
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ མཉམ་འབྲེལ་སྒྲིག་བཀོད། 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༠༢༤ 

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ པ། 



འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་སྡེ་ཚན། 
 

བསྐྱར་གསོ་དང་ 
གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ 
རྒྱལ་སྤྱིའི་དངུལ་ཁང་། 

 
 

  

 
རྒྱལ་སྤྱིའི་  

གོང་འཕེལ་མཐུན་ཚོགས། 

 
རྒྱལ་སྤྱིའི་ 

དངུལ་རྩིས་ལས་འཛིན། 

 
ཕོགས་མང་མ་རྩ་   
གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ 
འགན་ལེན་ལས་་སྡེ།  

      འབབ་ཁུངས་འབྲིང་རིམ་དང་       རྒྱལ་ཁབ་ 
        བུ་ལོན་ཚབ་སོད་ཀྱི་        དབུལ་ཕོངས་ཅན་ 
        ཡིད་ཆེས་འདོངས་མི་       ཚུ་གི་གཞུང་ཚུ་ལུ་ 
       འབབ་ཁུངས་ཆུང་ཀུའི་      སྐྱེད་ཆུང་སྐྱིན་འགྲུལ་དང་ 
        རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་          གནང་སྦྱིན་ཚུ། 
      གཞུང་ཚུ་ལུ་སྐྱིན་འགྲུལ།      
         

                                  

སྒེར་སྡེ་གོང་འཕེལ་ནང་ལུ་ 
ཐོགས་ཆག་སེལ་ཐབས་ཚུ། 

སྒེར་སྡེ་ནང་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་
འགན་ལེན་དང་ ཚོང་འབྲེལ་མིན་པའི་
ཉེན་ཁ་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་བཏང་མི། 
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རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་སྒྲིག་བཀོད། 

• སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་ ༡༠ པ་ནང་ལུ་ 
རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་གྲོས་བསྟུན།  
• སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ནང་ 
མཇུག་བསོམས་འབད་ནི། 

• རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་སྒྲིག་བཀོད་ 
  ༢༠༢༠-༢༤ (༧/༢༠༡༩-༦/༢༠༢༤) 
• རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ འཆར་གཞི་ 
  བཀོད་དོན། (༧/༢༠༡༩-༦/༢༠༢༠) 
• ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པ་དང་རིམ་སྒྲིག། 
• རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིམ་ལྡན་བརྡ་དོན་གྱིས་བརྡ་འཕོད། 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིམ་ལྡན་ 
བརྡ་སོན་ཚུ། 

  རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་  
མཉམ་འབྲེལ་སྒྲིག་བཀོད། 

• ཤུལ་མའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཉམ་
འབྲེལ་སྒྲིག་བཀོད་གཅིག་ཁར། 

མཇུག་བསྡུ་དང་  
ཉམས་མོང་ 
བསྐྱར་ཞིབ། 

གྲུབ་འབྲས་དང་ 
ཉམས་མོང་ 
བསྐྱར་ཞིབ། • འཆར་གཞི་ཐོག་གི རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ མཉམ་

འབྲེལ་སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་ དུས་ཡུན་ཕྱེད་ཀའི་
བསྐྱར་ཞིབ་སྦེ་ འཆར་གཞི་བཀོད་ཡོདཔ། 



གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་ གཙོ་རིམ་གསུམ་གྱི་སྦུགས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་སྒྲིག་བཀོད། 

འབྲུག་གི་ གོང་འཕེལ་ལས་
རིམ། (ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ 

༡༢ པ།) 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
མཉམ་འབྲེལ་
སྒྲིག་བཀོད།  རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིམ་ལྡན་

བརྡ་སོན་དེ་གིས་ དམིགས་
དོན་ཟུང་འབྲེལ་ཚུ་འགྲུབ་
ཐབས་ལུ་ ཐོགས་ཆ་དང་གོ་
སྐབས་གཙོ་བོ་ཚུ་ ངོས་
འཛིན་འབདཝ་ཨིན། 

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གི་  
ཟུང་འབྲེལ་དམིགས་དོན་ཚུ། 

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་སྡེ་ཚན་གྱི་ 
ད་ཡོད་ལས་རིམ་དང་ 
ག་བསྡུར་ཅན་གྱི་ཁེ་ཕན། 

▪ གོང་འཕེལ་མཉམ་རོགས་ 
   ཚུ་གི་ ཐབས་བྱུས་ཚུ། 
▪ ཁེ་གྱོང་འབག་མི་ཚུ་དང་ 
  གྲོས་བསྟུན་། 
▪ མཇུག་བསྡུ་དང་ཉམས་མོང་ 
  བསྐྱར་ཞིབ། 



རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིམ་ལྡན་བརྡ་སོན། 
  གོང་འཕེལ་གྱི་ད་ོའགྲན།                    གཙ་ོརིམ་ / ལག་ལེན། 
དམིགས་བསལ་གྱིས་ ཤེས་ཚད་ཡོད་པའི་         གཙ་ོརིམ་གཞི་དནོ་ ༡ པ་: སྒེར་སྡེ་གོང་འཕེལ་ཡར་དག་གཏང་ནི། 
ན་གཞོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྤུས་ཚད་ཡོད་པའི་ལཱ་གཡོག་གི་ ▪ མ་དངུལ་གྱི་གོ་སྐབས་ཡར་སེང་འབད་ནི། 
གོ་སྐབས་མེདཔ།                    ▪ འབྲེལ་མཐུད་ཅན་གྱི་སྐྱེད་འདྲེན་གྱི་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་དང་ བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིག་ནང་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི།  
                            ▪ འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ རང་བཞིན་ཐོན་ཁུངས་ལེ་ཤ་ཡོད་མི་ཚུ་ (སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་དང་སྦྲགས་ཏེ་) སོད་ནི་ཡོདཔ་བཟོ་ནི། 
རྒྱལ་ཁྱབ་དཔལ་འབོར་གྱི་འགྱུར་ལྡོག་དང་ཉེན་ཁ། 

འབྲེལ་དོན་ཚུ་ལུ་གནས་ནི་དང་ ཕོ་མོ་འད་མཉམ་མེད་
པའི་གནད་དོན། 

  གཙོ་རིམ་གཞི་དནོ་ ༢ པ་: རྒྱ་ཁྱབ་དངུལ་རྩིས་གྱི་བརྟན་གཞི་བཙན་ཐབས་འབད་ནི། 
 ▪ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་བསྡུ་སྒྲུབ་བཙན་ཐབས་འབད་ནི། 
 ▪ ཆུར་བརྟེན་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ སོད་གླ་འཛིན་སྐྱོང་ལེགས་བསྒྱུར་འབད་ནི།  
  གཙོ་རིམ་གཞི་དནོ་ ༣ པ་: གོ་སྐབས་འད་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཞབས་ཏོག་སོད་ཐངས་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི། 
 ▪ གཞི་རྟེན་ཞབས་ཏོག་གི་ གོ་སྐབས་དང་སྤུས་ཚད་ལེགས་སྒྱུར་དང་། མི་སོབས་ནང་ལུ་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཡར་སེང་འབད་ནི། 
 ▪ མི་སྡེའི་ཉེན་སྲུང་རིམ་ལུགས་ བཙན་ཐབས་འབད་ནི།  
            རིགས་བགྲེས་ཅན་གྱི་གཞི་དནོ་ཚུ། 
  གཙོ་རིམ་གཞི་དནོ་ ༤ པ་: རྐྱེན་ངན་དང་གནམ་གཤིས་ལུ་བརྟེན་པའི་ བདེ་ཐབས་བསྐྱར་གསོའི་ནུས་སོབས་ཡར་དག་གཏང་ནི། 
 ▪ ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་གི་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི། 
▪ གནམ་གཤིས་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ ཞི་ཐབས་འབད་ནི།  

རང་བཞིན་རྐྱེན་ངན་དང་ གནམ་གཤིས་ཀྱི་འགྱུར་བ་
ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ དབུལ་ཕོངས་ཅན་
ཚུ་ལུ་ ཉེན་ཁག་མཐོ་དགས། 
གཞི་ཁུངས་མ་བཙན་པའི་གནད་དོན་ལུ་བརྟེན་པའི་ སྲིད་
བྱུས་བརྩམ་ཐངས་དང་ སྲིད་བྱུས་དང་ལག་ལེན་གྱི་བར་
ན་ རྟགས་མ་མཐུན་པའི་གནད་དོན།  

གཙོ་རིམ་གཞི་དནོ་ ༥ པ་: ལག་ལེན་ཁྱད་པར་གྱི་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་འབད་ནི། 
▪ གཞུང་ནང་འཁོད་ཀྱི་ མཉམ་འབྲེལ་ལེགས་སྒྱུར་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་ཐོགས་ཆ་ཚུ་སེལ་ཐབས་འབད་ནི།  
▪ རྩིས་དཔྱད་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་བཙན་ཐབས་འབད་ནི།  



རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་སྒྲིག་བཀོད། 

བརྡ་སོན་དུས་ཚོད། 
ཁ་གསལ། 

བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་བཤད། 
ཚེསགྲངས། 

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་ ༣ པ། 
▪ 

 ▪ 

གྲོས་བསྟུན། 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་སྒྲིག་བཀོད་དེའི ་ གོ་རོྟགས་བརྡ་དོན་ གསལ་རིལ་རི་
ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི། 
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ གི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསམ་འཆར་བརྟག་དཔྱད་ འགོ་བཙུགས་ནིའི་
དུས་ཚོད་ འོས་འབབ་ཅན་ཨིན། 
ཁེ་གྱོང་འབག་མིའི་གྲངས་སུ་ གཞུང་གི་དོ་ཡ་དང་ གོང་འཕེལ་མཉམ་རོགས་ཚུ། 
སྒེར་སྡེ་ཚུ། ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ཚུ། ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོ་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ གཙོ་
བོར་བཏོན་མི་ སོབ་རིག་ལས་ཚན་ཚུ།  
གྲོས་བསྟུན་ཚུ་ (ཀ) ཐིམ་ཕུག་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ གོ་བསྡུར་ཞལ་
འཛོམས་དང་ (ཁ) ཡོངས་འབྲེལ་ཐགོ་ལས་ བརྒྱུད་འབྲེལ་འཐབ་ནི་ དེ་ལས་  
(ག) ཐིམ་ཕུག་གི་ཕྱི་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་ཚུ་འབད་ནི། 

ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ཚོགས་ཆུང་གི་ གྲོས་ཆོད་
ཞལ་འཛོམས། 

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་ ༡ 
པ། 

   ▪ 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་སྒྲིག་བཀོད་ 
ཟིན་བྲིས་བཏབ་ནི། 

སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ པ། 
▪ 

རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་གྲོས་བསྟུན། སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ པ། 



 

གྲོས་བསྡུར་གྱི་དོན་ལས་དྲི་བ་ཚུ། 
▪ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིམ་ལྡན་བརྡ་སོན་ཐགོ་ལས་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ གོང་འཕེལ་གྱི་དོ་འགྲན་ལྔ་ཡོད་ས་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ གོང་འཕེལ་གྱི་ཤུལ་མའི་
གོ་རིམ་ནང་ མདུན་བསྐྱོད་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ དཀའ་ངལ་སེལ་དགོ་པའི་ད་ོའགྲན་ གཙོ་ཆེ་ཤོས་ར་ ག་འདི་ཨིན་ན།? ག་ཅི་སྦེ་ཨིན་ན།? 

དོ་འགྲན་འདིའི་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལུ་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ག་ཅི་/ག་དེ་སྦེ་ར་འབད་དགོཔ་སོ།? 

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གིས་ ཁྱེད་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་རུབ་ / ལྷན་ཐབས་ ག་དེ་སྦེ་ར་འབད་ཚུགས་ག? 

▪ 

▪ 


