
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དང་ ཡུ་རོ་པི་ཡཱན་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་དངུལ་ཁང་གི་བར་ན་ 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཡུ་རོ་པི་ཡཱན་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་དངུལ་ཁང་གི་ ལས་དོན་ཚུ་གི་

སྐྱོང་བཞག་དང་འབྲེལ་བའི་ སྒྲིག་བཀོད་གན་རྒྱ།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དང་

ཡུ་རོ་པི་ཡཱན་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་དངུལ་ཁང་གི་བར་ན་ 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

ཡུ་རོ་པི་ཡཱན་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་དངུལ་ཁང་གི་ལས་དོན་ཚུ་གི་

སྐྱོང་བཞག་དང་འབྲེལ་བའི་

སྒྲིག་བཀོད་གན་རྒྱ།

ཐིམ་ཕུག་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླཝ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༢༠ ལུ།

ལཀ་ཟེམ་བརག་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླཝ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༢༠ ལུ།



སྒྲིག་བཀོད་གན་རྒྱ་འདི་

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་ (ད་ལས་ཕར་ “འབྲུག་” ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) འབྲུག་གཞུང་གི་ མི་རྗེ་དངུལ་རྩིས་བོན་པོ་ རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་རིང་

མཆོག་གི་ ངོ་ཚབ་ཐོག་ལུ་དང་ 

ཡུ་རོ་པི་ཡཱན་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་དངུལ་ཁང་ ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་ ༡༠༠ བོ་ལི་བརཌི་ ཀཱོན་རཱཌི་ ཨེ་ཌེ་ནོར་ ཨེལ་-༢༩༥༠ ལཀ་ཟེམ་བརག་ 

གེརེནཌི་ཌ་ཅི་ཨོཕ་ལཀ་ཟེམ་བརག་ལུ་ཡོད་པའི་ ངོམ་ ཀིརིསི་ཅི་ཡན་ ཀེ་ཀྲེལ་ ཐོམ་སེན་གྱི་ ངོ་ཚབ་ཐོག་ལུ་བཟོས་གྲུབ།



དེ་ཡང་ ཡུ་རོ་པི་ཡཱན་ཚོགས་པ་ (ད་ལས་ཕར་ “ཨི་ཡུ་” ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) དང་ དེའི་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་དང་ འབྲུག་གི་བར་

ནའི་མཉམ་འབྲེལ་ལུ་ བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་ཐོག་ལས་དང་།

འབྲུག་ལུ་དང་འདོད་ཡོད་པའི་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཡུ་རོ་པི་ཡཱན་ཚོགས་པའི་ལྷན་ཚོགས་དང་/ཡང་ན་ དངུལ་

ཁང་གི་སྐྱོང་བཞག་འཐབ་མི་འདུས་ཚོགས་ཚུ་དང་ བཀོད་ཁྲིམས་ཀྱི་རྩ་ཚན་ ༢༨ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དེའི་ཡན་ལག་གཞི་བཙུགས་འབད་

ཡོད་མི་ ཡང་ན་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ཨིན་མི་གང་རུང་ (ད་ལས་ཕར་ “དངུལ་ཁང་” ཟེར་མི་) གི་ གྲོས་ཆོད་སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་ནང་འཁོད་

ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་དང་ འགན་ལེན་ ཡང་ན་ ཐབས་ལམ་གཞན་གྱི་སྒོ་ལས་ མ་དངུལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་ནི་དང་ འབྲུག་ལུ་དང་འདོད་ཡོད་

པའི་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཁང་ལས་ ཁྱད་རིག་གྲོགས་རམ་སྤོད་ནི། དེ་ལས་ དེ་བཟུམ་མའི་ལས་འགུལ་

ཚུ་ལུ་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད་ཁ་ཤས་ སྤེལ་ནི་གི་དོན་ལུ་དང་ དངུལ་ཁང་ལུ་ བདག་དབང་དང་ཐོབ་ལམ་ཁ་ཤས་ ངེས་གཏན་བཟོ་ཐབས་

ལུ་ དང་འདོད་བསྐྱེད་དེ་

རྩ་ཕན་ཚུ་གིས་ གཤམ་འཁོད་བཞིན་དུ་ཞལ་འཆམ་ཨིན། 
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རྩ་ཚན་ ༡ པ།

ངེས༌ཚིག།

གན་རྒྱ་འདིའི་དགོས་དོན་ལུ་:

“ཁེ་ཕན་ཐོབ་མི་” ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་གཞུང་ལུ་གོ། 

“ལས་འགུལ་”  (ཡང་ན་སྤྱི་མཐུན་ལུ་ “ལས་འགུལ་ཚུ་”) ཟེར་མི་འདི་ དངུལ་ཁང་གིས་ ཐད་ཀར་དུ་ ཡང་ན་ བར་མི་བརྒྱུད་དེ་ མ་

དངུལ་ཟད་འགྲོ་བཏང་མི་ གཤམ་འཁོད་ཚད་གཞི་ཚུ་འགྲུབ་མི་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ལས་འགུལ་ལུ་གོ།

(ཀ) ལས་འགུལ་དེ་ འབྲུག་ནང་འཁོད་གནས་བཅའ་སྟེ་ཡོདཔ་ ཡང་ན་ མ་དངུལ་ཟད་འགྲོ་བཏང་ནི་དེ་ འབྲུག་ནང་འཁོད་ལུ་ ལག་ལེན་

འཐབ་ཡོདཔ་དང་།

(ཁ) འབྲུག་གཞུང་གིས་ ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་གྱི་དགོས་བརྗོད་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ ཡང་ན་ མ་དངུལ་དེ་ གན་རྒྱ་འདིའི་ཁྱབ་

ཚད་ནང་འཁོད་ཨིན་པའི་ ཡིག་ཐོག་གི་ངོས་ལེན་གྲུབ་ཡོདཔ།

མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་དེ་ཡང་ གན་རྒྱ་འདིའི་ཁྱབ་ཚད་སྤེལ་བའི་ཤུལ་མར་ ཡང་ན་ འདིའི་བསྟར་སྤོད་ ཡང་ན་ ཁྱབ་ཚད་སྤེལ་ནིའི་ ཆེད་

དམིགས་ཀྱི་འདུན་པ་ཡོད་པའི་ ཚེས་གྲངས་ཀྱི་ཤུལ་མའི་ ཚེས་གྲངས་ཅིག་ལུ་ དངུལ་ཁང་གིས་ མ་དངུལ་བཙུགས་ནི་ ཡང་ན་ ཁྱད་

རིག་གྲོགས་རམ་བྱིན་ནིའི་ཁས་ལེན་འགྲུབ་དགོ།

“ཡན་ལག་” (ཡང་ན་ སྤྱི་མཐུན་ལུ་ “ཡན་ལག་ཚུ་”) ཟེར་མི་འདི་ ཡུ་རོ་པི་ཡཱན་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་དངུལ་ཁང་གིས་ ཐད་ཀར་གྱི་དབང་

ཁྱབ་ཡོད་མི་ ཡང་ན་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ (བརྒྱ་ཆ་ལྔ་ཅུ་) ལས་ལྷག་པའི་ ཐད་ཀར་གྱི་མཐའ་དོན་བདག་དབང་ཡོད་མི་ འདུས་ཚོགས་གང་རུང་

ལུ་གོ་ནི་དང་ དགོས་དོན་འདི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ དབང་ཁྱབ་ཟེར་མི་འདི་ འདུས་ཚོགས་དེའི་ འཛིན་སྐྱོང་དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ནང་ ཐད་ཀར་གྱི་

བཀོད་རྒྱ་གཏང་ནིའི་ དབང་ཚད་ལུ་གོ།  

“ཁྲལ་” ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ ལུང་ཕོགས་ ཡང་ན་ ས་གནས་ནང་ལུ་ འབྲུག་གིས་ ཡང་ན་ འབྲུག་ནང་འཁོད་ལུ་ ཐད་ཀར་ 

ཡང་ན་ ཐད་ཀར་མིན་པའི་སྒོ་ལས་ བཀལ་སོལ་ཡོད་པའི་ཁྲལ་དང་ བཀལ་ཆ་ གླ་འཐུས་ གླ་ཡོན་ འབྱུང་སར་བཏོག་པའི་ཁྲལ་ ཡང་ན་ 

དངུལ་རྩིས་ཀྱི་བཀལ་ཆ་གང་རུང་ལུ་གོ།

རྩ་ཚན་ ༢ པ།

དངུལ་ཁང་གི་ལས་དོན།

དངུལ་ཁང་གིས་ འབྲུག་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་ལུ་ ལས་འགུལ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ ལས་དོན་ཡོངས་རོགས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག། 

དམིགས་བསལ་ལུ་ དངུལ་ཁང་གིས་ ལས་འགུལ་རྩིས་དཔྱད་གུ་གཞི་བརྟེན་ཏེ་ ལས་འགུལ་ཅིག་ལུ་ མ་དངུལ་བྱིན་དང་མི་བྱིན་ ཡང་ན་ 

ཁྱད་རིག་གྲོགས་རམ་བྱིན་དང་མི་བྱིན་དང་ གལ་སྲིད་བྱིན་པ་ཅིན་ དེའི་ཁ་ཚིག་གནས་ཚིག་ཚུ་ དངུལ་ཁང་གིས་ ཐག་གཅད་ཆོག། 
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རྩ་ཚན་ ༣ པ།

ཁྲལ་བཀལ་ཐངས།

གན་རྒྱ་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མཐའ་གཏོགས་འབད་མི་ འབྲུག་གཞུང་གིས་ དགོས་བརྗོད་བཀོད་དེ་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་ ལག་ལེན་ཚུ་དང་

འབྲེལ་ཏེ་  དངུལ་ཁང་ལུ་སྤོད་དགོ་པའི་ སྐྱེད་དང་ སྤོད་ཆ་གཞན་ཡོངས་རོགས་དང་ དེ་བཟུམ་མའི་སྤོད་ཆ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ དངུལ་

ཁང་གི་བདོག་གཏད་དང་འོང་འབབ་ཚུ་ལུ་ ཁྲལ་ག་ར་ཡངས་ཆག་ཨིན། གན་རྒྱ་འདི་གིས་ཁྱབ་ཚད་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་གང་རུང་དང་

འབྲེལ་ཏེ་ འབྲུག་གི་ས་ཁོངས་ནང་འཁོད་ཡོད་པའི་ དངུལ་ཁང་གི་ལས་དོན་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ དངུལ་ཁང་ ཡང་ན་ དེའི་བདོག་གཏད་ཚུ་ལུ་ 

ཁྲལ་གང་རུང་ བཀལ་མི་ཆོག།

གན་རྒྱ་འདིའི་ དགོངས་དོན་གཞན་གང་རུང་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ གཤམ་འཁོད་བཞིན་དུ་ ཁྲལ་བཀལ་ནིའི་ཁྱད་དབང་ འབྲུག་གཞུང་ལུ་

ཡོད། 

(ཀ) འབྲུག་གི་མི་ཁུངས་ཚུ་ལུ་དང་།

(ཁ) འབྲུག་བརྒྱུད་དེ་ སྤོད་ཆ་ཐོབ་མི་ འབྲུག་མི་མིན་པའི་ མི་ཁུངས་ཚུ་ལུ། 

དེ་ནང་ དངུལ་ཁང་གིས་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་མི་ ཁྱད་རིག་གྲོགས་རམ་ཐོག་གི་ གན་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་ ཐད་ཀར་མིན་པའི་ཁྲལ་གང་

རུང་ཚུ་མི་ཚུད། 

རྩ་ཚན་ ༤ པ།

དངུལ་གྱི་བརྗེ་སོར་དང་མ་དངུལ་སོ་བཤུད།

གན་རྒྱ་འདིའི་རྩ་ཚན་ ༢ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མཐའ་གཏོགས་ཡོད་པའི་ དངུལ་འབྲེལ་ལག་ལེན་གང་རུང་གི་ དུས་ཡུན་ནང་ལུ་ འབྲུག་གིས་

ངེས་གཏན་བཟོ་དགོཔ་དེ་ཡང་:

(ཀ) (༡) ལས་འགུལ་གང་རུང་ལུ་ མ་དངུལ་བཙུགས་མི་ ཡང་ན་ ཁྱད་རིག་གྲོགས་རམ་སྤོད་ཡོད་མི་ ཡང་ན་ དངུལ་ཁང་ལུ་སྤོད་དགོ་

པའི་ སྤོད་ཆ་གཞན་ཚུ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ དུས་ཐོག་ལུ་སྤོད་ནིའི་ཆེད་ལུ་དགོ་པའི་ འབྲུག་དངུལ་ནང་གི་ དངུལ་བསོམས་ག་ར་ སྐབས་

འབབ་ཀྱི་ཚོང་ལམ་ནང་གི་ཐང་གཞི་ཁར་ བརྗེ་སོར་ཧྲིལ་བུ་འབད་བཏུབ་པའི་དངུལ་ནང་ བརྗེ་སོར་འབད་ཆོག་ནི་དང་། (༢) དེ་

བཟུམ་མའི་དངུལ་བསོམས་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་གན་ཡིག་ ཡང་ན་ ཐབས་ལམ་གཞན་ཚུ་གི་ གནས་ཚིག་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དངུལ་

ཁང་ལུ་འཁྲི་བའི་འགན་ཁུར་ཚུ་ འགྲུབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲུག་གི་ས་ཁོངས་ནང་འཁོད་ ཡང་ན་ 

ཕྱི་ཁར་ གོ་ཡངས་དང་འཕྲལ་ཐོག་ དེ་ལས་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ སོ་བཤུད་འབད་ཆོག་ནི་དང་།

(ཁ) (༡) དངུལ་ཁང་གིས་ མ་དངུལ་བཙུགས་མི་ ཡང་ན་ ཁྱད་རིག་གྲོགས་རམ་སྤོད་མི་ ཡང་ན་ ལས་དོན་གཞན་དང་འབྲེལ་ཏེ་ 

དངུལ་ཁང་ལུ་ཐོབ་པའི་ འབྲུག་དངུལ་གྱི་ སྤོད་ཆའི་དངུལ་སོམས་ཚུ་ དངུལ་ཁང་གིས་ སྐབས་འབབ་ཚོང་ལམ་ནང་གི་ཐང་གཞི་

ཁར་ ཧྲིལ་བུ་བརྗེ་སོར་འབད་བཏུབ་པའི་དངུལ་ནང་ བརྗེ་སོར་འབད་དེ་ འབྲུག་གི་ཕྱི་ཁར་ དངུལ་ཁང་གིས་   རང་དབང་ཐོག་
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ལས་ གཏན་འཁེལ་འབད་ཡོད་མི་ ཡང་ན་ དངུལ་ཁང་ལུ་ཁེ་དབང་ཡོད་མི་ དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁ་ནང་ལུ་ རང་དབང་ཐོག་ལས་དང་ 

འཕྲལ་ཐོག་ལུ་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ སོ་བཤུད་འབད་ཆོག་ནི་དང་། (༢) དེ་བཟུམ་མའི་དངུལ་བསོམས་ཚུ་ འབྲུག་གི་ས་ཁོངས་ནང་

འཁོད་ལུ་ རང་དབང་ཐོག་ལས་ སྤོད་ལེན་འབད་ཆོག་ནི། 

རྩ་ཚན་ ༥ པ།

དངུལ་ཁང་གི་ལས་དོན་ཚུ་/ལས་འགུལ་ཚུ་གི་སྐྱོང་བཞག།

འབྲུག་གིས་ ལས་འགུལ་ཚུ་དང་ དེ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤོད་དེ་ཡོད་མི་ ཁག་འབག་ཚུ་ལུ་ ཁྲལ་དང་ཅ་དམ་གྱི་  འགྲིག་

ཆ་ཚུ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁང་གང་རུང་གིས་ མ་དངུལབཙུགས་མི་ ཡང་ན་ རྒྱལ་སྤྱི་དངུལ་ཁང་  གང་རུང་དང་

གཅིག་ཁར་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ སྐྱོང་བཞག་ ཡང་ན་ ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ཡོད་པའི་ གན་རྒྱ་གང་རུང་འོག་གི་ ལས་འགུལ་ ཡང་ན་ 

ཁག་འབག་ཚུ་ལུ་ སྤོད་དེ་ཡོད་པའི་ ཁེ་ཕན་ལས་ མ་དམའ་བའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ འཐོབ་ནི་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ།

རྩ་ཚན་ ༦ པ།

མི་མང་རིན་བསྡུར་དང་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་ མི་སྡེའི་ཚད་གཞི་ཚུ།

དངུལ་ཁང་གིས་ ལས་འགུལ་ ཡང་ན་ ཁྱད་རིག་གྲོགས་རམ་བྱིན་ནི་ཚུ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ མ་དངུལ་སྤོད་པའི་སྐབས་ (༡) ཁག་འབག་སྤོད་

ནི་གི་དོན་ལུ་ རིན་བསྡུར་དང་ འགྲན་བསྡུར་གྱི་བྱ་སྒོ་གཞན་ཚུ་ནང་ གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་ འགྲིག་ཆ་ཚུ་ དུས་དང་དུས་ལུ་ ཆ་གནས་ཡོད་

པའི་ དངུལ་ཁང་གི་བཅའ་ཡིག་དང་ བྱ་སྒོ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གནས་ཚིག་བཀོད་ཆོག་ནི་དང་། (༢) ལས་འགུལ་ཚུ་ དུས་དང་དུས་ལུ་ ཆ་

གནས་ཡོད་པའི་ དངུལ་ཁང་གི་བཅའ་ཡིག་དང་ བྱ་སྒོ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་    མི་སྡེའི་ཚད་གཞི་ཚུ་གི་ 

གནས་ཚིག་ཡང་བཀོད་ཆོག།

རྩ་ཚན་ ༧ པ།

དངུལ་ཁང་གི་གནས་ཚད་དང་ སྐྱོང་བཞག།

(༡) དངུལ་ཁང་ལུ་ འབྲུག་གི་ས་ཁོངས་ནང་འཁོད་ལུ་ དམིགས་བསལ་ལུ་ ཁག་འབག་སྤོད་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ བསྒུལ་ཅན་རྒྱུ་

དངོས་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་དང་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཁྲིམས་དོན་བྱ་སྒོ་ཚུ་ནང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི་ཚུ་ཚུད་པའི་ 

ཁྲིམས་དོན་ཐོབ་ལམ་ཡོངས་རོགས་ འཐོབ་དགོ།

(༢) འབྲུག་གི་ས་ཁོངས་ནང་འཁོད་ དངུལ་ཁང་གི་ལས་དོན་ཚུ་གི་ཐད་ལུ་ དེ་བཟུམ་མའི་ལས་དོན་གང་རུང་དང་འབྲེལ་ཏེ་ སྐྱོང་བཞག་

དྲག་ཤོས་ཐོབ་མི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་ཁང་དང་ཅོག་འཐད་པའི་སྐྱོང་བཞག་ ཡང་ན་ གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དངུལ་འབྲེལ་

ལས་ཁང་ གང་རུང་དང་གཅིག་ཁར་ གན་རྒྱ་གང་རུང་གི་འོག་ལུ་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་   སྐྱོང་བཞག་ ཡང་ན་ དངུལ་འབྲེལ་

ཞབས་ཏོག་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ཐོབ་ནི་ཡོད་པའི་ སྐྱོང་བཞག་ ཡང་ན་ ཉེན་སྲུང་གི་    བརྩི་མཐོང་ དྲག་ཤོས་ག་ཨིན་མི་དེ་ དངུལ་

ཁང་ལུ་འཐོབ་དགོ།
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རྩ་ཚན་ ༨ པ།

དངུལ་ཁང་དང་ དེའི་ངོ་ཚབ་ཚུ་གི་ ཁེ་དབང་དང་བཀག་ཆ་ཚུ།

(༡) དངུལ་ཁང་གི་བདོག་གཏད་ཚུ་ལུ་ ཡངས་ཆག་གཏང་དགོཔ་དེ་ཡང་:

(ཀ) བཙན་འཚོལ་དང་ བཙན་ལེན་གྱི་རིགས་ཡོངས་རོགས་དང་།

(ཁ) དབང་ཚད་ལྡན་པའི་ ཁྲིམས་འདུན་ཅིག་ལས་ དངུལ་ཁང་གི་རྒྱབ་འགལ་ལུ་ མཐའ་བཅད་དང་ མཐོ་གཏུགས་འབད་མ་

ཆོག་པའི་ འཁྲུན་ཆོད་མ་གནང་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ བསྟར་སྤོད་ཐབས་ལམ་ ཡང་ན་ རྒྱུ་དངོས་བཙན་བཟུང་གང་རུང་ ལག་

ལེན་འཐབ་ནི། 

(༢) འབྲུག་ལུ་ གཞུང་ཐོག་དོན་གཅོད་ལུ་བསྐྱོད་པའི་སྐབས་ ཡང་ན་ གན་རྒྱ་འདི་དང་ འབྲེལ་ཆགས་ཡོད་མི་ ཡང་ན་ གན་རྒྱ་འདིའི་ 

ལག་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་ ལས་དོན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་དུས་ལུ་ དངུལ་ཁང་གི་ངོ་ཚབ་ཚུ་ལུ་ ཉུང་མཐའ་ལུ་ གཤམ་འཁོད་

བཀག་ཆ་དང་ ཁེ་དབང་ཚུ་གི་ ཐོབ་ལམ་ཡོད།

(ཀ) དངུལ་ཁང་གིས་ བཀག་ཆ་ དགོངས་ཡངས་བཏང་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ ཁོང་གི་ཡིག་ཚང་གི་   གནས་ཚད་ཁར་ 

ཡང་ན་ གཞུག་ཐོག་དོན་གཅོད་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ ལཱ་བྱ་ཚུ་གི་ཐད་ལུ་ འཛིན་བཟུང་ ཡང་ན་ དོ་

དམ་འོག་ལུ་ བཞག་ནི་དང་འདྲ་བའི་ ཐབས་ལམ་གང་རུང་དང་སྦྲགས་ཏེ་ དེ་ཚུ་ལུ་ཚད་འཛིན་མ་འབད་བར་ ཁྲིམས་དོན་

དང་ བདག་སྐྱོང་གི་བྱ་སྒོ་ཚུ་ལས་ བཀག་ཆ་དང་།

(ཁ) ཡིག་ཆས་བརྒྱུད་སྤེལ་དང་སྦྲགས་པའི་ གཞུང་ཐོག་བརྒྱུད་འབྲེལ་ཚུ་དང་ འགྲུལ་བསྐྱོད་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁེ་དབང་དང་མཐུན་

རྐྱེན་ཚུ་ གང་ལྟར་ཡང་ འབྲུག་ལུ་ བརྩི་མཐོང་དྲག་ཤོས་ཀྱི་ གནས་ཚད་ནང་གི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁང་ལུ་ 

འབྲུག་གིས་སྤོད་དེ་ཡོད་མི་ ཁེ་དབང་དང་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ལས་ མ་དམའ་བའི་ གནས་རིམ་ཁར་སྤོད་དགོ།

རྩ་ཚན་ ༩ པ།

རྒུད་འཐུས་ཐོབ་དབང་།

(༡) གན་རྒྱ་འདིའི་སྒོ་ལས་ དངུལ་ཁང་ལུ་ སྤོད་དེ་ཡོད་པའི་ཁེ་དབང་ཚུ་ (༡) ཨི་ཡུ་གི་ཁྱད་ཚབ་ལུ་ དངུལ་ཁང་གིས་ ཡང་ན་ (༢) 

གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒུད་འཐུས་ཐོབ་དབང་ལྟར་དུ་ དངུལ་ཁང་གིས་ ཁོང་རའི་མིང་ཐོག་ལུ་དང་ གན་རྒྱ་འདིའི་འོག་ལུ་ མ་

དངུལ་བཙུགས་ནི་ ཡང་ན་ ཁྱད་རིག་གྲོགས་རམ་གང་རུང་ མཐའ་གཏོགས་འབད་ཡོད་མི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ འགན་ལེན་ ཡང་ན་ 

ཉེན་བཅོལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཨི་ཡུ་གིས་ དངུལ་ཁང་ལུ་སྤོདདེ་ཡོད་པའི་ སྤོད་ཆའི་ཚད་གཞིའི་ནང་འཁོད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག།

(༢) འདི་གིས་ གན་རྒྱ་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མ་དངུལ་བཙུགས་མི་དང་འབྲེལ་བའི་ འགན་ལེན་ཁ་ཚིག་ ཡང་ན་ ཉེན་བཅོལ་གུ་གཞི་

བརྟེན་ཏེ་ དངུལ་ཁང་ལུ་ རྒུད་འཐུས་ཐོབ་ཡོདཔ་ ཡང་ན་ ཐོབ་ལམ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ གན་རྒྱ་འདི་གི་འོག་ལུ་ བརླག་སྟོར་གང་

རུང་གི་ ཆད་བསུབ་ལེན་རུངམ་ཡོད་མི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ དངུལ་ཁང་གིས་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་ལུ་ རྒྱབ་སྲུང་མི་འབད།  
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རྩ་ཚན་ ༡༠ པ།

མཉམ་འབྲེལ།

རྩ་ཕན་རང་སོ་གིས་ རང་སོའི་ཐབས་ལམ་ ཡང་ན་ གྲོས་འཆར་བཀོད་པའི་ ཐབས་ལམ་གང་རུང་ ཡང་ན་ གནས་སྟངས་གཞན་གང་

རུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གན་རྒྱ་འདིའི་འོག་ལུ་ རྩ་ཕན་གཞན་མི་གི་ ཁེ་དབང་དང་མཐའ་དོན་ལུ་ ཡང་ན་ གན་རྒྱ་འདི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ཁེ་ཕན་

ཐོབ་མིའི་མཐའ་དོན་ལུ་ དངོས་གཟུགས་ཅན་གྱི་གནོད་པ་ འབྱུང་སྲིད་པའི་ གནད་ཁུངས་རེ་ཐོན་ཚེ་ འཐུས་མི་གཞན་མི་ལུ་ དུས་ཐོག་

ལུ་ བརྡ་དོན་འཕྲོད་ནིའི་ ཁས་ལེན་གྲུབ་ཨིན། 

རྩ་ཚན་ ༡༡ པ།

རྩོད་ཉོག་འདུམ་འགྲིག།

(༡) གན་རྒྱ་འདི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ བསམ་མནོ་ཡོད་པའི་ ལས་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ རྩོད་ཉོག་གང་རུང་གི་ཐད་ལུ་ རྩ་ཕན་ཚུ་གིས་ དུས་

དང་དུས་ལུ་ འཕྲི་སོན་འབད་མི་ ཕྱིའི་རྩོད་ཉོག་འདུམ་འགྲིག་གི་ ངོས་ལེན་དང་བསྟར་སྤོད་སྐོར་ ནིའུ་ཡོརྐ་མཐུན་གྲོས་ སྤྱི་ལོ་ 

༡༩༥༨ སྤྱི་ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༡༠ ཅན་མ་དེ་ སྦྱོར་འཇུག་འབད་ནི་ལུ་ ཁས་ལེན་གྲུབ་ཨིན། 

(༢) གནས་སོད་དང་ དུས་ཡུན་ གོ་དོན་འགྲེལ་བཤད་ ལག་ལེན་ ཡང་ན་ གན་རྒྱ་མཇུག་བསྒྲིལ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ རྩོད་ཉོག་དང་ མི་

མཐུན་པ་ བྲེལ་ཟིང་ ཡང་ན་ ཐོབ་བརྗོད་གང་རུང་ (སྤྱིར་བཏང་ལུ་རྩོད་ཉོག་ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) དེ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ འབྲུག་

དང་དངུལ་ཁང་གི་བར་ན་ ནང་འགྲིག་གི་སྒོ་ལས་ འགྲིག་ཆ་བཟོ་དགོ། 

 རྩ་ཕན་གཉིས་ཀྱིས་ བརྡ་ལན་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༦༠ (དྲུག་ཅུའི་) ནང་འཁོད་ལུ་ རྩོད་ཉོག་ནང་འགྲིག་འབད་མ་

ཚུགས་པ་ཅིན་ རྩོད་ཉོག་འདི་ གན་རྒྱ་འདི་གི་ཚེས་གྲངས་ལུ་ ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་ཚོགས་ཚུ་དང་ འཐུས་མི་རྒྱལ་

ཁབ་ཚུ་གི་བར་ན་ ཁས་བངས་ཐོག་ལས་ གཏན་འཇགས་འདུམ་འགྲིག་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་

ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ ཆ་གནས་ཅན་གྱི་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་གི་ ལྷན་ཐབས་ཐོག་ལུ་ མཐའ་བཅད་དང་ མཇུག་འཁྱོང་ཅན་གྱི་ འདུམ་

འགྲིག་སྒོ་ལས་ འགྲིག་ཆ་བཟོ་དགོ། ཨིན་རུང་ འབྲུག་དང་དངུལ་ཁང་གིས་ བྱ་སྒོ་འདི་ བྱ་སྒོ་གཞན་མི་ཅིག་གིས་ ཚབ་འཛིན་

འབད་ནི་ལུ་ ཞལ་འཆམ་འགྲུབ་ཆོག། འདི་ནང་འདུམ་འགྲིག་པ་ གསུམ་དགོ། འདུམ་འགྲིག་བྱ་སྒོའི་ ཁ་སྐད་འདི་ ཨིང་ལིཤ་

ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། འདུམ་འགྲིག་གི་བྱ་སྒོ་ཚུ་     ནེ་དར་ལེནཌིསི་གི་ས་གནས་ ཧཱེག་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། ངོས་

འཛིན་གྲུབ་པའི་དབང་འཛིན་འདི་ གཏན་འཇགས་འདུམ་འགྲིག་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱིས་འབད་དགོ། ཞལ་

འཆམ་ལོགས་སུ་ འབྱུང་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ ཡིག་རིགས་བཙུགས་ནི་དང་ སྙན་གསན་གྱི་རིམ་པ་ཚུ་ འདུམ་འགྲིག་ཁྲིམས་

ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཟླ་ངོ་ ༦ (དྲུག་) གི་ནང་འཁོད་ལུ་ མཇུག་བསྒྲིལ་འབད་དགོ། ཁྲིམས་ཞིབ་

ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཡིག་རིགས་མཐའ་མཇུག་ ཕུལ་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཟླ་ངོ་ ༣ (གསུམ་) གྱི་ནང་འཁོད་ གྲོས་ཆོད་བཏོན་དགོ།
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རྩ་ཚན་ ༡༢ པ།

ཁྱབ་ཚད་སྤེལ་ཚེས།

གན་རྒྱ་འདི་གི་ཁྱབ་ཚད་འདི་ འབྲུག་གིས་ ཆ་སྦྱོར་གྲུབ་པའི་ཡིག་ཆས་ ཡང་ན་ འབྲུག་དང་དངུལ་ཁང་གི་བར་ན་ ཞལ་འཆམ་བྱུང་ཡོད་

པའི་ ཡིག་ཆས་གཞན་གྱི་ འདྲ་བཤུས་ཅིག་དང་ དངུལ་ཁང་གིས་ ངོས་ལེན་གྲུབ་རུང་བའི་ གན་རྒྱ་འདིའི་ ཁྲིམས་དོན་དབང་ཆ་དང་

འབྲེལ་བའི་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་བརྗོད་དང་སྦྲགས་ཏེ་ དངུལ་ཁང་ལུ་འབོྱར་ཡོདཔ་སྦེ་ དངུལ་ཁང་གིས་ འབྲུག་གཞུང་ལུ་ གཏན་འཁེལ་

འབད་བའི་ ཚེས་གྲངས་ཀྱི་ ཤུལ་མའི་ཉིནམོ་ལས་ ཁྱབ་ཚད་སྤེལ་དགོ། 

རྩ་ཚན་ ༡༣ པ།

མཇུག་བསྒྲིལ།

གན་རྒྱ་འདི་ དངུལ་ཁང་གིས་འབྲུག་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ བརྡ་དོན་སྤོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲུག་ལུ་ཡོད་པའི་ དངུལ་ཁང་གི་ལས་

དོན་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་ནི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ མཇུག་བསྒྲིལ་འབད་དགོ། རྩ་ཕན་རང་སོ་གིས་ མཇུག་བསྒྲིལ་ཚེས་གྲངས་ཀྱི་  སྔ་གོང་ལུ་ ཟླ་ངོ་ 

༦ (དྲུག་) གི་ སྔ་གོང་ཡིག་ཐོག་བརྡ་ལན་ཐོག་ལས་ གན་རྒྱ་འདི་ ཆ་མེད་གཏང་ཆོག། གན་རྒྱ་འདིའི་ མཇུག་བསྒྲིལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འབྲུག་

གི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་ལུ་ དེ་བཟུམ་མའི་བརྡ་ལན་ ཆ་གནས་སྤེལ་བའི་ཚེས་གྲངས་ལུ་ ཁྱད་རིག་གྲོགས་རམ་དང་སྦྲགས་པའི་ ལས་འགུལ་

དང་ དངུལ་འབྲེལ་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་གཞན་ ལག་ཐོག་ཡོད་མི་ཚུ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ དངུལ་ཁང་ ཡང་ན་ འབྲུག་ལུ་ ཐོབ་སྟེ་ཡོད་པའི་ 

དབང་ཆ་དང་མཐའ་དོན་ཚུ་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་ནི་མེད།

རྩ་ཚན་ ༡༤ པ།

གསང་སྒྲོག།

དངུལ་ཁང་དང་འབྲུག་གིས་ གན་རྒྱ་འདི་ གསང་སྒྲོག་འབད་ནི་ལུ་ དབང་ཆ་སྤོད་དེ་ཡོདཔ་ད་ ཆ་གནས་ཡོད་པའི་སྒྲིགས་གཞི་ ཡང་ན་ 

དབང་ཚད་ལྡན་པའི་ སྐྱོང་བཞག་འདུས་ཚོགས་གང་རུང་གི་ གྲོས་ཆོད་ལས་མི་འགལ་ནིའི་ ཞལ་འཆམ་གྲུབ་ཨིན།

རྩ་ཚན་ ༡༥ པ།

བརྒྱུད་འབྲེལ་ཁ་བྱང་།

རྩ་ཕན་ཚུ་གིས་ གན་རྒྱ་འདིའི་ ལག་ལེན་དང་འབྲེལ་ཏེ་ཐོན་པའི་ བརྒྱུད་འབྲེལ་གང་རུང་ཚུ་ གཤམ་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ 

ཁ་བྱང་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ ཞལ་འཆམ་གྲུབ།

འབྲུག་གི་དོན་ལུ་: མདོ་ཆེན། རྒྱ་ཁྱབ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས།

 དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག། འབྲུག་གཞུང་།

 ཐིམ་ཕུག།
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དངུལ་ཁང་གི་དོན་ལུ་: མདོ་ཆེན། ལག་ལེན་ལས་ཁུངས།

 ཨི་ཡུ་ལག་ལེན་གྱི་ཕྱི་རོལ་ (རྒྱལ་སྤྱི་མཉམ་རོགས་)།

 མདོ་ཆེན། ཁྲིམས་དོན་ལས་ཁུངས། ཨི་ཡུ་ལག་ལེན་གྱི་ཕྱི་རོལ། 

 ༡༠༠, བོ་ལི་བརཌི་ ཀཱོན་རཱཌི་ ཨེ་ཌེ་ནིའུར་, 

 ཨེལ་-༢༩༥༠ལཀ་ཟེམ་བརག།

རྩ་ཚན་ ༡༦ པ།

དབང་ཁྱབ་ཅན་གྱི་སྐད་ཡིག།

འདི་ཡང་ གཤམ་འཁོད་མིང་འཛིན་ལུ་ དབང་ཆ་སྤོད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཨིང་ལིཤ་སྐད་ཡིག་ཐོག་གི་ གན་རྒྱ་ངོ་མ་ ༤ (བཞི་) གུ་ ཤོག་

གྲངས་རེའི་ཐོག་ལུ་ གཤམ་འཁོད་མིང་འཛིན་ ཡང་ན་ ཁོང་གི་དབང་ཆ་ལྡན་པའི་ ངོ་ཚབ་ཚུ་གིས་ མིང་རྟགས་བཀོད་ཐོག་ལས་ ད་རེས་

ཀྱི་གན་རྒྱ་འདི་གུ་ མིང་རྟགས་བཀོད་གྲུབ། 

ཐིམ་ཕུག་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླཝ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༢༠ ལུ།

ལཀ་ཟེམ་བརག་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླཝ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༢༠ ལུ།

   འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱད་ཚབ་ལུ་         ཡུ་རོ་པི་ཡཱན་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་དངུལ་ཁང་གི་ཁྱད་ཚབ་ལུ་

     མིང་རྟགས་བཀོད་གྲུབ།          མིང་རྟགས་བཀོད་གྲུབ།

  

     བོན་པོ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་རིང་།      ཀིརིསི་ཅི་ཡན་ ཀེ་ཀྲེལ་ ཐོམ་སེན།

      དངུལ་རྩིས་བོན་པོ།   ཡུ་རོ་པི་ཡཱན་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་དངུལ་ཁང་གི་སྲིད་འཛིན་འོགམ།



8



8

Framework Agreement between the 
Royal Government of Bhutan and European Investment Bank 

Governing EIB activities in Bhutan

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དང་ ཡུ་རོ་པི་ཡཱན་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་དངུལ་ཁང་གི་བར་ན་ 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཡུ་རོ་པི་ཡཱན་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་དངུལ་ཁང་གི་ ལས་དོན་ཚུ་གི་

སྐྱོང་བཞག་དང་འབྲེལ་བའི་ སྒྲིག་བཀོད་གན་རྒྱ།
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