


ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་དབང་འཛིན་པ།

 ཁུལ་དང་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ལྗོངས་དང་ཞིང་ཆེན་རིམ་པ་བར་གྱི་དཔོན་རིགས་ངོ་སྤྲོད།

༢༠༡༤

བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་།
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ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན།

  ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་དམར་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ(ཏང་ཨུད་ཧྲུའུ་ཅི) ༡ དང་། དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྒྱུན་ལས་ ༡༣ 

ཡོད་པའི་ཁོངས་སུ་བོད་རིགས་གཅིག་ཡོད་པ་ནི་ཚེ་དཔག་སྐྱབས་་་་་

                                                                                        

  ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་འགོ་གཙོ(ཧྲིན་ཀྲང) ༡ དང་། འགོ་གཙོ་གཞོན་པ་ ༧ ཡོད་པའི་ནང་བོད་

རིགས་མེད།

ཚེ་དཔག་སྐྱབས།

བོད་རིགས།

 ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་

ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ ༡ དང་། ཚོགས་གཞོན་ ༧ ཡོད་པའི་

ནང་བོད་རིགས་གཅིག་ཡོད་པ་འཇམ་དབྱངས་བློ་

བཟང་འཇིགས་མེད་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་་་་་་

                                                      

འཇམ་དབྱངས་བློ་བཟང་འཇིགས་མེད་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ།      
                                                                       

 བོད་རིགས།      

 ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་

༡ དང་ཚོགས་གཞོན་ ༩ ཡོད་པའི་ནང་བོད་རིགས་

གཅིག་ཡོད་པ་སྡེ་བ་ཚང་་་་་་

སྡེ་བ་ཚང།
བོད་རིགས།
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ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་

ནང་བོད་རིགས་ ༡ ། 

ཚེ་དཔག་སྐྱབས།
བོད་རིགས། ༡༩༥༦ ལོའ་ིཟླ་ ༦ པར་

སྐྱེས། རྔ་བ་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རྫོང་

ནས་རེད། ༡༩༧༨ ལོར་དམར་ཤོག་

ནང་འཛུལ། ༡༩༧༡ ལོར་ལས་ཞུགས་

བྱས། དབུས་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་

ནས་སློབ་མཐར་ཕྱིན། ༡༩༧༡ ནས་ 

༡༩༧༨ བར་དམག་མི་དང་མཛོ་དགེ་

རྫོང་གདོང་སྣེ་ཤང་གི་ཡུལ་དམག་

བརྒྱ་དཔོན། སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་མ། ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་སློབ་གྲྭའི་

རམས་འབྱམས་པའི་ཤེས་ཚད་ལྡན། 

༡༩༧༨ ནས་ ༡༩༩༧ བར་སྔ་རྗེས་སུ་རྔ་བ་ཁུལ་འཕྲོད་བསྟེན་སློབ་

གྲྭའི་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་དང་། རྔ་བ་ཁུལ་གུང་གཞོན་སྡེ་

ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ། རྔ་བ་རྫོང་གི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་དྲུང་

ཆེ། རྔ་བ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་ཁུལ་དཔོན། 

༡༩༩༧ ནས་ ༢༠༠༨ བར་ཟི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ངལ་རྩོལ་ཐིང་གི་ཐིང་ཀྲང་

དང་ནོར་སྲིད་ཐིང་གི་ཐིང་ཀྲང་། 

༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༢ བར་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་ཧྲིན་ཀྲང་

གཞོན་པ། ༢༠༡༢ ནས་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་

དང་། དམར་ཤོག་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་།

༢༠༡༤ ཟླ་དང་པོ་ནས་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་

སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ་བཅས་སོ།། 

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་དམངས་འཐུས་ནང་

བོད་རིགས་ ༡ ། 

འཇམ་དབྱངས་བློ་བཟང་འཇིཌ་མེད་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ།

བོད་རིགས། ༡༩༤༨ ལོའ་ིཟླ་ ༤ པར་

འཁྲུངས། མཚོ་སྔོན་རྐང་ཚ་རྫོང་ནས་རེད། 

༡༩༦༢ ལོར་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་

འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པར་

ངོས་འཛིན་བྱས། མཐོ་འབྲིང་གི་ཤེས་ཚད་

ལྡན། 

༡༩༦༡ ལོར་ལས་ཀར་ཞུགས། ༡༩༦༡ ནས་ ༡༩༦༦ བར་ཀན་སུའུ་ཞིང་

ཆེན་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཀྲུང་གོ་ནང་བསྟན་

མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། 

༡༩༦༦ ནས་ ༡༩༧༧ བར་ངལ་རྩོལ་བྱས། ༡༩༧༧ ནས་ ༡༩༩༠ བར་ཀན་

སུའུ་ཞིང་ཆེན་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཞིང་

ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས། ཞིང་ཆེན་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་གི་སློབ་

སྤྱི། ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། 

༡༩༩༠ ནས་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་དང་

ཞིང་ཆེན་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ། རྒྱ་ནག་ནང་

བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། ཞིང་ཆེན་ནང་བསྟན་སློབ་

གླིང་གི་སློབ་སྤྱི་བཅས་སོ།།

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ནང་བོད་རིགས་

གཅིག  

སྡེ་བ་ཚང་།(སྡེ་བ་ཚང་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ)

བོད་རིགས། ༡༩༤༤ ལོའ་ིཟླ་ ༣ པར་

སྐྱེས། ༡༩༤༩ ལོར་བླ་བྲང་དགོན་པའི་སྡེ་

བ་ཚང་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པར་ངོས་འཛིན་

བྱས། ༡༩༦༣ ལོར་ལས་ཀར་ཞུགས། 

༡༩༦༣ ནས་ ༡༩༧༩ བར་བླ་བྲང་དགོན་

པ་དང་བསང་ཁོག་ཤང་དུ་ངལ་རྩོལ་

བྱས། 

༡༩༧༩ ནས་ ༡༩༩༡ བར་སྔ་རྗེས་སུ་བསང་ཆུ་རྫོང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་

གཞོན་དང་རྫོང་སྲིད་གཞུང་གི་རྫོང་དཔོན་གཞོན་པ། རྫོང་དམངས་

འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་དང་བླ་བྲང་དགོན་པའི་དམངས་གཙོ་དོ་དམ་

ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན། 

༡༩༩༡ ནས་ ༢༠༠༣ བར་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་

ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་དང་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། 

༢༠༠༣ ནས་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་དང་རྒྱལ་

ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་བཅས་སོ།། 
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སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་

དམར་ཤོག་གི་ཨུ་ཡོན་ ༧༥ །

དེའི་ནང་བོད་རིགས་ ༣ །

• མའོ་ཧྲིན་ཝུས། ཀན་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན།

• ཚེ་དཔག་སྐྱབས། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་སྲིད་

ཁྲིམས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ།

• ལང་མིང་ཡན། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་མཐོ་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་

ཁང་གི་ཁྲིམས་དཔོན་ཆེ་མོ།

རྗེས་སྣོན་ཨུ་ཡོན་ ༡༤  ཡི་ཁོངས་སུ་བོད་རིགས་ ༡ །
• གླུའུ་ཧོང་ཀྲི། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་

གྱུར་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ།

སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་

དམངས་འཐུས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ༥༠༩ །

དེའི་ཁོངས་སུ་བོད་རིགས་འཐུས་མི། 

 ལན་ཀྲུའུ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་འཐུས་མི་ ༧༡ ཁོངས་སུ་བོད་རིགས་ ༡ །

• ཡའོ་དབྱེ་སྨིས(བུད་མེད)། ལན་ཀྲའུ་ཡོན་སྟེང་རྫོང་དམར་ཤོག་རྩ་

འཛུགས་པུའུ།

 ཐེན་ཧྲུས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་འཐུས་མི་ ༥༢ ཁོངས་སུ་བོད་རིགས་ ༡ །

• ལང་མིང་ཡན། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་མཐོ་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་

ཁང་གི་ཁྲིམས་དཔོན་ཆེ་མོ།

པེ་དབྱིན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་འཐུས་མི་ ༣༣ ཁོངས་སུ་བོད་རིགས་མེད།

ཅིན་ཁྲང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་འཐུས་མི་ ༡༦ ཁོངས་སུ་བོད་རིགས་མེད།

 ཅཱ་ཡུག་ཀོན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་འཐུས་མི་ ༡༥ ཁོངས་སུ་བོད་རིགས་ ༡ །

• གླུའུ་ཧོང་ཀྲི། ཀན་སུའུ་དམར་ཤོག་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་

ཡི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ།

 ཝུའུ་ཝུས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་འཐུས་མི་ ༣༣ ཁོངས་སུ་བོད་རིགས་ ༤ །

• ཝང་ཞུག་ཧྭ(བུད་མེད)། དཔའ་རིས་རྫོང་གི་གཞི་རིམ་གྱི་འཐུས་མི།

• གླུའུ་ཁུ་ཅན། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་

ཟུར་པ།

• ལི་ཝན་དབྱེ། དཔའ་རིས་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན།

• ལི་མཚོ་རི(བུད་མེད)། དཔའ་རིས་ནས་རེད།

 ཀྲང་ཡའེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་འཐུས་མི་ ༢༧ ཁོངས་སུ་བོད་རིགས་ ༡ །

• ཝང་ཧོང་སྨིས(བུད་མེད)། ཀྲང་ཡའེ་གྲོང་ཁྱེར་ཀན་ཀྲུའུ་ཆུས་ནན་

ཀོང་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན།

 ཆུག་ཆན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་འཐུས་མི་ ༢༤ །

 ཆིན་དབྱང་གྲོང་ཁྱེར་ལ་འཐུས་མི་ ༣༨ །

 ཕིན་ལང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་འཐུས་མི་ ༣༥ བཅས་ཡོད་པའི་ཁོངས་སུ་

བོད་རིགས་མེད།

 ཏིང་ཞིས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་འཐུས་མི་ ༣༩ ཁོངས་སུ་བོད་རིགས་ ༡ ། 

• མགོན་པོ་སྐྱབས། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་མི་རིགས་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་

གྱི་འགན་འཛིན།

 ལུང་ནན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་འཐུས་མི་ ༣༨ ཁོངས་སུ་བོད་རིགས་ ༢ ། 

• དབྱང་ཅན་ཧྭ། ཐན་ཁྲང་རྫོང་ནས་རེད། 

• ཧྲི་ཝུན་ཧྭ(བུད་མེད)། ལུང་ནན་གྲོང་ཁྱེར་ཝུན་རྫོང་ཐེ་གླུའུ་ཤང་ཀྲེ་ཁུ་

ཆའོ་གྲོང་ཚོ།
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 ཀ་ཆུ་ཁ་ཆེ་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ལ་འཐུས་མི་ ༣༣ ཁོངས་སུ་

བོད་རིགས་མེད།

ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་འཐུས་མི་ ༢༥ ། 

བོད་རིགས།

• ཚེ་དབང་རིག་འཛིན། ཀན་ལྷོ་ཁུལ་ཀླུ་ཆུ་རྫོང་བོད་སྨན་ཁང་གི་

སྨན་པ།

• ཝང་ལིས། ཀན་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན།

• ཝང་ཀྲུང་། ཀན་ལྷོ་ཁུལ་ཅོ་ནེ་རྫོང་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

• མའོ་ཧྲིན་ཝུའུ། ཀན་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་ཁུལ་དཔོན།

• གཅོད་པ་མཚོ(བུད་མེད)། ཀན་ལྷོ་ཁུལ་གཙོད་གྲོང་ཁྱེར་ཁ་གྱ་སྨད་

ཤང་གི་འབྲོག་མོ།

• སྒྲོལ་མ་རྒྱལ(བུད་མེད)། ཀན་ལྷོ་ཁུལ་ཕྱུགས་སྨན་ཅུས་ཀྱི་འགོ་གཙོ།

• ཅིན་དབྱིང་ཧྥང(བུད་མེད)། ཀན་ལྷོ་ཁུལ་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་གཞི་རིམ་གྱི་

འཐུས་མི།

• ཚེ་དཔག་སྐྱབས། ཀན་སུའུ་དམར་ཤོག་རྒྱུན་ལས། འཐབ་ཕྱོགས་

གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཀྲང་།

• སངས་ཐར། ཀན་ལྷོ་ཁུལ་ཐེ་བོ་རྫོང་གི་གཞི་རིམ་གྱི་འཐུས་མི།

• འཇམ་དབྱངས་བློ་བཟང་འཇིགས་མེད་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ། 

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་དམངས་འཐུས་ཚོགས་གཞོན།

རྒྱ་རིགས།

• ཧྲི་ཧྭ་ཞུང་། ཀན་ལྷོ་ཁུལ་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན།

• པེ་ཅིས་ཀྲུང་། ཀན་སུའུ་དམངས་འཐུས་རིག་སློབ་ཚན་འཕྲོད་ཨུ་

ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• གདུགས་ཀ་ཅུས(བུད་མེད)། ཀན་ལྷོ་ཁུལ་ཅོ་ནེ་རྫོང་སྐྲ་རིང་ཡུལ་སྐོར་

སྤྲོ་འཆམ་ཀུང་སིའི་སྤྱི་གཉེར།

• ལི་ཧྲི་ཧོང་།  ཀན་སུའུ་དམངས་འཐུས་འཐུས་མི་འབྲེལ་གཏུག་ལས་

དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• ལི་དབྱིས། ཀན་ལྷོ་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།

• དབྱང་ཝུན་ཆིང་། རྒྱལ་ཁབ་གསར་སྤེལ་དངུལ་ཁང་ཀན་ལྷོ་ཡན་

ལག་དངུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན།

• དབྱང་མའོ་ཧྲིན། ཀན་ལྷོ་ཁུལ་བ་རྩེ་རྫོང་གི་གཞི་རིམ་འཐུས་མི།

• ཀྲང་ཞིས་ཧྲིན། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་དམངས་འཐུས་ཀྱི་དྲུང་ཡིག་ཆེ་

མོ།

• ཧྲང་ཞུང་ཝུའུ། ཀན་སུའུ་དམངས་འཐུས་ཞིང་ལས་དང་ཞིང་སྡེ་ཨུ་

ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• ཧུའུ་ཏཱ་ཧྭ། དབུས་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལན་ཀྲུའུ་ཆེད་འཛུགས་

གཞུང་ལས་ཁང་ཆེད་གཏོང་པ།

• གའོ་དབྱིས་ཧྥུན(བུད་མེད)། ཀན་ལྷོ་བ་རྩེ་ནས་རེད། 

• ཞིས་པིས་ཙེ། ཀན་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་རྒྱུན་ལས། རྩ་འཛུགས་པུའུ་

ཀྲང་།

• ཐང་ཀྲི་ཧྥུན། ཀན་ལྷོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• ཝུས་ཅན་རོང་། ཀན་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

ཁ་ཆེ་རིགས།

• མཱ་ཧྥུའུ་ཧེ། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་

ཟུར་པ།

དམག་མིའི་འཐུས་མི་ ༣༠ ཁོངས་སུ་བོད་རིགས་ ༡  

• དབྱང་ཆིས་ཡོན། ཀན་ལྷོ་ཡན་ལག་དམག་ཁུལ་གྱི་རྒྱབ་ཕྱོགས་

ཞབས་འདེགས་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་།



5

སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་སྲིད་

གྲོས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ ༥༩༠ ཁོངས་སུ་བོད་རིགས་ཨུ་

ཡོན་གྱི་ཡོང་ཁུངས་དང་ལས་གནས།

 དམར་ཤོག་གི་ཨུ་ཡོན་ ༣༨ ཁོངས་སུ་བོད་རིགས་ ༢ །

• ཨན་ཅིན་ལུང་། ཀན་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

• ཚེ་དཔག་སྐྱབས། ཀན་སུའུ་དམར་ཤོག་རྒྱུན་ལས། སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་

ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ།

ཀྲུང་གོ་གོ་མིང་ཏང་གསར་བརྗེ་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཨུ་ཡོན་ ༡༥ ། 

ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་མནའ་འབྲེལ་གྱི་ཨུ་ཡོན་ ༡༦ །

ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་རྒྱལ་འཛུགས་ཚོགས་པའི་ཨུ་ཡོན་ ༡༠ །

ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་སྐུལ་འདེད་ཚོགས་པའི་ཨུ་ཡོན་ ༩ །

ཀྲུང་གོ་ཞིང་བཟོ་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་ཨུ་ཡོན་ ༨ །

དགུ་གསུམ་སློབ་ཚོགས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ ༡༢ བཅས་ཡོད་པའི་ཁོངས་སུ་

བོད་རིགས་མེད། 

 ཏང་ཤོག་གང་ལ་མ་གཏོགས་པའི་ནང་བོད་རིགས་ ༡ །

• ཀྲང་ཧན་ཡན། ཀན་སུའུ་ཧུ་ཞིས་སློབ་གླིང་གི་སློབ་སྤྱི་གཞོན་པ།

བཟོ་ཚོང་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ཨུ་ཡོན་ ༡༧ །

བཟོ་ཚོགས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ ༢ ། 

གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ ༡ །

བུད་མེད་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ཨུ་ཡོན་ ༡༠ ། 

གཞོན་ནུ་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ཨུ་ཡོན་ ༢ ། 

ཐའེ་ཝན་སྤུན་ཟླ་མཐུན་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ ༤ །

ཕྱི་ལོག་རང་རིགས་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ཨུ་ཡོན་ ༦ །

ཚན་རིག་ལག་རྩལ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཨུ་ཡོན་ ༡༡ ། 

དཔལ་འབྱོར་ལས་རིགས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ ༧༦ །  

ཚན་རིག་ལག་རྩལ་ལས་རིགས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ ༥༧ བཅས་ཡོད་པའི་

ཁོངས་སུ་བོད་རིགས་མེད།

 ཞིང་ལས་ལས་རིགས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ ༣༢ ཁོངས་སུ་བོད་རིགས་ ༡ །

• ཧྲ་བྷེ་ཚེ་རིང་། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་

འཛིན།

སློབ་གསོ་ལས་རིགས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ ༤༧ ། 

སྨན་བཅོས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་རིགས་ཁག་གི་ཨུ་ཡོན་ ༢༢ །

སྤྱི་ཚོགས་ཕན་བདེ་དང་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་གི་ཨུ་ཡོན་ ༦ ། 

སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ལས་རིགས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ ༡༠ ། 

གསར་འགྱུར་པར་སྐྲུན་ལས་རིགས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ ༡༢ ། 

ཕྱི་ཕྱོགས་མཛའ་འབྲེལ་ལས་རིགས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ ༣ བཅས་ཡོད་པའི་

ཁོངས་སུ་བོད་རིགས་མེད། 

 རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ་ལས་རིགས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ ༡༩ ཁོངས་སུ་བོད་

རིགས་ ༡ །

• གའོ་ཧྥུས་དབྱིས(བུད་མེད)།  

 ལུས་རྩལ་ལས་རིགས་ཁག་གི་ཨུ་ཡོན་ ༣ ཁོངས་སུ་

བོད་རིགས་ཨུ་ཡོན་ ༡ །

• དབྱང་ཝུས། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ལུས་རྩལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ།

 གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཁག་གི་ཨུ་ཡོན་ ༣༣ ཁོངས་སུ་

བོད་རིགས་ ༤ །

• ཚེ་མགོན། ཀན་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

• མཱ་ཅན་ཧྭ། ཀན་ལྷོ་ཁུལ་དགེ་འོས་སློབ་གླིང་གི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• ཁྲིན་ཡོན་ཀུའུ། ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིདགེ་རྒན་ཆེ་

མོ། སློབ་དོན་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན།

• སྒོ་མང་ཚང་། ཀན་ལྷོ་བསང་ཆུ་རྫོང་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དགོན་

པའི་སྤྲུལ་སྐུ།
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• བསེ་ཚང་བོླ་བཟང་དཔལ་ལྡན། ཀན་ལོྷ་ཁུལ་སྲིད་གོྲས་ཀྱི་ཚོགས་

གཞོན། བསང་ཆུ་རོྫང་གཏེར་ལུང་དགོན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ། སོླབ་དཔོན་ཆེ་མོ།

• སྡེ་བ་ཚང་། ཀན་སུའུ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། བླ་བྲང་དགོན་

པའི་སྤྲུལ་སྐུ།

ཆེད་དམིགས་གདན་ཞུས་མི་སྣ་ ༦༥ ཁོངས་སུ་བོད་རིགས་ ༡ །

• ཀྲང་ཡན་པའོ། ཝུའུ་ཝུས་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ། 

འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་གྱི་པུའུ་ཀྲང་བཅས་སོ།།

ཆོས་ལུགས་ལས་རིགས་ཁག་གི་ཨུ་ཡོན་ ༣༢ ཁོངས་སུ་

བོད་རིགས་ ༩ །

• བཀྲ་ཤིས། 

• རྒྱ་མཁན་པོ་ཚང་། ཀན་ལྷོ་ཁུལ་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན། བླ་བྲང་དགོན་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ།

• དཀོན་མཆོག་སྤྱིན་པ། ཀན་ལྷོ་བསང་ཆུ་རྫོང་བླ་བྲང་དགོན་པའི་

དམངས་གཙོ་དོ་དམ་ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• བློ་བཟང་བརྩོན་འགྲུས། དཔའ་རིས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། 

མཆོད་རྟེན་ཐང་དགོན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ།

• ལྷ་མོ་གསེར་ཁྲི་བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ལུང་རིག་སེང་གེ ཀན་ལྷོ་ཁུལ་

དམངས་འཐུས་ཚོགས་གཞོན། ཀླུ་ཆུ་རྫོང་ལྷ་མོ་དགོན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ།

• སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།  

• ཟམ་ཚ་ཚང་། ཀན་སུའུ་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། 

བླ་བྲང་དགོན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ།



7

ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམར་ཚོགས།
Communist Party of Kanlho Tibetan Autonomous Prefecture 

དྲུང་ཆེ།
Secretary

ཝུས་ཅན་རོན།

རྒྱ་རིགས།

ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམར་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྒྱུན་ལས་ ༡༥ །

 

   

   མའོ་ཧྲིན་ཝུའུ།      དབྱིས་ཀྲིན་ཧུས།     དབྱང་ཅིས་ཅོན།      ཧྥུའུ་ཝུན་ཀི            ཚེ་གྲགས།        བཀྲ་ཤིས་མཚོ།        ཞིས་པིས་ཙེ།

    བོད་རིགས།            རྒྱ་རིགས།              རྒྱ་རིགས།             རྒྱ་རིགས།               བོད་རིགས།          བོད་རིགས།              རྒྱ་རིགས།

    སུང་ཀྲན་ཝུན།        ཞིས་ཅའང།        ཧྥན་ཝུའུ་ཏའེ།           སུང་ཅན།           ཝང་ཡོན།          ཀྲའོ་ལིན་ཡོན།        ལི་ཞའོ་དབྱིས།

     བོད་རིགས།            རྒྱ་རིགས།             རྒྱ་རིགས།                 རྒྱ་རིགས།            ཁ་ཆེ་རིགས།         བོད་རིགས།           རྒྱ་རིགས།

            ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམར་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་ ༡ དང་།

                                                                དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྒྱུན་ལས་ ༡༥ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

    བོད་རིགས་ ༥ །  

   ཞཱ་དབྱང་ལིན།    རྒྱ་རིགས་ ༡༠ །

     རྒྱ་རིགས།     ཁ་ཆེ་རིགས་   ༡ །           
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ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམངས་འཐུས།
Kanlho Tibetan Autonomous Prefecture Peoples’ Congress

ཚོགས་གཙོ།
Chairman

ལི་དབྱིས།

རྒྱ་རིགས།

ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ ༦ །

   

                          ལུང་རིག་སེང་གེ                            ཀྲུའུ་ཏང་ཧྲིན།                            ཨན་ཀྲི་ཡོན།                    

                               བོད་རིགས།                                  རྒྱ་རིགས།                                 བོད་རིགས།                  

                                 ཕུན་གོ                             ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ།                         ལི་རུས་ཕིན།                
                               བོད་རིགས།                                 བོད་རིགས།                         ་      རྒྱ་རིགས།                    

  ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ ༡ དང་། ཚོགས་གཞོན་ ༦ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

  བོད་རིགས་ ༤ །  

    རྒྱ་རིགས་ ༣ །  
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ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང།
Kanlho Tibetan Autonomous Prefecture 

ཁུལ་དཔོན།
(Governor)Commissioner

མའོ་ཧྲིན་ཝུའུ།
བོད་རིགས།

ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ་ ༡༠ །

   

       ཚེ་གྲགས།                       ཧྥུའུ་ཝུན་ཀི།                  དབྱངས་སྒྲོལ་མ།           གནམ་མཁའ་སངས་རྒྱས།              ཧྲི་ཀྲན་ལའང།

       བོད་རིགས།                       རྒྱ་རིགས།                         བོད་རིགས།                     བོད་རིགས།                        བོད་རིགས།

      ལི་ཞའོ་དབྱིས།                   དབྱང་ཝུའུ།                   ལི་ཡོན་ཀི།                   ཀྲའོ་ཟི་པུས།              འབྲོང་བུ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།
       རྒྱ་རིགས།                         བོད་རིགས།                      རྒྱ་རིགས།                        རྒྱ་རིགས།                         བོད་རིགས།

  ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་ ༡ དང་། ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ་ ༡༠ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

   བོད་རིགས་ ༧ །  

      རྒྱ་རིགས་ ༤ །        
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ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས།
Kanlho Tibetan Autonomous Prefecture PPCC

ཚོགས་གཙོ།
Chairman

ཨན་ཅིན་ལུང།
བོད་རིགས།

ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ ༩ །

   

      ཁྲི་ཅན་གོ              བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལྡན།         དབྱངས་རྒྱ་མཚོ།               སྒྲོལ་མ་སྐྱབས།                 ཧོང་ཞིན་ཧྲིན།

      རྒྱ་རིགས།                        བོད་རིགས།                         བོད་རིགས།                      བོད་རིགས།                       རྒྱ་རིགས།

             ལྷ་སྡེ།                               ཏིང་མུའུ་ཏིས།                          ཝང་ཁྲོན་ཧྭ།                          ཝང་ཡཱ་ནན།            
          བོད་རིགས།                              ཁ་ཆེ་རིགས།                                བོད་རིགས།                                རྒྱ་རིགས།      

                  

  ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ ༡ དང་། ཚོགས་གཞོན་ ༩ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

  བོད་རིགས་ ༦ །  

    རྒྱ་རིགས་ ༣ །  

   ཁ་ཆེ་རིགས་ ༡ །   
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༣. དབྱང་ཅིས་ཅོན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༢ ལོར་སྐྱེས། ཧྲན་ཏུང་ཞིང་

ཆེན་ཧེ་ཡང་ནས་རེད། 

༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༡ བར་ཀན་སུའུ་ཞིང་

ཆེན་ཐེན་ཧྲུའུ་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་གི་

རྒྱུན་ལས་དང་རྩ་འཛུཌ་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་། 

༢༠༡༡ ནས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་

ཆེ་གཞོན་པ།།

༤. ཧྥུའུ་ཝུན་ཀི།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༦ ལོར་སྐྱེས། ཀན་སུའུ་

ཞིང་ཆེན་ཆིན་དབྱང་ནས་རེད། 

༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༡ བར་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་

དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་གཙོད་གྲོང་

ཁྱེར་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༡ ནས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་

རྒྱུན་ལས་དང་། ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་

དཔོན་གཞོན་པ། འབྲུག་ཆུ་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ།།

༥. ཚེ་གྲགས།
བོད་རིགས། ༡༩༦༦ ལོར་སྐྱེས། ཀན་ལྷོ་ཁུལ་

རྨ་ཆུ་རྫོང་ནས་རེད། 

༢༠༠༥ ནས་ ༢༠༠༧ བར་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་དམར་

ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་

གྱི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༠༧ ནས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་

རྒྱུན་ལས་དང་། ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ།།

༦. བཀྲ་ཤིས་མཚོ།
བོད་རིགས། ཀན་ལྷོ་ཁུལ་ཐེ་བོ་རྫོང་ནས་

རེད། ༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༡༡ བར་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་

དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་

ཞིབ་བཤེར་ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༡ ནས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་

ལས་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་།།

ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམར་

ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ།

ཝུས་ཅན་རོན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༣ ལོར་སྐྱེས། ཧྲན་ཞིས་ཞིང་

ཆེན་ལན་ཐེན་ནས་རེད། 

༢༠༡༠ ནས་ ༢༠༡༡ བར་སྔ་རྗེས་སུ་ཀན་

སུའུ་ཞིང་ཆེན་ལན་ཀྲུའུ་གྲོང་ཁྱེར་དམར་

ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་

གྱི་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ། 

༢༠༡༡ ནས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ།། 

ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམར་ཚོཌ་

ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྒྱུན་ལས་ ༡༥ །

༡. མའོ་ཧྲིན་ཝུའུ།
བོད་རིགས། ༡༩༦༤ ལོར་སྐྱེས། མདོ་སྨད་

དཔའ་རིས་ནས་རེད། 

༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༠༨ བར་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་དམར་

ཤོག་གི ་རྒྱུན་ལས་དང་གཙོད་གྲོང་ཁྱེར་

དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༠༨ ནས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་

ཆེ་གཞོན་པ་དང་། ཁུལ་དཔོན་ལས་ཚབ་དང་ཁུལ་དཔོན།།

༢. དབྱིས་ཀྲིན་ཧུས།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༢ ལོར་སྐྱེས། ཀན་སུའུ་

ཞིང་ཆེན་ཡོན་ཏུང་ནས་རེད། 

༢༠༡༡ ལོའ་ིཟླ་ ༢ ནས་ ༢༠༡༢ ལོའ་ིཟླ་ 

༡༢ བར་ཀན་སུའུ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་

གཞོན་པ། 

༢༠༡༢ ནས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་

དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ།། 
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༧. ཞིས་པིས་ཙེ།
རྒྱ་རིགས། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཀྲང་

རྫོང་ནས་རེད། ༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༡ བར་

ཀན་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་

གཞོན་པ། ༢༠༡༡ ནས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་

དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་རྩ་འཛུགས་

པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་།

༨. སུང་ཀྲན་ཝུན།
བོད་རིགས། ༡༩༦༢ ལོར་སྐྱེས། མདོ་སྨད་

དཔའ་རིས་ནས་རེད། དེ་སྔ་ཀན་སུའུ་

ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཐིང་གི་

སྡེ་ཚན་དྲུག་པའི་དྲུང་ཡིག ༢༠༠༩ ནས་ 

༢༠༡༢ བར་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་

རྒྱུན་ལས། ༢༠༡༢ ནས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་དམར་

ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་

གྱི་དྲུང་ཆེ།

༩. ཞིས་ཆའང་།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༠ ལོར་སྐྱེས། ཀན་སུའུ་ཞིང་

ཆེན་ཀ་ཆུ་ནས་རེད། ༢༠༡༠ ནས་ ༢༠༡༡ 

བར་ཀན་ལྷོ ་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི ་ཁུལ་

དཔོན་གཞོན་པ། 

༢༠༡༡ ལོའ་ིཟླ་ ༣ ནས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་དམར་

ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་། འཐབ་ཕྱོགས་

གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་། 

༡༠. ཧྥན་ཝུའུ་ཏའེ།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༢ ལོར་སྐྱེས། ཀན་ལྷོ་ཁུལ་

བ་རྩེ་རྫོང་ནས་རེད། 

༢༠༠༥ ནས་ ༢༠༡༡ བར་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་འབྲུག་

ཆུ་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༡ ནས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་

ལས།

༡༡. སུང་ཅན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༣ ལོར་སྐྱེས། ཧུ་པའེ་ཞིང་ཆེན་

ལིས་རྫོང་ནས་རེད། ༢༠༠༧ ནས་ ༢༠༡༠ བར་

དབུས་དམར་ཤོག་རྩ་འཛུགས་པུའུ་གསར་

འགྱུར་དང་དྲ་རྒྱ་དྲིལ་བསྒྲགས་གཞུང་ལས་

ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ། 

༢༠༡༠ ནས་ ༢༠༡༡ བར་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ། 

༢༠༡༡ ནས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང། འབྲུག་ཆུ་རྫོང་

གི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ།

༡༢. ཝང་ཡོན།
ཁ་ཆེ་རིགས། ༡༩༦༢ ལོར་སྐྱེས། ཀན་ལྷོ་

ཁུལ་བ་རྩེ་རྫོང་ནས་རེད། 

༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༡ བར་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་

གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ། 

༢༠༡༡ ནས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་

རྒྱུན་ལས་དང་། སྒྲིག་ཁྲིམས་ཞིབ་བཤེར་

ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ། 

༡༣. ཀྲའོ་ལིན་ཡོན།
བོད་རིགས། ༡༩༦༤ ལོར་སྐྱེས། ཀན་ལྷོ་ཁུལ་

བ་ཙེ་རྫོང་ནས་རེད། ༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༡ 

བར་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་ཐེ་བོ་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་

དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༡ ནས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་

རྒྱུན་ལས་དང་། དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཡིག་

ཆེན་མོ། 

༡༤. ལི་ཞའོ་དབྱིས།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༧༢ ལོར་སྐྱེས། ཧྲན་ཞིའི་

ཞིང་ཆེན་ནས་རེད། དེ་སྔ་ཀྲུང་གོ་སྤྱི་ཁྱབ་

དངུལ་ཁང་དངུལ་ལོར་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་

འཛིན། 

༢༠༡༢ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ ནས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་

དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་། ཁུལ་སྲིད་

གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ། 
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༢. ཀྲུའུ་ཏང་ཧྲིན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༥ ལོའ་ིཟླ་ ༧ པར་སྐྱེས། 

ཧྲན་ཞིས་ཞིང་ཆེན་ཝུའུ་ཀྲེ ་ནས་རེད། 

༢༠༠༢ ནས་ ༢༠༠༥ བར་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་ནོར་

སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ་

དང་འགོ་གཙོ། 

༢༠༠༥ ནས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་དམངས་འཐུས་

ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 

༣. ཨན་ཀྲི་ཡོན།
བོད་རིགས། ༡༩༥༧ ལོའ་ིཟླ་ ༦ པར་སྐྱེས། 

ཀན་ལྷོ་ཁུལ་ཐེ་བོ་རྫོང་ནས་རེད། 

༢༠༠༠ ནས་ ༢༠༡༡ བར་འབྲུག་ཆུ་

ནགས་ལས་དོ་དམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་

གཙོ་གཞོན་པ། ༢༠༡༡ ནས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་

དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 

༤. ཕུན་ཁོ།(བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས)

བོད་རིགས། ༡༩༥༥ ལོའ་ིཟླ་ ༦ པར་སྐྱེས། 

ཀན་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རྫོང་ནས་རེད། 

དེ ་སྔ་ཀན་ལྷོ ་ཁུལ་འགྲིམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་

འདྲེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ་དང་དམར་

ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ། 

༢༠༡༡ ནས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན།།

༥. ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ།
བོད་རིགས། ༡༩༦༠ ལོའ་ིཟླ་ ༧ པར་སྐྱེས། 

ཀན་ལྷོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་ནས་རེད། 

༢༠༠༥ ནས་ ༢༠༡༡ བར་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་ཅོ་

ནེ་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ།

 ༢༠༡༡ ནས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་དམངས་འཐུས་

ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་དང་། ཀན་ལྷོ་ཁུལ་སྤྱི་

ཁྱབ་བཟོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།།

༡༥. ཞཱ་དབྱང་ལིན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༩ ལོར་སྐྱེས། ཀན་སུའུ་ཞིང་

ཆེན་ཝུའུ་ཏུའུ་ནས་རེད། 

དེ་སྔ་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཕིན་ལང་དམག་

ཁུལ་ཆབ་སྲིད་པུའུ་ཡི་འགན་འཛིན། 

༢༠༡༢ ནས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་

ལས་དང་། ཀན་ལྷོ་ཡན་ལག་དམག་ཁུལ་གྱི་

ཆབ་སྲིད་ཨུ་ཡོན་བཅས་སོ།།

ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམངས་

འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

ལི་དབྱིས།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༤ ལོར་སྐྱེས། ཀན་ལྷོ་ཁུལ་

བ་ཙེ་རྫོང་ནས་རེད། 

༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༡ བར་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་དམར་

ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་

ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ། 

༢༠༡༡ ལོའ་ིཟླ་ ༡༡ ནས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་

དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།། 

ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམངས་

འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ ༦ །

༡. ལུང་རིག་སེང་གེ(ལྷ་མོ་གསེར་ཁྲི་བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ལུང་རིག་སེང་གེ)

བོད་རིགས། ༡༩༤༠ ལོའ་ིཟླ་ ༥ པར་སྐྱེས། 

རྔ་བ་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རྫོང་ནས་རེད། 

ཀླུ་ཆུ་རྫོང་སྟག་ཚང་ལྷ་མོ་དགོན་པའི་

སྤྲུལ་སྐུ། 

དེ་སྔ་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་

གཙོ། ད་ལྟ་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་དམངས་འཐུས་

ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།།
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༦. ལི་རུས་ཕིན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༠ ལོར་སྐྱེས། ཀན་སུའུ་ལིང་

ཐའོ་ནས་རེད། ༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༡༡ བར་ཀན་

ལྷོ་ཁུལ་མི་འབོར་དང་། འཆར་ལྡན་བུ་བཙའ་

ཨུ་ལྷན་གྱི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ་དང་འགོ་གཙོ། 

༢༠༡༡ ནས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན།

ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་

གི་ཁུལ་དཔོན།

མའོ་ཧྲིན་ཝུའུ།

ལོ་རྒྱུས་གོང་དུ་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཚོགས་ཀྱི་གྲས་

སུ་བསྒྲིགས་ཡོད་པས་དེར་གཟིགས།

ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་

གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ་ ༡༠ །

  ༡. ཚེ་གྲགས།         ༢. ཧྥུའུ་ཝུན་ཀི།     ༣. ལི་ཞའོ་དབྱིས།

གོང་གསལ་ཁུལ་དཔོན་གསུམ་པོའ་ིལོ་རྒྱུས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཚོགས་

ཀྱི་གྲས་སུ་བསྒྲིགས་ཡོད་པས་དེར་གཟིགས།

༤. དབྱང་སྒྲོལ་མ།
བོད་རིགས། ༡༩༦༣ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ པར་སྐྱེས། 

ཀན་ལྷོ་ཁུལ་ཅོ་ནེ་རྫོང་ནས་རེད། ༢༠༠༠ 

ནས་ ༢༠༠༧ བར་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་བུད་མེད་

མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་དང་

དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། ༢༠༠༧ ནས་ཀན་ལྷོ་

ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ།

༥. གནམ་མཁའ་སངས་རྒྱས།
བོད་རིགས། ༡༩༦༠ ལོའ་ིཟླ་ ༣ པར་

སྐྱེས། ཀན་ལྷོ་ཁུལ་གཙོད་གྲོང་ཁྱེར་

ནས་རེད། 

༢༠༠༣ ནས་ ༢༠༡༡ བར་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་

གོང་འཕེལ་དང་བསྒྱུར་བཅོས་ཨུ་ལྷན་

གྱི་འགན་འཛིན་དང་དམར་ཤོག་དྲུང་

ཆེ། 

༢༠༡༡ ནས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ།

༦. ཧྲི་ཀྲན་ལའང་།
བོད་རིགས། ༡༩༦༥ ལོའ་ིཟླ་ ༥ པར་སྐྱེས། 

མདོ ་སྨད་དཔའ་རིས་རྫོང་ནས་རེད། 

༢༠༠༤ ནས་ ༢༠༡༡ བར་ཀན་སུའུ་ཞིང་

ཆེན་ཕྱི་སྡོད་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླའི་ལས་

དོན་གཞུང་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན། 

༢༠༡༡ ནས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་

ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ།

༧. དབྱང་ཝུའུ།
བོད་རིགས། ༡༩༦༤ ལོའ་ིཟླ་ ༥ པར་སྐྱེས། 

ཀན་ལྷོ་ཁུལ་ཐེ་བོ་རྫོང་ནས་རེད། 

༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༡༡ བར་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་ཅོ་ནེ་

རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་། 

རྫོང་དཔོན། 

༢༠༡༡ ནས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་

ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ།

༨. ལི་ཡོན་ཀི།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༧༡ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ པར་སྐྱེས། 

ཧྲན་ཞིས་ཞིང་ཆེན་སུའེ་ཏེ་ནས་རེད། 

༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༡༢ བར་ཀན་སུའུ་ཞིང་

ཆེན་ཏུང་ཧོང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་དམར་ཤོག་

གི་རྒྱུན་ལས། ༢༠༡༢ ལོར་ཏུང་ཧོང་གི་

དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ། 

༢༠༡༢ ལོའ་ིཟླ་༡༠ ནས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་

ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ།
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ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན་ ༩ །

༡. ཁྲི་ཅན་ཅོན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༦ ལོའ་ིཟླ་ ༧ པར་སྐྱེས། ཀན་

སུའུ་ཞིང་ཆེན་ལིན་ཐོ་ནས་རེད། 

༢༠༠༠ ནས་ ༢༠༠༥ བར་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་བསང་

ཆུ་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། ༢༠༠༦ ནས་

ཀན་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།།

༢. བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།
བོད་རིགས། ༡༩༣༩ ལོའ་ིཟླ་ ༡༡ པར་

འཁྲུངས། མཚོ་སྔོན་རེབ་གོང་ནས་རེད། 

བསང་ཆུ་རྫོང་གཏེར་ལུང་དགོན་པའི་

དགོན་བདག  

༡༩༩༡ ནས་ ༢༠༠༢ བར་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་

གཙོད་མི་རིགས་དགེ་འོས་སློབ་གླིང་གི་

སློབ་སྤྱི་གཞོན་པ། ༢༠༠༢ ནས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོཌ་གཞོན།། 

༣. དབྱང་རྒྱ་མཚོ།
བོད་རིགས། ༡༩༥༤ ལོའ་ིཟླ་ ༧ པར་སྐྱེས། 

ཀན་ལྷོ་ཁུལ་ཐེ་བོ་རྫོང་ནས་རེད། 

༢༠༠༣ ནས་ ༢༠༠༧ བར་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་

དམར་ཤོག་འཐབ་ཕོྱགས་གཅིག་གྱུར་

པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་ཀན་ལྷོ་

ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། 

༢༠༠༧ ནས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 

༤. སྒྲོལ་མ་སྐྱབས།
བོད་རིགས། ༡༩༥༣ ལོའ་ིཟླ་ ༡༠ པར་སྐྱེས། 

ཀན་ལྷོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་ནས་རེད། 

༢༠༠༣ ནས་ ༢༠༠༦ བར་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་

མི་རིགས་ཆོས་ལུགས་ཅུས་ཀྱི་འགོ་གཙོ། 

༢༠༠༦ ནས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན།། 

༩. ཀྲའོ་ཟི་པུས།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༧༠ ལོའ་ིཟླ་ ༧ པར་སྐྱེས། 

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ལན་ཀྲུའུ་ནས་རེད། 

དེ་སྔ་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་

ཡུལ་བསྐྱར་འཛུགས་ལས་དོན་འགོ་ཁྲིད་

ཚོགས་ཆུང་གཞུང་ལས་ཁང་གི་འགན་

འཛིན། 

༢༠༡༢ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ ནས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ།།

༡༠. འབྲོང་བུ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།
བོད་རིགས། ༡༩༦༤ ལོའ་ིཟླ་ ༤ པར་སྐྱེས། 

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གཅན་ཚ་རྫོང་ནས་རེད། 

དེ་སྔ་བོད་ལྗོངས་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་

དེང་རབས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན། 

༢༠༡༢ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ ནས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་ཁུལ་

དཔོན་གཞོན་པ།།

ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་

སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

ཨན་ཅིན་ལུང་།
བོད་རིགས། ༡༩༦༠ ལོའ་ིཟླ་ ༨ 

པར་སྐྱེས། ཀན་ལྷོ་ཁུལ་ཅོ་ནེ་

རྫོང་ནས་རེད། 

༢༠༠༥ ནས་ ༢༠༡༡ བར་ཀན་

ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་

དང་དམར་ཤོག་གི ་དྲུང་ཡིག་

ཆེན་མོ། 

༢༠༡༡ ནས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་

གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།། 
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༥. ཧོང་ཞིན་ཧྲིན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༥ ལོའ་ིཟླ་ ༢ པར་སྐྱེས། 

ཧྲན་ཞིས་ཞིང་ཆེན་ཆིན་ཅན་ནས་རེད། 

༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༡༡ བར་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་

དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། 

༢༠༡༡ ནས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན། 

༦. ལྷ་སྡེ། 
བོད་རིགས། ༡༩༥༤ ལོའ་ིཟླ་ ༣ པར་སྐྱེས། ཀན་

ལྷོ་ཁུལ་ཅོ་ནེ་རྫོང་ནས་རེད། 

༡༩༩༨ ནས་ ༢༠༡༠ བར་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་དཔལ་

འབྱོར་ཉོ་ཚོང་ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན། 

༢༠༡༡ ནས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་

གཞོན་པ། 

༧. ཏིང་མུའུ་ཏིས།
ཁ་ཆེ་རིགས། ༡༩༥༧ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ པར་

སྐྱེས། ཀན་ལྷོ་ཁུལ་བ་ཙེ་རྫོང་ནས་རེད། 

༢༠༠༥ ནས་ ༢༠༡༡ བར་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་

བ་ཙེ་རྫོང་གི་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་

གཞོན་དང་། ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་པེ་ཅེན་

བཅའ་སྡོད་གཞུང་ལས་ཁང་གི་འགན་

འཛིན། 

༢༠༡༡ ནས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། 

༨. ཝང་ཁྲོན་ཧྭ།
བོད་རིགས། ༡༩༥༦ ལོའ་ིཟླ་ ༨ པར་སྐྱེས། 

ཀན་ལྷོ་ཁུལ་ཅོ་ནེ་རྫོང་ནས་རེད། 

༢༠༠༣ ནས་ ༢༠༡༡ བར་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་དམར་

ཤོག་རྩ་འཛུགས་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་

པ་དང་ཁུལ་རླུང་འཕྲིན་བརྙན་འཕྲིན་ཅུས་

ཀྱི་འགོ་གཙོ། 

༢༠༡༡ ནས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།

༩. ཝང་ཡཱ་ནན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༣ ལོའ་ིཟླ་ ༥ པར་སྐྱེས། 

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཀན་ཀུའུ་ནས་རེད། 

༢༠༠༧ ནས་ ༢༠༡༡ བར་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་བུད་

མེད་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་

གཙོ་དང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༡ ནས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན་བཅས་སོ།།
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དཔའ་རིས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་དམར་ཚོགས།
Communist Party of Pari Tibetan Autonomous County,

དྲུང་ཆེ།
Secretary

དབྱང་ཏའེ་ཀྲུང།
རྒྱ་རིགས།

དཔའ་རིས་བོད་རིཌ་རང་སྐྱོང་རྫོང་དམར་ཚོཌ་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྒྱུན་ལས་ ༡༠ །

   

       ལི་ཝན་ཡའེ།                  ཧྲི་ཡོན་ཞང།                 ཧུའུ་དབྱིས་ཏུང།              ལིས་ཝན་ཆན།                  ལི་ཀྲུང།

         བོད་རིགས།                       རྒྱ་རིགས།                        རྒྱ་རིགས།                       རྒྱ་རིགས།                        རྒྱ་རིགས།                  

       ཚའོ་ཝུན་ཡོའ།ོ              ཙུན་རོན་ཙུའུ།                    གོ་ཞའོ་ཧྭ།                 ནན་ཝུན་པིང།                  དབྱང་གོ་ཁྲིན།            
          རྒྱ་རིགས།                     རྒྱ་རིགས།                           རྒྱ་རིགས།                     རྒྱ་རིགས།                          བོད་རིགས།           
 
                              
  དཔའ་རིས་བོད་རིཌ་རང་སྐྱོང་རྫོང་དམར་ཚོཌ་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་ ༡ དང་། དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྒྱུན་ལས་ ༡༠ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

    བོད་རིགས་ ༢ །  

     རྒྱ་རིགས་ ༩ །  
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དཔའ་རིས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་གི་དམངས་འཐུས།
Pari Tibetan Autonomous County, Peoples’ Congress

ཚོགས་གཙོ།
Chairman

ཝང་ཡན་ལིན།
བོད་རིགས།

དཔའ་རིས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ ༥ །

   

                     ཝང་ཧྲི་ཏེ།                                     ཡན་ལིས་ཕིན།                                    ཡན་ཧྥུའུ་ཏེ།

                       རྒྱ་རིགས།                                           མེའོ་རིགས།                                           རྒྱ་རིགས།

                                    ལི་ཐིན་ཧུས།                                                     ཝུའུ་གོ་ཧྥུའུ།            
                                      བོད་རིགས།                                                              མི་གསལ།                                             

                              

  དཔའ་རིས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ ༡ དང་། ཚོགས་གཞོན་ ༥ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

    བོད་རིགས་ ༢ །   མེའོ་རིགས་ ༡ །

     རྒྱ་རིགས་ ༢ །                  མི་གསལ་བ་ ༡ །             
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དཔའ་རིས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་སྲིད་གཞུང་།
Pari Tibetan Autonomous County, (Tianzhu TAC)

རྫོང་དཔོན།
Commissioner

ལི་ཝན་ཡའེ།
བོད་རིགས།

དཔའ་རིས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་སྲིད་གཞུང་གི་རྫོང་དཔོན་གཞོན་པ་ ༨ །

   

      ལི་ཝན་ཆན།                               ལི་ཀྲུང།                             མཱ་ཧྲང་ཅའེ།                            དེ་མོ་ཅང་མིན།

        རྒྱ་རིགས།                                   རྒྱ་རིགས།                                  མི་གསལ།                                   བོད་རིགས།

       ཐང་ཅིན་ལེན།                        ཝང་ཏེའེ་ཝུན།                          སྨིས་ཞའོ་ཆན།                           ཀན་ཧྥུན།      
         རྒྱ་རིགས།                                 མི་གསལ།                                   མི་གསལ།                                 མི་གསལ།                                    
                              

  དཔའ་རིས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་སྲིད་གཞུང་གི་རྫོང་དཔོན་ ༡ དང་། རྫོང་དཔོན་གཞོན་པ་ ༨ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

    བོད་རིགས་ ༢ །  

     རྒྱ་རིགས་ ༣ །                 

  མི་གསལ་བ་ ༤ །
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དཔའ་རིས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་གི་སྲིད་གྲོས།
Pari Tibetan Autonomous County, PPCC

ཚོགས་གཙོ།
Chairman

ཀའོ་ཞིན་རོན།
བོད་རིགས།

དཔའ་རིས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ ༥ །

   

                   ཞིས་མོའ་ིརུའུ།                              བློ་བཟང་བརྩོན་འགྲུས།                           ཝང་ཙའོ་ཞུག

                      རྒྱ་རིགས།                                            བོད་རིགས།                                    ཏུང་ཞང་རིགས།

                              ཧོང་ཅིན་པའོ།                                                            སུང་ལའང་ཡོན།      
                                 བོད་རིགས།                                                                        སོག་རིགས།                                    
                              

  དཔའ་རིས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ ༡ དང་། ཚོགས་གཞོན་ ༥ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

    བོད་རིགས་ ༣ །  

     རྒྱ་རིགས་ ༡ །       

  ཏུང་ཞང་རིགས་ ༡ །       སོག་རིགས་ ༡ །      
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དཔའ་རིས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་དམར་

ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ།

དབྱང་ཏའེ་ཀྲུང་།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༩ ལོའ་ིཟླ་ ༩ པར་སྐྱེས། 

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་མིན་ཆིན་ནས་རེད། 

༢༠༡༠ ལོའ་ིཡས་མས་སུ་ཀན་སུའུ་ཝུའུ་

ཝུས་སྒོ་ལམ་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་

གཞོན་པ་དང་རྫོང་དཔོན། 

༢༠༡༡ ནས་དཔའ་རིས་རྫོང་དམར་ཤོག་

གི་དྲུང་ཆེ།།

དཔའ་རིས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་དམར་

ཚོཌ་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྒྱུན་ལས་ ༡༠ །

༡. ལི་ཝན་ཡའེ།

བོད་རིགས། དེ་སྔ་ཝུའུ་ཝུས་གྲོང་ཁྱེར་

ཁྲིམས་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ་

གཞོན་པ། 

༢༠༡༡ ནས་དཔའ་རིས་རྫོང་དམར་ཤོག་

གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་། སྲིད་གཞུང་

གི་རྫོང་དཔོན།།

༢. ཧྲི་ཡོན་ཞང་།

རྒྱ་རིགས། 

ད་ལྟ་དཔའ་རིས་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་

ཆེ་གཞོན་པ།།

༣. ཧུའུ་དབྱིས་ཏུང་།

རྒྱ་རིགས། དེ་སྔ་དཔའ་རིས་རྫོང་དྲག་ཆས་

ཉེན་རྟོག་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ། 

ད་ལྟ་དཔའ་རིས་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་

ལས་དང་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པུའུ་ཡི་པུའུ་

ཀྲང་།། 

༤. ལིས་ཝན་ཆན།

རྒྱ་རིགས། དཔའ་རིས་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་

རྒྱུན་ལས་དང་རྩ་འཛུགས་པུའུ་ཡི་པུའུ་

ཀྲང་། 

༢༠༡༣ ནས་དཔའ་རིས་རྫོང་དམར་ཤོག་

གི་རྒྱུན་ལས་དང་རྩ་འཛུགས་པུའུ་ཡི་

པུའུ་ཀྲང་། རྒྱུན་ལས། རོྫང་དཔོན་གཞོན་པ།།

༥. ལི་ཀྲུང་།

རྒྱ་རིགས། དེ་སྔ་དཔའ་རིས་རྫོང་དམར་

ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང། འཐབ་ཕྱོགས་

གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་། 

༢༠༡༡ ནས་དཔའ་རིས་རྫོང་དམར་ཤོག་

གི་རྒྱུན་ལས་དང་རྫོང་དཔོན་གཞོན་པ།། 

༦. ཚའོ་ཝུན་ཡོའ།ོ

ཚའོ་ཝུན་ཡོའ།ོ རྒྱ་རིགས། དེ་སྔ་དཔའ་

རིས ་རྫོང ་གི ་རྫོང ་དཔོན ་གཞོན ་པ ། 

༢༠༡༡ ནས་དཔའ་རིས་རྫོང་དམར་ཤོག་

གི་རྒྱུན་ལས་དང་། འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་

གྱུར་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་།། 
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དཔའ་རིས་བོད་རིཌ་རང་སྐྱོང་རྫོང་དམངས་

འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།
ཝང་ཡན་ལིན།

བོད་རིགས། ༡༩༦༡ ལོའ་ིཟླ་ ༡༡ པར་སྐྱེས།  

མདོ་སྨད་དཔའ་རིས་ནས་རེད། དེ་སྔ་

དཔའ་རིས་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་

དང་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང། 

༢༠༡༡ ནས་དཔའ་རིས་རྫོང་དམངས་

འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

དཔའ་རིས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་དམངས་

འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ ༤ །

༡. ཝང་ཧྲི་ཏེ།

རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༧ ལོའ་ིཟླ་ ༨ པར་སྐྱེས། མདོ་

སྨད་དཔའ་རིས་ནས་རེད། དེ་སྔ་དཔའ་རིས་

རྫོང་དཔལ་འབོྱར་ཉོ་ཚོང་ཅུས་ཀྱི་འགོ་གཙོ། 

༢༠༡༡ ནས་དཔའ་རིས་རྫོང་དམངས་འཐུས་

ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། 

༢. ཡན་ལིས་ཕིན།

མེའོ་རིགས། ༡༩༦༡ ལོའ་ིཟླ་ ༧ པར་སྐྱེས། 

ཀུའེ་ཀྲའོ་ཞིང་ཆེན་ཏའོ་ཀྲིན་ནས་རེད། 

དེ ་སྔ ་དཔའ་རིས ་རྫོང ་དམར་ཤོག ་རྩ་

འཛུགས་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ། 

༢༠༡༡ ནས་དཔའ་རིས་རྫོང་དམངས་

འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། 

༣. ཡན་ཧྥུའུ་ཏེ།

རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༧ ལོའ་ིཟླ་ ༨ པར་སྐྱེས། 

མདོ་སྨད་དཔའ་རིས་ནས་རེད། དེ་སྔ་

དཔའ་རིས་རྫོང་ནོར་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་འགོ་

གཙོ། ༢༠༡༡ ནས་དཔའ་རིས་རྫོང་དམངས་

འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། 

༧. ཙུན་རོན་ཙུའུ།

རྒྱ་རིགས། དེ་སྔ་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཝུའུ་

ཝུས་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་སྒྲིག་ཁྲིམས་

ཞིབ་བཤེར་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་སློབ་གསོ་

ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ། 

༢༠༡༢ ནས་དཔའ་རིས་རྫོང་དམར་

ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཞིབ་

བཤེར་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ། 

༨. གོ་ཞའོ་ཧྭ།

རྒྱ་རིགས། ༡༩༧༣ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ པར་སྐྱེས། 

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་སྒོ་ལམ་ནས་རེད། 

དེ་སྔ་ཝུའུ་ཝུས་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲིམས་འཛིན་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ། ད་ལྟ་

དཔའ་རིས་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་

དང་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་། 

༩. ནན་ཝུན་པིང་།

རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༠ ལོའ་ིཟླ་ ༢ སྐྱེས། ཧྲན་

ཞིས་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཕིན་ནས་རེད། དེ་སྔ་

ཝུའུ་ཝུས་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་

རྒྱལ་ནང་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཡན་

ལག་རུ་ཆེན་གྱི་རུ་དཔོན། 

༢༠༡༢ ནས་དཔའ་རིས་རྫོང་དམར་ཤོག་

གི་རྒྱུན་ལས་དང་སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་གྱི་

དྲུང་ཆེ། སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ།

༡༠. དབྱང་གོ་ཁྲིན།
བོད་རིགས། དེ་སྔ་ཝུའུ་ཝུས་གྲོང་ཁྱེར་དཔའ་

རིས་རྫོང་རབ་རྒྱས་དགོན་གྲོང་སྡེ་དམར་ཤོག་

གི་དྲུང་ཆེ། ༢༠༡༣ ནས་དཔའ་རིས་རྫོང་དམར་

ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་རབ་རྒྱས་དགོན་གྲོང་

རྡལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 
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༤. ལི་ཐིན་ཧུས།

བོད་རིགས། ༡༩༥༧ ལོའ་ིཟླ་ ༢ པར་སྐྱེས། 

མདོ་སྨད་དཔའ་རིས་ནས་རེད། དེ་སྔ་

དཔའ་རིས་རྫོང་དམངས་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་འགོ་

གཙོ། ༢༠༡༡ ནས་དཔའ་རིས་རྫོང་དམངས་

འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 

༥. ཝུའུ་གོ་ཧྥུའུ།

མི་རིགས་མི་གསལ། ༢༠༡༡ ལོའ་ིཡས་མས་

སུ་དཔའ་རིས་རྫོང་ཁྲིམས་ལུགས་ལས་དོན་

གཞུང་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན། ད་ལྟ་དཔའ་

རིས་རྫོང་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།།

དཔའ་རིས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་སྲིད་

གཞུང་གི་རྫོང་དཔོན།

ལི་ཝན་ཡའེ།
ལོ་རྒྱུས་གོང་དུ་དཔའ་རིས་བོད་རིགས་རང་

སྐྱོང་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པའི་

ནང་བསྒྲིགས་ཡོད་པས་དེར་གཟིགས།།

དཔའ་རིས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་སྲིད་

གཞུང་གི་རྫོང་དཔོན་གཞོན་པ་ ༨ །

༡. ལིས་ཝན་ཆན།

ལོ་རྒྱུས་གོང་དུ་དཔའ་རིས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་

རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པའི་ནང་

བསྒྲིགས་ཡོད་པས་དེར་གཟིགས།།

༢. ལི་ཀྲུང།

ལོ་རྒྱུས་གོང་དུ་དཔའ་རིས་བོད་རིགས་རང་

སྐྱོང་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པའི་

ནང་བསྒྲིགས་ཡོད་པས་དེར་གཟིགས།།

༣. མཱ་ཧྲང་ཅའེ།

མི་རིགས་མི་གསལ། 

ད་ལྟ་དཔའ་རིས་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན་གཞོན་པ།།

༤. དེ་མོ་ཅང་མིན།
བོད་རིགས། ༡༩༦༣ ལོའ་ིཟླ་ ༡ པར་སྐྱེས། 

༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༠༩ བར་དཔའ་རིས་རྫོང་

ཞིང་འབྲོག་གཞུང་ལས་ཁང་དང་དབུལ་

སྐྱོར་གཞུང་ལས་ཁང་གི ་འགན་འཛིན། 

༢༠༠༩ ནས་དཔའ་རིས་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན་

གཞོན་པ།། 

༥. ཐང་ཅིན་ལེན།
རྒྱ་རིགས། 

༢༠༠༩ ལོ་ཡས་མས་ལ་སྒོ་ལམ་རྫོང་ཏིང་ཉིང་

གྲོང་རྡལ་གྱི་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། ད་ལྟ་

དཔའ་རིས་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན་གཞོན་པ།།

༦. ཝང་ཏེའེ་ཝུན།

མི་རིགས་མི་གསལ། 

༢༠༡༢ ལོའ་ིགོང་ནས་དཔའ་རིས་རྫོང་གི་

རྫོང་དཔོན།།
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༢. བློ་བཟང་བརྩོན་འགྲུས།
བོད་རིགས། དཔའ་རིས་རྫོང་ནས་རེད། 

དཔའ་རིས་རྫོང་མཆོད་རྟེན་ཐང་དགོན་

པའི་དམངས་གཙོ་དོ་དམ་ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་

འཛིན། ༢༠༠༦ ནས་དཔའ་རིས་རྫོང་སྲིད་

གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། 

༣. ཝང་ཙའོ་ཞུག
ཏུང་ཞང་རིགས། ༡༩༦༨ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ པར་

སྐྱེས། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཀ་ཆུ་ནས་རེད། དེ་

སྔ་དཔའ་རིས་རྫོང་ཨན་ཡན་གྲོང་རྡལ་དམར་

ཤོག་གི ་དྲུང་ཆེ ་གཞོན་པ་དང་འགོ ་གཙོ ། 

༢༠༡༠ ནས་དཔའ་རིས་རྫོང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན། 

༤. ཧོངཅིན་པའོ།
བོད་རིགས། ༡༩༥༧ ལོའ་ིཟླ་ ༢ པར་སྐྱེས། 

དཔའ་རིས་རྫོང་ནས་རེད། དེ་སྔ་དཔའ་རིས་

རྫོང་མི་དོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ། 

༢༠༡༠ ནས་དཔའ་རིས་རྫོང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན། 

༥. སུང་ལའང་ཡོན།
སོག་རིགས། ༡༩༦༠ ལོའ་ིཟླ་ ༣ པར་སྐྱེས། 

དཔའ་རིས་རྫོང་ནས་རེད། 

དེ ་སྔ་དཔའ་རིས་རྫོང་ངལ་རྩོལ་དང་སྤྱི ་

ཚོགས་འགན་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ། 

༢༠༡༠ ནས་དཔའ་རིས་རྫོང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན་བཅས་སོ།།

༧. སྨིས་ཞའོ་ཆན།

མི་རིགས་མི་གསལ། 

༢༠༡༣ ནས་དཔའ་རིས་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན། 

༨. ཀན་ཧྥུན།

མི་རིགས་མི་གསལ། 

༢༠༡༢ ཡས་མས་ལ་དཔའ་རིས་རྫོང་གི་རྫོང་

དཔོན་ལས་རོགས། 

༢༠༡༣ ནས་དཔའ་རིས་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན། 

དཔའ་རིས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་སྲིད་

གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

ཀའོ་ཞིན་རོན།
བོད་རིགས། ༡༩༦༢ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ པར་སྐྱེས། 

ཀན་ལྷོ་ཁུལ་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་ནས་རེད། དེ་

སྔ་དཔའ་རིས་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་

ལས་དང་། རྫོང་སྲིད་གཞུང་གི་རྫོང་དཔོན་

གཞོན་པ། ༢༠༡༡ ནས་དཔའ་རིས་རྫོང་

སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། 

དཔའ་རིས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་སྲིད་

གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ ༥ །

༡. ཞིས་མོའ་ིརུའུ།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༩ ལོའ་ིཟླ་ ༣ པར་སྐྱེས། དཔའ་

རིས་རྫོང་ནས་རེད། 

༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༡ བར་དཔའ་རིས་རྫོང་སློབ་

གསོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ།

༢༠༡༡ ནས་དཔའ་རིས་རྫོང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན།། 
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མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམར་ཚོགས།
Communist Party of Tsongon Province

དྲུང་ཆེ།
Secretary

ལའོ་ཧུས་ལིན།
རྒྱ་རིགས།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམར་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྒྱུན་ལས་ ༡༣ །

 

   

     ཧོ་ཕུང།                ཝང་ཅན་ཅོན།          ལའོ་དབྱིས་ལིན།          ཅིས་ཏིས་མཱ་ཅཱ།          རྡོ་རྗེ་རབ་བརྟན།        ཝང་ལིན་ཅོན།

    རྒྱ་རིགས།                   རྒྱ་རིགས།                    རྒྱ་རིགས།                 དབྱིས་རིགས།               བོད་རིགས།                རྒྱ་རིགས།

    ཝང་ཞའོ་ཆིན།           སུའུ་ཉིང།           ཝུའུ་དབྱིས་ཏའེ།          མའོ་ཞའོ་པིང།             བསྟན་ཁོ།                 ཝང་ཞའོ།
       རྒྱ་རིགས།               རྒྱ་རིགས།                 རྒྱ་རིགས།                  རྒྱ་རིགས།                   བོད་རིགས།                  རྒྱ་རིགས།

                  

      མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམར་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་ ༡ དང་། 

         དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྒྱུན་ལས་ ༡༣ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

     བོད་རིགས་ ༢ །  

       རྒྱ་རིགས་ ༡༡ །  

          དབྱིས་རིགས་ ༡ །          
        

ཀྲང་ཀོང་རུང།
རྒྱ་རིགས།
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མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམངས་འཐུས།
Tsongon Province Peoples’ Congress

ཚོགས་གཙོ།
Chairman

ལའོ་ཧུས་ལིན།
རྒྱ་རིགས།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ ༧ །

   

           མའོ་ཏུང་ཧྲིན།                             ཁྲིན་ཧུ།                            སྟག་འབུམ་ཐར།                        དབང་མོ།
            ཁ་ཆེ་རིགས།                              རྒྱ་རིགས།                               བོད་རིགས།                              སོག་རིགས། 
                      

                             ཚའོ་ཝུན་ཧུའུ།                               མཱ་ཝུས།                                ཚོའོ་ཧུང།                                
                                རྒྱ་རིགས།                                     རྒྱ་རིགས།                                  རྒྱ་རིགས།                                
                  
  མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ ༡ དང་། ཚོགས་གཞོན་ ༧ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

  བོད་རིགས་ ༡ །  

    རྒྱ་རིགས་ ༥ །  

   ཁ་ཆེ་རིགས་ ༡ ། 

   སོག་རིགས་ ༡ །   
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• དབྱང་ཀྲུང་ལིས(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཁང་གི་སྤྱི་

གཉེར།

• ཞའོ་ཧུས་ལིང(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་སློབ་ཆེན་ཁོངས་གཏོགས་སྨན་

ཁང་གི་སྨན་པ།

• ཝང་ལིན་ཅོན། མཚོ་སོྔན་དམར་ཤོག་རྒྱུན་ལས། རྩ་འཛུགས་པུའུ་ཀྲང་།

• ཝང་ཡོན་ཅན། མཚོ་སྔོན་ཧྭ་ཏེན་ལྕགས་རིགས་བསྲེས་མ་མ་རྐང་

ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ཝང་ཅན་ཅོན། མཚོ་སྔོན་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ།

• ཝང་ཅིན་ཞཱ(བུད་མེད)། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གྲོང་བྱང་ཆུས་ཀྱི་དམངས་

འཐུས་ཚོགས་གཙོ།

• ཝང་ཞའེ་ཧོང(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་སློབ་ཆེན་ཁོངས་གཏོགས་སྨན་

ཁང་གི་སྨན་པ།

• ཝང་ཅན་ཧྥུན། ཟི་ལིང་གྲོང་བྱང་ཁུལ་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• ཝད་ཞའོ་ཡོན། མཚོ་སྔོན་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གི་ཞིབ་

དཔྱོད་པ་ཆེ་མོ།

• ཡུག་ལང་ཧྲན། མཚོ་སྔོན་ཧོང་ཏཱ་རུ་ཚོགས་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• མའོ་ཞའོ་པིང་། མཚོ་སྔོན་དམར་ཤོག་རྒྱུན་ལས། ཟི་ལིང་དམར་ཤོག་

དྲུང་ཆེ།

• མའོ་ཞིས་ཧོང་། ཟི་ལིང་གྲོང་དཀྱིལ་ཆུས་དམངས་འཐུས་ཚོཌ་གཙོ།

• ཧྲི་ཀའོ་ལུང་། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་ཞིབ་

དཔྱོད་པ་ཆེ་མོ།

• ཀྲུའུ་ཅན་ཧྲིན། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོཌ་གཙོ།

• ཝང་ཧྥུའུ་རོན(བུད་མེད)། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ཞཱའོ་ཆའོ་སྲང་ལམ་ཆེ་བ་

སློབ་ཆུང་གི་སློབ་སྤྱི།

• ཝང་ཧེ་ཐའོ། ནུབ་ཁུལ་གཏེར་ལས་རུ་ཚོགས་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་

སིའི་ལས་འཛིན།

• སུང་པའོ་ཧྲན། བོད་ལྗོངས་ལ་གནས་སྤོས། མཚོ་སྔོན་དྲག་ཆས་ཉེན་

རྟོག་དམག་དཔུང་གི་དམག་སྤྱི་ཟུར་པ།

• སུང་ཁྲིན་དབྱིས། ཟི་ལིང་གོང་འཕེལ་དང་བསྒྱུར་བཅོས་ཨུ་ལྷན་གྱི་

འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• ཀྲང་ཡོན། ཟི་ལིང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། 

• ཀྲང་ཝན་ཅོན། ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་༡༠ པ་ནས་དམངས་འཐུས་དགོངས་

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམངས་འཐུས་ཀྱི་

འཐུས་མི་ ༣༩༦ །

ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་འཐུས་མི་ ༡༤༧ ། 

རྒྱ་རིགས།

• དབྱིས་ཞིན་ཆའང་། ཟི་ལིང་རྟ་ཐང་རྫོང་གོང་འཕེལ་དང་བསྒྱུར་

བཅོས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ།

• མཱ་ཝུན་པཱང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ལས་ཁུངས་ས་མིག་ཨུ་ལྷན་

གཞུང་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན།

• མཱ་པའོ་ཀཱང་། དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་མཚོ་སྔོན་སྤྱི་ཁྱབ་རུ་ཁག་ཟི་ལིང་

ཡན་ལག་རུ་ཆེན་གྱི་རུ་དཔོན།

• ཝང་ཧང་། དམངས་གཙོ་རྒྱལ་འཛུགས་ཚོགས་པ་མཚོ་སྔོན་ཨུ་ལྷན་

གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ནགས་ཚན་རིག་ཁང་གི་

འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• ཝང་གུང་ཏའོ། 

• ཝང་དབྱིས་ཕའོ། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གི་སྤྱི་ཁྱབ།

• ལི་ཞའོ་ཀི། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གྲོང་ནུབ་ཆུས་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• ལི་ཧུས་ཁྲིན། ཟི་ལིང་སྟོང་སྐོར་རྫོང་དམངས་འཐུས་ཚོཌ་གཙོ།

• དབྱང་ཀྲུང་ཧེ། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གྲོང་ནུབ་ཆུས་དམངས་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ།

• དབྱང་ཧྲིན་ལང་། མཚོ་སྔོན་ཝོ་ཐུང་རུ་ཚོགས་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ཝུའུ་ཧེ། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་རྒྱུན་ལས། རྟ་ཐང(གསེར་ཁོག)

རྫོང་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• ཧུ་ཧྲན། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་གསེབ་འཆར་འགོད་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ།

• ཧུ་ཧྲོ་མིང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཚོང་དོན་ཐིང་གི་འགོ་གཙོ།

• ཝུའུ་ཐེན་ཞའོ། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གྲོང་ནུབ་ཆུས་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• དབྱང་ཞུག་ལིང(བུད་མེད)། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ཞིང་ལས་ལག་རྩལ་

ཁྱབ་གདལ་ས་ཚིགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།
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པ་ཞུས།

• ཀྲང་ཧྲིན་ཏུང་། ཟི་ལིང་གྲོང་བྱང་ཆུས་ཨར་ཧྲི་ལིས་ཕུའུ་གྲོང་རྡལ་ཧྭ་

ཡན་ཐེ་གྲོང་ཚོའི་ཞིང་པ།

• ཀྲང་ཅན་གའོ། མཚོ་སྔོན་དམངས་ཁྲིམས་ལུགས་དོ་དམ་ཨུ་ལྷན་གྱི་

འགན་འཛིན། 

• ཀྲང་སྨིས་ལིན(བུད་མེད)། ༢༠༡༣/༡༡ ནས་དགོངས་པ་ཞུས། 

• ཀྲང་ཧྥུའུ་ཅོན། ཟི་ལིང་ནགས་ལས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ།

• ཁྲིན་ཧྲི་ཆིན། མཚོ་སྔོན་དམངས་འཐུས་ཞིང་འབྲོག་ཨུ་ལྷན་གྱི་

འགན་འཛིན།

• ཁོང་ལིང་ཏུང་། ཟི་ལིང་དཔལ་འབྱོར་ལག་རྩལ་གསར་སྤེལ་ཁུལ་

ཏུང་ཁྲོན་བཟོ་ལས་ཁུལ་དོ་དམ་ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན། 

• ཀན་དབྱིས་ལིན(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་རིན་ཅིས་སྨན་ཁང་གི་ལས་

འཛིན།

• གླུའུ་མིང་ལཱང་། མཚོ་སྔོན་གླུའུ་ཚང་ཧི་ཕུའུ་དངུལ་གཡར་འགན་

ལེན་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ཧྲིན་ཧོང་ཞིན(བུད་མེད)། གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་མཚོ་སྔོན་ཨུ་ལྷན་གྱི་

དྲུང་ཆེ།

• པའོ་ཁྲུའུ་ཞུང་། མདོ་དབུས་ལྕགས་ལམ་ཀུང་སིའི་སྤྱི་གཉེར།

• ཧྲི་ཞའེ་ཐའེ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ས་གནས་ཁྲལ་དོན་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་འགོ་འཛིན་གཞོན་པ།

• ཀྲུའུ་ཅོན། མཚོ་སྔོན་སན་གུང་རུ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འཛིན།

• ཆའོ་ཅན། ཟི་ལིང་འབྲིང་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཁྲིམས་

དཔོན་ཆེ་མོ།

• ལིའུ་ལིས་ཆིང་། མཚོ་སྔོན་ཉིན་ཚགས་ཀྱི་འགན་འཛིན།

• ལིའུ་ཡོན་ཀྲུའུ། མཚོ་ཀན་ཧུ་བཟོ་ལས་ས་ཁུལ་དོ་དམ་ཨུ་ལྷན་གྱི་

འགན་འཛིན།

• ལིའུ་ཐུང་ཏའེ། མཚོ་སོྔན་དམངས་འཐུས་ཀྱི་དྲུང་ཡིག་ཆེ་མོ་གཞོན་པ།

• ལིའུ་ཝུས་མིང་། མཚོ་སྔོན་དམངས་འཐུས་ཁོར་ཡུག་ཐོན་ཁུངས་

སྲུང་སྐྱོབ་ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན།

• ལིའུ་ཡོན་ཀུས། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གྲོང་དཀྱིལ་ཆུས་ཡན་ཧྲའུ་གྲོང་

ཚོའི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• ལིའུ་མིང་ཞིན། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་པའོ་ཀོང་གསེར་དངུལ་རྒྱན་ཆ་

ཚོང་ལས་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ལིའུ་ཞང་ཉིང་། ཟི་ལིང་མི་དམངས་སྨན་ཁང་དང་པོའ་ིའགན་

འཛིན་གཞོན་པ།

• ཡན་པའོ་ལཱང་། མཚོ་སྔོན་དམངས་འཐུས་ནོར་སྲིད་དཔལ་འབྱོར་

ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན། 

• ཡན་ཧྲུའུ་ཅང་། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་རྒྱུན་ལས། སྤྱི་ཁྱབ་

གཞོན་པ།

• ཆིས་ཧོང་ཧྲུའུ། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་སྐུ་འབུམ་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན་

གཞོན་པ།

• ཨན་ཏཱ་ཅོན། དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་མཚོ་སྔོན་སྤྱི་ཁྱབ་རུ་ཁག་ཡན་

ལག་རུ་ཆེན་དང་པོའ་ིརུ་དཔོན་ཆེ་མོ།

• ཁྲིན་ཁྲང་ཀྲིན། དེ་སྔ་གྲོང་དཀྱིལ་ཆུས་ཀྱི་ཆུས་ཀྲང་། ད་ལྟ་གཅན་ཚ་

རྫོང་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ་དགོངས་ཞུས། 

• ཁྲིན་ཞན་ཀཱང་། ཟི་ལིང་དམིགས་བསལ་རྣོ་ལྕགས་རུ་ཚོགས་མ་རྐང་

ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ཁྲིན་ཧོང་ལིན། དེ་སྔ་སྐུ་འབུམ་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན། ད་ལྟ་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་

དམར་ཤོག་རྒྱུན་ལས། ཆབ་མ་རྫོང་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• ཁྲིན་ཅོན་ཞན། མཚོ་སྔོན་དམངས་འཐུས་ནང་སྲིད་ཁྲིམས་འཛིན་

ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• མོའེ་ཞའོ་ཀྲིན། ཀྲུང་ཧྥང་རུ་ཚོགས་ཟི་ལིང་ཀྲིན་ཡའེ་མ་རྐང་ཚད་

ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན། 

• ཧྥན་མིང་དབྱང་། མཚོ་སྔོན་ཧྲི་ཆན་དངོས་པོ་རུ་ཚོཌ་ཀྱི་སྤྱི་གཉེར།

• ལིན་ཕིས་ཧྥང(བུད་མེད)། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་སྟོང་སྐོར་རྫོང་བཟོ་ཚོང་

ལས་རིགས་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ།

• ཧྲང་ལུང་ཆིང་། ཟི་ལིང་ཀྲུང་སྣུམ་འབར་རླུང་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་

སིའི་སྤྱི་གཉེར།

• ཀྲུའུ་གོ་ཅན། མཚོ་སྔོན་དམངས་འཐུས་ཚན་སློབ་རིག་འཕྲོད་ཨུ་

ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• ཀྲུའུ་ཁང་མིང་། མཚོ་སྔོན་ཀྲུང་དབྱིས་ས་ཁོངས་ཉོ་ཚོང་མ་རྐང་ཚད་

ཡོད་ཀུང་སིའི་སྤྱི་གཉེར།

• ཁྲིན་ཧྥུན། མི་དམངས་དངུལ་ཁང་ཟི་ལིང་ཡན་ལག་དངུལ་ཁང་ལྟེ་

བའི་འགན་འཛིན།
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• ཁྲིན་ཡོན་ཅན། མཚོ་སྔོན་ཐེན་ཆའོ་ཚོང་ལས་རུ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་

འཛིན།

• ཁྲིན་ཧྲུའུ་ཧྲན། མཚོ་སྔོན་ཧྲིན་ཧྭ་ས་ཁོངས་ཉོ་ཚོང་གསར་སྤེལ་མ་

རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ཀྲའོ་ཏཱ་ཀོང་། ཟི་ལིང་གློག་མཁོ་འདོན་ཀུང་སིའི་སྤྱི་གཉེར།

• ཀྲའོ་ཧྲིན་མའོ། མཚོ་ལིང་ཆའོ་ཐུག་ཧ་ཡང་གློག་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་

ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ཀྲོའ་ོཉིང་ཅོན། ཟི་ལིང་སྐུ་འབུམ་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན།

• ཡན་ཧྲུའུ་ཁྲོན། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་རྟ་ཐང་རྫོང་ཧོང་ཅཱ་ཀྲེ་གྲོང་རྡལ་

དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• སུའུ་རོན། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ།

• ཏུའུ་ཧྲུའུ་ཕིན(བུད་མེད)། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་

གཞོན།

• ལི་ཝུས། གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ།

• ལི་ཅིན། ཟི་ལིང་ཧེ་ཧུའུ་ཁུལ་གསར་པ་དོ་དམ་ཨུ་ལྷན་གྱི་རྒྱུན་ལས་

འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• ལི་ཧོ། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ནགས་ལས་ལས་ཁུངས་སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་བཀོད་

པ།

• ལི་ཧྲི་ཝུན། མཚོ་ཧྥུའུ་ཁམས་སྨན་དང་སྨན་བཅོས་རུ་ཚོགས་ཀྱི་

ལས་འཛིན།

• ཀྲའོ་དབྱིས་ལིན། མཚོ་སྔོན་སན་ཅང་དབྱིས་ལིས་ཞིང་ལས་མ་རྐང་

ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ཀྲའོ་པའོ་ཡོན(བུད་མེད)། ཟི་ལིང་རྟ་ཐང་རྫོང་ལྕགས་རིགས་སྣ་ལྔ་

ཚོང་ཁང་གི་སྤྱི་གཉེར།

• ཧུའུ་ཏིང་ཧྲིན། མཚོ་སྔོན་དབང་དར་ཚོང་ལས་རུ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་

འཛིན།

• ཧུའུ་ལའང་ཡོན། ཟི་ལིང་སྟོང་སྐོར་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན།

• ཁྲ་པའོ་ཡཱ(བུད་མེད)། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།

• པའོ་གོ་ཨན། མཚོ་སྔོན་གཙང་གསུམ་འབྱུང་ཁུངས་རི་མོ་ཁང་གི་

འགན་འཛིན།

• ཡོ་ལིང་། ཟི་ལིང་དཔལ་འབྱོར་ལག་རྩལ་གསར་སྤེལ་ས་ཁུལ་གྱི་དོ་

དམ་ཨུ་ལྷན་གྱི་རྒྱུན་ལས་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• གའོ་ཐེན་མིང་། ཟི་ལིང་དཔལ་འབྱོར་གསར་སྤེལ་ས་ཁུལ་དོ་དམ་ཨུ་

ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• ཧོང་ཝུས་ཕིང་། ཀྲུང་གོ་ཧ་ཡང་མཚོ་སོྔན་ཡན་ལག་ཀུང་སིའི་སྤྱི་གཉེར།

• ཧོང་ཁུ་ཆན། རྒྱལ་ཁབ་གསར་སྤེལ་དངུལ་ཁང་མཚོ་སྔོན་ཡན་ལག་

དངུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན།

• ཧོང་གོ་ཅོན། ཟི་ལིང་ནན་ཁྲོན་བཟོ་ལས་ཁུལ་དོ་དམ་ཨུ་ལྷན་གྱི་

འགན་འཛིན།

• ཚའོ་ཝུན་ཧུའུ། མཚོ་སྔོན་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།

• ཐང་ཙའོ་ཞིན། མཚོ་སྔོན་རྨ་ཆུ་ཚོང་ལས་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་

སིའི་ལས་འཛིན།

• གླུའུ་ཧོང་ཡོན(བུད་མེད)། ཟི་ལིང་གྲོང་ཤར་ཆུས་ཏཱ་ཀྲོན་སྲང་ལམ་

ཧྥུའུ་ཆང་གྲོང་མི་འདུས་སྡོད་ཁུལ་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• ལའང་དབྱིས་ཏུང་། གནས་སྤོས།

• ཅང་ཆན། མཚོ་སྔོན་ཞིན་ཤིན་ཡན་ཚན་རྩལ་གོང་འཕེལ་མ་རྐང་

ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ཅང་ཞིན། མཚོ་སྔོན་ཨན་ཏཱ་ཨར་ལས་ལྟ་སྐུལ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་

ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ཧན་ཞང་ཧུས། ཟི་ལིང་གོྲང་ཁྱེར་གོྲང་བྱང་ཆུས་སྲིད་གཞུང་གི་ཆུས་

ཀྲང་།

• ཞའེ་ཆུང(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བུད་མེད་མཉམ་འབྲེལ་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན།

• ཆང་ཝུས། གནས་སྤོས།

• ཁྲའུ་ཡོན་ཧོང(བུད་མེད)། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་མ་བུ་ལུས་ཁམས་བདེ་

སྲུང་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• ལིས་ཞའོ་སྨིས(བུད་མེད)། ཟི་ལིང་ཆུ་བེད་ཆུ་གློག་ཚད་ལེན་འཆར་

འགོད་ལས་ཁུངས།

• ཅན་སུང་ཧྲན། མཚོ་སྔོན་དམངས་འཐུས་ཁྲིམས་ལུགས་ཨུ་ལྷན་གྱི་

འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• པའོ་ཝུའུ་ཀྲང་། ཟི་ལིང་གྲོང་བྱང་གྲོང་གསེབ་ཞིང་ལས་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་

འཆམ་ཁང་གི་སྤྱི་གཉེར།

• ཚའེ་ཁྲིན་ཡོན། ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་གྱི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ།

• ཀན་ཞིན་མིང་། ཟི་ལིང་གོྲང་ཁྱེར་སོླབ་གསོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ།
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• ཐབ་མའོ་ཞན། ཀྲུང་གོ་རོྡ་སྣུམ་མཚོ་སོྔན་ཡན་ལག་ཀུང་སིའི་སྤྱི་གཉེར།

• ཞའེ་ཡེ་མིང། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ལྕགས་རིགས་སྣ་ལྔ་གཏེར་ལས་ཕྱི་

ཚོང་ནང་འདྲེན་རུ་ཚོགས་ཀྱི་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ཞའེ་ཅན་ཧྭ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སློབ་གསོ་ཐིང་གི་འགོ་གཙོ་

གཞོན་པ།

• ཏའེ་ཁྲའོ་ཨིན། མཚོ་སྔོན་ཐེན་ཆིས་ཚང་གཉེར་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་

ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ཝུས་ཆིན(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་བཟོ་ཚོང་ལས་རིགས་མཉམ་འབྲེལ་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན།

ཁ་ཆེ་རིགས།

• མཱ་ཡོན། ཟི་ལིང་ཝང་ཅཱ་གྲང་གྲོང་ཚོའི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• མཱ་ཉིང(བུད་མེད)། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།

• མཱ་ཧོང(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་རིགས་ལག་རྩལ་

སློབ་གླིང་གི་སློབ་སྤྱི་གཞོན་པ།

• མཱ་ཐེན་ཡུག མཚོ་སྔོན་ལྗང་མདོག་ཟ་རྫས་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་

སིའི་ལས་འཛིན།

• མཱ་ཐིང་ཀྲུང་། ཟི་ལིང་གྲོང་ནུབ་ཨར་ཅན་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་

སིའི་ལས་འཛིན།

• ཧུ་མིང་ཞིན། ཟི་ལིང་གོྲང་ཁྱེར་གོྲང་ཤར་ཆུས་སྲིད་གཞུང་གི་ཆུས་ཀྲང་།

• ཀྲི་ཧ འུུ་ཚའེ། མཚོ་སྔོན་དགེ་ཕན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན། 

དམངས་གཉེར་ཁེ་ལས་པ།

• ཧུ་ཅིན་དབྱིས(བུད་མེད)། ཟི་ལིང་བརྒྱད་གཅིག་ལམ་སློབ་ཆུང་གི་

སློབ་སྤྱི། 

• མཱ་ཧོྲན་ཆིང་། མཚོ་སོྔན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་ཧྲིན་ཀྲང་གཞོན་པ།

• མཱ་ཧྥུའུ་ཞིན། ཟི་ལིང་སྐུ་འབུམ་རྫོང་ཧན་ཏུང་ཁ་ཆེ་རིགས་ཤང་མར་

སྨད་སློབ་ཆུང་གི་དགེ་རྒན།

• ཝང་གའོ་རོན(བུད་མེད)། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གྲོང་ནུབ་ཆུས་ཡུལ་མི་

འདུས་སྡོད་ཁུལ་གྱི་ལས་བྱེད།

• ཁོང་ཞང་སྨིས(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་འཕྲུལ་ཆས་བཟོ་གྲྭ་དང་པོའ་ི

བཟོ་པ།

• སུའུ་པའོ་ཡོན། ཟི་ལིང་རྟ་ཐང་རྫོང་ལང་ཅའོ་ཤང་ཆའོ་ཨར་ཀུའུ་ཁ་

ཆེ་ལྷ་ཁང་གི་ཆོས་དཔོན།

• སུའུ་ལིས་ཧོང(བུད་མེད)། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གྲོང་དཀྱིལ་ཆུས་དམར་

ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• ལིན་ཁྲིན་ལུང་། ཟི་ལིང་རྟ་ཐང་རྫོང་ཅིན་དབྱང་ཀྲིན་ཧྲང་ཀང་ཁྲོན་

གྲོང་ཚོའི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ། 

• ཧན་ཧྲིན་ཚའེ། ཟི་ལིང་རྟ་ཐང་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན།

• ཧྥིས་ཀའེ་ཧྭ(བུད་མེད)། དགུ་གསུམ་སློབ་ཚོགས་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་

ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• མན་ཁའེ་ཆིང་། དམངས་གཙོ་རྒྱལ་འཛུགས་ཚོགས་པ་ཟི་ལིང་གྲོང་

ཁྱེར་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན།

ཧོར་རིགས།

• ཆའོ་ཀྲིན་ཧྲུའུ། དེ་སྔ་མཚོ་སོྔན་སོླབ་ཆེན་གྱི་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་རེད།

• ལི་ཡོན་ཧྭ(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་མི་དམངས་པར་སྐྲུན་ཁང་གི་རྩོམ་

སྒྲིག་པ།

• ཀྲོའ་ོཡོན་ཞང་། མཚོ་སྔོན་དམར་ཤོག་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའུ་ཡི་པུའུ་

ཀྲང་གཞོན་པ།

སོག་རིགས། 

• ཆིས་ཅིན་ཐིང(བུད་མེད)། ཞིང་བཟོ་ཚོགས་པ་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ཨུ་

ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན།

• ལིན་ཧོང་ཡོན(བུད་མེད)། ཟི་ལིང་བདུན་གཅིག་ལམ་སློབ་ཆུང་གི་

སློབ་སྤྱི།

• གུ་རུ་ལིས། མཚོ་སྔོན་སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་སྤྱི་གཞོན་པ།

བོད་རིགས།

• དབྱང་ཡོན་ལེན(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་གནམ་གཤིས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

ཉམས་ཞིབ་པ།

• ལི་ཞའེ་ཧོང་། ཟི་ལིང་སྟོང་སྐོར་རྫོང་ཉི་ཟླ་ཤང་ཀ་ཀྲོང་གྲོང་ཚོའི་

དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• ཝུས་དབྱིས། མཚོ་སྔོན་མི་རིཌ་སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེ་མོ།

• བླ་ཁོ། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་སྟོང་སྐུ་འབུམ་རྫོང་ནང་བསྟན་མཐུན་
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ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། སྐུ་འབུམ་དགོན་དམངས་གཙོ་དོ་དམ་ཨུ་

ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• སུང་ཝུས་ལིན། ཟི་ལིང་རྟ་ཐང་རྫོང་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

• ཁྲིན་ཀྲན་ཡུག ཟི་ལིང་སྐུ་འབུམ་རྫོང་ཁྱུང་རྒྱ་བོད་རིགས་ཤང་ནས་

ཡིན་པ་འདྲ། 

• པའོ་ཧྲིན་ལེན(བུད་མེད)། ཟི་ལིང་སྐུ་འབུམ་རྫོང་ཧུས་ཁྲིན་གྲོང་ཚོའི་

བུད་མེད་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ།

ཀའོ་ཧྲན་རིགས།

• ཝུའུ་ཧོང་ཡན(བུད་མེད)། ཟི་ལིང་གྲོང་བྱང་ཆུས་མཱ་ཧྥང་ཆིང་ཀུང་

ཡུལ་མི་འདུས་སྡོད་ཁུལ་གྱི་ལས་བྱེད།

ཟ་ལར་རིགས།

• ཧན་ཅན་ཧྭ། མཚོ་སོྔན་འགྲིམ་འགྲུལ་ཐིང་གི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• ཧན་ཏའེ་རོན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ལས་བྱེད་ས་མིག་ཨུ་ལྷན་གྱི་

འགན་འཛིན།

མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་འཐུས་མི་ ༨༨ །

རྒྱ་རིགས།

• ཝང་ཧྭ་ཆིང་། མཚོ་ཤར་མཀའ་མ་ལོག་རྫོང་མི་དམངས་སྨན་ཁང་གི་

འགན་འཛིན།

• ཝང་ཆན་ཁྲང་། མཚོ་ཤར་བཀའ་མ་ལོག་རྫོང་པཱ་ཀྲུའུ་གྲོང་རྡལ་ཆིས་

ཅཱ་གྲོང་ཚོའི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• ཝང་ཞིན་ཝུན། དེ་སྔ་མདོ་དབུས་ལྕགས་ལམ་ཀུང་སིའི་སྤྱི་གཉེར།

• ཁྲུའུ་ཅིན་ཝུས། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་རྒྱུན་ལས། སྤྱི་ཁྱབ་

གཞོན་པ།

• ཀྲང་ཀཱང་། མཚོ་ཤར་བཀའ་མ་ལོག་རྫོང་ཐེན་ལིས་ཧ་ཡང་མ་རྐང་

ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ཀྲང་ཁྲོན་ཞའོ། མཚོ་ཤར་བཀའ་མ་ལོག་རྫོང་སློབ་གསོ་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་འགོ་གཙོ།

• ཀྲའོ་ཞུང་། མཚོ་ཤར་བཀའ་མ་ལོག་རྫོང་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• ཀྲིན་ཧྭ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམངས་འཐུས་ཚོགས་གཞོན།

• ལང་ཅིན་ལེན(བུད་མེད)། བཀའ་མ་ལོག་རྫོང་དམངས་འཐུས་ཚོགས་

གཞོན།

• ཅཱ་ཧྥུའུ་ཞང་། མཚོ་ཤར་བཀའ་མ་ལོག་རྫོང་གོང་འཕེལ་དང་བསྒྱུར་

བཅོས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ།

• ཐའོ་ཧྥུན་ཡོན(བུད་མེད)། མཚོ་ཤར་བཀའ་མ་ལོག་རྫོང་ཧུ་ཐོ་ཀྲོང་

ཤང་ཀྲུང་ཅྭ་གྲོང་ཚོའི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• ཅིན་ཞའེ་ཧོང(བུད་མེད)། མཚོ་ཤར་བཀའ་མ་ལོག་རྫོང་དམངས་

འཐུས་ཚོགས་གཙོ།

• ཝང་མིང་ཧྥང(བུད་མེད)། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་གྲོ་ཚང་ཆུས་ཀྲུང་ལིན་

ཤང་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• ཝང་པའོ་ཡའེ། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་གྲོ་ཚང་ཆུས་སློབ་གསོ་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ།

• ཙའོ་ཡའོ་ཧྥུན། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་གྲོ་ཚང་ཆུས་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• ཀྲུའུ་ཁྲིན་ཡོན(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཚན་རྩལ་མཐུན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།

• ཀྲང་ཡན་སྨིས(བུད་མེད)། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་གྲོ་ཚང་ཆུས་ཝུས་ཧྭ་

སྲང་ལམ་སློབ་ཆུང་།

• ལའོ་དབྱིས་ལིན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་རྒྱུན་ལས། ཧྲིན་

ཀྲང་གཞོན་པ།

• ཏང་ཡོ་པཱང་། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་གྲོ་ཚང་ཆུས་དམངས་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ།

• ཨན་ཧྲང་ཧེ། མཚོ་སྔོན་ཧྭ་ཞིས་ཨར་ལས་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་

ལས་འཛིན།

• ཐའོ་ཆིས་ཡའ།ེ མཚ་ོཤར་གོྲང་ཁྱེར་གོྲ་ཚང་ཆུས་སྲིད་གཞུང་ག་ིཆུས་ཀྲང་།

• ཏུང་ཕུའུ། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་རྒྱུན་ལས། མཚོ་ཤར་བཟོ་

ལས་ཁུལ་དོ་དམ་ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• ཞའེ་ཏུང་སྨིས(བུད་མེད)། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་གྲོ་ཚང་ཆུས་ཞིང་

འབྲོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད།

• ཞའེ་ཁྲང་ཧོང(བུད་མེད)། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་གྲོ་ཚང་ཆུས་སྨན་ཁང་

གི་སྨན་པ།
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• ལི་ལིས་ཆིང་། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དམངས་འཐུས་ཚོགས་གཞོན།

• ཧུ་ཡན་ཉན། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་ཙོང་ཁ་མཁར་རྫོང་དམར་ཤོག་

དྲུང་ཆེ།

• ཀྲང་མིང་། མཚོ་སྔོན་ཅིན་ཅིས་རུ་ཚོགས་རྩ་ཐང་ལྕགས་དྲ་བཟོ་

སྐྲུན་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ཀྲང་ཧྥུན། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་ཙོང་ཁ་མཁར་རྫོང་དམངས་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ།

• ཧྥན་ཞའེ་ལེན(བུད་མེད)། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་ཙོང་ཁ་མཁར་རྫོང་

སློབ་འབྲིང་གསུམ་པའི་སློབ་སྤྱི་གཞོན་པ།

• གོ་ཡོན་ལུང་། གནས་སྤོས།

• དབྱིས་ཚུང་ལའོ། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• ཝང་ཞའོ་ཆིང་། མཚོ་སྔོན་དམར་ཤོག་རྒྱུན་ལས། དྲུང་ཡིག་ཆེ་མོ།

• ཁྲི་ཅོན་ཕིང་། མཚོ་ཤར་དམར་ཤོག་རྒྱུན་ལས། འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་

གྱུར་པུའུ་ཀྲང་།

• ཡན་ཞང་ཀྲུང(བུད་མེད)། མཚོ་ཤར་གྲོ་ཁྱེར་དགོན་ལུང་རྫོང་ནགས་

ལས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ།

• ལི་ཕིང(བུད་མེད)། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དགོན་ལུང་རྫོང་རྒྱ་ལུགས་

སྨན་ཁང་གི་འགན་འཛིན།

• ཀྲུའུ་ཞིན་ཧུས། མཚོ་སྔོན་དམངས་འཐུས་ནང་སྲིད་ཁྲིམས་འཛིན་

ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན།

• ཁྲིན་ཡུག་སྨིས(བུད་མེད)། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དགོན་ལུང་རྫོང་

དམངས་འཐུས་ཚོགས་གཙོ།

• ཀྲོའ་ོཡན་ཁའེ། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དགོན་ལུང་རྫོང་ཐང་ཁྲོན་གྲོང་

རྡལ་གོ་ཆའང་གྲོང་ཚོའི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• ཀྲོའ་ོཁྲང་ཧོང་། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དགོན་ལུང་རྫོང་པེ་ཧྲན་ནགས་

རའི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ་དང་འགན་འཛིན།

• ཅཱ་ཧུའེ་ཆིན(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམངས་འཐུས་ཞིང་

འབྲོག་ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• གའོ་ཧྲུའུ་མིང་། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དགོན་ལུང་རྫོང་ནས་ཆང་རུ་

ཚོགས་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ཚའེ་ཞུག་ཕིང(བུད་མེད)། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དགོན་ལུང་རྫོང་ཆུ་

བཟང་གྲོང་རྡལ་སྲིད་གཞུང་གི་འགོ་འཛིན།

• ཚའེ་ཞང་ཏའེ། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དགོན་ལུང་རྫོང་སློབ་འབྲིང་

དང་པོའ་ིསློབ་སྤྱི།

• སུང་ལིས་མིང་། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དགོན་ལུང་རྫོང་དམར་ཤོག་

དྲུང་ཆེ།

• ལིའུ་ཀྲི་ཆའང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་ཧྲིན་ཀྲང་

གཞོན་པ།

• ཀྲང་ཀུས་ཀྲིན(བུད་མེད)། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་བ་ཡན་རྫོང་སློབ་ཆུང་

དང་པོའ་ིདགེ་རྒན། 

• ཀྲང་ཅན་གའོ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཐོ་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་

ཁང་གི་ཁྲིམས་དཔོན་ཆེ་མོ་གཞོན་པ།

• ཧྲའོ་ཧྥུང་ཕིང(བུད་མེད)། 

• ཙུང་ཀྲི་ཅོན། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་བ་ཡན་རྫོང་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• ལིའུ་ཞང་ཧུས(བུད་མེད)། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་

སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཚིགས་ཀྱི་འགན་འཛིན།

• ལིའུ་ཅན་ཅོན། མཚོ་སྔོན་དམངས་འཐུས་ཁྲིམས་ལུགས་ཨུ་ལྷན་གྱི་

འགན་འཛིན།

• ཀྲང་གོ་ཧྲིན། མཚོ་སྔོན་རྩིས་ཞིབ་ཐིང་གི་འགོ་གཙོ།

• ཧྥུའུ་ཙུང་ཐའེ། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དམངས་འཐུས་ཚོགས་གཞོན། 

ཁ་ཆེ་རིགས།

• མཱ་ལེན་ལུང་། མཚོ་སྔོན་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་མི་རིགས་ཞིབ་

འཇུག་ཁང་གི་འགན་འཛིན།

• ཀྲི་ལན(བུད་མེད)། མཚོ་ཤར་བཀའ་མ་ལོག་རྫོང་ཁྲོན་ཁུའུ་གྲོང་རྡལ་

གྱི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• ཀྲི་ཁུ་མིང་། མཚོ་ཤར་བཀའ་མ་ལོག་རྫོང་པཱ་ཀྲུའུ་གྲོང་རྡལ་དམར་

ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• ཀྲི་ཀྲིན་ཡོན། མཚོ་ཤར་བཀའ་མ་ལོག་རྫོང་དབྱིས་སི་ལན་ཆོས་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།

• ཧྲ་ཏའེ་ལིན། མཚོ་ཤར་བཀའ་མ་ལོག་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན།

• ཧོང་ཐའོ། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་རྒྱུན་ལས། ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ།

• དབྱང་མུའུ་ཧྥུས། མཚོ་སྔོན་དམངས་འཐུས་མི་དོན་འཐུས་མི་

འདེམས་བསྐོ་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་འགན་འཛིན།
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• ཧན་ཁྲང་ཆིང་། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་ཙོང་ཁ་མཁར་རྫོང་ཧྲ་གུའུ་ཤང་

གླུའུ་ཚོ་གྲོང་ཚོའི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• ཀྲི་ཆིང་ཞང་། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་བ་ཡན་རྫོང་དམངས་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ།

• ལའོ་ཝུས་ཞང་། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་བ་ཡན་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན།

• ཅིན་ཁྲང་ཧྭ། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གི་སྤྱི་ཁྱབ།

• ཡན་ཏུང་། མཚོ་སྔོན་ཀྲུང་ཧྥ་ཡན་ཟ་འཐུང་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་

སོའ་ིལས་འཛིན།

• ཧན་ཧྲུའུ་ཆིང་། མཚོ་སྔོན་རྨ་ཆུ་ཅིན་ཞུག་ས་ཁོངས་ཉོ་ཚོང་གསར་

སྤེལ་ཀུང་སིའི་སྤྱི་གཉེར།

• མཱ་པེའོ། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་ཡ་རྫི་རྫོང་མི་རིགས་སློབ་འབྲིང་གི་སློབ་

སྤྱི་གཞོན་པ།

ཧོར་རིགས། 

• ལིས་ཁྲོན་ཧྲིན། མཚོ་ཤར་བཀའ་མ་ལོག་རྫོང་འགྲིམ་འགྲུལ་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ།

• ཆིན་ཡོན་ཁྲང་། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་མི་དམངས་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པ།

• ནུག་ཏའེ་ཧེ། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དགོན་ལུང་རྫོང་ཝུན་ཡན་གྲོང་

རྡལ་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• ཧྲི་ཚུང་ཝུའུ། གནས་སྤོས།

• ཆིན་གོ་ཞང་། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དམངས་འཐུས་ཚོགས་གཙོ།

• ལི་ཆིང་ཁྲོན། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དགོན་ལུང་རྫོང་སྲིད་གཞུང་གི་

ཆུས་ཀྲང་།

• ཧ་ཚུང་ཧྲི། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དགོན་ལུང་རྫོང་འདན་མ་གྲོང་རྡལ་

ཞིན་ཐེན་པོ་གྲོང་ཚོའི་ཞིང་པ།

• ལི་ཧྥ་རོང་། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་ཡ་རྫི་རྫོང་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

བོད་རིགས།

• ཀྲའོ་ཁྲིན་ལེན(བུད་མེད)། མཚོ་ཤར་བཀའ་མ་ལོག་རྫོང་ཆུ་བེད་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ།

• ཐུབ་བསྟན་ཡེ་ཤེས། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དགོན་ལུང་རྫོང་ཀན་ཆེན་

དགོན་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ།

• ལིས་ཅིན་ཧྥུའུ། མཚོ་སྔོན་ཝུས་ཡན་ལམ་ཟམ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་

འགན་འཁྲི་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• དབྱང་སྒྲོལ་མ(བུད་མེད)། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་བ་ཡན་རྫོང་རྩིས་ཞིབ་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ།

• ལི་རྡོ་རྗེ། མཚོ་སྔོན་དམངས་འཐུས་ཁོར་ཡུག་ཐོན་ཁུངས་སྲུང་སྐྱོབ་

ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• རྒྱལ་རྩེ། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་བ་ཡན་རྫོང་བཀྲ་ཤིས་རྩེ་དགོན་པའི་

སྤྲུལ་སྐུ། 

• དབང་ལྡན། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་ཡ་རྫི་རྫོང་དམངས་འཐུས་ཚོཌ་གཙོ།

སོག་རིགས།

• ཆིས་ཧྲིན་ལིན། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་གྲོ་ཚང་ཆུས་ཧྲུའུ་ལའོ་གྲོང་རྡལ་

དབྱང་ཅཱ་ཀཱང་གྲོང་ཚོ་གྲོང་སྡེ་ཨུ་ལྷན་གྱི་སྡེ་དཔོན།

• དབང་མ(ོབུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།

ཟ་ལར་རིགས།

• ཧན་ཅིས་ཏའེ། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་བ་ཡན་རྫོང་ནཌ་ལས་ལས་

ཁུངས། 

• མཱ་ཡུག་ཧྥུའུ། མཚོ་སྔོན་ཞའེ་ཀྲུའུ་སན་རོན་རུ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་

འཛིན།

• མཱ་རུས(བུད་མེད)། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་ཡ་རྫི་རྫོང་ཚ་ཀན་ཏུ་སི་ཤང་

གི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• ཡན་ཡོན་ཏུང་། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་ཡ་རྫི་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན།

མཚོ་ནུབ་ཁུལ་གྱི་འཐུས་མི་ ༣༤ །

རྒྱ་རིགས། 

• ཏིང་ཕིང་། མཚོ་སྔོན་ཆིན་ཧྭ་རུ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་གཉེར།

• མཱ་ཝུས། མཚོ་སྔོན་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།

• ཝད་ཞིས་ཆིང་། མཚོ་སྔོན་མི་དམངས་མཁའ་སྲུང་གཞུང་ལས་ཁང་

གི་འགན་འཛིན།
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• ཝད་ལིན་ཧུའུ། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་དམར་ཤོག་རྒྱུན་ལས། གཏེར་ལེན་ཁ་

གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• ཝུས་ཀྲི་དབྱིས། མཚོ་སྔོན་དམངས་འཐུས་ནོར་སྲིད་དཔལ་འབྱོར་ཨུ་

ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• ཀྲུའུ་ཡན་པའོ། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་འཁྱགས་མཚོ་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་གྱི་

དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• ཀྲུའུ་ཅན་ཕིང་། མཚོ་སྔོན་དཔལ་འབྱོར་ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན།

• ལིའུ་ཁོན། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་མང་ཡཱ་སྲིད་ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན།

• ཞིན་གོ་པིང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་ཧྲིན་ཀྲང་གཞོན་

པ། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• སུའུ་ཉིང(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་དམར་ཤོག་རྒྱུན་ལས། ཞིང་ཆེན་སྤྱི་

ཁྱབ་བཟོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

• ལི་གོ་ཀྲུང་། མཚོ་ནུབ་དམར་ཤོག་རྒྱུན་ལས། གོར་མོ་གྲོང་ཁྱེར་

དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• ཁྲིན་ལིན(བུད་མེད)། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་དཔལ་འབྱོར་དང་གོང་འཕེལ་

ཨུ་ལྷན་གྱི་ལས་བྱེད།

• ཝུའུ་ཆིན་ལན(བུད་མེད)། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་གི་རྩོམ་

སྒྲིག་པ།

• ལའོ་པའོ་ཝུས། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་གོར་མོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ།

• ཙུང་དབྱིས་ཕིང་། ཀྲུང་གོ་རྡོ་སྣུམ་མཚོ་སྔོན་སྣུམ་གཏེར་ཀུང་སིའི་

སྤྱི་གཉེར།

• ཞའེ་ཁང་མིང་། མཚོ་སྔོན་ཚྭ་མཚོ་བཟོ་ལས་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་

སིའི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• མན་ཀྲི་ཧྥང་། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་འབྲིང་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་

ཁྲིམས་དཔོན་ཆེ་མོ།

• ཞའེ་རུས། དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་མཚོ་ནུབ་ཡན་ལག་རུ་ཆེན་གྱི་ཆབ་

སྲིད་ཨུ་ཡོན།

• ལའོ་ཧུས་ལིན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ། དམངས་

འཐུས་ཚོགས་གཙོ།

• ལང་ཡན་གོ གཏེར་ལེན་ཁ་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ། སྲིད་

གཞུང་གི་སྤྱི་ཁྱབ།

སོག་རིགས། 

• མཱ་ཡོན་ཨན། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་ཏུའུ་ལན་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན།

• ཆན་གོ་ཆིང་། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་ཝུའུ་ལན་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན།

• ནའོ་བའེ་ཞིན། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• ལི་མུའུ་རི་ཆིས་ལིས(བུད་མེད)། 

• ནཱ་རིན་སི། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་གཏེར་ལེན་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་ཞིའུ་ཅིས་ཤང་

གི་འབྲོག་པ།

• སི་ཆིང(བུད་མེད)། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་གོར་མོ་གྲོང་ཁྱེར་གོ་ལའེ་མུའུ་ཏའེ་

གྲོང་རྡལ་ཨ་ལར་གྲོང་ཚོའི་འབྲོག་པ།

བོད་རིགས། 

• བཀྲ་ཤིས་སྒྲོལ་མ(བུད་མེད)། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་སྲོག་ཆགས་ནད་ཡམས་

སྔོན་འགོག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་སྨན་པ།

• ཐེར་འབུམ། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གི་ཞིབ་

དཔྱོད་དཔོན་ཆེ་མོ། 

• ཆའོ་ཞའེ་ཀྲུ། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

• དབྱང་ཡུག་ཀྲི། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་ཐེམ་ཆེན་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན།

• སྒྲོལ་མ་འཚ(བུད་མེད)། མཚོ་ནུབ་ཏུའུ་ལན་རྫོང་ཆུ་ཁོལ་ཤང་གསེར་

ཐང་གྲོང་ཚོའི་བུད་མེད་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ།

• ཞའེ་སྨིས(བུད་མེད)། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་ཐེམ་ཆེན་རྫོང་གི་འཐུས་མི།

ཁ་ཆེ་རིགས། 

• ཅིན་ཧྲིན་ཀཱང་། མཚོ་སྔོན་ཀྲིན་ཕིང་རུ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འཛིན།

མན་ཇུ་རིགས།

• གླུའུ་ཧེ་ལུང་། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་ཚྭ་འདམ་ཆེ་བ་སྲིད་འཛིན་ཨུ་ལྷན་གྱི་

འགན་འཛིན།
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མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་འཐུས་མི་ ༢༦ །

རྒྱ་རིགས།

• ཝང་ཧུའུ། དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ས་གནས་ནད་ཡམས་སྔོན་

འགོག་སྟངས་འཛིན་ཁང་གི་འགན་འཛིན།

• པིས་ཞའེ་ཅོན། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཧུ་ཡིན་གྲོང་རྡལ་ཏཱ་ཧུ་ཅཱ་

གྲོང་ཚོའི་ཞིང་པ།

• ལིའུ་ཧྭ ཧྥང་། མཚོ་སྔོན་སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།

• ཏུའུ་ཅའེ། མཚོ་སྔོན་དམར་ཤོག་རྩ་འཛུགས་པུའུ་ཡི་འགོ་འཛིན་

གཞོན་པ།

• ཏུའུ་ཅིན་ཆན། གནས་སྤོས།

• དབྱང་ཧེ་ལིན། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གོང་འཕེལ་དང་བསྒྱུར་བཅོས་ཨུ་ལྷན་

གྱི་འགན་འཛིན།

• ཀྲང་ཧྲིན་པེའོ། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་རྩི་གོར་ཐང་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན།

• ཀྲང་ཀོང་རོང་། མཚོ་སྔོན་དམར་ཤོག་རྒྱུན་ལས། སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་

གྱི་དྲུང་ཆེ།

• ཀྲུའུ་གའུ། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ།

• ཚའོ་ཧོང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།

• མུའུ་ཧྲན་ལང་། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

བོད་རིགས།

• བཀྲ་འཇམ། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མང་ར་རྫོང་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• ཆའོ་ཏེའེ་ལིན། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ནོར་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ།

• དཔལ་ལྡན། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཆབ་ཆ་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན།

• རྡོ་རྗེ་འབུམ། 

• རོྡ་རྗེ་ཚེ་བརྟན། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ལས་རིགས་ལག་རྩལ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་

སྤྱི།

• རོྡ་རྗེ་རབ་བརྟན། མཚོ་སྔོན་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས། སྒྲིག་ཁྲིམས་

ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ།

• ཨམ་ལྷ། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན།

• ཀྲང་ཝུན་ཁུའུ། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• ཀྲང་ཀིའུ་ལིན(བུད་མེད)། 

• ཨ་རོལ་ཚང་། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་རྩི་གོར་ཐང་རྫོང་བྲག་དཀར་སྤྲེལ་རྫོང་

དགོན་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ།

• ལྷ་མོ་ཚེ་རིང(བུད་མེད)། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཆབ་ཆ་རྫོང་མི་འབོར་དང་

འཆར་ལྡན་བུ་བཙའ་ལྷན་ཁང་གི་འགོ་གཙོ།

• སྒྲོལ་མ་མཚོ(བུད་མེད)། 

ཧོར་རིགས།

• ལན་ཧྲིན་ཧྥུན། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གད་པ་གསུམ་མདོ་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན།

ཁ་ཆེ་རིགས།

• ལཱ་ཧེ་ཆིང་། མཚོ་སྔོན་ཐེན་ཏུས་རིན་ཡན་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་གོང་

འཕེལ་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

སོག་རིགས།

• མན་ཞའོ་ཧོང་། མཚོ་སྔོན་དམངས་འཐུས་མི་རིགས་དང་ཕྱི་སྡོད་

རང་རིགས། ཕྱི་འབྲེལ་ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན།

མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་

འཐུས་མི་ ༢༡ །

བོད་རིགས། 

• ཚེ་དཔག 

• ཧུང་ཧེ་ཞཱ(བུད་མེད)། མཚོ་བྱང་ཁུལ་མདོ་ལ་རྫོང་སློབ་གསོ་ལྟ་སྐུལ་

ཁང་གི་འགན་འཛིན།

• ལུང་ཡོན་ཧྲིན། མཚོ་བྱང་ཁུལ་མདོ་ལ་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན།

• ཧེ་ཧོང་། མཚོ་བྱང་ཁུལ་མདོ་ལ་རྫོང་དམངས་འཐུས་ཚོགས་གཙོ།

• ཆིན་ཧྲི་ཧྥུའུ། མཚོ་བྱང་ཁུལ་རྐང་ཚ་རྫོང་དམངས་འཐུས་ཚོཌ་གཙོ།

• ཡན་ཅིན་ཧེ། མཚོ་སོྔན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་ཧྲིན་ཀྲང་གཞོན་པ།

• ཉི་མ་སྒྲོལ་མ(བུད་མེད)། མཚོ་བྱང་ཁུལ་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• རྡོ་རྗེ། མཚོ་བྱང་ཁུལ་མདའ་བཞི་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན།
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ཁ་ཆེ་རིགས།

• མཱ་ཅིས་ཞོལ། མཚོ་སྔོན་དམར་ཤོག་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་

ཡི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ།

• མཱ་དབྱིན་ཧྲུའུ། མཚོ་བྱང་ཁུལ་སེམས་ཉིད་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན།

• མའོ་ཏུང་ཧྲིན། མཚོ་སྔོན་དམངས་འཐུས་ཚོགས་གཞོན།

རྒྱ་རིགས།

• ཝང་ཀྲིན་ཁྲང་། མཚོ་བྱང་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ།

• ཝུན་ཀྲན་ཧྥ། མཚོ་བྱང་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

• ལིའུ་པའེ་ལིན། མཚོ་བྱང་ཁུལ་སེམས་ཉིད་རྫོང་དམངས་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ།

• དབྱང་པའོ། མཚོ་བྱང་ཁུལ་སེམས་ཉིད་རྫོང་པེ་ཧྲན་ཤང་ཧྲ་ཀུའུ་

ལང་གྲོང་ཚོ།

• ཀྲའོ་ཞིས་ཕིང་། མཚོ་སྔོན་དམར་ཤོག་སློབ་གྲྭའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ། 

ཞིང་ཆེན་དམངས་འཐུས་རྒྱུན་ལས།

• ཀྲའོ་ཧྲི་ཧེ། མཚོ་བྱང་ཁུལ་རྐང་ཚ་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན།

• ཆིས་དབྱིས། ༢༠༡༣ ལ་གནས་སྤོས།

• ལིའུ་ཡའེ་ཆིས། མཚོ་སྔོན་དམར་ཤོག་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་གྱི་རྒྱུན་

ལས། དྲུང་ཡིག་ཆེ་མོ།

ཧོར་རིགས།

• ཧྥུན་ཅིན་ཧྭ(བུད་མེད)། མཚོ་བྱང་ཁུལ་མདའ་བཞི་རྫོང་དམངས་

འཐུས་ཚོགས་གཙོ།

སོག་རིགས། 

• ལིའུ་ཆིས་ལཱང་། མཚོ་བྱང་ཁུལ་མདའ་བཞི་རྫོང་རྩ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་དོ་

དམ་ས་ཚིགས།

ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་

འཐུས་མི་ ༢༣ །

བོད་རིགས། 

• ཚེ་རིང་མགོན་པོ། ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་གྱི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ།

• བཀྲ་ཤིས་ཚེ་སྐྱིད(བུད་མེད)། ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་རྨ་འབྲི་རྫ་གསུམ་འབྱུང་

གནས་སྨན་ལས་མ་རྐང་ཚད་ཡོན་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ཧྲི་ཁོང་མིང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཚན་རྩལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་

དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ། ཚོགས་གཙོ།

• ཨ་ནེ་ཨ་ཀུན། ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་འཁྲི་འདུ་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན།

• བསྟན་ཁོ། མཚོ་སྔོན་དམར་ཤོག་རྒྱུན་ལས། འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་

གྱུར་པུའུ་ཀྲང་།

• བསྟན་པ་བློ་གྲོས། ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན།

• ཏུང་པ་ཨ་པོ། ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཚོགས་གཙོ།

• ཉི་མ། ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་མི་རིགས་སློབ་འབྲིང་གི་སློབ་སྤྱི།

• ཡེ་ཤེས་ཆོས་མཚོ(བུད་མེད)།

• ཟླ་བ་ཚེ་རིང་། ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་རྫ་སྟོད་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན།

• ཀུན་བཟང་དབང་མོ(བུད་མེད)། ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ཆུ་མ་ལེབ་རྫོང་གཡུ་

དགེ་ཐང་གྲོང་རྡལ་བདེ་ལེཌ་ཡུལ་མི་སྡོད་ཁུལ་གྱི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• ཝང་དབྱིས་ཧུའུ། ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་གྱི་ཁུལ་དཔོན།

• རིན་ཆེན་རྒྱལ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

• བསོད་ནམས་ཡོན་སྐྱིད(བུད་མེད)། ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རྫོང་

བཅིངས་འགྲོལ་འཛུགས་སྐྲུན་ཨུ་ལྷན་ཚོགས་ཆུང་བཞི་པའི་ཚོགས་

གཙོ།

• བསོད་ནམས་ལྷ་མོ(བུད་མེད)། ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་འབྲི་སྟོད་རྫོང་འབྲི་ཆུ་

གྲོང་རྡལ་གྱི་སློབ་ཆེན་སྡེ་དཔོན།

• ཞའོ་སྨིས(བུད་མེད)། 

• ཚའོ་ཡོན་ཧྲུའུ། ༢༠༡༣ ལོར་གནས་སྤོས།

རྒྱ་རིགས། 

• ཝང་ཡོན། ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་གྱི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ།
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• ཝུན་གའོ་ཏུང་། ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ།

• ཀྲང་ཅན་མིང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཧྲིན་ཀྲང་གཞོན་པ།

• ཀྲང་ཨེ་ཅོན། མཚོ་སྔོན་སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ། 

བསྟན་ལྷིང་སྲུང་སྐྱོབ་གཞུང་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན།

• ཁྲིན་ཀྲི། མཚོ་སྔོན་དགེ་འོས་སློབ་ཆེན་ཚེ་སྲོག་དང་ས་ཁམས་ཚན་

རིགས་གླིང་གི་འགན་འཛིན།

• ཅཱ་ཀྲིན་ཞུང་། དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་མཚོ་སྔོན་སྤྱི་ཁྱབ་རུ་ཁག་ཡན་

ལག་རུ་ཆེན་བཞི་པའི་ཆབ་སྲིད་ཨུ་ཡོན།

མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་

འཐུས་མི་ ༡༨ །
བོད་རིགས། 

• པད་མ་རྡོ་རྗེ། དེ་སྔ་མགོ་ལོག་ཁུལ་གྱི་ཁུལ་དཔོན། ད་ལྟ་མཚོ་བྱང་

ཁུལ་གྱི་ཁུལ་དཔོན།

• ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ(བུད་མེད)། མགོ་ལོག་ཁུལ་སྐྱ་རེངས(སྒྲ་བསྒྱུར)མཉམ་

ལས་ཁང་གི་འགོ་འཛིན།

• སྟག་འབུམ་ཐར། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་

གཞོན།

• སྐྱིད་དགའ(བུད་མེད)། སྐྱེས་ཡུལ་མགོ་ལོག་དགའ་བདེ་རྫོང་། 

• ཤེས་རབ། མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན།

• ཀུན་དབྱང་། མཚོ་སྔོན་དམངས་འཐུས་ནང་སྲིད་ཁྲིམས་འཛིན་ཨུ་

ལྷན་གྱི་ཨུ་ཡོན།

• འབྲུག་སྐྱིད(བུད་མེད)། མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་སྟོད་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན།

• འབྲུག་ལོ། མགོ་ལོག་ཁུལ་དར་ལག་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན།

• རྣམ་རྒྱལ། མགོ་ལོག་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

• བསོད་ནམས་སྟོབས། མགོ་ལོག་ཁུལ་དགའ་བདེ་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན།

• ཤྭ་བོ་རྒྱལ། མགོ་ལོག་ཁུལ་པད་མ་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན།

• ཏང་དགའ།  མགོ་ལོག་ཁུལ་གཅིག་སྒྲིལ་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན།

རྒྱ་རིགས།

• ཏིང་ཞའོ་ཁྲོན། མཚོ་སྔོན་ཚྭ་མཚོ་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་བཟོ་འགོད་པ།

• ལིན་ཡཱ་སུང་། མགོ་ལོག་ཁུལ་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• ཁྲ་ཧྲུའུ་པང་། མགོ་ལོག་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ།

• ཁྲིན་ལིས་ཧྭ(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཧྲིན་ཀྲང་གཞོན་པ།

• ཚའེ་ཏའེ་ཀུའུ། མཚོ་སྔོན་དམངས་འཐུས་ཀྱི་དྲུང་ཡིག་ཆེ་མོ།

དབྱིས་རིགས།

• ཅིས་ཏིས་མཱ་ཅཱ། མཚོ་སྔོན་དམར་ཤོག་རྒྱུན་ལས། དྲིལ་བསྒྲགས་པུའུ་

ཀྲང་།

རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་

འཐུས་མི་ ༢༡ །
བོད་རིགས། 

• པད་མ་རིག་འཛིན། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན།

• མགོན་སྐྱིད(བུད་མེད)། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྩེ་ཁོག་རྫོང་དམེ་ཤུལ་གྲོང་རྡལ་

འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

• ཀླུ་རྒྱལ། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན།

• ལི་ཀྲུང་། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་ཁུལ་དཔོན།

• གཡུ་མཚོ(བུད་མེད)། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་ནས་ཡིན། 

• འབུམ་མཚོ་ཡག(བུད་མེད)། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྩེ་ཁོག་རྫོང། 

• སྒྲོལ་མ་མཚོ(བུད་མེད)། སྐྱེས་ཡུལ་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་རྫོང་། 

• ཀྲའོ་ཆན། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་སྒྱུ་རྩལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན།

• གསང་བདག རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྩེ་ཁོག་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན།

• ཤྭ་བོ་ཀུན་སྐྱིད(བུད་མེད)། སྐྱེས་ཡུལ་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་རྫོང་། 

• གསེར་ཁྲི་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ནང་བསྟན་

མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ། 

ཁ་ཆེ་རིགས། 

• ཝང་ཀྲན་ཧྭ། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་ཞིས་མ་ལ་གྲོང་ཚོའི་དམར་

ཤོག་དྲུང་ཆེ།
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རྒྱ་རིགས། 

• ཅི་ཁུ་ཀྲུང་། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ། 

• དབྱང་པའེ་རང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་འགྲིམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་

ཐིང་གི་འགོ་གཙོ།

• ཀྲང་ཡོན་ཅོན། དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་མཚོ་སྔོན་སྤྱི་ཁྱབ་རུ་ཁག་བཀོད་

འདོམས་པ་གཞོན་པ།

• གའོ་ཏཱ་ཝུས། མཚོ་སྔོན་དམངས་འཐུས་སློབ་ཚན་རིག་འཕྲོད་ཨུ་

ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན།

• ཏུང་ཁའེ་ཅོན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཐོ་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་

ཁང་གི་ཁྲིམས་དཔོན་ཆེ་མོ། 

• ཝང་ཞའོ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས། ཧྲིན་ཀྲང་

གཞོན་པ། 

སོག་རིགས། 

• བཀྲ་ཤིས་སྐྱིད(བུད་མེད)། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་ཡུལ་རྒན་རྫོང། 

• ཨ་ཆུང་། རྨ་ལོྷ་ཁུལ་ཡུལ་རྒན་སོག་རིཌ་རང་སོྐྱང་རོྫང་གི་རོྫང་དཔོན།

དམག་མིའི་འཐུས་མི་ ༢༠ །

ཁ་ཆེ་རིགས། 

• མཱ་ཧྥང་སྨིས། ཟི་ལིང་བདེ་སྲུང་ཉེན་ཟོན་དམག་ཁུལ་གྱི་ཆབ་སྲིད་

པུའུ་ཡི་འགན་འཛིན།

རྒྱ་རིགས། 

• གུའུ་ཧེ་ཕའོ། མཚོ་སྔོན་གྲ་སྒྲིག་དམག་ཞབས་ལིས་ཤོག་ག་གེ་མོའ་ི

ཉམས་གསོ་ཁང་གི་འགན་འཛིན།

• པའེ་ཧྲིན་ཆན། ལན་ཀྲུའུ་དམག་ཁུལ་སྤྱི་ཁྱབ་སྨན་ཁང་ཆབ་སྲིད་

པུའུ་ཡི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• རིན་ལིན(བུད་མེད)། བཅིངས་འགྲོལ་དམག་སྨན་ཁང་ཨང་༥༣༦ ཡི་

སྨན་ཞབས་དཔོན།

• རིན་ཏུང་ཝུས། ལན་ཀྲུའུ་དམག་ཁུལ་མཁའ་དམག་སྦྱོང་བརྡར་རུ་

ཁག་ག་གེ་མོའ་ིརུ་དཔོན་ཆེ་མོ།

• ཆན་ཀྲིན་གའོ། མགོ་ལོག་ཡན་ལག་དམག་ཁུལ་ཆབ་སྲིད་པུའུ་ཡི་

འགན་འཛིན།

• ལི་དབྱིས།  

• པིས་ཨན་ཏུའུ། མཚོ་བྱང་ཁུལ་དམར་ཤོག་རྒྱུན་ལས། མཚོ་བྱང་ཡན་

ལག་དམག་ཁུལ་ཆབ་སྲིད་ཨུ་ཡོན།

• ཝུའུ་ཡན་ཁན། མཚོ་ཤར་ཡན་ལག་དམག་ཁུལ་ཆབ་སྲིད་པུའུ་ཡི་

འགན་འཛིན།

• ཀྲང་ཞའེ(བུད་མེད)།  

• ཀྲང་ཞའོ་དབྱིས། བཅིངས་འགྲོལ་དམག་མཚོ་བོད་དམག་ཚིགས་ཀྱི་

འགོ་གཙོ།

• ཝུས་དབྱིས་ཏའེ། མཚོ་སྔོན་དམར་ཤོག་རྒྱུན་ལས།  མཚོ་སྔོན་དམག་

ཁུལ་གྱི་ཆབ་སྲིད་ཨུ་ཡོན།

• ཀྲུའུ་ཕན་ཕན(བུད་མེད)།

• ཚུའུ་ཁའེ་ཧྥུན། རྨ་ལྷོ་ཡན་ལག་དམག་ཁུལ་ཆབ་སྲིད་པུའུ་ཡི་

འགན་འཛིན།

• ལིས་མིང་། ཟི་ལིང་བདེ་སྲུང་ཉེན་ཟོན་དམག་ཁུལ་གྱི་ཆབ་སྲིད་

པུའུ་ཡི་འགན་འཛིན།

བོད་རིགས། 

• ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ། མཚོ་ལྷོ་ཡན་ལག་དམག་ཁུལ་གྱི་དམག་སྤྱི་གཞོན་པ།

• རྡོ་རྗེ། ཡུལ་ཤུལ་ཡན་ལག་དམག་ཁུལ་དམག་ཇུས་དཔོན་གཞོན་པ།

• ངག་དབང་བསོད་ནམས། མཚོ་སྔོན་དམག་ཁུལ་གྱི་དམག་སྤྱི་

གཞོན་པ།

མན་ཇུ་རིགས།

• ཧུ་སྨིས(བུད་མེད)། ལན་ཀྲུའུ་དམག་ཁུལ་སྨན་ཁང་ཨང་བཞི་པའི་

སྨན་པ།

ཀའེ་ལོ་རིགས། 

• ཁྲུའུ་ཀང་། གནས་སྤོས།



39

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་།
Tsongon Province  

འགོ་གཙོ(ཧྲིན་ཀྲང)།
Governor

ཧོ་ཕིན།
རྒྱ་རིགས།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ(ཧྲིན་ཀྲང་གཞོན་པ) ༩ །

 

   

      ཝང་ཞའོ།                      ལའོ་དབྱིས་ལིན།               ཀའོ་ཡུན་ལུང།                 ཞིན་གའོ་པིང།                 མཱ་ཧྲོན་ཆིན།
      རྒྱ་རིགས།                         རྒྱ་རིགས།                         རྒྱ་རིགས།                         རྒྱ་རིགས།                       ཁ་ཆེ་རིགས།

         ཀྲང་ཅན་མེན།                        ལི་ཀྲི་ཆའང།                          ཡན་ཅིན་ཧའེ།                            ཁྲིན་ལིས་ཧྭ།            
          རྒྱ་རིགས།                                 རྒྱ་རིགས།                                 བོད་རིགས།                                    རྒྱ་རིགས།      

                  

  མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་འགོ་གཙོ་ ༡ དང་། འགོ་གཙོ་གཞོན་པ་ ༩ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

  བོད་རིགས་ ༡ །  

    རྒྱ་རིགས་ ༨ །  

   ཁ་ཆེ་རིགས་ ༡ །  
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མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་སྲིད་གྲོས།
Tsongon Province PPCC

ཚོགས་གཙོ།
Chairman

རིན་ཆེན་རྒྱལ།
བོད་རིགས།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ ༡༠ །

   

     ཁྲིན་ཙི་ཆན།                    པའོ་དབྱིས་ཀྲི།             རིན་ཆེན་དབང་རྒྱལ།           ལའོ་ཁྲའོ་དབྱང།                མཱ་ཀྲི་ཝུས།
        རྒྱ་རིགས།                         ཧོར་རིགས།                      བོད་རིགས།                      རྒྱ་རིགས།                      མན་ཇུ་རིགས།

     མཱ་ཁྲང་ཆིན།                     ལི་ཞན་ཧྲིན།                 ཀྲང་ཧྲུའུ་ཁྲིན།                 ཅིས་རིན་ཧྥུན།               གཟིམ་ཁང།       
   ཏུང་ཞང་རིགས།                       རྒྱ་རིགས།                       སོག་རིགས།                       རྒྱ་རིགས།                     བོད་རིགས།

                  

  མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ ༡ དང་། ཚོགས་གཞོན་ ༡༠ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

  བོད་རིགས་ ༣ །  རྒྱ་རིགས་ ༤ །  

   མན་ཇུ་རིགས་ ༡ །      ཏུང་ཞང་རིགས་ ༡ །               

   ཧོར་རིགས་ ༡ །          སོག་རིགས་ ༡ །
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སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་

སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ ༣༩༩ །

དམར་ཤོག་ཨུ་ཡོན་ ༡༤ །

བོད་རིགས།

• རིན་ཆེན་རྒྱལ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

• ཕུར་བ།  མཚོ་སྔོན་དམར་ཤོག་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་གྱི་པུའུ་

ཀྲང་། མི་རིགས་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན།

རྒྱ་རིགས། 

• ཝང་ཅིན། མཚོ་སྔོན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་དྲུང་ཡིག་ཆེ་མོ།

• ཝང་ཧུ་ཀྲུང་། མཚོ་སྔོན་བརྟན་ལྷིང་སྲུང་སྐྱོབ་གཞུང་ལས་ཁང་གི་

ཆེད་བསྐོས་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• ཁོང་ལིན་ཀྲུའུ། གནས་སྤོས།

• ཧྥུའུ་རུས་ཆའང་། མཚོ་སྔོན་དམར་ཤོག་རྩ་འཛུགས་པུའུ་ཡི་པུའུ་

ཀྲང་གཞོན་པ།

• ལི་ཞན་ཧྲུན། མཚོ་སྔོན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།

• དབྱང་ཙི་ཡན། མཚོ་སྔོན་དམར་ཤོག་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་

སྐོར་ཞིབ་པ།

• ཀྲང་དབྱིས་ཨི(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་དམར་ཤོག་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཞིབ་

བཤེར་ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ།

• ཁྲིན་ཙི་ཆན། མཚོ་སྔོན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།

• ལའོ་ཁྲོ་དབྱང་། མཚོ་སྔོན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།

• ཞིས་ཡན་པིང་། མཚོ་སྔོན་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཡིག་ཆེ་མོ་གཞོན་པ།

• མུས་དབྱིས། མཚོ་སྔོན་དམར་ཤོག་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་

གཞོན་པ།

• ཚུའུ་ཁྲང་ཡོན། མཚོ་སྔོན་དམག་ཁུལ་གྱི་ཆབ་སྲིད་ཨུ་ཡོན་གཞོན་

པ།

ཀྲུང་གོ་གོ་མིང་ཏང་གསར་བརྗེ་ཨུ་ལྷན་གྱི་

ཨུ་ཡོན་ ༥ །
ཁ་ཆེ་རིགས། 

• མཱ་ཀོང་ཚུང་། ཀྲུང་གོ་གོ་མིང་ཏང་གསར་བརྗེ་ཨུ་ལྷན་ཟི་ལིང་ཨུ་

ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

མན་ཇུ་རིགས། 

• མཱ་ཀྲི་ཝུས། མཚོ་སྔོན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ།

རྒྱ་རིགས། 

• མཱ་ཅིན་ཀའང་། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ།

• ཝང་ཙའོ་ལུང་། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གི་

ཞིབ་དཔྱོད་པ་ཆེན་མོ་གཞོན་པ།

• ཚའོ་ཧེ་ལིན(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་དགེ་འོས་སློབ་ཆེན་བསམ་བློ་

ཆབ་སྲིད་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན།

ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་མནའ་མཐུན་ཚོགས་

པའི་ཨུ་ཡོན་ ༦ །

རྒྱ་རིགས། 

• ཡན་ཀྲའོ་ལན(བུད་མེད)། དམངས་གཙོ་མནའ་འབྲེལ་ཚོགས་པ་ཟི་

ལིང་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• ལིའུ་ཝུའུ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཚྭ་མཚོ་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཉམས་

ཞིབ་པ།

• གའོ་ཧྲིན་ཡའོ། མཚོ་སྔོན་རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ་ལས་རིགས་ལག་

རྩལ་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན།

• ཏུང་ཧུས་ཙི། མཚོ་སྔོན་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་རྨང་གཞི་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་
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འཛིན་གཞོན་པ།

• ཁྲིན་སུའུ(བུད་མེད)། དམངས་གཙོ་མནའ་འབྲེལ་ཚོགས་པ་མཚོ་

སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཆེད་བསྐོས་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

ཧོར་རིགས།

• ཕའོ་དབྱིས་ཀྲི། མཚོ་སྔོན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།

ཀྲུང་གོ་དམངས་གཙོ་རྒྱལ་འཛུགས་ཚོགས་

པའི་ཨུ་ཡོན་ ༥ །
རྒྱ་རིགས། 

• ཝང་ཧུས། མཚོ་སྔོན་ཇོ་གླིང་དབྱར་རྩ་དགུན་འབུ་སྨན་ལས་མ་རྐང་

ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ཝང་ཅན་མིང་། དམངས་གཙོའི་རྒྱལ་འཛུགས་ཚོགས་པ་མཚོ་སྔོན་

ཨུ་ལྷན་གྱི་ཆེད་བསྐོས་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• ཧྥུན་ཁུ་ཞིན(བུད་མེད)། དམངས་གཙོ་རྒྱལ་འཛུགས་ཚོགས་པ་མཚོ་

སྔོན་ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• ཁྲི་ལིས་ཁྱུང་། མཚོ་སྔོན་ཞིས་ཝང་རུ་ཚོགས་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་

སིའི་ལས་འཛིན།

• གའོ་ཡོན་ཧྲུའུ། དམངས་གཙོ་རྒྱལ་འཛུགས་ཚོགས་པ་མཚོ་སྔོན་ཨུ་

ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ། ཟི་ལིང་ཏ་ཀྲུང་སྲང་ལམ་སྣ་མང་ཚོང་

ཁང་ཆེན་མོའ་ིསྤྱི་གཉེར།

ཀྲུང་གོ་ཞིང་བཟོ་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་ཨུ་

ཡོན་ ༥ །
རྒྱ་རིགས། 

• ཝང་ཁོན། མཚོ་སྔོན་བུད་མེད་བྱིས་པ་སྨན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་

གཞོན་པ།

• ཧུ་ཀཱང་། ཀྲུང་གོ་ཞིང་བཟོ་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པ་མཚོ་སྔོན་

ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• ཀྲང་ལིས(བུད་མེད)། ཀྲུང་གོ་ཞིང་བཟོ་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་

དྲུང་ཡིག་ཆེ་མོ། 

• ཀྲུང་ཀྲུའུ་ཕིང་། ཀྲུང་གོ་ཞིང་བཟོ་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པ་མཚོ་སྔོན་

ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ། མཚོ་སྔོན་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་

སློབ་གླིང་གི་སློབ་སྤྱི་གཞོན་པ།

ཁ་ཆེ་རིགས། 

• ཁྲིན་ཀོང་མིང་། མཚོ་སྔོན་ཀོང་མིང་ས་ཁང་ཉོ་ཚོང་གསར་སྤེལ་

ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

དགུ་གསུམ་སློབ་ཚོགས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ ༦ །

ཁ་ཆེ་རིགས། 

• ལན་ཞིན་ཁྲོན། མཚོ་སྔོན་ཞིས་ཐའོ་འགྲིམ་འགྲུལ་ཨར་ལས་འདྲི་

རྩད་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

རྒྱ་རིགས། 

• ཏུའུ་ཏའེ་ཀྲི། མཚོ་སྔོན་དགུ་གསུམ་སློབ་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན། 

མཚོ་སྔོན་སློབ་ཆེན་སློབ་སྤྱི་གཞོན་པ།

• ཧྥན་ཙུང་ཀྲིན། མཚོ་སྔོན་དགུ་གསུམ་སློབ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་བསྐོས་

འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• ཅང་ཀྲུང་། མཚོ་སྔོན་དགུ་གསུམ་སློབ་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཡིག་ཆེ་མོ།

• ཞིས་ཀྲིན་ཀྲུང་། མཚོ་སྔོན་གོང་འཕེལ་མ་འཇོག་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་

ཀུང་སིའི་སྤྱི་གཉེར།

• ཏུང་ལིས(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་སློབ་གྲྭ་ཆེ་མོའ་ིཚད་རྩལ་སྡེ་ཚན་གྱི་

འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

ཚོགས་ཁོངས་མེད་པ། ཨུ་ཡོན་༡༡ །

རྒྱ་རིགས། 

• དབྱིས་དབྱང་། མཚོ་སྔོན་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཐིང་གི་འགོ་གཙོ་

གཞོན་པ།



43

• ཆན་ཝུའུ། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་འབྲིང་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་

ཁྲིམས་དཔོན་ཆེ་མོ་གཞོན་པ།

• ལིའུ་ཧྲུའུ་ཅའེ། མཚོ་སྔོན་སློབ་ཆེན་ཕྱུགས་སྨན་ཚན་རིག་ཁང་གི་

འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• ཀྲང་ཅའེ(བུད་མེད)། ཟི་ལིང་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གི་ཞིབ་དཔྱོད་པ་ཆེན་

མོ་གཞོན་པ།

• ཀྲའོ་ཧྲུས་ཉིང་། ཀྲུང་གོ་གློག་འཕྲིན་མཚོ་སྔོན་མ་ལག་མཉམ་

འདུས་ཀུང་སིའི་སྤྱི་གཉེར།

• ཅིན་ཧེ་ལུང་། མི་དམངས་དངུལ་ཁང་ཟི་ལིང་ཡན་ལག་དངུལ་ཁང་

དངུལ་རྩ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་།

• དབྱིས་ཧེ་ཞུང(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་ཀྲུང་ཧིན་ཞིན་རྩིས་ཁང་།

• ཞིས་ཨན་ཧྭ(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་འགྲིམ་འགྲུལ་ཚན་རིག་ཞིབ་

འཇུག་ཁང་གཞུང་ལམ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

ཁ་ཆེ་རིགས། 

• ལི་ཉིང་ཧྲིན། མཚོ་སྔོན་ཐུང་དབྱིས་ཁྲིམས་རྩོད་ཁང་གི་ཁྲིམས་རྩོད་

པ།

• ཧན་ཧྲིན་ཧྥུའུ། མཚོ་སྔོན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་ས་ཞིང་ཐོན་

ཁུངས་ཐིང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་འགོད་པ།

བོད་རིགས། 

• ནོར་སྡེ། མགོ་ལོག་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།

གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས། ཨུ་ཡོན་༧ ། 

ཁ་ཆེ་རིགས། 

• མཱ་ཅན་ལིས། མཚོ་སྔོན་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ།

རྒྱ་རིགས།

• ཝང་ཝུས་ཅན། མཚོ་སྔོན་ལིས་ཀྲི་ཏཱ་མ་འཇོག་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་

ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ཀྲང་ཡཱ་ནན(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་ཨེ་ལའོ་སྒྱུ་རྩལ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱི།

• ཁྲིན་ཡན་ཧྲིན། མཚོ་སྔོན་ཐེན་ཁྲི་འཛུགས་སྐྲུན་རུ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་

གཉེར།

• ཀྲུའུ་ཝུས་ཅོན། མཚོ་སྔོན་ཧུས་ཅིས་ཚོང་གཉེར་རུ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་

གཉེར།

བོད་རིགས། 

• ཡན་ཡོན། མཚོ་སྔོན་ཀྲིན་ཕའེ་མིང་རིན་ཟ་འཐུང་རྩེད་རིགས་མ་

རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

ཟ་ལར་རིགས། 

• ཧན་ཞིན་ལུང་། མཚོ་སྔོན་ཞིན་ཝང་ཅན་གོང་མའོ་མ་རྐང་ཚད་

ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

བཟོ་ཚོགས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ ༨ །

ཟ་ལར་རིགས། 

• མཱ་དབྱིས་ཧྥུན། མཚོ་སྔོན་འགྲིམ་འགྲུལ་བཟོ་ཚོགས་བུད་མེད་བཟོ་

བ་ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

བོད་རིགས། 

• ཝང་མིང་ཡན། མཚོ་སྔོན་ཆའོ་ཐུའུ་ཧ་ཡང་གློག་ཀུང་སིའི་གློག་

འདོན་ཡན་ལག་ཀུང་སིའི་བཟོ་ཚོགས་ཚོགས་གཙོ།

ཁ་ཆེ་རིགས།

• ཡན་ཞུག་སྨིས(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་ཅཱ་ཧུ་ཧ་ཡང་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་

ཀུང་སིའི་གཞུང་ལས་ཁང་གི་ལས་བྱེད།

རྒྱ་རིགས། 

• ཝང་སྨིས། ཀྲུང་གོ་རྡོ་སྣུམ་མཚོ་སྔོན་རྡོ་སྣུམ་ཡན་ལག་ཀུང་སིའི་
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དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• ལི་ཧྥུའུ་ཅན(བུད་མེད)། ཀྲུང་གོ་ཧ་ཡང་མཚོ་སྔོན་ཡན་ལག་ཀུང་སི་

སྤུས་ཚད་དོ་དམ་སྡེ་ཚན་གྱི་བཅུ་དཔོན།

• ཆིན་ཝུས་ཧྲི། མཚོ་སྔོན་ཡིག་སྐྱེལ་ལས་དོན་ཀུང་སིའི་དམར་ཤོག་

དྲུང་ཆེ།

• ཏང་དབྱིས་ཆིས། མཚོ་སྔོན་སྣུམ་གཏེར་ཀུང་སིའི་དམར་ཤོག་དྲུང་

ཆེ་གཞོན་པ།

• ཁྲང་ཝུས་ཉིང་། མཚོ་སྔོན་བཟོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།

བུད་མེད་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོཌ་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་༡༠ །

ཟ་ལར་རིགས། 

• མཱ་དབྱིས་ཡོན(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་བུད་མེད་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།

ཁ་ཆེ་རིགས། 

• མཱ་ཧུས་ཕིང(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་ཁང་ལའོ་སྨན་ཁང་གི་འགན་

འཛིན།

རྒྱ་རིགས། 

• ཝང་ཞུང(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སློབ་གསོ་ཐིང་གི་འགོ་

གཙོ།

• ཝང་རུས་ཆིང(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་ཤར་མཚོ་མགྲོན་ཁང་ལས་

རིགས་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ཧྲིན་ཧེ་ལེན(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་ནུབ་མཚོ་རྒྱལ་སྤྱི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་

འཆམ་ཁང་གི་ལས་འཛིན།

• ཧྥུའུ་ཆན་ཀྲུང(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་ཅའེ་ཧྲིན་རུ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་

འཛིན། 

• མའེ་ལའོ་ཁྲང་།

• ལིའུ་ཅིན་ལིས་ཅན(བུད་མེད)། ཧོང་ཀོང་Diocesan Girls’ 

School སློབ་སྤྱི། ཧོང་ཀོང་དམིགས་བསལ་ས་ཁུལ་བུད་མེད་ལས་

དོན་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཚོགས་གཙོ།

• མའེ་ལའོ་ཁྲང(བུད་མེད)། ལང་ཆིང་ཀུང་སིའི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་

ཀྱི་སློབ་སྟོན་པ།

ཧོར་རིགས། 

• ཀྲང་ཞུག་ཕིང(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་མི་འབོར་དང་འཆར་ལྡན་བུ་

སྐྱེས་ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

སོག་རིགས། 

• ནཱ་ཡོན(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་རྫས་འགྱུར་དང་ཚེ་

སྲོག་ཚན་རིག་ཁང་གི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་གཞོན་པ།

བཟོ་ཚོང་མཉམ་འབྲེལ་ཚོཌ་པའི་ཨུ་ཡོན་ ༡༤ ། 

སོག་རིགས།

• དབྱིས་ཞིན་གའོ། མཚོ་སྔོན་བཟོ་ཚོང་ལས་རིགས་མཉམ་འབྲེལ་

ཚོགས་པའི་སྐོར་ཞིབ་པ།

བོད་རིགས།

• འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྨན་སྨན་ལས་མ་རྐང་

ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

ཁ་ཆེ་རིགས། 

• མཱ་ཆིང་། མཚོ་སྔོན་བཟོ་ཚོང་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་

གཞོན།

• མཱ་ཀྲུང་ཁའེ། མཚོ་སྔོན་ཁའེ་ཏཱ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ཀུང་སིའི་

ལས་འཛིན།

• མཱ་ཞན་ཡོན། མཚོ་སྔོམ་ལའེ་མའེ་ཏན་རུ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འཛིན།
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རྒྱ་རིགས།

• དབྱིས་རོན་ཆའང་། ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆེན་གླུའུ་ཧྥུན་ལིས་ཞིས་མ་རྐང་

ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ཁོང་ཡོན། མཚོ་སྔོན་སྡོད་ཁང་དང་འཛུགས་སྐྲུན་ཐིང་གི་འགོ་གཙོ། 

མཚོ་སྔོན་བཟོ་ཚོང་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ།

• ལི་ཅཱ་ཞང་། མཚོ་སྔོན་སན་ཐེན་ཚོང་ལས་རུ་ཚོགས་ཀུང་སིའི་ལས་

འཛིན།

• ལི་དབྱིས་ཧུས། མཚོ་སྔོན་གྲོ་ཚང་ནས་ཆང་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་

སིའི་ལས་འཛིན།

• ཧྥན་དབྱིས་མིང་། མཚོ་སྔོན་ཧྲི་ཆན་དངོས་པོ་རུ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་

འཛིན།

• ཅིན་ཉིང(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་ཅིན་ཀྲིན་ཚོང་ལས་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་

ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ནན་ཞའེ་ཞུང་། མཚོ་སྔོན་ཅན་ཞང་རུ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འཛིན་པ།

• ཁྲའེ་ཅན་ཀྲུང་། མཚོ་སྔོན་ཅའེ་ཧྲིན་ཁོར་ཡུག་ཐོན་ཁུངས་ཐོན་

ལས་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

ཟ་ལར་རིགས། 

• ཧན་ཝུན་ལིན། མཚོ་སྔོན་ཟ་ལར་རུ་ཚོགས་ཀུང་སིའི་སྤྱི་གཉེར།

ཀྲུང་ཧྭ་རྒྱལ་ཡོངས་ཐའེ་ཝན་སྤུན་ཟླ་མཉམ་

འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ཨུ་ཡོན་ ༢ །

རྒྱ་རིགས།

• ཀྲུའུ་ཐེན་ཆིང་། མཚོ་སྔོན་སྤུས་ཚད་ལག་རྩལ་ལྟ་སྐུལ་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ།

• ཞིས་ཧུས་ཧྥང(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་ལས་བྱེད།

ཕྱི་ལོག་རང་མི་དང་ནང་མི་ཡི་ཨུ་ཡོན་ ༤ །

རྒྱ་རིགས། 

• ལིའུ་ཁྲོན་ཡའེ(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་དངུལ་རྩ་དོ་དམ་དང་བརྡ་

འཕྲིན་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད།

• ལི་ཆང་། རྨ་བྱ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན་ཚོགས་པའི་

ཚོགས་གཙོ།

• ཀྲང་ཧོང་ཞུག་སྨིས(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་སྲིད་གྲོས་ཧོང་ཀོང་དང་ཨོ་

མིན། ཐའེ་ཝན། ཕྱི་དོན་ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• གའོ་ཡོན་ཡུང(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་ཕྱི་སྡོད་རང་མི་ཕྱི་ལོག་མཉམ་

འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ།

རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ་ལས་རིཌ་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ ༡༥ །

བོད་རིགས། 

• ཚེ་བརྟན(བུད་མེད)། སེམས་ཉིད་རྫོང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། 

སྙན་ངག་པ།

• མཁའ་རྩེ་རྒྱལ། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་ལས་རིགས་མཉམ་འབྲེལ་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན།

• དབྱེ་དབྱིས་སྨིས(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་དངོས་མང་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་

གི་ལས་བྱེད།

• ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན། ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ་ལས་རིགས་

མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན།

• སྒྲོལ་མ་སྐྱབས། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་བོད་ཞུག་སྐར་མ་མི་རིགས་སྒྱུ་རྩལ་

དངོས་རྫས་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• བྱམས་མོ་མཚོ(བུད་མེད)། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་མི་རིགས་ཟློས་གར་ཚོགས་

པའི་འཁྲབ་སྟོན་པ།

• བན་ཁོ། མཚོ་སྔོན་རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ་ལས་རིགས་མཉམ་འབྲེལ་
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ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ།

• བསོད་ནམས་རྒྱ། མཚོ་སྔོན་རླུང་འཕྲིན་བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ།

ཟ་ལར་རིགས། 

• མཱ་དབྱིས་པའོ། མཚོ་སྔོན་རོལ་མོ་མཁན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

གཙོ།

རྒྱ་རིགས། 

• དབྱིས་ཧེ་ཅའེ། མཚོ་སྔོན་རྩོམ་པ་པོ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།

• ལིའུ་ཅན་ཉིང་། མཚོ་སྔོན་ཡིག་རིས་ཁང་གི་ཆེད་དམིགས་གདན་

ཞུའི་རི་མོ་བ།

• ཚའོ་ཕིང(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་རིག་གནས་དང་གསར་འགྱུར་པར་

སྐྲུན་ཁང་གི་འགོ་གཙོ།

• ཚུའུ་ཡཱ་ཅན(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་ཟློས་གར་ཁང་གི་འཁྲབ་

སྟོན་པ།

ཁ་ཆེ་རིགས། 

• ཐང་ཡོན(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་རླུང་འཕྲིན་བརྙན་འཕྲིན་ས་ཚིགས་

རོལ་མོ་སྡེ་ཚན་གྱི་ལྟ་སྐུལ་བ།

སོག་རིགས། 

• སྒྲོལ་རུ་གུ། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་རྩོམ་པ་པོ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

ཚན་རྩལ་ལས་རིགས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ ༢༢ །

རྒྱ་རིགས། 

• ཝང་ཀཱང་། མཚོ་སྔོན་ཧོང་ཁྲོན་ཞིན་ཡན་ཚོང་ལས་མ་རྐང་ཚད་

ཡོད་ཀུང་སིའི་ལག་རྩལ་འགན་ཁུར་པ།

• ཝང་ཧྥ་ཁྲང་། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་གཞོན་པ།

• ཝང་ཡན་ཏུང་། ཀྲུང་གི་ཚན་རིག་ཁང་ནུབ་བྱང་མཐོ་སྒང་སྐྱེས་

དངོས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• ཝང་ཕུས་ལིན(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་ས་ཡོམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་

འགན་འཛིན།

• གུ་ཧྭ། མཚོ་སྔོན་ཚྭ་མཚོ་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན།

• ལི་ཅོན། མཚོ་སྔོན་སྤུས་ཚད་ལག་རྩལ་ལྟ་སྐུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་

གཙོ་གཞོན་པ།

• ལི་ཧྲིན་ཁྲིན། མཚོ་སྔོན་གནམ་གཤིས་ས་ཚིགས་ཀྱི་འགོ་གཙོ་

གཞོན་པ།

• ལི་ཏུང་ཞའེ(བུད་མེད)། མཚོ་བོད་ལྕགས་ལམ་ཟི་གོར་ལམ་གཉིས་

བཀོད་འདོམས་ཁང་གི་བཀོད་འདོམས་པ་གཞོན་པ།

• ལི་ཧྥ་ཧྥུའུ། མཚོ་སྔོན་ཚྭ་མཚོ་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ཚན་རིག་ཞིབ་

འཇུག་དོ་དམ་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན།

• ལི་ཀོང་ཝུན། མཚོ་སྔོན་ཆུ་བེད་ཆུ་གློག་ཐིག་ལེན་འཆར་འགོད་

ཁང་གི་བཟོ་འགོད་པ་གཞོན་པ།

• དབྱང་ཡོན་ཆའང་། མཚོ་སྔོན་འགྲིམ་འགྲུལ་ཐིང་གི་སྡེ་ཚན་འགན་

འཛིན།

• དབྱང་ཧུས་ལིན(བུད་མེད)། ནུབ་བྱང་མཐོ་སྒང་སྐྱེས་དངོས་ཉམས་

ཞིབ་ཁང་ཉམས་ཞིབ་པ་གཞོན་པ།

• ཀྲང་ལན་ཆིང(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཁང་གི་

འགོ་གཙོ་གཞོན་པ།

• ཁྲིན་ཀཱང་། མཚོ་སྔོན་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིསློབ་སྤྱི་གཞོན་པ།

• ཁྲིན་ཧྥུན། མཚོ་སྔོན་སྡོད་ཁང་དང་གྲོང་ཁྱེར་འཛུགས་སྐྲུན་ཐིང་གི་

སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན།

• ཁྲིན་ཡོན་ཞང་། མཚོ་སྔོན་ཚན་རིག་ལས་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན།

• ཀྲུའུ་ཡན། ཚྭ་མཚོ་ཐོན་ཁུངས་དང་རྫས་འགྱུར་གཙོ་གནད་ཉམས་

ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན།

• ཀྲུའུ་ཝུས་ཞིན། མཚོ་སྔོན་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་ཐིང་གི་འགོ་གཙོ་

གཞོན་པ།

• ཅཱ་ཐོན། མཚོ་སྔོན་གློག་ཤུགས་ཚན་རིག་ཚོད་ལྟ་ཉམས་ཞིབ་ཁང་

གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།
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• ཁྲིན་དབྱིས་ནོན། མཚོ་སྔོན་ས་ཆུ་སྲུང་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་

བྱེད་པ།།

• ཞའེ་ཧྲང་ཐེན། མཚོ་སྔོན་གནམ་གཤིས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ།

བོད་རིགས། 

• རྡོ་ཕྲུག ཟི་ལིང་ཟ་རྫས་སྨན་རྫས་ལྟ་སྐུལ་དོ་དམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

འགོ་གཙོ།

སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིགས་ལས་རིཌ་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་༩ །

རྒྱ་རིགས། 

• མཱ་ལིན། མཚོ་སྔོན་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་བོད་རིག་པ་ཞིབ་

འཇུག་ཁང་གི་འགན་འཛིན།

• ཝང་ཀྲུང་ཅའེ། ཧྲིན་ཐུང་ཁྲིམས་རྩོད་ལས་དོན་ཁང་གི་འགན་

འཛིན་གཞོན་པ།

• ཝང་ཧྲིན་ཏའེ། མཚོ་སྔོན་ཁྲིམས་འཛིན་ཐིང་གི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ། 

འགོ་གཙོ།

• ཀྲུའུ་ཡཱ་ཕིན། མཚོ་སྔོན་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གི་ཞིབ་དཔྱོད་

པ་ཆེན་མོ་གཞོན་པ།

• སུའུ་ཧེ་ཧོང(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་གི་

འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• ལི་ཉིང་། མཚོ་སྔོན་མཐོ་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཁྲིམས་

དཔོན་ཆེན་མོ་གཞོན་པ།

བོད་རིགས། 

• ལི་ཁྲིན་ལིན(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ཞིང་ཆེན་གནས་

བབས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ། 

ཟ་ལར་རིགས། 

• མཱ་ཏའེ་ལའང་། མཚོ་སྔོན་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གི་ཞིབ་

དཔྱོད་པ་ཆེན་མོ་གཞོན་པ།

ཧོར་རིགས།

• ཀྲང་ཀྲིན་ལེན། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས། 

ཁྲིམས་ལུགས་ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

དཔལ་འབྱོར་ལས་རིཌ་ཁག་གི་ཨུ་ཡོན་ ༧༦ །

ཟ་ལར་རིགས། 

• མཱ་ཡའེ་ལིན། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ཆུ་ཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་གསར་

སྤེལ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ཧན་ཨ་དབྱིས་ཚོ། མཚོ་སྔོན་དབྱིས་ཅཱ་མི་རིགས་གོན་ཆས་མ་རྐང་

ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

ཁ་ཆེ་རིགས། 

• མཱ་ཀྲུང་ཞའོ། མཚོ་སྔོན་མཁོ་ཚོང་མཉམ་འབྲེལ་ཁང་གི་དམར་ཤོག་

དྲུང་ཆེ།

• མཱ་ཧྥུའུ་ཡན། མཚོ་སྔོན་ཁུ་གཡུ་ཚོང་ལས་མ་འཇོག་མ་རྐང་ཚད་

ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ཀྲུའུ་ཡོན་ཀྲི། མཚོ་སྔོན་འགྲིམ་འགྲུལ་ཐིང་གི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ།

• ཀྲང་ཝུས་གོ རྨ་ལྷོ་གཅན་ཚ་རྫོང་ལི་ཅཱ་འགག་ཨར་ལས་གསར་

སྤེལ་ཀུང་སིའི་སྤྱི་གཉེར།

• ཧོང་ཝུས། མཚོ་སྔོན་མ་འཇོག་རུ་ཚོགས་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་

སིའི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ་དང་ལས་འཛིན།

• ཧན་ཡོན་ལིན། མཚོ་སྔོན་བཟོ་ཚོང་དོ་དམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་

གཙོ་གཞོན་པ།

རྒྱ་རིགས། 

• ཝང་ཝུས། ཀྲུང་གོ་ཞིང་ལས་དངུལ་ཁང་མཚོ་སྔོན་ཡན་ལག་དངུལ་

ཁང་གི་འགན་འཛིན།

• ཝང་ཧྭ(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་ཀྲུང་ཧུས་གོ་རིས་ཁྲལ་དོན་མཁས་པ་

ལས་དོན་ཁང་གི་འགན་འཛིན།
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• ཝང་ལིས(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་དངུལ་ཁང་གི་ལས་འཛིན།

• ཝང་སྨིས་ལིན། མཚོ་སྔོན་བསྡོམས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ་

གཞོན་པ།

• ཝང་ཝུས་པིང་། ཀྲུང་གོ་ཆུ་བེད་ཆུ་གློག་ཨར་ལས་སྡེ་ཚན་བཞི་པ་མ་

རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་སྤྱི་གཉེར།

• ཝང་ཡན་ཧྥུའུ། མཚོ་སྔོན་ཐེན་ཐའེ་གློག་ཤུགས་ཚོང་ལས་རུ་ཚོགས་

མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• མའོ་ཁྲན་པའོ། མཚོ་སྔོན་བདེ་འཇགས་ཐོན་སྐྱེད་ལྟ་སྐུལ་དོ་དམ་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ།

• ཁྲུའུ་རུས་ཧྥུན། མཚོ་སྔོན་རུས་ཞང་ས་ཁོངས་གསར་སྤེལ་མ་རྐང་

ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ཧྥང་ཧྥང་། ཨ་རི་མོ་ཀུན་ཏཱ་ཐུང་ཀྲུང་གོ་ཁུལ་ལག་ལེན་དཔོན་དང་

པོ།

• ཙའོ་རིན་ཧོང་། ཀྲུང་གོ་ཁྲང་ཨན་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་

འཛིན་གཞོན་པ།

• གླུའུ་ཁྲིན་ཧུས། མཚོ་སྔོན་གླུ་ཁྲང་བཟོ་ཚོང་ལས་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་

ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• པའེ་ཡོན་ཆའང་། ནུབ་ཁུལ་གཏེར་ལས་རུ་ཚོགས་མ་རྐང་ཚད་

ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• རིན་ཡན(བུད་མེད)། ཞིང་ལས་དངུལ་ཁང་མཚོ་སྔོན་ཡན་ལག་

དངུལ་ཁང་གི་མཐོ་རིམ་བཟོ་འགོད་པ།

• ལིའུ་ཧྥུན། མཚོ་སྔོན་དཔལ་འབྱོར་ཨུ་ལྷན་དཔལ་འབྱོར་མཉམ་

ལས་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན།

• ཅག་ཧོང་། མཚོ་སྔོན་ཀྲུང་ཏའེ་ཕྱི་ཚོང་ནང་འདྲེན་ཚོང་ལས་མ་

རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ཞིས་ཀྲིན་ཆིས། མཚོ་སྔོན་ཚྭ་མཚོ་བཟོ་ལས་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་

སིའི་ཡན་ཐོན་ཅཱ་ལུད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ལི་ཀཱང་། མཚོ་སྔོན་ཁང་ཕུའུ་སྐྱེས་དངོས་ཚན་རྩལ་མ་རྐང་ཚད་

ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ལི་ཀྲིན་དབྱིས། འཛུགས་སྐྲུན་དངུལ་ཁང་མཚོ་སྔོན་ཡན་ལག་ཀུང་

སིའི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• དབྱང་དབྱིས། པེ་ཅིན་ཞིན་ཧིན་རུ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འཛིན།

• ཞའོ་ཡོན་མིང་། མཚོ་སྔོན་བོད་གོར་ཅཱ་ལུད་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་

སིའི་ལས་འཛིན།

• ཧྲི་ཧོང་ཀོང་། ཟི་ལིང་གོང་མའི་བཞེས་ཟས་གླིང་ཟ་འཐུང་མ་རྐང་

ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ཧུ་ཕིན་ཐའོ། མཚོ་སྔོན་ཝུས་སི་ཐའེ་ཟངས་ལས་ཀྱི་སྤྱི་གཉེར།

• ལིན་ཡོན་ཀྲུའུ(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་དངུལ་རྩ་སྟངས་འཛིན་དོ་དམ་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ།

• ཧོང་ཀུའུ་ཡན། མཚོ་སྔོན་ཚྭ་མཚོ་བཟོ་ལས་རུ་ཚོགས་མ་རྐང་ཚད་

ཡོད་ཀུང་སིའི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• སུང་ཁྲང་ཞིན། ཞིང་ལས་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་མཚོ་སྔོན་ཡན་

ལག་དངུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• ཀྲང་ཁྲའོ་ཧྥན། མཚོ་སྔོན་ཐ་མག་ཆེད་ཚོང་ཅུས་ཀྱི་འགོ་གཙོ།

• ཀྲང་ཞན་ལིས། མཚོ་སྔོན་ཧྲིའུ་རིན་ཁྲིམས་རྩོད་ཁང་གི་ཁྲིམས་རྩོད་

པ།

• ཁྲིན་ལིས་ཞིན། ཟི་ལིང་དམིགས་བསལ་རྣོ་ལྕགས་ཀུང་སིའི་སྤྱི་

གཉེར་གཞོན་པ།

• ཁྲིན་ཡུག་ཚའེ། མཚོ་སྔོན་ཧ་ཡང་ཡན་ལག་ཀུང་སིའི་ནོར་དོན་སྡེ་

ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• ཁྲིན་ཞིས་ལིན། མཚོ་སྔོན་སྣུམ་གཏེར་ཀུང་སིའི་དངོས་རྫས་སྒྲིག་

བཀོད་ཀུང་སིའི་སྤྱི་གཉེར་གཞོན་པ།

• ཁྲིན་ཡན་ཀྲིན(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་གློག་ཤུགས་ཀུང་སིའི་གློག་

ཤུགས་དཔལ་འབྱོར་ལག་རྩལ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་འགན་འཛིན་

གཞོན་པ།

• ལའོ་ཕིན་ཞིན། མཚོ་སྔོན་ཕིན་ཞིན་འཛུགས་སྐྲུན་རུ་ཚོགས་མ་

རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ཅིན་རིན་ཐའོ། མཚོ་སྔོན་ཧོང་ཧྥུའུ་པའོ་གཡུ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་

སིའི་ལས་འཛིན།

• ཀྲུའུ་ཀྲུང་དབྱང་། ཧིན་ཅིས(ཀྲུང་གོ)མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་

འཛིན།

• ཀྲུའུ་མིང་ལིས(བུད་མེད)། མི་དམངས་དངུལ་ཁང་མཚོ་སྔོན་ཡན་

ལག་དངུལ་ཁང་གི་སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན།

• ཁྲིན་ཀྲང་མིང་། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་རྫས་འགྱུར་བཟོ་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་
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རྒྱུ་ཆ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ཁྲིན་ཨེ་ཅོན། མཚོ་སྔོན་དབྱིས་ཏུང་ལག་ཁྱེར་ཁ་པར་ཀུང་སིའི་

དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• ཀྲའོ་ཡན་ལཱང་། མཚོ་སྔོན་ཉེན་འགོག་ལྟ་སྐུལ་དོ་དམ་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་འགོ་གཙོ།

• ཀྲའོ་ཧེ་དབྱིས། ཀྲུང་གོ་དངུལ་ཁང་མཚོ་སྔོན་ཡན་ལག་དངུལ་ཁང་

གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• ཧུའུ་ཏཱ་ཀྲུང་། ཨོ་མིང་ཧོ་ཚའེ་ཡོན་རུ་ཚོགས་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་

སིའི་ལས་འཛིན།

• ཀྲུང་ལཱང་ཅིས། མཚོ་སྔོན་ཚོང་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། 

• གླུའུ་ཞིན་ཉན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ས་གནས་ཁྲལ་དོན་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ།

• ཧོང་ཝུན་ཞིས། མཚོ་སྔོན་ལུས་ཏུས་ས་ཁོངས་གསར་སྤེལ་མ་རྐང་

ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ཁྲེ་ཧེ་ཧྲིན། བཟོ་ཚོང་དངུལ་ཁང་མཚོ་སྔོན་ཡན་ལག་དངུལ་ཁང་

གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• ཀའོ་ལིས། མཚོ་སྔོན་ཐེ་ཧྥུན་ཞན་ཞིན་ལིས་ནུས་ཚན་རྩལ་མ་རྐང་

ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ཀའོ་ཞའེ་ཀྲུང་། མཚོ་སྔོན་ས་གཤིས་གཏེར་ལས་རྩད་ཞིབ་གསར་

སྤེལ་ཁང་གི་འགོ་གཙོ།

• གའོ་ཧེ་ཨན། མཚོ་སྔོན་ཁྲང་ཨན་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ཟི་

ལིང་བཅའ་སྡོད་དོན་བྱེད་ཁང་གི་འགན་འཛིན།

• ཐང་ཝུས་མིང་། མཚོ་སྔོན་ཡིད་རྟོན་ཁག་ཐེག་རུ་ཚོགས་མ་རྐང་

ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ཧོར་ཝུན་ཅོན། མཚོ་སྔོན་དངུལ་རྩ་ལས་དོན་གཞུང་ལས་ཁང་གི་

འགན་འཛིན།

• ཐང་ཏེན་ཞང་། མཚོ་ཤར་གྲོ་ཚང་རྫོང་ཁང་ཐའེ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་

ཀུང་སིའི་སྤྱི་གཉེར།

• ཐང་གོ་ཅཱ་པའོ། ཟི་ལིག་ཐང་གོ་ཅཱ་པོ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་མ་རྐང་

ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ཧན་ཡོན(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་ཞིང་སྡེ་ཡིད་རྟོན་ཁང་མཉམ་ལས་

ཁང་གི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• ཧན་ཞན་མིང་། མཚོ་སྔོན་གཙང་གསུམ་རུ་ཚོགས་མ་རྐང་འགན་

འཁྲི་ཀུང་སིའི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• ཐུན་ཁྲིན་གླུའུ། གོ་ཧྥུའུ་ཧོ་ཧྭ་རྩིས་པའི་ལས་དོན་ཁང་མཚོ་སྔོན་

ཡན་ལག་ཁང་སྤྱི་གཉེར་གཞོན་པ།

• ཞའེ་ཅིན(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་གླུའུ་ཐུང་ཚོང་ལས་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་

ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ཞའེ་ཞའོ་ཕིན། རྨ་ཆུ་སྟོད་རྒྱུད་ཆུ་གློག་གསར་སྤེལ་མ་རྐང་ཚད་

ཡོད་ཀུང་སིའི་སྤྱི་གཉེར།

• དབྱིག་ཀྲུའུ་ལེན(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་སྐྱེ་

བཅས་ཟས་རིཌ་གསར་སྤེལ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• གུ་ཞའོ་ཧྥུས། དམངས་སྤྱོད་གནམ་གྲུ་མཚོ་སྔོན་ལྟ་སྐུལ་དོ་དམ་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ།

• རིན་ཏཱ་ཅན། མཚོ་སྔོན་ཡའེ་ཧྭ་ཏའེ་རིས་རྒྱུ་ནོར་གདེང་འཇོག་མ་

རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་འགོ་ཁྲིད།

བོད་རིགས། 

• མཁས་པ། མཚོ་སྔོན་ཚོང་དོན་ཐིང་གི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ།

• བཀྲ་དོན། ཟི་ལིང་འགག་སྒོའ་ིའགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• པད་མ་དབང་ཆེན། མཚོ་སྔོན་དམངས་སྤྱོད་གནམ་ཐང་མ་རྐང་

ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• རྡོ་རྗེ། མཚོ་སྔོན་ནོར་སྲིད་ཐིང་གི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ།

སོག་རིགས། 

• ཀྲང་ཧྲུའུ་ཁྲིན། མཚོ་སྔོན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།

ཧོར་རིགས།

• ཀྲང་ཧྲུའུ་རོང་། གྲོ་ཚོང་རྫོང་ནས་ཆང་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་

སྤུས་ཚད་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན།

• ཀྲུའུ་ཡུག་ཡན། བཟོ་ཚོང་དངུལ་ཁང་མཚོ་སྔོན་ཡན་ལག་དངུལ་

ཁང་གི་སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན།

• ཧ་ཁྲིན་ཁུ། མཚོ་སྔོན་པོ་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་ས་ཁུལ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་

དོ་དམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ།
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དབྱིས་རིགས། 

• ཁྲིན་ཅུག་དབྱིས། ཟི་ལིང་པའོ་དབྱིས་ཁྲིན་ཚང་ལས་མ་རྐང་ཚད་

ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

ཞིང་ལས་ལས་རིགས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ ༧ །

རྒྱ་རིགས། 

• ཝང་ཧེ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་འབྲོག་ཐིང་ཚན་རྩལ་སྡེ་ཚན་གྱི་ཞིབ་

དཔྱད་པ།

• ལིའུ་ཆིང་ཡན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་འབྲོག་ཐིང་གི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ།

• ལི་ཙུང་ཞན(བུད་མེད)། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་ཞིང་ལས་ཚན་རྩལ་ཁང་གི་

འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• ཐང་ཏའོ་ཁྲིན། མཚོ་སྔོན་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིསློབ་དཔོན་ཆེ་མོ།

ཡའོ་རིགས།

• ཁྲིན་ཡན་ལིས(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་སྲོག་ཆགས་ནད་ཡམས་ལྟེ་

གནས།

བོད་རིགས། 

• ནོར་རྒྱན། མཚོ་སྔོན་དབུང་སྐྱོར་གསར་སྤེལ་ཁང་གི་འགོ་གཙོ་

གཞོན་པ།

ཁ་ཆེ་རིགས། 

• ཀའོ་ཅིན་དབྱིས། མཚོ་སྔོན་ནགས་ལས་ཐིང་གི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ།

སློབ་གསོ་ལས་རིགས་ཁག་གི་ཨུ་ཡོན་ ༢༦ །

བོད་རིགས།

• ཚེ་ལ(ོབུད་མེད)། མགོ་ལོག་རྨ་ཆེན་རྫོང་མི་རིགས་སློབ་འབྲིང་དང་

པོའ་ིསློབ་སྤྱི།

• ཚེ་རིང་ལྷ་མོ(བུད་མེད)། ཡུལ་ཤུལ་རྫོང་སློབ་འབྲིང་དང་པོའ་ིདམར་

ཤོག་དྲུང་ཆེ། སློབ་སྤྱི་གཞོན་པ།

• ཁོང་ཆིན་ཧྥུན(བུད་མེད)། མཚོ་བྱང་ཁུལ་ལས་རིག་ལག་རྩལ་སློབ་

གྲྭའི་སློབ་སྤྱི།

• ཆིས་ཡོན་ཧྲུའུ། མཚོ་སྔོན་རླུང་འཕྲིན་བརྙན་འཕྲིན་སློབ་གྲྭ་ཆེན་

མོའ་ིསློབ་སྤྱི།

ཁ་ཆེ་རིགས། 

• མཱ་ཧུས་ལིན(བུད་མེད)། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲིན་ནཱ་སློབ་འབྲིང་གི་

དགེ་རྒན།

• མཱ་ཏའེ་མིང་།  མཚོ་སྔོན་དགེ་འོས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིདམར་ཤོག་

དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ།

• ཧན་ཞའོ་སྨིས(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་ཕྱི་སྐད་སློབ་

གླིང་དབྱིན་སྐད་སྡེ་ཚན།

རྒྱ་རིགས། 

• ཝང་ཞའོ་སྨིས(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་དགེ་འོས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིསློབ་

དཔོན་ཆེ་མོ།

• ཝང་ཞིན་དབྱིས། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་ཞིན་དབྱིས་ཚོང་ལས་མ་རྐང་ཚད་

ཡོད་ཀུང་སིའི་སྤྱི་གཉེར།

• ལི་ཞའོ། མཚོ་སྔོན་དགེ་འོས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་སྲིད་ཁྲིམས་སློབ་གླིང་

གི་འགན་འཛིན།

• གུའུ་ཞའོ་ཧིན། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་རྩོམ་རིག་དང་གསར་

འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་སློབ་གླིང་གི་འགན་འཛིན།

• ཝང་ཡན། མཚོ་སྔོན་སྲིད་གྲོས་སློབ་རིག་ཚན་འཕྲོད་ལུས་ཨུ་ལྷན་

གྱི་ཆེད་བསྐོས་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• ཁྲིན་ཡན་ཐའོ། མཚོ་སྔོན་དགེ་འོས་སློབ་གྲྭ ཆེན་མོའ་ིརྫས་འགྱུར་

སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན།

• ཞིས་ཞའོ་ཡན(བུད་མེད)། ནན་དབྱིས་ས་ཁོངས་གསར་སྤེལ་རུ་

ཚོགས་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ཐའོ་ཝུན་ཅོན། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མི་རིགས་སློབ་འབྲིང་དང་པོའ་ིསློབ་
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སྤྱི་གཞོན་པ།

• ཚའོ་ཀོང་ཁྲའོ། མཚོ་སྔོན་དགེ་འོས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིཞིབ་འཇུག་

སློབ་མ་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན།

• ཚའོ་ཧྲིན་རིས། མཚོ་ཤར་གྲོ་ཚང་རྫོང་ལས་རིགས་ལག་རྩལ་སློབ་

གྲྭའི་སློབ་སྤྱི། 

• ཅའོ་ཧའེ་དབྱིས(བུད་མེད)། མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་སློབ་གསོ་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་འགོ་གཙོ། 

• ཚའེ་ཧྲང་ཁའེ། ཧོང་ཀོང་དབྱིས་ཧྭ་ཚོང་ལས་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་

སིའི་ལས་འཛིན།

• ཞུང་ཏུང་པཱང་། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིདམར་ཤོག་

དྲུང་ཆེ།

མན་ཇུ་རིགས། 

• ཀན་གུས་ཞཱ(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་དམར་ཤོག་སློབ་གྲྭའི་མི་རིགས་

ཆོས་ལུགས་སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན།

• ནཱ་ཁྲིན་ཡོན། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིདཔེ་མཛོད་

ཁང་གི་འགན་འཛིན།

སོག་རིགས།

• ཨ་ཞུག་སྨིས(བུད་མེད)། མཚོ་ཤར་གྲོ་ཚང་རྫོང་སློབ་འབྲིང་དང་པོའ་ི

དགེ་རྒན།

• ཧན་ཞའོ་ཡན(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིསློབ་དཔོན་

ཆེན་མོ་གཞོན་པ།

ཧོར་རིགས། 

• ཁྲིན་ཕུན། མཚོ་སྔོན་སློབ་གསོ་ཐིང་གི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ།

• ནཱ་ཞུག་ཡན(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་དགེ་འོས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིསློབ་

དཔོན་ཆེ་མོ།

ལུས་རྩལ་ལས་རིགས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ ༣ ། 

རྒྱ་རིགས། 

• ཧྥུན་ཅན་ཕིང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ལུས་རྩལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་

གཙོ།

• ཐའོ་དབྱིས་ཧྥུན(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་དགེ་འོས་སློབ་ཆེན་ལུས་རྩལ་

སློབ་གླིང་གི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་གཞོན་པ།

• ཧྥན་རོང་ཡོན(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ལུས་རྩལ་ཚན་རིག་

ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ།

གསར་འགྱུར་དཔར་སྐྲུན་ལས་རིཌ་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ ༥ །

བོད་རིགས། 

• པཱ་ཡན་ཡོན(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་ཉིན་ཚགས་པར་སྐྲུན་འགྲེམ་སྤེལ་

ལྟེ་གནས་ཀྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• པད་མ་རྡོ་རྗེ། ཨུ་ཡོན་ཁོངས་ནས་༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་༡༡ ནས་རྩ་

དགོངས་ཞུས།

• དོན་གྲུབ། མཚོ་སྔོན་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཡན་ལག་ཁང་གི་འགན་

འཛིན།

• ཞའེ་ཕིང(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་དཔེ་མཛོད་ཁང་ས་གནས་ཡིག་

ཚགས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འགན་འཛིན།

མན་ཇུ་རིགས། 

དབྱང་ལིས(བུད་མེད)། 

སྨན་བཅོས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཨུ་ཡོན་ ༡༥ །

ཁ་ཆེ་རིགས། 

• དབྱིས་གའོ་ཡོན(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་འགོས་ནད་ཆེད་གཉེར་སྨན་

ཁང་གི་སྨན་པ།

• མཱ་ཧོར་རུའུ(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་རིགས་ལག་
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རྩལ་སློབ་གླིང་གི་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ།

• ལི་ཧྲུའུ་ཧྭ(བུད་མེད)། མཚོ་ཤར་ཁུལ་སྨན་ཁང་མོ་ནད་སྡེ་ཚན་གྱི་

འགན་འཛིན།

རྒྱ་རིགས། 

• ཝང་ཡོན་པིང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྒྱ་ལུགས་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པ།

• ཅང་ཧེ། 

• རིན་ཧྲི་ཚུན(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་སློབ་ཆེན་གསོ་རིག་སློབ་གླིང་གི་

སློབ་དཔོན་ཆེ་མོ། 

• ཞིས་ཚུང་ཧུ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྨན་རྫས་ཟ་རྫས་ལྟ་སྐུལ་དོ་དམ་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ།

• ལི་ཧྥང་རུས། མཚོ་སྔོན་ཅིན་ཀྲུའུ་བོད་སྨན་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་

སིའི་ལས་འཛིན།

• དབྱང་གོ་ལིས། མཚོ་སྔོན་སྨན་ཁང་རྒྱ་ལུགས་སྨན་བཅོས་སྡེ་ཚན་

གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• ཧུ་ཅོན། ཟི་ལིང་སྨན་ཁང་དང་པོའ་ིསྨན་པ།

• ཀྲང་ཧོང་ཝུའུ(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་སློབ་ཆེན་ཁོངས་གཏོགས་སྨན་

ཁང་རྒྱ་ལུགས་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• ཧོང་ཞུག་སྨིས(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་སྨན་རྫས་ཟ་རྫས་ཞིབ་དཔྱད་

ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

བོད་རིགས། 

• པཱ་སྒྲོལ་མ(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་རྒྱ་ལུགས་སྨན་ཁང་གི་འགན་

འཛིན་གཞོན་པ། སྨན་པ།

• ཐེན་རྒྱལ་མཚན། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་

གཙོ་གཞོན་པ། ཁུལ་སྨན་ཁང་གི་འགན་འཛིན།

སོག་རིགས། 

• ཆིས་ཧྲུའུ་ཡོན(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་བུད་མེད་བྱིས་པ་སྨན་ཁང་གི་

འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

ཕྱི་ཕྱོཌ་མཛའ་མཐུན་ལས་རིཌ་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ ༨ །

རྒྱ་རིགས། 

• ཀྲང་ཝུས་ཕའོ། ཧོང་ཀོང་ཀོང་ཅོན་རུ་ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་འཛིན།

• ཧུ་ཧུག་ཐང་། ཨོ་མིན་ཏཱ་ཧྥུན་དངུལ་ཁང་གི་ལས་འཛིན།

• ཁྲིན་ཕྲིན་ཧྥུན། ཧོང་ཀོང་ཅའེ་འབྲེལ་བ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་

ལས་འཛིན།

• ཀྲའོ་ཡོན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཕྱི་དོན་གཞུང་ལས་ཁང་གི་འགན་

འཛིན།

• ཧུའུ་ཅིན་ཧན། མཚོ་སྔོན་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིགདན་ཞུའི་སློབ་དཔོན་

ཆེན་མོ། 

• ཏུང་ཧེ་སྨིས(བུད་མེད)། ཧོང་ཀོང་ཞིབ་བདེ་དཔེ་དེབ་ཀུང་སི།

• ཏུའུ་ཅིན་ཀྲུང་། མཚོ་སྔོན་སྲིད་གྲོས་ཧོང་ཀོང་དང་ཨོ་མིན་ཐའེ་

ཝན། ཕྱི་དོན་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཆེད་བསྐོས་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

མན་ཇུ་རིགས། 

• ཝུའུ་ཏཱ་ཝུས། མཚོ་སྔོན་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་

གཙོ་གཞོན་པ།

སྤྱི་ཚོགས་ཕན་བདེ་དང་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་

ལས་རིགས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ ༡༡ །

ཁ་ཆེ་རིགས། 

• མཱ་ཅིས་ཆན། ཟི་ལིང་དམར་ཤོག་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་གྱི་རྒྱུན་

ལས་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ།

• སུང་ལིན། མཚོ་སྔོན་རྒྱ་གྲམ་དམར་པོ་ཚོགས་པའི་རྒྱུན་ལས་

ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ།
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བོད་རིགས། 

• ཝང་གུས་ལེན(བུད་མེད)། མཚོ་ནུབ་ཏུའུ་ལན་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན་

གཞོན་པ།

སོག་རིགས། 

• ལིའུ་ཧེ་ཁྲིན། མཚོ་ནུབ་གཏེར་ལེན་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་རྒྱུན་

ལས། དྲིལ་བསྒྲགས་པུའུ་ཀྲང་།

རྒྱ་རིགས། 

• ཝང་ལིས་ཧྲན། མཚོ་སྔོན་ཁུ་ནུ་རི་བོ་ནོར་བུ་གཡུ་རྡོ་མ་རྐང་ཚད་

ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ཐང་ཞང་ཅོན། མགོ་ལོག་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།

• ཅིས་རིན་ཧྥུན(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།

• ཞའོ་ཅན་ཅོན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་མཉམ་

འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ།

• ཝུའུ་ཧན་ཀྲུང་། ཧོང་ཀོང་ཅང་ཡན་རུ་ཚོགས་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་

སིའི་སྤྱི་གཉེར།

• ཡའོ་ཁན་དབྱིས། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྡོད་ཁང་དང་གྲོང་ཁྱེར་གྲོང་

གསེབ་འཛུགས་སྐྲུན་ཐིང་གི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ།

• གའོ་ལེན་དབྱིས(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམངས་སྲིད་ཐིང་

གི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ།

གྲངས་ཉུང་མི་རིཌ་ལས་རིཌ་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ ༣༥ །

ཁ་ཆེ་རིགས། 

• ཏིང་ལིན། མཚོ་སྔོན་མི་དམངས་མཁའ་སྲུང་གཞུང་ལས་ཁང་གི་

འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

• མཱ་དབྱིས་ཧྥུན(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་སྲིད་གྲོས་སྤྱི་ཚོགས་དང་ཁྲིམས་

ལུགས་ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན།

• མཱ་རའོ་ལིན། ཟི་ལིང་གྲོང་བྱང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

• ཀྲི་ཧྲིན་པེའོ། མཚོ་ཤར་ཙོང་ཁ་མཁར་རྫོང་ཅིན་ཏཱ་དངོས་རྫས་མ་

རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ཅིན་ཧྲིན་ཧུས། མཚོ་སྔོན་ཀྲིན་ཕིང་རུ་ཚོགས་ཀུང་སིའི་སྤྱི་གཉེར།

• ཀྲུང་ཏའེ་ལན(བུད་མེད)། མཚོ་ཤར་བཀའ་མ་ལོག་རྫོང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

རྒྱུན་ལས།

• ཧན་ཅིན་གླུའུ། མཚོ་ཤར་སྤང་ལྗོངས་སྐྱེས་ཁམས་གསར་སྤེལ་མ་

རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

བོད་རིགས། 

• མཱ་རྡོ་རྗེ། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་མདའ་བཞི་རྫོང་སྲིད་གྲོས་ཚོགས་གཙོ།

• མཱ་དབང་ཆེན། མཚོ་སྔོན་རླུང་འཕྲིན་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་གི་འགྱུར་

ཞུས་པ།

• རིན་ཆེན་འཚོ(བུད་མེད)།

• རྟ་མཆོག་རྒྱལ། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།

• འཇིགས་མེད་རྒྱལ་མཚན། མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚན་མི་

རིགས་ལས་རིགས་སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱི།

• རྟ་ལོ། མཚོ་སྔོན་དམངས་ཁྲོད་སྒྱུ་རྩལ་པ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཡིག་

ཆེ་མོ།

• ལི་ཆིང་ལིན། མཚོ་སྔོན་སྒྲིག་ཆས་གཞུང་ལས་ཁང་གི་འགན་

འཛིན་གཞོན་པ།

• ཀྲང་ཝུན་ཅོན། མཚོ་སྔོན་པའོ་ཨོ་ས་ཁོངས་གསར་སྤེལ་མ་རྐང་

ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ལྷ་རྒྱལ། 

• བློ་རྒྱ་མཚོ། མཚོ་ཤར་གྲོ་ཚང་ཆུས(རྫོང)སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

• བློ་ཚུལ་ཁྲིམས། 

• ཐའོ་ཀ་ཡོན། མཚོ་བྱང་ཁུལ་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་པུའུ་

ཀྲང་གཞོན་པ།

• ཤྭ་བོ་ལྕགས་བྱམས། མཚོ་ལྷོ་རྐང་ཚ་རྫོང་མི་རིགས་སློབ་འབྲིང་གི་

དགེ་རྒན།

• ཡོན་དགའ། ཡུལ་ཤུལ་གསོལ་མགྲོན་ཁང་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་

སིའི་སྤྱི་གཉེར།

• ཕུན་ཝུན་ཧྲིན། 
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ཟ་ལར་རིགས།

• མཱ་ཝུ་སི་མ་ལིས། མཚོ་སྔོན་ཟི་ཧུ་ཚོང་ལས་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་

སིའི་ལས་འཛིན།

• ཁྲིན་མིང་ཧྥན། མཚོ་ཤར་ཡ་རྫི་རྫོང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

• ཧན་སྨིས(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ལས་ཚན་རིག་ཁང་གི་ཉམས་

ཞིབ་པ།

རྒྱ་རིགས། 

• ཝང་ཧྭ་ཕིན། མཚོ་སྔོན་སྲིད་གྲོས་མི་རིགས་དང་ཆོས་ལུགས་ཨུ་

ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན།

ཧོར་རིགས། 

• ཝང་ཧྲིན་ཡན། མཚོ་སྔོན་ཧྲིན་ཡན་ཨར་ལས་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་

ཀུང་སིའི་ལས་འཛིན།

• ཝང་ཧེ་ཧོང་། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་རྫོང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

• ཆིས་ཧོང་སྨིས(བུད་མེད)། མཚོ་ཤར་གྲོ་ཚང་རྫོང་སློབ་འབྲིང་དྲུག་

པའི་དགེ་རྒན།

• ཧུ་པིང(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་ཚོང་དོན་ཐིང་རླུང་འཁོར་རིགས་བརྗེ་

ཚོང་དོན་དོ་དམ་གཞུང་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན།

• ཀྲང་ཙོང་ཧྲུའུ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་རིགས་ཆོས་ལུགས་ཨུ་ལྷན་

གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ། 

• ཞིན་ཆན་ཁྲིན། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་སློབ་གྲྭའི་དུས་དེབ་

ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སོག་རིགས། 

• ལི་ཅིན་ལན(བུད་མེད)། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་ཝུའུ་ལན་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན་

གཞོན་པ།

• ཆའོ་གུ་ཐུའུ། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་ཏུའུ་ལན་རྫོང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་

གཙོ།

• མའེ་ལི་སི། གློག་བརྙན་འཁྲབ་ཁྲིད་པ།

ཆོས་ལུགས་ལས་རིགས་ཁག་གི་ཨུ་ཡོན་ ༣༥ ། 

བོད་རིགས། 

• ཐུའུ་ཀྭན་འཇམ་དབྱངས་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མ། མཚོ་ཤར་གྲོ་

ཚང་རྫོང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།

• ཚེ་བརྟན། མཚོ་བྱང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།

• ཚེ་བརྟན་མཁན་པོ། མཚོ་ཤར་བཀའ་མ་ལོག་རྫོང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན།

• ཚེ་རིང་ལྷ་རྒྱལ། མགོ་ལོག་རྨ་ཆེན་རྫོང་འགུ་རི་དགོན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ། 

ཨ་མྱེས་རྨ་ཆེན་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལྟེ་གནས་གསར་འཛུགས་མཁན། 

• རིན་ཆེན་དབང་རྒྱལ། མཚོ་སྔོན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།

• ཡེ་ཤེས་ཉི་མ། མགོ་ལོག་ཁུལ་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

གཞོན། སྤྲུལ་སྐུ།

• སྐར་རྡོ། 

• ཀརྨ་འཇིགས་མེད། རྫ་སྟོད་རྫོང་། 

• ཧོང་གུ་རྡོ་རྗེ། མགོ་ལོག་དགའ་བདེ་རྫོང་གི་སྤྲུལ་སྐུ།

• དཀོན་ཆེན། མཚོ་ཤར་བ་ཡན་རྫོང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། ལྡེ་

ཚ་དགོན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ།

• ཀུན་གྲགས། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

གཞོན། ཐེམ་ཆེན་རྫོང་འབྲུག་ཁྱུང་དགོན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ།

• དགེ་འདུན་བཟང་པོ། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས། སྤྲུལ་སྐུ། 

དགེ་འདུན་བཟང་པོ་རྙིང་རྗེ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་མཁན།

• ཀུན་བཟང་པད་མ་རྣམ་རྒྱལ། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་

གཞོན། ཏིང་ཀྱ་དགོན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ།

• གཙོ་རི། མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་རྭ་རྒྱ་དགོན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ།

• བློ་བཟང་ལུང་རིགས། ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ཆུ་མ་ལེབ་རྫོང་དམངས་

འཐུས་ཚོགས་གཞོན། སྤྲུལ་སྐུ། 

• གཟིམ་ཁང་། མཚོ་སྔོན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། སྐུ་འབུམ་
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དགོན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ། 

• ཁོ་ཚེ་བློ་བཟང་བཟོད་པ་རྒྱ་མཚོ། མཚོ་བྱང་ཁུལ་རྐང་ཚ་རྫོང་སྲིད་

གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། ཁོ་ཚེའི་དགོན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ། 

• ཤར་ཚང་བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མེད། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་དམངས་འཐུས་

ཚོགས་གཞོན། རོང་བོ་དགོན་ཆེན་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ།

• མཁན་པོ་རྡོ་རྗེ། ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ནང་ཆེན་རྫོང་ཙོང་མདའ་དགོན་

པའི་སྤྲུལ་སྐུ།

• རྒྱ་བཟའ་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོ། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་

གཞོན།

• སྒར་བ་དགོན་ངག་དབང་བཟང་པོ། མཚོ་ཤར་ནང་བསྟན་མཐུན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། བིས་མདོ་དགོན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ།

• བརྩོན་འགྲུས་བསམ་གཏན། ཡུལ་ཤུལ་ཁྲི་འདུ་རྫོང་ཉི་རྫོང་དགོན་

པའི་སྤྲུལ་སྐུ།

ཏུང་ཞང་རིགས། 

• མཱ་ཁྲང་ཆིན། མཚོ་སྔོན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།

ཁ་ཆེ་རིགས། 

• མཱ་ཁྲིན་ཀུའུ། མཚོ་བྱང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།

• མཱ་ཡའོ་ཞང་། མཚོ་སྔོན་དབྱི་སི་ལན་ཆོས་ལུགས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན།

• སུའུ་ཧྥུའུ་པའོ། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་དབྱི་སི་ལན་ཆོས་ལུགས་མཐུན་ཚོགས་

ཀྱི་ཚོགས་གཙོ། 

• ཞའོ་ཡོན་གླུའུ། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་དབྱི་སི་ལན་ཆོས་ལུགས་མཐུན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། 

• དབྱང་ཞའེ་ལིན། མཚོ་བྱང་ཁུལ་དབྱི་སི་ལན་ཆོས་ལུགས་མཐུན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། མདོ་ལ་རྫོང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།

རྒྱ་རིགས།

• ཐུང་ཕིན་ཨན། མཚོ་སྔོན་ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཆོས་ལུགས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་གཙོ།

• ལི་ཏུང་ཧྲིན། མཚོ་སྔོན་གནམ་བདག་ཆོས་ལུགས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་

ཆོས་འཆད་མཁན།

• ཧྲི་ཚུ་ཡོནབུད་མེད)། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ཧྥ་ཁྲུང་དགོན་པའི་མཁན་པོ།

སོག་རིགས། 

• བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་ནང་བསྟན་མཐུན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། ཏུའུ་ལན་དགོན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ། 

ཟ་ལར་རིགས། 

• ཧན་ཀྲའོ་ཧུས། མཚོ་སྔོན་དབྱི་སི་ལན་ཆོས་ལུགས་མཐུན་ཚོགས་

ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།

ཧོར་རིགས། 

• ལད་ཙོང་ཅིན། མཚོ་སྔོན་ཏའོ་ཅོ་ཆོས་ལུགས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་གཙོ།

• བློ་བཟང་དཀོན་མཆོག་བསམ་འཕེལ། མཚོ་ཤར་དགོན་ལུང་རྫོང་

ཟབ་ལུང་དགོན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ།

ཆེད་དམིགས་གདན་ཞུའི་མི་སྣ་ ༣༥ །

རྒྱ་རིགས། 

• མཱ་ཡོན་ཀྲིན། ཟི་ལིང་གསེར་ཁོག་རྫོང་དམར་ཤོག་རྒྱུན་ལས། འཐབ་

ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཀྲང་།

• ཝང་ཁྲིན། 

• ཝང་ཧེ་ཕིན། མཚོ་སྔོན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་དྲུང་ཡིག་ཆེ་མོ་གཞོན་པ།

• ཝང་ཅིས་ཆིང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྩིས་ཞིབ་ཐིང་གི་འགོ་གཙོ།

• ཐེན་ཁུ་ལིས། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ཐིང་གི་

འགོ་གཙོ་གཞོན་པ།

• གླུའུ་ཝུས་ཞིན། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་གོར་མོ་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཚོགས་གཙོ།

• ལི་དབྱིས། མཚོ་སྔོན་སྲིད་གྲོས་མི་འབོར་ཐོན་ཁུངས་དང་། ཁོར་
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ཡུག་ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན།

• ལི་ལེན་ཁྲོན། ཟི་ལིང་སྐུ་འབུམ་རྫོང་དམར་ཤོག་རྒྱུན་ལས། འཐབ་

ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཀྲང་།

• ལི་ཅིས་ཆིང་། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

• དབྱང་ཧྲུས་ཀོང་། མཚོ་སྔོན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་གྲོས་གཞི་ཨུ་ལྷན་གྱི་

འགན་འཛིན།

• ཁྲིན་ཁྲན་ལིས། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གོང་འཕེལ་དང་བཅོས་བསྒྱུར་

ཨུ་ལྷན་གྱི་སྐོར་ཞིབ་པ།

• ཀྲང་ཆན། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་གཞོན་པ།

• ཀྲང་ཆིས་ཀོང་། ཟི་ལིང་དམར་ཤོག་རྒྱུན་ལས། འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་

གྱུར་པུའུ་ཀྲང་། སྐུ་འབུམ་རྫོང་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།

• ཀྲང་ཆིང་མིང་། མཚོ་སྔོན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་གཞོན་པ།

• ཀྲང་ཞའོ་ཉིང(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཆུ་བེད་ཐིང་གི་འགོ་

གཙོ་གཞོན་པ།

• ཝུས་དབྱིས་ཀྲང་། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ།

• ཧུའུ་སུའུ་ཧྭ། མཚོ་སྔོན་རྒྱལ་ཁབ་ཁྲལ་དོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་

གཙོ་གཞོན་པ།

• ཧུའུ་ཕིས་ཅའེ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་དྲུང་ཡིག་ཆེ་མོ་

གཞོན་པ།

• ཀྲུང་ཐུང་ཅའོ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་ཚན་ཧྲི་སྡེ་ཚན་གྱི་

འགན་འཛིན།

• སའོ་ཧེ་ཆིང་། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

• ཅཱ་ལེན་ཆིང་། མཚོ་སྔོན་འཕྲིན་སྐྱེལ་དོ་དམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་

གཙོ་གཞོན་པ།

• ཞིས་ལིས་ཅོན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཐད་གཏོགས་ལས་ཁུངས་ལས་

དོན་ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ།

• ཀའོ་དབྱས་ལན(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་དམར་ཤོག་རྩ་འཛུགས་པུའུ་

ཡི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ།

• ཧུས་ཨེ་ཉིང(བུད་མེད)། མཚོ་སྔོན་སྲིད་གྲོས་སློབ་སྦྱོང་དང་རིག་

གནས་ལོ་རྒྱུས་ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན།

• ལི་དབྱིས། ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དམར་ཤོག་རྒྱུན་ལས། ཁུལ་སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

བོད་རིགས།

• ཨན་ཀྲིན། མཚོ་སྔོན་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་གྱི་སློབ་གསོ་ཐིང་གི་

བཅའ་སྡོད་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཞིབ་བཤེར་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ།

• ཀླུ་རྒྱལ་ཚེ་རིང་། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ།

• འོད་ཟེར། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

• ཨ་དགེ་འདུན། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་རྒྱུན་ལས། འཐབ་ཕྱོགས་

གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཀྲང་།

• བློ་བཟང་རིན་ཆེན། ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།

• ཀྲུའུ་ཧོང་ཡན། ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དམར་ཤོག་རྒྱུན་ལས། འཐབ་ཕྱོགས་

གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཀྲང་།

• བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་། མགོ་ལོག་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

• འཕགས་པར་ཐར། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

སོག་རིགས། 

• དབྱང་ཧེ་ལིན། མཚོ་བྱང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།

མའེ་རིགས།

• མའོ་ཕིང་། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་བཅས་སོ།། །།
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མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམར་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ།

ལའོ་ཧུས་ལིན།

རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༤ ལོར་སྐྱེས། ཀྲེ་

ཅང་ཞིང་ཆེན་དབྱིས་ཝུའུ་ནས་རེད། 

༡༩༨༢ ལོར་དམར་ཤོག་ནང་འཛུལ། 

༡༩༧༠ ལོར་ལས་ཞུགས་བྱས། ཨན་

ཧྥུའུ་སློབ་གྲྭ་ཆེ་མོ་ནས་སློབ་མཐར་

ཕྱིན། དཔལ་འབྱོར་རིག་པའི་འབུམ་

རམས་པའི་ཤེས་ཚད་ལྡན། 

༡༩༧༠ ནས་ ༡༩༩༥ བར་ཨན་ཧྥུའུ་ཞིང་ཆེན་ཕྱི་ཕྱོགས་དཔལ་འབྱོར་

ཉོ་ཚོང་ཨུ་ལྷན་གྱི་སྡེ་ཚན་འགའི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་དང་འགན་

འཛིན། ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་དང་དཔལ་འབྱོར་ཉོ་ཚོང་

ཐིང་གི་ཐིང་ཀྲང་གཞོན་པ། 

༡༩༩༥ ནས་ ༢༠༠༣ བར་སྔ་རྗེས་སུ་ཨན་ཧྥུའུ་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་

དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་གཞོན་པ་དང་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ། ཨན་ཧྥུའུ་ཞིང་ཆེན་

དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའུ་ཀྲང་། 

༢༠༠༣ ནས་ ༢༠༡༠ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་

གཞོན་པ་དང་ཞིང་ཆེན་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱི། 

༢༠༡༠ ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་

སྲིད་གཞུང་གི་ཧྲིན་ཀྲང་། ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༣ ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་

དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ།། 

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམར་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་

གཞོན་པ་དང་རྒྱུན་ལས་ ༡༣ །

༡. ཧའོ་ཕིན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༠ ལོར་སྐྱེས། ཧྲན་ཞི་ཧྥུན་

ཞང་ནས་རེད། ༡༩༧༦ ལོའ་ིཟླ་དང་པོར་

ལས་ཞུགས་བྱས། ༡༩༨༢ ལོའ་ིཟླ་ ༣ པར་

དམར་ཤོག་ནང་འཛུལ། རབ་འབྱམས་

ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་ཚད་ལྡན། མཐོ་

རིམ་དཔལ་འབྱོར་བ། 

ད་ལྟ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་དྲུང་

ཆེ་གཞོན་པ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཧྲིན་ཀྲང་གཞོན་པ། མཚོ་སྔོན་

ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་ཏང་ཙུའི་དྲུང་ཆེ།

༡༩༧༦/༡-༡༩༧༨/༡༠ བར་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་བེ་ཡོན་ཞན་ཡོན་ལའོ་

ཀུང་ཧྲེའི་ནང་གཞོན་ནུ་ཤེས་ཡོན་ཅན།

༡༩༧༨/༡༠-༡༩༨༢/༧ བར་ནུབ་བྱང་བཟོ་ལས་སློབ་གྲྭ་ཆེ་མོའ་ིའཕུར་

སྐྱོད་འཕྲུལ་ཆས་བཟོ་སྐྲུན་ཨར་ལས་སྡེ་ཁག་ཏུ་སློབ་སྦྱོང་།

༡༩༨༢/༧-༡༩༨༣/༥ བར་ཀྲུང་གོ་མཁའ་སྐྱོད་བཟོ་ལས་ལན་གྲུ་འཕུར་

སྐྱོད་འཕྲུལ་ཆས་སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་གྲྭའི་ལག་རྩལ་པ།

༡༩༨༣/༥-༡༩༨༤/༥ བར་ཀྲུང་གོ་མཁའ་སྐྱོད་བཟོ་ལས་ལན་གྲུ་འཕུར་

སྐྱོད་འཕྲུལ་ཆས་སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་གྲྭའི་གུང་གཞོན་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེ།

༡༩༨༤/༤-༡༩༨༥/༣ བར་ཀྲུང་གོ་མཁའ་སྐྱོད་བཟོ་ལས་ལན་གྲུ་འཕུར་

སྐྱོད་འཕྲུལ་ཆས་སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་གྲྭའི་གུང་གཞོན་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེ།

༡༩༨༥/༣-༡༩༨༦/༡ བར་ཀྲུང་གོ་མཁའ་སྐྱོད་བཟོ་ལས་ལན་གྲུ་འཕུར་

སྐྱོད་འཕྲུལ་ཆས་སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་གྲྭའི་འགོ་འཛིན་ལས་རོགས། 

༡༩༨༦/༡-༡༩༩༠/༦ བར་ཀྲུང་གོ་མཁའ་སྐྱོད་བཟོ་ལས་ལན་གྲུ་འཕུར་

སྐྱོད་འཕྲུལ་ཆས་སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་གྲྭའི་འཆར་གཞི་ཁྲུའུ་ཡི་ཁྲུའུ་ཀྲང་།

༡༩༩༠/༦-༡༩༩༢/༡ བར་ཀྲུང་གོ་མཁའ་སྐྱོད་བཟོ་ལས་ལན་གྲུ་འཕུར་

སྐྱོད་འཕྲུལ་ཆས་སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་གྲྭའི་ཁག་བགོས་འགྱིག་བཟོ་བཟོ་གྲྭའི་

འགོ་གཙོ།

༡༩༩༢/༡-༡༩༩༣/༣ བར་ཀྲུང་གོ་མཁའ་སྐྱོད་བཟོ་ལས་ལན་གྲུ་འཕུར་

སྐྱོད་འཕྲུལ་ཆས་སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་གྲྭའི་ཁག་བགོས་འཕྲུལ་སྣོན་བཟོ་གྲྭའི་

འགོ་གཙོ། 

༡༩༩༣/༣-༡༩༩༤/༣ བར་ཀྲུང་གོ་མཁའ་སྐྱོད་བཟོ་ལས་ལན་གྲུ་འཕུར་

སྐྱོད་འཕྲུལ་ཆས་སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་གྲྭའི་ལས་གཉེར་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ།

༡༩༩༤/༣-༡༩༩༥/༨ བར་ཀྲུང་གོ་མཁའ་སྐྱོད་བཟོ་ལས་ལན་གྲུ་འཕུར་

སྐྱོད་འཕྲུལ་ཆས་སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་གྲྭའི་འགོ་གཙོ་དང་ཏང་ཨུའི་དྲུང་ཆེ་

གཞོན་པ།

༡༩༩༥/༨-༡༩༩༩/༢ བར་ཀྲུང་གོ་མཁའ་སྐྱོད་བཟོ་ལས་ལན་གྲུ་འཕུར་

སྐྱོད་འཕྲུལ་ཆས་སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་གྲྭའི་འགོ་གཙོ་དང་ཏང་ཨུའི་དྲུང་ཆེ་

གཞོན་པ། ཀྲུང་ཧྭ་རྒྱལ་ཡོངས་གཞོན་ནུ་མཉམ་འབྲེལ་ཨུ་ཡོན་གྱི་གཙོ་

འཛིན་གཞོན་པ་དང་། ཀྲུང་གོ་གཞོན་ནུ་ཁེ་ལས་པའི་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ། ༡༩༩༩/༢-༢༠༠༠/༨ བར་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་

དཔལ་འབྱོར་ཉོ་ཚོང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ། 

༢༠༠༠/༨-༢༠༠༢/༢ བར་ཀྲུང་གུང་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ལན་གྲུ་གྲོང་

ཁྱེར་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཨུ་ཡོན་དང་ཧྲི་ཀྲང་གཞོན་པ།
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དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་གཞོན་པ་དང་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ། ཞིང་ཆེན་དམར་

ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ། 

༢༠༠༧ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་

དང་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༡ ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་

སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ ༧ ནས་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་ཏང་གི་

སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱི།། 

༣. ལའོ་ཡུས་ལིན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༨ ལོའ་ིཟླ་ ༨ པར་སྐྱེས། 

ཧའེ་ནན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཡེའི་ནས་རེད། 

ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་ཡོན་ཚད་ལྡན། 

༡༩༧༦ ལོའ་ིཟླ་ ༩ པར་ལས་ཞུགས་བྱས། 

༡༩༨༤ ལོར་དམར་ཤོག་ནང་ལ་འཛུལ། 

༡༩༧༦ ལོར་ལས་ཞུགས་བྱས། ༡༩༧༦ ནས་  

༡༩༩༦ བར་སྔ་རྗེས་སུ་མཚོ་བྱང་ཁུལ་

ནོར་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ་དང་འགོ་གཙོ། ཞིང་ཆེན་

ནོར་སྲིད་ཐིང་གི་སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན། ༡༩༩༦ ནས་ ༢༠༠༥ བར་སྔ་

རྗེས་ཞིང་ཆེན་ནོར་སྲིད་ཐིང་གི་ཐིང་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་དཔལ་འབྱོར་

ཉོ་ཚོང་ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན། ༢༠༠༥ ནས་ ༢༠༡༠ བར་མཚོ་སྔོན་

ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་ཧྲིན་ཀྲང་གཞོན་པ། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམར་

ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གི་སྤྱི་ཁྱབ། 

༢༠༡༠ ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་ཞིང་

ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་ཧྲིན་ཀྲང་གཞོན་པ། ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༥ ནས་མཚོ་

སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་

རྒྱུན་ལས་ཧྲིན་ཀྲང་གཞོན་པ།།

༤. ཅིས་ཏིས་མཱ་ཅཱ།
དབྱིས་རིགས། ༡༩༦༡ ལོར་སྐྱེས། ཟི་ཁྲོན་

ཞིང་ཆེན་ལཱང་ཧྲན་ནས་རེད། ༡༩༨༤ 

ལོར་དམར་ཤོག་ནང་འཛུལ། ༡༩༨༢ ལོར་

ལས་ཀར་ཞུགས། ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་

གྲྭ་ཆེ་མོ་ནས་སློབ་མཐར་ཕྱིན། ༡༩༨༢ 

ནས་ ༡༩༩༡ བར་ལཱང་ཧྲན་ཁུལ་རིག་

༢༠༠༢/༢-༢༠༠༣/༡༡ བར་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ལན་གྲུ་གྲོང་ཁྱེར་ཨུ་

ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་། ཧྲི་ཀྲང་གཞོན་པ། (ཐིང་རིམ་པ) 

༢༠༠༣/༡༡-༢༠༠༦/༦ བར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། 

༢༠༠༦/༦-༢༠༠༦/༡༠ བར་བོད་རང་སོྐྱང་ལྗོངས་ཏང་ཨུའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་

ཡོན་དང་། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་གཙོ་འཛིན་གཞོན་པ། 

༢༠༠༦/༡༠-༢༠༠༦/༡༡ བར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུའི་དྲུང་ཆེ་

གཞོན་པ་དང་། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་གཙོ་འཛིན་གཞོན་པ། 

༢༠༠༦/༡༡-༢༠༡༠/༡༢ བར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུའི་དྲུང་ཆེ། 

རང་སྐྱོང་ལྗོངས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་གྱི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ་དང་། ཏང་

ཙུའི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ། བོད་ལྗོངས་སྲིད་འཛིན་སློབ་གླིང་གི་སློབ་གཙོ། 

༢༠༡༠/༡༢-༢༠༡༡/༡༡ བར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུའི་དྲུང་ཆེ་

གཞོན་པ་དང་། སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་དང་། རང་

སྐྱོང་ལྗོངས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་གྱི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ་དང། ཏང་ཙུའི་

དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་གཙོ།       

༢༠༡༡/༡༡-༢༠༡༢/༤ བར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུའི་དྲུང་ཆེ་

གཞོན་པ་དང་། སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་དང་། རང་

སྐྱོང་ལྗོངས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་གྱི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ་དང། ཏང་ཙུའི་

དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་གཙོ། 

༢༠༡༢/༤-༢༠༡༣/༣ བར་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་གྱི་འགོ་

གཙོ་གཞོན་པ་དང་། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་གཙོ། 

༢༠༡༣/༣ ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ། མཚོ་

སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཧྲིན་ཀྲང་གཞོན་པ། ཧྲིན་ཀྲང་ལས་ཚབ། ཀྲུང་གུང་

སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་རྗེས་སྣོན་ཨུ་ཡོན་བཅས་སོ།།

༢. ཝང་ཅན་ཅོན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༨ ལོར་སྐྱེས། ཧུའུ་པེ་ཞིང་

ཆེན་ཡན་རྫོང་ནས་རེད། ༡༩༨༤ ལོར་

དམར་ཤོག་ནང་ཞུགས། ༡༩༧༨ ལོར་ལས་

ཞུགས་བྱས།  དབུས་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་

རམས་འབྱམས་པའི་ཤེས་ཚད་ལྡན།

༡༩༧༨ ནས་ ༢༠༠༤ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་

ཆེན་དམར་ཤོག་རྩ་འཛུགས་པུའུ་ཡི ་

གཞུང་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་དང་འགན་འཛིན། ལས་

བྱེད་སྡེ་ཚན་གཉིས་པའི་འགན་འཛིན། རྩ་འཛུགས་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་

གཞོན་པ། མི་དོན་ཐིང་གི་ཐིང་ཀྲང་། 

༢༠༠༤ ནས་ ༢༠༠༧ བར་སྔ་རྗེས་སུ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་གི་
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གནས་སྒྱུ་རྩལ་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན་དང་ཚོགས་

གཙོ། ༡༩༩༡ ནས་ ༡༩༩༥ བར་ཟི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་རྩོམ་པ་པོ་མཐུན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། 

༡༩༩༥ ནས་ ༢༠༠༦ བར་སྔ་རྗེས་སུ་དབུས་རྩོམ་པ་པོ་མཐུན་ཚོགས་

ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའུ་ཡི་དྲུང་ཆེ་དང་མི་རིཌ་རོྩམ་རིག་དུས་དེབ་ཀྱི་རོྩམ་སྒྲིག་པ། 

༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༡༠ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་ཧྲིན་ཀྲང་

གཞོན་པ། ༢༠༡༠ ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་

དང་། དམར་ཤོག་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་།། 

༥. རྡོ་རྗེ་རབ་བརྟན། 
བོད་རིགས། ༡༩༥༦ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་

རྨ་ལྷོ་གཅན་ཚ་ནས་རེད། ༡༩༧༦ ལོར་

དམར་ཤོག་ནང་འཛུལ། ༡༩༧༧ ལོར་ལས་

ཞུགས་བྱས། དབུས་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་

རམས་འབྱམས་པའི་ཤེས་ཚད་ལྡན། 

༡༩༧༧ ནས་ ༡༩༩༠ བར་སྔ་རྗེས་སུ་ཞིང་

ཆེན་ཕྱུགས་ལས་ཐིང་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་དང་ཞིང་ཆེན་

སྣ་འཛོམས་ཚོང་ཁང་ཆེན་མོའ་ིསྤྱི་གཉེར། ཞིང་ཆེན་མི་རིགས་དཔལ་

འབོྱར་ཉོ་ཚོང་ཀུང་སིའི་སྤྱི་གཉེར་དང་ཀུང་སིའི་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༡༩༩༠ ནས་ ༡༩༩༦ བར་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་གྱི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ་དང་། 

དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ།

༡༩༩༦-༢༠༠༧ བར་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་

ཁུལ་དཔོན་ལས་ཚབ། ཁུལ་དཔོན། རྨ་ལྷོ་་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༠༧ ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་འཐབ་

ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་། ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་༢ ནས་དམར་

ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ།། 

༦. ཝང་ལིན་ཅོན། 
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༥ ལོར་སྐྱེས། ཅང་ཞིས་

ཞིང་ཆེན་ནན་ཁྲང་ནས་རེད། ༡༩༨༥ 

ལོར་དམར་ཤོག་ནང་འཛུལ། ༡༩༨༨ ལོར་

ལས་ཞུགས་བྱས། དབུས་སྲིད་ཁྲིམས་སློབ་

གྲྭ་ཆེ་མོ་ནས་སློབ་མཐར་ཕྱིན། 

༡༩༨༨ ནས་ ༡༩༩༤ བར་ཀོང་ཏུང་ཞིང་

ཆེན་ཧྲིན་ཀྲིན་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲིམས་ལུགས་

ཅུས་དང་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ལས་བྱེད་དང་། གྲོང་ཁྱེར་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་

གི་ཞིབ་དཔྱོད་པ། གཞུང་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ། 

༡༩༩༤ ནས་ ༢༠༠༧ བར་སྔ་རྗེས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་བཟོ་ཚོང་ཅུས་གཞུང་

ལས་ཁང་གི་ཁྲུའུ་དང་པོའ་ིའགན་འཛིན་གཞོན་པ་དང་སྡེ་ཚན་གཉིས་

ཀྱི་འགན་འཛིན། བཟོ་ཚོང་ཅུས་ཁེ་ལས་ཐོ་འགོད་ཅུས་ཀྱི་འགན་

འཛིན་གཞོན་པ་དང་འགན་འཛིན། 

༢༠༠༧ ནས་ ༢༠༡༢ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་ཧྲིན་ཀྲང་

གཞོན་པ། 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་དང་པོ་ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་

ལས་དང་སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ། དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་

རྩ་འཛུགས་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་།། 

༧. ཝང་ཞའོ་ཆིན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༥ ལོར་སྐྱེས། ཧྲན་ཞིས་

ཞིང་ཆེན་ལན་ཐེན་ནས་རེད། ༡༩༧༦ 

ལོར་དམར་ཤོག་ནང་འཛུལ། ༡༩༧༡ 

ལོར་ལས་ཞུགས་བྱས། དབུས་དམར་

ཤོག་སློབ་གྲྭའི་རམས་འབྱམས་པའི་

ཤེས་ཚད་ལྡན། 

༡༩༧༡ ནས་ ༡༩༩༥ བར་སྔ་རྗེས་སུ་

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་ཉོ་ཚོང་ཨུ་ལྷན་ཁེ་ལས་དོ་དམ་སྡེ་

ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་དང་ཕྱོགས་བསྡུས་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་

འཛིན་གཞོན་པ་དང་འགན་འཛིན། 

༡༩༩༥ ནས་ ༡༩༩༨ བར་ཞིང་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་ཉོ་ཚོང་ཨུ་ལྷན་གྱི་

འགན་འཛིན་གཞོན་པ། 

༡༩༩༨ ནས་ ༢༠༡༠ བར་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་

གཞོན་པ་དང་། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་

སྤྱི་ཁྱབ། 

༢༠༡༠ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་

དང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། ༢༠༡༡ 

ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་དྲུང་ཡིག་ཆེན་

མོ། གཞུང་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན།། 
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༨. སུའུ་ཉིང་།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༥ ལོར་སྐྱེས། ཧྲན་ཞིས་

ཞིང་ཆེན་ལིས་ཆན་ནས་རེད། ༡༩༧༥ 

ལོར་དམར་ཤོག་ནང་འཛུལ། ༡༩༧༠ ལོར་

ལས་ཞུགས་བྱས། དབུས་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་

རམས་འབྱམས་པའི་ཤེས་ཚད་ལྡན། 

༡༩༧༠ ནས་ ༡༩༩༥ བར་སྔ་རྗེས་སུ་ཟི་

ལིང་གྲོང་ཁྱེར་བཟོ་ལས་འགྲིམ་འགྲུལ་ཏང་ཨུད་རྩ་འཛུགས་སྡེ་ཚན་གྱི་

འགན་འཛིན་དང་། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ལྕི་བའི་བཟོ་ལས་ཅུས་ཀྱི་དྲུང་

ཆེ་གཞོན་པ་དང་ཅུས་ཀྲང་གཞོན་པ། མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་

དྲུང་ཆེ་ལས་རོགས། 

༡༩༩༥ ནས་ ༢༠༡༠ བར་སྔ་རྗེས་སུ་མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་

དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་། ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་རྩ་འཛུགས་པུའུ་ཡི་པུའུ་

ཀྲང་གཞོན་པ། ཞིང་ཆེན་འཆར་ལྡན་བུ་བཙའ་ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་

འཛིན། ཞིང་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་ཐིང་གི་ཐིང་ཀྲང་། 

༢༠༡༠ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་

དང་འཕྲོད་བསྟེན་ཐིང་གི་འགོ་གཙོ། 

༢༠༡༡ ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་སྤྱི་ཁྱབ་

བཟོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།།

༩. ཝུའུ་དབྱིས་ཏའེ།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༥ ལོར་སྐྱེས། ཧྲན་ཏུང་ཞིང་

ཆེན་ཀྲུའུ་ཁྲིན་ནས་རེད། ༡༩༧༦ ལོར་དམར་

ཤོག་ནང་འཛུལ། ༡༩༧༣ ལོར་ལས་ཞུགས་

བྱས། ཧྲི་ཅཱ་ཀྲང་མཐོ་རིམ་རྐང་དམག་བཀོད་

འདོམས་སློབ་གླིང་ནས་སློབ་མཐར་ཕྱིན། 

༡༩༧༣ ནས་ ༢༠༠༤ བར་ལན་ཀྲུའུ་དམག་

ཁུལ་གྱི་དམག་མི་དང་། ལན་ཀྲུའུ་དམག་ཁུལ་ཆབ་སྲིད་པུའུ་ཡི་མདའ་

དཔོན་གཞོན་པ་དང་མདའ་དཔོན་རིམ་པའི་དམག་དཔོན། ཧྲི་དཔོན་

རིམ་པའི་ཆབ་སྲིད་པུའུ་ཡི་ལས་བྱེད་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་

པ།

༢༠༠༤ ནས་ ༢༠༡༠ བར་ཤིན་ཅང་དམག་ཁུལ་རྐང་དམག་ཧྲི་ཤོག་༡༡ 

ཡི་དམག་ཤོག་དྲུང་ཆེ་དང་དཔུང་སྡེ་ ༢༡ ཡི་ཆབ་སྲིད་ཨུ་ཡོན་གཞོན་

པ་དང་། སྒྲིག་ཁྲིམས་ཞིབ་བཤེར་ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ།

༢༠༡༠ ནས་ ༢༠༡༢ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམག་ཁུལ་གྱི་ཆབ་སྲིད་

ཨུ་ཡོན་དང་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ། ༢༠༡༢ ནས་མཚོ་སྔོན་དམར་ཤོག་གི་

རྒྱུན་ལས་དང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམག་ཁུལ་གྱི་ཆབ་སྲིད་ཨུ་ཡོན་

དང་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།། 

༡༠. མའོ་ཞའོ་པིང་།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༥ ལོར་སྐྱེས། ཧུའུ་ནན་ཞིང་

ཆེན་ཁྲང་ཏའེ་ནས་རེད། ༡༩༨༤ ལོར་དམར་

ཤོག་ནང་འཛུལ། ༡༩༨༥ ལོར་ལས་ཞུགས་

བྱས། དབུས་ལྷོ་སློབ་གྲྭ་ཆེ་མོ་ནས་སློབ་

མཐར་ཕྱིན། ༡༩༨༥ ནས་ ༢༠༠༠ བར་ཀྲུང་

གོ་མདོག་ལྡན་ལྕགས་རིགས་བཟོ་ལས་སྤྱི་

ཁྱབ་ཀུང་སི་མཚོ་སྔོན་གཤའ་ལྕགས་རི་བོ་གཏེར་དོན་ཅུས་གློག་འདོན་

ས་ཚིགས་ཀྱི་འགན་འཛིན། གཤའ་ལྕགས་རི་བོ་གཏེར་དོན་ཅུས་ཀྱི་

འགོ་གཙོ་གཞོན་པ་དང་འགོ་གཙོ། ༢༠༠༠ ནས་ ༢༠༠༩ བར་མཚོ་སྔོན་

ཞིང་ཆེན་ནུབ་ཁུལ་གཏེར་ལས་རུ་ཁག་གི་ལས་འཛིན་དང་། དམར་

ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ། 

༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༢ ལོའ་ིཟླ་ ༥ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཟི་ལིང་གྲོང་

ཁྱེར་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་ཁྱབ། དམར་

ཤོག་དྲུང་ཆེ། ༢༠༡༢ ལོའ་ིཟླ་ ༥ ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་

གི་རྒྱུན་ལས་དང་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ།། 

༡༡. བསྟན་ཁོ།
བོད་རིགས། ༡༩༦༢ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་

མཚོ་ལྷོ་ཆབ་ཆ་རྫོང་ནས་རེད། ༡༩༨༨ ལོར་

དམར་ཤོག་ནང་འཛུལ། ༡༩༨༡ ལོར་ལས་

ཞུགས་བྱས། མཚོ་སྔོན་དམར་ཤོག་སློབ་

གྲྭའི་རམས་འབྱམས་པའི་ཤེས་ཚད་ལྡན།

༡༩༨༡ ནས་ ༢༠༠༠ བར་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་རྩི་

གོར་ཐང་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་རྫོང་དཔོན་གཞོན་པ། དྲུང་

ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྫོང་དཔོན། མང་ར་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་

པ་དང་རྫོང་དཔོན། 

༢༠༠༠ ནས་ ༢༠༡༠ བར་མཚོ་བྱང་ཁུལ་གྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་ཁུལ་

དཔོན་གཞོན་པ། ཁུལ་དཔོན། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༠ ནས་ ༢༠༡༢ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དམར་

ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ།

༢༠༡༢ ལོའ་ིཟླ་ ༥ ནས་ ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༢ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་

དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༢ ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་
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གཞོན་པ། ཞིང་ཆེན་ས་གནས་ཁྲལ་དོན་ཅུས་ཀྱི་འགོ་གཙོ། 

༢༠༠༢ ནས་ ༢༠༠༧ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ནོར་སྲིད་ཐིང་གི་འགོ་

གཙོ་དང་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ། ༢༠༠༧ ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་

གཞུང་གི་ཧྲིན་ཀྲང་གཞོན་པ། ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ ༧ ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་

ཆེན་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ་བཅས་སོ།།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམངས་འཐུས་ཀྱི་

ཚོགས་གཙོ།

ལའོ་ཧུས་ལིན།

ལོ་རྒྱུས་གོང་དུ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམར་

ཚོགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་བསྒྲིགས་ཡོད་པས་

དེར་གཟིགས།།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམངས་འཐུས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན་ ༧ །

༡. མའོ་ཏུང་ཧྲིན།
ཁ་ཆེ་རིགས། ༡༩༥༤ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་

སྔོན ་བཀའ་མ་ལོག་རྫོང ་ནས་རེད ། 

༡༩༧༦ ལོར་དམར་ཤོག་ནང་འཛུལ། 

༡༩༧༢ ལོར་ལས་ཞུགས་བྱས། དབུས་

ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་རམས་འབྱམས་པའི་

ཤེས་ཚད་ལྡན།

༡༩༧༢ ནས་ ༡༩༩༢ བར་སྔ་རྗེས་སུ་གུང་

གཞོན་སྡེ་ཚོགས་མཚོ་ཤར་ཁུལ་གྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་བ་ཡན་རྫོང་

གི་རྫོང་དཔོན་ལས་ཚབ། སེམས་ཉིད་རྫོང་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་

རྫོང་དཔོན།

༡༩༩༢ ནས་ ༡༩༩༥ བར་མཚོ་བྱང་ཁུལ་གྱི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ།

དང་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་།། 

༡༢. ཝང་ཞའོ།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༨ ལོར་སྐྱེས། ཧྲན་ཏུང་

ཞིང་ཆེན་ཙའོ་ཀྲང་ནས་རེད། ༡༩༨༧ ལོར་

དམར་ཤོག་ནང་འཛུལ། ༡༩༩༡ ལོར་ལས་

ཞུགས་བྱས། ཀྲུང་གོ་ཚན་རྩལ་སློབ་གྲྭ་ཆེ་

མོ་ནས་སློབ་མཐར་ཕྱིན། 

༡༩༩༡ ནས་ ༡༩༩༥ བར་ཧྲན་ཏུང་ཆིན་

ཏའོ་གྲོང་ཁྱེར་ཚན་རྩལ་མཐོ་གྲས་ལྡུམ་རའི་དོ་དམ་ཨུ་ལྷན་སྡེ་ཚན་གྱི་

པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་འགན་འཛིན་ལས་རོགས། 

༡༩༩༥ ནས་ ༢༠༠༠ བར་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཆིན་ཏའོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་

དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་དྲུང་ཆེ། གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་

ཆེན་གྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ། 

༢༠༠༠ ནས་ ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༥ བར་དབུས་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་

གཞོན་ནུ་ལས་དོན་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་པུའུ་ཀྲང་། རྒྱལ་

ཡོངས་གཞོན་ནུ་མནའ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན། ཧྲུའུ་ཅི་

ཁྲུའུ་ཡི་དྲུང་ཆེ་དང་། ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའུ་ཡི་རྒྱུན་ལས་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༣ ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་སྲིད་

གཞུང་གི་རྒྱུན་ལས་ཧྲིན་ཀྲང་གཞོན་པ།། 

༡༣. ཀྲང་ཀོང་རུང་།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༨ ལོར་སྐྱེས། ཉིང་ཞཱ་ཁ་

ཆེ་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཡུན་ཉིང་ནས་རེད། 

༡༩༧༦ ལོར་དམར་ཤོག་ནང་འཛུལ། ༡༩༧༨ 

ལོར་ལས་ཞུགས་བྱས། དབུས་ཏང་སློབ་ཀྱི་

མཐོ་སློབ་ཤེས་ཚད་ལྡན། 

༡༩༧༨ ནས་ ༡༩༩༡ བར་ཉིན་ཞཱ་ཁ་ཆེ་རང་

སྐྱོང་ལྗོངས་ཡུན་ཉིང་རྫོང་སློབ་གསོ་ཅུས་ཀྱི་དྲུང་ཡིག་དང་། རྫོང་གུང་

གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ། རྫོང་དམར་ཤོག་སྒྲིག་ཁྲིམས་

ཞིབ་བཤེར་ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ་དང་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༡༩༩༡ ནས་ ༢༠༠༢ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་

ཁང་གི་ཁྲུའུ་གཉིས་པའི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་དང་འགན་འཛིན། 

གཞུང་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་དང་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་
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༡༩༩༥ ནས་ ༢༠༠༧ སྔ་རྗེས་སུ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་དྲུང་

ཡིག་ཆེན་མོ་གཞོན་པ་དང་ཧྲིན་ཀྲང་ལས་རོཌ། ཧྲིན་ཀྲང་གཞོན་པ། 

༢༠༠༧ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་

དང་ཞིང་ཆེན་སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ། 

༢༠༡༡ ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་ཞིང་ཆེན་

དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། 

༢༠༡༣ ནས་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་བྱས།། 

༢. ཁྲིན་ཧུ།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༢ ལོར་སྐྱེས། ཀྲེ་ཅང་

ཞིང་ཆེན་ཉིང་པའོ་ནས་རེད། ༡༩༨༢ 

ལོར་དམར་ཤོག་ནང་འཛུལ། ༡༩༦༩ 

ལོར་ལས་ཞུགས་བྱས། མཐོ་སློབ་ཀྱི་

ཤེས་ཚད་ལྡན། 

༡༩༦༩ ནས་ ༡༩༨༤ བར་མཚོ་སྔོན་རྡོ་

སོལ་གཏེར་ཁའི་བཟོ་པ། མཚོ་སྔོན་

རླངས་འཁོར་བཟོ་གྲྭའི་བཟོ་བ་དང་གཞུང་ལས་ཁང་གི་དྲུང་ཡིག

༡༩༨༤ ནས་ ༢༠༠༤ བར་མཚོ་སྔོན་དམར་ཤོག་རྩ་འཛུགས་པུའུ་རྩ་

འཛུགས་ཁྲུའུ་ཡི་ཁྲུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་ཁྲུའུ་ཀྲང་། མཚོ་བྱང་ཁུལ་

དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ། ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་རྩ་འཛུགས་

པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་རྒྱུན་ལས་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ།

༢༠༠༤ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་

དང་། རྩ་འཛུགས་པུའུ་ཡི་རྒྱུན་ལས་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ། སྲིད་ཁྲིམས་

ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ། དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་དང་གཞུང་ལས་ཁང་གི་འགན་

འཛིན། 

༢༠༡༡ ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་བྱས། 

༣. སྟག་འབུམ་ཐར།
བོད་རིགས། ༡༩༥༦ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་

སྔོན་མཚོ་ལྷོ ་ཆབ་ཆ་རྫོང་ནས་རེད། 

༡༩༨༠ ལོ་དམར་ཤོག་ནང་འཛུལ། ༡༩༧༦ 

ལོར་ལས་ཞུགས་བྱས། མཚོ་སྔོན་མི་

རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེ་མོ་ནས་སློབ་མཐར་

ཕྱིན། དབུས་དམར་ཤོག་སློབ་གྲྭའི་

རམས་འབྱམས་པའི་ཤེས་ཚད་ལྡན། 

༡༩༧༦ ནས་ ༡༩༩༢ བར་སྔ་རྗེས་སུ་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་སློབ་གྲྭའི་

དགེ་རྒན་དང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་

གཞོན་པ། ཁུལ་དཔལ་འབྱོར་ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན། ཁྲི་ཀ་རྫོང་གི་

དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྫོང་དཔོན། 

༡༩༩༢ ནས་ ༢༠༠༡ བར་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་

གྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་དྲུང་ཆེ། མགོ་ལོག་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་

ཆེ་གཞོན་པ་དང་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ། ཁུལ་དཔོན། མགོ་ལོག་ཁུལ་

དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༠༡ ལོར་ཧྲིན་ཀྲང་ལས་རོགས་དང་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་གཞོན་པ། 

༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༡༣ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་ཧྲིན་ཀྲང་

གཞོན་པ། ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་དང་པོ་ནས་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་

བྱས།། 

༤. དབང་མོ།
སོག་རིགས། ༡༩༥༣ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་

རྨ་ལྷོ་ཡུལ་རྒན་ནས་རེད། ༡༩༧༡ ལོར་

ལས་ཞུགས་བྱས། འབྲིང་རིམ་ཆེད་ལས་

སློབ་གྲྭའི་ཤེས་ཚད་ལྡན། 

༡༩༧༡ ནས་ ༡༩༨༠ བར་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་ཡུལ་

རྒན་རྫོང་དུ་ངལ་རྩོལ་བྱས། ༡༩༨༠ ནས་ 

༡༩༨༤ བར་ཡུན་རྒན་རྫོང་རླུང་འཕྲིན་ས་

ཚིགས་ཀྱི་ལས་བྱེད། 

༡༩༨༤ ནས་ ༡༩༨༧ བར་ཡུལ་རྒན་རྫོང་བུད་མེད་ཚོགས་པའི་ཚོགས་

གཞོན། 

༡༩༨༧ ནས་ ༡༩༩༣ བར་ཡུལ་རྒན་རྫོང་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་

གཞོན། 

༡༩༩༣ ནས་ ༡༩༩༦ བར་ཡུལ་རྒན་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན་གཞོན་པ། 

༡༩༩༨ ནས་ ༡༩༩༩ བར་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།

༡༩༩༩ ནས་ ༢༠༠༨ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བུད་མེད་མཉམ་འབྲེལ་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན། 

༢༠༠༨ ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་བྱས།།

༥. ཚའོ་ཝུན་ཧུའུ།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༤ ལོར་སྐྱེས། ཧྲན་ཞིས་ཞིང་

ཆེན་ཞིན་ཕིན་ནས་རེད། ༡༩༧༥ ལོར་ལས་

ཞུགས་བྱས། འབུམ་རམས་པའི་ཤེས་ཚད་

ལྡན།

༡༩༨༢  བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་འཆར་

གཞི་ཨུ་ལྷན་གྱི་ལས་བྱེད། ཁྲུའུ་ཀྲང་གཞོན་
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པ་དང་ཁྲུའུ་ཀྲང་། 

༡༩༩༢ ནས་ ༡༩༩༤ བར་གོར་མོ་དཔལ་འབྱོར་གསར་སྤེལ་ས་ཁུལ་གྱི་

འགན་འཛིན་གཞོན་པ། 

༡༩༩༤ ནས་ ༡༩༩༥ བར་མཚོ་སྔོན་དཔལ་འབྱོར་ལམ་ལུགས་བསྒྱུར་

བཅོས་ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ། 

༡༩༩༥ ནས་ ༢༠༠༠ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་

ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་དང་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་གཞོན་པ། 

༢༠༠༠ ནས་ ༢༠༠༧ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཚན་རྩལ་ཐིང་གི་ཐིང་

ཀྲང་དང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༠༧ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གོང་འཕེལ་དང་བསྒྱུར་

བཅོས་ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན།  

༢༠༡༡ ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་བྱས།། 

༦. མཱ་ཝུས། 
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༡ ལོར་སྐྱེས། ཧུ་པའེ་ཞིང་

ཆེན་ཞིན་ཐའེ་ནས་རེད། མཐོ་སློབ་ཀྱི་

ཤེས་ཚད་ལྡན། 

དམར་ཤོག་གི་ཚོགས་མི། སྔ་རྗེས་གུང་

གཞོན་སྡེ་ཚོགས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ན་

གཞོན་ཁེ་ཕན་སྲུང་སྐྱོང་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་

གཞོན་པ་དང་རྩ་འཛུགས་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ། 

ཡུལ་ཤུལ་རྫ་སྟོད་རྫོང་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་ཁྲི་འདུ་རྫོང་གི་དམར་

ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་དྲུང་ཆེ། ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་

རྒྱུན་ལས་དང་རྩ་འཛུགས་པུའུ་ཀྲང་། དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་

ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ། ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་སོགས་བྱས།

༢༠༠༢ ནས་ ༢༠༠༤ བར་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་

དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ། 

༢༠༠༤ ནས་ ༢༠༡༣ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་རྩ་འཛུགས་

པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་མི་དོན་ཐིང་གི་ཐིང་ཀྲང་། རྩ་འཛུགས་

པུའུ་ཡི་རྒྱུན་ལས་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ། ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་དང་པོ་ནས་མཚོ་

སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་བྱས།། 

༧. ཚོའོ་ཧུང་། 
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༥ ལོར་སྐྱེས། ཧུ་པེ་ཞིང་

ཆེན་ཀྲང་ཅཱ་ཁུའུ་ནས་རེད། ༡༩༨༤ ལོར་

དམར་ཤོག་ནང་འཛུལ། ༡༩༧༤ ལོར་ལས་

ཞུགས་བྱས། དབུས་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་

རམས་འབྱམས་པའི་ཤེས་ཚད་ལྡན།

༢༠༡༠ ནས་ ༢༠༡༣ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་

ཆེན་ཆུ་བེད་ཐིང་གི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ་དང་ཐིང་ཀྲང་། ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་

དང་པོ་ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་

འགོ་གཙོ།

ཧོ་ཕིན།

ལོ་རྒྱུས་གོང་དུ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམར་

ཚོགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་བསྒྲིགས་ཡོད་པས་དེར་

གཟིགས།།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་

འགོ་གཙོ་གཞོན་པ་ ༩ །

        ༡. ཝང་ཞའོ།                ༢. ལའོ་ཡུས་ལིན།

འགོ་གཙོ་གཞོན་པ་འདི་གཉིས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གོང་དུ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་

དམར་ཤོག་གི་ཁོངས་སུ་བསྒྲིགས་ཡོད་པས་དེར་གཟིགས།
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༣. ཀའོ་ཡུན་ལུང་།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༨ ལོར་སྐྱེས། ཧྲན་ཏུང་ཞིང་

ཆེན་ལའེ་ཝུའུ་ནས་རེད། ༡༩༨༥ ལོར་ལས་

ཞུགས་བྱས། དམངས་གཙོ་རྒྱལ་འཛུགས་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི། ཆིན་ཧྭ་སློབ་གྲྭ་

ཆེན་མོ་ནས་སློབ་མཐར་ཕྱིན། འབུམ་

རམས་པའི་ཤེས་ཚད་ལྡན།

༡༩༨༥ ནས་ ༡༩༨༩ བར་ཆིན་ཏའོ་རྫས་

འགྱུར་བཟོ་ལས་སློབ་གླིང་གི་དགེ་རྒན་དང་ཆིན་ཧྭ་ཡི་འབུམ་རམས་

པའི་སློབ་མ། 

༡༩༨༩ ནས་ ༢༠༠༢ བར་སྔ་རྗེས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱུ་ཆ་དང་རྒྱུ་ཆས་མ་

འཇོག་ཀུང་སིའི་བཟོ་འགོད་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གསར་སྤེལ་དངུལ་

ཁང་གི་སྡེ་ཚན་འགའ་ཞིག་གི་འགན་འཛིན། 

༢༠༠༢ ནས་ ༢༠༠༧ བར་ཀོང་ཞིས་ཞིང་ཆེན་པའེ་སི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྤྱི་

ཁྱབ་གཞོན་པ།

༢༠༠༧ ལོར་ཀོང་ཞིས་དམངས་གཙོ་རྒྱལ་འཛུགས་པའི་ཚོགས་གཙོ། 

༢༠༠༧ ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ། 

༢༠༠༩ ནས་མཚོ་སྔོན་དམངས་གཙོ་རྒྱལ་འཛུགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་

གཙོ་གཅིག་ལྕོགས་བྱས།། 

༤. ཞིན་གའོ་པིང་།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༥ ལོར་སྐྱེས། ཧུས་ལུང་ཅང་

ཞིང་ཆེན་ཧྥང་ཀྲིན་ནས་རེད། ༡༩༨༥ ལོར་

དམར་ཤོག་ནང་འཛུལ། ༡༩༨༦ ལོར་ལས་

ཞུགས་བྱས། ཧྲིན་དབྱང་སྨན་རྫས་སློབ་

གླིང་ནས་སློབ་མཐར་ཕྱིན། དབུས་དམར་

ཤོག་སློབ་གྲྭའི་རམས་འབྱམས་པའི་ཤེས་

ཚད་ལྡན། 

༡༩༨༦ ནས་ ༡༩༩༣ བར་རྒྱལ་ཁབ་སྨན་དང་སྨན་བཅོས་ཚགས་པར་

ཁང་དང་རྒྱལ་ཁབ་སྨན་དང་སྨན་བཅོས་དོ་དམ་ཅུས་ཀྱི་ལས་བྱེད། 

༡༩༩༣ ནས་ ༢༠༠༣ བར་རྒྱལ་ཁབ་དཔལ་འབྱོར་ཉོ་ཚོང་ཨུ་ལྷན་སྡེ་

ཚན་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་དང་འགན་འཛིན། 

༢༠༠༣ ནས་ ༢༠༡༠ བར་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་དང་བསྒྱུར་བཅོས་ཨུ་

ལྷན་ཐོན་ལས་སྲིད་ཇུས་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ། རྒྱལ་ཁབ་

བཟོ་ལས་དང་བརྡ་འཕྲིན་པུའུ་ཡི་ཚན་པའི་འགན་འཛིན།

   ༢༠༡༠ ནས་ ༢༠༡༣ བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་

དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༧ ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ། 

མཚོ་ནུབ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་བྱས། 

༥. མཱ་ཧྲོན་ཆིན།
ཁ་ཆེ་རིགས། ༡༩༦༣ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་

སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཟི་ལིང་ནས་རེད། ༡༩༨༤ 

ལོར་དམར་ཤོག་ནང་འཛུལ། ༡༩༨༣ 

ལོར་ལས་ཞུགས་བྱས། མཚོ་སྔོན་མི་

རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེ་མོ་ནས་སློབ་མཐར་

ཕྱིན། དབུས་དམར་ཤོག་སློབ་གྲྭའི་རམས་

འབྱམས་པའི་ཤེས་ཚད་ལྡན།

༡༩༨༣ ནས་ ༡༩༨༩ བར་མཚོ་བྱང་ཁུལ་སེམས་ཉིད་རྫོང་ཆིན་ཧྲི་ཅའེ་

གྲོང་རྡལ་གྱི་ལས་བྱེད་དང་གྲོང་རྡལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༡༩༨༩ ནས་ ༡༩༩༧ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སློབ་གསོ་ཐིང་ཆབ་

སྲིད་ཁྲུའུ་ཡི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་དང་མཐོ་སློབ་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་

འཛིན། མི་དོན་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སློབ་

གསོ་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།  

༡༩༩༧ ནས་ ༢༠༠༢ བར་མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་གི་

དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གི་རྒྱུན་ལས་སྤྱི་ཁྱབ་

གཞོན་པ། 

༢༠༠༢ ནས་ ༢༠༠༨ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་

ས་ཞིང་ཐོན་ཁུངས་ཐིང་གི་འགོ་གཙོ་དང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༠༨ ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་འགོ་གཙོ་ཀྲང་གཞོན་

པ་བྱས།། 

༦. ཀྲང་ཅན་མེན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༤ ལོར་སྐྱེས། ཧུ་པའེ་

ཞིང་ཆེན་ལན་རྫོང་ནས་རེད། ༡༩༩༥ 

ལོར་དམར་ཤོག་ནང་འཛུལ། ༡༩༨༥ 

ལོར་ལས་ཞུགས་བྱས། ཐེ་ཡན་བཟོ་ལས་

སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ནས་སློབ་མཐར་ཕྱིན། 

རམས་འབྱམས་པའི་ཤེས་ཚད་ལྡན། 

༡༩༨༥ ནས་ ༡༩༩༠ བར་ཐེ་ཡན་བཟོ་

ལས་སློབ་གྲྭ་ཆེ་མོའ་ིཉམས་ཞིབ་པ། 

༡༩༩༠ ནས་ ༢༠༠༠ བར་སྔ་རྗེས་སུ་དབུས་རྡོ་སོལ་པུའུ་ཐེ་ཡན་འཆར་
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འགོད་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་འགན་འཛིན་ལས་

རོགས། འགན་འཛིན་གཞོན་པ། འགན་འཛིན་སོགས་བྱས། 

༢༠༠༠ ནས་ ༢༠༠༨ བར་ཧྲན་ཞིས་ཞིང་ཆེན་འཛུགས་སྐྲུན་ཐིང་གི་ཐིང་

ཀྲང་དང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་དྲུང་ཡིག་

ཆེན་མོ་དང་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ། ཞིང་

ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ། 

༢༠༡༠ ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ་

བྱས།། 

༧. ལི་ཀྲི་ཆའང་།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༣ ལོར་སྐྱེས། ཧྲན་ཏུང་

ཞིང་ཆེན་ཅན་ཁྲིན་ནས་རེད། ༡༩༨༦ 

ལོར་དམར་ཤོག་ནང་འཛུལ། ༡༩༨༤ 

ལོར་ལས་ཞུགས་བྱས། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆབ་

སྲིད་སློབ་གླིང་ནས་སློབ་མཐར་ཕྱིན། 

རམས་འབྱམས་པའི་ཤེས་ཚད་ལྡན། 

༡༩༨༤ ནས་ ༡༩༨༥ བར་དབུས་སྤྱི་

བདེ་པུའུ་ཕྱི་དོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད། ༡༩༨༥ ནས་ ༡༩༩༩ བར་སྤྱི་

བདེ་པུའུ་ཕྱི་དོན་ལས་ཁུངས་ཡོ་རོབ་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་

པ། ཡུ་རོབ་དང་ཨ་རི་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་དང་འགན་

འཛིན། སྤྱི་བདེ་པུའུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་འབྲེལ་གཏུག་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་

སོགས་བྱས། (༩༡ ནས་ ༩༢ བར་དབྱིན་ལན་དུ་གཞུང་འབྲེལ་སློབ་སྦྱོང་བསྐྱོད)

༡༩༩༩ ནས་ ༢༠༠༥ བར་སྤྱི་བདེ་པུའུ་ཕྱི་དོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ་

གཞོན་པ་དང་འགོ་གཙོ། 

༢༠༠༥ ནས་ ༢༠༡༢ ལོའ་ིཟླ་ ༦ བར་དབུས་སྤྱི་བདེ་པུའུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་

མཉམ་ལས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ། ༢༠༡༢ ལོའ་ིཟླ་༦ ནས་མཚོ་སྔོན་

ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ་དང་སྤྱི་བདེ་ཐིང་གི་འགོ་

གཙོ་བྱས།། 

༨. ཡན་ཅིན་ཧའེ།
བོད་རིགས། ༡༩༦༢ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་

མཚོ་ཤར་བཀའ་མ་ལོག་ནས་རེད། ༡༩༨༣ 

ལོར་དམར་ཤོག་ནང་འཛུལ། ༡༩༨༢ ལོར་

ལས་ཞུགས་བྱས། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་

གྲྭ་ཆེ་མོ་ནས་སློབ་མཐར་ཕྱིན། མཐོ་སློབ་ཀྱི་

ཤེས་ཚད་ལྡན།

༡༩༨༢ ནས་ ༡༩༩༠ བར་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་མི་རིགས་དགེ་འོས་སློབ་གྲྭའི་དགེ་

རྒན་དང་ཁུལ་སློབ་གསོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད། 

༡༩༩༠ ནས་ ༡༩༩༨ བར་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གཞུང་ལས་ཁང་གི་

འགན་འཛིན་གཞོན་པ་དང་། འགན་འཛིན། དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་གཞོན་

པ། ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ། གཞུང་ལས་

ཁང་གི་འགན་འཛིན་སོགས་བྱས། 

༡༩༩༨ ནས་ ༢༠༠༥ བར་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་

པ། 

༢༠༠༥ ནས་ ༢༠༠༨ བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་བྱང་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་

ཆེ་གཞོན་པ་དང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན། 

༢༠༠༨ ནས་མཚོ་བྱང་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་དང་པོ་ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་འགོ་

གཙོ་གཞོན་པ་བྱས།། 

༩. ཁྲིན་ལིས་ཧྭ།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༥ ལོར་སྐྱེས། ཧུ་ནན་

ཞིང་ཆེན་གུའུ་ཧྲི་རྫོང་ནས་རེད། ༡༩༨༩ 

ལོར་དམར་ཤོག་ནང་འཛུལ། ༡༩༨༤ ལོར་

ལས་ཞུགས་བྱས། ལེའོ་ཉིང་ནོར་སྲིད་

དཔལ་འབོྱར་སློབ་གླིང་ནས་སློབ་མཐར་

ཕྱིན། དབུས་དམར་ཤོག་སློབ་གྲྭའི་རམས་

འབྱམས་པའི་ཤེས་ཚད་ལྡན། 

༡༩༨༤ ནས་ ༢༠༠༠ བར་སྔ་རྗེས་སུ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ནོར་སྲིད་ཐིང་

ཁེ་ལས་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་པ་དང་རྒྱལ་བུན་སྡེ་ཚན་གྱི་སྤྱི་གཉེར། 

སྔོན་རྩིས་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ། རིག་སློབ་སྲིད་འཛིན་སྡེ་

ཚན་གྱི་འགོ་གཙོ། ཁྲིམས་སྲོལ་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་སོགས་བྱས། 

༢༠༠༠ ནས་ ༢༠༠༥ བར་མཚོ་སྔོན་ས་གནས་ཁྲལ་དོན་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ་དང་། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་

གཞོན་པ། 

༢༠༠༥ ནས་ ༢༠༡༣ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ནོར་སྲིད་ཐིང་གི་ཐིང་

ཀྲང་གཞོན་པ་དང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ། དམར་ཤོག་གི་དྲུང་

ཆེ་དང་ཐིང་ཀྲང། ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་དང་པོ་ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་

སྲིད་གཞུང་གི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ་བཅས་སོ།། 
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མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཚོགས་གཙོ།

རིན་ཆེན་རྒྱལ། 
བོད་རིགས། ༡༩༥༤ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་

མཚོ་ལྷོ་ཆབ་ཆ་ནས་རེད། ༡༩༧༥ ལོར་

དམར་ཤོག་ནང་འཛུལ། ༡༩༧༢ ལོར་

ལས་ཞུགས་བྱས། དབུས་དམར་ཤོག་

སློབ་གྲྭའི་མཐོ་སློབ་ཀྱི་ཤེས་ཚད་ལྡན།

༡༩༧༢ ནས་ ༡༩༨༥ བར་མཚོ་ལྷོ་ཆབ་

ཆ་རྫོང་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་

ཆེ་དང་ཅང་ཞི་ཀུ་ཤང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། རྫོང་དམར་ཤོག་དྲིལ་

བསྒྲགས་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ། 

༡༩༨༥ ནས་ ༡༩༩༦ བར་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ་

གཞོན་པ་དང་རྩི་གོར་ཐང་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། མཚོ་བྱང་ཁུལ་

དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ། 

༡༩༩༦ ནས་ ༢༠༠༢ བར་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་

དང་ཁུལ་དཔོན། དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༠༢ ནས་ ༢༠༡༢ བར་སྔ་རྗེས་སུ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་

གི་རྒྱུན་ལས་དང་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་། སྒྲིག་

ཁྲིམས་ཞིབ་བཤེར་ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ། ༢༠༡༢ ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་

སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་བྱས།། 

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན་ ༡༠ །

༡. ཁྲིན་ཙི་ཆན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༢ ལོར་སྐྱེས། ཀན་སུའུ་

ཞིང་ཆེན་ཅིན་ཐའེ་ནས་རེད། 

༡༩༦༩ ལོར་ལས་ཞུགས་བྱས། ༡༩༧༠ ལོར་

དམར་ཤོག་ནང་འཛུལ། རམས་འབྱམས་

པའི་ཤེས་ཚད་ལྡན། 

༡༩༦༩ ནས་ ༡༩༧༩ བར་སྔ་རྗེས་སུ་

བཅིངས་འགྲོལ་དམག་ཧྲི་ཤོག་གཉིས་པ་མདའ་ཤོག་བཞི་པ། རྐང་

དམག་ཧྲི་ཤོག་ ༢༠ མདའ་ཤོག་ ༥༩ ཡི་དམག་མི་དང་། དམག་སྒར་གྱི་

གཉེར། ཇུས་བཀོད་པ། 

༡༩༧༩ ནས་ ༡༩༩༩ བར་སྔ་རྗེས་སུ་མཚོ་སྔོན་བྱིས་པའི་སྨན་ཁང་གི་

སྤྱི་གཉེར་ཁང་གི་འགོ་ཁྲིད་དང་། བྱིས་པའི་སྨན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་

གཞོན་པ་དང་འགན་འཛིན། མཚོ་སྔོན་གསོ་རིག་སློབ་གླིང་ཁོངས་

གཏོགས་སྨན་ཁང་གི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ། མཚོ་སྔོན་གསོ་རིག་སློབ་

གླིང་གི་འགན་འཛིན་དང་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ། 

༡༩༩༩ ནས་ ༢༠༠༨ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་ཐིང་གི་

འགོ་གཙོ་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ཐིང་གི་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༠༨ ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་གྱི་ཚོགས་གཞོན།།

༢. པའོ་དབྱིས་ཀྲི།
ཧོར་རིགས། ༡༩༥༡ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་

སྔོན་མཚོ་ཤར་བཀའ་མ་ལོག་རྫོང་ནས་

རེད། ༡༩༧༠ ལོར་ལས་ཞུགས་བྱས། མཐོ་

སློབ་ཀྱི་ཤེས་ཚད་ལྡན། 

དམངས་གཙོའི་མནའ་འབྲེལ་ཚོགས་

པའི་ཚོགས་མི་དང་རྒྱ་ནག་རྩོམ་པ་པོ་

མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི། 

༡༩༧༠ ནས་ ༡༩༩༧ བར་སྔ་རྗེས་སུ་མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་

གྲོས་ཀྱི་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་གཞོན་པ། ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ། དམངས་

གཙོ་མནའ་འབྲེལ་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཚོགས་གཙོ། 

༡༩༩༧ ནས་ ༢༠༠༣ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་

གཞུང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་གཞོན་པ་དང་། དམངས་གཙོ་མནའ་འབྲེལ་ཚོགས་

པ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཚོགས་གཞོན་དང་ཚོགས་གཙོ། 

༢༠༠༣ ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་དང་། 

དམངས་གཙོ་མནའ་འབྲེལ་ཚོགས་པ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཚོགས་

གཙོ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཧོར་རིགས་ཉམས་ཞིབ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་

གཙོ།། 

༣. རིན་ཆེན་དབང་རྒྱལ།
བོད་རིགས། ༡༩༥༢ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་

མཚོ་ལྷོ་ཆབ་ཆ་རྫོང་ནས་རེད། ༡༩༥༣ 

ལོར་སྤྲུལ་སྐུར་ངོས་འཛིན་བྱས། མཐོ་

སློབ་ཀྱི་ཤེས་ཚད་ལྡན། སྔ་རྗེས་སུ་མཚོ་

སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཆབ་ཆ་རྫོང་

སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་དང། མཚོ་

ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་
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གཞོན་པ། ཁུལ་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་

སོགས་བྱས། 

༡༩༩༡ ནས་ ༡༩༩༥ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་

ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། 

༡༩༩༥ ནས་ ༢༠༠༣ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་

ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། 

༢༠༠༣ ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། མཚོ་སྔོན་

ཞིང་ཆེན་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་མཚན་འཛིན་ཚོགས་གཙོ།  

རྒྱལ་ཡོངས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་མིང་བཏགས་ལས་དོན་སློབ་སྟོན་

ཨུ་ལྷན་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་སོགས་བྱས།།

༤. ལའོ་ཁྲའོ་དབྱང་།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༥ ལོར་སྐྱེས། ཟི་ཁྲོན་

ཞིང་ཆེན་ཧུང་ཡཱ་ནས་རེད། ༡༩༩༥ ལོར་

དམར་ཤོག་ནང་འཛུལ། ༡༩༧༥ ལོར་

ལས་ཞུགས་བྱས། ཞིས་ཨན་གཏེར་ལས་

སློབ་གླིང་ནས་སློབ་མཐར་ཕྱིན། མཐོ་

སློབ་ཀྱི་ཤེས་ཚད་ལྡན། 

༡༩༧༥ ནས་ ༡༩༨༩ བར་སྔ་རྗེས་སུ་མགོ་

ལོག་ཁུལ་དམར་ཤོག་གཞུང་ལས་ཁང་གི་ཡིག་སྐྱེལ་དང་། ཞིས་ཨན་

གཏེར་ལས་སློབ་གླིང་གི་སློབ་མ། མཚོ་སྔོན་སོལ་གློག་ས་གཤིས་རུ་

ཆེན་ ༡༣༢ ཡི་དགེ་རྒན་དང་ཁའོ་ཀྲང་། 

༡༩༨༩ ནས་ ༢༠༠༨ བར་སྔ་རྗེས་སུ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་འཆར་གཞི་

ཨུ་ལྷན་གྱི་སྡེ་ཚན་འགའི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་དང་འགན་འཛིན། 

མཚོ་ནུབ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་

གཞོན་དང་མཚོ་བྱང་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། ༢༠༡༡ ནས་མཚོ་

སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་བྱས།། 

༥. མཱ་ཀྲི་ཝུས།
མན་ཇུ་རིགས། ༡༩༥༢ ལོར་སྐྱེས། ཅིས་

ལིན་ཞིང་ཆེན་ཧེ་ཏའེ་ནས་རེད། ཀྲུང་

གོ་གོ་མིང་ཏང་གསར་བརྗེ་ཨུ་ལྷན་གྱི་

ཁོངས་མི་དང་། དམར་ཤོག་ཚོགས་མི། 

༡༩༧༡ ལོར་ལས་ཞུགས་བྱས། མཐོ་སློབ་

ཀྱི་ཤེས་ཚད་ལྡན། 

༡༩༧༡ ནས་ ༡༩༩༡ བར་ཟི་ལིང་ལྕགས་

ལམ་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མེ་འཁོར་འབྲེལ་མཐུད་པ་དང་ཁ་ལོ་བ། 

མི་དོན་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་དང་འགན་འཛིན།

༡༩༩༡ ནས་ ༢༠༠༢ བར་སྔ་རྗེས་སུ་ཟི་ལིང་ལྕགས་ལམ་ཡན་ལག་ལས་

ཁུངས་དཔལ་འབྱོར་ལག་རྩལ་གསར་སྤེལ་སྤྱི་ཁྱབ་ཀུང་སིའི་སྤྱི་གཉེར། 

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཀྲུང་གོ་གོ་མིང་ཏང་གསར་བརྗེ་ཨུ་ལྷན་ཚོགས་

གཞོན། ༢༠༠༢ ནས་ ༢༠༠༨ བར་ཀྲུང་གོ་གོ་མིང་ཏང་གསར་བརྗེ་ཨུ་

ལྷན་ཚོགས་གཙོ་དང་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས། 

༢༠༠༨ ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོཌ་གཞོན་དང་མཚོ་

སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཀྲུང་གོ་གོ་མིང་ཏང་གསར་བརྗེ་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཚོཌ་གཙོ།། 

༦. མཱ་ཁྲང་ཆིན།
ཏུང་ཞང་རིགས། ༡༩༣༦ ལོར་སྐྱེས། 

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཏུང་ཞང་ནས་རེད། 

དེ་སྔོན་སྔ་རྗེས་སུ་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་པེ་

ཀན་ཁ་ཆེ་ལྷ་ཁང་དང་ནན་ཀན་ཁ་ཆེ་

ལྷ་ཁང་གི་ཆོས་དཔོན། ཟི་ལིང་གྲོང་

ཁྱེར་གྲོང་ཤར་ཆུས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་

གཞོན། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དབྱི་སི་ལམ་

ཆོས་ལུགས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། 

༢༠༠༢ ནས་ ༢༠༠༨ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་

གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། 

༢༠༠༩ ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་དང། 

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དབྱི་སི་ལམ་ཆོས་ལུགས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

གཙོ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དབྱི་སི་ལམ་ཆོས་ལུགས་སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱི་

གཞོན་པ། རྒྱ་ནག་ཆོས་ལུགས་ཞི་བདེ་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཨུ་ཡོན། རྒྱ་ནག་དབྱི་

སི་ལམ་ཆོས་ལུགས་མཐུན་ཚོགས་དབྱི་སི་ལམ་བྱ་གཞག་སློབ་སྟོན་ཨུ་

ལྷན་གྱི་ཨུ་ཡོན་བཅས།། 

༧. ལི་ཞན་ཧྲིན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༦ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་ཞིང་

ཆེན་སྐུ་འབུམ་ནས་རེད། ༡༩༧༩ ལོར་དམར་

ཤོག་ནང་འཛུལ། ༡༩༧༥ ལོར་ལས་ཞུགས་

བྱས། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེ་མོ་ནས་

མཐར་ཕྱིན། མཐོ་སློབ་ཀྱི་ཤེས་ཚད་ལྡན།

༡༩༧༥ ནས་ ༡༩༨༣ བར་དགེ་རྒན་དང་མཚོ་

ལྷོ་ཁུལ་ཚོང་ལས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཡིག 

༡༩༨༣ ནས་ ༡༩༨༨ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཚོང་ལས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
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འགོ་གཙོ་གཞོན་པ། 

༡༩༨༨ ནས་ ༡༩༩༩ བར་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་རྩི་གོར་ཐང་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་

རྒྱུན་ལས་དང་རྫོང་དཔོན་གཞོན་པ། རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། ཁུལ་

སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ། 

༡༩༩༩ ནས་ ༢༠༠༤ བར་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

འགོ་གཙོ། 

༢༠༠༤ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་

དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༡ ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་དང་རྨ་ལྷོ་

ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༣ ནས་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 

༨. ཀྲང་ཧྲུའུ་ཁྲིན།
སོག་རིགས། ༡༩༥༧ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་

ཞིང་ཆེན་སེམས་ཉིད་ནས་རེད། ༡༩༨༤ 

ལོར་དམར་ཤོག་ནང་འཛུལ། ༡༩༧༨ ལོར་

ལས་ཞུགས་བྱས། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་

སློབ་གླིང་ནས་སློབ་མཐར་ཕྱིན། རམས་

འབྱམས་པའི་ཤེས་ཚད་ལྡན།

༡༩༧༨ ནས་ ༡༩༩༠ བར་སློབ་གླིང་དེའི་དགེ་རྒན་དང་ཞིང་ཆེན་ཚན་

རྩལ་ཨུ་ལྷན་གྱི་ལས་བྱེད། 

༡༩༩༠ ནས་ ༡༩༩༨ བར་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་ཡུལ་རྒན་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན་

གཞོན་པ་དང་། ཁུལ་ཚན་རྩལ་ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ། རྨ་

ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་

རྒྱུན་ལས། 

༡༩༩༥ ནས་ ༢༠༠༥ བར་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་

པ་དང་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ། ཁུལ་དཔོན། 

༢༠༠༥ ནས་ ༢༠༡༣ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གོང་འཕེལ་དང་བསྒྱུར་

བཅོས་ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་དང་། དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ་

དང་འགན་འཛིན། 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་དང་པོ་ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་

གཞོན།། 

༩. ཅིས་རིན་ཧྥུན། 
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༥ ལོར་སྐྱེས། ༡༩༧༧ ནས་དམར་

ཤོག་ནང་ཞུགས། ༡༩༧༠ ལོར་ལས་ཞུགས་བྱས། 

ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་སློབ་གྲྭའི་རམས་འབྱམས་

པའི་ཤེས་ཚད་ལྡན།

༡༩༨༧ ནས་ ༡༩༨༨ བར་མཚོ་སྔོན་འཛུགས་སྐྲུན་

ཐིང་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ། 

༡༩༨༨ ནས་ ༡༩༩༡ བར་མཚོ་སྔོན་ཨར་ལས་བཟོ་ཚོཌ་ཀྱི་ཚོཌ་གཙོ། 

༡༩༩༡ ནས་ ༡༩༩༧ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་འཛུགས་སྐྲུན་བཟོ་ཚོགས་

ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་དང་ཚོགས་གཙོ། ༡༩༩༧ ནས་ ༢༠༠༠ བར་མཚོ་སྔོན་

ཞིང་ཆེན་སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། 

༢༠༠༠ ནས་ ༢༠༠༩ བར་ངལ་རྩོལ་དང་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་ཐིང་གི་

ཐིང་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་ཐིང་ཀྲང་། ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༣ བར་མཚོ་སྔོན་

ཞིང་ཆེན་མི་ཤུགས་ཐོན་ཁུངས་དང་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་ཐིང་གི་

དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་དང་ཐིང་ཀྲང། ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་དང་པོ་ནས་མཚོ་

སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 

༡༠. གཟིམ་ཁང།(གཟིམ་ཁང་ངག་དབང་དཔལ་ལྡན་བསྟན་པའི་རྒྱ་མཚོ)

བོད་རིགས། ༡༩༤༢ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་

ཞིང་ཆེན་མཚོ་ཤར་ནས་རེད། ༡༩༤༤ 

ལོར་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གླིང་དགོན་པའི་

གཟིམ་ཁང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པར་ངོས་

འཛིན་བྱས། བོད་ཡིག་མཐོ་འབྲིང་གི་ཤེས་

ཚད་ལྡན། 

དེ་སྔོན་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ཤར་སྐུ་འབུམ་རྫོང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་སྐུ་

འབུམ་དགོན་པའི་དམངས་གཙོ་དོ་དམ་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཨུ་ཡོན། 

༢༠༠༦ ལོར་སྐུ་འབུམ་རྫོང་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། 

༢༠༠༧ ལོར་སྐུ་འབུམ་དགོན་པའི་དམངས་གཙོ་དོ་དམ་ཨུ་ལྷན་གྱི་

འགན་འཛིན། དེ་རྗེས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གྲོས་

ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་དང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་

ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་གཙོ། 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་དང་པོ་ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་

གཞོན་བཅས་སོ།། 
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ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཚོགས།
Communist Party of Siling City

དྲུང་ཆེ།
Secretary

མའོ་ཞའོ་པིང།
རྒྱ་རིགས།

ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྒྱུན་ལས་ ༡༢ །

   

   ཝང་དབྱིས་པའོ།             སུའུ་རུང།                ཡའོ་ལིན།                མཱ་ཧེ་ཡོན།              ཡན་ཧྲུའུ་ཅང།           ཝུའུ་ཏེ།
      རྒྱ་རིགས།                   རྒྱ་རིགས།                  རྒྱ་རིགས།                  ཧོར་རིགས།                  རྒྱ་རིགས།                རྒྱ་རིགས།

     པིས་ཞའོ་ཉིང་།           ཝང་ཧེ་ཧོང།           ཝང་ཁའེ་ལིན།          ཀྲང་ཡོན་ཅོན།            ཀྲང་ཡོན་ཧེ།             ཀྲང་ཆིས་ཀོང།
       རྒྱ་རིགས།                  རྒྱ་རིགས།                  རྒྱ་རིགས།                  རྒྱ་རིགས།                 ཧོར་རིགས།                   རྒྱ་རིགས།

                  

  ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་ ༡ དང་། དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྒྱུན་ལས་ ༡༢ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

   ཧོར་རིགས་ ༢ །  

      རྒྱ་རིགས་ ༡༡ །           
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ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་དམངས་འཐུས།
Siling City Peoples’ Congress

ཚོགས་གཙོ།
Chairman

ཙུའུ་ཅན་ཧྲིན།
རྒྱ་རིགས།

ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ ༨ །

   

          ཏུའུ་ཧྲུའུ་ཕིན།                        ཧྥན་གོ་ཆིན།                          ཧྥུན་ལིས་ཅོན།                       དབྱང་པའོ་ལིན།                      
            རྒྱ་རིགས།                                རྒྱ་རིགས།                                  རྒྱ་རིགས།                              མན་ཇུ་རིགས།

          ཀའོ་དབྱིས་སྨིས།                       ཧྥུན་དབྱིས།                             ལིའུ་ཏའེ།                           ཀྲང་ཀྲི་ཅོན།            
              རྒྱ་རིགས།                               རྒྱ་རིགས།                                 རྒྱ་རིགས།                                 རྒྱ་རིགས།      

                  

  ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ ༡ དང་། ཚོགས་གཞོན་ ༨ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

   རྒྱ་རིགས་ ༨ །  

   མན་ཇུ་རིགས་ ༡ །   
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ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་།
Siling City

སྤྱི་ཁྱབ།
City Mayor

ཝང་དབྱིས་པའོ།
རྒྱ་རིགས།

ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་གཞོན་པ་ ༨ །

   

           ཡན་ཧྲུའུ་ཅང།                      ཀྲང་ཡོན་ཅོན།                          ཀྲང་ལེན།                           ཝང་ཕིན།           
              རྒྱ་རིགས།                             རྒྱ་རིགས།                                  རྒྱ་རིགས།                              ཁ་ཆེ་རིགས།                  

             ཞིས་གོ་ཁྲིན།                       ཅིན་ཅུག་ཁྲིན།                         ཝང་ཐུང།                         ཀྲང་ཏུང་ཆའང།
               རྒྱ་རིགས།                              རྒྱ་རིགས།                                 རྒྱ་རིགས།                               རྒྱ་རིགས།

                  

  ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ ༡ དང་། སྤྱི་ཁྱབ་གཞོན་པ་ ༨ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

     རྒྱ་རིགས་ ༨ ། 

   ཁ་ཆེ་རིགས་ ༡ །           
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ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྲིད་གྲོས།
Siling City PPCC

ཚོགས་གཙོ།
Chairman

ལི་ཅིས་ཆིན།
རྒྱ་རིགས།

ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ ༨ །

   

              ལི་ཧྥ་ཏའེ།                          ཧོང་ཏའེ་ཞང།                         ཀྲང་ཡོན།                         ཁྲང་པའོ་ཡཱ།          
              རྒྱ་རིགས།                              རྒྱ་རིགས།                                  རྒྱ་རིགས།                              རྒྱ་རིགས།                  

                གཟིམ་ཁང།                         མཱ་ཉིང།                         པའེ་མིང་ཏའེ།                    ཧྥན་ཞིན་ལུང།   
                  བོད་རིགས།                          ཁ་ཆེ་རིགས།                             རྒྱ་རིགས།                            རྒྱ་རིགས།

                  

  ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ ༡་དང་། ཚོགས་གཞོན་ ༨ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

     བོད་རིགས་ ༡ །  

      རྒྱ་རིགས་ ༧ །   

    ཁ་ཆེ་རིགས་ ༡ །      
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༣. ཡའོ་ལིན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༩ ལོར་སྐྱེས། ཧྲན་ཞིས་ཞིང་

ཆེན་ཧུ་དབྱང་ནས་རེད། ༢༠༠༥ ནས་ ༢༠༠༦ 

བར་མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་

གཞོན་པ་དང་ཟི་ལིང་དཔལ་འབྱོར་གསར་

སྤེལ་ས་ཁུལ་གྱི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ། 

༢༠༠༦ ནས་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་དཔལ་

འབྱོར་གསར་སྤེལ་ས་ཁུལ་གྱི་རྒྱུན་ལས་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ།།

༤. མཱ་ཧེ་ཡོན།
ཧོར་རིགས། ༡༩༥༩ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་མཚོ་

ཤར་བཀའ་མ་ལོག་རྫོང་ནས་རེད། 

༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་

དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་རེབ་གོང་རྫོང་

དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༡ ནས་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་

ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ།།

 

༥. ཡན་ཧྲུའུ་ཅང་།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༣ ལོར་སྐྱེས། ཧུ་པེ་ཞིང་ཆེན་

ཚང་རྫོང་ནས་རེད། ༡༩༩༦ ནས་ ༢༠༡༠ བར་

དབུས་རྒྱ་སྨན་དོ་དམ་ལས་ཁུངས་གཞུང་ལས་

ཁང་གི་འགན་འཛིན། 

༢༠༡༠ ནས་མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམར་

ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་རྟ་ཐང་རྫོང་དམར་ཤོག་

གི་དྲུང་ཆེ། ༢༠༡༢ ལོའ་ིཟླ་ ༡༡ ནས་སྲིད་གཞུང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་གཞོན་པ་

གཅིག་ལྕོགས།།

༦. ཝུའུ་ཧེ།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༦ ལོར་སྐྱེས། ཟི་ཁྲོན་ཞིང་

ཆེན་དབྱིས་པིང་ནས་རེད། 

༢༠༡༠ ནས་ ༢༠༡༢ ལོའ་ིཟླ་ ༡༡ བར་མཚོ་

སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་ཐིང་གི་

ཐིང་ཀྲང་གཞོན་པ། ༢༠༡༢ ལོའ་ིཟླ ༡༡ ནས་

ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་

དང་གསེར་ཁོག་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ།། 

ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ།

མའོ་ཞའོ་པིང་།

ལོ་རྒྱུས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་གི་

རྒྱུན་ལས་གྲས་སུ་བསྒྲིགས་ཡོད་པས་དེར་

གཟིགས།།

 

ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་

གཞོན་པ་དང་རྒྱུན་ལས་ ༡༢ །

༡. ཝང་དབྱིས་པའོ།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༣ ལོར་སྐྱེས། ཧུ་ནན་ཞིང་

ཆེན་ཀྲིན་ཕིན་ནས་རེད། 

༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༢ ལོའ་ིཟླ་ ༢ བར་མཚོ་

སྔོན་ཞིང་ཆེན་སློབ་གསོ་ཐིང་གི་འགོ་

གཙོ་དང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༢ ལོའ་ིཟླ་ ༢ ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་

ཆེན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་གྲོང་ཁྱེར་

སྲིད་གཞུང་གི་སྤྱི་ཁྱབ།། 

༢. སུའུ་རུང་།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༩ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་

ཞིང་ཆེན་རྟ་ཐང་རྫོང་ནས་རེད། དེ་སྔོན་

ཟི ་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་

ལས་དང་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ། 

༢༠༡༡ ལོའ་ིཟླ་ ༥ ནས་མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་

གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་

དང་སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ།། 
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༧. པིས་ཞའོ་ཉིང་།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༩ ལོར་སྐྱེས། ཧྲན་ཞིས་ཞིང་

ཆེན་ཧྭ་རྫོང་ནས་རེད། ༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༠༨ 

བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་རྩ་

འཛུགས་པུའུ་ལས་བྱེད་ཁྲུའུ་གཉིས་པའི་

འགན་འཛིན། 

༢༠༠༨ ནས་མཚོ་བྱང་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་

རྒྱུན་ལས་དང་རྩ་འཛུགས་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་། ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ ༥ ནས་

ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་རྩ་འཛུགས་པུའུ་ཀྲང་།།

༨. ཝང་ཧེ་ཧོང་།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༧ ལོར་སྐྱེས། ཧྲན་ཞིས་ཞིང་

ཆེན་ལའོ་ནན་ནས་རེད། དེ་སྔོན་མཚོ་སྔོན་

ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གྲོང་དཀྱིལ་ཆུས་ཀྱི་དམར་

ཤོག་དྲུང་ཆེ། 

ད་ལྟ་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་

ལས་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའུ་ཀྲང་། སྤྱི་ཁྱབ་

བཟོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།། 

༩. ཝང་ཁའེ་ལིན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༦ ལོར་སྐྱེས། ཧུའུ་པེ་ཞིང་ཆེན་

ཧོང་སྨིས་ནས་རེད། དེ་སྔོན་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་

མགོ་ལོག་ཡན་ལག་དམག་ཁུལ་ཆབ་སྲིད་པུའུ་

ཡི་འགན་འཛིན། 

༢༠༡༢ ནས་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་གི་

རྒྱུན་ལས་དང་ཟི་ལིང་ཉེན་ཟོན་བདེ་སྲུང་དམག་ཁུལ་ཁང་གི་ཆབ་

སྲིད་ཨུ་ཡོན།།

༡༠. ཀྲང་ཡོན་ཅོན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༧༡ ལོར་སྐྱེས། ཧུའུ་ནན་

ཞིང་ཆེན་གླུའུ་ཏིས་ནས་རེད། དེ་སྔོན་

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཚོང་དོན་ཐིང་གི་

འགོ་གཙོ་གཞོན་པ། མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་

སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཀྲོན་ཡོན་

གཞོན་པ། 

ད་ལྟ་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་གི་

རྒྱུན་ལས་དང་སྲིད་གཞུང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་གཞོན་པ།། 

༡༡. ཀྲང་ཡོན་ཧེ།
ཧོར་རིགས། ༡༩༦༠ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་

མཚོ་ཤར་བཀའ་མ་ལོག་ནས་རེད། དེ་

སྔོན་མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམར་

ཤོག་གི་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་དང་། རྟ་ཐང་

རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་

དང་སྲིད་གཞུང་གི་རྫོང་དཔོན། 

༢༠༡༡ ནས་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་

གི་རྒྱུན་ལས་དང་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ།། 

༡༢. ཀྲང་ཆིས་ཀོང་།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༢ ལོར་སྐྱེས། ཧྲན་ཞིས་

ཞིང་ཆེན་ཞིས་ཨན་ནས་རེད། 

དེ་སྔོན་མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གྲོང་

ཤར་ཆུས་ཀྱི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ། གྲོང་

ཁྱེར་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་

དང་པོ། 

ད་ལྟ་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་གི་

རྒྱུན་ལས་དང་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་།། 

ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོཌ་གཙོ།

ཙུའུ་ཅན་ཧྲིན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༧ ལོར་སྐྱེས། ཧྲན་ཞིས་

ཞིང་ཆེན་ཧན་དབྱིན་ནས་རེད། 

དེ་སྔོན་མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམར་

ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ། 

༢༠༡༡ ནས་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམངས་

འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།། 
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༥. ཀའོ་དབྱིས་སྨིས།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༥ ལོར་སྐྱེས། ཧུ་པེ་ཞིང་

ཆེན་ཙོ་ཆའང་ནས་རེད། དེ་སྔོན་མཚོ་

སྔོན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་མི་དོན་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་འགོ་གཙོ་དང་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གྲོང་

དཀྱིལ་ཆུས་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༡ ལོ་ནས་བཟུང་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་

དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་བྱས།། 

༦. ཧྥུན་དབྱིས།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༩ ལོར་སྐྱེས། ཧྲན་ཤིས་

ཞིང་ཆེན་ཐུང་ལུའུ་ནས་རེད། ༢༠༠༡ ནས་ 

༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་མི་

དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ། 

༢༠༡༡ ནས་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམངས་

འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 

༧. ལིའུ་ཏའེ།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༧ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་

ཟི་ལིང་ནས་རེད། དེ་སྔོན་མཚོ་སྔོན་ཟི་

ལིང་མི་རིགས་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་

འཛིན་དང་གྲོང་ཤར་ཆུས་ཀྱི་དམར་ཤོག་

དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༡ ནས་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམངས་

འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།།

༨. ཀྲང་ཀྲི་ཅོན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༩ ལོར་སྐྱེས། ཧུ་ནན་

ཞིང་ཆེན་ཡན་ཧྲི་ནས་རེད། དེ་སྔོན་

མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གྲོང་བྱང་

ཆུས་ཀྱི་ཆུས་ཀྲང་དང་དམར་ཤོག་གི་

དྲུང་ཆེ། གྲོང་ཁྱེར་དམངས་འཐུས་ཀྱི་

དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་གཞོན་པ་དང་པོ། 

༢༠༡༡ ནས་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམངས་

འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 

ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་

གཞོན་ ༨ །

༡. ཏུའུ་ཧྲུའུ་ཕིན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༥ ལོར་སྐྱེས། ཧྲན་ཏུང་ཞིང་

ཆེན་ཧེ་དབྱང་ནས་རེད། དེ་སྔོན་མཚོ་སྔོན་

ཞིང་ཆེན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་གི་

རྒྱུན་ལས་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའུ་ཡི་པུའུ་

ཀྲང་། 

༢༠༡༡ ནས་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམངས་

འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 

༢. ཧྥན་གོ་ཆིན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༥ ལོར་སྐྱེས། ཧུ་པེ་ཞིང་ཆེན་རའོ་

རྫོང་ནས་རེད། དེ་སྔོན་མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་

གྲོང་ཤར་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་དང་གྲོང་

ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་གཞོན་པ། 

༢༠༡༡ ནས་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམངས་འཐུས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན།། 

༣. ཧྥུན་ལིས་ཅོན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༢ ལོར་སྐྱེས། ཧྲན་ཏུང་ཞིང་

ཆེན་ཙའོ་རྫོང་ནས་རེད། དེ་སྔོན་ཞིང་བཟོ་

དམངས་གཙོ་ཚོགས་པ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཟི་

ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཚོགས་གཙོ། 

༢༠༡༡ ནས་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམངས་འཐུས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན།། 

༤. དབྱང་པའོ་ལིན།
མན་ཇུ་རིགས། ༡༩༥༦ ལོར་སྐྱེས། ཧྲན་

ཞིས་ཞིང་ཆེན་ཏ་ལིས་ནས་རེད། དེ་སྔོན་

མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གོང་འཕེལ་

དང་བསྒྱུར་བཅོས ་ཨུ་ལྷན་གྱི ་འགན་

འཛིན་དང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། ད་ལྟ་ཟི་

ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་

གཞོན།།
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ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གི་སྤྱི་ཁྱབ།

ཝང་དབྱིས་པའོ།

ལོ ་རྒྱུས་གོང་དུ་ཟི ་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམར་

ཚོགས་ཀྱི་གྲས་སུ་བསྒྲིགས་ཡོད་པས་དེར་

གཟིགས།།

ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་

གཞོན་པ་ ༨ །

        ༡. ཡན་ཧྲུའུ་ཅང་།         ༢. ཀྲང་ཡོན་ཅོན།

སྤྱི་ཁྱབ་གཞོན་པ་འདི་གཉིས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གོང་དུ་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་

དམར་ཚོགས་ཀྱི་གྲས་སུ་བསྒྲིགས་ཡོད་པས་དེར་གཟིགས།། 

༣. ཀྲང་ལེན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༩ ལོར་སྐྱེས། དེ་སྔོན་མཚོ་སྔོན་

ཞིང་ཆེན་སྤྱི་བདེ་ཐིང་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་

དང་འགོ་འཛིན་གཞོན་པ། 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ ༦ ནས་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་

སྤྱི་ཁྱབ་གཞོན་པ་དང་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་བདེ་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ།། 

༤. ཝང་ཕིན།
ཁ་ཆེ་རིགས། ༡༩༦༡ ལོར་སྐྱེས། ཅང་སུའུ་ཞིང་

ཆེན་ནན་ཅིན་ནས་རེད། དེ་སྔོན་མཚོ་སྔོན་ཟི་

ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་གསེབ་

འཆར་འགོད་འཛུགས་སྐྲུན་ཅུས་དམར་ཤོག་

གི་དྲུང་ཆེ་དང་འགོ་གཙོ། 

༢༠༡༡ ནས་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གི་

སྤྱི་ཁྱབ་གཞོན་པ།།

༥. ཞིས་གོ་ཁྲིན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༤ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་

མཚོ་ཤར་གྲོ་ཚང་རྫོང་ནས་རེད། དེ་སྔོན་

མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གོང་འཕེལ་

དང་བསྒྱུར་བཅོས་ཨུ་ལྷན་གྱི་དམར་ཤོག་

དྲུང་ཆེ་དང་འགན་འཛིན། 

ད་ལྟ་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གི་སྤྱི་

ཁྱབ་གཞོན་པ།། 

༦. ཅིན་ཅུག་ཁྲིན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༣ ལོར་སྐྱེས། ཟི་ཁྲོན་ཞིང་

ཆེན་ཕིན་ཁྲང་ནས་རེད། དེ་སྔོན་མཚོ་སྔོན་

ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གྲོང་དཀྱིལ་ཆུས་ཀྱི་ཆུས་

ཀྲང་དང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༡ ནས་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གི་

སྤྱི་ཁྱབ་གཞོན་པ།། 

༧. ཝང་ཐུང་།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༨ ལོར་སྐྱེས། ཅང་སུའུ་

ཞིང་ཆེན་ནན་ཐུང་ནས་རེད། དེ་སྔ་མཚོ་

སྔོན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གྲོང་ཤར་ཆུས་སྲིད་

གཞུང་གི་ཆུས་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་ཟི་ལིང་

དགུ་གསུམ་སློབ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།

 ༢༠༡༢ ལོའ་ིཟླ་ ༨ ནས་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་

སྲིད་གཞུང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་གཞོན་པ།། 

༨. ཀྲང་ཏུང་ཆའང་།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༣ ལོར་སྐྱེས། ཟི་ཁྲོན་ཞིང་

ཆེན་ཕིན་ཁྲང་ནས་རེད། 

དེ་སྔ་དབུས་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་དང་

བསྒྱུར་བཅོས་ཨུ་ལྷན་ས་གནས་དཔལ་

འབྱོར་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན། 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ ༨ ནས་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་

སྤྱི་ཁྱབ་གཞོན་པ།། 
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༤. ཁྲ་པའོ་ཡཱ།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༥ ལོར་སྐྱེས། ཧུ་ནན་ཞིང་ཆེན་

ཞིན་ཞང་ནས་རེད། དེ་སྔ་དགུ་གསུམ་སློབ་ཚོགས་

ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཚོགས་གཞོན་དང་ཚོགས་

གཙོ། 

ད་ལྟ་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།།

༥. གཟིམ་ཁང་།(གཟིམ་ཁང་ངག་དབང་དཔལ་ལྡན་བསྟན་པའི་རྒྱ་མཚོ)

ལོ་རྒྱུས་གོང་དུ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་སྲིད་གྲོས་

ཁོངས་སུ་བསྒྲིགས་ཡོད་པས་དེར་གཟིགས།།

༦. མཱ་ཉིང་།
ཁ་ཆེ་རིགས། ༡༩༥༥ ལོར་སྐྱེས། པེ་ཅིན་གྲོང་

ཁྱེར་མིས་ཡོན་ནས་རེད། དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་

ཆེན་ཀྲུང་གོ་གོ་མིན་ཏང་ཚོགས་པའི་དྲུང་

ཡིག་ཆེན་མོ་དང་ཟི་ལིང་ཚོགས་པའི་ཚོགས་

གཙོ། ༢༠༡༡ ནས་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གྲོས་

ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 

༧. པའེ་མིང་ཏའེ།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༨ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་

རྟ་ཐང་ནས་རེད། དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་གྲོང་

ཁྱེར་སྐུ་འབུམ་རྫོང་གི་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་

དང་། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་དྲུང་ཡིག་

ཆེན་མོ་གཞོན་པ། 

ད་ལྟ་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 

༨. ཧྥན་ཞིན་ལུང་།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༧ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་མཚོ་

ཤར་བ་ལུང་ནས་རེད། དེ་སྔོན་སྔ་རྗེས་སུ་མཚོ་

སྔོན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ཙོང་ཁ་རྫོང་དམར་ཤོག་

གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྫོང་དཔོན། དམར་

ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

ད་ལྟ་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་བཅས་སོ།།

ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

ལི་ཅིས་ཆིན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༤ ལོར་སྐྱེས། ཧྲན་ཤིས་ཞིང་

ཆེན་ཞའོ་དབྱིས་ནས་རེད། དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་ཟི་

ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་རྩ་

འཛུགས་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་། 

༢༠༡༠ ནས་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཚོགས་གཙོ།།

ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན་  ༨ །

༡. ལི་ཧྥ་ཏའེ།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༦ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་

ནས་རེད། དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་

དམར་ཤོག་གི ་རྒྱུན་ལས་དང་འཐབ་ཕོྱགས་

གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་། 

༢༠༡༡ ནས་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་

གཞོན།། 

༢. ཧོང་ཏའེ་ཞང་།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༦ ལོར་སྐྱེས། ཧྲན་ཏུང་ཞིང་

ཆེན་ཅིན་ཞང་ནས་རེད། དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་

ཆེན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་

ཁང་གི་ཞིབ་དཔྱོད་པ་ཆེ་མོ། 

ད་ལྟ་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་

གཞོན།

༣. ཀྲང་ཡོན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༩ ལོར་སྐྱེས། ཧྲན་ཞིས་ཞིང་

ཆེན་ཝུས་ནན་ནས་རེད། དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་ཟི་

ལིང་གྲོང་ཁྱེར་སློབ་འབྲིང་ ༢༢ པའི་སློབ་སྤྱི་

གཞོན་པ་དང་དམངས་གཙོ་མནའ་འབྲེལ་ཟི་

ལིང་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ། 

༢༠༡༡ ནས་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན།། 
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མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཚོགས།
Communist Party of Tsosher city

དྲུང་ཆེ།
Secretary

དབྱིས་ཚུན་ལའོ།
རྒྱ་རིགས།

མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྒྱུན་ལས་ ༡༢ །

   

     ཀྲང་ཞའོ་རོང།          ཁྲི་ཅོན་ཕིན།            ཝང་ཧྲི་ཧྭ།                ཏུན་ཕུའུ།               ཀྲུའུ་ཧོང།              ཁྲུའུ་ཅོན་ཝུས།

        རྒྱ་རིགས།                རྒྱ་རིགས།                རྒྱ་རིགས།                   རྒྱ་རིགས།                 རྒྱ་རིགས།                    རྒྱ་རིགས།   

      ལི་ཧྲི་ལིན།              ཀྲའོ་ཞུང།                ཧོང་ཐོ།                ཚའོ་ཡུག་ཕིན།           ཧུ་ཧྲིན་ཧྭ།              ཙའོ་དབྱིན་ཧྥུན།
       ཧོར་རིགས།               རྒྱ་རིགས།                 ཁ་ཆེ་རིགས།                 རྒྱ་རིགས།                ཧོར་རིགས།                  རྒྱ་རིགས།

                  

  མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་ ༡ དང་། དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྒྱུན་ལས་ ༡༢ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

     ཧོར་རིགས་ ༢ །  

      རྒྱ་རིགས་ ༡༠ །    

     ཁ་ཆེ་རིགས་ ༡ །          
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མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་དམངས་འཐུས།
Tsosher city Peoples’ Congress

ཚོགས་གཙོ།
Chairman

ཆིན་གོ་ཞང།
ཧོར་རིགས།

མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ ༥ །

   

                        ཧྥུའུ་ཙུན་ཐའེ།                               ཝང་ཏའོ་ཡོན།                                 ཀྲི་ཁྲིན་ཧེ།
                           རྒྱ་རིགས།                                         རྒྱ་རིགས།                                       ཁ་ཆེ་རིགས།     

               

                                        ཝང་ཧའེ་ཏའེ།                                         ལི་ལིས་ཆིན།
                                              རྒྱ་རིགས།                                                 རྒྱ་རིགས།                 
                  
  མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ ༡ དང་། ཚོགས་གཞོན་ ༥ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

     ཧོར་རིགས་ ༡ །  

      རྒྱ་རིགས་ ༤ །    

     ཁ་ཆེ་རིགས་ ༡ །            
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མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང།
Tsoshar city

སྤྱི་ཁྱབ།
City Mayor

ཀྲང་ཞའོ་རོང།
རྒྱ་རིགས།

མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་གཞོན་པ་ ༩ །

 

   

      ཁྲུའུ་ཅོན་ཝུས།                 ཀྲའོ་ཞུང།                  ཚའོ་ཧྲིན་ཡན།                ཀྲའོ་ཧྲིན་ཆིས།               ཞའེ་ཀོང་ཅོན།                      

         རྒྱ་རིགས།                      རྒྱ་རིགས།                       བོད་རིགས།                        རྒྱ་རིགས།                     སོག་རིགས།   

           ཝང་ཧྥ་ཁྲང།                        ཝང་ཧྲུའུ་ཧུ།                             སུང་ཏའེ།                        ཧན་ཡོན་ཏུང།                 
            རྒྱ་རིགས།                               རྒྱ་རིགས།                                   རྒྱ་རིགས།                           ཟ་ལར་རིགས།

                  
  མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ ༡ དང་། སྤྱི་ཁྱབ་གཞོན་པ་ ༩ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

     སོག་རིགས་ ༡ །     རྒྱ་རིགས་ ༧ །    

     ཟ་ལར་རིགས་ ༡ །                 བོད་རིགས་ ༡ །  
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མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གྲོས།
Tsoshar city PPCC

ཚོགས་གཙོ།
Chairman

སའོ་ཧེ་ཅའེ།
རྒྱ་རིགས།

མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ ༥ །

   

                        ལི་པིན་ཐིན།                               ཀུན་ཧུ་ཁན།                                 ཧན་ཀོང་ཀྲུང།                      

                          རྒྱ་རིགས།                                     རྒྱ་རིགས།                                        ཟ་ལར་རིགས།   

                                           ཝང་ཧྲན་ལིན།                                  ཅང་ཀྲུང་།                
                                                 ཧོར་རིགས།                                       རྒྱ་རིགས།       

                                     
  མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ ༡ དང་། ཚོགས་གཞོན་ ༥ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

     ཧོར་རིགས་ ༡ །  

      རྒྱ་རིགས་ ༤ །    

     ཟ་ལར་རིགས་ ༡ །                 
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༣. ཝང་ཧྲི་ཧྭ།
རྒྱ་རིགས། དེ་སྔ་ཟི་ལིང་ཉེན་ཟོན་བདེ་སྲུང་

དམག་སྒར་གྱི་ཆབ་སྲིད་ཨུ་ཡོན། 

ད་ལྟ་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་

ལས་དང་། མཚོ་ཤར་ཡན་ལག་དམག་ཁུལ་གྱི་

ཆབ་སྲིད་ཨུ་ཡོན།

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༦ ནས་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས།། 

༤. ཏུན་ཕུའུ།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༡ ལོར་སྐྱེས། ཧུ་པེ་ཞིང་ཆེན་

ཀྲུའུ་ལུང་ནས་རེད། 

དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་ཨུ་

ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ། 

༢༠༡༡ ལོའ་ིཟླ་ ༧ ནས་མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་དམར་

ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་མཚོ་ཤར་བཟོ་ལས་ལྟེ་

གནས་ཀྱི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ། 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༦ ནས་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས།།

༥. ཀྲུའུ་ཧོང་།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༢ ལོར་སྐྱེས། ༢༠༠༨ ཡས་

མས་སུ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཐད་གཏོགས་ལས་

ཁུངས་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༡ ནས་ མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་

རྒྱུན་ལས་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༦ ནས་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས།།

༦. ཁྲུའུ་ཅོན་ཝུས།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༧༡ ལོར་སྐྱེས། ཧུས་ལུང་ཅང་

ཞིང་ཆེན་པཱ་ཡན་ནས་རེད། ༢༠༠༩ ནས་ 

༢༠༡༡ བར་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་མཚོ་སྔོན་

ཞིང་ཆེན་གྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ། 

༢༠༡༡ ནས་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་དམར་

ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཀྲོན་ཡོན་གཞོན་པ། 

མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ།

དབྱིས་ཚུན་ལའོ།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༡ ལོར་སྐྱེས། ཧུ་པེ་ཞིང་

ཆེན་ཆིན་ཡན་ནས་རེད། 

༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་

ཆེན་ཆུ་བེད་ཐིང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་

དང་འགོ་གཙོ། 

༢༠༡༡ ལོའ་ིཟླ་ ༢ ནས་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ཤར་

ས་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༦ ནས་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ།། 

མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་

གཞོན་པ་དང་རྒྱུན་ལས་ ༡༢ །

༡. ཀྲང་ཞའོ་རོང་།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༢ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་བཀའ་

མ་ལོག་ནས་རེད། 

༢༠༡༡ ནས་ ༢༠༡༣ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་

གོང་འཕེལ་དང་བསྒྱུར་བཅོས་ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་

འཛིན་གཞོན་པ། 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ ༧ ནས་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་

པ་དང་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་ཁྱབ།། 

༢. ཁྲི་ཅོན་ཕིན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༦ ལོར་སྐྱེས། ཟི་ཁྲོན་ཞིང་

ཆེན་ཕིན་ཁྲང་ནས་རེད།

༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ཤར་

ས་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་གྲོ་ཚང་

རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༡ ནས་མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་

དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ།

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༦ ནས་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་

གཞོན་པ།། 
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༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༦ ནས་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས།། 

༧. ལི་ཧྲི་ལིན།
ཧོར་རིགས། ༡༩༥༧ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་ཞིང་

ཆེན་གྲོ་ཚང་ནས་རེད། 

༢༠༠༨ གོང་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་སྤྱི་

བདེ་ཅུས་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་དང་འགོ་གཙོ། 

༢༠༠༨ ནས་མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་

རྒྱུན་ལས་དང་སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༦ ནས་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས།། 

༨. ཀྲའོ་ཞུང་།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༩ ལོར་སྐྱེས། ཧུའུ་ནན་ཞིང་ཆེན་

ཀྲུའུ་ཕིན་ནས་རེད། ༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༠ བར་

མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་བཀའ་མ་ལོག་རྫོང་དམར་ཤོག་

གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༠ ནས་མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་

ལས་དང་བཀའ་མ་ལོག་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༦ ནས་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས།། 

༩. ཧོང་ཐོ།
ཁ་ཆེ་རིགས། ༡༩༦༤ ལོར་སྐྱེས། ཧུ་ནན་ཞིང་

ཆེན་ཀྲུའུ་ཕིན་ནས་རེད། ༢༠༡༠ ལོའ་ིགོང་མཚོ་

སྔོན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་རྟ་ཐང་རྫོང་དམར་ཤོག་

གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༠ ནས་མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་

རྒྱུན་ལས་དང་རྩ་འཛུགས་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ། 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༦ ནས་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས།།

 

༡༠. ཚའོ་ཡུག་ཕིན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༣ ལོར་སྐྱེས། 

༢༠༡༠ ལོའ་ིགོང་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་ཡ་

རྫི་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༠ ནས་མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་

རྒྱུན་ལས་དང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཡིག་ཆེ་མོ། 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༦ ནས་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས།།

 

༡༡. ཧུ་ཧྲིན་ཧྭ།
ཧོར་རིགས། ༡༩༦༧ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་ནས་

རེད། 

༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་

གོང་འཕེལ་དང་བསྒྱུར་བཅོས་ཨུ་ལྷན་གྱི་འགོ་

གཙོ་གཞོན་པ་དང་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་བསྡོམས་རྩིས་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ། 

༢༠༡༡ ནས་མཚོ་ཤར་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་

པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་། 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༦ ནས་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས།། 

༡༢. ཙའོ་དབྱིན་ཧྥུན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༢ ལོར་སྐྱེས། ཧྲན་ཞིས་ཞིང་

ཆེན་ཧན་ཁྲིན་ནས་རེད།

༢༠༡༡ ནས་ ༢༠༡༣ བར་མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་གྲོ་

ཚང་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༧ ནས་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་

དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་། གྲོ་ཚང་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་

བཅས།།

མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དམངས་འཐུས་ཀྱི་

ཚོགས་གཙོ།

ཆིན་གོ་ཞང་།
ཧོར་རིགས། ༡༩༥༤ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་

མཚོ་ཤར་བཀའ་མ་ལོག་རྫོང་ནས་རེད།

༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ཤར་

ས་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ། 

༢༠༡༡ ནས་མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་དམངས་

འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། 

༢༠༡༣ ནས་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།། 
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༥. ལི་ལིས་ཆིན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༥ ལོར་སྐྱེས། 

༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༣ བར་མཚོ་སྔོན་ཙོང་ཁ་

ཁར་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་

དང་རྫོང་དཔོན། 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༦ ནས་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་

དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་བཅས།། 

 མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གི་སྤྱི་ཁྱབ།

ཀྲང་ཞའོ་རོང་།

ལོ་རྒྱུས་གོང་དུ་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཚོགས་

ཀྱི་གྲས་སུ་བསྒྲིགས་ཡོད་པས་དེར་གཟིགས།།

མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་

གཞོན་པ་ ༩ །

      ༡. ཁྲུའུ་ཅོན་ཝུས།               ༢. ཀྲའོ་ཞུང་།

སྤྱི་ཁྱབ་གཞོན་པ་འདི་གཉིས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གོང་དུ་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་

དམར་ཚོགས་ཀྱི་གྲས་སུ་བསྒྲིགས་ཡོད་པས་དེར་གཟིགས།།

༣. ཚའོ་ཧྲིན་ཡན།
བོད་རིགས། ༡༩༥༨ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་ཟི་

ལིང་སྐུ་འབུམ་རྫོང་ནས་རེད། 

༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༠༦ བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ཤར་

བཀའ་མ་ལོག་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༠༦ ནས་མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་སྲིད་འཛིན་ལས་

མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དམངས་འཐུས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན་ ༥ །

༡. ཧྥུའུ་ཙུན་ཐའེ།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༥ ལོར་སྐྱེས། 

༢༠༠༣ ནས་ ༢༠༠༩ བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ཤར་

ས་ཁུལ་བ་ལུང་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༠༩ ནས་མཚོ་ཤར་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན། 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༦ ནས་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་

གཞོན།། 

༢. ཝང་ཏའོ་ཡོན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༦ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་ཞིང་

ཆེན་བཀའ་མ་ལོག་ནས་རེད། 

༢༠༡༡ ནས་ ༢༠༡༣ བར་མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་

གྲོང་ཁྱེར་མཚོ་ཤར་བཟོ་ལས་ས་ཁུལ་དམར་

ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ། 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༦ ནས་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་

གཞོན།། 

༣. ཀྲི་ཁྲིན་ཧེ།
ཁ་ཆེ་རིགས། ༡༩༥༥ ལོར་སྐྱེས། 

༢༠༡༡ ནས་ ༢༠༡༣ བར་མཚོ་ཤར་ཁུལ་དམངས་

འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༦ ནས་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་

དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 

༤. ཝང་ཧའེ་ཏའེ།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༧ ལོར་སྐྱེས། ཧྲན་ཞིས་ཞིང་

ཆེན་ལན་ཐེན་ནས་རེད། 

༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༡༢ བར་མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་

གྲོང་ཁྱེར་གོང་འཕེལ་དང་བསྒྱུར་བཅོས་ཨུ་

ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན། 

༢༠༡༣ ནས་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 
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ཁུངས་ཀྱི་ཀྲོན་ཡོན་གཞོན་པ། 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༧ ནས་སྤྱི་ཁྱབ་གཞོན་པ།།

༤. ཀྲའོ་ཧྲིན་ཆིས།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༧ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་

སྐུ་འབུམ་རྫོང་ནས་རེད། 

༢༠༡༠ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ཤར་ས་

ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་ཨུ་ཡོན་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་

པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་། 

༢༠༡༡ ནས་མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཀྲོན་ཡོན་

གཞོན་པ། 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༧ ནས་སྤྱི་ཁྱབ་གཞོན་པ།།

༥. ཞའེ་ཀོང་ཅོན།
སོག་རིགས། ༡༩༦༤ ལོར་སྐྱེས། ནང་སོག་ཁྲི་ཧྥུན་

ནས་རེད། 

༢༠༠༥ ནས་ ༢༠༡༠ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་

དཔལ་འབྱོར་ཨུ་ལྷན་དཔལ་འབྱོར་འཁོར་སྐྱོད་

སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན། 

༢༠༡༠ ནས་མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཀྲོན་ཡོན་

གཞོན་པ། 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༧ ནས་སྤྱི་ཁྱབ་གཞོན་པ།།

༦. ཝང་ཧྥ་ཁྲང་།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༤ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་མཚོ་

ཤར་ས་ཁུལ་ཙོང་ཁ་ནས་རེད།

༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་

མི་དམངས་མཁའ་སྲུང་ལས་གྲྭ་འཆར་འགོད་

ཁང་གི་འགན་འཛིན། 

༢༠༡༡ ནས་མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཀྲོན་ཡོན།

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༧ ནས་སྤྱི་ཁྱབ་གཞོན་པ།།

༧. ཝང་ཧྲུའུ་ཧུ།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༥ ལོར་སྐྱེས། ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆེན་

ཝུས་ཧྥང་ནས་རེད། 

༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ཤར་

ས་ཁུལ་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཀྲོན་ཡོན་

ལས་རོགས་དང་དངུལ་ལོར་གཞུང་ལས་ཁང་གི་

འགན་འཛིན། 

༢༠༡༡ ནས་མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཀྲོན་ཡོན་

གཞོན་པ།། 

༨. སུང་ཏའེ།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༥ ལོར་སྐྱེས། ཧའེ་ལུང་ཅང་ཅིས་

ཞིས་ནས་རེད། 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༨ ནས་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྤྱི་

ཁྱབ་གཞོན་པ།། 

༩. ཧན་ཡོན་ཏུང་།
ཟ་ལར་རིགས། ༡༩༦༢ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་

ཞིང་ཆེན་ཡ་རྫི་ནས་རེད། 

༢༠༠༦ ནས་མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་ཡ་རྫི་རྫོང་

དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྫོང་

དཔོན། 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༧ ནས་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་

སྤྱི་ཁྱབ་གཞོན་པ་བཅས་སོ།། 

མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

སའོ་ཧེ་ཅའེ།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༦ ལོར་སྐྱེས། ཧུ་པེ་ཞིང་

ཆེན་ལའོ་ཐིང་ནས་རེད།

༢༠༠༢ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་

ཤར་ས་ཁུལ་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

ཀྲོན་ཡོན་གཞོན་པ། 

༢༠༡༡ ནས་མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན།  

༢༠༡༣ ནས་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།། 
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༤. ཝང་ཧྲན་ལིན།
ཧོར་རིགས། ༡༩༦༡ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་ཞིང་

ཆེན་བཀའ་མ་ལོག་ནས་རེད། 

༢༠༡༡ ནས་ ༢༠༡༣ བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ཤར་

ས་ཁུལ་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཡིག་

ཆེ་མོ། 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༦ ནས་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་

སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 

༥. ཅང་ཀྲུང་།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༣ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་ཞིང་

ཆེན་ཡ་རྫི་ནས་རེད།

༢༠༡༢ ནས་ ༢༠༡༣ བར་དགུ་གསུམ་སློབ་

ཚོགས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་རྒྱུན་ལས་དྲུང་

ཡིག་ཆེན་མོ། 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༦ ནས་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་

སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་བཅས་སོ།། 

མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན་ ༥ །

༡. ལི་པིན་ཐིན།
རྒྱ་རིགས། ༢༠༠༥ ནས་ ༢༠༡༠ ཡས་མས་

སུ་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་གྲོ་ཚང་རྫོང་

དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༠ ཡས་མས་ནས་མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་དམར་

ཤོག་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་པུའུ་

ཀྲང་དང་མཚོ་ཤར་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།

༢༠༡༣ ནས་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 

༢. ཀུན་ཧུ་ཁན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༧ ལོར་སྐྱེས། དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་

མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་དམར་ཤོག་རྩ་འཛུགས་

པུའུ་ཡི་རྒྱུན་ལས་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ། 

༢༠༡༢ ནས་མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན། 

༢༠༡༣ ནས་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན།།

༣. ཧན་ཀོང་ཀྲུང་།
ཟ་ལར་རིགས། ༡༩༥༨ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་

ཞིང་ཆེན་ཡ་རྫི་ནས་རེད།

༢༠༡༠ ནས་ ༢༠༡༣ བར་མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་

ཞིང་འབྲོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ།

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༦ ནས་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་

སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 



87

མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམར་ཚོགས།
Communist Party of Tsolho Tibetan Autonomous Prefecture

དྲུང་ཆེ།
Secretary

ཀྲང་ཝུན་ཁུའུ།
བོད་རིགས།

མཚོ་ལྷོ་བོད་རིཌ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམར་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྒྱུན་ལས་ ༡༡ །

   

 བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ།      ཏུའུ་ཁྲིན་ཀྲུང།         ཝང་ཅན་མིང།          ཏུང་ཅའེ་རིན།          ཨ་དགེ་འདུན།           ཁྲིན་ཧུང་ལིན།           

       བོད་རིགས།                  རྒྱ་རིགས།                རྒྱ་རིགས།                 ཁ་ཆེ་རིགས།               བོད་རིགས།                རྒྱ་རིགས།   

     ལི་ཐིང་ཞང།                 ཀླུ་འབུམ་རྒྱལ།                   ལི་ཡོན།                      དཔལ་སྒྲོན།                     ཀྲའོ་ཀྲི་མིང།
       རྒྱ་རིགས།                      བོད་རིགས།                        རྒྱ་རིགས།                       བོད་རིགས།                         རྒྱ་རིགས།

                  
  མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམར་ཚོགས་དྲུང་ཆེ་ ༡ དང་། དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྒྱུན་ལས་ ༡༡ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

     བོད་རིགས་ ༥ །  

      རྒྱ་རིགས་ ༦ །    

     ཁ་ཆེ་རིགས་ ༡ །                
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མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམངས་འཐུས།
Tsolho Tibetan Autonomous Prefecture Peoples’ Congress

ཚོགས་གཙོ།
Chairman

མའོ་ཧྲན་ལའང།
རྒྱ་རིགས།

མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ ༦ །

   

                        རྟ་མགྲིན་ཚེ་རིང།                             ཡོན་སྨུའུ་ལིས།                           ཀྲང་དབྱིན་ཀྲང་།                      

                          བོད་རིགས།                                         རྒྱ་རིགས།                                      རྒྱ་རིགས།   

                       དཔའ་ཆེན་རྒྱལ།                            རྟ་མགྲིན་སྒྲོལ་མ།                             བསམ་མཚོ།                                    
                           བོད་རིགས།                                       བོད་རིགས།                                     མི་གསལ།                           

                  

  མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ ༡ དང་། ཚོགས་གཞོན་ ༦ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

     བོད་རིགས་ ༣ །  

      རྒྱ་རིགས་ ༣ །    

     མི་གསལ་བ་ ༡ །                 
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མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང།
Tsolho Tibetan Autonomous Prefecture

ཁུལ་དཔོན།
(Governor)Commissioner

བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ།
བོད་རིགས།

མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ་ ༦ །

   

                    ཏུང་ཅའེ་རིན།                                  ཝང་ཅན་མིང།                                  སྟག་འབུམ་རྒྱལ།                      

                     ཁ་ཆེ་རིགས།                                          རྒྱ་རིགས།                                           བོད་རིགས།   

                   ཀྲའོ་ཀྲི་མིང།                                   ཚའོ་དབྱིས་ལིན།                                ཚེ་རིང་ཐར།                 
                      རྒྱ་རིགས།                                             རྒྱ་རིགས།                                         བོད་རིགས།

                  
  མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་ ༡ དང་། ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ་ ༦ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

     བོད་རིགས་ ༣ །  

      རྒྱ་རིགས་ ༣ །    

     ཁ་ཆེ་རིགས་ ༡ །            
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མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས།
Tsolho Tibetan Autonomous Prefecture PPCC

ཚོགས་གཙོ།
Chairman

འཕགས་པ་ཐར།
བོད་རིགས།

མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ ༦ །

   

                 གླུའུ་ཀྲུང་དབྱིས།                                   རིན་ཅན་མིང།                             ཀུན་བཟང་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ།                      

                    རྒྱ་རིགས།                                               རྒྱ་རིགས།                                            བོད་རིགས།   

                 ཝུན་ཧྭ་ཁྲོན།                                      བན་དེ་བཀྲ་ཤིས།                               བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།                 
                    རྒྱ་རིགས།                                               བོད་རིགས།                                        བོད་རིགས།

                  

  མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ ༡ དང་། ཚོགས་གཞོན་ ༦ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

     བོད་རིགས་ ༤ །  

      རྒྱ་རིགས་ ༣ །    
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༣. ཝང་ཅན་མིང་།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༥ ལོར་སྐྱེས། ཨན་ཧྥུའུ་ཞིང་

ཆེན་ཐང་ཧྲན་ནས་རེད། དེ་སྔོན་མཚོ་སྔོན་

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འཆར་གཞི་ཨུ་ལྷན་གྱི་ལས་

བྱེད། 

༢༠༠༧ ཡས་མས་ནས་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་

ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཞིབ་

བཤེར་ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ། རྒྱུན་ལས་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ།།

 

༤. ཏུང་ཅའེ་རིན།
ཁ་ཆེ་རིགས། ༡༩༦༧ ལོར་སྐྱེས། ཟི་ཁྲོན་

ཞིང་ཆེན་ཕིན་ཁྲང་ནས་རེད། ༢༠༠༥ ཡས་

མས་སུ་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་

གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ། 

༢༠༡༡ ནས་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་

རྒྱུན་ལས་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའུ་ཡི་པུའུ་

ཀྲང་། ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ།། 

༥. ཨ་དགེ་འདུན།
བོད་རིགས། ༡༩༦༤ ལོར་སྐྱེས། དེ་སྔོན་མཚོ་

སྔོན་རྨ་ལྷོ་རེབ་གོང་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན་

དང་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་

གཞོན་པ། 

༢༠༡༡ ནས་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་

རྒྱུན་ལས་དང་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་

པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་།།

༦. ཁྲིན་ཧུང་ལིན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༤ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་

མཚོ་ཤར་གྲོ་ཚང་ནས་རེད། ༢༠༡༡ ནས་ 

༢༠༡༣ བར་སྐུ་འབུམ་རྫོང་གི་དམར་ཤོག་

གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ ༥ ནས་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་

ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་ཆབ་ཆ་རྫོང་དམར་

ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ།། 

མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམར་

ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ།

ཀྲང་ཝུན་ཁུའུ།
བོད་རིགས། ༡༩༦༡ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་

མཚོ་བྱང་ཁུལ་མདོ་ལ་རྫོང་ནས་རེད།

༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༡༠ བར་མཚོ་སྔོན་རྨ་

ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ། 

༢༠༡༠ ནས་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་

ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་ཁུལ་སྲིད་

གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན། ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༥ ནས་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་

གི་དྲུང་ཆེ།། 

མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམར་

ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་དང་རྒྱུན་ལས་ ༡༡ །

༡. བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ།
བོད་རིགས། ༡༩༦༢ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་

མཚོ་ཤར་བ་ལུང་ནས་རེད། ༢༠༠༦ ནས་ 

༢༠༡༠ བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་བྱང་ཁུལ་གྱི་

ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ། ༢༠༡༠ ནས་མཚོ་

བྱང་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་

སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ ༥ ནས་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་

དང་ཁུལ་དཔོན།།

༢. ཏུའུ་ཁྲིན་ཀྲུང་།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༦ ལོར་སྐྱེས། ༢༠༠༤ ནས་ 

༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་

ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་རྩ་འཛུགས་པུའུ་ཡི་

པུའུ་ཀྲང།

 ༢༠༡༡ ནས་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་

དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ།། 
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༧. ལི་ཐིང་ཞང་།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༣ ལོར་སྐྱེས། དེ་སྔོན་

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་དམར་

ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༠ ནས་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་

ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་། དམར་ཤོག་གི་

དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ།། 

༨. ཀླུ་འབུམ་རྒྱལ།
བོད་རིགས། ༡༩༦༢ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་

མཚོ་ལྷོ་གད་པ་གསུམ་མདོ་ནས་རེད། 

༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༡༠ བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་

ཆབ་ཆ་རྫོང་གི་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༠ ནས་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་

རྒྱུན་ལས་དང་སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་

ཆེ།། 

༩. ལི་ཡོན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༢ ལོར་སྐྱེས། དེ་སྔ་མཚོ་

སྔོན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གྲོང་ནུབ་ཆུས་ཀྱི་

དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༡ ནས་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་

ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་རྩ་འཛུགས་པུའུ་

ཡི་པུའུ་ཀྲང་།།

༡༠. དཔལ་སྒྲོན།
བོད་རིགས། ༡༩༦༩ ལོར་སྐྱེས། དེ་སྔོན་

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བུད་མེད་མཉམ་

འབྲེལ་ཚོགས་པའི་རྩ་འཛུགས་པུའུ་ཡི་

པུའུ་ཀྲང་། 

༢༠༡༡ ནས་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་

དམར་ཤོག ་གི ་རྒྱུན་ལས་དང་སྒྲིག ་

ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ།། 

༡༡. ཀྲའོ་ཀྲི་མིང་།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༨ ལོར་སྐྱེས། དེ་སྔོན་ཅང་

སུའུ་ཞིང་ཆེན་གོང་འཕེལ་དང་བསྒྱུར་

བཅོས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་

གཞོན་པ། ༢༠༡༣ ནས་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་

ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ། 

བོད་སྐྱོར་ལས་བྱེད།།

མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམངས་

འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

མོའེ་ཧྲན་ལའང་།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༥ ལོར་སྐྱེས། ཅང་སུའུ་ཞིང་

ཆེན་ལེན་ཧྲུས་ནས་རེད། དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་

པ། ༢༠༠༦ ནས་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་དམངས་

འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། ད་ལྟ་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་

དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།། 

མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམངས་

འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ ༦ །

༡. རྟ་མགྲིན་ཚེ་རིང་།
བོད་རིགས། ༡༩༥༥ ལོར་སྐྱེས། དེ་སྔོན་མཚོ་

སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ངལ་རྩོལ་དང་སྤྱི་ཚོགས་

འགན་སྲུང་ཅུས་ཀྱི་འགོ་གཙོ། 

༢༠༠༩ ནས་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན།།

༢. ཡོན་སྨུའུ་ལིས།
རྒྱ་རིགས། དེ་སྔོན་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་

དམར་ཤོག་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ་

གཞོན་པ་དང་ལྟ་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་

གཙོ། 

༢༠༡༡ ནས་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན།། 



93

༣. ཀྲང་དབྱིན་ཀྲང་།

རྒྱ་རིགས། ༢༠༡༡ ལོའ་ིསྔོན་དུ་མཚོ་སྔོན་མཚོ་

ལྷོ་ཁུལ་ཆུ་བེད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ། 

༢༠༡༡ ནས་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན།། 

༤. དཔའ་ཆེན་རྒྱལ།
བོད་རིགས། དེ་སྔོན་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་

འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་

གཞོན་པ་དང་ཁུལ་མི་རིགས་ཆོས་ལུགས་ཅུས་

ཀྱི་འགོ་གཙོ།

 ༢༠༡༡ ནས་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན།། 

༥. རྟ་མགྲིན་སྒྲོལ་མ།

བོད་རིགས། མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁྲི་ཀ་ནས་

རེད། དེ་སྔོན་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་

རྫོང་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ། 

༢༠༡༡ ནས་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན།། 

༦. བསམ་མཚོ།།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་

གཞོན།།

མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་

གི་ཁུལ་དཔོན།

བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ།

ལོ་རྒྱུས་གོང་དུ་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཚོགས་ཀྱི་

གྲས་སུ་བསྒྲིགས་ཟིན་པས་དེར་གཟིགས།།

མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་

གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ་ ༦ །

 ༡. ཏུང་ཅའེ་རིན།    ༢. ཝང་ཅན་མིང་།   ༣. ཀྲའོ་ཀྲི་མིང།

ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ་འདི་གསུམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་གོང་དུ་དམར་ཚོགས་ཀྱི་

གྲས་སུ་བསྒྲིགས་ཟིན་པས་དེར་གཟིགས།།

༤. སྟག་འབུམ་རྒྱལ།
བོད་རིགས། ༡༩༦༢ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གད་པ་གསུམ་མདོ་ནས་རེད། 

དེ་སྔོན་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་

གི་ཨུ་ཡོན་དང་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་

པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་། ༢༠༡༡ ནས་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་

སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ།། 

༥. ཚའོ་དབྱིས་ལིན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༥ ལོར་སྐྱེས། དེ་སྔོན་མཚོ་

སྔོན་ཞིང་ཆེན་ནོར་སྲིད་ཐིང་སྲིད་འཛིན་བྱ་

གཞག་ཁྲུའུ་ཡི་འགན་འཛིན། 

༢༠༡༡ ནས་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་

དཔོན་གཞོན་པ།། 
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༦. ཚེ་རིང་ཐར།
བོད་རིགས། ༡༩༦༡ ལོར་སྐྱེས། དེ་སྔོན་མཚོ་

སྔོན་མཚོ་ལྷོ ་ཁུལ་དབུལ་སྐྱོར་གསར་སྤེལ་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ་དང་གད་པ་གསུམ་

རྫོང་གི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༡ ནས་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་

དཔོན་གཞོན་པ།། 

མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་

ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།
འཕགས་པ་ཐར།

བོད་རིགས། དེ་སྔོན་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་

དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་

ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ། ༢༠༡༡ ནས་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་

སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།། 

མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་

ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ ༦ །

༡. གླུའུ་ཀྲུང་དབྱིས།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༧ ལོར་སྐྱེས། ཀན་སུའུ་ཞིང་

ཆེན་ཀ་ཆུ་ནས་རེད། 

དེ་སྔོན་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་

གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ། ༢༠༡༡ ནས་མཚོ་ལྷོ་

ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 

༢. རིན་ཅན་མིང་།

རྒྱ་རིགས། ༢༠༠༧ ཡས་མས་ནས་མཚོ་སྔོན་

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།།

༣. ཀུན་བཟང་པད་མ་རྣམ་རྒྱལ།
བོད་རིགས། ༡༩༦༨ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་

མཚོ་ལྷོ་རྩི་གོར་ཐང་རྫོང་ནས་རེད། 

མཚོ་སྔོན་ཏིང་ཀྱ་དགོན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ། དེ་སྔ་

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཆབ་ཆ་རྫོང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན། 

༢༠༠༦ ཡས་མས་ནས་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་

གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 

༤. ཝུན་ཧྭ་ཁྲོན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༥ ལོར་སྐྱེས། ཟི་ཁྲོན་ཞིང་

ཆེན་ཕིན་ཁྲང་ནས་རེད། དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་དམངས་འཐུས་ཀྱི་

ཚོགས་གཙོ། 

༢༠༠༨ ནས་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་

གཞོན།། 

༥. བན་དེ་བཀྲ་ཤིས།
བོད་རིགས། ༡༩༥༨ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་མཚོ་

ལྷོ་ཆབ་ཆ་ནས་རེད། 

དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་སློབ་གསོ་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ། 

ད་ལྟ་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི ་

ཚོགས་གཞོན།།

༦. བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
བོད་རིགས། ༡༩༧༣ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་

མཚོ་ལྷོ་རྩི་གོར་ཐང་ནས་རེད། 

དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཐུན་ཏེ་རྫོང་སྲིད་

གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། 

༢༠༡༡ ནས་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན་བཅས་སོ།། 
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མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམར་ཚོགས།
Communist Party of Tsojang Tibetan Autonomous Prefecture

དྲུང་ཆེ།
Secretary

ཉི་མ་སྒྲོལ་མ།
བོད་རིགས།

མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམར་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྒྱུན་ལས་ ༡༡ །

   

      པདྨ་རྡོ་རྗེ།             ཝང་ཀྲིན་ཁྲང།             ཀྲུའུ་ཆིན།              ཏུང་ཧྥུའུ་ཀུའུ།           ཧྲི་ཚུང་ཝུའུ།           པིས་ཨན་ཏུའུ།      

     བོད་རིགས།                 རྒྱ་རིགས།                  རྒྱ་རིགས།                  ཧོར་རིགས།                ཧོར་རིགས།                རྒྱ་རིགས།

          ཀའོ་ཕིན།                   མཱ་ལིས་ཝུན།               ཏུང་ཅིན་མིང།         བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན།        ཀའོ་ཞིས་ཀའང།         
           རྒྱ་རིགས།                      ཧོར་རིགས།                    ཧོར་རིགས།                     བོད་རིགས།                         རྒྱ་རིགས།

                  

  མཚོ་བྱང་བོད་རིཌ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམར་ཚོགས་དྲུང་ཆེ་ ༡ དང་། དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྒྱུན་ལས་ ༡༡ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

     བོད་རིགས་ ༣ །  

      རྒྱ་རིགས་ ༥ །    

     ཧོར་རིགས་ ༤ །               
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མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམངས་འཐུས།
Tsojang Tibetan Autonomous Prefecture Peoples’ Congress

ཚོགས་གཙོ།
Chairman

ཝུན་ཀྲན་ཧྥ།
རྒྱ་རིགས།

མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ ༦ །

   

                  མཁའ་བྱམས།                                   ཏང་ཡོན་ཀུའུ།                                     བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ།      

                  བོད་རིགས།                                             རྒྱ་རིགས།                                               བོད་རིགས།

              པའོ་ཀོང་ཆིས།                                       རིན་ཀྲི་དབྱིས།                                    ལི་ཧྲུང་པའང།         
                  རྒྱ་རིགས།                                              ཁ་ཆེ་རིགས།                                            རྒྱ་རིགས།

                  

  མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ ༡ དང་། ཚོགས་གཞོན་ ༦ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

     བོད་རིགས་ ༢ །  

      རྒྱ་རིགས་ ༤ །    

     ཁ་ཆེ་རིགས་ ༡ །                 
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མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་།
Tsojang Tibetan Autonomous Prefecture

ཁུལ་དཔོན།
(Governor)Commissioner

པད་མ་རྡོ་རྗེ།
བོད་རིགས།

མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ་ ༨ །

   

              ཀྲུའུ་ཆིན།                         ཏུང་ཧྥུའུ་ཀུའུ།                       ཀའོ་ཞིས་ཀའང།                    མ་ཀྲན་ཏའེ།      

              རྒྱ་རིགས།                              ཧོར་རིགས།                               རྒྱ་རིགས།                            ཁ་ཆེ་རིགས།

              ཧ་སི་པཱ་ཐུའུ།                      ལིའུ་པའོ་ཁྲོན།                         ཀུན་བཟང།                      ཕན་ཧོ་ལའང།         
               སོག་རིགས།                           རྒྱ་རིགས།                                 བོད་རིགས།                           རྒྱ་རིགས།

                  

  མཚོ་བྱང་བོད་རིཌ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་ ༡ དང་། ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ་ ༨ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

    བོད་རིགས་ ༢ །    རྒྱ་རིགས་ ༤ །    

    ཧོར་རིགས་ ༡ །       ཁ་ཆེ་རིགས་ ༡ །      སོག་རིགས་ ༡ །    



98

མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས།
Tsojang Tibetan Autonomous Prefecture PPCC

ཚོགས་གཙོ།
Chairman

དབྱང་ཧེ་ལིན།
སོག་རིགས།

མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ ༦ །

   

                         ཚ་ཁོ།                                          ཚེ་བརྟན།                                     མཱ་ཀྲིན་ཀུའུ།      

                      བོད་རིགས།                                           བོད་རིགས།                                         ཁ་ཆེ་རིགས།

                   ཀྲང་ཙུང་ཧྲིན།                                 ཨན་སྐྱིད་རྡོ་རྗེ།                                     རིན་ཅིས་ཧོང།         
                      ཧོར་རིགས།                                         བོད་རིགས།                                             སོག་རིགས།

                  
  མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ ༡ དང་། ཚོགས་གཞོན་ ༦ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

    བོད་རིགས་ ༣ །  

     སོག་རིགས་ ༢ །    

    ཧོར་རིགས་ ༡ །   ཁ་ཆེ་རིགས་ ༡ །                  
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མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམར་

ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ།

ཉི་མ་སྒྲོལ་མ།
བོད་རིགས། ༡༩༦༣ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་ཡུལ་

ཤུལ་ནས་རེད། 

༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༠༨ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་

དམར་ཤོག་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་

རྒྱུན་ལས་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ། 

༢༠༠༨ ནས་མཚོ་བྱང་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་

ཆེ་གཞོན་པ་དང་། ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན། ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༥ 

ནས་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ།། 

མཚོ་བྱང་བོད་རིཌ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམར་ཚོཌ་

ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྒྱུན་ལས་ ༡༡ །

༡. པད་མ་རྡོ་རྗེ།
བོད་རིགས། ༡༩༥༩ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་

མཚོ་ལྷོ་ཆབ་ཆ་ནས་རེད། 

༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༡༠ བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་

ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས། སྲིད་ཁྲིམས་

ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ་དང་སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་འགོ་གཙོ། 

༢༠༡༠ ནས་འགོ་ལོག་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་

དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་ཁུལ་དཔོན། 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༥ ནས་མཚོ་བྱང་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་

དང་ཁུལ་དཔོན།།

༢. ཝང་ཀྲིན་ཁྲང་།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༤ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་མཚོ་

ལྷོ་ཁྲི་ཀ་ནས་རེད། 

༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༠ བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་བྱང་

ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་དྲུང་ཡིག་

ཆེ་མོ། ༢༠༡༠ ནས་མཚོ་བྱང་ཁུལ་དམར་ཤོག་

གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ།། 

༣. ཀྲུའུ་ཆིན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༤ ལོར་སྐྱེས། ཧྲན་ཏུང་ཞིང་

ཆེན་ཧེ་དབྱང་ནས་རེད། ༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༡༡ 

བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་བྱང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་

གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ། 

༢༠༡༡ ནས་མཚོ་བྱང་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་

རྒྱུན་ལས་དང་། མཚོ་བྱང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་

གི་རྒྱུན་ལས་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ།། 

༤. ཏུང་ཧྥུའུ་ཀུའུ།
ཧོར་རིགས། ༡༩༦༢ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་

མཚོ་ལྷོ་ཆབ་ཆ་ནས་རེད། ༢༠༠༥ ནས་ ༢༠༡༡ 

བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་བྱང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་

ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ། 

༢༠༡༡ ནས་མཚོ་བྱང་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་

རྒྱུན་ལས་དང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་

དཔོན་གཞོན་པ།། 

༥. ཧྲི་ཚུང་ཝུའུ།
ཧོར་རིགས། ༡༩༦༧ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་

ནས་རེད། ༢༠༡༡ ནས་ ༢༠༡༣ བར་མཚོ་སྔོན་

མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་དགོན་ལུང་རྫོང་གི་དམར་

ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ ༥ ནས་མཚོ་

བྱང་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་རྩ་

འཛུགས་པུའུ་ཀྲང་།། 

༦. པིས་ཨན་ཏུའུ།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༤ ལོར་སྐྱེས། དེ་སྔ་ཁྲབ་

ལྡན་ཧྲི་ཤོག་ག་གེ་མོ་ཞིག་གི་ཆབ་སྲིད་ཨུ་

ཡོན། 

༢༠༠༥ ནས་མཚོ་བྱང་ཡན་ལག་དམག་

ཁུལ་ཁང་གི་ཆབ་སྲིད་ཨུ་ཡོན། ད་ལྟ་མཚོ་

བྱང་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་

མཚོ་བྱང་ཡན་ལག་དམག་ཁུལ་ཁང་གི་

ཆབ་སྲིད་ཨུ་ཡོན།།
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མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམངས་

འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

ཝུན་ཀྲན་ཧྥ།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༧ ལོའ་ིཟླ་ ༡༠ པར་སྐྱེས། 

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ཤར་གྲོ་ཚང་ནས་རེད། ༢༠༠༦ 

ནས་ ༢༠༡༠ བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་བྱང་ཁུལ་

དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཨུ་

ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ། ༢༠༡༠ ནས་མཚོ་བྱང་ཁུལ་

དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།། 

མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམངས་

འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ ༦ །

༡. མཁའ་བྱམས།
བོད་རིགས། ༡༩༥༨ ལོའ་ིཟླ་ ༡༠ པར་སྐྱེས། 

མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་རེབ་གོང་ནས་རེད། དེ་སྔ་མཚོ་

སྔོན་མཚོ་བྱང་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་

དང་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་པུའུ་

ཀྲང་། ༢༠༡༡ ནས་མཚོ་བྱང་ཁུལ་དམངས་

འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 

༢. ཏང་ཡོན་ཀུའུ།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༨ ལོའ་ིཟླ་ ༨ པར་སྐྱེས། མཚོ་

སྔོན་མཚོ་བྱང་མདའ་བཞི་ནས་རེད། ༢༠༠༦ ནས་ 

༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་བྱང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་

གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ། ༢༠༡༡ ནས་མཚོ་བྱང་

ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།།

༣. བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ།
བོད་རིགས། ༡༩༦༡ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་ནས་

རེད། མཚོ་སྔོན་མཚོ་བྱང་མདའ་བཞི་དཀར་ཐུབ་

དགོན་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ། དེ་སྔ་མཚོ་བྱང་ཁུལ་མདའ་

བཞི་རྫོང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། 

༢༠༠༨ ནས་མཚོ་བྱང་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན།། 

༧. ཀའོ་ཕིན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༩ ལོའ་ིཟླ་ ༢ པར་སྐྱེས། ཧྲན་

ཞིས་ཞིང་ཆེན་ཕུའུ་ཁྲིན་ནས་རེད། ༢༠༠༦ ནས་ 

༢༠༡༠ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་ཞིབ་

དཔྱོད་ཁང་གཞུང་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན། 

༢༠༡༠ ནས་མཚོ་བྱང་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་

ལས་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ།།

༨. མཱ་ལིས་ཝུན།
ཧོར་རིགས། ༡༩༦༢ ལོའ་ིཟླ་ ༡༡ པར་སྐྱེས། 

དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གཞུང་གི་ལས་

བྱེད་པ་ཅུས་ཀྱི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ། 

༢༠༡༡ ནས་མཚོ་སྔོན་མཚོ་བྱང་ཁུལ་དམར་

ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའུ་

ཡི་པུའུ་ཀྲང་།།

༩. ཏུང་ཅིན་མིང་།
ཧོར་རིགས། ༡༩༦༡ ལོའ་ིཟླ་ ༨ པར་སྐྱེས། མཚོ་

སྔོན་ཟི་ལིང་མིན་ཡན་ནས་རེད། ༢༠༠༦ ནས་ 

༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་བྱང་རྐང་ཚ་རྫོང་

དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། ༢༠༡༡ ནས་མཚོ་བྱང་

ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་རྐང་ཚ་རྫོང་

དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ།། 

༡༠. བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན།
བོད་རིགས། དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་མཚོ་བྱང་ཁུལ་དམར་

ཤོག་གི་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་གཞོན་པ། 

༢༠༡༡ ལོའ་ིཟླ་ ༩ ནས་མཚོ་བྱང་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་

རྒྱུན་ལས་དང་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ།། 

༡༡. ཀའོ་ཞིས་ཀའང་།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༥ ལོར་སྐྱེས། ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆེན་

རུའུ་ཧྲན་ནས་རེད། ༢༠༠༣ ནས་ ༢༠༡༠ བར་

ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ཝུའུ་ཧེ་གྲོང་ཁྱེར་ཡུལ་སྐོར་

སྤྲོ་འཆམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ། ༢༠༡༠ ནས་

མཚོ་བྱང་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་སྲིད་

གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ། བོད་སྐྱོར་ལས་བྱེད།།
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༤. པའོ་ཀོང་ཆིས།
རྒྱ་རིགས། དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་མཚོ་བྱང་ཁུལ་ཞིང་

འབྲོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ། 

༢༠༡༡ ནས་མཚོ་བྱང་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན།། 

༥. རིན་ཀྲི་དབྱིས།
ཁ་ཆེ་རིགས། ༢༠༡༠ ཡས་མས་སུ་མཚོ་སྔོན་

མཚོ་བྱང་ཁུལ་དཔལ་འབྱོར་དང་ཚོང་དོན་

ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན། 

༢༠༡༡ ནས་མཚོ་བྱང་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན།།

༦. ལི་ཧྲུང་པའང་།
རྒྱ་རིགས། དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་མཚོ་བྱང་ཁུལ་

སློབ་གསོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ།

 ༢༠༡༡ ནས་མཚོ་བྱང་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན།། 

མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་

གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན།

པད་མ་རྡོ་རྗེ།

ལོ ་རྒྱུས་གོང་དུ་མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་

རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམར་ཚོགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་

བསྒྲིགས་ཡོད་པས་དེར་གཟིགས།།

མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་

གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ་ ༨ །

༡. ཀྲུའུ་ཆིན།     ༢. ཏུང་ཧྥུའུ་ཀུའུ།   ༣. ཀའོ་ཞིས་ཀའང་།

ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ་འདི་གསུམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་གོང་དུ་དམར་ཚོགས་ཀྱི་

ཁོངས་སུ་བསྒྲིགས་ཟིན་པས་དེར་གཟིགས།།

༤. མཱ་ཀྲན་ཏའེ།
ཁ་ཆེ་རིགས། ༡༩༦༢ ལོའ་ིཟླ་ ༡༠ པར་

སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་མཚོ་བྱང་མིང་ཡན་ནས་

རེད། ༢༠༡༠ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་བྱང་

ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཡིག་ཆེ་མོ་གཞོན་

པ། ༢༠༡༡ ནས་མཚོ་བྱང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་

གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ།། 

༥. ཧ་སི་པཱ་ཐུའུ།
སོག་རིགས། ༡༩༦༧ ལོའ་ིཟླ་ ༥ པར་སྐྱེས། མཚོ་

སྔོན་མཚོ་ནུབ་གཏེར་ལེན་ཁ་ནས་རེད། 

༢༠༡༠ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ནུབ་

ཁུལ་ཝུའུ་ལན་རྫོང་དམར་ཤོག་གི ་དྲུང་ཆེ་

གཞོན་པ་དང་རྫོང་དཔོན། 

༢༠༡༡ ནས་མཚོ་བྱང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་

དཔོན་གཞོན་པ།། 

༦. ལིའུ་པའོ་ཁྲོན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༣ ལོའ་ིཟླ་ ༥ པར་སྐྱེས། མཚོ་

སྔོན་ཞིང་ཆེན་སེམས་ཉིད་ནས་རེད། 

༢༠༡༠ ཡས་མས་སུ་མཚོ་སྔོན་མཚོ་བྱང་ཁུལ་

གོང་འཕེལ་དང་བསྒྱུར་བཅོས་ཨུ་ལྷན་གྱི་

འགན་འཛིན། 

༢༠༡༡ ནས་མཚོ་བྱང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་

ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ་བཅས་བྱས།། 
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༢. ཚེ་བརྟན།
བོད་རིགས། ༡༩༥༥ ལོའ་ིཟླ་ ༨ པར་སྐྱེས། མཚོ་

སྔོན་མཚོ་བྱང་མདའ་བཞི་ནས་རེད། སྤྲུལ་སྐུ། 

༢༠༠༢ ནས་ ༢༠༠༩ བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་བྱང་

ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོཌ་གཞོན། ༢༠༠༩ ནས་

མཚོ་བྱང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 

༣. མཱ་ཁྲིན་ཀུའུ།
ཁ་ཆེ་རིགས། ༡༩༦༨ ལོའ་ིཟླ་ ༤ པར་སྐྱེས། མཚོ་

སྔོན་མཚོ་བྱང་མིང་ཡན་ནས་རེད། 

༡༩༩༨ ནས་ ༢༠༠༢ བར་མིང་ཡན་རྫོང་སྲིད་གྲོས་

ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། ༢༠༠༢ ནས་ད་བར་མཚོ་བྱང་

ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 

༤. ཀྲང་ཙུང་ཧྲིན།
ཧོར་རིགས། ༡༩༦༤ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་མཚོ་

བྱང་མིང་ཡན་ནས་རེད། 

༢༠༠༣ ནས་ ༢༠༠༦ བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་བྱང་

ཁུལ་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ། 

༢༠༠༦ ནས་མཚོ་བྱང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་

གཞོན།།

༥. ཨན་སྐྱིད་རྡོ་རྗེ།
བོད་རིགས། ༡༩༦༡ ལོའ་ིཟླ་ ༡༡ པར་སྐྱེས།  མཚོ་

སྔོན་མཚོ་ཤར་བ་ལུང་ནས་རེད། 

༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་བྱང་

ཁུལ་ནོར་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམར་ཤོག་གི་

དྲུང་ཆེ་དང་འགོ་གཙོ། 

༢༠༡༡ ནས་མཚོ་བྱང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 

༦. རིན་ཅིས་ཧོང་།
སོག་རིགས། ༡༩༥༨ ལོའ་ིཟླ་ ༡༡ པར་སྐྱེས། མཚོ་

སྔོན་མཚོ་བྱང་མདའ་བཞི་ནས་རེད། 

༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་བྱང་

ཁུལ་མི་འབོར་དང་འཆར་ལྡན་བུ་བཙའ་ཨུ་

ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན། 

༢༠༡༡ ནས་མཚོ་བྱང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་བཅས་སོ།།

༧. ཀུན་བཟང་།
བོད་རིགས། ༡༩༦༣ ལོའ་ིཟླ་ ༥ པར་སྐྱེས། མཚོ་

སྔོན་མཚོ་ཤར་བ་ལུང་ནས་རེད། 

༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་བྱང་

ཁུལ་མདོ་ལ་རྫོང་གི་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་

གཞོན་པ་དང་རྫོང་དཔོན། ༢༠༡༡ ལོའ་ིཟླ་༡༠ 

ནས་མཚོ་བྱང་ཁུལ་གྱི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ།། 

༨. ཕན་ཧོ་ལའང་།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༣ ལོའ་ིཟླ་ ༥ པར་སྐྱེས། དེ་

སྔ་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆེན་གོང་འཕེལ་དང་བཅོས་

བསྒྱུར་ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ། 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ ༨ ནས་མཚོ་བྱང་ཁུལ་དམར་

ཤོག་རྒྱུན་ལས་དང་དཔོན་གཞོན་པ་བཅས།། 

མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་

ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

དབྱང་ཧེ་ལིན།
སོག་རིགས། ༡༩༥༦ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་མཚོ་

བྱང་མདའ་བཞི་ནས་རེད། ༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༡༡ 

བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་བྱང་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་

རྒྱུན་ལས་དང་སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་

ཆེ། ༢༠༡༡ ནས་མཚོ་བྱང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཚོགས་གཙོ།། 

མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་

ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ ༦ །

༡. ཚ་ཁོ།
བོད་རིགས། ༡༩༥༩ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་མཚོ་

ནུབ་ཝུའུ་ལན་ནས་རེད། ༢༠༠༣ ནས་ ༢༠༡༡ 

བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་བྱང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་

ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ། ༢༠༡༡ ནས་མཚོ་སྔོན་

མཚོ་བྱང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། 
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ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམར་ཚོགས།
Communist Party of Yulshul Tibetan Autonomous Prefecture 

དྲུང་ཆེ།
Secretary

ཝུན་གོ་ཏུང།
རྒྱ་རིགས།

ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམར་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྒྱུན་ལས་ ༡༢ །

 

   

     ཝང་ཡུས་ཧུའུ།         ཝུའུ་ཏེ་ཅོན།              ཝང་ཡོན།              ཝང་ཞུག་ཆིན།           ཀྲུའུ་ཧོང་ཡན།            ལིའུ་ཁྲོན་ཧུ།

       བོད་རིགས།              རྒྱ་རིགས།                  རྒྱ་རིགས།                   བོད་རིགས།               བོད་རིགས།                 རྒྱ་རིགས།

    ཏུང་ཞའོ་ཆིས།          ཧན་ཡོན་ཧྲིན།            ལི་དབྱིས།              ཀུན་ཐར།               ཝང་ཅིན་ཆན།               ལི་ཅོན།
      རྒྱ་རིགས།               ཟ་ལར་རིགས།             བོད་རིགས།               བོད་རིགས།                  རྒྱ་རིགས།                   རྒྱ་རིགས།
                  
  ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིཌ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམར་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་ ༡ དང་། དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྒྱུན་ལས་ ༡༢ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

    བོད་རིགས་ ༥ །  

     རྒྱ་རིགས་ ༧ །    

    ཟ་ལར་རིགས་ ༡ །        
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ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམངས་འཐུས།
Yulshul Tibetan Autonomous Prefecture Peoples’ Congress

ཚོགས་གཙོ།
Chairman

ཏུང་པ་ཨ་པོ།
བོད་རིགས།

ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ ༦ །

   

                   ལིའུ་དབྱིས་ཡོན།                                 མགོན་པོ།                                        ཆོས་བདེ།

                       བོད་རིགས།                                        བོད་རིགས།                                          མི་གསལ།

                        ཁྲིན་ཁན།                                  ལིས་དབྱིས་ཧྲིན།                                 མཱ་ཧྲིན་ཐང།
                        མི་གསལ།                                       རྒྱ་རིགས།                                           བོད་རིགས།

                  

  ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ ༡ དང་། ཚོགས་གཞོན་ ༦ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

    བོད་རིགས་ ༤ །  

     རྒྱ་རིགས་ ༡ །    

    མི་གསལ་བ་ ༢ །                   
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ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་།
Yulshul Tibetan Autonomous Prefecture 

ཁུལ་དཔོན།
(Governor)Commissioner

ཝང་ཡུས་ཧུའུ།
བོད་རིགས།

ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ་ ༩ །

 

   

        ཝང་ཡོན།                     ལི་ཅོན།                      ཧུ་ཁྲན་གླུའུ།                   ཚའེ་ཁྲིན་ཡོན།              ཚེ་རིང་མགོན་པོ།

         རྒྱ་རིགས།                      རྒྱ་རིགས།                         བོད་རིགས།                       རྒྱ་རིགས།                      བོད་རིགས།

          ཧན་སན་ཚུན།                         སྐལ་བཟང།                           ཀྲང་ཞའོ་ཅོན།                           ཚེ་དབྱིས།
             རྒྱ་རིགས།                                བོད་རིགས།                                རྒྱ་རིགས།                                 བོད་རིགས།          

                  

  ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིཌ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་ ༡ དང་། ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ་ ༩ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

    བོད་རིགས་ ༥ །  

     རྒྱ་རིགས་ ༥ །         
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ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་སྲིད་གྲོས།
Yulshul Tibetan Autonomous Prefecture PPCC

ཚོགས་གཙོ།
Chairman

བློ་བཟང་རིན་ཆེན།
བོད་རིགས།

ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ ༥ །

   

                               བུ་བཟང།                              ཅང་གུ།                                 རིན་ཆེན་ཚེ་རིང་།
                                བོད་རིགས།                                བོད་རིགས།                                    བོད་རིགས།

                                               ཧུ་ཏཱ་མིང།                                  ཝུན་ཅང་ཚེ།
                                                  རྒྱ་རིགས།                                        བོད་རིགས།          

                  

  ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ ༡ དང་། ཚོགས་གཞོན་ ༥ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

    བོད་རིགས་ ༥ །  

     རྒྱ་རིགས་ ༡ །                
        



107

ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམར་

ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ།

ཝུན་གོ་ཏུང་།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༩ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་ཟི་

ལིང་སྐུ་འབུམ་ནས་རེད། ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༠ 

བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་དམར་ཤོག་

གི་རྒྱུན་ལས་དང་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་

གཞོན་པ། 

༢༠༡༠ ནས་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་

ཆེ་གཞོན་པ་དང་སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ། ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ ༢ 

ནས་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ།། 

ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིཌ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམར་ཚོཌ་

ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྒྱུན་ལས་ ༡༢ །

༡. ཝང་ཡུས་ཧུའུ།
བོད་རིགས། ༡༩༦༢ ལོར་སྐྱེས། ཡུལ་ཤུལ་ནང་

ཆེན་ནས་རེད། 

༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༠༥ བར་མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་

ཁུལ་གྱི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ། 

༢༠༠༥ ནས་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་

ཆེ་གཞོན་པ་དང་། ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན།། 

༢. ཝུའུ་ཏེ་ཅོན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༥ ལོར་སྐྱེས། ཀན་སུའུ་ཞིང་

ཆེན་ཀྲང་རྫོང་ནས་རེད། 

དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རྫོང་

དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༠ ནས་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་

ལས་དང་ཡུལ་ཤུལ་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ ༣ ནས་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ།།

༣. ཝང་ཡོན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༤ ལོར་སྐྱེས། ཧུ་པེ་ཞིང་

ཆེན་ཅིས་རྫོང་ནས་རེད། ༢༠༠༨ ནས་ 

༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་

སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ། 

༢༠༡༡ ནས་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དམར་ཤོག་

གི་རྒྱུན་ལས་དང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་

རྒྱུན་ལས་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ།།

༤. ཝང་ཞུག་ཆིན།
བོད་རིགས། ༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་

སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་

དཔོན་གཞོན་པ། 

༢༠༡༡ ནས་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་

རྒྱུན་ལས་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའུ་ཡི་པུའུ་

ཀྲང་།། 

༥. ཀྲུའུ་ཧོང་ཡན།
བོད་རིགས། ༡༩༦༦ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་

ཡུལ་ཤུལ་ཁྲི་འདུ་ནས་རེད། ༢༠༠༦ ནས་ 

༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་སྲིད་

གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ། 

༢༠༡༡ ནས་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་

རྒྱུན་ལས་དང་འཐབ་ཕོྱགས་གཅིག་གྱུར་

པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་།། 

༦. ལིའུ་ཁྲོན་ཧུ།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༣ ལོར་སྐྱེས། ཅང་སུའུ་ཞིང་

ཆེན་ཕིས་རྫོང་ནས་རེད། ༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༠༩ 

བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ནུབ་མང་ཡཱ་ལས་དོན་

ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༠༩ ནས་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་

རྒྱུན་ལས་དང་རྩ་འཛུཌ་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་།། 
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༧. ཏུང་ཞའོ་ཆིས།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༤ ལོར་སྐྱེས། ཀན་སུའུ་

ཞིང་ཆེན་ཀྲང་རྫོང་ནས་རེད། ༢༠༠༢ 

ནས་ ༢༠༡༠ བར་མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་

དམར་ཤོག་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་

ཆེ་གཞོན་པ། 

༢༠༡༠ ནས་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དམར་ཤོག་

གི་རྒྱུན་ལས་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་

གྱི་དྲུང་ཆེ།།

༨. ཧན་ཡོན་ཧྲིན།
ཟ་ལར་རིགས། ༡༩༦༥ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་

སྔོན་མཚོ་ཤར་ཡ་རྫི་ནས་རེད། ༢༠༠༧ 

ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་

ཁུལ་གོང་འཕེལ་དང་བཅོས་བསྒྱུར་ཨུ་

ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན། ༢༠༡༡ ནས་ཡུལ་

ཤུལ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་

དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ།། 

༩. ལི་དབྱིས།
བོད་རིགས། ༡༩༦༢ ལོར་སྐྱེས། དེ་སྔ་མཚོ་

སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ཁྲི་འདུ་རྫོང་དམར་

ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། ༢༠༡༡ ནས་ཡུལ་ཤུལ་

ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་ཁུལ་སྤྱི་

ཁྱབ་བཟོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།། 

༡༠. ཀུན་ཐར་།
བོད་རིགས། ༡༩༦༠ ལོར་སྐྱེས། དེ་སྔ་མཚོ་

སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ཁྲི་འདུ་རྫོང་དམར་

ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྫོང་དཔོན། 

༢༠༡༡ ནས་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་

རྒྱུན་ལས་དང་ཁྲི་འདུ་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་

དྲུང་ཆེ།། 

༡༡. ཝང་ཅིན་ཆན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༩ ལོར་སྐྱེས། ཧྲན་ཞིས་ཞིང་

ཆེན་ཧྲི་ཆན་ནས་རེད། ༢༠༠༨ ནས་མཚོ་སྔོན་

ཡུལ་ཤུལ་ཡན་ལག་དམག་ཁུལ་གྱི་ཆབ་སྲིད་

ཨུ་ཡོན། ༢༠༡༡ ནས་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དམར་ཤོག་

གི་རྒྱུན་ལས་དང་ཡུལ་ཤུལ་ཡན་ལག་དམག་

ཁུལ་གྱི་ཆབ་སྲིད་ཨུ་ཡོན།། 

༡༢. ལི་ཅོན།
རྒྱ་རིགས། ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ ༨ ནས་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་

དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་

པ།། 

ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམངས་

འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

ཏུང་པ་ཨ་པོ།
བོད་རིགས། ༡༩༥༨ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་

ཡུལ་ཤུལ་ནང་ཆེན་ནས་རེད། དེ་སྔ་ཡུལ་

ཤུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་

ཁུལ་སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ། 

༢༠༡༢ ནས་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དམངས་འཐུས་

ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།།

ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམངས་

འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ ༦ །

༡. ལིའུ་དབྱིས་ཡོན།
བོད་རིགས། དེ་སྔ་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དམར་ཤོག་

གི་རྒྱུན་ལས་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའུ་ཡི་པུའུ་

ཀྲང་། 

༢༠༡༢ ནས་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན།། 
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༢. མགོན་པོ།
བོད་རིགས། ༡༩༤༤ ལོར་སྐྱེས། ཁམས་དཀར་

མཛེས་ཁུལ་སྡེ་དགེ་ནས་རེད། མཚོ་སྔོན་

ཡུལ་ཤུལ་འདོམ་དཀར་དགོན་པའི་སྤྲུལ་

སྐུ། དེ་སྔ་ཡུལ་ཤུལ་རྫོང་དམངས་འཐུས་

ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། ད་ལྟ་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་

དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་དང་ཁུལ་

ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།།

༣. ཆོས་བདེ།
དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་རྩིས་ཞིབ་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ། 

༢༠༡༢ ནས་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན།།

༤. ཁྲིན་ཁན།
དེ་སྔ་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་བསྡོམས་རྩིས་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་འགོ་གཙོ། ༢༠༡༢ ནས་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་

དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།།

༥. ལིས་དབྱིས་ཧྲིན།
རྒྱ་རིགས། དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དམར་

ཤོག་རྩ་འཛུགས་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ། 

༢༠༡༢ ནས་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན།། 

༦. མཱ་ཧྲིན་ཐང་།
བོད་རིགས། དེ་སྔོན་ནས་ ༢༠༡༠ བར་མཚོ་

སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་འབྲི་སྟོད་རྫོང་དམར་

ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྫོང་དཔོན། ད་

ལྟ་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་

གཞོན།།

ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་

གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན།

ཝང་ཡུས་ཧུའུ།

ལོ་རྒྱུས་གོང་དུ་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིཌ་རང་སྐྱོང་

ཁུལ་དམར་ཚོགས་ཁོངས་སུ་བསྒྲིགས་ཟིན་

པས་དེར་གཟིགས།།

ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་

གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ་ ༩ །

      ༡. ཝང་ཡོན།                        ༢. ལི་ཅོན།

ལོ ་རྒྱུས་གོང་དུ་དམར་ཚོགས་ཀྱི ་དྲུང་ཆེ ་གཞོན་པའི་ཁོངས་སུ་

བསྒྲིགས་ཟིན་པས་དེར་གཟིགས།།

༣. ཧུ་ཁྲན་གླུའུ།
བོད་རིགས། ༡༩༦༢ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་

སྐུ་འབུམ་ནས་རེད། ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་

སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་

གི་ཞིབ་དཔྱོད་པ་ཆེན་མོ། ༢༠༡༡ ནས་ཡུལ་ཤུལ་

ཁུལ་གྱི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ་དང་ཁུལ་སྤྱི་བདེ་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ།། 

༤. ཚའེ་ཁྲིན་ཡོན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༧ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་སྐུ་འབུམ་

ནས་རེད། ༢༠༡༡ ནས་ ༢༠༡༣ བར་མཚོ་སྔོན་

ཞིང་ཆེན་སྟོང་སྐོར་རྫོང་གི་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་

ཆེ། ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ ༢ ནས་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་གྱི་

ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ།།
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༥. ཚེ་རིང་མགོན་པོ།
བོད་རིགས། ༡༩༥༩ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་

ཡུལ་ཤུལ་འབྲི་སྟོད་ནས་རེད། ༢༠༠༦ 

ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་

ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་

ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྫོང་དཔོན། ༢༠༡༡ 

ནས་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་

དཔོན་གཞོན་པ་དང་ཡུལ་ཤུལ་རྫོང་གི་

རྫོང་དཔོན་གཅིག་ལྕོགས།།

༦. ཧན་སན་ཚུན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༤ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་

མཚོ་ཤར་གྲོ་ཚང་ནས་རེད། ༢༠༠༨ ནས་ 

༢༠༡༢ བར་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ནོར་སྲིད་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་དང་

འགོ་གཙོ། ༢༠༡༢ ནས་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་གྱི་

ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ་དང་ནོར་སྲིད་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ་གཅིག་ལྕོགས།།

༧. སྐལ་བཟང་།
བོད་རིགས། ༡༩༦༦ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་

ཡུལ་ཤུལ་ནང་ཆེན་ནས་རེད། ༢༠༠༥ 

ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་

ཆུ་མ་ལེབ་རྫོང་གི་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་

གཞོན་པ་དང་རྫོང་དཔོན། ༢༠༡༢ ནས་

ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་གྱི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ།། 

༨. ཀྲང་ཞའོ་ཅོན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༧༤ ལོར་སྐྱེས། ཧྲན་ཤིས་

ཞིང་ཆེན་ཡན་ཕིན་ནས་རེད། 

༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༢ བར་མཚོ་སྔོན་ཡུལ་

ཤུལ་རྫ་སྟོད་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༢ ནས་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་གྱི་ཁུལ་

དཔོན་གཞོན་པ།། 

༩. ཚེ་དབྱིས།
བོད་རིགས། ༡༩༦༣ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་

ཡུལ་ཤུལ་ནས་རེད། 

༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༢ བར་མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་

དམར་ཤོག་རྩ་འཛུགས་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་

གཞོན་པ། 

༢༠༡༢ ནས་ཡུལ་ཁུལ་གྱི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་

པ་བཅས་སོ།། 

ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་

ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

བློ་བཟང་རིན་ཆེན།

བོད་རིགས། ༡༩༥༥ ལོར་སྐྱེས། དེ་སྔ་

མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དམར་ཤོག་

གི་རྒྱུན་ལས་དང་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་

གྱུར་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་། 

༢༠༡༢ ནས་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཚོགས་གཙོ།།

ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་

ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ ༥ །

༡. བུ་བཟང(བུ་བཟང་ཟླ་བ)།

བོད་རིགས། དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་

འབྲིང་རིམ་མི ་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི ་

ཁྲིམས་དཔོན་ཆེན་མོ། 

༢༠༡༢ ནས་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན།། 
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༢. ཅང་གུ
བོད་རིགས། མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་སྐྱེ་

ཀླུང་ཤོད་དགོན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ། དེ་སྔ་ཡུལ་

ཤུལ་ཁུལ་གྱི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ་དང་

དམངས་འཐུས་ཚོགས་གཞོན། 

ད་ལྟ་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་

གཞོན།།

༣. རིན་ཆེན་ཚེ་རིང་།
བོད་རིགས། ༡༩༥༥ ལོར་སྐྱེས། དཀར་

མཛེས་ཁུལ་འབའ་ཐང་ནས་རེད། 

༢༠༡༠ ནས་ ༢༠༡༢ བར་མཚོ་སྔོན་

ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་

ལས་དང་སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་

ཆེ། 

༢༠༡༢ ནས་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་

ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 

༤. ཧུ་ཏཱ་མིང་།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༧ ལོར་སྐྱེས། ཧྲན་ཞིས་

ཞིང་ཆེན་ཉིང་ཆའང་ནས་རེད། 

དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དམངས་

འཐུས་ཀྱི་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ། 

༢༠༡༢ ནས་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་

ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 

༥. ཝུན་ཅང་ཚེ།
བོད་རིགས། མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་རྫ་སྟོད་

ནས་རེད། 

དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་འགྲིམ་

འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམར་ཤོག་གི་

དྲུང་ཆེ་དང་འགོ་གཙོ། 

༢༠༡༢ ནས་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན་བཅས།། 
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མཚོ་ནུབ་སོག་རིཌ་དང་བོད་རིཌ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་དམར་ཚོགས།
Communist Party of Tsonub Mongolia and Tibetan Autonomous Prefecture 

དྲུང་ཆེ།
Secretary

ཞིན་གའོ་པིང་།
རྒྱ་རིགས།

མཚོ་ནུབ་སོག་རིཌ་དང་བོད་རིཌ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམར་ཚོཌ་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྒྱུན་ལས་ ༡༣ །

 

   

    ནའོ་བའེ་ཞིན།           ཝུའུ་དབྱིས་ཀྲང།            མཱ་ཅའེ།                 ནུག་ཅོན།             ཝང་ཅིན་ཀྲའེ།            ལི་གའོ་ཀྲུང་།

     སོག་རིགས།                  རྒྱ་རིགས།                 རྒྱ་རིགས།                 བོད་རིགས།               ཁ་ཆེ་རིགས།                རྒྱ་རིགས།

       ཁྲིན་ཝུས།                ཅིན་ཧེ་ཉིང།           ཝང་ལིན་ཧུའུ།            ཧན་སའོ་ཝུན།           ཁྲིན་ཅོན་ཡན།         དབྱིས་མིང་ཀྲའེ།            
        རྒྱ་རིགས།                 རྒྱ་རིགས།                   རྒྱ་རིགས།                  རྒྱ་རིགས།                  རྒྱ་རིགས།                 རྒྱ་རིགས།    

                              

     མཚོ་ནུབ་སོག་རིགས་དང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམར་ཚོཌ་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་ ༡ དང་། 

    དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྒྱུན་ལས་ ༡༣ ཡོད་པའི་ནང་་་

       བོད་རིགས་ ༢ །  

        རྒྱ་རིགས་ ༡༠ །    

                ཁ་ཆེ་རིགས་ ༡ །  སོག་རིགས་ ༡ །           རྡོ་རྗེ།
བོད་རིགས།
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མཚོ་ནུབ་སོག་རིཌ་དང་བོད་རིཌ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་དམངས་འཐུས།
Tsonub Mongolia and Tibetan Autonomous Prefecture Peoples’ Congresss 

ཚོགས་གཙོ།
Chairman

ཆའོ་ཞའེ་ཀྲི།
བོད་རིགས།

མཚོ་ནུབ་སོག་རིཌ་དང་བོད་རིཌ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ ༦ །

   

                       ཐེན་ཀུན།                                    རིན་ཧེ་ཡོན།                                      ལིའུ་པཱ་ལིན།

                        སོག་རིགས།                                       སོག་རིགས།                                            རྒྱ་རིགས།

                      ཀྲའོ་ཧྲང་ཆིན།                            བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ།                                ཕའང་ཅན་ཡཱ།
                         རྒྱ་རིགས།                                        བོད་རིགས།                                            རྒྱ་རིགས།

                  
  མཚོ་ནུབ་སོག་རིཌ་དང་བོད་རིཌ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ ༡ དང་། ཚོགས་གཞོན་ ༦ ཡོད་པའི་ནང་།

    བོད་རིགས་ ༢ །  

     རྒྱ་རིགས་ ༣ །    

    སོག་རིགས་ ༢ །                   
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མཚོ་ནུབ་སོག་རིགས་དང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་།
Tsonub Mongolia and Tibetan Autonomous Prefecture 

ཁུལ་དཔོན།
(Governor)Commissioner

ནའོ་བའེ་ཞིན

སོག་རིགས།

མཚོ་ནུབ་སོག་རིཌ་དང་བོད་རིཌ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ་ ༧ །
 

   

           དབྱིས་མིང་ཀྲའེ།                     ཝང་ཅིན་ཀྲའེ།                          ཁྲིན་ཝུས།                             མིང་ཧེ།
                རྒྱ་རིགས།                            ཁ་ཆེ་རིགས།                               རྒྱ་རིགས།                              སོག་རིགས།       

     

                                  ལིའུ་ཝུན་ཕིན།                   ཀླུ་མཁར་རྒྱལ།                        ཀྲང་སྨིས།            
                                     རྒྱ་རིགས།                            བོད་རིགས།                             རྒྱ་རིགས།                                  

  མཚོ་ནུབ་སོག་རིགས་དང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་ ༡ དང་། 

 ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ་ ༧ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

    བོད་རིགས་ ༡ །  

     རྒྱ་རིགས་ ༤ །    

  ཁ་ཆེ་རིགས་ ༡ །        སོག་རིགས་ ༢ ། 
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མཚོ་ནུབ་སོག་རིགས་དང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་སྲིད་གྲོས།
Tsonub Mongolia and Tibetan Autonomous Prefecture PPCC

ཚོགས་གཙོ།
Chairman

འོད་ཟེར།
བོད་རིགས།

མཚོ་ནུབ་སོག་རིཌ་དང་བོད་རིཌ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ ༦ །

   

                   བུ་གསེར་གཡུ།                                  རྟ་མཆོག་རྒྱལ།                                      ལིས་ཧེ་ལན།

                     བོད་རིགས།                                          བོད་རིགས།                                             རྒྱ་རིགས།            

                   ཀྲུའུ་སུའུ་ལན།                                   ཧུའུ་ཧུ་པཱ་ལ།                                        ཀའོ་ཆིན།            
                      རྒྱ་རིགས།                                           སོག་རིགས།                                             རྒྱ་རིགས།    

                              
  མཚོ་ནུབ་སོག་རིཌ་དང་བོད་རིཌ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ ༡ དང་། ཚོགས་གཞོན་ ༦ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

    བོད་རིགས་ ༣ །  

     རྒྱ་རིགས་ ༣ །    

  སོག་རིགས་ ༡ །           
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༢. ཝུའུ་དབྱིས་ཀྲང།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༣ ལོའ་ིཟླ་ ༧ པར་སྐྱེས། 

ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ཝུས་ཧྥང་ནས་རེད། 

༢༠༠༨ ནས་༢༠༡༢ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་

ཆེན་དམར་ཤོག་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་

པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ། ༢༠༡༢ ལོའ་ི

ཟླ་༡༡ ནས་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་

དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ།།

༣. མཱ་ཅའེ།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༠ ལོའ་ིཟླ་ ༧ པར་ཧྲའན་

ཞི་ཕུའུ་ཁྲིན་དུ་སྐྱེས། ༡༩༨༦ ལོའ་ིཟླ་ 

༩ པར་དམར་ཤོག་ནང་འཛུལ། ༡༩༨༢ 

ལོའ་ིཟླ་ ༨ པར་ལས་ཞུགས་བྱས། སློབ་

ཆེན་གྱི་རིག་གནས་ཆུ་ཚད་ལྡན།

༢༠༠༥ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་

ཆེན་མཚོ ་ནུབ་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི ་

ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ། ༢༠༡༡ ལོའ་ིཟླ་ ༡༠ ནས་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་དམར་

ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ།། 

༤. ནུག་ཅོན།
བོད་རིགས། ༡༩༧༠ ལོའ་ིཟླ་ ༤ པར་སྐྱེས། 

མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་ནས་རེད། ༢༠༠༨ 

ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གུང་

གཞོན་སྡེ་ཚོཌ་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ། ༢༠༡༡ 

ནས་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་

ལས་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་།།

༥. ཝང་ཅིན་ཀྲའེ།
ཁ་ཆེ་རིགས། ༡༩༦༦ ལོའ་ིཟླ་དང་པོར་

སྐྱེས། ཧུ་ནན་ཞིང་ཆེན་ཞིས་ཞཱ་ནས་

རེད། ༢༠༠༤ ནས་ ༢༠༠༨ བར་མཚོ་

སྔོན་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་

ཡིག་ཆེན་མོ། 

༢༠༠༨ ནས་སྔ་རྗེས་སུ་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་

དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་དྲུང་ཡིག་

ཆེན་མོ། ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ།། 

མཚོ་ནུབ་སོག་རིགས་དང་བོད་རིགས་རང་

སྐྱོང་ཁུལ་དམར་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ།

ཞིན་གའོ་པིན།

ལོ་རྒྱུས་གོང་དུ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་

གཞུང་གི་ཧྲིན་ཀྲང་གཞོན་པའི་ཁོངས་སུ་

བསྒྲིགས་ཡོད་པས་དེར་གཟིགས།

མཚོ་ནུབ་སོག་རིཌ་དང་བོད་རིཌ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་

དམར་ཚོཌ་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྒྱུན་ལས་ ༡༣ །

༡. ནའོ་བའེ་ཞིན།
སོག་རིགས། ༡༩༦༠ ལོའ་ིཟླ་དང་པོར་

མཚོ་སྔོན་གཏེར་ལམ་དུ་སྐྱེས། ༡༩༨༤ 

ལོའ་ིཟླ་ ༣ པར་དམར་ཤོག་ནང་འཛུལ། 

༡༩༧༧ ལོའ་ིཟླ་ ༩ པར་ལས་ཞུགས་བྱས། 

སློབ་ཆེན་གྱི་རིག་གནས་ཆུ་ཚད་ལྡན། 

༢༠༠༤ ནས་༢༠༠༥ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་

ཆེན་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་

ལས་དང་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ། 

༢༠༠༥ ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་

གཞོན་པ་དང་ཁུལ་དཔོན་ལས་ཚབ། ཁུལ་དཔོན་བཅས་བྱས།།
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༦. ལི་གའོ་ཀྲུང།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༤ ལོའ་ིཟླ་ ༧ པར་

སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་སྐུ་འབུམ་

ནས་རེད། ༢༠༠༢ ནས་ ༢༠༠༩ བར་

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ནུབ་མདོ་

ལ་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་

པ། ༢༠༠༩ ནས་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་དམར་

ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་

ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ། ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ 

༥ ནས་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་གོར་མོ་གྲོང་ཁྱེར་

དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ།། 

༧. ཁྲིན་ཝུས། 
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༩ ལོའ་ིཟླ་ ༧ པར་སྐྱེས། 

ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་ཀྲུའུ་ཧྲན་ནས་རེད། 

༢༠༡༡ ནས་ ༢༠༡༣ བར་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་

ཆེན་ཝུའུ་དབྱིས་རྫོང་གི་དམར་ཤོག་གི་

དྲུང་ཆེ། ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ ༧ ནས་མཚོ་

ནུབ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང། 

ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་

པ། བོད་སྐྱོར་ལས་བྱེད།། 

༨. ཅིན་ཧའེ་ཉིན། 
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༩ ལོའ་ིཟླ་དང་པོར་

སྐྱེས། ཀན་སུའུ་ཡུས་ཀྲུང་ནས་རེད། 

༡༩༨༥ ལོའ་ིཟླ་ ༦ པར་དམར་ཤོག་

ནང་འཛུལ། ༡༩༧༦ ལོའ་ིཟླ་ ༨ པར་

ལས་ཞུགས་བྱས། ཆེད་ཚན་སློབ་ཆེན་

གྱི་རིག་གནས་ཆུ་ཚད་ལྡན།

༢༠༠༥ ནས་ ༢༠༡༡ བར་སྔ་རྗེས་སུ་

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་ཝུའུ་ལན་

རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་དྲུང་ཆེ། ༢༠༡༡ ནས་མཚོ་

ནུབ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ།། 

༩. ཝང་ལིན་ཧུའུ། 
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༩ ལོའ་ིཟླ་ ༡༡ པར་སྐྱེས། ཧྲན་

ཤིས་ཞིང་ཆེན་ཁྲང་ཀྲི་ནས་རེད། ༢༠༡༡ ནས་ 

༢༠༡༢ བར་གོར་མོ་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་གི་

དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་སྤྱི་ཁྱབ། ༢༠༡༢ ནས་

མཚོ་ནུབ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་

གཏེར་ལེན་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ།། 

༡༠. ཧན་སའོ་ཝུན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༤ ལོའ་ིཟླ་ ༣ པར་སྐྱེས། 

མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་སྐུ་འབུམ་ནས་རེད། 

༡༩༩༩ ནས་ ༢༠༡༡ བར་སྔ་རྗེས་སུ་མཚོ་

སྔོན་དམར་ཤོག་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་གྱི་

སྡེ་ཚན་འགའི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ། 

༢༠༡༡ ནས་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་

རྒྱུན་ལས། སྒྲིག་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ།

༡༡. ཁྲིན་ཅོན་ཡན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༨ ལོའ་ིཟླ་ ༨ པར་སྐྱེས། 

ཧྲན་ཞིས་ཞིང་ཆེན་ཞིས་ཨན་ནས་རེད། 

དེ ་སྔ ་མཚོ ་སྔོན ་མཚོ ་ནུབ་ཡན་ལག་

དམག་ཁུལ་གྱི་ཆབ་སྲིད་ཨུ་ཡོན། ༢༠༡༢ 

ལོའ་ིཟླ་ ༨ ནས་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ནུབ་དམར་

ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་མཚོ་ནུབ་ཡན་ལག་

དམག་ཁུལ་གྱི་ཆབ་སྲིད་ཨུ་ཡོན།།

༡༢. དབྱིས་མིང་ཀྲའེ།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༤ ལོའ་ིཟླ་ ༤ པར་སྐྱེས། 

ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ཏུང་ཨ་ནས་རེད། 

༢༠༠༠ ནས་ ༢༠༠༨ བར་མཚོ་སྔོན་དཔལ་

འབྱོར་ཉོ ་ཚོང་ཨུ་ལྷན་མ་འཇོག་ཁྲུའུ་

ཡི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་དང་འགན་

འཛིན། ༢༠༠༨ ནས་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་གྱི་

ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ། ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༥ 

ནས་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ།།
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༡༣. རྡོ་རྗེ། 
བོད་རིགས། ༡༩༦༦ ལོའ་ིཟླ་ ༥ པར་སྐྱེས། 

མཚོ་སྔོན་ཕིན་ཨན་ནས་རེད། ༢༠༠༦ 

ནས་ ༢༠༡༣ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་

དམར་ཤོག་རྩ་འཛུགས་པུའུ་ཁྲུའུ་བཞི་

པའི་འགན་འཛིན། ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༥ 

ནས་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་

ལས་དང་རྩ་འཛུགས་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་།།

 

མཚོ་ནུབ་སོག་རིགས་དང་བོད་རིགས་རང་

སྐྱོང་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

ཆའོ་ཞའེ་ཀྲི།
བོད་རིགས། ༡༩༦༢ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ པར་

སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་མཚོ་ཤར་གྲོ་ཚང་ནས་རེད། 

༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་

ཆེན་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་

དཔོན་གཞོན་པ། ༢༠༡༡ ནས་མཚོ་ནུབ་

ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།། 

མཚོ་ནུབ་སོག་རིཌ་དང་བོད་རིཌ་རང་སྐྱོང་

ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོཌ་གཞོན་ ༦ །

༡. ཐེན་ཀུན།
སོག་རིགས། ༡༩༥༤ ལོའ་ིཟླ་ ༥ པར་

སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་མཚོ་ནུབ་གོར་མོ་ནས་

རེད། ༢༠༠༣ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་

སྔོན་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་

དཔོན་གཞོན་པ་དང་ཁུལ་སྲིད་ཁྲིམས་

ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ། ༢༠༡༡ 

ནས་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན།།

 ༢. རེན་ཧའེ་དབྱིན།
སོག་རིགས། ༡༩༥༨ ལོའ་ིཟླ་ ༨ པར་

སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་ན་གོར་མོ་ནས་རེད། 

༡༩༧༨ ལོའ་ིཟླ་ ༨ པར་ལས་ཞུགས་

བྱས། འབྲིང་རིམ་ཆེད་ལས་སློབ་

གྲྭའི་རིག་གནས་ཆུ་ཚད་ལྡན། ༢༠༠༣ 

ནས་ ༢༠༠༦ བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ནུབ་

གཏེར་ལམ་རྫོང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་

གཞོན། ༢༠༠༦ ནས་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་

དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 

༣. ལིའུ་པཱ་ལིན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༤ ལོའ་ིཟླ་ ༧ པར་

སྐྱེས། ཧྭོ་པའེ་ཆིའུ་དབྱང་ནས་རེད། 

༡༩༨༡ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ པར་དམར་ཤོག་

ནང་འཛུལ། ༡༩༧༠ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ པར་

ལས་ཞུགས་བྱས། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་

ཏང་ཨུ་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཞིབ་འཇུག་

སློབ་མ། ༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༠༩ བར་མཚོ་

སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་གཏེར་

ལམ་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། ༢༠༠༩ ནས་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་དམངས་

འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 

༤. ཀྲའོ་ཧྲོང་ཆིན།
རྒྱ་རིགས།  ༡༩༥༦ ལོའ་ིཟླ་ ༢ པར་སྐྱེས། 

ཀན་སུའུ་ཆིན་ཨན་ནས་རེད། ༡༩༧༥ ལོའ་ི

ཟླ་ ༥ པར་དམར་ཤོག་ནང་འཛུལ། ༡༩༧༤ 

ལོའ་ིཟླ་ ༥ པར་ལས་ཞུགས་བྱས། སློབ་

ཆེན་གྱི་རིག་གནས་ཆུ་ཚད་ལྡན། ༢༠༠༡ 

ནས་ ༢༠༡༠ བར་སྔ་རྗེས་སུ་མཚོ་ནུབ་

ཚྭ་འདམ་ཆེ་བའི་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་

གཞོན་པ་དང་དྲུང་ཆེ། ༢༠༡༠ ནས་མཚོ་ནུབ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་

གཞོན་དང་ཁུལ་བཟོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།། 
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༥. བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ།
བོད་རིགས།  ༡༩༦༠ ལོའ་ིཟླ་ ༦ པར་སྐྱེས། 

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ནུབ་ཐེམ་ཆེན་ནས་རེད། 

༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༡༡ བར་སྔ་རྗེས་སུ་ཐེམ་

ཆེན་རྫོང་དམར་ཤོག་གི ་དྲུང་ཆེ ་གཞོན་

པ་དང་རྫོང་དཔོན་གཞོན་པ། རྫོང་དཔོན། 

༢༠༡༡ ནས་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་དམངས་འཐུས་

ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 

༦. ཕའང་ཅན་ཡཱ།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༠ ལོའ་ིདང་པོར་སྐྱེས། ཧྲན་

ཞིས་ཞིང་ཆེན་ཁྲང་ཨན་ནས་རེད། ༢༠༠༦ 

ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་

དམར་ཤོག་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་གྱི ་དྲུང་

ཆེ་གཞོན་པ། ༢༠༡༡ ནས་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་

དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 

མཚོ་ནུབ་སོག་རིགས་དང་བོད་རིགས་རང་

སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན།

ནའོ་བའེ་ཞིན།

ལོ་རྒྱུས་གོང་དུ་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་དམར་ཚོགས་ཀྱི་

ཁོངས་སུ་བསྒྲིགས་ཟིན་པས་དེར་གཟིགས།།

མཚོ་ནུབ་སོག་རིཌ་དང་བོད་རིཌ་རང་སྐྱོང་

ཁུལ་གྱི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ་ ༧ །

༡. དབྱིས་མིང་ཀྲའེ།  ༢. ཝང་ཅིན་ཀྲའེ།    ༣. ཁྲིན་ཝུས། 

ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ་འདི་གསུམ་པོའ་ིལོ་རྒྱུས་གོང་དུ་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་

དམར་ཚོགས་ཀྱི་གྲས་སུ་བསྒྲིགས་ཡོད་པས་དེར་གཟིགས།།

༤. མིང་ཧེ།
སོག་རིགས། ༡༩༧༡ ལོའ་ིཟླ་ ༡༡ པར་སྐྱེས། 

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ནུབ་གཏེར་ལེན་ཁ་ནས་རེད། 

༢༠༡༠ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་

མཚོ་ནུབ་ཁུལ་གཏེར་ལམ་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་

དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྫོང་དཔོན། ༢༠༡༡ ནས་

མཚོ་ནུབ་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་

གཞོན་པ།། 

༥. ལིའུ་ཝུན་ཕིན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༤ ལོའ་ིཟླ་ ༣ པར་སྐྱེས། 

མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་ནས་སྐྱེས། དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་

མཚོ་ནུབ་ཁུལ་ཐེམ་ཆེན་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་

དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་དྲུང་ཆེ། ༢༠༡༡ ནས་

མཚོ་ནུབ་ཁུལ་གྱི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ་དང་

སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ།། 

༦. ཀླུ་མཁར་རྒྱལ།
བོད་རིགས། ༡༩༦༦ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ པར་སྐྱེས། 

མཚོ ་སྔོན་མཚོ ་ནུབ་ཐེམ་ཆེན་ནས་རེད། 

༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ནུབ་

ཁུལ་དམར་ཤོག་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་

པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་ཆོས་ལུགས་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ། ༢༠༡༡ ནས་མཚོ་

ནུབ་ཁུལ་གྱི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ།། 

༧. ཀྲང་སྨིས།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༡ ལོར་སྐྱེས། ཧུ་པེ་ཞིང་ཆེན་

ལིན་ཞིས་ནས་རེད། 

༢༠༠༧ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ནུབ་

ཁུལ་ནོར་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམར་ཤོག་གི་

དྲུང་ཆེ་དང་འགོ་གཙོ། 

༢༠༡༡ ནས་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་

ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ།། 
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༤. ཀྲུའུ་སུའུ་ལན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༨ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ པར་སྐྱེས། ཧུ་

པེ་ཞིང་ཆེན་ཞན་རྫོང་ནས་རེད།

༢༠༠༥ ནས་ ༢༠༠༩ བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ནུབ་

གོར་མོ་གྲོང་ཁྱེར་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་

གཞོན། 

༢༠༠༩ ནས་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན།། 

༥. ཧུའུ་ཧུ་པཱ་ལ།
སོག་རིགས། ༡༩༥༦ ལོའ་ིཟླ་ ༦ པར་སྐྱེས། 

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ནུབ་ཝུའུ་ལན་ནས་རེད། 

༢༠༡༠ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་

ནུབ་ཁུལ་དམར་ཤོག་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་

གྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་། ལྟ་ཞིབ་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ། 

༢༠༡༡ ནས་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན།། 

༦. ཀའོ་ཆིན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༢ ལོའ་ིཟླ་ ༣ པར་སྐྱེས། ཀན་

སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཅུག་ཆན་ནས་རེད། 

༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ནུབ་

སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ་དང་། དམར་

ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ། 

༢༠༡༡ ནས་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན་བཅས་སོ།།

མཚོ་ནུབ་སོག་རིགས་དང་བོད་རིགས་རང་

སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

འོད་ཟེར།
བོད་རིགས། ༡༩༦༡ ལོའ་ིཟླ་ ༡༡ པར་སྐྱེས། མཚོ་

སྔོན་ཟི་ལིང་སྐུ་འབུམ་ནས་རེད། ༢༠༡༠ ནས་ 

༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ནུབ་དམར་ཤོག་གི་

རྒྱུན་ལས་དང་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ། ༢༠༡༡ ནས་

མཚོ་ནུབ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།། 

མཚོ་ནུབ་སོག་རིགས་དང་བོད་རིཌ་རང་སྐྱོང་

ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ ༦ །

༡. བུ་གསེར་གཡུ།
བོད་རིགས། ༡༩༥༦ ལོའ་ིཟླ་ ༦ པར་སྐྱེས། ནག་

ཆུ་ས་ཁུལ་ཨ་མདོ་རྫོང་ནས་རེད། ༢༠༠༦ ནས་ 

༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ནུབ་་ཁུལ་

དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་། འཐབ་ཕྱོགས་

གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་། ༢༠༡༡ ནས་མཚོ་

ནུབ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།།

༢. རྟ་མཆོག་རྒྱལ།
བོད་རིགས། ༡༩༥༤ ལོའ་ིཟླ་ ༧ པར་སྐྱེས། མཚོ་

སྔོན་མཚོ་ནུབ་ཐེམ་ཆེན་ནས་རེད། ༡༩༩༢ 

ནས་ ༢༠༠༡ བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་

རླུང་འཕྲིན་བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་

གཙོ་གཞོན་པ། ༢༠༠༡ ནས་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་

སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 

༣. ལིས་ཧེ་ལན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༢ ལོར་སྐྱེས།  མཚོ་སྔོན་མཚོ་

ཤར་གྲོ་ཚང་ནས་རེད། ༢༠༠༠ ནས་ ༢༠༠༦ བར་

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་འབྲིང་རིམ་

མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཁྲུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ་

རིམ་པའི་ཞིབ་གཅོད་པ། ༢༠༠༦ ནས་མཚོ་ནུབ་

ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 
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རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་དམར་ཚོགས།
Communist Party of Malho Tibetan Autonomous Prefecture 

དྲུང་ཆེ།
Secretary

ཅི་ཁུ་ཀྲུང་།
རྒྱ་རིགས།

རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམར་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྒྱུན་ལས་ ༡༡ །

   

        ལི་ཀྲུང།              ལིའུ་ཏཱ་ཡའེ།            ཀའོ་ཁའེ་ཡན།           ཚེ་ཧྥུན་ཞང།            ཀྲུའུ་ཞའོ་ཆིན།          ཀླུ་རྒྱལ་ཚེ་རིང།

      བོད་རིགས།                རྒྱ་རིགས།                  རྒྱ་རིགས།                  རྒྱ་རིགས།                  རྒྱ་རིགས།                  བོད་རིགས།

    ཅང་ཧྲུའུ་ཁྲིན།                 ཁྲིན་ཆིས་ཧྥུའུ།                     ལི་ཏཱ་གོ།                    ལིན་དཔའ་ལྡན།               དབྱང་ཀྲི་ཅོན།            
       རྒྱ་རིགས།                      ཁ་ཆེ་རིགས།                        རྒྱ་རིགས།                       བོད་རིགས།                       རྒྱ་རིགས།                 

                              

  རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམར་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་ ༡ དང་། དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྒྱུན་ལས་ ༡༡ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

    བོད་རིགས་ ༣ །  

     རྒྱ་རིགས་ ༨ །    

  ཁ་ཆེ་རིགས་ ༡ །            



122

རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམངས་འཐུས།
Malho Tibetan Autonomous Prefecture Peoples’ Congress

ཚོགས་གཙོ།
Chairman

རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང།
བོད་རིགས།

རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ ༦ །

   

                         ལི་ཆིན་ལིན།                            ནོར་གསེར་རྡོ་རྗེ།                          ཁྲིན་ཆིས་ཡན།

                            རྒྱ་རིགས།                                    བོད་རིགས།                                    རྒྱ་རིགས།

                         ཀའོ་ཧོང་ནན།                              ཚེ་རིང་མཁར།                ཤར་ཚང་བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མེད།            
                           རྒྱ་རིགས།                                       བོད་རིགས།                                   བོད་རིགས།                 

                              

  རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ ༡ དང་། ཚོགས་གཞོན་ ༦ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

    བོད་རིགས་ ༤ །  

     རྒྱ་རིགས་ ༣ །    
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རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་།
Malho Tibetan Autonomous Prefecture

ཁུལ་དཔོན།
(Governor)Commissioner

ལི་ཀྲུང་།
བོད་རིགས།

རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ་ ༨ །

   

        ཀྲུའུ་ཞའོ་ཆིན།                          ཀླུ་རྒྱལ་ཚེ་རིང།                        མཱ་ཅིན་ཀའང།                          བྱམས་པ།

           རྒྱ་རིགས།                                  བོད་རིགས།                               རྒྱ་རིགས།                                  བོད་རིགས།

          ལི་ཞིན།                              ཀརྨ་ཕུན་ཚོགས།                      དཀོན་མཆོག་སྐྱབས།                    ཐན་ཞིག་ཕུན།            
          རྒྱ་རིགས།                                   བོད་རིགས།                                སོག་རིགས།                               རྒྱ་རིགས།                 

                              

  རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་ ༡ དང་། ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ་ ༨ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

    བོད་རིགས་ ༤ །  

     རྒྱ་རིགས་ ༤ །    

  སོག་རིགས་ ༡ །            
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རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་སྲིད་གྲོས།
Malho Tibetan Autonomous Prefecture PPCC

ཚོགས་གཙོ།
Chairman

མའོ་ཕིན།
མེའོ་རིགས།

རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ ༦ །

   

                      ཤེས་རབ།                                        མགོན་པོ།                              ཆོས་རྒྱལ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན།

                      བོད་རིགས།                                           བོད་རིགས།                                           བོད་རིགས།

                ཚའོ་དབྱིས་ཕིན།                                        ཚེ་བརྟན།                                      རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང།            
                    རྒྱ་རིགས།                                              སོག་རིགས།                                           སོག་རིགས།                 
                              

  རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ ༡ དང་། ཚོགས་གཞོན་ ༦ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

    བོད་རིགས་ ༣ །  མེའོ་རིགས་ ༡ །

     རྒྱ་རིགས་ ༡ །      སོག་རིགས་ ༢ །            
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༣. ཀའོ་ཁའེ་ཡན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༤ ལོར་སྐྱེས། ༢༠༠༦ ལོའ་ིགོང་

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བུད་མེད་མཉམ་འབྲེལ་

ཚོགས་པའི ་གཞུང་ལས་ཁང་གི ་འགན་

འཛིན། ༢༠༠༦ ནས་མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་

དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་

ཞིབ་བཤེར་ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ།། 

༤. ཚེ་ཧྥུན་ཞང་།
རྒྱ་རིགས། དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་

ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་སོག་རྫོང་དམར་ཤོག་

གི་དྲུང་ཆེ། ༢༠༡༡ ནས་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་

གི་རྒྱུན་ལས་དང་། དམར་ཤོག་དྲིལ་བསྒྲགས་

པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་།། 

༥. ཀྲུའུ་ཞའོ་ཆིན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༣ ལོར་སྐྱེས། ༢༠༠༦ ལོའ་ིཟླ་ 

༩ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་

གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ། ༢༠༡༡ ནས་

རྨ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་སྲིད་

གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ།། 

༦. ཀླུ་རྒྱལ་ཚེ་རིང་།
བོད་རིགས། དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་

གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ་དང་། ༢༠༡༡ 

ནས་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་

ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་འཐབ་

ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་།། 

༧. ཅང་ཧྲུའུ་ཁྲིན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༦ ལོར་སྐྱེས། དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ(ཀོས་ནན)རྫོང་དམར་ཤོག་གི་

དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༢ ལོའ་ིཟླ་ ༩ ནས་མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་

དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་། རེབ་གོང་རྫོང་

དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ།། 

རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམར་ཚོགས་

ཀྱི་དྲུང་ཆེ།

ཅི་ཁུ་ཀྲུང་།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༨ ལོར་སྐྱེས། དེ་སྔ་མགོ་

ལོག་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་

དང་། ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་འཐབ་ཕྱོགས་

གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ། 

༢༠༡༢ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ ནས་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་

ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ། ༣༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ 

༢ ནས་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ།། 

 

རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམར་ཚོགས་ཀྱི་

དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྒྱུན་ལས་ ༡༡ །

༡. ལི་ཀྲུང་།
བོད་རིགས། ༡༩༦༢ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་

ཟི་ལིང་ཕིན་ཨན་ནས་རེད། ༢༠༠༦ ནས་ 

༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་མཚོ་བྱང་ཁུལ་

དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་ཁུལ་དཔོན་

གཞོན་པ། ༢༠༡༡ ནས་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་

ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་སྲིད་གཞུང་

གི་ཁུལ་དཔོན།། 

༢. ལིའུ་ཏཱ་ཡའེ།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༤ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་

མཚོ་ཤར་གྲོ་ཚང་ནས་རེད། 

༢༠༠༨ ལོའ་ིསྔོན་དུ་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ཤར་

གྲོ་ཚང་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༠༨ ནས་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་

རྒྱུན་ལས་དང་ཆབ་ཆ་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་

དྲུང་ཆེ།།
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༨. ཁྲིན་ཆིས་ཧྥུའུ།
ཁ་ཆེ་རིགས། ༡༩༦༤ ལོར་སྐྱེས། དེ་སྔ་མཚོ་

སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་རྩ་འཛུགས་པུའུ་

རྩ་འཛུགས་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན། ༢༠༡༠ 

ནས་མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་

ལས་དང་། རྩ་འཛུགས་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་།། 

༩. ལི་ཏཱ་གོ།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༨ ལོར་སྐྱེས། ཧྲན་ཏུང་ཞིང་

ཆེན་ལའེ་ཀྲུའུ་ནས་རེད། དེ་སྔ་ཤིན་ཅང་

དམག་ཁུལ་དུ་ལས་ཀ་བྱས། ད་ལྟ་མཚོ་སྔོན་

རྨ་ལྷོ་ཡན་ལག་དམག་ཁུལ་གྱི་ཆབ་སྲིད་ཨུ་

ཡོན་དང་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས།།

 

༡༠. ལིན་དཔའ་ལྡན།
བོད་རིགས། ༡༩༦༣ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་ཟི་

ལིང་ཕིན་ཨན་ནས་རེད། དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་རྨ་

ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༡ ནས་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་

ལས་དང་གཅན་ཚ་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་

ཆེ།།

༡༡. དབྱང་ཀྲི་ཅོན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༣ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་མཚོ་

ཤར་ཡ་རྫི་ནས་རེད། 

༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་

ནོར་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ། 

༢༠༡༡ ནས་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་

དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་

དྲུང་ཡིག་ཆེ་མོ་བཅས།།

རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམངས་

འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང།
བོད་རིགས། ༡༩༥༤ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་

མཚོ་ལྷོ་ཁྲི་ཀ་ནས་རེད། ༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༡༡ 

བར་མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་

ཆེ་གཞོན་པ་དང་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན། 

༢༠༡༡ ནས་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་

ཚོགས་གཙོ། 

རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམངས་

འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ ༦ །

༡. ལི་ཆིན་ལིན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༥ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་ཞིང་

ཆེན་ཟི་ལིང་ནས་རེད། ༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༡༡ 

བར་མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་

རྒྱུན་ལས་དང་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་

གཞོན་པ། ༢༠༡༡ ནས་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་དམངས་

འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 

༢. ནོར་གསེར་རྡོ་རྗེ།
བོད་རིགས། ༡༩༥༥ ལོར་སྐྱེས། ༢༠༠༦ ནས་ 

༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་

གི་རྒྱུན་ལས་དང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཡིག་ཆེ་

མོ། ༢༠༡༡ ནས་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན། རྨ་ལྷོ་སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་གཙོ།།

༣. ཁྲིན་ཆིས་ཡན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༥ ལོར་སྐྱེས། ༢༠༠༦ ནས་ 

༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་

གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ། 

༢༠༡༡ ནས་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན།། 
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༤.ཀའོ་ཧོང་ནན།
རྒྱ་རིགས། དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་འཆར་

གཞི་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་འགན་འཛིན། 

༢༠༠༦ ཡས་མས་ནས་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་དམངས་

འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 

༥. ཚེ་རིང་མཁར། 
བོད་རིགས། དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་ལྟ་ཞིབ་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ། 

༢༠༠༧ རྗེས་ནས་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན།།

༦. བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མེད།(ཤར་ཚང་བསྟན་འཛིན་འཇིགས་

མེད་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ)

བོད་རིགས། ༡༩༧༩ ལོར་འཁྲུངས། མཚོ་སྔོན་རྨ་

ལྷོ་རེབ་གོང་ནས་རེད། རེབ་གོང་རོང་པོ་དགོན་

ཆེན་གྱི་དགོན་བདག 

ད་ལྟ་རྨ་ལྷོ ་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་

གཞོན་བཅས།།

རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་

ཁུལ་དཔོན།

ལི་ཀྲུང་།

ལོ ་རྒྱུས་གོང ་དུ་རྨ་ལྷོ ་ཁུལ་དམར་

ཚོགས་ཀྱི་གྲས་སུ་བསྒྲིགས་ཟིན་པས་

དེར་གཟིགས།།

རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་

ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ་ ༨ །

    ༡. ཀྲུའུ་ཞའོ་ཆིན།              ༢. ཀླུ་རྒྱལ་ཚེ་རིང། 

ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ་འདི་གཉིས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གོང་དུ་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་དམར་

ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པའི་གྲས་སུ་བསྒྲིཌ་ཡོད་པས་དེར་གཟིགས།།

༣. མཱ་ཅིན་ཀའང་།
རྒྱ་རིགས། ༢༠༠༨ ལོར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་

སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ། 

༢༠༠༨ ནས་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་

གཞོན་པ།། 

༤. བྱམས་པ།
བོད་རིགས། ༡༩༦༠ ལོར་སྐྱེས། དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་རྨ་

ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ། 

ད་ལྟ་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་

པ།།

༥. ལི་ཞིན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༧༡ ལོར་སྐྱེས། ཐེན་ཅིན་གྲོང་ཁྱེར་

ནས་རེད། དེ་སྔ་ཐེན་ཅིན་གྲོང་ཁྱེར་དཔལ་འབྱོར་

ལག་རྩལ་གསར་སྤེལ་ཁུལ་དོ་དམ་ཨུ་ལྷན་གྱི་

འགན་འཛིན་གཞོན་པ། 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༨ ནས་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་ཁུལ་དཔོན་

གཞོན་པ་བྱས། བོད་སྐྱོར་ལས་བྱེད།།

༦. ཀརྨ་ཕུན་ཚོགས།
བོད་རིགས། ༡༩༦༨ ལོར་སྐྱེས། དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་

ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་དང་འགོ་གཙོ། ༢༠༡༡ ནས་

རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ།། 
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༧. དཀོན་མཆོག་སྐྱབས།
སོག་རིགས། ༡༩༦༤ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་

སོག་རྫོང་ནས་རེད། དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་སོག་

རྫོང(ཡུལ་རྒན)གི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་

དང་རྫོང་སྲིད་གཞུང་གི་རྫོང་དཔོན། ༢༠༡༡ ནས་

རྨ་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ། 

༨. ཐན་ཞིག་ཕུན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༠ ལོར་སྐྱེས། དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་

ཆེན་རྨ་ལྷོ ་ཁུལ་བསྡོམས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ་དང་འགོ་གཙོ། 

༢༠༡༡ ནས་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ།།

རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཚོགས་གཙོ།
མའོ་ཕིན།

མེའོ་རིགས། ༡༩༥༧ ལོར་སྐྱེས། ཧུའུ་པེ་ཞིང་

ཆེན་ཧུ་ཧྥུན་ནས་རེད། དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་རྨ་

ལྷོ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་འཐབ་

ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་། 

ད་ལྟ་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།།

རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན་ ༦ །

༡. ཤེས་རབ།
བོད་རིགས། དེ་སྔོན་སྔ་རྗེས་སུ་མཚོ་སྔོན་རྨ་

ལྷོ་ཁུལ་གྱི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ་དང་། ཁུལ་

དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། 

ད་ལྟ་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 

༢. མགོན་པོ།
ཧོར་རིགས། ༡༩༥༣ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་

རེབ་གོང་ནས་རེད། རེབ་གོང་རོང་པོ་དགོན་གྱི་

སྤྲུལ་སྐུ། དེ་སྔ་རེབ་གོང་རྫོང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་

གཞོན། ད་ལྟ་མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན།། 

༣. ཆོས་རྒྱལ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན།
བོད་རིགས། ༡༩༦༩ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་རྨ་

ལྷོ་གཅན་ཚ་ནས་རེད། ལ་མོ་བདེ་ཆེན་དགོན་

དང་སྐུ་འབུམ་དགོན་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ། (ལ་མོ་གསེར་ཁྲི་

ཆོས་རྒྱལ་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན) ད་ལྟ་མཚོ་སྔོན་ནང་

བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་དང་རྨ་

ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།།

༤. ཚའོ་དབྱིས་ཕིན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༩ ལོར་སྐྱེས། ཧུ་ནན་ཞིང་ཆེན་

ཁའེ་ཧྥུན་ནས་རེད། དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་

མི་ཤུགས་ཐོན་ཁུངས་དང་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ། ༢༠༡༡ ནས་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་

སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 

༥. ཚེ་བརྟན།
སོག་རིགས། མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་སོགརྫོང(ཡུལ་རྒན)

ནས་རེད། དེ་སྔོན་སྔ་རྗེས་སུ་མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་

ཁུལ་སོག་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན་དང་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་

འགྲིམ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ། ༢༠༡༡ 

ནས་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 

༦. རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།
སོག་རིགས། ༡༩༦༠ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་མཚོ་

ནུབ་གཏེར་ལམ་ནས་རེད། 

༢༠༠༨ ཡས་མས་སུ་མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་སློབ་

གསོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ། 

༢༠༡༡ ནས་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་

གཞོན་བཅས་སོ།།
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མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམར་ཚོགས།
Communist Party of Golog Tibetan Autonomous Prefcture 

དྲུང་ཆེ།
Secretary

ལིན་ཡཱ་སུང།
རྒྱ་རིགས།

མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམར་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྒྱུན་ལས་ ༡༣ །

   

དཔལ་རྒྱན་བཀྲ་ཤིས།        ཁྲ་ཧྲུའུ་པིང།          རིན་ཆེན་ཚེ་དབང།        ཞའེ་དབྱིས།            ཝང་ཀུའུ་ཁྲིན།            ཞེའུ་ཉིན།

     བོད་རིགས།                 རྒྱ་རིགས།                 བོད་རིགས།                 བོད་རིགས།                རྒྱ་རིགས།                 རྒྱ་རིགས།

  དབྱིས་ཆིན་ཞང།         ལི་ཞན་ཀུའུ།                ལི་ཆིན་ཧྭ།               རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།            དཔལ་ཕྱུག              ལི་ཅིན།            

      རྒྱ་རིགས།                རྒྱ་རིགས།                    རྒྱ་རིགས།                    བོད་རིགས།                བོད་རིགས།                རྒྱ་རིགས།    

                              

          མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམར་ཚོཌ་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་ ༡ དང་། 

                                                         དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྒྱུན་ལས་ ༡༣ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

                                      བོད་རིགས་ ༥ །  

                                                རྒྱ་རིགས་ ༩ །    

                    
           

ཉིང་ཧེ་ཡན།
 རྒྱ་རིགས།
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མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་དམངས་འཐུས།
Golog Tibetan Autonomous Prefcture Peoples’ Congress

ཚོགས་གཙོ།
Chairman

རྣམ་རྒྱལ།
བོད་རིགས།

མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ ༦ །

   

                       ཁྲིན་ཀྲི་ཧུ།                                         ནོར་སྡེ།                                    ཆིས་ཞིན་ཅན།

                         རྒྱ་རིགས།                                             བོད་རིགས།                                        རྒྱ་རིགས།

                    སྒྲོལ་དཀར་མཚོ།                              དབང་ཕྲུག་ཐར།                                       ཐོ་པ།            
                        བོད་རིགས།                                       བོད་རིགས།                                            བོད་རིགས།                 

                              

  མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ ༡ དང་། ཚོགས་གཞོན་ ༦ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

    བོད་རིགས་ ༥ །  

     རྒྱ་རིགས་ ༢ །    
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མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་།
Golog Tibetan Autonomous Prefcture 

ཁུལ་དཔོན།

(Governor)Commissioner

དཔལ་རྒྱན་བཀྲ་ཤིས།
བོད་རིགས།

མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ་ ༩ །

   

   རིན་ཆེན་ཚེ་དབང།                ཞིའུ་ཉིན།                སྐལ་བཟང་ཚེ་རིང།              དབྱང་ཡོན།                  ཚའེ་ཧོ་ལའང།

        བོད་རིགས།                        རྒྱ་རིགས།                        བོད་རིགས།                    བོད་རིགས།                       རྒྱ་རིགས།

          ཝུའུ་ཙི་ཆའང།                           དོན་གྲུབ།                        བསོད་ནམས་སྐྱིད།                          ལི་ཅིན།         
              རྒྱ་རིགས།                                བོད་རིགས།                            བོད་རིགས།                                  རྒྱ་རིགས།                 

                              

  མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་ ༡ དང་། ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ་ ༩ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

    བོད་རིགས་ ༦ །  

     རྒྱ་རིགས་ ༤ །    
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མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་སྲིད་གྲོས།
Golog Tibetan Autonomous Prefcture PPCC

ཚོགས་གཙོ།
Chairman

བསོད་ནམས་ཚེ་རིང།
བོད་རིགས།

མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ ༥ །

   

                    རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས།                                  ཚེ་རིང་རྒྱལ།                                  ཀློང་ཡངས་རྡོ་རྗེ།

                       བོད་རིགས།                                         བོད་རིགས།                                          བོད་རིགས།

                                       དབང་ཕྱུག                                                     ཐང་ཞང་ཅོན།            
                                          བོད་རིགས།                                                            རྒྱ་རིགས།                 

                              

  མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ ༡ དང་། ཚོགས་གཞོན་ ༥ ཡོད་པའི་ནང་་་་་

    བོད་རིགས་ ༥ །  

     རྒྱ་རིགས་ ༡ །    
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མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམར་

ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ།

ལིན་ཡཱ་སུང་།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༩ ལོར་སྐྱེས། པེ་ཅིན་གྲོང་

ཁྱེར་ནས་རེད། ༢༠༠༡ ནས་༢༠༠༨ བར་

མཚོ་སྔོན་མཚོ་བྱང་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་

དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ། ༢༠༠༨ ནས་མགོ་ལོག་

ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ།། 

མགོ་ལོག་བོད་རིཌ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམར་ཚོཌ་

ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྒྱུན་ལས་ ༡༣ །

༡. དཔལ་རྒྱན་བཀྲ་ཤིས།
བོད་རིགས།  ༡༩༦༤ ལོའ་ིཟླ་དང་པོར་

མཚོ་སྔོན་ནང་ཆེན་རྫོང་དུ་སྐྱེས། ཞིང་

ཆེན་དམར་ཤོག་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཞིབ་

འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་ཚད་ལྡན།  ༡༩༨༡ 

ལོའ་ིཟླ ༢ པར་ལས་ཞུགས་བྱས། ༡༩༨༥ 

ལོའ་ིཟླ ༡༠ པར་དམར་ཤོག་ནང་འཛུལ། 

ད་ལྟ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་

ཁུལ་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་ཁུལ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་

ཁུལ་གཙོ།

༡༩༩༡ ལོའ་ིཟླ་ ༢ ནས་ ༡༩༨༢ ལོའ་ིཟླ་ ༤ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་

ནང་ཆེན་རྫོང་སྡོམ་པ་ཀུང་ཧྲེའི་ཐོན་སྐྱེད་ལས་མི། 

༡༩༨༢ ལོའ་ིཟླ་ ༤ ནས་ ༡༩༨༩ ལོའ་ིཟླ་ ༦ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་

ནང་ཆེན་རྫོང་ཤར་མདའ་ཞང་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་བྱེད། 

༡༩༨༩ ལོའ་ིཟླ་ ༦ ནས་ ༡༩༩༠ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་

ནང་ཆེན་རྫོང་སྲིད་གཞུང་གཞུང་སྒྲུབ་ཁང་གི་དྲུང་ཡིག 

༡༩༩༠ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ ནས་ ༡༩༩༤ ལོའ་ིཟླ་ ༥ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་

ཆེན་ནང་ཆེན་རྫོང་དམངས་འཐུས་གཞུང་སྒྲུབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་

གཞོན་པ། 

༡༩༩༤ ལོའ་ིཟླ་ ༥ ནས་ ༡༩༩༦ ལོའ་ིཟླ་ ༡༠ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་

ནང་ཆེན་རྫོང་དམར་ཤོག་གཞུང་སྒྲུབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན། 

༡༩༩༦ ལོའ་ིཟླ་ ༡༠ ནས་ ༢༠༠༡ ལོའ་ིཟླ་ ༦ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་

ནང་ཆེན་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་རྫོང་དཔོན་གཞོན་པ། 

༢༠༠༡ ལོའ་ིཟླ་ ༦ ནས་ ༢༠༠༤ ལོའ་ིཟླ་ ༡༠ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཁྲི་

མདོ་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་། རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་

གཞུང་གི་རྫོང་དཔོན་ལས་ཚབ།   ༢༠༠༤ ལོའ་ིཟླ་ ༡༠་ནས་ ༢༠༠༦ ལོའ་ི

ཟླ་ ༤ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཁྲི་མདོ་རྫོང་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༠༦ ལོའ་ིཟླ་ ༤ ནས་ ༢༠༠༨ ལོའ་ིཟླ་ ༩ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་

ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་། ཁྲི་མདོ་རྫོང་དམར་ཤོག་

གི་དྲུང་ཆེ། ༢༠༠༨ ལོའ་ིཟླ་ ༩ ནས་ ༢༠༡༠ ལོའ་ིཟླ་ ༩ བར་མཚོ་སྔོན་

ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་། སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་

ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༠ ལོའ་ིཟླ་ ༩ ནས་ ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༥ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་

ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་། ཁུལ་མི་དམངས་སྲིད་

གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ། 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༥ ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་ཁུལ་དམར་ཤོག་

གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང། ཁུལ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་

ལས་ཚབ་དང་། ཁུལ་དཔོན།

༢. ཁྲ་ཧྲུའུ་པིང་།
རྒྱ་རིགས།  ༢༠༡༠ ལོའ་ིསྔོན་དུ་མཚོ་སྔོན་

མགོ་ལོག་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་

དར་ལག་རྫོང་གི་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། ༢༠༡༠ 

ནས་མགོ་ལོག་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་

གཞོན་པ།།

༣. རིན་ཆེན་ཚེ་དབང་།
བོད་རིགས། ༡༩༥༩ ལོའ་ིཟླ་ ༧ པར་སྐྱེས། 

བ་ཡན་རྫོང་ནས་རེད། ༡༩༧༥ ལོའ་ིཟླ་ ༣ 

པར་ལས་ཞུགས་བྱས། ༡༩༧༨ ལོའ་ིཟླ  ༡༠ 

པར་དམར་ཤོག་ནང་འཛུལ། ད་ལྟ་མཚོ་

སྔོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་ཁུལ་དམར་ཤོག་

རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་དང་ཁུལ་མི་དམངས་
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༦. ཞིའུ་ཉིན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༤ ལོའ་ིཟླ་ ༡ པར་སྐྱེས། ཧྲན་

ཞི་ཁྲང་ཨན་ནས་རེད། སློབ་ཆེན་གྱི་ཤེས་ཚད།

༡༩༨༥ ལོའ་ིཟླ་ ༧ པར་ལས་ཞུགས་བྱས།

༡༩༩༨ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ པར་དམར་ཤོག་ནང་

འཛུལ། ད་ལྟ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་

ཁུལ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་

གཞོན་པ།

༡༩༨༥/༧-༡༩༩༢/༡ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ནོར་སྲིད་ཐིང་སྔོན་རྩིས་

སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད།

༡༩༩༢/༢-༡༩༩༤/༡ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ནོར་སྲིད་ཐིང་སྔོན་རྩིས་

སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

༡༩༩༤/༢-༡༩༩༥/༩ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ནོར་སྲིད་ཐིན་སྔོན་རྩིས་

སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན།

༡༩༩༥/༩-༡༩༩༦/༨ བར་ནོར་སྲིད་པུའུ་མཚོ་སྡོད་ནོར་སྲིད་ལྟ་རྟོག་

ཆེད་མངག་པ་དང་གཞུང་སྒྲུབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན། 

༡༩༩༦/༩-༡༩༩༨/༣ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ནོར་སྲིད་ཐིང་སྔོན་རྩིས་

སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན། ༡༩༩༨/༠༤-༢༠༠༡/༡༢ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་

ཆེན་མགོ་ལོག་ཁུལ་ནོར་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ།

༢༠༠༡/༡༢-༢༠༠༤/༡༠ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་ཁུལ་ནོར་

སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ།(རྫོང་གཙོ་རིམ་པ)

༢༠༠༤/༡༠-༢༠༠༦/༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་ཁུལ་ནོར་

སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ།

༢༠༠༦/༡༡ ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་ཁུལ་མི་དམངས་སྲིད་

གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ། ད་ལྟ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་

ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ།།

༧. དབྱིས་ཆིན་ཞང་།
རྒྱ་རིགས། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་

ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་། མགོ་ལོག་

ཡན་ལག་དམག་ཁུལ་ཁང་གི་དམག་སྤྱི།།

སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ།

༡༩༧༥ ལོའ་ིཟླ་ ༣ ནས་ ༡༩༧༨ ལོའ་ིཟླ་ ༡༠ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བ་

ཡན་རྫོང་རྟ་བརྒྱ་སློབ་འབྲིང་གི་དགེ་རྒན།

༡༩༧༨ ལོའ་ིཟླ་ ༡༠ ནས་ ༡༩༨༠ ལོའ་ིཟླ་ ༧ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་

མགོ་ལོག་ཁུལ་དགེ་ཐོན་སློབ་གྲྭར་སློབ་གཉེར་བྱས། 

༡༩༨༠ ལོའ་ིཟླ་ ༧ ནས་ ༡༩༩༣ ལོའ་ིཟླ་ ༩ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་

མགོ་ལོག་ཁུལ་དགེ་ཐོན་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན།(དེའི་རིང་ ༡༩༨༨-༨ ནས་ 

༡༩༩༠-༧ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཏང་གི་སློབ་གྲྭར་དྲུང་ཡིག་ཆེད་ལས་ལ་སློབ་སྦྱོང)

༡༩༩༣ ལོའ་ིཟླ་ ༩ ནས་ ༡༩༩༧ ལོའ་ིཟླ་ ༦ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་

མགོ་ལོག་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་ཁྲིམས་ལུགས་ཚན་ཁག་ 

གི་ལས་བྱེད་དང་དྲུང་ཡིག་ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན།

༡༩༩༧ ལོའ་ིཟླ་ ༦ ནས་ ༡༩༩༧ ལོའ་ིཟླ་ ༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་

མགོ་ལོག་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་གཞུང་ལས་ཁང་གི་ལས་བྱེད།

༡༩༩༧ ལོའ་ིཟླ་ ༡༡ ནས་ ༢༠༠༠ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་

མགོ་ལོག་ཁུལ་དམར་ཤོག་གཞུང་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ། 

༢༠༠༠ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ ནས་ ༢༠༠༥ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་

མགོ་ལོག་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་གཞུང་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན།

༢༠༠༥ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ ནས་ ༢༠༠༩ ལོའ་ིཟླ་ ༤ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་

མགོ་ལོག་ཁུལ་དམར་ཤོག་རྒྱུན་ལས་དང་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཡིག་

ཆེ་མོ། ༢༠༠༩ ལོའ་ིཟླ་ ༤ ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་ཁུལ་

དམར་ཤོག་རྒྱུན་ལས་དང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ།།

༤. ཞའེ་དབྱིས།
བོད་རིགས། ༡༩༩༦ ནས་ ༢༠༠༦ བར་མཚོ་སྔོན་

མགོ་ལོག་ཁུལ་བུད་མེད་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་

པའི་ཚོགས་གཙོ། ༢༠༠༦ ནས་མགོ་ལོག་ཁུལ་

དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་ཁུལ་སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།།

༥. ཝང་ཀུའུ་ཁྲིན།
རྒྱ་རིགས། ༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་

སྔོན་མགོ་ལོག་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་

ལས་དང་སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༡ ནས་མགོ་ལོག་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་

རྒྱུན་ལས་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའུ་ཡི་པུའུ་

ཀྲང་།། 
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༨. ལི་ཞན་ཀུའུ།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༥༨ ལོའ་ིཟླ་ ༣ པར་སྐྱེས། དེ་སྔ་

མཚོ་སྔོན་མགོ་ལོག་རྨ་སྟོད་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་

དྲུང་ཆེ། ༢༠༡༠ ནས་མགོ་ལོག་ཁུལ་དམར་ཤོག་

གི་རྒྱུན་ལས་དང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཡིག་ཆེན་

མོ།།

༩. ལི་ཆིན་ཧྭ།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༤ ལོའ་ིཟླ་ ༡༠ པར་སྐྱེས། དེ་སྔ་

མཚོ་སོྔན་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་སོྐར་སོྤྲ་འཆམ་ལས་

ཁུངས་མི་དོན་སོླབ་གསོ་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་

འཛིན། ༢༠༡༠ ནས་མགོ་ལོག་ཁུལ་དམར་ཤོག་

གི་རྒྱུན་ལས་དང་རྩ་འཛུཌ་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་།།

༡༠. རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།
བོད་རིགས། ༡༩༦༠ ལོའ་ིཟླ་ ༧ པར་སྐྱེས། ༢༠༡༠ 

ལོའ་ིསྔོན་དུ་མཚོ་སྔོན་མགོ་ལོག་ཁུལ་པད་མ་

རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༠ ནས་མགོ་ལོག་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་

ལས་དང་རྨ་ཆེན་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ།། 

༡༡. དཔལ་ཕྱུག
བོད་རིགས། ༡༩༦༤ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ པར་སྐྱེས། ད་ེསྔ་མཚ་ོ

སོྔན་མཚོ་ལོྷ་ཁུལ་གད་པ་གསུམ་མདོ་རོྫང་དམར་ཤོག་

ག་ིདྲུང་ཆ།ེ ༢༠༡༡ ནས་མགོ་ལོག་ཁུལ་དམར་ཤོག་ག་ི

རྒྱུན་ལས་དང་སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་གྱ་ིདྲུང་ཆ།ེ།

༡༢. ལི་ཅིན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༧༡ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ པར་སྐྱེས། ཧྲང་

ཧེ་གྲོང་ཁྱེར་ནས་རེད། ༢༠༡༠ ལོར་ཧྲང་ཧེ་

གྲོང་ཁྱེར་ཧོང་ཕུའུ་ཆུས་དམངས་སྲིད་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ་དང་ཧོང་ཕུའུ་ཆུས་ཀྱི་

ཆུས་ཀྲང་གཞོན་པ། ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ ༨ ནས་

མཚོ་སྔོན་མགོ་ལོག་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་

ལས་དང་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ། བོད་སྐྱོར་ལས་བྱེད།། 

༡༣. ཉིང་ཧེ་ཡན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༧༡ ལོའ་ིཟླ་ ༡༠ པར་སྐྱེས། དེ་

སྔ་མགོ་ལོག་ཁུལ་གཅིག་སྒྲིལ་རྫོང་གི་དམར་

ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ ༥ ནས་མགོ་

ལོག་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་ལས་དང་། སྒྲིག་

ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ་བཅས།། 

མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམངས་

འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

རྣམ་རྒྱལ།
བོད་རིགས།  ༡༩༥༤ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ པར་

སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་མགོ་ལོག་གཅིག་སྒྲིལ་

ནས་རེད། ༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༡༠ བར་མཚོ་

སྔོན་མགོ་ལོག་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་

གཞོན་པ་དང་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན། 

༢༠༡༠ ནས་མགོ་ལོག་ཁུལ་དམངས་འཐུས་

ཀྱི་ཚོགས་གཙོ། 

མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམངས་

འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ ༦ །

༡. ཁྲིན་ཀྲི་ཧུ།
རྒྱ་རིགས།  ༡༩༥༦  ལོའ་ིཟླ་ ༧ པར་སྐྱེས། 

ཧྲན་ཞིས་ཞིང་ཆེན་ཧྥུའུ་ཧྥུན་ནས་རེད། 

དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དབང་པོ་སྐྱོན་

ཅན་མཉམ་འབྲེལ་ལས་འཛིན་མཐུན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། 

༢༠༡༠ ནས་མགོ་ལོག་ཁུལ་དམངས་

འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 
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༢. ནོར་སྡེ།
བོད་རིགས། ༡༩༥༤ ལོའ་ིཟླ་ ༡༠ པར་

སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་མགོ་ལོག་དགའ་སྡེ་ནས་

རེད། དེ་སྔོན་སྔ་རྗེས་མགོ་ལོག་ཁུལ་རིག་

གནས་སྒྱུ་རྩལ་ལས་རིགས་མཉམ་འབྲེལ་

ཚོགས་པ་དང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ནང་ལས་ཀ་

བྱེད་མྱོང་བ། ད་ལྟ་མགོ་ལོག་ཁུལ་དམངས་

འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་དང་། གླིང་གེ་སར་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་

འགོ་གཙོ།།

༣. ཆིས་ཞིན་ཅན།
རྒྱ་རིགས། ༢༠༠༧ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མགོ་

ལོག་ཁུལ་མི ་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་

དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་དང་། ཞིབ་དཔྱོད་པ་

ཆེན་མོ། 

༢༠༡༡ ནས་མགོ་ལོག་ཁུལ་དམངས་འཐུས་

ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 

༤. སྒྲོལ་དཀར་མཚོ།
བོད་རིགས། ༡༩༥༨ ལོའ་ིཟླ་ ༦ པར་སྐྱེས། 

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁྲི་ཀ་ནས་རེད། 

༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་མགོ་

ལོག་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི ་ཁུལ་དཔོན་

གཞོན་པ། ༢༠༡༡ ནས་མགོ་ལོག་ཁུལ་

དམངས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།། 

༥. དབང་ཕྲུག་ཐར།
བོད་རིགས། ༢༠༠༦ ཡས་མས་ནས་ ༢༠༡༡ 

བར་མཚོ ་སྔོན་མགོ ་ལོག་དགའ་སྡེ ་རྫོང་

དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ། 

༢༠༡༡ ནས་མགོ་ལོག་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན།། 

༦. ཐོ་པ།
བོད་རིགས། དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་མགོ་ལོག་གཅིག་

སྒྲིག་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་

རྫོང་སྲིད་གཞུང་གི་རྫོང་དཔོན། 

༢༠༡༡ ནས་མགོ་ལོག་ཁུལ་དམངས་འཐུས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན་བཅས་སོ།། 

མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་

གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན།

དཔལ་རྒྱན་བཀྲ་ཤིས།

ལོ་རྒྱུས་གོང་དུ་མགོ་ལོག་ཁུལ་དམར་

ཚོགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་བསྒྲིགས་ཡོད་པས་

དེར་གཟིགས།།

མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་

གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ་ ༩ །

༡. རིན་ཆེན་ཚེ་དབང་།  ༢. ཞིས་ཉིང་།         ༣. ལི་ཅིན།

ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ་འདི་གསུམ་པོའ་ིལོ་རྒྱུས་གོང་དུ་མགོ་ལོག་ཁུལ་

དམར་ཚོགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་བསྒྲིགས་ཡོད་པས་དེར་གཟིགས།། 
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༦. ཚའེ་ཧོ་ལའང་།
རྒྱ་རིགས།  ༡༩༧༠ ལོའ་ིཟླ་ ༨ པར་སྐྱེས། ཀྲའེ་

ཅང་དོན་དབྱང་ནས་རེད། ༡༩༩༤ ལོའ་ིཟླ་ ༥ 

བར་དམར་ཤོག་ནང་འཛུལ། ༡༩༨༨ ལོའ་ི

ཟླ་ ༧ པར་ལས་ཞུགས་བྱས། ད་ལྟ་མཚོ་སྔོན་

ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་བོད་རིཌ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་

མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་

པ།

༡༩༨༥/༩-༡༩༨༨/༧ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་མི་རིགས་

དགེ་ཐོན་སློབ་གྲྭའི་རྒྱ་ཡིག་ཆེད་ལས་ལ་སློབ་སྦྱོང། 

༢༠༠༡/༡༠-༢༠༠༣/༡ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་དམར་

ཤོག་གཞུང་ལས་ཁང་ལྟ་ཞིབ་འགན་འཛིན།

༢༠༠༣/༡-༢༠༠༦/༧ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་དམར་

ཤོག་གི་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་གཞོན་པ་དང་གཞུང་ལས་ཁང་གི་འགན་

འཛིན་གཞོན་པ།

༢༠༠༦/༧-༢༠༠༧/༣ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་དམར་

ཤོག་གི་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་གཞོན་པ་དང་གཞུང་ལས་ཁང་གི་གཙོ་

འགན་པ། 

༢༠༠༧/༣-༢༠༠༨/༨ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་གི་སྲིད་

ཁྲིམས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཞིབ་བཤེར་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན། 

༢༠༠༨/༨-༢༠༡༡/༦ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་སྲིད་ཁྲིམས་

ཨུ་ལྷན་གཞུང་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན། 

༢༠༡༡/༦ ད་བར་མགོ་ལོག་ཁུལ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་

གཞོན་པ།།

༧. ཝུའུ་ཙི་ཆའང་།
རྒྱ་རིགས།  ༡༩༦༤ ལོར་སྐྱེས། ཧྲང་ཧེ་གྲོང་

ཁྱེར་ནས་རེད། ༢༠༠༦ ནས་༢༠༡༡ བར་མགོ་

ལོག་ཁུལ་གོང་འཕེལ་དང་བསྒྱུར་བཅོས་ཨུ་

ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན། 

༢༠༡༡ ནས་མགོ་ལོག་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་

ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ་དང་། གོང་འཕེལ་དང་

བསྒྱུར་བཅོས་ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན།།

༤. སྐལ་བཟང་ཚེ་རིང་།
བོད་རིགས། ༡༩༦༤ ལོའ་ིཟླ་ ༢ པར་སྐྱེས། 

མཚོ་སྔོན་རེབ་གོང་ནས་རེད། རབ་འབྱམས་

པའི་སོླབ་ཚད་ལྡན། ༡༩༨༥ ལོའ་ིཟླ་ ༧ པར་

ལས་ཞུགས་བྱས། 

༡༩༩༣ ལོའ་ིཟླ་ ༧ པར་དམར་ཤོག་ནང་

འཛུལ། ད་ལྟ་མགོ་ལོག་ཁུལ་མི་དམངས་

སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ།

༡༩༨༡/༩-༡༩༨༥/༧ བར་ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གླིང་མི་རིགས་ཚོང་

དོན་སྡེ་ཁག་ཏུ་སློབ་སྦྱོང། 

༡༩༨༥/༧-༡༩༨༩/༤ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་ཚོང་ལས་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཡིག ༡༩༨༩/༤-༡༩༩༢/༥ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་

ཆེན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་ཚོང་ལས་ལས་ཁུངས་གཞུང་ལས་ཁང་གི་འགོ་གཙོ་

གཞོན་པ།

༡༩༩༢/༥-༡༩༩༤/༣ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་ཕྱུགས་ཐོན་

ཕྱི་ཚོང་སྤྱིའི་སྤྱི་གཉེར་ཁང་གི་སྤྱི་གཉེར་གཞོན་པ།(རྫོང་གཙོ་གཞོན་རིམ)

༡༩༩༥/༡-༡༩༩༨/༦ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་ཉོ་ཚོང་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ་དང་ཐ་མག་ཆེད་ཚོང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

འགོ་གཙོ།

༡༩༩༨/༦-༢༠༠༢/༦ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྩེ་ཁོག་རྫོང་དམར་ཤོག་

གི་རྒྱུན་ལས་དང་སྲིད་གཞུང་རྫོང་དཔོན་གཞོན་པ། 

༢༠༠༢/༦-༢༠༠༥/༡ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་དམངས་

འཐུས་ཀྱི་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ།

༢༠༠༥/༡---༢༠༠༥/༦ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རིག་

གནས་ལུས་རྩལ་རྒྱང་བསྒྲགས་བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམར་

ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་དང་འགོ་གཙོ། ༢༠༠༥/༦ ནས་ད་བར་མགོ་ལོག་ཁུལ་

མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་གཙོ་གཞོན་པ།།

༥. དབྱང་ཡོན།
བོད་རིགས། ༡༩༦༣ ལོའ་ིཟླ་ ༧ པར་སྐྱེས། 

མཚོ་སྔོན་མགོ་ལོག་གཅིག་སྒྲིལ་ནས་རེད། 

༢༠༠༣ ནས་ ༢༠༠༦ བར་མགོ་ལོག་ཁུལ་

སྡོམ་རྩིས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ།  

༢༠༠༦ ནས་མགོ་ལོག་ཁུལ་གྱི་ཁུལ་དཔོན་

གཞོན་པ་བྱས།
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༨. དོན་གྲུབ།
བོད་རིགས།  ༡༩༧༠ ལོར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་

མགོ་ལོག་རྨ་ཆེན་ནས་རེད། 

༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་མགོ་

ལོག་རྨ་སྟོད་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་དྲུང་ཆེ་

གཞོན་པ་དང་སྲིད་གཞུང་གི་རྫོང་དཔོན། 

༢༠༡༡ ནས་མགོ་ལོག་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་

ཁུལ་དཔོན།། 

༩. བསོད་ནམས་སྐྱིད།
བོད་རིགས། ༡༩༧༢ ལོའ་ིཟླ་ ༤ པར་སྐྱེས། 

མཚོ་སྔོན་པདྨ་ནས་རེད། རབ་འབྱམས་

པའི་ཤེས་ཚད་ལྡན། ༡༩༨༩ ལོའ་ིཟླ་ ༧ 

པར་ལས་ཞུགས་བྱས། ༢༠༠༢ ལོའ་ིཟླ་ ༦ 

པར་དམར་ཤོག་ནང་འཛུལ། ད་སྐབས་

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་ཁུལ་མི་

དམངས་སྲིད་གཞུང་གི ་ཁུལ་དཔོན་

གཞོན་པ།

༡༩༨༦/༩-༡༩༨༩/༧ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་ཁུལ་མི་རིགས་

དགེ་ཐོན་སློབ་གྲྭ་ནས་དགེ་རྒན་ཆེད་ལས་སློབ་སྦྱོང་བྱས།

༡༩༨༩/༧-༡༩༨༩/༩ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་ཁུལ་མི་

རིགས་དགེ་ཐོན་སློབ་གྲྭར་དགེ་རྒན།

༡༩༨༩/༩-༡༩༩༤/༧ བར་མཚོ་སྔོན་དགེ་ཐོན་སློབ་ཆེན་ལོ་རྒྱུས་སྡེ་

ཁག་ཏུ་ལོ་རྒྱུས་ཆེད་ལས་སློབ་སྦྱོང་བྱས།

༡༩༩༤/༧-༢༠༠༢/༡༠ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་ཁུལ་མི་

རིགས་དགེ་ཐོན་སློབ་གྲྭར་དགེ་རྒན། 

༢༠༠༢/༡༠-༢༠༠༦/༡༢ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་ཁུལ་སློབ་

གསོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ།

༢༠༠༦/༡༢-༢༠༡༠/༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་ཁུལ་རིག་

རྩལ་རྒྱང་བརྙན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ།

༢༠༡༠/༡༡-༢༠༡༡/༡༠ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་ཁུལ་རིག་

རྩལ་རྒྱང་བརྙན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོ།

༢༠༡༡.༡༠ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་ཁུལ་མི་དམངས་སྲིད་

གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ་བཅས།།

མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་

ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།
བོད་རིགས། ༡༩༥༤ ལོའ་ིཟླ་ ༡༠ 

པར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་མཚོ་ཤར་བ་

ལུང་ནས་རེད། 

དེ་སྔ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་

ལོག་ཁུལ་དམར་ཤོག་གི་རྒྱུན་

ལས་དང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་

ཁུལ་དཔོན་གཞོན་པ། 

༢༠༠༦ ནས་མགོ་ལོག་ཁུལ་སྲིད་

གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན། ད་ལྟ་མགོ་

ལོག་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།།

མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་

ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ ༥ །

༡. རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས།

བོད་རིགས། 

༢༠༠༦ ནས་མགོ་ལོག་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན།། 
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༢. ཚེ་རིང་རྒྱལ།
བོད་རིགས། ༡༩༥༦ ལོའ་ིཟླ་ ༥ པར་སྐྱེས། 

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ཤར་གྲོ་ཚང་ནས་རེད། 

༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་མགོ་

ལོག་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་

གཞོན་པ། 

༢༠༡༡ ནས་མགོ་ལོག་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན།། 

༣. ཀློང་ཡངས་རྡོ་རྗེ།(རྡོ་གྲུབ་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་ཀློང་ཡངས་རྡོ་རྗེ)

བོད་རིགས། ༡༩༦༢ ལོར་སྐྱེས། དཀར་

མཛེས་གསེར་རྟ་ནས་རེད། 

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྡོ་གྲུབ་ཆེན་དགོན་པའི་

དགོན་བདག་སྤྲུལ་སྐུ། 

ད་ལྟ་མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་

ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན།།

༤. དབང་ཕྱུག
བོད་རིགས། ༡༩༦༣ ལོའ་ིཟླ་དང་པོར་

སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་མགོ་ལོག་དར་ལག་རྫོང་

ནས་རེད། 

༢༠༠༣ ནས་ ༢༠༡༡ བར་མཚོ་སྔོན་མགོ་

ལོག་ཁུལ་དགའ་སྡེ་རྫོང་དམར་ཤོག་གི་

དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང་རྫོང་དཔོན། 

༢༠༡༡ ནས་མགོ་ལོག་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན།།

༥. ཐང་ཞང་ཅོན།
རྒྱ་རིགས། ༡༩༦༨ ལོའ་ིཟླ་ ༡༡ པར་སྐྱེས། 

ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་ཅིན་ཧྭ་ནས་རེད། 

༢༠༡༡ ལོའ་ིསྔོན་དུ་མཚོ་སྔོན་མགོ་

ལོག་ཁུལ་མི་ཤུགས་ཐོན་ཁུངས་དང་སྤྱི་

ཚོགས་འགན་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་

གཙོ། ༢༠༡༡ ནས་མགོ་ལོག་ཁུལ་སྲིད་

གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་བཅས་སོ།།
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དཔྱད་གཞིའི་ཁུངས་འདྲེན་ཡིག་ཆ།

• http://www.qhnews.com

• http://www.yushunews.com

• http://www.epaper.tibet3.com

• http://www.qh.xinhuanet.com

• http://www.qh.xinhuanet.com/hddq

• http://www.qh.xinhuanet.com/hnz

• http://www.qh.xinhuanet.com/hb

• http://qh.people.com.cn

• http://www.haibeinews.com

• http://www.huangnan.gov.cn

• http://tibetan.qh.gov.cn

• http://www.qh.gov.cn

• http://www.qhrd.gov.cn

• http://www.qhszx.gov.cn

• http://www.haidong.gov.cn

• http://www.xining.gov.cn

• www.qhhn.gov.cn

• www.qhhb.gov.cn

• http://www.haixi.gov.cn

• http://www.qhys.gov.cn

• http://zw.guoluo.gov.cn

• http://gn.gansudaily.com.cn

• http://www.gnxblzx.com.cn/news/index.php

• http://www.gn.gansu.gov.cn

• http://www.gansu.gov.cn

• http://www.gsrdw.gov.cn

• http://www.gszx.gov.cn/www/Default.asp

• http://www.npc.gov.cn

• http://www.gov.cn

• http://www.ce.cn

• http://www.cppcc.gov.cn

• http://www.hnbc123.com

• http://www.12371.cn

• http://www.gstianzhu.gov.cn/huarui

• http://leaders.people.com.cn

• http://www.muli.gov.cn

• http://xgll.com.cn

• http://www.srd.yn.gov.cn

• http://www. yn.gov.cn

• http://www.diqing.gov.cn

• http://rd.diqing.gov.cn

• http://gzz.gov.cn

• http://www.sc.gov.cn

• http://www.gzzzx.gov.cn

• http://www.sczx.gov.cn

• http://www.newssc.org

• http://www.scspc.gov.cn

• http://gz.newssc.org

• http://ab.newssc.org

• http://www.kbcmw.com

• http://www.abazhou.gov.cn

• http://www.abrd.gov.cn

• http://www.abzzx.gov.cn

• http://tibet.news.cn

• http://www.tibetinfor.com

• http://www.chinatibetnews.com

• http://www.rkzw.cn

• http://rikaze.zgxzqw.gov.cn

• http://www.lssw.net.cn

• http://shannan.zgxzqw.gov.cn
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• http://linzhi.zgxzqw.gov.cn

• http://changdu.zgxzqw.gov.cn

• http://naqu.zgxzqw.gov.cn

• http://ali.zgxzqw.gov.cn

• http://www.lasa.gov.cn

• http://www.bjyzw.org

• http://www.lasa-eveningnews.com.cn

• http://www.xzali.gov.cn

• http://www.xznqnews.com

• http://www.xzsnw.com/Index.html

• http://www.cdbao.cn

• http://www.linzhi.gov.cn

• http://www.xizang.gov.cn/index.jhtml

• http://www.linzhinews.com

• http://www.xizangrd.gov.cn/index.htm

• http://alnm.sxny.gov.cn/sites/alnm

• http://www.changdu.gov.cn

• https://www.google.co

• https://www.baidu.com

  


