
གྲོས་འཆར་ཡི་གུ་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་གསར་ཤོག་དང་རྒྱང་བསྒྲགས་ དེ་ལས་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་
ཚོགས་གོང་འཕེལ་གྱི་བརྡ་བརྒྱུད་དང་ གཞན་ཡང་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ ཁྱབ་
སྒྲགས་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། འབྲི་ཤོག་དང་ལམ་སོན་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ འཛམ་
གླིང་སྤྱི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་གྱི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་གཟིགས་ནི་དང་ ཡང་ན་ གནང་
བྱིན་ཆུང་བའི་ལས་རིམ་ཡིག་ཚང་དང་འབྲེལ་བ་མཛད་གནང་།

༡

ཁྱད་རིག་ཚོགས་ཆུང་དང་གནང་བྱིན་ཆུང་བའི་ལས་རིམ་ཡིག་ཚང་གིས་ གྲོས་འཆར་ཚུ་ ཕྱིར་
སེལ་གྱི་དོན་ལུ་ འོས་འབབ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ སྐྱར་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན།

ཕྱིར་སེལ་འབད་ཡོད་པའི་གྲོས་འཆར་ཚུ་དང་ ས་གནས་ཀྱི་བདེན་སྦོར་སྙན་ཞུ་ཚུ་ རྒྱལ་
ཡོངས་ལས་འགུལ་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་གིས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ གནང་བ་གནང་ནི་
དང་ མི་གནང་ནིའི་གྲོས་ཐག་བཅདཔ་ཨིན།

ལས་འགུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ གནང་བྱིན་ཆུང་བའི་ལས་རིམ་ཡིག་ཚང་གི་རྒྱལ་
ཡོངས་འགོ་འདྲེན་པ་ ཡང་ན་ ལས་རིམ་ལས་རོགསཔ་ལུ་བཙུགས་གནང་།

ཕྱིར་སེལ་འབད་ཡོད་པའི་གྲོས་འཆར་ཚུ་ གནང་བྱིན་ཆུང་བའི་ལས་རིམ་ཡིག་ཚང་གིས་ ས་
གནས་ནང་འགྱོ་སྟེ་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཞལ་འཛོམས་ཐོག་ལས་ བདེན་
སྦོར་འབདཝ་ཨིན།

ལས་འགུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་འདི་ གནང་བ་གྲུབ་པ་ཅིན་ གནང་བྱིན་ཆུང་བའི་ལས་རིམ་དང་ 
གྲོས་འཆར་ཕུལ་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གནང་བྱིན་གྱི་གན་ཡིག་བཟོཝ་ཨིན།

ལས་འགུལ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་འདི་ འབྲུག་གཞུང་ལས་བརྒྱུད་དེ་ གྲོས་
འཆར་ཕུལ་མི་ལུ་ གཏངམ་ཨིན།

གནང་བྱིན་གི་དོན་ལུ་ ཞུ་བ་ག་དེ་སྦེ་ ཕུལ་ནི?

རྒྱལ་ཡོངས་འགོ་འདྲེན་པ།
འཛམ་གླིང་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་མཐུན་རྐྱེན། གནང་བྱིན་ཆུང་བའི་ལས་རིམ། འཛམ་གླིང་སྤྱི་

ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ།
འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཡིག་ཚང་། འགྲེམས་ཨང་༡༦༢། པད་གླིང་ལམ། ཀ་ཝང་སྦང་ས། ཐིག་ཕུག།

བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་༠༢ ༣༢༢༤༢༤ ༼འབྲེལ་ཨང་ ༣༣༠ ཡང་ན་ ༣༣༡༽
ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ www.bt.undp.org

མི་སྡེའི་དང་ལེན། འཛམ་གླིང་ལུ་ཕན་ཐོགས།

“འཛམ་གླིང་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ གདོང་ལེན་
འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཙོ་རིམ་ཅན་གྱི་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ 
གསར་བཏོད་དང་གྲལ་བཙུགས་ དེ་ལས་ རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ གོང་འཕེལ་
གཏང་ནི་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི། ལྷག་པར་དུ་ མི་སྡེའི་གནས་ཚད་ནང་ འབྲེལ་ཡོད་

ལས་སྡེ་ཚུ་དང་མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནིའི་ནང་སེམས་ཤུགས་བྱིན་ནི།” 

འབྲུག། འཛམ་གླིང་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་མཐུན་རྐྱེན། 
འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ།
གནང་བྱིན་ཆུང་བའི་ལས་རིམ།

མོ་བཏབ་ཀྱི་ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་རིག།

འབྲུག་ཆུ་ལས་མཉམ་རུབ་ལས་ཚོགས་གིས་དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་ 
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ དང་ ༢༠༡༩ ལུ་ རུད་སྦིས་ས་རྒེད་འོག་ནང་ ཆུ་ལས་བརྟེན་པའི་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་ལས་འགུལ་
ཅིག་ མོ་བཏབ་འབད་ནུག། ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་རིག་འདི་གིས་ དྭངས་ཆུ་གཙང་ཆུ་ལས་ ཆུ་འཐེན་ཏེ་ ས་མཐོ་
སར་ལུ་ ཆུ་དཀོན་པའི་ཁྱིམ་གུང་ཚུ་ལུ་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབདཝ་ཨིན།

ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་རིག་འདི་ ཐོན་རླུང་མེད་པའི་ཁར་ འཐེན་ཤུགས་ལུ་བརྟེན་པའི་འཕྲུལ་རིག་ཅིག་ཨིན། ལས་
འགུལ་འདི་གིས་ ཉ་ཆད་འཇལ་ཁ་དང་ན་རོ་སྦིས་ཀྱི་མི་སྡེ་ནང་ ཁྱིམ་གུང་༤༢ ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཚུགས་ཅི། མི་
སྡེ་ནང་ ཆུ་ལངམ་སྦེ་ཐོབ་སྟེ་ བཟའ་འཐུང་ཐོན་སྐྱེད་དང་ གཙང་སྦྲ་འཕོད་བསྟེན་ཡར་དྲག་སོང་ནུག། དེ་ལས་ 
ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལུ་ཚུ་ ཉིན་བསར་བཞིན་དུ་ དུས་ཚོད་ལེ་ཤ་ ཆུ་དབོག་ནིའི་དཀའ་སྡུག་གི་ལཱ་ཚུ་ཡང་མར་ཕབ་
སོང་ནུག། རོང་ཁག་གིས་ ལས་འགུལ་འདི་ དཔེ་བཤུས་རྐྱབ་སྟེ་ ཕོབ་སྦྱིས་རྒེད་འོག་ ཕོབ་སྦྱིས་གཞི་རྟེན་
སྨན་ཁང་ནང་གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག། རོང་ཁག་དག་པ་ཅིག་དང་ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་ཡང་ ལས་འགུལ་འདི་ 
དཔེ་བཤུས་རྐྱབ་ནིའི་ནང་ སྤོ་བ་བསྐྱེད་དེ་འདུག།

སྐྱེ་ལྡན་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་སྦེ་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཡོདཔ། 

ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་འོག་ལུ་ ལོག་ཁྱིམ་ན་རྒེད་འོག་ནང་ འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ སྐྱེ་ལྡན་
གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་སྦེ་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།

རི་ཁའི་ས་སྒའི་སྡེ་ཚན་ ༼ན་གཞོན་བརྩིས་ཏེ་ ཨམ་སྲུ ༢༥ དང་ཕོ་རྒྱ་ ༢༥༽ གྱིས་ རང་བཞིན་གྱི་ས་སྒའི་
ཐོན་སྐྱེད་གསརཔ་གསུམ་བཟོ་ཡི། འདི་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ལྟེ་བའི་ལས་འགུལ་དང་མཉམ་
འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ཞི་ནོར་བྱུག་སྨན་གརཱམ་༡༡༠ དང ༤༠ འབད་མི་ དེ་ལས་ ཞི་ནོར་བྱུག་སྨན་གྱི་སྣུམ་
གརཱམ་༦༠ འབད་མི་ཚུ་བཟོ་ནུག། རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་མཐུན་རྐྱེན་འདི་ ལོག་ཁྱིམ་ན་རྒེད་འོག་གི་ 
མཛེས་རྡོ་ཁ་གཡུས་ཚན་ནང་ མཁོ་ཆས་ཆ་ཚང་སྦེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡི། སྡེ་ཚན་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ གོང་
འཕེལ་གཏང་ཡོདཔ་དང་ འཐུས་མི་ཚུ་ ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ནང་སྦོང་བརྡར་བྱིན་ཏེ་ གཡུས་ཁར་མི་སྡེའི་ཚོང་
ལས་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཧུམ་འཕུར་གྱི་བྱུག་སྨན་དང་སྣུམ་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ ཚོང་རྟགས་ “ཞི་ནོར་” 
གྱིས་ཚོང་བསྒྲགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། རི་ཁའི་ས་སྒའི་སྡེ་ཚན་འདི་ འབྲུག་རང་བཞིན་སྨིན་པ་ངོ་སྦོར་ལམ་སོན་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ངོ་སྦོར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

རྒྱལ་གཞུང་མ་ནཱས་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་གའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ ཤིང་མིན་པའི་ནགས་ཚལ་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་
གྱི་ཐོག་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་དང་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ། 

གཞལམ་སྒང་སྨད་ལུ་ འཕངས་མཁར་རྒེད་འོག་ནང་ ཕོ་རྒྱ་༡༥༠ དང་ ཨམ་སྲུ་ ༡༡༠ བརྩིས་ཏེ་ བཀྲ་ཤིས་
སྦིས་༼གུང་གྲངས ༢༣༽ དང་སོང་ཅ་ལ་༼གུང་གྲངས་༢༥༽ མི་སྡེ་གི་གུང་གྲངས་༤༨ ལུ་ ལས་འགུལ་འདི་
གིས་ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ་ཨིན། འ་ནི་ མི་སྡེ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་མ་ནཱས་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་གི་བར་གླིང་ནང་ཚུདཔ་
ཨིན། 

འཐུས་མི་ཚུ་ ཚར་དང་ས་ཚར་གྱི་ལག་བཟོ་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ འཐག་ནིའི་ནང་སྦོང་བརྡར་བྱིན་ཡི། འཐུས་མི་ཚུ་ 
མང་ཤོས་ར་ འབྲུ་སྣ་དང་དངུལ་ཐོག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སོདཔ་ཨིན་རུང་ གནོད་འབུཔ་དང་ནད་གཞི་ཚུ་གིས་ལོ་
ཐོག་ཚུ་ མེདཔ་གཏང་སྟེ་ ཡོདཔ་ཨིན་པས། ད་ལོ་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཚར་དང་ས་ཚར་གྱི་ལག་བཟོ་ཐོན་སྐྱེད་
ཚུ་ མཐར་ཕྱིན་སྦེ་ འཐག་ཚུགསཔ་ཨིན།

རྒྱལ་གཞུང་མ་ནཱས་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་གའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལེན་སྟེ་ ལས་འགུལ་གྱི་མི་སྡེ་ཚུ་ནང་ 
ཚར་དང་ས་ཚར་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡི། ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཡུན་བརྟན་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ 
ཤིང་མིན་པའི་ནགས་ཚལ་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་དང་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་བཟོ་ཡི། ཐོན་སྐྱེད་དང་ལྡན་པའི་
ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཁོངས་ ཧེག་ཊར་༡༢༣ ཡུན་བརྟན་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ཚུད་ཡོདཔ་ཨིན།

སྦོར་བརྡར་བྱིན་ཏེ་ ཟླ་ངོ་དག་པ་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ལུ་ ཨམ་སྲུ་གཞོནམ་ཅིག་གིས་ རིན་གོང་
ཨ་མི་རི་ཀའི་ཌོ་ལར་༤༡༥ གནས་པའི་ བང་ཅུང་༡༠ དང་ ཟླ་པ་༤༠ བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན། རིག་རྩལ་འདི་གིས་ 
མཐའ་ཟུར་གྱི་མི་སྡེ་ཚུ་ འོང་འབབ་བཟོ་སྟེ་ འཚོ་བའི་གནས་སངས་ཡར་དྲག་གཏང་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ 
ཧེ་མ་ལས་ཡོད་པའི་ཚར་དང་ས་ཚར་འཐག་ནིའི་ལག་ཤེས་ཚུ་ཡང་ མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང༌འབད་ནིའི་ནང་ལྷན་
ཐབས་འབད་ཚུགས་ཡོདཔ་ཨིན།

༧

༦

༥

༤

༣

༢

གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་ ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་གྲོས་འཆར་ལུ་ གཙོ་རིམ་བྱིནམ་ཨིན།

གསར་བཏོད་དང་གྲལ་བཙུགས་ཀྱི་གྲོས་འཆར། 

འཚོ་བའི་གནས་སངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ སེལ་ནི།

མི་སྡེའི་བདག་དབང་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བྱིན་ནི།

ཕོ་མོ་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཡོད་མི།
གཙུག་སྡེ་གི་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི།

མ་འོངས་པའི་ནང་ ཡུན་བརྟན་སྦེ་ གནས་ཚུགས་ནི། 

མི་སྡེ་ཚུ་ལས་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོདཔ། 

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་ལས་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོདཔ།

ལས་འགུལ་འཇུག་བསྡུཝ་ད་ ཡུན་བརྟན་གྱི་ཐབས་ལམ་སྒྲིགས་ཡོདཔ།

Source: Renewable World



འཛམ་གླིང་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་གནང་བྱིན་ཆུང་བའི་ལས་རིམ་ངོ་སྤོད། 

གནང་བྱིན་ཆུང་བའི་ལས་རིམ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་སྨོ? 

གནང་བྱིན་ཆུང་བའི་ལས་རིམ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༢ ལུ་ འཛམ་གླིང་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་
ལས་འཛིན་ལས་རིམ་ཅིག་སྦེ་འགོ་བཙུགས་ཡི། ལས་རིམ་འདི་ “མི་སྡེ་གིས་འགོ་འདྲེན་དང་ དང་ལེན་ཐོག་
ལས་ འཛམ་གླིང་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ལུ་ཕན་པ་” ཟེར་བའི་ དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ མི་སྡེ་
ལས་ཚོགས་ དཔེར་ན་ རྒྱལ་ཡོངས་གནས་ཚད་ཀྱི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་དང་ མི་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་པ་ 
དེ་ལས་ ཤེས་རིག་གི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལུ་ མ་དངུལ་དང་ཁྱད་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིནམ་ཨིན། འཛམ་གླིང་མཐའ་
འཁོར་གནས་སངས་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་ སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དྲག་ཤོས་ཚུ་ཡང་ མི་སྡེའི་དགོས་མཁོ་དང་
བསྟུན་པའི་ཐབས་ཤེས་བཏོན་ནི་དང་ མི་སྡེ་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལས་ མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་
ཀྱི་ཕན་པ་ཚུ་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ འཚོ་བའི་གནས་སངས་ཡུན་བརྟན་བཞག་ནི་དང་ མི་སྡེ་ལུ་དབང་ཆ་བྱིན་ནི་ཚུ་
ཨིན། 

གནང་བྱིན་ཆུང་བའི་ལས་རིམ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་སྨོ? 

འབྲུག་གཞུང་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ གནང་བྱིན་ཆུང་བའི་ལས་རིམ་གྱིས་ འོག་གི་གཙོ་རིམ་ཅན་གྱི་
གནད་དོན་ ༦ ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འགུལ་ཆུང་བ་ཚུ་ ལག་
ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན།

• སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ཉམས་སྲུང་། 
• གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ། 
• ཡུན་བརྟན་ནགས་ཚལ་འཛིན་སྐྱོང་། 
• ཡུན་བརྟན་ས་གཞི་འཛིན་སྐྱོང་།
• རས་སྦོར་དང་ཕྱགས་སྙིགས། 
• རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆུ།

གནང་བྱིན་ཆུང་བའི་ལས་རིམ་གྱི་ལས་འགུལ་འདི་ ཟླ་ངོ་དྲུག་ལས་ ལོ་གསུམ་ཚུན་ཨིན། གནང་བྱིན་མ་དངུལ་
དེ་ཡང་ མཐོ་ཤོས་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ སོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ ༼༥༠༠༠༠༽ དང་ དཔྱ་སྙོམས་ལུ་ ཡུ་ཨེས་
ཌོ་ལར་ སོང་ཕག་སུམ་བཅུ་སོ་ལྔ་ ༼༣༥༠༠༠༽ བྱིནམ་ཨིན། 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ འཛམ་གླིང་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་གནང་བྱིན་ཆུང་
བའི་ལས་རིམ། 

གནང་བྱིན་ཆུང་བའི་ལས་རིམ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་སྨོ? 

གནང་བྱིན་ཆུང་བའི་ལས་རིམ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༨ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ ལས་རིམ་
འདི་གིས་ འབྲུག་གཞུང་དང་ མི་སྡེ་ལས་ཚོགས། མི་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་པ། དེ་ལས་ ཤེས་རིག་གི་
གཙུག་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ལས་འགུལ་༡༨༣ བསར་སྤོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 
འབྲུག་གཞུང་གིས་ གནང་བྱིན་ཆུང་བའི་ལས་རིམ་འདི་ མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ཉམས་སྲུང་དང་ གྲོང་
གསེབ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ལས་སྡེ་གཙོ་བོ་ཅིག་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་རིམ་གྱི་
དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ཡང་།

• འཛམ་གླིང་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ལུ་ ཉེན་ཚུབ་མར་ཕབ་འབད་ཚུགས་
ནི་ལུ་ མི་སྡེའི་གནས་ཚད་ནང་ ཐབས་བྱུས་བཟོ་ནི་དང་ འཕྲུལ་རིག་ལག་
ལེན་འཐབ་ནི།

• མི་སྡེའི་གནས་ཚད་ཀྱི་ཉམས་མོང་ཚུ་དང་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་དང་གསར་
བཏོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་དང་ མི་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་
ཚོགས་པ། འབྲུག་གཞུང་། གྲོགས་རམ་གནང་མི་ལས་སྡེ། འཛམ་གླིང་
མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་མཐུན་རྐྱེན། དེ་ལས་ གཞན་ལུང་ཕྱོགས་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ནང་ 
ཕྱག་ལཱ་གནང་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ བརྗེ་སོར་འབད་ནི།

• འཛམ་གླིང་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་དང་འབྲེལ་བའི་ དཀའ་ངལ་སེལ་ནི་དང་ ཡུན་བརྟན་གོང་
འཕེལ་ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ མི་སྡེ་
དང་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ དེ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་
དེ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི།

• མི་སྡེ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས འཛམ་གླིང་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ཉམས་སྲུང་འབད་ནི་དང་ 
ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་ཐབས་བྱུས་དང་ལས་འགུལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཡོདཔ་དང་ དང་ལེན་འབད་ཡོདཔ་
བཟོ་ནི། 

གནང་བྱིན་ཆུང་བའི་ལས་རིམ་གྱི་ལས་འགུལ་ཚུ་གིས་ མི་སྡེ་དང་ས་གནས་ཀྱི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལུ་ འདི་འཕོ་ལས་
ཐབས་ལམ་ཚུ་བྱིན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོངས་ལས་འགུལ་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་དང་ ཁྱད་རིག་ཚོགས་
ཆུང་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ཏེ་ གནང་བྱིན་ཆུང་བའི་ལས་རིམ་གྱི་ལག་ལེན་དང་ རྒྱལ་
ཡོངས་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ ལས་འགུལ་འདི་ བསར་སྤོད་འབད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་
ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནང་བྱིན་ཆུང་བའི་ལས་རིམ་གྱི་ཐབས་བྱུས་འདི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནང་བྱིན་ཆུང་བའི་
ལས་རིམ་གྱི་བཀོད་ཁྲམ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་
སངས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་ཚུ་ དེ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་དང་ དབུལ་འཕོངས་
ཀྱི་དཀའ་ངལ་རྩ་མེད་བཟོ་ནིའི་འཆར་གཞི་ཚུ་ཡང་ བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ད་ལོ་ཚུན་ གནང་བྱིན་
ཆུང་བའི་ལས་རིམ་འདི་གིས་ མི་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་པ་གཅིག་བརྒྱ་༼༡༠༠༽ དང་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་
བཅུ་གཅིག་ ༼༡༡༽ དེ་ལས་ ཤེས་རིག་དང་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གཙུག་སྡེ་ མང་རབས་ཅིག་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་
དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ལག་ལེན་གོ་རིམ་༧ པ། ༼༢༠༢༠ ལས་ ༢༠༢༣༽ 
ལག་ལེན་གོ་རིམ་༧ པའི་ནང་ གནང་བྱིན་ཆུང་བའི་ལས་རིམ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ འཛམ་གླིང་མཐའ་འཁོར་
གནས་སངས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ གདོང་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཙོ་རིམ་ཅན་གྱི་ངོས་འཛིན་
འབད་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ གསར་བཏོད་དང་གྲལ་བཙུགས་ དེ་ལས་ རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ གོང་
འཕེལ་གཏང་ནི་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ མི་སྡེའི་གནས་ཚད་ནང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་
དང་མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནིའི་ནང་སེམས་ཤུགས་བྱིན་ནི་ཨིན།

ལག་ལེན་གོ་རིམ་༧ པའི་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས། 
པདྨ་དགའ་ཚལ་སྨད་ཀྱི་རྒེད་འོག་ལྔཔོ་འདི་ ལག་ལེན་གོ་རིམ་༧ པའི་ས་ཁོངས་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་
ཨིན། རྒེད་འོག་ཚུ་ཡང་ མཁར་དང་ ཆོས་འཁོར་གླིང་། བདེ་ཆེན་གླིང་། གདུང་སྨད། ནོར་བུ་སྒང་ཚུ་ཨིན། ས་
ཁོངས་འདི་ཚུ་ནང་ བྱ་སྡེ་དང་སོ་ནམ་འཐོན་ཁུངས་བརྩིས་ཏེ་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ལེགས་ཤོམ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་
མ་ཚད་ ས་གནས་འདི་ཚུ་ནང་ འཐུང་ཆུ་དཀོན་པའི་གནད་དོན་འདི་ དཀའ་ངལ་སོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པས། 
ལྷག་པར་དུ་ དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དང་ དེ་ལས་ མི་དང་སེམས་ཅན་འབྲེལ་འཛིང་གི་བྱུང་རྐྱེན་ཚུ་ཡང་ 
མངམ་སྦེ་འདུག། ངོས་འཛིན་ས་ཁོངས་འདི་ཚུ་ ལག་ལེན་གོ་རིམ་༦ པའི་ངོས་འཛིན་ས་ཁོངས་དང་མཐུད་
སྦྲེལ་འབདཝ་ཨིན། འདི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་མ་ནཱས་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་དང་སྐྱེ་ལྡན་རིག་པའི་བར་ལམ་༥ པའི་
ཆ་ཤས་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན། 

ངོས་འཛིན་ས་ཁོངས་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་དོན་འདི་ མི་སྡེ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ གྲལ་གཏོགས་དང་
མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ གནས་གཤིས་འགྱུར་བ་ལུ་བརྟེན་པའི་གནོད་པ་ཚུ་ལས་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སངས་དང་ 
མི་སྡེ་ དེ་ལས་ དཔལ་འབྱོར་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་སྦེ་ སོར་ཆུད་འབད་ནི་ཨིན། དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ཡང་།

༡༽ མི་སྡེ་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་དང་བསྟུན་པའི་ལག་ལེན་དང་ཐབས་ལམ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི།
༢༽ བཟའ་འཐུང་ཐོན་སྐྱེད་དང་ ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་ལག་ལེན་ཚུ་ སོར་འགྱུར་འབད་དེ་ འཚོ་བའི་མཐུན་
   རྐྱེན་ཡར་དྲག་གཏང་ནི།
༣༽ གསར་བཏོད་དང་མི་སྡེ་གྲལ་བཙུགས་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་ཐབས་ལམ་ཚུ་ དཔེ་སོན་འབད་ནི། ༼འདི་ནང་  
   ཕྱགས་སྙིགས་དང་ཆུ་རྐ་ཉེན་སྲུང་ དེ་ལས་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སངས་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་དང་ སྐྱེ་       
   ལྡན་རིགས་སྣ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།༽
༤༽ ལས་འགུལ་གྱི་འཆར་གཞི་བསྒྲིག་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ནང་ མི་སྡེའི་ལྕོགས་གྲུབ་བཟོ་ནི། 

ལག་ལེན་གོ་རིམ་༧ པའི་ངོས་འཛིན་ས་ཁོངས། མ་ནཱས་སྨད་ཀྱི་ལུང་གཤོངས་ནང་པདྨ་དགའ་ཚལ་སྨད་ཀྱི་རྒེད་
འོག་ལྔ་ཚུདཔ་ཨིན། 

ས་ཁོངས་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་གཙོ་རིམ་ཚུ་ཡང་།
༡༽ གནོད་ཉེན་འབྱུང་ཡོད་པའི་སྐྱེ་ལྡན་གནས་སངས་རིམ་ལུགས་དང་རིགས་སྣ་ཚུ་ མི་སྡེ་གིས་ཉམས་སྲུང་ 
   འབད་ནི།
༢༽ ཡུན་བརྟན་གྱི་སོ་ནམ་དང་ཉ་གསོ་སྐྱོང་ དེ་ལས་ བཟའ་འཐུང་ཉེན་སྲུང་།
༣༽ མི་སྡེ་གཞི་བཞག་འབྲེལ་མཐུན།
༤༽ མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་དང་འབྲུག་གཞུང་ དེ་ལས་ སྒེར་སྡེའི་སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞིའི་གསུང་གྲོས།
༥༽ མི་སྡེ་གྲལ་བཙུགས་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི།
༦༽ ཤེས་ཡོན་འཛིན་སྐྱོང་།
༧༽ གྲུབ་འབྲས་འཛིན་སྐྱོང་དང་ལ་རྟོག་ དེ་ལས་ དབྱེ་ཞིབ།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདག་དབང་།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ གནང་བྱིན་ཆུང་བའི་ལས་རིམ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདག་དབང་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པའི་
ཁར་ ལས་རིམ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་པའི་ལས་འགུལ་ཅིག་ཨིན། ལས་རིམ་འདི་གིས་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ལས་འགུལ་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་ལས་ ཐབས་བྱུས་ཀྱི་ལམ་སོན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ཐོབ་ཨིན། 
ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ཡང་ འབྲུག་གཞུང་དང་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་ དེ་ལས་ མི་
སྡེ་ལས་ཚོགས་ཚུ་ལས་ཡོདཔ་ཨིན། ཚོགས་ཆུང་འདི་ འབྲུག་གཞུང་གིས་ཁྲི་འཛིན་མཛདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོངས་
ལས་འགུལ་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་འདི་ ཁྱད་རིག་ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན། ཁྱད་རིག་
ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ཡང་ འབྲུག་གཞུང་གི་ཁྱད་རིག་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་ མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ལས་ཡོདཔ་
ཨིན། ཁྱད་རིག་ཚོགས་ཆུང་གིས་ གནང་བྱིན་ཆུང་བའི་ལས་འགུལ་ཚུ་ ཁྱད་རིག་དང་ལྡནམ་སྦེ་ ངེས་བརྟན་
བཟོཝ་ཨིན། 

ལས་རིམ་འདི་གིས་ དམིགས་བསལ་དུ་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཕན་པ་རྒྱ་ཆེཝ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་ལུ་ 
འབྲུག་གཞུང་གིས་ཡང་ འགྱུར་བ་མེད་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ལག་ལེན་གོ་རིམ་༦ པའི་སྐབས་ 
༼༢༠༡༥ ལས་ ༢༠༡༩༽ མ་དངུལ་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ འབུམ་ལྔ་ ༼༥༠༠,༠༠༠༽ དང་ གོ་རིམ་༧ པའི་
སྐབས་༼༢༠༢༠ ལས་ ༢༠༢༣༽ མ་དངུལ་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ འབུམ་དྲུག་ ༼༦༠༠,༠༠༠༽ འབྲུག་གཞུང་
གིས་ གནང་བྱིན་ཆུང་བའི་ལས་འགུལ་ལུ་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་མ་དངུལ་སྦེ་ བགོ་བཀྲམ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

མཐར་འཁྱོལ་ཅན་གྱི་ གནང་བྱིན་ཆུང་བའི་ལས་རིམ་གྱི་གནས་ཚུལ། 
ན་གཞོན་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་གྱིས་གནང་བྱིན་ཆུང་བའི་ལས་རིམ་དང་ ཡུ་ཨེས་ཨེ་ལུ་ཡོད་པའི་ གུཌ་ཝིལ་མི་
སྡེ་གཞི་ཚོགས་ཟེར་མི་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ན་གཞོན་ལཱ་
གཡོག་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་དང་ ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་གི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ སེལ་ཐབས་ལུ་ སྨོ་རས་ལོངས་
སྤོད་ལས་ དྲག་མི་ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ ལཱ་གཡོག་གི་གོ་སྐབས་སྤོད་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་འགུལ་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ 
ན་གཞོན་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་གྱིས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྒོང་རྡོ་བཙུགས་སའི་ཧོད་༼ཊེ༽ བཟོ་སའི་བཟོ་
སྐྲུན་ཁང་ འགོ་དང་པ་འགོ་བཙུགས་ཡི། 

ལས་འགུལ་གྱི་ཕན་པ། 
ལོ་རེ་ནང་ ཤོག་ཀུའི་ཕྱག་སྙིགས་ ཀེ་ཇི་འབུམ་གཅིག ༼༡༠༠,༠༠༠༽ ལས་ ལྷག་སྟེ་ སླར་བཟོ་འབད་
ཡོདཔ་ཨིན། ལོ་རེ་ནང་ སྒོང་རྡོ་བཙུགས་སའི་ཧོད༼ཊེ༽ ས་ཡ་༡.༡ ལྷགཔ་ཅིག་བཟོ་སྟེ་ འོང་འབབ་ ཡུ་
ཨེས་ཌོ་ལར་ ༤༥,༠༠༠ བཟོ་ཚུགས་ཡོདཔ་ཨིན། སྨོ་རས་ལོངས་སྤོད་ལས་ དྲག་མི་ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ ལཱ་
གཡོག་སྤོད་ཡོདཔ་ཨིན། ན་གཞོན་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་གྱིས་ སྨོ་རས་ཀྱི་གོ་བ་བརྡ་སྤོད་འབད་ནི་དང་ བཀག་
ཐབས་ དེ་ལས་ མི་ཚེ་ཉམས་གསོ་འབད་ནིའི་ལས་རིམ་གྱི་མ་དངུལ་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་སྦེ་ བཟོ་ཚུགས་ཡོདཔ་
ཨིན། སྒོང་རྡོ་བཙུགས་སའི་ཧོད་ནང་འདྲེན་མར་ཕབ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
 

 

མཐར་འཁྱོལ་ཅན་གྱི་ གནང་བྱིན་ཆུང་བའི་ལས་རིམ་གྱི་གནས་ཚུལ།
གཞལམ་སྒང་ལུ་ ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་གིས་ འབྲུག་གཞུང་གི་ཁྱད་རིག་ལས་སྡེ་
ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ལེན་ཏེ་ གྲོང་གསེབ་འོང་འབབ་ཡར་སེང་གཏང་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ས་ཞིང་སོངམ་ཚུ་ནང་ སྐྱེ་
ལྡན་དང་འབྲེལ་བའི་སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་རིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 

ལས་འགུལ་གྱི་ཕན་པ། 
ས་ཞིང་སོངམ་ ཨེ་ཀར་༢༣༠ ནང་ལུ་ ལཱ་འབད་དེ་ ཉིན་དྲོད་གློག་ཐག་རཝ་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༧ འགོར་ནི་ལུ་ 
རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ངང་ལ་༼བརྒྱ་ཆ་༨༥ མ་ཤི་བར་ཡོདཔ༽ དང་ ཁ་རི་མུ་ཟའི་ལྕངམ་ ༣༠,༠༠༠ 
བཙུགས་ཡོད་པའི་ཁར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་ སྡེ་ཚན་དེ་གིས་ ཁ་རི་མུ་ཟ་ ཊཱན་༡༡ དང་ ངང་ལ་ཊཱན་༡༡ 
༼ཊག་དོ་༣༽ གསོ་སྐྱོང་འབད་དེ་ ངང་ལག་ལས་ འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་༣༡༥,༠༠༠ དང་ ཁ་རི་མུ་ཟ་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ ༤༢༢,༠༠༠ བཟོ་ཚུགས་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། ན་གཞོན་༧ ལུ་ ལཱ་གཡོག་གི་གོ་སྐབས་བྱིན་ཡོདཔ་མ་
ཚད་ སོ་ནམ་པའི་སྡེ་ཚན་༡༧ ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་ལས་བརྟེན་པའི་ འོང་འབབ་
ཡང་ དངུལ་ཀྲམ་ ༡༢,༠༠༠ ལས་ དངུལ་ཀྲམ་༤༢,༠༠༠ ཀྱི་བར་ན་ བཟོ་ཚུགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སློབ་གྲྭ་
ལྟེ་བ་༢ ལུ་ ཤིང་འབྲས་དང་ཚོད་བསྲེ་ཚུ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོད་པའི་ཁར་ རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཡང་ 
ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།
 
ས་རོ་ལུ་ཡོད་པའི་བྱ་རྒོད་སྨན་ཆུ་མི་སྡེ་ནགས་ཚལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ “བྱ་རྒོད་སྨན་ཆུ་ཉམས་སྲུང་དང་མི་སྡེ་ནགས་
ཚལ་ཡུན་བརྟན་འཛིན་སྐྱོང་” ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ རྒེད་འོག་རྒྱ་སྐྱེད་འགོ་དཔོན་
གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཅི།

ལས་འགུལ་གྱི་ཕན་པ།
ཐབ་ཤིང་ལག་ལེན་བརྒྱ་ཆ་༢༧ མར་ཕབ་སོང་
ཡོདཔ་ལས་ འདི་གིས་བཙོག་རླུང་དུ་རླངས་
ཡང་མར་ཕབ་འབད་ཡི། ཐབ་ཤིང་ལག་ལེན་
འདི་ ལོ་རེ་ནང་ ཊཱན་༣༧.༤༤ ལས་ ཊཱན་
༢༨.༠༨ ལུ་ མར་ཕབ་སོང་ཡོདཔ་ཨིན། སྨན་
ཆུ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ ཧེག་ཊར་ ༡.༤ སྲུང་སྐྱོབ་
འབད་ཡི། ནགས་ཚལ་ ཧེག་ཊར་༤༣༢.༢ 
ཉམས་སྲུང་འབད་ཡི། ནུས་ཤུགས་ཅན་གྱི་ཆུ་
དྲོད་སྐྱེད་ལུ་བརྟེན་པའི་ མི་མང་ཁྲུས་ཁང༌གི་
མཐུན་རྐྱེན་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གིས་ འཐུས་མི་༡༠༩ ལུ་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། 
༼ཨམ་སྲུ་༦༣ དང་ ཕོ་རྒྱ་༤༦༽ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༠ ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་ ༣ པའི་བར་ན་ 
ནདཔ་༣༦༠ གིས་ སྨན་ཆུའི་ཞབས་ཏོག་སྤོད་ཡོད་པའི་ཁར་ མི་སྡེའི་འཐུས་མི་༥ ལུ་ཡང་ ལཱ་གཡོག་གི་གོ་
སྐབས་སྤོད་ཚུགས་ཡོདཔ་ཨིན། མི་སྡེ་ནགས་ཚལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལོ་བསར་བཞིན་དུ་ འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་
༢༡༥,༩༩༥ རེ་ ཐོབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།


