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༄༅།།   ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལྷན་ཁང་མ་ལག་

དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་དྱི་བར་ལན་འདབེས་དང་ 
ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་བཅས་ཀྱི་ཐགོ་བསྐྱར་དུ་དྱི་བ་དང་འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་ཁག། 

 
༡། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་གྱི་ལས་བྱེད་སརོ་ལ་དྱི་བ་

ཁག་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུར། དང་པོ།  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ད་ལྟ་ཁོན་བསོམས་སྱི་ཞུ་ལས་བྱེད་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དང་། ལས་བྱེད་
ཞབས་ལ་ོ ༢༥ བརྒལ་བ་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚདོ་ཡདོ་པ་དང་། ཞབས་ལ་ོ ༥ ཟྱིན་མདེ་པ་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚདོ་ཡོད། གཉྱིས་པ། འདས་པའྱི་
ལ་ོདགུའྱི་ནང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཁོངས་བགེས་ཡོལ་ཕེབས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ད་ོབདག་གྱི་ཞུས་དོན་བཞྱིན་རྩ་
དགོངས་ཞུ་མཁན་ལོ་སོ་སོར་ག་ཚོད་རེ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། རྒྱུ་རེན་སྣ་ཚོགས་འོག་ཉེས་སྐྱོན་ར་འཕོད་བྱུང་སེ་གནས་སྤར་
བཀག་བསྐྱྱིལ་དང་། གནས་རྱིམ་ཕབ་པ།།བགསེ་ཡལོ་སྔ་བསྣུར།།རྩ་དགངོས་སྤྲད་པ། གནས་དབྱུང་བཏང་བ་སོགས་གངས་ག་
ཚདོ་བྱུང་ཡོད་པ་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། གསུམ་པ།  ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་ཁདོ། ཆདོ་གན་དང་རང་ཁངོས། 
དམྱིགས་བསལ། དམྱིགས་བཀར། ཟུར་འཇོག འཕལ་སེལ། ཞབས་གཡར་སོགས་གཞུང་ཞབས་འདེམས་བས་ོལྷན་ཁང་
བརྒྱུད་བས་ོབཞག་གནང་པ་མ་ཡྱིན་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། བཞྱི་པ།  གཞུང་ཞབས་འདེམས་བས་ོལྷན་ཁང་
གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་། "ལ་ོགཉྱིས་རའེྱི་མཚམས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་འབོར་ཉམས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་ར་ེབཙུགས་ཏ་ེལས་ཁུངས་
མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བྱེད་ས་མྱིག་གསར་གཏོད་དང་ཕྱིར་བསྡུ། བར་ེབསྒྱུར་བཅས་གང་དགོས་བྱ་རྒྱུ་དང་།" ཞེས་
གསལ་བ་ལྟར། བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་བཞྱི་དང་བཅ་ོལྔས་ལས་འབོར་ཉམས་ཞྱིབ་ཐེངས་ཅྱི་ཙམ་གནང་ཡོད་པ་དང་། ལས་
བྱདེ་ས་མྱིག་གསར་གཏོད་དང་ཕྱིར་བསྡུ། བར་ེབསྒྱུར་སོགས་ཅྱི་ཙམ་གནང་ཡོད་པ། ད་ེདག་དགསོ་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་དག་འོག་
གནང་བ་བཅས་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ།། 

 
༢། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛནི་སྐྱོང་འགོ་གྱི་ལས་བྱདེ་སརོ་ལ་དྱི་བ་ཁག་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུར། དང་པ།ོ  

ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འོག་དྲུང་འཕར་དང་དྲུང་ཆེའྱི་ས་མྱིག་ག་ཚདོ་ཡོད་པ་དང་། ས་མྱིག་ད་ེདག་ཐོག་ལས་བྱེད་ག་ཚདོ་
ཅྱིག་བས་ོབཞག་གནང་ཐུབ་ཡོད་དམ། གཉྱིས་པ། ད་ཡོད་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲུང་འཕར་དང་། དྲུང་ཆ་ེད་ེདག་གྱི་ཤེས་
ཡོན་ཕག་འཁརེ་གྱི་གནས་ཚད་གང་ཡྱིན་པ་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་ལས་ཀའྱི་ཉམས་མོང་ངམ་
ཞབས་ལ་ོག་ཚདོ་ཟྱིན་ཡོད་པ་བཅས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། གསུམ་པ། ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱངོ་འགོ་ལས་
བྱེད་རྒན་པ་དང་ཕག་ལས་ལོ་མང་གནང་མོང་བའྱི་ཉམས་མོང་ཅན་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དང་
བླངས་ཞབས་ཞུ་བ་དང་། དམྱིགས་བསལ། འཕལ་སེལ། ཆོད་གན་སོགས་གཞུང་ཞབས་འདེམས་བས་ོལྷན་ཁང་གྱིས་བས་ོ
བཞག་གནང་བ་མ་ཡྱིན་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་དེས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕལ་ཕུགས་ལས་དོན་ཐོག་གནོད་སྐྱོན་དང་།  
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ལྷག་པར་དུ་མ་འོངས་པར་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དན་ཤེས་ Institute of memory བརྟན་པ་ོཉར་ཐུབ་མྱིན་ཐོག་དཀའ་
ངལ་འཕད་གཞྱི་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ།། 

 
༣། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཕྱི་དྱིལ་བརྙན་འཕྱིན་ཚན་པའྱི་ལས་དོན་ཐོག་དྱི་བ་ཁག་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུར། 

དང་པོ།  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བརྙན་འཕྱིན་(TIBET TV)ལས་རྟགས་འོག་བོད་སད་དང་དབྱྱིན་སད། རྒྱ་སད། ཧྱིན་
སད་ལས་གཞན། ཉྱི་ཧོང་སད་དང་བལ་ཡུལ་སད་སོགས་སད་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་གནས་ཚུལ་རྒྱང་སྱིང་གཏོང་བཞྱིན་
ཡོད་པ་སྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་དེའྱི་ལས་གཞྱི་བང་བསགས་སངས་ག་འད་ཡྱིན་པ་དང་། བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཕུད་པའྱི་གསར་འགྱུར་སན་སོན་པ་ད་ེདག་བས་ོབཞག་དང་། འགན་དབང་། ཕོགས་ཐོབ་སོགས་
ག་འད་ཡོད་པ་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། གཉྱིས་པ།  སད་ཡྱིག་ཁ་ཤས་ནང་གསར་འགྱུར་རྒྱང་སྱིང་གནང་བཞྱིན་
པའྱི་སད་ཡྱིག་དང་ཚིག ་སོར།  གནས་ཚུལ་དག་མྱིན ་སོགས་ཀྱི་ཐད་སྱི་ཚོགས་ནང་གེང ་སོང ་ཡོང ་གྱི་འདུག་
སབས། ཚོད་ལྟ་དང་སོང་བརྡར་ཉམས་གསོག་བྱེད་ས་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་པར།  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་
འབེལ་གསར་འགྱུར་རྱིགས་ཧ་ཅང་བརྟན་པོ་དང་གསལ་དག་བདེན་གསུམ་ཡོང་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བར་
སོང་། སད་ཡྱིག་འད་མྱིན་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་རྱིགས་ཕབ་སྒྱུར་དང་ཞུ་དག རྩོམ་སྱིག་སོགས་གནང་ཕོགས་ག་
འད་ཡྱིན་པ་དང་།  གསར་འགྱུར་སན་སོན་པ་དེ་དག་ལའང་གསར་འགྱུར་རྒྱང་སྱིང་གྱི་ཤེས་ཚད་དང་།  སོང་
བརྡར་སོགས་གང་འད་ཡོད་པ་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། གསུམ་པ།  སད་རྱིགས་མང་པོའ་ིནང་གསར་འགྱུར་རྒྱང་སྱིང་
གནང་པ་ཧ་ཅང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ཡང་། ལས་དོན་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་ "མགོ་འཛུགས་རྒྱུ་ས་ཞྱིང་། མཇུག་སྐྱོང་རྒྱུ་
དཀའ།"  ཞེས་པའྱི་དཔ་ེལྟར། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྱིལ་བསགས་ལས་དོན་རྱིགས་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པ་ོབོད་དོན་བདེན་
མཐའ་མ་གསལ་བར་དང་། མ་མཐར་ཡང་ལོ་ ༡༠ ནས་ ༢༠ ལ་རྒྱུན་མཐུད་ཐུབ་པའྱི་གདེང་ཚོད་དང་ག་སྱིག་ངེས་པར་དུ་
དགོས་པར་སོང་། གོང་གསལ་སད་ཡྱིག་ཁག་ནང་གསར་འགྱུར་རྒྱང་སྱིང་ལས་གཞྱི་མཇུག་སྐྱོང་ཐུབ་ཐབས་སུ་འཆར་གཞྱི་
དང་ག་སྱིག་གང་འད་ཡདོ་དམ།། 

 
༤། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ལས་བྱདེ་ ༡༨ སོར་ལ་དྱི་བ་ཁག་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུར། དང་

པོ།  ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་སབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས ་
ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་སེང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་ལས་བྱེད་ ༡༨ ལས་མ་མང་བ་ཞྱིག་ཐད་
བསོ་བྱེད་ཆོག་པའྱི་ཐག་གཅོད་གནང་ཡོད་པ་ལྟར།  ད་བར་དམྱིགས་བསལ་ལས་བྱེད་ག་ཚོད་བསོ་བཞག་གནང་
ཟྱིན་པ་དང་། དམྱིགས་བསལ་ལས་བྱེད་དེ་དག་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་དང་། ལས་འགན་དང་གནས་རྱིམ། ཕོགས་ཐོབ། 
ཁེ་ཕན་གཞན་གང་དག་བསྐྲུན་ཡོད ་པ ་བཅས་གསལ་བཤད་ཡོང ་བ།  གཉྱིས་པ། །སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནང ་
དམྱིགས་བསལ་ལས་བྱེད་ ༡༨ ཐད་བསོ་ཆོག་པའྱི་ཐག་གཅོད་གནང་སབས།  ལས་བྱེད་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་
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གྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་གནང་སེ།  "དམྱིགས་བསལ་དགོས་གལ་བྱུང་ཚེ་འབེལ་ཡོད་བཀའ་བློན་ལས་ཁུངས་
སོ་སོའ་ིའཆར་འབུལ་ལྟར་བཀའ་ཤག་ནས་ལས་བྱེད་ས་མྱིག་རྩ་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་  ༣ མམ། ལས་བྱེད་མྱི་གངས་ 
༡༨ ལས་མ་མང་བ་ལོ་དུས་རྒྱས་བཅད་ཐོག་བཀའ་ཤག་སབས་སོ་སོའ ་ིལས་ཡུན་རྱིང་ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་
དང་གོ་བསྡུར་གྱིས་ཐད་བསོ་ཆོག་རྒྱུ།" ཞེས་འཁོད་ཡོད་པ་ལྟར། དམྱིགས་བསལ་ལས་བྱེད་དེ་དག་བསོ་བཞག་
སབས་ལས་བྱེད ་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་ལ་གོ་བསྡུར་དང ་འདེམས་ལྷན་ནས་མོས ་མཐུན་གནང་ཡོད ་མེད །  
གསུམ་པ།  ལས་བྱེད་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ནང་།  "དམྱིགས་བསལ་ལས་བྱེད་དེ་
རྱིགས་བཀའ་ཤག་སབས་སོ་སོའ་ིལས་ཡུན་འཁྱུར་རེས་ཟླ་གསུམ་ནང་ཚུན་ལས་མཚམས་འཇོག་དགོས།" ཞེས་
འཁོད་ཡོད་པ་ལྟར། ད་སྔ་བསོས་ཟྱིན་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་ལས་བྱེད་དེ་དག་གྱི་དུས་ཡུན་ག་དུས་གཙང་གྱི་ཡོད་
པ་དང་། དམྱིགས་བསལ་ལས་བྱེད་དེ་དག་གྱིས་ལས་མཚམས་བཞག་རེས།  ཆུ་བཞུར་རུང་ཟམ་པ་སོད་དགོས། 
ཞེས་པའྱི་དཔེ་ལྟར། དམྱིགས་བསལ་ལས་བྱེད་དེ་དག་གྱི་ལས་དོན་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གནང་དགོས་རྱིགས་
ཐོག་བཀའ་ཤག་ལ་དགོངས་བཞེས་དང་ག་སྱིག་གང་འད་ཡོད་དམ། ། 

 
༥། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་འདུ་རྱིམ་པའྱི་སོར་ལ་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་བཞྱི་དང་

བཅ་ོལྔ་པས་སྣ་ེའཁྱིད་ད་ེད་བར་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚགོས་འདུ་ཐེངས་ཅྱི་ཙམ་ཚགོས་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་འདུ་ར་ེརེར་འག་ོསོང་
ཁོན་བསོམས་ག་ཚོད་ཕྱིན་ཡོད་པ། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་འདུ་རྱིམ་པའྱི་ནང་བོད་པའྱི་རྩ་དོན་འཐབ་རྩོད་ཐོག་ཁ་ཡོད་ལག་
ཡོད་ཀྱིས་ཕན་པའྱི་དགངོས་འཆར་གསར་པ་ ༡༠ གང་དག་བྱུང་ཡདོ་པར་ངསོ་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་དམ།། 

 
༦།  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ་་་ ༢༠༢༠ ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པ་།ཤོག་གངས་ ༡༡ 

པའྱི་ནང་། ༥ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༢༢ ནས་ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༣༠  བར་ཉྱིན་གངས་ ༣༩ རྱིང་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་
རྩའྱི་འགན་འཛིན་དང་སྱི་ཁབ་འཆར་འགོད་པ་གཉྱིས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་གཞྱིར་མ་རྩ་ཐབས་
འཚོལ་དང་མཁ་ོབསྒྲུབ་ཆེད་ཨ་རྱི་དང་ཀ་ེན་ཊ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དུ་བསོར་བསྐྱདོ་ཞུས། ཞེས་གསལ་བ་དང་། ད་ེའོག་ཤོག་གངས་ 
༡༢ པར། ༡༠ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༡༥ ནས་ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༢  བར་ཉྱིན་གངས་ ༡༨ རྱིང་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་
རྩའྱི་འགན་འཛིན་དང་སྱི་ཁབ་འཆར་འགོད་པ་གཉྱིས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་གཞྱིར་མ་རྩ་མཁོ་
བསྒྲུབ་དང་བསྡུ་རུབ་ཆེད་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅྱིག་ནང་བསོར་བསྐྱོད་ཞུས། ཞེས་གསལ་ཐད། སྱི་ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་ཐེབས་རྩའྱི་འགན་འཛིན་དང་སྱི་ཁབ་འཆར་འགོད་པ་གཉྱིས་ཨ་རྱི་དང་ཁེ་ན་ཌ། ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅྱིག་བཅས་སུ་
སོར་སྐྱོད་གནང་སེ། གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་གཞྱིར་མ་རྩ་ག་ཚོད་ཐབས་འཚོལ་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་
དང་། མ་དངུལ་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་སམ་གངས་ལངོས་དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་དངོས་
སུ་འབྱརོ་ཡདོ་མདེ། གལ་སྱིད་འབྱརོ་མདེ་ན་འགོག་རནེ་ཅྱི་འཕད་དང་། མ་འོངས་པར་ག་དུས་འབྱརོ་ཐུབ་པར་ཚདོ་དཔག་བྱདེ་
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ཀྱི་ཡོད་དམ། ཞེས་ནང་གསེས་དྱི་བ་ ༤ ཕུལ་བར་དྱི་བ་དང་པོའ་ིལན་མ་གཏོགས། དྱི་བ་གཞན་ ༣ ལ་ལན་མྱི་འདུག་སབས་
བསྐྱར་དུ་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའྱི་འགན་འཛིན་དང་སྱི་ཁབ་འཆར་འགོད་པ་གཉྱིས་ཨ་རྱི་དང་ཀ་ེན་ཊ།།
ཡུ་རོབ་ཁུལ་བཅས་སུ་སོར་སྐྱདོ་གནང་སེ། གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་མ་རྩ་ཐབས་འཚོལ་དང་མཁ་ོབསྒྲུབ་
གནང་བའྱི་དངུལ་འབོར་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་སམ་གངས་ལངོས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་
ལ་དངོས་སུ་འབྱོར་ཡོད་དམ། གལ་སྱིད་འབྱོར་མེད་ཚེ་འགོག་རེན་ཅྱི་འཕད། མ་འོངས་པར་ག་དུས་འབྱོར་ཐུབ་པར་ཚོད་
དཔག་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་བཅས་གསལ་བཤད་ཁ་གསལ་ཡོང་བ།། 

 
༧།  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ་་་ ༢༠༢༠ ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་

ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ཨང་ ༡ པོར་འཕོས་དོན་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའྱི་འགན་
འཛིན་དང་སྱི་ཁབ་འཆར་འགོད་པ་གཉྱིས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་གཞྱིར་མ་རྩ་ཐབས་འཚོལ་ཆེད ་
ཨ་རྱི་དང་ཁ་ེན་ཌ། ཡུ་རབོ་བཅས་སུ་སོར་སྐྱོད་གནང་ས་ེམ་རྩ་ཧྱིན་སོར་ ༥༠.༠༣༩.༠༠༠་༠༠ བྱུང་ཡདོ་ཚུལ་དྱིས་ལན་ཕེབས་
ཐད། དང་པ།ོ  གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐད། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་མ་དངུལ་མཁ་ོསྒྲུབ་
བྱདེ་སབས། དངུལ་གཏོང་མཁན་དང་། དངུལ་ལེན་མཁན་གཉྱིས་ཀྱིས་ས་ོསོའ་ིགནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཁྱིམས་མཐུན་ཇྱི་ལྟར་
བཟ་ོབཞྱིན་ཡོད། གཉྱིས་པ།  མ་རྩ་འཛུགས་མཁན་ལ་མ་རྩ་ཕྱིར་སོག་གྱི་དུས་བཅད་དང་། ཁ་ེའབབ་ཇྱི་ལྟར་བག་ོའགེམ་བྱེད་
འཆར་ཡོད། གསུམ་པ།  ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གྱི་བོད་རྱིགས་མ་འཛུགས་བྱེད་མཁན་ཚོའྱི་མ་དངུལ་ཡོངས་རོགས་གངས་ལོངས་
དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱིས་རྒྱལ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གྱི་ཚངོ་པ་ཚརོ་རགོས་སྐྱརོ་གྱི་མྱིང་ཐགོ་ནས་སྐྱདེ་ཆུང་དང་སྐྱེད་
མེད་བཏང་པ་ཡྱིན་ན། ནམ་ཞྱིག་ཚོང་པར་གོང་གུད་ཕོགས་པ་དང་མ་དངུལ་ཕྱིར་སོག་མ་ཐུབ་པ། ཡང་ན་ཛ་དག་གྱི་གནས་
ཚུལ་གང་རུང་བྱུང་སེ་གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་མ་རྩར་གོང་གུད་ཕོག་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན། མ་རྩ་
འཛུགས་མཁན་དག་ལ་གུན་གསབ་ཇྱི་ལྟར་སྤྲོད་འཆར་ཡོད་པ་དང་། གནས་ཚུལ་ད་ེརྱིགས་མྱི་འབྱུང་ཐབས་སུ་ཉེན་འགོག་གྱི་
འཆར་གཞྱི་གང་འད་སྱིག་ཡོད།། 

 
༨། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ་་་ ༢༠༢༠ ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་

ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ཨང་ ༡༠ པར་འཕོས་དོན་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། འདས་ལོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐེབས་རྩའྱི་འགན་འཛིན་དང་སྱི་ཁབ་འཆར་འགོད་པ་གཉྱིས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་གཞྱིར་མ་རྩ་
ཐབས་འཚོལ་ཆེད་ཨ་རྱི་དང་ཁ་ེན་ཌ་ཡུ་རོབ་ཁུལ་བཅས་སུ་སོར་སྐྱདོ་གནང་སེ། ཁོན་མ་བཙུགས་ཧྱིན་སོར་ ༥༠.༠༣༩.༠༠༠་
༠༠ བྱུང་ཡོད་སོར་རེའུ་མྱིག་ནང་འཁོད་པའྱི་འོག གོང་གསལ་ཐོག་ད་ེསྔ་གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གསར་
འཛུགས་སབས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འབེལ་ལྟར་ཨྱིན་ཡུལ་དང་། ཉྱི་ཧོང་། ཐ་ེཝན་དོན་ཁང་གསུམ་ནས་ཧྱིན་སོར་
བྱ་ེབ་གཉྱིས་དང་ཕདེ་ཙམ་མ་བཙུགས་གནང་ཡདོ། ཅེས་གསལ་ཐད། ཨྱིན་ཡུལ་དང་ཉྱི་ཧངོ་། ཐ་ེཝན་དནོ་ཁང་གསུམ་ནས་ཧྱིན་
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སོར་བྱ་ེབ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ལྷག་མ་འཛུགས་གནང་བ་ད་ེདག་དོན་ཁང་སོ་སོའ་ིམ་དངུལ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན། སྱིན་བདག་གྱི་
རགོས་དངུལ་དང་། མྱི་གཞན་པས་མ་འཛུགས་གནང་བ་གང་ཡྱིན་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ།། 

 
༩། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ་་་ ༢༠༢༠ ལོའ་ིལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་ཤོག་གངས་ ༣ 

པའྱི་ནང་། ཀ རོགས་དངུལ་ག་ོསྱིག ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་རོགས་ཚོགས་ཡུ་ཨེས་ཨེཌ་ནས་་་་་་་་གངས་ལོངས་དཔལ་
འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆདེ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༥༨་༧༩  བཏང་ཡདོ་པ་བཅས་ཁུངས་ས་ོསོར་བགོས་འགམེས་ཀྱིས་
ལས་བསོམས་དང་རྩྱིས་ཁ་བཅས་དུས་ཐགོ་འབུལ་དགོས་འཐུས་གཙང་ཞུས་ཡོད། ཅེས་གསལ་བ་དང་།  དཔལ་འབྱོར་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་ ༣༢ ནས་ ༣༣ བར་གངས་ལངོས་དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱིས། ཀ བོད་
མྱི་སུད་ཚོང་བ་་་་་། ཁ རྒྱན་ཆ་ཙག་ཙིག་ཚོང་བ་་་་་། ག རྟ་དེལ་ག་པ་་་་་། ང ག་རྒྱུག་སྣུམ་འཁོར་་་་་་་།(རྩྱིས་ལོ་སྔ་མ།) ཅ 
དབྱར་ཚངོ་་་་་། ཆ ལྡྱི་ལྱིར་ཛ་དག་རགོས་སྐྱརོ་་་་་་་བཅས་ལ་ཁོན་ཧྱིན་སོར་ ༢༤༡༩༠༠༠༠༠  བཏང་ཡདོ་ཚུལ་འཁདོ་འདུག་པ་
གཉྱིས་ལ་བར་ཁད་ཧྱིན་སོར་ ༡༨༣༠༡༠༠༠༠ བྱུང་འདུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ།། 

 
༡༠། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ་་་ ༢༠༢༠ ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་

ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ཨང་ ༡༠ པར་འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། གངས་ལངོས་དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་
ཁང་དུ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་རྩྱིས་ལོའ་ིལས་གཞྱི་མག་ོའཛུགས་སབས་ཁོན་བསམོས་མ་རྩ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དང་། 
མ་རྩ་དེའྱི་འབྱུང་ཁུངས་གང་ཡྱིན། རྩྱིས་ལོའ་ིནང་གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཐོག་མའྱི་ལས་འཆར་གཞྱིར་
བཟུང་གྱི་དངུལ་ཡོངས་རོགས་རོགས་སྐྱརོ་ཐོག་གཏོང་ཐུབ་ཡོད་མེད། མེད་ན་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་བཅས་གསལ་བཤད་ཡོང་
བ།། 

 
༡༡། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ་་་ ༢༠༢༠ ལོའ་ིལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་ཤོག་གངས་ ༡༠ 

པའྱི་ནང་། ༡.༧ གངས་ལངོས་དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་དནོ། ཞསེ་གསལ་ཐད། གངས་ལངོས་དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་
ཞུ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཡག་པ་ོདང་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་ཡང་། ལས་འཆར་འདྱི་མ་དངུལ་འཁོར་སྐྱོད་ཀྱི་ཁ་ེཡོད་ལས་དོན་ཞྱིག་
ཡྱིན་སབས། རྒྱལ་ཁབ་ས་ོསོའ་ིཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི། ཡུལ་ཁྱིམས་སོགས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བསྟུན་དགསོ་པ་མ་ཟད།  ཚགོས་པ་
དེབ་སྐྱེལ་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ Ems Objectives དང་། ཚོགས་པའྱི་ཆ་རེན་གཏན་འབེབས་ Resolution ། རྒྱ་
གར་དབུས་དངུལ་ཁང་ཆེན་མ་ོདང་ཚོང་ལས་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ By - Law སོགས་རྣམ་གངས་མང་ཞྱིང་ལས་
འགན་ལྱི་བ། ཞྱིབ་ཚགས་ལྡན་ཞྱིང་སྱིག་གཞྱི་དམ་པ་བཅས་ལ་བརྟནེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ལས་གཞྱི་འདྱི་མ་འངོས་པར་
ལམ་ལྷོངས་ཡོང་བ་དང་། རྒྱུན་མཐུད་ཐུབ་པའྱི་གདེང་ཚོད་ཅྱི་ཙམ་ཡོད་པ་དང་། མཇུག་སྐྱོང་ཐུབ་ཐབས་སུ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
དགསོ་མཁ་ོགཞྱིར་བཟུང་ལས་ཀ་བྱདེ་མཁན་གྱི་མྱི་ཆ་དང་རྒྱུ་ཆ་སོགས་ཀྱི་ག་སྱིག་ག་འད་ཡོད་དམ།། 
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༡༢།  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ་་་ ༢༠༢༠ ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་

ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ཨང་ ༣ པར་འཕོས་དོན་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
བསམོས་རྒྱས་པའྱི་།ཤོག་གངས་ ༡༥ པའྱི་ནང་། ཕྱི་ལ་ོ།༢༠༡༢།ཟླ་།༤།ཚསེ་།༡།ཉྱིན་བོད་མྱིའྱི་ཁད་ལས་དྭང་བླངས་ཞབས་ཞུའྱི་
ལས་གཞྱི་མག་ོའཛུགས་བྱས་པ་ནས་ད་བར་ཁོན་ཁད་ལས་དྭང་བླངས་བ་གངས་།༢༢༦།བྱུང་ཡོད་པ་དང་། འདྱི་ལོའ་ིནང་དྭང་
བླངས་པ་གངས་།༧༨།བྱུང་ཡོད་ཚུལ་འཁོད་འདུག་པར། སྱི་འཐུས་རྒྱུས་ལས་ཀྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྭངས་ཞབས་
ནང་ཚུད་པར་ཆ་རེན་གང་དག་འཚང་དགོས་མྱིན་དྱི་བ་ཕུལ་བའྱི་ལན་དུ། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དྭང་ཞབས་ནང་
འཛུལ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆ་རནེ་གཙ་ོབ་ོཁག་ནྱི། བོད་མྱི་ཡྱིན་པ་དང་། མཐ་ོསོབ་ཐནོ་པའམ་མཐ་ོསོབ་ནང་སོབ་གཉརེ་བྱེད་བཞྱིན་
པ། ཞེས་གསལ་ཐད་འཕོས་དོན་དྱི་བ། དང་པོ།  བོད་མྱིའྱི་ཁད་ལས་དང་བླངས་ཞབས་ཞུའྱི་ལས་གཞྱི་མག་ོའཛུགས་བྱས་པ་
ནས་ད་བར་དྭང་བླངས་ཞབས་ཞུ་བ་།༢༢༦།བྱུང་ཡདོ་པའྱི་ཁོད་གོང་གསལ་ཆ་རེན་ད་ེདག་ཚང་མེད་མཁན་བྱུང་ཡོད་མེད་དང་། 
ཡོད་ན་ག་ཚདོ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེའགོ་དྭང་ཞབས་ག་ོསབས་སྤྲད་ཡད་པ་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། གཉྱིས་པ།  དང་
བླངས་ཞབས་པ་ད་ེདག་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལས་ཀ་མག་ོའཛུགས་གནང་རེས། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་
གཞྱི་ཟུར་དུ་ཡོད་མེད་དང་། ཡོད་ན་གང་འད་ཡྱིན་པ་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། གསུམ་པ།  འདས་ལོའ་ིདང་བླངས་ཞབས་ཞུ་བ་
རྣམས་ཀྱི་རེའུ་མྱིག་ཟུར་འཛར་ ༣(༡) ནས་ ༣ (༥) བར་འཁོད་པར། ལས་ཀ་བྱས་པའྱི་དུས་ཡུན་གྱི་ཟླ་གངས་ཙམ་ལས་
འཁདོ་མྱི་འདུག་སབས། ད་ཡདོ་རའེུ་མྱིག་སངེ་ཐགོ་མའྱི་གན་ཡྱིག་ནང་འཁོད་པའྱི་ལས་ཡུན་དང་། ལས་ཀ་མག་ོའཛུགས་ཀྱི་ཟླ་
དུས་ཚེས་གངས། ལས་ཀ་མཚམས་འཇགོ་གྱི་ཟླ་དུས་ཚསེ་གངས། ད་ེབཞྱིན། གཞུང་འབལེ་གུང་སེང་ཕུད་པའྱི་ལས་རྒྱུན་རྱིང་
དགོངས་ཞུ་རྱིགས་ཉྱིན་གངས་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་མེད་བཅས་ཁ་སྣོན་གྱིས་གསལ་བཤད་ཁུངས་དག་ཡོང་བ། བཞྱི་པ།  འདས་
ལོར་དྭང་ཞབས་པ་གངས་ ༧༨ བྱུང་ཡདོ་པར་མཐུན་འགྱུར་འག་ོསོང་ཁོན་ཧྱིན་སོར་ ༤༠.༩༧.༩༢༧།༠༠ ཕྱིན་ཡདོ་དང་། དའེྱི་
ནང་དྭང་ཞབས་པའྱི་མཚན་དོད་དང་ཁང་དོད། གཙང་བཟ་ོབའྱི་ག་བཅས་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༤༠༠༥༦༠༣།༠༠  དང་། ་་་་་་་་་་་ཞེས་
གསལ་ཐད། དྭང་ཞབས་པ་ར་ེརེའྱི་མཚན་དོད་དང་ཁང་དོད་ག་ཚོད་ཡྱིན་པ་དང་། ཁང་དོད་དང་མཚན་དོད་ལ་མཐ་ོདམན་ཡོད་
མེད། ཡོད་ན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་པ་སགོས་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ།། 

 
༡༣།  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ་་་ ༢༠༢༠ ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་

ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ཨང་ ༦ པར་འཕོས་དོན་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར།  བོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་
འདེགས་ལས་གཞྱི་ཚན་པས་འདས་པའྱི་ལོ་གཅྱིག་ནང་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ཐད་ཟབ་སོང་གངས་ ༡༥ སྤྲད་འདུག་པར། 
ཟབ་སངོ་སྤྲདོ་མཁན་ལ་སོབ་དདོ་བསོམས་ཧྱིན་སོར་ ༣.༣༤༦.༤༨༧ སྤྲད་འདུག་པ་དངུལ་འབརོ་གང་འཚམ་ཆནེ་པརོ་སངོ་། 
ད་ེཙམ་སྤྲོད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་དང་། དངུལ་འབོར་ད་ེཟབ་སོང་སྤྲོད་མཁན་སུ་དང་སུ་ལ་ཟབ་སོང་ཉྱིན་གངས་
སམ། ཆུ་ཚོད་ག་ཚདོ་ལ་དངུལ་ག་ཚོད་རྩྱིས་སོར་བྱས་པ་སོགས་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ།། 
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༡༤།  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ་་་ ༢༠༢༠ ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་

ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ཨང་ ༦ པར་འཕོས་དོན་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོད་མྱིའྱི་
ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ལས་གཞྱི་ཚན་པས་ཟབ་སོང་སྤྲོད་ཡུལ། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་
བསྡུས་ཤོག་གངས་ ༨ པའྱི་ནང་། ཀ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༣ བར་ཉྱིན་གངས་ ༣ རྱིང་ཚོང་ལས་ཆུང་ངུའྱི་
རོགས་སྐྱོར་ལས་འཆར་འགོ་ཨམེ་ཀྱི་རྱིལ་ཚོགས་པའྱི་ཁད་ལས་པ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ལྡ་ེར་ལྡུན་ས་གནས་སུ་ཚོང་ལས་གཉརེ་
མཁན་མྱི་གངས་ ༩ དང་། ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ ཉྱིན་སན་ཇ་ེསྱིན་ནཱ་མཆོག་གདན་ཞུས་ཀྱིས་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ཚོང་པ་ ༡༡། ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥ ནས་ ༨ བར་ཉྱིན་གངས་ ༤ རྱིང་ཁད་ལས་པ་ལམ་སྐུ་ས་ོར་བྱི་དང་ལམ་སྐུ་ཀ་ནྱི་ཀ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་
དྷ་སའྱི་ཚངོ་པ་ ༡༨ ཙམ་ལ་དངེ་དུས་ཀྱི་ཁོམ་རའྱི་འག་ོསངས་དང་ཚངོ་ཟགོ་ཁབ་བསགས་བྱདེ་ཕགོས་སོར་ལ་ཟབ་སོང་ག་ོསྱིག་
ཞུས། ཁ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠ ནས་ ༢༣ བར་ཉྱིན་གངས་ ༤ རྱིང་ཚོང་ལས་ཆུང་ངུའྱི་རོགས་སྐྱོར་ལས་འཆར་
འོག་ཨེམ་ཀྱི་རྱིལ་ཚངོ་པའྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་ག་ོརབ་པར་ཏྱིག་ལགས་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ལྡ་ེར་ལྡུན་ས་གནས་སུ་
ཡོད་པའྱི་ཚོང་པ་མྱི་གངས་ ༢༥ ཙམ་ལ་ཚོང་ལས་ཁབ་བསགས་བྱེད་ཕོགས་དང་། ད་ེབཞྱིན་སྱི་ཚོགས་དྲྭ་རྒྱ་ང་ོདེབ་དང་། 
ཨྱིན་སཊ་ས་རམ། སྒུ་སལ། ཛོ་མེ་ཊོ་བཅས་བརྒྱུད་ཚོང་ལས་གཉེར་ཕོགས་སོར་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཞུས། ་་་་་་་། ཇ ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༢༤  ནས་ ༢༦ བར་ཉྱིན་ ༣ རྱིང་སལེ་ཀབོ་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་ཚངོ་ལས་ཆུང་ངུ་གཉརེ་མཁན་མྱི་གངས་ 
༢༨ ལ་ཁད་ལས་པ་སྐུ་ཞབས་བསན་འཛནི་དབང་ཕྱུག་ལགས་གདན་ཞུས་ཀྱིས་དངོས་ཟགོ་དང་ཞབས་ཞུའྱི་ཁལ་ཁྱིམས་སོར་
ལ་ཟབ་སོང་ག་ོསྱིག་ཞུས། ཞེས་གསལ་ཐད། གོང་གསལ་ཟབ་སོང་ཁག་ ༥ ནང་ཁོན་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ ༩༡ བྱུང་
འདུག་པ་ཚང་མ་ཚོང་པ་ཡྱིན་མྱིན་དང་། ཟབ་སོང་ནང་ཞུགས་སབས་འདེམ་སྒྲུག་བྱེད་ཕོགས་ག་འད་ཡྱིན་པ། ཟབ་སོང་ཐོབ་
མཁན་ ༩༡ ད་ེདག་གྱིས་ད་ལྟ་ཚོང་ལས་གཉེར་གྱི་ཡོད་མེད་ཐོག་མཁེན་རྟོགས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཡོད་མེད་བཅས་གསལ་
བཤད་ཡངོ་བ།། 

 
༡༥། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ་་་ ༢༠༢༠ ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་

ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ཨང་ ༧ པར་འཕོས་དོན་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར།  བོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་
འདགེས་ལས་གཞྱི་ཚན་པས་ནང་སྱིད་ཁབ་ཁངོས་ན་གཞོན་ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་ལྟ་ེགནས་ཁང་གྱི་ལག་ཤེས་སོང་བརྡར་བ་
གངས་ ༢༩ ལ་ཟབ་སོང་སྤྲད་ཡོད་པ་དག་ལས་ད་ལྟ་སུ་དང་སུས་ཚོང་ལས་གཉེར་གྱི་ཡོད་མེད་དང་། ད་ེདག་གྱི་མྱིང་དང་ཐབོ་
ཁུངས། ད་ལྟ་ཚོང་ལས་གཉེར་སའྱི་ས་གནས་དང་། ཚོང་རས་སམ་ཚོང་ལས་ལག་ཤེས་གང་ཡྱིན་བཅས་གསལ་བཤད་ཁ་
གསལ་ཡོང་བ།། 
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༡༦། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ་་་ ༢༠༢༠ ལོའ་ིལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་ཤོག་གངས་ ༡༢ 
པའྱི་ནང་། ༡་༡༡ དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་འབུལ། ་་་་་་་་་་རྩྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་རྒྱལ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་རང་ཚོགས་ཁག་ 
༧༦ དང་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ ༩ ནས་བདོ་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་དང་། བོད་རྱིགས་ཚགོས་པ། བོད་རྱིགས་མྱི་མང་
བཅས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག་དཔྱ་དངུལ་དང་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་བསྡུ་བཞེས་བྱུང་བ་ཁོན་བསོམས་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༧༤་
༡༨ བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཅེས་གསལ་བར་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། དང་པ།ོ བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཐོག་མ་དབུ་
འཛུགས་བྱས་པ་ནས་ད་བར། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་ས་ོསོར་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་གངས་ག་ཚདོ་ར་ེ
བཟ་ོའགེམས་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། ད་ེདག་ཁོད་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་བར། གོང་གསལ་ས་ཁུལ་ས་ོསོར་དཔྱ་དངུལ་
བསྡུ་འབུལ་གཙང་མཁན་ག་ཚོད་ར་ེབྱུང་ཡོད་དམ། གཉྱིས་པ། འདས་པའྱི་ལ་ོདགུའྱི་རྱིང་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་བླངས་དཔྱ་
དངུལ་ལག་དབེ་ཉར་མཁན་བོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ད་ེའད་ཤེས་རྟགོས་དང་། དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཕྱིར་བསྡུ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་
རྱིགས་བྱུང་ཡོད་མེད་དང་། ཡོད་ན་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་པ་དང་ད་ེདག་ས་གནས་གང་གྱི་མྱི་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་པ་གསལ་བཤད་ཡོང་
བ། གསུམ་པ། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་གསལ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁོད་
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་རེག་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ག་ོཐོས་དང་། དོགས་ཚོར་རྱིགས་བྱུང་ཡོད་
མེད་དང་། གལ་སྱིད་བྱུང་ཡོད་ན། ད་ེལ་དངསོ་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་བཀག་སམོ་བྱ་རྒྱུའྱི་དགོངས་འཆར་
ད་ེའད་ཡོད་དམ།། 

 
༡༧།  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ་་་ ༢༠༢༠ ལོའ་ིལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཤོག་གངས་ 

༡༢ པའྱི་ནང་། ༡་༡༡ དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་བཟ་ོའགེམས་ཀྱི་ལས་དནོ། ་་་་་་་་་་ ལ་ོམཇུག་བར་ཁོན་ལག་དབེ་གངས་ 
༡༥༦༧༤༣ བཟོས་འགེམས་ཞུས་ཡོད། ཅེས་གསལ་བར་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། དང་པོ།  གོང་གསལ་ལག་དེབ་བཟོས་འགེམས་
གངས་ ༡༥༦༧༤༣ དེ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཐོག་མ་མགོ་འཛུགས་གནང་བ་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་བར་གྱི་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་བཟ་ོའགེམ་བྱས་པའྱི་སྱིའྱི་གངས་འབོར་ཡྱིན་མྱིན་དང་། ཡྱིན་ན་
དའེྱི་ནང་ཚ་ེའདས་དང་བོད་ནང་ཕྱིར་ལོག་པ་སགོས་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ལ་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཕྱིར་སགོ་གནང་རྱིགས་
ཚུད་ཡོད་མེད། གཉྱིས་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཐོག་མ་མག་ོའཛུགས་གནང་བ་ནས་ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ ཉྱིན་བར། ཚ་ེའདས་དང་བོད་ནང་ཕྱིར་ལོག་པ་སགོས་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ལ་དཔྱ་དངུལ་ལག་
དེབ་ཕྱིར་སོག་གནང་མཁན་ཁོན་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ 
ཉྱིན་བར་གྱི་ལ་ོས་ོསོར་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཕྱིར་སགོ་གནང་མཁན་ག་ཚདོ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ད་ེདག་གྱིས་རྒྱུ་མཚན་གང་དག་
འགོ་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཕྱིར་སགོ་གནང་པ་བཅས་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ།།  

 



9 
 

9 

 

༡༨། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ་་་ ༢༠༢༠ ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་ ༤ 
པའྱི་ནང་། ༡་༣ ལས་བྱེད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་རྣམས་ས་ེཚན་གསུམ་དུ་དབྱ་ེསེ། ཀ ཡོང་འབབ་ས་ེཚན། 
ཁ། གཞུང་གོན་ས་ེཚན། ག གཞུང་འབེལ་རོགས་སྐྱོར་ས་ེཚན་བཅས་ཀྱི་ནང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་དང་
དྲུང་ཆསེ་དབུས་ལས་བྱདེ་གངས་ ༥༣ ནས་ལས་འཁུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ཟུར་འཛར་ ༡། ཀ (ཤོག་ལྷ་ེ། ༣) དང་། ༡། ཁ ཞསེ་
གསལ་ཐད། ཟུར་འཛར་རེའུ་མྱིག་ནང་གསལ་ལྟར་ན། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཁོན་ད་ཡོད་ལས་བྱདེ་གངས་ ༥༣ ཡོད་
པའྱི་ཁོད། གཞུང་བསསོ་ ༣༤ དང་། ཟུར་འཇགོ ༣། དམྱིགས་བསལ་ ༢ ། ཆདོ་གན་ ༡༤ བཅས་འདུག་པ་དང་། ལས་བྱདེ་
ཡོངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༥ ཙམ་གཞུང་བསོས་མ་ཡྱིན་པ་ཆགས་ཡོད་པ་དེས། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཕལ་ཕུགས་ལས་
དནོ་ཐགོ་གནདོ་སྐྱནོ་ཡོང་གཞྱི་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ།། 

 
༡༩། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༩་་ ་ ༢༠༢༠ལོའ ་ིལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཤོག་

གངས་ ༣ པའྱི་ནང་། གཞུང་བསེན་དག་ལྷའྱི་གཙོ་བོ་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་མཆོག་གཙོར་བྱས་ཏེ།  བཀྲ་
ཤྱིས་ཚེ་རྱིང་མ་དང་། གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ། ལྷ་མོ་གཡུ་སོན་མ། ཁ་རག་ཁྱུང་བཙུན་མ། རྡོ་རེ་གཡའ་མ་སྐྱོང་བཅས་
ཀྱི་སྐུ་རྟེན་རྣམ་པར་ཕོགས་དོད་སྣེ་སེལ་རེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དེར་ཡྱི་རངས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གཞུང་
བསེན་ཆོས་སྐྱོང་ཁག་གྱི་སྐུའྱི་འཕོད་བཞེས་ཐོགས་དམྱིགས་བསལ་གཟྱིགས་རྟོག་ཡོད་དམ།  མེད་ཚེ་མ་འོངས་
པར་སྐུ་རྟེན་རྣམ་པའྱི་སྐུའྱི་འཕོད་བཞེས་ཐོག་དམྱིགས་བསལ་གཟྱིགས་རྟོག་གནང་དགོས་པའྱི་ཞེན་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད།།  

 
༢༠། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༩ ་ ་ ་ ༢༠༢༠ ལོའ་ིལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཤོག་

གངས་ ༤ པའྱི་ནང་།  དགོན་སེ་ཁག་གྱི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱ་བ་ས་བརྟན་ཡར་རྒྱས་ཡོང་ཐབས་ལ་དམྱིགས་ཏེ།  
ཆོས་རྱིག་ཁབ་ཁོངས་བོད་པའྱི་དགོན་སེ་ཁག་  ༢༠༠ ཡྱི་གཞུང་ཆེན་དཔེ་འཁྱིད་དགེ་རྒན་དང་།  སྒྲུབ་སེ་ཁག་གྱི་
སོམ་འཁྱིད་དགེ་རྒན།  དགོན་སོབ་ཁག་གྱི་གཞྱི་རྱིམ་ནང་རྱིག་དགེ་རྒན།  དགོན་སེ་ཆུང་ཁག་གྱི་ཆོས་སོད་དཔེ་
སོབ ་དགེ་རྒན ་བཅས་དགེ་རྒན ་གངས་  ༥༠༠  ལ་ཟླ ་རེར ་སོར ་  ༣༠༠༠  རེ་གནང ་སེ་ཁོན ་བསོམས ་སོར ་ 
༡༧༨༥༦༠༠༠ ཕྱིན་འདུག་པ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་འོས་སུ་མཐོང་ཡང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དགེ་རྒན་དེ་
དག་དགེ་རྒན་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་ཕོགས་གང་འད་ཡྱིན་པ་དང་།  དེ་ལ་ཆ་རེན་དང་རྩ་འཛིན་སྱིག་གཞྱི་དེ་འད་
ཡོད་མེད། མེད་ན་མ་འོངས་པར་དགེ་རྒན་གྱི་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་དུས་ཡུན་དང་། ཟླ་གཅྱིག་གྱི་ནང་སོབ་ཁྱིད་
གནང་བའྱི་དུས་ཚོད། ཡང་ན། སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་གང་རུང་རྩ་འཛིན་གནང་སེ།  ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ནས་ལེགས་གསོལ་གནང་ཡུལ་དགེ་རྒན་ངོས་འཛིན་གནང་ཕོགས་ཀྱི་རྩ་འཛིན་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ ངེས་པར་དུ་བཟོ་
དགོས་པའྱི་རེ་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།། 
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༢༡། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ་་་ ༢༠༢༠ ལོའ་ིལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཤོག་

གངས་ ༡༠ པའྱི་ནང་གྱི་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་སྒྱུ་རྩལ་མ་དངུལ།  ཞེས་པ་དང་འབེལ་ཏེ་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། བོད་ཀྱི་
སོལ་རྒྱུན་རྱིག་གཞུང་དང་དེང་རབས་བོད ་ཀྱི་བཟོ་རྱིག ་སྒྱུ་རྩལ་རྒྱུན་འཛིན ་དང་གོང་སྤེལ་སད།  འདས་ལོར་
རོགས་སྐྱོར་ཞུ་མཁན་གངས་ ༡༣ བྱུང་འདུག་པར་སོར་ ༣༤༣༡༦༠༠ གནང་འདུག་པ་དེ་དག་གྱི་ལས་དོན་
མཇུག་བསྱིལ་ཟྱིན་ཡོད་མེད་དང་།  མེད་ན་དཀའ་ངལ་ཅྱི་འཕད།  མཇུག་བསྱིལ་ཟྱིན་ཚེ། དེ་དག་ཁོད་མྱི་སྣའྱི་ལོ་
རྒྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་དེ་དག་ག་དུས་གང་དུ་དཔར་སྐྲུན་གནང་ཡོད་པ་དང་། པར་དང་བརྙན་ཐུང་
བཟོ་སྱིག་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་དེ་དག་ག་དུས་གང་དུ་སྤེལ་ཡོད་པ ་ངོ་སྤྲོད་དང་འབེལ་ཐག་སྤྲོད་གནང་ཡོང་བ།། 

 
༢༢། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ་་་ ༢༠༢༠ ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཐོག་སྱི་

འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་སེ་ དོགས་འདྱི་ཕུལ་བར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས ་ལན་འདེབས་
འབྱོར་བའྱི་ཐོག་འཕོས་དོན་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། དྱི་བ་དྱིས་ལན་ཨང་ ༤ པའྱི་ནང་། མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སོན་
སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་རྱིམ་འོག་མ་འོག་མ་ལས་གོང་མ་གོང་མར་སོབ་ཕྲུག་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ དོན་ཚན་ལྔ་
བགང་ཡོད་པ་ལས་དོན་ཚན་ ༤ པའྱི་ནང་། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་ལས་བྱེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་རང་ལོ་  
༦ སོན་པ་རྣམས་དྷ་ས་དང་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ ་གཉྱིས་སུ་རྒྱན་རྒྱག་གྱིས་མྱིང་འཐོན ་པ ་གཞྱིར་བཟུང་བསྐྱོད ་
དགོས་པ། ཞེས་གསལ་ཐད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་ལས་བྱེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་རང་ལོ་  ༦ སོན་པ་རྣམས་དྷ་
ས་དང་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་ལ་རྒྱན་རྒྱག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་དང་། གལ་སྱིད་རྒྱན་འཐོན་ནའང་
སན་འབུལ་གྱིས་ཕྲུ་གུ་མུ་མཐུད་དཔེ་སོན་སོབ་གྲྭ་རང་དུ་བཞག་ཆོག་གྱི་ཡོད་པའྱི་སྱིག་སོལ་ ཞྱིག་ཡོད་པ་དེར་
འགྱུར་བ་ག་དུས་ཇྱི་ལྟར་ཕྱིན་པ་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།།  

 
    སྱི་འཐུས་དོན་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ནས་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན།། 


