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སྤྱི་ཚེས་ ༡༦-༩-༢༠༡༨ ལུ།
གནས་ཚུལ་གསར་སྟོན།

༉

གནད་དོན་:

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ཐོག་བཙག་འཐུ་གི་ གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་ ༢༠༡༨།

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་མི་ཡོངས་ལུ་གུས་ཞབས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ཞུ་དོན་འདི་ཡང་

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་བཙག་འཐུ་ ༢༠༡༨ ཀྱི་འགོ་ཐོག་བཙག་འཐུའི་ནང་ཚོགས་རྒྱན་འདི་ ཁ་ཙ་ སྤྱི་ཚེས་
༡༥-༩-༢༠༡༨ ལུ་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་གི་གོ་སྐལ་བཟང་པོ་བྱུང་ཡི།
ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་ཚོགས་རྒྱན་ཐོབ་ཡོདཔ།

འགོ་ཐོག་བཙག་འཐུའི་ནང་ལུ་ དོ་འགྲན་འབད་མི་གི་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་བཞི་གིས་ ཚོགས་རྒྱན་

སྐྱུར་མི་ཚུ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ངོས་ལེན་ཐོབ་ཡོདཔ་དེ་ཡང་:
ཚོགས་པ་

ཚོགས་རྒྱན་ཁ་གྱངས་

ཚོགས་རྒྱན་བརྒྱ་དཔྱ་

འབྲུག་ཀུན་མཉམ་ཚོགས་པ་

༢༨,༤༧༣

༩.༧༨

འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་

༩༢,༧༢༢

༣༡.༨༥

འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

༩༠,༠༢༠

༣༠.༩༢

མི་སེར་དམངས་གཙོའི་ཚོགས་པ་

༧༩,༨༨༣

༢༧.༤༤

མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཁ་གསལ་ཚུ་ བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་: http://results.ecb.bt/NAPR2018.
ནང་ལས་ཐོབ་ཚུགས།

ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་མི་འབོར་ཚད།

རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༢,༩༡,༠༩༨ (མོ་ ༡,༤༧,༠༧༠ དང་ ཕོ་
༡,༤༤,༠༢༨)བརྒྱ་ཆ་ ༦༦.༣༦%གིས་ རང་སོའི་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ལུ་ རང་གི་ཚོགས་རྒྱན་
བཙུགས་ཏེ་ ཁ་ཙ་གི་ཚོགས་རྒྱན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་གུར་ རང་སོའི་ངོ་རྐྱང་གི་མཚན་རྟགས་བཀོད་བཞག་ཡོད་མི་དེ་
འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་མངའ་འོག་ སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་འགོ་ཐོག་བཙག་འཐུ་ཅིག་སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་
རབས་ནང་ཚུད་ནི་ཨིན།
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འདི་གི་ཁ་གསལ་ཡང་:
མོ་

ཕོ་

བསྡོམས་

བརྒྱ་དཔྱ་

ཀ. ཚོགས་རྒྱན་འཕྲུལ་ཆས་ཐོག་

༩༤,༥༦༦

༨༧,༩༥༢

༡,༨༢,༥༡༨

༥༩.༨༦

ཁ. འགྲེམ་ཐོག་རྒྱན་ཤོག་ཐོག་

༥༢,༥༠༤

༥༦,༠༧༦

༡,༠༨,༥༨༠

༨༡.༡༥

བསྡོམས་

༡,༤༧,༠༧༠

༡,༤༤,༠༢༨

༢,༩༡༠,༩༨

༦༦.༣༦

ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཡོངས་བསྡོམས་བརྒྱ་དཔྱ་ ༦༦.༣༦% ཨིན་མས།

བཙག་འཐའི་སྐུལ་བསྒྲགས།

ཚོགས་པའི་གཙོ་འཛིན་དང་ གཙོ་འཛིན་འོག་མ་ཚུ་ལུ་ མི་མང་རྩོད་འགྲན་རིམ་ཐེངས་གཉིས་རེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་

ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྤྱིར་བཏང་མི་མང་གི་ཁེ་ཕན་དོན་ལུ་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་གྱིས་ འདེམས་ཁོངས་ ༤༧

རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ནང་

འདེམས་ཁོངས་གྲོས་བསྡུར་ཐོག་

དངོས་མཐོང་རྒྱང་བསྒྲགས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།

བཙག་

འཐུའི་དུས་ཡུན་སྐབས་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཆ་མཉམ་གྱིས་རང་ རང་སོའི་ཞལ་འཛོམས་དང་ ཁྱིམ་སྒོ་བཤལ་ཏེ་སྐུལ་
བསྒྲགས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།

རྫོང་ཁག་ཚུ་ནང་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་རེ་རེ་བཞིན་གྱིས་ འཛོམས་འདུ་ཚུ་ལོགས་སུ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མ་དགོ་པར་
སྲིད་དོན་ཚོགས་པའི་སྐུལ་བསྒྲགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ མི་མང་རྩོད་འགྲན་བསྡོམས་ ༤༧༩ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་ནང་
ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་བསྡོམས་ ༤༠,༣༧༠ (མོ་ ༢༠,༥༣༥ དང་ ཕོ་ ༡༩,༨༣༥ ) གིས་ངོ་འཛོམས་འབད་ནུག།

རྒྱལ་ཁམས་ཀྱིས་ འགོ་ཐོག་བཙག་འཐུའི་སྐུལ་བསྒྲགས་ཀྱི་མ་དངུལ་དོན་ལུ་ འདེམས་ཁོངས་རེ་རེ་གི་ཚོགས་པ་རེ་
རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ ༡༥༠,༠༠༠/- རེ་རྩིས་ཏེ་ མ་དངུལ་བསྡོམས་ས་ཡ་ ༢༨.༢༠༠ གནང་བའི་ཁར་ ཚོགས་པ་ཁོང་
རང་གི་གསོག་འཇོག་མ་དངུལ་ཐོག་ལས་ དོ་འགྲན་ཁས་ལེན་ཡི་གུ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་
པའི་དངུལ་ལྷག་ལས་ འབོད་ཚད་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཟད་འགྲོ་བཏང་ཆོག་པའི་གནང་བ་སྤྲོད་ཡི།

ཟད་གྲོན་ཆ་མཉམ་རང་ བདུན་རིམ་བཞིན་གྱི་སྙན་ཞུ་མ་ཚད་ གྲུབ་འབྲས་གསལ་སྟོན་གྱི་ཟླ་ངོ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་

ལུ་སྙན་ཞུ་ཡོངས་རྫོགས་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་ འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་འདི་ འགོ་ཐོག་བཙག་
འཐུའི་མཇུག་ལུ་དང་ གཞན་མི་ཚོགས་པ་གཉིས་འདི་ སྤྱིར་བཏང་བཙག་འཐུའི་མཇུག་ལུ་ཨིན།

གཞན་ཡང་བཙག་འཐུའི་སྐུལ་བསྒྲགས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་གྲོགས་རམ་ཡང་ མི་མང་རྩོད་འགྲན་ རྒྱང་མཐོང་ རེ་

ཌིའོ་ པར་སྐྲུན་གསལ་བསྒྲགས་ ལག་དེབ་ འབྱར་ཡིག་ཚུ་ དེ་ལས་ རྒེད་འོག་རེ་རེ་བཞིན་དུའི་ནང་སྤྱི་སྙོམས་
འཛོམས་འདུ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཚུ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྱིན་ཡི།
ཚོགས་རྒྱན།

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་ ༡༥-༩-༢༠༡༨ ལུ་ ཚོགས་རྒྱན་ས་ཁོངས་ ༨༦༥ ཚུ་ནང་ ཚོགས་རྒྱན་འཕྲུལ་ཆས་
ཐོག་ ཚོགས་རྒྱན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།
འགྲེམ་ཐོག་རྒྱན་ཤོག་ལམ་ལུགས་ནང་

སྤྱིར་བཏང་ཧེ་མ་ལས་ཡོད་པའི་འགྲེམ་ཐོག་ཚོགས་རྒྱན་ཐབས་ལམ་དང་

འགྲེམ་ཐོག་རྒྱན་ཤོག་ལྷན་ཐབས་ས་ཁོངས་ ༦༥ ནང་ལས་དང་ དེ་ལས་ འགྲུལ་སྐྱོད་ཚོགས་རྒྱན་སྡེ་ཚན་ ༡༨ ཚུ་
ཚུདཔ་ཨིན།

ཚོགས་རྒྱན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་བཙག་འཐུའི་འགན་ཁུར།
༡.

བཙག་འཐུའི་འགོ་འདྲེན་སྤྱི་ཁྱབ་

-

༢༠

༢.

བཙག་འཐུའི་འགོ་འདྲེན་སྤྱི་ཁྱབ་འོག་མ་

-

༣༩

༣.

བཙག་འཐུའི་འགོ་འདྲེན་ཞིབ་རོགས་

-

༢༠༥

༤.

རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་འཐུས་མི་

-

༤༠

༥.

རྒྱལ་ཡོངས་བལྟ་རྟོག་པ་

-

༤༧

༦.

ཕྲ་དོན་བལྟ་རྟོག་པ་

-

༠༢

༧.

ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་

-

༤༧

༨.

ཞིབ་རོགས་ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་

-

༠༢

༩.

སྡེ་ཁྲིད་འགོ་དཔོན་

-

༨༦༥

༡༠.

ཚོགས་རྒྱན་འགོ་དཔོན་

-

༢,༤༠༤

༡༡.

ཨམ་སྲུའི་བདེ་སྲུང་

-

༨༦༥

༡༢.

བརྡ་བརྒྱུད་དབང་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཚང་

-

༠༣

༡༣.

མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་བལྟ་རྟོག་པ་

-

༢༢

༡༤.

ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་

-

༠༦

༡༥.

ཚོགས་རྒྱན་ས་ཁོངས་འགོ་དཔོན་(འགྲེམ་ཐོག་རྒྱན་

-

༥༤༢

༡༦.

རྫོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་

-

༢༠

ཤོག་ལྷན་ཐབས་དང་ འགྲུལ་སྐྱོད་ས་ཁོངས)
༡༧.

ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ཡིག་ཚང་ནང་ ཡིག་ཚང་ལས་རོགསཔ་

-

༩༧

༡༨.

འགྲེམ་ཐོག་རྒྱན་ཤོག་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཕྲན་ནང་ གནས་སྐབས་

-

༢༤

ཀྱི་ལས་གཡོགཔ་
བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས།

བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་བདེན་རྫུན་དབྱེ་བ་ཚུ་ དུས་ཚོད་ལུ་ཕྱེས་སྟེ་ ཉོགས་བཤད་དང་ ཉེས་འཛུགས་བཀོད་མི་
ཚུ་ རང་མོས་དང་རྣམ་དག་གི་བཙག་འཐུའི་དོན་ལུ་ དྲང་བདེན་གྱི་བཙག་འཐུའི་ལམ་ལུགས་འདི་ མི་མང་གིས་བློ་
གཏད་ཚུགསཔ་ལུ་ བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ཚུ་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་བསལ་ཏེ་ དྭངས་གསལ་ཐོག་ལས་འབད་དགོཔ་
འདི་ ག་ནི་བ་ཁག་ཆེཝ་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གནས་རིམ་ལུ་ལྷོད་ཡོད་པའི་རྩོད་རྙོགས་ ༡༡ ཆ་མཉམ་རང་ ཚོགས་
རྒྱན་གྱི་སྔ་གོང་ལས་བསལ་ཏེ་ རྩོད་རྙོགས་དང་འདིའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ཡང་ མི་མང་ལུ་ དེ་དང་བསྟུན་ཏེ་གསལ་བསྒྲགས་
འབད་དེ་ཡོད།
ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ཉིནམ།

ཁ་ཙ་ ཚོགས་རྒྱན་ཉིནམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ནང་ དཀའ་ངལ་སྦོམ་ག་ནི་ཡང་མ་ཐོན། ཨིན་རུང་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་
མི་དག་པ་ཅིག་ ཚོགས་རྒྱན་ས་ཁོངས་ནང་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་བ་འོང་མི་ཚུ་ ཁོང་རའི་མིང་ཚུ་ འགྲེམ་ཐོག་ཚོགས་
རྒྱན་སྐྱུར་མིའི་ཐོ་བཀོད་ནང་ཚུད་ཡོདཔ་ལས་

ཚོགས་རྒྱན་འཕྲུལ་ཆས་ཐོག་

གཞི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཧོངས་ལས་

བཙག་འཐུའི་ཟིན་ཐོ་དང་

དགག་བཤེར་བཀོད་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིན་ཡོད།

ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་མ་ཚུགས་

མ་

ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མིའི་ཐོ་ལུ་ཐོབ་བརྗོད་དང་

འགོ་ཐོག་ལུ་ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་སའི་ས་ཁོངས་དག་པ་ཅིག་ནང་ ཚོགས་རྒྱན་འཕྲུལ་ཆས་ལུ་ ‘ནོར་འཁྲུལ་’ བྱུང་
ཡོདཔ་དེ་ཡང་ འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་འཕྲུལ་རྟ་ཨེབ་ཏེ་ལུས་པའི་གནད་ལས་ཐོན་ཡོད། དེ་ཚུ་ཡང་ དུས་འཕྲོ་ལས་འཕྲུལ་
ཆས་ལག་དེབ་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་བཅོ་ཐབས་དང་འཁྲིལ་ བསལ་ཡི།

ཚོགས་རྒྱན་ས་ཁོངས་ ༥ འི་ནང་ ཁོང་

གིས་ཚོགས་རྒྱན་འཕྲུལ་ཆས་ཐེབས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་སྦེ་ཐག་བཅད་ཡོདཔ་དང་ འདི་ནང་ལུ་དཀའ་ངལ་ག་ནི་
ཡང་མེདཔ་དང་ ཧེ་མའི་ཚོགས་རྒྱན་འཕྲུལ་ཆས་དང་ ཚོགས་རྒྱན་འཕྲུལ་ཆས་ཐེབས་བཙུགས་མི་ཚུ་ ཚོགས་རྒྱན་
གྱངས་ཁ་རྐྱབ་ནི་ལུ་དཀའ་ངལ་ག་ནི་ཡང་མ་བྱུང་
ཁོངས་ནང་འཛོམས་ཐོག་འབད་ཡོད།

འདི་ཚུ་ག་ར་

སྲིད་དོན་ཚོགས་པའི་ངོ་ཚབ་ཚུ་

ཚོགས་རྒྱན་ས་

ལུང་ནག་ན་རྒེད་འོག་ ཐངས་ཟ་ཚོགས་རྒྱན་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ ཕྱི་རུའི་ཆུ་ཚོད་ ༣ ལུ་ ཚོགས་རྒྱན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་

དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ འཕྲུལ་ཆས་གསལ་སྟོན་འབད་བའི་བསྒང་ ཚོགས་རྒྱན་གྱངས་ཁའི་འཛིན་ཐོ་ཐོན་མ་

བཏུབ་ལས་ ཚོགས་རྒྱན་འཕྲུལ་ཆས་ཐེབས་བཙུགས་པའི་སྐབས་ ཚོགས་རྒྱན་འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་ འདེམས་ངོ་ བདེ་
སྲུང་ལས་བྱེདཔ་

དེ་ནང་གི་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཚུ་འཛོམས་ཐོག་ ཧེ་མ་ལས་ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ཚར་མི་ག་ར་ ཉེ་

འདབས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ནང་ཨིནམ་ལས་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ནི་གི་དུས་ཚོད་ ཕྱི་རུའི་ཆུ་ཚོད་ ༥ ལས་ཕར་འགྱངས་

ཐོག་ ལོག་ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་བཅུག་སྟེ་ གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འདི་ ཕྱི་རུ་ཆུ་ཚོད་ ༨ ལུ་འབད་ཡོད།

ཆོས་སྒོར་ཞུགས་མི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལུ་ཡོད་མི་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་དག་པ་ཅིག་ དང་ལེན་ཐོག་ ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་

ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་བཙག་འཐུའི་ཟིན་ཐོ་ལས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཞིནམ་ད་ ཁོང་ཚུ་ལུ་ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་
ནིའི་ལྷན་ཐབས་འབད་ཡོད་ ཡང་ན་ ཁོང་རའི་མི་རྩིས་གནས་སྟངས་ཀྱི་དྲན་ཐོ་ནང་བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བའི་བློ་ཕམ་

བྱུང་ཡོད། འདས་པའི་བཙག་འཐུའི་ནང་བཟུམ་ ངོས་འཛིན་འདྲ་པར་འབག་མ་འོང་མི་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཁ་ཤས་

ཅིག་ལུ་ ངོས་འཛིན་འདྲ་པར་གྱི་ལྷན་ཐབས་འབད་ཡི།

བཙག་འཐུ་ ༢༠༡༨ ཀྱི་ ཆ་ཤས་གསརཔ་ཅིག་ཚུད་མི་དེ་ཡང་:
༡.

བཙག་འཐུའི་སྔ་གོང་ལས་ རྫོང་ཁག་ཉི་ཤུའི་ནང་ མཐར་འཁྱོལཅན་དང་ ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ རྫོང་ཁག་
རེ་རེ་བཞིན་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་གཞི་བཀོད་ནང་འཁོད་

ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་མིའི་གྲངས་འབོར་གྱི་དམིགས་

གཏད་ལུ་ དགོས་དོན་ཐབས་བྱུས་དང་ ལཱ་གི་འཆར་གཞི་ཚུ་འབད་ཡོད།

༢.

ཐོ་བཀོད་གྲུབ་མི་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་

༣.

འདས་པའི་ཉམས་མྱོང་དང་ ཚོགས་རྒྱན་ས་ཁོངས་ནང་ ཚོག་རྒྱན་སྐྱུར་མིའི་ཁ་གྱངས་ལས་བརྟེན་པའི་

༤.
༥.

ཚོགས་རྒྱན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་བཙུགས་ཡོད།

འགྲེམ་ཐོག་རྒྱན་ཤོག་ལྷན་ཐབས་དང་

འགྲུལ་སྐྱོད་

ཚོགས་རྒྱན་སྡེ་ཚན་གྱི་འཐུས་མི་ཁ་གྱངས་བསྐྱར་ཞིབ་དང་མར་ཕབ་འབད་ཡོད།

བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་གི་ཐབས་ཤེས་དང་ གནས་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་ བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ལག་ལེན་ཚད་གཞི་བཟོ་ཡོདཔ།

ལོ་ན་རྒས་ཤོས་དང་ དབང་པོ་ལུ་ཐོ་ཕོག་མི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ འདས་པའི་ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་མ་ཚུགས་མི་
ཚུ་ལུ་དམིགས་གཏད་འབད་ཡོད།

༦.

དངུལ་འབྲེལ་དང་མཁོ་གྲུབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དུས་མཐུན་དང་ བག་ཡོད་སྤྱོད་ནི་ དེ་ལས་ བཙག་འཐུའི་ཅ་

༧.

ཁག་ཆེ་བའི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པའི་ཨང་གནས་ཅན་དང་ གྲུབ་འབྲས་རྒྱུན་མཐུད་བརྩིས་ཏེ་དང་ ནུས་ཤུགས་ཅན་

༨.

བཙག་འཐུ་ཚུ་ཐོགས་ཆགས་མེད་པར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚོགས་རྒྱན་འཕྲུལ་ཆ་ ༡༠༠༠

ཆས་ལག་ལེན་ཡར་དྲག་བཟོ་ཡི།

དང་ ནོར་འཁྲུལ་མེདཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ (apps) མང་སུ་སྦེ་བཙུགས་ཅི།

བསྒྲུབས་འབད་ཡོད།

སྤྱིར་བཏང་བཙག་འཐུ།

འགོ་ཐོག་བཙག་འཐུའི་ཚོགས་རྒྱན་གྲུབ་འབྲས་གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་དང་གཅིག་ཁར་

འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

རྫོང་ཁག་

༢༠

ནང་གི་ཚོགས་རྒྱན་ཁ་གྱངས་ཡོངས་བསྡོམས་མཐོ ་ཤོས་ཐོབ་མི་

མཁོ་

བཙག་
འབྲུག་

མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་དང་ འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འདེམས་ཁོངས་ ༤༧

ནང་ སྤྱིར་བཏང་བཙག་འཐུ་གི་དོ་འགྲན་འབད་ནི་ལུ་ འདེམས་ངོ་རེ་གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ གདམ་ངོ་བཏོན་དགོ་པའི་

མགྲོན་བརྡ་འབདཝ་ཨིན།

སྤྱིར་བཏང་བཙག་འཐུའི་དོ་འགྲན་འབད་ནི་ལུ་

ད་རེས་ལས་འགོ་བཙུགས་

ཚུན་ལུ་

གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་

གདམ་ངོའི་ཡིག་ཆ་བཙུགས་ནི་གི་མཐའ་མཇུག་ཚེས་གྲངས་

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་བཙག་འཐུ་གི་དོན་ལུ་སྤེལ་ཡོད་མི་བརྡ་འཕྲིན་ཨང་

གདམ་ངོའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་

སྤྱི་ཚེས་

༡༧-༩-༢༠༡༨

ཨི་སི་བི/བརྡ་འཕྲིན་-

༠༡/༢༠༡༨/༣༦༥ སྤྱི་ཚེས་ ༡༨-༨-༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ ༢༠༡༨ ཀྱི་དོན་ལུ་བཙག་འཐུའི་

ལས་འཆར་ནང་ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲེལ་ཡོད་ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ལུ་བཙུགས་དགོ།

བཅའ་མར་གཏོགས་མི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་ མི་མང་ལུ་ གནས་ཚུལ་དང་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་ནི་ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་
བ་འཐབ་ནི་ལུ་

དང་འདོད་དང་ནུས་ཤུགས་ཆེ་བའི་སྒོ་ལས་བསྐུལ་བསྒྲགས་འབད་དེ་ཡོད།

རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་

དགོངས་དོན་དང་ བཙག་འཐུའི་ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་བའི་ ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་མི་ཚུ་ལུ་ ཚོགས་པ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ལྟ་བ་

དང་ བསྐུལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཁས་བླངས་གསལ་བསྒྲགས་དང་ ཚོགས་པ་རང་སོའི་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་ངོས་འཛིན་གྲུབ་པའི་
འདེམས་ངོ་ཚུ་གི་

ཁོང་རའི་ཁྱད་ཆོས་དང་མཁས་རིག་གི་བརྡ་དོན་ཐོབ་ཚུགསཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་

ཁམས་ཀྱི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ཡོད།

རྒྱལ་

བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་ཀུན་མཉམ་ཚོགས་པ་དང་ མི་སེར་དམངས་གཙོའི་ཚོགས་པ་གིས་ འགོ་ཐོག་

བཙག་འཐུའི་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་མི་ལུ་ ཧིང་ལས་རང་བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོདཔ་དང་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་

པ་དང་ འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལུ་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཚུ་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ སྤྱིར་བཏང་བཙག་འཐུའི་ནང་དོ་
འགྲན་འབད་ཚུགས་མི་ལུ་ བཀྲིས་ལེགས་སྨོན་ཡོད།
ང་བཅས་ག་ར་གིས་

སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ་འདི་

གཞུང་གི་བཙག་འཐུ་ ༢༠༡༦ ལུ་ ང་བཅས་ར་

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་

ས་གནས་

དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ནང་ལུ་ བཙག་འཐུའི་སྐབས་ལུ་

རྒྱལ་ནི་དང་ཕམ་ནི་ཟེར་མེད་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ར་ ང་བཅས་ར་ རྩ་བ་ ༣ ལུ་ གོ་སྐབས་འཐོབ་པ་ཅིན་ ཕྱག་ཞུ་ནི་

ཟེར་བའི་ ཁས་བླངས་ཕུལཝ་མས་ འདི་གནམ་མེད་ས་མེད་ རྟགས་མཚན་ལེགས་ཤོམ་ཨིན་མས་ ང་རའི་ཁ་ཐུག་

ལས་ དེ་སྦེ་མཇལ་ཏེ་འབད་རུང་ བློ་བདེ་བས་ ངལ་རངས་པས་ ཟེར་མཁྱེན་རྒྱ་ཆེ་བའི་བཀའ་རྒྱ་གསེར་གྱི་བདུད་རྩི་

གནང་ཡོད་མི་འདི་ ཡང་བསྐྱར་དྲན་སྐུལ་འབདཝ་ཨིན། ཞེས་རང་ལུགས་ས་ཕོ་ཁྱི་ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༧ ནམ་ སྤྱི་

ཚེས་ ༡༦-༩-༢༠༡༨ ལུ།

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ།

