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འབྲུག་ མངོ་སྒར་ལུ་ ཡུན་བརྟན་གྱི་ཕྱགས་སྱིགས་འཛནི་
སོང་གྱི་དོན་ལུ་འཕྲུལ་རྱིག་གདམ་ཁའྱི་ལམ་སོན། 

རྩོམ་མ།ི 

ཚ་ིརངི་རྒྱལ་ཚན། 

འབྲུག་ མངོ་སྒར། 

ཨེ་ལསེ་ཤརཔ་དང་སན་འདྱི་ཡ་བ་བལེ།  

སྱི་རྱིན་དནོ་རྒྱལ་སྱིའྱི་འཕྲུལ་རྱིག་གཙུག་ས།ེ 

ཐ་ཱམ་སཀྲ་གཙུག་ལག་སབོ་ས།ེ ཐའྱི་ལནེདྲ། 

 

   
འགྩོ་འདྲེན་རྒྱབ་སྩོར་འབད་མ།ི 

འཛམ་གངི་འགྱུར་བ་ཀ་ིཞབི་འཚལོ་འབད་མ་ི ཨྲེ་ཤ་ིཡ་ཞ་ིའཇམ་ག་ིརྒྱ་འཛམོས།  

                                                            
 



ii 
 

སནོ་བརདོ། 

 

ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་ལེགས་ཤོམ་སེ་མ་འབད་མྱི་ད་ེགྱིས་ རང་བཞྱིན་གནས་སངས་དང་ལྷག་པར་དུ་མྱིའྱི་བདེ་
སྱིད་ལུ་ཕན་གནོད་བྱུངམ་ཨྱིན། ཡར་རྒྱས་འགོ་བའྱི་བསྒང་ཡོད་མྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་དང་བསྟུན་ཏེ་ 
ཕྱགས་སྱིགས་འདྱི་གནམ་མེད་ས་མེད་མང་སུ་འབད་འཐོན་དོ་ཡདོཔ་ཨྱིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདྱི་ ལྷོ་ཨེ་ཤྱི་ཡ་ལུ་ཆག་ས་ེཡོད་
པའྱི་ མྱི་རོབ་འབུམ་བདུན་དེ་ཅྱིག་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཀུ་ཅྱིག་ཨྱིན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཆའྱི་ཁྱབ་ཚད་བརྒྱ་ཆ་༧༠ དེ་ཅྱིག་ 
ནགས་ཚལ་གྱི་སྒང་སེ་ཡོདཔ་དང་ ས་ཆ་འདྱི་གངས་རྱི་ཚུ་གྱིས་བསོར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྱིན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཆའྱི་གནས་སངས་ལས་
བརྟེན་ ཕྱགས་སྱིགས་སེལ་འདྲེན་འབད་ནྱི་དང་བཀ་ོནྱི་འདྱི་ལ་ཁག་ཅྱིག་ཨྱིནམ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པ་ལག་ལེན་འཐབ་
བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་འདྱི་གྱིས་ ང་བཅས་རའྱི་མཛེས་ཆ་དང་ལྡན་པའྱི་རང་བཞྱིན་གནས་སངས་ལུ་
གནོད་པ་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨྱིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པའྱི་ས་གནས་ཀྱི་གནས་སངས་དང་མཐུན་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་
འཛིན་སོང་གྱི་ལམ་ལུག་འདྱི་གནམ་མེད་ས་མེད་ཁག་ཆེཝ་ཨྱིན། དེ་མ་ཚད་ འགན་ཁ་ཡོད་པའྱི་ལས་སེ་ཚུ་ལུ་ འོས་འབབ་
ལྡན་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སངོ་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་དང་ཐབས་ལམ་ལེགས་ཤོམ་མེད་མྱི་འདྱི་གྱིས་ ཕྱགས་སྱིགས་མང་ཤོ་ཅྱིག་ 
ཕྱགས་སྱིགས་བཀོ་ས་ལུ་བཀལ་ཏེ་ གནས་སངས་འདྱི་ཧེན་བཀལ་རང་སོ་དྲགས་བཟ་ོདོ་ཡོདཔ་ཨྱིན། གཅྱིག་བསྱིལ་གྱི་ཕྱགས་
སྱིགས་འཛིན་སོང་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་འོས་འབབ་ཅན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅྱིན་ འདྱི་གྱིས་ ཕྱགས་སྱིགས་བཀོ་ས་ལུ་ ཕྱགས་
སྱིགས་མར་ཕབ་བཏང་ནྱི་ལུ་ལྷན་ཐབས་བྱིནམ་ཨྱིན།  

ལམ་སོན་འདྱི་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་ ས་གནས་གཞུང་ལུ་ ས་གནས་དང་སྟུན་པའྱི་ ཡུན་བརྟན་ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་
སོང་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནྱི་ནང་ལུ་ལྷན་ཐབས་འབད་ནྱི་ཨྱིན། འཕྲུལ་ཆས་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་ད་ཡང་ ཚད་གཞྱི་
ཅྱིག་དགོཔ་ཨྱིན། སན་ཞུ་འདྱི་གྱིས་ འཕྲུལ་ཆས་གདམ་ཁའྱི་དནོ་ལུ་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་ཚད་གཞྱི་དང་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའྱི་
ཐབས་ཤེས་ཚུ་བྱིནམ་ཨྱིན། ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་གྱིས་ ཐོན་སེད་ཚུ་འོས་འབབ་དང་ལྡནམ་སེ་ལག་ལེན་
འཐབ་ནྱི་དང་ ཕྱགས་སྱིགས་བཀོ་སའྱི་ས་ཁོངས་ལུ་ ཕྱགས་སྱིགས་མར་ཕབ་འགོ་ནྱིའྱི་ངེས་བརྟན་བཟོཝ་ཨྱིན། ཚད་གཞྱི་དང་
འཕྲུལ་ཆས་གདམ་ཁའྱི་དཔེ་ཚུ་་ མོང་སྒར་གྱི་ས་གནས་དང་འཁྱིལ་ཏེ་འབད་མྱི་ཚུ་ ལམ་སོན་འདྱི་ནང་ལུ་སོན་འབུལ་འབད་
དེ་ཡོད། འ་ནྱི་འདྱི་ ས་གནས་གཞན་ གནས་སངས་འདྱི་དང་ཆ་འདྲཝ་སེ་ཡོད་མྱི་ཚུ་གྱིས་ དང་ལེན་འབད་ཚུགས 

ལམ་སོན་འདྱི་གཙོ་བོ་ ལས་འགུལ་མིང་ “ཡར་རྒྱས་འག་ོབའྱི་བསྒང་ཡོད་མྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ ཡུན་བརྟན་ཐོན་
སེད་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནྱི་དོན་ལུ་ གཅྱིག་བསྱིལ་གྱི་ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་ གཙོ་བོ་ཕྱགས་སྱིགས་ཀླད་ཀོར་ལུ་མར་ཕབ་

འགོ་བའྱི་ཐབས་ཤེས” ཀིས་གྲངས་སུ་བཙི་བའི་ཁར་ མ་དངུལ་བིན་མི་ འཛམ་གིང་འགྱུར་བ་ཀི་ཞིབ་འཚོལ་འབད་མི་ ཨྲེ་ཤི་

ཡ་ཞི་འཇམ་གི་རྒྱ་འཛོམས་ (APN) ཨིན། 

 



iii 
 

ཐྱིག་སམོ་ག་ིདཀར་ཆག། 

 

སྩོན་བཛདོ། ii 

ལྱིའུ་༡། ངོ་སོད། ༡ 

༡.༡     ངྩོ་སྩོད། ༡ 

༡.༢      ཚད་གཞྱི་དང་འཕྲུལ་ཆས་གདམ་ཁའྱི་ཐབས་ལམ། ༡ 

༡.༣ ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་ཀྱི་ཚད་གཞྱི། ༢ 

ལྱིའུ་ ༢། མོང་སྒར་གྱི་གནད་དོན་ཞྱིབ་འཇུག། ༨ 

༢.༡ སྱིར་བཏང་གྱི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བརྡ་དོན། ༨ 

༢.༢ སྱིར་བཏང་གྱི་ གདམ་ཁ་བརྐྱབ་བརྐྱབ་པའྱི་ཁོམ་ མོང་སྒར་གྱི་ཀྱི་བརྡ་དོན། ༨ 

༢.༣ ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང། ༡༠ 

༢.༤     མོང་སྒར་ཁོམ་ཁ་ལས་ ཕྱགས་སྱིགས་ མང་ཉུང་དང་འགྲུབ་ཚུལ། ༡༣ 

༢.༥ གདོང་ལེན། ༡༤ 

༢.༦ གོ་སབས། ༡༦ 

ལྱིའུ་ ༣། མོང་སྒར་ལུ་ ཚད་གཞྱི་དང་འཕྲུལ་རྱིག་གདམ་ཁ། ༡༧ 

༣.༡ གདམ་ཁ་བརྐྱབ་རྐྱབ་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་ཚད་གཞྱི། ༡༧ 

༣.༢ ས་གནས་ཀྱི་ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་གཙོ་རྱིམ། ༢༡ 

ལྱིའུ་ ༤། མཇུག་བསྡུ་དང་ རྒྱབ་སོན་ངོ་སོར། ༢༣ 

རྒྱབ་རྟན་དཔེ་དེབ།                 ༢༥ 



iv 
 

                                                          ཐྱིག་སམོ་གྱི་ཐ་ོཡྱིག། 

ཐྱིག་སོམ ༡.   ཕྱགས་སྱིགས་ལས་སོད་དང་ལག་ལེན་ཐབས་ལམ་སྱི་ཚད་གཞྱི། ༣ 

ཐྱིག་སོམ ༢.  ཚད་གཞྱི་གྱི་ ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་ལས་སོད་དང་ལག་ལེན་ཐབས་ལམ་ལུ་ ཕན་གནོད་
དང་ཤན་ཞུགས། ༧ 

ཐྱིག་སོམ ༣.    ཕྱགས་སྱིགས་མ་དབེ་བའྱི་རྒྱུ་སར་རེད་ཐབས་ལམ་དང་ འཕྲུལ་རྱིག་བརྟག་བཞྱིབ། ༡༩ 

ཐྱིག་སོམ ༤.    དབེ་བའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་ཀྱི་རྒྱུ་སར་རེད་ཐབས་ལམ་དང་ འཕྲུལ་རྱིག་བརྟག་བཞྱིབ། ༢༠ 

 

འདྲ་རྱིས་གྱི་ཐ་ོཡྱིག། 
འདྲ་རྱིས ༡. ཀ། མོང་སྒར་ཁོམ་དང་ ཁ། མོང་སྒར་ཁོམ་གྱི་བདག་སོང་ས་ཁོངས་དྲུག་སོན་པའྱི་མོང་སྒར་རོང་
ཁག་གྱི་སབ་ཁ། 

༡༠ 

འདྲ་རྱིས་ ༢.  ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་ལག་ལེན་གྱི་བཅུད་དོན། ༡༣ 

འདྲ་རྱིས་ ༣.   མོང་སྒར་ཁོམ་ལུ་ ཕྱགས་སྱིགས་འགྲུབ་ཚུལ། ༡༤ 

འདྲ་རྱིས་ ༤.   ད་ལོ་ཡོད་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་གདོང་ལེན། ༡༥ 

འདྲ་རྱིས ༥.    ཡུན་བརྟན་གྱི་ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་། ༡༧ 

འདྲ་རྱིས་ ༦.    ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་ཐབས་ལམ་གདམ་ཁ།            ༢༢ 

འདྲ་རྱིས་ ༧.    གོས་ཐག་གཅད་ནྱིའྱི་གོ་རྱིམ།            ༢༣ 

འདྲ་རྱིས་ ༨.    གོས་འཆར་ཕུལ་བའྱི་ཡུན་བརྟན་གྱི་ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་ཐབས་རྱིག ༢༤ 
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ལྱིའུ་དང་པ། ང་ོསདོ། 
 

༡.༡     ང་ོསདོ། 

གཞུང་གྱི  ་གནས་ཚད་ག་རའྱི་ནང་ལུ་ ནུས་པ་ཆུང་བའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་དང་འབེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་ 
མྱི་སེ་དཔལ་སོར་དང་རང་བཞྱིན་གནས་སངས་ལུ་ཚ་གང་གཅྱིག་ལུ་འགྱུར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྱིན། མྱི་རོབས་ཡར་སེང་མགོགས་དྲགས་
འབད་འགོ་མྱི་དང་ ཁོམ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ དེ་ལས་འཚོ་བའྱི་གནས་སངས་འགྱུར་བའྱི་དུས་ལུ་ མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འགྱུར་ཁྱད་འདྱི་
སེ་ལྡན་གནས་སངས་རྱིམ་ལུགས་ཉམས་པའྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ང་ོམ་ཅྱིག་ཨྱིནམ་དང་ དེ་གྱིས་ སེ་ལྡན་རྱིགས་ལུ་ཕན་གནོད་བྱུང་སེ་
ཡོདཔ་ཨྱིན། ཕྱགས་སྱིགས་འདྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་གནད་དོན་ངོ་མ་ཅྱིག་ཨྱིན་རུང་ ཡར་རྒྱས་འགོ་བའྱི་བསྒང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ 
ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་དང་བཟོ་འདོན་ དེ་ལས་འགྱུར་ཁྱད་ཚུ་ལག་ལེན་ཚུལ་བཞྱིན་འཐབ་ཚུགས་པའྱི་ནུས་ཚད་དང་
ལོགས་གྲུབ་ དེ་ལས་རྱིག་པ་ཚུ་མདེཔ་ལས་བརྟེན་ གདོང་ལེན་སོམ་སེ་འབྱུང་སེ་ཡོད། 

དེ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་འོད་ལྡན་སེ་འབད་ཐབས་ལུ་ ལས་སེ་ཚུ་འབལེ་གཏོགས་འབད་ད་ེ 
མཉམ་འབེལ་དང་མྱི་སེའྱི་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ འཛིན་སོང་དང་ གཞུང་སོང་ཐབས་ལམ་ཚུ་བྱིན་དགོཔ་འདྱི་
གལ་ཆེ། 

ཐོན་སེད་ལེགས་ཤོམ་སེ་སོད་ནྱི་འདྱི་ སེ་དངོས་རྱིག་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དྲགས་ཤོ་ཅྱིག་
ཨྱིན། རུས་བཏུབ་མྱི་དང་ བསར་བཅོས་འབད་བཏུབ་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་མང་ཤོ་ཅྱིག་ནུས་རས་ རང་བཞྱིན་རྒྱུ་ཆ་དང་ཞོར་
ཐོན་དངོས་པོ་འབད་ལག་ལནེ་འཐབ་བཏུབ། དེ་འབདཝ་ལས་ འཛིན་སོང་གྲུབ་འབས་ལེགས་ཤོམ་འཐོན་ནྱི་དང་ ཕྱགས་
སྱིགས་ལ་རྟོག་དང་དབེ་ཞྱིབ་གྱི་ལམ་ལུགས་གྱི་དོན་ལུ་ ཕྱགས་སྱིགས་ཚུ་འོས་ལྡན་ཅན་གྱི་འཕྲུལ་རྱིག་གྱིས་འཛིན་སོང་འབད་
ནྱི་འདྱི་གནམ་མེད་ས་མེད་ཁག་ཆེ། ཕྱགས་སྱིགས་ལ་རྟོག་དང་དབེ་ཞྱིབ་གྱི་ལམ་ལུགས་ནང་ལས་ གཅྱིག་བསྱིལ་གྱི་ཕྱགས་
སྱིགས་འཛིན་སོང་ཐབས་ལམ་འདྱི་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དང་ཐོན་སེད་འོས་ལྡན་ཅན་སེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནྱི་འདྱི་གལ་ཆེ། 

ལམ་སོན་འདྱི་གྱི་དམྱིགས་དོན་ངོ་མ་རང་ ས་གནས་ཀྱི་དབང་འཛིན་ཚུ་ལུ་ ས་གནས་དང་འཁྱིལ་བའྱི་ཡུན་བརྟན་
གྱི་ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་དང་ལེན་འབད་ནྱི་ནང་ལུ་ གོས་ཐག་གཅད་ནྱི་ལུ་ཐབས་ལམ་བྱིནམ་ཨྱིན། ཚད་གཞྱི་དང་འཕྲུལ་
ཆས་གདམ་ཁའྱི་དཔེ་ཚུ་  མོང་སྒར་རོང་ཁག་གྱི་ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་ལུ་བྱིན་ཏ་ེཡོད། 

 

༡.༢ ཚད་གཞྱི་དང་འཕྲུལ་ཆས་གདམ་ཁའྱི་ཐབས་ལམ།         

ད་ལོའྱི་ས་གནས་ཀྱི་ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་ཀྱི་གནས་སངས་འདྱི་ ལེགས་ཤོམ་སེ་ཧ་གོ་དགཔོ་འདྱི་གནམ་མེད་ས་
མེད་ཁག་ཆེ། དེ་འབད་ནྱི་འདྱི་གྱིས་ འགོ་བཙུགས་མཚམས་ཀྱི་གནས་སྡུད་བསྡུ་ལེན་འབད་དགོཔ་ཨྱིན། འགོ་བཙུགས་མཚམས་
ཀྱི་གནས་སྡུད་བསྡུ་ལེན་ནང་ལུ་ ཕྱགས་སྱིགས་བཟོ་འདོན་དང་བསེ་སོར་ གཙུག་སེའྱི་འཆར་བཀོད་དང་འཕྲུལ་རྱིག་ དེ་ལས་
རྱིག་རྩལ་དང་དངུལ་འབེལ་གྱི་འཐོན་སེད་ ལས་སེ་ཚུའྱི་གལ་བཏོགས་དང་སྱིད་རྒྱུས་དང་ཁྱིམས་ལུགས་ཚུ་ཚང་དགོཔ་ཨྱིན། 
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འགོ་བཙུགས་མཚམས་ཀྱི་གནས་སྡུད་དང་ཅྱིག་ཁར་ གདངོ་ལནེ་དང་གོ་སབས་ཚུ་དངོས་སུ་སོན་ཏེ་ འོས་ལྡན་གྱི་
ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡང་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས། ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡང་ འཕྲུལ་རྱིག་དང་འཛིན་སོང་ཀྱི་གདམ་ཁ་གཉྱིས་ཆ་རང་
ཚུདཔ་ཨྱིན། འཛིན་སོང་ཀྱི་གདམ་ཁ་ནང་ལུ་ ༣Rs ཐབས་ལམ་ མྱི་མང་དང་སྒེར་སེ་མཉམ་འབེལ་ གོ་རྟོགས་སྐུལ་བསགས་ 
ཤེས་རྱིག་དང་སོང་བརྡར་ དེ་ལས་དཔར་འབོར་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨྱིན། 

འཐོན་སེད་ཉོ་སོད་ཀྱི་དཔེ་རྱིས་འགྱུར་བ་འགོ་མྱི་དང་དཔལ་འབོར་ཡར་དྲགས་འགོ་བཞྱིན་ཡོདཔ་ལས་ འཐོན་སེད་
ཚུ་མར་ཕབ་གཏང་ནྱི་དང་སར་སོད་འབད་དགོཔ་འདྱི་ག་ནྱི་བ་གལ་ཆེ། ལྷག་པར་དུ་ ཕྱགས་སྱིགས་ཚུ་ མལ་ལུད་ནུས་རས་
དང་མེ་རླུང་གྱི་ཐོག་ལས་ འཐནོ་སེད་ལུ་འགྱུར་ཚུགས། བར་བཀག་འདྱི་གྱིས་ ཕྱགས་སྱིགས་བཀོ་ནྱི་མར་་ཕབ་འབད་དེ་ 
ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་ནང་ལུ་ ཕྱགས་སྱིགས་བཀོ་ནྱི་འདྱི་གདམ་ཁ་ཉུང་སུ་ཅྱིག་ལུ་བཟོ་ཚུགས། 

ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་འབད་ནྱིའྱི་ཐབས་ལམ་ལེ་ཤ་རང་འོང་སྱིད་ནྱི་ཨྱིན་རུང་ གདམ་ཁ་ག་ར་ལག་ལེན་འཐབ་ནྱིའྱི་
དོན་ལུ་འོད་ལྡན་ཅྱིག་མྱི་འོང་། དེ་འབདཝ་ལས་ ཐབས་ལམ་རེ་རེ་བཞྱིན་ འོག་ལུ་མཁོད་དེ་ཡོད་པའྱི་ཐྱིག་སོམ་ནང་གྱི་ཚད་
གཞྱི་དང་ས་གནས་ཀྱི་གནས་སངས་དང་འཁྱིལ་ཏ་ེ  བརྟག་ཞྱིབ་འབད་དགོཔ་ཨྱིན། ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་འདྱི་ ཁོམ་
ཚོགས་སོ་སོའྱི་ ཕྱགས་སྱིགས་ཀྱི་གནས་སངས་དང་འཁྱིལ་ཏ་ེ མཁས་རྱིག་དང་ཡོན་ཏན་ས་མང་ལྡནམ་ཅྱིག་ཨྱིན། དེ་འབདཝ་
ལས་ ལམ་སོན་འདྱི་ནང་ལུ་ ལག་ལེན་དང་ཐབས་རྱིག་ལྷམ་པ་བརྒྱད་ཀྱི་འཛིན་སོང་ཚད་གཞྱི་གྱི་གཞྱི་རྩ་༡༢་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་
ཨྱིན། ཚད་གཞྱི་༡༢ ཚུ་ཡང་ འཕྲུལ་རྱིག་ཡར་དྲགས། ཕྱགས་སྱིགས་ཀྱི་དབེ་བ། ལག་ལེན་གྱི་རྒྱ་ཚད། མཐར་འཁྱོལ་རྒྱུ་རྐྱེན། ཐོན་
དངོས། མ་རྩ་བཙུགས་བཞག། ལག་ལེན་རྱིན་ངོ་། ས་ཆའྱི་དགོས་མཁོ། དགོས་མཁོའྱི་ལག་ལེན་གྱི་རྱིག་རྩལ། མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕན་
གནོད། དེ་ལས་ བཟའ་འཐུང༌དང་ནུས་རས་ཀྱི་བཏེག་གསོ་ཚུ་ཨྱིན། ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་ལས་སོད་ ཁ་བརྒྱད་དང་ལག་
ལེན་ཐབས་ཤེས་ནང་ལུ་ མལ་ལུད་བཟོ་ནྱི། སོག་རླུང་མེད་པའྱི་ཟས་བཞུ་ནྱི། འཕྲུལ་གྱི་ཐོག་ལས་སེ་ལྡན་གྱི་སྨན་བཅོས་འབད་
ནྱི། ཕྱགས་སྱིགས་བཀོ་ས། མེར་བསེག་དང་བུད་རས་ཚུ་ཚུདཔ་ཨྱིན། བརྟག་ཞྱིབ་འབད་ཚར་ཞྱིནམ་ལས་འོས་ལྡན་གྱི་ཐབས་
ལམ་ལུ་གོས་ཐག་གཅད་ཚུགས། 
 

༡.༣ ཕྱགས་སྱིགས་འཛནི་སངོ་ཀྱི་ཚད་གཞྱི། 

ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་འབད་ནྱིའྱི་དོན་ལུ་ ཚད་གཞྱི་ ༡༢ ལས་སོད་བརྒྱད་དང་ ལག་ལེན་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་
ལས་ ཐྱིག་སོམ་ ༡ པ་ནང་ལུ་སནོ་ཏེ་ཡོད། ཐྱིག་སོམ་འདྱི་གྱིས་ རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁོམ་ཚོགས་ནང་ལས་ཕར་ ཕྱགས་སྱིགས་ལག་ལེན་
ཐབས་ལྡན་གྱི་ མཐོང་སང་འགམེས་སོན་འབདཝ་ཨྱིན། ཨྱིན་རུང་ དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ ས་གནས་གཅྱིག་གྱི་ཚད་གཞྱི་གདམ་
ཁ་བརྐྱབ་ད་ ཁལ་ཚན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ། ཐྱིག་སོམ་ ༢ པ་གྱིས་ ཁལ་ཚན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཐོག་ལས་ 
ཚད་གཞྱི་ ༡༢ དང་ཐབས་ཤེས་ ༨ ཕྱགས་སྱིགས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་སོནམ་ཨྱིན།  

ཁོམ་ཚོགས་དང་མྱི་སེ་ར་ེརེ་བཞྱིན་ནང་ལུ་ གཞྱི་བཙུགས་འབད་ནྱིའྱི་འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ཕྱགས་སྱིགས་ལས་སོད་
དང་ལག་ལེན་ངོས་འཛནི་གྱི་དནོ་ལུ་ འགན་ཁག་ཕོག་མྱིའྱི་དབང་འཛིན་ཚུ་ལུ་ ཕྱགས་སྱིགས་ལག་ལེན་ཐབས་ཤེས་ག་འདྱི་
གཞྱི་བཙུགས་འབད་ནྱི་ཨྱིན་ནའྱི་སོར་ལས་ གོས་ཐག་གཅད་ནྱིའྱི་དོན་ལུ་ ཐྱིག་སོམ་ དང་པ་དང་གཉྱིས་པ་འདྱི་ གོས་ཐག་
གཅད་པའྱི་ལག་ཆ་བཟུམ་ཅྱིག་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
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ཐྱིག་སམོ་ ༡.  ཕྱགས་སྱིགས་ལས་སདོ་དང་ལག་ལནེ་ཐབས་ཤསེ་ཀྱི་ཚད་གཞྱི།  

ཚད་གཞྱི། 

ཕྱགས་སྱིགས་འཛནི་སངོས་ལས་སདོ་དང་ལག་ལནེ་ཐབས་ལམ། 
   

མལ་ལུད སགོ་རླུང་མདེ་པའྱི་
ཟས་བཞུ་ནྱི། 

MBT       ཕྱགས་སྱིགས་བཀ་ོས།     མ་ེསགེ།         RDF or 
SRF      

དྲདོ་མཐ་ོདྲགས་ཀྱིས་རུལ་ནྱི། རླུང་ལུ་བསྒྱུར་ནྱི། 

༡. འཕྲུལ་རྱིག རྒྱ་ཆ་ེདྲགས་སེ་ལག་
ལེན་འཐབ་ཡོདཔ། 

རྒྱ་ཆ་ེདྲགས་སེ་ལག་
ལེན་འཐབ་ཡོདཔ། 

ཡར་རྒྱས་འག་ོབའྱི་རྒྱལ་
ཁབ་ཚུ་ནང་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་
སེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ། 

རྒྱ་ཆ་ེདྲགས་སེ་ལག་
ལེན་འཐབ་ཡོདཔ། 
དམྱིགས་གསལ་གྱི་
ཡར་རྒྱས་འག་ོབའྱི་
རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་། 

ཡར་རྒྱས་འག་ོབའྱི་
རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ རྒྱ་ཆ་ེ
དྲགས་སེ་ལག་ལནེ་
འཐབ་ཡོདཔ 

རྒྱ་ཆ་ེདྲགས་
སེ་ལག་ལེན་
འཐབ་
ཡོདཔ། 

ཡར་རྒྱས་འག་ོབའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་
ནང་ཁྱབ་ཆེཝ་འབད་ལག་ལེན་
འཐབ་ཡོདཔ། 

ཡར་རྒྱས་འག་ོབའྱི་རྒྱལ་ཁབ་
ཚུ་ནང་ཁྱབ་ཆེཝ་འབད་
ལག་ལནེ་འཐབ་ཡོདཔ། 

༢. ཕྱགས་སྱིགས་ཀྱི་དབ་ེ
བ། 

དབེ་བའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་
ཕྱགས་སྱིགས། རྒྱུ་ས་ཀྲག་
ཀྲ། ཤྱིང་ལ་བུ། 

དབེ་བའྱི་རང་
བཞྱིན་གྱི་ཕྱགས་
སྱིགས། མྱི་དང་
སེམས་ཅན་གྱི་ཨ་ཝ། 
འདམ་རབ། ས་ཀྲག་
ཀྲ་མེནམ། 

 

མ་དབེ་བའྱི་ཕྱགས་སྱིགས། 
གནོད་ཉེན་ཅན་མེནམ། 

མ་དབེ་བའྱི་ཕྱགས་
སྱིགས། གནོད་ཉེན་
དང་འབུ་ཉེན་ཅན་
མེནམ།  

 

མ་དབེ་བའྱི་ཕྱགས་
སྱིགས། 

མ་དབེ་བའྱི་
ཕྱགས་
སྱིགས། 
གནོད་ཉེན་
དང་འབུ་
ཉེན་ཅན་
མེནམ།  

 

དམྱིགས་གསལ་གྱི་སར་སོད་
འབད་བཏུབ་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས། 
ཆུ་ཤོག་ལ་བུ། 

ཧེ་མ་ལས་བཟོ་སོར་འབད་
འབདཝ། 

༣. འསོ་ལྡན་གྱི་རྒྱ་ཚད། རྒྱ་ཚད་ཆུང་ཀུ། ཁྱྱིམ་
ནང་གྱི། རྡ་ོཆལ། 
རྒྱ་ཚད་སོམ། མྱི་
སེ༔འགྱུར་མདེ་རྩགེས་
རྩེགསཔ། ཧོད་ཆས་ནང་། 

རྒྱ་ཚད་ཆུང་ཀུ། ཞྱིང་
ཁའྱི་མལ་ལུད། 
རྒྱ་ཚད་སོམ: མྱི་
སེའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་
ཕྱགས་སྱིགས། 

རྒྱ་ཚད་སོམ: མྱི་སེ། རྒྱ་ཚད་སོམ: མྱི་སེ། 
ཁོམ་ཚགོས། 

རྒྱ་ཚད་སོམ: མྱི་སེ། 
ཁོམ་ཚགོས། 

རྒྱ་ཚད་སོམ: 
མྱི་སེ། ཁོམ་
ཚོགས། 

རྒྱ་ཚད་སོམ: མྱི་སེ། ཁོམ་ཚོགས།  

༤. མཐར་འཁྱལོ་གྱི་
གནས་སངས། 

 དྲོད་ཤུག་ ཚོར་ 
ཤུགས་ཅན། དུས་ཡུན་
མངམ། དྲྱིམ་ཚད་འཛིན། 
རྒྱུ་གཙང་བ་དང་ལྡནམ། 
བཙོག་གྱིབ་ཚོར་ 
ཤུགས་ཐབས་ཤེས། 

 

གཙང་བ། རྒྱུ་རྱིགས་
མཐུནམ། རྒྱུ་རྱིམ་
མཐུན། བ་རྱིམ་ཚད་
འཛིན་ལེགས་ཤམོ། 

གཙང་བ། རྒྱུ་རྱིགས་
མཐུནམ་དང་རྱིམ་ 
མཐུནམ། བ་རྱིམ་ཚད་
འཛིན་ལེགས་ཤམོ། 

གཙང་བ། རྒྱུ་རྱིགས་
མཐུནམ་དང་རྱིམ་ 
མཐུནམ། བ་རྱིམ་ཚད་
འཛིན་ལེགས་ཤམོ 
(བཙོག་ཆུ། རས་
རངས་དང་བཙོག་
གྱིབ) 

རྒྱུ་རྱིགས་མཐུནམ་དང་
རྱིམ་མཐུན། བ་རྱིམ་
ཚད་འཛིན་ལེགས་ཤམོ 
(འཚིག་རངསདང་ཆུ་
རླུང) 

རྒྱུ་སྒྲུབ་
རྱིགས་
མཐུནམ་
དང་རྱིམ་
མཐུན། བ་
རྱིམ་ཚད་
འཛིན་
ལེགས་ཤོམ། 

རྒྱུ་སྒྲུབ་རྱིགས་མཐུནམ་དང་རྱིམ་
མཐུན། བ་རྱིམ་ཚད་འཛིན་ལེགས་
ཤོམ། 

རྒྱུ་སྒྲུབ་རྱིགས་མཐུནམ་དང་
རྱིམ་མཐུན། བ་རྱིམ་ཚད་
འཛིན་ལེགས་ཤམོ། (འཚིག་
རངསདང་ཆུ་རླུང) 
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༥. རྒྱུ་འཐནོ་དངསོ། མལ་ལུད་བཟུམ། མལ་ལུད་བཟུམ། 
བཅད་ནུས་ཉུང་སུ་
ཡོད་མྱི། RDF; 
དྲོད། 

མལ་ལུད་བཟུམ། བཅད་
ནུས་ཉུང་སུ་ཡོད་མྱི། RDF 
or SRF; དྲོད། 

མེ་རླུང་། དྲོད། RDF སྣུམ་བཟུམ་མའྱི་རྒྱུ། དྲོད། 

༦. མ་རྩ་བཙུགས་ བཞག 
 

སོག་མ་སམ གྱི་ཐབས་
ཤེས་ལུ་ཉུང་སུ། ཧོད་
ནང་ན་གྱི་ཐབས་ཤེེས་
ལུ་མངམ། 

མཐ་ོདྲགས། དམའ་ཤོ། རན་ཏོག་ཏོ། མཐོ་དྲགས། རན་ཏོག་ཏོ། མཐོ་དྲགས། མཐོ་དྲགས། 

༧. གཡགོ་བཀལོ་གླ། སོག་མ་སམ གྱི་ཐབས་
ཤེས་ལུ་རན་ཏོག་ཏོ། 
ཧོད་ནང་ན་གྱི་ཐབས་
ཤེེས་ལུ་མངམ། 

ལག་ཐགོ་གྱི་ལམ་
ལུགས་ལུ་ རན་ཏོག་
ཏོ། རང་འགུལ་གྱི་ 
ལམ་ལུགས་ལུ་ མཐ་ོ
དྲགས། 

རན་ཏོག་ཏོ། རན་ཏོག་ཏོ། མཐོ་དྲགས། རན་ཏོག་ཏོ། མཐོ་དྲགས། མཐོ་དྲགས། 

༨. ས་ཆའྱི་དགསོ་མཁ།ོ སོག་མ་སམ གྱི་ཐབས་
ཤེས་ལུ་རན་ཏོག་ཏོ། 
ཧོད་ནང་ན་གྱི་ཐབས་
ཤེེས་ལུ་ དམའ་ཤོ། 

དམའ་ཤོ། མཐོ་དྲགས། རན་ཏོག་ཏོ། དམའ་ཤོ། དམའ་ཤོ། དམའ་ཤོ། དམའ་ཤོ། 

༩. དགསོ་མཁའོྱི་རྱིག་
རྩལ། 

འཕྲུལ་རྱིག་གྱི་རྱིག་རྩལ་
དག;ོ ཧོད་ནང་ན་གྱི་
ཐབས་ཤེས་བཟུམ་ལུ་
སོང་བརྡར་དག ོ

འཕྲུལ་རྱིག་གྱི་རྱིག་
རྩལ་དག;ོ སོང་
བརྡར་དག ོ

འཕྲུལ་རྱིག་གྱི་རྱིག་རྩལ་
དག;ོ སོང་བརྡར་དག ོ

འཕྲུལ་རྱིག་གྱི་རྱིག་
རྩལ་དག;ོ སོང་བརྡར་
དག ོ

འཕྲུལ་རྱིག་གྱི་རྱིག་
རྩལ་དག;ོ སོང་བརྡར་
དག ོ

འཕྲུལ་རྱིག་
གྱི་རྱིག་རྩལ་
དག;ོ སོང་
བརྡར་དག ོ

འཕྲུལ་རྱིག་གྱི་རྱིག་རྩལ་དགོ; 
སོང་བརྡར་དག ོ

འཕྲུལ་རྱིག་གྱི་རྱིག་རྩལ་དག;ོ 
སོང་བརྡར་དག ོ

༡༠. འབྱུང་འསོ་ཀྱི་  
ཕན་གནདོ། 

དྲྱིམ་དང་འབུཔ་གྱི་
དཀའ་ངལ། 

རས་རངས་འཛག་
ཐོན་གྱི་དཀའ་ངལ། 

དྲྱིམ་དང་འབུཔ་གྱི་དཀའ་
ངལ། 

དྲྱིམ་དང་འབུཔ་གྱི་
དཀའ་ངལ། མཆཝེ་
ཅནམ། རས་རངས། 
བཙོག་ཆུ་འཛག་ཐོན་
དང་ སར་བཟོའྱི་རྒྱུ་
སར་རེད་ཉུང་སུ། མེ། 

འཚིག་རངསདང་ཆུ་
རླུང༌གྱིཙོག་གྱིབ། དུག་
ཅན་ཐནོ་རླུང་། 

 

ངེས་མེད་ཚ་
དྲོད། 

གཡོག་བཀོལ་གྱི་སབས་སུ་ ནུས་
རས་མངམ་རོགས་ནྱི། སད་དང་
རླུང་གྱི་བཙོག་གྱིབ། 

གཡོག་བཀོལ་གྱི་སབས་སུ་ 
ནུས་རས་མངམ་རོགས་ནྱི། 
སད་དང་རླུང་གྱི་བཙགོ་གྱིབ། 

༡༡. ནུས་རས་ཀྱི་ཉནེ་
སྲུང་ལུ་བཏགེ་གས།ོ 

ག་ཅྱི་ཡང་མདེ། མ་ེརླུང་ལས་ནུས་
རས་བཟོ་ནྱི། 

RDF ལས་ནུས་རས། མ་ེ
འབར་མྱི་ད་ེལས་ནུས་རས་
བཟོ་ནྱི། 

མེ་རླུང་ལས་ནུས་རས་
བཟོ་ནྱི། 

དྲོད་ལས་ ནུས་རས་
བཟོ་ནྱི། 

RDF ལས་
ནུས་རས། 

ནུས་རས་བཟ་ོནྱི་དང་ སྣུམ་
བཟུམ་རྒྱུ་དངོས་གྱི་རྒྱུ་ཆ་སེ་ལག་
ལེན་འཐབ་ནྱི། 

དྲོད་ལས་ ནུས་རས་བཟ་ོནྱི། 

བཟའ་འཐུང་གྱི་ཉནེ་ ཞྱིང་ལའཱྱི་དནོ་ལས་ ཞྱིང་ལའཱྱི་དནོ་ལས་ ཞྱིང་ལའཱྱི་དནོ་ལས་ མལ་ ག་ཅྱི་ཡང་མདེ། ག་ཅྱི་ཡང་མདེ། ག་ཅྱི་ཡང་ ག་ཅྱི་ཡང་མདེ། ག་ཅྱི་ཡང་མདེ། 
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སྲུང་ལུ་བཏགེ་གས།ོ 
  

མལ་ལུད་སོ་ལག་ལེན་
འཐབ་ནྱི། 

མལ་ལུད་སོ་ལག་
ལེན་འཐབ་ནྱི། 

ལུད་སོ་ལག་ལེན་འཐབ་ནྱི། བཙོག་གྱིབ་མཐོ་
དྲགས། 

མེད། བཙོག་
གྱིབ་མཐ་ོ
དྲགས། 

1 Sharp, A. and Sang-Arun, J., 2012. A Guide for Sustainable Urban Organic Waste Management in Thailand: Combining Food, Energy,and Climate Co-Benefits, IGES Policy Report 2012-02, ISBN: 978-

4-88788-088-7. 
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ཕྱགས་སྱིགས་ལས་སོད་དང་ལག་ལེན་ཐབས་ཤེས་ལྷམ་པ་བརྒྱད་དེ་ ཡྱིག་ཐུང་ནང་ལུ་ T༡ ལས་ T༨ ཚུན་ཡོདཔ་
ཨྱིན། ཐབས་ཤེས་འདྱི་ཚུ་ ཚད་གཞྱི་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལུ་ཁལ་ཚན་འབད་དེ་ ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སངོ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལམ་
སོན་བཟུམ་ཅྱིག་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་སེ་ ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་བ་རྱིམ་ནུས་ཐོན་དང་ཡུན་བརྟན་སེ་བཟོ་ཚུགས། 

ཚད་གཞྱི་རེ་རེ་བཞྱིན་གྱི་ གནས་རྱིམ་གྱི་ཕན་གནོད་དང་ཤན་ཞུགས་འདྱི་ ལས་སོད་དང་ལག་ལནེ་ཐབས་ཤེས་རེ་རེ་
བཞྱིན་གྱི་ ངེ་གསལ་ཅན་གྱི་ཚད་གཞྱི་ལུ་ག་ད་ེསེ་ཕན་གནོད་བྱུང་མྱི་བྱུང་ཐོག་ལས་ཐག་གཅདཔོ་ཨྱིན། ཕན་གནོད་ཚུ་ཨང་
གངས་ལུ་ཕབ་སེ་ ཚད་གཞྱི་གྱི་ལྱིད་ཚད་ཡང་ ‘༣’(ཤན་ཞུགས་ངེས་གཏན) ‘༢’ (བར་གནས་ཀྱི་ཤན་ཞུགས་སམཁྱད་པར་
མེདཔ) དང་ ‘༡’(ལོག་པའམ་གནོད་པའྱི་ཤན་ཞུགས)། ཨྱིན་རུང་ ཁལ་ཚན་ཀྱི་ཨང་གངས་ཚུ་ཡང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་
གནས་མོང་སྒར་ལུ་ གནད་དོན་ཞྱིབ་འཇུག་ནང་ལག་ལནེ་འཐབ་དོ་བཟུམ་སེ་ བརྟག་དཔད་འབད་མྱི་ཚུ་གྱིས་ སོམས་མཐུན་
སེ་བཟོ་ཚུགས། (ཁལ་ཚན་ ༡ ལས་ ༥ ཚུན)། 

ཐྱིག་སོམ་ ༢ པ་ནང་སན་འབུལ་འབད་ཡོདཔ་བཟུམ་སེ་ ཚད་གཞྱི་རེ་རེ་དང་ དེ་གྱི་ཁལ་ཚན་དང་སྟུན་ཏེ་རྱིན་ཐང་
སོད་དེ་ཡོད། འདྱི་གྱིས་ས༌གནས༌ཀྱི༌་དབང༌འཛིན༌ཚུ༌དང༌ཕྱགས༌སྱིགས༌འཛིན༌སོང༌གོམས༌འདྲྱིས༌འབད༌མྱི༌ཚུ༌ལུ༌ 
ས༌གནས༌དང༌འཁྱིལ༌བའྱི༌ འོས༌ལྡན༌གྱི༌ཕྱགས༌སྱིགས༌ལག༌ལེན༌ཐབས༌ལམ༌ཚུ༌ངོས་འཛིན་འབད་ནྱི༌ལུ༌རྒྱབ༌སོར༌འབདཝ༌ཨྱིན། 

དེ༌འབདཝ༌ལས་ ཕྱགས༌སྱིགས༌འཛིན༌སོང༌ལམ༌ལུགས༌ངེས་བརྟན་དང༌ནུས་ཐོན༌ཅན༌བཟོ༌ནྱིའྱི༌དོན༌ལས༌ འགན་
ཁག་ཕོག་མྱི་དབང་འཛིན་ཚུ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ལས་སེ་ཚུ་ མཉམ་འབེལ་འབད་དེ་ ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་ཀྱི་ཚད་
གཞྱི་ ལས་སོད་དམ་ལག་ལེན་ཐབས་ཤེས་ དེ་ལས་ཁལ་ཚན་ག་འདྱི་ལག་ལེན་འཐབ་ནྱི་ཨྱིན་ན་གོས་ཐག་མ་གཅད་པའྱི་ཧེ་མ་ 
རྒྱུ་རྐྱེན་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏ་ོཚུ་བསམ་ཞྱིབ་འབད་ནྱི་འདྱི་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སེ་རང་གལ་ཆེཝ་ཨྱིན། གོང་ལུ་འཁོད་དེ་ཡོད་མྱི་གྱིས་ འོས་
འབབ་ལྡན་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་ལས་སོད་དང་ ལག་ལནེ་ཐབས་ཤེས་གདམ་ཁའྱི་གཞྱི་རྟེན་ལམ་སོན་ཚུ་བྱིནམ་ཨྱིན། 

འོས་འབབ་ལྡན་པའྱི་འཕྲུལ་རྱིག་གདམ་ཁའྱི་ཐོག་ཁར་ ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སེ་འགོ་ཐབས་
ལུ་ རྒྱུ་རྐྱེན་གཞན་ཡང་ཡོདཔ་ཨྱིན། མྱི་སེ་ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་ཀྱི་དོན་ལུ་ དབུ་ཁྱིད༌ལགེས་ཤོམ་དང་འཛིན་སོང་དྭངས་
གསལ་ཅན། ལས་སེ་ཚུའྱི་ལཱ་འགན་དང་འགན་ཁྱི་གསལ་ཏོག་ཏོ་ ས་གནས་དེ་ནང་སོད་མྱི་ཚུའྱི་སོད་ལམ་ལེགས་ཤོམ་དགོཔ་
དང་ ས་གནས་དང་འཁྱིལ་བའྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ཡང་ཁག་ཆེཝ་ཨྱིན། 
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ཐྱིག་སོམ ༢. ཚད་གཞྱི་གྱི་ ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་ལས་སོད་དང་ལག་ལེན་ཐབས་ལམ་ལུ་ ཕན་གནོད་དང་ཤན་
ཞུགས། 

ཚད་གཞྱི། T༡ T༢ T༣ T༤ T༥ T༦ T༧ T༨ 
(༡) ཕྱགས་སྱིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།         

- རང་བཞྱིན་ནམ་རུས་བཏུབ། ༣ ༣ ༣ ༢ ༡ ༢ ༡ ༡ 
- སར་སོད་འབད་བཏུབ། ༡ ༡ ༢ ༡ ༢ ༢ ༣ ༣ 
- ཕྱགས་སྱིགས་ས་བསེས་བསེཔ། ༡ ༡ ༡ ༢ ༢ ༡ ༡ ༡ 

(༢) ཕྱགས་སྱིགས་ཀྱི་ཚད།         
- ཉུང་སུ། ཁྱྱིམ་ནང་དང་ མྱི་སེ་ཆུང་ཀུའྱི་གནས་རྱིམ་ཚུན། ༣ ༢ ༢ ༣ ༡ ༡ ༡ ༡ 
- བར་ན་སོརམ། མྱི་སེ་བར་ན་སོརམ་ལས་སོམ་གྱི་གནས་རྱིམ་

ཚུན། 
༣ ༣ ༣ ༣ ༣ ༣ ༣ ༣ 

- ཚད་སོམ། མྱི་སེ་སོམ་ལས་ཁོམ་ཚོགས་ཀྱི་གནས་རྱིམ་ཚུན། ༣ ༣ ༣ ༣ ༣ ༣ ༣ ༣ 
(༣) ཁྱིམས་མཐུན།         

- ས་གནས། ༣ ༣ ༣ ༣ ༣ ༣ ༣ ༣ 
- རྒྱལ་ཡོངས། ༣ ༣ ༣ ༣ ༣ ༣ ༣ ༣ 

(༤) ས་ཆ་དགོས་མཁོ།         
- ས་ཆ་རྒྱ་ཆུང་ཀུ། ༣ ༢ ༢ ༡ ༣ ༢ ༢ ༢ 
- ས་ཆ་རྒྱ་སོམ། ༣ ༣ ༣ ༣ ༣ ༣ ༣ ༣ 

(༥) ལས་སེ་མངམ་གྱི་གལ་གཏོགས།         
- མྱི་སེ། ༣ ༣ ༢ ༢ ༡ ༢ ༡ ༡ 
- སྒེར་གྱི་ཚོང་སེ། ༣ ༣ ༣ ༣ ༣ ༣ ༣ ༣ 

(༦) མྱི་མང་གྱིས་ངོས་ལེན་ཡོདཔ། ༢ ༢ ༢ ༡ ༡ ༢ ༢ ༢ 
(༧) མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕན་གནོད་ཡོདཔ་སྱིད་པ།         

- རང་བཞྱིན་གནས་སངས། ༢ ༢ ༢ ༡ ༢ ༢ ༢ ༢ 
- མྱི་སེ། ༢ ༢ ༢ ༡ ༢ ༢ ༢ ༢ 
- དཔལ་འབོར། ༣ ༢ ༢ ༡ ༡ ༡ ༡ ༡ 

(༨) འཐོན་ངོས་ལུ་མཁོ་མངག། ༣ ༣ ༢ ༡ ༣ ༢ ༣ ༣ 
(༩) འགོ་བཙུག་མ་རྩ་བཙུགས་བཞག། ༣ ༣ ༢ ༢ ༡ ༢ ༡ ༡ 
(༡༠) གཡོག་བཀོལ་རྱིན་ངོ་། ༣ ༣ ༢ ༢ ༡ ༢ ༡ ༡ 
(༡༡) རྱིམ་པ་ག་ར་ལུ་ དུས་ཚོད་འགོར་གོརཝ། ༢ ༢ ༢ ༡ ༣ ༣ ༣ ༣ 
(༡༢) ས་འཛིང་རོག་དྲགས། ༣ ༢ ༢ ༣ ༡ ༢ ༡ ༡ 
ཕྱགས་སྱིགས་ལག་ལེན་ཐབས་ལམ་རེ་རེ་བཞྱིན་གྱི་ཁལ་ཚན། ༥༥ ༥༡ ༤༨ ༤༢ ༤༣ ༤༦ ༤༣ ༤༣ 

ཕྱགས་སྱིགས་ལག་ལེན་ཐབས་ལམ༔ T༡=མལ་ལུད་བཟ་ོནྱི། T༢= AD, T༣ =MBT, T༤=, T༥=, T༦=RDF, 

T༧=Pyrolysis, T༨= Gasification 

ཚད་གཞྱི་རེ་རེ་གྱི་ཕན་གནོད་ཀྱི་ཤན་ཞུགས: ༣=ངེས་གཏན།, ༢=བར་གནས་སམ་མཁྱད་པར་མདེཔ།, ༡=ལོག་པ། 
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ལྱིའུ་ ༢། མངོ་སྒར་གྱི་གནད་དནོ་ཞྱིབ་འཇུག། 

 
༢.༡ སྱིར་བཏང་གྱི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བརྡ་དནོ། 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདྱི་ སོབས་ཚུད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཀུ་ ས་ཆ་གྱི་ཁྱབ་ཚད་༣༨༣༩༤km2 ཡོདཔ་དང་ ཤར་ལྷོ་དང་
བང་ལུ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་ རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་གཉྱིས་ཀྱིས་བསོར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྱིན། རྒྱལ་ཁབ་འདྱི་ རྒྱ་མཚ་ོགྱི་
མཐའ་མ་ལས་ མྱི་ཀྲར་༡༦༠་ལས་ ༧༥༠༠་གྱི་རྩྱི་ལུ་ གངས་རྱིའྱི་རཱ་བས་བསོར་ཏེ་ཡོད [༡]། 

 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་འཐོན་སེད་ཡོངས་འབོར་འདྱི་ གློག་མེ་འཕྲུལ་ཁང་དང་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལཱ་ལས་བརྟེན་བཟོཝ་

ཨྱིན། སྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལུ་ མྱི་རེའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་འཐོན་སེད་ཡོངས་འབོར་འདྱི་ US$ 2440 [༢] ཨྱིན་རུང་ ནམ་ཡང་བྱུང་མ་
མོང་བའྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕལེ་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་འཐོན་སེད་དང་རང་བཞྱིན་གནས་སངས་ལུ་ མྱི་མཐུན་པའྱི་
ཕན་གནོད་དང་བཅས་འབྱུང་ཡྱི། 

སྱི་ལོ་༢༠༡༤་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མྱི་རོབས་དེ་ ༧༤༥༡༥༣ [༣] ཨྱིནམ་དང་ ཁོམ་ཚོགས་ནང་མྱི་རོབས་གཅྱིག་སྤུང་དང་ 
དཔལ་འབོར་ཡར་དྲགས་ལས་བརྟེན་པའྱི་ ཉོ་སོད་ཀྱི་དཔེ་རྱིས་འགྱུར་བ་ལས་བརྟེན་ ད་རེས་ནངས་པ་ མྱི་སེའྱི་གདོང་ལེན་
འདྲ་མྱིན་ས་ཚོགས་འཐོན་ཏེ་ཡདོཔ་ཨྱིན། ཁོམ་ཚོགས་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ ཕྱགས་སྱིགས་ཡར་ཕར་འགོ་མྱི་འདྱི་ འབྲུག་གཞུང་ལུ་
གདོང་ལེན་ཚབས་ཆེན་ཅྱིག་ཨྱིན། 

འདས་པའྱི་ལོ་ཚུ་ནང་ འབྲུག་གཞུང་གྱིས་ གདོང་ལེན་འདྱི་ཚུ་བསེལ་ནྱིའྱི་དོན་ལུ་ གོ་སབས་དང་གདམ་ཁ་ཚུ་
འཚོལ་ཏེ་རང་ཡོདཔ་ཨྱིན། ཨྱིན་རུང་ འཐོན་སེད་ཀྱི་མཁོ་མངག་མང་པའྱི་གུ་ འཕྲུལ་རྱིག་གྱི་ནུས་ཚད་ ཚད་ཅྱིག་ལས་མེ་མྱི་
དེ་གྱིས་ གནས་སངས་སོ་དྲགས་འབད་འགོ་མྱི་དེ་ ཡར་དྲགས་བཏང་ནྱིའྱི་གོ་སབས་འདྱི་ག་ནྱི་བ་ཉུང་སུ་འབད་ཡོདཔ་
ཨྱིན།། སེ་ལྡན་གནས་སངས་རྱིམ་ལུགས་ཆག་ཉེན་ཅན་ས་ེཡོད་མྱི་འདྱི་གྱིས་ ཕྱགས་སྱིགས་བཀོ་སའྱི་ས་གོ་བཟ་ོནྱི་ལུ་ཡང་
གདོང་ལེན་བསེད་དེ་ཡོདཔ་ཨྱིན། ད་ལོ་ཚུན་ ཕྱགས་སྱིགས་འཛནི་སོང་ཀྱི་དོན་ལུ་ མྱི་མང་གལ་གཏོག་ཡང་ལེགས་ཤོམ་ཅྱིག་
མེདཔ་ཨྱིན། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་ཕྱདཔ་ད་ ང་བཅས་རའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་འཐོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་འདྱི་ འདྲོག་སྱི་སྱི་
ཅྱིག་མེན་རུང་ སའྱི་བཀོད་པ་གཟར་དྲགས་ལུ་ མྱི་རོབས་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་དང་ཁོམ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འགྱུར་བའྱི་ཐད་ཁར་ 
ཕྱགས་སྱིགས་འདྱི་གནད་དོན་འཚུབ་ཅན་ཅྱིག་ལུ་འག་ོསེ་ཡོད། 

 

༢.༢      སྱིར་བཏང་གྱི་ གདམ་ཁ་བརྐྱབ་བརྐྱབ་པའྱི་ཁམོ་ མངོ་སྒར་གྱི་ཀྱི་བརྡ་དནོ། 

འདྲ་རྱིས་ནང་ལུ་བཀོད་ཡདོ་པའྱི་མོང་སྒར་རོང་ཁག་འདྱི་ འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ ལྷོ་བང་མཚམས་ཐྱིག་
༢༧°༢༥’དང་ ཤར་ནུབ་མཚམས་ཐྱིག་༩༡°༢ [༤] ལུ་ཆགས་ཏ་ེཡོད། རོང་ཁག་འདྱི་གྱི་སྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་གྱི་མྱི་རོབས་གངས་ཁ་
འདྱི་  ༣༥༥༣༤ ཨྱིནམ་[༥] དང་ ས་ཆའྱི་ཁྱབ་ཚད་འདྱི་ ༡༩༤༠.༢༦sq.km [༤] དང་བཅས་ རྒྱ་མཚོའྱི་མཐའ་མ་ལས་ ས་
ཆའྱི་མཐོ་ཚད་མྱི་ཀྲར་ ༤༠༠ ལས་ ༤༠༠༠་ཚུན་གྱི་བར་ན་ཆགས་ཏེ་ཡོད། དེ་འབདཝ་ལས་ རོང་ཁག་འདྱི་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁ་
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ཐུག་འདྱི་ ཚ་དྲོད་དང་ལྡན་པའྱི་ཁར་ བང་ཕྱོགས་འདྱི་བསྱིལ་དྲོད་སོམ་ཏོག་ཏོ་སེ་ཡོདཔ་ཨྱིན། ནམ་བར་ལུ་དྲོད་དང་རོན་
གཤེར་ཅན་དང་ དགུན་འདྱི་བསྱིལ་ཏོང་ཏོ་ཨྱིན། མངོ་སྒར་ཁོམ་འདྱི་ རོང་ཁག་འདྱི་གྱི་ཚ་དྲདོ་དང་བསྱིལ་དྲོད་སོམ་ཏོག་ཏོ་
ཡོད་པའྱི་ས་ཆ་ཅྱིག་ལུ་ཆགས་ཏ་ེཡོདཔ་ཨྱིན། 

སྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལུ་ ཚ་དྲོད་ཆ་སོམས་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་འདྱི་ 15°C to 30°C དང་མཐོ་ཤོ་ ༢༦°C དང་དམའ་ཤ་ོ 
༨.༢°C ཨྱིནམ་[༦] དང་ ཆར་འབབ་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་ཡང་ སྱི་ཟླ་༦ པ་ལས་ ༩ པ་ཚུན་ ༡༠༠༠mm མཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་
ཨྱིན། ས་ཆ་ལ་ལུ་ཅྱིག་ནང་ལུ་ ཆར་འབབ་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་འདྱི་ ༧༨༠༠mm དང་བཅས་ རོན་གཤེར་མངམ་སེ་བཐོ་བཀོད་
འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨྱིན། 

མོང་སྒར་ཁོམ་འདྱི་ འདྲ་རྱིས་ནང་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་ གོང་སེའྱི་བདག་སོང་དང་འཛིན་སོང་གྱི་དོན་ལུ་ ས་ཆ་དྲུག་
ལུ་དབེ་སེ་ཡོད།  

༡.      ཁོམ་གྱི་ས་ཁོངས། (ཚོང་བསགས) ༤. ནཱ་གླྱིང་གྱི་ས་ཁོངས། 
༢.      ཀྲེའྱི་གླྱིང་གྱི་ས་ཁོངས།             ༥. བཀའ་གདམ་ས་ཁོངས།  
༣.      སྨན་ཁང་གྱི་ས་ཁོངས།             ༦. སང་ཤྱིང་པེཀ་ས་ཁོངས། 
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འདྲ་རྱིས ༡. ཀ། མོང་སྒར་ཁོམ་དང་ ཁ། མོང་སྒར་ཁོམ་གྱི་བདག་སོང་ས་ཁོངས་དྲུག་སོན་པའྱི་མོང་སྒར་རོང་

ཁག་གྱི་སབ་ཁ། 
 
 

༢.༣  ཕྱགས་སྱིགས་འཛནི་སངོ། 

ཀ། ཕྱགས་སྱིགས་བསྡུ་ལནེ་དང་སལེ་འདྲནེ། 
མོང་སྒར་ལུ་ ཕྱགས་སྱིགས་བསྡུ་ལེན་གྱི་ལམ་ལུགས་འདྱི་ཡང་ ཕྱགས་སྱིགས་བསྡུ་ལེན་འབད་མྱིའྱི་སྣུམ་འཁོར་

གཉྱིས་ཀྱིས་ ཁོམ་སེའྱི་ས་ཁངོས་སོ་སོ་ལས་ཕར་ ཕྱགས་སྱིགས་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབདཝ་ཨྱིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ཕྱགས་
སྱིགས་བསྡུ་ལེན་གྱི་ནུས་ཤུགས་འདྱི་ སྣུམ་འཁོར་གཉྱིས་ཀྱི་བོ་བདེ་ཧྱིང༌ལུ་རག་ལསཔ་ཨྱིན་མས། 

ད་ལོ་ཁོམ་སེ་གྱིས་ ཕྱགས་སྱིགས་བསྡུ་ལེན་གྱི་ལམ་ལུགས་ལྷམ་པ་གཉྱིས་སེ་ལག་ལེན་འཐབ་ད་ོཡདོཔ་མྱི་ཡང་། 

༡. ཁྱྱིམ་རྒྱུད་ད་ེཕྱགས་སྱིགས་བསྡུ་ལནེ། ཁྱྱིམ་ནང་སོད་མྱི་ཚུ་གྱིས་ ཁོང་རའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་འདྱི་ ཁྱྱིམ་རྒྱུད་དེ་
འོང་པའྱི་སྣུམ་འཁོར་གཉྱིས་ནང་ལུ་ བཀོཝ་ཨྱིན།  

༢. མྱི་སའེྱི་ཕྱགས་སྱིགས་བསྡུ་ལནེ། མྱི་ཚུ་གྱིས་ཕྱགས་སྱིགས་འདྱི་ ཁོམ་གྱི་ས་ཁོངས་སོ་སོ་ལས་ཕར་བཞག་སེ་
ཡོད་མྱི་ མྱི་སེའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་ཧདོ་ ནང་ལུ་བཀོཝ་ཨྱིན། ཕྱགས་སྱིགས་ཧོད་ཚུ་ ཤུལ་ལས་ ཁོམ་སེ་གྱིས་གོ་འདྲེན་ཐོག་
ལས་བཀོཝ་ཨྱིན། 

ཕྱགས་སྱིགས་མང་ཤོ་རང་ མ་དབེ་བ་ ག་ར་ས་བསེས་ཏ་ེབཞགཔ་ཨྱིན་མས། དེ་ལས་ཕྱགས་སྱིགས་འདྱི་ མོ་
སྒར་ཁོམ་ལས་རྒྱལ་པོའྱི་ཞྱིང་ལུ་ ཀྱི་ལོ་མྱི་ཀྲར་ ༣༠ གྱི་ས་ཁར་ཡོད་པའྱི་ ཕྱགས་སྱིགས་བཀོ་སའྱི་ས་ཁོངས་ལུ་སེལ་
འདྲེན་འབདཝ་ཨྱིན། རྒྱལ་པོའྱི་ཞྱིང་ཕྱགས་སྱིགས་བཀོ་སའྱི་ས་ཁོངས་ལུ་ སྒེར་གྱི་ལས་སེ་ ཝྱི་ཀཡེར་ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་
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སོང་ལས་སེ་གྱིས་ ལས་མྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ས་བསེས་ཏ་ེཡདོ་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་ནང་ལས་ སར་སོད་འབད་བཏུབ་
པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་ཚུ་དབེཝ་ཨྱིན། 

ཁ། ཕྱགས་སྱིགས་བཟ་ོའཐནོ་དང་ལག་ལནེ། 

 སོད་ཁང་གྱི་ལས་སེ། 
ཁྱྱིམ་ནང་སོད་མྱི་ལ་ལུ་གྱིས་ རུས་བཏུབ་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་འདྱི་ མལ་ལུད་བཟོ་ས་ེ ཁོང་རའྱི་སྡུམ་ར་ནང་

བླུགསཔ་ཨྱིན། ཁོམ་གྱི་ས་ཁོངས་དྲུག་ཡོད་པའྱི་ནང་ལས་ དེ་བཟུམ་མའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་མལ་ལུད་ལུ་བཟོ་མྱི་འདྱི་ ལང་
ཤྱིང་པེགས་དང་ཀྲེའྱི་གླྱིང་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་སོད་མྱི་ཚུ་གྱིས་འབདཝ་ཨྱིན། མོང་སྒར་ཁོམ་ཁར་ ཚོང་འབེལ་གྱི་གོ་བརྡ་
ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་ མྱི་སེར་རེ་རེ་གཉྱིས་གཉྱིས་ཀངམ་ཅྱིག་གྱིས་ ཕྱགས་སྱིགས་དབེ་ནྱི་ནང་ལུ་གཙོ་བོ་བཏོནམ་ཨྱིན། 
སར་སོད་འབད་བཏུབ་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་ཚུ་ ཕྱགས་སཉྱིགས་བསྡུ་མྱི་དང་ ཡང་ན་ཝྱི་ཀེཡར་ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་
ལས་སེ་ལུ་བཙོངམ་ཨྱིན། ད་ེལས་ཕྱགས་སྱིགས་བསྡུ་ལེན་འབད་མྱི་འདྱི་ ཁྱྱིམ་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་གྱི་བངའ་སེ་ ཝེསཀྲ་
བེང་གཱལ་ལུ་སེལ་འདྲེན་འབད་དེ་ སར་སོད་འབད་བཏུབ་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་ཚུ་བཙོངམ་ཨྱིན། 

 
 ཚོང་སེ། 

མོང་སྒར་ཁོམ་ཁར་ ཟཱ་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་ཚུ་བརྩྱི་སེ་ གཙུག་སེ་བསོམས ༢༧༡ ཡོདཔ་ཨྱིནམ་དང་ དེ་ཚུ་
ཕྱགས་སྱིགས་བཟོ་འཐོན་འབད་མྱི་ངོ་མ་ཅྱིག་ཨྱིན། ཕྱགས་སྱིགས་དེ་ཡང་ མང་ཤོ་ཅྱིག་རུས་བཏུབ་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་ཚུ་
འོངམ་ཨྱིན། 

ད་ལོ་མོང་སྒར་ཁོམ་ལུ་ ཚོང་སེ་ལ་ལུ་ཅྱིག་གྱིས་ ཕྱགས་སྱིགས་དེ་ཚུ་གཡུས་ཁའྱི་མྱི་སེར་ སེམས་ཅན་ཡོད་མྱི་ཚུ་
ལུ་སོང་པ་འབད་ཡང་བྱིནམ་ཨྱིནམ་དང་ ཕྱགས་སྱིགས་གཞན་ཚུ་ ཕྱགས་སྱིགས་བཀོ་སའྱི་ས་ཁོངས་ནང་བཀོཝ་ཨྱིན། 
ཚོང་སེ་བཞྱི་དཔ་གཅྱིག་གྱིས་ ཕྱགས་སྱིགས་ཚུ་དབེ་སེ་ ཕྱགས་སྱིགས་བསྡུ་མྱི་དང་ ཡང་ན་ཝྱི་ཀེཡར་ཕྱགས་སྱིགས་
འཛིན་སོང་ལས་སེ་ལུ་བཙོངམ་ཨྱིན། ཚོང་སེ་གཞན་ཚུ་གྱིས་ ཕྱགས་སྱིགས་མ་དབེ་བ་ ཁོམ་སེའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་བསྡུ་མྱིའྱི་
སྣུམ་འཁོར་ནང་བཀོ་སེ་ ཕྱགས་སྱིགས་འདྱི་ རྒྱལ་པོའྱི་ཞྱིང་ལུ་ཡོད་པའྱི་ ཕྱགས་སྱིགས་བཀོ་སའྱི་ས་ཁོངས་ལུ་སེལ་
འདྲེན་འབདཝ་ཨྱིན། 

 
 སྨན་ཁང་། 

འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ སྨན་ཁང་སོམ་ཤོ་ ཉལ་ཁྱི་ ༡༥༠ འབད་མྱི་འདྱི་ མོང་སྒར་ཁོམ་ཁར་ཡོདཔ་ཨྱིན། 
སྨན་ཁང་གྱི་ཕྱགས་སྱིགས་ཚུ་ མེ་སེག་ནྱིའྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་མེད་རུང་ ཁོམ་གྱི་ཕྱགས་སྱིགས་ཚུ་དང་ཅྱིག་ཁར་མ་བཀོ་བའྱི་
ཧེ་མ་ ཧོད་ཅྱིག་ནང་ལུ་བཙོཝ་ཨྱིན། དེ་འབདཝ་ལས་ སྨན་ཁང་གྱི་ཕྱགས་སྱིགས་ཚུ་ཡང་ སྱིར་བཏང་གྱི་ཕྱགས་སྱིགས་
བཀོ་སའྱི་ས་ཁོངས་ རྒྱལ་པོའྱི་ཞྱིང་ལུ་བཀོཝ་ཨྱིན། སྨན་ཁང་ནང་ལས་ ཕྱགས་སྱིགས་འདྱི་རྐྱངམ་ཅྱིག་གྱི་མ་བད་ོབར་ 
གཞན་ལོ་གྱི་ཕྱགས་སྱིགས་ ཕྱགས་སྱིགས་སམ་དང་སར་སོད་འབད་བཏུབ་པའྱི་ཕྱགས་ཚུ་ཡང་འཐོནམ་ཨྱིན། 
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 བཟོ་གྲྭ། 
མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སོང་གྱིས་ བཟོ་གྲྭ་ཆུང་ཀུ་ དཔེར་ན་ ནང་ཆས་བཟོ་སྐྲུན་ ཤྱིང་དྲ་ཁང་ སྣུམ་འཁོར་

བཅོས་ཁང་ སར་སོད་སེ་ཚན་ སོས་བཟོ་སྐྲུན་སེ་ཚན་དང་ ལགས་རྫུས་བཟོ་ཚུའྱི་དོན་ལུ་ ས་ཁོངས་སོ་སོ་ ཀྲེའྱི་གླྱིང་སྨད་
ལུ་འབད་བཞག་སེ་ཡོད། བཟོ་གྲྭ་ལས་འཐོན་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་ཚུ་ སྨོན་བཅོས་མ་འབདཝ་མ་ཚད་ སྣུམ་འཁོར་བཅོས་
ཁང་ལས་འཐོན་པའྱི་བཙོག་ཆུ་ཡང་ མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ལུ་བཏང་སེ་ཡོདཔ་ཨྱིན། ནང་ཆས་བཟོ་སྐྲུན་དང་ ཤྱིང་
དྲ་ཁང་ལས་འཐོན་པའྱི་ཤྱིང་ཕྱེ་དང་ ཤྱིང་ལེབ་ཚུ་ མྱི་ཚུ་གྱིས་ཐབ་ཤྱིང་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་སེ་འདུག། 

 
 སོབ་གྲྭ། 

མོང་སྒར་ཁོམ་སེ་ནང་ཡོད་མྱི་ མོང་སྒར་འབྱིང་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་གྱིས་ སར་སོད་འབད་བཏུབ་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་
ཚུ་དབེཝ་ཨྱིནམ་དང་ མོང་སྒར་སོབ་གྲྭ་ཆེ་བ་གྱིས་ མལ་ལུད་བཟ་ོནྱི་དང་ སར་སོད་འབད་བཏུབ་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་ཚུ་
དབེཝ་ཨྱིན་མས། སོབ་གྲྭ་གཉྱིས་ཆ་རའྱི་ནང་ལུ་ཡོད་མྱི་ རང་བཞྱིན་གྱི་སེ་ཚན་གྱིས་ འདྱི་བཟུམ་མའྱི་ལཱ་ཚུ་འབདཝ་
ཨྱིན། སེ་ཚན་གྱི་འཐུས་མྱི་ཚུ་གྱིས་ སོབ་གྲྭའྱི་མཐའ་འཁོར་ལས་ སར་སོད་འབད་བཏུབ་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་བསྡུཝ་མ་
ཚད་ ཁྱྱིམ་ནང་ལས་སོབ་གྲྭ་ནང་འོང་པའྱི་ལམ་ཁ་ལས་ཕར་ཡང་ སར་སོད་འབད་བཏུབ་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་ཚུ་བསྡུ་སེ་
སོབ་གྲྭ་ནང་འབག་སེལཝ་ཨྱིན། བསྡུ་འཇོམས་འབད་དེ་ཡོད་་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་ཚུ་ ཝྱི་ཀེཡར་ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་
ལས་སེ་ལུ་བཙོངམ་ཨྱིན། སོབ་ག་ཆེ་བ་ནང་ལུ་ རུས་བཏུབ་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་ཚུ་མལ་ལུད་བཟོ་ས་ེ སོབ་གྲྭའྱི་ཚོད་བསེ་
ལྡུམ་རའྱི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨྱིན། 

ད་ལོ་ལག་ལེན་འཐབ་བཞྱིན་ཡདོ་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་འདྱི་ འདྲ་རྱིས་ ༢ པ་ནང་ལུ་འཁོད་དེ་ཡོད། 
འདྲ་རྱིས་འདྱི་གྱིས་ ཕྱགས་སྱིགས་ཀྱི་རྱིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་སེ་ཡོད་པའྱི་ཐབས་ལམ་ལྔ་སོནམ་ཨྱིན། 
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འདྲ་རྱིས་ ༢.   ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་ལག་ལེན་གྱི་བཅུད་དནོ། 

 

༢.༤     མངོ་སྒར་ཁམོ་ཁ་ལས་ ཕྱགས་སྱིགས་ མང་ཉུང་དང་འགྲུབ་ཚུལ། 

མྱི་རེ་རེ་བཞྱིན་གྱིས་ ཉྱིནམ་གཅྱིག་ལུ་ཕྱགས་སྱིགས་ ཀེ་ཇྱི་ ༠.༢༣ བཟོ་སེ་ ཉྱིནམ་གཅྱིག་ལུ་ མངོ་སྒར་ཁོམ་ཁ་
ལས་ ཕྱགས་སྱིགས་ ཀྲོནས་ ༠.༩༥ དེ་རེ་འཐོན་དེ་ཡོདཔ་ཨྱིན། སྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའྱི་སྱི་ཟླ་ ༥ ལུ་ མངོ་སྒར་ཁོམ་ལུ་ ཕྱགས་
སྱིགས་འགྲུབ་ཚུལ་འདྱི་ཡང་ འདྲ་རྱིས་ ༣ པ་ལུ་སོན་ཏེ་ཡོད། གྲུབ་འབས་དེ་གྱིས་ རུས་བཏུབ་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་འདྱི་ 
ཕྱགས་སྱིགས་ག་ར་གྱི་རྒྱ་ཆ་ ༥༠ སོནམ་མས། སྨན་ཁང་གྱི་ཕྱགས་སྱིགས་འདྱི་ རྒྱ་ཆ་ ༡༧.༦༦% ཡོད་མྱི་ད་ེཡང་ མོང་
སྒར་སྨན་ཁང་འདྱི་ ཤར་ཕྱོགས་རོང་ཁག་ ༦ གྱི་གཙ་ོསོན་སྨན་ཁང་ཅྱིག་འབད་ནྱི་འདྱི་གྱིས་ཨྱིན་མས། སར་བཟོ་འབད་
བཏུབ་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་ ཤོ་ཀུ་ ཆུ་ཤོག་ ལགས་དང་གཤེལ་བསོམས་ཏེ་ རྒྱ་ཆ་ ༢༤.༨% ཨྱིནམ་དང་ ཕྱགས་སྱིགས་
གཞན་ འགྱིབ་ ཤྱིང་དང་ ཐགས་རྱིགས་ཀྱིས་ རྒྱ་ཆ་ ༧.༥༤% བཟོཝ་ཨྱིན་མས། 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

རུས་བཏུབ་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས། 
(ལམ་ ༡) 

 (ལམ་ ༡) 

 

ཕྱགས་སྱིགས་གནོད་ཉེན་ཅན། 
(ལམ་ ༢)  

 

ཆུ་ཤོག། (ལམ་ ༣) 

 

ཤོ་གུ། (ལམ་ ༣) 

 གཤེལ། (ལམ་ ༣) 

 

ལགས། (ལམ་ ༣ ) 

 ཐབས་རྱིག་གཞན། 

ཁོམ་སེའྱི་བསྡུ་ལེ
ན་ཞབས་ཏོག། 

བཀོ་བའྱི་ཐབས་ཤེས་གཞན། 
མེ་གཏང་ནྱི་ 
ཁྱིམས་འགལ་བཀོ་ནྱི། 

སར་བཟོའྱི་ཚོང་ཁང་ཚུ་ནང་
བཙོང་བཙོངམ། 

 
ཕྱགས་སྱིགས་བཀོ་ས། 

གནོད་ཉེན་ཅན་གྱི་སྨན་ཁང་གྱི་ཕྱ
གས་སྱིགས།(ལམ་ ༤) 

 

གསོ་བའྱི་གཙུག་སེ་ནང་བཙོ་བ
ཙོཝ། 

 

ཕྱགས་སྱིགས་གཞན། (ལམ་ ༥) 
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འདྲ་རྱིས་ ༣.  མོང་སྒར་ཁོམ་ལུ་ ཕྱགས་སྱིགས་འགྲུབ་ཚུལ། 

 
༢.༥ གདངོ་ལནེ། 

ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་གྱི་གདངོ་ལེན་སོམ་ཤོ་ཚུ་ འདྲ་རྱིས་ ༤ པ་ནང་ལུ་འཁོད་དེ་ཡོད། མྱི་མང་ལུ་གོ་བརྡ་
ཉུང་སུ་ཡོད་ནྱི་དེ་གྱིས་ ཕྱགས་སྱིགས་དབེ་ནྱི་འདྱི་གདོང་ལེན་སམོ་ཤོ་ཅྱིག་ཨྱིན་མས། ད་ེའབདཝ་ལས་ ཁོམ་སེའྱི་ཕྱགས་
སྱིགས་མང་ཤོ་རང་ འཐོན་ས་ལས་མ་དབེ་བ་ཡོདཔ་ཨྱིན། ལྷག་པར་དུ་ མྱི་ཚུ་གྱི་དོན་ལུ་ སར་བཟ་ོདང་རུས་བཏུབ་པའྱི་
ཕྱགས་སྱིགས་བཞག་སའྱི་ཧོད་མདེཔ་ལས་ ཕྱགས་སྱིགས་དབེ་ནྱི་ནང་ལུ་དཀའ་ངལ་འཐོན་ཏ་ེཡདོ། མོང་སྒར་ཁོམ་ཁར་ 
ཚོས་གཞྱི་མ་འདྲ་བའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་ཧོད་ཚུ་བཙོང་ནྱི་ཡོད་རུང་ གོང་ཚད་མཐོ་ (དངུལ་ཀྲམ་ 2500/ ཌོ་ལར་ ༤༠) ནྱི་
དེ་གྱིས་ མྱི་ཚུ་གྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་པ་འདུག། ཕྱགས་སྱིགས་མ་དབེ་བའྱི་གནད་དོན་གཞན་ཡང་ ཁོམ་སེའྱི་
ཕྱགས་སྱིགས་བསྡུ་ལེན་འབད་མྱིའྱི་སྣུམ་འཁོར་ནང་ལུ་ མྱི་ཚུ་གྱིས་སར་བཟོའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་དང་ རུས་བཏུབ་པྱིའ་
ཕྱགས་སྱིགས་ག་ར་ཅྱིག་རང་བཀོ་མྱི་དེ་ལས་ཨྱིན་མས། 

 

༥༠.༠༠

༩.༡༧

༦.༤༢

༡.༥༦

༡༧.༦༦

༧.༦༤
༧.༥༤

རུས་བཏུབ་པའ་ིཕྱགས་སགིས། ཤྩོ་ཀུ། ཤྲེལ། ལྕགས། སྨན་ཁང་ཕྱགས་སགིས། ཆུ་ཤྩོག གཞན།
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འདྲ་རྱིས་ ༤.  ད་ལོ་ཡོད་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་གདོང་ལེན། 

 
འཐོན་སེད་ལངམ་སེ་མེད་མྱི་དང་ འཕྲུལ་རྱིག་གྱི་རྱིག་རྩལ་དང་འོས་འབབ་ལྡན་པའྱི་འཕྲུལ་རྱིག་མེད་མྱི་དེ་

གྱིས་ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་གཞྱི་བཙུག་འབད་ནྱི་ནང་ལུ་གདངོ་ལེན་འབྱུང་སེ་འདུག ཁོམ་སེ་གྱིས་ ཕྱགས་སྱིགས་
བསྡུ་ནྱིྱི་ སེལ་འདྲེན་དང་བཀོ་ནྱི་དོན་ལུ་ཟད་འགོ་བཏང་མྱི་བ་ ཞབས་ཏོག་དེ་ལས་བཟོ་བའྱི་འངོ་འབབ་འདྱི་ག་ནྱི་བ་
ཉུང་སུ་སེ་ཡོདཔ་ཨྱིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ད་ལོ་ཡོད་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་དེ་ མ་འོངས་པའྱི་དོན་
ལུ་ ཡུན་བརྟན་ཅྱིག་མེདཔ་ཨྱིན་མས། 

ཕྱགས་སྱིགས་བསྡུ་ལེན་འདྱི་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སེ་འགོ་ཐབས་ལུ་ ས་གནས་ཐེམས་ཐེ་ཁ་ལས་ཕར་སྣུམ་འཁོར་
གྱི་ལམ་མེད་མྱི་ད་ེགྱིས་ བར་ཆད་སོམ་ཤོ་ཅྱིག་འབྱུང་ས་ེཡོདཔ་ཨྱིནམ་དང་ ས་གནས་ལ་ལུ་ཅྱིག་ནང་ལས་ཕར་ སྣུམ་
འཁོར་ལམ་གྱི་གནས་སངས་ད་ེ ནམ་བར་གྱི་དུས་ལུ་སོད་མ་ཚུགསཔ་འགོ་མྱི་དེ་གྱིས་ དཀའ་ངལ་འཐོན་ཏ་ེའདུག 
ཕྱགས་སྱིགས་བསྡུ་མྱིའྱི་སྣུམ་འཁརོ་དང་ལས་མྱི་ལངམ་ས་ེམེད་མྱི་དེ་གྱིས་ཡང་ ཕྱགས་སྱིགས་བསྡུ་ནྱི་ནང་ལུ་ཐ་ོཕོག་སེ་
འདུག དེ་འབདཝ་ལས་ ཁོམ་སེ་ནང་ལས་འཐོན་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་རྒྱ་ཆ་ ༨༠ ལས་༨༥ ཚུན་རྐྱངམ་ཅྱིག་བསྡུ་ལེན་
འབད་ཚུགས་ཏེ་འདུག། 

 
 
 

གདྩོང་ལྲེན།

ས་ཆའི་ཆགས་ཚུལ་
གངས་རི།

ཕྱགས་སིགས་དབྲེ་ནི་ནང་
མི་མང་གིའགྲལ་
བཏྩོགས་ཉུང་སུ།

ཕྱགས་སིགས་བཀྩོ་སའི་ས་
ཁྩོངས་མ་ལངམ།

ཕྱགས་སིགས་འཛིན་
སྩོངས་ཀི་མང་དངུལ་མ་

ལངམ།

མ་འྩོངས་པར་ ཕྱགས་
སིགས་མར་ཕབ་འབད་
ནིའི་སིད་རྒྱུད་མྲེདཔ།

ཕྱགས་སིགས་ཚད་
འཛིན་གི་ཁིམས་
ལུགས་མྲེདཔ།

མི་སྩོབས་དང་ བཐུན་
རྲེན་མྲེདཔ།
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༢.༦      གོ་སབས། 
ཡུན་བརྟན་གྱི་ཕྱགས་སྱིགས་འཛནི་སོང་ཀྱི་གདམ་ཁ་ཡང་ འདྲ་རྱིས་ ༥ པ་ནང་སན་འབུལ་འབད་དེ་ཡོད། 

གདམ་ཁ་དེ་ཚུ་ཡང: 
༡. མར་ཕབ་འབད་ནྱི། མོང་སྒར་རངོ་ཁག་ལུ་སོད་མྱི་ཚུ་ལུ་ ཤེས་རྱིག་གྱི་སྐུལ་བསགས་ གོས་འཛོམས་ སོ་རྱིག་ 

འགལ་བཏོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་་ཐོག་ལས་ ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་ཀྱི་སོར་ལས་ གོ་བརྡ་
དང་ ཡོན་ཏན་བྱིན་ནྱི། སྐུལ་བསགས་ཚུ་ཡང་ སོབ་གྲྭ་ གཙུག་སེ་དང་མཐའ་འཁོར་ལས་ཕར་ཡོད་པའྱི་མྱི་སེ་
ཚུ་ནང་ལུ་གཞྱི་བཙུགས་འབད་ནྱི། 
 

༢. སར་བཟོ། མོང་སྒར་ཁོམ་ཁ་ལུ་ ཕྱགས་སྱིགས་རྒྱ་ཆ་ ༥༠%རུས་བཏུབ་ཨྱིནམ་ལས་ ཕྱགས་སྱིགས་འདྱི་མལ་
ལུད་བཟོ་ནྱིའྱི་འོས་འབབ་ཆེ་ཏགོ་ཏོ་ཅྱིག་ཡོདཔ་ཨྱིན། ད་ལོ་རུས་བཏུབ་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ ཞྱིང་
ཁ་ལས་འཐོན་མྱི་མེན་པ་བཞེས་སྒོ་དང་ཚོད་བསེ་གྱིས་ཕྱགས་སྱིགས་ལུ་གོ་ནྱི་ཨྱིན། མལ་ལུད་བཟོ་ནྱི་འདྱི་ 
ཐབས་ཤེས་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཅྱིག་ཨྱིན་རུང་ ད་ལོ་ས་གནས་ཀྱི་མྱི་ཉུང་སུ་ཅྱིག་གྱིས་བ་ ལག་ལེན་མྱི་འཐབ་དོ་
ཡོདཔ་ཨྱིན། 

༣. རྒྱུ་སར་རེད། སྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལས་གཡོག་བཀོལ་འབད་དེ་ཡོད་པའྱི་ ཝྱི་ཀེཡར་ལས་སེ་གྱིས་ མངོ་སྒར་ཁོམ་ཁ་
ལས་ སར་བཟོ་འབད་བཏུབ་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་མྱི་དེ་གྱིས་ ཕྱགས་སྱིགས་སམ་ཚུ་ དབེ་སེ་ 
བཙོང་ཞྱིནམ་ལས་ མྱི་ཚུ་ལུ་དངུལ་གྱི་འོང་འབབ་རེ་ཡང་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་ཨྱིན། ལས་ས་ེདེ་གྱིས་ད་ལོ་ རྱིག་རྩལ་
མེད་པའྱི་ལས་མྱི་སེ་ཚན་ཆུང་ཀུ་ཅྱིག་བཙུགས་མྱི་ཚུ་གྱིས་ རྒྱལ་པོའྱི་ཞྱིང་ཕྱགས་སྱིགས་བཀོ་ས་ལས་ ཕྱགས་
སྱིགས་ཚུ་ ཆུ་ཤོག་ ལགས་ ཤོ་ཀུ་ དམ་སྱིས་དང་སར་བཟོ་བཏུབ་ཚུ་ལུ་དབེཝ་ཨྱིན། 

འདྲ་རྱིས་ ༢ པ་དང་ཕྱདཔ་ད་ འདྲ་རྱིས་ ༥ ལས་ ཕྱགས་སྱིགས་ཚུ་བཀོ་ནྱི་ལས་བཀག་ཆ་འབད་དེ་ ལག་ལེན་
ལེགས་ཤོམ་སེ་འཐབ་བཏུབ་པའྱི་བསོར་ལས་ ཧ་གོ་ཚུགས་པས། ཡུན་བརྟན་ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་ཀྱི་དོན་ལས་ 
ཕྱགས་སྱིགས་འཐོན་ས་ལས་རང་དབེ་ནྱི་འདྱི་ ཐབས་ཤེས་དྲག་ཤ་ོཅྱིག་འབད་ཡང་བཏོནམ་ཨྱིན་མས། 
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འདྲ་རྱིས ༥.  ཡུན་བརྟན་གྱི་ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

རུས་བཏུབ་པའྱིཕྱགསསྱིགས།(ལམ་ 
༡) 

 ཕྱགས་སྱིགས་གནོད་ཉེན་ཅན། 
(ལམ་༢) 

 
ཤོ་གུ། (ལམ་ ༣) 

 གཤེལ། (ལམ་ ༣) 

 ཆུ་ཤོག། (ལམ་༣) 

 ལགས། (ལམ་༣ ) 

 

ཕྱགས་སྱིགས་འཐོན་
ས་ལས་ དབེ་ནྱི། 

 

སོབ་གྲྭ།ཚོང་ལས། ཡྱིག་ཚང་། 

 
ཁོམ་སེའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་བསྡུ་ནྱིའྱི་

ཞབས་ཏོག། 

 

རོང་ཁག་མལ་ལུད་བཟོ་ས། 

གཙང་བ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱགས
སྱིགས་བཀོ་ས།  

སར་བཟོའྱི་ཚོང་ཁང་ཚུ་ནང་
བཙོང་བཙོངམ། 

སོབ་གྲྭ་དང་མྱི་སེའྱི་མལ་ལུད་བཟོ་ས། 

ཁྱྱིམ་ནང་ལུ་་མལ་ལུད་བཟོ་ས། 

ཕྱགས་སྱིགས་གཞན། (ལམ་༥) 

གནོད་ཉེན་གྱི་སྨན་ཁང་ཕྱགས་སྱི
གས། (ལམ་༤) 

 

གསོ་བའྱི་གཙུག་སེ་ནང་ལུ་ 
བར་བཅད་ཀྱི་ཨེབ་ཤུགས། 
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ལྱིའུ་ ༣། མངོ་སྒར་ལུ་ ཚད་གཞྱི་དང་འཕྲུལ་རྱིག་གདམ་ཁ། 
 

༣.༡ གདམ་ཁ་བརྐྱབ་རྐྱབ་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་འཛནི་སངོ་ཚད་གཞྱི། 

 ཡུན་བརྟན་གྱི་འཕྲུལ་རྱིག་འདྱི་ འོས་འབབ་དང་ལྡན་པའྱི་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་འཐེབ་ས་ེརང་ཡོད་
པ་ཅྱིན་ དཔལ་འབོར་ འཕྲུལ་ཆས་དང་མྱི་སེའྱི་གནས་སངས་ག་བཟུམ་ཅྱིག་ཁར་ཡང་ འབེལ་མཐུན་དང༌སྱིག་བཏུབ་
ཨྱིན། ཡུན་བརྟན་གྱི་འཕྲུལ་རྱིག་འདྱི་ དམྱིགས་གསལ་གྱི་གནས་སངས་ལུ་འོས་འབབ་དང་དང་འཁྱིལ་ཏེ་ ཐབས་རྱིག་
དམའ་བ་དང་ ཁྱད་མཐོའྱི་འཕྲུལ་རྱིག་སེ་འོངམ་ཨྱིན། 

 མོང་སྒར་རོང་ཁག་ལུ་ ཕྱགས་སྱིགས་རྒྱ་ཆ་ ༥༠ དེ་ཅྱི་ རང་བཞྱིན་གྱི་ཕྱགས་སྱིགས་(འདྲ་རྱིས་ ༣)་
ཨྱིནམ་ལས་ ཕྱགས་སྱིགས་ཚུ་ རང་རང་སོ་སོའྱི་ཁྱྱིམ་ནང་ལུ་ རུས་བཏུབ་མྱི་དང་ སར་བཟ་ོའབད་བཏུབ་མྱི་ལུ་དབེ་
ཚུགས་ནྱི་ཨྱིན་མས། མྱི་ལ་ལུ་ཅྱིག་གྱིས་ ཕྱགས་སྱིགས་དབེ་དོ་ཡོདཔ་དང་ ཚོང་འབེལ་ས་ཁོངས་ཚུ་ལས་ བདུན་ཕྲག་
གཅྱིག་ལུ་ ཀེ་ཇྱི་ ༤༠༠ ལས་ ༤༥༠ གྱི་བར་ན་བསྡུ་ཚུགས་དོ་ཡདོཔ་ཨྱིན། 

 ཕྱགས་སྱིགས་སམ་འདྱི་ རྒྱ་ཆ་ ༩༠% སར་བཟོ་བཏུབ་དང་ རྒྱ་ཆ་ ༡༠% སར་བཟོ་མ་བཏུབ་པའྱི་
ཕྱགས་སྱིགས་འོངམ་ཨྱིན། ཁྱྱིམ་གུང་ སོབ་གྲྭ་དང་ཚོང་གྲྭ་ཚུ་ལས་དབེ་བའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་ཚུ་ ཝྱི་ཀེཡར་ལས་སེ་གྱིས་ 
ཕྱགས་སྱིགས་འཐོན་ས་ལས་རང་བསྡུ་ལེན་འབདཝ་ཨྱིནམ་དང་ སར་བཟོའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་དཔ་དག་པ་ཅྱིག་ ཕྱགས་
སྱིགས་བཀོ་ས་ལས་བསྡུ་ལེན་འབདཝ་ཨྱིན། ས་ཁོངས་དང་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ཁོམ་སེ་གྱིས་ལས་སེ་ལུ་གླ་ཁར་གཏང་སེ་ སྒེར་
སེ་དང་མྱི་མང་གྱི་བར་ན་ཉམས་འབེལ་ཡོད་ཚུལ་ཡང་སོནམ་ཨྱིན། འདྱི་གྱིས་ ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ ལཱ་གཡོག་གྱི་གོ་སབས་
ཡང་བྱིནམ་མ་ཚད་ སར་བཟ་ོབཏུབ་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་ཚུ་ ཁ་དབེ་སེ་ ཕྱགས་སྱིགས་བཀོ་སའྱི་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཐུབ་ཚད་
ཡར་སེང་བརྐྱབ་ཨྱིན། གཡོག་བཀོལ་གྱི་གླ་ལངམ་ཅྱིག་ སར་བཟ་ོབཏུབ་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་ཀྱི་ཚངོ་འབེལ་ལབ་རྟེན་ཐོབ་
ཚུགས་ཏེ་འདུག། 

 གོང་ལུ་འཁོད་དེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆས་དང་ ས་གནས་དེ་ཁར་ཡོད་པའྱི་མཐུན་རྐྱེན་
ཚུ་ལུ་གཞྱི་བཞག་སེ་ མོང་སྒར་ཁོམ་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའྱི་འཕྲུལ་རྱིག་ཡང་ མལ་ལུད་བཟོ་ནྱི། སོག་རླུང་མེད་
པའྱི་ཟས་བཞུ་ནྱི། རྒྱུ་སར་རེད་དང་ གཙང་སྦྲ་ལྡན་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་བཀོ་ས་ཚུ་ཨྱིན། ཚད་གཞྱིའྱི་ཐད་ཁར་ ལྱིའུ་དང་
པའྱི་ཚད་གཞྱིའྱི་མཐོ་ནང་ལས་ ༡༠ གདམ་ཁ་བརྐྱབ་སེ་ཡོད། གདམ་ཁ་བརྐྱབ་ཡོད་པའྱི་འཕྲུལ་རྱིག་དང་ཚད་གཞྱི་ཚུ་
ཡང་ ས་བསེས་བའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་ཀྱི་དོན་ལས་འདྲ་རྱིས་ ༣ པ་དང་ དབེ་བའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་ཀྱི་དོན་ལས་འདྲ་རྱིས་༤་
ནང་ལུ་སོན་དེ་ཡོད། 
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ཐྱིག་སོམ  ༣. ཕྱགས་སྱིགས་མ་དབེ་བའྱི་རྒྱུ་སར་རེད་ཐབས་ལམ་དང་ འཕྲུལ་རྱིག་བརྟག་བཞྱིབ། 

ཚད་གཞྱི། མལ་
ལུད་
བཟོ་ནྱི། 

སོག་རླུང་
མེད་པ་
བཟས་བཞུ་
ནྱི། 

གཙང་ས་དང་
ལྡན་པའྱི་ཕྱགས་
སྱིགས་བཀོ་ས། 

སར་བཟོ་དང་ལོག་ས་ེ
ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་
ཐོགརྒྱུ་སར་རེད། 

ཕྱགས་སྱིགས་བཀོ་ས།་
ད་ལོ་ཡོད་པའྱི་ཐབས་
ལམ། 

(༡) ཕྱགས་སྱིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆས། 
-ཕྱགས་སྱིགས་འཐོན་
ས་ལས་དབེ་མྱི། 

_ _ _ _ _ 

-ཕྱགས་སྱིགས་ས་བསེས་
སེཝ། 

༡ ༡ ༥ ༡ ༡ 

(༢) ཕྱགས་སྱིགས་ཀྱི་
ཚད། 

    ༣       ༡ ༤ ༣ ༡ 

(༣) བ་རྱིམ་གྱི་དུས་
ཚོད། 

   ༢      ༢ ༥ ༣ ༥ 

(༤) ལག་ལེན་འཐབ་
བདེ་དྲགས། 

༥       ༣ ༣ ༣ ༥ 

(༥) རྱིན་ཐང་ཆེ་བའྱི་
འཐོན་དངོས། 

     ༤       ༤ ༡ ༣ ༡ 

(༦) མ་རྩ་བཙུགས་
བཞག 

    ༤       ༣            ༣             ༣ ༤ 

(༧) གཡོག་བཀོལ་གླ། ༤      ༤ ༢ ༤ ༥ 
(༨) ས་གཞྱི་དགོས་མཁ།ོ ༤      ༣ ༡ ༣ ༡ 
(༩) མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕན་གནདོ། 
-དྲྱིམ། ༢       ༢ ༢ ༢ ༡ 
-བཙོག་ཆུ། ༢       ༢ ༡ ༤ ༡ 
-ཐལཝ་དང་རླུང་གྱི་
བཙོག་གྱིབ། 

༢       ༤ ༡ ༤ ༡ 

(༡༠) མྱི་མང་གྱིས་ངོས་
ལེན། 

༤      ༤ ༡ ༢ ༡ 

ཕྱགས་སྱིགས་ལག་ལེན་
ཐབས་ཤེས་རེ་རེ་གྱི་
ཁལ་ཚན། 

༣༧ ༣༣ ༢༩ ༣༥ ༢༦ 

ཟྱིན་མཐོ།ཚད་གཞྱི་རེ་རེ་གྱིས་ ཕན་གནོད་ཀྱི་ཤན་ཞུགས། ༥=ཕལ་ཆེ་ཤོ་མཐུན་པ། ༤=་མཐུན་པ། ༣=བར་གནས། 
༢=ཉུང་ཙམ་མཐུན་པ། ༡=མ་མཐུནམ། 
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ཐྱིག་སོམ ༤. དབེ་བའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་ཀྱི་རྒྱུ་སར་རེད་ཐབས་ལམ་དང་ འཕྲུལ་རྱིག་བརྟག་བཞྱིབ། 

ཚད་གཞྱི། མལ་
ལུད་
བཟོ་ནྱི། 

སོག་རླུང་
མེད་པ་
བཟས་བཞུ་
ནྱི། 

གཙང་ས་དང་
ལྡན་པའྱི་ཕྱགས་
སྱིགས་བཀོ་ས། 

སར་བཟོ་དང་ལོག་ས་ེ
ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་
ཐོགརྒྱུ་སར་རེད། 

ཕྱགས་སྱིགས་བཀོ་ས།་
ད་ལོ་ཡོད་པའྱི་ཐབས་
ལམ། 

(༡) ཕྱགས་སྱིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆས། 
-ཕྱགས་སྱིགས་འཐོན་ས་
ལས་དབེ་མྱི། 

༥ ༥ ༤ ༥ ༡ 

-ཕྱགས་སྱིགས་ས་བསེས་
སེཝ། 

- - - - - 

(༢) ཕྱགས་སྱིགས་ཀྱི་
ཚད། 

༥ ༥ ༤ ༤ ༡ 

(༣) བ་རྱིམ་གྱི་དུས་ཚོད། ༢ ༣ ༥ ༥ ༥ 
(༤) ལག་ལེན་འཐབ་
བདེ་དྲགས། 

༥ ༣ ༣ ༥ ༥ 

(༥) རྱིན་ཐང་ཆེ་བའྱི་
འཐོན་དངོས། 

༥ ༥ ༡ ༥ ༡ 

(༦) མ་རྩ་བཙུགས་
བཞག 

༤ ༢ ༣ ༣ ༤ 

(༧) གཡོག་བཀོལ་གླ། ༣ ༣ ༢ ༣ ༥ 
(༨) ས་གཞྱི་དགོས་མཁོ། ༤ ༣ ༡ ༣ ༡ 
(༩) མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕན་གནདོ། 
-དྲྱིམ། ༢ ༢ ༢ ༢ ༡ 
-བཙོག་ཆུ། ༢ ༢ ༡ ༤ ༡ 
-ཐལཝ་དང་རླུང་གྱི་
བཙོག་གྱིབ། 

༢ ༤ ༡ ༤ ༡ 

(༡༠) མྱི་མང་གྱིས་ངོས་
ལེན། 

༤ ༤ ༡ ༢ ༡ 

ཕྱགས་སྱིགས་ལག་ལེན་
ཐབས་ཤེས་རེ་རེ་གྱི་
ཁལ་ཚན། 

༤༣ ༤༡ ༢༨ ༤༥ ༢༦ 

ཟྱིན་མཐོ།ཚད་གཞྱི་རེ་རེ་གྱིས་ ཕན་གནོད་ཀྱི་ཤན་ཞུགས། ༥=ཕལ་ཆེ་ཤོ་མཐུན་པ། ༤=་མཐུན་པ། ༣=བར་
གནས། ༢=ཉུང་ཙམ་མཐུན་པ།  ༡=མ་མཐུནམ། 

 



21 
 

༣.༢ ས་གནས་ཀྱི་ཕྱགས་སྱིགས་འཛནི་སངོ་གཙ་ོརྱིམ། 

 འདྲ་རྱིས་ ༣ པ་ནང་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་སེ་ ཕྱགས་སྱིགས་འདྱི་མ་དབེ་བ་ཅྱིན་ མོང་སྒར་ལུ་ འཕྲུལ་
རྱིག་དང་འབལ་བའྱི་གནས་སབས་དང་ཐབས་ཤེས་འོས་འབབ་དང་ལྡནམ་ཅྱིག་མྱི་འོང་ནྱི་ཨྱིན་མས། སྒེར་གྱི་ལས་སེ་ 
ཝྱི་ཀེཡར་དང་ ཕྱགས་སྱིགས་བསེ་སོར་དང་འཁྱིལ་བ་ཅྱིན་ མལ་ལུད་བཟོ་ནྱི་དང་ སར་བཟོ་འབད་ནྱི་འདྱི་ གདམ་ཁ་
དྲག་ཤོ་ཅྱིག་ཨྱིན་མས། ད་ལོ་མངོ་སྒར་ལུ་གཙང་བ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་བཀོ་ས་ཅྱིག་མདེཔ་ཨྱིན། ག་དེམ་ཅྱིག་
སེ་ མ་འོངས་པར་གཙང་བ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་བཀ་ོས་ཅྱིག་བཟོ་ནྱི་ཨྱིན་རུང་ གངས་རྱིའྱི་སའྱི་བཀོད་པ་
དང་  ནགས་ཚལ་གྱི་སེ་ལྡན་གནས་སངས་རྱིམ་ལུགས་ལུ་རྟེན་ ས་ཁོངས་མ་ཐོབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་འབྱུང་ནྱི་ཨྱིནམ་དང་ 
སེལ་འདྲེན་གྱི་གླ་མང་སུ་སེ་འགོ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་འཐནོ་ནྱི་ཨྱིན་མས། 

 ཕྱགས་སྱིགས་འདྱི་དབེ་བ་ཅྱིན་ འོས་འབབ་དང་ལྡན་པའྱི་འཕྲུལ་རྱིག་ཚུ་ཡང་ཤེས་ཚུགས་ནྱི་ཨྱིན 
(འདྲ་རྱིས་ ༤)། ཕྱགས་སྱིགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དང་ དབེ་བ་ལས་རྟེན་ མལ་ལུད་བཟོ་ནྱི་དང་ སོག་རླུང་མེད་པའྱི་ཟས་
བཞུ་ནྱི་འདྱི་ ཁལ་ཚན་མངམ་ཡོདཔ་ཨྱིན། ཕྱགས་སྱིགས་ཚུ་དབེ་ནྱི་དེ་གྱིས་ སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་སར་བཟོ་བཏུབ་པའྱི་
ཕྱགས་སྱིགས་ཚུ་ གོང་ཚད་ལེགས་ཤོམ་གྱི་དོན་ལུ་ཡང་བཙོང་ཚུགས། གོང་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་ གཙང་བ་དང་ལྡན་པའྱི་
ཕྱགས་སྱིགས་བཀོ་ས་འདྱི་ གདམ་ཁ་མཐའ་མ་ཅྱིག་ཨྱིན་མས། གནས་སངས་གཉྱིས་ཆ་རའྱི་དོན་ལུ་ ཕྱགས་སྱིགས་དེ་
ལས་འཐོན་པའྱི་མེ་རླུང་ཡང་ཁེ་འབབ་ཅན་ཅྱིག་མྱི་འོང་ནྱི་ཨྱིན་མས། ཨྱིན་རུང་ གཙང་བ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱགས་སྱིགས་
བཀོ་ས་འདྱི་ ལྷག་རོ་གྱི་ཕྱགས་སྱིགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཐད་ཀར་དུ་དག་ོསེ་ཡོདཔ་ཨྱིན། 

 གཞུང་གྱི་སྱིད་རྒྱུ་གྱིས་ཡང་ རང་བཞྱིན་གནས་སངས་བསྲུང་སོབས་འབད་ནྱིའྱི་དམྱིགས་དོན་ལར་དུ་ 
གཞུང་གྱི་ཡྱིག་ཚང་ སོབ་གྲྭ་ སྨན་ཁང་དང་ཚོང་ལས་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཕྱགས་སྱིགས་ཚུ་དབེ་བཅུག་དོ་ཡོདཔ་ཨྱིན། 

 བརྟག་ཞྱིབ་ཁལ་ཚན་དང་འཁྱིལ་ཏེ་ གཙ་ོརྱིམ་ཐོག་ལས་ འཕྲུལ་རྱིག་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ འདྲ་རྱིས་ ༦ 
པ་ནང་ལུ་སན་འབུལ་འབད་དེ་ཡོད། ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་ཡུན་བརྟན་གྱི་དོན་ལུ་ རྒྱུ་སར་བརེད་དང་མལ་ལུད་
བཟོ་ནྱིའྱི་ དེ་ལས་ ཕྱགས་སྱིགས་ག་དེ་ཉུང་ཉུང་ཕྱགས་སྱིགས་བཀོ་སར་བཏང་ནྱིའྱི་དོན་ལུ་ ཕྱགས་སྱིགས་རོནམ་དང་
སམས་སེ་དབེ་དགོཔ་འདྱི་གནམ་མེད་ས་མེད་ཁག་ཆེ་བས།  
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འདྲ་རྱིས་ ༦.   ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་ཐབས་ལམ་གདམ་ཁ། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ཕྱགས་སགིས་འཛནི་
སྩོངས་ཐབས་ལམ་གདམ་

ཁ།

གཙོ་རམི་ ༡། འཐྩོན་ས་
ལས་དབྲེ་ནི (རྩོནམ་དང་

སྐམ)།

གཙོ་རིམ་ ༢། ལྩོག་ལྲེན་
འཐབ་ནི་དང་སླར་བཟྩོ་
དྩོན་ལུ་རྒྱུ་སླར་བརྲེད།

གཙོ་རམི་ ༢། མལ་ལུད་
བཟྩོ་ན།ི

གཙོ་རམི་ ༣། སྩོག་རླུང་
མྲེད་པའ་ིཟས་བཞུ་ན།ི

གདམ་ཁ་མཇུག། གཙང་བྲ་
དང་ལྡན་པའ་ིཕྱགས་སགིས་

བཀྩོ་ས།
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ལྱིའུ་ ༤། མཇུག་བསྡུ་དང་ རྒྱབ་སནོ་ང་ོསརོ། 

 

གོས་ཐག་ཚུལ་མཐུནམ་ས་ེ གཅད་ནྱིའྱི་དོན་ལུ་ འོག་གྱི་འདྲ་རྱིས་ ༧ པ་ནང་ལུ་འཁོད་དེ་ཡདོ་པའྱི་ཐབས་
ཤེས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་འདྱི་གལ་ཅན་ཅྱིག་ཨྱིན་མས། 

འདྲ་རྱིས་ ༧.  གོས་ཐག་གཅད་ནྱིའྱི་གོ་རྱིམ། 

 

ཚད་གཞྱིའྱི་གདམ་ཁ་ཡང་ ས་གནས་ཀྱི་གནས་སངས་དང་འཁྱིལ་དགོ ཁོམ་གཞན་ཚུ་གྱིས་ ས་གནས་ཀྱི་སྱིད་
རྒྱུ་ ཚད་འཛིན་ ཕྱགས་སྱིགས་བཟོ་འཐོན་དང་ཁྱད་ཆོས་ མཐུན་རྐྱེན་དང་མྱི་སོབས་ཀྱི་འཕྲུལ་རྱིག་རྱིག་རྩལ་ཚུ་ལུ་གཞྱི་
བཞག་སེ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོཔ་ཨྱིན། ཡར་རྒྱས་འགོ་བའྱི་བསྒང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ འཕྲུལ་རྱིག་ཚུ་ཡང་འཇམ་
ཏོང་ཏོ་དང་ས་གནས་ཀྱི་མྱི་ཚུ་གྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་སེ་འོང་དགོཔ་འདྱི་ཡང་གལ་ཅན་ཅྱིག་ཨྱིན། 

འདྲ་རྱིས་ ༨ པ་ནང་ལུ་སན་འབུལ་འབད་ཡོདཔ་བཟུམ་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་བར་ཞུགས་ཚུ་ཡང་ ཕྱགས་སྱིགས་
འཛིན་སོང་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་འབད་འགོ་ཐབས་ལུ་དགོཔ་ངེས་བདེན་ཨྱིན། 

འགྩོ་བཙུགས་
མཚམས་བརྡ་དྩོན།

• ཚད་འཛིན།  གཙུག་སྲེའི་འཆར་བཀྩོད།

• དངུལ་འབྲྲེལ་ཐབས་ཤྲེས། འཕྲུལ་རིག་དང་མཐུན་རྲེན།

• ལས་སྲེ་ཚུའི་གྲལ་གཏྩོགས།

ས་སྩོང་། • གདྩོང་ལྲེན་དང་གྩོ་སྐབས།

འྩོས་འབབ་ལྡན་
པའི་ཐབས་ཤྲེས།

• འཛིན་སྩོངས་གདམ་ཁ: ༣Rs མི་མང་དང་སྲེར་སྲེའི་མཉམ་འབྲྲེལ། མི་སྲེའི་རྣམ་པ་དང་གཞན།

• འཕྲུལ་རིག་ཐབས་ཤྲེས: མལ་ལུད་བཟྩོ་ནི། སྩོག་རླུང་མྲེད་པའི་ཟས་བཞུ་ནི། མྲེ་སྲེག་དང་ གཞན།

ཐབས་ཤྲེས་ཚུའི་
བརྟག་ཞིབ།།

• ཚད་གཞི་གདམ་ཁ: ཕྱགསསིགས་ཀི་ཚད་དང་ཁྱད་ཆྩོས། མ་ར་བཙུགས་བཞག། གཡྩོག་བཀྩོལ་ག།
རང་བཞིན་གནས་སངས་ལུ་ཕན་གནྩོད། རིག་རལ་དགྩོས་མཁྩོ། སིད་རྒྱུ་དང་གཞན།

• ཁལ་ཚད་དང་ ཐབས་ཤྲེས་གཞན།

གྲྩོས་ཐག་གཅད་
ནི།

• གདམ་ཁ་འདི་ཚུ་ག་བསྡུར་བརབ་སྲེ་ གྲྩོས་ཐག་གཅད་ནི།
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འདྲ་རྱིས་ ༨.  གོས་འཆར་ཕུལ་བའྱི་ཡུན་བརྟན་གྱི་ཕྱགས་སྱིགས་འཛིན་སོང་ཐབས་རྱིག། 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ༣Rs་གི་བསམ་གཞི་ཡར་འཕྲེལ།

• ཕྱགས་སིགས་འཐྩོན་ས་ལུ་ དབྲེ་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཡར་དགས།

• རང་བཞིན་དང་བཐུན་པའི་འཕྲུལ་རིག། སིད་རྒྱུད་དང་ཚད་འཛིན།

གཙོ་རིམ་ ༡། ཕྱགས་སིགས་འཛིན་སྩོངས་ཀི་
ནུས་ཤུགས་ཡར་འཕྲེལ་བཏང་ནི།

• ཁིམས་གཞི་བཙུགས།

• དཔལ་འབྩོར་གི་ཆ་ཅས། མི་མང་གྩོ་བརྡ།
གཙོ་རིམ་ ༢། མི་མང་གྩོ་བརྡ་ཡར་འཕྲེལ་
བཏང་ནི།

• སྲེར་སྲེ་དང་མ་ིམང་མཉམ་འབྲྲེལ།

• ལས་སྲེ་ཚུའི་གྲལ་གཏྩོགས།

གཙོ་རིམ་ ༣། གཅིག་བསིལ་གི་ཕྱགས་སིགས་
འཛིན་སྩོངས་ལམ་ལུགས།

• ཤྲེས་བ་དང་རིག་རལ།

• བ་བ་སྩོད་ལམ།

• མཉམ་འབྲྲེལ་ལྲེན་ནི།

གཙོ་རིམ་ ༤། ཕྱགས་སིགས་འཛིན་སྩོངས་ཀི་
ནུས་ཚད་ ཡར་འབྲེལ་བཏང་ནི།

• དབུ་ཁིདདང་སིད་དྩོན་གི་སྲེམས་ཤུགས།

• དྭངས་གསལ་ཅན་གི་འཛིན་སྩོངས།།

• ཕྱགས་སིགས་བཟྩོ་མིའི་ཚུའི་སྩོད་ལམ།

• ཕྱགས་སིགས་འཛིན་སྩོངས་ཀི་འཐུས།

གཙོ་རིམ་ ༥། མི་སྲེའི་རྣམ་པ།
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རྒྱབ་རྟན་དཔ་ེདབེ། 

༡། རྒྱལ་ཡོངས་གནས་སྡུད་ལས་ཁང་(༢༠༡༢)། འབྲུག་གྱི་ གནས་སྡུད་ལོ་འཁོར་དུས་དེབ ༢༠༡༢། 

            http://www.nsb.gov.bt/publication/files/pub10pp3748yo.pdf 

༢། རྒྱལ་ཡོངས་གནས་སྡུད་ལས་ཁང་(༢༠༡༣ ཁ)།བརྡ་སོན་ངོ་མ། 
http://www.nsb.gov.bt/publication/publications.php?id=9 

༣། རྒྱལ་ཡོངས་གནས་སྡུད་ལས་ཁང་(༢༠༡༤)། འབྲུག་གྱི་ཡུད་བལ། 
http://www.nsb.gov.bt/publication/files/pub2lq3514or.pdf. 

༤། མོང་སྒར་རོང་ཁག (༢༠༡༤)། རོང་ཁག་གྱི་ཡུད་བལ། 

             http://www.mongar.gov.bt/index.php/dzongkhag-at-a-glance 

༥། རྒྱལ་ཡོངས་གནས་སྡུད་ལས་ཁང་ (༢༠༠༨)། རོང་ཁག་གྱི་མྱི་རོབས་ཀྱི་དམྱིགས་ཚད། 
http://www.nsb.gov.bt/publication/files/pub3uu3600pb.pdf 

༦། རྒྱལ་ཡོངས་གནས་སྡུད་ལས་ཁང་ (༢༠༡༣ ཀ)། ལོ་ལར་རོང་ཁག་གྱི་གནས་སྡུད ༢༠༡༣།  

         http://www.nsb.gov.bt/ADS2013/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nsb.gov.bt/publication/files/pub10pp3748yo.pdf
http://www.nsb.gov.bt/publication/publications.php?id=9
http://www.nsb.gov.bt/publication/files/pub2lq3514or.pdf
http://www.mongar.gov.bt/index.php/dzongkhag-at-a-glance
http://www.nsb.gov.bt/publication/files/pub3uu3600pb.pdf
http://www.nsb.gov.bt/publication/files/pub3uu3600pb.pdf
http://www.nsb.gov.bt/ADS2013/
http://www.nsb.gov.bt/ADS2013/
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