
 

                                          འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།  65

65



 

           ས་ཁམས་རིག་པ། 66

66

ང་ཚོོའིིི་གནས་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར།

 ཨེ་ཤི་ཡ་གླིང་ཆེན་འདིའི་ནང་ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ལྡན་ཞིང་རིག་

གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡོད་པ་ནི་ང་ཚོ་གནས་སྡོད་

བྱེད་སའི་གནས་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་ཡིན།

 རྒྱ་གར་གྱི་སྐམ་ས་ཆེན་མོ་ནི་གོ་ལ་ཕྱེད་བྱང་མའི་ཕྱོགས་སུ་

འཕྲེད་ཐིག་ 804’N ནས་ 3706’N ཡི་བར་དང་། གཞུང་ཐིག་ 6807’E 

ནས་ 97025’E ཡི་བར་དུ་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་གར་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཧི་མ་

ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་དང་། ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཨ་རབ་རྒྱ་མཚོ། ཤར་ཕྱོགས་སུ་

བངྒལ་གྱི་མཚོ་ཁུག  ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་རྒྱ་གར་རྒྱ་མཚོ་བཅས་ཀྱིས་བསྐོར་

ཡོད། ཡུལ་འདིའི་ས་ཆའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ཁ་གང་མ་ས་ཡ 3.28 

ཡོད་པ་དང་། བྱང་གི་ཀཱསྨིར་མངའ་སྡེ་ནས་ལྷོ་ཡི་ཀཱན་ཡ་ཀཱུ་མ་རི་དབར་

བར་ཐག་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ 3,214 ཡོད། དེ་བཞིན་ཤར་གྱི་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་

སྡེ་ནས་ནུབ་ཀྱི་གུཇ་རཱཏ་དབར་བར་ཐག་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ 2,933 ཡོད། ས་ 

ཆའི་ཆགས་སྟངས་ནི་དཔངས་མཐོ་བའི་རི་བོ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་བྱེ་ཐང་། བྱང་

ཕྱོགས་གྱི་བདེ་ཐང་། ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་མཐོ་སྒང། མཚོ་ཁ་དང་གླིང་ཕྲན་

སོགས་སྣ་མང་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་ཡོད། ས་ཁྱོན་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་

གནམ་གཤིས་དང་རྩི་ཤིང་། སྲོག་ཆགས། རིག་གནས་སོགས་ནི་རྒྱལ་ཁབ་

གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད། 

རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ།

 རྒྱ་གར་ལ་སྐམ་ས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་བདུན་

ཡོད་པ་དེ་དག་ནི། བོད་དང་བལ་ཡུལ། འབྲུག བངྒ་ལ་དེཤ  འབར་མ། 

པཀི་སྟཱན། ཨཧྥ་ག་ནི་སྟཱན་བཅས་ཡིན། ད་དུང་རྒྱ་མཚོས་བར་ཆོད་ཅིང་

ཕན་ཚུལ་ཁ་སྤྲོད་དུ་གནས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཤྲི་ལངྐ་ཡིན། 

རྒྱ་ནག་གིས་བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་རྗེས་ཧིན་བོད་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་

དེ་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་ས་མཚམས་ཡིན་ཚུལ་འཁྱོག་བཤད་བྱས་ཡོད་པས་

ས་ཁྲ་མང་པོའ་ིཐོག་བོད་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ས་མཚམས་ལ་རྒྱ་དཀར་ནག་

གི་ས་མཚམས་ཞེས་བྲིས་ཡོད་པའང་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད། (རྒྱ་ནག་གིས་བོད་

ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ། 

ས་ཁྱོན་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་

ཚད་འཛིན་དུས་ཚོད་གཅིག་ལས་མང་བ་

ཡོད། དཔེར་ན་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཚད་

འཛིན་དུས་ཚོད་7 དང་ཁེ་ན་ཌ་རྒྱལ་ཁབ་

ལ་ཚད་འཛིན་དུས་ཚོད་6 ཡོད། དེས་ན་

ཨུ་རུ་སུའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཚད་འཛིན་དུས་

ཚོད་ཅི་ཙམ་ཡོད་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་དྲན་སོས་

ཀྱི་འདུག་གམ། 

དཔེ་རིས། 7.1: འཛམ་གླིང་སྟེང་རྒྱ་གར་གྱི་གནས་ཡུལ།
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བཙན་བཟུང་མ་བྱས་པའི་སྔོན་དུ་ཧིན་བོད་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་ཅི་འདྲ་ཡོད་པ་དང་ས་ཁྲའི་ཐོག་ས་མཚམས་ཇི་ལྟར་

བཀོད་ཡོད་པ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ།)

 པཀི་སྟཱན་དང་བངྒ་ལ་དེཤ་གཉིས་ནི་སྔར་རྒྱ་གར་གྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་ཡང་ཕྱིས་སུ་ལོགས་སུ་གྱེས་ནས་རྒྱལ་

ཁབ་མི་འདྲ་བ་གསུམ་དུ་གྱེས་པ་རེད། 

དཔེ་རིས། 7.2: དཔེ་མཚོན་ས་ཁྲ་---རྒྱ་གར་དང་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ།

རྒྱ་གར།

སྐམ་ས་ཆེན་མོའ་ིཁུལ།
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མཚོན་རྟགས།
རྒྱལ་ས།
མངའ་སྡེའི་སྲིད་འཛིན་ལྟེ་གནས།

རྒྱ་གར།

སྲིད་དོན་ས་ཁྲ།

འཛིན་སྐྱོང་མངའ་ཁོངས།

 རྒྱ་གར་ནི་ས་ཁྱོན་ཧ་ཅང་ཆེ་ཞིང་སྐད་ཡིག་མང་པོ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པས། ཡུལ་མིའི་ཁེ་དབང་

སྲུང་སྐྱོབ་དང་འཛིན་སྐྱོང་ཚགས་ཚུད། ལས་དོན་མཉམ་སྒྲུབ། བདེ་སྐྱིད་མཉམ་མྱོང་སོགས་ཀྱི་ཆེད་རྒྱལ་ཁབ་ཧྲིལ་པོ་དེ་

མངའ་སྡེ་28 དང་ཐད་སྐྱོང་ས་ཁུལ་7 ལ་བགོས་ཡོད། ས་ཁྱོན་གྱི་ཆ་ནས་རཱ་ཇ་སྠཱན་ནི་མངའ་སྡེ་ཆེ་ཤོས་དང་། ཆུང་ཤོས་

ནི་གོ་བ་(Goa)རེད། མངའ་སྡེ་དེ་དག་ཀྱང་རྫོང་དང་གྲོང་གསེབ་རིམ་པར་དབྱེ་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ད་ལྟའི་

ཆར་དབུས་གཞུང་ནི་རྒྱལ་ས་དིལླིར་ཆགས་ཡོད།

དཔེ་རིས། 7.3: དཔེ་མཚོན་ས་ཁྲ་---རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་དང་ཐད་སྐྱོང་ས་ཁུལ།
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མངའ་སྡེ་དང་ཐད་སྐྱོང་ས་ཁུལ། རྒྱལ་ས། ས་ཁྱོན།  km² མི་འབོར།

ཨནདྲ། པྲདེཤ ཧེདྲ་བཱད 275,045 75,727,541

ཨ་རུ་ན་ཅཱལ། པྲདེཤ ཨི་ཊ་ན་གར། 83,743 1,091,117

ཨ་སཱམ། ཌིས་པུར། 78,438 26,638,407
བི་ཧར། པཊ་ན། 99,199 82,878,796
ཆཱཏྶི་གྷར། རཱཡེ་པུར། 135,237 20,795,956
གོ་བ། པ་ཎ་ཇི། 3,702 1,343,998
གུཇ་རཱཏ། གཱན་དྷཱི་ན་གར། 196,024 50,596,992
ཧ་རི་ཡ་ན། ཅནྜི་གར། 44,212 21,082,989
ཧི་མཱ་ཅལ་པྲདེཤ སིམ་ལ། 55,673 6,077,248
ཇམ་མུ་དང་ཀསྨིར། ཤྲི་ན་གར། 100,569 10,069,917
ཇར་ཁན་ཌ྄ རན་ཅི། 74,677 26,909,428
ཀཱརནཱ་ཊཀ བེངྒ་ལོར། 191,791 52,733,958

ཀེར་ལ། ཏིརུ་ཝ་ནྲན་ཐ་པུ་རམ། 38,864 31,838,619

མ་དྱཱ། པྲ་དེཤ བྷོ་པཱལ། 308,209 60,385,118
མ་ཧཱ་རཱཥྲ་ཏྲ། མུམ་བཻ། 307,713 96,752,247
མ་ཎི་པུར། ཨིམ་ཕཱལ། 22,327 2,388,634
མེ་གྷཱ་ལ་ཡ། ཤི་ལོང་། 22,429 2,306,069
མི་ཛོ་རམ། ཨཡི་ཛི་ཝལ། 21,081 891,058

ནཱ་གཱ་ལནྜ། ཀོ་ཧི་མ། 16,579 1,988,636
ཨོ་རི་ས། བུབ་ནེ་ཤི་ཝར། 155,782 36,706,920
པན་ཇཱབ། ཅནྜི་གར། 50,362 24,289,296
རཱ་ཇ་སྠཱན། ཇེཡ་པུར། 342,239 56,473,122
འབྲས་ལྗོངས། (སི་ཀིམ།) སྒང་ཏོག 7,096 540,493
ཏ་མིལ་ནཱཌུ། ཅི་ཎཡེ། 130,058 62,110,839

ཏྲི་པུ་ར། ཨ་གར་ཏ་ལ། 10,486 3,191,168

ཨུཏྟ་རཱན་ཅལ དེ་ར་དཱུན། 63,157 8,479,562

ཨུ་ཏྟར་པྲདེཤ ལག་ནོ། 231,256 166,052,859

ནུབ་བངྒལ། ཀ་ལི་ཀ་ཏ། 88,752 80,221,171

ཨནྡ་མན་དང་ནི་ཀོ་བར་གླིང་ཕྲན། པོརྚ་བིལེར། 8,249 356,265

ཅན་ཌི་གར། ཅནྜི་གར། 114 900,914
དཱ་དྲ་དང་ན་གར་ཧ་ཝེལི། སིལ་ཝ་ས། 491 153,000

དྷ་མན་དང་དིའུ། དྷ་མན། 112 158,059
དིལླི། དིལླི། 1,483 13,782,976

ལཀྵ་དྭིབ། ཀར་ཝཱར་ཏི། 32 60,595
པོན་ཌི་ཅ་རི། པོན་ཌི་ཅ་རི། 492 973,829
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ས་ཁམས་ཆགས་ཚུལ། 

      རྒྱ་གར་ནི་རི་བོ་དང་མཐོ་སྒང་། གཤོངས་ས། བདེ་ཐང་། མཚོ་ཁ། 

གླིང་ཕྲན་སོགས་ས་དབྱིབས་དུ་མས་གྲུབ་ཡོད་པ་ལས། ཧི་མ་ལ་ཡ་དང་། 

གངྒཱའི་བདེ་ཐང་། ཌེཀྐན་མཐོ་སྒང་བཅས་དབྱེ་བགོད་གསུམ་དུའང་ཕྱེ་ཆོག་

པ་ཡིན། དེ་ལས་ཧི་མ་ལ་ཡ་ཞེས་པ་ནི་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་དང་བོད་སྐད་དུ་

རི་བོ་གངས་ཅན་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན། རི་བོ་འདི་ནི་འཛམ་གླིང་གི་རི་བོ་མཐོ་

ཤོས་དང་རི་རྒྱུད་རིང་ཤོས་ཤིག་ཡིན། ཧི་མ་ལ་ཡ་ནི་ཧི་མ་དི་རི་དང་། ཧི་

མ་ཅལ། ཤི་ཝ་ལི་བཅས་རི་རྒྱུད་གསུམ་གྱིས་གྲུབ། 

 རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་བདེ་ཐང་ནི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་

ཆགས་ཡོད། གངྒཱ་དང་ཧིན་དྷུ་གཙང་པོ།(སེང་གེ་ཁ་འབབ) བྲ་མཧཱ་པུཏྲ་(རྟ་

མཆོག་ཁ་འབབ་)བཅས་དང་དེ་དག་གི་ཆུ་ལག་གིས་བྱེ་འདམ་རིམ་གསོག་

གིས་བདེ་ཐང་དེ་ཆགས་པ་ཡིན། བདེ་ཐང་འདི་རྒྱ་ཆེ་ལ་ངོས་སྙོམས་པ་མ་

ཟད། ས་གཤིས་གཤིན་པོ་ཡོད་ལ་ཞིང་ལས་ཐོན་སྐྱེད་བཟང་བས། ས་ཁུལ་

འདིར་མི་ཚོགས་ཀྱང་མང་པོ་འདུས་སྡོད་བྱས་ཡོད། 

 རྒྱ་གར་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་རྒྱ་གར་བྱེ་ཐང་ཆེན་མོའམ་ཐཱར་བྱེ་

ཐང་ (Great Indian desert) ཆགས་ཡོད། ཁུལ་དེར་སྐམ་ཤས་དང་ཚ་

དྲོད་ཆེ་བས་རྩི་ཤིང་ཉུང་ངུ་ལས་སྐྱེ་ཐུབ་ཀྱི་མེད།

 རྒྱ་གར་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཕྱེད་གླིང་མཐོ་སྒང་(Peninsular pla-

teau) ཡོད། དེའི་དབྱིབས་ཟུར་གསུམ་ཡིན་པས་ས་དབྱིབས་གཞན་དང་

མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་མཐོང་ཐུབ། ཁུལ་འདིར་ཨ་རཱ་ཝ་ལི་རི་(Ar-

avali hill) དང་། ཝིན་དི་ཡཱ་ (Vindhyas) དང་སཱ་ཏེ་པུ་ར་ (Satpu-

ras) སོགས་ཀྱི་རི་རྒྱུད། ནརྨ་དཱ་ (Narmada) དང་ཏཱ་པི་ (Tapi) གཙང་

པོ་སོགས་ཆགས་ཡོད་ཅིང་། གཙང་པོ་འདི་དག་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་བཞུར་

ནས་ཨ་རབ་རྒྱ་མཚོའི་ནང་འབབ་ཀྱི་ཡོད། 

 བྱང་རི་ (Western Ghats) སཱ་ཡ་དི་རིའི་རི་རྒྱུད་ཀྱིས་བྱང་གི་

ས་མཚམས་བྱེད་པ་དང་། ཤར་རིའི་ (Eastern Ghats) རི་རྒྱུད་ཀྱིས་

ཤར་གྱི་ས་མཚམས་མཚོན་པར་བྱེད། རི་རྒྱུད་འདི་གཉིས་ཀྱི་འདབས་སུ་

མཚོ་ཁའི་བདེ་ཐང་ (Coastal Plain) ཆགས་ཡོད་ཅིང་། ཁུལ་འདིར་རྡོ་

སོལ་དང་ལྕགས་རིགས་སོགས་གཏེར་ཁའི་ཐོན་ཁུངས་ལེགས་པོ་ཡོད། 

 མ་ཧཱ་ན་དི་དང་། (Mahanadi) གོ་དཱ་ཝ་རཱི། (Godavari) 

དཔེ་རིས། 7.4: འཁོར་སྐར་གྱིས་བླངས་པའི་རྒྱ་
གར་གྱི་ས་དབྱིབས་བརྙན་པར།

དཔེ་རིས། 7.6: ཀསྨིར་དུ་ཡོད་པའི་དྷལ་མཚེའུ།

དཔེ་རིས། 7.5: རི་བོ་ཇོ་མོ་གླང་མ།

དཔེ་རིས། 7.7: ཏཱ་ཅི་བང་སོ།
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ཀྲྀཥྞཱ། (Krishna) ཀཱ་ཝེ་རཱི་ (Kaveri) གཙང་པོ་སོགས་ནི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་བཞུར་ནས་མཐར་བངྒལ་མཚོ་ཁུག་ཏུ་

འབབ་ཀྱི་ཡོད། སྐམ་ས་ཆེན་མོ་ཕུད་ད་དུང་རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་གླིང་ཕྲན་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། ཨ་རབ་རྒྱ་མཚོའི་

ངོགས་སུ་ལཀྵ་དཱིབ་གླིང་ཕྲན་ (Lakshadweep Islands) དང་། བངྒལ་མཚོ་ཁུག་ཏུ་ཨནྜ་མཱན་དང་ནི་ཀོ་བཱར་ (An-

daman and Nicobar Islands) གླིང་ཕྲན་ཆགས་ཡོད། 

དཔེ་རིས། 7.8: དཔེ་མཚོན་ས་ཁྲ་---རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཁམས་ཆགས་ཚུལ།

ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད།

བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་བདེ་ཐང་། 

ཕྱེད་གླིང་མཐོ་སྒང་།

མཚོ་ཁའི་བདེ་ཐང་།

གླིང་ཕྲན།

མཚོན་རྟགས།

རྒྱ་གར།

ས་ཁམས་ཆགས་ཚུལ།
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 ང་ཚོའི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་རྩྭ་དང་རྩི་ཤིང་སྣ་ཚོགས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད། དཔེར་ན་ཨམ་སྡོང་དང་། ཐང་ཤིང་སོགས་སྡོང་

པོ་རིང་བའི་རྩི་ཤིང་གི་རིགས་ཕུད། ད་དུང་བ་ལུ་དང་ཚེར་ཤིང་སོགས་ཤིང་ཕྲན་དང་ལྡུམ་བུའི་རིགས་ཀྱང་སྣ་ཚོགས་

ཡོད། མིའི་རྩོལ་བ་དང་རོགས་རམ་ལ་མ་བརྟེན་པར་རང་བཞིན་དུ་སྐྱེས་པའི་རྩྭ་དང་རྩི་ཤིང་དེ་དག་ལ་རང་བྱུང་སྐྱེ་དངོས་

ཞེས་ཟེར། ས་བབ་དང་། གནམ་གཤིས། ཆར་ཆུ་འབབ་ཚད་སོགས་མི་འདྲ་བར་བརྟེན་ནས་རང་བྱུང་སྐྱེ་དངོས་སྣ་

ཚོགས་བྱུང་བ་ཡིན། རྒྱ་གར་ལ་རྩྭ་དང་རྩི་ཤིང་སྣ་ཚོགས་ཡོད་ཀྱང་། དེ་དག་རྩ་བའི་རིགས་ལྔར་དབྱེ་བ་སྟེ། ཚ་ཁུལ་གྱི་

རྒྱུན་ལྗང་ནགས་ཚལ་(Tropical evergreen forest) དང་། ཚ་ཁུལ་གྱི་ལོ་མ་དུས་སུ་ལྷུང་བའི་ནགས་ཚལ། (Tropi-

cal deciduous forest) ཚེར་ཤིང་།(Thorny bushes) རི་ཤིང་། (Mountain vegetation) མཚོ་ཁའི་ཆུ་ཤིང་ 

(Mangrove forest) བཅས་སོ།། 

 ནགས་ཚལ་ནི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་མང་པོ་འཚོ་གནས་བྱེད་ས་ཡིན། མིས་བདག་ཏུ་མ་བཟུང་བའི་སྲོག་ཆགས་

ལ་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཟེར། རྒྱ་གར་ལ་ལྟོ་འགྲོའ་ིསྲོག་ཆགས་(Reptiles)དང་། ས་ཆུ་གཉིས་སྡོད་ཀྱི་སྲོག་ཆགས། 

(Amphibians) འོ་འཐུང་སྲོག་ཆགས། (Mammals) བྱ་རིགས། འབུ་སྲིན་སོགས་སྲོག་ཆགས་རིགས་སྣ་ཚོགས་

ཡོད། ཤིང་ནགས་གང་བྱུང་དུ་གཅོད་འབྲེག་དང་། རྨ་བྱ་དང་ཁྲུང་ཁྲུང་སོགས་བྱ་རིགས་དང་། སྟག་དང་། གཟིག གླང་ཆེན་

སོགས་རྩ་ཆེའི་སྲོག་ཆགས་རིགས་རྔོན་རྒྱག་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ལ་བརྟེན། དེང་སྐབས་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་མང་པོ་ཞིག་

རྩ་སྟོང་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་འཕྲད་ཀྱིན་ཡོད།  

སྦྲང་རྩི།

ཤིང་ཏོག

སྦྱར་རྩི།

སྲོག་ཆགས་གནས་ས།

ཤིང་ཆ།

འགྱིགནང་ཆས།

ས་བཅུད་ཉར་ཚགས།

རྩེད་ཆས།

བུད་ཤིང་།

གཟན་རྩྭ།

སྡོད་ཁང་།

སྨན།

འཚོ་རླུང་།ནགས་ཚལ་ལ་སྤྱོད་མཁོ་གང་དག་ཡོད་དམ།

 རྩ་སྟོང་འགྲོ་ཉེན་ཆེ་བའི་སྲོག་ཆགས་དེ་དག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་ཆེད་གཅན་གཟན་ཁང་དང་། གླིང་ག་སོགས་བཟོ་སྐྲུན་གང་འཚམ་བྱས་

ཡོད་ནའང་། རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་རྣམས་རྩ་སྟོང་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁ་མུ་མཐུད་གནས་ཡོད། དེས་ན་ང་ཚོས་སྲོག་ཆགས་དེ་དག་གི་ཐོན་སྐྱེད་

པགས་པ་དང་རྒྱན་ཆ་སོགས་བེད་སྤྱོད་མི་བྱེད་པར་བརྩོན་པ་བྱ་དགོས། 

རང་བྱུང་སྐྱེ་དངོས་དང་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས།
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༡.       རྒྱ་གར་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་མངའ་ཁོངས་ཇི་ལྟར་དབྱེ་ཡོད་དམ།

༢. རྒྱ་གར་གྱི་སྐམ་ས་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཇི་ཡོད་དང་དེ་དག་གི་མིང་བྲིས།

༣. ཨ་རབ་རྒྱ་མཚོའི་ནང་འབབ་པའི་རྒྱ་གར་གྱི་གཙང་པོ་གཉིས་ཀྱི་མིང་བྲིས། 

༤. རྒྱ་གར་ལ་མངའ་སྡེ་དང་ཐད་སྐྱོང་ས་ཁུལ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ།

༥. བྱང་ཕྱོགས་བདེ་ཐང་ཁུལ་དུ་མི་ཚོགས་སྟུག་པོ་ཡོད་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ། 

༦. ཨ་རབ་རྒྱ་མཚོའི་ངོགས་སུ་ཆགས་པའི་རྒྱ་གར་གྱི་གླིང་ཕྲན་དེའི་མིང་ལ་ཅི་ཟེར།

༡. ཐཱར་བྱེ་ཐང་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་...............................................སུ་ཆགས་ཡོད།

 ཀ) ལྷོ་ཕྱོགས།  ཁ) ནུབ་ཕྱོགས།  ག) ཤར་ཕྱོགས། 

༢. རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཆའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་མ་ས་ཡ་...........................ཡོད།

 ཀ) 2.38         ཁ)   2.5         ག) 3.28

༣. རྒྱ་གར་ནི་......................................གླིང་ཆེན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་རེད།

 ཀ) ཡུ་རོབ།   ཁ) ཨེ་ཤི་ཡ།    ག) ཨསྟྲེ་ལི་ཡ།

༤. རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་ཆུང་ཤོས་ཀྱི་མིང་ལ..........................................ཟེར།

          ཀ) ཧི་མ་ཅཱལ།    ཁ) འབྲས་ལྗོངས།  ག) གོ་བ།

༥. རྒྱ་གར་གྱི་ལྷོ་བྱང་ས་མཚམས་གཉིས་ཀྱི་དབར་རྒྱང་ཐག་ཀི་ལོ་མི་ཊར....................ཡོད།

 ཀ) 2933         ཁ)   3214         ག) 2300

༦. རྒྱ་གར་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་བྱེ་ཐང་དེའི་མིང་ལ་....................................ཟེར།

         ཀ) ཐཱར་བྱེ་ཐང་།          ཁ) ས་ཧཱ་ར་བྱེ་ཐང་།       ག) ཌེཀྐན་བྱེ་ཐང་།         

༧. ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་གར་ལ་ཐད་སྐྱོང་ས་ཁུལ་...............................ཡོད།

 ཀ) 28        ཁ) 35         ག) 7

༨. མི་འབོར་མང་ཤོས་ཀྱི་མངའ་སྡེ་ནི་.............................................ཡིན།

 ཀ) ཨུཏྟར་པྲདེཤ      ཁ) བངྒལ།        ག) རཱ་ཇ་སྠཱན།

གཉིས་པ། འོས་མཚམས་ཀྱི་ལན་འདེམས་དགོས།

སྦྱོང་ཚན།

དང་པོ།  གཤམ་གྱི་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་གནད་བསྡུས་རེ་བྲིས།
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༡. རྒྱ་གར་གྱི་སྐམ་ས་ཆེན་མོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཇི་ཡོད་ངོས་འཛིན་བྱ་དགོས།

༢. རྒྱ་གར་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་མངའ་ཁོངས་ཇི་ལྟར་དབྱེ་ཡོད་དམ།

༣. བངྒལ་མཚོ་ཁུག་ཏུ་འབབ་པའི་གཙང་པོ་བཞི་ཡི་མིང་བྲིས།

༤. རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

༡. སའི་གོ་ལའི་འཕྲེད་ཐིག་དང་གཞུང་ཐིག་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཁྲ་འཚོལ་ཐུབ་པ་གྱིས་དང་། 

༢. རྒྱ་མིས་བོད་བཙན་བཟུང་མ་བྱས་གོང་བོད་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ས་མཚམས་གནས་སྟངས་ཅི་འདྲ་ཡོད་པའི་སྐོར་འཛིན་  

 གྲྭའི་ནང་གྲོས་སྡུར་བྱ་དགོས། 

༣. རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་ཁག་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་མངའ་སྡེ་སོ་སོའ་ིམིང་གཤམ་འཁོད་ས་ཁྲའི་ནང་འགོད་དགོས། 

བོད།

འབྲུག
བལ་ཡུལ།

པཀི་སྟཱན།

འབར་མ།བངྒ་ལ་

དྷེཤ

ཨཧྥ་ག་ནི་སྟཱན།

རྒྱ་གར་རྒྱ་མཚོ།

བངྒལ་མཚོ་ཁུག

  བྱེད་སྒོ

བསྐྱར་སྦྱོང་།


