
 
 
 
 

 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་། 

 
 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: གས་ོབའ་ིལས་སྡེ་གངོ་འཕལེ་ལས་རིམ། 
 

 

ལས་འགུལ་ག་ིམངི་། གསོ་བའི་ལས་སྡེ་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ། 

ལས་འགུལ་ཨང་། ༥༡༡༤༡-༠༠༢ 

རྒྱལ་ཁབ། འབྲུག། 

ལས་འགུལ་ག་ིགནས་
ཚད། 

གྲོས་འཆར། 

ལས་འགུལ་ག་ིདབྡེ་བ་
/ཐབས་ལམ། 

ཁྱད་རིག་གནང་སིན་གྲོགས་རམ། 

མ་དངུལ་ག་ིའབྱུང་
ཁུངས་/དངུལ་
བསྲོམས། 

གནང་སནི་: གསོ་བའ་ིལས་སྡེ་གངོ་འཕལེ་ལས་རམི། 

ནམ་རྒྱུན་མ་རྩའི་ཐོན་ཁུངས་ཀི་ སྡེད་ཆུང་སིན་འགྲུལ་/ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ། ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་  
ས་ཡ་ ༦.༦༧ 

ནམ་རྒྱུན་མ་རྩའི་ཐོན་ཁུངས་ཀི་ སྡེད་ཆུང་སིན་འགྲུལ་/ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ། ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་  
ས་ཡ་ ༣.༣༤ 

ལས་འགུལ་གི་ གནད་སྡུད་གཞ་ིཤོག་འདི་ ADB.org སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ཅན་མའ་ི ཨིང་ལིཤ་ཚིག་ཡིག་གུ་གཞི་བརྡེན་ཏེ་ཨིན། 



ཁྱད་རགི་གྲོགས་རམ་: གས་ོབའ་ིལས་སྡེ་གངོ་འཕལེ་ལས་རམི། 

ཁྱད་རིག་གྲོགས་རམ་དམིགས་བསལ་མ་དངུལ། ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་  
༥༠༠,༠༠༠.༠༠ 

 

ཐབས་བྱུས་ཅན་གི་
ལས་འཆར། 

ཡོངས་རྲོགས་ཅན་གི་ དཔལ་འབྲོར་ཡར་འཕར། 

འགྱུར་ཁྱད་ལུ་འཕུལ་
ཤུགས། 

གཞུང་སྲོང་དང་ ལྲོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་མཉམ་འབྡེལ།  

ལས་སྡེ་/ནང་གསསེ་
ལས་སྡེ། 

གསོ་བ་ - འབུ་ནི་ཡོད་པའི་ནད་གཞི་བཀག་ཐབས་ - གསོ་བའ་ིསྲོང་བཞག་མ་དངུལ་ - གསོ་བའི་རིམ་
ལུགས་གོང་འཕེལ།  

ཕོ་མྲོ་འདྲ་མཉམ་དང་ 
གཙ་ོརམི་བཀདོ་དནོ། 

ཕོ་མྲོའི་ཁྱད་ཆོས་ དོན་སིན་ཅན་འབད་ གཙོ་རིམ་བཀོད་དོན།  

གསལ་བཤད། གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་ གྲོགས་རམ་འདི་གིས་ འབྲུག་གི་གསོ་བའི་ལམ་ལུགས་ནང་གི་ཁྱད་པར་ཚུ་ ཆུང་ཀུ་བཟྲོ་སྡེ་  
ལས་སྡེའི་སིར་བཏང་གྲུབ་འབས་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ཨིན། གྲོས་འཆར་འདི་ གསོ་བ་ལྷན་ཁག་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་
གསོ་བའི་སིད་བྱུས་ཀི་ གཙོ་རིམ་ཚུ་དང་འབྡེལ་མཐུན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ད་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་གཉིས་པ་ 
(༢༠༡༨-༢༠༢༢) ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྲོར་འབད་ནི་ཨིན། ལས་རིམ་འདི་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་
ཁང་གི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ལག་ལེན་འཆར་གཞི་ ༢༠༡༦-༢༠༡༨ ཅན་མ་ནང་ལུ་ ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཐབས་
བྱུས་ ༢༠༢༠ གི་ དུས་ཡུན་བར་མཚམས་ཀི་ བསར་ཞིབ་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ ཡོངས་རྲོགས་ཅན་གི་ཡར་
འཕར་ལས་འཆར་ལུ་ཡང་ ཤུགས་སྲོན་འབདཝ་ཨིན། 

ལས་འགུལ་ག་ིཁུངས་
དནོ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་
/ལུང་ཕྲོགས་ཀི་ཐབས་

འབྲུག་གིས་ གསོ་བའི་རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ རྒྱ་ཆེ་བའི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་གནང་སྡེ་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་དག་
པ་ཅིག་གི་ནང་ གསོ་བའི་རིམ་ལུགས་ཀི་གནས་ཚད་དམའ་ཤོས་ཡོད་ས་ལས་ གསོ་བའི་ཐོན་འབས་གཙོ་བོ་ཚུ་ནང་
ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་ཡར་འཕེལ་ཐོན་ཏེ་ཡོད། འཛམ་གིང་ནང་ལུ་ དཔྱ་སྲོམས་ཀི་གསོ་བའི་བརྡ་སྲོན་ ཞན་ཤོས་འབད་



བྱུས་དང་འབྡེལ་
མཐུད། 

མིའི་གས་ཁ་ལས་  ལེགས་བསྒྱུར་སྲོམ་སྡེ་ར་ཐོན་ཏེ་ ལོ་སྲོང་གོང་འཕེལ་གི་དམིགས་དོན་ ལེ་ཤ་ཅིག་གྲུབ་ཡོདཔ་
ཨིན། འབྲུག་གི་ གསོ་བའི་ཟད་འགྲོ་བསྲོམས་ཀིས་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྡེད་ཡོངས་བསྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༣.༨ རྡེ་
འབད་མི་དེ་ མང་ཤོས་ གཞུང་གི་མ་དངུལ་ (ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ གི་རྩིས་) ཨིན། གསོ་བའི་མཐུན་རྡེན་གི་
ཁྱབ་ཚད་དེ་ཡང་ ཁྱབ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྡེ་ མི་རྲོབས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༦ གི་རྩིས་ གསོ་བའི་མཐུན་རྡེན་ཐག་ཉེ་ཤོས་ལས་   
མི་ལམ་ཆུ་ཚོད་ ༣ གི་ ས་ཁར་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ས་ཆའི་ཆགས་ཚུལ་ དཀའ་ངལ་ཅན་འབད་བའི་
ཁར་ མི་རྲོབས་ཚུ་ཡང་ ཁ་གཏོར་ཏེ་ མཐའ་ཟུར་ཚུ་ནང་འབད་བའི་ དོ་འགན་ཚུ་ཡོད་རུང་ དངོས་གཟུགས་ཅན་
གི་གོ་སྐབས་ སྲོད་ཚུགས་མི་དེ་ རྒྱ་ཆེ་བའི་ལཱ་རྩལ་ཅིག་ཨིན། 
 
དེ་བཟུམ་མའི་ཐོན་འབས་ ངལ་རངས་ཏོག་ཏོ་ཐོན་ཏེ་ཡོད་རུང་ ཐོན་རིམ་ཅན་དང་ བསར་ཐོན་ཅན་གི་ འབུ་ནི་
ཡོད་པའི་ནད་རིགས་ཚུ་དང་ ལུང་ཕྲོགས་ནང་གི་ ནན་ཏན་ཅན་གི་གསོ་བའི་ཁྱད་པར་ཚུ་ དེ་ལས་ གསོ་བའི་སྲོང་
བཞག་མ་དངུལ་གི་ ཡུན་བརན་གི་ཉེན་ཁ་ཚུ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ གསོ་བའི་ལས་སྡེ་གི་གྲུབ་འབས་ལུ་ ལེགས་བསྒྱུར་  
ཁ་སྐྲོང་གཏང་དགོཔ་འདུག།  
 
མི་མང་གསོ་བའི་ཉེན་ཁ་: རྒྱ་འབྲུག་གཉིས་ཀི་ས་མཚམས་འདི་ ཕན་ཚུན་འགྲོ་འགྲུལ་ལུ་ ཐོགས་ཆགས་མྡེདཔ་ཅིག་
འབདཝ་ལས་ མི་མང་འཕྲྲོད་བསྡེན་ལུ་ ཉེན་ཁ་རྒྱ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་རུང་ གནད་དོན་འདི་ལུ་ ལྡང་ཚད་ཡོད་པའི་ 
དྲན་པ་མ་བཏོན་པར་འདུག། འདི་གི་ཐད་ལུ་ དམིགས་བསལ་གི་ འཐོན་འཛུལ་ས་སྲོ་གཙོ་བོ་ཚུ་ནང་ ནད་གཞི་
བརག་ཞིབ་དང་ ངོས་ལེན་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་འདུག། འདི་ཁ་ལུ་ དུས་ཅིག་གི་ཚེ་ 
གཞན་དང་འབྡེལ་བ་མྡེད་པར་ སྐྲོབས་ཚུད་ཀི་ རྒྱལ་ཁབ་སྡེ་ གནས་མི་འདི་ནང་ ལུང་ཕྲོགས་ཀི་ལྡེ་བ་སྲོམ་ཚུ་དང་
གཅིག་ཁར་ ཡར་སེང་ཅན་གི་ ཐད་ཀར་མཁའ་འགྲུལ་གི་འབྡེལ་མཐུད་དང་ ཕིའི་ལས་མི་ ས་ཁག་མ་འདྲཝ་ཚུ་
གུ་བརྡེན་མི་ཚུ་ལས་བརྡེན་ཏེ་ གསོ་བའི་ཉེན་ཁ་དེ་ ཡར་སེང་འགྲོཝ་ཨིན།  འབྲུག་གི་ ནད་རིགས་བརག་ཞིབ་དང་ 
སན་ཞུའི་རིམ་ལུགས་ རྒྱལ་ཡོངས་སྔ་གོང་ཉེན་བརྡ་དང་ དྲན་བཏོན་ ངོས་ལེན་བརག་ཞིབ་ཟྡེར་མི་འདི་ སི་ལོ་ 
༢༠༡༤ ནང་ལུ་རངམ་གཅིག་ འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ ཐོན་རིམ་དང་ བྲོ་གཏད་ གསོ་བའི་མཐུན་རྡེན་ཚུ་གི་ 
བརག་ཞིབ་སན་ཞུའི་སྤུས་ཚད་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་འདུག། སིར་བཏང་གསོ་བའི་སྲོང་བཞག་རིམ་ལུགས་
ལུ་ཡང་ གྲོ་བུར་དང་ ཟུར་བཞག་ཁང་མིག་ སྤུས་ཚད་དང་ འབུ་ནི་བཀག་ཐབས་ཀི་རིམ་ལུགས་ དེ་ལས་   



སྲོང་བརྡར་ཡོད་པའི་མི་སྲོབས་དང་ འགོ་འདྲྡེན་གི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་ལྲོགས་གྲུབ་ ཚད་ཅིག་ལས་རྒལ་ཏེ་མིན་
འདུག།  
 
ལུང་ཕྲོགས་ཀི་གསོ་བའི་ཁྱད་པར་ཚུ།: རྲོང་ཁག་གི་གནས་རིམ་ནང་ ཞབས་ཏོག་གི་སྤུས་ཚད་དང་ཁྱབ་ཚད་ཀི་ 
གནས་ཚད་མ་འདྲཝ་དང་ ལུང་ཕྲོགས་ཚུ་གི་བར་ན་ གསོ་བའི་ཐོན་འབས་ལུ་ ཁྱད་པར་སྲོམ་ཞུགས་ཏེ་འདུག། 
ཁྱད་པར་དེ་ཚུ་ ཆུང་ཀུ་བཟྲོ་ནི་གི་དོན་ལས་ མཐའ་ཟུར་གི་ གསོ་བའི་རིམ་ལུགས་ཚུ་ནང་ སིར་བཏང་གི་སྤུས་
ཚད་དང་ འཇོན་ཚད། ཞབས་ཏོག་གི་འྲོས་འབབ་ཚུ་ ལེགས་བསྒྱུར་འབད་དགོཔ་འདུག། གསོ་བའི་རིམ་ལུགས་
ནང་ལུ་ སིར་བཏང་འཇོན་ཚད་ ལེགས་བཅོས་གཏང་ནི་གི་དོན་ལས་ གོང་ཚད་ཆུང་བའི་ གཙོ་རིམ་སྲོང་བཞག་གུ་
བརྡེན་ནི་ མར་ཕབ་འབད་ཐབས་ལུ་ གཞི་རིམ་གསོ་བའི་སན་སྲོད་ཁང་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་ གཞི་རིམ་གསོ་བའི་སྲོང་བཞག་
བཙན་ཐབས་འབད་ནི་དང་ དགོས་དོན་ཡོད་པའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ངེས་གསལ་བཟྲོ་སྡེ་སྲོད་དགོཔ་འདུག།    
མཐའ་ཟུར་གི་ས་ཁོངས་ནང་སྲོད་མི་ གཙོ་བསྡེན་གི་གོ་སྐབས་ ཉེ་འདབས་ལས་ཐོབ་ནི་ཡོད་མི་ མི་རྲོབས་ཚུ་ལུ་ 
ཞབས་ཏོག་སྲོད་ནི་དང་ རྒྱལ་ས་ལྡེ་བའི་ གཙོ་བསྡེན་སན་ཁང་བསྡེན་མི་ མི་འབོར་མར་ཕབ་འབད་ཐབས་ལུ་ རྲོང་
ཁག་དང་ ལུང་ཕྲོགས་ཀི་ གཙོ་བསྡེན་སན་ཁང་ཚུ་གིས་ སྤུས་ཚད་ཡོད་པའི་ཞབས་ཏོག་དང་ འཕྲྲོ་རྒྱུན་ཅན་གི་སྲོང་
བཞག་སྲོད་ནི་གི་དོན་ལས་ ལེགས་བསྒྱུར་འབད་དགོཔ་འདུག།   
 

གསོ་བའི་སྲོང་བཞག་དང་ གོ་སྐབས་ཚུ་ ལེགས་བསྒྱུར་གཏང་ནི་ལུ་ དམིགས་བསལ་ལུ་ མཐའ་ཟུར་གི་ས་ཁོངས་
ཚུ་ནང་ མི་སྲོབས་མ་ལང་བའི་དཀའ་ངལ་ ཚབས་ཆེན་ཡོད་མི་སེལ་ནི་འདི་ དོ་འགན་འཐེབ་ཅིག་སྡེ་ར་ཐོན་ཏེ་ཡོད།  
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཁྲོམ་ཚོགས་རྒྱ་སྡེད་ མགྲོགས་དྲགས་ཐོན་མི་དང་འབྡེལ་ཏེ་ ཁྲོམ་ཁ་ལུ་སྲོ་བཤུད་འབད་མི་ཚུ་
གི་དོན་ལུ་ གཞི་རྡེན་གསོ་བའི་གོ་སྐབས་ ལེགས་བཅོས་གཏང་དགོཔ་འདུག།  
 

དངུལ་འབྡེལ་ཡུན་བརན་: གསོ་བའི་སྲོང་བཞག་མ་དངུལ་གི་ དུས་རིང་གི་ཡུན་བརན་འདི་ལུ་ གནད་འགག་ཅན་
འབད་ དྲན་པ་བཏོན་དགོཔ་འདུག། འབྲུག་གི་ དཔལ་འབྲོར་ཡར་འཕར་ མཐོ་དྲགས་ཐོན་ནི་དང་འབྡེལ་ཏེ་ གསོ་
བའི་ལས་སྡེ་ལུ་ ཕིའི་གྲོགས་རམ་ཚུ་ རིམ་གིས་མཇུག་བསྡུ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ 
དངུལ་འབྡེལ་གི་ཨེབ་ཤུགས་དང་ གྲོག་མྡེའི་བུ་ལོན་དང་ བཟྲོ་བསྐྲུན་གི་ཅ་ཆས་ནང་འདྲྡེན་ཚུ་དང་འབྡེལ་ཏེ་ རྒྱུན་
སྲོང་རྩིས་ཁའི་རྩིས་ཆད་ (སི་ལོ་ ༢༠༡༣ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༥) ཚུ་ལས་བརྡེན་ རྒྱ་ཁྱབ་དཔལ་འབྲོར་གི་གཞི་ 



བརན་ཏོག་ཏོ་མྡེདཔ་ཨིན། གཞུང་གིས་ དངུལ་གི་རྩིས་ཆད་ དམའ་སུ་བཞག་ཐབས་ལུ་ མི་མང་གི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ 
དམ་འཛིན་མཛད་དེ་ མ་དངུལ་ཟད་འགྲོ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཕིའི་གནང་སིན་ (མང་ཤོས་རྒྱ་གར་ལས་འབད་མི་)ལུ་ 
གཞི་བརྡེནམ་ཨིན།  
 

འདི་དང་འབྡེལ་ཏེ་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་ཚུ་ནང་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྡེད་ཡོངས་བསྲོམས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ནང་འབདཝ་ད་ 
གཞུང་གི་གསོ་བའི་ཟད་འགྲོ་ མར་བབས་སོང་ཡོདཔ་ད་ (སི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༥.༦ དང་ ༢༠༡༣ 
ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༢.༧) གསོ་བའི་སྲོང་བཞག་གི་ཐད་ལུ་ འབུ་ནི་མྡེད་པའི་ནད་གཞི་ཚུ་ ཡར་སེང་འགྲོ་མི་ལས་
བརྡེན་ཏེ་ ཟད་འགྲོ་ལུ་ ཡར་སེང་ཐོན་ཏེ་ཡོད། འདི་ཚུ་ལུ་བརྡེན་ཏེ་  དངུལ་འབྡེལ་ཡུན་བརན་ལུ་ ཨེབ་ཤུགས་
ཡོདཔ་ལས་ ཐབས་བྱུས་ཅན་གི་ མ་དངུལ་གི་ཐབས་ལམ་གསརཔ་དང་ འབྲུག་གི་གསོ་བའི་སྲོང་བཞག་ལུ་    
མ་དངུལ་གི་འཇོན་ཚད་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདུག། འགོ་ཐོག་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ནང་
ལས་ གྲོགས་རམ་གི་ཐོག་ལས་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་མི་ འབྲུག་གི་གསོ་བའི་བྲོ་གཏད་མ་དངུལ་འདི་  
སན་ཁབ་དང་ དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་སན་རས་ཚུ་གི་ རྒྱུན་སྲོང་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ ཡུན་བརན་ཅན་འབད་གཏང་ནི་ལུ་ 
གསར་བཏོད་ཅན་གི་ མ་དངུལ་གི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ འབྲུག་གི་གསོ་བའི་བྲོ་གཏད་མ་དངུལ་
འདི་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ལོ་ངོ་ལེ་ཤ་སོང་ཡོད་རུང་ མ་རྩ་གི་ལྡང་ཚད་དང་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཀི་ཐབས་བྱུས་ 
དེ་ལས་ འཛིན་སྲོང་གི་ལྲོགས་གྲུབ་ཚུ་མྡེདཔ་ལས་ ད་རྡེས་ཡང་ གཞི་བརན་ཏོག་ཏོ་བཟྲོ་བའི་དུས་སྐབས་ནང་ཡོདཔ་
ཨིན། 

ཕན་གནདོ། སི་ལོ་ ༢༠༢༨ འཐོནམ་ད་ རྒྱལ་ཁམས་འདི་ འཕྲྲོད་བསྡེན་ཅན་དང་དགའ་ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན།  

ཐོན་འབས། འབྲུག་གི་གསོ་བའི་རིམ་ལུགས་ནང་ གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་དང་ སྤུས་ཚད་ དེ་ལས་ དངུལ་འབྡེལ་ཡུན་བརན་ཚུ་  
ལེགས་བཅོས། 

ཐོན་སྡེད། ནད་ཡམས་ལུ་ ངོས་ལེན་ལྲོགས་གྲུབ་དང་ གསོ་བའི་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་ ཡར་དྲག། 
མཐའ་ཟུར་གི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་ལེགས་བསྒྱུར། 
གསོ་བའི་ལས་སྡེ་གི་ མ་དངུལ་ཡར་དྲག། 

ས་ཆའ་ིཆགས་གནས། 
 



ཉེན་སྲུང་གི་དབྡེ་རིམ། 

མཐའ་འཁརོ་གནས་སངས། ཁ 

རང་དབང་མྡེད་པའ་ིགཞིས་ཆགས། ཁ 

རང་ཡུལ་མི་རགིས། ག 

མཐའ་འཁརོ་གནས་སངས་དང་ མ་ིསྡེའ་ིཁྱད་ཆསོ་ བཅུད་བསྡུས། 

མཐའ་འཁརོ་གནས་
སངས་ཀི་ཁྱད་ཆསོ་ཚུ། 

མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ཀི་དབྡེ་རིམ་འདི་ ཁ པ་ཨིན། 

རང་དབང་མྡེད་པའ་ི
གཞསི་ཆགས། 

བཟྲོ་བསྐྲུན་གསརཔ་ཚུ་ ད་ཡོད་གཞུང་གི་ས་ཆ་གུ་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཡན་ལག་སན་སྲོད་ཁང་ཆུང་བ་ (ཐིམ་ཕུག་ལུ་ ༤་ 
དང་ ཕུན་ཚོགས་གིང་ལུ་ ༡) ཚུ་ལུ་ ཚད་འཛིན་འབད་ནི་ཨིན། འདི་ནང་ ས་ཆ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་མྡེདཔ་ལས་ 
རང་དབང་མྡེད་པའི་གཞིས་ཆགས་ འཐོན་དགོཔ་མྡེད། འདི་ཁ་ལུ་ ལས་འགུལ་གི་ ཁྱད་རིག་གྲོགས་རམ་ག་འགིག་
སྐབས་ལུ་ གཞུང་ས་ཐོག་ལུ་ ཚུལ་མིན་གི་གཞིས་ཆགས་དང་ དབྡེ་རིམ་གཏན་འཁེལ་ལུ་ གནོད་པ་འབྱུང་སིད་མི་
ཚུ་མྡེདཔ་ ཏན་ཏན་བཟྲོ་ཐབས་ལུ་ བརྩྲོན་འགྲུས་ལོགས་སུ་བསྡེད་ནི་ཨིན།  

རང་ཡུལ་མི་རགིས། ལས་འགུལ་འདི་གིས་ གཙོ་བོ་ རྒྱ་གར་དང་ས་མཚམས་སྡེལ་ཏེ་ཡོད་མི་ ལྷྲོ་མཚམས་ཁ་ཐུག་ལུ་ ལྷྲོ་མཚམས་ཀི་   
ཁ་སྐད་སླབ་མི་ བལ་རྲོག་པ་ཚུ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ ནད་རིགས་བརག་ཞིབ་དང་ ངོས་ལེན་ལྲོགས་གྲུབ་ཚུ་ བཙན་ཐབས་
འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ས་ཆའི་ཆགས་གནས་དང་འབྡེལ་ཏེ་ གཙོ་བོར་བཏོན་ནི་ཨིན། ཨིན་རུང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ 
རང་ཡུལ་མི་རིགས་ཟྡེར་ གཞུང་ཐོག་གི་ངོས་འཛིན་ གང་ཡང་མྡེད། འཛམ་གིང་དངུལ་ཁང་གི་ སན་ཞུ་ཅིག་ནང་ 
དབྡེ་ཞིབ་འབད་མི་དང་འཁིལཝ་ད་ རང་སོའི་ངོ་རགས་དང་ མི་རིགས་ལུ་བརྡེན་ཏེ་ ཉེན་ཁ་ཡོད་མི་དང་ སབས་ཉེས་
པའི་སྡེ་ཚན་ རང་ཡུལ་མི་རིགས་ཟྡེར་ བརྲོད་ཚུགསཔ་མིན་འདུག་ཟྡེར་བཀོད་དེ་ཡོད།  

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



ལས་འགུལ་བཀདོ་
སགི་ག་ིདུས་སྐབས་
ནང་། 

ཁེ་གྲོང་འབག་མི་གཙོ་བོ་ གསོ་བ་ལྷན་ཁག་དང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག། རྲོང་ཁག་གི་གསོ་བའི་ཡིག་ཚང་ཚུ། ཞི་བའི་
མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ཚུ། གསོ་བའི་ལཱ་འབད་མི་ཚུ། དེ་ལས་ ལས་འགུལ་ལས་ཁེ་ཕན་ཐོབ་མི་ཚུ་ཨིན། ལས་འགུལ་གི་ 
ཁྱད་རིག་གྲོགས་རམ་ག་འགིག་སྐབས་ལུ་ ཁེ་གྲོང་འབག་མི་ཚུ་དང་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ ཁོང་གི་བསམ་འཆར་དང་ 
རྒྱབ་སྲོན་ཚུ་ བ་སབས་བདེ་སར་དང་ བ་སབས་བདེ་བའི་སྐབས་ ནང་སྡེབ་འབད་ནི་ཨིན། སྡེ་ཚན་གིས་ མི་སྡེ་དང་ 
གཞུང་མིན་ལས་ཚོགས་ དེ་ལས་ ཁེ་གྲོང་འབག་མི་གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ དགོས་མཁོ་ཡོདཔ་ད་ གྲོས་བསྟུན་དང་ 
གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་འཚོགས་ནི་ཨིན། 

ལས་འགུལ་ལག་ལནེ་
གི་དུས་སྐབས་ནང་། 

 

ཚངོ་ལཱ་གི་ག་ོསྐབས། 

གྲོས་སྲོན་ཞབས་ཏགོ། ལས་འགུལ་ག་འགིག་དང་ དེའི་ལས་དོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་སིའི་གྲོས་སྲོན་པ་གི་ ངོ་རང་གི་ཟླ་ངོ་ ༡༩ དང་  
ནང་འཁོད་གྲོས་སྲོན་པ་གི་ ངོ་རང་གི་ཟླ་ངོ་ ༡༨ བརྩིས་ཏེ་ བསྲོམས་ཀིས་ ཟླ་ངོ་ ༣༧ གི་ གྲོས་སྲོན་ནང་སྡེབ། 

མཁ་ོསྒྲུབ། གཏན་འཁེལ་འབད་དགོཔ། 

འགན་ཁུར་འཁ་ིབའ་ི
ཨ་ེཤ་ིཡ་གོང་འཕལེ་
དངུལ་ཁང་ག་ིའག་ོ
དཔནོ། 

ཝིན་ ཧྡེ་མྡེན་ ཀིཡའྲོ། 

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

ལྷྲོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ལས་ཁུངས། 



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

ལྷྲོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལུང་ཕྲོགས་ལས་ཁུངས་ཀི་ མི་སྲོབས་དང་མི་སྡེ་གོང་འཕེལ་ལས་ཚན། 

ལག་ལེན་ལས་སྡེ་ཚུ། གསོ་བ་ལྷན་ཁག། 
གྡེམས་སྲོམ་ཨང་ ༡༠༨། ཀ་ཝ་སང་ས། 
འབྲུག་ཐིམ་ཕུག།  

དུས་ཚདོ་རྡེའུ་མགི། 

བསམ་གཞི་སེལ་ནི།                                                                                                                                                                                                                               
སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༡༠། 

ཞིབ་རྲོགས་འབད་ནི། སི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླཝ་ ༢ པའི་ཚསེ་ ༢༦ ལས་ སི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླཝ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༢༨ ཚུན། 

འཛནི་སྲོང་བསར་
ཞབི་ཞལ་འཛམོས། 

སི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླཝ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༢༧། 

གནང་བ་འགྲུབ་ནི། - 

མཐའ་མཇུག་གི་
བསར་ཞིབ་དོན་གཅོད། 

- 

ལས་འགུལ་གི་གནད་
སྡུད་གཞི་ཤོག་ དུས་
མཐུན་བཟྲོ་ནི་མཐའ་
མཇུག། 

སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༡༡། 

 



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་འགྲོ་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་སྐབས་ལུ་ ཁ་སྐྲོང་བཀལ་ནི་ཨིན། གྲོས་འཆར་བཀོད་པའི་ ལས་འགུལ་སྐྲོར་ལས་ བརྡ་དོན་དེ་ རགས་ཚོད་
ཙམ་དང་ བརྡ་སྲོནཙམ་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་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་འཛིན་ཚོང་བསགས་དང་ དམིགས་བསལ་གི་ 
གནད་དོན་ཅིག་གི་དོན་ལུ་འྲོས་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་ བརྲོད་དོན་ ཡང་ན་ བརྡ་སྲོན་སོགས་མྡེད་པའི་སྲོ་ལས་ "རང་གནས་"ཀི་གནས་ཚད་ཁར་ སྲོདཔ་ཨིན། ཨེ་ཤི་ཡ་
གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་བརྡ་དོན་གང་རུང་དེ་ འཁྲུལ་མྡེད་ ཡང་ན་ ཡོངས་རྲོགས་ཡོད་པའི་ ཁས་ལེན་ ཡང་ན་ དཔེ་
མཚོན་ ཆེད་དུ་བཀོད་ནི་མྡེད། 


