མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར།
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⇑ འདི་ནི་2010ལོའི་ཟླ་11ཚེས་23ཉིན། ཙམ་པབ་ཝེའི་རྒྱལ་ས་ཧ་ར་རེའི་གྲོང་འདབས་ཀྱི་ཆི་ཐུང་ཀུའེ་ཀྲ་

ལྟེ་བའི་སྨན་ཁང་དུ། ཀྲུང་གོའི“ཨ་ཧྥེ་རི་ཁར་འོད་སྣང་སྦྱིན་པའི་བྱ་སྤྱོད”ཀྱི་སྨན་བཅོས་རུ་ཁག་གིས་གཤགས་་་་་་་་
བཅོས་བྱས་ནས་མིག་སངས་དྲག་ཏུ་ཕྱིན་པའི་རྒད་པོ（གཡས）ཞིག་དགའ་སྤྲོས་ཁེངས་པའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།

བརྩེ་་སེམས
བརྩེ
སེམས་་ཆེན
ཆེན་་པོས
པོས་་ཕྱུག ལས
ལས་་དབང
དབང་་མཉམ
མཉམ་་དུ
དུ་་སྦྲེལ
སྦྲེལ།།
—— ཨ་ཧྥེཧྥེ་་རིརི་་ཁར
ཁར་་རོགས
རོགས་་སྐྱོར
སྐྱོར་་བྱེད
བྱེད་་མཁན
མཁན་་ཀྲུང
ཀྲུང་་གོའི
གོའི་་སྨན
སྨན་་བཅོས
བཅོས་་རུརུ་་ཁག
ཁག་་གིགི་་སྤྱིར
སྤྱིར་་བཏང
བཏང་་མིན
མིན་་པའི
པའི་་ལོལོ་་ང་དྲུག
ཤིན་་ཧྭ
ཤིན
ཧྭ་་གསར
གསར་་འགྱུར
འགྱུར་་ཁང
ཁང་་གི
གི་་གསར
གསར་་འགོད
འགོད་་པ། ཧོང
ཧོང་་ཞའོ
ཞའོ་་ཤིས
ཤིས་་དང
དང་་ཚའོ
ཚའོ་་ཁའེ
ཁའེ།།

2013ལོའི་ཟླ་3པར། ཀྲུང་གོ་དང་ཁོང་ཀོའི་མཛའ་་་་ མི་ཐེངས་ཁྲི་གཉིས་ལྷག་ཙམ་གྱིས་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁའི་རྒྱལ་ཁབ་་་་་
⇑ འདི་ནི་2018ལོའི་ཟླ་6ཚེས་12ཉིན་ཁོང་ཀོའི་རྒྱལ་ས་པུ་ར་་
གྲོགས་སྨན་ཁང་དུ་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཀྲུང་་་་་་ 48དུ་ནད་པ་མི་ཐེངས་དུང་ཕྱུར་གཉིས་ལྷག་ཙམ་ལ་སྨན་་་་ ཙ་ཝེར་གྱི་ནུབ་འདབས་ནས་པར་བླངས་པའི་ཀྲུང་ཁོང་མཛའ་གྲོགས་
སྨན་ཁང་ཡིན་པ།
གོའི་སྨན་བཅོས་རུ་ཁག་གི་སྙིང་སྟོབས་གླེང་སྐབས། “འདི་་ བཅོས་བྱས་ཡོད།
ནི་དཀའ་སྡུག་ལ་མི་སྐྲག་པ་དང་། ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་་་་་་་་་་་
2014ལོར་ཨེ་པོ་ལ་རིམས་ནད་ཐོན་སྐབས། ཀྲུང་་་་་་
གི་ཡོད”ཅེས་ཁྲུའུ་ཧའེ་ལིན་གྱིས་བརྗོད།
འདོད་པ། ནད་བཅོས་སྲོག་སྐྱོབ། བརྩེ་སེམས་ཆེན་་་་་་་་་་་་་་ གོས་སྨན་དོན་མི་སྣ་དང་སྤྱི་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་རིགས་་་་་་་་་་་་
འདི་ལོའི་ཟླ་4པར། སུའུ་ཏན་གྱི་སྨན་པས་རྨ་ཆུང་་་་་་་
པོ”བཅས་རེད་ཅེས་གསུངས།
གཅིག་མཁས་ཅན་1200ལྷག་ཙམ་རིམས་ནད་ཐོན་ཁུལ་དུ་
གཤགས་བཅོས་ལག་རྩལ་ཤེས་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་རོགས་བྱ་
དུས་རབས་གོང་མའི་ལོ་རབས་60པ་ནས་བཟུང་ཨ་་་་་ མངགས་གཏོང་བྱས།
ཆེད། སུའུ་ཏན་ལ་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཀྲུང་གོའི་སྨན་་་་་
ཧྥེ་རི་ཁར་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཀྲུང་གོའི་སྨན་བཅོས་རུ་་་་
ཧྲང་ཧའེ་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ནད་ཐོག་་་
བཅོས་རུ་ཁག་ཁག་34པས་སྐབས་དང་པོའི་རྨ་ཆུང་་་་་་་་་་་་་་
ཁག་གི་རུ་མི་ཚོས་རྒྱང་སྐྱོད་ཀྱི་གོམ་སྟབས་མཚམས་འཇོག་་་་ སྨན་བཅོས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ཏང་ཨུད་ཧྲུའུ་ཅི་ལུའུ་ཧུང་ཀྲོའུ་སི་་་
གཤགས་བཅོས་ཀྱི་ཕྱི་ནད་ཚན་ཁག་གི་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་་་་
བྱེད་མྱོང་མེད་པར། ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁའི་ས་་ ར་ལ་ཨོང་དུ་བསྐྱོད་སྐབས་རིམས་ནད་ཚབས་ཆེ་བའི་དུས་་་་
གཉེར།
གཞི་ཆེན་པོའི་སྟེང་། དཀའ་བ་ཆེན་པོ་སྤྱད་པ་དང་ཐ་ན་ཚེ་ ཡིན། 2014ལོའི་ཟླ་11པ་ནས་2015ལོའི་ཟླ་2པའི་བར།
ཨེ་ཙེ་ཨོ་ཕི་ཡའི་ཅིས་མཱ་གྲོང་ཁྱེར་པ་ཅིས་གྲོང་ཚོར་ལོ་་་
སྲོག་ཀྱང་སྐྱེས་སུ་ཕུལ་ནས་ནད་བཅོས་སྲོག་སྐྱོབ་དང་བརྩེ་་་་ ལུའུ་ཧུང་ཀྲོའུ་ཀྲུང་གོའི་ཁག་དང་པོའི་དགེ་རྒན་གསོ་སྦྱོང་་་་
48ལ་སླེབས་པའི་ཙུའུ་ཏི་ཨེ·ཧའེ་ལེ་ཡིས་མགོ་རས་གྱོན་ཏེ་་
སེམས་ཆེན་པོ་བཅངས་ནས་མི་ཆོས་རིང་ལུགས་སྙིང་སྟོབས་ རུ་ཁག་ནང་ཞུགས་ཏེ་སི་ར་ལ་ཨོང་དུ་སྤྱི་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་་
རྩྭ་ངན་འཐུ་བ་དང་དུར་བྱང་འཕྱིས་ནས་ཡུལ་འདིར་ཚེ་་་་་་་
ལས་འོད་སྟོང་ཕྲ་ཆིམ་ཆིམ་གྱི་འཕྲོ་བར་བྱས་ཡོད།
གྱི་དགེ་རྒན་གསོ་སྦྱོང་དང་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁར་རོགས་སྐྱོར་བྱས་་་་་་
ལས་འདས་པའི་ཀྲུང་གོའི་སྨན་པའི་་
ཁྱོ་ཤུག་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་་་་་་་
བང་སོ་གཙང་འཕྱགས་བྱས།
བྱེད་པ་དང་ཕ་ཤུལ་བུ་འཛིན་གྱི་་་
རྒྱལ་ས་དང་བར་ཐག་སྤྱི་ལེ་་་་་་་
གཏམ་རྒྱུད། ཨ་ཧྥེ་རི་ཁར་་་་་་་་་་་་
300ལྷག་ཙམ་ཡོད་པའི་ལྷོ་ནུབ་་་་་་་་
རོགས་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཀྲུང་གོའི་
རྒྱུད་ཀྱི་གྲོང་ཚོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཏུ།
སྨན་བཅོས་རུ་ཁག་ནང་མང་པོ་་་་
ཧའེ་ལེ་དང་ཁོང་གི་ཚེ་ལས་འདས་་་་
ཡོད། “གནམ་ཐང་དུ་ཁག་རྗེས་་
པའི་ཕ་མས་རྒྱུན་མཐུད་དེ་བང་སོ་་་་
མའི་སྨན་བཅོས་རུ་ཁག་དང་་་་་་་་
བསྲུངས་ནས་ད་བར་ལོ་44འགྲོ་གི་་་
ལས་སྒོ་རྩིས་སྤྲོད་བྱེད་སྐབས།
ཡོད།
མི་གཞན་གྱིས་ང་གཉིས་ཕན་་་་་་་་
བང་སོའི་སྟེང་མེ་ཀེང་ཉན་་་་་་་་
ཚུན་སྐད་ཆ་མི་ཤོད་པ་མཐོང་་་་་་་
ཞེས་མིང་འཁོད་པའི་ཁོང་ནི་དུས་་་་་
འཕྲལ། ང་གཉིས་དབར་རྩོད་པ་
རབས་གོང་མའི་ལོ་རབས་70པར་་་་
ཤོར་བ་རེད་སྙམ་གྱི་ཡོད”ཅེས་་་་་
ཅིས་མཱ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁར་་་་་་་
བཟའ་ཟླ་ཡེ་ཅིང་དང་མཉམ་དུ་་་་
རོགས་སྐྱོར་བྱེད་པའི་སྨན་བཅོས་་་་་་
ཁེ་མོ་ལུའོ་མོ་ཨེ་ལི་གླིང་ཕྲན་དུ་་་་་
ལས་དོན་སྤེལ་བར་སླེབས། དེ་སྔའི་་
ལས་ཀ་བྱེད་རིང་གི་གནས་ཚུལ་་་་
སྨན་བཅོས་རུ་ཁག་གི་ལས་རོགས་་་་་
དྲན་གསོ་བྱེད་སྐབས། ཀོང་ཤིས་
རུའེ་ཡུན་ཀྲི་ཡིས་སྨན་པ་མེ་ལགས་་་་
ནས་ཡིན་པའི་སྨན་པ་ཡན་སི་་་་་་་
ཀྱིས་བྲེལ་བ་ཆེ་ཤོས་སྐབས་ཉིན་་་་་་་་་
ཕིང་གིས་བརྗོད། ཁོང་གིས
གཅིག་ལ་ནད་པ་300ལྷག་ཙམ་ལ་་་
“གླིང་ཕྲན་དུ་ཀྲུང་གོ་བ་ང་་་་་་་་་་་་
ནད་བརྟག་པ་དང་གཤགས་བཅོས་་་
གཉིས་གཅིག་པུ་ལས་མེད་པས་་་་་་་་་
⇑ འདི་ནི་2014ལོའི་ཟླ་12ཚེས་10ཉིན། སི་ར་ལ་ཨོང་གི་རྒྱལ་ས་ཧྥུ་རི་ཐོན་དུ། ཀྲུང་གོའི་སྨན་དོན་མི་སྣས་ཀྲུང་་
ཁག་7བྱས་ཡོད་ཅེས་དྲན་གསོ་བྱས།
དེའི་རིང་ཚེ་གང་གི་སྐད་ཆ་བཤད་་་ སིའི་མཛའ་གྲོགས་སྨན་ཁང་དུ་སྨན་ཆུ་བླུགས་སྟངས་ཀྱི་གསོ་སྦྱོང་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།
1975ལོར་གེགས་ཁུལ་དུ་རྟོག་་་་
ཟིན་པའི་སྣང་བ་ཚོར་གྱི་་་་་་་་་་་་་་
འདུག”ཅེས་བརྗོད། འོན་ཀྱང་ལོ་གཉིས་རིང་ཁྱོ་ཤུག་་་་་་་་་་་ ནས་རིམས་ནད་འགོག་བཅོས་ལས་དོན་སྤེལ་བ་རེད།
ཞིབ་བྱས་ནས་ཕྱིར་ལོག་པའི་ལམ་བར་དུ། མེ་ཀེང་ཉན་་་་་་་
རྒྱལ་ཁབ་འཕྲོད་བསྟེན་བདེ་ཐང་ཨུ་ལྷན་རྒྱལ་སྤྱིའི་་་་་་་
གཉིས་པོས་ཕན་ཚུན་གཞོགས་འདེགས་ཡག་པོ་བྱས་ནས་་་་་་
སྟབས་མི་ལེགས་པར་རླངས་འཁོར་གྱི་ལས་འཛོལ་ཐོན་ནས་
ཧིན་རྡུ་རྒྱ་མཚོའི་གླིང་ཕྲན་ཆུང་ངུ་དེར་འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་་་་ མཉམ་ལས་སིའི་སི་ཀྲང་གཞོན་པ་ཧྥུང་ཡུང་གིས། མིག་་་་་་་་ ལས་ཀའི་ཆེད་རང་སྲོག་ཤོར་བ་དང་སྐབས་དེ་དུས་ལོ་51
ཁོངས་ཀྱི“ཨང་དང་པོ”མང་པོ་བཏོད་པའི་སྐོར་ཁོང་གིས་་་ སྔར་ཀྲུང་གོའི་སྨན་བཅོས་རུ་ཁག་གིས་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁའི་རྒྱལ་་་་་་ ལས་སླེབས་ཀྱི་མེད།
ཁབ་45དང་སྨན་བཅོས་ས་ཚིགས་100རུ་ལས་ཀ་བྱེད་པ་་་་
བརྗོད་མེད་པ་རེད།
ལེ་དབར་ཆིག་ཁྲིའི་སར་མེ་ཀེང་ཉན་འདས་པོའི་རེ་་་་་་
2000ལོར་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁར་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཀྲུང་་་ དང་ཞབས་ཞུའི་རྣམ་པ་སྣ་མང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ཡོད་་་་་་་ འདུན་རང་ཉིད་ཀྱི་བུ་ཕྲུག་གསུམ་གྱིས་རྒྱུན་འཛིན་བྱས།
གོའི་སྨན་བཅོས་རུ་ཁག་ཁག་དགུ་པའི་རུ་མི་ཁྲེང་ཅུན་རང་་་ ཅེས་བརྗོད་པ་རེད།
1998ལོར་ཨེ་ཙེ་ཨོ་ཕི་ཡར་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་སྨན་་་་་་་
མིག་ནད་ཚན་ཁག་གི་སྨན་པས་དགའ་ཤོས་བྱེད་པ་ནི།
ཉིད་ཀྱི་པ་ཕ་ཁྲེང་ཅིས་ཀྲུང་ཚེ་ལས་འདས་ནས་ལོ་15སོང་་་་
བཅོས་རུ་ཁག་ཁག་10པའི་རུ་མི་ཡིན་པའི་བུ་རྒན་པ་མེ་་་་་་་
བའི་ས་ཆ་དེར་སླེབས། “པ་ཕའི་དུར་བྱང་ཁ་ཕྱོགས་ཁོང་་་་ སྨན་བཅོས་བྱས་རྗེས་ནད་པའི་རྨ་རས་ཕྱེ་བའི་དུས་དེ་ཡིན། ཞུའེ་ཆན་པ་ཕའི་བང་སོའི་མདུན་དུ་སླེབས་པ་དང་དེར་་་་་་་
དེ་སྔ་ལས་ཀ་བྱ་ཡུལ་སྨན་ཁང་གི་རྒྱལ་སྒོར་གཏད་ཡོད་པ་་་་་ “འོད་སྣང་སྦྱིན་པའི་བྱ་སྤྱོད”ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་ཨ་ ཧའེ་ལེ་ཡི་པ་ཕ་འཕྲད། མེ་ཞུའེ་ཆན་གྱིས་ཡུལ་འདིའི་ཨ་་་་་་
དང་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་བྱེད་མཁན་ཚང་མས་མཐོང་་་་་་་་་་་་་ ཧྥེ་རི་ཁར་ཐེངས་4བསྐྱོད་པའི་ཀྲུང་ནན་སློབ་ཆེན་ཤང་ཡ་་་་ མུའུ་ཧ་ལཱའི་སྐད་བརྡ་འཕྲོད་ཀྱི་མེད་མོད། ཡིན་ནའང་་་་་་་་
སྨན་ཁང་གཉིས་པའི་སྨན་པ་ལི་ཡུན་གྱིས་ད་ལྟའང་སྣང་་་་་་་
ཐུབ”ཅེས་ཁྲེང་ཅུན་གྱིས་བརྗོད།
ཁོང་གིས་རྒད་པོས་ཡང་ནས་ཡང་དུ“ཐུགས་རྗེ་ཆེ”ཞེས་་་་་་་
1985ལོར་ཁྲེང་ཅུན་གྱིས་མཐོ་རྒྱུགས་གོང་། རང་་་་་་་ བརྙན་དེ་དག་གསལ་པོ་ངེས་ཀྱི་ཡོད། “ཁོང་ཚོས་ང་མཐོང་ བརྗོད་པའི་ཚིག་དེ་ཐོས་ཡོད།
ཉིད་ཀྱི་པ་ཕ་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁར་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་པའི་སྨན་བཅོས་་ སྐབས་ལ་ལས་ང་ལ་བལྟས་ནས་གད་མོ་དགོད་པ་དང་། ལ་་
2015ལོར་ཀྲུང་ཧྥེའི་མཉམ་ལས་གླེང་སྟེགས་གཡོད་་་་་
ལས་གནས་ཐོག་ཚེ་ལས་འདས་པའི་གནས་ཚུལ་ཤེས། རེ་་་་་ ལས་ང་ལ་མཐེ་བོང་བསྒྲེངས་པ། ལ་ལས་ང་དང་ལག་པ་་་་་་ ཧན་ནེ་སི་པའོ་དབུ་ཚོགས་ཀྱི“མཉམ་ལས་འཆར་གཞི་ཆེན་་
འདུན་རེའུ་མིག་འགོད་སྐབས། ཁོང་གིས་བློ་ཐག་ཆོད་པོས་ བཏང་བ། ལ་ལས་ད་དུང་ཡར་ལངས་ནས་ང་ལ་འཐམ་གྱི་་་ པོ་བཅུའི”ནང་། ཀྲུང་ཧྥེའི་སྤྱི་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་མཉམ་་་་་་
ནད་ཐོག་སྨན་བཅོས་གསོ་རིག་ཆེད་ལས་བདམས་པ་རེད། འདུག”ཅེས་བརྗོད།
ལས་འཆར་གཞིར་བཅུག་ནས། 2018ལོར་ཀྲུང་ཧྥེའི་་་་་་་་་་
“སྨན་པ་ཁྲུའུ་ལགས་ཀྱི་ལག་རྩལ་དངོས་གནས་བྱང་་་་
གསོ་རིག་སྦྱངས་ནས་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁར་རོགས་སྐྱོར་སྨན་པ་ཞིག་་་
མཉམ་ལས་གླེང་སྟེགས་པེ་ཅིང་དབུ་ཚོགས་ཀྱི“བྱ་སྤྱོད་ཆེན་་
བྱེད་པ་ནི་བུས་ཕ་ལ་རྗེས་དྲན་ཞུ་བ་དང་སེམས་གསོ་ཐབས་་ ཆུབ་པ་ཞིག་འདུག ང་རང་ད་ཆ་དྲག་སྐྱེད་ཡག་པོ་་་་་་་་་་་་་་ པོ་བརྒྱད”ནང་བདེ་ཐང་འཕྲོད་བསྟེན་བྱ་སྤྱོད་བཏོན་ནས་་་
ཤིག་རེད། ཁྲེང་ཅུན་གྱི་ལོ་23ལ་སླེབས་པའི་བུ་མོ་ད་ཆ་་་་་་་ བྱུང”ཞེས་སྒལ་ཚིགས་ནད་ཀྱིས་ཡུན་རིང་མནར་བའི་མཱ་ལཱ ལག་བསྟར་བྱས་པའི་བར། ཀྲུང་གོས་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁར་ཕྱོགས་་་་
སྨན་རྫས་རིག་པའི་ཚན་ཁག་གི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ་ཞིག་་་་་་་ ·པའོ་མུའུ་ཅ་ཐེ་ནཱ་ཡིས་ན་སྨི་པི་ཡའི་རྒྱལ་སའི་སྨན་ཁང་་་་་་ པའི་སྨན་བཅོས་འཕྲོད་བསྟེན་རོགས་སྐྱོར་ལས་དོན་ཐད་ཨ་
ཡིན་ཞིང་། ཨ་ཧྥེ་རི་ཁར་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཀྲུང་གོའི་་་ ཞིག་ཏུ་གསེར་ཁབ་སྨན་བཅོས་བྱེད་བཞིན་དུ་བཤད།
ཧྥེ་རི་ཁའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ནས།
མཱ་ལཱ་ཡིས་བརྗོད་པའི་སྨན་པ་ཁྲུའུ་ལགས་ནི་ན་སྨི་པི་་་་
སྨན་བཅོས་རུ་ཁག་ནང་ཞུགས་རྒྱུ་དེ་ཁྲེང་ཅིས་ཀྲུང་མི་་་་་་་་་་་
སྔར་བས་དམ་ཟབ་ཀྱི་ཀྲུང་ཧྥེའི་ལས་དབང་གཅིག་མཐུན་་་་་
ཡར་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཀྲུང་གོའི་སྨན་བཅོས་རུ་ཁག་་་་་
རབས་གསུམ་གྱི་བསམ་འདུན་དུ་གྱུར་ཡོད།
འདུས་གྲུབ་གཏོད་རྒྱུར་ཐུན་མོང་ཐོག་ནུས་ཤུགས་བཏོན་་་་་་
དང་ཐོག་ཨར་ཅི་རི་ཡར་འབྱོར་བ་ནས་ད་བར། ཉིན་་ ཁག་12པའི་རུ་དཔོན་ཁྲུའུ་ཧའེ་ལིན་རེད། “ཨ་ཧྥེ་རི་ཁའི་་ ཡོད་པ་རེད།
མཚན་ཁྲི་གཉིས་ལྷག་ཙམ་རིང་། ཀྲུང་གོའི་སྨན་དོན་མི་སྣ་་་ ནད་པ་ཚོས་གསེར་ཁབ་དང་། འཕུར་མཉེད། མེ་བུམ་་་་་་་་
(དམ་ཆོས་མི་ཕམ་དང་ལྷག་ཚེས་སྒྱུར་ཞུས་བྱས)
སོགས་ཀྲུང་གོའི་སྨན་པའི་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ཡོ་ཆས་སུ་བརྩི་་་

⇐ འདི་ནི་2019
ལོའི་ཟླ་8ཚེས་5ཉིན། ཨེ་་་
ཙེ་ཨོ་ཕི་ཡའི་ཅི་མ་གྲོང་་་་་་་
ཁྱེར་དུ། ཙུའུ་ཏི་ཨེ·ཧའེ་་
ལེ（གཡོན）དང་ཁོང་གི་་་་་
གཅུང་པོ་ཤིས་སའེ་གཉིས་
ཀྱིས་མེ་ཀེང་ཉན་གྱི་བང་་་་
སོའི་མདུན་དུ་པར་རྒྱག་་་་་
པའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།

⇒ འདི་ནི་་་་་་་་་་་
2019ལོའི་ཟླ་8ཚེས་3
ཉིན། ཁ་མེ་རོང་གི་་་་་་་་
མུའུ་པར་མཱ་ཡིའུ་རུ་ཁ་་་་
མེ་རོང་ལ་རོགས་སྐྱོར་་་་་
བྱེད་མཁན་ཀྲུང་གོའི་་་་་་
སྨན་བཅོས་རུ་ཁག་གིས་
གཤམ་སྐྱོད་འོས་འགན་་
སྨན་བཅོས་བྱེད་པའི་་་་་་
གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།

⇐ འདི་ནི་2014
ལོའི་ཟླ་9ཚེས་22ཉིན། སི་་་་
ར་ལ་ཨོང་གི་རྒྱལ་ས་ཧྥུ་རི་་་་་་་
ཐོན་དུ། སི་ར་ལ་ཨོང་ལ་་་་་་་་
རོགས་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཀྲུང་་་
གོའི་སྨན་བཅོས་རུ་ཁག་གི་རུ་
མི་ཚོས་སི་ར་ལ་ཨོང་ཕྱོགས་་་་
ཀྱི་མི་སྣར་འགོ་ནད་འགོག་་་་་
བཅོས་སྐོར་གྱི་ཤེས་བྱ་འགྲེལ་་
བཤད་རྒྱག་པའི་གནས་ཚུལ་་་
ཡིན་པ།

འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་
ཁག་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

ཧོ་ལན་ཁོངས་ཀྱི་སེན་མ་ཏིང་།

མིང་། སེན་མ་ཏིང་མཚོ་གླིང་མངའ་་་་་་
ཁོངས།
བསྡུས་མིང་། ཧོ་ལན་ཁོངས་ཀྱི་སེན་་་་་
མ་ཏིང་།
མི་འབོར། 40,005(2016ལོ)
སྲིད་འཛིན་རིམ་པ། ཧོ་ལན་རྒྱལ་་་་་་་་

ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་སྐྱོང་རྒྱལ་ཁབ།
ཁོངས་གཏོགས་རྒྱལ་ཁབ། ཧོ་ལན་་་་་
རྒྱལ་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་སྐྱོང་རྒྱལ་ཁབ།
ས་ཁམས་གནས་ཡུལ། ཨན་ཐི་ལེ་སི་་་་
གླིང་ཚོམ་ཆུང་བའི་ཀྲུང་ཞང་ཧྥུང་གླིང་ཚོམ་་་
གྱི་བྱང་ངོགས།

འདི་ནི་སེན་མ་ཏིང་གི་མཚོ་འགྲམ་མཛེས་ལྗོངས་ཡིན་པ།

