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ལུང་འདྲེན་དང་ རྒྱབ་རྟེན་འབད་ཐངས། 
 
 

 
 

གཙུག་ལག་སློབ་སྡེའི་སློབ་སློང་ལྟེ་བ། 
འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ། 

སྤྱི་ལློ་ ༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་ ༧ པ། 
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ལུང་འདྲེན་དང་ རྒྱབ་རྟེན་འབད་ཐངས། 
 
 
 
 
 
 
 

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ། 
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དཔེ་སྐྲུན་ཐེངས་དང་པེ།  ༢༠༡༥ 
དཔེ་སྐྲུན་ཐེངས་གཉིས་པེ།  ༢༠༡༩ 
 
དཔེ་སྐྲུན་འབད་མི།  འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ། 
     
ཕློགས་སྒྲིག་དང་འབྲི་མི།  རིན་ཆེན་རྒྱ་མིཚོ། 
 
ཞུན་དག་དང་པེ། སྤྱི་ལློ་ ༢༠༡༥ ། 

༡  སྤ་རིློ་ཤེས་རིག་མིཐེློ་རིམ་སློབ་གྲྭའ་ཞིབ་འཚོལ་ཚོགས་ཆུང་། 
  2 རློ་རྗེ་དབང་ཕྱུག  ཤེས་ཡློན་སྒྲིག་འཛིན། སྤ་རིློ་ཤེས་རིག་མིཐེློ་རིམ་སློབ་གྲྭ 
  ༣ ཚོ་རིང་དློན་གྲུབ། ཤེས་ཡློན་སྒྲིག་འཛིན། སྟག་རྩེ་ སྐད་ཡག་དང་རིག་གཞུང་མིཐེློ་རིམ་སློབ་གྲྭ 
  ༤ རིན་ཆེན་རྒྱ་མིཚོ། སྤ་རིློ་ཤེས་རིག་མིཐེློ་རིམ་སློབ་གྲྭ 
 
ཞུན་དག་ཐེངས་ ༢ པེ། སྤྱི་ལློ་ ༢༠༡༩ ། 

༡ དག་བཤེས་ཚོ་རིང་དློན་གྲུབ། 
   ༢ རིན་ཆེན་རྒྱ་མིཚོ། 
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ངློ་སློད། 
ལུང་འདྲེན་དང་རྒྱབ་རྟེན་འབད་ཐེངས་འད་ ཤེས་ཡློན་འབྲི་རྩེལ་གྱི་ལམི་ལུགས་ནང་ལུ་ མིད་ཐེབས་མིདཔེ་ཅིག་ཨིན། ཨིན་རུང་ 
ད་ཚུན་ རློང་ཁའ་ནང་ལུ་ ད་བཟུམི་གྱི་ལམི་ལུགས་ ཚུལ་མིཐུན་མིད་པེརི་ མིང་ཤེློས་ཅིག་གས་རི་ དཔེ་དབ་དང་འབྲི་རྩེློམི་གྱི་
རིགས་ ག་ཅི་རི་བྲིས་རུང་ ལུང་འདྲེན་བཀློད་ཐེངས་དང་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཐེློ་བཀློད་འབད་ཐེངས་ཚུ་ གཅིག་མིཚུངས་བཀློད་ནའི་  
ལམི་ལུགས་ ཁ་གསལ་ཅིག་མིན་འདུག    རྒྱུ་མིཚོན་ད་ལས་བརྟེན་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་མི་ཚུ་གས་ སློབ་རིག་དང་འབྲིལ་བའ་
དཔེ་དབ་དང་ལས་འགུལ་གྱི་རིགས་ ག་ཅི་རི་བྲིས་ཏ་སྦེ་རུང་ ལུང་འདྲེན་དང་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཐེློ་བཀློད་འབད་ཐེངས་ཚུ་ གཅིག་མིཚུངས་
སྦེ་འློང་  ནའི་དློན་ལུ་ ལུང་འདྲེན་དང་རྒྱབ་རྟེན་འབད་ཐེངས་ཀྱི་ལམི་སྟློན་འད་ བྲིས་བྲིིཝ་ཨིན།  
 
ལུང་འདྲེན་དང་རྒྱབ་རྟེན་འབད་ཐེངས་འད་ཡང་ རིང་ལུགས་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་འབད་ཐེངས་གུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ལུ་ དརི་ཁྱབ་ཡློད་པེའ་ 
ལམི་ལུགས་ལུ་གཞི་བཞིག་སྟ་ ཕློགས་སྒྲིགས་འབད་འབདཝ་ཨིན། ད་ཡང་ རིང་ལུགས་ཀྱི་ནང་ལུ་ སློན་གློང་ལས་ ལག་ལན་ 
འཐེབ་སློལ་ཡློད་པེའ་ལམི་ལུགས་གུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ལུ་ གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ མིང་ཤེློས་ཅིག་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་ གཙུག་ 
ལག་སློབ་སྡེ་གས་ཡང་ལག་ལན་འཐེབ་ཞིན་ཡློད་པེའ་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱབ་རྟེན་འབད་ཐེངས་ཀྱི་ཐེབས་ཤེས་ཨི་པེ་ཨི་ APA  

(American Psychological Association, 6thed.) ག་ལམི་ལུགས་ནང་ལས་ ཁ་སྐློང་བཀལ་ཏ་་  
ཕློགས་སྒྲིགས་འབད་ད་ཡློད།  
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རྒྱབ་རྟེན་ཟེར་མི་ག་ཅི་སློ? 
རྒྱབ་རྟེན་ཟེར་མི་འད་ རིང་ག་ལས་འགུལ་དང་ཞིབ་འཚོལ་ལ་སློགས་པེའ་སློབ་རིག་དང་འབྲིལ་བའ་རྩེློམི་འབྲིའི་ལཱ་ནང་ལུ་ གཞིན་
གྱི་རྒྱུ་ཁུངས་ཚུ་ནང་ལས་ཐེློབ་སྟ་ ལག་ལན་འཐེབ་ཡློད་པེའ་གནས་ཚུལ་ཚུ་ ངློས་ལན་འབད་ཐེངས་ཀྱི་ལམི་ལུགས་ཚོད་ལྡན་ཅིག་
ལུ་སབ་ཨིན།  
 

རྒྱབ་རྟེན་ འབད་དགློ་པེའ་དགློས་པེ་ག་ཅི་སློ་?  
རྒྱབ་རྟེན་འབད་དགློ་པེའ་གནད་དློན་ གཙོ་བློ་རི་ སློབ་རིག་དང་འབྲིལ་བའ་ལཱ་ཚུ་ བདན་ཁུངས་གཟེང་ནི། རྐུ་བཤུས་ཀྱི་སྐྱློན་
སྤངས་ན། རྒྱུ་ཁུངས་ཚུ་ལུ་ངློས་ལན་འབད་ན་དང་ ལྷག་མི་ཚུ་ལུ་ ལམི་སྟློན་འབད་ནའི་དློན་ལུ་ རྒྱབ་རྟེན་འབདཝ་ཨིན། 
 

རྒྱབ་རྟེན་འད་ག་གས་ལག་ལན་འཐེབ་དགློཔེ་སློ། 
རྒྱབ་རྟེན་འད་ ཤེས་ཡློན་དང་འབྲིལ་བའ་རྩེློམི་འབྲིའི་རིགས་འབྲི་མི་ཚུ་གས་ལག་ལན་འཐེབ་དགློཔེ་ཨིན།  
རྩེློམི་འབྲིའི་རིགས་ དཔེར་ན་ 
 མི་སྡེའི་ཚོན་རིག་ དཔེར་ན་ སམས་ཁམིས་རིག་པེ། སྐད་ཡག་རིག་པེ། མི་སྡེའི་རིག་པེ། ཁྲམས་འབྲིལ་རིག་པེ། 

དཔེལ་འབྱེློརི་རིག་པེ། འབྱུང་རིབས་རིག་པེ། ལམི་སློལ་རིག་པེ།  
 ཚོང་འབྲིལ་རིག་པེ། 
 སན་བཅིློས་རིག་པེ། 
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རྒྱབ་རྟེན་འབད་ཐེངས། 

རིང་ལུགས་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་འབད་ཐེངས། 
སྤྱིར་བཏང་ ང་བཅིས་རིའ་ལུགས་སློལ་ནང་ལུ་ དཔེ་དབ་དང་ འབྲི་རྩེློམི་གྱི་རིགས་ག་ཅིའི་ནང་སྦེྦེ་རུང་ རིང་གས་བྲིིས་མི་འད་ 
གཞིན་གྱིས་ ཆེ་གནས་བཞིག་ན་དང་ གཞིན་གྱིས་བྲིས་མི་ལུ་ རིང་གས་ངློས་ལན་ཡློད་པེའ་རྟེགས་མིཚོན་ལུ་ རྒྱབ་རྟེན་འབད་ནའི་
ལམི་སློལ་འད་ སློན་བྱེློན་གློང་མིའ་མིཁས་པེ་ཚུ་གས་བརྩེམིས་གནང་བའ་བསྟན་བཅིློས་ཚུ་ མིཇིལ་བའ་སྐབས་ལུ་ ཁ་གསལ་སྦེ་
ཧ་གློ་ཚུགས་པེས།  ད་ཡང་  
༡ དཔེ་ཆེའ་མིང་སྤྱིར་བཏང་སྦེྦེ་ བཀློད་ད་ ལུང་འདྲེན་ ལག་ལན་འཐེབ་སློལ།       

དཔེར་ན།  འདུལ་བ་ལས། མིདློ་ལས། ལགས་བཤེད་ལས། ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅིློས་ལས་། ཟེར་མི་ཚུ་ དཔེ་དབ་/  
དཔེ་ཆེ་ཚུ་ག་ སྤྱིར་བཏང་ག་མིང་རྐྱངམི་གཅིག་བཀློད་ད་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ ལུང་དྲེངམི་ཨིནཔེས། 

༢ དམིགས་བསལ་ དཔེ་ཆེའ་མིང་རྐྱངམི་གཅིག་བཀློད་ད་ ལུང་འདྲེན་ ལག་ལན་ལག་འཐེབ་སློལ།  དཔེར་ན་  རྒྱུད་བླ་མི་
ལས། སྤྱིློད་འཇུག་ལས།  རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས།  ས་སྐྱའ་ལགས་བཤེད་ལས་་ ཟེར་མི་ཚུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་དཔེ་ཆེའ་
མིང་ལག་ལན་འཐེབསྟ་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ ལུང་དྲེངམི་ཨིན་པེས། 

 

༣ རྩེློམི་པེ་པེློའ་མིང་རྐྱངམི་གཅིག་བཀློད་ད་ ལུང་འདྲེན་ ལག་ལན་འཐེབ་སློལ།   
དཔེར་ན།  ཞི་བ་ལྷས།  ཨློན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པེའ་ཞིལ་ནས། ས་སྐྱ་པེཎ་ཆེན་གྱིས། འཕགས་པེ་ལྷས། ཟེར་མི་ཚུ་ 
དཔེ་ཆེའ་མིང་ལས་སྦེ་མིན་པེརི་ རྩེློམི་པེ་པེློའ་མིང་རྐྱངམི་གཅིག་བཀློད་ད་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ལུང་དྲེངམི་ཨིན་པེས། 

 

༤ དཔེ་ཆེ་དང་རྩེློམི་པེ་པེློ་ གཉིས་ཆེ་རིའ་མིང་ཁ་གསལ་སྦེ་ མི་ཤེས་རུང་ རྒྱབ་རྟེན་སྦེྦེ་    ལག་ལན་འཐེབ་སློལ། 
དཔེར་ན། ཇི་སྐད་དུ།  ལུང་ལས། དམི་པེ་འགས། སློན་བྱེློན་གློང་མིས། མིཁས་པེ་ཚུ་གས། ཟེར་ དཔེ་ཆེའ་མིང་དང་ 
རྩེློམི་པེ་པེློ་ག་ ཨིན་ན་ ཁ་གསལ་སྦེ་མི་ཤེས་རུང་ རྒྱབ་རྟེན་འབད་ད་ ལག་ལན་ འཐེབ་ཨིན་པེས།   
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༥ རྩེློམི་པེ་པེློ་གཅིག་གས་གསུངས་མི་འད་ ལུང་འདྲེན་སྦེྦེ་ལག་ལན་འཐེབ་ཚོརི་བའ་ཤུལ་མིརི་ འཕྲེློ་མིཐུད་ད་རིང་ རྩེློམི་པེ་པེློ་
གཞིན་མི་མིན་པེརི་ རྩེློམི་པེ་པེློ་འད་ག་ལུང་འདྲེན་གཞིན་ཅིག་ ལག་ལན་འཐེབ་དགློ་པེ་ཅིན་ རྩེློམི་པེ་པེློ་ ཡང་ཅིན་དཔེ་ཆེའ་
མིང་ ཁ་གསལ་སྦེ་འབྲི་མི་དགློ་པེརི་ ས་མི་ལས། ད་ཉིད་ཀྱིས།  ཉིད་ཀྱིས། ད་ཉིད་ལས། ཉིད་ལས། ཟེར་ འབྲི་སློལ་
འདུག  

 

༦ རྩེ་བའ་འགྲེལ་པེ་ མིཆེན་འགྲེལ་འབྲི་བའ་སྐབས་ལུ་ རྩེ་བ་འད་ནང་ག་ཚོག་རྐང་དང་ཚོགས་བཅིད་ཚུ་ ལུང་འདྲེན་འཐེབ་
དགློཔེ་འཐེློན་པེ་ཅིན་ གཞུང་ལས། ད་ཉིད་ལས། ཉིད་ལས། ཟེར་ དཔེ་ཆེའ་མིང་མི་འབྲི་བརི་ ལག་ལན་འཐེབ་སློལ་ཡློདཔེ་
མི་ཚོད་ ཡང་ན་ རྩེ་བ་ རྩེློམི་པེ་པེློའ་མིང་མི་འབྲིི་བརི་ ད་ཉིད་ཀྱིསི། ཉིད་ཀྱིས། ཟེར་ འབྲི་སློལ་ཚུ་ཡློདཔེ་ཨིན།  

 
དང་སང་ག་རྒྱབ་རྟེན་འབད་ཐེངས། 
འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེའི་ནང་ལུ་ རྩེློམི་བྲིའི་རིགས་ག་ཅི་རི་བྲིས་ཏ་འབད་རུང་རིང་ལུགས་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་འབད་ཐེངས་ 
དང་ ད་རིས་ནངས་པེའ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ལུ་ ཡློངས་གྲེགས་ཡློད་པེའ་ ཨི་པེ་ཨི་ (APA) ག་ལམི་ལུགས་ མིཉིམི་སྡེབ་ཀྱི་ 
ཐེློག་ལས་ ལུང་འདྲེན་བཀློད་ཐེངས་དང་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཐེློ་བཀློད་ འབད་ཐེངས ་འློག་ལས་མིརི་ བཀློད་ད་ཡློད་མི་ལྟརི་དུ་ལག་ལན་  
འཐེབ་དགློཔེ་ཨིན།  
 

རྒྱབ་རྟེན་གྱི་དབྱེ་བ། 
རྒྱབ་རྟེན་འབད་ཐེངས་ལུ་ མི་འདྲེཝ་ ཁག་གཉིས་ཡློད། ད་ཡང་ རྩེློམི་ཡག་ནང་ལུ་རྒྱབ་རྟེན་སྦེ་ ལག་ལན་འཐེབ་མི་ལུ་ ལུང་
འདྲེན་ (In-Text Citations) ཟེར་སབ་ཨིན། རྩེམི་ཡག་ག་མིཇུག་ལུ་ལུང་འདྲེན་ལག་ལན་འཐེབ་ཡློད་མི་ཚུ་ག་ཐེློ་བཀློད་
མི་ལུ་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཐེློ་ (End Reference) ཟེར་སབ་ཨིན། 
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ལུང་འདྲེན། (In-Text Citations) 
རྩེློམི་བྲིའི་ནང་ལུ་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་ཡློད་པེའ་ལུང་འདྲེྦེན་ཚུ་ ངློས་ལན་འབད་ད་ བཀློད་པེའ་རིགས་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན།   
 

ལུང་འདྲེན་གྱི་དབྱེ་བ།  
ལུང་འདྲེན་བཀློད་ཐེངས་ལུ་ ཐེད་ཀརི་གྱི་ལུང་འདྲེན་དང་ ཐེག་ཀརི་མིན་པེའ་ལུང་འདྲེན་(ཚོག་སྒྱུརི་ལུང་འདྲེན་)ཟེར་བཀློད་ཐེངས་ 
ཁག་གཉིས་ཡློད།  
 

ཐེད་ཀརི་གྱི་ལུང་འདྲེན། (Direct Quotations) 
ཐེད་ཀརི་གྱི་ལུང་འདྲེན་ཟེར་མི་འད་ དཔེ་དབ་ ཡང་ཅིན་ རྩེློམི་པེ་པེློ་གས་ གསུང་མི་ ག་ཨིནམི་སྦེ་བསྒྱུརི་བཅིློས་མིད་པེརི་  
བཀློད་མི་འད་ལུ་སབ་ཨིན།  
 

ཐེད་ཀརི་ལུང་འདྲེན་གྱི་དབྱེ་བ།  
ཐེད་ཀརི་གྱི་ལུང་འདྲེན་ནང་ལུ་ ཚོག་མིང་བ་དང་ཉུང་བའ་ལུང་འདྲེན་བཀློད་ཐེངས་ཁག་གཉིས་ཡློད། ཚོག་འབྲུ་ ༦༠ འ་ནང་ 
འཁློད་འབད་མི་ལུ་ ཚོག་ཉུང་བའ་ལུང་འདྲེན་དང་ ཚོག་འབྲུ་ ༦༠ ལས་ ལྷག་མི་ལུ་ ཚོག་མིང་བའ་ལུང་འདྲེན་ཟེར་སབ་ཨིན།  
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ཀ ཚོག་ཉུང་ལུང་འདྲེན།  
ཚོག་ཉུང་བའ་ལུང་འདྲེན་ནང་ལུ་ རྩེློམི་པེ་པེློའི/དཔེ་དབ་ཀྱི་མིང་ དཔེ་སྐྲུན་གྱི་ལློ་ དཔེ་དབ་ཀྱི་ཤེློག་གྲེངས་ ངས་པེརི་དུ་ 
འབྲིི་དགློཔེ་མི་ཚོད་ ལུང་འདྲེན་གྱི་རྟེགས་ “     ” ཡང་ ལག་ལན་འཐེབ་དགློ  དཔེར་ན། 

 
༡ རྩེློམི་པེ་པེློའ་མིང་འབྲི་བ་ཅིན།  
 ཀུན་བཟེང་རློ་རྗེྦེ་ (༢༠༡༢ ཤེློག་གྲེངས་ ༢༡) གས་ འབད་བ་ཅིན་ “ཁ་ལས་ཐེློན་པེའ་གདངས་ གསལ་ཏློག་ཏློ་
 མིད་པེརི་ ང་རིློའ་ཚུལ་སྦེ་བྱུང་མི་འད་ལུ་དབྱེངས་ཟེར་སབ་ཨིན།”  

ཡང་ན། 
ཀུན་བཟེང་རློ་རྗེྦེ་ (༢༠༡༢) གས་ འབད་བ་ཅིིན་ “ཁ་ལས་ཐེློན་པེའ་གདངས་ གསལ་ཏློག་ཏློ་ མིད་པེརི་ ང་རིློའ་
ཚུལ་སྦེ་བྱུང་མི་འད་ལུ་དབྱེངས་ཟེར་སབ་ཨིན།” (ཤེློག་གྲེངས་ ༢༡)། 

 
༢ དཔེ་ཆེའ་མིིང་འབྲི་བ་ཅིན།  
 རློང་ཁའ་རྗེློད་སྒྲི་ངག་རྒྱུན་དག་པེའ་ཁྲུས་ཆུ་ (༢༠༡༢ ཤེློག་གྲེངས་ ༢༡) ལས་ “ཁ་ལས་ཐེློན་པེའ་གདངས་ 
 གསལ་ཏློག་ཏློ་མིད་པེརི་ ང་རིློའ་ཚུལ་སྦེ་བྱུང་མི་འད་ལུ་དབྱེངས་ཟེར་སབ་ཨིན།”  

ཡང་ན།  
རློང་ཁའ་རྗེློད་སྒྲི་ངག་རྒྱུན་དག་པེའ་ཁྲུས་ཆུ་ (༢༠༡༢) ལས་ “ཁ་ལས་ཐེློན་པེའ་གདངས་  གསལ་ཏློག་ཏློ་མིད་
པེརི་ ང་རིློའ་ཚུལ་སྦེ་བྱུང་མི་འད་ལུ་དབྱེངས་ཟེར་སབ་ཨིན།” (ཤེློག་གྲེངས་ ༢༡)། 

 
དྲེན་གསློ། 
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༡ རྩེློམི་པེ་པེློ/ དཔེ་དབ་ཀྱི་མིང་། སྤྱི་ལློའ་ཤུལ་མིརི་ ས་སྟློང་ (space) གཅིག་དང་ ཤེློག་གྲེངས་ཀྱི་ཤུལ་
མིརི་ (space) གཅིག་ག་ས་སྟློང་བཞིག་སྟ་ ཤེློག་གྲེངས་ཨིང་འབྲི་དགློ    

༢ སྤྱི་ལློ་དང་ཤེློག་གྲེངས་ཚུ་ གུག་ཤེད་ནང་བཙུགས་དགློ  
༣ གུག་ཤེད་འད་ (  ) ལག་ལན་འཐེབ་དགློ 
༤ ཤེློག་གྲེངས་ཀྱི་ཨིང་ སྤྱི་ལློ་དང་གཅིག་ཁརི་མིན་པེརི་ ལུང་འདྲེན་གྱི་ཤུལ་མིརི་ ལག་ལན་འཐེབ་པེ་ཅིན་ གུག་

ཤེད་ཀྱི་ཤུལ་མིརི་ ཤེད་རྐྱབ་དགློ། 
 

༣ རྩེློམི་པེ་པེློའ་མིང་དང་ལློ་ ལུང་འདྲེན་གྱི་ཧ་མིརི་དང་ཤུལ་མིརི་བཀློད་ཐེངས།   
  ལུང་འདྲེན་བཀློད་ཐེངས་ཡང་ ལུང་འདྲེན་གྱི་ཧ་མིརི་རྩེློམི་པེ་པེློ་ ཡང་ཅིན་ དཔེ་ཆེའ་མིང་བཀློད་ན་དང་ ལུང་འདྲེན་གྱི་

 ཤུལ་མིརི་ རྩེློམི་པེ་པེློ་ ཡང་ཅིན་ དཔེ་ཆེའ་མིང་བཀློད་སློལ་ཁག་གཉིས་ཡློད་མི་ལས་ ག་འད་ ལག་ལན་འཐེབ་རུང་ 
 འཐུསཔེ་ཨིན།  

  དཔེར་ན། 
 ཀ ལུང་འདྲེན་གྱི་ཧ་མིརི་རྩེློམི་པེ་པེློ་ ཡང་ཅིན་ དཔེ་ཆེའ་མིང་བཀློད་ཐེངས།  
  འཇིམི་པེ་ཆེློས་རྒྱལ་ (1999 ཤེློག་གྲེངས 19) གྱིས་ “སུམི་རྟེགས་ཟེར་མི་ད་ མིང་ཚོག་བརྗེློད་པེ་  

 གསུམི་གྱི་སློ་ལས། ཕན་ཚུན་བར་སློད་པེའ་དློན་སྟློན་པེའ་གཞུང་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན།” ཟེར་ཡློད་དློ་བཟུམི་ 
 

རྩེློམི་པེ་པེློ་ ཡང་ཅིན་ དཔེ་ཆེའ་མིང་ཧ་མིརི་བཀློད་པེའ་སྐབས་ སྤྱི་ལློ་དང་ཤེློག་གྲེངས་ཚུ་ གུག་ཤེད་ནང་བཀློད་ན་ 
མི་གཏློགས་ རྩེློམི་པེ་པེློ་ ཡང་ཅིན་ དཔེ་ཆེའ་མིང་ གུག་ཤེད་ནང་ བཀློད་ན་མི་འློང་།  

 
 ཁ ལུང་འདྲེན་གྱི་ཤུལ་མིརི་ རྩེློམི་པེ་པེློ་ཡང་ཅིན་ དཔེ་ཆེའ་མིིང་བཀློད་ཐེངས།  
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  རྩེློམི་པེ་པེློ་ ཡང་ཅིན་ དཔེ་ཆེའ་མིང་དང་ དཔེ་སྐྲུན་ལློ་ ཤེློག་གྲེངས་ཚུ་ གུག་ཤེད་ནང་ བཀློད་དགློ ཨིན་རུང་   
 ཐེད་ཀརི་གྱི་ལུང་འདྲེན་མིན་པེ་ཅིན་ ཤེློག་གྲེངས་བཀློད་ན་མི་འློང་།  

 
 “སུམི་རྟེགས་ཟེར་མི་ད་ མིང་ཚོག་བརྗེློད་པེ་གསུམི་གྱི་སློ་ལས། ཕན་ཚུན་བར་སློད་པེའ་དློན་སྟློན་པེའ་གཞུང་ཅིག་ལུ་ 
 སབ་ཨིན། ” (འཇིམི་པེ་ཆེློས་རྒྱལ། 1999 ཤེློག་གྲེངས 19)། ཟེར་ཡློད་དློ་བཟུམི་་  
 

རྩེློམི་པེ་པེློ་ ཡང་ཅིན་ དཔེ་ཆེའ་མིང་  ཤུལ་མིརི་བཀློད་པེའ་སྐབས་ རྩེློམི་པེ་པེློ་ ཡང་ཅིན་   དཔེ་ཆེའ་མིང་ སྤྱི་
ལློ་དང་ཤེློག་གྲེངས་ག་རི་ གུག་ཤེད་ནང་བཀློད་དགློ། ད་སྦེ་བཀློད་པེའ་སྐབས་ རྩེློམི་པེ་པེློ/དཔེ་དབ་ཀྱི་མིང་ག་ཤུལ་
མིརི་ཤེད་རྐྱབ་དགློ 

 
 ག ཤེློག་གྲེངས་སློ་སློ་བཀློད་ཐེངས། 

གཞིན་ཡང་ ལུང་འདྲེན་གྱི་ཧ་མིརི་རྩེློམི་པེ་པེློ་ ཡང་ཅིན་ དཔེ་ཆེའ་མིང་བཀློད་ཞིནམི་ལས་ སྤྱི་ལློ་གུག་ཤེད་ནང་
 བཀློད་ ད་ལས་ ཤེློག་གྲེངས་ཚུ་ གུག་ཤེད་ནང་སྦེ་ ལུང་འདྲེན་གྱི་ཤུལ་མིརི་ཡང་བཀློད་ན་ཡློད།  

  དཔེར་ན་  
 ཀུན་ལས་རྒྱལ་མིཚོན་ (༢༠༠6) གྱིས་ “སྐད་ཡག་ག་དག་ཆེ་གཙོ་བློ་ཅིག་ རྗེློད་སྒྲི་ལུ་གནས་དགློཔེ་ཨིན།” 

(ཤེློག་གྲེངས་ 7) ཟེར་ཡློད་དློ་བཟུམི། 
 
 ང་ ཨིང་ལཤིེ་ནང་རྩེློམི་པེ་པེློའ་མིང་བཀློད་ཐེངས། 

ཨིང་ལིཤེ་ནང་ཡློད་པེ་ཅིན་ རློང་ཁའ་ནང་སྐད་བསྒྱུརི་མི་འབད་བརི་ ཨིང་ལིཤེ་ནང་རི་ འབྲི་དགློ   ད་བཟུམི་ སྤྱི་ལློ་ 
ཡང་ ཨིང་ལིཤེ་ནང་ འབྲི་དགློ།  
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  དཔེར་ན་  
  Dorji Wangchuk (2006) བཀློད་ད་ཡློད་དློ་བཟུམི་ 
 
དྲེན་གསློ།  
༡ མིང་དང་ལློ་ཨིང་ལིཤེ་ནང་བྲིས་རུང་ ལུང་འདྲེན་ཚུ་ རློང་ཁའ་ནང་སྐད་སྒྱུརི་འབད་ད་འབྲི་དགློཔེ་ཨིན།  
༢ ལུང་འདྲེན་བཀློད་ཐེངས་འད་ ལག་ཐེློག་ (manually) མིན་པེརི་ གློག་རིག་ག་རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ཡློད་པེའ་ 

references ལག་ལན་འཐེབ་སྟ་བཀློད་པེ་ཅིན་ ཨིང་སྐད་ནང་ཡློད་པེའ་ཚོད་ཤེད་ཀྱི་རིགས་(punctuation 

marks) ཚུ་ མིདཔེ་བཟེློ་དགློ   (ད་སྦེ་ལག་ལན་འཐེབ་མི་ཚུ་ རིང་གས་ ལགས་བཅིློས་འབད་དགློཔེ་གལ་ཆེ།) 
  

ཁ ཚོག་མིང་ལུང་འདྲེན།  
ཚོག་མིང་ལུང་འདྲེན་ཟེར་མི་འད་ ཚོག་འབྲུ་ ༦༠ ལས་ལྷག་སྟ་ ལུང་འདྲེན་འབད་མི་ལུ་སབ་ཨིན། 

  
༡ ཚོག་མིང་ལུང་འདྲེན་ལག་ལན་འཐེབ་ཐེངས། 

ཚོག་འབྲུ་ ༦༠ ལས་ལྷག་པེ་ཅིན་ དློན་མིཚོམིས་ཀྱི་ནང་ན་མིན་པེརི་ གྱིལ་ཕབ་སྟ་སློརི་གང་ག་རྩེས་ ནང་འཐེན་འབད་ད་
འབྲིི་དགློ། ལུང་འདྲེན་གྱི་རྟེགས་བཀློད་མི་དགློ  རྩེློམི་པེ་པེློ་/དཔེ་དབ་དང་ སྤྱི་ལློ་ཤེློག་གྲེངས་ཚུ་གུག་ཤེད་ནང་ལུང་
འདྲེན་གྱི་མིཇུག་ལུ་བཀློད་དགློ། ཤེད་ཡང་ ལུང་འདྲེན་གྱི་མིཇུག་ལུ་མི་གཏློགས་ གུག་ཤེད་ཀྱི་མིཇུག་ལུ་བཀློད་ན་མི་འློང་།   
གློང་ག་ཚོག་ཉུང་ལུང་འདྲེན་དང་ཅིློག་འཐེདཔེ་སྦེ་ རྩེློམི་པེ་པེློ/དཔེ་དབ་ཀྱི་མིང་དང་སྤྱི་ལློ་ ལུང་འདྲེན་གྱི་ཧ་མིརི་ བཀློད་ད་ 
ཤེློག་གྲེངས་ ལུང་འདྲེན་གྱི་ཤུལ་མིརི་བཀློད་ཐེངས་ཁག་གཉིས་ཡློད།  
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དཔེ་དང་པེ།  
     སྐད་སྒྱུརི་རྐྱབ་པེའ་སྐབས་ རྩེློམི་རིག་ག་དབྱེ་བ་ཚུ་ཕ་སྟ་ འབྲི་དགློཔེ་ཨིནམི་ སམས་ཁརི་བཞིག་དགློཔེ་ཡློད། ད་ཡང་ 
   འབྲི་རྩེློམི་གྱི་རིགས་འད་མིདློརི་བསྡུ་བ་ཅིན་ཁག་བཞི་ལུ་བསྡུཝ་ཨིན། ད་ཚུ་ཡང་དང་པེ་ རྒྱུད་སྐུལ་འབད་ 

  ཚུགས་པེའ་འབྲི་རྩེློམི་ གཉིས་པེ་ སྒྲུབ་བྱེད་ཅིན་གྱི་རྩེློམི་ གསུམི་པེ་ཆེློས་དང་འབྲིལ་བའ་རྩེློམི་རིག་ བཞི་པེ་ 
  སྤྱིར་བཏང་སྲུང་རྩེློམི་གྱི་རིགས་བཅིས་བཞི་ ལུ་བསྡུཝ་ཨིན། འབྲི་རྩེློམི་འད་ཚུ་ག་རི་ལུ་ འབྲི་ཐེངས་དང་ 
  དམིགས་ཡུལ་སློརི་སློ་ཡློདཔེ་ལས་ སྐད་སྒྱུརི་པེ་ཚུ་གས་ དང་པེ་ སྐད་སྒྱུརི་མི་རྐྱབ་པེའ་ཧ་མི་ སྐད་སྒྱུརི་ 
  རྐྱབ་ནའི་དློན་ལུ་ཐེློབ་ཡློད་པེའ་ཡག་ཆེ་དང་ དཔེ་དབ་འད་ གློང་ག་རྩེློམི་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་ བ་བཞི་ ག་འད་  
  ནང་ལུ་ ཚུདཔེ་ཨིན་ན་ཧ་དགློཔེ་འད་གལ་ཆེ། (བཀྲ་ཤེས་ཚོ་དབང་། ༢༠༡༡ ཤེློག་གྲེངས་ ༡༩) 
 
དཔེ་གཉིས་པེ། 

སྐད་སྒྱུརི་རྐྱབ་པེའ་སྐབས་ རྩེློམི་རིག་ག་དབྱེ་བ་ཚུ་ཕ་སྟ་ འབྲི་དགློཔེ་ཨིནམི་ སམས་ཁརི་བཞིག་དགློཔེ་ཡློད། ད་ཡང་
བཀྲ་ཤེས་ཚོ་དབང་ (༢༠༡༡) གྱིས་འབད་བ་ཅིན་  

   འབྲི་རྩེློམི་གྱི་རིགས་འད་མིདློརི་བསྡུ་བ་ཅིན་ཁག་བཞི་ལུ་བསྡུཝ་ཨིན། ད་ཚུ་ཡང་དང་པེ་ རྒྱུད་སྐུལ་འབད་ 
  ཚུགས་པེའ་འབྲི་རྩེློམི་ གཉིས་པེ་ སྒྲུབ་བྱེད་ཅིན་གྱི་རྩེློམི་ གསུམི་པེ་ཆེློས་དང་འབྲིལ་བའ་རྩེློམི་རིག་ བཞི་པེ་ 
  སྤྱིར་བཏང་སྲུང་རྩེློམི་གྱི་རིགས་བཅིས་བཞི་ ལུ་བསྡུཝ་ཨིན། འབྲི་རྩེློམི་འད་ཚུ་ག་རི་ལུ་ འབྲི་ཐེངས་དང་ 
  དམིགས་ཡུལ་སློརི་སློ་ཡློདཔེ་ལས་ སྐད་སྒྱུརི་པེ་ཚུ་གས་ དང་པེ་ སྐད་སྒྱུརི་མི་རྐྱབ་པེའ་ཧ་མི་ སྐད་སྒྱུརི་ 
  རྐྱབ་ནའི་དློན་ལུ་ཐེློབ་ཡློད་པེའ་ཡག་ཆེ་དང་ དཔེ་དབ་འད་ གློང་ག་རྩེློམི་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་ བ་བཞི་ ག་འད་  
  ནང་ལུ་ ཚུདཔེ་ཨིན་ན་ཧ་དགློཔེ་འད་གལ་ཆེ། (ཤེློག་གྲེངས་ ༡༩) 
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ཐེད་ཀརི་མིན་པེའ་ལུང་འདྲེན་ (ཚོག་སྒྱུརི་ལུང་འདྲེན།)། (Parapharse/Summary) 
དཔེ་དབ་དང་རྩེློམི་པེ་པེློ་གས་ བཤེད་མིའི་མིང་ཚོག་ག་ཨིནམི་སྦེ་མིན་པེརི་ ཚོག་དུམི་དྲེ་རི་ རིང་གས་བསྒྱུརི་བཅིློས་འབད་ད་ 
བཀློད་རུང་ ཐེབས་ཤེས་གཙོ་བློ་དཔེ་དབ་ ཡང་ཅིན་ རྩེློམི་པེ་པེློ་ ད་ལས་ཨིནམི་ལས་བརྟེན་ ཐེད་ཀརི་མིན་པེའ་ལུང་འདྲེན་  
ཟེར་སབ་ཨིན། ད་ག་སྐབས་ལུ་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་བའ་སྤྱི་ལློ་མི་གཏློགས་ ཤེློག་གྲེངས་བཀློད་མི་དགློ། ལུང་འདྲེན་གྱི་རྟེགས་ཡང་  
ལག་ལན་འཐེབ་ན་མིད། འད་ལུ་ ཚོག་སྒྱུརི་གྱི་ལུང་འདྲེན་ཟེར་ཡང་སབ་ཨིན། ཨིང་ལིཤེ་ནང་ཡློད་མི་ཚུ་ སྐད་བསྒྱུརི་འབད་ད་  
འབྲི་བ་ཅིན་ ད་ཡང་ ཐེད་ཀརི་མིན་པེའ་ལུང་འདྲེན་གྱི་གྲེངས་སུ་ཨིན། ད་ལུ་ཡང་ བཀློད་ཐེངས་མི་འདྲེཝ་ཁག་གཉིས་ཡློད།  
 
༡ རྩེློམི་པེ་པེློའ་མིང་འབྲི་བ་ཅིན།  

བསམི་གཏན་མིཐེརི་ཕན་ (༢༠༡༤) གྱིས་ ཁ་ལས་སབ་དློ་བཟུམི་ཡག་ཐེློག་ལུ་འབྲིིཝ་ད་ གློ་བ་བར་ལློག་འགྱིློ་ནའི་
ཉིན་ཁ་ཡློད་པེའ་མིང་ཚོག་ལ་ཤེ་འདུག ཟེར་བཀློད་ད་ཡློད་པེའ་ཁརི་་་     
ཡང་ན་ 
ཁ་ལས་སབ་དློ་བཟུམི་ཡག་ཐེློག་ལུ་འབྲིིཝ་ད་ གློ་བ་བར་ལློག་འགྱིློ་ནའི་ཉིན་ཁ་ཡློད་པེའ་མིང་ཚོག་ལ་ཤེ་འདུག  
(བསམི་གཏན་མིཐེརི་ཕན། ༢༠༡༤)།   

 
༢ དཔེྦེ་ཆེའ་མིང་འབྲི་བ་ཅིན། 

འབྲུག་ག་ཡག་བསྐུརི་རྣམི་གཞིག་ (༢༠༡༤) ལྟརི་དུ་འབད་བ་ཅིན་ ཡག་རིགས་འབྲི་ཐེངས་ཚུ་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་
ཡརི་རྒྱས་ཀྱི་འགྱུརི་བ་ལུ་བརྟེན་ སརི་སློལ་དང་ད་སློལ་ཟུང་འབྲིལ་གྱི་ལམི་སྟློན་དགློཔེ་གལ་ཆེ། 
ཡང་ན། 
ཡག་རིགས་འབྲི་ཐེངས་ཚུ་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ཡརི་རྒྱས་ཀྱི་འགྱུརི་བ་ལུ་བརྟེན་ སརི་སློལ་དང་ད་སློལ་ཟུང་འབྲིལ་གྱི་ལམི་
སྟློན་དགློཔེ་གལ་ཆེ། འབྲུག་ག་ཡག་བསྐུརི་རྣམི་གཞིག་ (༢༠༡༤)། 
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དྲེན་གསློ།  
ལུང་འདྲེན་བཀློད་ཐེངས་ཡང་  ལུང་འདྲེན་གྱི་ཧ་མིརི་རྩེློམི་པེ་པེློ་ ཡང་ཅིན་ དཔེ་ཆེའ་མིང་བཀློད་ན་དང་ ལུང་འདྲེན་གྱི་ཤུལ་མིརི་  
རྩེློམི་པེ་པེློ་ ཡང་ཅིན་ དཔེ་ཆེའ་མིང་བཀློད་སློལ་ ཁག་གཉིས་ཡློད་མི་ལས་ ག་འད་ ལག་ལན་འཐེབ་རུང་ འཐུསཔེ་ཨིན། འབྲི་ 
ཐེངས་གློང་ལུ་ བཀློད་ད་ཡློད་མི་དང་ཅིློག་འཐེད་རུང་ ཤེློག་གྲེངས་ བཀློད་མི་དགློ 
  
 
རྩེློམི་པེ་པེློ་དང་འབྲིལ་བའ་ལུང་འདྲེན་བཀློད་ཐེངས། 
རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ལམི་ལགས་ནང་ལུ་ རྩེློམི་པེ་པེློ་མིང་ཉུང་དང་འབྲིལ་བའ་ལུང་འདྲེན་འབད་ཐེངས་ཀྱི་ལམི་ལུགས་ཡློད། ད་ཡང་  
  
༡ རྩེློམི་པེ་པེློ་གཅིག་དང་གཉིས། 
 རྩེློམི་པེ་པེློ་གཅིག་དང་གཉིས་ཨིན་པེ་ཅིན་  རྩེློམི་པེ་པེློའ་མིིང་ཆེ་ཚོང་བྲིས་ཏ་བཀློད་དགློཔེ་ཨིན།  
 དཔེར་ན།  
 ཀུན་བཟེང་འཕྲེན་ལས་ (2013) ཀྱིས་་་  
 དཔེལ་འབྱེློརི་དང་རིན་ཆེན་མིཁའ་འགྲེློ་ (༢༠༡༤) གས་་་  
 
༢ རྩེློམི་པེ་པེློ་གསུམི་ལས་ལྔ་ཚུན།  
 རྩེློམི་པེ་པེློ་ གསུམི་ལས་ལྔ་ཚུན་ ཨིན་པེ་ཅིན། དང་པེ་ཚོརི་ཅིག་ རྩེློམི་པེ་པེློ་ག་རིའ་མིང་འབྲི་དགློ། 
 དཔེར་ན།    
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 བཀྲ་ཤེས་དབང་ཕྱུག་དང་ ཕུན་ཚོགས་འཕྲེན་ལས། ཀརྨ་ཚོ་རིང་། ཕག་རློརི་ཚོ་རིང་། བད་སྐྱད་ཡློན་ཏན། (༢༠༠༦) 
ཚུ་གས་འབད་བ་ཅིན་  

 རྩེློམི་པེ་པེློ་ གསུམི་ལས་ ལྔ་ཚུན་ཡློད་མི་ཚུ་ ད་རུང་ ལློག་སྟ་ ལག་ལན་འཐེབ་དགློ་པེ་ཅིན་ རྩེློམི་པེ་པེློ་དང་པེ་ག་མིང་
བྲིས་ཞིནམི་ལས་ ཚུ་གས་ ཟེར་འབྲི་དགློཔེ་ཨིན།  

 དཔེར་ན། 
 བཀྲ་ཤེས་དབང་ཕྱུག་ཚུ་ (༢༠༠༦) གས་ འབད་བ་ཅིན་  
 
༣ རྩེློམི་པེ་པེློ་དྲུག་ལས་མིང་བ། 
 རྩེློམི་པེ་པེློ་དྲུག་ལས་ལྷག་སྟ་ཡློད་པེ་ཅིན་ རྩེློམི་པེ་པེློ་དང་པེ་ག་ མིང་བྲིས་ཞིནམི་ལས་ ཚུ་གས་ཟེར་ འབྲི་དགློ   
 དཔེར་ན།    
 ཀརྨ་ཡ་ཤེས་ཚུ་ (༢༠༠༨) གས་ ཟེར་ འབྲི་དགློཔེ་ཨིན། 
 
༤ ལས་ཁུངས་དང་ལས་སྡེ་རྩེློམི་པེ་པེློ་ཨིན་པེ་ཅིན། 
 ལས་ཁུངས་དང་ལས་སྡེ་ཚུ་གས་ རྩེློམི་འབྲི་འབད་ཡློད་པེའ་དཔེ་དབ་ཚུ་ ཨིན་པེ་ཅིན་ ལས་སྡེ་ག་མིང་ འབྲི་དགློཔེ་ཨིན། 

དཔེར་ན། 
རློང་ཁ་གློང་འཕལ་ལྷན་ཚོགས་ (༢༠༡༤) ལྟརི་དུ་འབད་བ་ཅིན་ ཡག་རིགས་འབྲི་ཐེངས་ཚུ་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ཡརི་རྒྱས་
ཀྱི་འགྱུརི་བ་ལུ་བརྟེན་ སརི་སློལ་དང་ད་སློལ་ཟུང་འབྲིལ་གྱི་ལམི་སྟློན་དགློཔེ་གལ་ཆེ། 

 སྤ་རིློ་ཤེས་མིཐེློ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ (༢༠༡༠) 
 འབྲུག་ག་བཙོག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ (༢༠༠༦) 
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༥ རྩེློམི་པེ་པེློ་མིད་པེའ་རིགས། 
 རྩེློམི་པེ་པེློ་ག་ཨིན་ན་མི་ཤེས་པེའ་གནས་ཚུལ་ ལུང་འདྲེན་འབད་བའ་སྐབས་ དཔེ་དབ་ཀྱི་མིང་ཆེ་ཚོང་ ཡང་ཅིན་ མིང་ 

ཚོག་དང་པེ་ཅིག་ ལག་ལན་འཐེབ་སྟ་ གུག་ཤེད་ནང་བཀློད་དགློ། དཔེ་དབ་དང་སྙན་ཞུའ་མིང་ཨིན་པེ་ཅིན་ གཡློ་ཡག་དང་ 
ཡང་ན་ འློག་ཐེག་བཀལ་དགློ། ད་ལས་ རྩེློམི་བྲིས་དང་དློན་ཚོན་གྱི་མིང་ ད་བཟུམི་སྦེ་ ཡློངས་འབྲིལ་འཆེརི་སློའ་མིང་
ཨིན་པེ་ཅིན་ ལུང་འདྲེན་གྱི་རྟེགས་བཀློད་དགློ། དཔེར་ན་  
ཆེློས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱེ་སྤྱིློད་ག་ཅི་རི་ཨིན་རུང་ བསམི་པེ་སམས་བསྐྱད་ལུ་རིག་ལས་ (ནློརི་བུ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅིློས་། 
༢༠༡༨) ཟེར་བཀློད་ད་འདུག 

 ཡང་ན། 
 ཚོག་ག་སྐབས་ ཉི་བརི་མིཁློ་བའ་ཉིམིས་མི་འདྲེ་བའ་སྐློརི་ ཁག་བཞི་བཤེད་པེ་རྐྱབ་སྟ་འདུག (“མིཁས་པེའ་སྙན་

རྒྱན”༢༠༡༩)། 
 
དྲེན་གསློ། དམིགས་བསལ་གྱིས་ རྩེློམི་པེ་པེློ་མིད་མི་ལུ་ “རྩེློམི་པེ་པེློ་མིད།” ཟེར་ ལག་ལན་འཐེབ་རུང་བཏུབ། 

རྒྱབ་རྟེན་གྱི་དཔེ་ཐེློ་བཀློད་པེའ་སྐབས་ རྩེློམི་པེ་པེློའ་མིང་ག་ཚོབ་ལུ་ རྩེློམི་པེ་པེློ་མིད་ ཟེར་བཀློད།  
 
༦ རྩེློམི་པེ་པེློ་ཡང་ཅིན་དཔེ་དབ་གཅིག་ནང་ག་ལུང་འདྲེན་ལློག་ལག་ལན་འཐེབ་པེ་ཅིན།  
 རྩེློམི་པེ་པེློ་གཅིག་ག་ ཡང་ཅིན་ དཔེ་དབ་གཅིག་ནང་ལས་ ལུང་འདྲེན་ལློག་ལློག་ལག་ལན་འཐེབ་པེ་ ཅིན་ གློང་ལུ་བཀློད་

དློ་བཟུམི་ རྩེློམི་པེ་པེློ་གཅིག་གས་གསུངས་མི་ ཡང་ཅིན་ དཔེ་དབ་གཅིག་ ནང་ལས་ལུང་འདྲེན་སྦེྦེ་ལག་ལན འཐེབ་ 
ཚོརི་བའ་ཤུལ་མིརི་ རྩེློམི་པེ་པེློ་གཞིན་གྱི་ལུང་འདྲེན་གཞིན་མིི་ ལག་ལན་མི་འཐེབ་པེརི་ རྩེློམི་པེ་པེློ་དང་ དཔེ་དབ་ད་ནང་
ལས་རི་   ལུང་འདྲེན་གཞིན་ཅིག་ལག་ལན་འཐེབ་དགློ་པེ་ཅིན་ རྩེློམི་པེ་པེློ་ ཡང་ཅིན་ དཔེ་ཆེའ་མིང་  ཁ་གསལ་སྦེ་འབྲི་
མི་དགློ་པེརི་ ལུང་འདྲེན་བཀློད་པེའ་སྐབས་ ས་མི་ལས། ད་ཉིད་ཀྱིས། ཉིད་ཀྱིས། ད་ཉིད་ལས། ཉིད་ལས། ཟེར་འབྲི་
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རུང་བཏུབ། དྦེ་ག་སྐབས་ལུ་ ཐེད་ཀརི་གྱི་ལུང་འདྲེན་ཨིན་པེ་ཅིན་ གུག་ཤེད་ནང་ ཤེློག་གྲེངས་ཚུ་བཀློད་ན་ ལུང་འདྲེན་གྱི་
རྟེགས་ལག་ལན་འཐེབ་ན་དང་ ཐེད་ཀརི་གྱི་ལུང་འདྲེན་མིན་པེ་ཅིན་ བཀློད་མི་དགློ།  

 
དྲེན་གསློ། དཔེ་དབ་ཀྱི་མིང་བཀློད་པེ་ཅིན་ རྩེློམི་པེ་པེློ་ མིང་ཉུང་སམས་ཁརི་བཞིག་མི་དགློ   
 
 

ངློ་རྐྱང་རྒྱུན་འབྲིྦེལ། (Personal Communication)  

གསལ་བཤེད་ཀྱི་ཚོག་དློན་དང་ བླློ་སབ་པེའ་སྐབས་ཀྱི་ཚོག་(གསལ་བཤེད། སློབ་ཁང་ནང་ལུ་སློབ་སྟློན་གྱི་སྐབས། ཞིལ་འཛིམས་ 
ཚོགས་པེའ་སྐབས། བརྒྱུད་འཕྲེན་དང་འགྲུལ་འཕྲེན། གློག་འཕྲེན། ཡག་འགྲུལ། དྲེ་བ་དྲེས་ལན། ཆེ་རིློགས་དང་གཅིག་ཁརི་བླློ་
སབ་མི་ལ་སློགས་པེ་) ཚུ་ནང་ལས་ ལུང་འདྲེན་སྦེ་བཀློད་དགློཔེ་འཐེློན་པེ་ཅིན་ མི་ད་ག་མིང་ཚོས་གྲེངས་བཀློད་བྲི་དགློ  བཀློད་
ཐེངས་ཀྱི་དཔེ་ ཁག་མི་འདྲེཝ་གཉིས་ འློག་ལུ་་བཀློད་ད་ཡློད་མི་བཟུམི་ཨིན།  
  དཔེར་ན། 
 (བླློན་ཆེན་ཚོ་རིང་སྟློབས་རྒྱས། ངློ་རྐྱང་རྒྱུན་འབྲིལ། སྤྱི་ཚོས་ ༠༢/༡༢/༢༠༡༣) ལུ་  
 
 ཡང་ན་  

བླློན་ཆེན་ཚོ་རིང་སྟློབས་རྒྱས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལཱ་གཡློག་ག་དཀའ་ངལ་ཡློད་པེའ་སྐློརི་གསུངས་ནུག་ (ངློ་རྐྱང་རྒྱུན་
འབྲིལ། སྤྱི་ཚོས་ ༠༢/༡༢/༢༠༡༣)། 

 
(སྤྱི་ཚོས་ ༢༥/༡༡/༢༠༡༣ ལུ་ རློ་རྗེ་དང་གཅིག་ཁརི་ བླློ་སབ་པེའ་སྐབས་)  ཟེར་བཀློད་དགློཔེ་ཨིན།   
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 ད་དང་འདྲེཝ་ སློབ་སྟློན་གྱི་སྐབས་ བྱེང་ཤེང་གུ་བྲིས་མིའི་ཐེློ་དང་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ གློག་འཕྲུལ་སྟློན་ཆེས་  
 (power point) ནང་ལུ་ ལག་ལན་འཐེབ་མི་ཚུ་དང་ ཅིློག་རི་འཐེད། ད་ཚུ་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཐེློ་བཀློད་ནང་ ལུ་ 

ལློགས་སུ་སྦེྦེ་བཀློད་མི་དགློ 
 

ངློ་སློད། སློན་བརྗེློད། ཆེད་བརྗེློད། མིཇུག་བསྡུ་ཚུ་ནང་ལས་ ལུང་འདྲེན།  
རྩེློམི་བྲིའི་ནང་གློང་ག་གནད་དློན་ཚུ་ལས་ ལུང་འདྲེན་ལག་ལན་འཐེབ་དགློ་པེ་ཅིན་ རྩེློམི་པེ་པེློ་དང་ལློ་གྲེངས་བཀློད་ཐེངས་ གློང་ལུ་
བཀློད་ད་ཡློད་མི་དང་ ཅིློག་འཐེདཔེ་ཨིན།  

 

བརྒྱུད་པེའ་ལུང་འདྲེན།  (Indirect sources/secondary citation)  

བརྒྱུད་པེའ་ལུང་འདྲེན་ཟེར་མི་འད་ རྩེློམི་པེ་པེློ་གཞིན་ཅིག་གས་ ལུང་འདྲེན་སྦེ་ ལག་ལན་འཐེབ་ཡློད་མི་འད་ རིང་གས་ ལུང་
འདྲེན་སྦེ་ལག་ལན་འཐེབ་མི་ལུ་ འཐེབ་མི་ལུ་སབ་ཨིན།  སྤྱིར་བཏང་ ལུང་འདྲེན་ཚུ་ ག་ད་དྲེག་དྲེག་རྒྱུ་ཁུངས་ངློ་མི་ནང་ལས་
རི་ ལག་ལན་འཐེབ་ན་ལུ་བརྩེློན་དགློ།   ག་དམ་ཅིག་སྦེ་ རྩེློམི་པེ་པེློ་གཞིན་གྱིས་ ལུང་འདྲེན་འབད་ད་ཡློད་མི་ཚུ་ རིང་གས་ 
ལག་ལན་ འཐེབ་དགློཔེ་འཐེློན་པེ་ཅིན་ འབྲི་ཐེངས་ ཁག་གཉིས་ཡློད།  
 
༡ རྩེློམི་པེ་པེློ་ད་ག་མིང་དང་སྤྱི་ལློ་གུག་ཤེད་ནང་བྲིས་ཏ་ ལུང་འདྲེན་ལག་ལན་འཐེབ་མིའི་དཔེ་ཆེའ་མིང་བྲིས་  
 ཞིནམི་ལས་ ལུང་འདྲེན་འད་ འབྲི་དགློཔེ་ཨིན།  
 དཔེར་ན་  
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“ལགས་པེ་བས་ཀྱིང་མིགྱིློགས་པེ་གཙོ། །མིགྱིློགས་པེ་བས་ཀྱིང་སྙློམིས་པེ་གཙོ། །སྙློམིས་པེ་བས་ཀྱིང་དག་པེ་
གཙོ། །དས་ན་དག་པེ་གཙོ་བློ་ཡན། །” (བསྟན་དརི་ཨི་ལག་ཤེ་གས་ ༡༩༨༩ ཤེློག་གྲེངས་ ༩ པེརི་ ས་བཟེང་
མི་ཏ་པེཎ་ཆེན་གྱི་གསུང་ལས་ ལུང་འདྲེན་ལག་ལན་ལག་ལན་འཐེབ་མི་ནང་)  

 

 ༢ ལུང་འདྲེན་ཐེློབ་སའ་རྒྱུ་ཁུངས་ཀྱི་མིང་བྲིས་ཞིནམི་ལས་ གུག་ཤེད་ནང་ རྩེློམི་པེ་པེློའ་མིང་དང་དཔེ་སྐྲུན་ལློ་  
  ཤེློག་གྲེངས་ཚུ་ བྲིས་ཏ་ལུང་འདྲེན་ལག་ལན་འཐེབ་དགློཔེ་ཨིན།  
  དཔེར་ན།  
  རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ། (བསམི་གཏན་མིཐེརི་ཕན། ༢༠༡༡ ཤེློག་གྲེངས་ ༨) ལས་ “ཆེང་གས་འཇིག་རྟེན་ 
  བརྙས་འགྱུརི་ཞིང་། །དློན་ཉིམིས་ནློརི་ཡང་ཟེད་པེརི་འགྱུརི། །རྨློངས་པེས་དློན་མི་ཡན་པེ་བྱེད། །ད་བས་ 
  རྟེག་ཏུ་ཆེང་འད་སྤློང་། །”  
 

 

དཔེ་ཆེའ་མིང་དང་རྩེློམི་པེ་པེློ་ ཁ་གསལ་མིད་མི། 
གློང་ལུ་རིང་ལུགས་ནང་ལུ་ བཀློད་དློ་བཟུམི་ ཇི་སྐད་དུ།   དམི་པེ་འགས།   མིཁས་པེ་ཚུ་ གས་ ཟེར་མི་དང་ འདུལ་བ་ 
ལས།  མིདློ་ལས།  ལགས་བཤེད་ལས། ཟེར་བཀློད་ད་སྦེྦེ་ རུང་ ད་ཚུ་མིང་ཤེློས་རི་  གནས་ཚུལ་   ཁ་གསལ་མིདཔེ་ 
ལས་ ད་བཟུམི་གྱི་ལུང་འདྲེན་ལག་ལན་འཐེབ་ན་འད་ ཤེས་ཡློན་འབྲི་རྩེལ་ནང་ལུ་ སྤང་དགློཔེ་ཨིན།  
 

དཔེ་སྐྲུན་འབད་ད་མིད་མི།ི 
ཀ དཔེ་དབ་སྦེ་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་འབདཝ་མིད་ད་འབད་རུང་ ཡག་ཐེློག་ ཟེན་བྲིས་ ནང་ལུ་ཡློད་མི་ཚུ་  ལུང་

འདྲེན་ནང་ལག་ལན་འཐེབ་པེའ་སྐབས་ རྩེློམི་པེ་པེློའ་མིང་བྲིས་ཏ་ ལག་ལན་འཐེབ་དགློཔེ་ཨིན།  
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ཁ དཔེ་དབ་སྦེ་མིན་རུང་ རྩེློམི་ཡག་ ཐུང་ཀུ་ཅིག་རི་སྦེ་རུང་ རིང་གས་ལག་ལན་འཐེབ་དགློཔེ་འབྱུང་ པེ་ཅིན་ ལུང་འདྲེན་

ནང་ལུ་ རྩེློམི་པེ་པེློའ་མིང་ལག་ལན་འཐེབ་སྟ་འབྲི་དགློ   
  
  ལུང་འདྲེན་བཀློད་ཐེངས་ གློང་ག་དཔེ་དབ་ནང་ལས་བཀློད་ཐེངས་དང་ ཅིློག་འཐེད། 
 

སྙན་རྩེློམི།  
སྙན་རྩེློམི་གྱི་རིགས་ཚུ་ནང་ལས་ ལུང་འདྲེན་འབད་དགློ་པེ་ཅིན་ དང་པེ་རི་ སྙན་རྩེློམི་འད་ ལུང་འདྲེན་གྱི་རྟེགས་ཀྱི་ནང་ལུ་ བྲིས་ 
ཞིནམི་ལས་ དའི་ཤུལ་མིརི་ གུག་ཤེད་ནང་ དང་པེ་ ལུང་འདྲེན་གྱི་རྟེགས་ཀྱི་ནང་ན་ སྙན་རྩེློམི་གྱི་མིང་འབྲི་དགློ། གཉིས་པེ་  
རྩེློམི་པེ་པེློའ་མིང་དང་ པེརི་སྐྲུན་གྱི་ལློ་འབྲི་དགློ།  
དཔེར་ན་  
“ཕུན་ཚོགས་སྡེ་བཞི་འཛིམས་པེའ་སན་གྱི་ལློངས།།པེདྨ་འློད་ཀྱི་ཞིང་ཁམིས་བཞིན་དུ་མིཛིས།།མི་བདག་འཇིགས་བྲིལ་གདློང་ལྔའ་ 
མིཚོན་ཅིན་ཡང་། །འཆེ་མིད་བདག་པེློ་ལྟ་བུརི་གཟེ་བརྗེད་ཆེ།།”(“དཔེ་རྒྱན་གྱི་རྩེློམི།” ཆེློས་སྐྱློང་། ༡༩༩༧)  
 

འཁྲབ་སྲུང་། 
འཁྲབ་སྲུང་ནང་ལས་ ལུང་འདྲེན་བཀློད་ཐེངས་འད་ གློང་ལུ་ དཔེ་དབ་ནང་ལས་ལུང་འདྲེན་བཀློད་མི་དང་ ཅིློག་འཐེད།  
 

ཡག་ཆུང་ག་རིགས། 
གནས་ཤེློག་ (brochure) དབ་ཆུང་ (pamphlet)  བདན་ཤེློག (fact sheet)  དཔེ་ཤེློག (template) ཚུ་ 
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ནང་ལས་ ལུང་འདྲེན་བཀློད་ཐེངས་འད་ གློང་ལུ་ དཔེ་དབ་ནང་ལས་ལུང་འདྲེན་བཀློད་མི་དང་ ཅིློག་འཐེད། ཤེློག་གྲེངས་འབྲི་ན་ 
མིད།  
 

ཚོག་མིཛིད་ཀྱི་རིགས། 
ཚོག་མིཛིད་དང་ ཀུན་ཚོང་ཚོག་མིཛིད་ (encyclopedia) ཚུ་ནང་ལས་ ལུང་འདྲེན་ལག་ལན་འཐེབ་ཐེངས་འད་ གློང་ལུ་  
དཔེ་དབ་ནང་ལས་ལུང་འདྲེན་བཀློད་མི་དང་ ཅིློག་འཐེད། 

པེརི་རིས་ཀྱི་རིགས།  
པེརི་རིས་ཀྱི་རིགས་ དཔེར་ན་ པེརི། སབ་ཁྲ། རི་མིློ། ཐེག་ཁྲམི། བཟེློ་རྣམི་ཚུ་ ལུང་འདྲེན་འབད་ལག་ལན་འཐེབ་པེ་ཅིན་ པེརི་ 
རིས་ཀྱི་འློག་ལུ་ རྒྱུ་ཁུངས་ག་ཏ་ལས་ཐེློབ་ཅི་ག་འབྲི་དགློཔེ་ཨིན། ཤེློག་གྲེངས་དང་ ཡང་ཅིན་ དློན་མིཚོམིས་ ཨིང་ཚུ་བཀློད་དགློ།  
པེརི་རིས་ཚུ་ ཤེློག་གྲེངས་སློ་སློ་དང་ ཤེློག་ལབ་ལྟམ་ལྟམ་སྦེ་མིན་པེརི་ ལག་ལན་འཐེབ་དགློཔེ་ཨིན། རྒྱབ་རྟེན་ཐེློ་བཀློད་ནང་ལུ་  
གནས་ཚུལ་ཆེ་ཚོང་བཀློད་དགློ། དཔེར་ན།  
 
 
 
 
  (རློང་ཁ་གློང་འཕལ་ལྷན་ཚོགས། ༢༠༡༢ ཤེློག་གྲེངས་ ༡) 
 
 
ཡློངས་འབྲིལ་ནང་ལས་སྦེ་བ་ཅིན།  
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    (བཀྲ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས། ༢༠༡༦) 
དཔེ་སྐྲུན་འབད་ད་མིད་མི་ནང་ལས་ཨིན་པེ་ཅིན་ པེརི་གྱི་མིང་ རྒྱལ་ཁབ་ སྤྱི་ལློ། གུག་ཤེད་ནང་ སར་ ཟེར་འབྲི་དགློ  རྒྱབ་ 
རྟེན་གྱི་ཐེློའ་ནང་བཀློད་མི་དགློ། དཔེར་ན།  
 
  
 
   

  འབུམི་བྲིག འབྲུག ༢༠༡༦ (སར) 
 

བསྐྱརི་ཞིབ་དང་ཞུན་དག  
བསྐྱརི་ཞིབ་དང་ཞུན་དག་འབད་ཡློད་པེའ་དཔེ་དབ་ཚུ་ནང་ལས་ ལུང་འདྲེན་ལག་ལན་འཐེབ་པེའ་སྐབས་ གློང་ག་དཔེ་དབ་ནང་ 
ལས་ ལག་ལན་འཐེབ་མི་དང་ཅིློག་རི་འཐེད། ཞུན་དགཔེ་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟ་ ཡློད་པེ་ཅིན་ ཞུན་དགཔེ་ཚུ་ཟེར་འབྲི་དགློ།  
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སྐད་སྒྱུརི། 
སྐད་སྒྱུརི་འབད་ཡློད་པེའ་དཔེ་དབ་ཚུ་ནང་ལས་ ལུང་འདྲེན་ལག་ལན་འཐེབ་པེ་ཅིན་ གློང་ག་དཔེ་དབ་ནང་ལས་ ལག་ལན་འཐེབ་ 
མི་དང་ཅིློག་རི་འཐེད།  
 

ས་རིབས་རིག་གཞུང་། 
ས་རིབས་རིག་གཞུང་ དཔེར་ན། བཀའ་འགྱུརི། བསྟན་འགྱུརི། སྤྱིློད་འཇུག བཤེས་སང་། རྒྱལ་སས་ལག་ལན། དབུ་མི་ 
འཇུག་པེ། ལགས་བཤེད། གསུང་འབུམི་ལ་སློགས་པེའ་དཔེ་ཆེ་ཚུ་ནང་ལས་ ལུང་འདྲེན་ལག་ལན་འཐེབ་པེ་ཅིན་ རྩེློམི་པེ་པེློའ་ 
མིང་ཡང་ཅིན་ དཔེ་ཆེའ་མིང་བྲིས་ཏ་ པེརི་ལློག་རྐྱབ་མིའི་མིང་དང་སྤྱི་ལློ་ཚུ་གུག་ཤེད་ནང་ འབྲི་དགློཔེ་ཨིན། ཐེད་ཀརི་དང་ཐེད་ 
ཀརི་མིན་པེའ་རིགས་ཚུ་ གློང་ལུ་བཀློད་མི་དང་ཅིློག་རི་འཐེད། དཔེར་ན།   
 ཞི་བ་ལྷ། (ཀ་ཨིམ་ཀྲ་སྤརི་མི་ ༢༠༠༣)   ཡང་ཅིན་  
 སྤྱིློད་འཇུག (ཀ་ཨིམ་ཀྲ་སྤརི་མི་ ༢༠༠༣)    

 

འཇིག་རྟེན་པེའ་དཔྱེ་གཏམི།  
ལུང་འདྲེན་གྱི་སྐབས་ལུ་ འཇིག་རྟེན་པེའ་དཔྱེ་གཏམི་ལས། སབ་སློལ་ལས་ ཟེར་ དཔེ་དབ་ནང་ལས་མིན་པེརི་ ཡློངས་གྲེགས་ 
ཡློད་པེའ་དཔྱེ་གཏམི་གྱི་རིགས་ ལག་ལན་འཐེབ་པེ་ཅིན་ ལུང་འདྲེན་མི་གཏློགས་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཐེློ་ནང་བཀློད་མི་དགློ། ལུང་འདྲེན་ 
ནང་ལུ་ལག་ལན་འཐེབ་མི་ད་ཡང་ འློས་འབབ་མིད་པེའ་གྲེངས་སུ་བརིྩེཝ་ཨིནམི་ལས་ ཤེས་ཡློན་  འབྲི་རྩེལ་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཆེ་ 
གནས་ མི་བཞིག 
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བར་བརྒྱུད་དང་འབྲིལ་བའ་ལུང་འདྲེན། 
༡ གསརི་ཤེློག་དང་ གནས་དབ་ དུས་དབ། 
 གསརི་ཤེློག་དང་ གནས་དབ་ དུས་དབ་ཚུ་ནང་ལས་ཨིན་པེ་ཅིན་ རྩེློམི་པེ་པེློའ་མིིང་ འབྲི་ཐེངས་གློང་ལུ་བཤེད་མི་དང་ཅིློག་

རི་འཐེད། ད་འབདཝ་ད་ དཔེ་དབ་འབྲི་མི་མིན་ པེརི་ རྩེློམི་ཡག་འབྲི་མི་འད་ག་མིིང་ འབྲི་དགློཔེ་ཨིན།  
 
༢  གསརི་ཤེློག་དང་ གནས་དབ་ དུས་དབ་ནང་རྩེློམི་པེ་པེློ་མིད་པེ་ཅིན། 
  རྩེློམི་པེ་པེློའ་མིང་མིྦེད་པེརི་ དཔེ་དབ་ཀྱི་མིང་འབྲི་བ་ཅིན། དཔེར་ན།  

 ཀུན་གསལ་འཐེློན་རིམ་ ༢༣༠ པེའ་ནང་། 
 རིབ་གསལ་འཐེློན་རིམ་ ༡༥ པེའ་ནང་།  
 འབྲུག་མིཁའ་འགྲུལ་གྱི་དུས་དབ་ འཐེློན་རིམ་ ༡༥ པེའ་ནང་།  
 ཀབས་གནས་ཚུལ་འཐེློན་རིམ་ ༣༥ པེའ་ནང་ཟེར་བཀློད་དགློཔེ་ཨིན། 

 

 
༣ ཡློངས་འབྲིལ།   

 གློང་ལུ་ དཔེ་དབ་ནང་ལས་ ལུང་འདྲེན་བཀློད་ཐེངས་དང་ ཅིློག་རི་འཐེད།  རྩེློམི་པེ་པེློའ་མིང་མིད་པེ་ཅིན་  
 དློན་ཚོན་གྱི་མིང་འབྲི་དགློ 
 

༤ གློག་བརྙན་ རྒྱང་མིཐེློང་ རྒྱང་འཕྲེན། 
གློག་བརྙན་དང་ རྒྱང་མིཐེློང་ རྒྱང་འཕྲེན་ཚུ་ནང་ལས་ཡང་རྒྱབ་རྟེན་འབད་ཐེངས།  

 གློག་བརྙན་ནང་ལས་ཨིན་པེ་ཅིན་  ལུང་འདྲེན་ནང་ལུ་ གློག་བརྙན་གྱི་མིང་བྲིས་ཏ་ ལག་ལན་ འཐེབ་དགློ།  
 ཡང་ཅིན་ བཟེློ་སྐྲུན་འབད་མིའི་མིང་དང་ བཀློད་ཁྱབ་མིདློ་ཆེན་གྱི་མིང་འབྲི་ིདགློ 
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 དཔེར་ན་   
 གཅིས་པེའ་བུའ་གློག་བརྙན་ནང་ལས།  
 

 རྒྱང་མིཐེློང་ཨིན་པེ་ཅིན་ ལས་རིམ་འབྲི་མིའི་མིང་། ཚོས་གྲེངས་(ཚོས་/ཟླ་/ལློ།) དང་  ལས་རིམ་གྱི་མིང་ 
 ཁ་གསལ་བཀློད་ད་ ལུང་ འདྲེན་ན།  
 དཔེྦེརི་ན་  
 བསློད་ནམིས་དབང་མིློ། (24/07/༢༠༡6) འཆེ་མིད་ཐེང་ཁ་ལྷ་ཁང་། འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲིགས་ཀྱི་གནས་
 ཚུལ་ནང་ལུ་  
 རྒྱང་བསྒྲིགས་ཨིན་པེ་ཅིན་ ལས་རིམ་གསལ་བཤེད་འབད་ མིའི་མིང་། ཚོས་གྲེངས་ (ཚོས་/ཟླ་/ལློ།) དང་    
 ལས་རིམ་གྱི་མིང་ ཁ་གསལ་བཀློད་ད་ ལུང་འདྲེན་འབད་ན།  
 དཔེར་ན།  
 དམི་ཆེློས་བཟེངམིློ། (༢༤/༠༧/༢༠༡༦) རྒྱང་བསྒྲིགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ ནང་ བཤེད་དློ་བཟུམི་འབད་བ་ཅིན་   
 

༥ སབ་འཁློརི། 
སབ་འཁློརི་ནང་ལུ་ཨིན་པེ་ཅིན་ ལུང་འདྲེན་ནང་ལུ་ལག་ལན་འཐེབ་ཐེངས་ཚུ་ གློང་ལུ་ དཔེ་དབ་ནང་ལས་   

 ལུང་འདྲེན་བཀློད་མི་ཚུ་དང་འདྲེ་ ད་འབདཝ་ད་ ཤེློག་གྲེངས་ཨིང་ཚུ་ འབྲི་མི་དགློ  
 
༦  སྒྲི་བཟུང་ཡློད་པེའ་རིགས།  

ཞིབས་ཁྲ་དང་སྒྲི་བཟུང་འབད་ད་ཡློད་མི་ཚུ་ནང་ལས་ལུང་འདྲེན་འབད་བ་ཅིན་ ཞིབས་ཁྲ་འཐེན་མིའི་མིང་དང་  ལློ་ 
 ཞིབས་ཁྲའ་མིང་འབྲི་ དགློཔེ་ཨིན།  ཨིན་རུང་ རྒྱབ་རྟེན་ཐེློ་བཀློད་ནང་ ལློགས་སུ་བཀློད་མི་དགློ  
  དཔེར་ན།   
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 རིན་ཆེན་རྣམི་རྒྱལ། (༢༠༠༩) རྩེ་མིློ་སར་པེློ། ཟེར་མིའི་ནང་ལུ།   
 
 

ལུང་འདྲེན་ལག་ལན་འཐེབ་མི་ཚུ་ དག་བཅིློས་འབད་ཐེངས། 
༡ མིང་ཚོག་དག་བཅིློས་འབད་ཐེངས།  
 ལུང་འདྲེན་འབད་ལག་ལན་འཐེབ་ཡློད་མི་ནང་ལུ་ མིང་ཚོག་ག་འཛིལ་བ་རི་ཡློད་པེ་ཅིན་ དག་བཅིློས་འབད་ད་འབྲི་ན་མི་
 འློང་། འཛིལ་བ་ཡློད་པེའ་མིང་ཚོག་ག་རྩེ་བརི་ གུག་ཤེད་གྲུ་བཞི་ནང་ལུ་ ནློརི་བ་ ཟེར་ ཡ་གུ་གཡློ་སྟ་འབྲི་དགློ། 
 ཐེད་ཀརི་ལུང་འདྲེན་རྐྱངམི་ཅིག་ནང་ལག་ལན་འཐེབ་དགློཔེ་ཨིན།  དཔེར་ན།  
 “ཟེངས་ཏ་ [ནློརི་བ་ ] གཞིན་གྱིས་ཡད་ཆེསབསྐྱད་ད་ ཆེ་གནས་བཞིག་ཚུགས་ནི།” (རིན་ཆེན་རྒྱ་མིཚོ། 
 ༢༠༡5 ཤེློག་གྲེངས་ 2) 
 

 
༢ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ ངས་གཏན་སྦེ་ངློས་འཛིན་འབད་ན། 
 རྩེློམི་པེ་པེློའ་དཔེ་དབ་ནང་ལུ་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་བཀློད་ད་ཡློད་རུང་ གསལ་ཏློག་ཏློ་མིད་པེརི་  ས་གནས་གཞིན་དང་
 འཛིལ་ནའི་ཉིན་ཁ་ཡློད་པེ་ཅིན་ ད་ཚུ་ཡང་ གུག་ཤེད་གྲུ་བཞི་ནང་ལུ་ངས་གཏན་སྦེྦེ་ བཀློད་དགློ། ཐེད་ཀརི་ལུང་ 
 འདྲེན་ནང་རྐྱངམི་ཅིག་ལག་ལྦེན་འཐེབ་དགློཔེ་ཨིན། དཔེར་ན།  
 “དཀརི་སྦེས་ས་ [ཐེམ་ཕུ] ལུ་མི་རློབས་ཡརི་སང་སློང་ཡློདཔེ་ལས་མིཐུན་རྐྱན་གྱིིས་མི་ལང་པེའ་དཀའ་ངལ་བྱུང་
 ནུག“ (པེད་མི་རྣམི་རྒྱལ། ཤེློག་གྲེངས་ ༢༠) 
 

 
༣ ཚོག་དློན་ཁ་སྐློང་བཀལ་ན། 
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 རྩེློམི་པེ་པེློའ་དཔེ་དབ་ནང་ལུ་ ཡློད་པེའ་ཚོག་དློན་གུ་ རིང་གས་ཁ་སྐློང་བཀལ་དགློ་པེ་ཅིན་ གུག་ཤེད་གྲུ་བཞི་ལག་ལན་
 འཐེབ་སྟ་ འབྲི་དགློ།  ལྷག་མི་ཚུ་གས་ ཁ་གསལ་སྦེ་ཧ་གློ་ ནའི་དློན་ལུ་ཨིན། 
 
 དཔེར་ན། 
 རློ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་གས་ (༢༠༡༦ ཤེློག་གྲེངས་ ༨) བཀློད་དློ་བཟུམི་སྦེ་བ་ཅིན “ད་རིས་ ནངས་པེའ་ཨི་ལློ་
 ཚུ་ག་བསམི་སྤྱིློད་ [ཕམི་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དློན་ལུ་] ལགས་བཅིློས་འབད་ དགློ་པེས།”  
 
༤ ལུང་འདྲེན་ནང་ལས་ དམིགས་བསལ་གཙོ་བཏློན་འབད་ཐེངས།  
 ལུང་འདྲེན་ལག་ལན་འཐེབ་ཡློད་མི་ནང་ག་མིང་ དམིགས་བསལ་སྦེ་གཙོ་བཏློན་འབད་བ་ཅིན་ ད་ག་རྟེགས་ལུ་ 
 ལུང་འདྲེན་ནང་ག་མིང་ཚོག་གཙོ་བཏློན་འབད་མི་འད་ གཡློ་ཡག་ བཟེློ་ན་དང་ ད་ག་ མིཇུག་ལུ་ གུག་ཤེད་གྲུ་བཞི་
 ནང་ལུ་ གཡློ་ཡག་བཟེློ་ཡ་ ཟེར་འབྲི་དགློ།  དཔེར་ན།  
 ཆེརིཔེ་མི་ཆེད་པེརི་རྐྱབ་ན་འད་གས་ ཆུ་རུད་ཐེློན་པེའ་དཀའ་ངལ་ལས་བརྟེན་ ཕརི་ཚུརི་འགྲེློ་འགྲུལ་འབད་ན་ལུ་ དཀའ་
 ངལ་འབྱུང་དློ་ཡློདཔེ་ཨིན། “ཁ་ཙོ་དྲེློ་པེརི་ གནས་སྐབས་ཅིག་ ག་དློན་ལུ་སྣུམི་འཁློརི་འགྲེློ་འགྲུལ་འབད་ན་ཚུ་ཡང་
 བཀག་ཆེ་འབད་ད་ བཞིག་ཡློདཔེ་  [གཡློ་ཡག་བཟེློ་ཡ་] ཨིན་རུང་ ཉིན་མི་ཁམིས་ཅིག་ཁརི་བཏང་ཡློདཔེ་
 ཨིན་པེས།” (ཡ་ཤེས་སྒྲིློལ་མི། ༢༡/༠༧/༢༠༡༦) 
 

༥ མིང་ཚོག་དགློ་མིཁློ་མིད་མི་ཚུ་བཏློན་ཐེངས།  
ལུང་འདྲེན་སྦེ་ལག་ལན་འཐེབ་ན་ཨིན་མི་ནང་ལས་ མིང་ཚོག་ལ་ལུ་ཅིག་ དགློས་མིཁློ་མིད་པེ་ཅིན་ དགློས་མིཁློ་མིད་
པེའ་མིང་ཚོག་ཚུ་མི་འབྲི་བརི་ ད་ག་ཚོབ་ལུ་ ཚོག་ ༣ བརི་ན་ ས་སྟློང་(space)རི་བཞིག་སྟ་ ལག་ལན་འཐེབ་སྟ་ 
འབྲི་དགློ། ད་ཡང་ ཚོག་ག་མིགུ་དང་ མིཇུག་ག་ཚོག་ཚུ་མི་གཏློགས་ བརི་ནའ་མིང་ཚོག་ཚུ་ བཀློད་ན་མིད། མིང་



25 
 

ཚོག་ལག་ལན་འཐེབ་མི་ཚུ་ཡང་ ལུང་འདྲེན་གྱི་རྟེགས་ལག་ལན་འཐེབ་མི་དགློ རྩེློམི་པེ་པེློ་དང་ལློ་ ཚུ་ རྗེློད་ཚོག་ག་
མིཇུག་ལུ་འབྲི་དགློཔེ་ཨིན།     དཔེར་ན། 

 ད་རིས་ནངས་པེ་ག་གནས་ཚུལ་ནང་ གསརིཔེ་སྤང་ལུ་ ་ ་ ་ མིའི་ཚོ་སློག་ལུ་ བརི་རྐྱན་ག་ན་ཡང་མི་བྱུང་ ་ ་ ་   
 མི་ཚུ་ལུ་ བྱེ་སྟབས་མི་བདྦེཝ་སྦེློམི་སྦེ་རི་བྱུང་ཡློདཔེ་ཨིན་པེས། (འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲིགས། ༢༡/༧/༢༠༡༦)  
 

རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཐེློ། (End Text/Reference)  
ལུང་འདྲེན་ལག་ལན་འཐེབ་ཡློད་པེའ་རྒྱུ་ཁུངས་ ག་ཅི་ཨིན་རུང་ ཆེ་མིཉིམི་རི་ རིང་ག་སློབ་རིག་དང་འབྲིལ་བའ་རྩེློམི་ཡག་ག་ 
མིཇུག་ལུ་ ཤེློག་ལབ་སློ་སློ་ཅིག་ནང་ ཁ་གསལ་སྦེ་ ཐེློ་བཀློད་འབད་མི་འད་ལུ་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཐེློ་ཟེར་སབ་ཨིན།  
 
རྒྱབ་རྟེན་ཐེློ་བཀློད་འབད་དགློ་མི་ད་ཡང་ ད་ནང་བྲིས་མི་ཚུ་ རིང་སྟློབས་ཀྱིས་མིན་པེརི་ གཞིན་གྱི་དཔེ་དབ་དང་དཔེ་ཆེ་ཚུ་ནང་ལས་  
བཀློད་བཀློདཔེ་ཨིན་པེའ་རྒྱུ་མིཚོན་དང་ གཞིན་གྱི་དཔེ་བརྐུ་འབད་བའ་སྐྱློན་ཚུ་ སྤངས་ཐེབས་ཀྱི་དློན་ལུ་ ངློས་ལན་འབདཝ་ཨིན།  
ལྷག་པེརི་དུ་ རིང་གས་བྲིས་ཡློད་པེའ་སློབ་རིག་དང་འབྲིལ་བའ་འབྲི་རྩེློམི་འད་ གཞིན་གྱིས་  ཆེ་གནས་བཞིག་ན་དང་ ཁུངས་ 
བཙོན་ནའི་དློན་ལུ་ཨིན། ད་འབདཝ་ལས་ སློབ་རིག་དང་འབྲིལ་བའ་ ལས་འགུལ་ རྩེློམི་ཡག་ཚུ་ནང་ལུ་  ལུང་འདྲེན་འབད་ 
ཡློད་མི་རྐྱངམི་ཅིག་ག་ཐེློ་ཚུ་ མིཇུག་ལུ་ རྒྱབ་རྟེན་ཐེློ་ནང་ ཁ་གསལ་སྦེ་ བཀློད་དགློཔེ་འད་ གལ་ཅིན་ཨིན།   
 

རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཐེློ་བཀློད་འབད་ཐེངས། 
ཐེློ་བཀློད་འབད་བའ་སྐབས་ ག་ཐེློབ་དང དཔེ་ཆེའ་མིིང་དང་ ཡང་ན་ རྩེམི་པེ་པེློའ་མིང་རྐྱངམི་གཅིག་ བཀློད་པེ་གས་མི་བཏུབ། 
ད་འབདཝ་ལས་ ཐེློ་བཀློད་འབད་ཐེངས་ཀྱི་ལམི་ལུགས་ འློག་ལས་མིརི་ དུས་ཐེློན་དཔེ་དབ་ཀྱི་རིགས་དང་ དུས་ཐེློན་མིན་པེའ་དཔེ་ 
དབ་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ནང་ལས་ཐེློ་བཀློད་འབད་ཐེངས་ཁག་གཉིས་བཀློད་ད་ཡློད།   
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དུས་ཐེློན་མིན་པེའ་རིགས། 
དུས་ཐེློན་མིན་པེའ་རིགས་ རྒྱབ་རྟེན་ཐེློ་བཀློད་འབད་བའ་སྐབས་ལུ་ འློག་ག་གློ་རིམ་ཚུ་ཚོངམི་སྦེ་བཀློད་དགློ། 
གློ་རིམ་གྱི་སྐབས་ལུ་ ག་གས། ནམི།  ག་ཅི། ག་ཏ། ཟེར་མིའི་དྲེ་བ་ཚུ་ལག་ལན་འཐེབ་དགློཔེ་ཨིན། ད་ཚུ་ག་དཔེ་ གློ་རིམ་
བཞིན་འློག་ལུ་བཀློད་ད་ཡློད།  
༡) རྩེློམི་པེ་པེློའ་མིང་། (ག་གས) 

མིང་འབྲི་བའ་སྐབས་ བསྡུ་ཡག་དང་བསྡུ་ཚོག་ཚུ་ལག་ལན་མི་འཐེབ་པེརི་ མིང་ག་ཨིནམི་སྦེྦེ་ ཆེ་ཚོང་འབྲི་དགློ།  ད་
ཡང་ དཔེ་ཆེའ་ནང་ལུ་ བཀློད་ད་ཡློད་མིིའ་མིང་ ག་ཨིནམི་སྦེྦེ་ འབྲི་དགློ།   
དཔེར་ན། 
ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས།  
 

༢) དཔེ་སྐྲུན་ལློ། (ནམི) 
 དཔེ་དབ་འད་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་ཡློད་པེའ་རིང་ལུགས་འབྲུག་པེའ་གནམི་ལློ་དང་ སྤྱི་ལློ་གང་རུང་ བཀློད་དགློ  ད་ཡང་ 

དཔེ་དབ་ནང་ལུ་བཀློད་ད་ཡློད་མི་ ག་ཨིནམི་སྦེ་རི་བཀློད་དགློ   སྤྱི་ལློ་/གནམི་ལློ་འད་ གུག་ཤེད་ནང་སྦེ་བཀློད་
དགློ། 

  
དཔེར་ན། སྤྱི་ལློ་ བཀློད་ཐེངས།  
 
ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས། (༢༠༠༡)  
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རིང་ལུགས་འབྲུག་པེའ་གནམི་ལློ་བཀློད་ཐེངས།   
དཔེར་ན།  ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས། (ལྕགས་སྦྲུལ།)  
 

༣) དཔེ་ཆེའ་མིང་།  (ག་ཅི)ི 
 དཔེ་ཆེའ་མིང་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀློད་དགློ  དཔེ་དབ་ནང་ལུ་བྲིས་ཡློད་པེའ་དཔེ་ཆེའ་མིང་ག་ ཨིན་མི་འད་ཁ་
 གསལ་སྦེ་བཀློད་དགློ། དཔེ་དབ་ཀྱི་མིང་ཨིནམི་ ཧ་གློ་ནའི་དློན་ལུ་   ཡ་གུ་ གཡློ་སྟ་འབྲི་དགློ།  

དཔེར་ན། 
ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས། (༢༠༠༡) ཡག་བསྐུརི་རྣམི་གཞིག་ག་དབ།  
ག་དམ་ཅིག་སྦེ་གློག་རིག་ནང་མིན་པེརི་ལག་པེ་གས་འབྲི་དགློཔེ་འཐེློན་པེ་ཅིན་དཔེ་ཆེའ་མིང་འད་འློག་ཐེག་འཐེན་དགློ  
དཔེར་ན།  ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས། (༢༠༠༡) ཡག་བསྐུརི་རྣམི་གཞིག་ག་དབ།  

 
༤) དཔེྦེ་སྐྲུན་འབད་སའ་ས་གནས། (ག་ཏྦེ) 

དཔེ་སྐྲུན་ག་ཏ་ལུ་འབད་ཡ་ག་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་ འབྲི་དགློ།   
དཔེར་ན།  
ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས། (༢༠༠༡) ཡག་བསྐུརི་རྣམི་གཞིག་ག་དབ། འབྲུག ཐིམ་ཕུ།  
 

༥) དཔེ་སྐྲུན་འབད་མིའི་མིང་།   
 དཔེ་དབ་དཔེ་སྐྲུན་འབད་མིའི་མིང་ཆེ་ཚོང་བཀློད་དགློ། ད་འབདཝ་ད་ པེརི་བཏབ་མི་དང་དཔེ་སྐྲུན་འབད་མི་གཅིག་ཨིན་

པེ་ཅིན་ མི་གཏློགས་པེརི་བཏབ་ས་འད་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་མིའི་ གྲེངས་སུ་ བརྩེ་ན་མི་འློང་།  རྩེློམི་པེ་པེློ་དང་དཔེ་སྐྲུན་
འབད་མི་གཅིག་ཨིན་པེ་ཅིན་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་མིའི་མིང་ལློགས་སུ་སྦེ་མི་འབྲི་བརི་ རྩེློམི་པེ་པེློ་ ཟེར་འབྲི་དགློ 
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དཔེར་ན།  
ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས། (༢༠༠༡) ཡག་བསྐུརི་རྣམི་གཞིག་ག་དབ། འབྲུག ཐིམ་ཕུ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།  

 
གྱིལ་གློང་འློག་ག་གློ་རིམ། 
༡ ཐེློ་བཀློད་འབད་བའ་སྐབས་ རྩེློམི་པེ་པེློའ་མིང་ག་ ཀ་རྟེགས་ཀྱི་གློ་རིམ་དང་འཁྲལ་བཀློད་དགློཔེ་ཨིན།  ད་ཡང་ 
 རློང་ཁའ་ཚོག་མིཛིད་ཀྱི་ཀ་རྟེགས་དང་འཁྲལ་ཏ་ལག་ལན་འཐེབ་དགློ 
  དཔེར་ན་  
 ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས། (༢༠༠༡) ཡག་བསྐུརི་རྣམི་གཞིག་ག་དབ། འབྲུག ཐིམ་ཕུ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།  
 འཇིམི་པ་ཆོས་རྒྱལ། (༡༩༩༩) སུམི་ཅུ་པེའ་རྣམི་བཤེད། འབྲུག ཐིམ་ཕུ། རོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།  
 རློ་རྗེ་དབང་ཕྱུག (༡༩༩༩) སློབ་སྟློན་གསལ་བའ་མི་ལློང་། འབྲུག ཐེམ་ཕུ། ཀ་ཨིམ་ཀྲ།  
 པེདྨ་དློན་གྲུབ། (༢༠༡༠) སྙན་ངག་བླློ་གསརི་མིག་འབྱེད། འབྲུག ཐེམ་ཕུ། བླློ་གཏར་དཔེ་སྐྲུན་ལས་སྡེ། 
 

༢ གྱིལ་གྱི་ས་སྟློང་།  
 ཐེློ་བཀློད་གློང་འློག་གཉིས་ཀྱི་གྱིལ་གྱི་བརི་ན་ ས་སྟློང་བཞིག་སྟ་འབྲི་དགློ། 
 
༣ རྒྱབ་རྟེན་ཐེློ་བཀློད་འབད་བའ་སྐབས་ལུ་ གྱིལ་གཅིག་ནང་ཤེློངམི་པེརི་ ཕབ་དགློ་པེ་ཅིན་གྱིལ་གཉིས་པེ་ལས་ ས་སྟློང་ 
 སློརི་གང་ག་རྩེས་ ནང་འཐེན་འབད་ད་ འབྲི་དགློ   
 དཔེར་ན། 
  དངུལ་ཆུ་ཐེློགས་མིད། (༡༩༧༤)  བྱེང་ཆུབ་སམས་དཔེའ་སྤྱིློད་པེ་ལ་འཇུག་པེའ་འགྲེལ་པེ་ ལགས་པེརི་བཤེད་པེ་ 

  རྒྱ་མིཚོ་ཞིས་བྱེ་བ་བཞུགས་སློ།།  རྒྱ་གརི། སཱ་རི་ནཱ་ཐེ། བློད་ཀྱི་མིཐེློ་རིམ་སློབ་ཁང་།  
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  ཧལ་ཧ་བསྟན་པེའ་སྒྲིློན་མི། (༢༠༠༢) ཀུན་མིཁྱན་འཇིམི་དབྱེངས་བཞིད་པེའ་ཕརི་ཕན་གྱི་ཡག་ཆེའ་མིཆེན་འགྲེལ་ 
  གསར་གྱི་ལྡ་མིག་ཅིས་བྱེ་བ་བཞུགས་སློ།།  ཐེའ་ཝཱན། ནང་པེའ་ཤེས་ཡློན་བད་རྩེ་ལྷན་ཚོོགས། 

  
 

རྩེློམི་པེ་པེློ་འབྲིལ་བའ་ཐེློ་བཀློད། 
༡ རྩེློམི་པེ་པེློ་གཅིག 
རྩེློམི་པེ་པེློ་གཅིག་ ཨིན་པེ་ཅིན་ མིང་ག་རི་ཚོངམི་སྦེྦེ་འབྲི་དགློ  

 
 རྒྱལ་དབང་ཉི་མི། (༡༩༧༥) སྐྱ་བློ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅིློས་དཔེག་བསམི་མྱུ་གུ་ཞིས་བྱེ་བ་བཞུགས་སློ།། འབྲུག ཐེམ་ཕུ། 

  གསང་ཟེབ་རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭ།   
 
༢ རྩེློམི་པེ་པེློ་གཉིས། 
རྩེློམི་པེ་པེློ་ གཉིས་ཨིན་པེ་ཅིན། རྩེློམི་པེ་པེློ་ག་རིའ་མིང་འབྲི་དགློ།    

བཀྲ་ཤེས་དབང་ཕྱུག་དང་ ཕུན་ཚོགས་འཕྲེན་ལས། (༢༠༠༦) འབྲུག་ག་འློ་འཐུང་སམས་ཅིན་གྱི་ལམི་སྟློན་ལག་དབ།  
འབྲུག ཐེམ་ཕུ། ཇིློ་མིློ་དཔེ་བསྐྲུན། 

༣ རྩེློམི་པེ་པེློ་ གསུམི་ལས་བདུན། 
རྩེློམི་པེ་པེློ་ གསུམི་ལས་བདུན་ཚུན་ ཨིན་པེ་ཅིན། རྩེློམི་པེ་པེློ་ག་རིའ་མིང་འབྲི་དགློ།    
བཀྲ་ཤེས་དབང་ཕྱུག་དང་ ཕུན་ཚོགས་འཕྲེན་ལས། ཀརྨ་ཚོ་རིང་། ཕག་རློརི་ཚོ་རིང་། བད་སྐྱད་ཡློན་ཏན། བརིཔེ་ 

པེདྨ། དབང་ཕྱུག (༢༠༠༦) འབྲུག་ག་འློ་འཐུང་སམས་ཅིན་གྱི་ལམི་སྟློན་ལག་དབ། འབྲུག ཐེམ་ཕུ། ཇིློ་
མིློ་དཔེ་བསྐྲུན། 
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༣ རྩེློམི་པེ་པེློ་ བདུན་ལས་ལྷགཔེ། 

རྩེློམི་པེ་པེློ་ བདུན་ལས་ལྷག་སྟ་ཡློད་པེ་ཅིན་ རྩེློམི་པེ་པེློ་ མིང་གློ་རིམ་བཞིན་ དྲུག་པེ་ཚུན་བཀློད་ ཞིནམི་ལས་   
ཚོག་ ༣ རྐྱབ་སྟ་ ས་སྟློང་བཞིག་ཞིནམི་ལས་ རྩེློམི་པེ་པེློ་ མིཇུག་ག་མིང་འབྲི་དགློ།   

 དཔེར་ན། 
 རིན་ཆེན་རྒྱ་མིཚོོ་དང་ རིན་ཆེན་ཚོ་དབང་། བསམི་གཏན་མིཐེརི་ཕན། དཔེལ་འབྱེློརི། རྟེ་མིགྲེན་དཔེལ་འབྱེློརི།  
  འཆེ་མིད་རིག་འཛིན། ་་་ བད་ཆེན་དབང་མིློ། (༢༠༡༡) དབྱེ་ཞིབ་ལམི་ལུགས། འབྲུག སྤ་རིློ།    
  སྤ་རིློ་ཤེས་རིག་མིཐེློ་རིམ་སློབ་གྲྭ།  
 
༤ རྩེློམི་པེ་པེློ་ལས་ཁུངས་དང་ལས་སྡེ། 

ལས་ཁུངས་དང་ལས་སྡེ་གས་ རྩེློམི་འབྲི་འབད་ཡློད་པེའ་དཔེ་དབ་ཚུ་ ཨིན་པེ་ཅིན་ ལས་སྡེ་ག་མིང་འབྲི་དགློཔེ་ཨིན།  
དཔེར་ན། 
རློང་ཁ་གློང་འཕལ་ལྷན་ཚོགས། (༡༩༩༩) གཞུང་འབྲིལ་དུས་ཆེན་ངལ་གསློའ་རྣམི་བཤེད།  འབྲུག ཐེམ་ཕུ། 

  རྩེློམི་པེ་པེློ། 
 
༥ རྩེློམི་པེ་པེློ་ཁ་གསལ་མིདཔེ། 
 རྩེློམི་པེ་པེློའ་མིང་བཀློད་ད་མིད་པེ་ཅིན་ ད་ག་ཚོབ་ལུ་ དཔེ་དབ་ཀྱི་མིང་ འབྲི་དགློཔེ་ཨིན། ད་ཡང་ དཔེ་དབ་ཀྱི་མིང་
 རིངམིློ་སྦེ་ཡློད་པེ་ཅིན་ བསྡུ་སྟ་འབྲི་དགློཔེ་ཨིན།  
 དཔེར་ན།   
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 སྤྱིློད་འཇུག་རྩེ་འགྲེལ། (༡༩༧༤) བྱེང་ཆུབ་སམས་དཔེའ་སྤྱིློད་པེ་ལ་འཇུག་པེའ་རྩེ་འགྲེལ་ལགས་པེརི་ བཤེད་ 
  པེའ་རྒྱ་མིཚོ་ཞིས་བྱེ་བ་བཞུགས་སློ།།  རྒྱ་གརི། སཱ་རི་ནཱ་ཐེ།  བློད་ཀྱི་མིཐེློ་རིམ་སློབ་ཁང་།  
ཡང་ན་ རྩེློམི་པེ་པེློ་མིད་ཟེར་བཀློད་དགློ། 

རྩེློམི་པེ་པེློ་མིད། (༡༩༧༤) བྱེང་ཆུབ་སམས་དཔེའ་སྤྱིློད་པེ་ལ་འཇུག་པེའ་རྩེ་འགྲེལ་ལགས་པེརི་བཤེད་  
  པེའ་རྒྱ་མིཚོ་ཞིས་བྱེ་བ་བཞུགས་སློ།།  རྒྱ་གརི། སཱ་རི་ནཱ་ཐེ།  བློད་ཀྱི་མིཐེློ་རིམ་སློབ་ཁང་། 
 
༥ རྩེློམི་པེ་པེློ་ གཅིག་ག་དཔེ་དབ་གཉིས་ལས་ལྷགཔེ།  

རྩེློམི་པེ་པེློ་གཅིག་གས་ དཔེ་དབ་གཅིག་ལས་ལྷགཔེ་སྦེྦེ་བྲིས་ཏ་ཡློད་པེ་ཅིན་ དཔེ་དབ་ཧྦེ་མིརི་ བྲིས་ཡློད་མི་འད་  
 ཧ་མིརི་བཀློད་དགློ།  དཔེར་ན་ 

རློ་རྗེ། (༢༠༡༥) 
རློ་རྗེ། (༢༠༡༧) 

 
༦ རྩེློམི་པེ་པེློ་གཅིག་གས་ལློ་གཅིག་ལུ་ དཔེ་དབ་གཉིས་ལྷགཔེ།  

རྩེློམི་པེ་པེློ་གཅིག་གས་ ལློ་གཅིག་ག་ནང་འཁློད་དཔེ་དབ་ གཅིག་ལས་ལྷག་སྟ་ བྲིས་ཡློད་མི་ནང་ལས་ རྒྱབ་རྟེན་ ཐེློ་
བཀློད་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱི་ལློ་དང་གཅིག་ཁརི་ ཀ་རྟེགས་ཀྱི་ཨིང་འབྲི་དགློ   ལུང་འདྲེན་གྱི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ད་སྦེ་ལག་
ལན་འཐེབ་དགློ 

 དཔེར་ན། 
  རློ་རྗེ། (༢༠༡༥ཀ) 
  རློ་རྗེ། (༢༠༡༥ཁ)  
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ཞུན་དག་འབད་ཡློད་པེའ་དཔེ་དབ།  
དཔེ་དབ་ཀྱི་གདློང་ཤེློག་གུ་ ཞུན་དག་པེའ་མིང་བཀློད་ད་ཡློད་པེ་ཅིན་ ཞུན་དག་པེའ་མིང་འབྲི་དགློ མིང་ག་ཤུལ་མིརི་གུག་ཤེད་ཀྱི་  
ནང་ན་ ཞུན་དགཔེ་ཟེར་འབྲི་དགློ ད་མི་ཚོད་ དཔེ་དབ་ཀྱི་མིང་ག་ཤུལ་མིརི་ གུག་ཤེད་ནང་ ཞུན་དག་ཨིང་བཙུགས་དགློ (ཞུན་
དགཔེ་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟ་ཡློད་པེ་ཅིན་ ཞུན་དགཔེ་ཚུ་ ཟེར་འབྲི་དགློ)    
 དཔེར་ན། 
བད་ཆེན་དབང་མིློ། (ཞུན་དགཔེ) (༢༠༡༩) སློབ་སྟློན་ཐེབས་ལམི། (ཞུན་དག་ ༢པེ།) འབྲུག སྤ་རིློ། ཤེས་རིག་དཔེ་ 

སྐྲུན་ཁང་།  

མིཁས་དབང་དང་གཙུག་ལག་མིཐེློ་རིམ་གྱི་རྩེློམི་ཡག 
དཔེ་སྐྲུན་འབད་ཡློད་པེའ་མིཁས་དབང་དང་གཙུག་ལག་མིཐེློ་རིམ་གྱི་རྩེློམི་ཡག་ཚུ་ནང་ལས་ལུང་འདྲེན་འཐེབ་མི་ཚུ་ག་       
ཐེློ་བཀློད་འབད་ཐེངས། 
 རྩེློམི་པེློའ་མིང་།  
 སྤྱི་ལློ་ གུག་ཤེད་ནང་།  
 དཔེ་དབ་ཀྱི་མིང་། གཡློ་ཡག་ནང་།  
 གུག་ཤེད་ནང་ (མིཁས་དབང་/གཙུག་ལག་མིཐེློ་རིམ་གྱི་རྩེློམི་ཡག) ཟེར་འབྲི་དགློ 
 གཙུག་ལག་སློབ་སྡེའི་མིང་།  
 ལས་སྡེའི་མིང་། 
 ས་གནས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་། 

དཔེར་ན།  
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ཡ་ཤེས་དངློས་གྲུབ། (2017) སློབ་གྲྭ་ཆུང་བའ་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རློང་ཁ་ལྷག་ན་ནང་དཀའ་ངལ། (གཙུག་ལག་
མིཐེློ་རིམ་གྱི་རྩེློམི་ཡག) འབྲུག སྤ་རིློ། སྤ་རིློ་ཤེས་རིག་མིཐེློ་རིམ་སློབ་གྲྭ 
 

རྩེློམི་ཡག་ཡློངས་འབྲིལ་ནང་ལས་ཨིན་པེ་ཅིན། 
 རྩེློམི་པེློའ་མིང་།  
 སྤྱི་ལློ་ གུག་ཤེད་ནང་།  
 དཔེ་དབ་ཀྱི་མིང་། གཡློ་ཡག་ནང་།  
 གུག་ཤེད་ནང་ (མིཁས་དབང་/གཙུག་ལག་མིཐེློ་རིམ་གྱི་རྩེློམི་ཡག་ གཙུག་ལག་སློབ་སྡེའི་མིང་། ལས་སྡེའི་མིང་། 

ས་གནས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་ ཆེ་མིཉིམི་རི་འབྲི་དགློ) 
 ཡློངས་འབྲིལ་ཁ་བྱེང་དང་ཐེློབ་ཚོག་འབྲི་དགློ 

དཔེར་ན། 
ཡ་ཤེས་དངློས་གྲུབ། (2017) སློབ་གྲྭ་ཆུང་བའ་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རློང་ཁ་ལྷག་ན་ནང་དཀའ་ངལ། (གཙུག་ལག་ 

མིཐེློ་རིམ་གྱི་རྩེློམི་ཡག) www.pce.edu.bt ལས་ ཐེློབ་ཡློདཔེ་ཨིན། 
 

ཚོག་མིཛིད་ནང་ལས་ཐེློབ་བཀློད་འབད་ཐེངས། 
༡ དཔེ་སྐྲུན་འབད་ཡློད་པེའ་ཚོག་མིཛིད་ཨིན་པེ་ཅིན་ 
  རྩེློམི་པེློ་ཡློད་པེ་ཅིན་མིང་འབྲི་དགློ ཚོག་མིཛིད་མིང་ཤེློས་ནང་ཞུན་དགཔེ་ཚུ་ག་མིང་བཀློདཔེ་ཨིན་མི་ལས་ ཞུན་དག་

པེའ་མིང་བྲིས་ཏ་ གུག་ཤེད་ནང་ ཞུན་དགཔེ་ཟེར་འབྲི་དགློ།   
  སྤྱི་ལློ་ གུག་ཤེད་ནང་།  

http://www.pce.edu.bt/
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  ཚོག་མིཛིད་ཀྱི་མིང་། གཡློ་ཡག་ནང་།  
  གུག་ཤེད་ནང་ལུ་ ཞུན་དག་ཨིང་འབྲི་དགློ 
  ས་གནས་ རྒྱལ་ཁབ། 
  དཔེ་སྐྲུན་འབད་མི།  

དཔེར་ན། 
དག་བཤེས་བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག (ཞུན་དགཔེ) (༢༠༡༠) ཨིང་ལིཤེ་རློང་ཁ་ཤེན་སྦྱརི་དབ་ཆུང་ཚོག་མིཛིད། འབྲུག  

ཐེམ་ཕུ། རློང་ཁ་གློང་འཕལ་ལྷན་ཚོགས།   
 
༢ ཀུན་ཚོང་ཚོག་མིཛིད་ཐེློ་བཀློད་འབད་ཐེངས།  
 འབྲི་མིའི་མིང་།/ ཞུན་དག་པེའ་མིང་ཡློད་པེ་ཅིན་  (གུག་ཤེད་ནང་ཞུན་དགཔེ་ཟེར་འབྲི་དགློ) 
 དཔེ་སྐྲུན་ལློ།  
 དཔེ་དབ་ཀྱི་མིང་(གཡློ་ཡག་ནང་)  
 གུག་ཤེད་ནང་  གགས་བམི་ཨིང་། ཤེློག་གྲེངས་ག་ཏ་ལས་ ག་ཏ་ཚུན་ཨིན་ན་འབྲི་དགློ། 
 ས་གནས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་།    
 དཔེ་སྐྲུན་འབད་མིའི་མིང་།  

དཔེར་ན།  
Robinson, A. (1994). The principles of genetics and  heredity. In The 
 new encyclopedia Britannica (Vol.19, pp. 699–740). Chicago, IL: 
 Encyclopedia Britannica.  

 
༣ ཚོག་མིཛིད་ཡློངས་འབྲིལ་ནང་ཡློད་མི་ཚུ་ཐེློ་བཀློད་འབད་ཐེངས།  
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 ཚོག་མིཛིད་ཀྱི་མིང་བྲིས་ཞིནམི་ལས་ ཡློངས་འབྲིལ་ཁ་བྱེང་འབྲི་དགློ  
 དཔེར་ན། 
  ཨིང་ལིཤེ་རློང་ཁ་ཤེན་སྦྱརི་ཚོག་མིཛིད། https://www.dzongkha.gov.bt 

 

སྙན་རྩེློམི་ཐེློ་བཀློད། 
སྙན་རྩེློམི་གྱི་རིགས་ཚུ་ཐེློ་བཀློད་འབད་ཐེངས།  
 རྩེློམི་པེ་པེློའ་མིང་། 
 སྤྱི་ལློ། གུག་ཤེད་ནང་།  
 རྩེློམི་གྱི་མིང་། ལུང་འདྲེན་གྱི་རྟེགས་ཀྱི་བཀལ་ཏ་ ནང་ལས་ཟེར་འབྲི་དགློ 
 དཔེ་དབ་ཀྱི་མིང་། གཡློ་ཡག་ནང་། 
 ཤེློག་གྲེངས་ ག་ཏ་ལས་ག་ཏ་ཚུན་ཨིན་ན་ གུག་ཤེད་ནང་འབྲི་དགློ  
 ས་གནས་ རྒྱལ་ཁབ། 
 དཔེ་སྐྲུན།  
དཔེར་ན།  
མི་ལ་རིས་པེ། (2005) “དྷརྨ་བློ་དྷ་དང་མིཇིལ་བའ་སྐློརི།” རྗེ་བཙུན་མི་ལའ་མིགུརི་འབུམི་ ནང་ལས ། (ཤེློག་གྲེངས་ 

1༥༧-170) ཡུ་ཨིས་ཨི། ཨི་ཽཌི་ཡཱན། དྷརྨ་དཔེ་སྐྲུན།  
 

དཔེ་སྐྲུན་གྱི་སྤྱི་ལློ་ཚུ་མིད་པེའ་རིགས་ཐེློ་བཀློད་འབད་ཐེངས། 
 



36 
 

དཔེ་སྐྲུན་གྱི་ལློ་མིད་པེའ་རྟེགས་མིཚོན་ལུ་  གུག་ཤེད་ནང་ (ལློ་མིད) ཟེར་འབྲི་དགློཔེ་ཨིིན། 
དཔེར་ན་  
རྒྱལ་དབང་ཉི་མི། (ལློ་མིད) སྐྱ་བློ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅིློས། འབྲུག ཐེམ་ཕུ། སམས་རྟེློགས་ཁ་རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭ།   
 
ད་བཟུམི་ དཔེྦེ་སྐྲུན་འབད་མི་ ཁ་གསལ་མིད་པེ་ཅིན་ རྩེློམི་པེ་པེློ་དང་ དཔེ་ཆེའ་མིང་ལག་ལན་འཐེབ་སྟ་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་མིའི་
ཚོབ་ལུ་ གུག་ཤེད་ནང་ལུ་ དཔེ་སྐྲུན་མིད་ཟེར་ འབྲི་དགློཔེ་ཨིན།  
དཔེར་ན་   
ཟླ་བ་གྲེགས་པེ། (ལློ་མིད) དབུ་མི་ལ་འཇུག་པེ། (དཔེ་སྐྲུན་མིད) 
 
 

ས་རིབས་རིག་གཞུང་། 
ས་རིབས་ཀྱི་རིག་གཞུང་པེརི་ལློག་རྐྱབ་ཡློད་མིའི་རིགས་ཚུ་ ཐེློ་བཀློད་འབད་ཐེངས་ དཔེ་དབ་གཞིན་མི་དང་གཅིག་མིཚུངས་ཨིན་
རུང་ སྤྱི་ལློའ་ཧ་མིརི་ སྤརི་མི་ཟེར་ གུག་ཤེད་ནང་གཅིག་ཁརི་ འབྲི་དགློཔེ་ཨིན།  
 
དཔེར་ན། 
ཞི་བ་ལྷ། (ཀ་ཨིམ་ཀྲ་སྤརི་མི་ ༢༠༠༣) སྤྱིློད་འཇུག་རྩེ་བ། འབྲུག ཐེམ་ཕུ། ཀ་ཨིམ་ཀྲ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།  
 

པེརི་རིས་ཀྱི་རིགས་ཐེློ་བཀློད།  
པེརི་རིས་ཀྱི་རིགས་ཐེློ་བཀློད་འབད་བའ་སྐབས་ལུ་  
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 པེརི་བཏབ་མི་/འབྲི་མིའི་མིང་།  
 སྤྱི་ལློ་ གུག་ཤེད་ནང་།  
 དཔེ་དབ་ཀྱི་མིང་ གཡློ་ཡག་ནང་།   
 ས་གནས་ཚུ་འབྲི་དགློ   

དཔེར་ན། 
དཔེ་དབ་ནང་ལས་སྦེ་བ་ཅིན།  
རློང་ཁ་གློང་འཕལ་ལྷན་ཚོགས། (༢༠༡༢) གློག་ཐེློག་ཨི་ལུའ་ཚོག་མིཛིད།  འབྲུག ཐེམ་ཕུ། རྩེློམི་པེ་པེློ།  
 
ཡློངས་འབྲིལ་ནང་ལས་ཨིན་པེ་ཅིན་  
 འབྲི་མིའི་མིང་།  
 སྤྱི་ལློ་ གུག་ཤེད་ནང་།  
 དློན་ཚོན་གྱི་མིང་།  
 གུག་ཤེད་གྲུ་བཞི་ནང་ པེརི་ ཟེར་འབྲི་དགློ།  
 དཔེ་དབ་གྱི་མིང་། གཡློ་ཡག་ནང་།  
 ཡློངས་འབྲིལ་ཁ་བྱེང་དང་ ཐེློབ་ཚོག་ཚུ་འབྲི་དགློཔེ་ཨིན། 

དཔེར་ན། 
བཀྲ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས། (༢༠༡༦) སྣུམི་འཁློརི་ཞིལ་འདབས། [པེརི] ཀུན་གསལ།  

http://www.dzkuensel.bt/?p=25161#.V5G3VPl97IU  ནང་ལས་ཐེློབ་ཡློདཔེ་ཨིན། 
  

http://www.dzkuensel.bt/?p=25161#.V5G3VPl97IU
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རྩེློམི་པེ་པེློ་གཞིན་ཅིག་གས་ ལུང་འདྲེན་འབད་མིའི་ཐེློ་བཀློད།  
དཔེ་དབ་རྩེློམི་པེ་པེློ་འད་ག་མིིང་དང་དཔེ་ཆེ་ག་མིང་ ལག་ལན་འཐེབ་ན་མི་གཏློགས་ ལུང་འདྲེན་གསུང་མི་དང་ ལུང་འདྲེན་འབད་
ད་ ཡློད་པེའ་དཔེ་ཆེའ་མིང་ཚུ་ འབྲི་མི་དགློ    དཔེར་ན་  
  བསམི་གཏན་མིཐེརི་ཕན།  (༢༠༡༡) བཤེས་སངས་ཀྱི་རྩེ་བ་དང་དློན་འགྲེལ་བཞུགས་སློ། 
   སྤ་རིློ། རྩེློམི་པེ་པེློ།  
 

ཡག་ཆུང་ག་རིགས་ཐེློ་བཀློད། 
གནས་ཤེློག་ (brochure) དབ་ཆུང་ (pamphlet)  བདན་ཤེློག (fact sheet)   
དཔེ་ཤེློག (template) ཚུ་ནང་ལས་ ལུང་འདྲེན་ལག་ལན་འཐེབ་ཡློད་མི་ཚུ་ག་ཐེློ་བཀློད་འབད་ཐེངས། 
 འབྲི་མིའི་མིང་། 
 སྤྱི་ལློ། གུག་ཤེད་ནང་། 
 གནས་ཤེློག་ག་མིང་། གཡློ་ཡག་ནང་།  
 གུག་ཤེད་གྲུ་བཞིའི་ནང་ལུ་ གནས་ཤེློག་/དབ་ཆུང་/བད་ཤེློག་/དཔེ་ཤེློག༌ ཟེར་འབྲི་དགློ  
 ས་གནས། རྒྱལ་ཁབ། 
 དཔེ་སྐྲུན་འབད་མི།   
དཔེར་ན། 
  སྤ་རིློ་ཤེས་རིག་མིཐེློ་རིམ་སློབ་གྲྭ། (༢༠༡༦) སྤ་རིློ་ཤེས་རིག་མིཐེློ་རིམ་སློབ་གྲྭའ་སྐློརི། [གནས་ཤེློག] 
   འབྲུག སྤ་རིློ། རྩེློམི་པེ་པེློ།  
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དུས་ཐེློན་དཔེ་དབ་ཐེློ་བཀློད།  
དུས་མིཚོམིས་ལུ་དློན་པེའ་དཔེ་དབ་ གནས་དབ་ དུས་དབ་ གསརི་ཤེློག་ཚུ་ནང་ཡློད་པེའ་རྩེློམི་བྲིས་ཚུ་ རྩེློམི་པེ་པེློ་སློ་སློ་གས་ 
བྲིས་ཡློད་པེའ་ལའུ་ཚོན/དློན་ཚོན་ གང་རུང་གཅིག་ག་ནང་ལས་ ལུང་འདྲེན་ལག་ལན་འཐེབ་པེ་ཅིན་ ད་ག་ཐེློ་བཀློད་འབད་
ཐེངས།  
༡ གནས་དབ། 

གནས་དབ་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་ད་ཡློད་མི་ནང་ལས་ཨིན་པེ་ཅིན་  
 འབྲི་མིའི་མིང་།    
 སྤྱི་ལློ། (གུག་ཤེད་ནང་) 
 རྩེློམི་ཡག་ག་མིང་།  
 གནས་དབ་ཀྱི་མིང་། (གཡློ་ཡག་ནང་།)  
 གགས་བམི་ཨིང་།  
 འཐེློན་རིམ་ཨིང་། (གུག་ཤེད་ནང་འབྲི་དགློ) 
 ཤེློག་གྲེངས་ཚུ་བཀློད་དགློ 
 འབྲི་མི་ གཅིག་ལས་ལྷག་སྟ་ཡློད་པེ་ཅིན་ གློང་ལུ་ དཔེ་དབ་ཀྱི་རྩེློམི་པེ་པེློའ་མིང་འབྲི་ཐེངས་དང་ཅིློག་རི་འཐེད།   
དཔེར་ན།  

  བསམི་གཏན་མིཐེརི་ཕན། (༢༠༡༤) རློང་ཁ་སབ་ན་དང་འབྲི་ནའི་ཁྱད་པེརི་ལུ་ ཟུརི་ཙོམི་དཔྱེད་པེ།  
  རིབ་གསལ། ༡༥ (མིད) ༡༠༥-༡༡༦། 

 
 གནས་དབ་ ཡློངས་འབྲིལ་ནང་ལས་ཨིན་པེ་ཅིན་  

 འབྲི་མིའི་མིང་།    
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 སྤྱི་ལློ། (གུག་ཤེད་ནང་) 
 རྩེློམི་ཡག་ག་མིང་།  
 གནས་དབ་ཀྱི་མིང་། གསརི་ཤེློག་ག་མིང་། (གཡློ་ཡག་ནང་།)  
 གགས་བམི་ཨིང་།  
 འཐེློན་རིམ་ཨིང་། (གུག་ཤེད་ནང་འབྲི་དགློ) 
 ཤེློག་གྲེངས་ཚུ་བཀློད་ད་ཤེད་རྐྱབ་དགློ 
 ངློ་རྟེགས་ཨིང་(DOI) ཡློད་པེ་ཅིན་ བཀློད་དགློ  ངློ་རྟེགས་ཨིང་མིད་པེ་ཅིན་ཡློངས་འབྲིལ་ཁ་

བྱེང་ ཁ་གསལ་བཀློད་ཞིནམི་ལས་ ད་ནང་ལས་ཐེློབ་ཡློདཔེ་ཨིན་ཟེར་ འབྲི་དགློ  ཡློངས་འབྲིལ་
ཁ་བྱེང་ འློག་ཐེག་ལག་ལན་འཐེབ་ན་མི་འློང་། 

 འབྲི་མི་ གཅིག་ལས་ལྷག་སྟ་ཡློད་པེ་ཅིན་ གློང་ལུ་ དཔེ་དབ་ཀྱི་རྩེློམི་པེ་པེློའ་མིང་འབྲི་ཐེངས་དང་
ཅིློག་རི་འཐེད།    

 དཔེར་ན། 
  བསམི་གཏན་མིཐེརི་ཕན། (༢༠༡༤) རློང་ཁ་སབ་ན་དང་འབྲི་ནའི་ཁྱད་པེརི་ལུ་ཟུརི་ཙོམི་དཔྱེད་པེ། རིབ་ 

  གསལ།  ༡༥ (མིད) ༡༠༥-༡༡༦། http://www. pce.edu.   

              bt/sites/default/files/Rabsel%20Volume% 20-  %20%    

              20XV.pdf ནང་ལས་ཐེློབ་ཡློདཔེ་ཨིན།  
 
 ༢ དུས་དབ། 

དུས་དབ་ཚུ་ནང་ལས་ཨིན་པེ་ཅིན་  
 འབྲི་མིའི་མིང་།    
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 སྤྱི་ལློ་དང་ཟླཝ། (གུག་ཤེད་ནང་) 
 རྩེློམི་ཡག་ག་མིང་།  
 དུས་དབ་ཀྱི་མིང་། (གཡློ་ཡག་ནང་།)  
 གགས་བམི་ཨིང་།  
 འཐེློན་རིམ་ཨིང་། (གུག་ཤེད་ནང་)  
 ཤེློག་གྲེངས་ཚུ་བཀློད་ད་ཤེད་རྐྱབ་དགློ 

 དཔེར་ན།  
 འཆེ་མིད་དངློས་གྲུབ། (༢༠༡༡ ལློ་འཁློརི་) ཡ་གའི་སྐློརི་ལ་དཔྱེད་པེ་ཐེློས་ཆུང་བུང་བའ་འབལ་ གཏམི། དཔྱེད་ཀྱི་ཕློ་

 ཉི།  ༥༢-༥༩། 
  
དྲེན་གསློ། 
 ཡློངས་འབྲིལ་ནང་ལས་ ཐེློབ་མི་ཨིན་པེ་ཅིན་ ཤེློག་གྲེངས་ཀྱི་ཤུལ་མིརི་ ཡློངས་འབྲིལ་ཁ་བྱེང་བཀློད་ཐེངས་ གློང་ག་ 
 གནས་དབ་དང་ཅིློག་རི་འཐེད།  
 
༣ གསརི་ཤེློག 

གསརི་ཤེློག་ཚུ་ནང་ལས་ཨིན་པེ་ཅིན་ 
 འབྲི་མིའི་མིང་།    
 སྤྱི་ཚོས་ སྤྱི་ཟླ་ སྤྱི་ལློ། (གུག་ཤེད་ནང་) 
 རྩེློམི་ཡག་ག་མིང་།  
 གསརི་ཤེློག་ག་མིང་། (གཡློ་ཡག་ནང་།)  
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 ཤེློག་གྲེངས་བཀློད་ད་ཤེད་རྐྱབ་དགློ 
 དཔེར་ན།  
 ཟླ་བ་རྒྱལ་མིློ། (༢༢/༧/༢༠༡༥) དབྱེརི་རྩེ་དགུན་འབུཔེ་ག་ཐེློན་ཤུགས་དང་གློང་ཚོད་མིརི་བབས་ཀྱི་ཚོ་གྱིང་། 

 ཀུན་གསལ།  ཤེློག་གྲེངས་ ༣། 
  
 ཡློངས་འབྲིལ་ནང་ལས་ཨིན་པེ་ཅིན་ ཤེློག་གྲེངས་བཀློད་མི་དགློ་ གསརི་ཤེློག་ག་མིང་ག་ཤུལ་མིརི་ཡློངས་འབྲིལ་ཁ་བྱེང་ 

ཁ་གསལ་བཀློད་དགློ།  
 དཔེར་ན 

བསྟན་འཛིན་རྣམི་རྒྱལ། (༢༤/༠༧/༢༠༡༥) དུས་ཅི་དབྱེརི་རྩྭ་དགུན་འབུབ་ཀྱི་གློང་ཚོད་ལ་ཤེ་གས་ 
མིརི་བབས་སློང་ཡློདཔེ། ཀུན་གསལ།http://www.dzkuensel.bt/?p=16722#.    

  VbISsrOqqko ནང་ལས་ཐེློབ་ཡློདཔེ་ཨིན།  
 

ཡློངས་འབྲིལ་ནང་ལས་ ཐེློབ་མིའི་རྩེློམི་འབྲི་ཚུ་ག་ཐེློ་བཀློད། 
 རྩེློམི་པེ་པེློའ་མིང་།  
 སྤྱི་ལློ།  (གུག་ཤེད་ནང་)  
 རྩེློམི་ཡག་ག་མིང་། (གཡློ་ཡག་ནང་) 
 ཡློངས་འབྲིལ་ཁ་བྱེང་། ག་འད་ནང་ལས་ཐེློབ་ཅི་ག་ ཁ་གསལ་འབྲི་དགློཔེ་ཨིན། ས་གནས་དང་ དཔེ་སྐྲུན་གྱི་

མིང་འབྲི་མི་དགློ    
དཔེར་ན།  

http://www.dzkuensel.bt/?p=%2016722#.VbISsrOqqko
http://www.dzkuensel.bt/?p=%2016722#.VbISsrOqqko
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 ཏཱ་རི་ནཱ་ཐེ། (ལློ་མིད) ཞིལ་གདམིས་དཔེ་རྒྱན་གསལ་བ་བཞུགས། http://tibet.nbyzwhzx.   

  com ནང་ལས་ ཐེློབ་ཡློདཔེ་ཨིན།  
 

ད་རིས་ནངས་པེ་ དཔེ་སྐྲུན་པེ་ཚུ་གས་ དཔེ་དབ་ཚུ་ ཡློངས་འབྲིལ་ནང་ལུ་ བཙུགས་པེའ་སྐབས་ ངློ་རྟེགས་ཨིང་ 
(DOI digital object identifier) ཟེར་ཨིང་རི་ བཀློད་དློ་ཡློདཔེ་ལས་ ངློ་རྟེགས་ཨིང་ཡློད་མིའི་རིགས་
ཨིན་པེ་ཅིན་ ངློ་རྟེགས་ཨིང་ (DOI) འད་ འབྲི་ན་མི་གཏློགས་ ཡློངས་འབྲིལ་ཁ་བྱེང་འབྲི་མི་དགློ  དཔེར་ན། 
 Universiy of Houston Downtown. (2014). Research guide.   
  doi:10.1037/0278-6133.24.2.225. 

 

གློག་བརྙན་ནང་ལས་ཐེློ་བཀློད།  
 གློག་བརྙན་བཟེློ་མི་/ བཀློད་ཁྱབ་འབད་མིའི་མིང་།  
 སྤྱི་ལློ།  
 གློག་བརྙན་གྱི་མིང་། གཡློ་ཡག་ནང་འབྲི་དགློ [གུག་ཤེད་གྲུ་བཞི་ནང་ལུ་གློག་བརྙན] ཟེར་ འབྲི་དགློ།  
 ས་གནས། རྒྱལ་ཁབ།  
 བཟེློ་སྐྲུན་འབད་མིའི་མིང་། 

 
དཔེར་ན་  
 པེ་སངས་ཚོ་རིང་། (༢༠༠༡) གཅིས་པེའ་བུ། [གློག་བརྙན] ཐེམ་ཕུ། འབྲུག སྤལ་ཁང་མིཐེློང་ཐེློས་ 
  བརྙན་འཁློརི།  
 

 གློག་བརྙན་ཡློངས་འབྲིལ་ནང་ལས་ཐེློབ་མི་ཨིན་པེ་ཅིན་ 
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 གློག་བརྙན་བཟེློ་མིའི་མིང་། གུག་ཤེད་ནང་ བཟེློ་སྐྲུན་པེ་ཟེར་འབྲི་དགློ། 
 སྤྱི་ཚོས་ སྤྱི་ཟླ་ སྤྱི་ལློ །  
 གློག་བརྙན་གྱི་མིང་། གཡློ་ཡག་ནང་འབྲི་དགློ [གུག་ཤེད་གྲུ་བཞི་ནང་ལུ་གློག་བརྙན] ཟེར་ འབྲི་དགློ།  
 ཡློངས་འབྲིལ་ཁ་བྱེང་ག་ཤུལ་མིརི་ ཐེློབ་ཚོག་འབྲི་དགློ   

 
དཔེར་ན།  
འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲིགས། (བཟེློ་སྐྲུན་པེ) (༢༢/༦/༢༠༡༦) ཀྲློང་གསརི་ལུ་རྔ་བཟེློ་མི། [གློག་བརྙན]
 http://www.bbs.bt/dzongkha/?p=55044ལས་ཐེློབ་ཡློདཔེ་ཨིན།  

 

རྒྱང་མིཐེློང་ཚུ་ནང་ལས་ཐེློ་བཀློད།  
 རྒྱང་མིཐེློང་ཚུ་ནང་ལས་ རྒྱབ་རྟེན་ཐེློ་བཀློད་འབད་ཐེངས། འད་ནང་ཚོང་དགློཔེ། 

 འབྲི་མིི / བཀློད་ཁྱབ། (ཤེས་པེ་ཅིན་ གཉིས་ཆེ་རི་འབྲི་དགློ)  
 སྤྱི་ལློ།   
 ལས་རིམ་གྱི་མིང་། གུག་ཤེད་གྲུ་བཞིའི་ནང་ རྒྱང་མིཐེློང་ལས་རིམ། 
 ལས་རིམ་གསལ་བཤེད་འབད་མིའི་མིང་། (གུག་ཤེད་ནང་ གསལ་བཤེདཔེ་ཟེར་འབྲི་དགློ)  
 གནས་ཚུལ་གྱི་ལས་རིམ།  
 ས་གནས། 
 རྒྱང་བསྒྲིགས་ཀྱི་མིང་།  
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དཔེར་ན་ 
 སུ་ཇི་མཱན་ཐེ་པེ།(འབྲི་མིི) (༢༠༡༦) ཀྲློང་གསརི་ལུ་རྔ་བཟེློ་མི། [རྒྱང་མིཐེློང་ལས་རིམ] འཕྲེན་ལས། (གསལ་

 བཤེདཔེ་) འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲིགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།  ཐེམ་ཕུ། འབྲུག་ རྒྱང་བསྒྲིགས་དང་པེ།   
     

དཔེ་སྐྲུན་འབད་ད་མིད་མི་ཚུ་ནང་ལས་ ཐེློ་བཀློད། 
དཔེྦེ་སྐྲུན་འབད་ད་མིད་པེའ་དཔེ་ཆེ་དང་ འབྲི་རྩེློམི ག་ཅི་རི་སྦེ་རུང་ ཡག་ཐེློག་ ཟེན་བྲིས་ནང་ལུ་ཡློད་མི་ཚུ་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཐེློ་ནང་ 
ལུ་བཀློད་ཐེངས། 
 རྩེློམི་པེ་པེློའ་མིང་།  
 སྤྱི་ལློ། གུག་ཤེད་ནང་། 
 དཔེ་དབ་ཀྱི་མིང་། ཟེན་བྲིས་ཟེར་འབྲི་དགློ།  
 རྩེློམི་པེ་པེློའ་ཁ་བྱེང་ཚུ་བཀློད་དགློ  

 
དཔེར་ན་  

བསམི་གཏན། (༢༠༠༩) རྩེློམི་རིག  ཟེན་བྲིས། འབྲུག སྤ་རིློ། ཤེས་རིག་མིཐེློ་རིམ་སློབ་གྲྭ།  
དྲེན་གསློ། 
ཨིང་ལིཤེ་ནང་ཡློད་པེའ་རིགས་ཚུ་ རྒྱབ་རྟེན་ཐེློ་བཀློད་འབད་བའ་སྐབས་ སྐད་བསྒྱུརི་མི་འབད་བརི་ ཨིང་ལིཤེ་ནང་ APA ག་
ལམི་ལུགས་ལྟརི་དུ་ རློང་ཁའ་འློག་ལས་ འབྲི་དགློ 
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མིཐེའ་དློན། 
ང་བཅིས་རིའ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམི་ལུགས་ནང་ལུ་ ལུང་འདྲེན་འབད་ཐེངས་ཚུ་ སློན་བྱེློན་རྒྱལ་བ་གློང་མི་ཚུ་གས་ ལག་ལན་འཐེབ་སྟ་ 
ཡློད་རུང་ ལག་ལན་འཐེབ་ཐེངས་ཀྱི་ལམི་ལུགས་ཁ་གསལ་ཅིག་སྦེྦེ་ བྲིས་ཏ་ཡློད་པེའ་དཔེ་དབ་ ལློགས་སུ་སྦེ་མིན་འདུག   
དཔེ་དབ་འད་ ང་བཅིས་རིའ་ནང་པེའ་ལམི་ལུགས་གུ་ APA  ག་ལམི་ལུགས་ཀྱིས་ ཟུརི་བརྒྱན་ཏ་ཡློདཔེ་ལས་ སློབ་རིག་ 
དང་འབྲིལ་བའ་དཔེ་དབ་དང་ལས་འགུལ་འབྲི་ན་ ཞིབ་འཚོལ་ཚུ་འབད་བའ་སྐབས་ལུ་ ལུང་འདྲེན་དང་རྒྱབ་རྟེན་ ལག་ལན་འཐེབ་ 
ངློ་བད་ཏློག་ཏློ་སྦེ་ བཟེློ་སྟ་ཡློདཔེ་ཨིན།  
 
ལྷག་པེརི་དུ་ དཔེ་དབ་འད་ དང་སང་ཤེས་རིག་ག་ལམི་ལུགས་དང་ཡང་མིཐུནམི་སྦེྦེ་ དང་པེ་ སློབ་རིག་དང་འབྲིལ་བའ་རྩེློམི་ 
ཡག་ནང་ལུ་ ལུང་འདྲེན་ལག་ལན་འཐེབ་ཐེངས་ གཉིས་པེ་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཐེློ་བཀློད་འབད་ཐེངས་ཀྱི་ལམི་ལུགས་ཚུ་ གསལ་ཏློག་ཏློ་ 
སྦེྦེ་ ཧ་གློ་ནའི་དློན་ལུ་ཨིན། ད་འབདཝ་ལས སྤྱིར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ན་གཞིློན་ཡློངས་དང་ ལྷག་པེརི་དུ་ རློང་ཁའ་ནང་ལུ་  
མིཁས་མིཆེློག་སྦྱངས་མི་ཞིབ་འཚོལ་ལུ་གཙོ་བློ་བཏློན་ཏ་ སློབ་སྦྱློང་གནང་མི་ག་རི་གས་ ལུང་འདྲེན་དང་རྒྱབ་རྟེན་ ཚུལ་དང་མིཐུན་ 
ཏློག་ཏློ་སྦེ་ འབད་ཚུགས་ན་ལུ་ ཕན་ཐེློགས་འབྱུང་ཚུགས་ན་ཨིནམི་ལས་ ག་རི་གས་ ལག་ལན་ཚུལ་བཞིན་དུ་འཐེབ་སྟ་ དཔེ་ 
དབ་འདྲེ་བཤུས་ཀྱི་སྐྱློན་ཚུ་ སྤངས་གནང་ན་དང་ རིང་གས་བྲིས་མི་ཚུ་ཁུངས་དང་ལྡནམི་ཅིག་སྦེ་བཟེློ་ན་ལུ་ ཕནཐེློགས་ཚུགས་ 
པེའ་རི་བ་དང་སློན་ལམི་ཡློད།།     །། 
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རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཐེློ། 
དག་འདུན་རིན་ཆེན། (ལློ་མིད) སྐྱབས་འགྲེློ་དང་སམས་བསྐྱད་ཀྱི་སྤྱི་དློན་བསྡུས་པེ་བཞུགས་སློ། ཐེམ་ཕུ། འབྲུག རྟེ་མིགློ་ནང་

པེའ་མིཐེློ་རིམ་སློབ་གྲྭ། 
 
དག་འདུན་རིན་ཆེན། (༡༩༨༠) བཤེས་སང་འགྲེལ་པེ། ཐེམ་ཕུ། འབྲུག སམས་རྟེློགས་ཁ་རིག་གནས་སློབ་གྲྭ། 
 
དངུལ་ཆུ་ཐེློགས་མིད། (༡༩༧༤)  བྱེང་ཆུབ་སམས་དཔེའ་སྤྱིློད་པེ་ལ་འཇུག་པེའ་འགྲེལ་པེ་ལགས་པེརི་བཤེད་པེ་རྒྱ་མིཚོ་ཞིས་

བྱེ་བ་བཞུགས་སློ། ཝ་རི་ན་ས། སཱ་རི་ནཱ་ཐེ་བློད་ཀྱི་མིཐེློ་རིམ་སློབ་ཁང་།  
  
འཇིམི་པ་ཆོས་རྒྱལ། (༡༩༩༩) སུམི་ཅུ་པེའ་རྣམི་བཤེད། ཐིམ་ཕུ། འབྲུག རོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།  
 
པེདྨ་དློན་གྲུབ། (༢༠༡༠) སྙན་ངག་བླློ་གསརི་མིག་འབྱེད། ཐེམ་ཕུ། འབྲུག བླློ་གཏར་དཔེ་སྐྲུན་ལས་སྡེ། 
 
བྷཀྵ་མིིཏྲེ་བྷུདྡྷ་ཤེས་ན་དྷ་རི། (༡༩༧༢) ལགས་པེརི་བཤེད་པེ་རིན་པེློ་ཆེའི་གཏར་གྱི་དློན་འགྲེལ་བླློ་གསརི་བུ་བའ་བསྟ་གནས། 

རློརི་གང་གུམི། ས་སྐྱའ་དགློན་པེ་མིདློ་སགས་ནློརི་བུའ་གང་།  
 
བསམི་གཏན་མིཐེརི་ཕན། (༢༠༡༡) བཤེས་སངས་ཀྱི་རྩེ་བ་དང་དློན་འགྲེལ་བཞུགས་སློ། སྤ་རིློ། འབྲུག རྩེློམི་པེ་པེློ། 
 
ཧལ་ཧ་བསྟན་པེའ་སྒྲིློན་མི། (༢༠༠༢) ཀུན་མིཁྱན་འཇིམི་དབྱེངས་བཞིད་པེའ་ཕརི་ཕན་གྱི་ཡག་ཆེའ་མིཆེན་འགྲེལ་གསར་གྱི་

ལྡ་མིག་ཅིས་བྱེ་བ་བཞུགས་སློ། ཐེའ་ཝཱན། ནང་པེའ་ཤེས་ཡློན་བད་རྩེ་ལྷན་ཚོགས།  
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ཨློན་འཇིགས་མིད་ཆེློས་ཀྱི་དབང་པེློ།  (ལློ་མིད) ཀུན་བཟེང་བླ་མིའ་ཞིལ་ལུང་།  

http://www.itibetan.org/kunsangintro.htm  ནང་ལས་ ཐེློབ་ཡློདཔེ་ཨིན།  
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