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ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་༢ པའི་ཚོགས་ཐེངས་༡༣ པའི་གྲོས་ཆོད།
སྤྱིས་ཚེས་༢༠-༠༢-༢༠༢༡ ལུ།
གྲལ་གཏོགས་པ།
༡. དྲགོས་ཁྲོམ་དཔོན།
༢. བཀོད་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན།
༣. ཁྲོམ་སྡེ་འཐུམ་མི་དྲུག།
༤. ཁྲོམ་སྡེའི་ཡིག་ཚང་གི་སྡེ་ཚན་གརོ་འཛིན།
༥. ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གི་མདོ་ཆེན།
ས་གནས་གཞུང་གཉིས་པའི་ ཚོགས་ཐེངས་༡༣ པ་འདི་ མར་ཆང་རྟེན་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ འགོ་བརྩུགས་གནང་ཡི། དེ་སྦེ་ཁྲོམ་སྡེ་ཡིག་
ཚང་ཧོངས་ལས་ ཚོགས་སྡེ་ཁྲི་འཛིན་དང་ ས་གནས་གཞུང་གི་མཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ ཚོགས་སྡེ་དང་པ་ལས་ ཚོགས་སྡེ་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་གྲོས་
ཆོད་བསྡུ་སྒྲིག་དཔེ་དེབ་བཟོས་ཡོད་མི་འདི་ ལོ་ངོ་ལྔའི་གནང་འཁོད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་ མ་འོངས་པའི་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་དོན་ལུ་ དཀའ་དྲིན་
དགའ་ཚོར་གྱི་བརྡ་མཚོན་ལུ་ཕུལ་གནང་ཡི།
ཚོགས་སྡེ་ཁྲི་འཛིན་མཆོག་གིས་

ཚོགས་ཐེངས་མཇུག་ནང་གྲལ་གཏོག་གནང་མི་

ལུང་ཕོགས་ཁག་གི་ཡིག་ཚང་གི་མདོ་ཆེན་ཚུ་དང་

གཞན་གྲལ་གཏོག་གནང་མི་ག་ར་ལུ་ བསུ་བ་དང་དུས་ཚོད་སོན་བོན་གནང་མི་ལུ་བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ཟེར་གསུང་གནང་ཡི། ཁྲི་འཛིན་
མཆོག་གིས་ མཐའ་མཇུག་གི་ཚོགས་སྡེ་དེ་ ལོ་ངོ་ལྔའི་ནང་འཁོད་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུའི་གྲུབ་འབྲས་དང་ མཐར་མ་འཁྱོལ་བར་
ཡོད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་གསོལ་སོན་འབད་ནི་ལུ་ཁག་ཆེ་ཟེར་གསུང་གནང་ཡི།
མི་འདི་

ཁྲོམ་སྡེ་ཡིག་ཚང་གི་ཞི་གཡོག་ཚུ་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་

འདི་སྦེ་ལས་སྣ་ཚུ་གྲུབ་འབྲས་ཅན་ཅིག་འབད་སོན་ཚུགས་

ལུང་ཕོགས་ཁག་གི་ཡིག་ཚང་ཚུའི་

རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་ལས་

ཁྲོམ་སྡེ་ཞི་གཡོག་དང་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གི་ཞི་གཡོག་ཚུ་ལུ་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ཟེར་གསུང་གནང་ཡི།
ཁྲི་འཛིན་མཆོག་གིས་ ཚོགས་མང་ལུ་ དེ་སྦེ་ས་གནས་གཞུང་གིས་ཧོང་ལས་ གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་ལྭ་ཚུ་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ཡུན་བརྟེན་་
ཕན་ཐབས་དོན་ལུ་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་

ས་གནས་གཞུང་གི་ཧོང་ལས་བརོན་ཤུགས་བསྐྱེད་འདི་ལྭ་འབད་ཡོད་རུང་

བཀག་མ་ཚུགས་

པའི་གནས་སངས་ནད་ཡམས་ལུ་བརྟེན་ ས་ཁོངས་གཞན་ཚུ་ནང་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལྭ་ཚུ་མཐར་མ་འཁྱོལ་བར་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་དང་ ནད་
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ཡམས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་

ཡོན་ཏན་དང་མ་འོང་པ་ནང་ཡུན་བརྟན་འབད་སོད་ནི་དོན་ལུ་

འཆར་གཞི་ཚུ་བརམ་ནི་ལུ་ཕན་ཐོག་འབྱུང་ཡི་ཟེར་

གསུང་གནང་ཡི།
ཁྲི་འཛིན་མཆོག་གིས་ ས་གནས་གཞུང་གིས་གྲུབ་འབྲས་སོན་ཚུགས་མི་འདི་ མི་དབང་མངག་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ལམ་སོན་
བཟང་པོ་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་ལས་ མི་དབང་མཆོག་ལུ་བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་ནི་ཨིན་ཟེར་གསུངས་གནང་ཡི།
དྲགོས་ཁྲོམ་དཔོན་མཆོག་གིས་ ལོ་ངོ་ལྔ་གི་རིང་ལུ་ གྲུབ་ཡོད་པའི་ལས་སྣ་ཚུའི་སྐོར་ལས་གསལ་ཞུ་མཛད་གནང་ཡི༔
-

གློག་བརྙན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཆུ་རུད་ལས་བརྟེན་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚབས་ཆེན་འབྱུང་མི་ལུ་ ཞི་འཇམ་གྱི་ལྭ་ཚུ་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་
སྒེར་སྡེ་ལས་སྡེ་ མི་སེར་ སྡེ་སྲུང་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ཡིག་ཚང་གི་བར་ན་ སྡེ་གཡོག་གི་ཐོག་ལས་ ལྭ་འབད་ཡོད་པའི་གསལ་ཞུ་
འབད་ཡི། དེ་སྦེ་ཨ་མོ་ཆུའི་ ཆུ་གཤམ་གྱི་ལྭ་དང་ ཆུ་བག་གི་ལྭ་ཚུ་འབད་དེ་ ཨོམ་ཆུ་ཁ་བསྒྱུར་གྱི་ལྭ་ཚུ་འབད་དེ་ དབྱིན་ལོ་
༢༠༡༨ ལུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ས་ཁོངས་ཀྱི་ལྭ་ཚུ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་གསལ་ཞུ་འབད་གནང་ཡི།

-

དེ་སྦེ་ཚོགས་སྡེ་ཁྲི་འཛིན་མཆོག་གིས་ དབྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༠༡ ལུ་ འབྲུག་བརག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་
ལས་ ངོ་སོར་ལག་ཁྱེར་ཐོབ་ཚར་བའི་ཤུལ་ ཡིག་ཚང་ཞི་བརྩུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཚོགས་སྡེ་དང་པ་ཡང་ དབྱིལ་ལོ་༢༠༡༦
ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༢༦ ལུ་འགོ་དྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ དབྱིན་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༢༦ ལུ་ ས་གནས་གཞུང་༢ པའི་
གནས་ཡུན་འདི་རོགས་ནི་ཨིན་པའི་ཞུ་བ་འབད་ཡི།

-

ཁྲི་འཛིན་མཆོག་གིས་ ད་ཚུན་རྩིས་ལོ་རེ་རེ་འཞིན་གྱི་ མ་དངུལ་ངོས་ལེན་གནང་མི་ཚུའི་སྐོར་གསལ་ཞུ་འབད་གནང་ཡི། དེ་སྦེ་
རྩིས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ལོའི་མ་དངུལ་འདི་ མང་ཤོས་ར་ SASEC ལས་འགུལ་ནང་ལུ་བརྩུགས་ཡོདཔ་ལས་ ནད་ཡམས་
བརྟེན་ཏེ་ འཆར་གཞི་ལས་སྣ་ཚུ་གྲུབ་ནི་ལུ་གནོད་པ་འབྱུང་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་འབད་ཡི།

གྲུབ་འབྲས་གརོ་བོ༔
-

ས་གནས་སྤ་ས་ཁ་ལུ་ མི་སྡེ་ལྟེ་བ་གཞི་བརྩུགས་ཡོདཔ།

-

ཁྲོམ་སྡེ་ཡིག་ཚང་དོན་ལུ་ སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ།

-

སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ།

-

གློ་བུར་གྱི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སའི་ལྟེ་བ་བཟོ་ཡོདཔ།

-

རྡོ་ཕབ་ལེན་གྱི་ས་ཁོངས་བཟོ་ཡོདཔ།

-

ཚོད་བསྲེ་ཚོང་བསྒྲགས་ཐབས་སའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ།
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-

རོད་རིགས་སྣ་ཚོའི་དོན་ལུ་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ།

-

ཟད་འགྲོ་གཏང་ཚུགས་པའི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་བསྐྲུན་དོན་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ཡིག་ཚང་གི་ས་གླ་ཁར་སོད་ཡོདཔ།

-

NAPA II ལས་འགུལ། རྐྱེན་ངན་ཚབས་ཆེན་གྱི་དོན་ལུ་ ཞི་འཇམ་གྱི་ལྭ་འབད་ནི་ལུ་གརོ་བོ་གཏན་ཡོདཔ།

-

SASEC ལས་འགུལ། སྣུམ་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་གརོ་བོ་གཏན་ཡོདཔ།

-

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཅམ་ཀུ་ན་ལུ་ ལམ་ཕོགས་༤ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ།

-

ས་མཚམས་སྒོ་ར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ།

ཁྲོམ་ནང་འཁོད་སོད་མི་ཚུ་གི་དཀའ་ངལ་གརོ་བོ༔
-

ཁྲོམ་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྣུམ་འཁོར་ལྷོད་ལམ་གི་དཀའ་ངལ།

-

འཐུང་ཆུའི་དཀའ་ངལ།

-

སོད་ཁྱིམ་གྱི་དཀའ་ངལ།

-

འགྲུལ་ཐོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ།

-

ཆུ་གཡུར་ལས་བརྟེན་པའི་དཀའ་ངལ།

-

གརང་སྦྲ་ལུ་བརྟེན་པའི་དཀའ་ངལ།

-

སྲུང་སྐྱོབ་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་དཀའ་ངལ།

དཀའ་ངལ་ཚུ་བསེལ་ཡོད་པའི་ཐབས་ལམ༔
-

ཁྲོམ་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྣུམ་འཁོར་ལམ་

འདེམས་ཁོངས་ཚུ་ནང་གི་ས་གནས་དང་མི་སེར་གྱི་གརོ་རིམ་དང་བསྟུན་ཏེ་བཟོ་

སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ།
-

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལས་ཅམ་ཀུ་ན་ཚུན་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ཕོགས་༤ དང་ས་གནས་སྤ་ས་ཁ་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་བཟུར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་
འབད་ཡོདཔ།

-

འཐུང་ཆུ་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ལུ་ ས་གནས་ཁག་ནང་ ཆུ་འཛོད་ཁང་༡༢ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ།

-

སོད་ཁྱིམ་མ་ལངས་པའི་དཀའ་ངལ་ལུ་

ཁྲོམ་སྡེ་ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་

ཟད་འགྲོ་གཏང་

ཚུགས་པའི་སོད་ཁྱིམ་༡༡༧ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་ངོས་ལེན་གནང་སྟེ་ ཁྲོམ་སྡེ་ས་གཞི་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་
ལས་འཛིན་ལུ་བྱིན་ཡོདཔ།
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-

འགྲུལ་ཐོག་གི་དཀའ་ངལ་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་གཞག་སའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྣུམ་འཁོར་ཟུར་ལམ་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་
འབད་ཡོདཔ།

-

ཆུ་གཡུར་ལས་བརྟེན་པའི་དཀའ་ངལ་ལུ་

ད་ལོ་ཡོད་ཆུ་གཡུར་ཚུ་ཡར་དྲག་བཟོ་ཡོདཔ་དང་

སྣུམ་འཁོར་ཟུར་ལམ་བདའ་དེ་

ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ།
-

གརང་སྦྲ་ལུ་བརྟེན་པའི་དཀའ་ངལ་ལུ་ ཁྲོམ་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ལྭ་ཚུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཁྲོམ་མཛེས་ཏོག་ཏོ་
བཟོ་ནི་ལྭ་ཚུ་འགོ་བརམ་ཡོདཔ། དེ་སྦེ་ གླིང་ག་ཚུ་ཡར་དྲག་གཏང་སྟེ་ ཤིང་ལྔངམ་གསོ་སྐྱོང་ཁང་ཡང་བརྩུགས་ཏེ་ ཕགས་
སྙིགས་ཚུ་ཡང་དབྱེ་འབྱེད་འབད་དེ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་བཟོ་ཡོདཔ།

གློག་རིག་མཉེན་ཆས་དང་འབྲེལ་བའི་གྲུབ་འབྲས༔
-

སྤུད་ཚད་དང་ལྡན་པའི་རིམ་ལུགས་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ།
ཞབས་ཏོག།

ས་ཆ་རིག་པའི་ཞིབ་འཚོལ།

རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཨང་གནས་ཅན་ཐོག་ལས་དྲན་ཐོ་འབད་ནི།

ས་གནས་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ས་འཇལ་ལས་རིམ་དང་

G2C

ཨ་མོ་ཆུ་ལས་འགུལ་ཚུ་ལུ་

བསྐྱར་ཞིབ་ཁ་གསལ་འབད་ཡོདཔ།
གསར་གཏོད་གཞན༔
-

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ཡིག་ཚང་འདི་ དབྱིན་ལོ་༢༠༡༦ ལུ་རང་གིས་ཡུན་བརྟན་ཚུགསཔ་བཟོ་ཡོདཔ།

-

འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ཚུ་ཡར་དྲག་གཏང་ཡོདཔ།

-

ཁྲོམ་སྡེ་ལོ་ལར་མ་ཛར་ཅུམ་ཟ་ནི་ལས་རིམ་ཞི་བརྩུགས་འབད་ཡོདཔ།

-

ཁྲོམ་སྡེ་ཁག་གི་བར་ན་ རྐང་རྩེད་ཕུཏ་བོལ་རྩེད་ནིའི་འགོ་དྲེན་འཐབ་ཡོདཔ།

སྲུང་སྐྱོབ་དང་ ཉེན་སྲུང་༔
-

མི་སྡེ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ སྲུང་རྒྱབ་དང་ཉེན་སྲུང་པ་ལྡནམ་འབད་བཟོ་ཡོདཔ།

-

མི་དང་རྒྱུ་དངོས་ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ CCTV ས་གནས་ཁག་ནང་ལུ་ བརྩུགས་ཡོདཔ།

ཚོགས་སྡེ་ཁྲི་འཛིན་མཆོག་གིས་

ལུང་ཕོགས་ཁག་གི་མདོ་ཆེན་ཚུ་དང་

ཁྲོམ་སྡེ་ཡིག་ཚང་གི་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་གརོ་བོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་

ཡང་

བསྐྱར་དུ་ ལོ་ཨ་རྟག་ར་ རྐྱེན་ངན་ཚུ་འབྱུང་བའི་སྐབས་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ལྭ་འབད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་མི་ལུ་བཀྲིན་
དགའ་ཚོར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མཇུག་རང་ ས་གནས་གཞུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཁས་བླངས་གསལ་བསྒྲགས་དང་ མི་སེར་ཚུ་གི་རེ་འདོད་
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ཚུ་བསྒྲུབས་ཚུགས་མི་འདི་

ཁྲོམ་སྡེ་ཡིག་ཚང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་ལས་

ཁྲོམ་སྡེ་ཡིག་ཚང་ལུ་བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ཟེར་

གསུང་གནང་ཡི།

བཀྲིན་དགའ་ཚོར་གསལ་བཤད༔
-

ཕུན་ཚོགས་སྨད་འཐུས་མི་ ཆུང་ཀུ་ཟླ་བ་གིས་ དེ་སྦེ་ཁྲོམ་སྡེ་ཡིག་ཚང་དང་ ལུང་ཕོགས་ཁག་གི་ཡིག་ཚང་ཚུ་གིས་ ལོ་ངོ་ལྔ་གི་
རིང་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་མི་ལུ་བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་གནས་གཞུང་གི་འཐུས་མི་མཉམ་རོགས་ཚུ་ལུ་ཡང་
བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ལུགས་ཚུ་བཤད་དེ་ མཐའ་མཇུག་གི་ཚོགས་སྡེ་དེ་མཇུག་བསྡུ་གནང་ཡི།

---------------------------------------------------------------- བཀྲིན་ཆེ།། ---------------------------------------------------------
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