་ཁབ་
/ལུང་ཕྱགོ ས་ཀི་ཐབས་
བྱུས་དང་འབྡེལ་མཐུད།

འབྲུག་ཡུལ་འདི་ གངས་རི་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁབ་སྡེ་ ཁོམ་སྡེ་ཡར་འཕར་གི་དོན་ལུ་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ ས་
ཆ་ ཚད་ཅིག་ལས་རྒལ་ཏེ་མྡེདཔ་ཨིན། འདི་ཡང་ དམིགས་བསལ་ལུ་ ཨ་མོ་ཆུ་དང་ ས་ཆ་གཟར་དྲགས་
དེ་ལས་ སྲུང་སོབ་ས་ཁོངས་ཚུ་གིས་ མཐའ་བསོར་ཏེ་ཡོད་མི་གི་ ཐོགས་ཆག་ལས་བརྡེན་ཏེ་ རྒྱ་སྡེད་ཀི་
ཐོགས་ཚད་ལུ་ལོད་དེ་ཡོད་མི་ ཕུན་ཚོགས་གིང་ལུ་ཆ་གནས་ཡོདཔ་ཨིན། ཕུན་ཚོགས་གིང་འདི་ ལོ་ཨེ་ཤི་ཡ་
ལུང་ཕྱོགས་ཀི་དཔལ་འབོར་མཉམ་འབྡེལ་གི་ ཚོང་འབྡེལ་འཐབ་སའི་ བར་འཁྱམས་གཉིས་གུ་ཆགས་ཏེ་
ཡོདཔ་ད་ རྒྱ་གར་དང་གཅིག་ཁར་ཡོད་པའི་ ས་མཚམས་ལུ་ འབྲུག་གི་དལཝ་མྡེད་པའི་ ཁོམ་ཅིག་སྡེ་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ ཚོང་འབྡེལ་དང་བཟོ་གྲྭའི་ས་ཁོངས་སོམ་ཤོས་ཨིན། ལས་འགུལ་འདི་གིས་ དེང་དུས་དང་
བསྟུན་པའི་ ཁོམ་ཚོགས་ཅིག་ འདྲ་མཉམ་དང་ འཚོ་བ་བརྡེན་རུང་བའི་གནས་སྟངས་ དེ་ལས་ དོ་
འགན་ཚུ་དང་འབྡེལ་བའི་ དེང་སང་གི་ཡུན་བརན་གཞི་རྩ་དང་འཁིལ་ཏེ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ དེ་ཡང་
ད་རྡེས་ཡོད་པའི་ ཁོམ་སྡེའི་སིག་གཞི་དང་ འབྡེལ་མཐུན་འབད་དེ་ འབྲུག་གི་ཁྱད་ཆོས་ཅན་གི་ བཀོད་
བཟོའི་ལམ་སོལ་ ཉམས་སྲུང་འབད་ནི་ཨིན། འདི་ཁ་ལུ་ ལས་འགུལ་འདི་གིས་ ད་རྡེས་ཡོད་མི་ཁོམ་དང་
ཁོམ་གསརཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཆུ་རུད་དང་ ཆུ་གཞོང་རུད་ཆད་ཀིས་ ཚེ་སོག་དང་ འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ལུ་
ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཉེ་འདབས་ཀི་མི་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྡེལ་བ་འཐབ་ནི་ལུ་ཡང་ བར་ཆད་རྐྱབ་ནི་
ཡོད་མི་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་འབད་ནི་ཨིན།

ཕན་གནོད།

དབུལ་ཕོངས་དཀའ་ངལ་དང་ འབབ་ཁུངས་འདྲ་མཉམ་མྡེད་པའི་ཚད་གཞི་ མར་ཕབ་ཐོག་གི་ སྣ་མང་གི་
དཔལ་འབོར་དང་ ལཱ་གཡོག་གི་གོ་སབས་བཏོན་ཡོདཔ་ (ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༡ པ་ ༢༠༡༣-༢༠༡༨)

ཐོན་འབས།

རྒྱ་སྡེད་འབད་བའི་ཕུན་ཚོགས་གིང་ལུ་ ཐབས་བྱུས་དང་འོས་འབབ་ དེ་ལས་ ཡུན་ཐུབ་ཡོད་པའི་ འགོ་བ་
མིའི་གཞིས་གནས་གོང་འཕེལ།

ཐོན་སྡེད།

གནམ་གཤིས་དང་ ཆུ་རུད་ཐུབ་པའི་ ས་ཆ་གོང་འཕེལ།
དེང་མཐུན་གི་ ཁོམ་སྡེའི་གཞི་རྡེན་མཁོ་ཆས་གོང་འཕེལ།
འོས་འབབ་དང་ ཡུན་བརན་ཅན་གི་ ཁོམ་ཚོགས་འཛིན་སོང་ངེས་གཏན།

ས་ཆའི་ཆགས་གནས།
ཉེན་སྲུང་དབྡེ་རམི །
མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས།

ཀ

རང་དབང་མྡེད་པའི་གཞིས་ཆགས།

ག

རང་ཡུལ་མི་རིགས།
མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་ མི་སའྡེ ་ི ཁྱད་ཆསོ ་བཅུད་བསྡུས།

ག

མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ།
རང་དབང་མྡེད་པའི་གཞིས་ཆགས།
རང་ཡུལ་མི་རིགས།
ཁེ་གངོ ་འབག་མ་ི གི་ བརྒྱུད་འབྡེལ་དང་ གལ་གཏོགས། གོས་བསྟུན།
ལས་འགུལ་བཀོད་སིག་གི་དུས་སབས་ནང་།
ལས་འགུལ་ལག་ལེན་གི་དུས་སབས་ནང་།
ཚོང་ལཱ་གི་ག་ོ སབས།
གོས་སྟོན་ཞབས་ཏོག།
ལས་འགུལ་ལེག་ལེན་གི་ གོས་སྟོན་པ་ཚུ།
མཁོ་སྒྲུབ།
ཞི་བའི་ལཱ་རིགས་ཀི་ཚན་ཁག།
འགན་ཁུར་ཅན་ག་ི ལས་གཡོགཔ།
འགན་ཁུར་འཁི་བའི་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་ གོར་ ལེནསི་ དྲབ་ལུ།
དངུལ་ཁང་གི་འགོ་དཔོན།

འགན་ཁུར་འཁི་བའི་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་
དངུལ་ཁང་གི་ལས་ཁུངས།

ལོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ལས་ཁུངས།

འགན་ཁུར་འཁི་བའི་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་
དངུལཁང་གི་ལས་ཚན།

ལོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལུང་ཕྱོགས་ལས་ཁུངས་ཀི་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ རང་བཞིན་
སླར་འབྱུང་ཐོན་སྡེད་དང་ སོ་ནམ་ལས་ཚན།

ལག་ལེན་ལས་སྡེ་ཚུ།

འབྲུག་རྒྱུ་ནརོ ་གཞི་བཟུང་ཚད་འཛིན།
མཐོ་རིས་ལམ། མུ་ཏིག་ཐང་སྟོད།
འབྲུག་ཐིམ་ཕུག།

དུས་ཚདོ ་རའུྡེ ་མགི །
བསམ་གཞི་སེལ་ནི།

སི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླཝ་ ༧ པའི་ཚསེ ་ ༢༢

ཞིབ་རོགས་འབད་ནི།

སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༢༠ ལས་ སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་
༥ པའི་ཚེས་ ༣༡ ཚུན།

འཛིན་སོང་བསར་ཞིབ་ཞལ་འཛོམས།

སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༣༡

གནང་བ་འགྲུབ་ནི།

-

མཐའ་མཇུག་གི་བསར་ཞིབ་དོན་གཅོད།

-

ལས་འགུལ་གི་གནད་སྡུད་གཞི་ཤོག་ དུས་མཐུན་ སི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླཝ་ ༧ པའི་ཚསེ ་ ༧
བཟོ་ནི་མཐའ་མཇུག།
ལས་འགུལ་གི་ གནད་སྡུད་གཞི་ཤོག་ནང་ལུ་ ལས་འགུལ་ ཡང་ན་ ལས་རིམ་གི་བརྡ་དོན་བཅུད་བསྡུས་ བཀོད་དེ་ཡོད། ལས་འགུལ་
གི་གནད་སྡུད་གཞི་ཤོག་འདི་ ཡར་འཕེལ་འགོ་བའི་བསང་ཡོད་པའི་ལཱ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ འགོ་ཐོག་གི་གཞི་ཤོག་ནང་ལུ་ བརྡ་དོན་ལ་ལོ་

ཅིག་མ་ཚུད་རུང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ཐོབ་པའི་སབས་ལུ་ ཁ་སོང་བཀལ་ནི་ཨིན། གོས་འཆར་བཀོད་པའི་ ལས་འགུལ་སོར་ལས་ བརྡ་དོན་དེ་
རགས་ཚོད་ཙམ་དང་ བརྡ་སྟོནཙམ་ཨིན།
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ ལས་འགུལ་གི་ གནད་སྡུད་གཞི་ཤོག་འདི་ནང་ཡོད་པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གི་དོན་
ལུ་ ཐབས་རིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ ཉག་གཅིག་སྡེ་སདོ ་པ་མ་གཏོགས་ ཁས་ལེན་གང་ཡང་མྡེད། ཨེ་ཤི་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ བརྡ་
དོན་ཚུ་ སྤུས་ཚད་མཐོ་དྲགས་འབད་ སོད་ནི་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྡེད་དེ་འབད་རུང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ ཚད་འཛིན་ཚོང་བསགས་དང་ དམིགས་
བསལ་གི་ གནད་དོན་ཅིག་གི་དོན་ལུ་འོས་འབབ་ཡོད་ཁུངས། ཁིམས་ལས་འགལ་བ་མྡེད་པའི་གནད་དོན་སོགས་ཀི་ ཁས་ལེན་ཚུ་མྡེད་མི་
དང་སྦྲགས་ཏེ་ ཁས་ལེན་གང་རུང་གི་ བརོད་དོན་ ཡང་ན་ བརྡ་སྟོན་སོགས་མྡེད་པའི་སོ་ལས་ "རང་གནས་"ཀི་གནས་ཚད་ཁར་ སོདཔ་
ཨིན། ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་བརྡ་དོན་གང་རུང་དེ་ འཁྲུལ་མྡེད་ ཡང་ན་ ཡོངས་རོགས་ཡོད་པའི་ ཁས་
ལེན་ ཡང་ན་ དཔེ་མཚོན་ ཆེད་དུ་བཀོད་ནི་མྡེད།

