རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ལོའི་འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས།
ཆོས་རྒྱུགས་དབྱེ་བ་སྤྱིར་བཏང་།

དྲི་ཤོག་དང་་པ།

རྫོང་ཁ།

སྤྱི་ཚེས་

༢༨-༡༠-༢༠༡༡

སྐུགས་བསྡོམ

༡༠༠

ལྷག་ནིའི་དུས་ཡུན

སྐར་མ་༡༥

དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་

༣

སྤྱིར་བཏང་བཀོད་རྒྱ།
༡

འབྲི་ནི་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མར་སྐར་མ་༡༥འི་རིང་ལུ་དྲི་ཤོག་འདི་ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་དགོ།ལན་འབྲི་ནིའི་དུས་
ཡུན་ཆུ་ཚོད་༣ཡོད།

༢

ལན་ཤོག་ནང་ཁྱོད་རའི་ངོ་རྟགས་ཨང་མ་གཏོགས་མིང་འབྲི་མི་ཆོག།དེ་འབདཝ་ལས་ངོ་རྟགས་ཨང་མ་བརྗེད་པར་བྲིས།

༣

དྲི་ཤོག་འདི་ནང་དྲི་བ་བསྡོམས་དྲུག་ཡོད།དྲི་བ་དང་པ་འབྲི་རྩོམ།དྲི་བ་གཉིས་པ་གཏང་ཡིགདྲི་བ་གསུམ་པ་བཅུད་

དོན།དྲི་བ་བཞི་པ་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ།དྲི་བ་ལྔ་པ་གོ་བ་ལེན་ནི།དྲི་བ་དྲུག་པ་སྐད་སྒྱུར་ཚུ་ཨིན།

༤

དྲི་བ་ཚུ་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་མ་སྡོད་པར་དྲི་བའི་ཨང་གྲངས་དང་འཁྲིལ་ལན་ཚུ་ཧིང་སངས་ས་འབད་འབྲི་དགོ།

༥

དྲི་བ་ཚུ་ལན་ཤོག་ནང་མ་གཏོགས་དྲི་ཤོག་ནང་འབྲི་མི་ཆོག།

༦

དྲི་བའི་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ།

༧

དྲི་བའི་ཤོག་གྲངས་ག་ར་ཚངམ་འབད་ཡོད་ག་མེད་ཤ ོག་གུའི་ཨང་གྲངས་བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོ།
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དྲི་བ་དང་པ།

འབྲི་རྩོམ།

སྐུགས་ ༣༠

འོག་གི་དྲི་བ་དོན་ཚན་༢ལས་ག་འབད་རུང་གཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཚིག་འབྲུ་༣༥༠ལས་མ་ཉུངམ་ཅིག་ནང་འབྲི་རྩོམ་ཅིག་བྲིས།
(འབྲི་རྩོམ་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ བརྗོད་དོན་ ཡིག་སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ འབྲི་བཀོད་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྐུགས་བྱིན་ནི་ཨིན།)

༡

རང་གི་ཁོག་པའི་ནང་ལུ་ ཡོན་ཏན་འདི་ར་ སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོད་པ་ཅིན་ ད་རིས་ནངས་པར་ ལཱ་གཡོག་མ་ཐོབ་པའི་དཀའ་
ངལ་མེད། ཟེར་ ཁུངས་བཀལ་ཏེ་ འབྲི་རྩོམ་ཅིག་བྲིས།

༢

རྒྱལ་ཁབ་ནང་བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ཚུ་ གོང་འཕེལ་གཏང་པ་ཅིན་ ཕན་གནོད་ག་ཅི་ར་ཡོད་ག་ ཁྱོད་རའི་བསམ་འཆར་
ཅིག་བྲིས།

དྲི་བ་གཉིས་པ།

གཏང་ཡིག།

སྐུགས་ ༢༠

ཁྱོད་ཀྱི་མིང་ བསམ་གཏན་ཨིནམ་བཟོ་སྟེ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་གཏང་ཡིག་དོན་ཚན་གཉིས་ལས་ གཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་
སྟེ་བྲིས།(གཏང་ཡིག་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་

དྲི་བ་དང་འཁྲིལ་བའི་

ལན་ཕོག་མ་ཕོག་དང་

ཡིག་སྡེབ་སྦྱོར་བ་

འབྲི་བཀོད་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

སྐུགས་བྱིན་ནི་ཨིན།)

༡

ཁྱོད་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་མཐར་འཁྱོལ་ཏེ་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཡོདཔ་ལས་ དགེ་འདུ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་ཡོད་མི་ ཁྱོད་རའི་
ཆ་རོགས་ རྣམ་རྒྱལ་ཟེར་མི་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིནམ་བཟོ་སྟེ་ དེ་ལུ་ ལཱ་གཡོག་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་
ནང་སྡོདཔ་ད་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོཔ་ ག་ཅི་ར་ཡོད་ག་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་བཙུགས་ཏེ་ གཏང་ཡིག་ཅིག་བྲིས།

༢

བཀང་ལུང་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་ ཁྱོད་རའི་སྙིང་གྲོགས་ པདྨ་ཟེར་མི་ཅིག་ ཡོདཔ་ཨིནམ་བཟོ་སྟེ་ ཁྱོད་ར་ཐིམ་ཕུག་
ལུ་ ག་ཅི་ར་འབད་དེ་སྡོད་ཡོད་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་ གནས་ཚུལ་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ སྙིང་གྲོགས་དྲན་པའི་གཏང་ཡིག་
ཅིག་བྲིས།

དྲི་བ་གསུམ་པ།

བཅུད་དོན་འབྲི་ནི།

སྐུགས་༡༠

འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ཅིག་ཨིན།དོན་ཚན་འདི་ག་ཅི་གི་སྐོར་
ལས་ཨིན་ན་ལྷག་ཞིནམ་ལས་བཅུད་དོན་བཏོན་ཏེ་ཚིག་འབྲུ་༢༠༠འི་ནང་ཚུདཔ་འབད་བྲིས།

༉ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་མཐའ་ཟུར་གྱི་རྒེད་འོག་ཅིག་ཨིན་མི་སྨིན་རྗེ་རྒེད་འོག་ཀུ་པི་ཉལ་སའི་གཡུས་ཚན་ནང་གེ་ཟའི་སྲིབ་བརྡུང་ནི་གི་

འཕྲུལ་ཆས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ས་གནས་ཀྱི་མི་སེར་དང་ལྷག་པར་དུ་རྫོང་ཁག་འདིའི་

ཉེ་འདབས་ཀྱི་མི་

སེར་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་འབད་འབྱུང་དོཝ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
འཕྲུལ་ཆས་འདི་ཡང་དངུལ་ཀྲམ་༢༢.༠༠༠དེ་ཅིག་ཟད་འགྲོ་བཏང་སྟེ་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ལུ་ཇོ་བདག་ཆུང་ལ་ཟེར་མི་གིས་སྒེར་དབང་ཐོག་
ལས་གཞི་བཙུག་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།ས་གནས་ཀྱི་མི་སེར་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་བཤད་མི་ནང་ཧེ་མར་འདི་བཟུམ་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་མེད་
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པའི་སྐབས་ལུ་སྲིབ་བརྡུང་ནི་ལུ་ཉིནམ་གཅིག་འགོར་མི་དེ་ད་རིས་འཕྲུལ་ཆས་དེ་གིས་སྐར་༣༠དེ་ཅིག་ལས་བརྒལ་ཏེ་མི་འགོར་
བས་ཟེར་བཤདཔས་ཨིན་པས།
ད་རིས་ས་གནས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་གེ་ཟའི་སྲིབ་ཚུ་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་རྫོང་ཁག་ཚུ་ནང་དང་ཐིམ་ཕུག་ཚུན་ལུ་ ཚོང་སྒྱུར་འཐབ་ཐོག་

ལས་འོང་འབབ་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ཚུགས་དོཝ་ཡོདཔ་མ་ཚད་འཕྲུལ་ཆས་ལས་བརྟེན་ཏེ་ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ཁེ་སང་དངུལ་ཀྲམ་
༦༠.༠༠༠རེ་བཟོ་ཚུགས་པས་ཟེར་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཇོ་བདག་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།

ད་རེས་དེ་བཟུམ་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་འདི་གིས་གེ་ཟའི་ཞིང་ལཱ་འབད་ནི་ལུ་ཡང་སྤྲོ་བ་འཐེབས་ཅིག་རང་

འབྱུངམ་མས་ཟེར་ས་གནས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།དེ་མ་ཚད་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ མི་སེར་ཉམ་ཆུང་ཚུ་གི་
དོན་ལུ་གཡུས་སྒོ་ཁག་ཚུ་ལས་ཕར་སོ་ནམ་དང་འབྲེལ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ཡང་ལེགས་ཤོམ་འབད་རང་གནང་དང་གནང་བཞིན་དུ་
ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས།
གེ་ཟའི་ཚོང་སྒྱུར་ལས་བརྟེན་ཁྱིམ་ནང་གི་འགྲོ་སོང་དང་སློབ་གྲྭའི་ནང་

ཆོས་ལྟ་མི་ཨ་ལོ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཡང་ཟད་འགྲོ་ལང་ཚུགས་

པས་ཟེར་ཨིན་པས།ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་མི་སེར་ཚུ་གིས་གེ་ཟའི་སྲིབ་ཀེ་ཇི་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༦༠རེ་འབད་ཚོང་སྒྱུར་འཐབ་སྲོལ་ཡོད་

མི་དེ་ད་རེས་ནངས་པར་ དངུལ་ཀྲམ་༡༠༠རེ་འབད་ ཚོང་སྒྱུར་འཐབ་དོ་ཟེར་ཨིན་པས།

ཨིན་རུང་ཀུ་པི་ཉལ་སའི་གཡུས་ཚན་དེ་མཐའ་ཟུར་གྱི་གཡུས་ཚན་ཅིག་འབདཝ་ལས་སྐྱེལ་འདྲེན་དོན་ལུ་སྣུམ་འཁོར་མ་ཐོབ་པའི་

དཀའ་ངལ་ཡོད་ཟེར་ས་གནས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།(འབྲུག་གནས་ཚུལ་གསར་ཤོག་ལས།)
དྲི་བ་བཞི་པ།

སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ།

སྐུགས་༡༠

འོག་གི་དྲི་བ་ཀ་དང་ཁ་གི་ལན་ཆ་ཚང་འབྲི་དགོ།
ཀ༽སྐད་ཡིག།

འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་རྗོད་ཚིག་ཚུའི་ནང་འཛོལ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་རྫོང་ཁའི་ཁ་སླབ་ཐངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཅོ་ཁ་རྐྱབ།
༡

བླམ་ཐིམ་ཕུ་ལུ་འགྱོཝ་ད་ང་ཡང་ཐིམ་ཕུ་ལུ་འབྱོན་ནི་ཨིན།

༢

ང་ལཱ་འབད་ནིའི་ཀྲ་ཡེམ་མེད་རུང་ཁྱོད་ཀྱིས་ལཱ་པག་ཀ་འབད་འབད་ནུག།

༤

སློབ་དཔོན་སྡོད་ས་མ་ཐོབ་ལས་སློབ་ཕྲུག་ཐུགས་ཕམ་ནུག།

༥

རྐང་པར་ལྷམ་མ་གྱོན་ནུག།

༣

སྐུགས་༥།

དྲགོས་ལུ་སླབ་མི་དགོ།ང་གིས་མཁྱེན།
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ཁ༽ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ།

སྐུགས་༥།

འོག་ལུ་ཡོད་མིའི་ཚིག་གི་ས་སྟོང་ཚུའི་ནང་ལུ་ལ་དོན་འབྱུང་ཁུངས་འབྲེལ་སྒྲ་བྱེད་སྒྲ་ལྷག་བཅས་ཚུ་གི་ཕྲད་

ག་ཅི་ཐོབ་ག་ཨང་

གྲངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ལན་ཤོག་ནང་ཨང་གྲངས་དང་སྦྲགས་ཏེ་བྲིས།

༉

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་་་་་་༡་་་་་་་་་་་་་་ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད་ཚུ་ང་བཅས་རའི་མི་སེར་གྱི་ལག་པ་་་༢་་་་་་་་་་་་ཨིན།མི་སེར་་་་་་་

༣་་་་་་་་་་་བརྩོན་ཤུགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུངམ་ཨིན་པས།ང་བཅས་གེ་ར་་་་་༤་་་་་་་་་་མནོ་བསམ་འཐེབས་ཅིག་ར་བཏང་

དགོཔ་ཁག་ཆེ།ང་བཅས་ར་་་་་་་་་་༥་་་་་་་་་་་ཕོག་མིའི་ལཱ་ཚུ་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་འབད་དགོ།
དྲི་བ་ལྔ་པ།

གོ་བ་ལེན་ནི།

སྐུགས་༡༥

ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་ཞིནམ་ལས་དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་བྲིས།

༉ སྤྱིར་འཇིག་རྟེན་འདི་ནང་ དུས་ཚོད་སྐད་ཅིག་མ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་དབུགས། དབུགས་ལས་ཆུ་སྲང་། ཆུ་སྲང་ལས་ཆུ་
ཚོད།

ཆུ་ཚོད་ལས་ཉིན་ཞག་

ཉིན་ཞག་ལས་བདུན་ཕྲག།

བདུན་ཕྲག་ལས་ཟླཝ།

ཟླཝ་ལས་ལོ་ཟེར་

རིམ་པ་བཞིན་དུ་

འབྱུངམ་དང་གཅིག་ཁར་ སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གིས་ ང་བཅས་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ སྡུག་བསྔལ་ལས་འགྲོལ་ཐབས་
ལུ་ ལོ་འཁོར་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་དུས་ཆེན་བསམ་བརྗོད་ལས་འདསཔ་འབད་ཡོད།
ཨིན་རུང་ དེ་ཚུ་མདོར་བསྡུས་ཏེ་ སྤྱིར་བཏང་ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ བརྩི་སྲོལ་ཡོད་མི་ཉ་སྟོང་བརྒྱད་གསུམ་གྱི་དུས་ཆེན་གསུམ་ དེ་
གུར་ཡར་ངོ་དང་མར་ངོའི་དུས་ཆེན་ཟེར་ཡོད་མི་ཚུ་

རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཞུ་བ་ཅིན།ཉ་ཟེར་ཟླཝ་ཐད་སྒོར་སྒོར་འགྱོ་བའི་དུས་ཚོད་

ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལུ་ཨིན།དེ་ལུ་ཟླཝ་ཉ་གང་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན།ཚེས་བཅོ་ལྔ་དེ་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་དུས་ཆེན་དང་།སྟོང་
ཟེར་ཟླཝ ་ཤར་ནི་མེད་པའི་དུས་ཚོད་ཚེས་༣༠ཨིན།

དེ་ལུ་ཟླཝ་མེདཔ་ལས་སྟོང་དང་ཡང་ཅིན་གནམ་གང་ཟེར་ཡང་སླབ་

ཨིན།གནམ་གང་དེ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དུས་ཆེན་ཨིན།
བརྒྱད་ཟེར་ཚེས་༨

ལུ་སླབ་ཨིན།ཚེས་བརྒྱད་འདི་སངས་རྒྱས་སྨན་ལྷའི་དུས་ཆེན་ཨིན་པས།ཡར་ངོ་ཟེར་མི་དེ་ཟླཝ ་ཡར་འཕེལ་གྱི་

དུས་ཚོད་དང་ཡར་བསྔོའི་དུས་ཆེན་ཚེས་༡༠ཐམ་དེ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་དུས་ཆེན།མར་ངོ་ཟེར་མི་དེ་ཟླཝ་མར་སྒྲིབ་པའི་དུས་ཚོད་

ཨིན།མར་ངོའི་དུས་ཆེན་ཚེས་༢༥དེ་མཁའ་འགྲོའི་དུས་ཆེན་ཨིན་པས།དུས་ཆེན་དེ་ཚུའི་ནང་

ང་བཅས་ར་ཚུ་གིས་ཕྱག་དང་མཆོད་

པ་ ཁ་ཐུན་དགེ་སྦྱོར་ ག་ཅི་ར་འབད་ཚུགས་རུང་ ཕན་ཡོན་བདུན་འགྱུར་གྱིས་ འཕེལ་འགྱོཝ་མ་ཚད་ བསོད་ནམས་ཚད་
མེདཔ་ཅིག་བསགསཔ་ཨིན་ཟེར་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་མདོ་དང་རྒྱུད་སྡེ་ཚུ་གི་ནང་ལས་ ཐོནམ་ཨིན་པས།
ད་རེས་ང་བཅས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚེས་བཅུ་འདི་ཡང་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་དུས་ཆེན་ཚུ་ལས་ མང་ཆེ་ཤོས་ཡར་ངོའི་དུས་
ཆེན་ལུ་ཕོགཔ་ཨིན།

ཡར་ངོའི་དུས་ཆེན་དེ་

ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་ཨིན།ང་བཅས་ག་ར་འབད་རུང་

དུས་ཆེན་འདི་ཁར་ ཕྱག་དང་མཆོད་པ་ལ་སོགས་པ་ རྣམ་དཀར་དགེ་བའི་ལཱ་ལུ་བརྩོན་གནང་པ་ཅིན་ ཚེ་ད་རེས་རྐྱེན་དང་བར་
ཆད་བསལ་ཏེ་ བསམ་པའི་དོན་ཚུ་འགྲུབ་ཚུགས་ནི་དང་།
ཚེ་ཕྱི་མར་ངན་སོང་ལུ་འགྱོ་མ་དགོ་པའི་

བསོད་ནམས་དང་ཕན་ཡོན་ཚད་མེདཔ་ཅིག་འཐོབ་ནི་ཨིན།

གཡུས་ཚན་ཚུའི་ནང་ ཆར་ཆུ་དུས་ལུ་འབས་ནི་དང་།
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དེ་དང་འདྲཝ་འབད་

ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ག་མི་ལེགས།ནད་མུག་འཁྲུགས་རྩོད་ཚུ་འབྱུང་
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ག་མི་འབྱུང་། བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་འོང་ག་མི་འོང་།ལེགས་ཉེས་ག་ར་ ཚེས་བཅུའི་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་ཤོམ་འབད་སྒྲིག་
མི་སྒྲིག་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ང་བཅས་སྐྱ་སེར་ཕོ་མོ་ག་ར་གིས་ ཚེས་བཅུའི་སྐབས་ལུ་ རྟེན་འབྲེལ་འཁྱུག་

མ་བཅུག་པར་

བཟང་པོའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས་ཏེ་

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་

དད་གུས་སྤྲོ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལས་དཀར་པོ་དགེ་

བའི་ལཱ་ལུ་ བརྩོན་གནང་དགོ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
འོག་གི་དྲི་བ་གེ་རའི་ལན་རྐྱབ་དགོ།སྐུགས་ཀྱི་ཐོབ་ཚད་དྲི་བ་སོ་སོའི་མཐའ་མར་ཡོད།
༡

དུས་ཚོད་འབྱུང་ཐངས་ག་དེ་སྦེ་རང་ཨིན་པས་གོ ?

༣

༢

སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ཆུ་ཚོད་དང་ ཉིན་ཞག་ བདུན་ཕྲག་ཚུ་ ག་དེམ་ཅིག་གིས་ ཉིན་ཞག་དང་ བདུན་ཕྲག་ ཟླཝ་ཚུ་
བརྩིཝ་ཨིན་ན་ ཁ་གསལ་བྲིས། ?

༣

༣

ཉ་སྟོང་བརྒྱད་གསུམ་ཟེར་མི་འདི་ ཚེས་ག་ཅི་ལུ་ར་ཕོགཔ་སྨོ?

༣

༤

དུས་ཆེན་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ ངལ་གསོ་མེད་པ་ཅིན་ ག་ཅི་ར་འབད་ནི་ཡོདཔ་སྨོ? བསམ་འཆར་བྲིས།

༣

༥

ཚེས་བཅུའི་སྐབས་སུ་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་ཤོམ་སྒྲིག་དགོ་ཟེར་བའི་ཁུངས་ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན?

༣

དྲི་བ་དྲུག་པ།

སྐད་སྒྱུར།

འོག་ལུ་

ཚིག་འབྲུ་གཅིག་ར་མ་ལུས་པར་

དབྱིན་སྐད་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དེ་

སྐུགས་༡༥
ཆ་མཉམ་རྫོང་ཁའི་ནང་སྐད་སྒྱུར་རྐྱབ་སྟེ་

བྲིས།འབྲི་བཀོད་ཡང་ དབྱིན་སྐད་ནང་ག་ཨིནམ་འབད་ འབྲི་དགོཔ་ཨིན།
ANNOUNCEMENT
DZONGKHAG ADMINISTRATION

Sarpang
SARDZONG/REVENUE/11/2011/2103

DzongkgagAdministration ,Sarpang is pleased to announce that the Annual Mandarin
Auction is finalized to be held on 20/10/2011.10am at DYT hall. Therefore,all
interested buyers are invited to participate in the auction. Interested buyers are asked to
visit the orchard of all 7 (seven)Gewogs prior to the auction. Dzongkha administration will
not be held responsible for any inconvenience caused by not complying to the above
notice. Orchard in a single Gewog will be considered as one package.
For further information, please contact Dzongkhag Agriculture Division at 06-365454
Dzongda.
བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།
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