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དཀར་ཆག 

ཨང་། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
༡ ཆསོ་རིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའ་ིཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པ་

ལ་ས་ིའཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞིབ་འཇུག་གནང་བའ་ིསྙན་ཐོར་ལན་འདེབས་དང་གསལ་བཤད་ཟིན་
པར་བགྲ་ོགེང་མུ་མཐུད། 

༡༌༌༌༩ 

༢ བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༡ ནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༩ ཟླ ༣ པའ་ིཚསེ་ ༣༡ བར་ལས་བསམོས་སྙན་ཐ་ོསྙན་སོན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ པ། 

༩༌༌༌༣༣ 

༣ བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨་་༌༢༠༡༩ 
ལོའ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ས་ིའཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བལྟ་ཞབི་ཞུས་པའ་ིསྙན་ཐ།ོ ཡིག་
ཆ་ཨང་ ༡༨ པ། 

༣༣༌༌༌༤༥ 

༤ གཞུང་འབལེ་གྲསོ་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ། ༤༥༌༌༌༤༦ 
༥ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གི་བོད་མིའི་སིག་

འཛུགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་
ཐུགས་ཞབི་བསྐྱངས་ཏ་ེདགོས་འད་ིཕབེས་པ་ཁག་ག་ིལན་འདབེས་གསལ་བཤད། 

༤༦༌༌༌༦༧ 

༦ དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བསོམས་བསྡུས་པ་དང་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་ལས་
བསམོས་རྒྱས་པར་ཞབི་འཇུག་གནང་ཟིན་པའ་ིཐགོ་ལ་བགྲ་ོགེང་། 

༦༧༌༌༌༩༧ 

༧ མཚུངས་མེད་ཚགོས་དྲུང་ནས་དགངོས་ཤོག་ཁག་དང་། བདུན་རསེ་མའ་ིལས་རམི་ཁག་སྙན་སནོ། ༩༧༌༌༌༌༡༠༠ 
༨ དཔལ་ལྡན་ཆསེ་མཐའོ་ིཁིམས་ཞབི་ཁང་ག་ིཁིམས་ཞབི་པ་ཆ་ེབ་གཅིག་ག་ིའསོ་འདམེས་ལས་རམི། ༡༠༡༌༌༌༡༡༠ 
༩ དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བསོམས་བསྡུས་པ་དང་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་ལས་

བསམོས་རྒྱས་པར་ཞབི་འཇུག་གནང་ཟིན་པའ་ིཐགོ་ལ་བགྲ་ོགེང་མུ་མཐུད་བཅས། 
༡༡༠༌༌༌༡༤༠ 

 



1 
 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༡ ཐུན་གཉྱིས་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས། རྒྱབ་གཉརེ་གྱི་འག་ོབརོད་ཆུང་ཆུང་དེའྱི་འགོ་ལ་བཙུན་དགོན་
ག་པར་རེད་ཟེར་རྒྱུ་འདྱི། རེས་ནས་བཙལ་ནས་འབུལ་ཆོག་པ་བགྱིས། ལས་འགུལ་རྒྱབ་གཉེར་ཟེར་རྒྱུ་དེ་གང་རེད་ཟེར་ན། 
དགོན་པ་ཁག་གྱི་ལས་འགུལ་ཟེར་ནའང། འཆར་གཞྱི་འབོད་བསྐུལ་བྱ་རྒྱུ་དང་། མྱི་མང་ལ་ཕར་བྱེད་ཆོག་རྒྱུའྱི་ངོས་སོར་རྒྱབ་
གཉེར་ད་ེའདྲ་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཤོ ོག་གྲངས་ ༨ པ་རྒྱུད་སྨད་ཀྱི་རྱིག་གནས་སོབ་གྲྭ་དེར་ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་དང་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་གཉྱིས་ཟུང་འབེལ་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་བསྡད་རྒྱུ་འདྱི་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོབྱུང་
ནས་མུ་མཐུད་ལས་འཆར་སལེ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བར་ལམ་གྲྭ་ཚང་རང་ནས་ཀང་ལས་འཆར་དརེ་མུ་མཐུད་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོ
འདུག་ཟེར་ནས་འབོད་བསྐུལ་བྱུང་སོང། རྱིམ་པས་ད་ལྟ་ས་ེར་བྱེས་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོམང་པ་ོག་
པར་ཡྱིན་ནའང་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུགཤད་ེའདྲའྱི་སྐབས་ལ་ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ཟུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་བྱེད་སོ་ཐོག་ལ། 
ད་གྱིན་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ས་གནས་གཅྱིག་ལ་མ་ཡྱིན་པར་ངསེ་པར་དུ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན། སནོ་མ་རྒྱུད་སྨད་དུ་འག་ོའཛུགས་
གནང་བ་འདྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡག་པ་ོབྱུང་ཙང་མུ་མཐུད་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེནས་སྒྱུ་རྩལ་མ་དངུལ་ཐགོ་ལ་རེད། ཟློས་གར་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་གྱིན་ངའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཉྱིས་དེར་འདྱི་གསུངས་སོང། ངས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་སྐབས་དེར་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེའདྲ་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག་མ་གཏོགས། དེའྱི་སྐབས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེད་ལྟ་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་ལ་
ངསོ་འཛིན་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཕལ་ཆརེ་གསལ་པ་ོཞུ་མ་ཐུབ་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་བ་ོབྱུང་པ་འདྲ། ད་ེནས་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ཡར་
ང་ོམར་ང་ོཟེར་རྒྱུ་ད་ེཁ་སང་ངས་དབྱར་གནས་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེདག་ནམ་རྒྱུན་གཞུང་འབེལ་གྱི་མཆོད་དོད་འབུལ་ལམ་ད་ེསོན་མ་ནས་
ཡོད་པ་ཞྱིག་རདེ། འདྱི་བསྒྱུར་བཅོས་གནང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན་རསེ་མ་གཟྱིགས་ཆགོ་གྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་
ཚང་ཟརེ་དུས་ང་ཚོའྱི་གྲྭ་ཚང་ཞྱིག་དང་བྱ་ེབག་ཅྱིག་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་གྲྭ་ཚང་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་གཞུང་གྱི་བརེན་ས་ཡོད་མཁན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་གྲྭ་ཚང་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་དབྱར་གནས་སྐབས་ལ་ཡར་ང་ོམར་ངོའ་ིགས་ོསོང་ཟེར་རྒྱུ་འདྱི། དབྱར་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཡར་ང་ོམར་ང་ོགས་ོ
སོང་རདེ་མ་གཏགོས་དབྱར་གནས་དང་ཡར་ང་ོམར་ང་ོགས་ོསོང་བཟ་ོའདྲ་བ་ོཞུས་མེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་སྒྲུབ་འདུག་ལ་ད་ེའདྲའྱི་
མཆོད་དོད་འབུལ་རྒྱུ་དང་། ད་ེཚོའྱི་གྲས་ད་ེཆགས་སྟངས་ད་ེསོན་མ་གཞུང་གྱི་གཏན་གཞྱི་བསྡད་ཡོད་པ་དང་། ༸སྐྱབས་མགོན་
རྱིན་པ་ོཆེའྱི་གྲྭ་ཚང་དང་ང་རང་ཚའོྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཟརེ་ནའང་མྱི་འདུགཤདགོན་པ་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུགཤལྟ་ེབ་ད་ེཆགས་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད་ཙང། ཡ་གྱིར་འབུལ་དགོས་པ་དེ་ལྟར་ཆགས་པ་རེད། གལ་སྱིད་འདྱི་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ོ ྱིག་
གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། རེས་མ་གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་དང་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པ་དེས་ལྟ་གྲུབ་
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ཚོགས་ཆུང་གྱི་ས་གནས་དགུ་ད་ེ ༣༩ འདྱིའྱི་ནང་ནས་ ༢༩ མ་གཏོགས་མྱི་འདུགཤམ་འབུལ་མཁན་ ༡༠ ད་ེགང་འདྲ་རེད་ཅེས་
གསུངས་སོང་། དའེྱི་ནང་ནས་མ་འབུལ་མཁན་ང་ོམ་དེ ༩ རདེ་འདུགཤགཅྱིག་འདྱི་ཁ་སང་སནོ་མ་ངས་ཞུས་མོང། མཚམས་ར་ེང་
ཚ་ོརྩྱིས་ལོའ་ིནང་འབྱོར་མ་འབྱོར་གྱི་རྩྱིས་རྒྱག་སྟངས་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་གྲུབ་ཐ་ོཟེར་ནའང་མྱི་འདུགཤརྩྱིས་ལེན་རྒྱུ་
ཟེར་ནའང་མྱི་འདུགཤདེ་འདྲ་ཆགས་པ་མ་གཏོགས་ལས་འཆར་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་མཁན་ཟེར་ན་ཏོག་ཙམ་རྫབ་ཆེན་པོ་འདྲ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག བསྟར་མ་ཐུབ་མཁན་ས་གནས་ཁག ༩ རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ནང་ལ་སྱིར་སྡེ་དགེ བལ་ཡུལ་སོག་
ར་བཀྲ་ོ ྱིས་དཔལ་འཁྱིལ། སྤུར་ཝ་ལ་ས་སྐྱ་གཞྱིས་ཆགས། བལ་ཡུལ་སགོ་ར་བཀྲ་ོ ྱིས་གྱིང། འདྱི་རྩྱིས་ན་བཅུ་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤ
ཌ་ོལན་ཇྱི་བོན་གཞྱིས། ར་ོར་ེགྱིང། བལ་ཡུལ་སོག་ར་བཀྲ་ོ ྱིས་དཔལ་འཁྱིལ། ལྡྱི་ལྱི་བསམ་ཡས་གྱིང། བསུ་ན་མདའ། ཀུ་ལུ་
དཔལ་རབ་གྱིང། རྩྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁ་ོརང་ཚསོ་ཕུལ་ཐུབ་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་འགྲ་ོསོང་ཉུང་སྐྱནོ་ཟརེ་རྒྱུ་
འདྱི། ང་ཚོས་འགྲོ་སོང་གང་ཕྱིན་པ་དེར་གཟྱིགས་ནས་གསུངས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། འདྱི་ཐུགས་ཁག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་
རདེ། ད་གྱིན་གཞན་དག་ཅྱིག་སྐབས་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། ད་ེཁ་ོརང་ཚསོ་ང་ོསདོ་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། འགྲ་ོསོང་འདྱི་
ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ད་ེཙམ་ཞྱིག་ལེན་ཆགོ་གྱི་རདེ་དང་མ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚད་བཀག་ཡོད་པ་མ་རདེ། བྱས་ཙང་ཕ་གྱིའྱི་
ལས་ཀ་འདྱི་ག་དུས་ལག་ལེན་བསྟར་མ་བསྟར་གྱི་དངུལ་འབོར་ད་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟའྱི་ཆར་དངུལ་འབོར་འདྱི་ལག་ལེན་
བསྟར་མཁན་ཏོག་ཙམ་ཞན་པ་ོདང་ཉུང་ཉུང་བྱུང་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མྱིན་འགྲོ། འདྱི་རེས་མ་འབེལ་ཡོད་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་ཟབ་
རྒྱས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་ལ་དཔེ་བཟུང་ནས། ཕར་བ་མ་མཁན་པ་ོགདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་ས་ཁོངས་རྒྱག་
དགོས་རྒྱུ་འདྱི་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཡོད་པ་ད་གྱིན་གསུངས་སོང། འདྱི་ཏན་ཏན་རང་རེད་འདུགཤབྱང་ཐང་ལ་ཡྱིན་ན་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་
གནའ་ས་མ་ོནས་ཡོད་པ་རདེ་འདུགཤང་ཕ་གྱིར་ཉ་ེཆར་རང་བསབེས་པ་རདེ། ཕ་གྱིར་སེབ་པའྱི་སྐབས་ལ་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ལ་ཏགོ་
ཙམ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པ་བྱུང་འདུགཤད་ེཡྱིན་དུས་ལས་འཆར་འདུགཤད་ེནང་བཞྱིན་དངོས་གནས་ཀྱི་ཕ་གྱིར་ང་ོསོད་བྱེད་
སའྱི་མང་ཚགོས་ཡོད་པ་དང་། ང་ོསདོ་བྱདེ་མཁན་ད་ེརྱིགས་ཡོད་ན། འགྲུལ་བཞུད་དང་ད་ེཚརོ་ལྟོས་མདེ་ཐགོ་ནས་ཕེབས་ཆགོ ད་
གྱིན་ལམ་སྟནོ་ཆ་ནས་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་དཀོན་གཉེར་གྱི་ཕགོས་དདོ་སྐོར་འདྱི་སྱིར་བཏང་ཉུང་སྐྱོན་
ད་ེའདྲ་རང་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཡོང་འབབ་གཞན་དག་ཡོད་པ་རེད་དམ། ད་ེམེད་ན་སར་དགོས་འདུག་གསུང་རྒྱུ་འདྱི་དངོས་གནས་
རེད། སོན་མ་ཆ་སོམས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་ད་ལྟ་དཀོན་གཉེར་ཡོད་སའྱི་ལྷ་ཁང་ཚང་མར་ཉྱིན་རེ་ཟེར་ནའང་མྱི་
འདུགཤཟླ་རེའྱི་ཡོང་འབབ་ཕྲན་བུ་ཅྱིག་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་མང་མཆོད་འབུལ་ཞུ་དུས་དང་འཕྲྱིན་བཅོལ་འབུལ་རྒྱུར་
སོགས་པ་ནས་ཕྲན་བུ་ཡོད་ཀྱི་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ནས་ད་ལྟ་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབྱུང་མདེ་པ་ཡྱིན་ན། རསེ་མ་ང་ཚསོ་ས་གནས་ཀྱི་ཡོང་
འབབ་དང་། གསོལ་ཕགོས་ད་ེགཉྱིས་བསྡོམས་ནས་མ་ཉུང་བ་ཞྱིག་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུར་ངསེ་པར་དུ་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་
སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་སརེ་གྱིས་མཁནེ་འདོད་ཡདོ་ཅསེ་ད་ལྟ་བདོ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གྲྭ་བཙུན་གྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་ཚད་
ད་ེགསུང་དུས། ཁ་སང་ཁས་ཉྱིན་བར་དུ་རྩྱིས་བསྐོར་མེད་དེ། ན་ནྱིང་ང་ཚོའྱི་སོན་རྩྱིས་སན་སེང་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ་རྩྱིས་བསྐོར་
བཞག་པ་གཞྱིར་བཞག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༦༧ ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་རྩྱིས་ཡུལ་ད་ེང་ཚོའྱི་ཆོས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དགནོ་ཐ་ོནང་ལ་ཡདོ་མཁན་གྱི་དགནོ་པ་གྲངས་ ༢༧༨ འདྱི་གཞྱིར་བཞག་འདུག་བྱས་ནས་རྩྱིས་ཡོད་དུས་ད་ེ
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འདྲ་ཅྱིག་ཡོད། ད་ལྟ་ཚེག་ཁ་ོ ས་ོ ྱིག་ཁད་པར་ཕྱིན་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ད་ེཡས་མས་ོ ྱིག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། གང་ལྟར་བོད་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ ད་ེའདྲ་མ་གཏོགས་མེད་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་སྐྱ་ཕ་ོམ་ོནང་ནས་མྱི་སྐྱ་ཕ་ོ
མ་ོགཞོན་སྐྱེས་ནང་ལ་ད་གྱིན་དྲྱི་བ་གཞན་དག་ཅྱིག་བྱུང་པ་ནང་བཞྱིན། ང་ཚ་ོནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་རེད། ནང་ཆོས་རེད། ང་ོསོད་བྱེད་
སྟངས་ཐོག་ལ་ཤུགས་སྣོན་ངེས་པར་དུ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་ད་ེངོས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་དང། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚ་ོཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུར་མྱིན་པར་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་འགན་
བཞེས་ནས་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོད་ེའདྲ་གནང་བསྡད་ཀྱི་འདུགཤབྱས་ཙང་ཁ་ོ ས་ཀྱིས་ཟུར་དུ་ད་ེའདྲ་བཙུགས། ཐོག་མའྱི་ཆར་
ས་ོསོས་འདདོ་པ་ཡོད་ནས་རབ་བྱུང་བསྒྲུབ། གལ་ཏ་ེཡར་འཛིན་གྲྭ་མཐ་ོསར་བསེབས་ནས་རབ་བྱུང་སྡོད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། 
ཁ་ོརང་ཚོས་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སོབ་སོང་རག་རྒྱུ། ད་ེའདྲ་ཡན་ཆད་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་འཛུགས་མཁན་ད་ེའདྲ་འདུགཤབྱས་
ཙང་ངསེ་པར་དུ་རབ་བྱུང་གྱི་དགོན་པ་ནང་ལ་སྐྱ་བ་ོགཏན་འཇགས་སོབ་སོང་བྱདེ་མྱི་དགོས་པ། ཉྱིན་སོབ་བྱས་ནས་བཅར་རྒྱུ་ད་
ལྟ་ང་ཚོའྱི་འཁྱིས་དེ་ག་རང་ལ། ར་ས་རྱིག་ལམ་སོབ་གཉེར་ཁང་ལ་ད་ེའདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་གནང་རྒྱུ་ཅྱིག་དང་ས་
གནས་ཀྱི་མཆོད་དོད་དང་མཁན་པ་ོབ་སྤྲུལ་ཁག་གྱིས་འགན་བཞེས་ནས་དོན་གཅོད་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་། ད་ེཚོས་
ཞབས་སྐྱེལ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་བསྐོར་རར་ཕེབས་ནས་སོབ་ཁྱིད་འགྲོ་རྒྱུ་དང་། ད་ེའདྲའྱི་ཐབས་ོ ེས་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་
གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རདེ། དའེྱི་ཐོག་ལ་བསྐྱར་སྣོན་དགོས་རྒྱུ་རྱིགས་འདུག་གམ་ལྟ་ཆགོ་པ་བགྱིས་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་
ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཆོས་ཚོགས་ཁག་འདྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོགང་འདྲ་ཆགས་མྱིན་དང་། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དནོ་གཅོད་ཚོས་འགན་འཁུར་
གནང་ཕོགས་དང་། བྱུང་ན་ལས་ཟུར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། འདྱི་ད་ོནན་པ་ོབྱས་ནས་བཀའ་ཕེབས་སོང། འདྱི་སོན་མ་ད་ེག་
རང་བྱུང་ནས་སྐབས་ཞྱིག་ང་ཚོས་ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་ཁག་ནང་། ཕལ་ཆེར་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་བཏང་གནང་ཡོད། ད་ེའདྲ་བཏང་
ནས་ཕལ་ཆརེ་ས་ཆ་ཁ་ོ ས་ོ ྱིག་ལ་ཕེབས་ནས་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་ོརང་ཚསོ་ལས་འགན་ད།ེ གཅྱིག་ནས་ནང་པའྱི་
ལྟ་གྲུབ་ངོ་སོད་བྱ་རྒྱུ་དང་། གཉྱིས་ནས་ཆོས་ལུགས་གཞན་པ་དང་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་འགན་དང་ལམ་སྟོན་བྱུང་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ད་ལྟ་མངནོ་གསལ་དདོ་པ་ོདང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཅྱིག་བྱུང་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། ད་ལྟ་གཟྱིགས་ཚུལ་དང་
དགོངས་ཚུལ་འདྱི་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་བསམ་བཞེས་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གྲགས་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གྲགས་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་སྐད་ཆ་ཁ་ོ ས་ོ ྱིག་ཞུ་དགོས་བསམ་
བྱུང། དང་པ་ོད་ེགང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། རྩ་བའྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དེར་མར་ལྟ་ཡོང་དུས། གང་ལྟར་ཧ་ཅང་ཡག་
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པ་ོགནང་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་དྲན་སོང། ད་ེཡྱིན་དུས་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བནོ་དང་དྲུང་ཆ་ེགཙོས་པའྱི་ལས་བྱེད་ཚང་མར་ཐུགས་
ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མུ་མཐུད་ནས་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་པར་སོང་ཙང་གོང་ནས་གོང་དུ་བཏང་བའྱི་ར་ེབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆོས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསྡད་དུས་སོ་སོ་ངོས་ནས་གང་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཟེར་ན། རྩ་བའྱི་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་
མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་དེ་ལུགས་ངོས་འཛིན་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། གང་ལྟར་བོད་ཀྱི་མཐར་
གཏུགས་ཀྱི་ང་ོབོའམ་སོག་རྩ་ད་ེསྐད་དང་ཡྱི་གེ ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མདརོ་བསྡུས་ནས་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་དབེ་ཐརེ་སགོ་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ད་ལྟ་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་བབས་དའེྱི་ཐགོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། 
གང་ལྟར་དགོན་སྡ་ེཁག་གྱི་བོད་ཀྱི་སོག་རྩ་འདྲ་བ་ོའདྱི་བཟུང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་
དུས་ད་ེརྱིང་གྲོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཁོང་རྣམ་པར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྩ་བའྱི་དགོན་སྡ་ེཁག་ཆ་ཚང་
ད་ེརྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མས་མཁནེ་གསལ་རདེ། མདརོ་བསྡུས་ན་རང་ཁ་རང་གས་ོའདྲ་བ་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་གནས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཆ་ེཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་སེམས་པའྱི་མཚོན་ཆེད་དུ་ཕག་དངུལ་ཞྱིག་ཕུལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ན་མ་གཏགོས། 
གཙ་ོབ་ོད་ེས་ོས་ོརང་གྱིས་རང་ཁ་རང་གས་ོཐོག་ནས་གནས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལྟ་བུའྱི་གནས་སྟངས་ོ ག་གྱི་འགོ་ལ་ཡྱིན་
ནའང་དགོན་སྡེ་ཁག་གྱི་བསྟན་བདག་བ་ཆེན་ཆོས་བརྒྱུད་རྱིས་མེད་ཀྱི་བསྟན་དར་བ་ཆེན་རྣམ་པས། བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་དང་
གཙ་ོབ་ོ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་དགོངས་པ་དང་བཀའ་སོབ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་བོད་ཀྱི་ཐུན་མྱིན་གྱི་
ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཉར་སྲུང་དང་དར་སེལ་གཏང་རྒྱུ་རེད། སྐད་དང་ཡྱི་ག་ེསོགས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་
རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཐ་ན་འཕྲོད་བསྟེན་སང་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོརང་ཚོས་རང་ཁ་རང་གས་ོཐོག་ནས་སོ་ས་ོདགོན་པ་ཙམ་མ་
ཡྱིན་པར། གཡས་གཡོན་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཡྱིན་ནའང་སྨན་རྱིན་ཆག་ཡང་དང་། ཡང་ན་རྱིན་མདེ་ལ་སོགས་པའྱི་ཐུགས་
ཕན་ཧ་ཅང་གྱི་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གང་རདེ་ཟེར་ན། ནམ་གཞག་རྒྱུན་དུ་ང་ཚ་ོབཙན་བྱལོ་ལ་བསྡད་ཡདོ་
པ་དང་ཡུལ་མྱི་ད་ེཚོར་འབེལ་བ་དམ་ཟབ་ཉར་དགོས་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་འཛནི་སྐྱོང་བཀའ་ོ ག་ངོས་ནས་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟནོ་ཕེབས་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། རྩ་བའྱི་ང་ཚོའྱི་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེའདྲའྱི་བཀའ་སོབ་ཕེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེཡྱིན་དུས་དགོན་སྡེ་ཁག་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་ས་ོསོ་གནས་ཡུལ་གྱི་ལུང་པར་ཆུ་ལོག་ལ་སོགས་པའྱི་གང་ལྟར་བྱུང་རེན་དང་གོད་
ཆག་ཟརེ་ནའང་མྱི་འདུགཤད་ེའདྲའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་དངསོ་གནས་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ལ་རགོས་སྐྱརོ་དང་། རྒྱུ་དང་དངསོ་པ།ོ མྱི་ལག་
ལ་སགོས་པའྱི་འགྲ་ོགྲོན་བཏང་ནས། གང་ལྟར་ཡུལ་མྱི་ཚང་མས་བོད་པ་ཟརེ་དུས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་དང་། བོད་པ་
ང་ཚོའྱི་ལུང་པར་བསྡད་ན་ཡག་པ་ོཞྱིག་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་བསེབས་བསྡད་ཀྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ད་ེ
འདྲ་ཞྱིག་དྲན་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ལ། ཡུལ་མྱི་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་ད་ེལུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུགཤད་ེ
ཡྱིན་དུས་དགོན་སྡ་ེདེའྱི་རྱིགས་གནང་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་ནམ་གཞག་རྒྱུན་དུ་ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་གསལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་སྐུའྱི་
ཞབས་རྱིམ་ལ་སོགས་པ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། ང་ཚོའྱི་བོད་ཆོས་ལྡན་གྱི་ཞྱིང་ཁམས་ཡྱིན་པ་སོང་
ཙང་། ང་རང་ཚོའྱི་སོ་སོའ་ིཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁད་ཆོས་དང་། དེའྱི་ལུགས་ཀྱི་ང་ཚོར་གྲོགས་དང་འཕྲྱིན་ལས་རག་ཡོད་པ་ང་
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རང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྱེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། ད་ེལྟར་ཡོང་དང་ཡོང་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་གྱི་ཞབས་རྱིམ་
སྐོར་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དགོན་སྡ་ེཁག་ནས་ཆ་ེོ ོས་དང་མང་ོ ོས་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྱི་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད། ད་ེའདྲ་
ཡྱིན་དུས་དགོན་སྡེ་ཁག་ཆ་ཚང་གྱིས་གང་ལྟར་མུ་མཐུད་ནས་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བར་ཞུ་ཟེར་ནས་ད་ེངས་ཞུ་འདོད་བྱུང།  སྱིར་
བཏང་ང་ཚོ་ནང་པའྱི་ཆོས་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་ཡོང་དུས། ལྟ་གྲུབ་ཐོག་ལ་གསུང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་འཛམ་གྱིང་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ལ་ཕེབས་ནས། ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ལབ་རྒྱུ་འདྱི་ཆོས་ལུགས་རྱིས་
མེད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་དང་། དེའྱི་ནང་ནས་སེམས་ཁམས་རྱིག་པར་སོགས་པའྱི་འཛམ་གྱིང་ཀུན་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་
ཅྱིག་ཡྱིན་པ་འདྱི་གསུངས་ཡོད་པ་རེད་ལ། ཚན་རྱིག་པ་ང་ཡྱིན་ལབ་མཁན་ད་ེཚོས་ཡྱིན་ནའང་ད་ེརེད་བསམ་པའྱི་དང་ལེན་ཞུས་
ཚར་བ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་འཛིན་སྐྱོང་སེལ་གསུམ་བྱ་རྒྱུ་འདྱི་ང་ཚོའྱི་འགན་ཟེར་ནའང་གང་ལྟར་ཡང་ཧ་ཅང་ལྱི་བའྱི་འགན་
ཞྱིག་རདེ། ད་ེཡང་ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་ངམོས་སུ་ཆོག་པའྱི་ནོར་བུ་རྩ་ཆ་ེོ ོས་ད་ེརེད། ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་སང་ལ་ཐུག་ཡོང་དུས། ང་
ཚོས་འདྱི་དར་སེལ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། སྐད་རྱིགས་ལབ་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོ
ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུགཤད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་དགེ་བོེས་ཁག དགེ་བོེས་ཐོན་ཏེ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་
བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་རབ་དང་རྱིམ་པ་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དགེ་བོེས་རྣམ་པ་ཚོར་མཇལ་ཁ་གནང་དུས་ཡྱིན་ནའང་
སྐད་རྱིགས་སངས་ོ ོག་ཅེས་བཀའ་སོབ་མང་པོ་ཕེབས་ཚར་བ་རེད། བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་འདྱི་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་
གདན་ས་ཁག་དང་དགོན་སྡེ་ཁག་གྱི་དགེ་བོེས། མཁན་པོ། སོབ་དཔོན་སུ་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ིསྐད་ཡྱིག་འདྱི་སོང་རྒྱུར་འབད་
བརྩོན་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འབད་བརྩནོ་བྱས་པར་བརེན་ནས་ར་རམ་ས་ལ་ཡྱིན་ནའང་སྐད་ཡྱིག་སོང་མཁན་ཧ་ཅང་མང་
པ་ོཡོང་གྱི་འདུགཤཡྱིན་ནའང་ད་ེཚོར་སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག་བསམ་པ་སོ་སོས་དྲན་གྱི་འདུགཤགང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཁོ་
ཚོར་སྱིག་འཛུགས་དང། ཡང་ན་སོབ་གྲྭ་ནང་བཞྱིན་གྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་ལྡན་པའྱི་སོམ་གཞྱི་གཅྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེལྟ་བུའྱི་
སོམ་གཞྱི་ཅྱིག་མེད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ལ་འགྲོ་དགོས་དུས་ད་ེརྱིང་དགེ་རྒན་ཡོད་ན། སང་ཉྱིན་དགེ་རྒན་མེད་པ་ལྟ་བུ་ད་ེའདྲའྱི་སྐུ་
ངལ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་འཕྲད་བསྡད་ཀྱི་འདུགཤད་ེཡྱིན་དུས་གོང་ལ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང། གང་ལྟར་
ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ནང་ཆོས་དར་སལེ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། ང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་བོད་
མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གདན་ས་ཆེན་པ་ོཁག་དང་དགོན་སྡ་ེཆནེ་པ་ོཁག་ནས་ཐནོ་བཞག་པ་ད་ེཚ་ོཕེབས་ན་ཡག་པ་ོའདུག་བསམ་
པའྱི་དགོངས་ཚུལ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས། གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་གདན་ས་དང་གྲྭ་ཚང་ཁག་ནས་ཕེབས་པའྱི་དག་ེབོེས། 
སོབ་དཔནོ། མཁན་པ་ོསུ་ཡྱིན་ནའང་གང་མང་མང་ཕེབས་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེགཅྱིག་ནས་བདོ་པའྱི་ཆསོ་དང་ལྟ་གྲུབ། ལྷག་པར་དུ་སེམས་
ཁམས་རྱིག་པ་དར་སེལ་བཏང་སྟ་ེའཛམ་གྱིང་ཞྱི་བདེ་སྐྲུན་རྒྱུའྱི་ཕན་རླབས་ཆནེ་པ་ོསྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། གཉྱིས་ནས་དགོན་སྡ་ེཁག་
བར་དུ་སོ་སོ་རང་སྐྱོང་དང་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡྱིན་ཙང་། ད་ེཚོའྱི་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ལའང་ཕན་ཐོགས་རྒྱུའྱི་གནས་བབས་
ཅྱིག་ཡྱིན་དུས། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཙ་ོབ་ོབྱས་པའྱི་བཀའ་ོ ག་གྱིས་ཐུགས་སྣང་བཞེས་ཏེ། གང་ལྟར་དག་ེབོེས། སོབ་
དཔོན། མཁན་པ་ོད་ེཚ་ོབསབ་པ་སོབ་གཉེར་གནང་ཚར་བ་ད་ེཚོར་སོམ་གཞྱི་དང་ལྡན་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཆེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པར། གང་
ལྟར་ཁ་ོཚོར་སམོ་གཞྱི་དང་ལྡན་པའྱི་དག་ེརྒན་ཆད་ལྷག་མེད་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཅྱིག་འཛུགས་ཐུབ་ན། ཨྱིན་ཇྱི་དང་རྒྱ་སྐད་
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ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཅྱིག་འཛུགས་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཕན་རླབས་ཆེན་པ་ོབྱུང་ས་རེད། འདྱི་འཛནི་སྐྱོང་བཀའ་ོ ག་གྱི་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་
ལ་ོརྒྱུས་ལ་འགོད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་མཛད་རསེ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ་ལ། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་བཀའ་དགོངས་ནང་གྱི་
གཙོ་ཆེ་ོ ོས་གཅྱིག་སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུར་སོ་སོ་ངོས་ནས་ད་ེརེད་འདུག་བསམ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་འདྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་འཛིན་སྐྱོང་
བཀའ་ོ ག་གྱིས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་ག་འདྲ་གནང་དགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དགོན་སྡེ་
ཁག་དང་གདན་ས་ཁག་ཡང་ན་བ་སྤྲུལ། བ་ཆེན་ཁག་རྣམ་པར་གྲོས་བསྡུར་གནང་དགོས་ནའང་འདྲ། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ལ་གྲོས་
བསྡུར་གནང་དགོས་ནའང་འདྲ། གང་ལྟར་ད་ེལྟ་བུའྱི་འཛིན་གྲྭ་དང་སོབ་གྲྭ་འཛུགས་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཕན་རླབས་ཆེན་པ་ོཡོད་ས་
རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་གནང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་གནང་པ་འདྱི་རྩ་བའྱི་ང་ཚོ་བོད་མྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། འཛམ་གྱིང་སྱིའྱི་ཞྱི་བད་ེལའང་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གོ་
སྐབས་ཅྱིག་རེད་འདུག་ལ། དེའྱི་ལེགས་སྐྱསེ་ཕུལ་བར་བརེན་ནས་བོད་ལབ་རྒྱུ་འདྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་གར་སྟེགས་སང་ལ་ངམོས་
སུ་ཆོག་པ་དང་། གང་ལྟར་ཆེ་མཐོང་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ས་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚང་མས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་
གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་རྱིག་གཞུང་ཞུ་ཡོང་དུས། ང་ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་ནང་ལ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། རྱིག་
གནས་བཅུ་ཕྲག རྱིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ། ཆུང་བ་ལྔ་ཟེར་ནས་མང་པ་ོདབྱེ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཟློས་གར་སྐོར་ལ་རོབ་ཙམ་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མདོར་བསྡུས་ན་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ལབ་ཡོང་དུས་འཁབ་གཞུང་ཙམ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར། བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་། 
བཅུ་ཕྲག་རྱིག་གཞུང་འདྱི་དེའྱི་ནང་ལ་བཅུག་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ན། འཇུག་ཐུབ་རྒྱུའྱི་སྒྱུ་རྩལ་དང་ལྡན་པའྱི་རྣམ་པ་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་
འདྱི་གསལ་པ་ོརེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེདག་ལ་སོགས་པ་ར་རམ་ས་ལ་གཅྱིག་པུར་བཞུགས་མ་བསྡད་པར། ད་ེསོན་ལ་ཁ་ེན་ཌ་
དང་ཨ་རྱི་ལ་སོགས་པ་ཕེབས་རྒྱུར་རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་དང་བསགས་བརདོ་ཡོད། ད་ེདང་ད་ེབཞྱིན་གྱི་ཟློས་གར་འཁབ་མཁན་ཚང་
མ་ཡྱིན་ནའང་ཕར་ཕབེས་ན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་བཅུ་ཟྱིན་སོང། མཐའ་
མ་དརེ་ཕར་ག་ཚོད་ཕབེས་ནའང་ཚུར་ད་ེཚོད་ཀྱི་ཕེབས་རྒྱུར་རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ད་ེལུགས་གནང་
ཐུབ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་དྲྱི་བ་མདེ་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་སོང་། 
ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་འདྱི་བོད་ཀྱི་ཆོས་རྱིག་གྱི་སྟངས་འཛནི་བྱདེ་མཁན་གྱི་ལས་ཁུངས་མཐ་ོོ ོས་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། དངསོ་གནས་ཆསོ་རྱིག་གྱི་སོག་རྩ་འཛནི་མཁན་ད་ེབོད་སྒྲུབ་གཉྱིས་ཀྱི་འདུས་སྡ་ེཆ་ེཆུང་ད་ེཚ་ོ
ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཞབས་རྱིམ་ད་ེདག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་
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ཆོས་བརྒྱུད་ད་ེཚོས་སྒྲུབ་ཡོད་པ་རེད་ལ། སྒྲུབ་ཐ་ོད་ེཚོར་ལྟ་ཡོང་དུས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ལ། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཆོས་རྱིག་
བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱི་གཙསོ་པའྱི་ལས་ཀྱི་སྣ་ེམ་ོབ་ཚང་མར་ལས་དནོ་ཧུར་ཐག་གནང་བར་ཚགོས་ཐོག་འདྱི་ནས་བསགས་བརདོ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ་ད་ལྟའྱི་སྐབས་ལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་ལ་དགོན་སྡ་ེཁག་
དང་ཆསོ་ཚོགས་ག་ཚདོ་ཡདོ་མདེ་དང་། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་ལ་དབེ་སྐྱལེ་ཡོད་པ་གྲངས་ག་ཚདོ་ཡདོ་མདེ་ད་ེགསལ་པ་ོ
འདྲ་ཞྱིག་གསུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕན་ཐོགས་ཆནེ་པ་ོཡོང་གྱི་རེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་འདུགཤགང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། ས་ཆ་ཁག་ཅྱིག་ལ་
འགྲོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁེད་རང་ཚོའྱི་ད་ེན་དགོན་སྡེ་ཁག་དང་ཆོས་ཚོགས་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་འདྲྱི་དུས། ཧ་མ་གོ་བའྱི་
གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ག་ོསྐབས་མཐའ་མ་བཞེས་མཁན་དང་གོ་སྐབས་གཉྱིས་པ་ལེན་མཁན་སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། སྐར་མ་གསུམ་ནང་
ཚུད་ལ་མཇུག་བསྡུ་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ད་གྱིན་ལག་པ་བརངས་དུས་ལན་ད་ེགསལ་པ་ོབྱུང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དེ་རེས་ལ་ལན་
གསལ་པ་ོགནང་སངོ་། བྱས་ཙང་ཡང་བསྐྱར་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ས་མ་ས་མ་གཅྱིག་ལ་ངས་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་བལྟས་ནས་
ལན་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལས་དོན་རྒྱས་པའྱི་ནང་ལའང་གསལ་པ་ོའཁོད་མྱི་འདུགཤང་ཚོའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་རྒྱབ་
གཉེར་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཙུན་མའྱི་དགོན་པ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སོབ་ཕྲུག་འཛུལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ། ང་ཚོས་རྒྱབ་གཉེར་དང་མཐུན་
འགྱུར་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན་དུས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ད་ེཉྱིད་ལ་ཁ་སང་ཡྱིག་ཆ་གཞན་པ་ཞྱིག་འབུལ་རྒྱུ་བྱས་བཞག་ཡོད། ད་ེཚ་ོདང་
མཉམ་དུ་འབུལ་ཐུབ་ཐབས་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མྱིང་འཁོད་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་
འཐུས་རེས་མ་གཉྱིས་ནས་ཐགོ་མ་ད་ེཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་སགོ་རྩ་ཆགས་སྡདོ་མཁན་གྱི་ང་རང་ཚའོྱི་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་ཆསོ་
བརྒྱུད་ཁག་གྱི་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ད་ེདག་ལ་ལེགས་བཅོས་གནང་བ་དང་བསགས་བརོད་གནང་བ་དང་། ད་ེབཞྱིན་དུ་ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་ལས་ཚོའྱི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་བསགས་བརོད་གནང་བ་ད་ེདག་ཚང་མ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་
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ཡྱིན། ད་ེནས་ཕལ་ཆེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་ཆེ་བའྱི་འབོད་བསྐུལ་ལྟ་བུ་ལས་དྲྱི་བའྱི་ངོ་བོ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། ངས་ལན་
འདེབས་ཞུ་མྱི་དགོས་པར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟ་བཀའ་ོ ག་གྱིས་ཐུགས་འཁུར་བཞེས་ནས་ཨྱིན་
སྐད་དང་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ལ་གཙ་ོབོ་ད་ེང་རང་ཚོའྱི་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ང་ོསོད་གནང་རྒྱུ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ན། གང་ལྟར་ད་ེའདྲའྱི་སོབ་
གྲྭ་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཟརེ་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་སོང་། ད་ེདག་ཡར་བཀའ་ོ ག་ལ་སན་སེང་ཞུ་
ཆགོ་ཟེར་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་ཕྱི་བསྐྱོད་བྱས་ནས་རྩ་དོན་ཐོག་ལ་ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ། ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་
པ་མ་ཟད་ད་ལྟ་ཕལ་ཆེར་མཐའ་མ་ད་ེགསུང་ཐུབ་ལ་མ་ཐུབ་བྱ་རྒྱུ་འདྱི། ཕར་ཕྱིན་ཚད་ཚང་མ་ཕར་བསྡད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཚུར་ཆ་
ཚང་ལོགས་པ་ད་ེཚ་ོཚང་མར་བསགས་བརདོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ ངས་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུ་
ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མུ་མཐུད་ནས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེནས་ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཐའ་མ་དསེ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་དགནོ་
སྡ་ེདང་། ཆོས་ཚོགས་དང་། དེའྱི་གྲངས་ཀ་ད་ེག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་འདྱིར་འབེལ་ཡོད་ས་ོསོར་འདྲྱི་དུས། གསུང་རྒྱུ་
མེད་པ་འདྲ་བོ་ཞྱིག་འདུག་གསུངས་ཀྱི་འདུགཤད་ེད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུགཤརེད་ད་ེསོན་མ་སོན་མ་སྐབས་ོ ྱིག་ལ་སྟོང་
ཕྲག་ཟྱིན་མ་ཟྱིན་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་སྐད་ཆ་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོའྱི་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་ཡོད་པའྱི་ད་ེདག་ཚང་མ་ཚུད་
བསྡད་ཡོད་ཚོད་འདུགཤདེའྱི་མཇུག་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕོགས་སྱིག་བྱས་པ་དེའྱི་ནང་ལ་ ༧༧༩ 
ཡོད་པ་འདྲ་ཞྱིག་འདུགཤདེའྱི་རེས་ལ་བསྐྱར་དུ་བསྐྱར་ཞྱིབ་བྱས་ནས་ཕལ་ཆེར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་་༢༠༡༧ དེའྱི་རྱིང་ལ་དོན་གཅོད་
ལས་ཁུངས་ས་ོས་ོབརྒྱུད་ནས་བསྡུ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ་གྲངས་ ༣༤༠ ཞྱིག་མ་གཏོགས་མེད་པ་ལྟ་བུ་རེད་འདུགཤགང་ལྟར་འདྱི་
ཕྱི་ཡྱི་ཚོགས་པ་དང་དགོན་པ་མེད་བསྡད་པ་ཅྱིག་ལ་ཚོགས་ཆུང་དང་སྱིག་འཛུགས་ཡོད་བསྡད་པ་དང་། ད་ེའདྲའྱི་ཅྱི་རྱིགས་ཅྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། དེའྱི་གྲངས་ཐ་ོའདྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་གང་ལྟར་ང་ཚསོ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆརེ་ཉུང་མཐར་ལས ༧༠༠་་༨༠༠ 
ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུགཤའདྱི་རེས་མ་ཚོད་དཔག་མ་ཡྱིན་པ་གསལ་པ་ོཞུ་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། ཐུགས་
ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་བསྡུས་པ་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བཞག་
པ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་བགྲ་ོགེང་ཆ་ཚང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ཁ་སང་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལ་དྲྱི་བ་ཞུས་པའྱི་ལན་གཅྱིག་ལྷག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཝཱ་རཱ་ཎ་
སྱིར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་བཀའ་གནང་བ་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ། ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱིའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་གཞུང་ནས་དེར་ག་རེ་ག་རེ་
གནང་ཡདོ་མདེ་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་ལན་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞྱིག་གནང་རགོས་བགྱིས་ཟརེ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་མདོ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ ལན་གནང་རགོས། 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེལ་སྱིར་བཏང་གྱི་ལན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱི་རང་ལ་སྐད་ཆ་དྲྱིས་ནས་ཚུར་བཀའ་ལན་
འབུལ་རྒྱུ་ད་ེལྷག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེརེས་མ་ཞྱིག་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ལན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕ་གྱིར་
གནས་སྟངས་དང་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལྟ་སྟངས་དང་། གནས་སྟངས་དའེྱི་ཐགོ་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཚང་བསྡད་པའྱི་ལན་
ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་བསམ་བྱུང་། ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱི་རང་ལ་སྐད་ཆ་དྲྱིས་ནས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་མདེ་འདྱིའྱི་ལན་ད་ེརསེ་མ་སྐབས་གཞན་
པ་ཞྱིག་ལ་ཞུ་ཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། གཉྱིས་པའྱི་ཀ་པ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁུངས་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨་་༌༢༠༡༩ ལོའ་ིལ་ོའཁརོ་
ལས་བསྡོམས་སྱིང་བསྡུས་སན་སནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ པར་གཟྱིགས་རགོས་གནང་། སན་སནོ་གནང་མཁན་དཔལ་
ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༩ ཟླ ༣ པའྱི་ཚསེ་ ༣༡ བར་ལས་བསྡམོས་སན་ཐ་ོསན་སནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ པ། 

 
༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ 

བར་གྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསྡམོས་སྱིང་བསྡུས། 
༢། ལས་དནོ་ཇྱི་ཞུས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ཐནོ། 
༢་༡། གཞྱིས་ཆགས་གསར་སྐྲུན་དང་གཞན་འཛུགས་བསྐྲུན། 
ཀཤ གཞྱིས་ཁང་གསར་སྐྲུན། 
༡། ས་ལོའ་ིལས་བསྡམོས་ཀྱི་མ་འངོས་བྱེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༡། ཀཤ༡ ནང་གསལ་བཞྱིན་བད་ེསྐྱྱིད་གྱིང་དུ་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༩༦ 
ལ་གཞྱིས་ཁང་གསར་རྒྱག་འགོ་འཛུགས་ཞུས་ཏེ་ལས་གཞྱི་འགྲོ་མུས་ཐོག་འཆར་ལོའ་ིནང་ལས་གཞྱི་མཇུག་སྱིལ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། 
ལས་གཞྱི་ཆདེ་ད་བར་འགྲ་ོགྲོན་སོར་ས་ཡ་ ༤༨་༨༦ ཕྱིན་ཡདོ། 



10 
 

༢། ས་ལོའ་ིལས་བསྡོམས་ཀྱི་མ་འོངས་བྱེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༡༽ ཀཤ༢ ནང་གསལ་ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔའྱི་ནང 
བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༨༠ པའྱི་སྡོད་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་མཇུག་སྱིལ་ཟྱིན་ཏ་ེརྱིང་མྱིན་སྡདོ་ཁང་
བག་ོའགྲེམས་ཞུ་རྒྱུ། རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ལས་གཞྱི་ཆེད་འགྲ་ོགྲོན་སོར་ས་ཡ་ ༢༠་༩༡ ཕྱིན་ཡོད་པ་དང༌། ཁོན་ལས་གཞྱི་ཆེད་ད་བར་
འགྲ་ོགྲོན་ ༦༤་༨༦ ཕྱིན་ཡདོ། 
ཁ། གཞན་མཐུན་རནེ་འཛུགས་བསྐྲུན། 
༡། ས་ལོའ་ིལས་བསྡོམས་ཀྱི་མ་འོངས་བྱེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༡༽ ཁ།༢ ནང་གསལ་ལ་བྱང་ས་སྨད་ཀྱི་སྱི་ཁང་གསར་རྒྱག་
ལས་གཞྱིའྱི་ཆདེ་འགྲ་ོགྲོན་སོར་ས་ཡ་ ༡་༡༧ ཕྱིན་ཡདོ། 
༢། ས་ལོའ་ིལས་བསྡོམས་ཀྱི་མ་འོངས་བྱེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༡༽ ཁ།༣ ནང་གསལ་ལ་བྱང་ཉ་ོམའྱི་ཞྱིང་ས་མཐའ་སྐོར་གྱི་ར་
བསྐརོ་ལས་གཞྱིའྱི་ཆདེ་འགྲ་ོགྲོན་སོར་འབུམ་ ༤ ཕྱིན་ཡདོ། 
༣། ས་ལོའ་ིལས་བསྡོམས་ཀྱི་མ་འོངས་བྱེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༡༽ ཁ།༤ ནང་གསལ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ཁང་སྟོང་ཉམས་
གས་ོལས་གཞྱི་འག་ོའཛུགས་ཐུབ་མདེ་ནའང་འཆར་ལོའ་ིནང་ལས་གཞྱི་འག་ོའཛུགས་ཞུ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
༤། ས་ལོའ་ིལས་བསྡོམས་ཀྱི་མ་འངོས་བྱེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༡༽ ཁ།༥ ནང་གསལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག་
རང་ཁ་རང་གས་ོཐུབ་ཐབས་སུ་ཀུམ་རའ་ོས་པ་ཚོགས་པའྱི་ས་ཆའྱི་སྟེང་ཚངོ་ཁང་གྲངས་ ༡༡ གསར་རྒྱག་ཞུས་ཏ་ེཟླ་རརེ་བགོས་
ག་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༣༥ ཀུམ་རའ་ོས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་ལ་ཕན་པར་སོད་རྒྱུའྱི་ཚོང་ཁང་གསར་རྒྱག་གྱི་
ལས་གཞྱི་འགྲ་ོམུས་ཡྱིན། ད་བར་འགྲ་ོགྲོན་སོར་ས་ཡ་ ༡་༦༨ ཕྱིན་ཡདོ། 
༥། ས་ལོའ་ིལས་བསྡོམས་ཀྱི་མ་འོངས་བྱེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༡༽ ཁ།༧ ནང་གསལ་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་རོགས་རམ་འགོ་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ ༨ ནང་མྱི་མང་མཉམ་ཞུགས་ཐོག་དགོས་མཁ་ོདཔྱད་ཞྱིབ་བསྡུ་རུབ་ཞུས་ཁངོས་ནས་འདེམས་སྒྲུག་བྱུང་བ་
མན་སར་ཕན་བད་ེགྱིང་མཉམ་འབལེ་འོག་བདོ་མྱིའྱི་ཁོམ་ར་གསར་འཛུགས་ལས་གཞྱིའྱི་ཆདེ་ཁད་ལས་པ་གས་ཏ་ེའཆར་རྩྱིས་དང་
བཀོད་རྱིས་བཟསོ་ཟྱིན་པ་དང༌། ཁམས་གྱིང་ཚང་ཚོགས་པའྱི་གཞོན་སྐྱེས་བཅུ་གསུམ་ལ་བོད་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་དངོས་ཆས་སྒྱུ་རྩལ་
སོང་བརར་ལས་གཞྱི་ལེགས་གྲུབ་ཞུས་ཡོད། མན་སར་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཡུལ་ལས་འཕྲུལ་འཁོར་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་དང་བལ་
ཡུལ་ག་ོཚ་ེརགོས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིང་ས་གནས་མྱི་མང་ཆེད་ཅ་དངསོ་འོར་འདྲནེ་གྱི་དོས་སྐྱལེ་རླངས་འཁོར་ཆུང་བ་ཞྱིག་བཅས་སོར་
སདོ་ཞུས་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་བད་ེསྐྱྱིད་གྱིང་བོད་མྱིའྱི་ལག་ོ ེས་བཟ་ོགྲྭའྱི་པང་གདན་ཐགས་ཁྱི་ལས་གཞྱི་དང་མན་སར་བ་བོའ་ིཐུག་པ་
ལས་གཞྱི་གཉྱིས་འགྲ་ོམུས་ཡྱིན་པའྱི་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱངོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ད་བར་འགྲ་ོགྲོན་སོར་ས་ཡ་ ༡༡་༥༥ ཕྱིན་ཡདོ། 
༦། ས་ལོའ་ིལས་བསྡོམས་ཀྱི་མ་འོངས་བྱེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༡༽ ཁ།༨ ནང་གསལ་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་རོགས་རམ་འོག་
གཞྱིས་ཆགས་ཡོངས་ཀྱི་གྲངས་ཐ་ོདང་ཁ་ཐརོ་ས་གནས་ཁག་བཅུ་གསུམ་གྱི་གྲངས་ཐ་ོགོག་ཀླད་ནང་དྲྭ་འཇུག་ཞུས་ཐོག་གྲངས་
མཛདོ་ནས་དགོས་གལ་གྱི་སྒྲུབ་བྱའྱི་སན་ཐ་ོརྱིགས་བཟ་ོསྐྲུན་ཞུས་ཡོད། འགྲ་ོགྲོན་བསྡམོས་སོར་ས་ཡ་ ༧་༥༡ ཕྱིན་ཡདོ། 
༧། སེལ་ཀོབ་ཏུ་གཞུང་ཞབས་བགྲེས་ཡོལ་བའྱི་བགྲེས་ོ ག་གྲངས་ ༥ གསར་རྒྱག་གྱི་ལས་གཞྱི་མཇུག་སྱིལ་ཟྱིན་ཏ་ེཁུངས་ས་ོ
སོར་བག་ོའགྲེམས་ཞུས་ཡོད། 
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༨། ཀུམ་རའ་ོདང༌། སྤུ་རུ་ཝ་ལ། མན་སར། བད་ེསྐྱྱིད་གྱིང་བཅས་ཀྱི་ས་འཐུས་ཚགོས་ཁང་ཉམས་གསའོ་ིལས་གཞྱི་ཆདེ་འགྲ་ོགྲོན་
སོར་འབུམ་ ༥་༧༣ ཕྱིན་ཡདོ། 
༩། བསྟན་སང་ས་གནས་ཀྱི་ནད་པའྱི་ཉལ་ཁང་བེད་མེད་ད་ེབཞྱིན་ཉམས་གསོ་བགྱིས་ཏེ་མགྲོན་ཁང་དུ་བསྒྱུར་ཡོད། ལས་གཞྱི་
ཆདེ་འགྲ་ོགྲོན་སོར་འབུམ་ ༢ ཕྱིན་ཡདོ། 
༡༠། སྱིམ་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྣུམ་འཁརོ་འཇགོ་ཡུལ་རྒྱ་བསྐྱདེ་ལས་གཞྱི་ཆདེ་འགྲ་ོགྲོན་སོར་ ༦༠༠༠༠ 
ཕྱིན་ཡདོ། 
གཤ ལས་དནོ་གཞན་གང་དང་ཇྱི་ཞུས། 
ཀ ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ས་གནས་ཁག་ཏུ་འཚམས་གཟྱིགས་ཕགོས་ཕབེས་སྐརོ། 
༡། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༤ ནས་ ཚསེ་ ༠༧ བར་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་དྲུང་ཆ་ེརྣམ་གཉྱིས་མ་ན་ལྱི་དང་ཀུ་ལུ་
རྫངོ་ཁུལ་བོད་མྱིའྱི་ཁ་འཐརོ་ས་ཁག་ཏུ་མཚམས་གཟྱིགས་དང༌། སྐབས་དརེ་ར་ོསྱི་དཔལ་རབ་གྱིང་གྱི་ས་ཐ་ོལག་འཛནི་གྱི་ཡྱིག་ཆ་
དང༌། ཁ་འཐོར་གནས་སྡོད་རྣམས་ཀྱི་ས་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས། ས་སྟོང་ཇྱི་ཡོད། ལམ་ཆེན་ཐྱིག་ཚད་འོག་ཕོག་པའྱི་མྱི་མང་གྱི་ས་
ཆའྱི་གནས་སྟངས། མ་ན་ལྱི་མྱི་མང་ཚོགས་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས། ས་ཁང་ཧམ་བཟུང་དང༌། ཚོང་བསྒྱུར་གནས་སྟངས་བཅས་
རགོས་ཞྱིབ་གནང་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་མཉམ་ཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་དང་མྱི་མང་ཚོགས་འདུ་བཅས་ཀྱི་
ཐགོ་བཀའ་ོ ག་གྱི་ལྟ་གྲུབ་གསུམ་དང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་དང་ལས་འཆར་ཁག བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིའྱི་མཐུན་རནེ་སོར་
སདོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ བྱུང་རྱིམ་སགོས་ཀྱི་སྐརོ་གསུང་བོད་གནང་ཡོད། 
༢། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣ བར་ཨ་རྱི་ོ ར་ཁུལ་དང་ཁེ་ན་ཊ་གྲོང་ཁེར་ཊོ་རན་ཊོ་བཅས་སུ་
འཚམས་གཟྱིགས་སྐབས་ཁུལ་དའེྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་དང༌། ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་སྱི་བོད་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གྱི་
འགན་འཛིན་དང་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་གཉྱིས་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་དངུལ་ད་ེདག་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཡོད་
པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་སྐརོ་དང༌། མ་འོངས་པར་མཉམ་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཕགོས་
སྐོར་བཀའ་མོལ་ལྷུག་པོ་གནང་ཡོད། བོད་རྱིགས་གནས་སྡོད་ས་ཁུལ་ཁག་གྱི་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་ོ ག་གྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་
ལས་འཆར་ཇྱི་ཡོད་དང༌། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐོར་བཅས་ང་ོསོད་གསུང་བོད་གནང༌། ནྱིའུ་ཡོག་དང་ནྱིའུ་ཇར་སྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་
མཐུན་ཚགོས་པའྱི་ག་ོསྱིག་འགོ་ནྱིའུ་ཡོག་ Armennian Church ཚོགས་ཁང་ཆ་ེམོའ་ིནང་སྱི་ནརོ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ྋསྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་གྱི་མཛད་སོའ་ིསྐུ་མགྲོན་གཙ་ོབོར་གདན་ཞུས་ལྟར་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་བོད་གཟབ་
རྒྱས་གནང་ཡོད། ཕྱི་ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་འཐུས་མྱི་སྐུ་ཞབས་པ་ེཊེག་ལྱི་ཧ་ེ Patrick Leahy མཆོག་
དང་མངའ་སྡེའྱི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ State Director, John Patrick Tracy མཆགོ གྲོས་ཚོགས་གངོ་མྱིའྱི་འཐུས་མྱི་སྐུ་
ཞབས་སར་ནྱི་སེན་ཊེར་ Bernie Sanders མཆོག་གྱི་ཕྱི་འབེལ་འགན་འཛིན་ཧེ་ལེ་པེ་ར་ོ Haley Pero ལགས། གྲོང་ཁེར་
སར་ལྱིང་ཊོན་གྱི་སྱི་ཁབ་སྐུ་ཞབས་ Miro Weinberger ལགས། གཞན་ཡང་མངའ་སྡེའྱི་དཔོན་རྱིགས་ཁག་ཅྱིག་མཇལ་
འཕྲད་གནང་གྲུབ་མཚམས་སར་མོན་ཊྱི་བོད་རྱིགས་རྣམས་ལ་བཀའ་ོ ག་གྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་དང་གཉྱིས་སྨན་དབུ་
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མའྱི་ལམ་སྐརོ་ང་ོསདོ་གསུང་བོད་གནང༌། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༡༡ ཉྱིན་ Amherst ལ་ཕེབས་ནས་ས་གནས་དའེྱི་ཉྱིན་
རེའྱི་ཚགས་པར་ Daily Hampshire Gazette གསར་འགོད་པས་བཅར་འདྲྱི་དྭང་ལེན་གནང་པ་དང་དེ་རེས་ Amherst 
རེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ཆོས་ཚོགས་འཇམ་དཔལ་སྱིང་པ་ོགྱིང་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་གནང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༢ 
ཉྱིན་གྲོང་ཁེར་ Northamton གྱི་སྱི་ཁབ་པ་སྐུ་ཞབས་ David J. Narkewicz དང་གྲོང་ཁེར་ཨེམ་ཧར་ས་ེཊ་ེསྱི་ཁབ་པ་སྐུ་
ཞབས་ Paul Bockelman ལགས་བཅས་ས་གནས་ཀྱི་དཔོན་རྱིགས་ཁག་ཅྱིག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་
བོད་ཐོག་འཛིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་དང༌། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་བོད་རྒྱ་གཉྱིས་ཀྱི་དཀའ་སེལ་གུ་ཡངས་གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་
ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་སྐོར། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་གཞུང་དང་མང་ཚོགས་ནས་བོད་དང་བོད་མྱིར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
བཅས་ཞུས་ཡདོ། 
༣། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༢༤ ནས་ཚསེ་ ༢༨ བར་ལ་དྭགས་བསདོ་ནམས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་བོད་མྱིའྱི་མཉམ་འབལེ་
ཁག་བཅ་ོལྔའྱི་ལ་ོའཁོར་འཛིན་སྐྱངོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་ ༡༨ དབུ་འབྱདེ་མཛད་སོར་གདན་ཞུས་ལྟར་ལྷན་ཞུགས་དང༌། ད་ེབཞྱིན་
ལ་དྭགས་རང་སྐྱོང་རྱི་ལོངས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དདེ་དཔོན་སྐུ་ཞབས་ར་ོར་ེདངོས་གྲུབ་མཆོག་གྱིས་གཙོས་སེའྱི་རྫོངདཔོན་
དང་སྱི་ཁབ་ཉེན་རོག་པ་སོགས་ས་གནས་ཀྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཁག་ཅྱིག་མཇལ་འཕྲད་དང༌། དེ་བཞྱིན་ལ་དྭགས་རང་སྐྱོང་རྱི་
ལངོས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དེད་དཔནོ་མཆོག་གྱིས་གཙ་ོསྐྱོང་འོག་ལ་དྭགས་ས་ེརྫོང་འཛིན་སྐྱོང་སྡ་ེཚན་ཁག་གྱི་ཆེས་མཐོའ་ི
མྱི་སྣ་ཁག་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་ལ་དྭགས་ལྷ་ོབྱང་གཉྱིས་ཀྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་རྣམས་དང༌། ལྷག་པར་བྱང་ཐང་ཁུལ་གྱི་བོད་མྱི་
རྣམས་རྒྱུན་གནས་ས་བརན་ཐུབ་ཐབས་སུ་མཐུན་རེན་སྐྲུན་དགོས་སྐོར་དང༌། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བྱེད་
ཕགོས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ཐགོ་ག་ོབསྡུར་ཞུས། སྐབས་དེར་དེད་དཔོན་མཆོག་
གྱིས་རྫོང་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་འགོ་ཁྱིད་རྣམ་པས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་འཕྲད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཁག་གང་མགོགས་སེལ་
དགསོ་པའྱི་བཀདོ་མངགས་གནང་ཡདོ། 
༤། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ ནས་ ༡༧ བར་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་སེང་ལོར་གཙོས་སེལ་ཀོབ་ལུགས་བད་ེགཉྱིས། ཀོ་ལེ་
གྷལ། ཧོན་སུར་བཅས་སུ་འཚམས་གཟྱིགས་གནང༌། ཕྱི་ཚེས་ ༩ ཉྱིན་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའྱི་སྱི་ཁབ་བོན་ཆེན་མཆོག་དང་
མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་མངའ་སྡ་ེགཞུང་མང་གཉྱིས་ནས་འདས་པའྱི་ལ་ོང་ོ ༦༠ ཙམ་རྱིང་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་མཐུན་འགྱུར་
རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་བར་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་དང་མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་སར་
ལྷག་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་དོན་བཞྱིན། མངའ་སྡེ་བོན་ཆེན་མཆོག་ནས་མངའ་སྡེའྱི་ནང་གནས་སྡོད་བོད་མྱི་
རྣམས་ལ་འབྱུང་འགྱུར་རོགས་རམ་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀང་དགའ་སོའ་ིངང་གནང་ངསེ་ཡྱིན་པའྱི་ཞལ་བཞསེ་བཟང་པ་ོཐབོ་
ཡོད། ཧོན་སུར་ཁུལ་གྱི་རྫོང་དཔོན་དང་ས་གནས་དཔོན་རྱིགས་ཁག་ཅྱིག་མཉམ་ཞུགས་ཐོག་ཞྱིང་པ་རྣམས་ལ་ས་ཐ་ོལག་འཛིན་
བག་ོའགྲེམས་དང༌། ཕྱི་ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་སེལ་ཀོབ་ལུགས་བད་ེགཉྱིས་ཀྱི་ྋརྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་ཉམས་བཟོའ་ིལས་གཞྱི་ལེགས་གྲུབ་
ཟྱིན་པའྱི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སོ། སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ནོ་ཝེལ་ཞྱི་བདེའྱི་གཟེངས་རགས་འབུལ་
བཞེས་མཛད་པའྱི་མཛད་སོར་ལྷན་ཞུགས་གནང་ཡོད། ད་ེནས་གཞུང་ཞབས་བགྲེས་ོ ག་གསར་རྒྱག་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ་ ༥ 
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བག་ོའགྲེམས་གནང་བ་དང་སེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་ཁབ་ཁངོས་རྒས་གས་ོཁང་གསར་རྒྱག་གྱི་ལས་གཞྱི་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་
དབུ་འབྱེད་གནང་ཡོད། བོད་འབྱོར་སྡོད་ཁང་གསར་རྒྱག་གྱི་ལས་གཞྱིར་གཟྱིགས་ཞྱིབ། གོང་གསལ་ས་གནས་ཁག་གྱི་མང་
ཚགོས་ལ་བཀའ་ོ ག་གྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་དང༌། བཙན་བྱོལ་བདོ་མྱིའྱི་མཐུན་རནེ་སོར་སདོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས། 
ད་ེབཞྱིན་བོད་མྱི་ནང་ཁུལ་དམ་ཚིག་རགོ་རྩ་གཅྱིག་སྱིལ་ཐགོ་ནས་བོད་མྱིའྱི་བདེན་དོན་འཐབ་རྩདོ་ཐོག་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བྱེད་
དགསོ་སྐོར་སོགས་ཀྱི་གསུང་བོད་གནང༌། ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་སེང་ལོར་ནྱི་ལ་མངྒ་ལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརར་བསྟྱི་གནས་ཁང་
དུ་འཚམས་གཟྱིགས་དང་མ་འོངས་ཕུགས་འཕརེ་ལས་འཆར་ཁག་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་ཡོད། 
༥། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༤ ནས་ ༡༠ བར་ཉྱིན་གྲངས་བདུན་རྱིང་ཨ་ོཌྱི་ོ ་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་སུ་
གཞྱིས་དགོན་ས་འགྱུར་རྱི་དགོན་ཐུབ་བསྟན་སྨྱིན་གྲོལ་གྱིང་གྱི་གོ་སྱིག་འོག་ར་ོསྐུ་ཨ་ོརྒྱན་མ་ཧ་གུ་རུ་མཐོང་གྲོལ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུ་
བརྙན་ལེགས་པར་གྲུབ་པའྱི་དབུ་འབྱདེ་མཛད་སོར་ཕབེས། སྐབས་དརེ་ཨ་ོཌྱི་ོ ་མངའ་སྡེའྱི་བནོ་ཆནེ་མཆགོ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུའྱི་
མཚོན་རགས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད། ཕྱི་ཚེས་ ༨ ཉྱིན་གཞྱིས་དགོན་དང༌། མཉམ་འབེལ་ཚོང་ཁང་དང་ཆུ་བཟ་ོཁང་
བཅས་ལ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་བ་དང༌། མང་ཚགོས་ལ་ལམ་སྟནོ་བཀའ་སོབ་གནང༌། 
༦། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༩ ནས་ ༢༢ བར་ཀ་ོཡོམ་མ་ཏུར་རུ་རེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ཏ་མྱིལ་ན་གྲུའྱི་སོ་ནམ་གཙུག་ལག་
སོབ་གྲྭ་ཆནེ་མོར་ས་ོནམ་ཚངོ་ལས་གོང་སལེ་གཏངོ་ཕགོས་དང་འབལེ་བའྱི་གཞུང་འབལེ་ཕོགས་བསྐྱདོ་ཕེབས་སྐབས། དརེ་གཙ་ོ
གནད་ཆེ་བའྱི་ཀམ་པ་ཎྱི་གཉྱིས་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་གནང༌། ཀམ་པ་ཎྱི་ད་ེགཉྱིས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་ཁག་
དང༌། ཆེད་ལས་མྱི་སྣ་ཇྱི་ཡོད་མཇལ་འཕྲད། ད་ེབཞྱིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་སེལ་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་བཀོལ་སོད་བྱེད་ཕོགས་
དང་ཐོན་སྐྱེད་གསར་པ་ཇྱི་སེལ་བཅས་ལ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང༌། སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་བཀོལ་སོད་དང་ཐོན་སྐྱེད་གསར་སེལ་བྱ་
ཐབས་ཇྱི་ཡོད་བཅས་པར་མཐངོ་ཐསོ་མངོ་གསུམ་བྱུང་བ་བརྒྱུད་བདོ་མྱིའྱི་ས་ོནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུག་གྱི་
ཐབས་ལམ་ཡོད་པ་ོ ེས་རགོས་དང་རྒྱུས་ལནོ་བྱུང་བ་བཞྱིན། འདྱི་གའྱི་ས་ོནམ་སྡ་ེཚན་གྱི་འབལེ་ལས་དང་ས་ོནམ་སོབ་སྟནོ་མྱི་སྣ་
གཉྱིས་ཆེད་གཉེར་དང་འབེལ་ཁད་ལས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་འོག་ཐོག་མར་ལྷ་ོཕོགས་ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་
སུ་ཞྱིང་ས་ཨ་ེཀར་ ༢༠༠ ཙམ་གྱི་ནང་སྣུམ་རྱིགས་ོ ྱིང་སྣ་འདབེས་ལས་ཀྱི་དཔ་ེསྟོན་ལས་གཞྱི་སལེ་རྒྱུ་གནང༌། 
༧། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ོ ག་གྱི་བཀའ་འབལེ་ལྟར་ཡུ་རབོ་མྱི་མང་ལས་འགུལ་ཆེན་མ་ོཐངེས་བཞྱི་པའྱི་ཐགོ་མགྲོན་འབོད་ཞུས་དནོ་
བཞྱིན་བཀའ་ོ ག ་གྱི་སྐུ ་ཚབ་ཏུ་གཞུང་འབེལ་ཕོགས་ཕེབས་གནང༌།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣  ཚེས་ ༧  ཉྱིན་ Aide 

De’Enfance Tibet (AET) ཞེས་པའྱི་ཕ་རན་སྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཐུག་འཕྲད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་གནས་དོན་དང་བོད་
མྱི་རྣམས་ལ་ད་བར་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་དང༌། སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་ཨོ་ཌྱི་ོ ་གཞྱིས་
ཆགས་སུ་དྲག་ཆར་རླུང་འཚུབ་རེན་པས་སྟོན་ཐོག་དང་ཁང་པ་སོགས་ལ་གཏོར་སྐྱོན་ཚབས་ཆ་ེཕོག་པ། ད་ེབཞྱིན་ཀུ་ལུ་གཞྱིས་
ཆགས་སུ་ཆུ་རུད་ཀྱི་གོད་ཆག རྒྱ་གར་བྱང་ོ ར་ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་མངའ་སྡེའྱི་རྒྱལ་ས་ཨྱི་ཌ་ན་གར་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་ཚོང་ཁང་མེ་
སྐྱནོ་སྐོར། གཞན་ཡང་ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་ས་ཁུལ་དུ་གངས་ོ ོད་ཤུགས་ཆ་ེརེན་པས་ས་ོཕྱུགས་སེམས་ཅན་འཆྱི་སྐྱོན་བཅས་ཀྱི་
དཀའ་སེལ་སད་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་ཡོང་བའྱི་ར་ེབསྐུལ་གནང་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ཕ་རན་སྱི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་འཐུས་མྱི་
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སྐུ་ཞབས་ Eustachio-Brinio མཆོག ་དང་ཕ ་རན་སྱི ་རྒྱལ་ཡོངས ་ལྷན་ཚོགས ་ཀྱི ་ཚོགས ་གཞོན ་ལམ་ Toutut-

Picard མཆོགཤགཞན་ཡང་ད་ེཁུལ་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་ཕ་རན་སྱི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་འཐུས་མྱི་རྣམས་
ནས་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་སྐོར་སོགས་ཀྱི་གསུང་བོད་གནང༌། ཕྱི་ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་སེར་
ལངས་དུས་དྲན་ཐེངས་ ༦༠ དང༌། ཡུ་རོབ་མྱི་མང་ལས་འགུལ་ཆེན་མ་ོཐེངས་བཞྱི་པ་སྲུང་བརྩྱིའྱི་མཛད་སོར་གདན་ཞུ་གནང་བ་
ལྟར་མཉམ་ཞུགས་གནང༌། ཕྱི་ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་ནེ་རར་ལན་ཊྱིར་གནད་སྡོད་བོད་རྱིགས་རྣམས་དང་ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་སུད་སྱི་ 
Switzerland དང་ Liechtenstein ཁུལ་གྱི་བོད་རྱིགས་བཅས་ལ་བཀའ་ོ ག་གྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་དང༌། སོབ་
ཕྲུག་གྱི་ོ ེས་ཡོན་གལ་གནད་སྐོར། བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་གནང་ཕོགས་བཅས་ཀྱི་ཐོག་གསུང་བོད་གནང༌། ད་ེབཞྱིན་རོགས་
ཚགོས་ཁག་གྱི་སྐུ་ཚབ་བཅས་ཐུག་འཕྲད་གནང༌། 
ཁ། རྩྱིས་ལའོ་ིནང་ཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞྱི་དང་འཛནི་ཆས་མཁ་ོསྒྲུབ་ཇྱི་ཞུས། 
༡། ཕུན་ཚོགས་ཁང་ལས་ོ ག་གསར་རྒྱག་གྱི་ཨར་སྐྲུན་ལས་གཞྱི་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན་པས་ལས་བྱེད་གྲངས་ ༢༢ ལ་ལས་ོ ག་
དང་འོག་ཐོག་ཏུ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་བཅས་ ༢༠༡༩།༢།༡༦ ཉྱིན་ཁང་ཁུངས་ཆ་ཚང་བགོ་འགྲེམས་ཞུས་
པས་ཨར་གྲོན་ཆདེ་འགྲ་ོགྲོན་སོར་ས་ཡ་ ༣༢་༩༥ ཕྱིན་ཡདོ། 
༢། ཕྱི་དྲྱིལ་རྒྱབ་ཕོགས་སྐལ་བཟང་ཁང་ལས་ོ ག་གསར་རྒྱག་གྱི་ཨར་སྐྲུན་ལས་གཞྱི་ཆ་ཚང་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་ལས་བྱེད་
གྲངས་ ༢༨ ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༩ ཉྱིན་ལས་ོ ག་བག་ོའགྲེམས་ཞུས་པའྱི་འགྲ་ོགྲོན་སོར་ས་ཡ་ ༣༡་༠༧ ཕྱིན་ཡདོ། 
༣། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལས་ཁུངས་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན་པ་དང༌། ༢༠༡༨།༥།༣༠ ཉྱིན་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་
ཁང་དང༌། ལས་ཁུངས། ཡྱིག་མཛོད་ཁང་བཅས་ཁང་མྱིག་གསུམ་རྩྱིས་ཕུལ་ཞུས་པའྱི་འགྲ་ོགྲོན་སོར་ས་ཡ་ ༢་༣༣ ཕྱིན་ཡདོ། 
༤། གཞུང་ལམ་གསར་བཟ་ོདང་གངས་སྐྱྱིད་མཛསེ་བཟའོ་ིལས་གཞྱི། 
ཀ གངས་སྐྱྱིད་ཐང་ཁདོ་སམོ་དང༌། གཞུང་ལམ་གསར་བཟ།ོ ལགས་རྱི་གསར་རྒྱགཤསང་རྩ་འདབེས་ལས་བཅས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཆ་
ཚང་ ༢༠༡༨།༡༠།༣༡ ཉྱིན་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་འགྲ་ོགྲོན་སོར་ས་ཡ་ ༢་༦༨ ཕྱིན་པ་དང༌། གངས་སྐྱྱིད་རྒྱལ་ས་ོནས་ོ ེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་བར་གཞུང་ལམ་དང་ཆུ་ཡུར་གསར་བཟ་ོལས་གཞྱི་ ༢༠༡༨།༡༡།༡༥ ནང་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན་པ་བཅས་ཁོན་འགྲ་ོགྲནོ་སོར་ས་
ཡ་ ༤་༨༥ ཕྱིན་ཡདོ། 
༥། མཛད་གཙ་ོརྣམ་པའྱི་ལས་ོ ག་ཉམས་བཟའོ་ིཁངོས་སུ་བཀའ་བོན་ལས་ོ ག་ཐགོ་གྱི་ལགས་ོ ོག་གསར་རྒྱག་མཚནོ་པའྱི་ས་ོ
རྙྱིང་གསར་བར།ེ ད་ེབཞྱིན་བཀའ་བོན་ལས་ོ ག་ཁག་ཅྱིག་ལ་གཞའ་ཚན་དཀའ་ངལ་ཆ་ེབའྱི་དཀའ་སེལ་སད་གཞའ་ཚན་འགོག་
ཐབས་དང་ལས་ོ ག་ནང་བཟ་ོབཅསོ་ཞུ་དགསོ་རྱིགས་བཅས་ལ་འགྲ་ོགྲོན་སོར་ས་ཡ་ ༡་༣༡ ཕྱིན་ཡདོ། 
༦། ལྷ་རྒྱལ་རྱི་བགྲེས་ོ ག་གྱི་ཐགོ་ཁེབས་ལགས་ོ ོག་གསར་རྒྱག་དང༌། ལས་ོ ག་ཕྱི་ནང་ཚོན་རྩྱི། གོག་ཆས་གསར་བརེ། ཆུ་
ཡུར་དང་གང་ར་ཉམས་གས་ོབཅས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཆདེ་འགྲ་ོགྲོན་སོར་ས་ཡ་ ༡་༤༥ ཕྱིན་ཡདོ། 
༧། རྩྱིས་ལོའ་ིནང་བད་ེསྲུང་དང༌། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདུན་ཕགོས། ལས་ོ ག་ཁང་པ་གྲངས་ ༡༠ ལ་ཚོན་རྩྱི་བཏང་བ་དང་
ལས་ོ ག་ཁང་པ་ ༢ ཡྱི་སེའུ་ཁུང་རྙྱིང་སོང་གསར་བར་ེཞུས་པ་བཅས་ལ་འགྲ་ོགྲོན་སོར་ས་ཡ་ ༣་༦༧ ཕྱིན་ཡདོ། 
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༨། བསོད་ནམས་ཁང་ལས་ོ ག་རྙྱིང་པ་བོྱིག་གཏརོ་གྱིས་བུ་བཅོལ་ཁང་དང་ལས་ོ ག་གྲངས་ ༣༤ གསར་རྒྱག་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། 
རྩྱིས་ལོའ་ིནང་བཀའ་འཁོལ་དང་བཀོད་རྱིས་བཟ་ོརྒྱུ། གོག་ཐག་གསར་འཁྱིད་བཅས་ཀྱི་ཆེད་འགྲ་ོགྲོན་སོར་ ༩༦༡,༤༤༣ ཕྱིན་
ཡོད། 
༩། གངས་སྐྱྱིད་ཚོགས་ཁང་གསར་པའྱི་ཆེད་འགྱིག་གྱི་ཞབས་སྟེགས་ལེགས་པ་གྲངས་ ༣༠༠ དང་གསར་རྒྱག་ཟྱིན་པའྱི་ཕུན་
ཚགོས་ཁང་ལས་ོ ག་གྲངས་ ༢༢ དང་སྐལ་བཟང་ཁང་ལས་ོ ག་གྲངས་ ༢༨ བཅས་ཀྱི་འཛནི་ཆས་ཆ་ཚང་གསར་ཉ་ོཞུས་པའྱི་
འགྲ་ོགྲོན་སོར་ས་ཡ་ ༡་༦༤ ཕྱིན་ཡདོ། 
ག ས་ཁང་གྱི་འཛནི་སྐྱངོ་ལས་གཞྱི། 
༡། རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ ལོའ་ིནང་གཞུང་ཞབས་བགྲེས་ཡོལ་བ་གྲངས་ ༧ ལ་བགྲེས་ོ ག་དོད་ཁོན་བསྡམོས་སོར་ས་ཡ་ ༨་
༥༡ དང་བགྲེས་ཡོལ་བ་གྲངས་ ༦ ལ་སེལ་ཀོབ་དང་ར་སར་བགྲེས་ོ ག་བག་ོའགྲེམས་ཞུས། ད་ེབཞྱིན་བགྲེས་ོ ག་མ་ཐོབ་པའྱི་
བགྲསེ་ཡལོ་བ་ ༥ ལ་སྱིག་གསལ་བཞྱིན་ཁང་དདོ་སརོ་ ༢༡༣,༠༩༠ འབུལ་བཞྱིན་ཡདོ། 
༢། རྩྱིས་ལོའ་ིནང་གངས་སྐྱྱིད་ཁུལ་དུ་ལས་ོ ག་གྲངས་ ༧༢ བག་ོའགྲེམས་ཞུས་པ་དང༌། སྐབས་དུས་ས་ོསོར་ལས་ོ ག་ཉམས་
གས་ོདང་བཟ་ོའཆོས་དགོས་རྱིགས་དུས་ཐགོ་འཐུས་གཙང་ཞུས་ཡོད། 
༣། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ོ ག་དང་བགྲེས་ོ ག་བག་ོའགྲེམས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཁག་གྱི་གྲོས་ཆོད་དགོངས་
དོན་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་ལས་ོ ག་གཞའ་ཚན་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་མཚན་གཞུང་བསྡུ་རུབ་ཀྱིས་ ༢༠༡༩ 
ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༦ ནས་ ༢༡ བར་ལས་ོ ག་སོ་སོར་ང་ོབཅར་གྱིས་ལས་ོ ག་གཞའ་ཚན་ཡོད་གྲངས་ ༡༡༤ ར་ེར་ེབཞྱིན་ཞྱིབ་
འཇུག་གྱིས་དེའྱི་སན་ཐ་ོདཔལ་ལྡན་བཀའ་ོ ག་ཏུ་སན་སེང་གྱིས་ལམ་སྟོན་ཕབེས་གསལ་ལྟར་དཀའ་ངལ་ཅན་ལས་ོ ག་གྲངས་ 
༡༢ ཡྱི་དཀའ་སེལ་ལག་བསྟར་ཞུས། 
༤། སྨོན་སྐྱྱིད་ཁང་ལས་ོ ག་ཐོག་ཁེབས་ལགས་ོ ོག་གསར་རྒྱག་ཞུས་ཡོད་པ་དང༌། ད་ེབཞྱིན་འཕེལ་རྒྱས་ཁང་ལས་ོ ག་འོག་
ཐོག་གཞའ་ཚན་ཆེ་བའྱི་དཀའ་སེལ་སད་ཆུ་ཡུར་ཉམས་གསོ་དང༌། ལས་ོ ག་གྱི་གང་བཟོ་བཅོས་འཐུས་གཙང་ཞུས། ཤུག་
གསེབ་ཏུ་ས་ཆ་ཕོན་ཆེ་ཞྱིག་ོ ྱིང་ནགས་ནང་ཡོད་སྟབས་ས་མཚམས་སྲུང་སྐྱོབ་དང༌། ཡུལ་མྱིའྱི་ཧམ་བཟུང་མྱི་ཡོང་ཆེད་རོ་
རགས་རྒྱག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
༥། གངས་སྐྱྱིད་ནང་རྒྱུན་དུ་གོག་སྐུད་དཀའ་ངལ་དང་ཉེན་ཁ་ཆེན་པ་ོཡོད་པར་བརེན་ནང་སྱིད་དང་ོ ེས་རྱིག་ཉྱི་འོད་ཁང༌། རབ་
བརན་ཁང༌། བཀའ་ོ ག་ནས་ཕན་བདེ་ཁང་ཉེ་འགྲམ་བར་དང༌། མཐོང་སྨོན་ཁང༌། ཕྱི་དྲྱིལ་མདུན་བཅས་ཀྱི་གོག་སྐུད་ཆ་ཚང་ 
(Cable) ཏུ་བར་ེབསྒྱུར་གྱིས་ཉནེ་གཡོལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
༦། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དུས་སྐབས་དང༌། མང་ཚགོས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི། 
གཞན་ཡང་རྒྱུན་ལས་འཕ་ོའགྱུར་བཅས་ཀྱི་སྐབས་བཞུགས་གནས་གོ་སྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འགན་དཀྲྱི་གནང་བ་བཞྱིན་གང་སྱིའྱི་ཐད་
དཀའ་གནད་མདེ་པར་ག་ོསྱིག་འཐུས་ཚང་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 
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༢་༢། མཉམ་འབལེ་ཡར་རྒྱས་ལས་དནོ། 
སྱི་ནརོ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་དགོངས་བཞསེ་ཀྱིས་
ལམ་སྟོན་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་བོད་མྱིའྱི་སྡོད་སར་ཕལ་མ་ོཆེའྱི་ནང་གནས་ཡུལ་ས་གནས་སོ་སོའ་ིཁྱིམས་ལུགས་འོག་མཉམ་
འབེལ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་པ་དང༌། གཞྱིས་མྱིར་བད་ེརྩའྱི་ལས་རྱིམ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེར་བརྩྱིས་ཏ་ེབཙན་བྱོལ་བོད་
མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༩༣ ནང་ཆ་རེན་བསྩལ་ཡོད། བཀའ་ོ ག་སྐབས་ ༡༢ པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དྲུག་པའྱི་ཐོག་མཉམ་
འབལེ་གྱི་འཛནི་སྐྱངོ་བྱེད་ས་ོཁག་ས་གནས་མྱི་མང་ལ་རྩྱིས་ཕུལ་རེས་མཉམ་འབལེ་དང་མཉམ་ལས་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་དང་
མཐུན་པའྱི་ད་ཡོད་བོད་མྱིའྱི་མཉམ་འབལེ་རྣམས་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་མྱི་ཉམས་གངོ་འཕལེ་གྱི་ས་ོནས་སྱིག་འཛུགས་ས་བརན་
ཡོང་བ་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུའྱི་རོགས་སྐྱོར་ཆེད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་མཉམ་འབེལ་རོགས་སྐྱོར་ཚན་པ་ཞྱིག་ཟུར་འཛུགས་དང༌། 
མཉམ་འབེལ་རོགས་སྐྱོར་ཚན་པའྱི་འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི་དགོས་དམྱིགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་གཏན་འབེབས་
གནང༌། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༥ ལོར་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཁག་བཅ་ོལྔའྱི་མཉམ་འབེལ་ལས་གྲུབ་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་མཐུན་མཉམ་
འབེལ་དེབ་བསྐྱེལ་གསར་འཛུགས། ལས་དོན་གཙོ་བོ་ནྱི་ས་གནས་མཉམ་འབེལ་ཁག་གྱི་ལས་དོན་ཁག་ཚགས་ཚུད་དང་ས་
བརན་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པ་བཟ་ོརྒྱུ། མཉམ་འབེལ་ཁག་གྱི་ལས་བསྡོམས་དང༌། རྩྱིས་ཁ། རྩྱིས་ཞྱིབ་སན་ཐ་ོབཅས་འདྱི་གའྱི་བརྒྱུད་
འབལེ་ཡདོ་ལས་ཁུངས་དང༌། གོང་རྱིམ་ལ་སན་གསན་ལན་འདབེས་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཡྱིན། 
ལ་ོའཁརོ་ནང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་རགོས་སྐྱརོ་ཇྱི་ཞུས་གོམ་གསལ། 
༡། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོར་མཉམ་འབེལ་ཁག་གྱི་རྩྱིས་པ་དང་བཟ་ོཚོགས་ཁག་གྱི་བཟ་ོའགོ་དང་འགན་འཐུས་བཅས་ལ་ཟབ་སོང་
མཁ་ོསདོ་ཟྱིན་པར་ལས་དནོ་ཐགོ་དངསོ་སུ་ཕན་ཐགོས་ཇྱི་བྱུང་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཞུས། 
༢། སོ་ནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་མཉམ་འབེལ་གྱི་ཐད་ཀའྱི་འཛིན་སྐྱོང་འོག་ཡོད་པའྱི་འཕྲུལ་རྨོས་སྡ་ེཚན་ཉམས་རྒུད་ཕྱིན་ཡོད་
པ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་སྐོར་གྱི་བགྲ་ོགེང་ཚོགས་འདུ་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་མོན་གྷ་ོའདདོ་རྒུ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་འཚོགས་ཐུབ་
པ་བྱུང་ཡདོ། ཚགོས་འདུའྱི་ནང་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཕགོས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དནོ་ཇྱི་སལེ་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 
༣། ལྷོ་གཞྱིས་བོད་མྱིའྱི་མཉམ་འབེལ་ཁག་གྱིས་མངའ་གཞུང་ནས་བུ་ལོན་ཆག་ཡང་ཐོ་གཞུང་ལྟར་ Loan Waive ཞུ་ལེན་
བྱས་ཁངོས་མོན་གྷ་ོནས་ཞྱིང་པ་གྲངས་ ༥༢༥ ལ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༣༧ དང༌། ཀ་ོལྱི་གྷལ་ཞྱིང་པ་གྲངས་ ༣༣༠ ལ་ཧྱིན་སོར་ས་
ཡ་ ༡༣་༩ ལུགས་བསམ་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༢་༩ བད་ེསར་སོར་ས་ཡ་ ༢་༥ གཞན་ཡང་ཧོན་སུར་བཅས་བསྡོམས་པའྱི་ཁོན་ཧྱིན་
སོར་ས་ཡ་ ༥༠ ལྷག་མངའ་གཞུང་སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ནས་མངའ་སྡེའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་བསྒྲུབ་མཚམས་གནང་འཆར་
གཏན་འཁལེ་ཟྱིན་ཡདོ། 
༤། ལྷོ་གཞྱིས་མཉམ་འབེལ་ཁག་ནས་མངའ་གཞུང་མཉམ་འབེལ་དངུལ་ཁང་ Central Cooperative MDCC Bank 
བརྒྱུད་ས་ོནམ་བུན་གཏོང་ལས་འཆར་ཁངོས་འཚུད་ཐབས་འབད་བརྩནོ་ཞུ་བསྐུལ་ཟྱིན་པས་ཐབོ་ར་ེཡོད། 
༢་༣ ས་ོནམ་ཡར་རྒྱས་ལས་དནོ། 
ཀཤ སྐྱ་ེལྡན་སལོ་རྒྱུན་ས་ོནམ་གྱི་ལས་འཆར། 
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༡། བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ས་ོནམ་ཞྱིང་ལས་དངསོ་སུ་བྱདེ་མཁན་ལ་ོར་ེབཞྱིན་ཇ་ེཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ན་གཞནོ་རྣམས་
ཕྱི་བསྐྱོད་དང་རྒྱ་གར་གྲོང་ཁེར་ཆ་ེཁག་གྱི་ནང་ཁ་ཐོར་དུ་གནས་མཁན་ཇྱི་མང་དུ་འགྲ་ོབཞྱིན་པར་བརེན། ས་ཞྱིང་ཕྱི་མྱིར་བོགས་
མ་བཏང་བ་སགོས་མདརོ་ན་ཞྱིང་ལས་ཐགོ་འཚ་ོརནེ་སྐྲུན་རྒྱུའྱི་ད་ོསྣང་བྱདེ་མཁན་ཆསེ་ཉུང་དུ་འགྲ་ོབའྱི་གནས་སྟངས་དཀའ་སལེ་
སད་སྐབས་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་བཀའ་ོ ག་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ས་ོནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ོནམ་ལམ་སོལ་སྐྱ་ེལྡན་དང་རང་
བཞྱིན་ས་ོནམ་འདེབས་ལས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཐོག་ནས་ས་ཞྱིང་བདག་གཅེས་དང༌། འཚ་ོཐབས་སྐྲུན་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་རྒྱ་ཆ་ེགནང་བ་
བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ོ ག་སྐབས་ ༡༥ ནས་ཀང་མཇུག་སྐྱོང་མུ་མཐུད་གནང་སྟེ་ད་ེསོན་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཐོག་ོ ར་བསྐྱོད་བྱེད་
བཞྱིན་པའྱི་ཞྱིང་པ་རྣམས་ལ་མཐུན་རནེ་སོགས་གང་འསོ་སར་མུས་ཡྱིན། 
 ས་ོནམ་འདེབས་ལས་མུ་མཐུད་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་ས་ོནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག ༩ ནང་ཁྱིམ་ཚང་ ༥༠༦ ནས་
ཁོན་བསྡོམས་ཨེ་ཀར་གྲངས་ ༦༡༨་༩༢ ནང་སྟོན་ཐོག་འབས། ཨ་ོ ོམ། མོན་ཆགས། ཞ་ོཁོག བའུ། སན་རྱིགས། པད་ཁ། ལྒ་
སྨུགཤ ཚལ་རྱིགས། གཡེར་མ། བ་ེཏ་ལ་སོགས་འདེབས་ལས་ཀྱིས་ལོ་འཁོར་ནང་ཐོན་འབབ་ཁོན་བསྡོམས་ཀོན་ཌལ་ ༡༦༤༡་
༣༣ བྱུང་འདུགཤསྐྱེ་ལྡན་སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཇྱི་བྱུང་ཁྱིམ་ཚང་སོ་སོས་ལོངས་སུ་སོད་པ་དང་འཕར་མ་རྣམས་རྱིང་
གོང་འོས་མཚམས་ཐོབ་རེ་སད་ ༢༠༠༦ ནས་ད་བར་སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་སྐྱེད་ཕྱིར་ཚོང་ཆེད་མཐོང་ཆེན་ལག་འཁེར་ ORGANIC 

SCOPE CERTIFICATE ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ལོ་ལྟར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་སྱིག་འོག་དེབ་བསྐྱེལ་ཡོད་
པའྱི་ཚགོས་པ་ནས་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཏ་ེམུ་མཐུད་སདོ་མུས་ཡྱིན། 
ཁ། རྫས་སརོ་ས་ོནམ་འདབེས་ལས། 
བོད་མྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ ༡༡ ནང་ཞྱིང་ས་ཕལ་མོ་ཆེ་རྫས་སོར་སོ་ནམ་ལམ་སོལ་ཐོག་བསྐྱོད་མཁན་གྱི་ཞྱིང་ས་ཨེ་ཀར་ 
༡༡༨༥༣་༥༢ ནང་སྟོན་ཐགོ་འབས། ཨ་ོ ོམ། མོན་ཆགཤའབྲུ། བའ།ོ པད་ཀང༌། ན་ེཇར། འབས་ཆུང༌། སྣུམ་ནགཤཚལ་རྱིགས། ལྒ་
སྨུགཤསགོ་པ། སྱི་པན་སགོས་འདབེས་ལས་ཀྱིས་ཁནོ་ཐནོ་འབབ་ཀནོ་ཌལོ་ ༧༢༩༣༨༢་༨༤ བྱུང་ཡདོ། 
ག འབས་ལྡན་དང་འབས་མདེ་ོ ྱིང་སྣ་འདབེས་འཛུགས། 
ལ་ོའཁརོ་ནང་བོད་མྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ ༨ ནང་འབས་ལྡན་ོ ྱིང་སྣ་ཨམ་སྡོང་གྲངས་ ༥༡༩༨ དང༌། ལྱི་ཅྱི་ོ ྱིང་སྡངོ༌། ༥༥ སྐྱུར་
འབས་ོ ྱིང་སྡོང༌། ༢༡༠༥ སྐྱུར་རུ་ར་ོ ྱིང་སྡོང༌། ༢༥ ལྱིའྱི་ོ ྱིང་སྡོང༌། ༥༨༥ ཀཱ་ཇུ་ོ ྱིང་སྡོང༌། ༡༦༧༠ བ་ེཏ་ོ ྱིང་སྡོང༌། ༡༢༠ ཅྱི་
ཀུ་ོ ྱིང་སྡོང༌། ༤༥ ཨམ་རུད་ོ ྱིང་སྡོང༌། ༧༥ པ་པྱི་ཡ། ༡༠༠༠ གཡེར་མ༌། ༡༥ ཀུ་ཤུ། ༡༨༢༨ གོ་ཡ། ༡༡༦༣ ངང་ལག 
༤༠༠༨ སྟར་སྡོང༌། ༡༤༥༠ ཁམ་བུ ༡༠༠ ས་ེའབྲུ་ོ ྱིང་སྡོང༌། ༣༠༠ སྣུམ་ོ ྱིང་ཨ་ོལྱིབ། ༡༡༠ བཅས་ཁོན་བསྡོམས་ོ ྱིང་འབས་
སྡོང་པ་ོགྲངས་ ༡༩༨༥༢ འདེགས་འཛུགས་བྱས་ཡོད་པ་དང༌། གཞྱིས་ཆགས་ ༣ ནང་འབས་མེད་ོ ྱིང་རྱིགས་ Silver oak, 

Neem, Mellai Dubia, བསངས་ོ ྱིང་ཤུག་པ། རྩྱི་ོ ྱིང་སོགས་ཁོན་བསྡམོས་ོ ྱིང་སྡངོ་ ༩༨༡༣༢ འདབེས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
ང༌། ས་ོནམ་ལས་དནོ་ཡར་རྒྱས་དང་རྒྱ་བསྐྱདེ་སད་ས་ོནམ་བུན་གཏངོ་ལས་གཞྱི། 
༡། ལ་ོལྟར་སྟནོ་ཐགོ་འདབེས་ལས་ཆདེ་དུས་ཐུང་སྐྱདེ་མདེ་བུན་གཏངོ་ལས་འཆར། 
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ལོ་འཁོར་ནང་གཞྱིས་ཆགས་ ༤ ནང་ཞྱིང་པ་དུད་ཚང་ ༡༠༢ ནས་ས་ཁོན་ཨེ་ཀར་གྲངས་ ༢༦༠༨ འདེབས་ལས་འཐུས་ཚང་
དང་ས་ོནམ་ལས་དནོ་ཡར་རྒྱས་དང་ཚགས་ཚུད་རྒྱུན་གནས་ཡོང་ཆདེ་ཟླ་གྲངས་ ༡༠ རྱིང་སྐྱདེ་མདེ་ས་ོནམ་ཞྱིང་བུན་སརོ་ས་ཡ་ 
༧་༤༥ ཐམ་པ་བཏང་བ་ཆ་ཚང་བུན་དངུལ་ཕྱིར་སགོ་བྱུང་ཡོད། 
༢། ས་ོནམ་སྐྱདེ་ཆུང་དུས་བཀག་བུན་གཏངོ་ལས་འཆར། 
སོ་ནམ་གཞྱིས་ཆགས་ ༧ ནང་ཞྱིང་པ་ད་ོདབྱྱིངས་ཅན་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༢༨ ལ་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་ཡར་རྒྱས་དང་རྒྱ་བསྐྱེད་
གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་ཞྱིང་ཆུ་འདྲེན་གཏོང་དང༌། སོ་ཕྱུགས་གསོ་སྐྱོང༌། འབས་ལྡན་ོ ྱིང་སྣ་འདེབས་འཛུགས། ཇ་ཞྱིང་འདེབས་ལས། 
ས་ོནམ་དང་འབལེ་བའྱི་དངེ་དུས་ཀྱི་འཕྲུལ་རྨསོ་གསར་ཉ་ོདང༌། ག་ོཡུའྱི་སྡོང་པ་ོ (Acracanut) སོགས་འདབེས་ལས་ཆདེ་ལ་ོ ༢ 
ནས་ ༣ བར་དུས་བཀག་སྐྱདེ་ཆུང་བུན་གཏོང་ཁོན་སོར་ས་ཡ་ ༤་༢༩ བུན་གཡར་ཁུངས་གཏོང་ཞུས་ཡོད། 
ཆ། སྐྱ་ེསྡན་ས་ོནམ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་སངོ་བརར་ཁང་གྱི་ལས་འཆར། 
༡། སྐྱ་ེལྡན་ས་ོནམ་འདབེས་ལས་ཇྱི་བྱས། 
སལེ་ཀབོ་སྐྱ་ེལྡན་ས་ོནམ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་སངོ་བརར་ཁང་དུ་ཞྱིང་ས་ཨ་ེཀ་ ༩༠ ཙམ་ཡདོ་པ་དའེྱི་དགསོ་དམྱིགས་གཙ་ོབ་ོནྱི་སྐྱ་ེ
ལྡན་སལོ་རྒྱུན་ས་ོནམ་ལས་དནོ་ཐགོ་ཞྱིང་པ་ཡངོས་ལ་ག་ོརགོས་དང་ཚདོ་ལྟ་འདབེས་ལས་དང་ཉམས་ཞྱིབ་བརྒྱུད་ཁབ་སལེ་བྱ་
རྒྱུའྱི་སོང་བརར་ལྟེ་གནས་ཁང་གལ་ཆེ་ཆགས་ཡོད་པ་དེ་ཡང་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཁག་གྱི་ས་ོནམ་ཞྱིང་པ་གཙ་ོསྒྱུར་གྱི་གཡས་
གཡནོ་རྒྱ་གར་ཞྱིང་པ་དང་ཕྱི་ནང་ཡུལ་མྱི་ཚརོ་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པའྱི་སྐྱ་ེལྡན་སལོ་རྒྱུན་ས་ོནམ་གྱི་ལམ་སལོ་ཐད་ག་ོསྐནོ་ལམ་
སྟནོ་དང་ག་ོརགོས་ཁབ་སལེ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། ༢༠༡༧ ལརོ་ས་ོནམ་ཁད་ལས་པའྱི་བདོ་མྱིའྱི་ས་ོནམ་གཞྱིས་ཁག་ནང་ས་ོནམ་ལས་
དནོ་ཡར་རྒྱས་ཚགས་ཚུད་ཡངོ་ཆདེ་དཔྱད་ཞྱིབ་ཚད་ལྡན་གནང་བས་སན་ཐོའ་ིནང་སྡ་ེཚན་འདྱི་དག་རྒྱ་བསྐྱདེ་དང་ཚགས་ཚུད་
གངོ་སལེ་གྱི་མྱིང་དནོ་མཚུངས་པའྱི་སྡ་ེཚན་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུའྱི་ལམ་སྟནོ་བཏནོ་པ་ལྟར་ལས་འཆར་རྣམས་རྱིམ་པས་ལ་ོལྔ་ཅན་
གྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ག་ོསྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
ས་ོནམ་ཞྱིང་པ་སྱི་དང་ཡང་སོས་སྐྱེ་ལྡན་ཐོག་ཤོ ར་བསྐྱོད་བྱེད་མཁན་ཕྱི་ནང་ཞྱིང་པ་རྣམས་ལ་མྱིག་དཔེ་སད་དྲན་ོ ེས་ནུས་
ཤུགས་གོང་སེལ་སྣུམ་རྩ། (Lemon Grass) དང༌། སྱི་པན། (Chilli) ངང་ལག (Banana) འཚིག་ཇ་ (Coffee) ཚལ་
རྱིགས། (Vegetables) ཀཱ་ས་བཱ། (Cassava) ཡམ། (Yam) ཨ་ོ ོམ། (Corn) གཡེར་མ་ (Black pepper) བཅས་
ཞྱིང་ས་ཨ་ེཀར་ ༣༤ ནང་འདབེས་ལས་བྱས་ནས་ཕྱིར་ཚངོ་བྱ་བཞྱིན་ཡདོ། 
༢། ཟབ་སངོ༌། 
འདྱི་ལོའ་ིནང་སྐྱ་ེལྡན་ས་ོནམ་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ས་ོནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ོནམ་སོབ་སྟོན་པ་རྣམས་ལ་དེང་དུས་དང་
མཐུན་པའྱི་སྟོན་ཐོག་འདེབས་ལས་ཇྱི་བྱས་བརྙན་འཕྲུལ་བརྒྱུད་ད་ེཞྱིང་ལས་ོ ེས་བྱ་བརྒྱུད་སེལ་ཐོག (ICT) Information 

Communication Technology ཞྱིང་པ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ས་ོཕྱུགས་གས་ོསྐྱོང་བདག་གཅེས་དང་འ་ོམའྱི་ཐོན་འབབ་བཟང་དུ་
གཏོང་ཕོགས་ཐོག ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༠ ནས་ ༡༣ བར་ཉྱིན་བཞྱི་རྱིང་དང༌། གཞན་ཡང་ NABARD - (National 

Bank for Agriculture & Rural Development) ག་ོསྱིག་འགོ་རྒྱ་གར་ཞྱིང་པ་ ༢༦ ཙམ་ལ་སྐྱ་ེལྡན་སལོ་རྒྱུན་ས་ོནམ་
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སྐརོ་དང་ས་ོཕྱུགས་གས་ོསྐྱངོ་བྱདེ་སྟངས། ཚལ་རྱིགས་འདྲ་མྱིན་འདབེས་ལས་བྱདེ་ཕགོས་སྐརོ་ཕྱི་ཟླ་ ༠༣ ཚསེ་ ༠༡ དང་ཚསེ་ 
༢༢ ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་ཟབ་སོང་ཕུལ་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ས་གནས་སུ་ཉྱིན་ལྟར་ཕྱི་ནང་ཞྱིང་པ་དང་སོབ་ཕྲུག་ཆེད་བཅར་ཞུ་མཁན་
རྣམས་ལ་སྐབས་དུས་སོ་སོར་ཞྱིང་ལས་སྱི་དང་ཡང་སོས་སྐྱེ་ལྡན་སོལ་རྒྱུན་ས་ོནམ་གྱི་བྱེད་ས་ོདང་ཕན་ཡོན་སྐོར་ལམ་སྟོན་
གསལ་བོད་ཞུ་མུས་སུ་ཡྱིན། 
༣། ཕྱུགས་གས་ོཁང༌། 
ཞྱིང་ལས་དང་ས་ོཕྱུགས་གས་ོསྐྱངོ་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་དོན་མཉམ་ལས་ཐགོ་སྐྱདོ་དགསོ་གལ་དང༌། ལྷག་པར་དུ་སྐྱ་ེལྡན་སལོ་རྒྱུན་ས་ོ
ནམ་ཆེད་བ་ཕྱུགས་ཀྱི་ལྱི་བས་ལུད་སོར་བཟ་ོསྐྲུན་གྱིས་ཞྱིང་ས་དང་སྟོན་ཐོག་ལ་དུས་ཐོག་བེད་སོད་གཏང་རྒྱུ་སོགས་བྱ་བཞྱིན་
ཡོད། སྡེ་ཚན་གྱི་ཕྱུགས་གསོ་སྡེ་ཚན་ནང་བ་ཕྱུགས་གྲངས་ ༡༥ དང་བེའུ་གྲངས་ ༡༧ ཕ་གང་གྲངས་ ༣ རྨོས་གང་གྲངས་ ༢ 
བཅས་བསྡོམས་ས་ོཕྱུགས་གྲངས་ ༣༧ ཡོད། ས་ོཕྱུགས་གས་ོསྐྱོང་ཆེད་འགྲ་ོགྲོན་སོར་ ༧༩༣༤༥༦ དང༌།ཤདརེ་ཕན་པར་ཡོང་
འབབ་སོར་ ༧༨༢༡༢༡ བྱུང་ཡོད། སྐྱེ་ལྡན་འབུ་ལུད་དང་སར་ལུད་བཟ་ོསྐྲུན་གྱིས་ཐོན་འབབ་ཀྱི་ལོ་ ༧༠༩༡ བྱུང་ཡོད་པ་ཚོང་
བསྒྱུར་གྱིས་ཡོང་འབབ་སོར་ ༤༢༥༤༦ བྱུང་ཡོད་པ་ད་ེནས་སྡ་ེཚན་གྱི་རྒྱུན་གྲོན་རྣམས་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིཐོག་བསྐྱོད་མུས་
བཞྱིན་ལ་ོརའེྱི་ནང་གཙང་ཁ་ེཡང་བྱུང་བཞྱིན་ཡདོ། 
༤། ཡར་རྒྱས་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར། 
ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་ USAID རགོས་རམ་འགོ་སེལ་ཀོབ་སྐྱ་ེལྡན་ས་ོནམ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་སོང་བརར་ཁང་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་ཡར་རྒྱས་
གཏང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་ཞུས་པ་གོམ་གསལ། 
༡། འབས་ལྡན་དང་འབས་མེད་ོ ྱིང་སྣ། མ་ེཏགོ ཚལ་རྱིགས་དང་སྨན་རྩྭའྱི་མྱུ་གུ་གས་ོསྐྱངོ་ཁང་གསར་འཛུགས་བྱས་པ་དང་ཚངོ་
ཁ་ེཆ་ེབའྱི་སྟོན་ཐོག་ཁག་ཅྱིག་མྱིག་སྟནོ་དང་ཚོད་བལྟ་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་འག་ོའཛུགས་ཞུས་པ་བཞྱིན་མུ་མཐུད་རྒྱུན་སྐྱོང་ལག་
བསྟར་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད། 
༢། སེལ་ཀོབ་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་མཁ་ོགནད་ཆེ་བའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཛིན་ཆས་སྐམ་གོག་དང༌། ཀམ་པུ་ཀྲར། 
ཞྱིང་རྨདོ་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་བཅས་གསར་ཉསོ་ཟྱིན། 
༤། ས་ོནམ་སབོ་སྟནོ་པའྱི་ལས་འཆར། 
ས་ོནམ་སབོ་སྟནོ་པ་རྣམས་ནས་རྒྱུན་གཏན་ས་ོནམ་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་གཞྱི་དང་ཞྱིང་པ་རྣམས་ལ་དུས་ཐགོ་ས་ོནམ་ཞྱིང་ལས་
བྱདེ་སའོ་ིཐགོ་ག་ོབསྐནོ་སབོ་གས་ོལམ་སྟོན་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 
༡། ལོ་འཁོར་ནང་སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པ་རྣམས་ནས་སོ་ནམ་གཞྱིས་ཁག་གྱི་ཞྱིང་པ་གྲངས་ ༨༩༧ ལ་ཚལ་རྱིགས་འདེབས་ལས་
དང༌། ས་ོཕྱུགས་གས་ོསྐྱངོ༌། ོྱིང་འབས་དང་སྟནོ་ཐགོ་གྱི་ནད་འབུ་སོན་འགགོ སྐྱ་ེལྡན་སལོ་རྒྱུན་ས་ོནམ་གྱི་ལུད་སརོ་བཟ་ོསྟངས། 
གསགོ་འཇོག བེད་སོད་བྱེད་སྟངས། འབས་ལྡན་ོ ྱིང་སྡོང་དང་འབས་མེད་ོ ྱིང་སྡངོ་འདབེས་འཛུགས་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཚུལ་མཐུན་
བདག་གཅེས་བྱེད་སོ་བཅས་ཀྱི་ཐད་སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པ་དང་མཁས་དབང་གདན་ཞུས་ཀྱིས་འགྲེམས་སྟོན་ལས་སོང་དང་ལམ་
སྟནོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
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༢། སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པས་རྒྱ་གར་དབུས་ས་གཉྱིས་ཀྱི་སོ་ནམ་ཞྱིང་པ་ཚོར་ཞྱིང་ལས་ོ ེས་བྱ་གོ་རོགས་དང་ལམ་སྟོན་ཚད་ལྡན་
མཁ་ོསོད་ཞུ་ཆེད་ས་གནས་སོ་སོའ་ིརྫོང་ནང་ (KRISHI VIGYAN KENDRA -KVK) ཆེད་འཛུགས་གནང་ཡོད་པའྱི་
ཚན་རྱིག་པ་དང་མཁས་དབང་ཚའོྱི་དགསོ་མཁའོ་ིལམ་སྟནོ་ཁག་དུས་ཐགོ་ཞུ་ལེན་གྱི་ཞྱིང་པ་རྣམས་ལ་མཁ་ོསདོ་ཐུབ་པ་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། 
༣། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་མངའ་གཞུང་ནས་འཚ་ོརེན་ཆེད་ཞྱིང་ས་བོགས་མ་གནང་ཡོད་པ་ད་ེདག་རང་ས་རང་འདེབས་
དང་ཞྱིང་ས་བདག་གཅེས་ཚུལ་བཞྱིན་ཡོང་ཐབས་སུ། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་སོ་ནམ་བུན་
གཏངོ་ལས་གཞྱི་འཆར་ཕུལ་ལྟར་ྋདཔལ་ལྡན་བཀའ་ོ ག་ནས་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་གནང་ལྟར། ནང་སྱིད་ནས་དངོས་སུ་ལག་
བསྟར་གྱིས་ད་ཡོད་སོ་ནམ་གཞྱིས་ཁག་ནང་ན་གཞོན་ད་ོདབྱྱིངས་ཅན་ནས་ཞྱིང་ས་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་ཡར་རྒྱས་ཚགས་ཚུད་གཏོང་
ཆེད་སོ་ནམ་བུན་གཏོང་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བྱེད་བཞྱིན་པ་དེས་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུག་གྱིས་ཕན་ཐོགས་ཆ་ེཆེར་མངོན་པ་མ་ཟད། 
སོ་ནམ་བུན་གཏོང་ལ་བརེན་ནས་ན་གཞོན་སོ་ནམ་ཐོག་ད་ོདབྱྱིངས་དང་དོན་གཉེར་བྱེད་མཁན་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། སོ་ནམ་བུན་
གཏོང་གྱི་འཚང་སན་དང་ཆ་རེན་ཇྱི་དགོས་ཁག་དུས་ནས་དུས་སུ་ཞྱིང་པ་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བསགས་བྱས་པའྱི་དབང་གྱིས་
སོ་ནམ་བུན་གཏོང་གྱི་ལས་གཞྱི་འགོ་བཙུགས་ནས་ད་བར་སྱིག་འགལ་བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཞུས་པའྱི་རྱིགས་བྱུང་མེད་པ་ནྱི་
ཚང་མའྱི་འགན་ཁུར་མཉམ་ལེན་གནང་བས་འབས་བུ་དང་དམྱིགས་བཀར་སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པས་དུས་ཐོག་ལམ་སྟོན་དང་བར་
འདདེ་གནང་བ་བཅས་ལ་བརནེ་ནས་བྱུང་ཡོད། 
༤། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིར་མཐུན་རནེ་སརོ་སདོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ དགངོས་དནོ་ས་ཁང་
བོགས་གཏོང་གན་ཡྱིག་བསྐྱར་གས་ོདང་དུས་འགངས་ཆདེ་མངའ་གཞུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་སྣ་ེམཉམ་དུ་ཞུ་ས་ོཁག་འཐུས་ཚང་
ཞུས་ཡོད། 
ས་ལའོ་ིམ་འངོས་བྱདེ་འཆར་ལག་བསྟར་ཇྱི་ཞུས། 
ས་ལོའ་ིམ་འོངས་བྱེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༡ ནང་སོ་ནམ་མཁས་ལས་པའྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་སན་ཐ་ོའབྲུ་དོན་ལས་འཆར་འགོ་འཛུགས་
ལག་བསྟར་ཟྱིན་པ་ཁག་མུ་མཐུད་རྒྱུན་སྐྱངོ་ཞུས་ཁངོས་སུ། 
༡། མོན་གྷོ་གཞྱིས་ཆགས་ནྱི་ལྷ་ོགཞྱིས་གཞན་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་གནམ་གོྱིས་ཚ་དྲོད་ཆེ་བའྱི་སྟོན་ཐོག་ཡང་ོ ྱིང་འབས་རྱིགས་
སྐྱེས་བཟང་བ་དང༌། གཞོན་སྐྱེས་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་གྱིས་སོ་སོའ་ིམ་ཞྱིང་ཐགོ་གཞན་ནས་བོགས་མ་ལེན་ཏ་ེཚོང་ཁ་ེདང་རྒྱུན་གནས་
ཐུབ་པའྱི་ོ ྱིང་འབས་འདབེས་ལས་བྱེད་མཁན་གྲངས་འབོར་ཇ་ེམང་དུ་འགྲ་ོབཞྱིན་པར་བརནེ། ད་ཡོད་ས་ོནམ་སོབ་སྟོན་པའྱི་ཚདོ་
ལྟའྱི་ཆདེ་ོ ྱིང་འབས་རྱིགས་ཀྱི་རྩྱི་ོ ྱིང་མྱུ་གུ་གས་ོསྐྱངོ་ཁང་གསར་འཛུགས་བྱས་ཡདོ་པ་དང༌། རྩྱི་ོ ྱིང་མྱུ་གུ་རྩྭ་སསོ་སྐྱསེ་འཕེལ་
མཁ་ོའདནོ་གྱིས་ཞྱིང་པ་མང་ཚགོས་ཀྱི་དགསོ་མཁ་ོཁག་དུས་ཐགོ་སྐོང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
༢། མོན་གྷ་ོས་གནས་སུ་ས་ོཕྱུགས་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་ཇ་ེཉུང་དུ་འགྲོ་བཞྱིན་པ་དང་དགོས་མཁོའ་ིའ་ོམ་རྣམས་ཕྱི་ནས་མཁ་ོཉ་ོ
བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ལས་གྲོལ་ཐབས་སུ་ཕྱུགས་གསོ་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་ཞུས་པའྱི་འ་ོམ་རྣམས་རྒས་
གས་ོཁང་གྱི་རྒས་འཁོགས་ཚའོྱི་གསལོ་ཇ་བཅུད་ལྡན་ཡོང་ཆདེ་མཁ་ོསོད་བྱེད་བཞྱིན་པ་དང༌། བ་ལུད་རྣམས་ལུད་སོར་བཟོས་སྟ་ེ
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རྩྱི་ོ ྱིང་ལ་བེད་སདོ་བཏང་ནས་རང་ཁ་རང་གས་ོཐུབ་ཙམ་མ་ཟད། ཁ་ེབཟང་ང་ོབོར་གྱུར་ཐུབ་པར་བརནེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞོན་སྐྱསེ་ 
༤ ནས་ལས་གཞྱི་ད་ེབཞྱིན་དངསོ་སུ་ཕན་ཐོགས་དང་ཚངོ་ཁ་ེཡོད་པའྱི་ལས་གཞྱིར་ངསོ་བཟུང་ཐགོ་ས་ོཕྱུགས་གས་ོསྐྱངོ་བྱ་མུས་
ཡྱིན། གཞོན་ནུ་དོན་གཉརེ་བྱེད་མཁན་སྐྱེད་བསྱིང་བྱདེ་ཐུབ་པའྱི་དབང་གྱིས་མ་འངོས་གཞོན་སྐྱསེ་ཚོར་བ་ོསྟབོས་དང་བསྐུལ་མ་
གཏོང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
༣། མོན་གྷ་ོས་གནས་ཞྱིང་པ་ཁག་ཅྱིག་ནས་ས་ཞྱིང་འདེབས་ལས་མ་ཐུབ་པར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་རྩྱིས་ཕུལ་གནང་བའྱི་
ཞྱིང་ས་ཨེ་ཀར་ ༧ ཡོད་པ་ད་ེདག་ལམ་ཆེན་གྱི་ཉེ་འཁྱིས་སུ་ཡོད་པ་དང༌། ས་ཞྱིང་འདེབས་ལས་མ་བྱེད་པར་ས་སྟོང་མུ་མཐུད་
བཞག་ན་ཡུལ་མྱིས་བལྟ་སྣང་མ་མཛེས་པ་ཆགས་ངསེ་སངོ༌། ས་ོནམ་སོབ་སྟནོ་པས་འབས་ལྡན་ངང་ལག་དང་ག་ོཡུའྱི་འབས་སྡོང་
མཉམ་བསེས་ཀྱིས་དཔ་ེསྟོན་ལས་གཞྱི་འག་ོབཙུགས་བྱས་ཡོད་པ་དརེ་ད་ོདབྱྱིངས་ཅན་གྱི་ཞྱིང་པ་དང་ན་གཞནོ་གང་མང་ཡང་ས་ེ
སྐོར་བསྐྱོད་ཀྱིས་ཞྱིང་པ་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་གྱིས་དངོས་སུ་འདེབས་ལས་བྱེད་འགོ་བཙུགས་པའྱི་བརྒྱུད་མང་ཚོགས་ལ་སེམས་
འགུལ་ཐབེས་ངསེ་ཀྱི་ཕན་ཐགོས་བྱུང་ཡདོ། 
༤། ཨ་ོཌྱི་ོ ་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཏུ་ཞྱིང་ས་ཨེ་ཀར་ ༡༢༠ ཙམ་ས་ོནམ་ཞྱིང་པ་ཚོས་འདེབས་ལས་མ་ཐུབ་
པར་མཐར་མཉམ་འབེལ་ནས་ལ་ོམང་ཚོད་བལྟ་འདེབས་ལས་ཆེད་འཛིན་སྐྱོང་གནང་ཡོད་ནའང་ལག་བསྟར་དོན་འཁོལ་མ་བྱུང་
སྟབས་གཞྱིས་ལས་ཁང་བརྒྱུད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་རྩྱིས་ཕུལ་གནང་བ་ནས་བཟུང༌། ཚོད་ལྟ་ཚད་ལྡན་དང་མྱིག་དཔེ་འོས་
པའྱི་འདེབས་ལས་ཆེད་ལས་འཆར་བཀོད་སྱིག་ཞུས་པའྱི་ནང་ས་ལོ་ཞྱིང་ས་ཨེ་ཀར་ ༣༠ སྟེང་ཐོན་འབབ་བཟང་བའྱི་ཨ་ོ ོམ་
འདེབས་ལས་ཀྱི་ཚར་ལོངས་དང་སྐྱེས་ཤུགས་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་རྒྱུན་གཏན་གྱི་ཨ་ོ ོམ་ལས་ཐོན་འབབ་བཟང་བའྱི་
གནས་སྟངས་མངོན་གྱུར་བྱུང་ཡོད་ཀང༌། སྟབས་མ་ལེགས་པར་འབྱུང་བའྱི་གོད་ཆག་གྱིས་གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆ་ེཕོག་ནས་ཐོན་
འབབ་བསམ་དོན་ལྟར་བྱུང་མེད་ནའང༌། ཨ་ོ ོམ་རྱིགས་ད་ེདག་སྐྱེས་ཤུགས་དང་ཐོན་འབབ་བཟང་བ་ཡོད་པའྱི་དངོས་ར་འཕྲོས་
ཐུབ་བ་བྱུང་ཡདོ། 
༥། ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་ལས་འཆར་རགོས་དངུལ་འོག་ཨ་ོཌྱི་ོ ་ཕུན་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་ ༢༡ ནས་ས་ཨ་ེཀར་ ༧༠ སྟངེ་
འབས་ལྡན་ོ ྱིང་སྣ་འདེབས་ལས་ཟྱིན་པ་ད་ེདག་གྱི་བདག་གཅེས་ལམ་སྟོན་དང་དགོས་མཁོའ་ིམཐུན་རེན་སོར་སོད་བྱེད་བཞྱིན་
ཡོད་པ་དང༌། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ དགོངས་དོན་ལྟར་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་མཉམ་རུབ་ཐོག་འབེལ་ཡོད་མངའ་གཞུང་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ཞུ་བསྐུལ་རྱིམ་ཞུས་ National 
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Scheme (MNREGS) བརྒྱུད་གོང་གསལ་ཞྱིང་པ་རྣམས་ལ་རྩྭ་སསོ་དང་ལུད་སོར་མཐུན་རེན་རམ་འདེགས་ཐོབ་སོན་བྱུང་
ཡོད་པ་དང༌། ད་ེབཞྱིན་རྩྱི་ོ ྱིང་འདབེས་ལས་ཟྱིན་པའྱི་སྟངེ་ཞྱིང་ཆུ་འདྲནེ་གཏོང་གྱི་མཐུན་རེན་སད་ས་འགོ་ཆུ་འཐནེ་འཕྲུལ་འཁོར་
གྲངས་ ༤ (BOREWELL & PUMPSET) དང་གགོ་འཐནེ་ཆེད་མཐུན་རེན་བཅས་ཁོན་བསྡམོས་སོར་འབུམ་ ༡༦ ཙམ་
འགྲོ་གྲོན་ལ་ཕན་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ཙམ་མངའ་གཞུང་ནས་མཐུན་རེན་རམ་འདེགས་དང་འཕྲོས་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ ཞྱིང་པ་ད་ོབདག་
ནས་བསྡུས་སྟ་ེདངསོ་སུ་ལག་བསྟར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
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༦། མེའ་ོཆོས་འཕེལ་གྱིང་གྱི་ཞྱིང་པ་སོ་སོའ་ིམངོན་འདོད་ལྟར་ཇ་ོ ྱིང་འདེབས་འཛུགས་བྱེད་མཁན་ཞྱིང་པ་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཡོད། 
མ་འོངས་པར་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱ་རྒྱུའྱི་འདུན་པ་ཡོད་པར་བརེན་ཇ་ོ ྱིང་རྩྭ་སོས་ཚད་ལྡན་དུས་ཐོག་མ་རག་པའྱི་དཀའ་སེལ་ཆེད་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་ས་ོནམ་སོབ་སྟོན་པས་སྟངས་འཛིན་གྱི་ཇའྱི་རྩྭ་སོས་མྱུ་གུ་གས་ོཁང་གསར་རྒྱག་དང༌། རྩྭ་
སསོ་སྐྱེས་འཕལེ་ཆེད་མཁས་ལས་པར་ལས་ག་བོགས་གཏོང་གྱིས་རྩྭ་སསོ་གྲངས་འབུམ་གཉྱིས་དང་ཁྱི་ལྔ་ཙམ་སྐྱེས་འཕེལ་ཟྱིན་
པས་རྱིང་མྱིན་ཞྱིང་སར་འདབེས་འཛུགས་ལས་རྱིམ་འོག་གྲབས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
༧། སྐྱ་ེལྡན་སལོ་རྒྱུན་ས་ོནམ་ཞྱིང་པ་ཚའོྱི་ར་ེའདུན་ལྟར་སྐྱ་ེལྡན་ཐནོ་སྐྱེད་རྣམས་ཕྱིར་ཚངོ་སད་སྐྱ་ེལྡན་གནས་བབ་མཐངོ་ཆནེ་
ལག་འཁེར་ (Organic Scope Certificate) དུས་འགངས་དང་བསྐྱར་བཟའོ་ིལས་འཆར་ ༢༠༠༦ ནས་ད་བར་ལག་འཁེར་
བསྐྱར་བཟའོ་ིལས་དནོ་བྱདེ་ས་ོམཐའ་དག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་འབལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་འབལེ་གཏུགས་མཚནོ་པའྱི་འགྲ་ོ
གྲོན་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རནེ་སོར་སོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
༨། གཞྱིས་ཁག་ནང་ས་ཞྱིང་འདབེས་ལས་མ་ཐུབ་པར་ཞྱིང་ས་སྟོང་པ་ཕནོ་ཆ་ེབཞག་པའྱི་བལྟ་སྣང་མ་མཛེས་པའྱི་ཁར། མ་འངོས་
ས་ཆ་ཧམ་ཟོས་ཡོང་ཉེན་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་རེན་དུ་མ་ལ་བརེན་མུ་མཐུད་ད་ེལྟར་འཇོག་ཐབས་བལ་བས་ྋདཔལ་ལྡན་ནང་བཀའ་
མཆོག་དང་འཆར་འགོད་སྱི་ཁབ་འགན་འཛནི། ཧོན་སུར་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་སལེ་ཀབོ་ཞྱིང་འབོག་འགན་འཛིན་བཅས་ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༢༢ ནས་ ༢༥ བར་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་རྒྱ་གར་མངའ་སྡ་ེཌ་མྱིལ་ནཱ་ཏུ་ (Tamil Nadu) ས་ོནམ་གཙུག་
ལག་སོབ་གཉརེ་ཁང་གྱི་འབལེ་ཡོད་ཚན་རྱིག་པ་དང་ལས་སྣ་ེརྣམས་ང་ོམཇལ་གྱིས་དཀའ་སེལ་ཐབས་ལམ་ཇྱི་ཡོད་བཀའ་བསྡུར་
ཞུས་འབས་སྣུམ་ོ ྱིང་དང་ཚོང་ཁེ་ཆེ་བའྱི་རྩྱི་ོ ྱིང་འདེབས་ལས་ཀྱི་ལས་འཆར་དངོས་སུ་འག་ོའཛུགས་ཐུབ་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་
པའྱི་གནས་སྟངས་མངོན་གྱུར་བྱུང་བར་ྋདཔལ་ལྡན་བཀའ་ོ ག་ལྷན་རྒྱས་སུ་ལས་བསྡོམས་སན་སེང་དང་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་
འབས་ས་འཕྲོས་རྱིང་ལྷ་ོགཞྱིས་ཁག་ནང་ཞྱིང་ས་ཨེ་ཀར་ ༢༠ སྟེང་ཚོད་བལྟ་འདེབས་ལས་ཚད་ལྡན་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐག་ཆོད་གནང་
ཡང༌། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་ལྷ་ོསྱི་གཙ་ོསྐྱོང་འོག་ལྷ་ོགཞྱིས་ཁག་ལྔའྱི་ས་འགོ་རྣམ་པ་དང་མཉམ་འབེལ་ཚོགས་
གཙ་ོབཅས་སྣུམ་ོ ྱིང་འདེབས་ལས་བྱེད་ཕོགས་ཐད་གྲོས་བསྡུར་ཞུས་པར་འདྱི་ལོར་ཧུན་སུར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ནང་ས་ཁོན་རྒྱ་
གང་ཆེ་ཞྱིག་ཐོག་ཚོད་བལྟ་མྱིག་དཔེ་འོས་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་བྱུང་ན་རྱིམ་པས་གཞྱིས་ཁག་གཞན་ནང་འདེབས་ལས་བྱ་རྒྱུའྱི་
བསམ་ཚུལ་བྱུང་བའྱི་ཐོག་ལས་འཆར་དགོས་དངུལ་ཡང་ད་ེཙམ་འདང་ངེས་ཐོབ་ར་ེབལ་བར་བརེན་ས་འཕྲོས་ཞྱིང་ས་ཨེ་ཀར་ 
༥༠ ཙམ་ནང་ཚོད་འདེབས་ཚད་ལྡན་བྱ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་ནའང༌། ཧནོ་སུར་ས་གནས་མྱི་མང་གྱི་མངནོ་འདདོ་
ལྟར་ཞྱིང་ས་ཨེ་ཀར་ ༢༠༠ སྟེང་སྣུམ་ོ ྱིང་ (Jatropha) དང་ཚོང་ཁེ་ཆེ་བའྱི་རྩྱི་ོ ྱིང་ Malabar Neem, Casurina མཉམ་
བསེས་འདབེས་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་ར་ེའདུན་ཤུགས་ཆ་ེབཏནོ་པ་དང་རེས་སུ་རགོས་དངུལ་ཡང་དོན་སོན་ཡོང་ར་ེཡོད་པ་བཅས་ལ་
བསམ་ོ ེས་ཀྱིས་མང་ཚགོས་ཀྱི་ཞུས་དནོ་ལྟར་ཨ་ེཀར་ ༢༠༠ ཙམ་ནང་འདབེས་ལས་བྱ་རྒྱུ་ཐུགས་གཏན་འཁལེ་བའྱི་ལས་རྱིམ་
འགོ་གྲབས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
༩། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་ཨ་ོཌྱི་ོ ་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་སུ་དྲག་ཆར་རླུང་འཚུབ་ (Titli) 
རེན་པས་རང་འབྱུང་གོད་ཆག་ཚབས་ཆ་ེབྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཐོས་མ་ཐག་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་གནས་སྟངས་རོགས་ཞྱིབ་ཆེད་
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འདྱི་གའྱི་སོ་ནམ་ཚན་པའྱི་འགན་འཛིན་ཆེད་གཏོང་གྱིས་གཞྱིས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བའྱི་དམྱིགས་རེན་གཙོ་བོ་ཞྱིང་ས་ཨེ་ཀར་ 
༡༨༥༩ སྟེང་ཨ་ོ ོམ་འདེབས་ལས་བྱས་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ཙམ་རྩ་གཏོར་དང༌། འབས་ལྡན་དང་འབས་མེད་ོ ྱིང་སྡོང༌། ད་ེབཞྱིན་
སྡོད་ཁང་སོགས་ད་ེས་བྱུང་མོང་མེད་པས་གཏོར་སྐྱོན་ཚབས་ཆེ་དང་སར་གསོ་དཀའ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་ཀང་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བཀའ་ོ ག་དང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས། རྒྱ་གར་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གྱི་ས་ོནམ་ལས་ཁུངས་བཅས་ནས་གོང་གུན་
དཔྱད་ཞྱིབ་ (Loss/Damage Assessment) བྱས་པའྱི་སན་ཐ་ོལྟར་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༣༠༠ ཙམ་གོང་གུན་ཕོག་ཡོད། ཞྱིང་
པ་མང་དག་ཅྱིག་ནས་མཉམ་འབེལ་དང་དངུལ་ཁང་བཅས་ལ་བུ་ལོན་འཇལ་སོག་མ་ཐུབ་པ་བཅས་ཀྱི་དཀའ་སེལ་སད་གདུང་
སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་དང༌། གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གྲོགས། སྐྱྱིད་སྡུག་མཉམ་མོང་མཚོན་ཆེད་འདྱི་ནས་ཕྱི་ནང་སྱིན་བདག་རོགས་
ཚོགས་ཁག་དང༌། ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བརྒྱུད། ཕྱི་ནང་གནས་སྡོད་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ། གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་
མྱིན་པའྱི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ནས་ངལ་སེལ་རོགས་སྐྱོར་ཞལ་འདེབས་ཡོང་བའྱི་རེ་བསྐུལ་ཞུས་པར་ཕྱི་ནང་གྱི་གཏོང་ཕོད་ཅན་གྱི་
རོགས་ཚོགས་དང་རང་རྱིགས་བཅས་ནས་ཞལ་འདེབས་གནང་འབྱོར་བྱུང་བ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༩་༠༡ ཐོག་ས་ལོའ་ིགུན་སྐྱོབས་
ཟུར་འཇོག་དངུལ་ལྷག་ནས་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༢་༤༢ བསྣན་སྟ་ེཁོན་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༡་༤༤ ད་ེདག་དམྱིགས་ཡུལ་བཞྱིན་མང་
ཚགོས་ཀྱི་དཀའ་སེལ་སད་ོ ་ཁུ་ོ ་འཐྱིམ་གནད་སྨྱིན་ཁུངས་གཏོང་བག་ོསདོ་ཟྱིན་པས་ཕན་ཐགོས་ཅྱི་ཆརེ་བྱུང་ཡོད། 
ད་ེབཞྱིན་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ དགོངས་དོན་ལྟར་དབུས་ས་གཉྱིས་ནས་འབལེ་ཡོད་མངའ་གཞུང་ལ་ཞུ་བསྐུལ་རྱིམ་ཞུས་ཀྱིས་གུན་
སྐྱབོས་ངལ་སེལ་རོགས་སྐྱརོ་བསྩལ་འབྱརོ་བྱུང་བ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༥་༢༢ ད་ེདག་ད་ོབདག་ཞྱིང་པ་ས་ོསོའ་ིདངུལ་ཁང་ལག་དབེ་
བརྒྱུད་ཁུངས་འགྲེམས་ཟྱིན་པས་ཕན་ཐགོས་སྣནོ་མ་བྱུང་ཡདོ། 
༢་༤། ངལ་སལེ་ལས་དནོ། 
༡། རྒས་གསའོ་ིརགོས་སྐྱརོ། 
ཀཤས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཐད་ཀར་འཛིན་སྐྱོང་འོག་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གར་ནང་རྒས་གས་ོཁང་ ༡༢ ཐོག་དྭང་སོབ་
སྱི་ཁབ་ལས་ཁང་ནས་འཛིན་སྐྱོང་གནང་བཞྱིན་པའྱི་ཧ་སྤུར་དྭང་སོབ་རྒས་གསོ་ཁང་དང༌། བལ་ཡུལ་ཚེ་རྱིང་རྒས་གསོ་ཁང་
བཅས་ཁོན་བསྡོམས་རྒས་གས་ོཁང་ ༡༤ ཡོད། རྒས་གས་ོཁང་ད་ེདག་གྱི་ནང་ས་ལ་ོརྒས་འཁོགས་ ༦༢༥ ཡོད་པའྱི་ཐོག་རྩྱིས་
ལོའ་ིནང་རྒས་གསོར་གསར་འཇུག་ཞུས་པ་ཉམ་ཐག་ཁོངས་ནས་གྲངས ༣༠ དང༌། དེ་བཞྱིན་དྭང་ཟུར་ཉམ་ཐག་ཁོངས་ནས་
གྲངས་ ༧ བཅས་བསྡམོས་རྒས་འཁོགས་མྱི་གྲངས་ ༦༦༢ ཡོད་ཁོངས་ནས་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་དུས་ཆོས་སུ་གྱུར་བ་མྱི་གྲངས་ ༥༨ 
དང༌། བུ་བརྒྱུད་ཚར་ལོངས་ཀྱིས་དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པས་ལྟ་རོགས་ཐུབ་ངེས་དང༌། སྱིག་འཛུགས་ནང་
སྡོད་བ་ོམེད་པས་རྩ་དགོངས་ཞུས་པ་ཕ་ོམ་ོགྲངས་ ༨ བཅས་བྱུང་བ་འཐེན་འཕྲོས་ཁོན་བསྡོམས་རྒས་འཁོགས་མྱི་གྲངས ༥༩༦ 
ཡོད་པ་རྣམས་ལ་དབུས་ས་གཉྱིས་ནས་རྒས་གས་ོཁང་རྒྱུན་གྲོན་ལ་ཕན་པའྱི་རྒས་གཅོང་མྱི་རེར་སྱིན་བདག་རོགས་རམ་ཐབས་
འཚལོ་ཞུས་ཏ་ེཁུངས་ས་ོསོའ་ིས་གནས་འག་ོའཛནི་བརྒྱུད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༣༧་༠༡ ཁུངས་འགྲམེས་ཞུས་ཡོད། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག སྐུ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༡:༣༠ བར་དུ་གུང་ཚིགས་བར་གསེང་
ཡྱིན། 

 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཚགོས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་བསྡུས་པ་སན་སནོ་ཞུས་བཞྱིན་པའྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཁ། དམྱིགས་བསལ་མཐུན་འགྱུར།ཤསྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་༸སྐུའྱི་
འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་དང་སྟབས་བསྟུན་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་རེས་དྲན་མཚོན་ཆེད་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ནས་ཁབ་ཁངོས་རྒས་གས་ོཁང་ཤ༡༤ཤལ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ཤ༤༌༩༨ཤཐམ་པ་འགྲ་ོགྲོན་བཏང་ཏ་ེརྒས་འཁགོས་ཆ་ཚང་ལ་མལ་གདན་
དང་།ཤམལ་གཟན།ཤམལ་ཁབེ།ཤསས་མག་ོདང་སས་ཤུབས་ཚད་ལྡན་ར་ེགསར་བར་ེམཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
ས་ལའོ་ིལས་བསྡམོས་དནོ་ཚན་ ༤ མ་འངོས་བྱདེ་འཆར་ ༤་༤ རྒས་གས་ོཁང་ཁག་ ༡༤ ལ་དམྱིགས་བསལ་ཛ་དྲག་མཐུན་
འགྱུར་ཇྱི་ཞུས་གོམ་གསལ། 
ར་ས་རྒས་གས་ོཁང་། 
༡། ར་ས་རྒས་གསའོ་ིརྒྱུན་གྲོན་ལ་ཕན་པའྱི་རགོས་དངུལ་གནང་མཁན་རགོས་ཚགོས་ཆ་ེཁག་ཁངོས་ནས་ 1.Aet, France, 

2.Verein Tibet Freunde (Swiss) 3.German Aid to Tibetans (Germany) 4.Save Tibet (Austria) 

5.Tibet Charity(Denmark/Sweden) 6.Tibet Foundation (U.K.) 7. ཨ་རྱིར་གཏན་བཞུགས་ྋསྐྱབས་ར་ེབཟདོ་
པ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་ཆསོ་ཚགོས་བཅས་རགོས་ཚགོས་ཁག ༥༢ ཙམ་ནས་རགོས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་ཐབོ་བཞྱིན་ཡདོ། རྩྱིས་ལའོ་ི
ནང་ར་ས་རྒས་གསའོ་ིརྒྱུན་གྲནོ་ཆདེ་རགོས་དངུལ་ཧྱིན་སརོ་ས་ཡ་ ༡༡་༠༦ དནོ་སནོ་བྱུང་ཡདོ། 
ཅནོ་ཏ་ར་དནོ་ལྡན་རྒས་གས་ོཁང༌། 
༡། ཅོན་ཏ་ར་དོན་ལྡན་རྒས་གསོའ་ིརྒྱུན་གྲོན་ཆེད་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་དང། རོགས་ཚོགས་ཆེ་ཁག་ 1.Aet, France 

2.Thinlay Jinpa Association, France, 3.German Aid to Tibetans, Germany 4.MOST Civic 

Association, Czech Republic དེ་བཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་འདྲ་མྱིན་ཁག་ནས་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ཅོན་ཏ་ར་རྒས་
གསའོ་ིརྒྱུན་གྲནོ་ཆདེ་རགོས་དངུལ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡་༢༦ གནང་སནོ་བྱུང་ཡོད། 
ཀ་སྦུག་གཡུ་ལ་ོབཀདོ་རྒས་གས་ོཁང༌། 
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༡། ཀ་སྦུག་རྒས་གསོའ་ིརྒྱུན་གྲོན་ལ་ཕན་པའྱི་རོགས་དངུལ་གནང་མཁན་རོགས་ཚོགས་ཆེ་ཁག་ 1.Le Toit Du Monde, 

FRANCE 2.Aet, FRANCE 3.German Aid to Tibetans, Germany གཙོས་རྒྱལ་སྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ཆེ་ཁག་ 
༧ ནས་རྩྱིས་ལའོ་ིནང་རྒྱུན་གྲནོ་ཆདེ་རགོས་དངུལ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡་༥༥ གནང་སནོ་བྱུང་ཡོད། 
བལ་ཡུལ་ཚ་ེརྱིང་རྒས་གས་ོཁང༌། 
༡། ཚེ་རྱིང་རྒས་གསོའ་ིརྒྱུན་གྲོན་ལ་ 1. ཨ་རྱི་ PRM དང༌། 2.Tibet Fund, USA གཞན་ཕྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ཁག་ ༧ 
ནས་རྒས་འཁོགས་རྣམས་ལ་ཟས་གོས་གནས་མལ་གྱི་མཐུན་འགྱུར་ཆེད་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་རོགས་དངུལ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༢་༢༩ 
གནང་སནོ་བྱུང་ཡོད། 
ལུགས་བསམ་རྒས་གས་ོཁང༌། 
༡། ས་ལོའ་ིལས་བསྡོམས་ནང་གསལ་ཨ་རྱིར་གཏན་བཞུགས་ྋསྐྱབས་རེ་བཟོད་པ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཆོས་ཚོགས་དང༌། Ms 

Debbie Carrani, Vimala Association, Italy བཅས་རགོས་ཚོགས་གཉྱིས་ནས་རྒས་འཁགོས་གྲངས་ ༤༠ ོོང་བའྱི་
ཁང་མྱིག་གྲངས་ ༢༠ དང་གསང་སོད་འཁྲུས་ཁང་སོགས་རང་སྱིག་ཚད་ལྡན་ཅན་གསར་སྐྲུན་ལས་འཆར་ཆེད་འགྲོ་གྲོན་ཧྱིན་
སརོ་ས་ཡ་ ༡༦་༤༦ མཐུན་འགྱུར་རགོས་རམ་གནང་སོན་བྱུང་བ་བཞྱིན་ཨར་ལས་དུས་ཐགོ་མཇུག་བསྱིལ་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ 
ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༡༢ ཉྱིན་ྋདཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ་ནས་དབུ་འབྱདེ་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
༢། ད་ེབཞྱིན་ས་ལོའ་ིལས་བསྡམོས་ནང་གསལ་གོང་མཚུངས་ྋསྐྱབས་ར་ེབཟདོ་པ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་ཆོས་ཚོགས་ནས་རྒས་གསའོ་ིམ་
ནྱི་ལྷ་ཁང་གསར་རྒྱག་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༣་༥༥ མཐུན་འགྱུར་རགོས་རམ་གནང་སོན་བྱུང་བ་བཞྱིན་ལས་གཞྱི་འཐུས་གཙང་
མཇུག་བསྱིལ་ཟྱིན་ཡདོ། 
༣། ལུགས་བསམ་རྒས་གསོའ་ིརྒྱུན་གྲོན་ལ་ཕན་པའྱི་བ་མ་བཟོད་པ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཆོས་ཚོགས་དང༌། 1.Most, Civic 

Association, Czech Republic 2.Ama Giannina Alberghini 3.Aet, France 4.German Aid to 

Tibetans, Germany 5.Ms Debbie Carrani (Italy) 6.Tibet International (USA) གཞན་ཕྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་
ཁག་ ༩ ནས་རྒྱུན་གྲོན་ཆདེ་རགོས་དངུལ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡་༨༠ དནོ་སོན་བྱུང་ཡོད། 
ཀ་ོལྱི་གྷལ་རྒས་གས་ོཁང། 
༡། ལ་ོའཁརོ་གྱི་རྒྱུན་གྲནོ་ཆ་ཚང་ཨ་རྱི་ PRM, USA ནས་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་ཐོབ་བྱུང་ཡོད། 
༢། ཀ་ོལྱི་གྷལ་རྒས་གསོའ་ིརྒྱུན་གྲོན་ལ་ཕན་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་དང༌། ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་
སྱིའྱི་རགོས་ཚོགས་ཆ་ེཁག་ཨ་རྱི་ PRM དང་ Passport-Tibet, France བཅས་དང༌། གཞན་ཡང་རོགས་ཚོགས་ཁག་ ༦ 
བཅས་ནས་འགྲ་ོགྲོན་སོགས་ཀྱི་ཆདེ་རགོས་དངུལ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡་༢༧ དནོ་སོན་བྱུང་ཡོད། 
ཧནོ་སུར་རྒས་གས་ོཁང༌། 
༡། ཧོན་སུར་རྒས་གསོའ་ིརྒྱུན་གྲོན་ལ་ཕན་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་དབུས་ངལ་ཚོགས་དང༌། ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་སྱི་རོགས་
ཚོགས་ཆེ་ཁག་འཇར་མན་རོགས་ཚོགས། ཕ་རན་སྱི་སོལ་ཧྱི་མལ་རོགས་ཚོགས༌། སེལ་ཀོབ་སེར་བྱེས་བ་མ་བཟོད་པ་རྱིན་པ་ོ
ཆེའྱི་ཆོས་ཚོགས། ཨྱི་ཌ་ལྱི་ཝྱི་མ་ལ་རོགས་ཚོགས། ཕ་རན་སྱི་ཨྱི་ཌྱི་ཨར་ཨྱི་རོགས་ཚོགས། ཨ་རྱི་ནེའུ་ཡོག་དང་ནེའུ་ཇར་སྱི་
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སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་བཅས་ཚོགས་ཁག་འདྲ་མྱིན་ཁག་ ༨ ནས་འགྲ་ོགྲོན་དང་ལག་དངུལ་སར་ཆ་སོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཆེད་
རྩྱིས་ལའོ་ིནང་རགོས་དངུལ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡་༢༧ དནོ་སོན་བྱུང་ཡོད། 
མནོ་གྷ་ོརྒས་གས་ོཁང༌། 
༡། སུད་སྱི་གཏན་བཞུགས་ཆ་ོཡུལ་པ་བསོད་ནམས་ཚ་ེརྱིང་ནང་མྱི་ནས་རྒས་གསའོ་ིམ་དངུལ་ཐབེས་རྩ་ཆདེ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡་
༠༦ གནང་སནོ་བྱུང༌། 
༢། རྒས་གས་ོཁང་ཉམས་གསའོ་ིཆདེ་འཇར་མན་རགོས་ཚགོས་ཨྱི་ནྱི་ོ ་ེཌྱིབ་ཨ་ོསར་ལེན་ནས་ (Initiative Oberland) ཧྱིན་
སོར་ ༩༩༥,༢༤༢ མཐུན་འགྱུར་གནང་སོན་བྱུང༌། 
༣། རྒས་གསོའ་ིརྒྱུན་གྲོན་ཆེད་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་དང༌། ྋསྐྱབས་ར་ེདྭགས་པ་ོརྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཆོས་ཚོགས། ྋསྐྱབས་རེ་
གཏེར་སར་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག ྋདཔལ་ས་སྐྱའྱི་ཆོས་སར་བརྩེ་ཆེན་མད་ོསགས་ཆོས་གྱིང༌། ཨ་རྱིར་གཏན་བཞུགས་སྐུ་ོབཀྲས་
མཐངོ་སྐུ་འཁརོ། ཝྱི་མ་ལ་རོགས་ཚོགས། ཨཕེ་པྱི་ཨམེ་ཀྲྱི་ཆོས་ཚོགས། ད་ེབཞྱིན་ཕྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་འདྲ་མྱིན་ཁག་ ༡༠ བཅས་
ནས་རྒྱུན་གྲོན་གནང་སོན་བྱུང་བ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༣་༨༦ བྱུང་ཡོད། 
ཨ་ོཊྱི་ོ ་རྒས་གས་ོཁང༌། 
༡། ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་ཨ་ོཌྱི་ོ ་མངའ་སྡེར་དྲག་རླུང་ཏྱི་ཏྱི་ལྱི་ (Titli) ཞསེ་པ་འབྱུང་བའྱི་གནདོ་སྐྱོན་རེན་པས་རྒས་
གསོ་ཁང་གྱི་ཁང་ཁུངས་ཁག་ཅྱིག་ལ་གོད་ཆག་ཚབས་ཆེ་བྱུང་བར་དེ་མ་ཐག་ཛ་དྲག་ཉམས་གསོའ་ིལས་འཆར་འབེལ་ཡོད་
རགོས་ཚོགས་ ETRE (Swiss) Switzerland ལ་འབེལ་ལམ་གྱིས་འཆར་གསལ་ལྟར་ཧྱིན་སོར་ ༤༨༠,༠༠༠ གནང་སོན་
བཞྱིན་རྒས་ཁང་ཉམས་གསའོ་ིལས་གཞྱི་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན་ཡདོ། 
༢། ཨོ་ཊྱི་ོ ་རྒས་གསོའ་ིརྒྱུན་གྲོན་ཆེད་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་དང༌། དེ་བཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ 1.ETRE 

(Swiss) Norsang Foundation, Switzerland 2.German Aids to Tibetans (Germany) 3.Dr. Raffaella, 

Italy) བཅས་སྡ་ེཁག ༥ ནས་རྒྱུན་གྲོན་གནང་སོན་བྱུང་བ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡་༨༠ བྱུང་ཡདོ། 
སན་ད་ར་རྒས་གས་ོཁང༌། 
༡། སན་ད་ར་རྒས་གསོའ་ིརྒྱུན་གྲོན་ཆདེ་རོགས་ཚོགས་ EcoHimal, Switzerland དང༌། German Aids to Tibetans 

(Germany) གཉྱིས་ནས་རྒྱུན་གྲནོ་གནང་སོན་བྱུང་བ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡་༩༢ བྱུང་ཡདོ། 
ཏྱི་ཛུ་རྒས་གས་ོཁང༌། 
༡། ཏྱི་ཛུ་རྒས་གསོའ་ིརྒྱུན་གྲོན་ཆེད་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ། དེ་བཞྱིན་ Le Toit Du Monde, FRANCE དང་
American Himalayan Foundation (USA) བཅས་ནས་ཧྱིན་སོར་ ༩༠༤,༦༤༡ གནང་སནོ་བྱུང་ཡོད། 
མའེ་ོརྒས་གས་ོཁང༌། 
༡། ལ་ོའཁརོ་འདྱིའྱི་རྒྱུན་གྲོན་ཆ་ཚང་ཨ་རྱི་ PRM, USA ནས་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་ཐོབ་བྱུང་བ་དང༌། ཛ་དྲག་དགསོ་མཁོའ་ིཆུ་
དྭངས་འཕྲུལ་ཆས་གསར་འཛུགས་ལགེས་པར་ཟྱིན། ད་བར་རགོས་དངུལ་དངསོ་སུ་འབྱརོ་ཟྱིན་པ་ཧྱིན་སོར་ ༤༨༣,༤༨༠ བྱུང་
ཡོད། 
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༢། ཁ་ེན་ཌ་ཡོད་པའྱི་མེའ་ོགཞྱིས་སར་གྱི་ན་གཞོན་ཐུན་མོང་ནས་རྒས་གསོའ་ིགསང་སོད་དང་འཁྲུས་ཁང་གསར་རྒྱག་ཆེད་ཧྱིན་
སོར་ ༢༥༤,༦༤༨ མཐུན་འགྱུར་གནང་ཡོད། 
༣། མེའ་ོརྒས་གསོའ་ིརྒྱུན་གྲོན་ཆདེ་དབུས་ངལ་སལེ་ཚགོས་པ། ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་སྱི་རགོས་ཚོགས་ Casadel (Spain) དང་ 
PRM (USA) བཅས་ནས་རྒྱུན་གྲོན་གནང་སོན་བྱུང་བ་ཧྱིན་སརོ་ ༦༠༤,༢༧༢ བྱུང་ཡདོ། 
མན་སར་རྒས་གས་ོཁང༌། 
༡། མན་སར་རྒས་གསོའ་ིརྒྱུན་གྲོན་ཆེད་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་དང༌། ཕ་རན་སྱི་སྱིན་བདག་ཕུན་ཚོགས་སོལ་མ། 
PRM(USA) དྭགས་པ་ོརྱིན་པ་ོཆ་ེབཅས་ནས་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡་༣༧ གནང་སནོ་བྱུང་ཡོད། 
ཧར་པ་སྤུར་རྒས་གས་ོཁང༌། 
༡། ཧར་པ་སྤུར་རྒས་གསོའ་ིརྒྱུན་གྲོན་ཆེད་དབུས་དྭང་སོབ་སྱི་ཁབ་དང༌། དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ། ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་སྱི་རགོས་
ཚོ ག ས  American Himalayan Foundation (USA), SOIR-IM (Norway), German Aid to Tibetans 

(Germany), Help-Age (Canada) བཅས་ནས་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ གནང་སནོ་བྱུང་ཡོད། 
༢། འཚ་ོསྣནོ་རགོས་སྐྱརོ། 
ཀ ས་ལོའ་ིམ་འོངས་བྱེད་འཆར་དོན་ཚན་ (༤་༤།ཀ) ནང་གསལ་ལྟར་ཉམ་ཐག་རྒས་གཅོང་འཚོ་སྣོན་རོགས་རམ་གཟྱིགས་
རོགས་དགོས་པ་མྱི་གྲངས་ ༡,༥༢༥ ཡོད་པ་དང་ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་རྒས་གཅོང་ཉམ་ཐག་གསར་པ་ངོས་བཞེས་བྱུང་བ་མྱི་
གྲངས་ ༡༠ བཅས་ཁོན་བསྡོམས་རྒས་གཅོང་ཉམ་ཐག་གྲངས ༡,༥༣༥ ཡོད་ཁོངས་ནས་འདྱི་ལོར་རྒས་གསོ་ཁང་དུ་ཚུད་པ་
གྲངས་ ༣༠ དང་དུས་ཆོས་སུ་གྱུར་བ་གྲངས་ ༧༠ ད་ེམཚུངས་འདོད་ཆུང་ཆོག་ོ ེས་ཀྱིས་རང་ངོས་ནས་ཉམ་ཐག་ཁོངས་ནས་
ཕྱིར་འཐནེ་བྱུང་བ་ཕ་ོམ་ོགྲངས་ ༥ ད་ེབཞྱིན་འདྱི་ལ་ོཉམ་ཐག་བསྐྱར་ཞྱིབ་སྐབས་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་སུ་ཕྱིན་པ་ཉམ་ཐག་མྱི་
འོས་ཁོངས་སུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་བ་ཕ་ོམ་ོགྲངས་ ༤༡ བཅས་ཕུད་རྒས་གཅོང་ཕ་ོཧེང་དང་མ་ོཧེང་ད་ེམཚུངས་བུ་ཕྲུག་རྒྱུད་འཛར་
ཡོད་ཀང་དཔལ་འབྱོར་ཞན་པས་བལྟ་རགོས་འགན་འཁུར་མ་ཐུབ་པ་རྒས་འཁགོས་གྲངས་ ༡,༣༨༩ ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་འདྱི་ནས་
བལྟ་སྐྱངོ་བྱདེ་དགོས་ལྟར༌། རྒས་འཁགོས་མྱི་ར་ེང་ོར་ེལ་སྱིན་བདག་ཐབས་འཚོལ་གྱིས་དནོ་འབས་ལེགས་སོན་བྱུང་ཡོད། སྱིན་
བདག་མེད་པའྱི་ཉམ་ཐག་གསར་པ་ངོས་བཞེས་བྱུང་རྱིགས་དང༌། ད་ེབཞྱིན་སྐབས་དུས་སོ་སོར་རྒས་གཅོང་ཁག་ཅྱིག་ལ་སྱིན་
བདག་ཆད་པའམ་སྱིན་བདག་དོན་སོན་བྱུང་ཡང་ཉམ་ཐག་གྱི་ཚད་འཛིན་གཏན་འབེབས་འཚ་ོསྣོན་ལྟར་རོགས་དངུལ་དུས་ཐགོ་
དནོ་སོན་མ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་ཁ་གསབ་ཞུ་དགོས་རྱིགས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དམྱིགས་བསལ་རྩྱིས་ཁོངས་ནས་རྒས་གཅོང་
གྲངས་ ༣༡༥ ལ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༧་༤༢ གསོལ་བསྕལ་བྱུང་བ་ལྟར་དུས་ཐགོ་བགོས་འགྲེམས་ཀྱིས་རྒས་གཅོང་ཉམ་ཐག་ཁག་
གྱི་དཀའ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
ཁ། གོང་གསལ་དངུལ་འབརོ་ཕུད་པའྱི་ལ་ོའཁརོ་ནང་ཕྱིའྱི་རོགས་ཚགོས་ཁག་ནས་རྒས་གཅངོ་འཚ་ོསྣནོ་ཆདེ་གནང་སོན་བྱུང་བ་
ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༥༩་༩༠ བྱུང་བ་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ས་ོསོའ་ིབརྒྱུད་རྒས་གཅོང་ས་ོསོར་དུས་ཐགོ་འཚོསྣོན་བགོས་
འགྲེམས་ཀྱིས་ཕན་རླབས་ཅྱི་ཆ་ེབྱུང་ཡདོ། 
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ག ད་ེམཚུངས་རྒྱལ་སྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ༢༢ ནང་ཡོད་པའྱི་རགོས་ཚགོས་ཆ་ེཁག་འདྲ་མྱིན་གྲངས་ ༥༣ ཡོད་པ་ནས་འདྱི་གའྱི་
ཁབ་ཁོངས་ཕོགས་མཐའྱི་ས་གནས་ཁག་གྱི་རྒྱུན་གྲོན་དང༌། ད་ེབཞྱིན་ཛ་དྲག་ངལ་སེལ་འགྲ་ོགྲོན། སོབ་ཡོན་སོགས་ཀྱི་ཆེད་ཧྱིན་
སོར་ས་ཡ་ ༣༢་༡༩ དནོ་སོན་བྱུང་བ་ལྟར་ཁུངས་ས་ོསོར་དུས་ཐགོ་བགོས་འགྲམེས་ཞུས་ཡོད། 
ང༌། བོད་མྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་དུས་རྒྱུན་དུ་གཞན་རེན་གྱི་བསམ་བ་ོདོར་དགོས་པ་དང་ནང་མྱི་བརྒྱུད་འཛར་ཡོད་རྱིགས་ནས་ཕ་
མ་རྒན་རྒནོ་ལ་བལྟ་སྐྱངོ་བྱདེ་དགསོ་ཀྱི་ག་ོབསྐོན་སབོ་གས་ོམུ་མཐུད་ཞུས་འབས་སུ། འཚ་ོསྣནོ་ལ་ོམང་བསྟུད་མར་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་
རྒས་གཅོང་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐབོ་ནང་མྱི་རྒྱུད་འཛར་ཡདོ་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ ༢ ནས་རྒས་འཁོགས་ཕ་ོམ་ོགྲངས་ ༥ ཉམ་ཐག་ཨང་
ཐབོ་ཁངོས་ནས་དང་བང་ཕྱིར་འཐནེ་བྱུང་ཡོད། 
༣། དྭང་ཟུར་ཉམ་ཐག་རགོས་སྐྱརོ། 
རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ཁུལ་དྭང་ཟུར་ཉམ་ཐག་ཁོངས་ངོས་བཞེས་ཡོད་པ་ཁོན་ས་ཁག ༤༠ ནང་ས་ལོ་མྱི་གྲངས་ ༢༨༧ ཡོད་
ཁོངས་ནས་འདྱི་ལོར་དུས་ཆོས་སུ་གྱུར་བ་གྲངས་ ༨ དང༌། རྒས་གསོར་ཚུད་པ་གྲངས་ ༧ བཅས་ཕུད་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་དྭང་ཟུར་
ཉམ་ཐག་འཚ་ོསྣོན་ཞུ་སོད་དགོས་པ་མྱི་གྲངས་ ༢༧༢ ཡོད་པ་རྣམས་ལ་སྱིན་བདག་དང་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་གྱིས་འཚ་ོ
སྣནོ་གཏན་འབེབས་ལྟར་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༣་༦༠ ཆ་ཚང་དུས་ཐགོ་ཁུངས་འགྲམེས་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
ཉམ་ཐག་བསྐྱར་ཞྱིབ་དང་འབལེ་བའྱི་གནས་སྟངས། 
ཀ ྋདཔལ་ལྡན་བཀའ་ོ ག་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ འཁོད་བཀའ་ཡྱིག་ཨང་ ༡༢༠༧ཀ(༦༢) ༢༠༡༦་་༢༠༡༧ རྩ་
འཛིན་བཀོད་ཁབ་ཕེབས་དོན། དབུས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་བྱུས་འགོད་ལམ་སྟོན་དང་སྟངས་འཛིན་
སོགས་འབེལ་ཡདོ་ནང་ོ ེས་འཕྲདོ་གསུམ་གྱི་བཀའ་བནོ་གྲལ་རྱིམ་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ནས་བཟུང་ལ་ོརེའྱི་རྱིང་ར་ེབསྐོར་གྱིས་
འགན་བཞསེ་གནང་རྒྱུ་ཕབེས་དགོངས་ལྟར། གོང་གྱི་རྩ་འཛནི་བཀོད་ཁབ་དགོངས་དོན་འདྱི་ག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༤ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༥ བར་ལ་ོགཅྱིག་ཧྱིལ་པ་ོལས་འགན་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ 
ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༦ ནས་བཟུང་ོ ེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་རྩྱིས་སོད་ཁམས་དྭངས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
ཁ། ཉམ་ཐག་བལྟ་སྐྱངོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་ལམ་སྟནོ་བསྐྱར་ཞྱིབ། 
ས་ལོའ་ིལས་བསྡོམས་ནང་གསལ་ལྟར་ཉམ་ཐག་བལྟ་སྐྱོང་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་ལམ་སྟོན་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་
གནང་ཕོགས་སྐོར་ྋདཔལ་ལྡན་བཀའ་ོ ག་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ འཁོད་བཀའ་ཡྱིག་ཕེབས་དོན། དབུས་ཉམ་
ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་དང་ལྷན་ག་ོབསྡུར་སང་བོད་དང༌། བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དབུལ་ཕོངས་དང༌། ཉམ་
ཐག་ལྟ་སྐྱོང་ཞུ་ཕགོས་ཀྱི་ད་ཡོད་ལས་གཞྱི་ཁག་ལ་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་བསྐྱར་ཞྱིབ་དང་ད་ེམཚུངས་དུས་བསྟུན་ལེགས་བཅོས། གསར་
སྣནོ། ཡར་རྒྱས་གཏོང་ས་ོསོགས་ཀྱི་ཐད་ཞྱིབ་འཇུག་གནད་སྨྱིན་བགྱིས་པའྱི་རག་ཟྱིན་སན་ཐ་ོྋདཔལ་ལྡན་བཀའ་ོ ག་ལ་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་སན་ཕུལ་ཞུས་པ་དེར་ྋདཔལ་ལྡན་བཀའ་ོ ག་ནས་སྣོན་འཕྲྱི་གནང་འོས་གནང་སྟེ་བསྐྱར་བཅོས་
སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༤ འཁོད་བསྩལ་ཕེབས་བྱུང་བ་ད་ེལྟར་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསགས་དང་
འབལེ་རྩ་འཛནི་ལག་བསྟར་ཞུ་མུས་སུ་ཡྱིན། 
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༢་༥། ན་གཞནོ་རགོས་སྐྱརོ་ལས་དནོ། 
༡། ལས་རྱིགས་སངོ་བརར། 
གངས་ཅན་ལོངས་སུ་དུས་གྱུར་བྱུང་སྟ་ེསྐྱབས་བཅོལ་དུ་གར་རེས་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིཐུགས་ར་ེབཀའ་
དྲྱིན་དང༌། ཡང་སོས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀྱི་བཀའ་དྲྱིན་འགྲན་མདེ་འགོ་རང་རའེྱི་ན་གཞནོ་རྣམས་ལ་ོ སེ་ཡནོ་གྱི་ག་ོསྐབས་
རྩ་ཆེན་གནང་ཡོད་ཀང༌། ན་གཞོན་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཟློག་མེད་ཀྱི་ནང་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དང༌། རྱིགས་གཅྱིག་གནས་སྟངས་
དབང་གྱི་སོབ་མཐར་མ་སོན་པ། ད་ེབཞྱིན་སོབ་ཐར་སོན་ནའང་མཐ་ོསོབ་ཏུ་སྐྱོད་མ་ཐུབ་པ་སོགས་གནས་དོན་ཅྱི་རྱིགས་ཀྱི་རེན་
པའྱི་ལས་མེད་དུ་ལྷག་པ་རྣམས་ལ་ས་ོསོའ་ིད་ོདབྱྱིངས་ལྟར་འཚ་ོཐབས་འསོ་པའྱི་ལག་ོ ེས་འདྲ་མྱིན་ཐོག་སོང་བརར་དང༌། སོང་
བརར་ལེགས་ཐོན་རེས་ལས་འཚོལ་གོ་སྱིག་གྱིས་རང་རེའྱི་ན་གཞོན་རྣམས་གཞན་རེན་གྱི་བསམ་བ་ོདོར་ནས་རང་ཁ་རང་གསོ་
ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཁག་སྐྲུན་མུས་ལྟར་ས་ལོའ་ིམ་འངོས་བྱདེ་འཆར་ས་བཅད་གསུམ་པའྱི་དནོ་ཚན་ ཀ(༡) དགངོས་དནོ་ནྱི་
ལ་མངྒ་ལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརར་བསྟྱི་གནས་ཁང་དུ་ས་གནས་ཁག ༡༦ ནས་ན་གཞོན་ལས་མེད་གྲངས་ ༥༨ ལ་སྐྲ་བཟ་ོདང༌། 
མཛེས་བཟོ། མགྲོན་ཁང་འཛིན་སྐྱོང༌། དྲ་རྒྱ་སྱིག་བཀོད། མ་བྱན། ཀམ་པུ་ཊར་བཟ་ོབཅོས། སྱིལ་ཚོང་འཛིན་སྐྱངོ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་
སོང་བརར་ག་ོསྱིག་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
༢། དམྱིགས་བསལ་ལས་འཆར། 
ཀ ལས་རྱིགས་སངོ་བརར་ཁག་མཉམ་འཛམོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུ། 
ས་ལོའ་ིམ་འོངས་བྱེད་འཆར་ས་བཅད་གསུམ་པའྱི་དོན་ཚན་ ང༌། དགོངས་དོན་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ལས་རྱིགས་སོང་བརར་ཁག་གྱི་
ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པ་ོབསྐོང་འཚོགས་ཞུས། རང་རེའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ལས་རྱིགས་
སོང་བརར་ཁང་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་ད་ེདག་གྱི་སོབ་ཚན་ཁག་འདྲ་མྱིན་ཡོད་ནའང་ལས་དོན་དང་དམྱིགས་ཡུལ་གཅྱིག་འགྱུར་
ཡྱིན་པར་བརེན། རང་རེའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལས་རྱིགས་སོང་བརར་ལས་གཞྱི་སེལ་ཕོགས་ཚགས་ཚུད་ནུས་ལྡན་ཡོང་ཐབས་སུ་
སོང་བརར་ཁང་དབར་གོ་བསྡུར་སངས་བོད་ཐོག་མ་འོངས་ལས་དོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་བཅས་ལ་དམྱིགས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༡ ནས་ ༡༢ བར་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་ས་ཁག ༡༠ ནས་ཚགོས་བཅར་བ་མྱི་གྲངས་ ༡༩ ར་ས་གངས་སྐྱྱིད་དུ་
བསྐོང་འཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་འདུའྱི་གྲོས་ཆོད་ཁག་ལག་བསྟར་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་དང༌། མ་འོངས་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ལ་ཕན་
རླབས་ཆ་ེཆརེ་བྱུང་ཡོད། 
ཁ། ལས་རྱིགས་སངོ་བརར་ང་ོསདོ་བརྙན་ཐུང༌། 
མང་ཚོགས་དང་ལྷག་པར་དུ་གཞོན་སྐྱེས་ནང་ལས་རྱིགས་སོང་བརར་ཁང་ཁག་གྱི་ང་ོསོད་དང༌། སོང་བརར་མཐུན་རེན། ཕན་
ཐགོས་ཇྱི་ཡོད་སྐོར་ང་ོསོད་རྒྱ་ཆ་ེཡོང་སད་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ནང་ཕྱི་དྲྱིལ་ས་བརྙན་ཚན་པ་དང་མཉམ་འབེལ་ཐགོ་བརྙན་ཐུང་
ཞྱིག་བཟ་ོསྐྲུན་ཞུས་པ་དང༌། ད་ེཡང་གཞུང་འབལེ་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་མང་ཚགོས་ལ་ག་ོརགོས་རྒྱ་ཆ་ེསལེ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
༣། སངོ་བརར་བ་ཚརོ་རང་གྱི་ད་ོདབྱྱིངས་དང་ནུས་སྟབོས་གངོ་སལེ་གྱི་ཟབ་སངོ་ག་ོསྱིག་ཇྱི་ཞུས་གནས་སྟངས། 
ཀཤམདུན་ལམ་སབོ་སྟནོ་དང་ལས་འཚལོ་གྱི་ནུས་པ་གངོ་འཕལེ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཟབ་སངོ༌། 
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འདྱི་ནས་བསྐ་ོགཞག་གནང་དོན་བཞྱིན་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པ་དང་སོང་བརར་ཁང་གྱི་དག་ེརྒན་གཅྱིག་ལོགས་བསྟན་འཛིན་བ་ོ
ལྡན་ལགས་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་ཟླ་གྲངས་ ༩ རྱིང་སོང་བརར་ཁང་
གྱི་སོབ་མ་རྣམས་ལ་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་སྐོར་དང༌། བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས། གདེང་སོབས། (Communication and 

confidence building) བཅས་གོང་སེལ་གཏོང་ཕོགས། དེ་བཞྱིན་ལས་འཚོལ་གྱི་ནུས་པ་གོང་འཕེལ ་གཏང་རྒྱུའྱི་ 
(Employability skill training) ཐགོ་སངོ་བརར་ག་ོསྱིག་ཞུས་པར་སངོ་བརར་བ་རྣམས་ལ་ཕན་རླབས་ཆནེ་པ་ོབྱུང་ཡདོ། 
ཁ། རྩདོ་རྙགོ་འདུམ་སྱིག་གྱི་ཟབ་སངོ༌། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༡༣ ནས་ ༡༦ བར་ཉྱིན་གྲངས་བཞྱིའྱི་རྱིང་ར་ས་བདོ་ཀྱི་རྩདོ་རྙགོ་འདུམ་སྱིག་བསྟྱི་གནས་ཁང་ནས་
སོང་བརར་སྐབས་གཉྱིས་བསྟུད་མར་སོང་བརར་བ་རྣམས་ལ་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་རྩོད་རྙོག་འདུམ་སྱིག་གཙོས་ན་གཞོན་ཚོའྱི་
བསམ་བ་ོའཁརེ་ཕགོས་དང༌། འཚ་ེམདེ་ཞྱི་བའྱི་ལྟ་གྲུབ། ད་ེབཞྱིན་བ་ོསྟབོས་གངོ་སལེ་བཅས་ཀྱི་ཐགོ་ཟབ་སངོ་ག་ོསྱིག་ཞུ་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡདོ། 
ག ན་གཞནོ་རགོས་སྐྱརོ་གྱི་བུན་གཏངོ་ལས་འཆར་ང་ོསདོ། 
སངོ་བརར་སྐབས་ས་ོསརོ་འདྱི་གའྱི་ཁབ་ཁངོས་ན་གཞནོ་རགོས་སྐྱརོ་ཚན་པའྱི་སྐྱདེ་ཆུང་བུན་གཏངོ་ལས་འཆར་དང་སྱིག་གཞྱི་
བསྐྱར་བཅསོ་ཇྱི་ཕྱིན་ཁག་ང་ོསདོ་དང༌། སངེ་ལརོ་ནྱི་ལ་མངྒ་ལ་ལས་རྱིགས་སརོ་བརར་ལྟ་ེགནས་ཁང་ནས་སངོ་བརར་ཐནོ་པའྱི་
ན་གཞོན་རྣམས་ལ་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་འོག་དམྱིགས་བསལ་ག་ོསྐབས་སྐྲུན་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཞྱིབ་གནས་དང་དེའྱི་དག་ེམཚན་ཇྱི་ཡོད་
བཅས་འགྲལེ་བརདོ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 
ང༌། ཚངོ་ལས་སལེ་ཕགོས་ཀྱི་སངོ་བརར། 
འདྱི་གའྱི་སངོ་བརར་ཁང་དང་དཔལ་ལས་ཁབ་ཁངོས་ཡར་ཐནོ་ཚངོ་ལས་རམ་འདགེས་ལས་གཞྱི་གཉྱིས་ཟུང་འབལེ་གྱིས་ཕྱི་མྱི་
ཁད་ལས་གདན་ཞུས་ཐགོ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༢༢ ནས་ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༡༤ བར་དང༌། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ 
ཚསེ་ ༡༢ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༣ བཅས་ཉྱིན་ས་ོསརོ་སོང་བརར་ཁང་གྱི་སབོ་མ་རྣམས་ལ་ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་
སལེ་ཕགོས་ཐད་སངོ་བརར་རྱིམ་པ་ཁག་གཉྱིས་ག་ོསྱིག་ཞུས་པ་དང༌། སངོ་བརར་གྲུབ་པའྱི་རསེ་སབོ་མ་ནང་ཁུལ་ཚངོ་ལས་སལེ་
ཕགོས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་འགྲན་བསྡུར་ (Business plan competition) བགྱིས་པའྱི་ནང་ནས་རྩ་ེཐནོ་བྱུང་བ་མནོ་གྷ་ོའདདོ་རྒུ་
གྱིང་གྱི་སོབ་མ་བསྟན་འཛིན་སལོ་མར་དཔལ་ལས་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདགེས་ལས་གཞྱིའྱི་ཁངོས་ནས་མཛསེ་བཟ་ོཁང་
གསར་རྒྱག་ཆེད་མ་དངུལ་ཧྱིན་སརོ་འབུམ་ ༣ གནང་གཏན་འཁལེ་ཡདོ། 
༤། ན་གཞནོ་རགོས་སྐྱརོ་སྐྱདེ་ཆུང་བུན་གཏངོ་ལས་གཞྱི། 
ས་ལོའ་ིམ་འོངས་བྱེད་འཆར་ས་བཅད་གསུམ་པའྱི་དོན་ཚན་ ཁ དགོངས་དོན་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ན་གཞོན་ཕ་ོགྲངས་ ༧ དང་མོ 
གྲངས་ ༣ བཅས་མྱི་གྲངས་ ༡༠ ལ་ཚངོ་ལས་ལས་གཞྱི་འདྲ་མྱིན་ཆདེ་སྐྱདེ་ཆུང་བུན་དངུལ་ཧྱིན་སརོ་འབུམ་ ༡༡ བུན་གཡར་
ཞུ་སོད་ཐུབ་པ་དེས་ཁ་ཚ་དགསོ་གཏུག་གྱི་ཕན་རླབས་ཅྱི་ཆ་ེབྱུང་ཡོད། ད་བར་ན་གཞོན་ཕ་ོམ་ོགྲངས་ ༢༥༩ ལ་དངུལ་བུན་སོར་
ས་ཡ་ ༢༧་༨༧ བུན་གཡར་མཐུན་འགྱུར་གནང་བའྱི་གནས་སྟངས་གོམ་གསལ་ལྟར། 
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ཨང༌། གནས་དནོ། མྱི་གྲངས། ཕུལ་ཟྱིན་སརོ། ལྷག་བསྡད་སརོ། ཁནོ་བསྡམོས་སརོ། 
༡ བུན་དངུལ་གཙང་འཇལ་ཟྱིན་

པ། 
༢༡༠ ༢༢,༤༧༢,༤༤༠  ༢༢,༤༧༢,༤༤༠ 

༢ ལས་གཞྱི་འགྲ་ོམུས། ༤༩ ༢,༦༦༦,༧༨༡ ༢,༧༣༣,༢༡༩ ༥,༤༠༠,༠༠༠ 
བསྡམོས། ༢༥༩ ༢༥,༡༣༩,༢༢༡ ༢,༧༣༣,༢༡༩ ༢༧,༨༧༢,༤༤༠ 

༥། བཞུགས་སར་ར་ས་ཁུལ་གྱི་ལས་འཆར། 
ཀཤ སྐྲ་བཟའོ་ིསངོ་བརར། 
ས་ལོའ་ིམ་འོངས་བྱདེ་འཆར་ས་བཅད་གསུམ་པའྱི་དནོ་ཚན་ ཀ (༢) དགོངས་དོན་ར་ས་མེག་གྷན་སྣ་ེལེན་ཁང་རྙྱིང་པའྱི་ནང་བོད་
ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྱི་ན་གཞོན་གྲངས་ ༢༩ ལ་རྒྱ་གར་གྱི་སྐྲ་བཟ་ོབ་གྲགས་ཅན་ Jawed Habib གྱི་
སོབ་ཁྱིད་རྩ་འཛནི་འགོ་ཟླ་གྲངས་གསུམ་ར་ེབྱས་པའྱི་སྐྲ་བཟའོ་ིསོང་བརར་ཐངེས་བཞྱི་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
ཁ། ཀམ་པུ་ཊར་སངོ་བརར། 
ས་ལོའ་ིམ་འངོས་བྱེད་འཆར་ས་བཅད་གསུམ་པའྱི་དོན་ཚན་ ཀ (༣) དགོངས་དོན་ར་ས་ཁུལ་གནས་སྡོད་ན་གཞནོ་ཕ་ོམ་ོགྲངས་ 
༣༧༧ ཙམ་ལ་གཞྱི་རྱིམ་དང་མཐ་ོརྱིམ་ཀམ་པུ་ཊར་སོང་བརར་ཕུལ་བའྱི་གནས་སྟངས་གོམ་གསལ། 
ཨང༌། གགོ་ཀླད་སབོ་ཚན། ཕ།ོ མ།ོ བསྡམོས། དུས་ཡུན། 
༡ གཞྱི་རྱིམ་ཀམ་པུ་ཊར། (Basic Computer Course) ༡༡༣ ༥༢ ༡༦༥ ཟླ་གྲངས། ༡ 
༢ དྲ་རྒྱ་བྱིས་བཀདོ། (Web-Designing) ༡༥ ༥ ༢༠ ཟླ་གྲངས། ༤ 
༣ Photo shop ༤༩ ༡༨ ༦༧ ཟླ་གྲངས། ༡ 
༤ Indesign ༧༢ ༣༧ ༡༠༩ ཟླ་གྲངས། ༡ 
༥ རྩྱིས་ཉར་ཕགོས། (Tally accounting) ༧ ༩ ༡༦ ཟླ་གྲངས། ༡ 

བསྡམོས་སངོ་བརར་བ་གྲངས། ༢༥༦ ༡༢༡ ༣༧༧  
ག ན་གཞནོ་མདུན་ལམ་སབོ་སྟནོ་དང་ལས་འཚལོ། 
ས་ལོའ་ིམ་འོངས་བྱདེ་འཆར་ས་བཅད་གསུམ་པའྱི་དནོ་ཚན་ ག དགངོས་དོན་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་རང་རའེྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ན་གཞོན་མྱི་
ཉུང་བ་ཞྱིག་སོབ་གྲྭ་མཐར་སོན་མ་ཐུབ་པར་ལས་མེད་དུ་ལྷག་བཞྱིན་པར་སོང༌། ན་གཞོན་རྣམས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་ཐབས་
ཆདེ་ར་ས་སྣ་ེལེན་ཁང་རྙྱིང་པའྱི་ནང་ན་གཞོན་རོགས་སྐྱོར་ཚན་པའྱི་ཁབ་ཁོངས་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་དང་ལས་འཚོལ་ཚན་པས་
ལ་ོའཁོར་འདྱིའྱི་ནང་ལྷ་ོགཞྱིས་ཁག་ལྔ་དང་ཁབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག ྋཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གཉེར་ཁང༌། སེང་ལོར་
བོད་ཁྱིམ་སྡོད་ཁང༌། ནྱི་ལ་མང་གྷ་ལ་སོང་བརར་ཁང་བཅས་སུ་འགྲོ་མུས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་དང༌། བར་ལྡྱིང་ན་གཞོན་ལས་མེད་དང་
འབེལ་ཡོད་ཕ་མ་བཅས་ཁོན་བསྡོམས་ཕ་ོམ་ོགྲངས་ ༡༠༠༡ ལ་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་དང༌། ལས་འཚོལ་སྐབས་ངག་རྒྱུགས་ལ་
གདངོ་ལེན་བྱདེ་ཕགོས། རང་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་མདརོ་བསྡུས་འབྱི་ཕགོས་སགོས་ཀྱི་སྐརོ་ཟབ་སོང་དང༌། འབལེ་ཡདོ་ཕ་མ་རྣམས་ལ་ལ་ོ
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ན་སོན་པའྱི་ན་གཞནོ་མཉམ་གྲོས་མལོ་བྱེད་ཕགོས་དང༌། ཁོར་ཡུག གུས་བརྩྱི་ཞུ་ཕགོས། ཕ་མས་ཕྲུ་གུ་གས་ོསྐྱངོ་བྱ་ཕོགས་དང་
སྱི་ཡོངས་ཀྱི་མྱི་ཚེའྱི་མདུན་ལམ་གོང་མཐོར་གཏོང་ཕོགས་བཅས་ཀྱི་ཐད་གོ་བསྐོན་ལམ་སྟོན་སོགས་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དེ་
བཞྱིན་ར་ས་གནས་སྡདོ་དང༌། བར་ལྡྱིང་ལས་མེད་ན་གཞོན། སོབ་ཕྲུག ཕ་མ་མྱི་གྲངས་ ༣༤ བཅས་ལ་མདུན་ལམ་སོབ་སྟནོ་དང་
གཞན་དགསོ་ངསེ་ལམ་སྟནོ་ཁག་ཀམ་པུ་ཊར་དྲྭ་ཐགོ་བརྒྱུད་ག་ོརགོས་སལེ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
ང༌། དུས་ཐུང་ཟབ་སངོ་དང༌། སངོ་བརར། 
སྣ་ེལེན་ཁང་རྙྱིང་པའྱི་ནང་འདྱི་གའྱི་ན་གཞནོ་རགོས་སྐྱརོ་ཚན་པའྱི་ཁབ་ཁངོས་མདུན་ལམ་སོབ་སྟནོ་དང་ལས་འཚལོ་ཚན་པས་ལ་ོ
འཁརོ་འདྱིའྱི་ནང་གོམ་གསལ་དུས་ཐུང་ཟབ་སངོ་དང༌། སོང་བརར་ག་ོསྱིག་ཇྱི་ཞུས་གོམ་གསལ། 
ཨང༌། ཟབ་སངོ༌། སངོ་བརར་གནང་མཁན། དུས་ཡུན། ཕ།ོ མ།ོ བསྡམོས། 
༡ ཁད་ལས་པ་ ༡༢ ནས་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་དང༌། 

མ་འོངས་མདུན་ལམ་སྐརོ། 
༢༠༡༨།༠༦།༡༩ ནས་ ༢༠ ༩ ༡༠ ༡༩ 

 
༢ ར་ས་བོད་ཀྱི་རྩོད་རྙོག་འདུམ་སྱིག་ལྟེ་གནས་ཁང་

ནས་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་འབེལ་ལམ་
གནང་ཕགོས་སྐརོ། 

༢༠༡༨།༠༨།༡༦། ནས་ ༡༨ 
༢༠༡༨།༠༩།༡༩ ནས་ ༢༡ 
༢༠༡༨།༡༡།༡༧ དང༌། 
༢༠༡༨།༢༢ ནས་ ༢༣ 
༢༠༡༩།༠༣།༢༦ 

༤༦ ༢༢ ༦༨ 
 

༣ ར་ས་གནས་སྡོད་གོག་བརྙན་བཟ་ོམཁན་སྐུ་ཞབས་
བསྟན་འཛིན་ཕུལ་འབྱུང་ནས་བསམ་བོ་འཁེར་
གས་ོདང་འབལེ་བའྱི་ཟབ་སངོ༌། 

༢༠༡༨།༡༠།༢༠ ༡༨ ༧ ༢༥ 
 

༤ ཚོང་པ་བསྟན་འཛིན་མྱིག་དམར་ནས་མ་འོངས་
མདུན་ལམ་སྐརོ། 

༢༠༡༨།༡༢།༡༥ ༦ ༡༠ ༡༦ 

༥ སྐེད་རག་ཚོང་ལས་ཁང་གྱི་ཡེ་ོ ེས་དཔལ་འབྱོར་
ནས་ཚངོ་ལས་གཉརེ་ཕགོས་སྐརོ། 

༢༠༡༩།༡།༡༩ ༡༢ ༡༡ ༢༣ 

ཁནོ་བསྡམོས། ༩༡ ༦༠ ༡༥༡ 
༦། དམྱིགས་བསལ་མཐུན་རནེ་སརོ་སདོ་སྐརོ། 
བོད་མྱིའྱི་གནས་སྡོད་ས་གནས་ཁག་ནང་ཡོད་པའྱི་བར་ལྡྱིང་ལས་མེད་ན་གཞོན་དང༌། སོབ་ཕྲུག་མང་དག་ཅྱིག་ལོ་ལྟར་སེང་ལོར་
ལས་རྱིགས་སོང་བརར་ཁང་ནས་ལག་ོ ེས་འདྲ་མྱིན་ཐགོ་སོང་བརར་ཐོན་པའྱི་རེས་ལས་ཐནོ་ཐོག་དངོས་སུ་བཞུགས་ནས་རང་
ཁ་རང་གསའོ་ིའཚ་ོབ་བསྐྱལེ་བཞྱིན་ཡདོ་བཅས་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་སྱིང་བསྡུས་སུ། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ 
ཚསེ་ ༢༠ ལ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གསསེ་ཁ་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁངོས་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༡༨་་༌༢༠༡༩ ལོའ་ིལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐ་ོསན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པར་
གཟྱིགས་རགོས་གནང་། སན་སནོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨་་༌༢༠༡༩ ལོའ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་བསྡམོས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བལྟ་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་སན་ཐ།ོ 
ཀ བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས། 
༡། ནང་སྱིད་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའྱི་ོ ོག་གྲངས་ ༡ པོར། ད་ལྟའྱི་ཆར་ནང་སྱིད་ཁབ་ཁོངས་སུ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་
ནང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་ཁག ༤༥ ཡདོ་པ་དང༌། ས་ོནམ་གཙ་ོགྱུར་གྱི་གཞྱིས་ཁག ༢༦ དང་མཉམ་འབལེ་ཆ་ེཁག་ 
༡༥ བཟ་ོཚོགས་དེབ་སྐྱེལ་ཁག ༡༩ རྒས་གས་ོཁང་ ༡༤ བཅས་ཡོད། ཁོན་མྱི་འབོར་ ༡༡༤༥༠༤ ཡོད་པ་འདྱི་དག་གྱི་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་འཛིན་སྐྱོང་སེལ་གསུམ་གྱི་འགན་འཁུར་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ཞེས་གསལ་ཐད། གོང་གསལ་མྱི་འབོར་ 
༡༡༤༥༠༤ ད་ེཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོའ་ིབཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བོེར་ཐེངས་གཉྱིས་པར་ཚད་འཛིན་བྱས་པ་རེད་དམ། 
ཡང་ན། འདས་ལོར་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་རོགས་རམ་འོག་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་ཁ་ཐོར་བཅས་ཀྱི་མྱི་འབོར་བསྡུ་རུབ་གནང་
བར་ཚད་འཛནི་གནང་བ་གང་ཡྱིན་གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
༢། ལས་བསྡམོས་ོ ོག་གྲངས་ ༢ པར། ༢། ས་ལའོ་ིལས་བསྡམོས་ཀྱི་མ་འངོས་བྱདེ་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༡༽ ཀ ༢ ནང་
གསལ་ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔའྱི་ནང་བདོ་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༨༠ ཙམ་གྱི་སྡདོ་ཁང་གསར་
རྒྱག་ལས་གཞྱི་མཇུག་སྱིལ་ཟྱིན་ཏ་ེརྱིང་མྱིན་སྡོད་ཁང་བག་ོའགྲེམས་ཞུ་རྒྱུ། རྩྱིས་ལའོ་ིནང་ལས་གཞྱི་ཆེད་འགྲ་ོགྲནོ་སོར་ས་ཡ་ 
༢༡་༧༧ ཕྱིན་ཡདོ་པ་དང་ཁནོ་ལས་གཞྱི་ཆདེ་ད་བར་འགྲ་ོགྲནོ་ས་ཡ་ ༦༤་༨༦ ཕྱིན་ཡདོ། ཅེས་གསལ་ཐད། ལྷ་ོཕགོས་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ལྔའྱི་ནང་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་མཁན་གྲངས་ག་ཚོད་ཐ་ོའགོད་བྱས་ཡོད་པ་དང་། སྡོད་ཁང་གསར་པ་ ༨༠ ད་ེ
བག་ོའགྲེམས་ཇྱི་ལྟར་གནང་འཆར་ཡདོ་དམ། 
༣། ལས་བསྡམོས་ོ ོག་གྲངས་ ༣ པར། ༦། ས་ལའོ་ིལས་བསྡམོས་ཀྱི་མ་འངོས་བྱདེ་འཆར་དནོ་ཚན་ ༤་༡༽ ཁ།༨ ནང་
གསལ་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་རགོས་རམ་འགོ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གྲངས་ཐ་ོདང་ཁ་ཐརོ་ས་གནས་ཁག་བཅུ་གསུམ་གྱི་གྲངས་ཐ་ོ
གགོ་ཀླད་ནང་དྲྭ་འཇུག་ཞུས་ཐགོ་གྲངས་མཛདོ་ནས་དགསོ་གལ་གྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་སན་ཐའོ་ིརྱིགས་བཟ་ོསྐྲུན་ ཞུས ་ཡོད། ཞེས ་
གསལ་ཐད། དང་པོ།༽ གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཡོངས་ཀྱི་གྲངས་ཐ་ོདང་ཁ་ཐོར་ས་གནས་ཁག་བཅུ་གསུམ་གྱི་གྲངས་ཐ།ོ ཞསེ་པ་ད་ེ
ག་ར་ེཡྱི་གྲངས་ཐ་ོལ་ག་ོདགསོ་སམ། གལ་སྱིད་མྱི་འབོར་དང་། མྱི་འབོར་དང་འབལེ་བའྱི་སྱི་ཚགོས་གནས་སྟངས་ལ་ཞྱིབ་བོརེ་
བྱས་པའྱི་གྲངས་ཐ་ོཞྱིག་ལ་ག་ོདགོས་ཚེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞྱིས་ཆགས་དང་ཁ་ཐོར་ས་གནས་ད་ེདག་གྱི་མྱི་འབོར་དང༌། སྱི་ཚོགས་



34 
 

གནས་སྟངས་ག་འདྲ་ཆགས་ཡོད་དམ། གཉྱིས་པ།༽ ལས་གཞྱི་འདྱི་ཐགོ་མ་ག་དུས་ནས་མག་ོའཛུགས་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་
ཡོངས་སུ་མཇུག་བསྱིལ་ཡོད་དམ་མེད། མཇུག་བསྱིལ་ཡོད་ན་ད་ེའབལེ་གྱི་གྲུབ་དནོ་ག་དུས་ཕྱི་བསགས་བྱ་འཆར་ཡོད་པ་དང་། 
མཇུག་བསྱིལ་མདེ་ན་རྒྱུ་རེན་གང་ཡྱིན་དང་། ག་དུས་མཇུག་སྱིལ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཚད་བཟུང་ཡོད་དམ། 
༤། ལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ ༤ པར། ༧། སལེ་ཀབོ་ཏུ་གཞུང་ཞབས་བགྲེས་ཡལོ་བའྱི་བགྲེས་ོ ག་གྲངས་ ༥ གསར་
རྒྱག་གྱི་ལས་གཞྱི་མཇུག་བསྱིལ་ཏ་ེཁུངས་ས་ོསརོ་བག་ོའགྲམེས་ཞུས་ཡདོ། ཅེས་གསལ་ཐད། བགྲསེ་ོ ག་ལྔ་ད་ེབགྲསེ་ཡལོ་བ་
སུ་དང་སུ་ལ་བག་ོའགྲེམས་ཞུས་ཡོད་པ་དང༌། བག་ོའགྲེམས་གནང་ཕོགས་ཁྱིམས་སྱིག་གང་གྱི་ཆ་རེན་འོག་བག་ོའགྲེམས་ཞུས་
ཡོད་མདེ་གསལ་བོད་ཡངོ་བ་ཞུ། 
༥། ལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ ༦ པར། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ཁེ་ན་ཌར་ཕོགས་ཕེབས་གནང་བའྱི་སྐོར་ཞྱིག་འཁོད་པའྱི་
ནང༌། "ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་ཊ་ོརོན་ཊ་ོས་གནས་སུ་རེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་བྱམས་བརྩ་ེཆོས་གྱིང་དང༌། བཀའ་
བརྒྱུད་ཀརྨ་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་གྱིང་ཆོས་ཚོགས་བཅས་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་གནང་རསེ། གངས་ཅན་ཆོས་ལྡན་གྱིང་གྱི་
ཚགོས་ཁང་ནང་ས་གནས་བདོ་རྱིགས་རྣམས་ལ་གསུང་བོད་གནང་ཡདོ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༢༥ ཉྱིན་བཀའ་བརྒྱུད་
ཀརྨ་བསདོ་ནམས་དར་རྒྱས་གྱིང་དགནོ་དུ་བདོ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་བདོ་ཡྱིག་སབོ་གྲྭར་ཕབེས་ནས་སབོ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ས་ོསའོ་ིསྐད་
ཡྱིག་གལ་འགངས་ཆེན་དང་དུས་རྒྱུན་དུ་བོད་སྐད་རྒྱག་དགོས་པའྱི་སྐོར་གསུང་བོད་གནང་ཡོད། ཅེས་གསལ་ཐད། གོང་
གསལ་ནང༌། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་ཊ་ོརོན་ཊ་ོ ཞེས་པ་དང༌། དེའྱི་འོག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་
བཀའ་བརྒྱུད་ཀརྨ་བསདོ་ནམས་དར་རྒྱས་གྱིང་དགནོ་དུ་ ཞསེ་གསལ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་ལ་ོཟླ་ནོར་བ་རེད་དམ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ལོའ་ི
ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ ཉྱིན་རསེ་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་འདྱིར་འཁེར་དགོས་དནོ་མདེ། 
༦། ལས་བསྡམོས་ོ ོག་གྲངས་ ༡༡ པར། ༢།ཕྱི་དྲྱིལ་རྒྱབ་ཕགོས་སྐལ་བཟང་ཁང་ལས་ོ ག་གསར་རྒྱག་གྱི་ཨར་སྐྲུན་ལས་
གཞྱི་ཆ་ཚང་ལགེས་གྲུབ་ཀྱིས་ལས་བྱདེ་གྲངས་ ༢༨ ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༩ ཉྱིན་ལས་ོ ག་བག་ོའགྲམེས་ཞུས་པའྱི་
འགྲོ་གྲོན་ཁོན་བསྡོམས་སོར་ས་ཡ་ ༣༡་༠༧ ཕྱིན་ཡོད། ཅེས་གསལ་ཐད། གོང་གསལ་ལས་ོ ག་བགོ་འགྲེམས་བྱས་ཉྱིན་ 
༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༩ ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨་་༡༩ ལོའ་ིལས་བསྡམོས་ནང་འཁདོ་དནོ་གང་ཡྱིན་ནམ། 
༧། ལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ ༡༤ པར། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༥ ལོར་བཙན་བྱོལ་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཁག་བཅུ་ལྔའྱི་མཉམ་འབེལ་
ལས་གྲུབ་པའྱི་བདོ་མྱིའྱི་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབལེ་གསར་དུ་དབེ་སྐྱལེ་ཞུས། ལས་དནོ་གཙ་ོབ་ོནྱི་ས་གནས་མཉམ་འབལེ་ཁག་གྱི་
ལས་དནོ་ཁག་ཚགས་ཚུད་དང་ས་བརན་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པ་བཟ་ོརྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་བཟ་ོཚོགས་ཁག་ཏུ་དེབ་སྐྱེལ་དང་འབེལ་ཟབ་
སངོ་སདོ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་མཉམ་འབལེ་ཁག་གྱི་ལས་བསྡམོས་དང༌། རྩྱིས་ཁ། རྩྱིས་ཞྱིབ་སན་ཐ་ོབཅས་འདྱི་གའྱི་བརྒྱུད་འབལེ་ཡདོ་ལས་
ཁུངས་དང༌། གངོ་རྱིམ་ལ་སན་གསན་ལན་འདབེས་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཡྱིན། ཞསེ་གསལ་ཐད། འདས་ལོར་བདོ་མྱིའྱི་སྱི་མཐུན་མཉམ་
འབེལ་གྱི་ཕག་ལས་གཙོ་བོ་གང་དག་གནང་ཡོད་པ་དང་། མཉམ་འབེལ་ཁག་བཅོ་ལྔ་ལས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཐོག་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་
མཉམ་འབལེ་གང་དག་ཆགས་ཡོད་དམ། 
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༨། ལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ ༣༧ པར། ཉམ་ཐག་བསྐྱར་ཞྱིབ་དང་འབལེ་བའྱི་གནས་སྟངས། ཀ ྋདཔལ་ལྡན་བཀའ་
ོག་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ འཁོད་བཀའ་ཡྱིག་ཨང་ ༡༢༠༧ ཀ (༦༢) ༢༠༡༦་་༢༠༡༧ རྩ་འཛིན་བཀོད་ཁབ་
ཕབེས་དནོ། དབུས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་བྱུས་འགདོ་ལམ་སྟནོ་དང་སྟངས་འཛནི་སོགས་འབལེ་ཡོད་
ནང་ོ ེས་འཕྲོད་གསུམ་གྱི་བཀའ་བོན་གྲལ་རྱིམ་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ནས་བཟུང་ལ་ོརེའྱི་རྱིང་རེ་བསྐོར་གྱིས་འགན་བཞེས་
གནང་རྒྱུ་ཕབེས་དགོངས་ལྟར། གངོ་གྱི་རྩ་འཛནི་བཀདོ་ཁབ་དགངོས་དནོ་འདྱི་ག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༩ ཚེས་ ༢༤ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ བར་ལ་ོགཅྱིག་ཧྱིལ་པ་ོལས་འགན་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ 
ཚསེ་ ༢༦ ནས་བཟུང་ོ སེ་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་རྩྱིས་སོད་ཁམས་དྭངས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཞེས་གསལ་ཐད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ནས་ ༢༠༡༦།༩།༢༤ ནས་ ༢༠༡༧།༩།༢༥ བར་ལས་འགན་ཞུས་ཏ་ེ ༢༠༡༧།༩།༢༦ ཉྱིན་ོ ེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་རྩྱིས་སོད་
ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཚ།ེ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨་་༢༠༡༩ ལོའ་ིལས་བསྡམོས་ནང་འཁདོ་དནོ་གང་ཡྱིན་ནམ། 
༩། ལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ ༤༤ པར། དྷ་ས་ཁུལ་གྱི་ལས་འཆར་ནང་། སྣེ་ལེན་ཁང་རྙྱིང་པའྱི་ནང་། འདས་ལོར་ན་
གཞོན་ཕ་ོམ་ོགྲངས་ ༢༩ ལ་སྐྲ་བཟོའ་ིསོང་བརར་སད་པ་དང་། ན་གཞོན་ཕ་ོམ་ོགྲངས་ ༣༧༧ ཙམ་ལ་གོག་ཀླད་སང་བརར་སད་
ཚུལ་རའེུ་མྱིག་དང་བཅས་འཁོད་བཞག་པའྱི་ཐད། སྐྲ་བཟ་ོསོང་བརར་སོབ་མ་དང་ཀམ་པུ་ཊར་སོང་བརར་སོབ་མ་གཅྱིག་པ་རདེ་
དམ་ཁ་ཁ་རདེ། ཀམ་པུ་ཊར་སོང་བརར་སབོ་མའྱི་གྲངས་ཐའོ་ིནང་སྐྲ་བཟ་ོསོང་བརར་སབོ་མ་ཚུད་ཡོད་དམ། 
༡༠། ལས་བསྡམོས་ོ ོག་གྲངས་ ༤༨ པར། ༣༽ ལས་དནོ་གྲུབ་འབས་མ་ཐནོ་པ། ཞསེ་པའྱི་འག་ོབརོད་འགོ་གྱི་ནང་གསསེ་ 
༣ པར། ༣། ས་ལའོ་ིབྱདེ་འཆར་ནང་གསལ་ལས་ལྷག་པའྱི་ལས་དནོ་གྲུབ་འབས་ལགེས་ཐནོ་བྱུང་ཡདོ། ཅསེ་གསལ་ཐད། ལས་
དནོ་གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་པའྱི་གྲངས་ཀའྱི་ནང་།ཤ“ས་ལོའ་ིབྱེད་འཆར་ནང་གསལ་ལས་ལྷག་པའྱི་ལས་དོན་གྲུབ་འབས་ལེགས་ཐོན་
བྱུང་ཡདོ།" ཅེས་པ་འགདོ་ནརོ་ོ ོར་བ་རདེ་དམ། 
༡༡། ལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ ༢༦ པར། ༨།གཞྱིས་ཁག་ནང་ས་ཞྱིང་འདེབས་ལས་མ་ཐུབ་པར་ཞྱིང་ས་སྟོང་པ་ཕོན་ཆེ་
བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ཡུལ་མྱི་དང་ཕྱི་ནང་དཔནོ་རྱིགས་ཀྱི་བལྟ་སྣང་མ་མཛསེ་པའྱི་ཁར། མ་འངོས་ས་ཆ་ཧམ་ཟསོ་ཡངོ་
ཉེན་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་རེན་དུ་མ་ལ་བརེན་མུ་མཐུད་དེ་ལྟར་འཇོག་ཐབས་བལ་བས། ཞེས་གསལ་ཐད། ད་ལྟ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཁོན་ཡོངས་ནང་ས་ཆ་ཡུལ་མྱིས་ཧམ་ཟོས་བྱས་ཏེ་རྙོག་གེང་ཡོད་པ་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ག་ཚད་ཆགས་ཡོད་པ་
དང་། ད་ེདག་ས་གནས་དང་གཞྱིས་ཆགས་གང་དག་ཡྱིན་ནམ། 
༡༢། ནང་སྱིད་ལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ ༣༩ པར། ཀ ༡ དགོངས་དོན་ནྱི་ལ་མངྒ་ལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརར་ལྟ་ེགནས་
ཁང་དུ་ས་གནས་ཁག་ ༡༦ ནས་ན་གཞནོ་ལས་མདེ་གྲངས་ ༥༨ ལ་སངོ་བརར་ག་ོསྱིག་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་གོམ་གསལ། 
ཞེས་གསལ་ཐད་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། དང་པོ།༽ ནྱི་ལ་མངྒ་ལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརར་ལྟ་ེགནས་སུ་དགེ་ལས་གྲངས་ག་ཚོད་ཡོད་པ་
དང་། ལྟ་ེགནས་ཁང་གྱི་ལ་ོགཅྱིག་གྱི་འགྲ་ོགྲོན་ཁོན་བསྡོམས་ག་ཚོད་ཆགས་ཡོད། གཉྱིས་པ།༽ ནྱི་ལ་མངྒ་ལ་ལས་རྱིགས་སོང་
བརར་ལྟ་ེགནས་ལ་སྐྲ་བཟ་ོདང་མཛསེ་བཟོ། མགྲོན་ཁང་འཛནི་སྐྱོང་། དྲ་རྒྱ་ཇུས་འགོད། མ་བྱྱིན། ཀམ་པུ་ཊར་བཟ་ོབཅོས། སྱིལ་
ཚངོ་འཛནི་སྐྱོང་བཅས་སོབ་ཚན་ཁག་ ༧ ཡོད་སྐོར་འཁདོ་བཞག་པ་ལས། འདས་ལོར་ཀམ་པུ་ཊར་བཟ་ོབཅོས་དང་། སྱིལ་ཚོང་
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འཛིན་སྐྱོང་གཉྱིས་ནང་སོབ་མ་གཅྱིག་ཀང་བྱུང་མེད་པ་དང་། མགྲོན་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་དང་དྲ་རྒྱ་ཇུས་འགོད་གཉྱིས་ལའང་སོབ་མ་
གཉྱིས་ར་ེལས་བྱུང་མྱི་འདུག་པས་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་དམ། གསུམ་པ།༽ སོང་བརར་བ་དག་གྱི་ཉྱིན་རེའྱི་སོབ་ཐུན་འགྲ་ོ
སྟངས་ག་འདྲ་ཡྱིན་པ་དང་། མྱི་གཅྱིག་གྱིས་སོབ་ཚན་གཅྱིག་ལས་མང་བར་ཆ་ོ ས་ལེན་ཆོག་མྱིན། ན་གཞོན་ལས་མེད་གྲངས་ 
༥༨ ལ་སོང་བརར་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཞེས་པ་སོང་བརར་ཁང་ལ་ཐ་ོའགོད་བྱས་ཏ་ེསོང་བརར་མཐར་འཁོལ་མཁན་གྱི་མྱི་འབོར་ལ་གོ་
དགོས་སམ། ཡང་ན། སོབ་ཚན་ར་ེརེར་ཆ་ོ ས་ལེན་མཁན་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་མེད་ལ་གོ་དགོས། བཞྱི་པ།༽ ནྱི་ལ་མངྒ་ལ་ལས་
རྱིགས་སོང་བརར་ལྟ་ེགནས་ས་ོབརྒྱབ་སྟེ། ས་ེལཱ་ཀ་ོལག་ོ ེས་སོང་བརར་ཁང་དང་ཟླ་བསྱིལ་གཏངོ་འཆར་ཡོད་པའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་
སྱི་ཚགོས་ནང་འགྲ་ོབཞྱིན་བཞག་པ་བདེན་པ་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་བོད་ཡོང་བ། ནྱི་ལ་མངྒ་ལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརར་ཁང་དུ་སོབ་
ཚན་དང་སོབ་མའྱི་གྲངས་འབོར་རེའུ་མྱིག་འཁོད་པའྱི་ནང་། ༼སོབ་ཚན་༽ གྱི་ཚབ་ཏུ་༼ས་གནས།༽ ཞེས་འཁོད་བཞག་པ་
ནརོ། 
༡༣། ནང་སྱིད་ལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ ༣༩ པར། ནྱི་ལ་མངྒ་ལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརར་ལྟེ་གནས་རུ་སོབ་ཕྲུག་ཡོང་
ཁུངས་ས་གནས་ཁག་ ༡༦ གྱི་ཐ་ོགཞུང་རའེུ་མྱིག་ཅྱིག་འཁོད་བཞག་པའྱི་ནང་། སེལ་ཀོབ་ལུགས་ཟུང་བསམ་འགྲུབ་གྱིང་གྱི་ཕ་ོ 
༦ དང་མ་ོ ༣ བསྡོམས་ ༩ འཁདོ་འདུག་ཀང་། འགོ་གྱི་ལུགས་བསམ་གྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་། ན་གཞནོ་ལས་མེད་ཕ་ོགྲངས་ ༩ 
དང་མ་ོགྲངས་ ༢ ཞསེ་འཁདོ་འདུག་པས། བར་ཁད་ ༢ ོོར་ཡདོ། 
ནང་སྱིད་ལས་བསྡོམས་རེའུ་མྱིག་ནང་མོན་གྷ་ོའདོད་རྒུ་གྱིང་གྱི་ཕ་ོ ༡ དང་མ་ོ ༧ བསྡོམས་པའྱི་ ༨ འཁོད་འདུག་ཀང་། མོན་གྷ་ོ
འདདོ་རྒུ་གྱིང་གྱི་ལས་བསྡམོས་ོ ོག་གྲངས་ ༡༡༧ པའྱི་ནང་། མོན་གྷ་ོའདདོ་རྒུ་གྱིང་ནས་སྐྲ་བཟ་ོསོང་བརར་ཁངོས་ཕ་ོ ༢ དང་མ་ོ 
༣ མཛསེ་བཟ་ོསོང་བརར་ཁངོས་མ་ོ ༣ དྲ་རྒྱ་ཇུས་བཀདོ་སངོ་བརར་ཁངོས་ཕ་ོ ༡ བཅས་ཁོན་བསྡམོས་ ༩ འཁདོ་འདུག་པས། 
བར་ཁད་ ༡ ོོར་ཡདོ། 
 ནང་སྱིད་ལས་བསྡོམས་རེའུ་མྱིག་ནང་། སེལ་ཀོབ་བདེ་སྐྱྱིད་སར་གསོ་ནས་ན་གཞོན་ཕོ་ ༤ དང་མོ་ ༡ བཅས་
བསྡོམས་པའྱི་ ༥ ལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརར་ཕུལ་ཡོད་ཚུལ་འཁོད་འདུག་ཀང་། སེལ་ཀོབ་བད་ེསྐྱྱིད་སར་གསོའ་ིལས་བསྡོམས་
ོོག་གྲངས་ ༡༤༠ པར། འདྱི་ལོར་ནང་སྱིད་ཁབ་ཁོངས་སེང་ལོར་ནྱི་ལ་མང་གྷ་ལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརར་ལྟེ་གནས་ཁང་དུ་
གཞྱིས་མྱི་ན་གཞནོ་གཉྱིས་ལ་ལག་ཤོ ེས་སངོ་བརར་ག་ོསྐབས་ཐབོ། ཞསེ་འཁདོ་འདུག་པས། བར་ཁད་ ༣ ོོར་ཡདོ། 
 ནང་སྱིད་ལས་བསྡོམས་རེའུ་མྱིག་ནང་། ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་གྱི་ཕོ་ ༤ དང་མོ་ ༢ བསྡོམས་པའྱི་ ༦ ལ་ལས་
རྱིགས་སོང་བརར་ཕུལ་ཡོད་ཚུལ་འཁོད་འདུག་ཀང་། ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་གྱི་ལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ ༡༦༦ པར། ༡། 
གཞྱིས་མྱི་ན་གཞོན་ལས་མེད་གྲངས་ ༥ ལ་ནང་སྱིད་ཁབ་ཁོངས་ལེང་ལོར་ནྱི་ལ་མང་གྷ་ལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརར་ཁང་དུ་སྐྲ་
བཟ་ོདང༌། མ་བྱན། མགྲོན་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་བཅས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་བོུ་ ༤ དང་བུ་ ༡ ལ་སོང་བརར་གོ་སྐབས་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད། ཆེས་འཁོད་འདུག་པས། བར་ཁད་ ༡ ོོར་ཡོད། གོང་གསལ་གྲངས་ཐོ་མ་འདྲ་བ་གཉྱིས་ལས་གང་ལ་ཚད་འཛིན་བྱེད་
དགསོ་སམ། 
ཁ། སངེ་ལརོ་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས། 
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༡། སངེ་ལོར་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་ོ ོག་གྲངས་ ༧༡ པར། ལྷ་ོཕགོས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔའྱི་ནང་ནས་མནོ་
གྷ་ོའདོད་རྒུ་གྱིང་དང་ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་གཉྱིས་ཀྱི་ས་ཆའྱི་གན་ཡྱིག་དུས་ཡུན་ལ་ོཉྱི་ཤུ་རྱིང་མངའ་གཞུང་
དང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དབར་འཇགོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། འནོ་ཀང་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་གསུམ་ནང་ས་ཁནོ་ཐགོ་མར་གཞྱིས་
ཆགས་འག་ོའཛུགས་སྐབས་ཀྱི་བཀའ་འཁལོ་རྩ་འཛནི་ཡྱིག་ཆ་དང་ཉ་ེདུས་རྒྱ་གར་མངའ་གཞུང་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ས་ཁནོ་
ས་ཞྱིབ་གཉྱིས་དབར་ཁད་པར་བྱུང་བ་ལ་བརནེ་ནས་ད་བར་གན་ཡྱིག་འཇགོ་རྒྱུའྱི་དུས་འགངས་སངོ༌། འདྱི་ལ་ོས་ཁནོ་ཁད་པར་
ཡོད་པ་རྣམས་གཙང་བཟ་ོཐོག་གན་ཡྱིག་འཇོག་ཐུབ་ཐབས་ཀྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ། ཞེས་གསལ་ཐད། གཞྱིས་ཆགས་གཞན་
གསུམ་ནང་ས་ཁོན་ཐོག་མར་གཞྱིས་ཆགས་འགོ་འཛུགས་སྐབས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་རྩ་འཛིན་ཡྱིག་ཆ་དང་ཉ་ེདུས་རྒྱ་གར་མངའ་
གཞུང་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ས་ཁོན་ས་ཞྱིབ་གཉྱིས་དབར་ཁད་པར་ཅྱི་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། བར་ཁད་ད་ེསྱི་ཡོངས་རྒྱ་ཁོན་
ཐགོ་བྱུང་བ་རདེ་དམ། ཡང་ན། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཁང་དང་ཞྱིང་ས། ལམ་ཁ་ག་རུང་ཐད་ངོས་འཛནི་བར་ཁད་བྱུང་བ་གང་ཡྱིན་
གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
ག སལེ་ཀབོ་ལུགས་ཟུང་བསམ་གྲུབ་གྱིང་། 
༡། ལས་བསྡམོས་ོ ོག་གྲངས་ ༩༣ པར། རྩྱིས་ལའོ་ིནང་མཉམ་འབལེ་གྱི་ཁྱིམས་སྱིག་དགངོས་དནོ་གཙང་ཁ་ེབག་ོསདོ་ཇྱི་
ཞུས་ཞྱིབ་གནས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་ོ ས་བདག་མྱི་མང་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་གྲོས་ཆོད་ཨང་ ༡ ཐོག་མཉམ་
འབེལ་གྱི་ཁྱིམས་སྱིག་དགོངས་དནོ་རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ལོའ་ིགཙང་ཁ་ེབག་ོསདོ་ཞུས་པ་གོམ་གསལ། ཞསེ་དབྱྱིན་ཡྱིག་
གྱི་རའེུ་མྱིག་ཅྱིག་འཁདོ་པའྱི་ཐད། མཉམ་འབལེ་གྱི་གཙང་ཁ་ེབག་ོསདོ་གནང་ལུགས་གནང་སྟངས་ག་འདྲ་ཡྱིན་པ་དང་། གཙང་ཁ་ེ
ཐབོ་མཁན་ོ ས་བདག་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་དམ། 
ང་། སལེ་ཀབོ་བད་ེསྐྱྱིད་སར་གས།ོ 
༡། སེལ་ཀོབ་བད་ེསྐྱྱིད་སར་གསོའ་ིལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ ༡༥༦ པར། རྩྱིས་ོ ོག་རེའུ་མྱིག་ཅྱིག་འཁོད་བཞག་པར་
འག་ོབརོད་མྱི་འདུག་སྟབས། ད་ེནྱི་བད་ེསྐྱྱིད་སར་གསའོ་ིམཉམ་འབལེ་གྱི་མ་རྩ་ཁུངས་སྐྱལེ་རྩྱིས་ོ གོ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་རྩྱིས་ོ ོག་
གཞན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་རགོས་དཀའ་བས་གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
ཅ། ཀ་ོལྱི་གྷལ་དནོ་ལྡན་གྱིང་། 
༡། ཀ་ོལྱི་གྷལ་དོན་ལྡན་གྱིང་གྱི་ལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ ༡༨༧ པར། ནང་སྱིད་ཁབ་ཁོངས་སེང་ལོར་ནྱི་ལ་མ་གྷ་ལམ་
ལས་རྱིགས་སངོ་བརར་ལྟ་ེགནས་ཁང་དུ་འདྱི་ལརོ་གཞྱིས་མྱི་ན་གཞནོ་གྲངས་ ༧ ལ་སྐྲ་བཟ་ོསངོ་བརར་དང༌། བུ་ ༡ ལ་མ་བྱན་
སངོ་བརར་བཅས་བསྡམོས་ཕ་ོམ་ོགྲངས་ ༨ སརོ་བརར་ལགེས་ཐནོ་བྱུང་སྟ་ེད་ཆ་སངེ་ལརོ་དང་ལྡྱི་ལྱི་ཁུལ་དུ་ལས་ཀ་བྱདེ་མུས་
ཡྱིན། ཞེས་གསལ་ཐད། གོང་དུ་ཀ་ོལྱི་གྷལ་དོན་ལྡན་གྱིང་གྱི་ན་གཞོན་གྲངས་ ༧ ལ་སྐྲ་བཟ་ོསོང་བརར་དང་། བུ་ ༡ ལ་མ་བྱན་
སོང་བརར་ཞསེ་འཁདོ་བཞག་པའྱི་སྐྲ་བཟ་ོསོང་བརར་གནང་མཁན་ན་གཞནོ་གྲངས་ ༧ད་ེཕ་ོམ་ོགང་ཡྱིན་ནམ། 
༢། ཀ་ོལྱི་གྷལ་དོན་ལྡན་གྱིང་གྱི་ལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ ༡༨༨ པར། ༡་༢། བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིར་མཐུན་རནེ་སོར་སོད་
བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ ཐགོ་ལག་བསྟར་མཇུག་གནོན་ཇྱི་ཞུས་ར་ེར་ེབཞྱིན་འགདོ་དགསོ། ཞསེ་པའྱི་འག་ོབརདོ་འོག 
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ཁ། ཞྱིང་ས་ཨ་ེཀར་ ༢༥༣༨།༠༣ དང༌། ཁང་ས་ཨ་ེཀར་ ༡༨༦།༣༩ ད་ེབཞྱིན་གཞུང་ལམ། ས་ཆ་བེད་མེད། སྱི་ས་བཅས་ཨ་ེ
ཀར་ ༣༩༦།༧༢ རྩྱིས་པའྱི་ཁོན་བསྡོམས་ཨེ་ཀར་གྲངས་ ༣༡༢༡།༡༤ ཙམ་འདུག་ཀང་མངའ་གཞུང་ནས་ས་ཞྱིང་ཨེ་ཀར་ 
༣༠༠༠།༠༠ ལས་ངསོ་བཞསེ་གནང་མྱི་འདུགཤཅེས་གསལ་ཐད། གཞྱིས་ཁངོས་སུ་ཞྱིང་ས་དང་ཁང་ས། གཞུང་ལམ། ས་ཆ་བེད་
མེད། སྱི་ས་བཅས་ཁོན་བསྡམོས་ཨ་ེཀར་གྲངས་ ༣༡༢༡།༡༤ ཡོད་ཀང་། མངའ་གཞུང་ནས་ས་ཞྱིང་ཨ་ེཀར་ ༣༠༠༠ ལས་ངསོ་
བཞེས་གནང་མེད་ཚ།ེ ལྷག་འཕྲོས་ཨ་ེཀར་ ༡༢༡།༡༤ ད་ེཁང་ས་དང་སྱི་ས་གང་དུ་འཁལེ་ཡོད་མེད་དང་། མངའ་སྡ་ེགཞུང་གྱིས་
ངསོ་བཞསེ་ཡངོ་ཐབས་ལ་ལས་དནོ་གང་བྱས་དང་མ་འོངས་བྱ་འཆར་གང་ཡོད་གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
ཆ། ཨ་ོཌྱི་ོ ་ཕུན་ཚགོས་གྱིང་། 
༡། ཨ་ོཌྱི་ོ ་ཕུན་ཚགོས་གྱིང་གྱི་ལས་བསྡམོས་རྒྱས་པའྱི་ོ ོག་གྲངས་ ༢༢༠ པར། མཉམ་འབེལ་གྱི་ཁྱིམས་སྱིག་ལྟར་ོ ས་
བདག་མང་ཚོགས་ལ་གཙང་ཁེ་བགོ་སོད་ཞུ་སོལ་ཡོད་ཀང་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་པའྱི་མཉམ་འབེལ་ཨ་མ་དང་སྡེ་ཚན་མ་
ལག་དང་བཅས་པར་སྡེབ་གསོག་གོང་གུན་ཧ་ཅང་མང་བར་བརནེ་མཉམ་འབལེ་ནས་ོ ས་བདག་མང་ཚོགས་ལ་གཙང་ཁ་ེབགོ་
སོད་ཞུ་ཐུབ་མེད། མ་འོངས་པར་མཉམ་འབེལ་ཨ་མ་གཙོས་སྡེ་ཚན་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་སྡེབ་གསོག་གོང་གུན་གཙང་མ་
ཆགས་པའྱི་ལ་ོད་ེནས་བཟུང་ོ ས་བདག་མང་ཚགོས་ལ་གཙང་ཁ་ེབག་ོའགྲེམས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞསེ་གསལ་ཐད། ོས་བདག་མང་
ཚོགས་ལ་གཙང་ཁེ་བགོ་སོད་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མཉམ་འབེལ་ཨ་མ་དང་སྡེ་ཚན་མ་ལག་དང་བཅས་པར་སྡེབ་གསོག་གོང་
གུན་ཧ་ཅང་མང་བར་ཐུག་ཡོད་ན། གོང་གུན་ལ་ོསྟར་ཆགས་སུ་ཕོག་པ་རེད་དམ། འདས་ལོ་གཅྱིག་པོར་ཕོགས་རེད། གོང་གུན་
ག་ཚོད་ཕགོ་ཡོད་པ་དང་། མ་འོངས་པར་གོང་གུན་མྱི་ཕགོ་ཐབས་སུ་ལས་འཆར་གང་དག་བང་སྱིག་ཡོད་དམ། 
༢། ཨ་ོཌྱི་ོ ་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་གྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའྱི་ོ ོག་གྲངས་ ༢༡༧ པར། ཨོ་ཌྱི་ོ ་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་བོད་མྱིའྱི་
མཉམ་འབེལ་ལ་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་མ་ལག་ཇྱི་ཡོད་དང་ལས་བྱེད་གྲངས་འབོར་འཁོད་པའྱི་ནང་། མཉམ་འབེལ་དབུས་མ་
དང་མཉམ་འབེལ་ཚོང་ཁང་སྡེ་ཚན། མཉམ་འབེལ་མགྲོན་ཁང་། མཉམ་འབེལ་ཆུའྱི་སྡེ་ཚན། མཉམ་འབེལ་འཕྲུལ་རྨོས་སྡེ་ཚན་
བཅས་སྡ་ེཚན་ ༥ དང་ཁོན་ལས་བྱེད་ ༢༥ ཡོད་སྐོར་འཁོད་འདུག་ཀང་། མཉམ་འབེལ་དབུས་མ་དང་འཕྲུལ་རྨོས་སྡ་ེཚན་ལས་
གཞན་པའྱི་སྡ་ེཚན་ ༣ གྱི་ལས་བསྡམོས་གསལ་མདེ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
ཇ། སན་ད་ར་ནརོ་རྒྱས་གྱིང་། 
༡། སན་ད་ར་ནོར་རྒྱས་གྱིང་བོད་མྱིའྱི་མཉམ་འབེལ་གྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའྱི་ོ ོག་གྲངས་ ༢༦༡ པར་མཉམ་འབེལ་ང་ོ
སདོ་རའེུ་མྱིག་འཁདོ་པའྱི་ནང་། ༧། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ ཉྱིན་མ་ོ ས་བསྡམོས་སརོ་ ༢༥༠༠༠ ཞསེ་དང་། དའེྱི་འོག་ 
༨། ༢༠༡༧།༠༣།༣༡ ཉྱིན་གྱི་ཚོགས་མྱི་གྲངས་ ༨༩༧ ཞེས་གསལ་བའྱི་ལོ་ཚིགས་གཉྱིས་དང་། བསྟན་འཛིན་སང་བོད་མྱིའྱི་
མཉམ་འབེལ་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའྱི་ོ ོག་གྲངས་ ༣༦༢ པར། མཉམ་འབེལ་ང་ོསོད་གནང་བའྱི་ནང་། ༧། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ 
༣ ཚསེ་ ༣༡ ཉྱིན་གྱི་ཚགོས་མྱི་གྲངས། ༨༢༦ ཞསེ་དང་། དའེྱི་འགོ ༨། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧།༠༣།༣༡ ཉྱིན་གྱི་མ་ོ ས་བསྡམོས་སོར། 
༡,༡༩,༥༠༠ ཞེས་གསལ་བའྱི་ལོ་ཚིགས་གཉྱིས། དེ་བཞྱིན། སྱིར་ཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆེན་བོད་མྱིའྱི་བཟོ་ལས་ཚོགས་པའྱི་ལས་
བསྡམོས་རྒྱས་པའྱི་ོ ོག་གྲངས་ ༤༡༩ པར། བཟ་ོལས་ཚགོས་པ་ང་ོསདོ་གནང་བའྱི་ནང་། ༧། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ 
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ཉྱིན་གྱི་ཚོགས་མྱི་གྲངས། ༨༧༠ ཞེས་དང་། དེའྱི་འོག ༨། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨།༠༣།༣༡ ཉྱིན་གྱི་མ་ོ ས་བསྡོམས་སོར། མེད། ཅེས་
གསལ་བའྱི་ལ་ོཚིགས་གཉྱིས། འབྱིར་བལ་ལས་ཚགོས་པའྱི་ལས་བསྡམོས་རྒྱས་པའྱི་ོ ོག་གྲངས་ ༤༣༨ པར་འབྱིར་བལ་ལས་
ཚགོས་པ་ང་ོསདོ་གནང་བའྱི་ནང་། ༧། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ ཉྱིན་གྱི་ཚོགས་མྱི་གྲངས། ཞེས་དང་། དེའྱི་འོག ༨། ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༡༨།༣།༣༡ ཉྱིན་གྱི་མ་ོ ས་བསྡོམས་སོར། ཅེས་གསལ་བའྱི་ལ་ོཚིགས་གཉྱིས་བཅས། གོང་གསལ་ལོ་ཚིགས་ད་ེདག་
འགོད་ནོར་ོ ོར་བ་རདེ་དམ། ཡང་ན། གོང་འཁོད་ལ་ོཚིགས་ད་ེདག་གྱི་རེས་ལ་མ་ཤོ ས་དང་ཚོགས་མྱི་འཕར་ཆག་མ་བྱུང་བ་རེད། 
གལ་སྱིད་མ་ོ ས་དང་ཚོགས་མྱི་འཕར་ཆག་མ་བྱུང་ཡང་ལས་བསྡོམས་ནང་རྩྱིས་མཚམས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ 
ཉྱིན་འཁདོ་དགོས་པར་སོང་། འཆར་ཅན་ལས་ཀ་རྱིགས་ོ ྱིག་ལ་སྣང་མེད་ལྟ་བུར་མངནོ་པས་ཡྱིད་གཟབ་གནང་གལ་ཆ།ེ 
ཉ། སྱིམ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གྱིང༌། 
༡། ལས་བསྡམོས་ོ ོག་གྲངས་ ༤༩༥ ང༌། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བེད་སདོ་བྱ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་
གཞྱི་ལག་བསྟར་ཇྱི་ཞུས། རྩྱིས་ལོའ་ིནང་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་མྱི་མང་ཁོད་དེ་ས་སྱི་སའྱི་སྟེང་བཀའ་
འཁལོ་མདེ་པར་སྡདོ་ཁང་རང་འཚམས་རྒྱ་བསྐྱདེ་དང༌། ཡང་གཞྱིས་མྱི་ནང་ཁུལ་སྡདོ་ཁང་ཉ་ོཚངོ་བྱས་རྱིགས་ཁག་སྱིག་མཐུན་
བཟ་ོརྒྱུར་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་བདག་འཛནི་དང་བེད་སོད་བྱདེ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང༌།  ལྷག་
པར་དུ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ོ ག་གྱིས་འཛནི་སྐྱངོ་བཀདོ་ཁབ་དགངོས་དནོ་ས་རྱིན་ཉསེ་ཆད་བསྡུ་རུབ་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ཞསེ་གསལ་
འདུག་ན་ད་ལྟ་ཉསེ་ཆད་བསྡུ་བསྡད་ཇྱི་ཡོད་དང༌། བསྡུས་ཟྱིན་པའྱི་དངུལ་འབརོ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མདེ་གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
༢། ལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ ༤༩༥ ནང༌། ༡། ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་གཞུང་ནས་ད་ེས་ ༢༠༡༥ ལོར་ཧྱི་མ་ཅཱལ་ཁབ་ཁོངས་
བོད་མྱི་ཡོངས་ལ་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ོ ྱིག་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་ཅྱིང༌། གཏན་འབེབས་སྱིད་
བྱུས་ད་ེབཞྱིན་ོ ྱིང་ནགས་ཡདོ་གནས་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཁག་ལ་མ་གཏགོས་སྱི་ཡངོས་ལ་ཁབ་མྱིན་ལ་བརནེ། འདྱི་ནས་དབུས་སུ་
དགོངས་སྐོར་དང་སགས་མངའ་གཞུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཁབ་དྲུང་ཆེར་ཆེད་བཅར་གྱིས་ ༢༠༡༥ ལོའ་ིབོད་མྱིར་མཐུན་རེན་
སརོ་སདོ་བྱེད་ཕགོས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་བསྐྱར་བཅསོ་ཡངོ་སྐརོ་ཞུས་འབས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་གཞུང་ནང་གནད་དནོ་
འདྱིའྱི་ཐགོ་ཞྱིབ་འཇུག་འགྲ་ོམུས་ཡྱིན། ཞསེ་གསལ་བས་ཧྱི་མ་ཅཱལ་གཞྱིས་ཁག་སྱི་ཡོངས་ལ་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ོྱིང་ནགས་ཡོད་གནས་བོད་མྱི་གཞྱིས་ཁག་ལ་མ་གཏགོས་གཞན་ཁབ་མྱིན་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཡྱིན་དང༌། ད་ལྟ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་གནས་
སྟངས་ཇྱི་ཆགས་གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
ཏ། ར་ས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
༡། ལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ ༥༡༥ ནང༌། ༡་༢། བཙན་བྱོལ་བདོ་མྱིར་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ 
༢༠༡༤ ཐགོ་ལག་བསྟར་མཇུག་གནནོ་ཇྱི་ཞུས། 
འདྱི་གའྱི་ཁབ་ཁོངས་ཁྱིམ་ཚང་ ༧༠ ལྷག་ཙམ་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་བཟའ་འབྲུའྱི་ལག་འཁེར་ཐོབ་ཆེད་འབེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་ལས་
ཁུངས་སུ་དགསོ་མཁའོ་ིརྒྱབ་གཉེར་ངོས་སརོ་རྱིགས་འདྱི་ནས་འཐུས་ཚང་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡདོ། ཅེས་གསལ་འདུག་ན་ད་ཆ་
ཁྱིམ་ཚང་ ༧༠ ལྷག་ཙམ་གྱི་བཟའ་འབྲུའྱི་ལག་འཁེར་ལག་སནོ་བྱུང་ཡོད་མདེ་གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 



40 
 

༢། ལས་བསྡམོས་ཤོ ོག་གྲངས་ ༥༡༦ ནང༌། ༢། བདོ་ཀྱི་གསལོ་མགྲནོ་ཁང་གྱི་རྒྱབ་ཏུ་ཡདོ་པའྱི་མྱི་ཚང་ ༡༨ གནས་སྡདོ་
བྱདེ་བཞྱིན་པའྱི་ས་ཆ་ད་ེ Bidi Chand དང་ Kewal Kishan སྤུན་མཆདེ་གཉྱིས་ཀྱི་ས་ཆ་ཡྱིན་པའྱི་རྙོག་གངེ་འགྲ་ོབཞྱིན་
ཡདོ་ན། དཀའ་སལེ་ཐུབ་ཐབས་ལ་མུ་མཐུད་འབད་བརྩནོ་ཞུ་རྒྱུ། ཞསེ་གསལ་འདུག་ན་ད་ཆ་དཀའ་སེལ་ཐུབ་ཡོད་མདེ་གསལ་
བོད་ཡངོ་བ། 
ཐ། ཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་གྱིང༌། 
༡། ལས་བསྡམོས་ོ ོག་གྲངས་ ༥༤༢ ནང༌། ༡། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་འབལེ་ཡདོ་ལྷན་འཛམོས་ཀྱིས་ས་
གནས་སུ་ཉམ་ཐག་དཀའ་ངལ་ཅན་ཡདོ་མདེ་རོགས་ཞྱིབ་ཞུས་པར་ས་གནས་ནས་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐབོ་ཅན་མ་ཚུད་པ་མདེ་ཀང༌།  
པ་ཀུལ་རྒས་གཅོང་ཞྱིག་ཉམ་ཐག་སྡ་ེཚན་ ༼ཁ༽ པའྱི་ནང་དགོངས་བཞེས་ཡོང་བའྱི་རྒྱབ་གཉེར་འབྱོར་མཚམས་ཉམ་ཐག་
ཁོངས་འཇུག་བཞེས་གནང་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ། ཞེས་གསལ་བར་ད་ཆ་པ་ཀུལ་རྒས་གཅོང་ད་ེཉྱིད་སྡ་ེཚན་ཁ་པའྱི་ནང་འཇུག་བཞེས་
ཟྱིན་ཡདོ་མདེ། 
ད། སྡ་ེར་ལྡུན་ཁ་འཐརོ་གཞྱིས་ཆགས། 
༡། ལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ ༥༥༩ ནང༌། ༢། ཚ་ེརྱིང་དནོ་ལྡན་གཞྱིས་ཆགས་སུ་དུད་ཚང་ ༩༦ སྐོར་ཞྱིག་གྱིས་ད་ེས་
སྱི་སའྱི་སྟེང་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་སྡོད་ཁང་རང་འཚམས་རྒྱ་བསྐྱེད་དང༌། ཡང་དུད་ཚང་ ༡༩ ནས་གཞྱིས་ཁང་ཉ་ོཚོང་བྱས་
རྱིགས་ཁག་སྱིག་མཐུན་བཟ་ོརྒྱུར་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་བདག་འཛནི་དང་བདེ་སདོ་བྱེད་ཕགོས་ཀྱི་
སྱིག་གཞྱི་དང༌། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ོ ག་གྱིས་འཛིན་སྐྱོང་བཀོད་ཁབ་དགོངས་དོན་ས་རྱིན་ཉེས་ཆད་བསྡུ་རུབ་ཞུ་
མུས་ཡྱིན། ཞསེ་གསལ་བར་ས་རྱིན་ཉསེ་ཆད་བསྡུ་བསྡད་ཇྱི་ཡོད་དང༌། བསྡུས་ཟྱིན་པ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
༢། ལས་བསྡམོས་ོ ོག་གྲངས་ ༥༦༡ ནང་གསལ། ༡། བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་བདག་འཛནི་
དང་བདེ་སདོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ ༤ ནང་གསསེ་ ༡ དགངོས་དནོ་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་ངལ་སལེ་
ཚགོས་པས་སྤུས་ཉ་ོབྱས་པའྱི་ས་ཆ་དང༌། འབལེ་ཡོད་ཚོགས་སྡ་ེདང་སརེ་གང་ཞྱིག་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་རྩྱིས་འབུལ་
ཞུས་པའྱི་ས་ཁང་རྣམས་ཀྱི་བདག་དབང་བཅས་དབུས་ངལ་སལེ་ཚགོས་པར་ཡདོ་པ་ལས་གཞྱིས་མྱི་སུ་ལའང་མདེ་ཅསེ་གསལ་
འཁོད་ཡོད་པ་ད་ེལྟར་ཡང༌། བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ནང་དབུས་ས་གཉྱིས་ཀྱི་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་སྐབས་འབེལ་ཡོད་ས་
གནས་འཐུས་མྱི་དང་རང་ཚོགས་འཐུས་མྱི། སྱི་བརྒྱ་བཅས་ཀྱིས་གཞྱིས་སའྱི་བདག་དབང་ཡོངས་རྫོགས་དེར་གནས་འཁོད་
གཞྱིས་མྱིར་ཡདོ་པ་དང༌། བད་ེསྐྱྱིད་གྱིང་གཞྱིས་མྱི་འབའ་ཞྱིག་ལ་མྱི་ཕན་པའྱི་དབུས་ས་གང་རུང་གྱི་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་འཆར་
རྱིགས་སལེ་ན་འགྲྱིག་གྱིས་མདེ་ལུགས་སགོས་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྩདོ་བྱས་པའྱི་བརྒྱུད་སྱིའྱི་བད་ེརྩར་སྨན་པའྱི་ལས་
དནོ་ཁག་སྒྲུབ་སྐབས་འགགོ་རནེ་བཟ་ོམུས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་འདུག་ཅསེ་དང་། 
༢། གངོ་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ས་ལོའ་ིམ་འངོས་བྱེད་འཆར་དནོ་ཚན་ ༼༣་༢༽ ནང་གསལ་བད་ེསྐྱྱིད་གྱིང་རྒྱལ་སའོ་ིཟུར་དུ་
ཡདོ་པའྱི་འཛུགས་སྐྲུན་ཟྱིན་པའྱི་ཚངོ་ཁང་གྲངས་བདུན་གྱི་ཐགོ་ཏུ་ཡང་བསྐྱར་ཚངོ་ཁང་གྲངས་བདུན་དང༌། དའེྱི་ཉ་ེའདབས་གྱི་སྱི་
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ས་སྟངོ་པའྱི་སྟངེ་ལའང་ཚངོ་ཁང་གྲངས་བརྒྱད་བཅས་བརྒྱབ་འཆར་ཡོད་པ་རང་བཞྱིན་གྱིས་འགགོ་རནེ་བཅས་ལ་བརནེ་ལས་
གཞྱི་ལག་བསྟར་ཐུབ་མདེ། ཅེས་གསལ་བར་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་ཞྱིབ་ཕྲ་གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
༣། ལས་བསྡམོས་ོ ོག་གྲངས་ ༥༦༦ ནང་གསལ། ༢། འདྱི་གའྱི་ཁབ་ཁངོས་དུད་ཚང་ ༢ ནས་བཟ་ོགྲྭའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་ཁག་
ལ་བརྩྱི་མདེ་བཏང་སྟ་ེབཟ་ོགྲྭར་ལས་བཅར་མ་ཞུས་པར་རང་འཚམས་བསྡད་ཡདོ་པར་ལས་མྱི་གཞན་རྣམས་ལའང་མྱིག་ལྟོས་
ངན་འགྲན་ཡོང་བཞྱིན་འདུག་ཅེས་གསལ་བར་མྱིག་ལྟོས་ངན་པ་མྱི་འབྱུང་ཆེད་བཟ་ོགྲྭའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་ཁག་ནས་ཉེས་ཆད་རྱིགས་
འཁལ་ཆགོ་མྱིན་དང༌། གལ་ཏ་ེཁྱིམས་སྱིག་ཁག་ནང་ཁ་གསལ་མདེ་ཚ་ེགསར་བཟ་ོགནང་ཐབས་དགསོ་གལ། 
ན། འབུམ་སྡ་ེལ་ཁ་འཐརོ་གཞྱིས་ཆགས། 
༡། ལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ ༥༧༣ ནང་གསལ། ༡་༢༽ བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་
སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ ཐགོ་ལག་བསྟར་མཇུག་གནནོ་ཇྱི་ཞུས་ར་ེར་ེབཞྱིན་འགདོ་དགསོ། 
ས་གནས་མངའ་གཞུང་གྱི་ཆབ་སྱིད་དང་གཞུང་འཛནི་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པར་བརནེ་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིར་མཐུན་རནེ་སརོ་སདོ་བྱདེ་
ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ ཐོག་ལག་བསྟར་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་མེད་ནའང༌། མངའ་གཞུང་གསར་པའྱི་འག་ོའཁྱིད་དང་ལྷན་མུ་
མཐུད་གངོ་གསལ་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་ཕགོས་ཡངོ་ཐབས་འབེལ་གཏུག་དང་མཇུག་གནནོ་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ཞསེ་གསལ་
ཐད་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ཐུབ་ཐབས་ཡོང་ར་ེཡོད་མེད་དང༌། ད་ེཕོགས་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་རསེ་འགའྱི་སྐུལ་སོང་གྱིས་
སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་དང་རྒྱུད་ལམ་འགའྱི་ནང་གེང་རྙོག་ཡོང་གཞྱིར་བཟོ་བཞྱིན་འདུག་ན་འབེལ་ཡོད་འཛིན་སྐྱོང་ནས་དཀའ་སེལ་
ཐབས་ལམ་ནན་ཙམ་ལག་བསྟར་ཡངོ་ཐབས་གནང་གལ། 
པ། སང་ཏགོ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
༡། ལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ ༥༧༦ ནང༌། ༡། འདྱི་གའྱི་ས་གནས་སུ་རྒས་གས་ོཁང་ཟུར་དུ་མེད་ཀང༌། འདྱི་ཁུལ་གྱི་
རྒས་འཁོགས་ལྟ་རོག་བྱེད་མཁན་མེད་རྱིགས་ཁོངས་ནས་རྒས་གས་ོཁང་དུ་ཕེབས་འདོད་ཡོད་མཁན་སུ་བྱུང་ཡང་འདྱི་ནས་
དབུས་སུ་སན་སངེ་གྱིས་ཀ་སྦུག་གཡུ་ལ་ོབཀདོ་རྒས་གས་ོཁང་དུ་ཚུད་ཐབས་བྱདེ་བཞྱིན་ཡདོ། རྩྱིས་ལའོ་ིནང་སང་ཏགོ་སྦུར་ཏུག་
ཏུ་གནས་སྡདོ་དགུང་ལ་ོ ༨༤ ཕེབས་པ་རྨ་ོརྨ་ོསྱིན་པ་ལགས་ལ་ལྟ་རོག་བྱེད་མཁན་ནང་མྱི་གཞན་སུ་ཡང་མེད་སྟབས་ཀ་སྦུག་
རྒས་གས་ོཁང་དུ་ཚུད་ཐབས་སུ་འདྱི་ནས་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་སན་ཞུ་ཕུལ་ཡདོ། ཅེས་གསལ་ཐད་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྨ་ོརྨ་ོ
སྱིན་པ་ལགས་ཀ་སྦུག་རྒས་གས་ོཁང་དུ་ཚུད་ཡོད་མདེ་གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
༢། ལས་བསྡམོས་ོ ོག་གྲངས་ ༥༧༩ ནང༌། ༢། སང་ཏགོ་སརེ་བྱསེ་འགྲ་ོཕན་གྱིང་དགནོ་པའྱི་མཁན་རྱིན་པ་ོཆ་ེབྱམས་པ་
སྐལ་ལྡན་མཆགོ་དང༌། རྒན་བྱམས་པ་ཆསོ་འཕལེ་གཉྱིས་ནས་ས་གནས་ཡུལ་མྱི་དང་བདོ་མྱི་རྣམས་ལ་ཟླ་རརེ་ནང་ཆསོ་ང་ོསདོ་
ཐངེས་གཉྱིས་ཙམ་གནང་བཞྱིན་ཡདོ། ནང་ཆསོ་ང་ོསདོ་ཐད་འགྲ་ོགྲནོ་ཆ་ཚང་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་
གསོལ་སྩལ་གནང་བཞྱིན་པ་དང༌། འདྱི་ལོའ་ིནང་འགྲ་ོགྲོན་སོར་ ༢༤༡༧༩ གསོལ་སྩལ་བྱུང་ཡོད། ཅེས་གསལ་བར་བོད་ཀྱི་
ཆསོ་བརྒྱུད་གཞན་ནས་མཁན་པ་ོསོགས་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཡུལ་མྱི་དང༌། བོད་མྱིར་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་བསྐྱངས་ཡོད་
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མེད་དང༌། གལ་ཏེ་མེད་ཚེ་རྱིས་མེད་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ནས་མཁན་པོ་སོགས་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་གནང་ཐབས་
དགསོ་གལ། 
༣། ལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ ༥༨༡ ནང༌། ༣། སང་ཏོག་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིར་
མཐུན་རེན་སོར་སདོ་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ ནང་གསལ་གྱི་དོན་ཚན་ཡོངས་རྫོགས་རྱིམ་བཞྱིན་ལག་བསྟར་ཐུབ་
རྒྱུར་འབད་བརྩནོ་གནང་བཞྱིན་ཡདོ། ཅེས་གསལ་བར་ད་ཆ་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
ཕ། ཀ་སྦུག་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
༡། ལས་བསྡམོས་ོ ོག་གྲངས་ ༥༨༩ ནང༌། ༡། རརོ་གྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་དང་ག་ོབསྡུར་གྱིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་
ནས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིར་མཐུན་རནེ་སརོ་སདོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ གཏན་འབབེས་གནང་ཡདོ་པ་ལྟར་མངའ་སྡ་ེ
གཞུང་ནས་ཀང་ད་ེལྟར་གཏན་འབབེས་ཡངོ་བའྱི་ཞུ་ཡྱིག་འབུལ་འཆར་ཡདོ་པ་མ་ཟད། ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་མཆགོ་དང་མངའ་སྡ་ེ
བནོ་ཆནེ་མཆགོ་རྣམ་གཉྱིས་མཇལ་འཕྲད་ཡངོ་རྒྱུའྱི་འབདོ་བསྐུལ་ཆདེ་ཀ་ལྱི་ཀ་ཏར་བཅར་ཐབ་འབད་བརྩནོ་ཞུ་རྒྱུ། ཞསེ་གསལ་
བར་ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང༌། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་མངའ་སྡེའྱི་བོན་ཆེན་རྣམ་གཉྱིས་མཇལ་འཕྲད་
བྱུང་ཡདོ་མདེ་གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
བ། རརོ་གྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
༡། ལས་བསྡམོས་ོ ོག་གྲངས་ ༥༩༣ ནང༌། ༡ བ་མ་ཧ་བཀྲའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཞྱིང་ས་དང་ཁང་སའྱི་རྒྱ་ཁནོ་ཨ་ེཀར་ ༨་
༧༤ ཡདོ། ཁང་ས་དང་ས་ཆ་བདེ་མདེ་ཕུད་པའྱི་གཞན་ཞྱིང་ས་ཆ་ཚང་སྟངོ་པ་ཡྱིན། ཁང་སྟངོ་ ༢༠ ཡདོ། ཁང་སྟངོ་དང་ས་སྟངོ་
བགོ་འགྲེམས་ཞུས་པ་མེད། ཅེས་གསལ་བར་ས་སྟོང་དང་ཁང་སྟོང་ད་ེདག་ཚོང་བསྒྱུར་བྱ་འཆར་ཡང་དགོས་མཁོའ་ིཡྱིག་ཆ་
འགྲྱིག་མྱིན་བསད་འདུག་ན་ད་ཆ་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
མ། འབྲུག་སྡདོ་བདོ་མྱིའྱི་ལྟ་རགོ་འགན་ཁུར་བའྱི་ལས་ཁུངས། 
༡། ོོག་གྲངས་ ༥༩༩ ནང༌། ༡། འབྲུག་གཞུང་ཕྱི་མྱི་ནང་བསྐྱདོ་ལས་ཁུངས་དང༌། ནང་སྱིད་བནོ་པ་ོམཆགོ ད་ེབཞྱིན་ནང་
དྲུང་བཅས་ལ་ང་ོབཅར་གྱིས་འབྲུག་གནས་སྡོད་བོད་མྱི་སྐྱབས་བཅལོ་བ་རྣམས་ཀྱི་ང་ོསདོ་ལག་འཁེར་ལེགས་བཅོས་ཡངོ་བའྱི་
བད་ེསྡུག་སན་ཞུ་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐགོ་ནས་ཞུས་ཀང་དནོ་འབས་སནོ་པ་མ་བྱུང༌། ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་འབྲུག་གཞུང་ནས་གཞནོ་སྐྱསེ་
ཌྱིག་རྱི་དང༌། ཌྱིབ་ལ་ོམ་ོ སེ་ཚད་ལག་འཁརེ་ཡདོ་མཁན་རང་ལ་ོ ༣༥ མན་ལ་ས་གནས་མྱི་སརེ་ལག་འཁརེ་གནང་ཡདོ་པའྱི་
ཁོངས་ནས་བོད་རྱིགས་གྲངས་ ༧༠ ཙམ་ལ་འབྲུག་མྱི་སེར་ཐོབ་ཡོད། ཅེས་གསལ་བར་བོད་མྱི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ང་ོ
སདོ་ལག་འཁརེ་ལེགས་བཅསོ་ཇྱི་དགསོ་དང༌། དབུས་ནས་ལམ་སྟནོ་གྱིས་འབྲུག་གཞུང་མཉམ་ཐད་ཀར་འབེལ་ལམ་གྱིས་དཀའ་
སེལ་གནང་ཐབས་བྱུང་ཡོད་མདེ་གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
ཙ། ོསེ་ལངོས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
༡། ལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ ༦༠༣ ནང༌། ༢། འདྱི་ག་ོ ེས་ལོངས་ས་གནས་སུ་རྒས་གསོ་ཁང་མེད་ཀང་། འདྱི་གའྱི་
རྒས་འཁོངས་ཉམ་ཐག་ལྟ་རོག་བྱདེ་མཁན་མདེ་རྱིགས་རྣམས་རྒས་གས་ོཁང་གཞན་དུ་འཇུག་བཞསེ་ཡངོ་བའྱི་རྒྱབ་གཉརེ་འདྱི་
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ནས་འབུལ་བཞྱིན་ཡདོ། འདྱི་ག་ས་གནས་ཀྱི་གནས་བབ་དབང་གྱིས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་ཐད་ཀར་བཀདོ་སྱིག་
བྱས་མེད་ཀང་ས་འགོ་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་འཐུས་མྱི་དང་ལྷན་གོ་བསྡུར་ཐོག་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ལས་དོན་ཁག་
བསྒྲུབ་མུས་ཡྱིན། ཞསེ་གསལ་བར་ས་གནས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་གནས་བབ་དབང་གྱིས་འཛུགས་སྟབས་མ་བད་ེ
བར་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཆགས་གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
༢། ལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ ༦༠༤ ནང༌། ༡། མངའ་གཞུང་གྱི་བཟའ་འབྲུའྱི་ལག་འཁེར་འདྱི་ཁུལ་གྱི་བོད་མྱི་ཚརོ་ཐོབ་
མདེ། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ད་བར་འདྱི་གའྱི་འབལེ་ཡདོ་རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་ནས་བཟའ་འབྲུའྱི་ལག་འཁེར་ཆེད་འསོ་བསྡུའྱི་ལག་འཁརེ་
དགོས་གལ་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་བརོད་བཞྱིན་འདུག་པས། དེའྱི་ཐད་འདྱི་ཁུལ་གྱི་བོད་མྱི་རྣམས་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཡྱིན་པས་
སྐྱབས་བཅལོ་ལག་འཁརེ་ལས་གཞན་པའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་ལག་འཁརེ་མདེ་སྐརོ་དང༌། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་གཏན་ལ་
འབབེས་པའྱི་ ༢༠༡༤ ལོའ་ིསྱིད་བྱུས་ཀྱི་འབྲུ་དནོ་རྣམས་ས་ཕྱི་རྱིམ་བསྟུད་དུ་འགྲལེ་བརོད་ཞུས་ཡོད་ལ། རྩྱིས་ལོའ་ིའདྱིའྱི་ནང་
དུའང་རྩྱིས་ལ་ོསནོ་མའྱི་ལས་དནོ་མཇུག་སྐྱངོ་ཆདེ་འདྱི་ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་དང་ལས་དྲུང་གཉྱིས་ནས་ད་ེགའྱི་
འབལེ་ཡདོ་རྫངོ་དཔནོ་མཆགོ་གྱི་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༠༥ ཚསེ་ ༠༤ དང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༠༢ ཚསེ་ ༢༥ ཉྱིན་
བཅས་ས་ོསརོ་ཆེད་བཅར་གྱིས་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐགོ་ནས་འདྱི་ཁུལ་བོད་མྱིའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ ༧༩ ཡྱི་ནང་མྱི་གྲངས་ ༢༧༡ ལ་རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱི་བཟ་འབྲུའྱི་མཐུན་རནེ་གནང་སྐྱངོ་ཡངོ་བའྱི་སན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མདོ། ད་ེ ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡངོས་
ཀྱི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོའ་ིལས་རྱིམ་བསེབས་ལ་ཉ་ེབའྱི་རེན་གྱིས་རྫོང་དཔོན་མཆོག་ལས་བེལ་ཆ་ེཁར། རྫོང་དཔོན་མཆོག་ཟླ་བ་
གཉྱིས་གསུམ་རསེ་ལས་གནས་ནས་འཕ་ོའགྱུར་སངོ་གཏན་འཁལེ་བར་བརནེ་བཟའ་འབྲུ་ལག་འཁརེ་མ་རག་པའྱི་གནས་སྟངས་
རང་སརོ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་འསོ་བསྡུའྱི་ལས་དནོ་མཇུག་བསྱིལ་རསེ་འདྱི་ནས་རྫངོ་དཔནོ་གསར་པ་མཆགོ་ལ་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་
བཟའ་འབྲུའྱི་ལག་འཁེར་ཐོབ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞེས་གསལ་ཐད་ད་ལྟའྱི་ཆར་བཟའ་འབྲུའྱི་ལག་འཁེར་ཐོབ་ཡོད་མེད་གསལ་
བོད་ཡོང་བ། གལ་ཏེ་ཐོབ་མེད་ཚེ་མངའ་གཞུང་འབེལ་ཡོད་ལ་ཞྱིབ་གསལ་སན་སེང་གྱིས་གང་མགོགས་ཐོབ་ཐབས་གནང་
གལ། 
ཚ། བསུ་ན་མདའ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
༡། ལས་བསྡམོས་ོ ག་གྲངས་ ༦༡༤ ནང༌། ༣་་་༢། བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིར་མཐུན་རནེ་སརོ་སདོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ 
༢༠༡༤ དང་འབལེ་བའྱི་གནང་འཆར་ཇྱི་ཡདོ་འགདོ་རྒྱུ། 
འདྱི་གའྱི་མངའ་གཞུང་ནས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིར་མཐུན་རནེ་སརོ་སདོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ ད་ེཉྱིད་ལག་བསྟར་ཆ་
ཚང་བ་གནང་མེད་པས་ལག་བསྟར་ཡོང་ཆེད་འབད་བརྩོན་མུ་མཐུད་ཞུ་རྒྱུ། ཞེས་གསལ་བར་ད་ལྟ་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་
གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
ཛ། སྤུ་རུ་ཝ་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
༡། ལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ ༦༢༧ ནང༌། ༥། ས་གནས་ཉམ་ཐག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཉམ་ཐག་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་ོ
འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་གཞྱིས་ཁོངས་མང་ཚོགས་སྱི་ཡོངས་ལ་ཐེངས་གཅྱིག་དང༌། བྱ་ེབག་ཏུ་ད་ལྟ་གཞུང་གྱིས་གཟྱིགས་སྐྱོང་འོག་
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ཡདོ་པའྱི་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་ཚར་གཅྱིག་ཟུར་དུ་ཚགོས་བསྐངོ་གྱིས་ག་ོབསྐནོ་སབོ་གས་ོསལེ་བའྱི་བརྒྱུད་ནས་འདྱི་ལརོ་གཞྱིས་
མྱི་སརེ་སུ་གཅྱིག་གྱིས་ཉམ་ཐག་ཁངོས་འཇུག་བཞསེ་ཡངོ་བའྱི་བད་ེསྡུག་ཞུ་མཁན་བྱུང་མདེ། ཅེས་གསལ་བར་དམྱིགས་བསལ་
བསགས་བརོད་བྱ་འསོ་སུ་མཐངོ༌། འནོ་ཀང་ས་གནས་སུ་དངསོ་འབལེ་ཉམ་ཐག་མ་ལྷག་པ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེབས་གལ་ཆ།ེ 
ཝ། འཇ་ོལ་འཁལེ་བསམ་གྲུབ་གྱིང༌། 
༡། ལས་བསྡམོས་ོ ོག་གྲངས་ ༦༤༤ ནང༌། ༢། ས་གནས་ནང་ཁྱིམ་ཚང་བཅུ་བཞྱིའྱི་སྡོད་ཁང་བལ་ཡུལ་ཀཐ་མན་གྲུྲུུའྱི་ 
Ring Road ལམ་ཆནེ་རྒྱ་བསྐྱདེ་གཏང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་འགོ་འཚུད་གྱི་ཡདོ་སྟབས་འདྱི་ལས་ནས་སྐྱབས་བཅལོ་སྡ་ེཚན་གྱི་
རྒྱ་གྲམ་དམར་པའོ་ིལས་ཁུངས། ལ་ལྱིཏ་པུར་ས་གནས་རྫངོ་དཔནོ་དང་ཁབ་ཁངོས་གྲངོ་སྡ་ེཡར་རྒྱས་བཅས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་སུ་
ཞུ་སན་ཕུལ་ནས་སྡདོ་ཁང་རྣམས་རང་ཅག་གནས་ཐུབ་ཐབས་འབདོ་བསྐུལ་དང་བད་ེསྡུག་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ཞསེ་གསལ་བར་ད་ལྟ་
གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང༌། མ་འོངས་པར་རང་འཇགས་གནས་ཐུབ་ར་ེཡོད་མེད། གལ་ཏ་ེམེད་ཚ་ེའཆར་གཞྱི་གཞན་ཡོད་མེད་
གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
ཞཤ སགོ་ར་ག་ོསྱིག 
༡། ལས་བསྡམོས་ོ ོག་གྲངས་ ༦༤༦ ནང༌། ཀ རྒས་གཅངོ་ཉམ་ཐག་རྱིགས་ལ་གཟྱིགས་རོག གཞྱིས་ཆགས་ནང་རྒས་
གཅངོ་ཉམ་ཐག་དང་སབོ་ཕྲུག ད་ེབཞྱིན་མཐ་ོསབོ་བསྐྱདོ་བཞྱིན་པ་བཅས་ལ་དབུས་ས་གཉྱིས་ནས་འཚ་ོསྣནོ་དང་སབོ་ཡནོ། སྨན་
གྲནོ་ཁག་བཅས་རོགས་རམ་གནང་མུས་སུ་ཡྱིན། ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོབ་ཅན་འགའ་ར་ེགནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་སུ་ཕྱིན་པའྱི་ངོས་
འཛནི་གྱི་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་ལ་སན་སངེ་ཞུས་ཟྱིན། ཞསེ་གསལ་བར་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་གྱིས་ཐག་
གཅདོ་ཇྱི་བྱས་གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
ཟ། ོར་ཁུམ་བད་ེལགེས་གྱིང༌། 
༡། ལས་བསྡོམས་ཤོ ོག་གྲངས་ ༦༥༤ ནང༌། ༡། ོར་ཁུམ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་སྡོད་ཁང་གྲངས་ ༥༢ ཡོད་ཁོངས་ནས་ 
༡༩ ནང་བདོ་མྱི་གནས་སྡདོ་བྱ་བཞྱིན་ཡདོ་ཀང་སྡདོ་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་ཞན་པ་དང༌། སྡདོ་ཁང་གྲངས་ ༣༣ ལ་ོམང་གངོ་ནས་
སྟངོ་པ་ཡྱིན་འདུག་ན་སྡདོ་ཁང་རྣམས་རྙྱིང་སངོ་བདེ་མདེ་དུ་འགྱུར་འདུགཤཞྱིང་ས་ཁག་གསུམ་ཡདོ་པ་ནས་ཆ་བགསོ་ཀྱི་གཞྱིས་
མྱི་གཅྱིག་ལ་ད་ེས་ནས་བོགས་མ་བཏང་མུས་ཡྱིན། ཞྱིང་ས་ཁག་གཉྱིས་བགོས་མ་ལནེ་མཁན་མེད་སྟབས་ས་སྟོང་མ་ལྷག་ཆདེ་
གཞྱིས་མྱི་ཁྱིམ་ཚང་དགུ་ལ་ཆ་བགོས་ཀྱི་ས་ཞྱིང་འདབེས་ལས་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད། ཀུ་ཤུ་འདབེས་ལས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་ནས་ཁྱིམ་
ཚང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་འཚ་ོཐབས་སུ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ངསེ་ཡྱིན། ཞསེ་གསལ་བར་ས་ཁང་སྟངོ་པ་ལྷག་པར་འདྱི་ཐགོ་དབུས་ས་གཉྱིས་
ནས་དམྱིགས་བསལ་ལས་འཆར་ཡོད་མདེ་གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
འ།ཤ༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབལེ་གྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ ལའོ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་བསྡམོས་རྒྱས་པ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ནས་བལྟ་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་སན་ཐ།ོ 
༡། ལས་བསྡམོས་ོ ོག་གྲངས་ ༦༩༨ ནང༌། ༤་༩། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ནང་ཡུ་རབོ་ཀྱི་ཚངོ་རགོས་ཁག་ཅྱིག་ནས་གྲསོ་
ཆར་བཏནོ་པ་དང་སྱི་མཉམ་འགན་ལྷན་ནས་བཀའ་ཁལོ་གནང་དནོ་བཞྱིན། ལྡྱི་ལྱི་ཕྱིར་ཚངོ་ཁང་གྱི་སྡ་ེཚན་འགན་འཛནི་ཡུ་རབོ་
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དུ་ཕགོས་བསྐྱདོ་ཀྱིས་ད་ེཁུལ་དུ་ཡདོ་པའྱི་རང་རའེྱི་ཚངོ་རགོས་ལྷན་དུ་ཚངོ་ལས་རྒྱ་བསྐྱདེ་གཏང་རྒྱུར་གྲསོ་མལོ་དང་ལྷག་པར་
དུ་ལ་ོམང་རྱིང་ཚངོ་འབལེ་མ་བྱུང་བའྱི་ཚངོ་རགོས་ཁག་ཐུག་འཕྲད་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། ཅེས་གསལ་བར་ཚངོ་རགོས་རྣམས་
ཐུག་འཕྲད་ཀྱིས་ཚོང་ལས་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་རྒྱུར་གྲོས་མོལ་བྱུང་ཐུབ་པར་བསགས་བརོད་བྱ་རྒྱུ་དང༌། ལས་གཞྱི་འདྱིས་མཉམ་
འབལེ་ལ་ཕན་ཐགོས་ཇྱི་ཙམ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མདེ་གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
༢། ལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ ༧༠༢ ནང༌། ༤་༢༽་ཚོགས་འདུ་དང་འབེལ་བའྱི་དགོས་མཁོའ་ིཡོ་ཆས་ (pen, 

notebook, conference bag, t-shirt, files, memento and ID card etc.) དཔེ་གསར་བཟོ་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོ་
གཞུང་དང་དཔེ་མཚོན་གང་མང་འཁེར་ནས་གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱིས་དྲུང་ཆེའམ་
འགན་འཛིན་རྣམ་ཐུག་འཕྲད་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞེས་གསལ་བར་ད་ེསོན་གཞུང་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྡ་ེཁག་ཇྱི་ཙམ་མཉམ་
འབེལ་ལམ་བྱེད་ཐུབ་ཡོད༌། ད་ེདག་གྱི་མངགས་ཉ་ོདང་དགོས་མཁ་ོསྐོང་ཐུབ་ཡོད་མེད་གསལ་བོད་ཡོང་བ་བཅས། ཐུགས་ར་ེ
ཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ག་པ། གོང་གསལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་།ཤསྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐ་ོསན་སོན་ཟྱིན་པར་བགྲོ་གེང་དགོས་པའྱི་
གྲོས་འཆར་འདྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གྲོས་འཆར་འདོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་
དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ། 

གཞུང་འབལེ་གྲསོ་འཆར། 
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ིལས་བསྡོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ཀྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ིལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་
སན་ཐ་ོབཅས་སན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགྲ་ོགེང་དགོས་པའྱི་གྲོས་འཆར་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༡ ལ།ཤཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བགྲ་ོགེང་དགསོ་པའྱི་གྲོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུས་ཀྱིས་ཡདོ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ད་ེནས་ང་པ་དེར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། གོང་གསལ་སན་ཐ་ོནང་གསལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྲྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ོ ག་གྱི་
ལན་འདབེས་གསལ་བོད་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དྲྱི་བ་ད་ེམར་དམྱིགས་བསལ་མྱི་དགསོ་པར་ལན་ཐད་ཀར་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས། 
 
 
 

 
 
 
 
༄༅།ཤ།ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༨ཤཟླ་ཤ༤ཤཚསེ་ཤ༡ཤནས་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༩ཤཟླ་ཤ༣ཤཚསེ་ཤ༣༡ཤབར་གྱི་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསྡམོས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཐུགས་ཞྱིབ་བསྐྱངས་ཏ་ེདགོས་འདྲྱི་ཕབེས་པ་ཁག་གྱི་ལན་

འདབེས་གསལ་བོད། 
༡།ཤནང་སྱིད་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའྱི་ོ ོག་གྲངས་ཤ༡ཤཔརོ།ཤད་ལྟའྱི་ཆར་ནང་སྱིད་ཁབ་ཁོངས་སུ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ས་
གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་ཁགཤ༤༥ཤཡདོ་པ་དང༌།ཤས་ོནམ་གཙ་ོགྱུར་གྱི་གཞྱིས་ཁགཤ༢༦ཤདང་མཉམ་འབེལ་ཆ་ེཁག་ཤ༡༥ཤ
བཟ་ོཚགོས་དབེ་སྐྱལེ་ཁགཤ༡༩ཤརྒས་གས་ོཁང་ཤ༡༤ཤབཅས་ཡདོ།ཤཁནོ་མྱི་འབརོ་ཤ༡༡༤༥༠༤ཤཡདོ་པ་འདྱི་དག་གྱི་སྱི་ཡངོས་ཀྱི་
གནས་སྟངས་ལ་འཛིན་སྐྱོང་སེལ་གསུམ་གྱི་འགན་འཁུར་ཞུ་མུས་ཡྱིན།ཤཞེས་གསལ་ཐད།ཤགོང་གསལ་མྱི་འབོར་ ༡༡༤༥༠༤ཤ
ད་ེཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༠༩ཤལོའ་ིབཙན་བྱལོ་བོད་མྱིའྱི་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བོེར་ཐངེས་གཉྱིས་པར་ཚད་འཛནི་བྱས་པ་རདེ་དམ།ཤཡང་ན།ཤའདས་
ལོར་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་རོགས་རམ་འོག་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་ཁ་ཐོར་བཅས་ཀྱི་མྱི་འབོར་བསྡུ་རུབ་གནང་བར་ཚད་འཛནི་
གནང་བ་གང་ཡྱིན་གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
ལན།ཤནང་སྱིད་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའྱི་ནང་གསལ་མྱི་འབོར་ཤ༡༤༤༥༠༤ཤའདྱི་བཞྱིན་ད་ེསོན་ལོ་རྱིམ་བཞྱིན་ལས་བསྡོམས་
ཁག་གྱི་ནང་གསལ་བའྱི་གྲངས་ཐ་ོཡྱིན་པ་དང་།ཤད་ལྟ་བསྡུ་རུབ་གནང་བཞྱིན་པའྱི་མྱི་འབོར་གྲངས་ཐའོ་ིལས་རྱིམ་མཇུག་སྱིལ་ཟྱིན་
མཚམས་དརེ་ཚད་འཛནི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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༢།ཤལས་བསྡམོས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༢ཤཔར།ཤ༢།ཤས་ལོའ་ིལས་བསྡམོས་ཀྱི་མ་འངོས་བྱདེ་འཆར་དོན་ཚན་ཤ༤་༡།ཤཀཤ༢ཤནང་གསལ་
ལྷ་ོཕགོས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔའྱི་ནང་བདོ་ནས་གསར་དུ་འབྱརོ་བའྱི་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ཤ༨༠ཤཙམ་གྱི་སྡདོ་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་
གཞྱི་མཇུག་སྱིལ་ཟྱིན་ཏ་ེརྱིང་མྱིན་སྡོད་ཁང་བག་ོའགྲེམས་ཞུ་རྒྱུ།ཤརྩྱིས་ལོའ་ིནང་ལས་གཞྱི་ཆེད་འགྲ་ོགྲོན་སོར་ས་ཡ་ཤ༢༡་༧༧ཤ
ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་ཁོན་ལས་གཞྱི་ཆེད་ད་བར་འགྲ་ོགྲོན་ས་ཡ་ཤ༦༤་༨༦ཤཕྱིན་ཡོད།ཤཅེས་གསལ་ཐད།ཤལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་
ཁག་ལྔའྱི་ནང་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་མཁན་གྲངས་ག་ཚོད་ཐོ་འགོད་བྱས་ཡོད་པ་དང་།ཤསྡོད་ཁང་གསར་པ་ཤ༨༠ཤདེ་བགོ་
འགྲེམས་ཇྱི་ལྟར་གནང་འཆར་ཡདོ་དམ། 
ལན།ཤཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤་་༌༢༠༡༥ ལོར་ལྷ་ོཕགོས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་ནས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་སྡོད་ཁང་དཀའ་ངལ་ཅན་
གྱི་ཐ་ོགཞུང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་བསྡུ་རུབ་ཞུ་སྐབས་ཐ་ོའགོད་བྱུང་བ་ལུགས་བསམ་ནས་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ 
༢༨༦ དང་། བདེ་སར་ནས་ ༥༩ མོན་གྷོ་ནས་ ༡༡༩ ཧོན་སུར་ནས་ ༢༡ཤཀོ་ལེ་གྷལ་ནས་ ༢༩ བཅས་ཁོན་བསྡོམས་གྲངས་ 
༥༡༤ བྱུང་ཡོད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་མཐོུན་ནས་ཆ་རེན་གཞྱིར་བཟུང་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་འབས་
མཐའ་མའྱི་དུད་ཚང་ཤ༡༣༨ཤལ་བོད་ནས་རེས་འབྱོར་བ་སྡོད་ཁང་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཅན་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ཤ
༢༠༡༧ཤལོར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་སེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་གཞྱིས་ཁོངས་སེ་ར་ཆོས་སར་ཉ་ེའདབས་སུ་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ཤ
༨༠ཤཐམ་པའྱི་སྡོད་ཁང་གསར་རྒྱག་ཟྱིན་པ་རྣམས་གཏན་འབེབས་ཐོ་གཞུང་བཞྱིན་རྒྱན་ོ ོག་གྱི་ལམ་ནས་བགོ་འགྲེམས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
༣།ཤལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༣ཤཔར།ཤ༦།ཤས་ལོའ་ིལས་བསྡོམས་ཀྱི་མ་འོངས་བྱེད་འཆར་དོན་ཚན་ཤ༤་༡༽ཤཁ།༨ཤནང་
གསལ་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་རགོས་རམ་འགོ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གྲངས་ཐ་ོདང་ཁ་ཐརོ་ས་གནས་ཁག་བཅུ་གསུམ་གྱི་གྲངས་ཐ་ོ
གོག་ཀླད་ནང་དྲྭ་འཇུག་ཞུས་ཐོག་གྲངས་མཛོད་ནས་དགོས་གལ་གྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་སན་ཐོའ་ིརྱིགས་བཟ་ོསྐྲུན་ཞུས་ཡོད།ཤཞེས་
གསལ་ཐད།ཤདང་པོ།༽ཤགཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཡོངས་ཀྱི་གྲངས་ཐ་ོདང་ཁ་ཐོར་ས་གནས་ཁག་བཅུ་གསུམ་གྱི་གྲངས་ཐ།ོཤཞསེ་པ་ད་ེ
ག་ར་ེཡྱི་གྲངས་ཐ་ོལ་ག་ོདགསོ་སམ།ཤགལ་སྱིད་མྱི་འབོར་དང་།ཤམྱི་འབོར་དང་འབལེ་བའྱི་སྱི་ཚགོས་གནས་སྟངས་ལ་ཞྱིབ་བོརེ་
བྱས་པའྱི་གྲངས་ཐ་ོཞྱིག་ལ་ག་ོདགོས་ཚེ།ཤད་ལྟའྱི་ཆར་གཞྱིས་ཆགས་དང་ཁ་ཐོར་ས་གནས་ད་ེདག་གྱི་མྱི་འབོར་དང༌།ཤསྱི་ཚོགས་
གནས་སྟངས་ག་འདྲ་ཆགས་ཡོད་དམ།ཤགཉྱིས་པ།༽ཤལས་གཞྱི་འདྱི་ཐོག་མ་ག་དུས་ནས་འག་ོའཛུགས་བྱས་ཡོད་པ་དང་།ཤད་ལྟ་
ཡོངས་སུ་མཇུག་བསྱིལ་ཡོད་དམ་མེད།ཤམཇུག་བསྱིལ་ཡོད་ན་ད་ེའབལེ་གྱི་གྲུབ་དནོ་ག་དུས་ཕྱི་བསགས་བྱ་འཆར་ཡོད་པ་དང་།ཤ
མཇུག་བསྱིལ་མདེ་ན་རྒྱུ་རེན་གང་ཡྱིན་དང་།ཤག་དུས་མཇུག་སྱིལ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཚད་བཟུང་ཡོད་དམ། 
ལན།ཤལས་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༧ཤལོར་འག་ོབཙུགས་ཞུས་པ་དང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་གཞྱི་ཡོངས་སུ་མཇུག་སྱིལ་ཟྱིན་ལ་
ཉ་ེབར་ཆགས་ཡོད།ཤརྩྱིས་ལོའ་ིནང་ལས་གཞྱི་མཇུག་སྱིལ་ཟྱིན་ངེས་ཡྱིན་ན་ད་ེསྐབས་མྱི་འབོར་དང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་
གསལ་ཆ་ཡངོ་ངསེ་ཡྱིན། 
༤།ཤལས་བསྡམོས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༤ཤཔར།ཤ༧།ཤསལེ་ཀབོ་ཏུ་གཞུང་ཞབས་བགྲསེ་ཡལོ་བའྱི་བགྲསེ་ོ ག་གྲངས་ཤ༥ཤགསར་རྒྱག་
གྱི་ལས་གཞྱི་མཇུག་བསྱིལ་ཏ་ེཁུངས་ས་ོསོར་བག་ོའགྲེམས་ཞུས་ཡོད།ཤཅེས་གསལ་ཐད།ཤབགྲེས་ོ ག་ལྔ་ད་ེབགྲེས་ཡོལ་བ་སུ་
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དང་སུ་ལ་བག་ོའགྲེམས་ཞུས་ཡདོ་པ་དང༌།ཤབག་ོའགྲེམས་གནང་ཕགོས་ཁྱིམས་སྱིག་གང་གྱི་ཆ་རནེ་འགོ་བག་ོའགྲེམས་ཞུས་ཡོད་
མེད་གསལ་བོད་ཡངོ་བ་ཞུ། 
ལན།ཤསེལ་ཀོབ་ཏུ་གཞུང་ཞབས་བགྲེས་ཡོལ་བའྱི་བགྲེས་ོ ག་གྲངས་ཤ༥ཤགསར་རྒྱག་ཞུས་པ་རྣམས་ཀྱི་བག་ོའགྲེམས་ཞུ་ཡུལ་
གོམ་གསལ། 
ཨང་། མཚན། ཟུར་བརདོ། 
༡ ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་སྐུ་ོཀརྨ་དགྲ་འདུལ། དྲུང་འཕར་ཟུར་པ། 
༢ ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་སྐུ་ོགཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས། དྲུང་ཟུར། 
༣ ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་སྐུ་ོའཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟོབས་རྒྱས། དྲུང་ཟུར། 
༤ ཚགོས་དྲུང་ལྷ་ཁང་ཚ་ེརྱིང་སྟབོས་རྒྱལ། བགྲསེ་ཡལོ་འཕར་འགངས། 
༥ འཕྲྱིན་ལས་རྒྱ་མཚ།ོ དྲུང་ཟུར། 

བཅས་ལ་བགོ་འགྲེམས་ཞུས་པ་རྣམས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ོ ག་དང་བགྲེས་ོ ག་བགོ་འགྲེམས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་
ཚན་ཤ༡༢ཤཔའྱི་ནང་གསསེ་ཤ༣ཀཤདགོངས་དནོ་ཞུས་ཡོད། 
༥།ཤལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༦ཤཔར།ཤནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ཁེ་ན་ཌར་ཕོགས་ཕེབས་གནང་བའྱི་སྐོར་ཞྱིག་འཁོད་པའྱི་ནང༌། 
"ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༩ཤཟླ་ཤ༧ཤཚེས་ཤ༢༣ཤཉྱིན་ཊ་ོརོན་ཊ་ོས་གནས་སུ་རནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་བྱམས་བརྩ་ེཆོས་གྱིང་དང༌།ཤབཀའ་བརྒྱུད་
ཀརྨ་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་གྱིང་ཆསོ་ཚགོས་བཅས་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་གནང་རསེ།ཤགངས་ཅན་ཆོས་ལྡན་གྱིང་གྱི་ཚགོས་
ཁང་ནང་ས་གནས་བོད་རྱིགས་རྣམས་ལ་གསུང་བོད་གནང་ཡོད།ཤཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༩ཤཟླ་ཤ༧ཤཚེས་ཤ༢༥ཤཉྱིན་བཀའ་བརྒྱུད་ཀརྨ་
བསདོ་ནམས་དར་རྒྱས་གྱིང་དགནོ་དུ་བདོ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་བདོ་ཡྱིག་སབོ་གྲྭར་ཕབེས་ནས་སབོ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ས་ོསའོ་ིསྐད་ཡྱིག་
གལ་འགངས་ཆེན་དང་དུས་རྒྱུན་དུ་བོད་སྐད་རྒྱག་དགོས་པའྱི་སྐོར་གསུང་བོད་གནང་ཡོད།ཤཅེས་གསལ་ཐད།ཤགོང་གསལ་
ནང༌།ཤཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༩ཤཟླ་ཤ༧ཤཚེས་ཤ༢༣ཤཉྱིན་ཊ་ོརོན་ཊོ་ཞེས་པ་དང༌།ཤདེའྱི་འོགཤཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༩ཤཟླ་ཤ༧ཤཚེས་ཤ༢༥ཤཉྱིན་བཀའ་
བརྒྱུད་ཀརྨ་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་གྱིང་དགོན་དུ་ཞེས་གསལ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་ལོ་ཟླ་ནོར་བ་རེད་དམ།ཤཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༩ཤལོའ་ིཟླ་ཤ༣ཤ
ཚསེ་ཤ༣༡ཤཉྱིན་རསེ་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་འདྱིར་འཁེར་དགོས་དནོ་མདེ། 
ལན།ཤལོ་འགོད་ནོར་གྱུར་འདུག་པས་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།ཤལ་ོཁམས་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༨ཤདང་ཟླ་དུས་ཚེས་གྲངས་ད་ེརང་ཡྱིན་
ལགས། 
༦།ཤལས་བསྡམོས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༡༡ཤཔར།ཤ༢།ཕྱི་དྲྱིལ་རྒྱབ་ཕགོས་སྐལ་བཟང་ཁང་ལས་ོ ག་གསར་རྒྱག་གྱི་ཨར་སྐྲུན་ལས་གཞྱི་
ཆ་ཚང་ལགེས་གྲུབ་ཀྱིས་ལས་བྱདེ་གྲངས་ཤ༢༨ཤལ་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༩ཤཟླ་ཤ༤ཤཚསེ་ཤ༩ཤཉྱིན་ལས་ོ ག་བག་ོའགྲམེས་ཞུས་པའྱི་འགྲ་ོ
གྲནོ་ཁནོ་བསྡམོས་སརོ་ས་ཡ་ཤ༣༡་༠༧ཤཕྱིན་ཡདོ།ཤཅེས་གསལ་ཐད།ཤགངོ་གསལ་ལས་ོ ག་བག་ོའགྲེམས་བྱས་ཉྱིན་ཤ༢༠༡༩ཤཟླ་ཤ
༤ཤཚེས་ཤ༩ཤཡྱིན་ན།ཤཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༨་་༢༠༡༩ཤལོའ་ིལས་བསྡམོས་ནང་འཁདོ་དནོ་གང་ཡྱིན་ནམ། 
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ལན།ཤཕྱི་དྲྱིལ་རྒྱབ་ཕོགས་སྐལ་བཟང་ཁང་ལས་ོ ག་གྲངས་ཤ༢༨ཤཀྱི་ལས་གཞྱི་ཡོངས་རྫོགས་རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ཤནང་
ཞུས་པའྱི་རེན་གྱི་འདྱི་ལོའ་ིལས་བསྡོམས་ནང་བཀདོ་ཡོད་པ་དང་།ཤལས་ོ ག་གསར་རྒྱག་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་སྟ་ེཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༩ཤཟླ་ཤ
༤ཤཚེས་ཤ༩ཤཉྱིན་བག་ོའགྲེམས་ཞུས་པ་སནོ་ཚུད་མཁེན་རགོས་ཆདེ་དུ་བཀདོ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
༧།ཤལས་བསྡམོས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༡༤ཤཔར།ཤཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༠༥ཤལརོ་བཙན་བྱོལ་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཁག་བཅུ་ལྔའྱི་མཉམ་འབལེ་ལས་
གྲུབ་པའྱི་བདོ་མྱིའྱི་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབལེ་གསར་དུ་དེབ་སྐྱལེ་ཞུས།ཤལས་དནོ་གཙ་ོབ་ོནྱི་ས་གནས་མཉམ་འབལེ་ཁག་གྱི་ལས་
དནོ་ཁག་ཚགས་ཚུད་དང་ས་བརན་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པ་བཟ་ོརྒྱུ།ཤད་ེབཞྱིན་བཟ་ོཚགོས་ཁག་ཏུ་དབེ་སྐྱལེ་དང་འབལེ་ཟབ་སངོ་སདོ་
རྒྱུའྱི་ཐགོ་མཉམ་འབལེ་ཁག་གྱི་ལས་བསྡམོས་དང༌།ཤརྩྱིས་ཁ།ཤརྩྱིས་ཞྱིབ་སན་ཐ་ོབཅས་འདྱི་གའྱི་བརྒྱུད་འབལེ་ཡདོ་ལས་ཁུངས་
དང༌།ཤགངོ་རྱིམ་ལ་སན་གསན་ལན་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཡྱིན།ཤཞསེ་གསལ་ཐད།ཤའདས་ལོར་བདོ་མྱིའྱི་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབལེ་
གྱི་ཕག་ལས་གཙོ་བོ་གང་དག་གནང་ཡོད་པ་དང་།ཤམཉམ་འབེལ་ཁག་བཅོ་ལྔ་ལས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཐོག་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མཉམ་
འབལེ་གང་དག་ཆགས་ཡོད་དམ། 
ལན།ཤའདས་ལོར་བདོ་མྱིའྱི་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབལེ་ནས་ས་གནས་མཉམ་འབལེ་ཁག་བཅ་ོལྔའྱི་དྲུང་ཆ་ེདང་རྩྱིས་པ།ཤའགན་འཐུས་
བཅས་ལ་མཉམ་འབེལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་དང་ཚོང་ལས་ཐོག་ཟབ་སོང་།ཤརྱིག་གཞུང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོན་སྐྱེད་བཟ་ོབསྐྲུན།ཤམང་
ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོམཁ་ོསྒྲུབ།ཤཟ་མགྲོན་ཚོང་གཉེར།ཤརྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་མང་མཉམ་འབེལ་ལྷན་ཚོགས་བརྒྱུད་ཤNCDC 
མཉམ་འབེལ་དྲུང་ཆེ་རྣམས་ལ་ཟབ་སོང་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཁག་ཞུ་ཐུབ་ཡོད།ཤམཉམ་འབེལ་ཁག་བཅ་ོལྔ་ལས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཐོག་
དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་བསུ་ན་མདའ་མཉམ་འབལེ་དང་ར་ཝང་ལ་མཉམ་འབལེ་གཉྱིས་ཡྱིན།ཤའདྱི་གའྱི་ནང་ཞྱིབ་ཚན་པ་ནས་རྩྱིས་སན་
རྱིགས་གཙང་སེལ་ཡངོ་ཐབས་ཐད་དུས་ཐགོ་ལམ་སྟནོ་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 
༨།ཤལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༣༧ཤཔར།ཤཉམ་ཐག་བསྐྱར་ཞྱིབ་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་སྟངས།ཤཀཤྋདཔལ་ལྡན་བཀའ་ོ ག་
ནས་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༩ཤཚེས་ཤ༥ཤའཁོད་བཀའ་ཡྱིག་ཨང་ཤ༡༢༠༧ཤཀ (༦༢) ༢༠༡༦་་༢༠༡༧ཤརྩ་འཛིན་བཀོད་ཁབ་ཕབེས་དོན།ཤ
དབུས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ལས་དནོ་བྱུས་འགདོ་ལམ་སྟནོ་དང་སྟངས་འཛནི་སགོས་འབལེ་ཡདོ་ནང་ོ སེ་འཕྲདོ་
གསུམ་གྱི་བཀའ་བོན་གྲལ་རྱིམ་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༦ཤནས་བཟུང་ལ་ོརེའྱི་རྱིང་རེ་བསྐོར་གྱིས་འགན་བཞེས་གནང་རྒྱུ་ཕེབས་
དགོངས་ལྟར།ཤགོང་གྱི་རྩ་འཛིན་བཀོད་ཁབ་དགོངས་དོན་འདྱི་ག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༩ཤཚེས་ཤ༢༤ཤ
ནས་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༧ཤཟླ་ཤ༩ཤཚསེ་ཤ༢༥ཤབར་ལ་ོགཅྱིག་ཧྱིལ་པ་ོལས་འགན་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༧ཤཟླ་ཤ༩ཤཚསེ་ཤ༢༦ཤནས་
བཟུང་ོ ེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་རྩྱིས་སོད་ཁམས་དྭངས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཤཞེས་གསལ་ཐད།ཤནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཤ
༢༠༡༦།༩།༢༤ཤནས་ཤ༢༠༡༧།༩།༢༥ཤབར་ལས་འགན་ཞུས་ཏ་ེཤ༢༠༡༧།༩།༢༦ཤཉྱིན་ོ ེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་རྩྱིས་སོད་ཟྱིན་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ཚ།ེཤཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༨་་༢༠༡༩ཤལོའ་ིལས་བསྡམོས་ནང་འཁདོ་དནོ་གང་ཡྱིན་ནམ། 
ལན།ཤཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༨༌༌༢༠༡༩ཤལོའ་ིལས་བསྡམོས་ནང་འགོད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོནྱི་ཉམ་ཐག་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་
༸དཔལ་ལྡན་བཀའ་ོ ག་གྱིས་བཀའ་ཡྱིག་དགོངས་དོན་ནང་ོ ེས་འཕྲོད་གསུམ་ར་ེམོས་བཞྱིན་འགན་ཁུར་ཞུ་མུས་ཡྱིན་ཀང་།ཤ
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འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་གསུམ་ནས་ཉམ་ཐག་ཁུངས་སོ་སོའ་ིལས་འགན་འགན་ཁུར་ཞུ་དགོས་མ་ཟད་ལས་དོན་ཇྱི་བྱས་ལས་
བསྡམོས་ནང་སར་རྒྱུན་ལྟར་འགདོ་འབུལ་ཞུ་དགསོ་ལ་བརནེ་ནང་ལྷན་ལས་བསྡམོས་སུ་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
༩།ཤལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༤༤ཤཔར།ཤདྷ་ས་ཁུལ་གྱི་ལས་འཆར་ནང་།ཤསྣ་ེལེན་ཁང་རྙྱིང་པའྱི་ནང་།ཤའདས་ལོར་ན་གཞནོ་ཕ་ོ
མ་ོགྲངས་ཤ༢༩ཤལ་སྐྲ་བཟའོ་ིསོང་བརར་སད་པ་དང་།ཤན་གཞནོ་ཕ་ོམ་ོགྲངས་ཤ༣༧༧ཤཙམ་ལ་གོག་ཀླད་སང་བརར་སད་ཚུལ་རེའུ་
མྱིག་དང་བཅས་འཁདོ་བཞག་པའྱི་ཐད།ཤསྐྲ་བཟ་ོསོང་བརར་སོབ་མ་དང་ཀམ་པུ་ཊར་སོང་བརར་སོབ་མ་གཅྱིག་པ་རདེ་དམ་ཁ་ཁ་
རདེ།ཤཀམ་པུ་ཊར་སོང་བརར་སབོ་མའྱི་གྲངས་ཐའོ་ིནང་སྐྲ་བཟ་ོསོང་བརར་སབོ་མ་ཚུད་ཡོད་དམ། 
ལན།ཤལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༤༤ཤཐད།ཤབོད་མྱིའྱི་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་ཁང་གྱི་ཀམ་པུ་ཊར་སོང་བརར་ཕུལ་བའྱི་ན་གཞོན་
ཕ་ོམ་ོགྲངས་ཤ༣༧༧ཤཁོངས་སྐྲ་བཟ་ོསོང་བརར་བ་གྲངས་ཤ༢༩ཤཚུད་མེད་པས་སྐྲ་བཟ་ོསོང་བརར་དང་ཀམ་པུ་ཊར་སོང་བརར་
སོབ་མ་ཁག་ཁག་རདེ། 
༡༠།ཤལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༤༨ཤཔར།ཤ༣༽ཤལས་དོན་གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་པ།ཤཞསེ་པའྱི་འག་ོབརོད་འོག་གྱི་ནང་གསེས་ཤ༣ཤ
པར།ཤ༣།ཤས་ལོའ་ིབྱེད་འཆར་ནང་གསལ་ལས་ལྷག་པའྱི་ལས་དནོ་གྲུབ་འབས་ལེགས་ཐོན་བྱུང་ཡོད།ཤཅེས་གསལ་ཐད།ཤལས་
དནོ་གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་པའྱི་གྲངས་ཀའྱི་ནང་།" ས་ལོའ་ིབྱེད་འཆར་ནང་གསལ་ལས་ལྷག་པའྱི་ལས་དོན་གྲུབ་འབས་ལེགས་ཐོན་
བྱུང་ཡདོ།" ཅེས་པ་འགདོ་ནརོ་ོ ོར་བ་རདེ་དམ། 
ལན།ཤའགོད་ནོར་ོ ོར་མེད་ཞུ་རྒྱུ་དང།ཤས་ལོའ་ིམ་འོངས་བྱེད་འཆར་ཁོངས་ནས་གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་པ་མེད་པ་དང་ད་ེལས་ལྷག་
པའྱི་ལས་དནོ་གྲུབ་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ། 
༡༡།ཤལས་བསྡམོས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༢༦ཤཔར།ཤ༨། གཞྱིས་ཁག་ནང་ས་ཞྱིང་འདབེས་ལས་མ་ཐུབ་པར་ཞྱིང་ས་སྟངོ་པ་ཕནོ་ཆེ་བཞག་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཡུལ་མྱི་དང་ཕྱི་ནང་དཔོན་རྱིགས་ཀྱི་བལྟ་སྣང་མ་མཛེས་པའྱི་ཁར།ཤམ་འོངས་ས་ཆ་ཧམ་ཟསོ་ཡོང་ཉེན་
སགོས་ཀྱི་རྒྱུ་རནེ་དུ་མ་ལ་བརནེ་མུ་མཐུད་ད་ེལྟར་འཇགོ་ཐབས་བལ་བས།ཤཞསེ་གསལ་ཐད།ཤད་ལྟ་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ཁོན་ཡོངས་ནང་ས་ཆ་ཡུལ་མྱིས་ཧམ་ཟོས་བྱས་ཏ་ེརྙོག་གེང་ཡོད་པ་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ག་ཚད་ཆགས་ཡོད་པ་དང་།ཤད་ེ
དག་ས་གནས་དང་གཞྱིས་ཆགས་གང་དག་ཡྱིན་ནམ། 
ལན།ཤབཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡུལ་མྱིས་ས་ཆ་ཧམ་ཟོས་བྱས་ཏེ་རྙོག་གེང་ཡོད་པ་དམྱིགས་
བསལ་མདེ། 
༡༢། ནང་སྱིད་ལས་བསྡམོས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༣༩ཤཔར།ཤཀཤ༡ཤདགངོས་དནོ་ནྱི་ལ་མངྒ་ལ་ལས་རྱིགས་སངོ་བརར་ལྟ་ེགནས་ཁང་དུ་
ས་གནས་ཁག་ཤ༡༦ཤནས་ན་གཞནོ་ལས་མདེ་གྲངས་ཤ༥༨ཤལ་སངོ་བརར་ག་ོསྱིག་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་གོམ་གསལ།ཤཞསེ་
གསལ་ཐད་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར།ཤདང་པོ།༽ཤནྱི་ལ་མངྒ་ལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརར་ལྟེ་གནས་སུ་དགེ་ལས་གྲངས་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དང་།ཤ
ལྟ་ེགནས་ཁང་གྱི་ལ་ོགཅྱིག་གྱི་འགྲ་ོགྲོན་ཁོན་བསྡོམས་ག་ཚོད་ཆགས་ཡོད།ཤགཉྱིས་པ།༽ཤནྱི་ལ་མངྒ་ལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརར་
ལྟ་ེགནས་ལ་སྐྲ་བཟ་ོདང་མཛེས་བཟོ།ཤམགྲོན་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་།ཤདྲ་རྒྱ་ཇུས་འགོད།ཤམ་བྱན།ཤཀམ་པུ་ཊར་བཟ་ོབཅོས།ཤསྱིལ་ཚོང་
འཛནི་སྐྱོང་བཅས་སབོ་ཚན་ཁག་ཤ༧ཤཡོད་སྐརོ་འཁདོ་བཞག་པ་ལས།ཤའདས་ལོར་ཀམ་པུ་ཊར་བཟ་ོབཅོས་དང་།ཤསྱིལ་ཚོང་འཛནི་
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སྐྱངོ་གཉྱིས་ནང་སོབ་མ་གཅྱིག་ཀང་བྱུང་མེད་པ་དང་།ཤམགྲོན་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་དང་དྲ་རྒྱ་ཇུས་འགོད་གཉྱིས་ལའང་སོབ་མ་གཉྱིས་
ར་ེལས་བྱུང་མྱི་འདུག་པས་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་དམ།ཤགསུམ་པ།༽ཤསོང་བརར་བ་དག་གྱི་ཉྱིན་རེའྱི་སོབ་ཐུན་འགྲ་ོསྟངས་
ག་འདྲ་ཡྱིན་པ་དང་།ཤམྱི་གཅྱིག་གྱིས་སོབ་ཚན་གཅྱིག་ལས་མང་བར་ཆ་ོ ས་ལེན་ཆགོ་མྱིན།ཤན་གཞནོ་ལས་མེད་གྲངས་ཤ༥༨ཤལ་
སོང་བརར་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཞེས་པ་སོང་བརར་ཁང་ལ་ཐ་ོའགོད་བྱས་ཏ་ེསོང་བརར་མཐར་འཁོལ་མཁན་གྱི་མྱི་འབོར་ལ་གོ་དགོས་
སམ།ཤཡང་ན།ཤསོབ་ཚན་ར་ེརེར་ཆ་ོ ས་ལེན་མཁན་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་མེད་ལ་ག་ོདགོས།ཤབཞྱི་པ།༽ཤནྱི་ལ་མངྒ་ལ་ལས་རྱིགས་
སོང་བརར་ལྟེ་གནས་སོ་བརྒྱབ་སྟེ།ཤསེ་ལཱ་ཀོ་ལག་ོ ེས་སོང་བརར་ཁང་དང་ཟླ་བསྱིལ་གཏོང་འཆར་ཡོད་པའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་སྱི་
ཚོགས་ནང་འགྲོ་བཞྱིན་བཞག་པ་བདེན་པ་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་བོད་ཡོང་བ།ཤནྱི་ལ་མངྒ་ལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརར་ཁང་དུ་སོབ་
ཚན་དང་སོབ་མའྱི་གྲངས་འབརོ་རའེུ་མྱིག་འཁདོ་པའྱི་ནང་།༼སབོ་ཚན་༽ཤགྱི་ཚབ་ཏུ་༼ས་གནས།༽ཤཞསེ་འཁདོ་བཞག་པ་ནརོ། 
ལན།ཤདང་པོ།༽ཤརྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༨་་༢༠༡༩ཤནང་ནྱི་ལ་མང་གྷ་ལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརར་ལྟེ་གནས་ཁང་དུ་དགེ་ལས་གྲངས་ཤ༨ཤ
ཡོད།ཤཁོན་འགྲ་ོགྲོན་བསྡོམས་སོར་ས་ཡ་ཤ༤༌༧༢ཤཕྱིན་ཡོད།ཤགཉྱིས་པ།༽ཤཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༨་་༢༠༡༩ཤལོར་ཀམ་པུ་ཊར་བཟ་ོབཅོས་
དང་།ཤསྱིལ་ཚོང་འཛནི་སྐྱོང་གཉྱིས་ནང་སབོ་མ་གཅྱིག་ཀང་བྱུང་མདེ་པ་དང་།ཤམགྲནོ་ཁང་འཛནི་སྐྱོང་དང་དྲ་རྒྱ་ཇུས་འགདོ་གཉྱིས་
ལའང་སོབ་མ་གཉྱིས་ར་ེལས་བྱུང་མྱི་བཞག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོནྱི། འདྱི་ནས་གསལ་བསགས་མཐྱིལ་ཕྱིན་ཞུས་ཀང་རྩྱིས་ལོ་ཤ
༢༠༡༨་་༢༠༡༩ཤནང་འཚང་སན་འབུལ་མཁན་ཉུང་བ་དང་།ཤན་གཞོན་རྣམས་དོ་དབྱྱིངས་དེ་ཙམ་མེད་པའྱི་ཁར་སྱི་ཚོགས་ནང་
ལས་རྱིགས་སོང་བརར་གལ་གནད་ཇྱི་ཡྱིན་ཐད་གོ་རོགས་ཞན་པ།ཤཕ་མས་ཕྲུ་གུར་སོབ་གསོ་སོད་ཕོགས་ཐད་ད་ོསྣང་ཆུང་བའྱི་
རེན་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད།ཤམ་འོངས་པར་ན་གཞོན་ལས་མེད་རྣམས་ལས་རྱིག་སོང་བརར་ཁང་དུ་འཛུལ་བཞུགས་
དགོས་པའྱི་སྐུལ་མ་མུ་མཐུད་ཞུ་རྒྱུ།ཤགསུམ་པ།༽ཤསོང་བརར་བ་རྣམས་ཀྱི་ཉྱིན་རེའྱི་སོབ་ཐུན་འགྲོ་སྟངས།ཤཞོགས་པ་ཚོུད་ཤ
༦:༣༠ཤལངས་ཏ་ེལུས་རྩལ་སོང་བརར་དང་།ཤསོང་བརར་སོབ་ཚན་གཞྱིར་བཟུང་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་སོང་བརར་སོབ་འཁྱིད་ཞགོས་
པ་ནས་ཕྱི་དྲ་ོཚོུད་ཤ༤ཤཔ་བར་གནང་ཡོད།ཤསྐྲ་བཟ་ོདང་མཛེས་བཟ་ོསོང་བརར་གཉྱིས་སོང་བརར་ཁང་ནང་དུ་སོང་བརར་ཕུལ་
ཡོད།ཤརེས་གཟའ་ལྷག་པའྱི་ཉྱིན་རྒྱབ་ཚོུད་གཉྱིས་རྱིང་འཆར་ཅན་ཉལ་ཁང་དང་འཛིན་ཁང་གཙང་བཟོ།ཤད་ེབཞྱིན་རསེ་གཟའ་སེན་
པ་ནམ་ཡྱིན་ལ་སོང་བརར་ཁང་གྱི་ཁརོ་ཡུག་གཙང་བཟོའ་ིལས་རྱིམ་བཅས་ཡྱིན།ཤམྱི་གཅྱིག་གྱིས་སབོ་ཚན་གཅྱིག་ལས་མང་བར་
ཆ་ོ ས་ལེན་ཆགོ་གྱི་མེད།ཤན་གཞོན་ཕ་ོམ་ོགྲངས་ཤ༥༨ཤལ་སོང་བརར་ག་ོསྱིག་ཞུས་པ་ཁོངས་ནས་ན་གཞོན་གྲངས་ཤ༡ཤཁུངས་མ་
འཁོལ་བ་ལས་ད་ེའཕྲོས་ན་གཞོན་གྲངས་ཤ༥༧ཤནས་སོང་བརར་མཐར་འཁོལ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་།ཤདེའྱི་ནང་སོབ་ཚན་ཆ་ཚང་ཚུད་
ཡོད་ཞུ་རྒྱུ།ཤབཞྱི་པ།༽ཤཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༩ཤཟླ་ཤ༣ཤཚེས་ཤ༣༡ཤནས་སེང་ལོར་ནྱི་ལ་མང་གྷ་ལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརར་ཁང་གྱི་ལས་
གཞྱི་ཁག་སེ་ལ་ཀུའྱི་བོད་ཁྱིམ་བཟ་ོརྱིག་སྒྱུ་རྩལ་སོབ་གཉེར་བསྟྱི་གནས་ཁང་དུ་ཤ(Tibetan Private Industrial Training 

Institute) ཟླ་བསྱིལ་ཞུས་ཟྱིན། 
༡༣།ཤནང་སྱིད་ལས་བསྡམོས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༣༩ཤཔར།ཤནྱི་ལ་མངྒ་ལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརར་ལྟ་ེགནས་རུ་སོབ་ཕྲུག་ཡོང་ཁུངས་
ས་གནས་ཁག་ཤ༡༦ཤགྱི་ཐ་ོགཞུང་རེའུ་མྱིག་ཅྱིག་འཁདོ་བཞག་པའྱི་ནང་།ཤསལེ་ཀབོ་ལུགས་ཟུང་བསམ་འགྲུབ་གྱིང་གྱི་ཕ་ོཤ༦ཤདང་
མ་ོཤ༣ཤབསྡོམས་ཤ༩ཤའཁོད་འདུག་ཀང་།ཤའགོ་གྱི་ལུགས་བསམ་གྱི་ལས་བསྡམོས་ནང་།ཤན་གཞོན་ལས་མེད་ཕ་ོགྲངས་ཤ༩ཤདང་མ་ོ
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གྲངས་ཤ༢ཤཞསེ་འཁདོ་འདུག་པས།ཤབར་ཁད་ཤ༢ཤོོར་ཡདོ།ཤནང་སྱིད་ལས་བསྡམོས་རའེུ་མྱིག་ནང་མནོ་གྷ་ོའདདོ་རྒུ་གྱིང་གྱི་ཕ་ོཤ༡ཤ
དང་མ་ོཤ༧ཤབསྡོམས་པའྱི་ཤ༨ཤའཁོད་འདུག་ཀང་།ཤམོན་གྷ་ོའདོད་རྒུ་གྱིང་གྱི་ལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༡༡༧ཤཔའྱི་ནང་།ཤམོན་གྷ་ོ
འདོད་རྒུ་གྱིང་ནས་སྐྲ་བཟ་ོསོང་བརར་ཁོངས་ཕ་ོཤ༢ཤདང་མ་ོཤ༣།ཤམཛེས་བཟ་ོསོང་བརར་ཁོངས་མ་ོཤ༣། དྲ་རྒྱ་ཇུས་བཀོད་སོང་
བརར་ཁོངས་ཕ་ོཤ༡ཤབཅས་ཁོན་བསྡོམས་ཤ༩ཤའཁོད་འདུག་པས།ཤབར་ཁད་ཤ༡ཤོོར་ཡོད།ཤནང་སྱིད་ལས་བསྡོམས་རེའུ་མྱིག་
ནང་།ཤསེལ་ཀོབ་བད་ེསྐྱྱིད་སར་གས་ོནས་ན་གཞོན་ཕ་ོཤ༤ཤདང་མ་ོཤ༡ཤབཅས་བསྡོམས་པའྱི་ཤ༥ཤལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརར་ཕུལ་
ཡོད་ཚུལ་འཁོད་འདུག་ཀང་།ཤསེལ་ཀོབ་བད་ེསྐྱྱིད་སར་གསོའ་ིལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༡༤༠ཤཔར།ཤའདྱི་ལོར་ནང་སྱིད་ཁབ་
ཁངོས་སངེ་ལོར་ནྱི་ལ་མང་གྷ་ལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརར་ལྟ་ེགནས་ཁང་དུ་གཞྱིས་མྱི་ན་གཞོན་གཉྱིས་ལ་ལག་ཤོ ེས་སངོ་བརར་ག་ོ
སྐབས་ཐབོ།ཤཞསེ་འཁདོ་འདུག་པས།ཤབར་ཁད་ཤ༣ཤོོར་ཡདོ།ཤནང་སྱིད་ལས་བསྡམོས་རའེུ་མྱིག་ནང་།ཤཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་
གྱི་ཕ་ོཤ༤ཤདང་མ་ོཤ༢ཤབསྡོམས་པའྱི་ཤ༦ཤལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརར་ཕུལ་ཡོད་ཚུལ་འཁོད་འདུག་ཀང་།ཤཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་
གྱི་ལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༡༦༦ཤཔར།ཤ༡།ཤགཞྱིས་མྱི་ན་གཞོན་ལས་མེད་གྲངས་ཤ༥ཤལ་ནང་སྱིད་ཁབ་ཁོངས་ལངེ་ལོར་ནྱི་ལ་
མང་གྷ་ལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརར་ཁང་དུ་སྐྲ་བཟ་ོདང༌།ཤམ་བྱན།ཤམགྲནོ་ཁང་འཛནི་སྐྱོང་བཅས་ཀྱི་ཁངོས་སུ་བུ་ོཤ༤ཤདང་བུ་ཤ༡ཤལ་
སོང་བརར་ག་ོསྐབས་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ།ཤཆསེ་འཁདོ་འདུག་པས།ཤབར་ཁད་ཤ༡ཤོོར་ཡདོ།ཤགོང་གསལ་གྲངས་ཐ་ོམ་འདྲ་བ་
གཉྱིས་ལས་གང་ལ་ཚད་འཛནི་བྱདེ་དགསོ་སམ། 
ལན།ཤལས་བསྡམོས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༣༩ཤཐད།ཤདབུས་ལས་བསྡམོས་ལ་ཚད་འཛནི་གནང་སྐྱངོ་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།ཤའབེལ་ཡོད་ས་
གནས་ནས་ཕུལ་བའྱི་ལས་བསྡམོས་ནང་གྱི་ཁ་གྲངས་ལ་ནརོ་བཅོས་ཞུས་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ། 
ཁ། སངེ་ལརོ་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས། 
༡།ཤསེང་ལོར་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༧༡ཤཔར།ཤལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔའྱི་ནང་ནས་མོན་གྷ་ོ
འདདོ་རྒུ་གྱིང་དང་ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་གཉྱིས་ཀྱི་ས་ཆའྱི་གན་ཡྱིག་དུས་ཡུན་ལ་ོཉྱི་ཤུ་རྱིང་མངའ་གཞུང་དང་
ས་གནས་འག་ོའཛནི་དབར་འཇགོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ།ཤའནོ་ཀང་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་གསུམ་ནང་ས་ཁནོ་ཐགོ་མར་གཞྱིས་ཆགས་
འག་ོའཛུགས་སྐབས་ཀྱི་བཀའ་འཁལོ་རྩ་འཛནི་ཡྱིག་ཆ་དང་ཉ་ེདུས་རྒྱ་གར་མངའ་གཞུང་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ས་ཁནོ་ས་ཞྱིབ་
གཉྱིས་དབར་ཁད་པར་བྱུང་བ་ལ་བརནེ་ནས་ད་བར་གན་ཡྱིག་འཇགོ་རྒྱུའྱི་དུས་འགངས་སངོ༌།ཤའདྱི་ལ་ོས་ཁནོ་ཁད་པར་ཡདོ་པ་
རྣམས་གཙང་བཟ་ོཐགོ་གན་ཡྱིག་འཇོག་ཐུབ་ཐབས་ཀྱི་འབད་བརྩནོ་ཞུ་རྒྱུ།ཤཞསེ་གསལ་ཐད།ཤགཞྱིས་ཆགས་གཞན་གསུམ་ནང་
ས་ཁོན་ཐོག་མར་གཞྱིས་ཆགས་འག་ོའཛུགས་སྐབས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་རྩ་འཛིན་ཡྱིག་ཆ་དང་ཉ་ེདུས་རྒྱ་གར་མངའ་གཞུང་ནས་
གཞྱིས་ཆགས་ནང་ས་ཁོན་ས་ཞྱིབ་གཉྱིས་དབར་ཁད་པར་ཅྱི་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་།ཤབར་ཁད་ད་ེསྱི་ཡོངས་རྒྱ་ཁོན་ཐོག་བྱུང་བ་
རེད་དམ།ཤཡང་ན།ཤགཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཁང་དང་ཞྱིང་ས།ཤལམ་ཁ་ག་རུང་ཐད་ངོས་འཛིན་བར་ཁད་བྱུང་བ་གང་ཡྱིན་གསལ་
བོད་ཡངོ་བ། 
ལན།ཤཀཤསལེ་ཀབོ་ལུགས་བསམ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཞྱིང་ཕྱི་ལ་ོཤ༡༩༦༠ཤཟླ་ཤ༡༠ཤཚསེ་ཤ༡༧ཤཉྱིན་གཞྱིས་ཆགས་འག་ོའཛུགས་
སྐབས་མངའ་གཞུང་ཁལ་བསྡུ་ལྷན་ཁང་དང་ོ ྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩ་འཛིན་བཀདོ་ཁབ་ནང་གསལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ས་ཁནོ་ཨ་ེ
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ཀར་ཤ༣༥༠༤༌༣༧ཤབསྩལ་བཞག་པ་དང་།ཤདེའྱི་རེས་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༧ཤལོར་འབེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་འབོད་བསྐུལ་
ཞུས་དནོ་བཞྱིན་མངའ་གཞུང་མ་ེསོར་རྫངོ་དཔནོ་མཆགོ་ནས་ས་ཞྱིབ་བསྐྱར་དུ་བྱདེ་སྐབས་ས་ཁནོ་ཨ་ེཀར་གྲངས་ཤ༤༠༠༤༌༣༧ཤ
ཐནོ་འདུགཤད་ེསོན་ས་ཁོན་དང་ས་ཞྱིབ་དབར་ས་ཞྱིང་ཨ་ེཀར་གྲངས་ཤ༥༠༠༌༠༠ཤའཕར་མ་ཆགས་ཁོངས་སེར་ར་ཆོས་སར་ལ་ས་
ཁོན་ཨ་ེཀར་གྲངས་ཤ༢༡༠༌༠༠ཤདང་ནང་སྱིད་ཞྱིང་འབོག་ལ་ས་ཁོན་ཨ་ེཀར་གྲངས་ཤ༩༠༌༠༠ཤཡོད་པ་བཅས་ཡོད་པ་ཁ་གསལ་ར་
སདོ་བྱུང་ཡོད།ཤད་ེམྱིན་ས་ཁནོ་འཕར་མ་ཨ་ེཀར་གྲངས་ཤ༢༠༠༌༠༠ཤམངའ་གཞུང་ས་ཞྱིབ་ལས་བྱས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་སྱི་ཡོངས་
ཀྱི་རྒྱ་ཁོན་ཁོངས་སུ་ངོས་འཛིན་གནང་སྟ་ེམད་ོདོན་ས་ཁོན་ཨེ་ཀར་ཤ༤༠༠༤༌༣༧ཤབོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་བདག་
ཉར་ཆོག་པའྱི་གཏན་འབེབས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་ཡོད།ཤགོང་གསལ་བརྒྱུད་རྱིམ་ལ་བརནེ་ནས་གན་ཡྱིག་འཇོག་རྒྱུ་དུས་འགངས་
སུ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།ཤལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་གནས་དནོ་འདྱིའྱི་ཐོག་མུ་མཐུད་
ཁྱིམས་མཐུན་གན་ཡྱིག་འཇོག་ཐབས་འབད་བརྩོན་དང་མཇུག་སྐྱོང་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན།ཤཁ།ཤབད་ེསར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་
ཞྱིང་ཕྱི་ལོ་ཤ༡༩༦༨ཤཟླ་ཤ༡༠ཤཚེས་ཤ༡༦ཤཉྱིན་གཞྱིས་ཆགས་འགོ་འཛུགས་སྐབས་མངའ་གཞུང་ཁལ་བསྡུ་ལྷན་ཁང་དང་ོ ྱིང་
ནགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩ་འཛནི་བཀོད་ཁབ་ནང་ས་ཞྱིང་ཨ་ེཀར་གྲངས་ཤ༢༣༠༥༌༢༡ཤགསལ་ཡོད།ཤའོན་ཀང་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༧ཤལོར་
འབལེ་ཡདོ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ནས་འབདོ་བསྐུལ་ཞུས་དནོ་བཞྱིན་མངའ་གཞུང་མ་ེསོར་རྫངོ་དཔོན་མཆགོ་ནས་ས་ཞྱིབ་རྒྱ་ཁནོ་
གནས་སྟངས་བསྐྱར་ཞྱིབ་གནང་སྐབས་ས་ཁོན་ཨེ་ཀར་གྲངས་ཤ༢༣༧༦༌༢༣ཤཐོན་ཡོད།ཤད་ེསོན་ས་ཁོན་དང་ས་ཞྱིབ་དབར་ས་
ཞྱིང་ཨེ་ཀར་གྲངས་ཤ༧༡༌༠༢ཤའཕར་མ་ཆགས་ཡོད་པ་རྣམས་རྫོང་དཔོན་ལས་ཁུངས་ནས་ཁ་སྣོན་གཏན་འབེབས་རྒྱབ་གཉེར་
གནང་ཡོད།ཤཕོགས་མཚུངས་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༧ཤལོར་བད་ེསར་ཁབ་ཁོངས་གྲོང་སྡེ་ཤ༡༤།༡༥།༡༦ཤབཅས་ཀྱི་ནང་ད་ེས་བདེ་སར་
མཉམ་སེལ་མྱིང་ཐོག་ནས་སྤུས་ཉ་ོབྱས་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་འགྲེལ་བརོད་ལ་བརེན་ནས་མངའ་གཞུང་དང་བད་ེསར་གཞྱིས་
མཉམ་གཉྱིས་དབར་རྩོད་གཞྱི་དང་རྙོག་གེང་ཡང་ཆགས་ཡོད།ཤགོང་གསལ་བརྒྱུད་རྱིམ་ལ་བརེན་ནས་གན་ཡྱིན་འཇོག་རྒྱུ་དུས་
འགངས་སུ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།ཤལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་གནས་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་
མུ་མཐུད་ཁྱིམས་མཐུན་གན་ཡྱིག་འཇོག་ཐབས་འབད་བརྩོན་དང་མཇུག་སྐྱོང་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན།ཤགཤཀ་ོལྱི་གྷལ་དོན་ལྡན་
གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༨།༨།༢༤ཤཉྱིན་ཀར་ཎ་ཀྲ་མངའ་སྡེ་གཞུང་གྱི་བཀའ་ོ ག་བརྒྱུད་མངའ་སྡེའྱི་གྲོས་
ཚོགས་སུ་སན་སེང་དང་སགས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཆ་རྣམས་ོ ྱིང་ནགས་ཀྱི་གནས་བབས་ནས་ཁལ་བསྡུ་ལྷན་ཁང་བརྒྱུད་ས་
ཞྱིང་འདེབས་ལས་བྱ་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་ཡོད།ཤད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཞྱིབ་ཨང་གྲངས་གསར་པ་ཤ
༤༦༢།༤༦༣ཤབཅས་ཐོབ་ཡོད།ཤདེར་བརེན་ཁྱིམས་མཐུན་གན་ཡྱིག་འཇོག་རྒྱུ་དུས་འགངས་སོང་།ཤལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་དང་
འབེལ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་ནས་གནས་དོན་འདྱིའྱི་ཐགོ་མུ་མཐུད་ཁྱིམས་མཐུན་གན་ཡྱིག་འཇགོ་ཐབས་འབད་
བརྩནོ་དང་མཇུག་སྐྱོང་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 
ག སལེ་ཀབོ་ལུགས་ཟུང་བསམ་གྲུབ་གྱིང་། 
༡།ཤལས་བསྡམོས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༩༣ཤཔར།ཤརྩྱིས་ལའོ་ིནང་མཉམ་འབལེ་གྱི་ཁྱིམས་སྱིག་དགངོས་དནོ་གཙང་ཁ་ེབག་ོསདོ་ཇྱི་ཞུས་
ཞྱིབ་གནས།ཤཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༨ཤཟླ་ཤ༩ཤཚེས་ཤ༨ཤཉྱིན་ོ ས་བདག་མྱི་མང་ལ་ོའཁོར་ཚོགས་ཆནེ་གྲོས་ཆོད་ཨང་ཤ༡ཤཐོག་མཉམ་འབེལ་
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གྱི་ཁྱིམས་སྱིག་དགོངས་དོན་རྩྱིས་ལ་ོཤ༢༠༡༧།༢༠༡༨ཤལོའ་ིགཙང་ཁ་ེབག་ོསོད་ཞུས་པ་གོམ་གསལ།ཤཞེས་ཨྱིན་ཡྱིག་གྱི་རེའུ་
མྱིག་ཅྱིག་འཁོད་པའྱི་ཐད།ཤམཉམ་འབེལ་གྱི་གཙང་ཁེ་བགོ་སོད་གནང་ལུགས་གནང་སྟངས་ག་འདྲ་ཡྱིན་པ་དང་།ཤགཙང་ཁེ་ཐོབ་
མཁན་ོ ས་བདག་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་དམ། 
ལན།ཤམཉམ་འབལེ་གྱི་གཙང་ཁ་ེབག་ོསདོ་གནང་སྟངས་ནྱི་མཉམ་འབལེ་རྒྱུན་མཁའོ་ིསྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ཨང་ཤ༣༣ཤདགངོས་དནོ་
བཞྱིན་གཙང་ཁ་ེཆ་བགསོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་བཞག་པ་དང་།ཤརྩྱིས་ལ་ོཤ༢༠༡༧༌༌༢༠༡༨ཤནང་གཙང་ཁ་ེརྒྱུན་མཁའོ་ིསྱིག་གཞྱི་ལྟར་ཞུས་
མཐར་ལས་བྱེད་ལ་ཤBonus འབབ་སྣོན་དང་ོ ས་བདག་ལ་ཤDividend ཁེ་འབབ་ཐོབ་སྐལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་གཙང་ཁེ་དངུལ་
འབབ་ཉུང་བས་ཆ་བགོས་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་མེད།ཤ༢༠༡༧༌༌༢༠༡༨ཤལོའ་ིཚོགས་མྱི་ཁག་གཉྱིས་ལ་ཤA class shareholders 
གྲངས་ཤ༣༠༧༡ཤདང་།ཤཁ།ཤC class shareholders གྲངས་ཤ༧༤ཤབཅས་བསྡམོས་པའྱི་གྲངས་ཤ༣༡༤༥ཤཡོད། 
ང་། སལེ་ཀབོ་བད་ེསྐྱྱིད་སར་གས།ོ 
༡།ཤསེལ་ཀོབ་བད་ེསྐྱྱིད་སར་གསོའ་ིལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༡༥༦ཤཔར།ཤརྩྱིས་ོ ོག་རེའུ་མྱིག་ཅྱིག་འཁོད་བཞག་པར་འགོ་
བརོད་མྱི་འདུག་སྟབས།ཤད་ེནྱི་བད་ེསྐྱྱིད་སར་གསོའ་ིམཉམ་འབེལ་གྱི་མ་རྩ་ཁུངས་སྐྱེལ་རྩྱིས་ོ ོག་ཡྱིན་ནམ།ཤཡང་ན་རྩྱིས་ོ ོག་
གཞན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་རགོས་དཀའ་བས་གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
ལན།ཤབད་ེསྐྱྱིད་སར་གསོ་མཉམ་འབེལ་གྱི་རྩྱིས་ཁའྱི་འག་ོབརོད་འགོད་ལུས་སུ་གྱུར་བར་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་རྩྱིས་ོ ོག་ད་ེ
བཞྱིན་མ་རྩ་ཁུངས་སྐྱལེ་རྩྱིས་ོ ོག་ཡྱིན། 
ཅ། ཀ་ོལྱི་གྷལ་དནོ་ལྡན་གྱིང་། 
༡།ཤཀ་ོལྱི་གྷལ་དོན་ལྡན་གྱིང་གྱི་ལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༡༨༧ཤཔར།ཤནང་སྱིད་ཁབ་ཁོངས་སེང་ལོར་ནྱི་ལ་མ་གྷ་ལམ་ལས་
རྱིགས་སངོ་བརར་ལྟ་ེགནས་ཁང་དུ་འདྱི་ལརོ་གཞྱིས་མྱི་ན་གཞནོ་གྲངས་ཤ༧ཤལ་སྐྲ་བཟ་ོསངོ་བརར་དང༌།ཤབུ་ཤ༡ཤལ་མ་བྱན་སངོ་
བརར་བཅས་བསྡམོས་ཕ་ོམ་ོགྲངས་ཤ༨ཤསརོ་བརར་ལགེས་ཐནོ་བྱུང་སྟ་ེད་ཆ་སངེ་ལརོ་དང་ལྡྱི་ལྱི་ཁུལ་དུ་ལས་ཀ་བྱདེ་མུས་ཡྱིན།ཤ
ཞེས་གསལ་ཐད།ཤགོང་དུ་ཀོ་ལྱི་གྷལ་དོན་ལྡན་གྱིང་གྱི་ན་གཞོན་གྲངས་ཤ༧ཤལ་སྐྲ་བཟ་ོསོང་བརར་དང་།ཤབུ་ཤ༡ཤལ་མ་བྱན་སོང་
བརར་ཞསེ་འཁདོ་བཞག་པའྱི་སྐྲ་བཟ་ོསོང་བརར་གནང་མཁན་ན་གཞནོ་གྲངས་ཤ༧ཤད་ེཕ་ོམ་ོགང་ཡྱིན་ནམ། 
ལན།ཤསྐྲ་བཟའོ་ིསོང་བརར་གནང་མཁན་ན་གཞོན་ཕ་ོགྲངས་ཤ༤ཤདང་མ་ོགྲངས་ཤ༣ཤཡྱིན། 
༢།ཤཀ་ོལྱི་གྷལ་དོན་ལྡན་གྱིང་གྱི་ལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༡༨༨ཤཔར།ཤ༡་༢།ཤབཙན་བྱོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བྱེད་
ཕགོས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཤ༢༠༡༤ཤཐགོ་ལག་བསྟར་མཇུག་གནནོ་ཇྱི་ཞུས་ར་ེར་ེབཞྱིན་འགོད་དགོས།ཤཞེས་པའྱི་འག་ོབརདོ་འོགཤཁ། 
ཞྱིང་ས་ཨ་ེཀར་ཤ༢༥༣༨།༠༣ཤདང༌།ཤཁང་ས་ཨ་ེཀར་ཤ༡༨༦།༣༩ཤད་ེབཞྱིན་གཞུང་ལམ།ཤས་ཆ་བདེ་མདེ།ཤསྱི་ས་བཅས་ཨ་ེཀར་ཤ
༣༩༦།༧༢ཤརྩྱིས་པའྱི་ཁནོ་བསྡམོས་ཨ་ེཀར་གྲངས་ཤ༣༡༢༡།༡༤ཤཙམ་འདུག་ཀང་མངའ་གཞུང་ནས་ས་ཞྱིང་ཨ་ེཀར་ཤ༣༠༠༠ཤ
ལས་ངསོ་བཞེས་གནང་མྱི་འདུགཤཅེས་གསལ་ཐད།ཤགཞྱིས་ཁོངས་སུ་ཞྱིང་ས་དང་ཁང་ས།ཤགཞུང་ལམ།ཤས་ཆ་བེད་མེད།ཤསྱི་ས་
བཅས་ཁནོ་བསྡམོས་ཨ་ེཀར་གྲངས་ཤ༣༡༢༡།༡༤ཤཡོད་ཀང་།ཤམངའ་གཞུང་ནས་ས་ཞྱིང་ཨ་ེཀར་ཤ༣༠༠༠།༠༠ཤལས་ངོས་བཞསེ་
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གནང་མེད་ཚེ།ཤལྷག་འཕྲོས་ཨེ་ཀར་ཤ༡༢༡།༡༤ཤད་ེཁང་ས་དང་སྱི་ས་གང་དུ་འཁེལ་ཡོད་མེད་དང་།ཤམངའ་སྡེ་གཞུང་གྱིས་ངོས་
བཞེས་ཡངོ་ཐབས་ལ་ལས་དནོ་གང་བྱས་དང་མ་འོངས་བྱ་འཆར་གང་ཡོད་གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
ལན།ཤཐོག་མ་ཀོ་ལྱི་གྷལ་གཞྱིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་སྐབས་མངའ་གཞུང་ནས་གནང་བའྱི་ངག་རྒྱུན་དང་ཡྱིག་ཐོག་ནང་ས་
ཞྱིང་ཨེ་ཀར་ཤ༣༡༢༡༌༡༤ཤགསལ་ཡང་།ཤདངོས་སུ་མངའ་གཞུང་ནས་གཞྱིས་ཆགས་མཐའ་སྐོར་ཚད་འཇལ་སྐབས་ས་ཞྱིང་ཨེ་
ཀར་ཤ༣༠༠༠ཤལས་མེད་སྟབས།ཤས་ཞྱིང་ཨ་ེཀར་ཤ༡༢༡༌༡༤ཤད་ེབཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ནང་མེད་སྟབས་ས་གནས་མངའ་གཞུང་
ལ་སན་གསན་རྱིམ་ཞུས་ཐགོ་མཇུག་སྐྱངོ་བྱདེ་མུས་ཡྱིན། 
ཆ། ཨ་ོཌྱི་ོ ་ཕུན་ཚགོས་གྱིང་། 
༡།ཤཨ་ོཌྱི་ོ ་ཕུན་ཚགོས་གྱིང་གྱི་ལས་བསྡམོས་རྒྱས་པའྱི་ོ ོག་གྲངས་ཤ༢༢༠ཤཔར།ཤམཉམ་འབལེ་གྱི་ཁྱིམས་སྱིག་ལྟར་ོ ས་བདག་
མང་ཚོགས་ལ་གཙང་ཁ་ེབག་ོསོད་ཞུ་སོལ་ཡོད་ཀང་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་པའྱི་མཉམ་འབེལ་ཨ་མ་དང་སྡ་ེཚན་མ་ལག་དང་
བཅས་པར་སྡེབ་གསོག་གོང་གུན་ཧ་ཅང་མང་བར་བརེན་མཉམ་འབེལ་ནས་ོ ས་བདག་མང་ཚོགས་ལ་གཙང་ཁེ་བགོ་སོད་ཞུ་
ཐུབ་མེད།ཤམ་འོངས་པར་མཉམ་འབེལ་ཨ་མ་གཙསོ་སྡ་ེཚན་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་སྡེབ་གསོག་གོང་གུན་གཙང་མ་ཆགས་པའྱི་
ལ་ོད་ེནས་བཟུང་ོ ས་བདག་མང་ཚོགས་ལ་གཙང་ཁ་ེབག་ོའགྲེམས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཞེས་གསལ་ཐད།ཤོས་བདག་མང་ཚོགས་ལ་
གཙང་ཁ་ེབག་ོསོད་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མཉམ་འབེལ་ཨ་མ་དང་སྡ་ེཚན་མ་ལག་དང་བཅས་པར་སྡབེ་གསོག་གོང་གུན་ཧ་ཅང་
མང་བར་ཐུག་ཡོད་ན།ཤགོང་གུན་ལ་ོསྟར་ཆགས་སུ་ཕགོ་པ་རེད་དམ།ཤའདས་ལ་ོགཅྱིག་པོར་ཕགོ་པ་རེད།ཤགོང་གུན་ག་ཚོད་ཕོག་
ཡོད་པ་དང་།ཤམ་འོངས་པར་གོང་གུན་མྱི་ཕགོ་ཐབས་སུ་ལས་འཆར་གང་དག་བང་སྱིག་ཡོད་དམ། 
ལན།ཤཨ་ོཊྱི་ོ ་ཕུན་ཚགོས་གྱིང་མཉམ་འབལེ་གྱི་སྡབེ་གསོག་གངོ་གུན་ད་ེབཞྱིན་ལ་ོམང་སྡེབ་གསོག་གོང་གུན་ཡྱིན་པ་དང་།ཤདའེྱི་
ནང་ནས་རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༧༌༌༢༠༡༨ཤལོར་མཉམ་འབེལ་དབུས་མ་དང་འཕྲུལ་རྨོས་སྡེ་ཚན་གཉྱིས་ནང་གོན་གུན་སོར་ཤ
༤༢,༡༤,༩༢༠༌༤༡ཤཆགས་འདུགཤམ་འངོས་གོང་གུན་མྱི་འགྲོའ་ིཆེད་ཟླ་བ་གསུམ་རེའྱི་མཚམས་སྡ་ེཚན་ནང་ཁུལ་གྱི་བྱུང་སོང་
རྩྱིས་ཁ་ཁག་ལ་རགོས་ཞྱིབ་དང་ལེགས་སལེ་ཉསེ་འགགོ་དུས་ཐགོ་ས་ོསོར་ལས་འཆར་བང་སྱིག་ཞུ་རྒྱུས་མཚནོ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་
ཐབས་ཀྱི་ལས་འཆར་རྒྱུན་སལེ་ཞུ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ། 
༢།ཤཨ་ོཌྱི་ོ ་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་གྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའྱི་ོ ོག་གྲངས་ཤ༢༡༧ཤཔར།ཤཨ་ོཌྱི་ོ ་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་བོད་མྱིའྱི་མཉམ་
འབེལ་ལ་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་མ་ལག་ཇྱི་ཡོད་དང་ལས་བྱེད་གྲངས་འབོར་འཁོད་པའྱི་ནང་།ཤམཉམ་འབེལ་དབུས་མ་དང་
མཉམ་འབེལ་ཚོང་ཁང་སྡ་ེཚན།ཤམཉམ་འབེལ་མགྲོན་ཁང་།ཤམཉམ་འབེལ་ཆུའྱི་སྡ་ེཚན།ཤམཉམ་འབེལ་འཕྲུལ་རྨོས་སྡ་ེཚན་བཅས་
སྡ་ེཚན་ཤ༥ཤདང་ཁོན་ལས་བྱེད་ཤ༢༥ཤཡོད་སྐོར་འཁོད་འདུག་ཀང་།ཤམཉམ་འབེལ་དབུས་མ་དང་འཕྲུལ་རྨོས་སྡེ་ཚན་ལས་གཞན་
པའྱི་སྡ་ེཚན་ཤ༣ཤགྱི་ལས་བསྡམོས་གསལ་མདེ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
ལན།ཤམཉམ་འབལེ་དབུས་མའྱི་ནང་ཚངོ་ཁང་སྡ་ེཚན།ཤམཉམ་འབལེ་མགྲནོ་ཁང་།ཤམཉམ་འབལེ་ཆུའྱི་སྡ་ེཚན་བཅས་མཉམ་འབལེ་
དབུས་མའྱི་ཐད་ཀར་འཛིན་སྐྱོང་གནང་གྱི་ཡོད་སྟབས། སྡེ་ཚན་ད་ེགསུམ་གྱི་ལས་བསྡོམས་ཟུར་དུ་མ་དགོས་པ་མཉམ་འབེལ་
དབུས་མའྱི་ལས་བསྡམོས་ནང་ཕུལ་ཡོད། 
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ཇ། སན་ད་ར་ནརོ་རྒྱས་གྱིང་། 
༡།ཤསན་ད་ར་ནོར་རྒྱས་གྱིང་བོད་མྱིའྱི་མཉམ་འབེལ་གྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའྱི་ོ ོག་གྲངས་ཤ༢༦༡ཤཔར་མཉམ་འབེལ་ང་ོསོད་
རེའུ་མྱིག་འཁོད་པའྱི་ནང་།ཤ༧།ཤ༢༠༡༧ཤཟླ་བ་ཤ༣ཤཚེས་ཤ༣༡ཤཉྱིན་མ་ོ ས་བསྡོམས་སོར་ཤ༢༥༠༠༠ཤཞེས་དང་།ཤདེའྱི་འོག་ཤ༨།ཤ
༢༠༡༧།༠༣།༣༡ཤཉྱིན་གྱི་ཚགོས་མྱི་གྲངས་ཤ༨༩༧ཤཞསེ་གསལ་བའྱི་ལ་ོཚིགས་གཉྱིས་དང་།ཤབསྟན་འཛནི་སང་བོད་མྱིའྱི་མཉམ་
འབལེ་ལས་བསྡམོས་རྒྱས་པའྱི་ོ གོ་གྲངས་ཤ༣༦༢ཤཔར།ཤམཉམ་འབལེ་ང་ོསདོ་གནང་བའྱི་ནང་།ཤ༧།ཤཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༧ཤཟླ་ཤ༣ཤཚསེ་ཤ
༣༡ཤཉྱིན་གྱི་ཚོགས་མྱི་གྲངས།ཤ༨༢༦ཤཞེས་དང་།ཤདེའྱི་འོགཤ༨།ཤཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༧།༠༣།༣༡ཤཉྱིན་གྱི་མ་ོ ས་བསྡོམས་སོར།ཤ
༡,༡༩,༥༠༠ཤཞེས་གསལ་བའྱི་ལོ་ཚིགས་གཉྱིས།ཤདེ་བཞྱིན།ཤསྱིར་ཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆེན་བོད་མྱིའྱི་བཟོ་ལས་ཚོགས་པའྱི་ལས་
བསྡམོས་རྒྱས་པའྱི་ོ ོག་གྲངས་ཤ༤༡༩ཤཔར།ཤབཟ་ོལས་ཚགོས་པ་ང་ོསདོ་གནང་བའྱི་ནང་།ཤ༧།ཤཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༨ཤཟླ་ཤ༣ཤཚསེ་ཤ༣༡ཤ
ཉྱིན་གྱི་ཚོགས་མྱི་གྲངས།ཤ༨༧༠ཤཞེས་དང་།ཤདེའྱི་འོགཤ༨།ཤཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༨།༠༣།༣༡ཤཉྱིན་གྱི་མ་ོ ས་བསྡོམས་སོར།ཤམེད།ཤཅེས་
གསལ་བའྱི་ལ་ོཚིགས་གཉྱིས།ཤའབྱིར་བལ་ལས་ཚགོས་པའྱི་ལས་བསྡམོས་རྒྱས་པའྱི་ོ ོག་གྲངས་ཤ༤༣༨ཤཔར་འབྱིར་བལ་ལས་
ཚགོས་པ་ང་ོསདོ་གནང་བའྱི་ནང་།ཤ༧།ཤཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༨ཤཟླ་ཤ༣ཤཚསེ་ཤ༣༡ཤཉྱིན་གྱི་ཚོགས་མྱི་གྲངས།ཤཞེས་དང་།ཤདེའྱི་འོགཤ༨།ཤཕྱི་
ལ་ོཤ༢༠༡༨།༠༣།༣༡ཤཉྱིན་གྱི་མ་ོ ས་བསྡོམས་སརོ།ཤཅེས་གསལ་བའྱི་ལ་ོཚིགས་གཉྱིས་བཅས།ཤགོང་གསལ་ལ་ོཚིགས་ད་ེདག་
འགོད་ནོར་ོ ོར་བ་རདེ་དམ།ཤཡང་ན།ཤགོང་འཁོད་ལ་ོཚིགས་ད་ེདག་གྱི་རེས་ལ་མ་ཤོ ས་དང་ཚོགས་མྱི་འཕར་ཆག་མ་བྱུང་བ་རེད།ཤ
གལ་སྱིད་མ་ོ ས་དང་ཚོགས་མྱི་འཕར་ཆག་མ་བྱུང་ཡང་ལས་བསྡོམས་ནང་རྩྱིས་མཚམས་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༩ཤཟླ་ཤ༣ཤཚེས་ཤ༣༡ཤ
ཉྱིན་འཁདོ་དགོས་པར་སོང་།ཤའཆར་ཅན་ལས་ཀ་རྱིགས་ོ ྱིག་ལ་སྣང་མེད་ལྟ་བུར་མངནོ་པས་ཡྱིད་གཟབ་གནང་གལ་ཆ།ེ 
ལན།ཤགོང་འཁདོ་ལ་ོཚིགས་ད་ེདག་འགོད་ནོར་གྱུར་བཞག་པ་དང་།ཤསན་ད་ར་མཉམ་འབེལ་གྱི་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༩ཤཟླ་ཤ༣ཤཚེས་ཤ༣༡ཤ
ཉྱིན་མ་ོ ས་སོར་ཤ༡,༨༡,༠༠༠ཤརེད་འདུགཤམ་འོངས་ནོར་འཛོལ་དེ་རྱིགས་མྱི་ཡོང་བའྱི་འབེལ་ཡོད་མཉམ་འབེལ་ལ་བཀོད་
མངགས་ནན་ཏན་ཞུ་འཐུས་ཆགོ་པ་ཞུ། 
ཉ། སྱིམ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གྱིང༌། 
༡།ཤལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༤༩༥ཤང༌།ཤགཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བེད་སོད་བྱ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་
ལག་བསྟར་ཇྱི་ཞུས།ཤརྩྱིས་ལའོ་ིནང་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་མྱི་མང་ཁདོ་ད་ེས་སྱི་སའྱི་སྟངེ་བཀའ་འཁལོ་མདེ་
པར་སྡོད་ཁང་རང་འཚམས་རྒྱ་བསྐྱེད་དང༌།ཤཡང་གཞྱིས་མྱི་ནང་ཁུལ་སྡོད་ཁང་ཉ་ོཚོང་བྱས་རྱིགས་ཁག་སྱིག་མཐུན་བཟ་ོརྒྱུར་
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བེད་སོད་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང༌། ཤལྷག་པར་དུ་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ོ ག་གྱིས་འཛིན་སྐྱངོ་བཀདོ་ཁབ་དགངོས་དནོ་ས་རྱིན་ཉསེ་ཆད་བསྡུ་རུབ་ཞུ་མུས་ཡྱིན།ཤཞསེ་གསལ་འདུག་
ན་ད་ལྟ་ཉསེ་ཆད་བསྡུ་བསྡད་ཇྱི་ཡོད་དང༌།ཤབསྡུས་ཟྱིན་པའྱི་དངུལ་འབརོ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མདེ་གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
ལན།ཤསྱིམ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གྱིང་གྱི་གཞྱིས་མྱི་ཁོད་ནས་སྱི་སའྱི་སྟེང་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་སྡོད་ཁང་རང་འཚམས་
ཀྱིས་རྒྱ་བསྐྱེད་སྱིག་འགལ་བྱས་རྱིགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༨།༣།༣༡ཤཉྱིན་ཉེས་ཆད་ཆ་ཚང་བསྡུ་འབུལ་ཟྱིན་པ་དང་།ཤདེ་མྱིན་
གཞྱིས་མྱི་ནང་ཁུལ་སྡོད་ཁང་ཉ་ོཚོང་བྱས་རྱིགས་ཁོངས་དུད་ཚང་ཤ༦ཤམ་གཏོགས་གཞན་གཞྱིས་མྱི་ཆ་ཚང་ནས་ཉེས་ཆད་དུས་
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ཐོག་བསྡུ་འབུལ་ཟྱིན་པ་ཁོན་སོར་ཤ༡༣,༧༣,༩༧༣༌༠༠ཤདང་།ཤད་ེམྱིན་དུད་ཚང་ཤ༦ཤནས་ཁོན་སོར་ཤ༢,༠༡,༡༡༥ཤཆགས་ཡོད།ཤ
ད་ེབཞྱིན་གཞྱིས་ཁང་ཉ་ོཚངོ་སྐོར་མུ་མཐུད་ཞྱིབ་འཇུག་མཇུག་སྐྱོང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 
༢།ཤལས་བསྡམོས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༤༩༥ཤནང༌།ཤ༡།ཤཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་གཞུང་ནས་ད་ེས་ཤ༢༠༡༥ཤལརོ་ཧྱི་མ་ཅཱལ་ཁབ་ཁངོས་བདོ་མྱི་
ཡོངས་ལ་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ོ ྱིག་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་ཅྱིང༌། ཤགཏན་འབེབས་སྱིད་བྱུས་ད་ེ
བཞྱིན་ོ ྱིང་ནགས་ཡོད་གནས་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཁག་ལ་མ་གཏོགས་སྱི་ཡོངས་ལ་ཁབ་མྱིན་ལ་བརེན། ཤའདྱི་ནས་དབུས་སུ་
དགོངས་སྐོར་དང་སགས་མངའ་གཞུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཁབ་དྲུང་ཆེར་ཆེད་བཅར་གྱིས་ཤ༢༠༡༥ཤལོའ་ིབོད་མྱིར་མཐུན་རེན་
སརོ་སདོ་བྱེད་ཕགོས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་བསྐྱར་བཅསོ་ཡངོ་སྐརོ་ཞུས་འབས།ཤད་ལྟའྱི་ཆར་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་གཞུང་ནང་གནད་དནོ་
འདྱིའྱི་ཐགོ་ཞྱིབ་འཇུག་འགྲ་ོམུས་ཡྱིན།ཤཞསེ་གསལ་བས་ཧྱི་མ་ཅཱལ་གཞྱིས་ཁག་སྱི་ཡོངས་ལ་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ོྱིང་ནགས་ཡོད་གནས་བོད་མྱི་གཞྱིས་ཁག་ལ་མ་གཏགོས་གཞན་ཁབ་མྱིན་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཡྱིན་དང༌།ཤད་ལྟ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་གནས་
སྟངས་ཇྱི་ཆགས་གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
ལན།ཤརྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིར་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཤ༢༠༡༤ཤད་ེབཞྱིན་མངའ་
སྡེ་ཡོངས་ཀྱི་སྱི་ཁབ་དྲུང་ཆེར་གཏོང་གནང་མཛད་དེ་སྱི་ཡོངས་ལ་ཁབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད།ཤའོན་ཀང་ཧྱི་མ་ཅཱལ་
མངའ་གཞུང་ོ ྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ནས་ཤ༢༠༡༥ཤལོར་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་རྩ་འཛིན་ཡྱིག་ཆ་འབེལ་ཡོད་ོ ྱིང་ནགས་
ལས་ཁུངས་སོ་སོར་བཏང་ཡོད་ཀང་།ཤརྩ་འཛིན་ཡྱིག་ཆ་དེའྱི་ནང་ས་ཆ་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་དོན་ཁ་ོན་མ་གཏོགས་འཁོད་མེད་
སྟབས།ཤམངའ་སྡ་ེསྱི་ཁབ་དྲུང་ཆ་ེབརྒྱུད་ནས་རྩ་འཛནི་ཡྱིག་ཆ་སྱི་མཚུངས་སོན་ཐབས་ལས་འཆར་འགྲ་ོམུས་ཡྱིན། 
ཏ། ར་ས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
༡།ཤལས་བསྡམོས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༥༡༥ཤནང༌།ཤ༡་༢།ཤབཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིར་མཐུན་རནེ་སརོ་སདོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཤ༢༠༡༤ཤ
ཐོག་ལག་བསྟར་མཇུག་གནོན་ཇྱི་ཞུས།ཤའདྱི་གའྱི་ཁབ་ཁོངས་ཁྱིམ་ཚང་ཤ༧༠ཤལྷག་ཙམ་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་བཟའ་འབྲུའྱི་ལག་
འཁརེ་ཐབོ་ཆདེ་འབལེ་ཡདོ་རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་སུ་དགསོ་མཁའོ་ིརྒྱབ་གཉརེ་ངསོ་སརོ་རྱིགས་འདྱི་ནས་འཐུས་ཚང་འབུལ་ལམ་
ཞུས་ཡོད།ཤཅེས་གསལ་འདུག་ན། ད་ཆ་ཁྱིམ་ཚང་ཤ༧༠ཤལྷག་ཙམ་གྱི་བཟའ་འབྲུའྱི་ལག་འཁེར་ལག་སོན་བྱུང་ཡོད་མེད་གསལ་
བོད་ཡངོ་བ། 
ལན།ཤར་ས་ས་འགོ་ལས་ཁུངས་ནས་ཁྱིམ་ཚང་ཤ༧༠ཤལ་བཟའ་འབྲུའྱི་ལག་འཁེར་ཐོབ་ཆེད་འབེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་སུ་
དགསོ་མཁའོ་ིརྒྱབ་གཉརེ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཁྱིམ་ཚང་ད་ེདག་ལ་བཟའ་འབྲུའྱི་ལག་འཁེར་ཞུས་ཐབོ་ཟྱིན་ཡདོ། 
༢།ཤལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༥༡༦ཤནང༌།ཤ༢།ཤབོད་ཀྱི་གསོལ་མགྲནོ་ཁང་གྱི་རྒྱབ་ཏུ་ཡོད་པའྱི་མྱི་ཚང་ཤ༡༨ཤགནས་སྡོད་བྱེད་
བཞྱིན་པའྱི་ས་ཆ་ད་ེཤBidi Chand དང་ཤKewal Kishan སྤུན་མཆདེ་གཉྱིས་ཀྱི་ས་ཆ་ཡྱིན་པའྱི་རྙགོ་གངེ་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡདོ་
ན།ཤདཀའ་སེལ་ཐུབ་ཐབས་ལ་མུ་མཐུད་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ།ཤཞེས་གསལ་འདུག་ན་ད་ཆ་དཀའ་སེལ་ཐུབ་ཡོད་མེད་གསལ་
བོད་ཡངོ་བ། 
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ལན།ཤབོད་ཀྱི་གསོལ་མགྲོན་ཁང་གྱི་རྒྱབ་ཏུ་ཡོད་པའྱི་མྱི་ཚང་ཤ༡༨ཤགྱི་ས་བདག་རྣམས་ནས་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༨ཤདང་ཤ༢༠༡༩ཤལོའ་ིས་
ག་ལེན་མེད་པ་མ་ཟད།ཤགནས་སྡོད་བོད་མྱི་རྣམས་ཕྱིར་འབུད་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་སྐོར་ངག་ཐོག་ནས་བོད་པ་རྣམས་ཡྱིག་ཐོག་དགོས་
སྐོར་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལ་བཀོད་མངགས་ཞུས་ཀང་ཡྱིག་ཐགོ་ནས་འབུལ་རྱིགས་བྱུང་མྱི་འདུགཤཉ་ེསོན་ཁྱིམ་ཚང་ཤ
༡༨ཤནས་ས་ག་ཐངེས་གཉྱིས་ཙམ་སོད་ཐབས་བྱས་ཀང་ས་བདག་ནས་ངསོ་ལནེ་མ་བྱས་སྟབས།ཤཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༩ཤཟླ་ཤ༧ཤཚསེ་ཤ༡༠ཤ
ཉྱིན་ས་བདག་ཤBidi Chand དང་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༩ཤཟླ་ཤ༨ཤཚསེ་ཤ༡༣ཤཉྱིན་ས་བདག་ཤKewal Kishan གཉྱིས་ས་ོསོར་ནང་མོལ་
ཚགོས་འདུ་ཚུགས་ཏ་ེཡྱིག་ཐགོ་བར་ལན་གནང་འབྱརོ་རྱིགས་མ་བྱུང་ཡང་མུ་མཐུད་དཀའ་སེལ་མཇུག་སྐྱངོ་ཞུ་འཆར་ཡོད། 
ཐ། ཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་གྱིང༌། 
༡།ཤལས་བསྡམོས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༥༤༢ཤནང༌།ཤ༡།ཤཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༨ཤཟླ་ཤ༧ཤཚསེ་ཤ༢༤ཤཉྱིན་འབལེ་ཡདོ་ལྷན་འཛམོས་ཀྱིས་ས་གནས་
སུ་ཉམ་ཐག་དཀའ་ངལ་ཅན་ཡདོ་མདེ་རགོས་ཞྱིབ་ཞུས་པར་ས་གནས་ནས་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐབོ་ཅན་མ་ཚུད་པ་མདེ་ཀང༌།ཤཔ་ཀུལ་
རྒས་གཅོང་ཞྱིག་ཉམ་ཐག་སྡེ་ཚན་ཤ༼ཁ༽ཤཔའྱི་ནང་དགོངས་བཞེས་ཡོང་བའྱི་རྒྱབ་གཉེར་འབྱོར་མཚམས་ཉམ་ཐག་ཁོངས་
འཇུག་བཞསེ་གནང་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།ཤཞསེ་གསལ་བར་ད་ཆ་པ་ཀུལ་རྒས་གཅོང་ད་ེཉྱིད་སྡ་ེཚན་ཁ་པའྱི་ནང་འཇུག་བཞེས་ཟྱིན་ཡདོ་
མེད། 
ལན།ཤཔ་ཀུལ་རྒས་གཅོང་རྨ་ོརྨ་ོཟླ་བ་ཉམ་ཐག་ཁ་པའྱི་ཁོངས་འཇུག་རྒྱུ་དང་འབེལ་ས་གནས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
ནས་དབུས་སུ་རྒྱབ་གཉརེ་འབུལ་གཏན་འཁལེ་འདུག་པས་འབྱརོ་མཚམས་མཇུག་སྐྱངོ་ཞུ་རྒྱུ། 
ད། སྡ་ེར་ལྡུན་ཁ་འཐརོ་གཞྱིས་ཆགས། 
༡།ཤལས་བསྡམོས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༥༥༩ཤནང༌།ཤ༢།ཤཚ་ེརྱིང་དནོ་ལྡན་གཞྱིས་ཆགས་སུ་དུད་ཚང་ཤ༩༦ཤསྐརོ་ཞྱིག་གྱིས་ད་ེས་སྱི་སའྱི་
སྟེང་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་སྡོད་ཁང་རང་འཚམས་རྒྱ་བསྐྱེད་དང༌།ཤཡང་དུད་ཚང་ཤ༡༩ཤནས་གཞྱིས་ཁང་ཉ་ོཚོང་བྱས་རྱིགས་
ཁག་སྱིག་མཐུན་བཟ་ོརྒྱུར་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་བདག་འཛནི་དང་བདེ་སདོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིག་
གཞྱི་དང༌།ཤལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ོ ག་གྱིས་འཛིན་སྐྱོང་བཀོད་ཁབ་དགོངས་དོན་ས་རྱིན་ཉེས་ཆད་བསྡུ་རུབ་ཞུ་མུས་
ཡྱིན།ཤཞསེ་གསལ་བར་ས་རྱིན་ཉསེ་ཆད་བསྡུ་བསྡད་ཇྱི་ཡོད་དང༌།ཤབསྡུས་ཟྱིན་པ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
ལན།ཤཚ་ེརྱིང་དནོ་ལྡན་གཞྱིས་ཆགས་སུ་དུད་ཚང་ཤ༩༦ཤཡོད་པ་ཆ་ཚང་ནས་ཉསེ་ཆད་དངུལ་འབབ་བསྡམོས་སོར་ས་ཡ་ཤ༥༌༢༦ཤ
བསྡུས་ཟྱིན།ཤགཞན་ཡང་ད་ེས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་སྡོད་ཁང་ཚངོ་སྒྱུར་བྱདེ་མཁན་དུད་ཚང་ཤ༡༩ཤསྐོར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྣམས་གཞྱིས་
ཆགས་ནས་ཕྱིར་ཐནོ་གྱིས་ས་ཕགོས་གང་སར་འགྲམ་ཡོད་སྟབས།ཤའདྱི་ནས་བདོ་མྱི་ད་ེདག་གར་ཡདོ་རྩད་གཅོད་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 
༢།ཤལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༥༦༡ཤནང་གསལ།ཤ༡།ཤབཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་
བེད་སོད་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ཤ༤ཤནང་གསེས་ཤ༡ཤདགོངས་དོན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་ངལ་སེལ་
ཚགོས་པས་སྤུས་ཉ་ོབྱས་པའྱི་ས་ཆ་དང༌།ཤའབལེ་ཡོད་ཚོགས་སྡ་ེདང་སརེ་གང་ཞྱིག་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་རྩྱིས་འབུལ་
ཞུས་པའྱི་ས་ཁང་རྣམས་ཀྱི་བདག་དབང་བཅས་དབུས་ངལ་སལེ་ཚགོས་པར་ཡདོ་པ་ལས་གཞྱིས་མྱི་སུ་ལའང་མདེ་ཅསེ་གསལ་
འཁོད་ཡོད་པ་ད་ེལྟར་ཡང༌།ཤབདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ནང་དབུས་ས་གཉྱིས་ཀྱི་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་སྐབས་འབེལ་ཡོད་ས་
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གནས་འཐུས་མྱི་དང་རང་ཚོགས་འཐུས་མྱི།ཤསྱི་བརྒྱ་བཅས་ཀྱིས་གཞྱིས་སའྱི་བདག་དབང་ཡོངས་རྫོགས་དེར་གནས་འཁོད་
གཞྱིས་མྱིར་ཡདོ་པ་དང༌།ཤབད་ེསྐྱྱིད་གྱིང་གཞྱིས་མྱི་འབའ་ཞྱིག་ལ་མྱི་ཕན་པའྱི་དབུས་ས་གང་རུང་གྱི་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་འཆར་
རྱིགས་སལེ་ན་འགྲྱིག་གྱིས་མདེ་ལུགས་སགོས་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྩདོ་བྱས་པའྱི་བརྒྱུད་སྱིའྱི་བད་ེརྩར་སྨན་པའྱི་ལས་
དནོ་ཁག་སྒྲུབ་སྐབས་འགགོ་རནེ་བཟ་ོམུས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་འདུག་ཅསེ་དང་།ཤ༢།ཤགངོ་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནེ་ས་ལའོ་ི
མ་འངོས་བྱདེ་འཆར་དནོ་ཚན་ཤ༼༣་༢༽ཤནང་གསལ་བད་ེསྐྱྱིད་གྱིང་རྒྱལ་སའོ་ིཟུར་དུ་ཡདོ་པའྱི་འཛུགས་སྐྲུན་ཟྱིན་པའྱི་ཚངོ་ཁང་
གྲངས་བདུན་གྱི་ཐགོ་ཏུ་ཡང་བསྐྱར་ཚངོ་ཁང་གྲངས་བདུན་དང༌།ཤདའེྱི་ཉ་ེའདབས་གྱི་སྱི་ས་སྟངོ་པའྱི་སྟངེ་ལའང་ཚངོ་ཁང་གྲངས་
བརྒྱད་བཅས་བརྒྱབ་འཆར་ཡདོ་པ་རང་བཞྱིན་གྱིས་འགགོ་རནེ་བཅས་ལ་བརནེ་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་ཐུབ་མདེ།ཤཅེས་གསལ་
བར་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་ཞྱིབ་ཕྲ་གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
ལན།ཤགོང་གསལ་གནད་དོན་ཐད་སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཤ༢༠༡༩།༨།༡༣ཤའཁོད་བཀའ་ཡྱིག་ཕེབས་འབྱོར་ནང་
གསལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་མའྱི་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་ཚོང་ཁང་བདུན་གྱི་ཡོང་བབས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ཤ༦༥ཤསྱི་བརྒྱའྱི་ལས་
ཁུངས་དང་།ཤབརྒྱ་ཆ་ཤ༣༥ཤས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅོད་ལ་སོར་གནས་ཡོང་ཐབས་དགོས་རྒྱུ་
ཞེས་ཕེབས་དོན་ལྟར་འདྱི་གའྱི་དྲུང་ཆ་ེཤ༢༠༡༩།༨།༣༡ཤས་གནས་སུ་མང་གཙོའྱི་དུས་ཆེན་སྟབས་བསྟུན་ཚོང་ཁང་བདུན་པ་ོདབུ་
འབྱེད་གནང་སྟེ་རྙོག་གེང་གཙང་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།ཤམང་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་འདུན་བཞྱིན་ཉ་ེའདབས་ཀྱི་སྱི་ས་སྟོང་པའྱི་སྟེང་
ལའང་ཚངོ་ཁང་ཇྱི་བོངོ་ཆ་ཚང་རྒྱབ་འཆར་ཡདོ་ལགས་པ་ཞུ། 
༣།ཤལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༥༦༦ཤནང་གསལ།ཤ༢།ཤའདྱི་གའྱི་ཁབ་ཁོངས་དུད་ཚང་ཤ༢ཤནས་བཟ་ོགྲྭའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་ཁག་ལ་
བརྩྱི་མདེ་བཏང་སྟ་ེབཟ་ོགྲྭར་ལས་བཅར་མ་ཞུས་པར་རང་འཚམས་བསྡད་ཡདོ་པར་ལས་མྱི་གཞན་རྣམས་ལའང་མྱིག་ལྟསོ་ངན་
འགྲན་ཡོང་བཞྱིན་འདུགཤཅེས་གསལ་བར་མྱིག་ལྟོས་ངན་པ་མྱི་འབྱུང་ཆེད་བཟ་ོགྲྭའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་ཁག་ནས་ཉེས་ཆད་རྱིགས་
འཁལ་ཆགོ་མྱིན་དང༌།ཤགལ་ཏ་ེཁྱིམས་སྱིག་ཁག་ནང་ཁ་གསལ་མདེ་ཚ་ེགསར་བཟ་ོགནང་ཐབས་དགསོ་གལ། 
ལན།ཤགོང་གསལ་གནད་དནོ་སེལ་ཆདེ་འདྱི་གའྱི་དྲུང་ཆ་ེཤ༢༠༡༩།༩།༣ཤབཟ་ོགྲྭར་ང་ོབཅར་གྱིས་ཚོགས་མྱི་ཡོངས་ལ་ཁྱིམས་སྱིག་
སྐོར་གསལ་བོད་ནན་པ་ོཞུས་སྟ་ེད་ོབདག་གསུམ་ལ་ཁྱིམས་སྱིག་རང་འཁུར་ཞུ་དགོས་པའྱི་ཚོགས་ཐོག་ཏུ་བཀོད་ཁབ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན།ཤམ་འོངས་གནས་དོན་འདྱི་རྱིགས་འགོག་ཐབས་སུ་བཟ་ོགྲྭའྱི་འགན་ལྷན་དང་གོ་བསྡུར་གྱིས་ཁྱིམས་སྱིག་བཟ་ོའགོད་དགོས་
པའྱི་བཀདོ་མངགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ན། འབུམ་སྡ་ེལ་ཁ་འཐརོ་གཞྱིས་ཆགས། 
༡།ཤལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༥༧༣ཤནང་གསལ།ཤ༡་༢༽ཤབཙན་བྱོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་
བྱུས་ཤ༢༠༡༤ཤཐོག་ལག་བསྟར་མཇུག་གནོན་ཇྱི་ཞུས་རེ་རེ་བཞྱིན་འགོད་དགོས།ཤས་གནས་མངའ་གཞུང་གྱི་ཆབ་སྱིད་དང་
གཞུང་འཛནི་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པར་བརནེ་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིར་མཐུན་རནེ་སརོ་སདོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཤ༢༠༡༤ཤཐགོ་ལག་
བསྟར་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་མེད་ནའང༌།ཤམངའ་གཞུང་གསར་པའྱི་འག་ོའཁྱིད་དང་ལྷན་མུ་མཐུད་གོང་གསལ་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་
གནང་ཕོགས་ཡོང་ཐབས་འབེལ་གཏུག་དང་མཇུག་གནོན་ཞུ་མུས་ཡྱིན།ཤཞེས་གསལ་ཐད་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་
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ཐུབ་ཐབས་ཡོང་ར་ེཡོད་མེད་དང༌།ཤད་ེཕོགས་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་རེས་འགའྱི་སྐུལ་སོང་གྱིས་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་དང་རྒྱུད་ལམ་འགའྱི་
ནང་གེང་རྙོག་ཡོང་གཞྱིར་བཟོ་བཞྱིན་འདུག་ན་འབེལ་ཡོད་འཛིན་སྐྱོང་ནས་དཀའ་སེལ་ཐབས་ལམ་ནན་ཙམ་ལག་བསྟར་ཡོང་
ཐབས་གནང་གལ། 
ལན།ཤའདྱི་ག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་འོག་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་ནས་སྱིད་བྱུས་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༤ཤ
ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་སུ་ལག་བསྟར་སད་མངའ་གཞུང་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་ནས་ཞུ་འབོད་གནང་
དང་གནང་མུས་མ་ཟད་ཉ་ེཆར་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༩ཤཟླ་ཤ༩ཤཚེས་ཤ༧ཤཉྱིན་མངའ་སྡ་ེབནོ་ཆེན་མཆོག་ལ་ཡྱིག་ཐོག་ཕུལ་འདུགཤའནོ་ཀང་
གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་གྱི་འགལ་རནེ་ལ་མ་ལྟསོ་པར་མུ་མཐུད་ར་ེའབོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤགེང་རྙགོ་གྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་སྐབས་
དུས་ས་ོསོར་ཞྱི་བད་ེལྷྱིང་འཇགས་ཡོང་བར་འཛནི་སྐྱོང་ནས་འགན་འཁུར་བཞེས་མུས་ཡྱིན། 
པ། སང་ཏགོ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
༡།ཤལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༥༧༦ཤནང༌།ཤ༡།ཤའདྱི་གའྱི་ས་གནས་སུ་རྒས་གས་ོཁང་ཟུར་དུ་མེད་ཀང༌།ཤའདྱི་ཁུལ་གྱི་རྒས་
འཁགོས་ལྟ་རགོ་བྱདེ་མཁན་མདེ་རྱིགས་ཁངོས་ནས་རྒས་གས་ོཁང་དུ་ཕབེས་འདདོ་ཡདོ་མཁན་སུ་བྱུང་ཡང་འདྱི་ནས་དབུས་སུ་
སན་སངེ་གྱིས་ཀ་སྦུག་གཡུ་ལ་ོབཀདོ་རྒས་གས་ོཁང་དུ་ཚུད་ཐབས་བྱདེ་བཞྱིན་ཡདོ།ཤརྩྱིས་ལའོ་ིནང་སང་ཏགོ་སྦུར་ཏུག་ཏུ་གནས་
སྡདོ་དགུང་ལ་ོཤ༨༤ཤཕབེས་པ་རྨ་ོརྨ་ོསྱིན་པ་ལགས་ལ་ལྟ་རགོ་བྱེད་མཁན་ནང་མྱི་གཞན་སུ་ཡང་མདེ་སྟབས་ཀ་སྦུག་རྒས་གས་ོ
ཁང་དུ་ཚུད་ཐབས་སུ་འདྱི་ནས་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་སན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད།ཤཅེས་གསལ་ཐད་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྨ་ོརྨ་ོསྱིན་པ་
ལགས་ཀ་སྦུག་རྒས་གས་ོཁང་དུ་ཚུད་ཡོད་མདེ་གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
ལན།ཤསང་ཏོག་སྦུར་ཏུག་གནས་སྡོད་རྨ་ོརྨ་ོསྱིན་པ་རང་ལ་ོཤ༨༤ཤལ་སོན་པ་ཀ་སྦུག་རྒས་གས་ོཁང་དུ་འཇུག་བཞེས་དགོས་པའྱི་
བཀའ་འཁོལ་བཀོད་ཁབ་སོང་ཡང།ཤསང་ཏོག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ཕྱི་ལོཤ༢༠༡༩།༦།༤ཤའཁོད་ཞུ་སན་ཕུལ་འབྱོར་ནང་
གསལ་རྨ་ོརྨོ་སྱིན་པ་ལགས་སེལ་ཀོབ་ཏུ་སྤུན་མཆེད་ཡོད་པ་ོ ེས་རོགས་བྱུང་ནས་སྤུན་མཆེད་ཚོས་བལྟ་རོག་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་
རྒས་གསོ་ཁང་དུ་བསྐྱོད་རྒྱུ་མྱིན་སྐོར་འགྲེལ་བརོད་གནང་འདུག་པས། རྒས་གསོར་འཇུག་བཞེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐ་ོགཞུང་ནས་ཕྱིར་
འཐནེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞུ། 
༢།ཤལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༥༧༩ཤནང༌།ཤ༢།ཤསང་ཏགོ་སརེ་བྱསེ་འགྲ་ོཕན་གྱིང་དགནོ་པའྱི་མཁན་རྱིན་པ་ོཆ་ེབྱམས་པ་སྐལ་
ལྡན་མཆགོ་དང༌།ཤརྒན་བྱམས་པ་ཆསོ་འཕལེ་གཉྱིས་ནས་ས་གནས་ཡུལ་མྱི་དང་བདོ་མྱི་རྣམས་ལ་ཟླ་རརེ་ནང་ཆསོ་ང་ོསདོ་ཐངེས་
གཉྱིས་ཙམ་གནང་བཞྱིན་ཡདོ།ཤནང་ཆསོ་ང་ོསདོ་ཐད་འགྲ་ོགྲནོ་ཆ་ཚང་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གསལོ་
སྩལ་གནང་བཞྱིན་པ་དང༌།ཤའདྱི་ལའོ་ིནང་འགྲ་ོགྲནོ་སརོ་ཤ༢༤༡༧༩ཤགསལོ་སྩལ་བྱུང་ཡདོ།ཤཅེས་གསལ་བར་བོད་ཀྱི་ཆསོ་བརྒྱུད་
གཞན་ནས་མཁན་པ་ོསོགས་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཡུལ་མྱི་དང༌།ཤབོད་མྱིར་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་བསྐྱངས་ཡོད་མེད་དང༌།ཤ
གལ་ཏ་ེམེད་ཚ་ེརྱིས་མདེ་ཆསོ་བརྒྱུད་ཁག་ནས་མཁན་པ་ོསོགས་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ནང་ཆསོ་ང་ོསདོ་གནང་ཐབས་དགོས་གལ། 
ལན།ཤལོ་ལྟར་སང་ཏོག་ཁབ་ཁོངས་གནས་སྡོད་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་སེར་བྱེས་འགྲོ་ཕན་གྱིང་མཁན་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ནས་ཟླ་རེར་
ནང་ཆོས་ང་ོསོད་ཐེངས་གཉྱིས་ར་ེདང་།ཤཡང་བེ་རོ་ཙ་ན་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅེས་འཛིན་ཁང་ནས་བདུན་རེར་ཉྱིན་གཉྱིས་ནང་
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ཆསོ་སབོ་འཁྱིད་གནང་བཞྱིན་ཡདོ་འདུགཤད་བར་ཆསོ་བརྒྱུད་གཞན་ཁག་ནས་མཁན་པ་ོསོགས་གདན་ཞུས་རྱིགས་བྱུང་མྱི་འདུགཤ
འདྱིའྱི་ཐད་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས་མུས་ཡྱིན། 
༣།ཤལས་བསྡམོས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༥༨༡ཤནང༌།ཤ༣།ཤསང་ཏགོ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་
རེན་སོར་སོད་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཤ༢༠༡༤ཤནང་གསལ་གྱི་དོན་ཚན་ཡོངས་རྫོགས་རྱིམ་བཞྱིན་ལག་བསྟར་ཐུབ་རྒྱུར་
འབད་བརྩནོ་གནང་བཞྱིན་ཡདོ།ཤཅེས་གསལ་བར་ད་ཆ་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
ལན།ཤཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༩།༣།༤ཤཉྱིན་འབས་གཞུང་ཤLand and Revenue Secretary དྲུང་ཆེ་མཆོག་ངོ་བཅར་གྱིས་ཞུ་
གཏུགས་བྱས་འབས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཤ༢༠༡༤ཤད་ེབཞྱིན་གཞུང་འབེལ་ཤ
Gazette Notification ནང་འགོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་ཟད་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༩ཤཟླ་ཤ༤ཤཚེས་ཤ༢༤ཤཉྱིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིར་
མཐུན་རེན་སོར་སོད་བྱེད་ཕོགས་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ནང་གསལ་ཤTrade License དང་ཤDriving License གཉྱིས་བོད་མྱིའྱི་
སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དབེ་ཀྱི་ཆ་རེན་གཞྱིར་བཟུང་དགངོས་བཞེས་གནང་འདུག་ནའང་རསེ་སུ་སྱིད་གཞུང་འཕ་ོའགྱུར་མཉམ་ཁངོ་
ཡང་གནས་སོས་སོང་སྟབས་དོན་འབས་མ་སོན་ཡང་།ཤཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༩ཤཟླ་ཤ༧ཤཚེས་ཤ༢༤ཤཉྱིན་མངའ་གཞུང་འབེལ་ཡོད་ལས་
ཁུངས་ཤ(UDHD) ལ་གོང་གསལ་གནས་དོན་ཐད་བསྐྱར་དུ་ཞུ་སན་ཕུལ་བར་འབེལ་ཡོད་ནས་འདྱི་འབེལ་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་
གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད་སྐོར་འགྲེལ་བརོད་གནང་བཞག་པ་ལྟར་ལག་བསྟར་ཆེད་འབད་བརྩོན་ཞུ་
མུས་ཡྱིན། 
ཕ། ཀ་སྦུག་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
༡།ཤལས་བསྡམོས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༥༨༩ཤནང༌།ཤ༡།ཤརརོ་གྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་ག་ོབསྡུར་གྱིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཤ༢༠༡༤ཤགཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་པ་ལྟར་མངའ་སྡེ་
གཞུང་ནས་ཀང་ད་ེལྟར་གཏན་འབབེས་ཡངོ་བའྱི་ཞུ་ཡྱིག་འབུལ་འཆར་ཡདོ་པ་མ་ཟད།ཤནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་མཆགོ་དང་མངའ་སྡ་ེ
བནོ་ཆནེ་མཆགོ་རྣམ་གཉྱིས་མཇལ་འཕྲད་ཡངོ་རྒྱུའྱི་འབདོ་བསྐུལ་ཆདེ་ཀ་ལྱི་ཀ་ཏར་བཅར་ཐབ་འབད་བརྩནོ་ཞུ་རྒྱུ།ཤཞསེ་གསལ་
བར་ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང༌།ཤནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་མངའ་སྡེའྱི་བོན་ཆེན་རྣམ་གཉྱིས་མཇལ་འཕྲད་
བྱུང་ཡདོ་མདེ་གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
ལན།ཤལས་དནོ་འདྱི་འབེལ་ཀ་སྦུག་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནས་རྱིམ་པས་མངའ་སྡ་ེསྱི་ཁབ་བོན་ཆེན་མཆོག་དང་མཇལ་དུས་སན་
སེང་ཐེངས་འགའ་ཞུས་ཡོད་ཀང་ད་བར་ལན་གསལ་མ་བྱུང་བར་ངང་སྒུག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པས་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་ཞུ་མུས་
ཡྱིན། 
བ། རརོ་གྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
༡།ཤལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༥༩༣ཤནང༌།ཤ༡ཤབ་མ་ཧ་བཀྲའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཞྱིང་ས་དང་ཁང་སའྱི་རྒྱ་ཁནོ་ཨ་ེཀར་ཤ༨་༧༤ཤ
ཡདོ།ཤཁང་ས་དང་ས་ཆ་བེད་མདེ་ཕུད་པའྱི་གཞན་ཞྱིང་ས་ཆ་ཚང་སྟངོ་པ་ཡྱིན།ཤཁང་སྟོང་ཤ༢༠ཤཡོད།ཤཁང་སྟངོ་དང་ས་སྟངོ་བག་ོ
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འགྲེམས་ཞུས་པ་མེད།ཤཅེས་གསལ་བར་ས་སྟོང་དང་ཁང་སྟོང་ད་ེདག་ཚོང་བསྒྱུར་བྱ་འཆར་ཡང་དགོས་མཁོའ་ིཡྱིག་ཆ་འགྲྱིག་
མྱིན་བསད་འདུག་ན་ད་ཆ་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
ལན།ཤབ་མ་ཧ་བཀྲའྱི་ནང་ས་ཁོན་ཤ༧༌༩༡ཤཡོད་པ་བཙོང་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་བྱུང་བ་བཞྱིན་འབེལ་ཡོད་ས་ཆ་ཉ་ོམཁན་དང་གཉྱིས་
མོས་ཚོང་སྒྱུར་གྱི་གན་ཡྱིག་འཇོག་མུས་ཡྱིན། 
མ། འབྲུག་སྡདོ་བདོ་མྱིའྱི་ལྟ་རགོ་འགན་ཁུར་བའྱི་ལས་ཁུངས། 
༡།ཤོོག་གྲངས་ཤ༥༩༩ཤནང༌།ཤ༡།ཤའབྲུག་གཞུང་ཕྱི་མྱི་ནང་བསྐྱདོ་ལས་ཁུངས་དང༌།ཤནང་སྱིད་བོན་པ་ོམཆོགཤད་ེབཞྱིན་ནང་དྲུང་
བཅས་ལ་ང་ོབཅར་གྱིས་འབྲུག་གནས་སྡདོ་བདོ་མྱི་སྐྱབས་བཅལོ་བ་རྣམས་ཀྱི་ང་ོསདོ་ལག་འཁེར་ལེགས་བཅསོ་ཡངོ་བའྱི་བད་ེ
སྡུག་སན་ཞུ་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐགོ་ནས་ཞུས་ཀང་དནོ་འབས་སནོ་པ་མ་བྱུང༌།ཤལ་ོའདྱིའྱི་ནང་འབྲུག་གཞུང་ནས་གཞནོ་སྐྱསེ་ཌྱིག་
རྱི་དང༌།ཤཌྱིབ་ལ་ོམ་ོ སེ་ཚད་ལག་འཁརེ་ཡདོ་མཁན་རང་ལ་ོཤ༣༥ཤམན་ལ་ས་གནས་མྱི་སརེ་ལག་འཁརེ་གནང་ཡདོ་པའྱི་ཁངོས་
ནས་བདོ་རྱིགས་གྲངས་ཤ༧༠ཤཙམ་ལ་འབྲུག་མྱི་སརེ་ཐབོ་ཡདོ།ཤཅེས་གསལ་བར་བོད་མྱི་སྐྱབས་བཅལོ་བ་རྣམས་ཀྱི་ང་ོསདོ་ལག་
འཁེར་ལེགས་བཅོས་ཇྱི་དགོས་དང༌།ཤདབུས་ནས་ལམ་སྟོན་གྱིས་འབྲུག་གཞུང་མཉམ་ཐད་ཀར་འབེལ་ལམ་གྱིས་དཀའ་སེལ་
གནང་ཐབས་བྱུང་ཡདོ་མདེ་གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
ལན།ཤའབྲུག་སྡོད་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་འབྲུག་གཞུང་ནས་གནང་བའྱི་སྐྱབས་བཅོལ་བའྱི་ང་ོསོད་ལག་འཁེར་ནྱི་ོ ོག་བུ་དཀྱུས་མའྱི་
སྟེང་ཡོད་པ་ད་ེབཞྱིན་མྱི་སེར་ལག་འཁེར་ཡོད་མཁན་ལྟར་ཤCard system ལྟ་བུ་བཅོས་གནང་ཡོང་བ་དང་།ཤལོ་རེར་ཐེངས་ར་ེ
དུས་འགངས་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེལ་ོགསུམ་ནས་ལྔ་བར་གནང་སྐྱངོ་ཡོང་བ།ཤད་ེབཞྱིན་སྐྱབས་བཅོལ་ང་ོསོད་ལག་འཁེར་ལ་རྩ་འཛིན་
ཐོག་ཤTravel Document དང་།ཤNOC བཅས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཐོབ་ཐབས་སད་ས་གནས་ནས་འབེལ་ཡོད་འབྲུག་གཞུང་ལས་
ཁུངས་ཁག་ལ་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་ནས་ཞུ་འབོད་བྱས་ཡོད་ཀང་དོན་འབས་སོན་པ་བྱུང་མེད།ཤཆབ་སྱིད་གནས་སྟངས་ཀྱི་རེན་
པས་དབུས་ནས་འབྲུག་གཞུང་ལ་ཐད་ཀར་འབལེ་ལམ་གནང་བད་ེམ་མཆྱིས། 
ཙ། ོསེ་ལངོས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
༡།ཤལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༦༠༣ཤནང༌།ཤ༢།ཤའདྱི་ག་ོ ེས་ལོངས་ས་གནས་སུ་རྒས་གསོ་ཁང་མེད་ཀང་།ཤའདྱི་གའྱི་རྒས་
འཁགོས་ཉམ་ཐག་ལྟ་རགོ་བྱེད་མཁན་མདེ་རྱིགས་རྣམས་རྒས་གས་ོཁང་གཞན་དུ་འཇུག་བཞསེ་ཡོང་བའྱི་རྒྱབ་གཉརེ་འདྱི་ནས་
འབུལ་བཞྱིན་ཡདོ།ཤའདྱི་ག་ས་གནས་ཀྱི་གནས་བབ་དབང་གྱིས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་ཐད་ཀར་བཀདོ་སྱིག་བྱས་
མེད་ཀང་ས་འག་ོལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་འཐུས་མྱི་དང་ལྷན་ག་ོབསྡུར་ཐོག་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ལས་དོན་ཁག་བསྒྲུབ་
མུས་ཡྱིན།ཤཞསེ་གསལ་བར་ས་གནས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་གནས་བབ་དབང་གྱིས་འཛུགས་སྟབས་མ་བད་ེབར་རྒྱུ་
མཚན་ཇྱི་ཆགས་གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
ལན།ཤོེས་ལོངས་ས་གནས་འདྱི་བཞྱིན།ཤཁ་ཐོར་བོད་མྱིའྱི་སྡོད་སར་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད་འཚ་ོབ་རང་སྐྱོང་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་ཡོད།ཤ
ཁྱིམ་ཚང་ཕལ་མ་ོཆ་ེདཔལ་འབྱརོ་གནས་སྟངས་ལེགས་པ་ོཆགས་ཡོད་སྟབས་ཉམ་ཐག་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དནོ་སྐབས་འགར་
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མ་གཏགོས་བྱེད་དགོས་མེད་པ་བཅས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་གལ་མ་མངོན་ཡང་།ཤསྐབས་ར་ེཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་བྱདེ་དགོས་
བྱུང་ཚ་ེས་གནས་འཐུས་ཚགོས་དང་ག་ོབསྡུར་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱདེ་བཞྱིན་ཡདོ་འདུགཤ 
༢།ཤལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༦༠༤ཤནང༌།ཤ༡།ཤམངའ་གཞུང་གྱི་བཟའ་འབྲུའྱི་ལག་འཁེར་འདྱི་ཁུལ་གྱི་བོད་མྱི་ཚོར་ཐོབ་མེད།ཤ
རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ད་བར་འདྱི་གའྱི་འབལེ་ཡདོ་རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་ནས་བཟའ་འབྲུའྱི་ལག་འཁརེ་ཆདེ་འསོ་བསྡུའྱི་ལག་འཁརེ་དགསོ་
གལ་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་བརདོ་བཞྱིན་འདུག་པས།ཤདའེྱི་ཐད་འདྱི་ཁུལ་གྱི་བདོ་མྱི་རྣམས་སྐྱབས་བཅལོ་བ་ཡྱིན་པས་ སྐྱ བ ས ་
བཅོལ་ལག་འཁེར་ལས་གཞན་པའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལག་འཁེར་མེད་སྐོར་དང༌།ཤདེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་གཏན་ལ་
འབབེས་པའྱི་ཤ༢༠༡༤ཤལོའ་ིསྱིད་བྱུས་ཀྱི་འབྲུ་དནོ་རྣམས་ས་ཕྱི་རྱིམ་བསྟུད་དུ་འགྲལེ་བརོད་ཞུས་ཡོད་ལ།ཤརྩྱིས་ལོའ་ིའདྱིའྱི་ནང་
དུའང་རྩྱིས་ལ་ོསནོ་མའྱི་ལས་དནོ་མཇུག་སྐྱངོ་ཆདེ་འདྱི་ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་དང་ལས་དྲུང་གཉྱིས་ནས་ད་ེགའྱི་
འབལེ་ཡདོ་རྫངོ་དཔནོ་མཆགོ་གྱི་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༨ཤཟླ་ཤ༠༥ཤཚསེ་ཤ༠༤ཤདང་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༩ཤཟླ་ཤ༠༢ཤཚསེ་ཤ༢༥ཤཉྱིན་
བཅས་ས་ོསརོ་ཆེད་བཅར་གྱིས་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐགོ་ནས་འདྱི་ཁུལ་བོད་མྱིའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ཤ༧༩ཤཡྱི་ནང་མྱི་གྲངས་ཤ༢༧༡ཤལ་རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱི་བཟ་འབྲུའྱི་མཐུན་རནེ་གནང་སྐྱངོ་ཡངོ་བའྱི་སན་ཞུ་ཕུལ་ཡདོ་མདོ།ཤད་ེནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡངོས་ཀྱི་
འསོ་བསྡུ་ཆནེ་མའོ་ིལས་རྱིམ་བསབེས་ལ་ཉ་ེབའྱི་རནེ་གྱིས་རྫངོ་དཔནོ་མཆགོ་ལས་བལེ་ཆ་ེཁར།ཤརྫངོ་དཔནོ་མཆགོ་ཟླ་བ་གཉྱིས་
གསུམ་རསེ་ལས་གནས་ནས་འཕ་ོའགྱུར་སོང་གཏན་འཁེལ་བར་བརེན་བཟའ་འབྲུ་ལག་འཁེར་མ་རག་པའྱི་གནས་སྟངས་རང་
སོར་ཡྱིན།ཤཡྱིན་ནའང་འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་མཇུག་བསྱིལ་རེས་འདྱི་ནས་རྫོང་དཔོན་གསར་པ་མཆོག་ལ་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་
བཟའ་འབྲུའྱི་ལག་འཁེར་ཐོབ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཞེས་གསལ་ཐད་ད་ལྟའྱི་ཆར་བཟའ་འབྲུའྱི་ལག་འཁེར་ཐོབ་ཡོད་མེད་གསལ་
བོད་ཡོང་བ།ཤགལ་ཏེ་ཐོབ་མེད་ཚེ་མངའ་གཞུང་འབེལ་ཡོད་ལ་ཞྱིབ་གསལ་སན་སེང་གྱིས་གང་མགོགས་ཐོབ་ཐབས་གནང་
གལ། 
ལན།ཤའདྱི་གའྱི་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་བཟའ་འབྲུའྱི་མཐུན་རེན་ལེན་ཐབས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་མཇུག་སྐྱངོ་ཆདེ་ཁྱིམ་ཚང་ཤ༧༩ཤཐ་ོགཞུང་ལ་
བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱིས་འདས་གྲོངས་ཕྱིན་པ་དང་གཏན་འཇགས་གཞྱིས་ཐནོ།ཤད་ེས་ཐ་ོའགོད་ལྷག་བསྡད་རྣམས་ཐ་ོགཞུང་ནང་བཀདོ་ཏ་ེ
སྐྱབས་བཅོལ་ལག་འཁེར་ང་ོབཤུས་དང་ས་གནས་བརྒྱ་དཔོན་གྱིས་ཤResidental Certificate ཡྱིག་ཆ་འབྱརོ་བསྡད་རྣམས་
བསྡུ་རུབ་ཞུས་རེས་རྫངོ་དཔནོ་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་འདུགཤ 
ཚ། བསུ་ན་མདའ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
༡།ཤལས་བསྡོམས་ོ ག་གྲངས་ཤ༦༡༤ཤནང༌།ཤ༣་་་༢།ཤབཙན་བྱོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཤ
༢༠༡༤ཤདང་འབལེ་བའྱི་གནང་འཆར་ཇྱི་ཡདོ་འགདོ་རྒྱུ།ཤའདྱི་གའྱི་མངའ་གཞུང་ནས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིར་མཐུན་རནེ་སརོ་སདོ་
བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཤ༢༠༡༤ཤད་ེཉྱིད་ལག་བསྟར་ཆ་ཚང་བ་གནང་མདེ་པས་ལག་བསྟར་ཡངོ་ཆདེ་འབད་བརྩནོ་མུ་མཐུད་ཞུ་
རྒྱུ།ཤཞསེ་གསལ་བར་ད་ལྟ་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
ལན།ཤབཙན་བྱོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཤ༢༠༡༤ཤད་ེབཞྱིན་རོར་གྱིང་དང་བསུ་ན་མདའ་ས་
གནས་འག་ོའཛནི་ཁབ་ཁངོས་སུ་ད་ལྟ་བར་ལག་བསྟར་ཐུབ་མེད།ཤའདྱི་ནས་མངའ་སྡེའྱི་སྱི་ཁབ་བནོ་ཆེན་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་
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རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཐེངས་མང་ཞུས་ཀང་དོན་འབས་སོན་མེད་ནའང།ཤའདྱི་ནས་སེང་གྷལ་མངའ་སྡེའྱི་སྱི་ཁབ་བོན་ཆེན་མཆོག་
མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ཡངོ་བར་མུ་མཐུད་འབད་བརྩནོ་ཞུ་རྒྱུ། 
ཛ། སྤུ་རུ་ཝ་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
༡།ཤལས་བསྡམོས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༦༢༧ཤནང༌།ཤ༥།ཤས་གནས་ཉམ་ཐག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཉམ་ཐག་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་ོའཁོར་
འདྱིའྱི་ནང་གཞྱིས་ཁངོས་མང་ཚགོས་སྱི་ཡངོས་ལ་ཐངེས་གཅྱིག་དང༌།ཤབྱ་ེབག་ཏུ་ད་ལྟ་གཞུང་གྱིས་གཟྱིགས་སྐྱངོ་འགོ་ཡདོ་པའྱི་
ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་ཚར་གཅྱིག་ཟུར་དུ་ཚགོས་བསྐངོ་གྱིས་ག་ོབསྐནོ་སབོ་གས་ོསལེ་བའྱི་བརྒྱུད་ནས་འདྱི་ལརོ་གཞྱིས་མྱི་སརེ་སུ་
གཅྱིག་གྱིས་ཉམ་ཐག་ཁངོས་འཇུག་བཞསེ་ཡངོ་བའྱི་བད་ེསྡུག་ཞུ་མཁན་བྱུང་མདེ།ཤཅེས་གསལ་བར་དམྱིགས་བསལ་བསགས་
བརོད་བྱ་འསོ་སུ་མཐངོ༌།ཤའནོ་ཀང་ས་གནས་སུ་དངསོ་འབལེ་ཉམ་ཐག་མ་ལྷག་པ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེབས་གལ་ཆ།ེ 
ལན།ཤབསགས་བརོང་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་བ་དང་སགས་ཉམ་ཐག་ཁངོས་བད་ེསྡུག་ཞུ་མཁན་བྱུང་མདེ་པ་བཞྱིན་ས་གནས་
སུ་དངསོ་འབལེ་ཉམ་ཐག་མ་ལྷག་པ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐད་དབུས་ས་གཉྱིས་ནས་དམ་དནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཝ། འཇ་ོལ་འཁལེ་བསམ་གྲུབ་གྱིང༌། 
༡།ཤལས་བསྡམོས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༦༤༤ཤནང༌།ཤ༢།ཤས་གནས་ནང་ཁྱིམ་ཚང་བཅུ་བཞྱིའྱི་སྡདོ་ཁང་བལ་ཡུལ་ཀཐ་མན་གྲུའྱི་ཤRing 

Road ལམ་ཆེན་རྒྱ་བསྐྱདེ་གཏང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་འགོ་འཚུད་གྱི་ཡོད་སྟབས་འདྱི་ལས་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་སྡ་ེཚན་གྱི་རྒྱ་གྲམ་
དམར་པའོ་ིལས་ཁུངས།ཤལ་ལྱིཏ་པུར་ས་གནས་རྫངོ་དཔནོ་དང་ཁབ་ཁངོས་གྲངོ་སྡ་ེཡར་རྒྱས་བཅས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་སུ་ཞུ་སན་
ཕུལ་ནས་སྡདོ་ཁང་རྣམས་རང་ཅག་གནས་ཐུབ་ཐབས་འབདོ་བསྐུལ་དང་བད་ེསྡུག་ཞུ་མུས་ཡྱིན།ཤཞསེ་གསལ་བར་ད་ལྟ་གནས་
སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང༌།ཤམ་འོངས་པར་རང་འཇགས་གནས་ཐུབ་ར་ེཡོད་མདེ།ཤགལ་ཏ་ེམེད་ཚ་ེའཆར་གཞྱི་གཞན་ཡོད་མདེ་གསལ་
བོད་ཡངོ་བ། 
ལན།ཤད་ལྟའྱི་ཆར་ལམ་ཆེན་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་གསུངས་པ་ལས་བལ་གཞུང་ནས་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་གང་ཡང་
དངསོ་སུ་དབུ་འཛུགས་གནང་མདེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།ཤམ་འོངས་པར་རྒྱ་བསྐྱདེ་ལས་གཞྱི་དབུ་འཛུགས་གནང་ཚ་ེཡུལ་ཁྱིམས་བཞྱིན་ས་
ཆ་དང་ཁང་པ་བཅས་ཀྱི་གུན་གསབ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད། 
ཞཤ སགོ་ར་ག་ོསྱིག 
༡།ཤལས་བསྡམོས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༦༤༦ཤནང༌།ཤཀཤརྒས་གཅངོ་ཉམ་ཐག་རྱིགས་ལ་གཟྱིགས་རགོཤཤགཞྱིས་ཆགས་ནང་རྒས་གཅངོ་
ཉམ་ཐག་དང་སབོ་ཕྲུགཤད་ེབཞྱིན་མཐ་ོསོབ་བསྐྱོད་བཞྱིན་པ་བཅས་ལ་དབུས་ས་གཉྱིས་ནས་འཚ་ོསྣོན་དང་སབོ་ཡནོ།ཤསྨན་གྲནོ་
ཁག་བཅས་རགོས་རམ་གནང་མུས་སུ་ཡྱིན།ཤཉམ་ཐག་ཨང་ཐབོ་ཅན་འགའ་ར་ེགནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་སུ་ཕྱིན་པའྱི་ངསོ་འཛནི་
གྱི་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་ལ་སན་སངེ་ཞུས་ཟྱིན།ཤཞསེ་གསལ་བར་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་གྱིས་ཐག་གཅོད་
ཇྱི་བྱས་གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
ལན།ཤདབུས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོབ་ཅན་རྣམས་ལ་རོགས་སྐྱོར་མུ་མཐུད་དགོས་མྱིན་བསྐྱར་
ཞྱིབ་སད་འབལེ་ཡདོ་ས་འག་ོལས་ཁུངས་སུ་ཉམ་ཐག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱི་འགེངས་ོ གོ་གནང་འབྱརོ་གཞྱིར་བཟུང་ས་གནས་ཉམ་ཐག་
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ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཚང་འཛོམས་ཀྱིས་བསྐྱར་ཞྱིབ་འགེངས་ོ ོག་ཞྱིབ་བཀང་གྱིས་དབུས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
ལ་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཉམ་ཐག་༼ཁ༽ཤཔ་ནས་གཉྱིས་དང་ོ ེས་རྱིག་ཉམ་ཐག་ཁོངས་ནས་གསུམ་བཅས་ཀྱི་འཚ་ོབའྱི་
གནས་སྟངས་སར་ལས་ཇེ་ལེགས་སུ་སོང་བར་བརེན་ཉམ་ཐག་ནས་གྲོལ་བར་ངོས་འཛིན་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད།ཤཡང་ཕྱི་ལོ་ཤ
༢༠༡༩ཤཟླ་ཤ༡ཤཚེས་ཤ༢༥ཤཉྱིན་ས་གནས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐག་གཅོད་ཐགོ་འབེལ་ཡོད་ས་འག་ོལས་ཁུངས་
ནས་དབུས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ལ་ས་གནས་སུ་ནད་གཅོང་མྱི་སྣ་གཉྱིས་ཉམ་ཐག་ཤ༼ང༽ཤཔའྱི་ཁོངས་སུ་ངོས་
བཞེས་ཡོང་བའྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་དོན་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༩ཤཟླ་ཤ༦ཤཚེས་ཤ༦ཤཉྱིན་དབུས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
ནས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཡདོ་འདུགཤ 
ཟ། ོར་ཁུམ་བད་ེལགེས་གྱིང༌། 
༡།ཤལས་བསྡམོས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༦༥༤ཤནང༌།ཤ༡།ཤོར་ཁུམ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་སྡདོ་ཁང་གྲངས་ཤ༥༢ཤཡདོ་ཁངོས་ནས་ཤ༡༩ཤནང་
བདོ་མྱི་གནས་སྡདོ་བྱ་བཞྱིན་ཡདོ་ཀང་སྡདོ་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་ཞན་པ་དང༌།ཤསྡདོ་ཁང་གྲངས་ཤ༣༣ཤལ་ོམང་གངོ་ནས་སྟངོ་པ་
ཡྱིན་འདུག་ན་སྡདོ་ཁང་རྣམས་རྙྱིང་སངོ་བདེ་མདེ་དུ་འགྱུར་འདུགཤཞྱིང་ས་ཁག་གསུམ་ཡདོ་པ་ནས་ཆ་བགསོ་ཀྱི་གཞྱིས་མྱི་གཅྱིག་
ལ་ད་ེས་ནས་བགོས་མ་བཏང་མུས་ཡྱིན།ཤཞྱིང་ས་ཁག་གཉྱིས་བོགས་མ་ལནེ་མཁན་མདེ་སྟབས་ས་སྟངོ་མ་ལྷག་ཆདེ་གཞྱིས་མྱི་
ཁྱིམ་ཚང་དགུ་ལ་ཆ་བགསོ་ཀྱི་ས་ཞྱིང་འདབེས་ལས་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད།ཤཀུ་ཤུ་འདེབས་ལས་ཀྱི་ཡངོ་བབས་ནས་ཁྱིམ་ཚང་རང་
ཉྱིད་ཀྱི་འཚོ་ཐབས་སུ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ངེས་ཡྱིན།ཤཞེས་གསལ་བར་ས་ཁང་སྟོང་པ་ལྷག་པར་འདྱི་ཐོག་དབུས་ས་གཉྱིས་ནས་
དམྱིགས་བསལ་ལས་འཆར་ཡོད་མདེ་གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
ལན།ཤགཞྱི་རྩའྱི་ོ ར་ཁུམ་བད་ེགྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ད་ེབཞྱིན་གྲོང་གསེབ་ས་ཁུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལོ་འཁོར་
ཧྱིལ་པོར་གཏན་སྡོད་བྱེད་མཁན་ཉུང་ོ ས་ལས་མེད་ཅྱིང་།ཤཇྱི་ཡོད་རྣམས་ནས་རང་རང་གྱི་འཚ་ོགོས་སད་ཞྱིང་ལས་ཕྲན་བུ་ཙམ་
དང་གཙ་ོབོར་ཟ་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་སོགས་ཀྱི་ཚོང་ལས་ཙག་ཙིག་རྱིགས་གཉེར་བཞྱིན་ཡོད་པ་ལས།ཤས་ོནམ་ཞྱིང་ལས་ཀྱི་ལས་
གཞྱི་རྒྱ་བསྐྱདེ་གཏངོ་བར་ལས་མྱི་ཉུང་ོ ས་ལས་མེད་སྟབས་ལག་བསྟར་ཐོག་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ངེས་ཡྱིན་འདུགཤའབལེ་ཡོད་ས་
འག་ོལས་ཁུངས་ནས་བལ་ཡུལ་གྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གཞན་རྣམས་དང་ལྷན་འཛམོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུའྱི་སྐབས་བལ་ཡུལ་དུ་ཁ་
འཐརོ་ངང་གནས་སྡདོ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡདོ་པའྱི་བོད་མྱི་སྡོད་ཁང་དང་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་རྱིགས་རྣམས་ོ ར་ཁུམ་གཞྱིས་
ཆགས་སུ་སྱིག་མཐུན་གནས་སོས་བྱེད་འདོད་ཡོད་ཚ་ེོ ར་ཁུམ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ས་ཞྱིང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་འབུལ་རྒྱུ་དང་སྡོད་
ཁང་གསར་རྒྱག་གམ་ཉམས་གསོའ་ིསད་ལས་འཆར་བཟོ་སྱིག་གྱིས་དབུས་སུ་སན་སེང་ཞུ་ཆོག་པ་བརོད་ཡོད་ཀང་ད་བར་
གནས་སོས་བྱེད་མཁན་གཅྱིག་ཀང་བྱུང་མེད།ཤས་གནས་སུ་གནས་སོས་ཀྱིས་གཏན་སྡོད་བྱེད་མཁན་ཁྱིམ་ཚང་ཁ་ོ ས་བྱུང་ཚ་ེ
དབུས་སུ་སན་སེང་ཞུས་ཏ་ེས་ཁང་སྟོང་པ་རྣམས་བེད་སདོ་བྱདེ་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་ཡོད།ཤད་ེམྱིན་གཞྱིས་ཆགས་སུ་མྱི་འབོར་ཉུང་བའྱི་
རནེ་གྱིས་འཛུགས་སྐྲུན་སོགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེརྱིགས་སལེ་རྒྱུར་དཀའ་ཁག་ཡོད་འདུགཤ 
འ།༄༅།ཤ།བདོ་མྱིའྱི་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབལེ་གྱི་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ཤལའོ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་བསྡམོས་རྒྱས་པ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ནས་བལྟ་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་སན་ཐ།ོ 
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༡།ཤལས་བསྡམོས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༦༩༨ཤནང༌།ཤ༤་༩ཤཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༨ཤཟླ་ཤ༡༡ཤནང་ཡུ་རབོ་ཀྱི་ཚངོ་རགོས་ཁག་ཅྱིག་ནས་གྲསོ་ཆར་
བཏནོ་པ་དང་སྱི་མཉམ་འགན་ལྷན་ནས་བཀའ་འཁལོ་གནང་དནོ་བཞྱིན།ཤལྡྱི་ལྱི་ཕྱིར་ཚངོ་ཁང་གྱི་སྡ་ེཚན་འགན་འཛནི་ཡུ་རབོ་དུ་
ཕགོས་བསྐྱདོ་ཀྱིས་ད་ེཁུལ་དུ་ཡདོ་པའྱི་རང་རའེྱི་ཚངོ་རགོས་ལྷན་དུ་ཚངོ་ལས་རྒྱ་བསྐྱདེ་གཏང་རྒྱུར་གྲསོ་མལོ་དང་ལྷག་པར་དུ་
ལ་ོམང་རྱིང་ཚངོ་འབལེ་མ་བྱུང་བའྱི་ཚོང་རོགས་ཁག་ཐུག་འཕྲད་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ།ཤཅེས་གསལ་བར་ཚོང་རོགས་རྣམས་
ཐུག་འཕྲད་ཀྱིས་ཚོང་ལས་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་རྒྱུར་གྲོས་མོལ་བྱུང་ཐུབ་པར་བསགས་བརོད་བྱ་རྒྱུ་དང༌།ཤལས་གཞྱི་འདྱིས་མཉམ་
འབལེ་ལ་ཕན་ཐགོས་ཇྱི་ཙམ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མདེ་གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
ལན།ཤསྱི་མཉམ་ལྡྱི་ལྱི་ཕྱིར་ཚངོ་ཁང་འདྱི་བཞྱིན་སར་ནས་ད་བར་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་ཡོད་པྱིའྱི་ཚངོ་རགོས་གཅྱིག་པུར་བརནེ་
ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་རང་མགོ་ཐོན་པའམ་ཁ་ེབཟང་བྱུང་ཐུབ་པ་བརོད་མེད་ཐོག ཉ་ེབའྱི་ཆར་ཡུ་རོབ་ཁག་ནང་འཛམ་གྱིང་
ཁོམ་འདུས་ར་བའྱི་ལྟ་གྲུབ་ལམ་སལོ་ཤ(Fair Trade) ལྟར་ལག་ོ ེས་བཟ་ོརྱིག་ཐོག་ཚོང་འགྲེམ་བྱེད་མཁན་སར་ལས་ལྷག་པ་ཇྱི་
མང་དུ་འགྲོ་བཞྱིན་པས།ཤཚོང་རོགས་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་གྱིས་ལྡྱི་ལྱི་ཕྱིར་ཚོང་ཁང་རང་ནས་མཁ་ོསྒྲུབ་བྱས་པའྱི་བཅའ་དངོས་སམ་
བཟ་ོསྐྲུན་བྱས་པའྱི་རླུང་དར།ཤས་ེམོ།ཤབེུད་ཀྱི་རྒྱན་ཆ་སོགས་ཉ་ོཚོང་བྱ་བཞྱིན་ཡོད། སྱིར་ལྡྱི་ལྱི་ཕྱིར་ཚོང་ཁང་འདྱི་བཞྱིན་འཛམ་
གྱིང་ཁོམ་འདུས་ར་བའྱི་ལྟ་གྲུབ་ལམ་སོལ་ཤ(Fair Trade) ཞེས་པའྱི་མྱིང་ཁེར་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའྱི་ཤ(Fair Trade 

Forum) ནང་དབེ་སྐྱལེ་བྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་ཁྱིམས་ལུགས་བཞྱིན་ཚངོ་འགྲེམ་བྱ་རྒྱུ་ནྱི་ཧ་ཅང་གྱིས་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་
སོང་།ཤཡུ་རོབ་ཁག་ནང་ཡོད་པའྱི་ཚོང་རོགས་ཁག་གྱིས་ད་ོནན་ངང་ཁོམ་འདུས་ར་བའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ལྟར་བརྩྱི་སྲུང་ཞུ་དགོས་
པའྱི་གྲོས་ཆར་བཏོན་པ་བཞྱིན་ཤ(World Fair Trade Organization) ཞེས་པའྱི་ནང་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་ནས་སར་ལས་ལྷག་པ་
ཕྱིར་ཚོང་ཡོང་འཐབ་བྱ་རྒྱུར་འབད་པ་ཆེར་སྐྱེས་བྱ་མུས་ཡྱིན།ཤཚོགས་པ་འདྱིའྱི་ནང་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་འབྱུང་འགྱུར་ཕྱིར་
ཚོང་བྱ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོང་རྒྱུ་བརོད་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད།ཤགང་ལགས་ཞེས་ན་ཚོགས་པ་འདྱིས་འཛམ་གྱིང་
ཁོམ་འདུས་ར་བའྱི་ལྟ་གྲུབ་ལམ་སོལ་ཤ(Fair Trade) ལྟར་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཚོང་ཁང་ཡོངས་ལ་ཁོམ་ར་གསར་པ་དང།ཤ
ཚངོ་རགོས་གསར་པ་འཚལོ་འགྱུར་རགོས་རམ་བྱ་བཞྱིན་པ་བཅས་ཀྱི་ཁ་ེཕན་ཡདོ། 
༢།ཤལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༧༠༢ཤནང༌།ཤ༤་༢༽ཚོགས་འདུ་དང་འབེལ་བའྱི་དགོས་མཁོའ་ིཡ་ོཆས་ཤ(pen, notebook, 

conference bag, t-shirt, files, memento and ID card etc.) དཔ་ེགསར་བཟ་ོསྐྲུན་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐ་ོགཞུང་དང་དཔེ་
མཚནོ་གང་མང་ཁརེ་ནས་གཞུང་འབལེ་དང་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱིས་དྲུང་ཆའེམ་འགན་འཛནི་རྣམ་ཐུག་
འཕྲད་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཞེས་གསལ་བར་ད་ེསོན་གཞུང་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྡེ་ཁག་ཇྱི་ཙམ་མཉམ་འབེལ་ལམ་བྱེད་ཐུབ་
ཡོད།ཤད་ེདག་གྱི་མངགས་ཉ་ོདང་དགསོ་མཁ་ོསྐོང་ཐུབ་ཡོད་མདེ་གསལ་བོད་ཡངོ་བ། 
ལན།ཤགཞུང་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྡ་ེཁག་འགའ་ཞྱིག་དང་ལྷན་འབེལ་ལམ་ཡོད་མུས་ཐགོ་ཉ་ེབའྱི་ཆར་རང་གཞུང་ལྷན་
ཁང་ཁག་གྱིས་དྲུང་ཆ་ེརྣམ་པ་དང་ད་ེབཞྱིན་འབལེ་ཡོད་ལས་བྱེད་གང་མང་ཐུག་འཕྲད་བྱས་ནས་ད་བར་ཕྱིར་ཚོང་ཁང་རང་ནས་
དཔ་ེགསར་བཟ་ོསྐྲུན་ཞུས་པ་ད་ེདག་ཚོགས་སྡ་ེཁག་དང་ལས་ཁུངས་ཁག་བཅས་ཀྱི་ཚགོས་འདུ་ནམ་ཚགོས་སྐབས་མངགས་ཉ་ོ
ཡོང་བའྱི་འབོད་བསྐུལ་གསལ་བསགས་སལེ་དནོ་བཞྱིན་མངགས་ཉ་ོཞུ་བཞྱིན་འདུག་པ་བཅས། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་བསྡུས་པ་ཉན་ནས་དཀའ་ལས་ཁག་མཁན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་
བྱས་སོང། བྱས་ཙང་རྒྱས་པ་ད་ེཡྱིན་ནའང་མང་པ་ོཡོད་ས་རདེ་བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུགཤབྱས་ཙང་འབལེ་ཡོད་བཀའ་བནོ་དབུས་
པའྱི་ལས་བྱདེ་ཚང་མས་སྐུ་ལས་དང་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོགནང་བའྱི་ཚརོ་བ་ཞྱིག་བྱུང་།ཤད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཚང་མར་བསགས་
བརོད་ཞུ་འདོད་བྱུང། ད་ེབཞྱིན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཐུགས་ཞྱིབ་ཧ་ཅང་གནང་འདུགཤདྲྱི་བ་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་ཧ་
ཅང་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོགནང་བའྱི་ཚརོ་བ་དའེང་བྱུང་།ཤསྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཀང་ལས་བསྡོམས་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་པའྱི་ཐགོ་ལ་
བསགས་བརོད་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། ད་ེནས་དྲྱི་བ་ཐུང་ཐུང་ར་ེགཉྱིས་ཤོ ྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། དང་པོ་དེ་
སྣུམ་གྱི་རྱིགས་ཀྱི་ོ ྱིང་སྣ་འདེབས་ལས་ཀྱི་དཔེ་སྟོན་དེའྱི་ཐོག་ལ་དངུལ་འབོར་ཀང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་རག་པ་དང་། དེའྱི་
ལས་འཆར་ད་ེཚ་ོསེལ་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་གནས་ཚུལ་འདྱིར་འཁོད་བསྡད་འདུགཤདེའྱི་ནང་ནས་ཧོན་སུར་ལ་ཨེ་ཀར་ ༢༠༠ 
ཙམ་ཞྱིག་ལ་འདེབས་ལས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་དངོས་སུ་ད་ལོ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ལག་བསྟར་ག་ཚོད་ཙམ་
འཁེལ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དེར་སོན་མ་ང་ཚོའྱི་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གོོངས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ནང་ལ་
ལས་ོ ག་གྱི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། འནོ་ཀང་ད་ལྟ་སྱིལ་པོལ་ཐང་ནས་མར་འགྲ་ོདུས་ལས་ོ ག་གྱི་གནས་སྟངས་
ད་ེཁང་པའང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའདུག་ལ་གནས་སའང་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཆགས་བསྡད་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སྐྱེས་ཀྱི་འདུགཤབྱས་ཙང་
ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ལས་ོ ག་འཛུགས་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འགྲ་ོགྲོན་ས་ཡ་མང་པ་ོཕྱིན་པ་རདེ་དེ།ཤཡྱིན་ནའང་གཞུང་གྱིས་ཉྱིན་ར་ེ
ཉྱིན་ར་ེཁང་དདོ་འགྲ་ོརྒྱུ་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཕན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གསོས་པ་དང། ལས་བྱེད་ཚ་ོགང་ལྟར་གྲོང་གསེབ་ཁག་ལ་བསྡད་དུས་
གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་སྐུ་ངལ་ད་ེའདྲ་ཡོད་དུས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལའང་ཐུགས་ཕན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གསོས་ཡོད་བཞག་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ལ། ད་ེ
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེནས་ད་ལྟ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་བཞུགས་སའྱི་ཁང་པ་དའེྱི་ནང་ལ་སོན་མ་སྱི་འཐུས་
ཚགོས་གཙ་ོདང་ཚོགས་གཞོན་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤད་ེནས་སྱི་འཐུས་ཚགོས་གཙ་ོཚོགས་གཞནོ་ཕར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ཀྱི་ལས་ོ ག་ལ་སོས་པ་སོང་ཙང་། དེར་ཁང་པ་སྟོང་པ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་དྲུང་ཆེ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ད་དུང་ཡང་སོ་
སོའ་ིགནས་རྱིམ་ལ་དཔག་པའྱི་ཁང་པ་མེད་པར་ལྷག་བསྡད་འདུགཤཡང་ཡ་གྱིར་ཁང་པ་འགའ་ོ ས་ཤོ ྱིག་ས་ོབརྒྱབས་ནས་བཞག་
འདུགཤཁང་པ་ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ཁང་པ་བེད་སདོ་མ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཁང་པ་འཕྲ་ོབརླག་འགྲ་ོཡྱི་རདེ།ཤགཞུང་གྱི་འགྲ་ོགྲོན་
ཐགོ་ལའང་གངོ་ཕགོ་གྱི་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཕག་བསྟར་གནང་རྒྱུ་དང་དགངོས་པ་བཞསེ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་སྐུ་ངལ་གང་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་
ཡོད་མེད་དང་། དེ་འདྲ་འཇོག་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་པའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཉྱིས་པ་ད་ེབཀའ་བོན་ལས་ོ ག་གྱི་སྟེང་ལ་མགྲནོ་ཁང་གཅྱིག་བརྒྱབ་པ་དའེྱི་འགྲ་ོསོང་ག་ཚོད་རེད་ཅེས་བཀའ་
འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡང་མགྲོན་ཁང་ད་ེརྱིན་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱབས་པ་རེད་ཟརེ།ཤཨར་པ་ོལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཐགོ་ནས་དརེ་ཕག་



68 
 

ལས་མང་པ་ོརག་གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། རྱིན་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱབ་པ་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུགཤརྱིན་མེད་ཐོག་ནས་རྒྱག་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡདོ་དམ་མེད། གལ་སྱིད་བརྒྱབ་ཡོད་ན་དརེ་འགྲ་ོསོང་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡདོ་དམ་ཞསེ་དྲྱི་བ་འབུལ་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། 
ས་འཕྲསོ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུགཤནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གཙོས་
པའྱི་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་ཚང་མར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། ད་ེནས་ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྱིང་
བསྡུས་ནང་གྱི་ལས་དོན་གཞན་གང་དང་ཇྱི་ཞུས།ཤདེའྱི་ནང་བཀའ་བོན་ཕོགས་བསྐྱོད་སྐབས་ཀྱི་ ༣ པ་དེའྱི་ནང་ལ་ལ་དྭགས་བྱང་
ཐང་ཁུལ་ལ་ཕགོས་བསྐྱོད་ཅྱིག་གནང་འདུགཤདེའྱི་ཐགོ་ལ་བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིའྱི་མཐུན་རནེ་སོར་སདོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༡༤ དགོངས་དནོ་ལག་བསྟར་གནང་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གནང་འདུགཤད་ེལག་བསྟར་གནང་མཁན་གྱི་ས་
གནས་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་མེད་ད་ེདྲྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་མཐུན་འགྱུར་གྱི་འོག་ར་ས་རྒས་གས་ོཁང་
གྱི་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ལ་ར་ས་རྒས་གསོའ་ིརྒྱུན་གྲོན་རོགས་དངུལ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ཤ༡༡༌༠༦ རྒྱུན་གྲོན་ཟེར་འདུགཤརྒྱུན་གྲོན་ད་ེའདྲ་
མང་པ་ོཞྱིག་འགྲ་ོདགསོ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡྱིན་ནམ། འདྱི་གཅྱིག་གསུང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དྲྱི་བ་དེར་རྩ་བའྱི་ཧོན་སུར་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ལ་སྣུམ་ོ ྱིང་
འདེབས་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་། སོང་ཙང་ན་ནྱིང་ང་ཚོ་ཕྱི་ཟླ་ ༢ པའྱི་ནང་ལ་ལྷོ་
ཕོགས་ Tamil Nadu University ཀྱི་མཁས་དབང་མང་པ་ོཞྱིག་ང་ཚོས་ཐུག་དགོས་རྒྱུར་གནད་འགག་འདྱི་ཆར་དུས་མ་
ཚུགས་གོང་ལ་ལས་གཞྱི་འདྱི་འག་ོའཛུགས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ོྱིང་སྣ་འདེབས་འཛུགས་ཡྱིན་དུས་ནམ་དུས་
ཀྱི་ཆར་ཆུ་ལ་བསྟནེ་ནས་འགྲ་ོདགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་འབད་བརྩནོ་ཞུས་པ་རདེ་ད།ེཤཐགོ་མའྱི་འཆར་གཞྱི་གཞྱིར་
བཟུང་བྱས་ནས་རགོས་དངུལ་བསབེ་རྒྱུ་འདྱི་ད་ལྟའང་སེབ་མ་ཐུབ་ནས་ལྷག་བསྡད་ཡདོ། སོང་ཙང་སྐབས་དརེ་རགོས་དངུལ་ད་ེ
ལས་ས་པ་ོཞྱིག་འབྱརོ་རྒྱུར་ང་ཚསོ་འབད་བརྩནོ་ཞུས་པ་རདེ་ད།ེ ཡང་བརྒྱུད་རྱིམ་མང་པ་ོཞྱིག་ལྷག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐགོ་ནས་ལྷག་
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སོང་སྟེ་ལས་གཞྱི་འདྱི་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ལག་ལྟར་བྱ་རྒྱུར་ལས་འཆར་ནང་ལ་ལྷག་བསྡད་ཡོད། སོང་ཙང་ཕལ་ཆེར་ ༡༠ པའྱི་ཚེས་
ོར་ནང་ཚུད་ལ་ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་གྱིས་དངུལ་འདྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཐོན་པ་དང་མཉམ་དུ་མ་གྱིར་
འབེལ་ཡོད་གཙུག་ལག་ཆེས་མཐོའ་ིསོབ་གཉརེ་ཁང་གྱི་མཁས་དབང་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚ་ོབཀའ་བསྡུར་གྱིས་ལས་དོན་བྱེད་ཆོག་
ཐོག་ལ་གཉྱིས་མོས་ཀྱི་གན་རྒྱ་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གན་རྒྱ་བཞག་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ལ་དངུལ་འདྱི་སད་ནས་ལས་
གཞྱི་འག་ོའཛུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྱིས་སང་ལ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་ས་ཆ་
ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་དང་ས་ཆ་ག་བ་ལ་ག་ར་ེབཏབ་ཀྱི་རེད། ད་ེཚོ་སོན་འགྲོའ་ིལས་འཆར་འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་ཕལ་ཆེར་ཆ་ཚང་
མཇུག་སྱིལ་བ་ཡྱིན།ཤའདྱི་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག སྐུ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༣:༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་
ཡྱིན། 

 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་བསྡོམས་བསྡུས་པ་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ལས་
བསྡོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཟྱིན་པ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བགྲ་ོགེང་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་གྱིན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ནང་སྱིད་ཀྱི་སྱིར་བཏང་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཐོག་ལ་
བསགས་བརོད་གནང་བར་ངས་ལས་བྱེད་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ོྱིང་སྣ་འདེབས་འཛུགས་ཀྱི་
ལས་དནོ་འདྱི་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། འདྱིར་དམྱིགས་བསལ་བསྐྱར་ཟློས་མྱི་དགོས་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ལྟ་
གཉྱིས་པ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཞུ་རྒྱུར་ད་གྱིན་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་བཀའ་བོན་རྣམས་ཀྱི་ལས་ོ ག་སྟངེ་ལ་ལགས་ོ ོག་འབུབས་རྒྱུ་དང་
ལས་ོ ག་རྱིགས་གཅྱིག་གྱི་ས་ོསེའུ་ཁུང་རྙྱིང་པ་ད་ེཚ་ོབར་ེརྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་འགྲ་ོསོང་ཕྱིན་པ་རདེ་ཅེས་ཞུས་པ་མ་གཏོགས་མགྲོན་ཁང་
ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུས་མེད། ཕལ་ཆེར་གསན་ནོར་ཐེབས་པ་ཡྱིན་ས་རེད། ད་ེནས་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པའྱི་ལས་ོ ག་གཉྱིས་
སྟོང་པ་ཡོད་བསྡད་པ་ད་ེརྩ་བའྱི་དམྱིགས་སོ་གཙ་ོབོ་ནྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས། ད་ེནས་རང་དབང་
ཅན་གྱི་སྡ་ེཚན་རྩྱིས་ཞྱིབ་དང་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་བཞུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ད་ལྟ་བཞུགས་བཞུགས་པ་ཡྱིན་
དུས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ལས་ོ ག་དངོས་གནས་བྱས་ན་ཕར་སོས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོས་ཡོང་དུས་ཚུར་
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ཕོགས་དེར་ལས་ོ ག་གཉྱིས་བརྒྱབ་བཞག་པ་ད་ེདྲུང་ཆ་ེཁག་ལ་ཕར་བགོས་སོད་བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་དེ། 
འདྱི་ད་ལྟ་ལག་ལེན་མ་འཁེལ་བར་ལྷག་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པས་བཀའ་
གནང་བ་འདྱི་ཕལ་ཆེར་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཡྱི་སྱིད་བྱུས་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ནས་སྱིད་བྱུས་ལག་ལེན་འཁེལ་བའྱི་ས་
གནས་ཁག་གང་རདེ་ཅེས་ཕལ་ཆརེ་འདྱི་བཀའ་གནང་སངོ་། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་ལས་ོ ག་སང་ལ་ཐྱིགས་པ་བརྒྱག་རྒྱུ་དང་བཟ་ོབཅོས་དང་མགྲོན་ཁང་གཉྱིས་ནོར་མེད། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག བཀའ་བནོ་གྱི་གསལ་བོད་གནང་རྒྱུ་རདེ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
ལགས་ནས། ལགས་ས།ོ ད་ལྟ་བཀའ་བནོ་གྱིས་གསལ་བོད་འདྱི་ངས་ནརོ་ནས་ཐྱིགས་པའྱི་སྐོར་དང་འདྱི་གཉྱིས་ནོར་བ་ཡྱིན་གྱི་
རདེ་ཅེས་མགྲོན་ཁང་སང་གྱི་དྲྱི་བ་གཏང་རྒྱུ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ལན་གནང་མ་སངོ་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ངས་བཀའ་བོན་གྱི་ལས་འཁུར་རྩྱིས་བངས་ནས་ཕལ་ཆེར་མགྲོན་ཁང་བརྒྱབ་པའྱི་གནས་
སྟངས་དམྱིགས་བསལ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཡྱི་སྱིད་བྱུས་གཞྱིར་
བཟུང་ལག་ལེན་འཁེལ་བའྱི་ས་གནས་གང་དང་གང་རེད་ཅེས་ཕལ་ཆེར་འདྱི་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། རྩ་བའྱི་གོང་དུ་ཞུས་པ་
གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་གཙ་ོབ་ོས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་། ས་འཐུས་ད་ེབཞྱིན་མཉམ་འབེལ་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་བཅས་
ཀྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་འགན་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡག་པ་ོབཞསེ་མ་བཞསེ་སང་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་རག་ལུས་ཀྱི་འདུག དཔེར་ན། མན་
སར་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཉེ་ཆར་མ་གྱིར་ཕྱིན་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ས་ཁུག་ལུང་ཁུག་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་
ཕལ་ཆེར་ཀྱི་ལ་ོམྱི་ཊར་ ༢༠ རྩ་གྲངས་ཤོ ྱིག་ལ་སྣུམ་ནག་བཏྱིང་འདུགཤའདྱི་གདྱིང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ནྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ཡྱི་སྱིད་བྱུས་
གཏན་འབེབས་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་བྱུང་འདུགཤཨ་ོརྱི་ས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཉ་ེཆར་ཡ་གྱིའྱི་ས་ཐ་ོལག་འཛནི་གྱི་
གནས་སྟངས་འདྱི་ལག་ལེན་དངོས་སུ་འཁེལ་བ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ནས་ས་ཐ་ོལག་
འཛིན་གཞན་དང་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་བསྡད་འདུགཤད་ེཡྱིན་དུས་རྱིགས་གཅྱིག་ས་
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གནས་མངའ་སྡ་ེས་ོསོའ་ིནང་བོད་པའྱི་ཐོག་ལ་བརྩ་ེཞེན་ཡོད་པ། རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་བོད་
མྱི་རང་ལ་ཧ་ལས་པའྱི་མཐུན་རེན་ཆ་ཚང་གནང་མཁན་གྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུགཤརྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་སྱིད་བྱུས་ཆ་ཚང་
ོེས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་དུས་ཚོད་ཕྱིར་འགངས་བྱས་ནས་སོད་མྱི་དགོས་པ་གཙ་ོའདོན་གནང་བསྡད་པ་ད་ེའདྲ་སྣ་ཚོགས་ོ ྱིག་ཏན་
ཏན་ཡོང་གྱི་འདུགཤགང་ལྟར་ཁོན་ཡོངས་ནས་བསྡོམས་བརྒྱབ་སྟེ་ཞུས་ན། ད་ལྟ་ West Bengal མངའ་སྡེའྱི་ཐད་ལས་
བསྡམོས་ནང་ལ་བཀདོ་པ་གཞྱིར་བཟུང་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་ས་རསེ་ང་ཚསོ་ཡྱིག་ཐགོ་ནས་ཞུས་ཡདོ་པ་རདེ་ད།ེ ད་ལྟ་
བར་དུ་བཀའ་ལན་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འབྱོར་མ་སོང་། འདྱི་དང་གཞན་སན་ད་ར་གཅྱིག་ལྷག་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་ང་སན་ད་རར་
བསེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་མ་གྱིའྱི་འབེལ་ཡོད་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ པའྱི་ནང་ལ་ Maharashtra 
མངའ་སྡེའྱི་གྲོས་ཚོགས་འདྱི་ Nagpur ཚོགས་རྒྱུ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་འདུགཤའདྱི་འཁེལ་བ་དང་མཉམ་དུ་ཕ་གྱིར་ 
Maharashtra Governor ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན་འདུག་པས། སྐབས་འདྱིར་སྱི་ཁབ་བོན་ཆེན་དང་འབེལ་ཡོད་རྱིགས་ཕེབས་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་སོན་ནས་མཇལ་འཕྲད་ཀྱི་དུས་ཚོད་གྲ་སྱིག་བཟོ་དགོས་པ་ས་གནས་སུ་བཀའ་མངགས་ཞུས་ཡོད། ད་ེའདྲ་
ཞྱིག་གྱི་ཐོག་མཇལ་ནས་མཇུག་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་ཙམ་མ་གཏགོས་ད་ལྟའྱི་ཆར་དུས་ཚདོ་ཀྱི་རནེ་པས་ཕ་གྱིར་ཐུག་པར་འགྲ་ོརྒྱུ་བྱུང་མ་
སོང་། ད་ེནས་རྩ་བའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ནས་གཞྱིས་ཆགས་རྒྱ་ཆ་ེོ ོས་གཅྱིག་ལྷ་ོཕགོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷ་ོཕགོས་ནང་
ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ལག་ལེན་འཁེལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་གཉྱིས་པ་འདྱི་ར་རམ་ས་ལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ར་རམ་ས་
ལར་གང་ལ་གང་འཚམ་ལག་ལེན་འཁེལ་ཡོད་པ་རེད། གསུམ་པ་འདྱི་ Uttarkhand མངའ་སྡེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་
ལའང་གང་ལ་གང་འཚམ་ལག་ལེན་འཁེལ་ཡོད་པ་རེད། Chattisgarh ནང་ལ་ངས་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རེད། རྒྱ་
གར་ནང་མངའ་སྡེ་གཞུང་གྱི་ལས་འཆར་གཅྱིག་དང་ཡང་དབུས་གཞུང་གྱི་ལས་འཆར་ཞེས་མ་འདྲ་བ་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། སོང་
ཙང་བོད་མྱི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་དབུས་དང་མངའ་སྡེ་གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་ལ་ཐོབ་ཐང་ལེན་ཆོག་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་
རདེ། རྱིགས་གཅྱིག་དབུས་ནས་འཐབོ་རྒྱུ་དང་རྱིགས་གཅྱིག་མངའ་སྡ་ེནས་འཐབོ་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་སྣ་ཚགོས་ཡདོ་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེཚརོ་
ས་གནས་ས་ོསོའ་ིཐོག་ནས་ལ་འགན་འཁུར་ག་ཚོད་བཞསེ་མ་བཞེས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་རག་ལུས་འདུག་པས། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོབོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ནས་ད་ལྟ་ West Bengal དང་སན་ད་ར་གཉྱིས་ཙམ་མ་གཏགོས་
གཞན་གཞྱིས་ཆགས་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་གང་ལ་གང་འཚམ་ལག་ལེན་འཁེལ་བསྡད་ཡོད། ལ་དྭགས་ལ་བར་ལམ་དཀའ་
ངལ་གཅྱིག་འཕྲད་པ་རདེ་ད་ེཕྱིས་སུ་ལ་དྭགས་ཀྱི་གནས་འབབ་ལ་འགྱུར་བ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚ་ོམཐུན་རནེ་རག་
རྒྱུའྱི་ཆ་རནེ་འདྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་བཟང་དུ་ཕྱིན་ཡདོ་པས་ང་ཚསོ་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརྩནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ར་རམ་ས་ལའྱི་རྒས་གས་ོ
ཁང་ནང་ལ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༡ ཙམ་ཞྱིག་གྱི་འགྲ་ོསོང་ཕྱིན་འདུག་ཟརེ་བ་འདྱི་གཙ་ོབ་ོལ་ོགཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་བར་བྱུང་བཞག་
པ་ནྱི་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༡ བྱུང་བ་རདེ། ལ་ོགཅྱིག་ནང་ལ་ཕར་འགྲ་ོསོང་ནྱི་རྒས་གས་ོཁང་གྱི་མྱི་ ༡༣༠ ས་ོགྲངས་ཤོ ྱིག་ལ་ལ་ོར་ེར་ེ
ལ་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༩༠ ཙམ་ཞྱིག་གྱི་འགྲ་ོསོང་གཏོང་གྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབོསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབོསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་ཁ་ོ ས་ོ ྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པོར་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་སྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ནང་ལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བཀདོ་འདུགཤམོན་གྷ་ོས་གནས་སུ་ས་ོཕྱུགས་གས་ོསྐྱངོ་བྱདེ་
མཁན་ཇ་ེཉུང་དུ་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་དང་དགོས་མཁོའ་ིའ་ོམ་རྣམས་ཕྱི་ནས་མཁ་ོཉ་ོབྱེད་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ལས་གྲོལ་ཐབས་སུ་
ཕྱུགས་གས་ོཁང་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་ཞུས་པའྱི་འ་ོམ་རྣམས་རྒས་གས་ོཁང་གྱི་རྒས་འཁགོས་ཚའོྱི་གསོལ་ཇ་བཅུད་ལྡན་
ཡོང་ཆེད་མཁ་ོསདོ་བྱེད་བཞྱིན་པ་དང་། གནས་སྟངས་འདྱི་དང་འབེལ་ནས་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་དྲན་སོང་། འདྱི་ལས་བསྡམོས་ཀྱི་ང་ོ
བ་ོརང་རེད་འདུག་མ་གཏོགས་དོན་དམ་པ་ཏག་ཏག་རང་འགྲ་ོཡྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན་ས་ོས་ོས་གནས་དེའྱི་
ནང་གྱི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དང་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙོའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་ལ་གཞུང་
ལ་སན་ཞུ་མང་པ་ོབརྒྱབ་མོང་ཡོད། མོན་གྷ་ོལ་རྒས་འཁོགས་ཚོའྱི་ཆེད་དུ་ད་ེསོན་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་དང་
མཐུན་པ་རྒན་རབས་ཚོས་བ་ཕྱུགས་གསོ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུར་བ་ཕྱུགས་ཡག་པོ་ཉོས་ནས་བ་ཕྱུགས་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་འ་ོམ་ཡོད་དང་
ཡོད་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རེད། དེའྱི་སྐོར་ལ་ནང་སྱིད་ཀྱི་ངོས་ནས་རྱིམ་པས་རྒས་གས་ོཁང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་བ་ཕྱུགས་འཚ་ོ
ས་མེད་པ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་མང་པ་ོགཅྱིག་བཏྱིངས་པ་རེད། རྱིམ་པས་སན་ཞུ་མང་པ་ོབྱིས་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ལ་ོཁ་ོ ས་
གཅྱིག་གྱི་ནང་ད་ེམེད་པ་བཟོས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚིག་གང་བཀོད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། 
རྒས་འཁོགས་ཚོར་བཅུད་ལྡན་གྱི་འ་ོམ་སོད་རྒྱུ་ཆེད་དུ་ཡྱིན་ཟེར་དུས། ངས་འདྱི་རྒྱབ་འགལ་འདྲ་བ་ོཚོར་གྱི་འདུགཤད་ེའདྲའྱི་རྒས་
འཁགོས་ཚརོ་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རྒས་གས་ོཁང་རང་ལ་སོན་མ་བ་ཕྱུགས་གྲངས་བཅུ་ཡོད་པ་རདེ། ལ་ོགཅྱིག་
ལ་བ་ཕྱུགས་བཞྱི་ལྔ་ཞྱིག་ལ་བེའུ་སྐྱེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོད་བཞྱིན་པ་ད་ེམེད་པ་བཟོས་ཚར་བ་རེད། ས་གནས་ནང་
གེང་སོང་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ཀྱི་སན་ཞུ་དང་ཚོར་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་དབང་ཆ་གོང་རྱིམ་ལ་ཡོད་དུས་
གནས་སྟངས་དང་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དེའྱི་འཕྲོས་ལས་བསྡོམས་ནང་ས་གནས་དེའྱི་ནང་ལ་སོལ་རྒྱུན་དང་
འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔ་ེབལྟ་ས་བཟོས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུགཤམོན་གྷ་ོལམ་ཁའྱི་འཁྱིས་ལ་ས་ཆ་ཨ་ེཀར་ད་ལྟ་ལབ་བསྡད་
རྒྱུ་འདྱི་རེད། འདྱི་མོན་གྷ་ོགཞྱིས་ཆགས་ལ་བོད་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། མོན་གྷ་ོལ་ག་ར་ེབོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ནང་
སྱིད་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་གཅྱིག་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ས་རེད་ཟེར་ནས་དེར་བལྟས་ནས་ག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་བྱེད་ཚོས་གཙང་
མ་བཟ་ོཡྱི་རེད། གཙང་མ་བཟོས་ནས་ཉྱིན་མ་ཁ་ོ ས་རསེ་སུ་དབུས་ནས་གཅྱིག་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔ་ེམཚནོ་ཚུལ་དུ་འགྲ་ོ
ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་དཔེ་བལྟ་ས་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག་སྟེ་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། བ་
ཕྱུགས་ཁང་གསར་འཛུགས་བྱས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུགཤགསར་འཛུགས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒས་གས་ོཁང་ལ་
ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་བ་ཕྱུགས་རྩ་མེད་བཟོ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་གང་ལ་ཐུག་པ་རེད་དམ། དེའྱི་ནང་བཀོད་པ་བཞྱིན་རྒས་
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འཁོགས་ཚོར་བཅུད་དང་ལྡན་པ་སོད་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོཡོད་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་ཚོས་འདོད་པ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་ད་ེམེད་པ་བཟོས་ནས་
བ་ཕྱུགས་སུམ་ཅུ་ཞྱིག་འཚ་ོས་དང་ལས་བསྡམོས་བཀདོ་ས་ལྟ་བུ་འཛུགས་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ག་བར་ཆགས་པ་རདེ་དམ། 
དེར་ལན་ཁ་གསལ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད། གཉྱིས་པ། གསར་འབྱོར་སྡོད་ཁང་དང་མཚོན་པའྱི་ཐོག་ནས་རེད། གསར་འབྱོར་ཚོའྱི་
སྡོད་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་ོ ག་ལྷན་རྒྱས་རེད། དམྱིགས་བསལ་ནང་སྱིད་ངོས་ནས་སོ་སོའ་ིཁབ་
ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་དཀའ་ལས་ཡག་པ་ོབརྒྱབ་སོང་། དགུང་ཀེག་རེས་སུ་སེལ་ཀོབ་ལ་གསར་འབྱོར་སྡོད་ཁང་གྲངས་
བརྒྱད་བཅུ་ཞྱིག་ལེགས་སྒྲུབ་ཟྱིན་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེད་ེབཞྱིན་གྱི་མོན་གྷ་ོགསར་འབྱོར་ཚ་ོ
ཡྱིན་ནའང་ངས་དྲན་པར་ལོ་ལྔ་ཙམ་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་རེད། ལོ་གསུམ་གྱི་སོན་ལ་ལགས་རྱི་བསྐོར་ཚར་བ་རེད། ད་ེཕལ་ཆེར་ང་ཚ་ོ
བོད་ཀྱི་ལུང་པ་ལྟར་བྱས་ན་སང་ཁ་ལ་འབྱི་གཡག་བཀག་ས་ནང་བཞྱིན་ལགས་རྱི་བསྐོར་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། ཕགོས་གཅྱིག་
ནས་དཔལ་འབྱོར་མཁ་ོསྒྲུབ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་རྣམ་པ་ཚོས་ད་ེརྱིགས་སྐོར་ལ་ཕག་ལས་ག་འདྲ་གནང་གྱི་
ཡོད་དམ་བསམས་ནས་ས་ོས་ོལ་སམེས་འཚབ་ཅྱིག་འདུགཤསེམས་འཚབ་བྱ་རྒྱུ་གསར་འབྱརོ་བ་སནོ་མ་ཡོད་པ་ཚ་ོལ་ོར་ེནས་ཕྱི་
ལ་ཐོན་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་བརྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་བསྡད། ཁངོ་ཚ་ོལ་ོར་ེནས་ཐོན། ཁང་པ་བརྒྱབས་ཚར་དུས་མྱི་སྡོད་
མཁན་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤོ ྱིག་ཡོང་གྱི་འདུགཤཉ་ེཆར་ནོར་བུ་གྱིང་ཁ་གསར་འབྱོར་བ་ཚོས་བཀའ་ོ ག་ལ་སན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་
ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུགཤསྱི་འཐུས་མྱི་ར་ེང་ོར་ེསར་བཅར་ནས་གསར་འབྱོར་སྡོད་ཁང་སྐོར་ལ་ཁོང་ཚ་ོདུད་ཚང་བརྒྱ་ཙམ་ཞྱིག་
ཡོད། ད་ེཚ་ོསྐརོ་ལ་བཀའ་ོ ག་ལ་ཕུལ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དའེྱི་སྐོར་ལ་ཞུ་རགོས་གནང་ཞསེ་གསུངས་ཀྱི་འདུགཤརྩ་བའྱི་བཀའ་ོ ག་གྱི་
དེའྱི་ཐད་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་ཀྱི་རེད། སོ་སོ་ལྟ་བུ་གཅྱིག་གྱི་ངོས་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ནོར་བུ་གྱིང་ཁ་གནད་འགག་ཅྱིག་
ཚརོ་གྱི་འདུགཤགང་ཡྱིན་ཟེར་ན་བཀའ་ོ ག་གྱིས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ལས་གཞྱི་སལེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ནོར་བུ་གྱིང་ཁ་ལས་ཀ་བྱདེ་ས་
ནང་ལ་ས་ོསོའ་ིསོབ་སོང་ལ་དཔག་པའྱི་ལྟ་ོགོས་འཚོལ་ས་ཡོད་པ། བོད་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོདཔ་ེསྟོན་སོབ་གྲྭ་གཙོས་པའྱི་ཉ་ེའཁོར་ལ་སོབ་
གྲྭ་གཏོང་ས་ཡོད་པ། ཁོར་ཡུག་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ངས་དགོས་མཁ་ོཆེན་པ་ོ
གཅྱིག་ག་ར་ེམཐོང་གྱི་འདུག་ཟེར་ན། ཉ་ེབའྱི་ཆར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་བྱས་ནས་ར་རམ་ས་ལ་བསེབས་ཡོད་པ་རེད། ར་རམ་ས་
ལར་མཛད་སོ་ཆེན་པ་ོཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལོ་ལྔ་དང་བཅུ་ལ་ག་ར་ེབྱེད་ཡོང་བསམ་པ་ཞྱིག་དང་། བོད་ཁྱིམ་
སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚོ་མྱི་ལག་བསྡུ་བའྱི་ཚུལ་དུ་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་མེད་པ་ཆགས་འགྲོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་
འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་གལ་སྱིད་ནརོ་བུ་གྱིང་ཁའྱི་བཟ་ོགྲྭ་ནང་ས་ོསོའ་ིོ ེས་ཡོན་དང་ལག་ོ ེས་ལ་དཔག་པའྱི་ལྟ་ོགོས་
འཚལོ་ས་ནྱི་འདུགཤསོབ་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོའགྲ་ོས་ཡོད་པ་དང་། སོང་ཙང་དརེ་གཞུང་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་
བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན། ར་རམ་ས་ལར་མཛད་ས་ོཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་དང་མ་འོངས་པར་གང་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་གཏོང་
ཆོག་ཆོག་དང་། རྩ་བའྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་ཆ་ཚང་གཟྱིགས་ཡོད་ཀྱི་རེད། ང་ཚོས་མཛད་ས་ོཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་མར་སྡོད་
མཁན་དང་འོག་ལ་མྱི་མང་དཀྱུས་མ་གཉྱིས་བྱས་ན་སྐབས་ར་ེགྲངས་ཚད་གཅྱིག་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག མདུན་དུ་སྡོད་མཁན་མང་ཆེ་བ་
སོབ་ཕྲུག་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་རྱིམ་པ་ཡོད་པ་ནང་
བཞྱིན་ནརོ་བུ་གྱིང་ཁ་ལ་གཞྱིས་ཆགས་གསར་པ་གཅྱིག་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ར་རམ་ས་ལ་ཁ་འཐརོ་སྡོད་མཁན་དང་ནོར་བུ་གྱིང་
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ཁ་ཆ་ཚང་བསྡོམས་པ་ཡྱིན་ན་གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་ཅྱིག་དང་དཔ་ེསྟོན་སོབ་གྲྭ་སྟོང་པ་མ་ཆགས་པར་ང་ཚོར་དགོས་པ་ཆེན་པ་ོ
ཡོད་ས་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞསེ་ར་ེབསྐུལ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབོསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབོསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོཤནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༡ ས་
ལོའ་ིལས་བསྡམོས་ཀྱི་མ་འོངས་བྱདེ་འཆར་དནོ་ཚན་ཤ༤ཤཔའྱི་ནང་གསསེ་ཤ༡ཤཀ་པ་ཤ༢ཤལྷ་ོཕགོས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གཉྱིས་ནང་
བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ཤ༨༠ཤཐམ་པའྱི་སྡོད་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་མཇུག་སྱིལ་ཟྱིན་པས། རྱིང་མྱིན་སྡོད་
ཁང་བགོ་འགྲེམས་ཞུ་རྒྱུ་ཟེར་བ་ད་ེདང་འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུར།ཤསྱིར་བཏང་བཀའ་ོ ག་གྱིས་ངོས་ནས་བར་སྐབས་ནས་བོད་ནས་
ཕྱིས་སུ་ཕེབས་མཁན་ལ་མཐུན་རེན་མང་པ་ོསར་བ་དང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ད་ལོའ་ིསོན་རྩྱིས་ནང་ལ་འཆར་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་
བསྱིག་བཞག་པ་འདྱི་ང་ཚོ་ཚང་མས་ོ ེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤད་ལྟ་འདྱི་ནས་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་འདས་པའྱི་ལོ་གཉྱིས་སོན་ལ་སེལ་
ཀོབ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན།ཤཉེ་ཆར་སེལ་ཀོབ་ལ་ཕྱིན་པ་རེད།ཤད་ེདུས་འདས་པའྱི་ལོ་གཉྱིས་སོན་ལ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཁང་པ་
བརྒྱབ་སའྱི་ས་ཆའྱི་གནས་བབ་དང་སྐབས་དརེ་འདམ་རྫབོ་དང་།ཤད་ེཚརོ་བསྟུན་ནས་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ཞུ་སྟངས་ད་ེཆ་ཚང་གཅྱིག་ནང་
སྱིད་བཀའ་བོན་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤད་ེདུས་ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་ཕལ་ཆེར་མ་གྱིར་ཁང་པ་ད་ེབརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མྱི་སྡོད་
བཟ་ོམེད་པ་དང་། ཧ་ལས་པའྱི་འདམ་རྫོབ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་གསུང་གྱི་འདུགཤཉ་ེཆར་ཁང་པ་བརྒྱབ་ཚར་རེས་གང་ལ་གང་
འཚམ་ཞྱིག་ལ་བགོ་འགྲེམས་གནང་ཚར་འདུགཤབགོ་འགྲེམས་གནང་ཚར་དུས་ཁམས་དྭངས་མ་ཡག་པ་ོཞྱིག་རེད་འདུགཤཡྱིན་
ནའང་ཆ་སོམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་མྱི་འདུག་སྟེ།ཤད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབོ་འདྱི་ང་ཚོ་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ད་ེཚོ་
དང་པ་ོབཞུགས་ས་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་དུས། བཞུགས་ཁང་འདྱི་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།ཤབརྒྱབས་ཚར་
བའྱི་མཇུག་ལ་ད་ེནས་ཕ་གྱིར་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་ཡོད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་ལས་འགལ་ནས་
མྱི་ཚང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཟུར་ལ་ཁང་ཆུང་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་བརྒྱབས་ཚར་འདུགཤད་ེཚོར་བལྟས་ན་མྱི་ཚང་འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་མ་
རེད།ཤམྱི་ཚང་ད་ེཚོར་ཕལ་ཆེར་ཁང་པ་མ་བརྒྱབ་ནའང་ཁོང་ཚོས་བརྒྱབ་རྩྱིས་ཡོད་ས་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་གནང་འདུགཤད་ེཡྱིན་
དུས་ད་ེདག་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུགཤམ་འོངས་པར་མྱི་ར་ེབཟུང་ཞྱིག་གྱིས་བྱེད་སྟངས་ལས་སྟངས་ལ་བརེན་
ནས་སྱི་ཡོངས་ལ་འགོག་རེན་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་འདུགཤང་ཚོ་འགྲོ་དུས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་འདྱི་མ་
བོྱིག་རོགས་གསུངས་སོང་།ཤད་ེབོྱིག་ཡོད་མེད་མྱི་ོ ེས། མདོར་བསྡུས་ན་བོྱིག་ས་མ་རེད། ནང་དེ་ཚོ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་
སྟངས་ལ་བལྟས་ན། ང་ཚོས་ལས་ོ ག་ལས་རྫྱིག་པ་མང་པ་ོབཏང་ཚར་འདུགཤམང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ད་ེའདྲ་གནང་འདུགཤད་ེདུས་སོ་
སོའ་ིཚརོ་བ་ནང་ལ་ཡ་མཚན་པ་ོཞྱིག་ཚརོ་བྱུང་།ཤཁ་ོ ས་ོ ྱིག་གྱིས་ད་ེའདྲ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚསོ་ག་འདྲ་ཞྱིག་བྱས་ནས་དངསོ་
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གནས་སྐད་བརྒྱབ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཁ་ོརང་ཚོས་ཁང་པ་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེཡྱིན་ན་ཕ་གྱིར་ཁང་ག་གཏོང་བཞག་ན་འགྲ་ོས་མ་རེད་
བསམ་བསམ་ཞྱིག་ཚོར་བྱུང་།ཤདེ་ནས་གཉྱིས་པ་དེ་ོ ོག་གྲངས་ལྔ་པ་ནང་ལ་ད་ལྟ་ཨོ་རྱི་ས་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་སྐོར་ལ་ཅྱིག་
གསུངས་འདུགཤངས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཨ་ོརྱི་ས་ཕུན་ཚགོས་གྱིང་ལ་ཉྱིན་མ་འགའ་ོ ས་སནོ་ནས་དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་འདུག་ཟརེ་
ནས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་འདོན་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ེཞྱིབ་ཕྲ་འགྲོ་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ནས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་
བནོ་དང་འབལེ་ཡདོ་ཀྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སྟངས་ལའང་ངསོ་འཛིན་གནང་ཡདོ་དམ་མེད།ཤད་ེནང་བཞྱིན་
ཕ་གྱིར་གཞྱིས་ཆགས་ད་ེཚོས་ང་ཚོའྱི་ས་ཞྱིང་དང་གནས་སྟངས་འདྱི་ཚོར་སོན་མ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཡོད་ས་རེད།ཤའདྱི་འདྲ་
བྱས་ནས་ཡུལ་མྱི་རང་གྱིས་ང་ཚོར་འགོག་རེན་མང་པ་ོབཟོས། ང་ཚ་ོཙམ་མ་རེད་གནད་ཡོད་ཀྱི་མྱི་སྣ་ད་ེཚོར་ང་ཚོར་ཆགས་རྒྱུ་
ད་ེཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༤ཤལོར་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།ཤཡྱིན་
ནའང་མྱི་མང་ད་ེཚསོ་འབལེ་ཡདོ་འག་ོའཁྱིད་ད་ེཚརོ་ང་ོརྒལོ་བརྒྱབས་ཏ་ེཡོང་དུས། ད་ེནས་ས་གནས་ས་ཐགོ་གྱི་མྱི་རང་ཡྱིན་དུས། 
དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོའཕྲད་བསྡད་ཀྱི་འདུགཤད་ེཡྱིན་དུས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་གནས་སྟངས་འདྱི་ཞྱི་འཇམ་དུ་འགྲ་ོརྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཡདོ་པ་རདེ་དམ།ཤ
མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཛ་དྲག་རང་ལ་ངསོ་འཛིན་བྱས་ནས་ཐབས་ོ ེས་ཡོད་དགུ་རྩལ་སྤྲུགས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤད་ེ
ནས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༩ཤཔ་ནང་ལ་ས་ོནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་མཉམ་འབེལ་གྱི་ཐད་ཀའྱི་འཛནི་སྐྱོང་འོག་ཡོད་པའྱི་འཕྲུལ་རྨོས་སྡ་ེ
ཚན་ཉམས་རྒུད་ཕྱིན་ཡོད་པ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་སྐོར་གྱི་བགྲོ་གེང་ཚོགས་འདུ་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་མོན་གྷ་ོའདོད་གྱིང་གཞྱིས་
ཆགས་སུ་འཚོགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།ཤཚོགས་འདུའྱི་ནང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དནོ་ཇྱི་སེལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་
ཞུ་མུས་ཡྱིན་གསུངས་འདུགཤམཉམ་འབེལ་གྱིས་འཕྲུལ་རྨོས་སྡ་ེཚན་ཁག་ད་ེཚ་ོཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ད་ེཚའོྱི་
སྐོར་ལོ་ཤ༡༠ཤསོན་ནས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེནས་མཉམ་འབེལ་ད་ེཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་གཅྱིག་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རེ་བ་ཞྱིག་ཡོད།ཤཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གོ་ཚོད་དང་གནས་
སྟངས་འགའ་ོ ས་ོ ྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟེར་ན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བར་སྐབས་ནས་བཟུང་སྟེ་ས་ོནམ་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འཕྲུལ་རྨོས་ཀྱི་ཆ་རནེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ད་ེཚ་ོཐད་ཀར་གཏངོ་དུས་མཉམ་འབེལ་གྱི་འཕྲུལ་རྨོས་ད་ེ
ཚོས་ཕ་གྱིར་ཞྱིང་ཁར་རྨོས་བྱེད་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་ད་ེཚ་ོབེད་སོད་ཧ་ཅང་མེད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་བ་ོདང་ལྷག་འགྲོ་ཡྱི་ཡོད་པ་འདྲ་བོ་ཡོང་
གྱི་འདུགཤད་ེཡྱིན་དུས་དངོས་གནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག དཔེར་ན། ལྷ་ོཕོགས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན།ཤམཉམ་
འབེལ་འདྱི་ཧ་ལས་པའྱི་ནུས་པ་ཆེན་པོ་དང་། གཞྱིས་ཆགས་ཡར་རྒྱས་ཡོང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་དང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་
མངའ་སྡ་ེདང་འབལེ་བའྱི་འཛུགས་སྐྲུན་གསར་པ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་མཉམ་འབེལ་གྱི་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོ
ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས།ཤནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་མཉམ་འབལེ་
གྱི་བརྒྱུད་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཆ་ེབ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མེད་འགྲ་ོབསམ་པ་ཞྱིག་ཚོར་སོང་།ཤད་ེནས་མཐའ་མ་དེར་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སན་ཐ་ོདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ོ ོག་གྲངས་ཤ༧ཤཔ་ནང་ལ་སྱིམ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གྱིང་དང་དེའྱི་མཇུག་
ལ་ཚེ་རྱིང་དོན་ལྡན་གྱིང་གཉྱིས་ལས་འཕྲོས་ནས་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ལག་ལེན་བསྟར་སྟངས་སྐོར་ལ་ཆད་པ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བརྒྱབ་
འདུགཤཆད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་བརྒྱབ་པ་དང་། དེས་མྱི་ཚད་ཚ་ེརྱིང་དོན་ལྡན་གྱིང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ཤོ ེས་བསྡད་པ་ད་ེརེད། 
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ཆད་པ་བརྒྱག་རྒྱུ་འདྱི་མ་གྱིར་ལམ་ཁ་བཟསོ་པ་དང་ད་ེའདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད་ེགཞྱིས་
ཆགས་ཆ་ེོ ོས་ལུགས་ཟུང་བསམ་གྲུབ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་རང་
གྱི་མྱི་མ་ཡྱིན་མཁན་གྱིས་ས་ཆ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་ཉོས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་འགན་གང་ཡང་འཁུར་མྱི་དགོས་མཁན་ཧ་
ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུགཤགཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཁུངས་རདེ་དམ་ཟརེ་དུས་མྱིན། ས་ཆ་ད་ེཚ་ོཉསོ་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། སད་
ཡོད་ནའང་འདྲ་གནས་སྟངས་ཤོ ྱིག་འདུགཤད་ེནས་འགོ་བཙུགས་ཏ་ེད་ལྟ་བར་དུ་ནང་སྱིད་དབུས་ས་གཉྱིས་ཀའྱི་དངོས་གནས་ཀྱི་
སྱིམ་ལ་དང་ཚ་ེརྱིང་དོན་ལྡན་གྱིང་ནང་བཞྱིན་ལག་ལེན་བསྟར་མ་ཐུབ་པ་རེད་དམ།ཤཡང་ན་མ་ཕོད་པ་རེད།ཤག་ར་ེབྱས་ནས་ལྷག་
སོང་བ་རེད།ཤབསྟར་ན་དང་པ་ོནོར་འཁྲུལ་གང་ནས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་ད་ེནས་འག་ོའཛུགས་དགོས་ཀྱི་རེད།ཤབར་
མཚམས་ནས་ལག་པ་ཕྲན་བུ་འཇུས་པ་ར་ེབཟུང་གོ་རྒྱུ་འདུག་མ་གཏོགས།ཤགནས་སྟངས་ད་ེསོན་མ་ནས་ལྷག་བསྡད་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་དུས།ཤའདྱི་ལ་ལག་པ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འཆང་གནང་གྱི་མྱི་འདུགཤའདྱི་ག་ར་ེབྱས་ནས་མ་བྱུང་བ་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།ཤ
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གོང་གྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་ཕལ་ཆེར་མནོ་གྷ་ོལ་ད་ེས་ཕྱུགས་གས་ོཁང་ཡོད་པ་ད་ེབར་ལམ་ས་ོ
བརྒྱབ་པ་རེད། ད་ཆ་མོན་གྷ་ོནང་ལ་ཕྱུགས་གསོ་ཁང་བཙུགས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་གཞོན་སྐྱེས་མྱིག་དཔེ་ལྟ་ཐུབ་པ་དང་རྒས་
འཁགོས་ཀྱི་ཆདེ་དུ་ཟས་བཅུད་ལྡན་པའྱི་འ་ོམ་སོད་ཐུབ་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་ཅེས་གསལ་འདུགཤསོང་ཙང་གལ་སྱིད་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ན་ཐོག་མར་ཕྱུགས་གས་ོཁང་ཡོད་པ་ད་ེས་ོརྒྱག་དགོས་དོན་གང་རེད་ཅེས་པ་ད་ེརེད་འདུགཤཐོག་མར་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེརང་
འཛནི་པ་རདེ། རྒས་གས་ོཁང་རང་གྱི་ཆདེ་དུ་ཕྱུགས་གས་ོཁང་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ནས་འ་ོམ་ཐནོ་འབབ་གང་བྱུང་བ་ད་ེརྒས་
གས་ོཁང་རང་གྱི་ཆེད་དུ་བེད་སོད་བྱ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཟུང་ནས་བ་ཕྱུགས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཉོས་ཏ་ེལས་འཆར་བསྱིགས་
པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གཏོང་ཡོང་གཉྱིས་ཁ་མྱི་འདུམ་པར་འགྱུར་ནས་མཐའ་མར་མགོ་ལས་རྨ་ཆེ་བ་བཟོས་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས། དེར་འགྱུར་བཅོས་ོ ྱིག་བཏང་ན་མ་གཏགོས་འགྲྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་
བྱུང་བ་རེད། བཀའ་བསྡུར་གནང་བའྱི་མཐའ་མ་ལ་འདྱི་སོ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་ལོགས་ལ་མདོག་ཉེས་པ་ོཡོད་པ་རེད། སོ་མ་
བརྒྱབས་ནས་བ་ཕྱུགས་རྙྱིང་པ་རྱིགས་ད་ེཚོ་བ་གསོ་རྦ་བའྱི་ནང་ལ་གཏང་རྒྱུ་དང་། གསར་པ་ཉོས་ནས་ཚགས་ཚུད་བཟ་ོརྒྱུའྱི་
འགན་འདྱི་ས་ོནམ་སོབ་སྟནོ་པ་རང་གྱིས་ཁེར་ནས་རྒྱུན་སྐྱངོ་བྱས་ན་གང་འདྲ་འདུག་ཅསེ་འདྱི་ཐག་གཅདོ་བྱས་པ་གཞྱིར་བཟུང་བ་
ཕྱུགས་འ་ོམ་མེད་པ་རྱིགས་དེ་དག་ཟུར་དུ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་སའྱི་ནང་དུ་ཕར་གཏང་རྒྱུ་དང་གསར་པ་ཉོས་པ་རྣམས་ཐད་ཀར་སོ་
ནམ་སོབ་སྟོན་པས་འཛནི་སྐྱོང་བྱས་ནས་ད་ལྟ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཕན་ཐོགས་བྱུང་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་
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མཚན་ལ་བརེན་ནས་མོན་གྷོ་གཞྱིས་ཆགས་ཙམ་མ་རེད། དཔེར་ན། ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་ཕྱུགས་གསོ་ཁང་
བཙུགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་དེང་སང་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་གྲངས་འབོར་ད་ེམང་དུ་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ང་ཚོས་འཛུགས་
དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་ཆ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། འདེབས་ལས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་
འདྲའྱི་ནང་ལ་བ་ཕྱུགས་ཀྱི་གཟན་རྩའྱི་རྱིགས་འདེབས་སྐྱོང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ས་ོསོའ་ིའཕྲོད་བསྟེན་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཆ་ནས་ཕན་ཐོགས་
ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ད་ེཚ་ོགང་མང་མང་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་འབད་བརྩོན་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་གསར་འབྱརོ་གྱི་སྡོད་ཁང་རེད། ཕ་གྱིར་མོན་གྷ་ོལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན་ཕལ་ཆེར་ས་ཉོས་ནས་ལགས་རྱི་བརྒྱབ་སྟ་ེལ་ོ
ལྔ་ཙམ་ཕྱིན་པ་རེད། ད་ལྟ་གང་ཡང་མེད་པ་ཡྱིན་དུས་སེམས་འཚབ་ཆེན་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག་གསུངས་པ་ད་ེཏན་ཏན་ཐུགས་ཁག་
ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། ང་རང་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་བསམ་པ་གཞྱིར་བཟུང་བསམ་སའྱི་ས་ཆ་དེའྱི་སང་ལ་འཕྲལ་དུ་གོམ་པ་སོས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་
དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཕྲད་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་གང་ལྟར་བཀའ་ོ ག་སྐབས་ ༡༤ དང་ ༡༥ གཉྱིས་ཀྱི་
དགོངས་པ་བཞེས་ཕོགས་ད་ེགང་རེད་ཟེར་ན། བོད་ནས་ཚུར་འབྱོར་མཁན་གྱི་བོད་རྱིགས་སྡོད་ཁང་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་དངོས་
གནས་འཕྲད་མཁན་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ལ་མག་ོའཛུལ་ས་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་ཏན་ཏན་དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་བ་
ད་ེགཞྱི་རྩའྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེརདེ། འདྱི་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་ས་གནས་ནས་ས་ཆ་ཞྱིག་ཡར་ཕུལ་བ་གང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚརོ་བྱདེ་
ཐབས་ཧ་ཅང་གྱི་བད་ེཔ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། མོན་གྷ་ོལ་ཆ་བཞག་ན་ཞྱིང་པ་ས་ོསོས་ས་ཨ་ེཀར་དགུ་ཙམ་ཞྱིག་ནང་སྱིད་
ལ་ཡར་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ས་ཆ་ཨ་ེཀར་བཞྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཟུར་བཅད་བྱས་ནས་ལགས་རྱི་བསྐོར་ཏ་ེདེའྱི་ཐགོ་ལ་ཐོག་
མར་ཐ་ོལེན་པའྱི་སྐབས་ལ་ཁྱིམ་ཚང་དྲུག་ཅུ་ར་ེགྲངས་ོ ྱིག་ཡོད་པ་རེད། གསར་འབྱརོ་དངསོ་གནས་ཡོད་པ་ད་ེལས་མང་བ་ཡདོ་
ཀྱི་རེད་ད་ེཆ་རེན་མང་པ་ོཞྱིག་ཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ཆ་རེན་ཚང་བསྡད་ཡོད་པ། སྡོད་ཁང་གསར་སྐྲུན་བྱེད་དགོས་པ་ད་ེཁྱིམ་
ཚང་དྲུག་ཅུ་ར་ེགྲངས་ོ ྱིག་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ཨར་པ་ོའདྱི་ད་ལོ་རང་ལ་ཚར་གྱི་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་གྲོས་ཚོགས་ཚར་
བའྱི་རེས་ལ་ང་ཚོས་ལས་ཀ་འདྱི་འག་ོའཛུགས་རྒྱུར་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཁྱིམ་ཚང་ག་ཚདོ་ཡོད་མེད་ལྟ་སྐབས་
ཕལ་ཆེར་ཁྱིམ་ཚང་ ༣༠།༤༠ ཙམ་མ་གཏོགས་ལྷག་ཡོད་པ་མ་རེད། སོང་ཙང་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་རེད། སེལ་ཀོབ་ཀྱི་
གནས་སྟངས་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཐོག་མར་ཁང་པ་ད་ེཁྱིམ་ཚང་ ༨༠ ཐམ་པའྱི་ཆེད་དུ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། དངོས་སུ་བགོ་འགྲེམས་
བྱེད་སྐབས་ཁྱིམ་ཚང་ ༥༡ མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོས་ཁོང་ཚོའྱི་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་ཐབས་ོ ེས་
བཏང་ནས་དཀའ་ལས་ོ ྱིག་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། མཐའ་མའྱི་བག་ོའགྲེམས་བྱེད་མཚམས་ལ་བསེབས་ཡོང་དུས་མྱི་གནས་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། རྱིགས་གཅྱིག་ད་ལྟ་གོང་དུ་བཀའ་གནང་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཁང་པ་བག་ོའགྲེམས་བྱས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་གནས་
སྟངས་གང་ཆགས་མྱིན་གང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུགཤསོང་ཙང་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ཀྱི་འགན་ཆ་ཚང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སང་ལ་
སྤུངས་མ་བཞག་པར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། སྱི་པའྱི་ཐགོ་ནས་འགན་
བཞེས་ནས་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ནུས་པ་འདོན་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུགཤ
ནརོ་གྱིང་ཁུལ་ལ་གསར་འབྱརོ་བ་ཁག་ཅྱིག་བར་ལམ་ནང་སྱིད་ལ་བཅར་ཡདོ་པ་རདེ། བཀའ་ོ ག་ལའང་བཅར་ཡདོ་པ་རདེ། འདྱི་
ད་ེརྱིང་ཐེངས་དང་པ་ོགང་ཡང་མ་རེད། ཐེངས་ས་ཕྱིར་བཅར་ཡོད་པ་རེད། ནོར་བུ་གྱིང་ཁར་ཡོད་མཁན་རྣམས་ལ་སྡོད་ས་ཞྱིག་
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ཡོད་པ་རདེ། ཕྲུ་གུ་སབོ་གྲྭ་ལ་གཏོང་ས་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ལས་ཀ་བྱདེ་ས་ཡདོ་པ་རདེ། འཚ་ོབ་བསྐྱལ་ས་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཐགོ་ལ་ང་ཚོས་གཞྱིས་ཆགས་སྐྲུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཐད་དགོངས་པ་བཞསེ་དགོས་པ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུགཤད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་བསམ་
བའོ་ིནང་ལ་འཚ་ོབ་བསྐྱལ་ས་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་ཡོད་ནའང་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་སྡོད་ས་མེད་པར་ཁང་ག་སད་ནས་ཟླ་བ་ར་ེརེའྱི་མཚམས་ལ་
ཁང་བདག་གྱིས་ཁང་ག་སར་ཏ་ེདཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་ཁང་པ་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ལ་ཡང་ཡང་ས་ོབཞུད་བྱེད་དགོས་པའྱི་དཀའ་
ངལ་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོའཕྲད་མཁན་དངསོ་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་བསྡད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་དོན་
ལ་ད་ལྟ་ང་ལ་བསྡད་ས་ཡོད་ཅེས་བ་ོབད་ེཔོའ་ིངང་ནས་བཞུགས་ས་ཞྱིག་སྐྲུན་ཐུབ་ན་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་དཀའ་ངལ་
ཅན་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་ཏ་ེཐབས་ོ ེས་དང་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུགཤ
ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ལྷ་ོགཞྱིས་ཁག་ནང་ལ་སྡོད་ཁང་གོ་སྱིག་བྱ་རྒྱུའྱི་སྐོར་རེད་འདུགཤད་གྱིན་གོང་དུ་
ཞུས་པ་བཞྱིན་རདེ། ང་ཚསོ་ཁང་པ་བག་ོའགྲེམས་མ་བྱས་གོང་ལ་ཆ་རནེ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། ཆ་རནེ་ད་ེ
དག་ལ་བརྩྱི་བཀུར་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ས་ཡྱིག་བརྒྱབ་སྟ་ེཁས་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་འགན་ལེན་བྱེད་ཡོང་དུས་ང་ཚོའྱི་
ངོས་ནས་བཙོན་ཁང་ནང་དུ་བླུག་རྒྱུ་དང་རྒྱུག་པ་གཞུ་བ། ཉེན་རོག་པར་རྩྱིས་སོད་རྒྱུ་ཟེར་བ་ད་ེཚ་ོབྱ་རྒྱུའྱི་གནས་བབས་ོ ྱིག་
ཏག་ཏག་བསྡད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུགཤད་ེའདྲའྱི་གནས་ཚུལ་ཏན་ཏན་མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུགཤམ་གྱིར་ད་ལྟ་བར་དུ་གང་བརྒྱབ་བཞག་
པའྱི་ལས་ོ ག དཔེར་ན། སྱིར་ནས་མཚནོ་པའྱི་སལེ་ཀབོ་ལ་བརྒྱབ་ཡོད་པའྱི་ཁང་པའྱི་ཚད་གཞྱི་འདྱི་ང་ཚའོྱི་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས་ཀྱི་བཞུགས་སའྱི་ཁང་པའྱི་ཆ་རེན་ལས་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་རེད། དངོས་འབེལ་བྱས་པ་
ཡྱིན་ན་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ད་ེགཅྱིག་ནས་རྱིན་པ་འབུལ་དགོས་ཡོད་པ་མ་རདེ། གཉྱིས་ནས་ཆ་རེན་ད་ེཚ་ོདངསོ་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་
བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་ལ་ོམང་པ་ོཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་དྲུང་གཞོན་དང་དྲུང་གཞོན་ལས་རགོས་ཀྱི་ཁང་
པའྱི་རྒྱ་ཁོན་ལས་ཆེ་བ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་ Pradhan Mantri Awas Yojna ཟེར་བ་དེ་ཚོའྱི་ཁང་པ་
འཛུགས་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཞུགས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ེཕན་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་རག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ཁང་པའྱི་ཚད་གཞྱི་ནྱི་ཕྱི་ཀྲྱི་
གྲུ་བཞྱི་མ་ ༣༠༠ ཙམ་ལས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕྱི་ཀྲྱི་གྲུ་བཞྱི་མ་ ༣༠༠ ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་མྱི་གཅྱིག་བཞུགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་ཕལ་
ཆེར་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོམེད་འགྲོ། གང་ལྟར་འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་
སེལ་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་མཐུན་རེན་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་ཨ་ོརྱི་ས་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཉ་ེཆར་ང་ཕ་
གྱིར་བསེབས་པ་རེད། སེབས་པའྱི་ཉྱིན་མ་ོདརེ་ས་གནས་ཀྱི་ Tehsildar དང་ལྷན་དུ་ས་ཐ་ོལག་འཛནི་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཆདེ་ལས་བྱེད་
གཅྱིག་ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་བཞག་ནས་འབལེ་ཡོད་ Tehsildar ལས་བྱེད་མ་ོརང་དགོང་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༥།༦ ཙམ་ལ་ཡར་
ཡོང་ནས་ཆུ་ཚོད་ ༨།༩ བར་དུ་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་བསྡད་ནས་མཉམ་རུབ་བྱས་ཏ་ེཧ་ལས་པའྱི་ལས་ཀར་གྲུབ་འབས་ཡག་པ་ོཐནོ་
བསྡད་འདུགཤང་ཕ་གྱི་ནས་ཐོན་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་ཕ་གྱིར་བོད་མྱི་ཚོས་ཞྱིང་ཁ་བཏབ་ན་འགྲྱིག་གྱི་མེད་ཟེར་
ནས་ང་ོརྒོལ་བྱེད་མཁན་དམར་ོ ོག་ཚོགས་པའྱི་ཤོ ོག་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཁུངས་ཨ་མ་ད་ེཕལ་ཆེར་ལྡྱི་ལྱི་ལ་འདུགཤད་ེ
ཚསོ་བོད་མྱི་ལ་ས་ཐ་ོལག་འཛནི་སོད་རྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་སེལ་ན་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འགྲྱིག་གྱི་མེད། ང་ཚོས་ང་ོརྒོལ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟརེ་བ་
ད་ེའདྲ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་དུ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བསེབས་འདུགཤགནས་ཚུལ་ད་ེཐོས་མ་ཐག་འཕྲལ་དུ་གནས་ཚུལ་ད་ེཚ་ོས་



79 
 

གནས་འག་ོའཛནི་ལ་མར་བཏང་ནས་ཕ་གྱིའྱི་ས་གནས་ཀྱི་དཔནོ་རྱིགས་ཁག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཏ་ེད་ེཚའོྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་
ལ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་འོས་གསང་བྱེད་ོ ོག་ཅེས་བཀོད་མངགས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ 
Tehsildar ལས་ཁུངས་དང་ཕ་གྱིའྱི་འབལེ་ཡོད་ཆ་ཚང་སར་འགྲ་ོདུས། དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་མ་རདེ། 
འདྱི་དབུས་གཞུང་རང་གྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་གྱི་འོག་ལ་འགྲ་ོརྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཡུལ་མྱི་ར་ེཟུང་གྱིས་སྐད་བརྒྱབས་པ་
ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཡོང་གྱི་མ་རེད། ཁོང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་ལས་གཞྱི་འདྱི་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་བཀའ་གནང་
འདུགཤཉྱི་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་རྱིང་ལ་ཚགས་པར་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ཟང་ངྱི་ཟྱིང་ངྱི་བྱུང་བ་ཙམ་མ་གཏོགས་ས་གནས་རང་ལ་དངོས་སུ་
ཟྱིང་འཁྲུག་ལངས་པ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དམྱིགས་བསལ་བྱུང་མྱི་འདུག་སྟེ། བྱུང་མྱིན་ལ་མ་བལྟོས་པར་ས་གནས་
འག་ོའཛནི་ནས་ད་ེཚ་ོསན་སེང་ཞུ་དགསོ་རྒྱུའྱི་ལམ་སྟོན་ཆ་ཚང་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་སོ་ནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་འཕྲུལ་རྨོས་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་བར་ལམ་ང་ཚོས་ས་ཁུལ་སོ་སོར་འཕྲུལ་
རྨསོ་སྡ་ེཚན་ཡོད་པ་རྣམས་བསྐོངས་ཏ་ེ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེཡྱི་བཀའ་སོབ་ས་ཕྱི་ཕབེས་པ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་གཞྱི་གཞྱིར་
བཟུང་ནས་ལྷ་ོཕོགས་ལ་ཚོགས་འདུ་ཉྱིན་མ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་
དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁད་ལས་པ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་སོན་མའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཆགས་བསྡད་
ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་གང་བྱས་ན་ཡག་གྱི་རེད་ཅེས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཔྱད་པ་བྱས་ནས་སན་ཐ་ོགནང་རོགས་གནང་ཞུས་
ཡོད་པ་རེད། སན་ཐ་ོགནང་བའྱི་ནང་ལ་རྒྱུན་གཏན་གྱི་ལས་ཀ་རྒྱ་ཆེ་ཙམ་སེལ་ནས་ནུས་པ་སྟོན་དགོས་ཀྱི་འདུགཤདེའྱི་ཆེད་སོན་
འགྲོའ་ིསོང་བརར་སོད་ཐུབ་ན་ཞེས་སན་ཐ་ོནང་གཙ་ོབ་ོའདྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་མཉམ་འབེལ་ས་ོསོའ་ིནང་ལ་སོང་
བརར་སད་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་མཐོང་མཆན་ཞུས་ནས་བོས་འགྲོ་མཁན་ད་ེའདྲ་མ་ཡྱིན་པར་གཙ་ོབོ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་
ཆདེ་དུ་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ནས་སྡོད་དགསོ་བསམ་མཁན་གྱི་གཞནོ་སྐྱེས་ད་ེའདྲ་ཡོད་ན། མྱི་གཉྱིས་གསུམ་ད་ེའདྲ་ས་གནས་ར་ེ
ར་ེནས་ཐ་ོའཁེར་ོ ོག་ཟརེ་ནས་མྱི་འགྲ་ོགང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ལ་ Pune ལ་ཟླ་བ་ ༩ རྱིང་ཟབ་སོང་སོད་རྒྱུ་འག་ོབཙུགས་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེདང་འབེལ་ནས་ས་གནས་རང་ནང་ལ་ང་ཚོས་བྱས་པ་ལས་ལྷག་སེར་པས་བྱེད་ཆོག་གྱི་མ་རདེ་ཟེར་བའྱི་ལམ་ལུགས་
ད་ེའདྲ་ཕལ་ཆེར་ཡོད་པ་མ་རེད། དེང་སང་ང་ཚོས་ཞུ་བཞྱིན་པ་ནྱི་ Public private partnership ཟེར་བའྱི་ལྟ་གྲུབ་འདྱི་
དངེ་སང་འཛམ་གྱིང་ནང་ལ་དར་ཁབ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། སོང་ཙང་གཞུང་གྱི་ཐགོ་ནས་གང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། སེར་
གྱི་ངོས་ནས་མ་རྩ་སྤུང་ཐུབ་མཁན་གྱི་ཐོག་ནས་གང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། འདྱི་མཉམ་སྤུངས་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་
གང་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་ཅེས་ལྟ་གྲུབ་ད་ེགཞྱིར་བཟུང་སྟ།ེ ང་ཚསོ་འགྲ་ོཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་མང་པ་ོབྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཔརེ་ན། 
ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཡོད་པའྱི་ང་ཚོའྱི་འཕྲུལ་རྨསོ་སྡ་ེཚན་ནང་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་ད་ེཚོར་བལྟས་ཡོང་དུས། ཅ་ལག་སྤུས་དག་
ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཧ་ལམ་བོད་པ་ནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་འཕྲུལ་རྱིག་སྡ་ེཚན་ནང་ལ་རག་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ལམ་དཀའ་
ལས་ཁག་པ་ོརདེ། ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་ནང་ལ་བཟ་ོསྐྲུན་བྱ་རྒྱུའྱི་ཅ་ལག་ད་ེཚ་ོཕྱིའྱི་ཁོམ་རའྱི་ནང་སེབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། འདྱི་སེབ་
ཐུབ་རྒྱུར་མྱི་ད་ེཚོར་ཟབ་སོང་སད་ནས། དཔརེ་ན། ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་སེར་དང་སྱི་དང་ཚོགས་པ་
བཅས་ནས་ཁང་པ་ག་ཚོད་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་ོདང་སེའུ་ཁུང་ག་ར་ེབཟོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་ཆས་ག་ར་ེབཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་
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རདེ། ང་ཚོར་འཕྲུལ་ཆས་ད་ེཙམ་ཞྱིག་ཡོད་ན། དེའྱི་ནང་ལ་ང་རང་ཚོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ནས་བཟོས་ན་སེབ་མྱི་ཐུབ་པ་གང་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེས་གཞུང་དང་གཞུང་ཟེར་བ་ཁ་ོན་མ་ཡྱིན་པར་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མྱི་ ༥།༡༠།༡༥།༢༠།༣༠། ད་ེའདྲའྱི་ཤོ ོག་ཁག་
བཟོས་ནས་བ་ོམཐུན་པ་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོརང་ཚོར་བལྟ་བཟ་ོཡོད་པ། སྱིག་འཛུགས་ལའང་
བབས་ས་ཡོད་པ། ད་ེའདྲའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་མོལ་གང་ལ་གང་འཚམ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འགྲ་ོབསྡད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སོང་ཙང་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་ཏན་ཏན་རྱིམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཞུས་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའྱི་ཕགོས་
ལ་གམོ་པ་སསོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། ད་ེནས་སྱིམ་ལ་དང་ཚ་ེརྱིང་དནོ་ལྡན་གྱིང་གྱི་གནས་སྟངས་
ད་ེརདེ། འདྱི་ལ་ཉ་ེཆར་དངུལ་ཕོན་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བསྡུས་འདུགཤབསྡུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔའྱི་ནང་ལ་
གང་བྱས་ནས་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་པའྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་རེད་འདུགཤའདྱི་ལས་ས་པ་ོཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད་
འདུགཤས་གནས་ནས་རྙགོ་གྲ་ཞྱིག་ལངས་ཡངོ་དུས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཕོགས་བསྐྱདོ་ལ་ཕབེས་པའྱི་སྐབས་ལ་གཞུང་
གྱི་ལངས་ཕོགས་འདྱི་རདེ། གྲོས་ཚགོས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཁེད་རང་ཚསོ་བྱདེ་དགོས་པ་རདེ་ཅེས་
གསུང་རྒྱུའྱི་ཚབ་ལ། འདྱི་ཁེད་རང་ཚོས་འགྲྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད་མདོག་མདགོཤསྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བྱེད་སྟངས་འདྱི་འགྲྱིག་ཡོད་པ་མ་
རདེ་མདོག་མདོག་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ཏ།ེ མྱི་མང་གྱི་བ་ོཁགོ་སར་ནས་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཡར་ཁ་གཏད་གཅོག་རྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་ད་ེ
གང་ལ་གང་འཚམ་མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུགཤདངོས་སུ་ཉམས་མོང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་
གྱི་ཚོགས་འདུའྱི་དབུ་འབྱེད་ཀྱིས་གསུང་བོད་ནང་ལ་བཀའ་གནང་བ་འདྱི་དངོས་ཡོད་རང་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤགཅྱིག་བོད་ཡོང་
དུས་མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན་མདགོ་མདགོ་དང་། ས་ོས་ོདང་བ་ོམཐུན་པའྱི་མྱི་ར་ེཟུང་གྱི་སྐད་ཆ་ད་ེམྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན་
པའྱི་རྣམ་པ་སྟོན་ནས། གྲོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་བཀའ་མོལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོགེང་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོས་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་ས་གནས་ཀྱི་སྱིའྱི་བད་ེདོན་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་འཆར་གཞྱི་བཏྱིང་བཞག་པ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་
ཕྱིའྱི་འགལ་རེན་དང་ནང་གྱི་འགལ་རེན་བྱེད་དུས་ཕྱིའྱི་འགལ་རེན་མང་བ་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུགཤད་ེ
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུགཤས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་
བཟུང་ལ་ོ ༦༠ ཕྱིན་པ་རེད། ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་བྱས་ནས་ཕལ་ཆེར་ལ་ོ ༤༠།༥༠ ཕྱིན་ཡོད་ཀྱི་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་
ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་སུས་ལག་ལནེ་བསྟར་ཡདོ་པ་རེད། ཐགོ་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གྲོས་ཚགོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་
༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེཡྱིས་ཕག་རགས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་སྱིར་བཏང་ཞྱིག་མ་རེད། འདྱི་གནད་འགག་
ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ལག་ལེན་བསྟར་བ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རདེ། གྲོས་
ཚོགས་ནང་གེང་སོང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་ད་ེཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ག་ར་ེབྱེད་ཀྱི་ཡོད་
མེད་གསན་པ་ཡྱིན་ན། གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ང་ཚསོ་གང་ཐུབ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བྱདེ་པའྱི་སྐབས་སུ་ས་གནས་ནས་འགོག་
རནེ་མང་པ་ོའཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གྲོས་ཚོགས་ནང་ཐག་གཅདོ་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ང་ཚོས་ལག་ལནེ་བསྟར་དུས། འདྱི་བསྟར་སའྱི་
ཡུལ་གྱིས་རྙོག་གྲ་བོད་ཀྱི་ཡོད་ན། གྲོས་ཚོགས་ནས་རྒྱབ་ལོག་ལ་ལང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་
གཏོགས། ཕྱིར་བོོལ་བརྒྱབ་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཧ་ལམ་འགྲྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དྲན་གྱི་འདུགཤད་ེཡང་ལག་ལེན་བསྟར་
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སྟངས་ལ་ས་ཆ་དེ་དག་རྣམ་པ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དབུས་བོད་མྱིའྱི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་དངུལ་སད་ནས་ཉསོ་པའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་བདག་དབང་དབུས་ངལ་སལེ་ཚགོས་པར་
ཡོད་པ་རེད། འདྱིར་ཁྱིམས་དོན་གྱི་ལག་ལེན་གང་བསྟར་བ་ཡྱིན་ནའང་བསྟར་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་
མ་རེད། སའྱི་བདག་པ་ོང་ཚ་ོཡྱིན་དུས་བདག་པོའ་ིགང་བྱས་བྱས་རེད་མ་གཏགོས་བོགས་མ་ལེན་མཁན་གྱི་མྱི་མང་གྱི་མྱིང་ཁེར་
ནས་དབང་ཆ་རྩོད་ལེན་བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཧ་ལམ་ཡོད་པ་མ་རེད། གཉྱིས་པ་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པའྱི་མྱིང་ཐོག་ས་
ཉོས། འཛིན་སྐྱོང་མ་ཐུབ་པའྱི་རེན་གྱིས་གཞུང་ལ་རྩྱིས་ཕུལ་བྱས་པ་ད་ེའདྲའང་ཡོད་པ་རེད། སྱིམ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་
བཟ་ོགྲྭ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སྱིམ་ལ་གཅྱིག་སྱིལ་ཚོགས་པའྱི་མཚན་ཐོག་ནས་ཉོས་ཡོད་པ་རེད། མཐའ་མར་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་
ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ད་ེང་རང་ཚོའྱིསྱིག་འཛུགས་ལ་ཡར་ཕུལ་བའྱི་ས་ཆ་ད་ེརེད། ས་ཆ་ད་ེཚོའྱི་ནང་སྱི་ས་ཧམ་བཟོས་བྱེད་པ་
དང་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་ཁང་པ་བརྒྱབ་པ་རྱིགས་བྱུང་ཚ།ེ ང་ཚོས་ཁྱིམས་མཐུན་གཞྱིར་བཟུང་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་ལས་ས་པ་ོ
ཡོད་པ་རདེ། ཚ་ེརྱིང་དོན་ལྡན་གྱིང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཐོག་མར་སེར་པས་བརྒྱབ་པའྱི་ཁང་པ་ཞྱིག་རེད་ད་ེཕྱིས་སུ་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ལ་ཡར་རྩྱིས་ཕུལ་ནས་རྩྱིས་ཆ་ཚང་བཞེས་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་ཁྱིམས་གཞྱི་བདམས་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་
ས་ཁུལ་ནས་ཡར་བསྡུས་པའྱི་ས་ཁང་གྱི་ཉེས་ཆད་གང་བྱུང་བ་ཚང་མ་ང་ཚ་ོནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཉར་ཡོད་པ་མ་རེད། ས་
གནས་རང་གྱི་ཛ་དྲག་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་གང་འདུགཤདཔེར་ན། ཚེ་རྱིང་དོན་ལྡན་གྱིང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་གཞྱིས་ཆགས་
བཙུགས་ནས་ལ་ོགང་འཚམ་ཕྱིན་ཡོད་ཀང་འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་མུ་མཐུད་ནས་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཧ་ལས་པའྱི་དཀའ་ངལ་
ཆནེ་པ་ོའཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ང་ཚོས་རྩྱིས་མ་བངས་གོང་དུ་ཆུ་ Tanker གང་ལ་གང་འཚམ་ཉོས་ནས་སད་པ་ད་ེའདྲ་བྱུང་
ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་རྩྱིས་བངས་ནས་བཟུང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཕབེས་མཁན་ཚསོ་ཐུགས་ཞྱིབ་བྱུང་ཡདོ་ཀྱི་རདེ། དཀའ་ངལ་ཆ་ཚང་
སེལ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་པ་རེད། ལམ་ཁ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་དུས་ཁ་ོརང་ཚོས་
དངུལ་གང་ལ་གང་འཚམ་བསྡུས་པ་དེའྱི་ནང་ནས་ས་འཕྲོས་རྱིང་འགྲོ་སོང་བཏང་ཡོད་པ་རེད། སྱིམ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཁོ་
རང་ཚོས་ལས་གཞྱི་ཁག་གང་ཡོད་པ་རེད། ལས་གཞྱི་ཁག་ ༡༡ ཙམ་ང་ཚོར་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་རང་
གྱིས་ག་ཚོད་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ང་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་ལ་སྣོན་པ་གང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་འགྲོ་
རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ོ ྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ལྷ་ོཕོགས་ཁག་གྱི་ས་ཆའྱི་བདག་པ་ོནྱི་མངའ་སྡེ་གཞུང་རེད། ང་ཚོར་ཚུར་
བགོས་མར་སད་པའྱི་ས་ཆ་ཡྱིན་དུས། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚོས་དངུལ་གྱི་ཆད་པ་འགེལ་རྒྱུ་ད་ེཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཞུ་ཐུབ་
ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། གང་ལྟར་ད་ལྟ་བར་དུ་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་མ་ཡྱིན་པ་ས་ོནས་བདོ་མྱི་ནང་ཁུལ་ས་ཆ་ཚངོ་བསྒྱུར་བྱས་པ་རྣམས་བོད་
མྱི་ནང་ཁུལ་ལ་ས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ད་ོདམ་ཆནེ་པ་ོགང་ཡང་བྱས་ཡོད་པ་མ་རདེ། རྒྱ་གར་ལ་བཙངོ་
བཞག་པ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ཡྱིན་ན། སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་ཕལ་ཆེར་དྲྱི་བའྱི་ནང་བསེབ་སྱིད་ཀྱི་རེད། དཔེར་ན། ལ་དྭགས་ལྟ་བུ་ཆ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཕ་ོབང་གྱི་མདུན་ལ་ཡོད་པའྱི་ཀེམ་ ༢ དང་ ༣ པའྱི་ས་ཆ་ཆ་ཚང་ད་ེསོན་བོད་ལ་
སད་པའྱི་ས་ཆ་རེད། ད་ལྟ་དེའྱི་སང་ལ་ཆ་ཚང་རྒྱ་གར་གྲོང་གསེབ་བསེབས་ཡོད་པ་རེད། ས་ོསོའ་ིས་བཙོང་ནས་རྱིན་པ་ལེན་པ་
ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། མྱི་མགོ་མ་འཚོས་མཁན་གྱི་ས་ཆ་ཡང་ཁུ་སྱིམ་ངང་བཙོང་ནས་རྱིན་པ་ལེན་ཏེ་ད་ལྟ་ག་བར་བསྡད་ཡོད་མེད་
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ཀང་མག་ོམ་འཚོས་པ་ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་འདུགཤང་ཚོས་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ཁྱིམས་མཐུན་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་འབད་
བརྩནོ་མ་བྱས་པ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ། གང་ལྟར་རྱི་ལངོས་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་སྨན་པ་ཟླ་བ་ལགས་ད་ལྟ་དགངོས་
པ་རྫོགས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཁ་ོརང་དགོངས་པ་མ་རྫོགས་གོང་ལ་ང་ཚོར་བཀའ་མོལ་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཡ་གྱིའྱི་ས་ཆ་
ཚོང་མཁན་བོད་མྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡུལ་མྱིས་ཉེས་ཁྱིམས་བཅད་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུགཤའདྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་
བྱེད་དགོས་པ་ད་ེཁེད་རང་ཚོས་བྱ་རྒྱུ་དང་། ས་ཉོས་མཁན་ཡུལ་མྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚ་ོསྐྱབས་བཅོལ་གྱི་གནས་བབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གང་ཡང་བྱ་རྒྱུ་མེད་དུས། ས་གནས་ཁ་ོརང་ཚ་ོརང་གྱི་ཐོག་ནས་ས་ཉ་ོམཁན་ཚོར་ཉེས་ཆད་འགེལ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་གང་ལ་གང་
འཚམ་ཞྱིག་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བསྱིགས་ནས། གོམ་པ་སོས་བསྡད་པའྱི་སྐབས་ལ་ཁ་ོརང་དགོངས་པ་རྫོགས་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་
ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་ Enforcement directorate ལ་ཡྱི་ག་ེས་རསེ་བཏང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་འཕྲལ་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་
མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་མ་འངོས་པར་ས་ཁང་དང་འབལེ་བའྱི་རྙགོ་གྲ་ཆེན་པ་ོབྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འགན་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་
མ་རེད་ཅེས་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་མཇུག་སྐྱོང་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་ཡྱི་རེད། ས་བཙོང་མཁན་དང་ས་ཉ་ོམཁན་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས། 
མང་བ་ཞྱིག་ནྱི་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་ཚར་འདུགཤམང་བ་ནྱི་ས་གནས་ལ་མེད་པ་རདེ་འདུགཤགང་ལྟར་ག་བར་ཡོད་མདེ་ལ་མ་ལྟསོ་
པར་གནས་སྟངས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ Enforcement directorate ནས་དུད་ཚང་ ༡༤ ཡྱི་མྱིང་ཐོག་ལ་ཆ་ཚང་ལ་ཉེན་བར་ཞྱིག་
བཏང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཆ་ཚང་བསྐུར་ོ ོག་ཟེར་བ་བཞྱིན་ལོ་རྒྱུས་ཆ་ཚང་བསྐུར་ཡོད་པ་རེད་དེ་ད་ལྟ་ཕན་ལ་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་ནུས་པ་ཐོན་པའྱི་ལག་ལེན་གང་ཡང་འཁེལ་ཐུབ་མ་སོང། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་བཀའ་ཕེབས་པ་
གཞྱིར་བཟུང། ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་པ་ད་ེསྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ལག་ལནེ་བསྟར་གྱི་ཡྱིན། འདྱི་བསྟར་ཡོང་
བའྱི་སྐབས་ལ་ས་གནས་ནས་འདོད་མ་འདོད་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ་ད་ེཚོའྱི་དབང་ལ་མ་ཕོགས་པ་བྱས་
ནས་ལག་ལེན་བསྟར་མཁན་ཚོའྱི་ཐོག་ལ། ཚང་མས་མཐུན་འགྱུར་དང་རམ་འདེགས་གང་ཡོང་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ལས་ཀ་ལས་
མཁན་ལ་བ་ོཁགོ་དང་སེམས་ཤུགས་འཕར་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ཏན་ཏན་ཁད་པར་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་སྱིང་བསྡུས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ལ་ཚིག་ཁ་ོ ས་ོ ྱིག་ཞུ་
རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐོག་མ་དེར་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་དབུས་པའྱི་ནང་སྱིད་དྲུང་ཆེ་དང་ལས་བྱེད་ཡོངས་
རྫགོས་ལ་ལས་དོན་ཆ་ཚང་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོདང་ཡག་པ་ོབྱུང་བ་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དུས་ཚོད་འདྱི་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་དུས་
གང་ཐུབ་ཀྱི་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་འཆད་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརྩནོ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། ད་ེནས་ོ ོག་གྲངས་དང་པའོ་ིགཞྱིས་ཁང་གསར་སྐྲུན་བརོད་
པ་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་ཁ་ོ ས་ོ ྱིག་མ་ཞུས་ཐབས་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཁ་ོ ས་ོ ྱིག་ཡོད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ང་རང་
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ཚ་ོབོད་པ་འདྱི་སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་གདུལ་ཞྱིང་ཡྱིན་དུས། སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱིས་ཁམས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་གྱི་ཆེད་དུ་
འབད་བརྩནོ་རབ་དང་རྱིམ་པ་གནང་ནས་མཐའ་མ་འདྱི་ལ་ད་ལ་ོཕལ་ཆརེ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཚང་མ་ཡག་པ་ོཆགས་ཡོད་ས་རདེ་
བསམས་ནས་གཅྱིག་གཟྱིགས་དུས། སནོ་མ་ལས་ཉུང་དུ་སོང་མེད་དམ་བསམ་དགསོ་པ་ལྟ་བུ། བཤུམ་པ་མཛད་ནས་འདྱི་ཡྱི་ལ་ོ
རྒྱུས་ལ་སྒྲུང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་མྱི་ལོ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་གྱི་རྱིང་ལ་འབད་བརྩོན་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་
གནང་བ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ས་གནས་ཁག་ག་བར་སོང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ས་
གནས་ལ་འགྲ་ོབའྱི་སྐབས་སུ་སྡོད་ཁང་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་གྱི་མང་པ་ོརེད་འདུགཤའདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་ཁ་ོ ས་གང་ཉུང་
ཉུང་བོད་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོའདྱི་ལ་སུན་མཚ་ོམན་གསུམ་གྱི་ཁབ་ཁོངས་ Mandi ས་གནས་འགོ་འཛིན་
གྱི་ཁབ་ཁངོས་ནང་ལ་ Sundernagar ནང་ལ་སོན་མ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་ཡོད་ས་མ་རདེ། ད་ེནས་ Mandi ལ་སྡདོ་མཁན་རདེ། 
ད་ེག་ནང་བཞྱིན་མཚ་ོཔངྨ་སྡོད་མཁན་འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་ལོ་མང་པ་ོཕྱིན་ཚར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤོ ྱིག་རེད་འདུགཤཞྱིབ་ཚགས་པ་ོལྟ་
དུས་ཁ་ོ ས་ལ་སོན་མ་ནས་གཞྱིས་ཁོངས་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་ཁ་ོརང་ཚོར་སྡོད་ཁང་དཀའ་
ངལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་དང་། གནས་སྟངས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ས་རེས་སུ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་
ཡོད་ལ། དེའྱི་སང་ལ་ངེས་པར་དུ་མཐུན་རེན་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་སྱི་འཐུས་ངོས་ནས་ཞུ་རོགས་གནང་། ད་ེཡང་ཡྱིག་ཐོག་ནས་སན་
སེང་ཞུས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་འཆད་རགོས་གནང་ཟརེ་ནས་ཁ་སང་སྱིག་འཛུགས་བརྒྱུད་ནས་བསྐྱར་དུ་ཡྱི་
ག་ེབསབེས་པ་ད་ེའདྲའང་བྱུང་སོང་། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེཚོའྱི་སྐརོ་ལ་གང་ལྟར་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ལ་མང་པ་ོགཅྱིག་གནང་ཡོད་པ་རདེ་
ད།ེ ཁོང་ཚོའྱི་ཟླ་བ་ཟླ་བ་ལ་ག་ཆ་ཕར་འགྲ་ོརྒྱུ་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ཡོད་དུས། ཚོང་ཁང་དང་ལས་ཀ་ཏོག་ཙམ་བྱས་པ་ཚང་མ་ཁང་
ག་ལ་འགྲོ་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཕྲུ་གུའྱི་སོབ་ཡོན་ལ་སོགས་པ་མང་པ་ོགཅྱིག་སོད་དགོས་པ་ཆགས་
དུས་འཚ་ོབ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ནས། མྱི་མང་ཚགོས་འདུ་རདེ། འདྱི་ཚ་ོསང་ལ་ཚང་མའྱི་འདདོ་མསོ་གཅྱིག་འགྱུར་
ཐགོ་ནས་གསུངས་ཀྱི་འདུགཤད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ལ་ཐབས་ལམ་གང་འདྲ་ཡོད་མྱིན་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་སྐྱོང་གནང་རགོས་
གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་མཚོ་པངྨའྱི་སྐོར་ལ་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་རྣམ་པ་ཚོ་གཅྱིག་
མཚུངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་བོད་སོང་། རྒྱས་བོད་གང་ཡང་བྱེད་དགོས་མྱི་འདུགཤསྱིར་བཏང་ཡྱིག་ཐོག་ལ་འཁོད་
བཞག་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཁ་ོརང་ཚ་ོངོས་ནས་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་རེད། བྱས་ཙང་ད་ེ
འདྲ་གནས་སྟངས་བོད་ཀྱི་འདུགཤདའེྱི་ཐགོ་ལ་སྟབས་བད་ེཔ་ོགང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། གང་ལྟར་ཁོང་ཚོའྱི་ཐུགས་དགོངས་སྐོང་
ཐུབ་པའྱི་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་ར་རམ་ས་ལའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཞོར་དུ་ས་ཁུལ་དང་
འབེལ་བ་མེད་ནའང་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། ལ་ོ ༡༤།༡༥ རྱིང་ས་གནས་ཁག་མང་པ་ོལ་འགྲོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ས་གནས་ཁག་
ཚང་མར་གཅྱིག་འགྱུར་གྱི་མཐུན་རནེ་ག་ར་ེཡོད་པ་ཚང་མ་ར་རམ་ས་ལ་གཡས་གཡོན་ལ་རག་འགྲ་ོཡྱི་རདེ་ཅེས་བོད་ཀྱི་འདུགཤ
དནོ་ང་ོམ་བོད་ན་ར་རམ་ས་ལར་གནས་སྡདོ་བྱདེ་མཁན་མྱི་མང་ལ་ཐོབ་བསྡད་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ོ ྱིག་ངའྱི་ངསོ་ནས་རྩ་
བ་ཉྱིད་ནས་ཚརོ་གྱི་མེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ལོར་མཐུན་རནེ་སརོ་སདོ་ཀྱི་སྐརོ་ལ་ལག་བསྟར་ཇྱི་ཞུས་
གསུང་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་ཟ་འབྲུ་ལག་འཁེར་ Ration Card ཐོབ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ད་ེལས་འཕྲོས་པའྱི་
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ཚང་མ་འཚ་ོབ་རང་སྐྱངོ་བྱས་ནས་བསྡད་དུས། ཐ་ན་ར་རམ་ས་ལར་ས་གནས་ནང་ལ་མྱི་མང་ཕོན་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ད་
ལྟ་གནས་སྟངས་ལ་ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་ཚགོས་ས་ཁང་པ་དང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཐོག་ནས་བསྟུན་
ན་ཡང་ས་གནས་གཞན་དག་ལ་བལྟས་ན་ར་རམ་ས་ལར་རྦད་དེ་ཆད་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ོ ྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་
བཞྱིན་ས་གནས་འདྱི་ལ་ཆ་བཞག་ན་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་ཁ་ཐུག་བསེབས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཤོ ྱིག་ཡྱིན་དུས། ར་རམ་ས་ལར་ས་གནས་གཞན་ལ་མཐུན་རནེ་སར་བཞག་པ་ལས་ཀང་ལྡབ་མང་པའོ་ིགང་ལྟར་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནང་བ་ད་ེཉུང་བ་ཡོད་པ་རདེ། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ར་སའྱི་སྱི་ཚོགས་ཁ་འཐརོ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ནས་
མྱི་མང་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཡང་རདེ། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་དཔ་ེཆ་བཞག་ན་ར་རམ་ས་ལར་མཚོན་ན་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཐགོ་
ལ་ལས་འཆར་མང་པ་ོགཅྱིག་ས་ཆ་མང་པ་ོལ་རྩེད་ཐང་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་ར་རམ་ས་ལའྱི་ཐོག་ལ་རྩེད་ཐང་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ལྟ་གནས་སྟངས་ག་འདྲ་ཆགས་ཡདོ་མྱིན་ང་ཚསོ་ོ སེ་གསལ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་རྱིམ་པས་ཆབ་སྱིད་བཙནོ་ཟུར་གྱི་གཞྱིས་
ཁང་བཟོས་པ་རེད་དེ། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ག་ཚོད་སྡོད་མཁན་ཡོད་མྱིན་ད་ེཡང་ང་རང་ཚ་ོགནས་སྟངས་ངོས་ནས་གསལ་པོ་
ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། གང་ལྟར་མདརོ་བསྡུས་ན་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱརོ་བ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཐོག་
ནས་ས་གནས་གཞན་དང་བསྡུར་ན་མཐུན་རནེ་ཉུང་བ་ཡོད་པ་རེད་ལ་འབྱརོ་རྒྱུ་ཡང་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཡོད་པ་རེད། སྱི་ཡོངས་
ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་འཆད་དགོས་པ་གཅྱིག་ང་རང་གྱིས་མཐངོ་བྱུང་། ས་གནས་ཁག་ལ་འགྲ་ོདུས་མྱི་མང་
པོ་གཅྱིག་གྱིས་ད་ེའདྲ་མང་པོ་ལབ་ཀྱི་འདུགཤདེ་བཞྱིན་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ོ ོག་གྲངས་ ༣ པ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱིས་ཕོགས་ཕེབས་བྱེད་སའྱི་ས་གནས་ནང་གྱི་དང་པ་ོཀུ་ལུ་སྐོར་ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཀུ་ལུ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་ཁབ་
ཁོངས་ནང་ལ་ཉ་ེཆར་གནས་སྟངས་མང་པ་ོབྱུང་བ་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་ཕེབས་པ་དང་། དེའྱི་སོན་ལ་
ས་གནས་ལ་ཕོགས་བསྐྱོད་འགྲ་ོབའྱི་སྐབས་དང་། ལོ་སོན་མ་ཆུ་ལོག་དོན་རེན་ལ་སོགས་རེན་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དེའྱི་
སནོ་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་མཐུན་རེན་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཡོངས་སུ་རྫགོས་པ་
ས་བརན་དང་ཕུགས་འཕརེ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་མེད་པ་གསལ་པ་ོརེད་འདུགཤས་གནས་ཚང་མར་ཉནེ་ཁའྱི་གནས་སྟངས་ཧ་
ཅང་གྱི་ཆནེ་པ་ོཡོད་པ་རེད་ལ། ད་ེནས་རྱིམ་པས་ང་ཚ་ོཛ་དྲག་ཐགོ་ནས་མྱུར་སྐྱབོ་ཡག་པ་ོགཅྱིག་ས་གནས་འདྱི་ཕུགས་འཕེར་གྱི་
རང་བཞྱིན་གཅྱིག་བྱདེ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མུ་མཐུད་ནས་འགྲ་ོསོང་ཧ་ཅང་གྱི་ཕནོ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འགྲ་ོརྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་
རདེ། ད་ེཙམ་མ་ཟད་མྱི་རྒྱུ་ཟགོ་གསུམ་ཚང་མར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་གྱི་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་རདེ། གཙ་ོ
བོ་ང་ཚོ་ཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་དང་དེ་བཞྱིན་མེ་ལྱི་ ༡༥ ཟེར་དགོས་མྱིན་འགྲོ སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཀུ་ལུ་ཁུལ་གྱི་ས་
གནས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་གྱི་གནས་སྟངས་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུགཤགཙ་ོབ་ོའདྱི་ཆུ་ལོག་དང་རང་བྱུང་
གྱི་གནདོ་པ་ཡངོ་གྱི་འདུགཤསོང་ཙང་ད་ེཚོའྱི་སྐརོ་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཐུན་རནེ་སར་འདུགཤང་ཚ་ོའགྲ་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ས་
གནས་ལ་ལས་འཆར་གྱི་རྱིམ་པ་ཞྱིག་འག་ོབཙུགས་འདུགཤཡྱིན་ནའང་ཆར་དུས་བསེབས་ཚ་ེཆུ་ལོག་གནས་སྟངས་གཅྱིག་བྱུང་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརྱིམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་འགྲ་ོསོང་མང་པ་ོཞྱིག་
བཏང་། མཐའ་མ་ས་གནས་ལ་དེ་ཙམ་གྱི་ཐུགས་ཕན་ཡང་མ་གསོས། ང་རང་གྱི་མཐོང་ཚུལ་ལ་ལས་འཆར་ཁ་ོ ས་ཤོ ྱིག་ས་
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གནས་རང་ནས་སྟབས་བདེ་བོ་ཐོག་ནས་ཏོག་ཙམ་བྱས་ན་ཉེན་ཁ་དེ་ཙམ་མྱི་འཕྲད་པར་ཕན་ཐོག་ས་རེད་བསམ་པའྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེའདྲ་མཐོང་སོང་། གང་ལྟར་ས་གནས་ད་ེཚོར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་
ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པ་དེ་ལས་ལྷག་པའྱི་འགྲོ་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་
ཕགོས་མང་པ་ོནས་ཉེན་ཁ་འཕྲད་རྒྱུའྱི་གཞྱི་རྩ་རེད་འདུགཤངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ཕོགས་
བསྐྱོད་འགྲོ་སའྱི་ས་གནས་ཁག་གྱི་གནས་སྟངས་ནང་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ། ཀུ་ལུ་དང་། 
མན་ཌྱི། ཅོན་ཏ་ར། དེའྱི་གཡས་གཡོན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚང་མའྱི་ཐུགས་སྣང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་གནང་གྱི་འདུགཤམྱི་མང་གྱི་
གནས་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། དཀའ་ངལ་ཡོད་ད་ོཅོག་ཚང་མར་འགན་ཆ་ཚང་ལེན་མཁན་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཉག་ཅྱིག་
འདུགཤདེར་བསགས་བརོད་ཆེན་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ཀང་ས་གནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་ས་ལ་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་འགན་འཁེར་མཁན་ཡག་པ་ོད་ེའདྲ་བཏང་གནང་འདུགཤད་ེནས་མཉམ་འབེལ་གྱི་ལས་དོན་ོ ོག་གྲངས་ ༨ པ་ནང་ལ་ 
༢་༢ ཐད་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གྱིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་
ལ་དགོངས་བཞེས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་། བོད་མྱིའྱི་སྡོད་གར་ཕལ་མ་ོཆེའྱི་ནང་གནས་ཡུལ་ས་གནས་སོ་སོའ་ི
ཁྱིམས་ལུགས་འགོ་མཉམ་འབལེ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་པ་ཟརེ་བ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚསོ་ཉམས་མངོ་
གྱི་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་ཡོང་དུས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེཡྱིས་མཉམ་འབེལ་གྱི་ལས་དོན། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་
ཀྱི་སྡ་ེཚན་ཁག་ལ་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པ་ོརེད། ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་
ཆེན་གྱི་སྐབས་ལའང་ད་ེའདྲ་གསུངས་སོང། མང་པ་ོགོ་མོང་བ་རེད། མདོར་བསྡུས་ན་ང་ཚོའྱི་མཉམ་འབེལ་ཁག་འཛུགས་རྒྱུའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེམ་འངོས་པར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་མཉམ་འབལེ་ཁག་
ལ་བརནེ་ནས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་ད་ེགནས་སྡདོ་ཐུབ་པར་བསམ་བ་ོབཏང་ཡདོ་པ་ད་ེགསལ་པ་ོརདེ་འདུག་སམ་ནས་ང་རང་ངསོ་
ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད་མཉམ་འབེལ་གྱི་ལས་དོན་གྱི་མཐུན་རེན་ལ་བརེན་ནས་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་
བྱེད་ཐུབ་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེངེས་པར་དུ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུགཤད་ལྟའྱི་ཆར་མཉམ་འབེལ་འདྱི་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་ཚགས་ཚུད་པ་ོགང་ལ་གང་འཚམ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ལྷ་ོགཞྱིས་ཁག་ལྔ་ནང་གཙསོ་པའྱི་མཉམ་འབལེ་མང་པ་ོཞྱིག་གང་
ལ་གང་འཚམ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་རོགས་སྐྱོར་འབྱོར་ཐོབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་བའྱི་གནས་སྟངས་ོ ྱིག་ཡྱིན་དུས། 
ཕུགས་འཕེར་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུགཤགང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དེ་དག་ཚང་མ་གང་ལྟར་གཞན་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་གཙོ་བོ་དེ་ 
Karnataka མངའ་སྡ་ེགཞུང་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་རགོས་རམ་གནང་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། ང་རང་ཚོའྱི་མཉམ་འབེལ་
རང་གྱི་ངསོ་ནས་མཐུན་རནེ་གནང་། དེའྱི་ཐགོ་ནས་མྱི་མང་ཆ་ཚང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ནས་ལས་དོན་ལ་གྲུབ་འབས་འདནོ་ཐུབ་
པའྱི་གནས་སྟངས་ོ ྱིག་རེད་དྲན་གྱི་མེད། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་ཁག་ཚང་མའྱི་མཉམ་འབེལ་ལ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་དང་ཐད་
ཀར་གྱི་འབེལ་བ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་མེད་ད་ེམྱིང་ཙམ་མ་གཏོགས་པའྱི་གསལ་པ་ོཞྱིག་ངས་ཀང་ཧ་གོ་ཡྱི་མེད། སོང་ཙང་གནས་
སྟངས་དའེང་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུགཤཡྱིན་ནའང་ཉེན་ཁ་ད་ེབཟློག་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརེད། མདོར་བསྡུས་
ནས་བོད་ན་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ང་རང་ཚ་ོམྱིའྱི་བསམ་བ་ོད་ེགང་ལྟར་རྒྱ་
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གར་རང་ལ་བསྡད་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་ད་ེབོད་ནས་ཡོང་མཁན་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། རྒྱ་གར་ནང་སྐྱེས་ཚར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་
འདྲ། གང་ལྟར་འཆར་གཞྱི་ད་ེའདྲ་མེད་དུས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་བཅུ་
ཟྱིན་སོང། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། མཐའ་དནོ་ད་དུང་མང་པ་ོཞྱིག་ལྷག་སོང་སྟ་ེབསྐྱར་དུ་ག་ོསྐབས་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས། 
ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་མ་འངོས་པར་གང་ལྟར་དོན་དག་རགོ་རགོ་ད་ེང་རང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་རང་གྱི་བསམ་བ་ོལ་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པ་ོའགྲ་ོ
རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འཆར་གཞྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕན་ཐོགས་པའྱི་གནས་སྟངས་
ོྱིག་རདེ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ིལས་བསྡོམས་སྱིང་བསྡུས་ཐོག་ལ་
བསམ་ཚུལ་ཁ་ོ ས་ཤོ ྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ད་ེནས་མཐུན་རེན་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས། ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་གྱི་
ས་སྨད་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཉྱི་མ་སོགས་ས་ཁུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རོགས་རམ་ཡག་པ་ོགནང་
འདུགཤད་ེལ་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་བ་
ཡྱིན་ན་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཡོང་འབབ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། འགྲྱིམ་འགྲུལ་གྱི་གནས་འབབ། ཁོར་ཡུག་གང་ཅྱིའྱི་ཐགོ་ལ་བལྟས་ནའང་ཧ་
ཅང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་བ་
ཡྱིན་ན་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ོ ྱིག་འཛནི་དགསོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོའདུགཤཡྱིན་ནའང་སྐབས་ས་མའྱི་དཔལ་
ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་རེད། འོན་ཀང་ང་རང་
ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་འགན་ལྟ་བུ་ནྱི་བོད་མྱིར་དཀའ་ངལ་གང་དུ་ཡོད་ཀང་དེར་གཟྱིགས་སྐྱངོ་དང་དའེྱི་གནས་འབབ་
ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའྱི་འགན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས། དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྱིད་བྱུས་འཛིན་དགོས་རྒྱུ་དེའང་གནད་འགག་
ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུགཤས་ོསོའ་ིགནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ཡྱིན་ཡང་ནང་ཁུལ་
གྱི་མངའ་སྡེ་སོ་སོར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གཟྱི་བརྱིད་ཡོད་པ་དེ་མངོན་གསལ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་
ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབས་ན་བསམ་གྱི་འདུགཤདཔེར་ན། ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན་
ན། ང་ཚ་ོབོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། སོལ་རྒྱུན་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཚང་འཛོམས་ཐུབ་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་
ཟེར་ནའང་ཁོར་ཡུག་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་འདུགཤད་ེམ་ཡྱིན་པར་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་པ་ཚོར་ཕར་བསམ་བ་ོབཏང་བའྱི་སྐབས་སུ་
ཉྱིན་མ་ནས་ཉྱིན་མ། ཟླ་བ་ནས་ཟླ་བ། ལོ་ནས་ལོ་ར་ེར་ེབཞྱིན་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དཔེར་ན། གཉེན་ནད་
རེག་དུག་ཕོག་པ་བཞྱིན་དུ་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་འདུགཤད་ེཡྱིན་དུས་དཔེ་མཚོན་ཡོད་སའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་
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ཏོག་ཙམ་ཡར་རྒྱས་བཏང་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་སེམས་གཏྱིང་ནས་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུགཤམཚམས་ར་ེདམྱིགས་བསལ་གྱི་
ཚོར་སྣང་གང་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟེར་ན། ང་རང་ཚོའྱི་ཁ་ཤུགས་དང་། དབང་ཤུགས། རྒྱབ་ལོངས་ཡོད་མེད་གཅྱིག་ལ་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་
དམ་མདེ་པའྱི་བསམ་བ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུགཤདཔརེ་ན། ཡར་རྒྱས་དང་ཕྱུག་པ་ོཡོད་སའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་
མཐུན་རེན་མང་བ་བསེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད། ད་ེཚ་ོནྱི་ོ ་ཐོག་ཚིལ་གནོན་ཟེར་བ་དང་མར་གྱི་སང་ལ་ཚིལ་གྱིས་ཞག་
ཟརེ་བའྱི་དཔ་ེལྟར་ཡྱིན་པས། ད་ེལྟ་བུ་མྱི་ཡོང་བར་ཆ་སོམས་ཡོང་བ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་དནོ་དངསོ་པོའ་ིཐགོ་ལ་གཟྱིགས་དགོས་པ་
ད་ེགལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོའདུགཤདའེྱི་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཤུགས་སྣོན་གཅྱིག་བརྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་ན་རྒྱག་དགསོ་པ་རེད་བསམ་
གྱི་འདུགཤད་ེབཞྱིན་བལ་ཡུལ་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་གཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་
ད་ེརྱིང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་བབས་གང་གྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང། དཔརེ་ན། གཞྱིས་ཆགས་ཁ་འཐརོ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུགཤད་ེབཞྱིན་
འཚ་ོབའྱི་མཐུན་རེན་ཡྱིན་ནའང་ཚོང་ཙག་ཙིག་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ས་ོསོར་དབང་བའྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་འཁེར་ཡང་ཡོད་པ་མ་
རེད། ས་ོསོར་སྡོད་གནས་དམྱིགས་བསལ་ཁ་ོ ས་ོ ྱིག་ལ་མ་གཏོགས་མང་ཆེ་བ་བརྒྱ་ཆ་རྒྱ་བཅུ་ལས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་
སོང་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཚོས་དངོས་གནས་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་ཡོད་སར་འགྲ་ོཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གལ་ཏེ་
སོང་བ་ཡྱིན་ཡང་ལོག་ལོག་སུད་སུད་ཅྱིག་མ་གཏོགས་དོན་དངོས་ཀྱི་མྱི་མང་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེམཐོང་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད། སོང་ཙང་ད་ེཚོའྱི་སང་ལ་ང་ཚོས་ཐབས་ལམ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བཙལ་ནས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུགཤདཔེར་ན། ཉ་ེསོན་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ་གྱིས་གྲསོ་ཚོགས་ནང་ལ་རགོས་ཚགོས་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་བལ་ཡུལ་ལ་
གངས་ཅན་བད་ེརྩ་བརྒྱུད་ནས་བཏང་གྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ང་ཚོས་ཀང་ད་ེཡྱིན་ོ ག་ོ ག་བྱས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེ
འདྲ་བའྱི་གནས་སྟངས་ོ ྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུགཤད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུ་བཞྱི་བཅུ་གང་གཏོང་དགོས་ཡདོ་ནའང་
གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུགཤབརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ད་ེཡང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུགཤད་ེནས་བལ་
ཡུལ་རྒྱལ་སའྱི་ཉ་ེའཁོར་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན་རྒྱལ་འཕགས་ས་གནས་འག་ོའཛིན། མཆོད་འཇོར་ས་གནས་འག་ོའཛིན། 
འཇ་ོལ་ཁལེ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་སོགས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱི་ལས་ཁུངས་ལ་བསམ་བ་ོ
གཏོང་དུས་མཐུན་རནེ་ཧ་ཅང་ཞན་པ་ོརདེ། ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱི་ལས་ཁུངས་ལ་རླངས་འཁརོ་ཡང་མྱི་འདུགཤདནོ་གཅོད་ལ་མ་ོ
ཊ་གཅྱིག་འདུག་མ་གཏོགས། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེའདྲ་བའྱི་ས་གནས་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་མང་པ་ོད་ེའདྲ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་པའྱི་དོགས་པ་རྣམ་རོག་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུགཤད་ེའདྲ་བའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་
ཕག་ལས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག མ་འོངས་པར་དེའྱི་སང་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་ནས་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ཚུར་ཟླ་སྱིལ་བྱེད། ད་ེབཞྱིན་ད་ེཚོར་མཐུན་རེན་ཏོག་ཙམ་ཡར་རྒྱས་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་མང་ཚོགས་རེད། ཕོགས་གང་ཅྱིའྱི་
ཐད་ནས་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་། དེའྱི་སང་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་རོགས་གནང་
ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་ཇ་མུ་ཀོ་མྱིར་བོད་རྱིགས་ཁ་ཆེའྱི་མྱི་མང་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་ལོ་སོན་མའང་
བསམ་ཚུལ་ཞུས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གནད་དནོ་གཙ་ོབ་ོནྱི་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ས་གནས་ལ་གནས་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་སྐྱབས་
གནས་ཁག་ཁག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོཚོས་སྐྱབས་གནས་གཙ་ོབོར་འཛིན་གྱི་མྱི་འདུགཤལུང་པ་གཙ་ོབོར་འཛིན་གྱི་མྱི་འདུགཤཁ་ོ
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རང་ཚོའྱི་མྱི་རྱིགས་ཞེས་པ་ད་ེཧ་ལས་པའྱི་རྩ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་དང། མྱི་རྱིགས་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་འདུ་ོ ེས་ཧ་ཅང་
ཆེན་པ་ོཞྱིག་འདུགཤད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་པའྱི་སྐབས་ལ་སོབ་ཕྲུག་ཆུང་ཆུང་ཚོར་ཁེད་རང་ཚ་ོར་རམ་ས་ལར་
ཡོང་འདོད་ཡོད་དམ་མེད། བོད་མྱི་རྱིགས་ད་ེམཐོང་འདོད་ཡོད་དམ་མེད། ང་རང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚོར་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་
འདོད་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་དྲྱིས་པའྱི་སྐབས་ལ། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པས་ལག་པ་བརངས་ནས་ཁོང་ཚ་ོཡོང་འདོད་
ཡོད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ལྟ་འདོད་ཡོད་ཟེར་བ་སོགས་ཁོ་ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་ཡོང་གྱི་འདུགཤད་ེབཞྱིན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབྱོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་ཡང་ས་གནས་ས་ཐོག་ཕོགས་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུགཤམ་འངོས་པར་ཡང་ད་ེ
བཞྱིན་མུ་མཐུད་ད་ེཤུགས་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོའདུགཤཁད་པར་དུ་རང་རྱིགས་ཁ་ཆའེྱི་མྱི་རྱིགས་ད་ེཚརོ་
འབེལ་མཐུད་པ་གཅྱིག་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཤཤུགས་ཆེན་པོ་ཞུས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་འབེལ་མཐུད་པ་དེ་
བཙུགས་མྱི་འདུགཤའབེལ་མཐུད་པ་འཛུགས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་དམ། ང་རང་ཚོའྱི་ཆྱིག་སྱིལ་དང་མཉམ་
གནས་ཟེར་བའྱི་སྐད་ཆ་ད་ེསྐད་གསང་མཐ་ོབ་ོརེད་ལ་མ་ཎྱི་བགྲང་པ་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་རང་ཚསོ་མྱི་རྱིགས་གཙང་མ་
ཡྱིན་པ་དང་ཁ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བོད་མྱི་རྱིགས་ལ་ལ་ཞེན་ཡོད་པ་ད་ེཚོར་འབེལ་མཐུད་བྱས་ནས་ནང་ལ་ཚུར་ལེན་དགོས་རྒྱུ་ཧ་
ལས་པའྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་འདུགཤདེ་བཞྱིན་ཁོ་རང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ལ་སོང་འདོད་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ། 
ཡྱིན་ནའང་ལ་ོསནོ་མའྱི་སྐབས་ལ་དག་ེརྒན་ཡོད་པ་ད་ེཡང་གཟུགས་པ་ོབད་ེམྱིན་ལ་སགོས་ཀྱི་ས་ོནས་ཕན་ཐགོས་མེད་པ་དང་། ད་
ལ་ོག་ོཐོས་ལ་དག་ེརྒན་དེའང་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཟེར་གྱི་འདུགཤད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ངསེ་པར་དུ་དག་ེརྒན་ཚད་ལྡན་གཏོང་དགོས་པ་དང་
མྱི་རྱིགས་བདག་སྐྱངོ་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ནང་ལ་ཚུར་འགུག་ཐུབ་པ་ད་ེཧ་ལས་པའྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག་
པས། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཤུགས་སྣནོ་རྒྱག་རགོས་གནང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་གནང་
ཕོགས་ཐོག་ལ་བསགས་བརོད་གནང་བ་དེར་ལས་བྱེད་ཚང་མའྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནད་དོན་མང་
བ་ད་ེཕལ་ཆེར་འདྲ་བོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུགཤགཞྱིས་ཆགས་གསར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་དང་། སྡོད་ཁང་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེསྱི་
ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ། དཔེར་ན། སུན་མཚ་ོམན་གསུམ་དཔ་ེམཚོན་གནང་སོང་། ཁ་ོ
རང་ཚ་ོཕལ་ཆེར་བར་ལམ་ང་ཚ་ོནང་སྱིད་ལའང་བཅར་ནས་བད་ེསྡུག་ཆ་ཚང་ཞུས་གནང་སོང། དཔེར་ན། Sundernagar 
ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན། Sundernagar ནྱི་སུན་མཚོ་མན་གསུམ་ཞེས་སྐྱྱིད་སྡུག་ནང་ལ་ཚུད་ཡོད་པ་རེད། སུན་མཚོ་མན་
གསུམ་དུ་ད་ེས་ཡོད་པའྱི་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་གཡས་གཡོན་ནས་ས་ཉོས་ནས་ཁང་པ་བརྒྱབ་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་མང་
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པ་ོརེད་འདུགཤསོང་ཙང་དེ་ཙམ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་ཕ་གྱིར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་མྱིང་ཁེར་ནས་ཐོབ་ཐང་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཚོ་ཏག་ཏག་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། གང་ལྟར་བསྡད་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ར་རམ་ས་ལའྱི་ཁུལ་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོའྱི་ཆེད་དུ་ད་གྱིན་གོང་དུ་
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་དྲྱི་བ་གནང་མཁན་རང་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཞུས་ནས། དའེྱི་གཡས་གཡོན་གྱི་ས་ཆའྱི་སྐོར་ལ་ས་ཕྱི་བར་
གསུམ་ང་ཚསོ་འབད་བརྩོན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ེཁྱིམས་དནོ་གྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་གནས་སྟངས་ོ ྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་གྲ་སྱིག་དང་མ་
སྱིག་ཅྱིག་ཆགས་སོང་། ཉ་ེའཁརོ་ལ་ས་ཆ་ཁག་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ང་ཚསོ་སྐོར་བསྐྱོད་ཅྱིག་བྱས་ནས་བལྟ་རྒྱུ་བྱུང་། སོང་
ཙང་ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ད་ལྟའྱི་བང་རྱིམ་ནང་མུ་མཐུད་ནས་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནྱི་ར་རམ་ས་ལའྱི་ཁུལ་གྱི་
གནས་སྟངས་ད་ེརེད། རྩ་བའྱི་ར་རམ་ས་ལའྱི་ཁུལ་དུ་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཆ་རེན་སྐྱ་ོབ་ོཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་
ད་ེཚ་ོནྱི་ཁ་སང་གནས་ཚུལ་བཟང་པ་ོཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་འཐུས་ོ ོར་ཕྱིན་ནས་ཉམ་ཆག་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་རེད་
དམ་ཟེར་ན་ད་ེརྩ་བ་རང་ནས་མ་རེད། ས་ཆ་ཐོག་མར་ཆགས་པའྱི་སྐབས་ནས་གནས་སྟངས་གཅྱིག་གྱི་དབང་གྱིས་ད་ེལྟ་བུ་ཚང་
མས་ཐུགས་སྣང་གནང་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ོ ྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཁས་ལེན་དགོས་པ་རེད་
དྲན་གྱི་འདུགཤཡྱིན་ནའང་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར། དཔརེ་ན། ཡ་གྱིའྱི་ཚགོས་ཁང་རདེ། ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱི་ཡྱིག་ཚང་
རེད། ས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་ཁང། དེ་དང་དེ་འདྲ་བའྱི་འཛུགས་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུར་ང་ཚོར་
དམྱིགས་ས་ོས་ཆ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད་ལ། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོབཀའ་མོལ་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། ན་ནྱིང་སོན་རྩྱིས་ནང་
ལའང་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕལ་ཆརེ་འཕྲལ་དུ་ལས་ཀ་འག་ོའཛུགས་དགསོ་པ་བྱུང་ན་འགྲྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་དྲན་ནས། ན་ནྱིང་ཁྱི་
ལྔ་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་རྩྱིས་འགོ་ཞྱིག་ཕེས་ཡོད་པ་རེད། ལས་གཞྱི་མུ་མཐུད་ནས་འགྲོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། སོང་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་
དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ོ ྱིག་ཆགས་ཀྱི་རདེ་དྲན་གྱི་འདུགཤད་ེནས་ཀུ་ལུ་དང་མ་ེལྱི་ ༡༥ ཡྱི་གནས་སྟངས་ནྱི་
གཞྱིས་ཆགས་ཚུགས་ནས་ཕལ་ཆེར་ལོ་ ༢༠ རྩ་གྲངས་ཤོ ྱིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཚུར་ཕོགས་དེར་གཞྱིས་ཁང་མ་རག་པའྱི་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྡོད་མཁན་དེ་ཚོ་སོན་ལ་འགྲོ་ས་ཞྱིག་ང་ཚོས་ཐབས་ོ ེས་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པར། ཕ་གྱིར་ཡོད་བསྡད་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཐགོ་ལ་འགྱུར་བ་འཕྲལ་དུ་བཏང་ཟརེ་བ་ད་ེཏན་ཏན་རང་བཞྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུགཤརྱིམ་པས་ད་ེ
ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཏན་ཏན་གང་འསོ་ཐགོ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའྱི་བསམ་གཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཀུ་ལུ་དང་སུན་མཚ་ོམན་གསུམ་གྱི་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བད་ེསྡུག་ལ་ལྟ་སྐྱོང་ཡག་པ་ོགནང་བའྱི་ཐོག་ལ་བསགས་བརོད་གནང་སོང་
བས། ངས་ཁོང་རྣམས་ཚང་མའྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང། དེ་ནས་མཉམ་འབེལ་གྱི་གནས་
སྟངས་སྐོར་རེད། མཉམ་འབེལ་གྱི་གནས་སྟངས་ནྱི་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཐོག་མརཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༤༌༌༢༠༠༥ ནས་མཉམ་འབེལ་ད་ེ
ཁྱིམས་ཀྱི་འོག་ལ་དབེ་སྐྱེལ་བྱས་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཚགོས་པའྱི་ང་ོབ་ོརང་ལ་གནས་ཐུབ་པ་གཅྱིག་དང་། ཚགོས་པ་
དའེྱི་ཁབ་ཁངོས་ལ་ཡོད་པའྱི་ཤོ ས་བདག་མང་ཚོགས་རྣམས་མ་འོངས་ང་ཚའོྱི་གནས་འབབ་ཐགོ་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་པ་དེའྱི་འགོ་ལ་སྱིག་འཛུགས་གནས་ཐུབ་པའྱི་ཕུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བཞེས་ཡོད་པ་
རེད། རྒྱུ་མཚན་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བར་ལམ་མཉམ་འབེལ་ཟུར་དུ་འཛུགས་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེཆགས་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཙུགས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་དཀའ་ལས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་རྒྱག་ཡོད་པ་རེད་དྲན་གྱི་འདུགཤསོང་ཙང་མ་འོངས་
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པར་ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་ལ་མཉམ་འབལེ་དང་མྱི་མང་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་འབལེ་བ་འཇགོ་སྟངས་ད་ེདག་གྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་ད་ལོའ་ི
སནོ་རྩྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་རྱིམ་པས་ཟབ་སངོ་སདོ་རྒྱུ་དང་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་བང་བསྱིགས་དང་སྱིག་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། རསེ་མའྱི་ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༡༩༌༌༢༠༢༠ སོན་རྩྱིས་ནང་ལ་ལས་འཆར་ད་ེཚ་ོབསེབ་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ེདུས་གང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་ལྟ་ཆོག་གྱི་
རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བྱང་ཐང་ཁུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ལ་འབལེ་ཡདོ་ལྷན་ཁང་ནས་
ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་འདུགཤད་ེལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུས་གནང་སོང། མ་འོངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་སྱིད་བྱུས་ོ ྱིག་
གཏན་འབེབས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ལྟ་ང་ཚོར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཤོ ྱིག་ཡོད་པ་ད་ེལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་གཞྱིས་ཆགས་ར་ེརེའྱི་སྟེང་ལ་བལྟ་ཕོགས་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་སྱིད་
བྱུས་ཤོ ྱིག་འདྱིང་རྒྱུ་ནྱི་ཕལ་ཆེར་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུགཤབཀའ་ོ ག་ལ་སན་སེང་
ཞུས་ནས་མ་འངོས་པར་གང་བྱེད་དགོས་མྱིན་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ོ ྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་
དྲན་གྱི་འདུགཤད་ེབཞྱིན་ཤོ ་ཐོག་ཚིལ་གནོན་ནང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པར་གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་ལ་གཟྱིགས་སྐྱོང་ཆེ་བ་དང་ཆུང་བ་
རྣམས་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་སྣང་མེད་དུ་ལྷག་བསྡད་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་བྱུང་སོང། ད་ེས་ཕན་ལ་ངས་ས་གནས་
ད་ེཚོར་འགན་འཁེར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆ་ེསར་སེལ་ལད་འཁབ་ནས་མང་བ་སད་པ་དང་ཆུང་སར་སྣང་མེད་བཞག་
པ་ད་ེའདྲ་ཧ་ལམ་རྩ་བ་རང་ནས་མེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཧམ་པ་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་དྲན་གྱི་འདུགཤས་གནས་སོ་སོའ་ིའག་ོའཛིན་
གྱིས་འགན་ཁེར་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བད་ེསྡུག་ཐོག་ལ་ཞུ་མཁས་ལོད་དང་འབད་བརྩོན་བྱེད་མཁས་ལོད་ཆ་ནས་ཁད་པར་ཏན་
ཏན་ཡོང་གྱི་འདུགཤགནས་སྟངས་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ཡར་ཞུས་ཚད་ཚང་མར་ང་ཚོས་སབོ་ཐུབ་རྒྱུ་མེད་ཀང་དངོས་གནས་དགོས་པ་
རྒྱུ་མཚན་འདུག་བསམ་པ་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ད་ེཆ་ེཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྟངོ་པ་མྱིན་ཙམ་ཞྱིག་གང་ཐུབ་ཅྱིག་འབད་བརྩནོ་ཏན་ཏན་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཆ་བཞག་ནའང་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་ཡྱིད་གཟབ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཨ་
རྱིའྱི་རོགས་དངུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ཐམ་པ་ཞྱིག་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་ཀང་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་ཕ་གྱིར་སོབ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་དང་། ད་ེསོབ་མ་
ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ལས་ཁུངས་དེ་ཚོ་ཧ་ལས་པའྱི་གནས་སྟངས་སྐྱོ་པ་ོཡོད་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་
གསུངས་སོང་། གཅྱིག་བྱས་ན་ད་ེཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་རེད། རྩ་བའྱི་ཨ་རྱིའྱི་ལས་འཆར་དེའྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ཐམ་པ་ཞྱིག་བལ་
ཡུལ་རང་གྱི་ཆེད་དུ་ཟུར་བཅད་བྱས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད། འོན་ཀང་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ཐམ་པ་ཕ་གྱིར་རག་ཡོང་པ་ད་ེརོགས་
ཚགོས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་མཐུན་པའྱི་འཆར་གཞྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏགོས། འཆར་གཞྱི་འབུལ་
མ་ཐུབ་ན་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཕན་ཐགོས་གང་ཡང་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེས་ཕན་ལ་ས་གནས་ནས་
ས་གནས་རང་གྱི་འགན་བཞེས་མཁན་ཚའོྱི་ཐགོ་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་མ་འོངས་རྒྱུན་གནས་ས་བརན་
ཐུབ་པའྱི་ཕུགས་བརན་གྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཧ་ལམ་འབྱརོ་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་བྱུང་མྱི་འདུགཤད་ེལྟ་བུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཚད་
དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་མ་བྱུང་ན་དྲུག་བཅུ་བདུན་བཅུའྱི་སྐབས་ཀྱི་ང་ཚོའྱི་འཆར་གཞྱི་འབུལ་སྟངས་དང་བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་དེས་
དངུལ་རག་རྒྱུའྱི་གནས་བབས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་མ་རེད། དངུལ་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ཐམ་པ་རག་པར་ཆ་རེན་མང་པ་ོཡོད་
པ་རེད་ལ། འཆར་གཞྱི་འགོད་པར་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཡོད་ལྟ་བུ་ཟེར་
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ནས་རྒྱུ་མཚན་ལུང་བགྲངས་ཐུབ་པ་ཙམ་གྱིས་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་རག་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། སོང་ཙང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལའང་ད་ེ
རྱིང་ཟླ་བ་ ༡༠ པའྱི་ཚེས་ོ ར་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚང་མ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཚོགས་ཆེན་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ནང་
སྱིད་ལའང་ཟུར་དུ་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཐད་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུའྱི་རྱིམ་པ་ཞྱིག་ཡོད། རྩ་བའྱི་བལ་ཡུལ་
ཁུལ་ལ་ལས་འཆར་ད་ེཚོའྱི་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་ཕོགས་ཐགོ་ལ་ཟབ་སོང་ས་རེས་ཕུལ་ཚར་བ་རེད། ཕུལ་བ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ཚད་
དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ་ཟེར་ན་ཧ་ལམ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརེད་འདུགཤསོང་ཙང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་བསྐྱར་
དུ་བཀའ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་གནས་ཆ་ེཆུང་མང་པ་ོཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་མཐུན་རེན་འཛམོས་མ་འཛམོས་དང་མྱི་འབོར་ཡོད་མེད་
ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེཚ་ོདག་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་ཚུར་ཟླ་སྱིལ་གནང་རྒྱུ་དང་ལས་བྱེད་ཉུང་དུ་
བཏང་ནས་མཐུན་རེན་བཟང་དུ་གཏོང་དགོས་པའྱི་བཀའ་སོབ་གནང་སོང་ཡང་། ད་ེདག་འཕྲལ་དུ་ཡངོ་གྱི་ཡོད་མེད་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
འདུག་ཀང་རྱིམ་པས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་བསམ་གཞྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་ཆེའྱི་མྱི་རྱིགས་བར་ལ་
འབལེ་མཐུད་བྱ་རྒྱུ་ད་ེནང་སྱིད་ལ་དམྱིགས་བསལ་ལས་འགན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་དུས། གལ་སྱིད་དགོས་གལ་ཡོད་ན་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་ོ ག་ལ་འཆར་འབུལ་གནང་ནས་བཀའ་ོ ག་དང་བཀའ་
བསྡུར་གནང་ན་མ་གཏོགས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁ་ཆེའྱི་བར་ལ་འབེལ་མཐུད་བྱ་རྒྱུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་དམྱིགས་བསལ་ལས་
འཆར་གང་ཡང་མདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཁ་ོ ས་ོ ྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དང་པ་ོདེར། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཤོ ོག་གྲངས་ ༡ པ་ོད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་
པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཞུས་སོང། བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་དུད་ཚང་ ༨༠ ཙམ་ཞྱིག་ལ་ཁང་པ་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡོད་ས་རེད། སོང་
ཙང་ད་ེཚ་ོདཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པ་ོདང་གཟྱིགས་པ་ཆེན་པ་ོརེད། ར་ེབ་ཞྱིག་བརྒྱབ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་དབུ་
ཁྱིད་པའྱི་གཞུང་དང་མྱི་མང་ཡོད་སར་ང་ཚོ་ཡང་བཅར་བ་ཡྱིན་ན་སྡུག་པོ་ཞྱིག་ལྷག་གྱི་མ་རེད་བསམ་པའྱི་ར་ེབ་དང་ཡྱིད་ཆེས་
ོྱིག་འཁུར་ནས་སེབ་ཡོང་དུས། འདྱི་རུ་ཡྱིན་ནའང་མཐུན་འགྱུར་དང་གྲོགས་དོན་ཞྱིག་མཛད་ཡོང་སྐབས་བ་ན་མེད་པའྱི་བཀའ་
དྲྱིན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད་འདུགཤམ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་ལྷག་བསྡད་པ་ད་ེཚོར་གང་ཐུབ་ཅྱིག་ཐབས་ོ ེས་དང་འབད་བརྩོན་
གནང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རདེ། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་ད་ེནང་བཞྱིན་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུགཤལྷག་པར་དུ་ད་ེས་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་
མེད་མྱི་ོ ེས་ཀང་གསར་འབྱོར་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཁོང་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་དཔལ་འབྱོར་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ལ་འབུལ། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་དགངོས་པ་བཞེས་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡདོ་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུགཤགང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཐགོ་མར་
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ཐ་ོའགོད་བྱེད་སྐབས་མྱི་གྲངས་ ༨༠ ཙམ་དང་དངོས་སུ་བསེབས་སྐབས་མྱི་གྲངས་ ༤༠ ཙམ་ལས་མེད་སྟབས། ད་ེའདྲའྱི་བར་
ཁད་བསེབས་པ་དེའང་དང་པ་ོནས་ཐ་ོབརྒྱབས། ད་ེབཞྱིན་ད་ོབདག་ས་ོསོའ་ིའགྲམ་ནས་དཔལ་འབྱོར་ཏོག་ཙམ་ཚུར་བསྡུ་ཐབས་
བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་ཐ་ོའདྱི་ཚརོ་ཧ་ེབག་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཁད་པར་ཆེན་པ་ོཡོད་ཀྱི་རདེ། ད་ེའདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་མདེ་ངས་
མྱི་ོ ེས་ཀང་མ་འོངས་པར་ད་ེའདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ལྟ་ལས་
བསྡོམས་ཀྱི་ོ ོག་གྲངས་ ༢ པ་ནང་ཨང་ ༦ པའྱི་ནང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་ཁ་འཐོར་ས་གནས་ཁག་ ༡༣ གྱི་གྲངས་ཐ་ོགོག་
ཀླད་ནང་འཇུག་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་འགྲ་ོསོང་ས་ཡ་ ༧ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་བཏང་འདུགཤསོང་ཙང་འགྲ་ོསོང་དརེ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ལས་གཞྱི་
འདྱི་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་གྱི་རདེ་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུགཤད་ེཡྱིན་དུས་ལས་གཞྱི་འདྱི་ག་ར་ེག་ར་ེབརྩམས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་
ཅེས་འདྱིའྱི་ནང་གོག་ཀླད་ནང་བླུགས་པ་དང་རེས་འབལེ་གྱི་ལས་གཞྱི་ག་ར་ེག་ར་ེཡོད་པ་རདེ་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་
ད་ལྟ་ང་ཚོས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ཕོགས་བསྐྱོད་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་གཞུང་གྱི་བདག་
དབང་ཡོད་པའྱི་ས་ཆ་ཁང་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ར་རམ་ས་ལའྱི་གཡས་གཡོན་ནས་བསྐོར་བའྱི་ས་ཆ་ཁང་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱིའྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་
ལག་པར་མ་བདག་བདག་བཟུང་བྱས་ནས་ོ ོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། ནང་ནས་ཡྱིན་ནའང་སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་གྱི་མཚོན་པའྱི་མ་
བདག་བདག་བཟུང་བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་དེས་རེས་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ལོ་སོན་མ་
ཞྱིག་ལ་ཡྱིན་པ་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ད་ལྟ་ཐག་ཉ་ེས་ཧྱི་མལ་ཅཱལ་གྱི་ནང་ཁུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་ང་རང་
ཚོའྱི་ས་ཆ་ཁང་པ་ད་ེཚོར་བདག་དབང་དང་། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་སྱིམ་ལ་ནས་འགོ་བཙུགས་ནས་ཡོང་གྱི་
ཡོད་ཅེས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བཀའ་ཕེབས་སོང་བསམ་སོང། བྱས་ཙང་འདྱི་ཚ་ོད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། 
ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་ས་ཆའྱི་བདག་དབང་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ལྟ་བསྡད་ཡོད་མེད་ཐག་ཆོད་པོ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་གོམས་པ་
བརྒྱབས་ནས་སེབ་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་རྒྱ་གར་
གཙ་ོབོར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་རེད། གང་སར་འཚམས་གཟྱིགས་ཕེབས་ནས་བོད་པ་དང་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ད་ེའདྲ་
མང་པ་ོཞྱིག་མཇལ་འཕྲད་བྱས་ཏ་ེབོད་དོན་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་འདུགཤད་ེཚང་མར་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་ས་ོསོའ་ི
ངོས་ནས་ཡག་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ེཙམ་མ་ཟད་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཆེད་ཕེབས་
གནང་འདུགཤསྐུ་ང་ོབཀའ་བོན་རང་གྱི་དགོངས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་འགྲ་ོརྒྱུ་དང་། འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ས་
གནས་ས་ཐོག་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་དངོས་གནས་ད་ེརྒྱུས་ལོན་བྱུང་རྒྱུ་དང་ཕན་ཐོགས་བྱུང་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་
དང་། ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འཁེར་བ་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕེབས་ནས་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡོད་
པ་ཞྱིག་དང་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ནས་བསེབས་པར་དོན་གྲུབ་སོང་བསམ་པ་ལྟ་བུ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་ད་ལྟ་ལས་བསྡམོས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་བསགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཟརེ་ནའང་མྱི་འདུགཤཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཟརེ་ནའང་
མྱི་འདུགཤད་ལྟ་རྒས་གས་ོཁང་ད་ེཚོར་ད་ལ་ོའགྲ་ོསོང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བཏང་། དམྱིགས་བསལ་གྱི་མཐུན་འགྱུར་འདྱི་འདྲ་གནང་ནས་
རྒས་གས་ོཁང་ནང་ཡོད་པའྱི་རྒས་འཁོགས་བགྲེས་སོང་ད་ེཚོར་ཉལ་ཆས་མཚོན་པའྱི་གོན་གོས་གསར་པ་མང་པ་ོགནང་ཡོད་ས་
རདེ། འདྱི་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པ་ོརདེ། ད་ེནས་མྱི་ཞྱིག་གྱི་མྱི་ཚའེྱི་ནང་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན། ནུས་པ་ཡོད་དུས་ག་ར་ེཟརེ་
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དགོས་པ་རེད། ཤུགས་ལྟ་བུ་ཡོད་ཚད་ཚང་མ་ང་ཚོའྱི་གཞུང་དང་སྱིག་འཛུགས་དེར་ཡྱིད་ཆེས་བོས་སྐྱེལ་བྱ་རྒྱུ་དང་། མཐའ་མ་
འདྱིར་སྐུ་ཚ་ེསྨད་ལ་སེབ་དུས་གཟྱིགས་སྐྱོང་གནང་མཁན་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཁངོ་རྣམ་པ་བ་ོཕམ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་སེམས་འཚབ་
འདྱི་ཚང་མ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་གཞུང་གྱིས་ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚའོྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་འདྱི་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་བཀའ་
དྲྱིན་ཆེན་པོ་དང་བ་ན་མེད་པ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱུང་འདུགཤམ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ཁོང་རྣམ་པར་ད་དུང་དེ་ལས་ལྷག་ཙམ་གྱིས་
མཐུན་འགྱུར་འགྲོ་གྲོན་ཡག་པོ་གནང་རྒྱུ་དང་། ད་དུང་ད་ེལས་ལྷག་ཙམ་གྱིས་རོགས་རམ་གནང་རྒྱུར་མཚོན་པའྱི་གཙང་སའྱི་
ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་གང་ཐུབ་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་པ། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་གནང་། ད་ེ
ནས་ད་ལ་ོདམྱིགས་བསལ་གྱིས་ད་ེའདྲ་གནང་ཡོད་ས་རེད།ཤདརེ་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ང་
ཚ་ོབོད་པའྱི་ས་ཁུལ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འབྱུང་གཞྱིའྱི་གནོད་པ་མང་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དབྱར་ཁ་ཆར་དུས་སྐབས་སུ་ཆུ་
ལོག་བྱུང་བ་དང་རླུང་བུ་བརྒྱབ་པ་དང་། མེ་ཡྱིས་འཚིགས་པ་སོགས་ཀྱི་བར་ཆད་དང་གོད་ཆག་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚའོྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་འཛནི་སྐྱངོ་བཀའ་ོ ག་རེད། ནང་སྱིད་ད་ེཚ་ོཚང་མས་ཧ་རུབ་ས་རུབ་བྱས་ནས་
རགོས་པ་དང་ཕར་བ་གྲུ་འདགེས་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་འདུགཤསོང་ཙང་ཉ་ེབའྱི་ཆར་ཡྱིན་ནའང་ཁོམ་ས་མ་ེོ ོར་བའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེ
འདྲ་ཁག་གཉྱིས་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་ད་ེཚརོ་ཡྱིན་ནའང་མ་འངོས་པར་རགོས་པ་གང་ཐུབ་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོ
ཡོང་ས་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀྲ་ོ ྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀྲ་ོ ྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ིལས་བསྡམོས་བསྡུས་པའྱི་ཐགོ་ལ་བགྲ་ོགེང་
འགྲོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། དང་པ་ོད་ེགསར་འབྱོར་ཆེད་དུ་ཁང་པ་བརྒྱབ་པ་དང་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལས་ོ ག་བརྒྱག་རྒྱུ་རེད། 
རྒས་གས་ོཁང་ཉམས་གས་ོགནང་རྒྱུ། ལ་དྭགས་ས་གནས་གཙསོ་པའྱི་ས་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ལ་ོསནོ་མའྱི་ནང་འབྱུང་བའྱི་རནེ་
བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་གཙ་ོབོ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་འགན་བཞེས་ནས་ཛ་དྲག་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་ཕག་ལས་ཧ་ལས་པའྱི་
ཡག་པ་ོགནང་འདུགཤད་ེའདྲ་སོང་ཙང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བནོ་གཙསོ་པའྱི་ལས་བྱདེ་ཚང་མར་སྱིང་ཐག་པ་ནས་བསགས་བརདོ་ཞུ་
རྒྱུ་དང་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། སྱིར་བཏང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ང་གཉྱིས་ལ་དྭགས་ས་གནས་སུ་འཁེལ་བསྡད་
དུས། སྱིར་བཏང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་དོགས་འདྲྱི་ཁ་ོ ས་ཕུལ་ཡོད། ད་ལྟ་ལན་འདེབས་
བསབེས་མྱི་འདུགཤདམྱིགས་བསལ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་དྲྱི་བ་འདྲྱི་རྒྱུ་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སྟངས་དརེ་ལ་དྭགས་སུ་ད་ལྟ་ཛ་
དྲག་གྱི་གནས་སྟངས་ོ ྱིག་ག་རེ་འདུག་ཞུས་ན། འདྱི་མ་ཞུ་ཐབས་མེད་ལྟ་བུ་ཆགས་སོང། སྱིར་བཏང་ང་གཉྱིས་ཀྱིས་ལས་
བསྡོམས་ནང་ཁ་གསལ་པ་ོབཀོད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ལ་དྭགས་ཀྱི་གནས་བབས་ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པ་ོཆགས་བསྡད་ཡོད་
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དུས། ད་ལྟ་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ཡུལ་མྱི་ལ་ས་བཙོང་བྱ་རྒྱུ་སནོ་མ་ནས་འགྲ་ོབསྡད་པའྱི་གནས་ཚུལ་
ཞྱིག་དང་། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་འགྲ་ོདང་འགྲ་ོམུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ོ ྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུགཤའདྱི་ས་ོས་ོནང་ཁུལ་ལ་བཙངོ་པ་མ་
ཡྱིན་པ། ཡུལ་མྱི་ལ་བཙོང་ནས་ཕ་ོབང་ཉ་ེའདབས་ནས་ས་ཆ་ཡག་པ་ཚང་མ་སནོ་མ་ནས་བཙོང་ཚར་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡུར་ར་ཉ་ེ
འདབས་ཀྱི་ས་ཆ་བཙངོ་། ཡུར་ར་ནས་མར་ཆུ་འགྲ་ོས་མདེ་པ་བཟསོ། ད་ེནས་ས་ཆའྱི་རྒྱབ་ཚང་མར་ཞྱིང་ཁ་འདབེས་མ་ཐུབ་པར་
རང་བཞྱིན་གྱི་བེད་མེད་དུ་གྱུར་ནས། ཁ་ོ ས་བཙན་འཕྲོག་བྱས་པ་དང་། ཁ་ོ ས་གོང་ཁེ་པོར་མ་བཙོང་རང་བཙོང་གྱི་གནས་
སྟངས་ཛ་དྲག་ཅྱིག་ཆགས་འདུགཤདེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ོ ག་ངོས་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་
དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ག་རེ་བྱེད་དགོས་ཡོད་ནའང་དེའྱི་ཐོག་ལ་རོག་ཞྱིབ་ཡག་པ་ོཞྱིག་མ་
གནང་བ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་རྒྱུའྱི་དོགས་གཞྱི་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤད་ེནས་གཙ་ོབ་ོས་གནས་ཀྱི་གནད་
ཡོད་མྱི་སྣ། རང་རྱིགས་ཀྱི་གནད་ཡདོ་མྱི་སྣ་ཙམ་མ་ཟད་ཡུལ་མྱིའྱི་གནད་ཡདོ་མྱི་སྣས་ཀང་དའེྱི་ཐགོ་ལ་སེམས་འཚབ་ཆནེ་པ་ོབྱདེ་
ཀྱི་འདུགཤཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ང་གཉྱིས་ཀྱིས་གནད་ཡོད་མྱི་སྣར་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོཚོའྱི་ཚོར་བ་རྣོན་པོའ་ིཐོག་
ནས་ད་ེའདྲ་བོད་ཀྱི་འདུགཤདའེྱི་སྐོར་མྱི་མང་ཚོགས་ཆནེ་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་བརདོ་རྒྱུ་བྱུང་། གཙ་ོབ་ོ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོ
ཆེའྱི་ཐུགས་རེའྱི་བྱྱིན་རླབས་བཀའ་དྲྱིན་དང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐུགས་རེའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརེན་ནས་ང་ཚ་ོས་ོསོའ་ིབེད་སོད་བྱ་
རྒྱུའྱི་ཞྱིང་ས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། སྡོད་སའྱི་ས་ཆ་ཚང་མ་ཐོབ་བསྡད་པ་དེ་བཙོང་བསྡད་པ་ནྱི་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་བ་ོཕམ་བྱུང་བ་དང་། 
ཐབས་སྐྱ་ོཔོའ་ིགནས་ཚུལ་རེད་ཅེས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་དཔོན་རྱིགས་ཁག་མཇལ་བའྱི་སྐབས་
སུ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐོག་ལ་སྟངས་འཛིན་ནན་པ་ོགནང་དགོས་རྒྱུ་ང་ཚོས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ཡོད། ལས་
བསྡོམས་ནང་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་བ་འཁོད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ལ་དྭགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཏགོ་ཙམ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་
ས་བཙོང་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། སོན་མ་དང་ད་ལྟའྱི་བར་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་ཡུལ་མྱི་གཞན་གྱིས་ཉོས་ཆོག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་
དུས། མུ་མཐུད་ནས་དའེྱི་ནང་ཡུལ་མྱི་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་བོད་པས་ཀང་མཉམ་ཞུགས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ནས་བོད་པ་མགོ་
བད་ེཔ་ོཁ་ོ ས་ོ ྱིག་གྱིས་མྱི་མང་ཉམ་ཆུང་ཚོར་མགོ་སྐོར་བཏང་སྟེ། ཁ་ོ ས་ས་ོསོའ་ིས་ཆ་བཙོང་ཚར་བ་ས་ོསོས་ཧ་མ་ག་ོབ་ད་ེ
འདྲའྱི་ས་ཆ་བཙངོ་པ་བྱུང་འདུགཤརསེ་སུ་རྩད་གཅོད་བྱདེ་དུས་མྱི་འདྱིས་བཙངོ་སོང་ལབ་སྐབས་ཧང་སང་ནས་ལྷག་སྡདོ་མཁན་ད་ེ
འདྲ་ཡང་མང་པོ་མཐོང་རྒྱུ་འདུགཤང་ཚོར་ད་ེའདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་མཇལ་སོང། སོང་ཙང་གནད་དོན་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་
བཞེས་ོ ྱིག་གནང་རགོས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང། ད་ེནས་དོགས་འདྲྱི་གཉྱིས་པ་ད་ེརརོ་གྱིང་ས་གནས་འག་ོ
འཛནི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱིར་བཏང་གྱི་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྲྱི་བ་འདྱིའྱི་ནང་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ་གྱིས་ལན་འདབེས་
དའེྱི་ནང་ས་ཁནོ་ཨ་ེཀར་ ༨༌༧༤ བྱིས་འདུགཤལན་འདབེས་ནང་ ༧༌༩༡ ཅེས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གསུང་གནང་སངོ་། སྱིར་བཏང་ཕ་གྱིའྱི་
ས་ཁནོ་ཨ་ེཀར་ག་ཚདོ་ཡདོ་དམ། བ་མ་ཨ་ཀྲའྱི་ས་ཆ་དརེ་ས་ཁནོ་ཨ་ེཀ་ག་ཚདོ་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ད་ེནས་ང་ཚའོྱི་ཚགོས་དུས་ ༦ 
པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་པ་ཡདོ། དའེྱི་སྐབས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ལ་བཙངོ་རྒྱུ་གཏན་
ཁལེ་ནས་གང་མགོགས་མགགོས་བཙོང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པའྱི་ལན་འདེབས་ཞྱིག་གནང་སོང་བསམ་སོང། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་
བར་ལ་ོགཅྱིག་ལྷག་ཙམ་སངོ་ཡོད་པ་རདེ། སྱིར་བཏང་ང་ན་ནྱིང་ཕ་གྱིར་ཕགོས་བསྐྱདོ་འགྲ་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ས་ཆ་དའེྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་
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ཏག་ཏག་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རེད། འདྱི་ལོ་གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་འགྲོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་འཚོང་མ་
ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་འགྲེལ་བོད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་འདོད་བྱུང་
སོང། ད་ེནས་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ོ ྱིག་གྱིས་དོགས་འདྲྱི་གནང་ཚར་དུས་ལན་ཞྱིག་བྱུང་སོང། ཡྱིན་ནའང་ཧོན་སུར་ས་
གནས་ལ་ོ ྱིང་སྡོང་མང་པ་ོཞྱིག་འདབེས་བཙུགས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། སནོ་མ་ལས་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཆར་དུས་
ཀྱི་སོན་ལ་འཛུགས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ད་ེའདྲ་ཡོད་ས་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་དངུལ་འདྱི་ད་ལྟ་འབྱོར་བ་ཡྱིན་དུས་རེས་མའྱི་ཆར་
དུས་བར་དུ་སྒུག་བསྡད་རྒྱུ་རེད་དམ། ལས་གཞྱི་འདྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་སེལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ་དེའྱི་སྐོར་ལ་འགྲེལ་བརོད་ཅྱིག་གནང་
རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་ད་ལྟ་མ་གྱིའྱི་སལེ་ཀབོ་ལ་ཁྱིམ་ཚང་ ༨༠ ཐམ་པའྱི་ཁང་
པ་ད་ེཚོ་ཧ་ཅང་གྱི་གཟྱིགས་པ་ཆེན་པ་ོགནང་འདུགཤསོང་ཙང་དེར་བསགས་བརོད་དང་མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་གཟྱིགས་སྐྱོང་
གནང་རོགས་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་པ་གཞྱིར་བཟུང་། ང་ཚོས་ད་ལྟ་ད་ེཚོར་གཞྱིས་ཆགས་གསར་སྐྲུན་བྱེད་དགོས་རྒྱུའྱི་རྱིམ་པ་ད་ེ
ཚ་ོཆ་ཚང་བང་བསྱིགས་ནས་ལས་འཆར་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱིས་ཁང་འདྱི་གསར་སྐྲུན་གནང་སྐབས་རྱིགས་
གཅྱིག་གྱིས་གནས་སྟངས་ཕལ་ཆརེ་སནོ་མ་ནང་བཞྱིན་བསྡད་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། བརྒྱ་ཆ་བསྡུ་བཞེས་གནང་རྒྱུའྱི་ལམ་སལོ་བྱུང་
བ་ཡྱིན་ན་མྱིང་གཞུང་ནང་ལ་ཏག་ཏག་གནས་ཐུབ་རྒྱུར་ཁད་པར་འགྲ་ོམྱི་ཡོང་ངམ་ཞེས་བཀའ་གནང་སོང། དཔེར་ན། བད་ེསྐྱྱིད་
གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ནས་ཚུར་འབྱོར་བསྡད་པ་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༠༠ ལྷག་ཙམ་རེད། ཐགོ་མར་ཁ་ོརང་
ཚསོ་གང་གསུངས་ཡོད་པ་རེད་ཟརེ་ན། བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་གཅྱིག ད་ེནས་ས་ཁ་བཟ་ོརྒྱུ་དང་གཉྱིས། ཆུ། གོགཤལམ་ཁ་དེའྱི་
མཐུན་རེན་འདྱི་ཆ་ཚང་གཞུང་གྱིས་གནང་རོགས་གནང་། ས་ཆ་འདྱི། ད་ེབྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁང་པ་བརྒྱག་རྒྱུའྱི་དངུལ་
འདྱི་ཁོ་རང་ཚོས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ང་ཚོ་ས་རེས་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་ཐུགས་གཏན་གང་ལ་གང་འཚམ་འཁེལ་བའྱི་
མཚམས་ལ་ལས་ཀ་འགོ་བཙུགས་སའྱི་མཚམས་ལ་བསེབས་ཡོང་དུས་དུད་ཚང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ནས་འདྱི་
ཁོན་ནས་སོད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་གང་ལྟར་ད་ལྟ་ཁྱིམ་ཚང་བརྒྱ་ཟྱིན་མ་ཟྱིན་གཅྱིག་གྱི་ནང་ནས་ཁྱིམ་ཚང་སུམ་ཅུ་སོ་
གྲངས་ཤོ ྱིག་གྱིས་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཐམ་པ་སནོ་ལ་སྡེབ་གཅྱིག་ལ་སོད་རྒྱུ་འདྱི་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུགཤསོང་ཙང་
བྱུང་ན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཀྱི་ཟླ་མཇུག་དང་ད་ེལྟར་མ་བྱུང་ན་ ༩ པའྱི་ཟླ་མཇུག་བར་དུ་ཕར་འགངས་རོགས་གནང་། འདྱི་འགངས་སོང་
ན་ཁོ་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཡར་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་ཁྱིམ་ཚང་སུམ་ཅུ་སོ་གྲངས་ཤོ ྱིག་རེད། འདྱི་ ༩ པའྱི་ཟླ་མཇུག་གྲོས་
ཚགོས་གྲོལ་བ་དང་ཁྱིམ་ཚང་ད་ེཚསོ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ དངུལ་ད་ེཡར་བསྡུས་ནས་ང་ཚ་ོལས་ཀ་འག་ོའཛུགས་ཆོག་ཆགོ་ཡྱིན། འདྱི་
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ཁོད་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ འབུལ་མ་ཐུབ་མཁན་གྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤརྱིམ་པས་གཟྱིགས་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་
འདྱི་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསལ་པ་ོཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུགཤདཔརེ་ན། མོན་གྷ་ོཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་མ་གྱིའྱི་
ཐོའ་ིནང་ལ་ཐོག་མར་ཁྱིམ་ཚང་དྲུག་ཅུ་ར་ེགྲངས་ཤོ ྱིག་རདེ་ད་ེད་ལྟ་དངོས་སུ་ཡོད་པ་སུམ་ཅུ། བཞྱི་བཅུ་ལྷག་ལས་མྱི་འདུགཤསོང་
ཙང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ དང་ ༣༠ ག་ཚོད་བསྡུ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ད་ེནས་གཞྱིས་
ཆགས་དང་ཁ་འཐོར་ས་གནས་ཁག་ལ་འགྲ་ོསོང་ས་ཡ་མང་པ་ོབཏང་འདུགཤའདྱི་གང་གྱི་ཆེད་དུ་བེད་སདོ་བཏང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་
རྒྱུ་འདྱི་རདེ་འདུགཤའདྱི་ལས་བསྡམོས་ནང་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པ་ོའཁདོ་ཡདོ། གང་གྱི་ཆདེ་དུ། དངུལ་ག་ཚདོ་བཏང་ཡོད་པ་རདེ། 
ཆ་ཚང་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཆ་ཚང་འཁདོ་ཡདོ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་སནོ་མ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་ས་ཆའྱི་བདག་
དབང་ཐགོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་གྲོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་གནང་སོང། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་གང་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་རེད་འདུགཤངས་སོན་མ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། སྱིམ་ལ་དང་ཚ་ེརྱིང་དོན་ལྡན་གྱིང་གཉྱིས་ཚར་སོང། ནང་
སྱིད་ཀྱིས་ཐད་ཀར་ཉོས་པའྱི་ས་ཆ་འདྱི་ཉ་ེའཁྱིས་བད་ེསྐྱྱིད་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཆགས་ཡོད། ད་ེནས་འག་ོབཙུགས་ནས་ནང་སྱིད་
ཀྱི་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའྱི་མྱིང་ཐོག་དང་ས་ཆ་ཡར་ཕུལ་བཞག་པའྱི་རྱིགས་རྣམས་སོན་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་བད་ེབ་ཡོད་
དུས། འདྱི་ཆ་ཚང་ང་ཚོས་གཙང་མ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་གཞྱི་འདྱི་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། 
མུ་མཐུད་ང་ཚོས་ལག་ལེན་འཁེར་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ད་ེནས་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་ཕོགས་མཐའ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་
ལྟ་སྐོར་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལྟ་སྐོར་ཕྱིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་རང་ལ་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་ཕན་ཐགོས་འདྱི་བྱུང་སོང་
བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་གང་བསེབས་སོང་ངམ་གསུང་རྒྱུ་དེ་རེད་འདུགཤགང་ཐུབ་གཅྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ས་གནས་ལ་ཕྱིན། གཅྱིག་
མཐངོ་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་ཚུར་ཞུ་ཡྱི་མེད་ནའང་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐངོ་ནས་ཁ་ོཚ་ོད་ེའདྲ་ཞྱིག་བྱདེ་ཐུབ་ན་བསམ་རྒྱུ་ད་ེཚོའྱི་གྲས་
ལ་འཕྲལ་དུ་བཀའ་འཁོལ་སོད་རྒྱུ་རདེ། བཀའ་ོ ག་རང་ལ་སན་སེང་ཞུས་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྩྱིས་འགོའ་ིནང་གནང་དགོས་
རྒྱུ་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་འདྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་འདདོ་པ་ཁེངས་པ་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒས་གས་ོཁང་
དང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སོན་མ་ཧ་ཅང་གཟྱིགས་སྐྱོང་ཆེན་པ་ོབྱུང་འདུགཤལྷག་པར་དུ་འབྱུང་བའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་རྱིགས་ལ་
རོགས་སྐྱོར་རྒྱ་མྱི་ཆུང་བ་གནང་འདུགཤམུ་མཐུད་ནས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པས་གསར་འབྱརོ་རདེ། རྒས་གས་ོཁང་རདེ། ལ་དྭགས་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ཧ་ཅང་གྱིས་རགོས་པ་གནང་འདུགཤ
ད་ལྟ་ལ་དྭགས་ཀྱི་གནས་བབས་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་དུས། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ས་ཚོང་
བྱདེ་མཁན་དང་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་
ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་ང་ཚའོྱི་ངོས་ནས་འབད་བརྩནོ་ཏན་ཏན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། གྲུབ་འབས་ག་ཚོད་
སོན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་རྣམས་ལ་ཏན་ཏན་གདངོ་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་རརོ་
གྱིང་གྱི་བ་མ་ཨ་ཀྲའྱི་ས་ཆ་ད་ེརདེ། ངས་ཕལ་ཆརེ་ཨ་ེཀར་ ༨༌༧༠ གཅྱིག་ཡྱིན་བསམ་བྱུང་། ཕལ་ཆརེ་ལས་བསྡམོས་ནང་ལ་གང་
འཁོད་པ་འདྱི་ ༧ ཡྱིན་གྱི་མ་རེད། ༨ དང་ཚེག་འགའ་ཞྱིག་རེད། འདྱི་ལོ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་གོང་ནས་ང་ཚོས་ས་འཚོང་རྒྱུ་བྱས་པ་
རདེ། མཐའ་མར་ཡ་གྱིའྱི་ St.Paul སོབ་གྲྭ་ལ་ང་ཚའོྱི་ས་ཆ་དེས་ཞབས་དརེ་ས་ཆ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོགཅྱིག་ཡོད་པ་་རེད་འདུགཤང་ཚོའྱི་
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ས་ཆ་འདྱི་ལམ་ཁ་སང་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ས་ཆ་འདྱི་སྡེབ་གཅྱིག་ལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཁངོ་ཚོར་མ་འོངས་འཛུགས་སྐྲུན་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོ
བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་འདྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་ས་རེས་བཀའ་བསྡུར་གནང་བ་རེད། ང་ཚོར་ཡྱིག་ཆ་གྲ་མྱི་འགྲྱིག་པ་ད་ེའདྲ་
གང་ཡང་ཆགས་མེད། ཆ་ཚང་འགྲྱིག་བསྡད་ཡོད། སོང་ཙང་གྲོས་ཚོགས་གྲོལ་རེས་ང་ཚོས་གན་རྒྱ་བཞག་ནས་དེའྱི་ཉ་ོཚོང་གྱི་
ལས་གཞྱི་ད་ེའཕྲལ་དུ་འག་ོའཛུགས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད། འདྱི་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཧོན་སུར་གྱི་སྣུམ་
ོྱིང་འདེབས་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའྱི་ད་གྱིན་གོང་དུ་སན་སེང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ན་ནྱིང་ང་ཚོའྱི་ར་ེབར་ཆར་དུས་སང་ལ་ཆ་ཚང་འགོ་
འཛུགས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་བྱས་པ་རེད་ད་ེརོགས་དངུལ་མ་བསེབས་པའྱི་རེན་གྱིས་ལས་གཞྱི་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། 
ས་གནས་ལ་བྱདེ་དགོས་རྒྱུའྱི་སནོ་འགྲོའ་ིལས་གཞྱི་འདྱི་ཚང་མ་ཚར་བ་ཡྱིན། སོང་ཙང་རགོས་དངུལ་བསེབས་པ་དང་མ་གྱིའྱི་ས་
གནས་སུ་ཕྱིན་ཏ་ེཁ་ོཚོའྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་མཁས་དབང་ཚ་ོདང་མཉམ་དུ་ང་ཚོས་གན་རྒྱ་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ལས་དོན་འདྱི་གང་འདྲ་སེལ་གྱི་རེད། དངུལ་འདྱི་གང་འདྲ་སོད་དགོས་ཀྱི་རདེ། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་གན་རྒྱ་བཞག་ནས་ཕལ་ཆེར་
ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ཟླ་མཇུག་དང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནང་ལ་ཏན་ཏན་འག་ོའཛུགས་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དྲན་གྱི་འདུགཤཕ་གྱིར་འདབེས་ལས་བྱ་རྒྱུའྱི་
ས་བོན་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ཆ་ཚང་ང་ཚོས་གྲ་སྱིག་བྱས་ཚར་པ་ཡྱིན། ས་གནས་སུ་ཚུར་སོས་ནས་འཛུགས་རྒྱུའྱི་མཚམས་ལ་མ་
གཏོགས་ཕལ་ཆརེ་ལས་ཀ་ཆ་ཚང་མཇུག་བསྱིལ་ཚར་བ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཚགོས་དྲུང་ནས་དགངོས་ོ ོག་ཁག་དང་། བདུན་རསེ་མའྱི་ལས་རྱིམ་ཁག་སན་སནོ་གནང་རགོས་གནང་། 
 
མཚུངས་མདེ་ཚགོས་དྲུང་ལྷ་ཁང་ཚ་ེརྱིང་སྟབོས་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དགངོས་ོ ོག་ཁག་སན་སནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
༡། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས། འདྱི་ལོའ་ིམང་གཙ་ོདུས་ཆེན་ཐེངས་ ༥༩ ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༢ ཉྱིན་ནས་
འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྲངས་སུམ་བཅུ་ཐམ་པར་གལ་ཆེའྱི་ཆབ་སྱིད་མྱི་སྣ་དང།  གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི། 
རྫངོས་དཔནོ། བོད་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚགོས་པ་ཁག་གང་མང་ཐུག་འཕྲད་ཀྱི་བདོ་ཀྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཡོད་དང། བོད་རྒྱ་གྲོས་
མོལ་གང་མགོགས་བསྐྱར་གསོ་ཡོང་ཐབས་སོགས་ལ་དམྱིགས་ཏ་ེཞུ་གཏུགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞྱིན་པར་བརེན་
སྐབས་ ༡༦ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པ་ཆ་ཚང་ཚོགས་གཅར་ཐུབ་མྱིན་ལ་
དགངོས་འཁོལ་ཡངོ་བར་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དགངོས་ོ ོག་ཁག་སན་སནོ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

སྐབས་ ༡༦ པའྱི་བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གྲསོ་ཚགོས་ཚགོས་དུས་ ༨ པའྱི་བདུན་རསེ་མའྱི་ 
ལས་རྱིམ་རག་ཟྱིན་ཁག་སན་སནོ་ཞུ་རྒྱུར། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༢༣ རེས་གཟའ་ཟླ་བ། ས་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༩ པ། དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་དང་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་
གྲོས་འཆར་ཡོད་ན་གནང་རྒྱུ། 
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གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ། 
ད་ེནས་ཁྱིམས་བཟའོ་ིལས་དནོ་ཆུ་ཚདོ་ ༡༡:༡༥ 
ད་ེལ་གཞུང་འབལེ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། 
༡། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་དང། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་བཅས་ཀྱི་ཕོགས་ཐོབ་དང། 
 ཟུར་ཕགོས། ལས་ཐནོ་ཕགོས། ཐབོ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 
༢། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བོན་རྣམ་པའྱི་ཕོགས་ཐོབ་དང། ཟུར་ཕོགས། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་
 བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 
༣། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ཐངོ་དདོ། ཉྱིན་རའེྱི་ལས་དདོ། ཐབོ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 
༤། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་གྱི་ཕོགས་དང། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་
 གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 
༥། འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་ཕོགས་དང། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་
 བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 
༦། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཁབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པའྱི་ཕོགས་དང། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་
 ཕགོས་ཐབོ། ཐབོ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། བཅས་བརདོ་པ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ་ཕེབས་རྒྱུ་རདེ། 
ད་ེནས་ཉྱིན་དགུང་གསལོ་ཚགིས། 
མུ་མཐུད་ལས་བསྡོམས་སན་སོན་དང་ཞྱིབ་བོེར་ལས་དོན། ཅ་ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ལས་སྱི་ཡོངས་ཐོག་
བགྲ་ོགེང་དང་བཀའ་ོ ག་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བོད། 
གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་། 
གོང་བཞྱིན་བགྲ་ོགེང་དང་ལན་འདབེས་གསལ་བོད། 
སང་ས་དྲ་ོཆུ་ཚདོ་ ༩:༣༠ 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚསེ་ ༢༤ དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚདོ་ཡོད་ན་དང་། ད་ེནང་བཞྱིན་ཐུགས་སྣང་གཞནེ་བསྐུལ་གྱི་གྲོས་
འཆར་ཡདོ་ན་གནང་རྒྱུ། 
གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ། 
ལས་བསྡོམས་སན་སོན་དང་ཞྱིབ་བོེར་ལས་དོན། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨་༌་༢༠༡༩ 
ལོའ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་བསྡམོས་སྱིང་བསྡུས་སན་སནོ་ ཀ་པ་ ནས་ ཅ་པ་བར་ལ་ཆ་ཚང་ཕབེས་རྒྱུ་རདེ། 
ཉྱིན་དགུང་གསལོ་ཚགིས་ཆུ་ཚདོ་ ༡༢:༣༠ 
གོང་བཞྱིན་བགྲ་ོགེང་དང་ལན་འདབེས་གསལ་བོད། 
གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ། 
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མུ་མཐུད་ནས་ཕྱི་དྲ་ོཆུ་ཚདོ་ ༥:༠༠ འགྲ་ོརྒྱུ། 
སང་ས་དྲ་ོཆུ་ཚདོ་ ༩:༣༠ བར་ཚགོས་གསངེ་། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༢༥ རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ས་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩:༣༠ ནས་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་དང་ཐུགས་སྣང་གཞེན་
བསྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ཡོད་ན་གནང་རྒྱུ། དའེྱི་རསེ་གསུམ་པ། ལས་དནོ་གཞན་གྱི་ཆདེ་དུས་ཚོད་ཟུར་བཅད་བཅས་འདུགཤ 
གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ། 
ཆུ་ཚོད་ ༡༡:༡༥ ཐོག་ལ་ལས་བསྡོམས་སན་སོན་དང་ཞྱིབ་བོེར་ལས་དོན། ོེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་
པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ ལོའ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་བསྡོམས་སྱིང་བསྡུས་སན་སནོ་ཞུ་རྒྱུ། 
ཉྱིན་དགུང་གསལོ་ཚགིས། 
ད་ེནས་མར་ ཅ་པ་ བར་ཆ་ཚང་ཕབེས་རྒྱུ་རདེ་འདུགཤདའེྱི་ཉྱིན་གང་ལས་སྡོམས་སན་སནོ་ཕབེས་རྒྱུ་རདེ་འདུགཤ 
དགངོ་དྲ་ོཆུ་ཚདོ་ ༠༥:༠༠ སང་ས་དྲ་ོཆུ་ཚདོ་ ༩:༣༠ བར་ཚགོས་གསངེ། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༢༦ རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་དང་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ཡོད་ན་
གནང་རྒྱུ། 
གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ། 
ད་ེནས་ལས་བསྡམོས་སན་སནོ་དང་ཞྱིབ་བོེར་ལས་དནོ་མུ་མཐུད་ཕབེས་གནང་རྒྱུ། 
ད་ེལ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ ལོའ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་བསྡམོས་སྱིང་བསྡུས་སན་སནོ། 
ཉྱིན་དགུང་གསལོ་ཚགིས། 
ད་ེནས་ལས་སྡོམས་སན་སནོ་ཆ་ཚང་ཉྱིན་གང་གནང་རྒྱུ། ག་ནས་ཅ་བར། 
སང་ས་དྲ་ོཆུ་ཚདོ་ ༩:༣༠ བར་ཚགོས་གསངེ། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚསེ་ ༢༧ རསེ་གཟའ་པ་སངས། དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་དང་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར། 
ད་ེནང་བཞྱིན་གྱི་སྱི་འཐུས་སརེ་གྱི་གྲོས་ཆདོ་གྲསོ་འཆར་ཡོད་ན་གནང་རྒྱུ། 
གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ། 
ལས་བསྡོམས་སན་སོན་དང་ཞྱིབ་བོེར་ལས་དོན། མུ་མཐུད་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨་་་
༢༠༡༩ ལོའ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་བསྡོམས་སྱིང་བསྡུས་གོང་བཞྱིན་ཀ་པ་ནས་ཅ་པ་བར་ཆ་ཚང་སན་སནོ་ད་ེཉྱིན་གང་ཆ་ཚང་གནང་རྒྱུ་
རདེ་འདུགཤ 
སང་ས་དྲ་ོཆུ་ཚདོ་ ༩:༣༠ བར་ཚགོས་གསངེ། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚསེ་ ༢༨ རསེ་གཟའ་སནེ་པ། ས་དྲ་ོཆུ་ཚདོ་ ༩:༣༠ དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་དང་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་
གྲོས་འཆར་ཡོད་ན་གནང་རྒྱུ། 
གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ། 
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ཆུ་ཚོད་ ༡༡:༡༥ ཐགོ ཁྱིམས་བཟའོ་ིལས་དནོ་བརདོ་པ་གསུམ་པ་དང་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ་རདེ་འདུགཤ 
ཉྱིན་དགུང་གསལོ་ཚགིས། ཕྱི་དྲ་ོཆུ་ཚདོ་ ༡༢:༣༠ 
ད་ེནས་ ༡:༣༠ ཐོག་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ ལོའ་ིལ་ོའཁོར་ལས་བསྡོམས་
སྱིང་བསྡུས་སན་སནོ་གནང་རྒྱུ་རདེ་འདུགཤད་ེནས་ཀ་པ་ནས་ཅ་པ་བར་ལ་ཆ་ཚང་འགྲ་ོརྒྱུ། 
ས་དྲ་ོཆུ་ཚདོ་ ༠༥:༠༠ ནས་གནངས་ཆུ་ཚདོ་ ༩:༣༠ བར་ཚགོས་གསངེ། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༣༠ རེས་གཟའ་ཟླ་བ། ས་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༩:༣༠ དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་དང་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་
གྲོས་འཆར་ཡོད་ན་གནང་རྒྱུ། 
ཆུ་ཚདོ་ ༡༡:༠༠ གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ། 
ཆུ་ཚོད་ ༡༡:༡༥ ལས་བསྡོམས་སན་སོན་དང་ཞྱིབ་བོེར་ལས་དོན། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་བཅས་པའྱི་ལས་
བསྡམོས་ཐགོ་བགྲ་ོགེང་དང་བཀའ་ོ ག་གྱི་གསལ་བོད་མུ་མཐུད་གནང་རྒྱུ། 
ཕྱི་དྲ་ོཆུ་ཚདོ་ ༡༢:༣༠ ཉྱིན་དགུང་གསལོ་ཚགིས། 
ཆུ་ཚོད་ ༡:༣༠ གཞུང་འབལེ་གྲསོ་ཆོད་གྲསོ་འཆར་ཁག་ཡོད་ན་གཏང་རྒྱུ། ད་ེནས་ལས་དནོ་འཕྲ་ོསྐྱངོ་དགསོ་རྱིགས། 
ད་ེནས་ཆུ་ཚདོ་ ༣:༠༠ གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ། 
ཆུ་ཚོད་ ༣:༡༥། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་དགོངས་ོ ོག་ཁག་སན་སོན་ཞུ་རྒྱུ། ཚོགས་གཙོའྱི་མཇུག་བསྡོམས་གསུང་
བོད། ཆུ་ཚོད་ ༥:༠༠ སྐབས་ ༡༦ པའྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་ ༨ པ་གྲོལ་བའྱི་གསལ་བསགས་གནང་རྒྱུ་བཅས་རདེ་འདུགཤ
གོང་གསལ་ལས་རྱིམ་རག་ཟྱིན་ལ་བསྐྱར་བཅསོ་ཇྱི་དགསོ་སྐབས་མཚམས་གནང་ནས་གཏོང་གནང་རྒྱུ་རདེ་བཅས། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བདུན་རསེ་མའྱི་ལས་རྱིམ་ཁག་སན་སནོ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
གནངས་ས་དྲ་ོཕག་ཚོད་ ༩:༣༠ བར་དུ་ཚགོས་འདུ་བར་གསངེ་ཡྱིན། 

 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༣ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད་པ་ཡྱིན། ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ཡང་
མེད། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༣ པ། ཀ ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་གཅྱིག་གྱི་འོས་འདེམས་ལས་རྱིམ་ད་ེ
ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༦༣ པའྱི་ནང་ལ་ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ། ༡ ཆསེ་མཐོའ་ིཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་བཅས་ས་ོསོའ་ིག་ོཡུལ་སྟངོ་པ་ནམ་ཐནོ་ལ་ཆེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་དང། 
སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོཚོགས་གཞོན། སྱིད་སྐྱོང་བཅས་ནས་སྐབས་དེའྱི་འོས་མྱི་འདེམས་སྒྲུག་ཁ་ོནའྱི་ཆེད་བསྐ་ོའཛུགས་བྱས་
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པའྱི་མྱི་འགྲ་ོགསུམ་མམ་ལྔ་ཡོད་པའྱི་འདམེས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཉྱིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའྱི་འཆར་ཕུལ་ལྟར་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགོས་སུ་འསོ་བསྡུའྱི་ལམ་ནས་མང་མོས་ཐབོ་པ་དེར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབའམ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པར་འསོ་ཐོན་བྱུང་བར་ངསོ་འཛནི་བྱ་
རྒྱུ་ཟརེ་བ་ད་ེཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེནས་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༤༨ པའྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་སུ་འསོ་བསྡུ། བཅའ་
ཁྱིམས་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་ཁག་ནང་དམྱིགས་ཀྱིས་བསལ་བའྱི་དོན་གནད་རྣམས་ཕུད། ད་ེམྱིན་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་
ཚང་མ་མང་མོས་ཇྱི་བྱུང་ལ་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ། འསོ་ོ ོག་འདྲ་མཉམ་བྱུང་སྐབས་ང་ོཡོད་ཚགོས་གཙོས་ཕོགས་གང་མོས་སུ་འོས་
འཕེན་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་འཐུས་ཟེར་བ་འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་འགྲོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བོེས་སྨོན་ལམ་
མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབོསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེརྱིང་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་
གཞན་གཅྱིག་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་དང་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོགཅྱིག་
ལོགས་ཀྱི་འོས་འདེམས། འོས་འདེམས་གལ་གནད་ཆེན་པོ་གསུམ་འདུགཤདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ད་ལྟ་བཅའ་
ཁྱིམས་དོན་ཚན་གཉྱིས་ལུང་འདྲེན་གནང་ནས་འོས་འདེམས་གནང་ཕོགས་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་རེད། ཁ་སང་སོན་མ་བཀའ་བོན་
འོས་འདེམས་བྱས་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་འོས་བསྡུའྱི་ནང་ལ་ཆ་ོ ས་ལེན་གྱི་མྱིན་ཞེས་
གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྱིང་ཡང་ད་ལྟ་ཁ་གསལ་པ་ོམེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་དནོ་ཚན་གཉྱིས་ད་ེལུང་འདྲེན་བྱས་པ་ཙམ་ལས་འགྲེལ་
བོད་གསལ་པ་ོགང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ནྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༤༨ པའྱི་ནང་ལ་བཅའ་
ཁྱིམས་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་ཁག་ནང་དམྱིགས་ཀྱིས་བསལ་བའྱི་དོན་གནད་རྣམས་ཕུད་ཟེར་དུས། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༦༣ པའྱི་
ནང་ལ་ཡོད་པ་འདྱི་དང་དེ་ནང་བཞྱིན་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་འོས་འདེམས་བྱེད་པ་ད་ེཚོ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དོན་གནད་ཁག་གྱི་ནང་
དམྱིགས་ཀྱིས་བསལ་བ་ཡྱིན་དུས། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༧༤ པའྱི་ནང་གསེས་ཀྱི་འོས་ོ ོག་འདྲ་མཉམ་བྱུང་སྐབས་ང་ོཡོད་
ཚགོས་གཙསོ་ཕོགས་གང་མོས་སུ་འསོ་འཕེན་ཟརེ་བ་ད་ེཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེཡྱིན། གཉྱིས་
པ་དེར་ཁ་སང་འོས་འདེམས་བྱས་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ང་ཚ་ོབཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཡོང་དུས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གྱིས་གང་གསུངས་ཡོད་དམ་ཟེར་ན། འདྱི་ལ་འོས་ོ ོག་གྱི་ཆ་ོ ས་ལེན་གྱི་མྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། མ་གྱིར་
གསུངས་ཡོང་དུས་འསོ་དང་མྱི་འསོ་གཉྱིས་ཀ་བྱིས་ནས་བཞག་ཡོད། འདྲ་མཉམ་བྱུང་ན་ད་ེགཉྱིས་ནས་གཅྱིག་འཐནེ་རྒྱུ་རེད་ཅསེ་
གསུངས་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཅྱི་གང་ལ་འོས་ོ ོག་དེ་རྒྱན་ོ ོག་ལྟ་བུ་འཐེན་དགོས་ཞེས་མྱི་
གསལ་བ་གང་ཡྱིན་ནམ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་ད་ལྟ་ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དང་པ་ོསྟོན་དགོས་རྒྱུ་ད་ེམཚན་ཐ་ོམ་བཏོན་
གོང་ནས་སྟོན་གྱི་ཡོད། མཚན་ཐ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་མྱི་གཉྱིས་ཀྱི་མྱིང་བྱིས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། རེས་ལ་འདྲ་མཉམ་ཆགས་ནས་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་མྱི་གཉྱིས་ཀའྱི་མྱིང་ར་ེར་ེལ་ར་ེརེར་བླུགས་ནས་རྒྱན་ོ ོག་འཐེན་ན་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འགྲྱིག་གྱི་མེད་
དུས། ད་ལྟ་རགོ་རགོ་ཞུ་རྒྱུའྱི་དནོ་དག་ནྱི་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་སྐབས་བཅ་ོལྔ་པ་དང་བཅུ་དྲུག་པའྱི་འག་ོསྟོད་ལ་ཚགོས་
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གཙོ་རྣམ་པས་ཕག་ལས་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་གནང་ན་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མྱི་འདུགཤདེ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆགོ་གྱིས་འོས་ོ ོག་ཆ་ོ ས་བངས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༤༨ པའྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་ཀྱིས་བསལ་བ་ཞེས་པ་ད་ེབཀའ་བོན་འོས་བསྡུ་དང། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་
ཚན་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྐརོ་ལ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དམྱིགས་ཀྱིས་བསལ་བ་ཟརེ་ན་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་རང་གྱིས་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་དགོས་བྱུང་ན། བཞྱི་ཆ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་
ཟརེ་བ་ད་ེའདྲ་ཡོད། གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཀྱི་ས་ོནས་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཟེར་བ་ད་ེའདྲའང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་
སྱིག་གཞྱི་འགའ་ོ ས་ོ ྱིག་ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེདག་
དམྱིགས་སུ་བསལ་བ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ད་ེགང་འཁདོ་ཡོད་པ་ད་ེག་རང་འགྲ་ོདགོས་ཀྱི་རདེ། ད་ེམ་ཡྱིན་པ་ད་ེདག་མང་མོས་སུ་
བྱུང་བའྱི་ཐགོ་ལ་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རདེ། མང་མོས་བྱེད་པའྱི་སྐབས་ལ་འདྲ་མཉམ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན་ཚོགས་གཙོས་སུ་མོས་
ཀྱི་འདུག དརེ་འསོ་ོ ོག་འཕེན་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཟེར་བ་རདེ། གཅྱིག་ད་ེརདེ། ད་ལྟ་ང་ཚསོ་འོས་བསྡུ་བྱདེ་པ་ད་ེའསོ་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་
མ་རེད། འདྱི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་རེད། བཀའ་བོན་གྱི་འོས་བསྡུ་ད་ེདག་ཀང་གྲོས་ཚོགས་ལས་རྱིམ་རེད། རང་དབང་
ཅན་གྱི་སྡ་ེཚན་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པའྱི་འོས་བསྡུ་ཡང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་རེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་ད་ེདག་ཀང་
གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་རེད། འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་ཡྱིན་ན་འོས་བསྡུའྱི་ལྷན་ཁང་གྱི་ཐད་ཀར་སྟངས་འཛིན་འོག་ལ་བྱེད་
དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ད་ེགྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་སྟངས་འཛིན་འོག་ནས་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། ད་ེ
འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༤༨ པའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་གཙསོ་གང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེགསལ་པ་ོའཁདོ་ཡདོ་པ་
སོང་ཙང་། ཚགོས་གཙའོྱི་ངསོ་ནས་གང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟརེ་ན་འསོ་འཕེན་རྒྱུ་མྱིན། འདྲ་མཉམ་བཏནོ་པ་ཡྱིན་ན། ཚགོས་གཙསོ་ཐག་
བཅད་ཀྱི་རདེ། བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་ནང་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་རདེ་ཅསེ་གསུངས་ཡདོ་པ་རེད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབོསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབོསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ལ་ཚོགས་གཙོས་དགོངས་དཔྱད་ཀྱི་ངོས་ལེན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
ཡྱིན་ནའང་འོས་ོ ོག་འདྲ་མཉམ་བྱུང་ན་ཚོགས་གཙོས་ཐག་བཅད་ཀྱི་རེད་གསུངས་པ་དེར་ཁ་སང་སོན་མ་བཞྱིན་རྒྱན་ོ ོག་ལྟར་
མྱི་གཉྱིས་ད་ེགཉྱིས་ཀྱི་མྱིང་བྱིས་ནས་གཅྱིག་འཐེན་གྱི་རེད་དམ་ཡང་ན་མྱི་གཉྱིས་ད་ེགཉྱིས་མར་བསེབས་ཚར་དུས། ད་འདྱི་ཡྱིན་
ཞསེ་གསུངས་ཀྱི་རདེ་དམ་གང་རདེ། ད་ེགསལ་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ད་ེམ་གཏོགས་ཞུ་རྒྱུ་མེད། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཚོགས་གཙོས་སུ་མོས་པ་མཐོང་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེག་རང་འདྱི་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གཅྱིག་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས། ད་ལྟ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབའྱི་འསོ་མྱི་མར་བཀྲམ་
རྒྱུ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། ད་ེསོན་ནས་ཞུས་ན་ཡག་པ་ོའདུག་བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུགཤལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ད་ེགང་རེད་ཟེར་ན། ང་
ཚསོ་འོས་འཕནེ་རྒྱུ་འདྱི་གསང་བའྱི་འསོ་འཕནེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གསང་བའྱི་འསོ་རེད། བྱས་ཙང་ལག་པས་མྱིང་བྱིས་དུས། 
དཔེར་ན། ཁ་སང་ཚ་ེདབང་དགྲ་འདུལ་ཟེར་དུས་སུ་ཡྱིན་མྱིན་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཧ་ག་ོདུས་དོན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་གསང་
བའྱི་འོས་གཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་པ་སོང་ཙང་ད་ལྟ་མྱིང་མ་བསེབས་གོང་ནས་ཞུ་རྒྱུར་གང་རེད་ཟེར་ན། འོས་མྱི་
མར་འདོན་གནང་བའྱི་རེས་ལ་མྱི་གཉྱིས་ཀྱི་མཚན་འདྱི་འཕྲལ་མར་ཀམ་པུ་ཊར་ནང་བརྒྱབས་ནས་མར་པར་བཤུས་བརྒྱབས་
ནས་བཀྲམ་པ་ཡྱིན་ན།ཤདེར་འགྲྱིག་རགས་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན་གསང་བ་རང་བསྡད་ཀྱི་འདུགཤད་ེམ་གཏོགས་གཅྱིག་གསང་བ་
བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་འདྱི་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཡང་བསྐྱར་བཅའ་ཁྱིམས་སན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༦༣ པ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ། 
༡ ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་དང། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་བཅས་སོ་སོའ་ིགོ་ཡུལ་སྟོང་པ་ནམ་ཐོན་ལ་ཆེས་མཐོའ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་དང། སྱི་འཐུས་ཚགོས་གཙ་ོཚགོས་གཞོན། སྱིད་སྐྱངོ་བཅས་ནས་སྐབས་དེའྱི་འསོ་མྱི་འདེམས་སྒྲུག་ཁ་ོནའྱི་
ཆེད་བསྐ་ོའཛུགས་བྱས་པའྱི་མྱི་འགྲ་ོགསུམ་མམ་ལྔ་ཡོད་པའྱི་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཉྱིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའྱི་འཆར་
ཕུལ་ལྟར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུའྱི་ལམ་ནས་མང་མོས་ཐོབ་པ་དེར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བའམ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པར་འོས་
ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། དེའྱི་ནང་ལ་གསང་བ་གང་ཡང་གསལ་མྱི་འདུགཤད་ེཡྱིན་ཙང་གསང་བ་གསལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། 
གསང་བ་བྱདེ་ལུགས་བྱདེ་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཁ་ོལག་ལེན་ཞྱིག་འཚོལ་རྒྱུ་རདེ། ད་ལྟ་འདྱི་ནང་ལ་གསང་བ་གང་ཡང་གསལ་
མྱི་འདུགཤཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབའྱི་འོས་བསྡུ་ལས་རྱིམ་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོའདྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆེས་
མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབའྱི་འསོ་གཞྱི། 
མཚན།   དྭགས་པ་ོབསདོ་ནམས་ནརོ་བུ། 
སྐྱསེ་ལ་ོསྐྱསེ་ཚསེ།          ཕྱི་ལ་ོ༡༩༥༦ ཟླ་ ༡༡ པའྱི་ཚསེ་ ༡༤ 
ད་ལྟའྱི་ལས་གནས། ཕྱི་དྲྱིལ་དྲུང་ཆ།ེ 
ཟུར་བརདོ།  ལ་ོརྒྱུས་སྱིང་བསྡུས་ཟུར་འབུལ་ཡོད། 
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ལ་ོརྒྱུས་སྱིང་བསྡུས་སན་སནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས། དྭགས་པ་ོབསདོ་ནམས་ནརོ་བུའྱི་ལ་ོརྒྱུས་སྱིང་བསྡུས། 
༄༅། །ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༦ ལོར་བདོ་དབུས་དྭགས་པ་ོསྐུ་རབ་རྣམ་རྒྱལ་རྫངོ་ཁངོས་རྩ་ེལ་ེལ་མཁར་ོ ག་ཁྱིམ་ཚང་དུ་སྐྱེས། བོད་ས་
རྒྱ་དམར་གྱི་བཙན་འཛུལ་རེས་ཕ་མ་གཉྱིས་དང་སྤུན་མཆེད་མཉམ་ ༡༩༦༢ ལོར་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྱོལ་ལ་འབྱོར་ཏེ། རོར་གྱིང་
བོད་གཞུང་སོབ་གྲྭར་འཛུལ་བཞུགས་ཀྱིས་ ༡༩༧༣ ལོར་སོབ་གྲྭ་ཐནོ། ད་ེནས་ལྡྱི་ལྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ནས་ (Delhi 

University) རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་རབ་འབྱམས་པ་ (BA) དང། གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ (MA) ཐོན། ལྡྱི་ལྱི་ 
Jamia Milia Islamia University ནས་དགེ་རྒན་འོས་སོང་ (B.Ed) ཐོན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་ཨ་རྱི་ཧར་ལ་ཌ་གཙུག་
ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ (John F Kennedy School of Government, Harvard University) ནས་འཛིན་སྐྱོང་འབེལ་
ལམ་རྱིག་པའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ (Master of Public Administration) ཐནོ། 
 མཐ་ོསོབ་ཐོན་རེས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༠ ནས་ ༡༩༨༣ བར་སྡེར་སྡུན་ཌུན་དྭངས་ཞབས་སོབ་གྲྭར་དགེ་རྒན་དང་། མཐ་ོསོབ་
ནང་ལྡྱི་ལྱི་ས་གནས་གཞོན་ནུའྱི་རྒྱུན་ལས་དང་ད་ེརསེ་ཚོགས་གཙའོྱི་ལས་འཁུར་ཞུས། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༡ ནས་ ༡༩༨༣ བར་དབུས་
བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་དང། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༣ ནས་ ༡༩༨༦ བར་དབུས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་གཙོའྱི་འགན་འཁུར་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཉམས་ཞྱིབ་སྡ་ེཚན་ནང་ལས་
འཁུར་ཞུས། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༨ ལོར་རྒན་དྲུང་གནས་རྱིམ་ཐོག་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་དུ་གཞུང་ཞབས་ང་ོམར་བསྐ་ོགཞག་གནང། ད་ེ
ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དང། ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དྲུང་ཆེ་བཅས་ཐེམ་པ་རྱིམ་འཛེགས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༤ ལོར་ཕྱི་
འབལེ་དྲུང་ཆརེ་གནས་སར་བསྐ་ོགཞག་གནང། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༤ བར་ཨ་ོསྱི་ཀྲ་ོལྱི་ཡ་དང་ལྷ་ོོ ར་ཨ་ེོ ་ེཡའྱི་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་ཀྱི་ལས་འཁུར་ཞུས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ལོར་བསྐྱར་དུ་ཕྱི་འབལེ་དྲུང་ཆརེ་གནས་སོས་ཀྱི་ད་ལྟ་ལས་འཁུར་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 
གོང་ཞུས་ལས་རྒྱུན་རྱིང་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༩ ལོར་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག་ལ་སན་གྲགས་ཅན་གྱི་ན་ོསལེ་ཞྱི་
བདེའྱི་གཟེངས་རགས་འབུལ་བཞེས་བསྐྱངས་སྐབས་དུས་དྲན་གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་དང། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ བོད་མྱི་
མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་གཅྱིག་པ་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་འསོ་བསྡུ་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱིར་བསྐ་ོགཞག་གནང། བོད་རྒྱ་འབལེ་
མོལ་ལས་དོན་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༢ ནས་ ༢༠༠༨ བར་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག་གྱི་
བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ཁོངས་བོད་དང་རྒྱ་ནག་ཏུ་བསྐྱོད་པ་སོགས་ཚོགས་ཆུང་འདྲ་མྱིན་མང་
པའོ་ིནང་ལས་འཁུར་ཞུས་པ་བཅས་མདརོ་ན། མྱི་ལ་ོ ༣༧ ལྷག་ཙམ་རྱིང་བོད་སྱི་པའྱི་ལས་འཁུར་ཞུས་པ་བཅས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་སྱིང་
བསྡུས་སུ། དང་བང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་འདྱིར་འདུགཤསྐྱསེ་ལ་ོསྐྱསེ་ཚེས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༦ ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༡༤ ལ། 
གཉྱིས་པ།  ལ་ོརྒྱུས་སྱིང་བསྡུས། 
མཚན།   སོག་སྟདོ་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར།ེ 
སྐྱསེ་ལ་ོསྐྱསེ་ཚསེ།         ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༦ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༡༦ 
ད་ལྟའྱི་ལས་གནས། བགྲསེ་ཡལོ། 
དཔྱ་དབེ་ཨང།  IN༡༩༡༨༩༣༠ 
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སོབ་མཐར་སོན་རེས་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་མཉམ་འབེལ་དུ་རང་ཁོངས་ལས་བྱེད་ངོ་བོར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠་་་༡༩༨༢ བར་
དངུལ་གཉེར་དང་དོས་གཉེར་གཅྱིག་ལོགས་ཀྱི་ལས་འགན་ཞུས། ད་ེརེས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ནས་གཞུང་ཞབས་སུ་
ཚུད་དེར་སེ་བཟ་ོའགོར་བསྐོ་གཞག་དང། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༣ ནས་ལ་བྱང་ལས་དྲུང་དུ་བསྐ་ོགཞག ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༤ ནས་ ༡༩༩༡ 
བར་ལ་བྱང་མཉམ་དྲུང་དུ་བསྐ་ོགཞག་བསྩལ་བ་བཞྱིན་མཐའ་མཚམས་བྱང་ཐང་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་མཉམ་འབེལ་གསར་ཚུགས་
སོགས་མྱི་ལོ་ཧྱིལ་པ་ོ ༡༠ ཙམ་རྱིང་ལ་དྭགས་ས་ེབྱང་གཉྱིས་ནང་ལས་དོན་གྲུབ་ཡོད། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༡ ནས་ ༡༩༩༣ བར་རཇ་
སྤུར་མཉམ་ལས་བཟ་ོའགོར་གནས་སོས་གནང་བ་ལྟར་ལས་བཅར་གྱིས་ལས་དོན་མྱི་དམན་ཙམ་གྲུབ་ཐུབ་ཡོད། ད་ེརེས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༩༣ ནས་ ༡༩༩༦ བར་སང་ཏགོ་བདོ་མྱིའྱི་བད་ེདནོ་དུ་གནས་སསོ་བསྐ་ོགཞག་ལྟར་བཅར། སང་ཏགོ་དུ་བཏང་འགྲ་ོག་ོའཕརེ་
གྲུབ་འབས་བྱུང་བ་ལ་བརནེ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཆ་ེོ ོས་མོན་གྷ་ོགཞྱིས་ཆགས་སུ་གནས་སསོ་ཐུགས་ར་ེགནང་བ་ལྟར་ལས་མེད་
ང་ོབཅར་ཞུས། ད་ེནས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༦ ནས་ ༢༠༠༠ བར་མོན་གྷ་ོའདདོ་རྒུ་གྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱི་འགན་འཁུར་རྱིང་ཕྱི་ནང་
ལས་དོན་ཁག་འཐུས་ཀ་ཚང་བ་གྲུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ད་ེརེས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༠ ནས་ ༢༠༠༥ བར་སངེ་ལོར་ལྷ་ོསྱིར་གནས་སོས་
གནང། ད་ེརེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ནས་ ༢༠༠༧ བར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་སོ་ནམ་དང་མཉམ་འབེལ་སྡེ་ཚན་གཉྱིས་ཀྱི་འགན་
འཛིན་གྱི་ལས་འཁུར་ཞུས། ད་ེརེས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༧ ནས་ ༢༠༡༡ བར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཡྱིག་ཆེན་མོར་གནས་སར་
བསྐ་ོགཞག་བསྩལ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ནས་ ༢༠༡༤ བར་སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང། ད་ེརེས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ནས་ ༢༠༡༩ 
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢ བར་སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དུ་གནས་སོས་བསྐ་ོགཞག་བསྩལ་བ་ལྟར་ང་ོབཅར་གྱིས་ཕྱི་ནང་ལས་དོན་
གང་སྱིར་གྲུབ་འབས་མྱི་དམན་ཙམ་འདོན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ པ་ནས་བགྲེས་ཡོལ་ཐོན་རེས་ནུབ་ཕོགས་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་མ་བསྡད་པར་རྒྱ་གར་དུ་ཕྱིར་ལོག་སྟ་ེམུ་མཐུད་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལས་དོན་ཆ་ེཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་ཞབས་
ཞུ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆདོ་སེམས་བརན་ལ་ངལ་བ་དང་དུ་ལེན་རྒྱུའྱི་སེམས་ཤུགས་ཡོད། གོང་གསལ་མྱི་ལ་ོཧྱིལ་པ་ོ ༣༨ ལྷག་ཙམ་ཞབས་
ཞུ་རྱིང་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་དྲྱིན་ལ་བརེན་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱི་དང། ཧྱི་མ་ཅཱལ་གྱི་རྒྱལ་ས་སྱིམ་ལ་
བཅས་སུ་ཚད་མཐོའ་ིའཛིན་སྐྱོང་རྱིག་པའྱི་སོང་བརར་ Public administration and Management Development 

Programme ཐོབ་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་སེང་ལོར་དང་རཇ་སྤུར་བཅས་སུ་མཉམ་འབེལ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་སེལ་གསུལ་གྱི་སོང་བརར་
དང། སྐྱ་ེལྡན་ས་ོནམ་ལས་གཞྱི་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་སྐརོ་སོགས་ཀྱི་གནད་སྨྱིན་སོང་བརར་ས་རསེ་ཐབོ་པར་བརནེ་ནས་སྱིད་
བྱུས་དགོངས་དོན་ལས་འཆར་སྣ་མང་ལག་བསྟར་དོན་འཁོལ་གང་འཚམ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༢ 
ནས་ ༢༡ བར་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཉྱིན་གྲངས་བཅུའྱི་རྱིང་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ལུགས་
དབང་འཛནི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དང། སྱི་མང་གཏུགས་བོརེ་འགྲ་ོལུགས་ཁྱིམས་ཡྱིག དཔང་རགས་ཁྱིམས་ཡྱིག་བཅས་ཀྱི་གནད་སྨྱིན་
སོང་བརར་ཐབོ་པར་བརནེ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་རྙགོ་གངེ་ཁག་གཙང་སེལ་ཐུབ་པ་སོགས་ཀྱི་ཕན་ཐགོས་བྱུང་ཡདོ། གོང་
གསལ་ལས་དུས་རྱིང་གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་ཞབས་འདགེས་ལགེས་གྲུབ་བྱུང་བ་ལ་བརནེ་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༧ ལོར་སུད་སྱི་
བོད་མྱིའྱི་ལས་བྱེད་གཟེངས་རགས་ཀྱི་བྱ་དགའ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་ལས་དོན་གཟེངས་ཐོན་རྱིམ་བསྟུད་བྱུང་བ་ལ་བརེན་ནས་
ལས་བྱདེ་སྱི་མཚུངས་ལྟར་བང་རྱིམ་དུ་སྒུག་སྡོད་མ་དགོས་པར་དམྱིགས་བསལ་གནས་སར་བསྐ་ོགཞག་བསྩལ་ཐབོ་བྱུང་བ། ཕྱི་
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ལོ་ ༡༩༩༩ ལོར་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་མངའ་སྡེ་ལྔའྱི་ནང་ཉམ་ཐག་ཕྲུ་གུ་དང་ཁྱིམ་ཚང་མཐའ་ཞན་ཅན་ལ་སྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་
གནད་སྨྱིན་གནང་བར་ངོས་འཛིན་གནང་བས་བྱ་དགའ་ཐོབ་པ་སོགས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་སྱིང་བསྡུས་སུ། དང་བང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ། 
སྐྱསེ་ལ་ོསྐྱསེ་ཚེས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༦ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༡༦ ལ་རདེ་འདུགཤའསོ་ོ ོག་འགྲེམ་རགོས་གནང། 
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བའྱི་འོས་མྱི་གཉྱིས་ཡོད་པ་ལས་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ལ་འོས་གྲངས་ ༣༠ དང་སོག་སྟོད་
དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས་ལ་འོས་གྲངས་ ༨ སྟངོ་པ་ ༣ རྩྱིས་མེད་ ༡ ད་ེའདྲ་ཆགས་བསྡད་འདུགཤདྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་
ལགས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་ལ་འསོ་འདམེས་བྱུང་བ་ལ་གསལ་བསགས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
 ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཅྱིག་ད་ེརེད། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༦༣ གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ནས་ད་གྱིན་ནང་བཞྱིན་ད་ེའདྲ་
གནང་རྒྱུ་རེད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཅྱིག་གྱི་འོས་གཞྱི། མྱིང། ༡ བསྟན་
འཛནི་ལུང་རགོས། སྐྱསེ་ཚེས་ ༡༩༦༩ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༡ ད་ལྟའྱི་ལས་གནས་ཆསོ་རྱིག་དྲུང་ཆ།ེ ཟུར་བརདོ། ལ་ོརྒྱུས་སྱིང་བསྡུས་
ཟུར་འབུལ། ད་ེནས་ ༢ པ་དརེ། ཚ་ེདབང་དངསོ་གྲུབ། སྐྱསེ་ཚེས་ ༡༩༦༨ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༡༤ ད་ལྟའྱི་ལས་གནས་རྩྱིས་ཞྱིབ་དྲུང་
འཕར། ལ་ོརྒྱུས་སྱིང་བསྡུས་ཟུར་འབུལ། ད་ེའདྲ་བྱས་ནས་ཚོགས་ཆུང་རྣམ་པ་འདྱི་དང་། དང་པ་ོའདྱི། བསྟན་འཛིན་ལུང་རོགས་
ལགས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་འདྱི་སན་སནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ལ་ོརྒྱུས་སྱིང་བསྡུས། 
མྱིང།  བསྟན་འཛནི་ལུང་རགོས། 
སྐྱསེ་ལ།ོ  ཕྱི་ལོ ༡༩༦༩ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༡ 
སྐྱསེ་ཡུལ། མོན་གྷ་ོའདདོ་རྒུ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས། 
ད་ལྟའྱི་ལས་འགན། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆ།ེ 
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོར་སེལ ་ཀོབ་དབུས་བོད་སོབ་ནས་འཛིན་རྱིམ ་བཅུ་གཉྱིས ་དང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣  ལོར་ཅན་དྷྱི་སར་ 
(Chandigarh) མཐོ་སོབ་ནས་ཉེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ཐོན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༡ ནས་དྲུང་གཞོན་
ལས་རགོས་གནས་རྱིམ་ཐོག་ཟླ་དྲུག་ཚོད་ལྟར་གསར་བསྐ་ོདང། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༨ ནས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
དྲུང་ལས་སུ་ལས་འགན་བསྐ་ོགཞག་གནང། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༤ ནས་ལས་ངརོ་བསྐ་ོགཞག་དང་ལས་འགན་རང་
འཇགས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༠ ནས་ོ ེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ལས་སུ་གནས་སོས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༢ 
ཚེས་ ༩ ནས་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པར་གནས་སར་གྱིས་ོ ེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་གཞོན་དུ་བསྐོ་གཞག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ཟླ་ ༨ 
ཚསེ་ ༥ ནས་བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གྱི་དྲུང་གཞོན་དུ་གནས་སསོ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༣ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༡ ནས་སྱིར་བོད་ཚགོས་
ཀྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དུ་གནས་སོས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༤ ནས་ོ ེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་གཞོན་དུ་གནས་
སསོ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༢ ནས་གཞུང་ཞབས་འདེམས་ལྷན་གྱི་དྲུང་གཞོན་དུ་གནས་སོས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༡༢ 
ཚསེ་ ༩ ནས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་གཞོན་དུ་གནས་སསོ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༠ ནས་ཟུང་དྲུང་དུ་གནས་
སར་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༢༨ ནས་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་དུ་བསྐ་ོགཞག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ 
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༡ ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་དུ་གནས་སོས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ ནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་
དྲུང་དུ་གནས་སསོ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༡༥ ནས་དྲུང་འཕར་གནས་རྱིམ་དུ་གནས་སར་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚསེ་ 
༡༦ ནས་ལས་འགན་རང་འཇགས་བསྐ་ོགཞག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༨ ནས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཚབ་ཏུ་བསྐ་ོ
གཞག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༢༢ ནས་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆརེ་བསྐ་ོགཞག་བྱུང་བ་དང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་འགན་
རང་འཇགས་ཐོག་ལས་འཁུར་ཞུ་མུས་ཡོད། མདོར་ན། མྱི་ལ་ོ ༢༤ ལྷག་ཙམ་སྱི་ཞུའྱི་ཞབས་འདེགས་ཞུས་ཡོད། དང་བང་དཔྱ་
ཁལ་ལག་དབེ་འདྱིར་ཡོད། སྐྱསེ་ལ་ོསྐྱསེ་ཚེས་ ༡༩༦༩ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༡ ད་ེའདྲ་རདེ་འདུགཤ 
མྱིང་།   ཚ་ེདབང་དངསོ་གྲུབ། 
དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཨང།  IN༥༢༩༦༥༠༥ 
སྐྱསེ་ལ་ོསྐྱསེ་ཚསེ།        ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༨ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༡༤ 
སྐྱསེ་ཡུལ།  རརོ་ར་ེགྱིང། 
༄༅། །ཀ་སྦུག་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཐོན་རེས་ོ ེས་བྱ་དུས་དེབ་བརྒྱུད་ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཁང་(ད་ལྟར་ལས་བྱེད་འདེམས་
བསྐ་ོལྷན་ཁང་) ནས་རྩྱིས་པའྱི་ས་མྱིག་ཐགོ་ལས་བྱདེ་གསར་འདམེས་གསལ་བསགས་གནང་དནོ་ལྟར་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ 
༡༩༨༨ ཟླ་ ༧ ནས་ཟླ་ ༡༢ བར་ཟླ་དྲུག་རྱིང་རྩྱིས་ཀྱི་ཟབ་སོང་གོ་སྐབས་ཐོབ། ཟབ་སོང་རེས་སར་ཡང་འདེམས་རྒྱུགས་ཀྱིས་
འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༨ ནས་གནས་དགུ་པ་གཞོན་དྲུང་གནས་རྱིམ་ཐོག་ཨོ་རྱི་ས་ཕུན་
ཚགོས་གྱིང་བཟ་ོགྲྭའྱི་རྩྱིས་པར་བསྐ་ོགཞག་གནང། ད་ེནས་ད་བར་ཞབས་ལ་ོགསུམ་ཅུ་ཙམ་རྱིང་བྷན་ར་ར་མཉམ་འབལེ་རྩྱིས་པ། 
ར་ས་བད་ེདནོ་ལས་ཁུངས་(ད་ལྟ་ར་ས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་)ལས་དྲུང། འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་དྲུང་ལས། ལྡྱི་ལྱི་
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྩྱིས་པ། ོེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩྱིས་ཁང་འགན་འཛིན། སེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་ས་གནས་འགོ་
འཛནི། ལྡྱི་ལྱི་བོད་སོབ་འཛནི་ཚགོས་འཛནི་སྐྱོང་རྩྱིས་ལེན་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཟུང་དྲུང། འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་འཕར། ད་
ལྟ་སྱི་ཁབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་དྲུང་འཕར་ལས་འགན་ཞུ་མུས། དང་བང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ། སྐྱེས་ལོ་སྐྱེས་ཚེས་འདྱི་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༦༨ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༤ ད་ེའདྲ་ཆགས་བསྡད་འདུགཤའོས་གཞྱི་གཉྱིས་འདྱི་སར་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བསྟན་འཛིན་ལུང་རགོས་དང་
ཚ་ེདབང་དངསོ་གྲུབ་གཉྱིས་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འསོ་ོ ོག་འགྲེམ་རགོས་གནང། 
 འོས་གཞྱི་བསྟན་འཛིན་ལུང་རོགས་ལགས་དང་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་ལགས་གཉྱིས་ཡོད་པ་ལས། བསྟན་འཛིན་ལུང་
རགོས་ལགས་ལ་འོས་གྲངས་ ༢༨ འདུགཤཚ་ེདབང་དངོས་གྲུབ་ལགས་ལ་འསོ་གྲངས་ ༡༡ སྟོང་པ་ ༡ རྩྱིས་མདེ་ ༢ ད་ེབྱས་ནས་
བསྟན་འཛནི་ལུང་རགོས་ལགས་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་ལ་འདམེས་ཐནོ་བྱུང་བ་གསལ་བསགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ག་པ། འདྱི་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་དང། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་
ཚོགས་གཙ་ོགཅྱིག་ལོགས་ཀྱི་འོས་མྱི་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ད་ེཡྱིན། ད་ེཡང་བཅའ་ཁྱིམས་ལེའུ་བརྒྱད་པའྱི་དོན་ཚན་ 
༩༧ པ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་དང། འགན་དབང་གསུང་རྒྱུ་ད་ེརེད། དེས་ནང་གསེས་དང་པོ་ ཀ 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛནི་གཅྱིག་དགོས་པར། ག་ོཡུལ་སྟངོ་པ་ནམ་ཐནོ་ལ་ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེ
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བ་དང། སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན། སྱིད་སྐྱོང་བཅས་ནས་སྐབས་དེའྱི་འོས་མྱི་འདེམས་སྒྲུག་ཁོ་ནའྱི་ཆེད་མྱི་འགྲོ་
གསུམ་དམྱིགས་འཛུགས་བྱས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དེས་ཉྱིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའྱི་འོས་འཆར་ཕུལ་བར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་
འསོ་བསྡུ་བྱས་ཏ་ེམང་མོས་སུ་ཐབོ་ལ་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛནི་དུ་འསོ་ཐོན་བྱུང་བར་ངསོ་འཛནི་བྱ་རྒྱུ་
ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། ད་ེནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་ད་ལྟ་འདམེས་ལྷན་གྱི་ཚགོས་གཙ།ོ ད་ེནང་བཞྱིན་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་། བཅའ་ཁྱིམས་
དནོ་ཚན་ ༡༠༡ འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་འཛུགས། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོགཅྱིག་དང། ཚགོས་
མྱི་གཉྱིས་ནས་བཞྱིའྱི་བར་དགོས་པར། ག་ོཡུལ་སྟོང་པ་ནམ་ཐནོ་ལ་ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་དང། སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོ
ཚགོས་གཞོན། སྱིད་སྐྱངོ་བཅས་ནས་སྐབས་དེའྱི་འོས་མྱི་འདམེས་སྒྲུག་ཁ་ོནའྱི་ཆདེ་མྱི་འགྲ་ོགསུམ་དམྱིགས་འཛུགས་གནང་བའྱི་
ཚོགས་ཆུང་དེས་ཉྱིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའྱི་འོས་འཆར་ཕུལ་བར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུ་བྱས་ཏ་ེམང་མོས་སུ་ཐོབ་
ལ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོདང་ཚགོས་མྱིར་འསོ་ཐནོ་བྱུང་བར་ངསོ་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། 
 འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་འདེམས་ལྷན་གཅྱིག་ལོགས་འགན་འཛིན་གྱི་འོས་མྱི། ༡། ནང་སྱིད་དྲུང་ཆེ་སྐབས་གཞྱི་དཔེ་
ཟུར་དབང་འདུས་ཚ་ེརྱིང་། ད་ོབདག་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་སྐྱེས་ཚེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ དང། དང་བང་དཔྱ་ཁལ་ལག་
དབེ་ནང་སྐྱེས་ཚེས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ དང་བང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ནང་གསལ་བསྡད་འདུགཤང་ཚསོ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་
རྒྱུ་འདྱི་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ནང་གང་ཡདོ་པ་འདྱི་ངསོ་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་རདེ། འསོ་མྱི་གཉྱིས་པ། སྱི་ཁབ་ཁྱིམས་དྲུང་ོ ་འབངོ་བཀྲ་ོ ྱིས་
རྒྱ་མཚོ། སྐྱེས་ལ་ོསྐྱེས་ཚེས། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༥ དང་བང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཨང་ IN༨༡༥༢༧༧༧ བཅས་ཀྱི་
ལ་ོརྒྱུས་སྱིང་བསྡུས་དང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ང་ོབཤུས་བཅས་ད་ེམཉམ་ཟུར་འབུལ་ཞུས་ཡོད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༢༡ 
ལ་ཕུལ། ཚགོས་ཆུང་གྱི་མཚན་རགས། 
དང་པ།ོ ནང་སྱིད་དྲུང་ཆ་ེསྐབས་གཞྱི་དཔ་ེཟུར་དབང་འདུས་ཚ་ེརྱིང་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་སན་སནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཕྲན་ནང་སྱིད་དྲུང་ཆ་ེལས་ཐགོ་སྐབས་གཞྱི་དཔ་ེཟུར་དབང་འདུས་ཚ་ེརྱིང་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དབེ་ཨང་ HP༡༣༠༠༥༦༤༡༡༨ 
དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཨང་ IN༧༢༨༨༥༥༢ ཅན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༧ ཚེས ༡ ཉྱིན་འབས་ལོངས་སང་ཏོག་ཏུ་སྐྱེས་
ོྱིང། བྱྱིས་དུས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སལེ་ཀབོ་གཏན་སོབ་ཏུ་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་འགྲྱིམས་རསེ་ཝཱར་ཎ་བོད་ཀྱི་ཆེས་མཐའོ་ིགཙུག་ལག་
སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཁག་ལ་སང་བརྩོན་ཞུས། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༧༩ ཟླ་ ༢ ཚེས ༡ ནས་རང་ཁོངས་ལས་
བྱདེ་ཀྱི་ང་ོབོར་སེལ་ཀོབ་ཕྱུགས་ལྟ་ོབཟ་ོགྲྭར་བཟ་ོགྲྭའྱི་ད་ོདམ་པའྱི་ལས་འཁུར་ཞུས། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་སྱི་ཞུ་
བའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ལགེས་ཐནོ་གྱིས་གཞནོ་དྲུང་གནས་རྱིམ་ཐགོ་དབུས་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འདུ་འགོད་འགན་འཛནི་ལས་
རོགས་དང་མ་ན་ལྱི་གསོལ་མགྲོན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༥ ནས་སེལ་ཀོབ་ཕྱུགས་ལྟ་ོབཟ་ོགྲྭའྱི་
དངུལ་གཉརེ། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ནས་འབུམ་ལ་བསྟན་འཛནི་སང་གཞྱིས་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་དྲུང། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༠ ཟླ་ 
༡ ཚསེ་ ༡ ནས་བསྟན་འཛནི་སང་མཉམ་འབལེ་དྲུང་ཆ།ེ ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༥ ནས་འབུམ་སྡ་ེལ་བད་ེདནོ་དང་བསྟན་
འཛནི་སང་གཞྱིས་འག་ོགཅྱིག་ལགོས། ད་ེསྐབས་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དང་ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛནི་གྱི་ལས་འཁུར་
ཡང་ཞུས་མུར་བྱང་ོ ར་ས་གནས་ཁག་བདུན་གྱི་སྱི་མོས་ར་ེའདུན་གནང་དོན་བཞྱིན་བྱང་ོ ར་བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་
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ལས་འགུལ་ཚོགས་པའྱི་སྱི་ཁབ་དྲུང་ཆེའྱི་འགན་འཁུར་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ དང་ ༡༩༩༥ ནང་འབུམ་ལ་ཁུལ་དུ་ཡུལ་མྱིའྱི་
སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པས་སྣ་ེའཁྱིད་འགོ་བདོ་མྱིར་ཚབ་ཆའེྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྐབས་ལམ་འཕྲལ་གཞུང་དང་ཚགོས་པ་ཁག་ལ་འབལེ་
གཏུགས། མང་ཚོགས་དཀའ་སེལ་སྱི་དོན་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཞུས་འབས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་གཞུང་ཞབས་ལས་བྱེད་སྡེ་
ཚན་ཁངོས་ནས་བཙན་བྱོལ་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་བ་རྩ་ེཕུད་བདམས་ཐནོ་གྱིས་སུད་སྱི་བོད་མྱིའྱི་གཟེངས་རགས་ཐགོ་
མ་ད་ེབསྩལ། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༤ ལོར་དྲུང་ལས་གནས་རྱིམ་དུ་གནས་སར་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༢༡ ནས་སནོ་ཌ་ཆལོ་
གསུམ་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༡ ནས་མན་སར་ཕན་བད་ེགྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༣ ཟླ་ ༣ ཚེས ༡༢ ནས་ཀ་ོལྱི་གྷལ་དོན་ལྡན་གྱིང་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན། གོང་གསལ་ས་གནས་སོན་ཌ་ཆོལ་གསུམ། 
མན་སར་ཕན་བདེ་གྱིང། ཀོ་ལྱི་གྷལ་དོན་ལྡན་གྱིང་བཅས་སུ་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ། ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན། 
མཉམ་འབེལ་ཚོགས་གཙོ་བཅས་ཀྱི་ལས་འཁུར་ཡང་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༦ ནས་དབུས་དཔལ་འབྱོར་ལས་
ཁུངས་སུ་གནས་སོས་ཀྱིས་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩ་དང་འདུ་འགོད་སྡ་ེཚན་གྱི་འགན་འཛིན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༡ ནས་བདོ་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚགོས་པའྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛནི། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡ ནས་དྲུང་ཡྱིག་ཆནེ་མོར་གནས་སར་
དང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེའྱི་ལས་འཁུར་ཞུ་མུས་བཅས་མྱི་ལ་ོ ༤༡ རྱིང་སྱི་ཞུར་
འབད་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་སྱིང་བསྡུས་སུ། དང་བང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ད་ེའདྲ་རེད་འདུགཤསྐྱསེ་ལ་ོསྐྱེས་ཚེས་འདྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༧ 
ཚསེ་ ༡ ལ་རེད་འདུགཤ 
མཚན། ོ་འབངོ་བཀྲ་ོ ྱིས་རྒྱ་མཚ།ོ 
སྐྱསེ་ལ།ོ     ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༧ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༢༥ 
སྐྱསེ་ཡུལ། མད་ོསྨད་གཅན་ཚ། 
ས་རེས་སུ་གཅན་ཚ་རྫོང་ཁོངས་གེ་ཆེན་དང། ལོ་ཁོགཤསྐྱ་རེངས་བཅས་ནས་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་དང། གཅན་ཚ་རྫོང་མྱི་རྱིགས་
སོབ་འབྱིང་ནས་དམའ་འབྱིང། རྨ་ལྷ་ོམྱི་རྱིགས་དག་ེཐནོ་སབོ་གྲྭ་ནས་དག་ེརྒན་འསོ་སངོ་ལ་སབོ་གཉརེ་བྱདེ་བཞྱིན་པའྱི་མུར་ཕྱི་ལ་ོ 
༡༩༨༦ ལོར་མཚོ་སོན་མྱི་རྱིགས་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིབོད་སྐད་ཡྱིག་སྡེ་ཚན་དུ་རྒྱུགས་འཕྲོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་རྒྱ་གར་དུ་
བསབེས་རསེ་སྱིར་སབོ་གྲྭར་ལ་ོགཅྱིག་རྱིང་ཞུགས། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༩ ནས་དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་རྩམོ་སྱིག་སྡ་ེཚན་དང། ོེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་རྩོམ་སྱིག་སྡ་ེཚན་དུ་དུས་ཐུང་ཞབས་ཞུ་དང། དེའྱི་རེས་པཏ་ལྱི་ཀུལ་དང་སྱིར་སོབ་གྲྭར་བོད་ཡྱིག་དག་ེརྒན་གྱི་ལས་ཀ་
ལ་ོགསུམ་ཙམ་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ལོར་གཞུང་ཞབས་སུ་རྒྱུགས་འཕྲོད་དེ། བད་ེསྲུང་ཉམས་ཞྱིབ་དང། ཕྱི་དྲྱིལ། བད་ེསྲུང། 
བཀའ་ཡྱིག་ངེས་མེད། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་བཅས་སུ་ལས་ཀ་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར་ཐའེ་ཝན་ཆབ་སྱིད་གཙུག་ལག་
སོབ་གཉརེ་ཁང་གྱི་ོ ར་ཨ་ེོ ་ཡ་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་དུ་ལ་ོགཅྱིག་རྱིང་གཞུང་འབལེ་སོབ་སངོ་དུ་བསྐྱོད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ 
༡ ནས་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་ཁྱིམས་དྲུང་གྱི་ལས་འགན་ཞུ་མུས་ཡྱིན། དང་བང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་འདྱི་ངོ་
བཤུས་དང་། སྐྱསེ་ལ་ོསྐྱསེ་ཚེས་འདྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༧ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༢༥ ད་ེའདྲ་རདེ་འདུགཤ 
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 ད་ལྟ་འོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཡོད་པ་འདྱི་ནང་ནས་དང་པ།ོ ནང་སྱིད་དྲུང་ཆ་ེསྐབས་གཞྱི་དཔ་ེཟུར་དབང་འདུས་ཚ་ེརྱིང་ལགས་
རདེ་ད་ེཡོད་པ་རདེ། གཉྱིས་པ། སྱི་ཁབ་ཁྱིམས་དྲུང་ོ ་འབངོ་བཀྲ་ོ ྱིས་རྒྱ་མཚ་ོརདེ་ད་ེཡོད་པ་རདེ། 
 འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་དང་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་གཅྱིག་ལོགས་ཀྱི་
འོས་འདེམས་གྲུབ་འབས་འདྱི། ནང་སྱིད་དྲུང་ཆེ་སྐབས་གཞྱི་དཔ་ེཟུར་དབང་འདུས་ཚ་ེརྱིང་ལ་འོས་གྲངས་ ༢༣ དང་། སྱི་ཁབ་
ཁྱིམས་དྲུང་ོ ་འབོང་བཀྲ་ོ ྱིས་རྒྱ་མཚོར་འོས་གྲངས་ ༡༨ བྱས། རྩྱིས་མེད་ ༡ ནང་སྱིད་དྲུང་ཆེ་སྐབས་གཞྱི་དཔེ་ཟུར་དབང་
འདུས་ཚ་ེརྱིང་ལགས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་དང་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོགཅྱིག་
ལགོས་ལ་འོས་འདམེས་བྱུང་བ་གསལ་བསགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བཞྱི་པ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྱིང་བསྡུས་དང། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་བགྲོ་གེང་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བགྲོ་གེང་གྱི་ཆ་ོ ས་
བཞེས་མཁན་ཚརོ་མང་མཐའ་ལ་སྐར་མ་བཅུ་ར་ེརདེ་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་སྱིང་བསྡུས་ཐོག་ལ་ཆ་ོ ས་ལེན་པའྱི་ས་ོནས་ཐགོ་མ་དརེ་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ལ་བལྟ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་བ་ཞྱིག་མངོན་གྱི་འདུགཤསོང་ཙང་འགོ་
ལས་ཚང་མར་བསགས་བརདོ་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་དནོ་ཚན་གཅྱིག་གཉྱིས་ོ ྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་དྲྱི་བ་དང་འབོད་
བསྐུལ་ཁག་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ད་ལྟ་ལས་དོན་ཇྱི་ཞུས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ཐོན་གྱི་དོན་ཚན་ཁ་པའྱི་ནང་གྱི་གཞན་མཐུན་རེན་
འཛུགས་སྐྲུན་ཞེས་པ་དེའྱི་ ༣ པ་དང་ ༨ པར་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང། དོན་ཚན་ ༤ པའྱི་ཐོག་ལ་ས་གནས་འགོ་
འཛནི་རང་ཁ་རང་གས་ོཡོང་རྒྱུར་མཐུན་འགྱུར་རགོས་རམ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་འདུགཤདརེ་བསགས་བརོད་ཞུས་པ་དང་འབལེ་
ར་རམ་ས་ལར་ས་གནས་ད་ེཡང་ཁ་སང་སྱི་འཐུས་ཕག་སལེ་འགའ་ོ ས་ཀྱིས་གསུངས་གནང་སོང་། སནོ་མ་གུས་རང་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་ཁང་པ་ད་ེཚུར་ཉོས་པ་རེད། དེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབོ་ནྱི་
ས་གནས་འག་ོའཛནི་རང་ཁ་རང་གས་ོཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་དམྱིགས་ནས་ཉསོ་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེནང་བཞྱིན་ཕག་
རྱི་བ་དོན་གྲུབ་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་ཆ་ཞྱིག་ཨ་ནྱི་དགོན་པའྱི་ས་ཁོངས་ནང་ལ་ཡོད་བསྡད་པ་ཞལ་འདེབས་སོང་
ནས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིཆེད་དུ་ཞལ་འདེབས་ཞུས་ནས་ཞལ་འདེབས་ཐོབ་བསྡད་པ་ད་ེའདྲ་ཆགས་བསྡད་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་བར་དུ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་འཛུགས་སྐྲུན་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་བྱདེ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཁ་སང་
ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ོ ྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང་། ས་གནས་གཞན་དང་བྱས་ན་ར་རམ་ས་ལའྱི་ཐོག་ལ་གཞུང་ནས་མར་
གནང་དགོས་པ་དང་མྱི་མང་ནས་ཡར་ཞུ་མཁན་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་
ད་ལྟ་ཡར་ཡོད་བསྡད་པའྱི་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་ཡན་ལག་གྱི་ཁང་པ་ཉོས་བཞག་པ་དང་ཕག་རྱི་བ་དོན་གྲུབ་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི་
ཞལ་འདབེས་གནང་བའྱི་ས་ཆ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་གལ་སྱིད་མགྲོན་ཁང་རདེ། མྱིའྱི་སྡོད་གནས་ད་ེའདྲ་རདེ། ལྷག་དནོ་དུ་ས་གནས་འཐུས་
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ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་ཁང་ལ་སགོས་པ་འཛུགས་སྐྲུན་ལྟ་བུར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ར་རམ་ས་ལར་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱི་ལས་
བྱེད་ཡོད་བསྡད་པ་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་དང་། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་མྱི་མང་ལ་ལྟ་རོག་བྱེད་པ་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་བོད་གཞུང་ལ་ཞུ་མྱི་
དགོས་པར་ཏན་ཏན་ཧ་ཏག་ཏག་ཆགས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གདེང་ཚོད་དང་མྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་དམ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་འབོད་བསྐུལ་
ཞུ་རྒྱུ་ནྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་དང་དགོངས་གཞྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ད་ེགང་མགོགས་མགོགས་གནང་
དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། ལྷག་དོན་དུ་དང་པ་ོདེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཞྱིར་བཟུང་དང་བཀའ་ོ ག་གྱིས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་རང་ཁ་རང་
གས་ོགནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཕག་ལས་གནང་བསྡད་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཐགོ་ནས་ར་རམ་ས་ལའྱི་མྱི་མང་གྱི་ཆདེ་དུ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ངསེ་པར་
དུ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་གང་མགོགས་མགོགས་གནང་དགོས་པ་དེར་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནང་བཞྱིན་གྱི་ད་ལྟ་དོན་ཚན་ ༨ པ་ནང་ལ་ས་གནས་ཁག་ལ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚགོས་འདུ་ཚགོས་
ས་ད་ེཡང་ཁ་སང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ོ ྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད། ར་རམ་ས་ལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་
ཆ་མཚོན་ན་ལ་ོདྲུག་བཅུ་ཙམ་ཕྱིན་པའྱི་ོ ྱིང་ཁང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ཐོག་ནས་ཐྱིགས་པ་བརྒྱབ་པ་དང་གཡས་གཡོན་ནས་ོ ྱིང་ཚང་མ་
རུལ་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པ་ད་ེམངནོ་གསལ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ན་ནྱིང་གྲོས་ཚོགས་སྐབས་ལ་
ཉམས་གསོའ་ིམཐུན་འགྱུར་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་གསུངས་འདུག་སྟེ། དེ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ས་ཆ་དེ་ག་རང་འགོ་ནས་ཡར་
འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་འདྱི་ངས་ར་རམ་ས་ལའྱི་མྱི་མང་གྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་འབོད་
བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ར་རམ་ས་ལའྱི་མྱི་མང་ལ་བོད་གཞུང་གྱིས་ལྟ་རོག་གནང་དགོས་པ་དང་གཟྱིགས་སྐྱོང་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་
དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེཡྱིན། ད་ེནས་ར་རམ་ས་ལར་དཀའ་ངལ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་
ཁྱིམ་ཚང་ ༡༨ དང་ོ ྱིང་ནགས་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་ལ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༢༡༠ རདེ། ད་ེནང་བཞྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་མྱིང་
ཐགོ་ལ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་ Benami རྙོག་གྲ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོགང་ལ་
གང་འཚམ་གྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིག་ཡར་བསེབས་ཡོད་དུས། དའེྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་ོ ག་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་མཇུག་སྐྱོང་གནང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་
ལ་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་
ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ Nelamangala ཡྱི་ལས་འཆར་གྱི་ནང་ལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ང་རང་ཚ་ོཚང་མ་འབེལ་བ་
ཡོད་དུས། མ་གྱིར་ཕྲུ་གུ་སོབ་སངོ་བྱ་རྒྱུར་ཕྱིན་ནས་ནམ་རྒྱུན་མ་བཟའ་བ་དང་མྱི་འཐུང་བའྱི་སྨན་བཟའ་རྒྱུ་ོ ེས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེ
ལྟ་བུའྱི་ནད་པ་ཀུན་ཕན་ནད་གས་ོཁང་ལ་བསབེས་བསྡད་པ་བྱུང་སོང་། ད་ེལྟ་བུའྱི་བཟ་ོལས་ཁང་དང་བསྟྱི་གནས་ཁག་ལ་ཏན་ཏན་
ང་ཚའོྱི་སྱིག་འཛུགས་བྱ་སྤུ་གནནོ་ཡྱིན་དུས། ད་ེཚརོ་ལྟ་སྐྱངོ་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ས་རདེ་སམ།ཤ
ད་ལྟ་ད་ེལྟ་བུའྱི་ནད་པ་ཡོང་མཁན་ཁག་ཅྱིག་ལ་མ་གྱིར་ཕྱིན་ནས་ལག་ོ ེས་སོང་རྒྱུ་ཕར་གཞགཤསྨན་བཟའ་རྒྱུ་ོ ེས་པ་དེའྱི་རེན་
པས་ན་ཚ་ཧ་ཅང་སྡུག་ཅག་ཕོག་ནས་ད་དུང་ཡང་དྲག་སྐྱེད་མ་བྱུང་བའྱི་ཐོག་ནས་སྨན་བཟས་པ་དང་ས་ོརྫས་འཐུང་བའྱི་དཀའ་
ངལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ན་ཚ་གཞན་ཕགོ་བསྡད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པ་ད་ེའདྲ་བྱུང་འདུགཤད་ེཚའོྱི་གྲས་ད་ེང་ཚའོྱི་སྡ་ེཚན་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་རདེ་ད།ེ ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེགང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ས་ོསོའ་ིསྡ་ེཚན་གྱི་མྱིང་
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སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་དང། ོེས་རྱིག་ཡྱིན་ནའང་རེད། སུ་ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོའ་ིཁོངས་ཀྱི་མྱིང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་དཀའ་
ངལ་ད་ེའདྲ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་མེད་ཅེས་སྡོད་མཁན་ད་ེང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་སྱིའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རེད། ལྷག་དོན་དུ་ཕ་མ་ཚོས་གནས་
སྟངས་ད་ེདག་ལབ་དགོས་པར། ད་ེཚོའྱི་གྲས་ཏན་ཏན་གཟབ་གཟབ་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་རྱིགས་ད་ེའཕྲ་ོབརླག་འགྲ་ོ
རྒྱུ་དང་མྱི་རྱིགས་མེད་པ་ཆགས་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་རྒྱུར་གསལ་པོ་ཆགས་བསྡད་འདུགཤདེའྱི་ཐོག་ལ་
དགངོས་བཞེས་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ད་ེག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆསོ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་མྱིག་ལྟ་དུས་དངསོ་གནས་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
གནང་འདུགཤདམྱིགས་བསལ་ཉམ་ཐག་རེད། རྒས་གས་ོཁང་རདེ། བོད་ནས་བསེབས་པ་ཚ་ོརདེ། མཉམ་འབལེ་ཁག་དང་ཞྱིང་པ། 
ལས་མེད་གང་ལྟར་ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་སེལ་ཐབས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུགཤངའྱི་ངསོ་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེདང་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལ་ད་ེདང་ལས་ཀ་མུ་མཐུད་ནས་ད་ེལྟར་གནང་རགོས་གནང་། དྲྱི་བ་ཁ་ོ ས་ོ ྱིག་
འདུགཤད་ལྟ་ལས་བསྡོམས་ོ ོག་གྲངས་ ༥ པའྱི་ནང་ལ་ཧོན་སུར་ལ་ཞྱིང་ཁ་ཨེ་ཀར་ ༢༠༠ ཞྱིག་ལ་སྣུམ་རྱིགས་ོ ྱིང་འདེབས་
རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་འདུགཤའཆར་གཞྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཞྱིག་རདེ་ལ་བསགས་བརོད་ཡོད། འནོ་ཀང་སྱིན་བདག་མྱི་རག་པའྱི་རནེ་
གྱིས་མུ་མཐུད་ཐུབ་ཡོད་ས་མ་རེད། ང་རང་ངོས་ནས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གང་དྲན་གྱི་འདུག་ཟེར་ན། སྱིན་བདག་རག་གྱི་འདུག 
ཞྱིང་ཁ་ལ་ོ ྱིང་སྡོང་འདེབས་པ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། མ་འོངས་པར་ཐོན་སྐྱེད་འདོན་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་འཚོང་ས་གང་འདྲ་ཡོད་
མེད་ད་ེརྩད་གཅོད་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུགཤགང་ཡྱིན་ཟེར་ན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་རོགས་
དངུལ་རག་མ་ཐག་འཕྲལ་དུ་བེད་སོད་བཏང་ནས་མཐའ་མ་དེར་ཁུངས་མ་འཁོལ་བ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་མ་
འོངས་པར་ཚོང་ར་ཡག་པ་ོཡོང་བའྱི་ཆེད་ལྟ་རོགས་གནང་ཞེས་ངས་ར་ེབསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེནས་ཁ་སང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ཀྱིས་སན་ཐའོ་ིནང་ལ་ོ ོག་གྲངས་ ༣ པ་ཨང་གྲངས་ ༡༡ ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ་གྱིས་ལན་འདབེས་ོ ྱིག་
གྱི་ནང་ནས་ང་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་གཏང་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང། དྲྱི་བ་དེའྱི་ནང་ལ་ཡུལ་མྱིས་ཧམ་བཟས་བྱས་ནས་ཞྱིང་ཁ་ཨེ་ཀ་ག་
ཚོད་ོ ོར་ཡོད་དམ། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གང་གསུངས་སོང་ཟེར་ན། རྙོག་གེང་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཞྱིང་ཁ་
མེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། འོན་ཀང་ངའྱི་ག་ོཐོས་ལ་ལུགས་བསམ་གཞྱིས་གྲོང་ལྔ་པ་དྲུག་པ་གྷ་ོལ་ཐ་ལ་ཞྱིང་ཁ་ཕལ་ཆེར་ཨ་ེཀར་
བཅུ་ལྷག་ཙམ་ལོ་ང་ོམང་པོའ་ིརྱིང་ལ་ོ ོར་ནས་ཕར་ཕེབས་པའྱི་གཞྱིས་འགོ་མང་པོས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་ AC 

ལས་ཁུངས་སོགས་ལ་མང་པ་ོཞུས་ཀང་ད་ལྟ་བར་དུ་ཞྱིང་ཁ་ད་ེཚུར་རག་པ་ཞྱིག་བྱུང་མེད་པ་རེད། དེ་དང་ཉེ་ཆར་རམ་ན་ནྱིང་
ལོར་སལེ་ཀབོ་བད་ེསྐྱྱིད་སར་གསའོ་ིཞྱིང་ཁ་ཨ་ེཀར་ ༢༦ ལ་དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། སྱིར་བཏང་དཀའ་
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ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་རྒྱ་གར་ལྒ་སྨུག་བཏབ་མཁན་ཞྱིག་ལ་བོགས་མ་བཏང་ནས་ལས་མྱི་ལ་ག་ཆ་ཏག་ཏག་མ་སད་པར་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་དུས། མཐའ་མ་དེར་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་ཞྱིང་ཁ་ད་ེརྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ོ ྱིང་ནགས་ལྟ་མཁན་གྱིས་བདག་པོ་བརྒྱབས་ནས་ཤོ ྱིང་
ཏགོ་བཏབ་འདུགཤསྱིར་བཏང་བོགས་མར་བཏང་བ་ད་ེང་ཚ་ོབོད་པས་ནརོ་འཁྲུལ་ོ ོར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རྙོག་གྲ་ཆགས་པ་ད་ེརྒྱ་
གར་ཡུལ་མྱི་དེས་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ལ་ག་ཆ་མ་སད་པ་སོགས་ལས་ཆགས་པ་ཞྱིག་རེད། མཐའ་མ་དེར་ད་ལྟ་ལྒ་སྨུག་འདབེས་
མཁན་དེས་ལྒ་སྨུག་ཚང་མ་སྟོན་ནས་ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་གསུམ་པའྱི་ནང་བཙངོ་ཚར་འདུགཤཁ་ོརང་ལ་གངོ་གཅྱིག་ཀང་རག་མྱི་འདུགཤ
ངས་ག་ོཐསོ་ལ་འབུམ་གསུམ་བཅུ་བཞྱི་བཅུའྱི་རྔན་པ་སད་ཙང་ལྒ་སྨུག་སྟོན་ཐུབ་པ་རདེ་ཟེར་གྱི་འདུགཤད་ལྟ་ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་ཞྱིང་ཁ་
ཨེ་ཀར་ ༢༦ འདྱི་ཡོངས་རྫོགས་ོ ོར་ཚར་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུགཤགང་ཡྱིན་ཞེ་ན་བརྒྱ་དཔོན་དང་མྱི་མང་ཁ་ོ ས་
ོྱིག་ངའྱི་ནང་ལ་བསེབས་སོང་། ང་རང་ཡྱིན་ནའང་ཕ་གྱིར་བལྟ་བར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། བལྟ་བར་འགྲ་ོདུས་ཞྱིང་ཁ་ད་ེཕྱི་ཟླ་ ༥ པ་ཙམ་
ནས་རྨསོ་པ་བརྒྱབ་ཚར་བ་དང་ད་ེནས་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པ་ཙམ་ལ་ོ ྱིང་བཏབ་ནས་གང་ལྟར་ཚུར་ལ་གང་ཡང་རག་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་
སྟངས་ོ ྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུགཤོྱིང་ནགས་ད་ེའཛུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ Camp ཀྱི་སྱི་མྱི་དང་གཞྱིས་འག་ོདང་མྱི་མང་ད་ེཚོས་
ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁེད་ཚ་ོག་བར་ལ་ཉལ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ནམ། ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་རྱིང་ལ་ཁེད་ཚ་ོཁུ་སྱིམ་བསྡད་འདུགཤཞྱིང་ཁ་དའེྱི་སྐརོ་
ལ་གཅྱིག་ཀང་འཆད་མཁན་མྱི་འདུག་བར། སོང་ཙང་ང་ཚོས་ོ ྱིང་ནགས་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་བསྡད་ཀྱི་འདུགཤསྱིར་
བཏང་ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་ཞྱིང་ཁ་ད་ེརྒྱ་གར་ལ་སད་པར་ནོར་འཁྲུལ་ོ ོར་བ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཚུར་རག་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ད་ེང་ཚོ་
སང་ལ་སྡོད་མཁན་ཚོས་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུགཤགང་ཡྱིན་ཟེར་ན་མང་ཆ་ེབ་མྱི་ཚང་ཉམ་ཆུང་རེད། 
ཁངོ་ཚརོ་ལ་ོགཅྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་བོགས་མར་སད་འདུག་དུས་མང་པ་ོརག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་སནོ་ལའང་ཁངོ་ཚརོ་དཀའ་ངལ་མང་
པ་ོའཕྲད་བསྡད་འདུག ཞྱིང་ཁ་བཏབ་པའྱི་སྐབས་ལ་གང་ཆེན་དང་ཕག་པ་སོགས་བསེབས་ནས་ཞྱིང་ཁར་ཡོང་འབབ་གཅྱིག་ཀང་
མ་བྱུང་། ཡོང་འབབ་གཅྱིག་ཀང་མེད་དུས་རྒྱ་གར་ཞྱིག་གྱིས་སྟོང་ཕྲག་ཉྱི་ཤུ་སོད་དུས། ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ཞྱིང་ཁ་
བོགས་མར་སོད་དགོས་བྱུང་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞྱིང་ཁ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༡ ནས་ ༢༠༡༨ གྱི་བར་ལ་བོད་པས་བདག་པོ་
བརྒྱབས་ནས་ཞྱིང་ཁའྱི་ཁལ་ཡང་སད་འདུགཤད་ལ་ོཞྱིང་ཁའྱི་ཁལ་ད་ེབསྡུས་མ་སོང་གསུངས་ཀྱི་འདུག་པས། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ད་ལྟ་ས་
གནས་གཞྱིས་འགོ་རེད། ལྷ་ོསྱི་རེད། ནང་སྱིད་དྲུང་ཆེ་སོགས་ཕ་གྱིར་ཕེབས་ནས་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རེད། གནས་སྟངས་ད་ེགང་
འདྲ་ཆགས་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང། ད་ལ་ོཕྱི་ཟླ་ ༤ པ་ལ་བད་ེསར་གྲོང་སྡེ་ ༡༤ Lakshmipur 

བཀྲ་ོ ྱིས་ལྷུན་པ་ོདགནོ་པ་ཡདོ་ས་དརེ་རདེ། ཨ་ེཀར་ ༩ ཙམ་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་འདུགཤདའེྱི་ནང་ལ་མྱི་ཚང་ ༡༩ ཁང་པ་
དང་བཀྲ་ོ ྱིས་ལྷུན་པ་ོདགོན་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་སོགས་ད་ེཚ་ོཚང་མ་རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཁའྱི་ནང་ལ་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་རྒྱ་
གར་ཚསོ་ཁང་པ་ད་ེཚ་ོབོྱིག་དགོས་ཡོད་ཅེས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་འདུགཤཁང་པ་ད་ེཚ་ོབཟོས་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༧༢ 
ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བསྡད་ནས་ཆུ་རྱིན་དང་གོག་རྱིན་སོགས་སད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་རྙོག་གྲ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་
དུས་གནས་སྟངས་ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་ཞསེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་སོང། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་ཞྱིང་ཁའྱི་ས་ཁ་ཟརེ་
ནའང་འདྲ་འདུགཤད་ེགཅྱིག་ཏག་ཏག་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ས་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ Lakshmipur གྱི་ཁང་པ་ད་ེཚ་ོ
གཞུང་གྱིས་གནང་བ་ཞྱིག་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༢ ནས་གནང་བའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་ལྷན་དུ་ཁ་སང་



114 
 

བར་སྐབས་ོ ྱིག་ལ་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱིའྱི་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་འགའ་ཞྱིག་བསེབས་ཡོང་དུས་ངས་གང་དྲན་སོང་ཟེར་ན། ས་ཁང་སྱིག་
གཞྱི་བཟོས་ནས་ལོ་མང་པ་ོཞྱིག་འགྲོ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། མྱི་ཁ་ོ ས་ོ ྱིག་གྱིས་ལག་ལེན་འཁེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོ ས་ོ ྱིག་
གྱིས་འཁེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོསལེ་ཀབོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དཔ་ེཆ་བཞག་ན་ཞྱིང་ཁ་མང་པ་ོཞྱིག་བཙངོ་ནས་གཅྱིག་གྱིས་ཉསོ་
པ་སོགས་བྱས་ནས་མུ་མཐུད་ད་ེགནས་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགྲོ་མཁན་ད་ེཚོས་ཞྱིང་ཁ་ཚུར་མ་སོག་པར་མ་འོངས་པར་
རྒས་འཁོགས་ཆགས་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཚུར་གཞྱིས་ཆགས་ལ་མྱི་ཚེ་བསྐྱལ་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞྱིང་ཁ་ད་ེབདག་པོ་བརྒྱབས་ནས་
བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་སེར་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཚུར་ཡོང་ནས་བསྡད་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁོལ་ PAP 
མེད་དུས་བསྡད་ཆོག་གྱི་མེད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཞྱིང་ཁ་ད་ེབདག་པོ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཁོང་ཚོར་རང་
འཇགས་རག་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་དེང་སང་ཞྱིང་ཁ་ད་ེརྱིན་གོང་ཆ་ེརུ་ཆེ་རུ་འགྲ་ོབ་དང་གཞོན་སྐྱེས་ཀྱིས་ཞྱིང་ཁར་
དབྱྱིངས་བསེབས་པ་མང་དུ་ཆགས་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་དུས། ཞྱིང་ཁ་དེར་རྙོག་གྲ་མང་པ་ོཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་ས་གནས་ལ་
མྱི་སྡོད་མཁན་མྱི་ལ་ོབཞྱི་བཅུ་ལྔ་བཅུ་སེབ་མཁན་ཞྱིང་ཁ་མྱི་རག་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་དེར་ལག་བསྟར་
བྱདེ་པར་ངས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ག་ར་ེདྲན་གྱི་འདུག་ཟརེ་ན། དང་པ་ོདེར་ང་རང་ཚ་ོའག་ོའཁྱིད་མཁན་ཚོས་ལག་བསྟར་བྱས། ད་ེ
ནས་མྱི་ལ་བོད་པ་ཡྱིན་ན་ལག་བསྟར་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་པ་དྲན་གྱི་ཡོད། གལ་སྱིད་འགོ་འཁྱིད་མཁན་གྱིས་ལག་བསྟར་མ་
བྱས་པར་མྱི་གཞན་ལ་བགྱིས་ཟེར་ན་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ག་ོརྒྱུར་མྱི་
མང་གྱིས་ལབ་བསྡད་ཀྱི་འདུགཤདཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་སེལ་ཀོབ་ལ་ཞྱིང་ཁ་ཞྱིག་ཉོས་ནས་བཞག་ཡོད་པ་
རེད། ཁོ་རང་གྱི་མྱིང་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད། སྤུན་མཆེད་ཅྱིག་གྱི་མྱིང་ལ་ཉོས་བཞག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་གོ་བསྡད་ཀྱི་འདུགཤ
དངསོ་གནས་ཡྱིན་མྱིན་ངས་ཧ་ག་ོཡྱི་མེད། སོང་ཙང་མྱི་མང་གྱི་འག་ོའཁྱིད་མཁན་ཚསོ་ལས་ཀ་ཏག་ཏག་མ་བྱས་ན། ང་ཚ་ོའགོ་ལ་
སྡདོ་མཁན་ཚསོ་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་མཆགོ་
གྱིས་ཞྱིང་ཁ་ད་ེཉོས་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་མྱི་མང་ལ་ཏོག་ཙམ་
གཙང་མ་བཟ་ོདགོས་རྒྱུར་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་འདུགཤསྱིར་བཏང་ང་རང་གྱིས་ཞྱིང་ཁ་མཐོང་བ་ལྟ་བུ་བྱུང་མ་སོང་སྟེ། མྱིས་
ཁ་པར་བརྒྱུད་ནས་ཞྱིང་ཁ་ཉོས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་བསྡད་ཀྱི་འདུགཤའདྱི་གཅྱིག་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་སོན་གྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་ད་ལྟ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ལན་འབུལ་རྒྱུ་ལྷག་བསྡད་
འདུགཤཨོ་རྱི་ས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་དང་འབེལ་བའྱི་བར་ལམ་ཡུལ་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཡོད་པ་རེད། 
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གནས་སྟངས་འདྱི་ཞྱི་འཇམ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང། སོང་ཙང་རྩ་བའྱི་ང་ཉེ་ཆར་ཨ་ོརྱི་
སར་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ས་གནས་ཀྱི་ Tehsildar རདེ། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་བྱེད་ང་རང་ཚ་ོགཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་རང་
ནང་ལ་བཙུགས་ནས། གང་ལྟར་ལས་གཞྱི་ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་ཚགས་ཚུད་པ་ོཞྱིག་འགྲ་ོབསྡད་འདུགཤད་ེནས་མན་སར་སེབ་པའྱི་སྐབས་
སུ་གནས་ཚུལ་ད་ེཐསོ་སངོ། ཐསོ་མ་ཐག་ཏུ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལ་ཕར་ཁ་པར་བརྒྱབས་ནས་ད་ེཚ་ོགང་འདྲ་རདེ། ཚགས་པར་
ནང་ད་ེའདྲའྱི་འདོན་ཡོང་གྱི་འདུགཤསོང་ཙང་གང་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ས་གནས་མར་འབེལ་
ཡོད་ཚོར་ཐུག་ནས་རྩ་བའྱི་སོན་མ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ ལོར་དཀའ་ངལ་སོད་མཁན་གྱི་དམར་ོ ོག་ཚགོས་པའྱི་གྲོང་གསེབ་ཁག་ཅྱིག་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནས་ཁ་ོརང་ཚསོ་མྱི་ར་ེཟུང་གཅྱིག་མ་གྱིའྱི་ Block Office ཡྱིག་ཚང་ལ་ཕྱིན་ནས་གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་གེང་སོང་
བྱུང་བཞག་པ་གཅྱིག་རེད་འདུག་སྟེ། རྩ་བའྱི་ཕ་གྱིའྱི་ཡྱིག་ཆ་སོད་རྒྱུ་དེ་ཚོ་རྱིགས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་རང་གྱི་ལས་འཆར་
གཅྱིག་གྱི་འོག་ལ་ཚུད་བསྡད་པའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེཙམ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོའཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པས་ད་ལྟའྱི་
རྣམ་པ་འདྲ་གང་ཡང་མྱི་འདུགཤགང་ལྟར་དཀའ་ངལ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཕ་གྱིའྱི་ས་གནས་ནས་ཏགོ་ཙམ་འབད་བརྩོན་བྱས་
ནས་ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོརྱིགས་འདྱི་སྐབས་དུས་ས་ོསོར་ཡར་སན་སེང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཟརེ་ནས་བཀོད་མངགས་
ཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་བར་དུ་དམྱིགས་བསལ་ཛ་དྲག་དང་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་བྱུང་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་གཅྱིག་གྱི་དགོངས་འཆར་འདྱི་རྩ་བའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་བྱེད་ཕོགས་ཐགོ་ལ་བསྟོད་བསགས་གནང་སོང། 
སོང་ཙང་ལས་བྱེད་ཚང་མའྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་མཇུག་སྐྱོང་གནང་དགོས་པའྱི་ལས་གཞྱི་ནང་ལ་ས་
གནས་རང་ཁ་རང་གས་ོབྱ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་ནང་གསེས་ནས་དཔེར་ན། ར་རམ་ས་ལར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་
སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་བེད་སོད་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་ཁང་པ་དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང། རྩ་བའྱི་ཕལ་ཆེར་ལོ་
གཅྱིག་གྱི་གོང་ནས་ང་ཚ་ོདེའྱི་ཐོག་ལ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ནང་ཁུལ་བཀའ་བསྡུར་ས་རེས་རྱིམ་པ་བྱུང་པ་
རདེ་ད།ེ འདྱི་དངུལ་དང་ཆ་རནེ་འཕྲལ་དུ་འཛམོས་དང་མ་འཛམོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ོ ྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། སེར་ཁག་གྱི་
ཚོགས་པ་དང་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་ནང་ལ་དེ་འདྲའྱི་མཉམ་དུ་ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་འཚམས་རྒྱུ་འདུག་གམ་
ཐབས་ོ ེས་བྱས་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ད་ལྟ་ལག་ལེན་གང་ཡང་འཁེལ་མ་སོང་སྟེ། གང་ལྟར་ང་ཚོས་ད་ེཚོ་རྱིགས་དེར་ལས་གཞྱི་
མགོགས་པ་ོའགོ་འཛུགས་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། རྩྱིས་འགོ་གཅྱིག་མ་བཏོན་ན་འགྲྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་དྲན་ནས་ན་ནྱིང་
རྩྱིས་འགོའ་ིནང་ལ་ང་ཚོས་དངུལ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོའ་ིརྩྱིས་འག་ོནང་ལ་ད་ེག་རང་ཞུས་ཡོད། བར་ལམ་བཀའ་ོ ག་
ལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་མང་པ་ོཡོད་བསྡད་པ་ཡྱིན་དུས། གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཟེར་ནས་སན་སེང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། 
ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་དགོངས་བཞེས་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕག་རྱི་བ་དོན་གྲུབ་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི་
གནང་བཞག་པའྱི་ས་ཆ་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པ་ོདང་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབཟ་ོརྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིག་མྱི་འདུག་སྟེ། གང་ལྟར་ད་ེཚོའྱི་
ཐགོ་ལ་མཐའ་མའྱི་བེད་སོད་གང་གཏངོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ།ཤཏན་ཏན་ང་ཚོས་ཡྱིད་གཟབ་ཞུས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལ་ོ
ང་ཚོས་སོན་འགྲོའ་ིལས་གཞྱི་འདྱི་འགོ་བཙུགས་བྱ་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་འཁོར་བ་རེད་དེ། ཕལ་ཆེར་ད་ལོ་༸སྐྱབས་
མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དགུང་ཀེག་ཡྱིན་དུས་ཁང་པ་བོྱིག་གཏོར་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་ས་འཕྲོས་ང་ཚོས་ཕྱིར་འཐེན་རྩྱིས་བྱས་པ་
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རེད། གང་ལྟར་ད་ེདང་སྟབས་བསྟུན་ནས་༸སྐུའྱི་དགུང་ཀེག་རྫོགས་པ་དང་ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་འག་ོའཛུགས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ།ཤ
ང་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནང་བཞྱིན་ཡ་གྱིའྱི་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༢༡༨ ལ་ཁྱིམས་ཀྱི་འོག་ནས་དཀའ་ངལ་
ཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་གྱི་ Hotel Tibet འོག་ལ་ཁྱིམ་ཚང་ཕལ་ཆེར་ ༡༠ གྲངས་ཤོ ྱིག་ལ་ཁྱིམས་ཀྱི་
དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 ནྱི་ལ་མང་གྷལ་ལམ་སོང་བརར་བསྟྱི་གནས་ཁང་ནང་ལ་བར་ལམ་ནས་སྨན་དང་འདྲ་མྱི་འདྲ་བཟས་ནས་ད་ེའདྲའྱི་གནས་
ཚུལ་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ཐ་ོ ལ་ཆགས་རྒྱུ་མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། ཕལ་ཆེར་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚའོྱི་ཡྱིག་ཚང་
ལ་ས་གནས་ནས་རྱིགས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟརེ་རྒྱུའྱི་སན་སེང་བྱུང་བ་ཧ་ལམ་རྩ་བ་རང་ནས་བྱུང་མ་སངོ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བྱུང་མྱིན་
ལ་མ་ལྟོས་པར་གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་མ་གྱིའྱི་ནྱི་ལ་མང་གྷལ་མ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་སོང་བརར་བསྟྱི་གནས་ཁང་འདྱི་ན་ནྱིང་མཁས་དབང་
གདན་ཞུ་བྱས་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་མང་པ་ོབྱས་པའྱི་སན་ཐ་ོགཞྱིར་བཟུང་ད་ལ་ོནས་བཟུང་སྟ་ེསེ་ལ་ཀུའྱི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ལས་རྱིགས་
སོབ་གྲྭའྱི་ལས་གཞྱི་མཉམ་དུ་ཕར་ཟླ་སྱིལ་གྱི་གནས་སྟངས་ོ ྱིག་ཆགས་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
གཅྱིག་གྱིས་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཐོག་ལ་བསྟོད་བསགས་གནང་བར་ལས་བྱེད་ཚང་མས་ཚབ་
ཞུས་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཧནོ་སུར་ལ་ན་ནྱིང་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་སན་སེང་བྱུང་པ་རེད། ཨ་ེཀར་ ༢༠༠ ཞྱིག་གྱི་
ཐགོ་ལ་ོ ྱིང་སྣ་སྣུམ་ོ ྱིང་འདབེས་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་གཅྱིག་ཕྱིན་པ་རདེ། འདྱི་སྱིན་བདག་མ་རག་ནས་ལྷག་བསྡད་པ་
ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མ་རདེ།ཤལས་འཆར་རང་ལ་ཁྱིམས་ལུགས་མང་པ་ོཞྱིག་དང་བསྟུན་ནས་འགྲ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། བཀའ་འཁོལ་
བརྒྱུད་རྱིམ་འདྱི་མར་མ་བཏནོ་ནས་ལྷག་བསྡད་པ་ཞྱིག་རདེ་མ་གཏགོས། སྱིན་བདག་མ་རག་པར་ལྷག་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་
རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ། ང་ཚའོྱི་ལས་དནོ་མང་པ་ོཞྱིག་ཁྱིམས་ལུགས་གཞྱིར་བཟུང་འགྲ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས། དའེྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེཧ་
ལམ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ཚེས་ོ ར་ལ་གཏན་ཁེལ་འགྲ་ོཡྱི་རེད། འདྱི་གཏན་ཁེལ་ཙམ་ལ་ང་ཚོས་ལས་ཀ་ཆ་ཚང་ོ ར་བསྐྱོད་འགྲ་ོརྒྱུ་
རེད། འགྲ་ོརྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་སོན་འགྲོའ་ིལས་གཞྱི་བྱེད་དགོས་པ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་འབེལ་ཡོད་ས་ོསོའ་ིཐོག་ནས་གང་ལྟར་ order བྱས་
དང་བྱདེ་མུས་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འགྲ་ོབསྡད་པའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཚངོ་ཟོག་ད་ེམ་འོངས་ཁོམ་རྭའྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་དགསོ་རྒྱུ་
གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། ོྱིང་སྣུམ་ཐོན་ཡོང་བའྱི་ཐོན་བབས་འདྱི་སྤུས་དག་པ་ོད་ེའདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། 
འཚོང་སའྱི་དཀའ་ངལ་ཧ་ལམ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ོ ྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མཐའ་མར་འཚོང་སའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་
ཡྱིན་ནའང་སྣུམ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤrefine བྱས་ནས་ང་རང་ཚོས་ཞྱིང་རྨོས་ཀྱི་ tractor ཟེར་བ་ད་ེ
ཚོའྱི་ནང་ལ་བེད་སོད་གཏོང་ཆོག་པའྱི་གནས་སྟངས་ོ ྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་སྣང་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རེད། 
བར་ལམ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་རང་གྱི་ Jolly Grant སྡ་ེར་ལྡུན་གྱི་གནམ་གྲུའྱི་འབབ་ཐང་ནས་ལྡྱི་ལྱི་བར་དུ་གནམ་གྲུ་ཚོད་ལྟ་
བྱ་རྒྱུའྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྣུམ་འདྱི་ Jatropha ཡྱི་སྣུམ་ refine བྱས་བཞག་པའྱི་སྣུམ་བདེ་སདོ་བཏང་ནས་ཕྱིན་པས་ལ་ོརྒྱུས་ཚང་མ་
ཡོངས་གྲགས་ཤོ ྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་གནམ་གྲུའྱི་ནང་བླུག་རྒྱུའྱི་ཐོན་བསྐྱེད་ཅྱིག་འདོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་
རདེ། མེད་ནའང་རེད། Tractor དང་ཞྱིང་རྨོས་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྣུམ་ཕྱི་ལོགས་ནས་ཉ་ོམྱི་དགོས་པར་གང་ལྟར་ད་ེག་རང་
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གྱི་ཐོན་བབས་ཐགོ་ནས་གཏང་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཡུལ་མྱིས་ཧམ་བཟོས་ོ ོར་ཡོད་པ་མ་རེད་
ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། ལུགས་བསམ་གཞྱིས་གྲོང་ ༥ དང་ ༦ པའྱི་ས་ཆ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡུལ་མྱི་ལ་ོ ོར་བསྡད་ཡོད་
པ་རེད་ཟེར་བ་དང་། ད་ེཚ་ོརྱིགས་ད་ེཕལ་ཆེར་ང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་སྐྱེ་བ་མ་ལེན་པའྱི་གོང་ལ་ོ ོར་བཞག་པའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། པུ་རང་ camp ཟེར་ས་འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་པ་རེད། ས་ཆ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐོག་མར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ས་
ཐྱིག་བརྒྱབས། ཆུ་རྫྱིང་འདྱི་ཉེ་ཆར་བཙུགས་བཞག་པ་གང་ཡང་མ་རེད། དགོང་མོ་མར་ཉལ། ཞོགས་པ་ཡར་ལང་ཡོང་བའྱི་
སྐབས་ལ་ཆུ་རྫྱིང་གསར་པ་ཆགས་བསྡད་པ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ལས་འཆར་མང་པ་ོབང་སྱིག་པའྱི་སང་ལ་ས་
གནས་མྱི་མང་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ས་ཟ་འགྲོ་ཡྱི་འདུག་ཅེས་ནང་སྱིད་ལ་སན་སེང་གང་ཡང་ཞུས་མྱི་འདུགཤམཐའ་མར་ཆུ་རྫྱིང་བཟོ་
རྒྱུ་རེད། ཞྱིང་ཁ་ཨ་ེཀར་ ༥།༦ ཅྱིག་ཕལ་ཆེར་དེར་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་དུས། དགའ་དགའ་ས་ོས་ོབྱས་ནས་གང་ལྟར་བཞག་
པ་རེད་མ་གཏོགས་ཕལ་ཆརེ་དགུ་ཅུ་ག་ོགྲངས་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་རེད་འདུགཤད་ེའདྲའྱི་རྙྱིང་པ་ཞྱིག་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ནང་ལ་བཀའ་
གནང་པ་ཡྱིན་ན་ལན་བརྒྱག་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུགཤསོང་ཙང་གང་ལྟར་ camp འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་
བསྡད་པའྱི་ཆུ་རྫྱིང་འོག་ལ་ོ ོར་བཞག་པའྱི་ས་ཆ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཕལ་ཆེར་ན་ནྱིང་ཡྱིན་ས་རེད། ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་གོང་ལ་ང་
ཚོས་གུན་གསབ་སོད་རྒྱུ་མཚམས་བཞག་པ་རེད་མ་གཏོགས། ལ་ོའཆར་ཅན་མང་ཉུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
སོན་རྩྱིས་ཐོག་ནས་ས་ཆ་དེར་གུན་གསབ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ོ ྱིག་ཆགས་འདུགཤབད་ེསྐྱྱིད་སར་
གསོའ་ིས་ཆ་ཨེ་ཀར་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གྲངས་ཤོ ྱིག་ཤོ ྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འདེབས་འཛུགས་ཞུས་འདུག་ཟེར་བ་ཕལ་ཆེར་ངས་ད་ེ
རྱིང་མ་གཏོགས་ག་ོམ་སངོ། ས་གནས་འབལེ་ཡོད་ཀྱིས་ཡར་སན་སེང་ཞུས་པ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང། བར་ལམ་ས་ཆ་ད་ེ
ཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་ཡུལ་མྱི་ལ་བོགས་མ་བཏང་ཆེ་དྲགས་པས་རྒྱུ་མཚན་ཐོག་ནས་བཀའ་འགོག་བྱེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ནང་སྱིད་
ཀྱིས་བཀའ་ནན་པ་ོཕུལ་ཡོད། འདྱི་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལག་ལེན་གང་བསྟར་དགོས་ཡོད་པ་ཏན་ཏན་
བསྟར་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་པ་རེད། ང་རང་ཚ་ོབོད་མྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དྲང་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྟ་ར་ེཡྱིས་ཤོ ྱིང་གཅོད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུགཤ
འདྱིར་བཀའ་གནང། དྲྱི་བ་གཏོང་དུས་ལས་ས་བོ་ཡོད་པ་རེད་ད་ེས་གནས་ས་ཐོག་སང་ལ་ང་ཚོའྱི་ལས་ཀ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་གྲོས་
ཚགོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་བཞག་པའྱི་ཁྱིམས་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོའཕྲད་ཀྱི་འདུགཤནང་ཁུལ་
ནས་དཀའ་ངལ་བཟསོ་ཀྱི་འདུགཤཕྱིའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེཕྱིའྱི་དཀའ་ངལ་རེད། དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རདེ་ད།ེ ནང་ཁུལ་ནས་དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོབཟ་ོཡོང་དུས། རང་བཞྱིན་གྱི་བྱདེ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་མང་པ་ོཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུགཤ
ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་མཐའ་མ་ང་ཚོས་བོད་བཞག་པ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཉན་གྱི་མེད་ན་མངའ་སྡེ་གཞུང་གྱི་ AC ད་ེཚོར་རྩྱིས་བརྒྱབ་
ཟེར་ནས་རྩྱིས་བརྒྱབ་པ་རེད། རྩྱིས་བརྒྱབས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ོ ྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ས་ཆ་ད་ེཚ་ོརྱིགས་ཆ་ཚང་མཐའ་
སྐོར་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། བདག་པ་ོལ་མར་རག་ཡོད་པ་མ་རེད། མངའ་སྡསེ་ད་ལྟ་ཡར་བདག་པ་ོཡང་བརྒྱབ་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
སོང་ཙང་ནང་དནོ་གསལ་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཕུགས་ལ་གང་ལྟར་ས་ཆ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ོ ོར་གྱི་རདེ་བསམ་པ་ད་ལྟའྱི་ཆར་གང་ཡང་
མེད། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་འདྱིར་གསལ་གསལ་ཐྱིང་ཐྱིང་ཞྱིག་མ་ཞུས་ན་འགྲྱིག་གྱི་མྱི་འདུགཤཞུས་སར་སེབ་དུས་ཁྱིམས་བརྒལ་བྱེད་
མཁན་ལ་བ་ོཁོག་སར་མཁན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྱ་རྒྱུ་ནྱི་གང་ཡང་མྱི་འདུགཤད་ེཚོའྱི་རྱིགས་རྩ་བའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་མང་པ་ོ
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ས་གནས་ཁག་ལ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འཚམས་གཟྱིགས་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་སྐབས་དང་དུས་ས་ོསའོ་ི
ཐོག་ལ་ས་གནས་ཀྱི་ཛ་དྲག་དཀའ་ངལ་གང་འདུགཤརྒྱ་གར་དཔོན་རྱིགས་ཁག་མང་པ་ོམཇལ་འཕྲད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཡར་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུས་མཚོན་པའྱི་ས་གནས་རང་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱིག་གནང་ནས་མ་འགྲུབ་པ་
དང་མྱི་མང་ལ་ལྡོག་ཏུ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། གྲོས་ཚོགས་ལ་ཡར་བསྣམས་པ་ཡྱིན་ན་འོས་ོ ྱིང་འཚམས་
པ་ཞྱིག་རེད་སམ། ས་གནས་ལ་གཟྱིགས་སྐོར་ཕེབས། གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་མཁེན། ས་གནས་ལ་གང་ཡང་མ་གནང་ནས་གྲོས་
ཚོགས་ནང་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་འོས་པ་ོདང་འཚམས་པ་ོཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུགཤད་ེཚོ་ཐོག་ལ་གསོལ་
འདབེས་ཞུ་རྒྱུ་རང་ཡྱིན། ཐུགས་སྣང་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག སྐུ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༡༡:༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་
ཡྱིན། 

 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༣ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཚགོས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་བསྡུས་པ་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐ་ོདེའྱི་ཐོག་ལ་བགྲོ་གེང་གནང་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ལྟ་མཚན་ཐོ་
གནང་ཟྱིན་པ་ག་ོསྐབས་བཞེས་རྒྱུ་བསྡད་པ་སྱི་འཐུས་ཉྱི་ཤུ་དང་། སར་ཡང་ག་ོསྐབས་བཞེས་མཁན་གསུམ་སྟ།ེ སྱི་འཐུས་གྲངས་
ཉྱི་ཤུ་རྩ་གསུམ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་གྱིས་ཕྱིར་འཐེན་གནང་སོང། ད་ེནས་བཟུང་སྟ་ེག་ོསྐབས་མཚན་ཐ་ོཞུ་རྒྱུ་མྱིན། དཔལ་
ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་གྱིན་གངོ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག སྐུ་ང་ོབཞུགས་གནང་རགོས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་དྲྱི་བ་སྐུལ་བ་ད་ེཏོག་ཙམ་གོ་ནོར་ཐེབས་འདུག་བསམ་གྱི་འདུགཤདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆགོ་ནས། ཡང་བསྐྱར་ཕག་ཅྱིག་བརང་ཡོད་པ་དའེྱི་ནང་གསུངས་ན་འགྲྱིག་གྱི་མ་རདེ་དམ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། 
འདྱི་ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་ཆེད་དུ་ལག་པ་བརང་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། ད་ེན་འདྱི་མེད་པ་བཟསོ་
ན། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་ས།ོ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། རསེ་ལ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཁད་པར་
འདུག་གམ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། མ་རེད། འདྱིའྱི་ལན་ད་ེཏོག་ཙམ་ཁད་པར་ཆེན་པ་ོཆགས་འདུགཤདཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། རསེ་ལ་གསུང་རྒྱུའྱི་ནང་མཚན་ཐ་ོབྱིས་ཚར་བ་ཡྱིན། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། འདྱིའྱི་ནང་མ་
བྱུང་ནའང་འགྲྱིག་ས་རདེ། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ག་ར་ེརདེ། བཀའ་
བོན་གྱི་གསུང་སྟངས་ད་ེའགྲྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་རེད། 
འགྲྱིག་གྱི་མྱི་འདུགཤདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། ལགས་ས།ོ བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ད་ལྟ་ངས་གྷ་ོལ་ཐ་ལ་
གཞྱིས་ཆགས་ ༥ པ་ ༦ པའྱི་ཞྱིང་ཁ་ོ ོར་འདུག་ཅེས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་སྐུལ་བ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱིས་ས་ོརོང་གཞྱིས་ཆགས་གསུངས་གནང་སོང་། ས་ོརོང་གཞྱིས་ཆགས་དང་གྷ་ོལ་ཐ་ལ་གཉྱིས་ཐ་དད་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་
ཙང་ལན་ལགོ་པར་རག་སངོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ལགས་ས།ོ དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་གྱིན་གོང་དུ་ས་ཆ་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་རྣམས་ཕལ་ཆེར་གང་ལ་གང་འཚམ་གསལ་པ་ོ
ཆགས་ཡོང་གྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུགཤགཞྱིས་ཆགས་ཀེམ་ ༥ པ་དང་ ༦ པའྱི་ནང་ས་ཆ་ོ ོར་བ་ད་ེད་ལྟ་ཕ་གྱིར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་
ཆུ་མཛོད་ཡོད་སའྱི་ཆ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཕལ་ཆརེ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཕྱིན་མདེ་དྲན་གྱི་འདུགཤད་ེནས་
ད་གྱིན་འདྱི་གསུངས་གནང་སོང། རྩ་བའྱི་ད་ལྟ་ས་སྨུག་འདེབས་རྒྱུ་དང་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེཡུལ་ཁྱིམས་དང་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཞྱིང་པ་ཚོས་འདྱི་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསལ་པ་ོབཀའ་གནང་སོང། ད་ེཡྱིན་དུས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བའྱི་
ནང་ཕལ་ཆེར་ཐངེས་གསུམ་བཞྱི་ཞྱིག ས་སྨུག་བཏབ་པ་ཡྱིན་ན་དེས་ས་ོསོའ་ིའདབེས་སའྱི་ས་ཁུལ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཉ་ེའཁོར་གྱི་
ས་ཆ་ཚང་མའྱི་སང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ད་ེགསལ་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐགོ་ནས་ཀང་ 
Kerala མངའ་སྡ་ེལྟ་བུ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ས་སྨུག་འདབེས་རྒྱུ་ད་ེགཞུང་འབལེ་གྱི་ཆ་ཚང་མཚམས་འཇོག་བྱས་ཡོད་པ་རེད། 
Karnataka ནང་ Kerala ཡྱི་གནས་སྟངས་དང་ Karnataka ཡྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་མངའ་སྡ་ེས་ོས་ོཕྲན་བུ་མྱི་འདྲ་པའྱི་ཐགོ་
ནས་ Karnataka ནང་ལ་ས་སྨུག་འདེབས་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེགཞུང་འབལེ་གྱིས་མཚམས་འཇོག་བྱས་པའྱི་གནས་སྟངས་ོ ྱིག་
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མ་ཆགས་པ་ཡྱིན་དུས། Kerala ཁུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་ཚསོ་ Karnataka ནང་ལ་ཡར་འཛུལ། ད་ེཡང་བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་
ནང་དངུལ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་བོགས་མར་སད་ནས་ས་སྨུག་གཏབ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེམ་ཉམ་པར་འགྲ་ོབསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་
ཕན་གནོད་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་རེད། ཕུགས་ལ་ས་ཆའྱི་གནས་བབས་ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ས་རེས་སན་
སེང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ས་སྨུག་བཏབ་སའྱི་ས་ཆ་དེའྱི་ཐོག་ཡུན་རྱིང་པ་ོཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ས་ཆ་ད་ེཆ་ཚང་ཐལ་བ་ལ་འགྱུར་
འགྲ་ོབ། ད་ེཙམ་མ་ཡྱིན་པར་བཏབ་པའྱི་དུས་ཡུན་གྱི་རྱིང་སའྱི་ཆུ་རྩ་སྐམ་འགྲ་ོབ། ད་ེབཞྱིན་སའྱི་བཅུད་ཉམ་འགྲ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཡྱིན་པ་
རདེ། ས་འོག་གྱི་ཆུ་རྩ་སྐམ་འགྲ་ོརྒྱུ་དའེང་གང་ལྟར་མྱི་ཡྱི་འཕྲདོ་བསྟནེ་ཐགོ་ཧ་ལས་པའྱི་གནདོ་ཚབས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་བུ་མེད་སྦྲུམ་མ་མངལ་ལྡན་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཁོག་ལ་ཕྲུ་གུ་ཆགས་པ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ལ་འདྱིའྱི་
རླུང་གྱིས་ཧ་ལས་པས་གནོད་ཚ་ེཆེན་པ་ོཕོག་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཚན་རྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ར་འཕྲོད་པའྱི་གནས་དོན་ཞྱིག་རེད་མ་
གཏོགས། ངས་ད་ེརྱིང་གྲོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ཐོག་ཏུ་དུས་ཚོད་བསྐྱལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་སན་བསྡོམས་ཞུས་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་མ་རེད། ད་ེ
འདྲ་སོང་ཙང་རྒྱུ་མཚན་དེས་ཐོག་ནས་འདྱི་འདེབས་ལས་བྱ་རྒྱུར་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འགྲྱིག་གྱི་མེད་པ། ཁོར་ཡུག་ལའང་གནོད་ཚེ་
ཆེན་པ་ོཞྱིག་འགྲོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེཆོག་གྱི་མ་རེད། འགོག་དགོས་པ་རེད་
ཟེར་དུས་ཉན་རོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེནས་ཉམ་ཆུང་གང་ཡང་མེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། གཞུང་གྱི་བཀའ་བརྩྱི་མཁན་
མང་བ་ད་ེཉམ་ཆུང་ཚ་ོཆགས་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཚ་ོགོང་དུ་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ནང་ཁུལ་ང་ཚོས་ཐབས་ོ ེས་བཏང་ནས་
གོང་འགོ་གསལ་བོད་བྱདེ་ཡངོ་བའྱི་སྐབས་སུ། སྟ་རསེ་ོ ྱིང་གཅོད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟརེ་རྒྱུའྱི་དནོ་འདྱིའྱི་སང་ལ་ཐུག་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ོྱིང་གཅདོ་མཁན་གྱིས་སར་ཡདོ་པའྱི་ལག་ཆ་གཞན་པ་ཞྱིག་ཐབས་ོ ེས་གཏོང་དགསོ་པ་མ་གཏགོས། ང་ཚའོྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱིས་མྱི་ར་ེབཟུང་གྱི་བྱེད་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་སྱིག་འཛུགས་བསོ་གཏོང་རྩ་བ་རང་ནས་བྱ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་
ཐོག་ནས་མངའ་སྡེའྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཚོར་སན་སེང་ཞུས་ནས། ང་ཚོའྱི་བཀའ་བཀོད་ཉན་གྱི་མྱི་འདུགཤབཀའ་གྲོས་འདྱི་
ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཁེད་རང་ཚསོ་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ག་ར་ེགནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ནའང་གནང་རགོས་ཞསེ་ཞུས་ནས་རྩྱིས་སོད་བྱས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ོ ྱིག་རེད། ཡྱིན་ལུགས་ཚུལ་ལྡན་གྱི་གང་ལྟར་ཡུལ་ཆུ་འཐུང་ནས་ཡུལ་ཁྱིམས་འཁུར་ཏེ། ཡྱིན་ལུགས་ཚུལ་ལྡན་
བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད། ཡང་བསྐྱར་དཔོན་རྱིགས་ཚོར་ཞུ་གཏུགས་བྱས་ནས་ས་ཆ་མར་རག་ཐབས་དང་། ད་ེའདྲའྱི་ཐབས་
ོེས་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་བྱེད་ཆོག་གྱི་རེད་ཟེར་ནས། ད་ེརྱིང་འདྱིར་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤོ ྱིག་ཆགས་སོང་། ད་ེ
ནས་ས་ཆའྱི་ཁལ་བསྡུ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ོ ྱིག་རེད། ས་ཆའྱི་ཁལ་བསྡུ་རྒྱུ་ད་ེལོ་ར་ེརེའྱི་ནང་ལ་སྱིད་བྱུས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ 
ནང་ནས་ཁལ་བསྡུ་རྒྱུ་ད་ེཆ་ཚང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ད་ེབསྡུས་ནས་མ་ལེན་པ་དང་མ་བསྡུས་པའྱི་གནས་
ཚུལ་ད་ེད་ེརྱིང་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ག་ོབ་མ་གཏོགས་ང་ཚོའྱི་ས་གནས་ལ་ཁལ་བསྡུའྱི་དཀའ་ངལ་དང་། བསྡུ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་ཧ་ལམ་སན་སེང་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། གཞུང་འབེལ་གྱི་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས། 
དཔརེ་ན། ས་གནས་ལ་ཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གནད་འགག་ད་ེག་བར་ཐུག་འདུགཤཞྱིབ་དཔྱད་ཅྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེརྱིང་
འདྱིར་དྲྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་གནས་ལ་འཕེགས་པའྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་གང་ཡང་མ་
གནང་བར་ག་ོཚད་ཐོས་ཚད་ཚང་མ་ཡར་གྲོས་ཚོགས་ནང་བསྣམས་པ་འདྱི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆེ་མཐོང་ལ་ངས་ཧ་ལས་པས་བརྩྱི་
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འཇོག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ཆེ་མཐོང་ཉམ་པ་དེ་འདྲ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཨ་ཡོད་ན་དྲན་གྱི ་འདུགཤའདྱི་
དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་རེད། ད་ེནས་བཀྲ་ོ ྱིས་ལྷུན་པའོ་ིཉ་ེའཁོར་ན་ས་ཆ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ས་ཆ་འདྱི་འདས་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ Tata Company དང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཐོག་མར་ས་ཆ་དེར་རས་ཆའྱི་བཟ་ོགྲྭ་བརྒྱག་རྒྱུ་དང་
འཆར་གཞྱི་མང་པ་ོགཏྱིང་འདུགཤང་ཚོས་ལོ་རྒྱུས་ལ་བལྟས་པ་རེད། རེས་ལ་ད་ེམ་ཡོང་སྟེ་ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ཞྱིང་གོེགས་པདྨ་ཚ་ེ
དབང་ལགས་ཀྱིས་ད་ལྟའྱི་འདྱི་གཟྱིགས་བཞག་པའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་
གང་ལྟར་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ། དུད་ཚང་གཅྱིག་གྱི་བུ་ཡྱིན་ནའང་མནའ་མ་ཡྱིན་ནའང་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་ཡུལ་མྱིའྱི་འབེལ་བ་ཞྱིག་
བཟོས། ད་ེའདྲའྱི་རེན་པས་འདྱི་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཉར་ནས་རྙོག་གྲ་བང་རྒྱུར་ང་ཚོའྱི་མྱིག་ན་རྒྱུ་ལག་པས་ཕུར་ཏེ་བཟོས་པ་ཡྱིན་པ་
གསལ་པ་ོར་འཕྲོད་ཀྱི་འདུགཤད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་ཚའོྱི་རྱིགས་མནའ་མ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། མག་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཕྱི་
ལོག་གྱི་མྱི་ཞྱིག་གང་ལྟར་བོད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་བླུགས། དའེྱི་སང་ལ་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་ཆ་ཚང་ད་ེཚའོྱི་ལག་ཏུ་སད། ད་ེའདྲའྱི་རནེ་
པས་དཀའ་ངལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་ཀྱི་འདུགཤཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ས་གནས་ཀྱི་ལོ་གཅྱིག་བརྒྱུད་ནས་གནས་
ཡུལ་གྱི་མངའ་སྡའེྱི་གཞུང་གྱི་དཔནོ་རྱིགས་སུ་ལ་གཏུགས་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ནའང་གཏུགས་ནས། ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་འདྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་
ལྟ་ས་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ས་ཆ་དེ་དག་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་བཏབ་ནས་ཉར་བསྡད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐོག་ནས་
ཁྱིམས་ཀྱི་ཐགོ་དཔང་རགས་ར་སོད་ཆ་ེོ ོས་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སོང་ཙང་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་མ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་
ག་ར་ེལས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ནའང་ཟེར་ནས་གསལ་པ་ོབཀོད་མངགས་ཞུས་ཡོད། བཀོད་མངགས་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཏན་
ཏན་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ལག་ལེན་འཁེར་རྒྱུར་ང་ཚསོ་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་རདེ། ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་
འདྱི་ལག་ལེན་ཁལེ་བ་ཡོད་པ་རདེ། མ་ཁལེ་པའང་ཡོད་པ་རདེ། ཕྱི་ལོག་གྱི་མྱི་བོད་པ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་གཞྱིས་ཆགས་འདྱིའྱི་མྱི་
ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕར་ཕྱིན་ནས། ཕ་གྱིའྱི་མྱི་སེར་ཆགས་ནས་མ་འོངས་པར་ཕ་གྱིར་བསྡད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་འཆར་གཞྱི་བཟ་ོ
མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། སོན་གྱི་གྲོས་ཚོགས་དེའྱི་ནང་ལའང་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ང་ཚ་ོབོད་རྱིགས་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་རྒྱ་
གར་ནང་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་སྡོད་མཁན་གྱི་བོད་རྱིགས་ོ ྱིག་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སེར་བཟོས་པའྱི་ཉྱིན་མོ་ད་ེནས་སྐྱབས་བཅོལ་གྱི་
གནས་བབས་འདྱི་དོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད། རྒྱ་གར་ནང་སྡོད་མཁན་བོད་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་
བཟསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་སྐྱབས་བཅལོ་གྱི་གནས་བབས་དརོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོད་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་མྱི་སེར་བཟ་ོམཁན་ཞྱིག་གྱིས་སྐྱབས་བཅོལ་གྱི་གནས་བབས་དེའྱི་ཐོག་རྩོད་གེང་བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་མེད་པ་གསལ་པ་ོ
ཆགས་བསྡདོ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ས་ོསོའ་ིཕ་མ་སྤུན་མཆེད་དང་བཅས་དརེ་ཐུག་འཕྲད་ཡོང་ནས་ Visa རདེ་ Pan རེད། ད་ེ
ཚའོྱི་རྱིགས་འདྱི་ཡྱིན་ལུགས་ཚུལ་ལྡན་གྱིས་ཁེར་ནས་ས་ོསོའ་ིནང་མྱི་ཐུག་འཕྲད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད་
མ་གཏོགས། ད་ེསནོ་ང་ལ་སད་པའྱི་ས་ཡྱིན་ཟེར་ནས་རྩདོ་ལནེ་བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་བབས་ད་ེཡོད་པ་མ་རདེ། འདྱི་མེད་པ་ད་ེརྒྱ་གར་གྱི་
ཕྱི་སྱིད་དང་ནང་སྱིད་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བཟོས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚོའྱི་ནང་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད། སོང་ཙང་ད་ེ
འདྲའྱི་རེན་པས་ས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་ལག་ལེན་ཁེལ་བའང་ཡོད་པ་རེད་ལ་མ་ཁེལ་པའང་ཡོད་པ་རེད། བྱས་
ཙང་ངས་གསལ་པ་ོཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དབུས་མྱི་སེར་ཚོགས་པ་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་དངུལ་སད་ནས་ཉོས་པའྱི་ས་དང་
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གཅྱིག ད་ེནས་ཚགོས་པའྱི་མྱིང་ཐགོ་ནས་ས་ོསོས་ཉསོ་ཏ་ེའཛནི་སྐྱོང་མ་ཐུབ་ནས་གཞུང་ལ་གཞུང་འབུལ་བྱས་པའྱི་ས་ཆ་ད་ེཚོའྱི་
རྱིགས་ལ་ཁྱིམས་མཐུན་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ང་ཚ་ོལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེཁྱིམས་
ཀྱི་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་སྟ་རེས་ོ ྱིང་གཅོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ད་ེགཅོད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་
ཏན་ཏན་བཙལ་ནས་ོ ྱིང་གཅོད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་རེད། ད་ེནས་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་མར་བོགས་
མའྱི་ཐོག་ལ་སད་པའྱི་ས་ཆ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེལག་ལེན་ཞྱིག་བསྟར་སར་བསེབས་ཡོང་སྐབས་དེར་གསུང་རྒྱུ་ལས་ས་བ་ོཡོད་པ་
རདེ་ཀང་། དངོས་སུ་ས་ཆའྱི་ཐོག་མར་བབས་ནས་ལས་ཀ་འག་ོའཛུགས་སྐབས་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརེད། གདན་ས་ཁག་
ནས་གཙསོ་པས་གང་ལྟར་འདྱི་ཚ་ོདངོས་གཞྱི་ཆེན་པ་ོརདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དངསོ་ཡོད་
ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ང་ཚ་ོདཀའ་ངལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་འཕྲད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ། ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ལ་མཁེན་རོགས་རོབ་ཙམ་
ཞྱིག་ཡོད་ན། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་འཆར་གནང་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ཁད་པར་ཆགས་ཀྱི་རདེ་དྲན་གྱི་འདུགཤང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་སནོ་ལ་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ད་ལྟའྱི་ལས་ཀའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་ག་ར་ེཡོད་པ་རདེ་ཟརེ་ན། ང་ཚོས་ཉསོ་པའྱི་ས་དང་གཅྱིག ཚགོས་པའྱི་
མྱིང་ཐོག་ནས་ཉསོ་པའྱི་ས་ཆ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་ཁྱིམས་མཐུན་འདུག་གམ་མྱི་འདུགཤད་ེང་ཚསོ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ལས་ཀ་ད་ེཁ་སང་
གོང་དུ་སན་སེང་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་སྱིམ་ལ་དང་ད་ལྟ་ཚ་ེརྱིང་དནོ་ལྡན་གྱིང་གཉྱིས་ཚར་པ་རདེ། ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཉ་ེའཁརོ་གྱི་
གཞྱིས་ཆགས་ཉོས་བཞག་པའྱི་ས་ཆ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་མར་གཞྱིས་ཆགས་པའྱི་སྐབས་སུ་སདོ་ས་སུ་རེད་འདུགཤད་ལྟ་སུ་བསྡད་འདུགཤ
གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཉ་ོཚོང་བཏང་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་གང་ལྟར་ར་བསད་ན་ལུག་འདར་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རང་
བཞྱིན་གྱི་ཆགས་འགྲ་ོཡྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུགཤད་ེནས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་མ་གྱིར་ས་ཆ་ཞྱིག་ཉོས་པ་རདེ་ཟརེ་གྱི་འདུགཤསོང་
ཙང་ད་ེདངོས་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ཕར་བཞག་ནས། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱི་ནང་མྱི་ཕྲུ་གུའྱི་མྱིང་
ཐགོ་ས་ཆ་ཉསོ་པ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་ཟེར་ནས་ད་ེརྱིང་འདྱིར་གསལ་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་འདྱི་སྱིར་བཏང་བཀུར་འསོ་སྱི་
འཐུས་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་འགན་འཁུར་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་ག་ོཐསོ་ཚང་མ་གྲོས་ཚོགས་ནང་འཁེར་ཡངོ་བ་ཡྱིན་ན། ངས་ས་རསེ་མང་
པོར་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གཟྱི་བརྱིད་ད་ེབརླག་གྱི་འདུགཤགྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གཟྱི་བརྱིད་འདྱི་མ་ཉམ་པ་ཞྱིག་དང་ད་ེགོང་དུ་
གནས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ང་ཚ་ོཚང་མས་འགན་འཁེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་འདྱི་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་ཅེས་ཐག་ཆོད་
པའོ་ིཐགོ་ནས་གསལ་བོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ང་རང་དང་འབལེ་བའྱི་ཐག་ཉ་ེའབལེ་ཡདོ་ཀྱི་སྤུན་མཆདེ་ཚསོ་ཉསོ་ཡདོ་པ་ཡྱིན་
ན། ང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེརྱིང་འདྱིར་གསལ་པ་ོམ་ཞུས་ན། གྲོས་ཚོགས་ནང་གེང་སོང་གྱི་རེན་
པས་གྲོས་ཚོགས་གྲོལ་མ་ཐག་ཏུ་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་ཡང་སྱི་ས་ཧམ་བཟས་བྱེད་པ་རེད་ཅེས། ལ་ོསུམ་ཅུ་བཞྱི་བཅུ་ལས་ཀ་
ལས་ནས་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་འབེལ་ཁང་ཐོབ་བཞག་པ་ད་ེཚ་ོསྱི་རྒྱུ་ཧམ་བཟོས་བྱས་པའྱི་སེར་བདག་གྱི་ཁང་པ་
རེད་ཟེར་བ་ད་ེའདྲ་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་བཏང་བའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུགཤད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གྲོས་ཚོགས་ལ་འགན་
འཁུར་ལན་འདེབས་བྱས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་གྲོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལན་འདེབས་བྱེད་མཁན་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཆེ་
མཐངོ་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོར་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྱིང་བསྡུས་རེད། དེའྱི་ཐོག་བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ནས་རོགས་ཞྱིབ་བྱས་པའྱི་དྲྱི་བ་ཁག་རེད། ངས་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཟེར་
དུས། ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩ་བའྱི་ལྷན་ཁང་ཚང་མ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་མྱི་
མང་དཀྱུས་མའམ་མང་ཚགོས་ཀྱི་བད་ེབ་དང་སྡུག་བསལ་ལ་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་ཆགས་སྡདོ་མཁན་གྱི་ལས་ཁུངས་ོ ྱིག་ཡྱིན་པའྱི་
ཆ་ནས། ངས་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱིས་གལ་འགངས་ཆེན་པོར་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། ད་ེརྱིང་ངས་འདྱིའྱི་སང་ལ་དྲྱི་བ་ད་ེའདྲ་
དམྱིགས་བསལ་མེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱོན་ཐོག་ནས་འབོད་བསྐུལ་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཚིག་འགའ་ོ ས་ོ ྱིག་ཞུས་ན་
བསམ་བྱུང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ད་ལྟའྱི་ལས་བསྡོམས་སྱིང་བསྡུས་རེད། ད་ེནས་མར་འགྲ་ོབའྱི་སྐབས་ལའང་
གཞྱི་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ཡྱིན་ནའང་གང་ལ་གང་དགོས་ཀྱིས་ཕག་ལས་གནང་བ་ད་ེཚརོ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚརོ་
བ་བྱུང། ད་ེཡྱིན་དུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་སྱིད་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་སྱི་ཞུ་བ་ཚང་མར་ངས་བསགས་
བརོད་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
བསྡོམས་དེའྱི་ཐོག་ཧ་ཅང་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཐུགས་སྣང་བྱུང་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་།ཤདེར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས། ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གང་ལྟར་མྱི་སྐྱ་ོཔ་ོཉམ་ཐག་ད་ེཆོའ་ིརྱིགས་ལ་མགོ་
འདོན་འཚ་ོསྐྱོང་བྱེད་མཁན་གྱི་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཤུགས་ཆེ་ོ ོས་ཆགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐོག་ནས་ང་འདྱིའྱི་ནང་ཞུ་སྱིང་
འདདོ་བྱུང་། རྒས་གས་ོཁང་གཙ་ོབོར་འགྱུར་པའྱི་ཉམ་ཐག་གྱི་ཐགོ་ལ་མཐུན་འགྱུར་རགོས་རམ་གནང་མཁན་རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་མང་
པ་ོའདུགཤདའེྱི་ནང་ནས་ཡོངས་གྲགས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་བ་མ་བཟདོ་པ་རྱིན་པ་ོཆ་ེཞུ་བ་ཁངོ་གྱིས་སྐྱ་སེར་ཚང་མར་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་
རོགས་པ་ཧ་ཅང་གནང་མཁན་ཞྱིག་རེད། ངས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཁོང་ལ་མཇལ་མོང་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཁོང་གྱིས་ཕག་ལས་ག་རེ་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེགང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ོ ེས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁོང་གཙ་ོབོར་གྱུར་པའྱི་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་མཐུན་འགྱུར་སོར་
མཁན་ཚང་མར། ངས་ད་ེརྱིང་སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། མྱི་མང་གྱི་འཐུས་མྱིས་ཚབ་བྱས་ནས་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག ད་ལྟ་དའེྱི་ནང་ལ་གངས་སྐྱྱིད་མཛསེ་སྡུག་ལྡན་པ་ཡྱིན་ན་ཞྱིག་གསུངས་འདུགཤད་ེགང་འདྲ་ཡྱིན་ན་
མྱིན་ན། གང་ལྟར་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ང་རང་གྱི་མྱི་ཚ་ེའདྱི་ཐགོ་བསྐྱལ་སྡདོ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ལས་བྱདེ་ཀྱི་ངལ་
བ་ག་ར་ེཡོད་པ་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་བསྡད་པ་ཡྱིན་དུས། ལས་བྱེད་སྐོར་ལ་དྲྱི་བ་གནང་བ་ད་ེདམྱིགས་བསལ་བསགས་
བརོད་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་འཁུར་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་ལས་ོ ག་ལ་སོགས་པ་
ད་ེཚ་ོསྐབས་དུས་ས་ོསོར་སྐྲུན་ཐུབ་པ་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད། འབྱུང་འགྱུར་ད་དུང་ག་ལ་གང་འཚམ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་
ཡོད་པ་འདྲ། ཡྱིན་ནའང་གལ་ཆ་ེོ ོས་དེར་ལས་ཁུངས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོདང་འདྲ་ཆགས་པ་ོཡོད་པ་ལས། དེའྱི་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་
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ད་ེཚ་ོདཀའ་ངལ་མང་པོ་མེད་པ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ། དགོངས་པ་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་
འདདོ་བྱུང། གཉྱིས་པ་དརེ་ཚརོ་བ་ཞྱིག་ག་ར་ེབྱུང་ཟེར་ན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་ད་ེམར་ཀློག་ཡོང་དུས། ང་ཚའོྱི་
གྲོས་ཚོགས་སུ་སྐད་ཆ་ཚིག་ར་ེཙམ་གཉྱིས་ཙམ་ད་ེའདྲ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིར་ཞུས་པ་ད་ེཚོར་བདག་སདོ་གང་ལ་གང་འཚམ་
རྒྱབ་ཀྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་། དཔེར་ན། དེའྱི་ནང་ངས་དཔ་ེམཚོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ས་ོནམ་གཞྱིས་ཆགས་
ཡར་རྒྱས་དང་སོ་ནམ་པའྱི་ཐོག་དོ་སྣང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུགཤསོ་ནམ་པའྱི་ཐོག་བྱ་བ་བྱེད་ཕོགས་ཐོག་ད་དུང་ཤུགས་རྒྱག་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ང་ཚ་ོཚང་མས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགསུངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ང་ཚོའྱི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མ་ད་ེ
ཚའོྱི་སྐབས་སུ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ང་ཚ་ོས་ོནམ་པ་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་དམྱིགས་བསལ་གཟྱིགས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་མྱིག་དཔ་ེའསོ་པའྱི་
ལས་ཀ་གནང་མཁན་ད་ེཚོར་ཕུལ་བྱུང་གྱི་གཟེངས་རགས་ད་ེའདྲ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུས་པ་བཞྱིན། ད་ལ་ོད་ེའདྲ་
ོྱིག་གནང་བ་རདེ་ཟེར། ད་ེའདྲ་མཐངོ་ཡོང་དུས་དངསོ་གནས་སྐད་ཆ་བོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕན་ཐོགས་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་
ཞྱིག་བསེབས་སོང། ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ང་ཚོའྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་སུ་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོན་ནའང་ད་ེ
དང་དེ་བཞྱིན་བྱེད་ནས། ང་ཚོ་འདྱིར་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་བྱས་ནས་ཞུས་སྡོད་མཁན་འདྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ལག་ལེན་
བསྟར་ཐུབ་པ། ཁ་ོ ས་བཟློག་ཏུ་མེད་པའྱི་ལག་ལེན་བསྟར་མྱི་ཐུབ་པ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད། 
གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་གནང་དགོས་པ། གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་གནང་མ་དགོས་པའྱི་རྱིགས་ོ ྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་
ཐགོ་ལ་ངསེ་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགསོ་རྒྱུ་འདྱི་དཔ་ེགལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུགཤརྒྱ་མཚའོྱི་ནང་ར་ོགཡུག་པ་
འདྲ་བོ་མ་བྱས་པར་གང་ཐུབ་གནང་བ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་
བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཁ་སང་བཀའ་ལན་གནང་སྐབས་གནད་དོན་ཁ་ོ ས་ཐོག་ཏོག་ཙམ་ག་རེ་ལབ་དགོས་པ་རེད། Body 
Language ཟརེ་གྱི་རདེ། རྣམ་འགྱུར་འདྱི་ཡང་ཏགོ་ཙམ་སྐྱ་ོཔ་ོའདྲ་གནང་སོང། ངས་ཁག་མྱི་འདུག་བསམ་སོང། གང་ལགས་
ཟརེ་ན། ང་ཚོའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་འཁེར་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན། 
དེར་མཉམ་རུབ་བྱ་རྒྱུ་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོའདུག་མ་གཏོགས། ད་ེརྱིང་ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ལས་ཀ་
དརེ་སེམས་ཤུགས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཆགས། སེར་གྱི་ལས་ཀའྱི་ཐོག་ལ་དངསོ་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་ཚགས་ཚུད་པ་ོཡག་
པ་ོཡོང་གྱི་འདུགཤགཞྱིས་ཆགས་ཁག་ད་ེཚ་ོནྱི་གཅྱིག་ལས་གཅྱིག་དངསོ་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་དགའ་དགོས་པ་འདྲ་བ་ོརེད། ཡྱིན་
ནའང་ང་ཚ་ོམཉམ་མཐུན་གྱི་ལས་ཀའྱི་ཐོག་ཤུགས་ད་ེཙམ་སེབ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུགཤད་ེཡྱིན་དུས་ཕལ་ཆེར་བཀའ་མོལ་ཡོང་སྟངས་
ཀྱི་འཕྲོས་ད་ེནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། Public private Partnership ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ཤུགས་བརྒྱག་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་བསེབས་
འདུགཤགང་ལགས་ཟརེ་ན། འདྱིའྱི་ནང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཐོག་མཐུན་འགྱུར་བྱས་ནས་རམས་འདགེས་གནང་། སེར་པ་ད་ེཚ་ོ
ས་ོསོའ་ིསེར་གྱི་ཁ་ེཕན་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་། འདྱི་གཉྱིས་ཟུང་དུ་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གཅྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཁནོ་ཡངོས་ཀྱི་བཞྱི་ཆ་
ནས་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་དང། ད་ེབཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ནང་འཚ་ོབ་སྐྱེལ་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་མང་ནང་གང་ལ་
གང་འཚམ་ཞྱིག་ལས་ཀ་རག་རྒྱུའྱི་ཕན་ཐགོ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུགཤད་ེནས་ཞུ་འདདོ་པ་ཞྱིག་ལ། ནྱི་ལ་མང་གྷ་ལའྱི་
སྐོར་ལའང་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང། ནྱི་ལ་མང་གྷ་ལ་འདྱི་ད་ལྟ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་ས་ེལ་ཀུའྱི་ཕར་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
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འདྲ། ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ལ་འགྲྱིག་འདུག་བསམ་པ་འདྲ་བྱུང། གང་ལགས་ཟེར་ན། ད་ེམ་གཏོགས་ངས་ག་ར་ེདྲན་གྱི་
འདུག་ཟེར་ན། ནྱི་ལ་མང་གྷ་ལ་ནས་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཐོན་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཐོན་པའྱི་འཇུག་ལ་ག་ར་ེགནང་འདུགཤང་ཚོས་བསྐྱར་
ཞྱིབ་ཏན་ཏན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུགཤད་ེམ་གཏོགས་ང་ཚའོྱི་རགོས་རམ་ཚགོས་པའྱི་ཐགོ་ནས་དངུལ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་
ཐགོ་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཟླ་བ་ ༦ ཙམ་མ་གྱིར་དུས་ཚདོ་སྐྱལེ་ནས། ཡང་ཚུར་ཡོང་ནས་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལས་ཀ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་
བྱས་པར་ས་མ་ོག་ར་ེབྱས་པར་ནང་བཞྱིན་སོ་སོའ་ིནང་ལ་འཁམ། སང་ལམ་ཁུལ་དུ་འཁམ་བསྡད་རྒྱུའྱི་བཟ་ོལྟ་བུ་བྱས་ནས། ད་ེ
འདྲ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚ་ོལས་རྒྱུ་འབས་ལ་འགྲ་ོཡྱི་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུགཤད་ེལས་རགོས་རམ་གྱི་དངུལ་ད་ེཚ་ོགཞན་དག་ཅྱིག་
ལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞསེ་རྒྱུ་འདྲ་ཡོང་གྱི་རེད། ངས་རགོ་རོག་གལ་མ་གནང་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཐནོ་པ་ད་ེཚོར་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཅྱིག་
གནང་རྒྱུ་མེད་འགྲ ོཁོང་ཚ་ོག་བ་ག་བར་འདུགཤག་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ད་གྱིན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་སོང། 
གཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་གྱི་འདུགཤཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ངས་མཐོང་བ་རྣམས་ཞུས་པ་ད་ེཚརོ་ཏགོ་ཙམ་མཐངོ་ཞན་པ་ོའདྲ་ཞྱིག་
ཡོད། ད་ེའདྲའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐོག་ནས་ཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ད་ེནས་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོས་ོནམ་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཐགོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ས་རེས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རེད་ལ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེའྱི་ཐོག་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ོ ྱིག་གནང་གྱི་
ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་སོང། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འདྱི་སྐྱོན་བརོད་ཀྱི་ང་ོབ་ོགང་ཡང་མྱིན། དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་
ནས་མ་འོངས་པར་དགངོས་པ་བཞེས་རྒྱུའྱི་ཕན་ཐགོས་མེད་འགྲ་ོབསམ་གྱི་འདུགཤསནོ་མ་བར་སྐབས་ོ ྱིག་ང་ཚོའྱི་འཕྲུལ་རྨསོ་སྡ་ེ
ཚན་ལ་མཚནོ་པ་འདྱི་ཚའོྱི་ཐགོ་རྩད་གཅོད་བྱདེ་མཁན་གྱི་ཁད་ལས་པ་ཞྱིག་བསེབས་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ནས། མྱི་མང་ད་ེཚ་ོག་ོབུར་
དུ་ཚགོས་འདུ་ཞྱིག་བསྐོངས་ནས། ད་ེརྱིང་འགྲེལ་བོད་རྒྱབ་ཀྱི་རེད་ཟེར་བའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། འདྱི་ཆ་ོག་ཕག་ལེན་
བཟ་ོའདྲ་ཆགས་འགྲ་ོཡྱི་འདུགཤཁ་ོརང་གྱི་ངསོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་མེད་པ། ངས་གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་ོ ྱིག་ག་ོ
སོང། ལྷག་པར་དུ་འདྱི་ནང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དངསོ་གནས་བྱས་ན་ད་ེའདྲའྱི་མྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བཏང་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཆེས་མཐོའ་ིསྐུ་ཚབ་མ་བྱུང་པ་ཡྱིན་ནའང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གྱིས་ལས་བྱེད་ཀྱི་
གནས་རྱིམ་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་མཉམ་དུ་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་གྱི་ཐོག་ལ་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་
ཡྱིན་ནའང་གདོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་དགོངས་བཞེས་གནང་ནས་མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ད་ེ
ཚའོྱི་རྱིགས་ལ་ཏོག་ཙམ་དགངོས་བཞེས་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཐའ་མ་དརེ་སནོ་མའྱི་གྲོས་ཚོགས་ཐགོ་ལའང་གཅྱིག་
ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ཕལ་ཆེར་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་ད་ལྟ་ངའྱི་ག་ར་ེལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མཁེན་གྱི་རེད་བསམ་སོང་། ད་ེཡྱིན་
དུས་འགྲེལ་བོད་རྒྱག་མ་དགོས་པ་བགྱིས། ད་ལྟའྱི་ལས་བསྡོམས་འདྱི་འབྱི་གནང་དུས་ཐུགས་ཁག་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕག་ལས་
མང་པ་ོརེད། འབྱི་མཁན་དེ་མྱི་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་བྱིས། ཕག་མཚན་རྒྱབ་སྐབས་མྱི་གཞན་དག་གྱིས་རྒྱབ་སྟབས། དེའྱི་ནང་གྱི་
གཞུང་འབེལ་གྱི་ཡྱི་གེའྱི་ཡྱིག་ཚགས་ནང་གནས་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་
དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ནང་ཞུས་ན་ Avoid གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་བསྐྱར་ཞྱིབ་བྱེད་མཁན་དང་། ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ Research བྱེད་མཁན་ཚོས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་འཇོག་སྟངས་ད་ེཡག་པ་ོའདུག་
བསམ་བསམ་འདྲ་བ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། ཡང་ཡག་པ་ོམེད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་གང་འདྲ་ཡྱིན་ན་ཟེར་བ་ད་ེའདྲ་ཏགོ་ཙམ་ཡོང་གྱི་འདུགཤ
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འདྱི་བསམ་འཆར་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ཞུས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱོན་བརོད་ཀྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ཕལ་ཆེར་རྩ་བ་ཉྱིད་
ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་གྱི་མ་རེད་ལ། ད་ེབཞེས་ན་འགྲྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེཙམ་ཞུས་ནས་
འཇགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སལོ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམ་བགྲོ་གེང་ཐོག་ལ་ཆ་
ོས་ལེན་འདོད་བྱུང། དྲྱི་བ་གང་ཡང་མེད། འོན་ཀང་འབོད་བསྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བསམ་ཚུལ་འབུལ་དགོས་བསམ་བྱུང། 
འབོད་བསྐུལ་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེལས་བསྡོམས་ནང་ལའང་འཁོད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པ་བདུན་པ་ལའང་
སྐད་ཆ་མང་པ་ོཐོན་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ལ། ད་ལྟ་ཡང་སྱི་འཐུས་ཁ་ོ ས་ཀྱིས་བཏོན་གནང་སོང་། བོད་ནང་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་
མཁན་ཚོར་ཁང་པ་བརྒྱག་རྒྱུའྱི་སྐོར་ད་ེརེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། སྱིར་དང་སེལ་ཀོབ་ད་ེདག་
ཚར་ཚར་པ་རདེ།ཤདརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟ་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་འདྱི་བད་ེསྐྱྱིད་གྱིང་དང་མོན་གྷ་ོརདེ། ད་ེལམ་ལྷངོ་ཡག་པ་ོཡོང་
བའྱི་སྨོན་ལམ་ཡོད། ད་ེདང་ལྷན་དུ་ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཙམ་གྱི་སོན་ལ་ལྡྱི་ལྱི་ས་གནས་ནས་སན་ཞུ་མང་པ་ོཞྱིག་བསེབས་ཡོང་བ་
རེད། ད་ེལའང་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུགཤཕལ་ཆེར་ད་ེད་ལྟ་འགོ་ཚུགས་པ་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་ས་མ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་
དརེ་ཤཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ས་གནས་ལྡྱི་ལྱི་ལ་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་
མཁན་མང་པོ་འདུགཤགོ་ཐོས་ལ་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་ཚོས་བོད་པ་གཏན་འཇགས་བཞུགས་མཁན་ཚོ་ནས་ནང་
གཡར་གར་འགྲོ་དུས་མ་སོད་མཁན་ཁ་ོ ས་ོ ྱིག་ཡོད་ས་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དངོས་གནས་བ་ོཕམ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཚོར་
བྱུང་། ང་ཚ་ོརྙྱིང་འབྱོར་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། གསར་འབྱོར་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཚང་མ་བོད་ནས་ཕེབས་པ་རེད་ལ་བོད་ནས་ཕེབས་ཡོང་
དུས། གཙ་ོབ་ོ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་བཀའ་དྲྱིན་རང་ལ་བརནེ་ནས་ཡར་རྒྱས་འགྲ་ོབ་ཞྱིག་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚའོྱི་བོད་
རྱིགས་སྤུན་ཟླ་གསར་པ་ཕེབས་མཁན་ཚོར་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་མཐུན་རེན་སོར་དགོས་པ་ད་ེང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ལ་གཞྱིས་
ཆགས་ནས་གནས་པ་ཚོའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུགཤསོང་ཙང་ལྡྱི་ལྱིར་སྱིར་བཏང་སྐུ་ལས་ཡོད་
རྒྱུ་རེད། ས་གནས་ཆེན་པ་ོདང་ས་ཆ་རག་ཁག་པ་ོསོགས་ཀྱི་སྐུ་ལས་ཡོད་སྱིད་ཀང་། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་གནང་དགོས་པ་དེ་
གལ་འགངས་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དེར་བསམ་འཆར་ཁ་ོ ས་ོ ྱིག་ཕུལ་ན་བསམ་བྱུང་། 
གཅྱིག་ནས་ད་ལྟ་ Nelamangala གྱི་བཀའ་མོལ་ད་ེརེད། ད་ེས་ོབརྒྱབ་ཡོད་པ་ད་ེདངོས་གནས་བ་ོཕམ་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་སེ་
ལ་ཀུའྱི་ལ་ཟླ་འགྲྱིལ་གནང་ཡོད་པ་ད་ེཡག་པ་ོབྱུང་འདུགཤདེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེརང་འཇགས་གནས་བསྡད་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོ
བྱུང་འདུགཤངས་བསམ་ཚུལ་གང་ཞྱིག་འབུལ་འདོད་བྱུང་ཟེར་ན། གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་སོང་བརར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། སོང་
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བརར་སད་སའྱི་ས་ཆའང་རེད། སོང་བརར་གཅྱིག་པོར་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ཀ་འཚོལ་རྒྱུའྱི་ཕག་རོགས་ཀང་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། 
དངོས་གནས་ཐུགས་ཕན་གསོས་ས་རེད། གང་ལགས་ཞེ་ན། དེང་སང་གྱི་སྱི་ཚོགས་ད་ེ Competition འགྲྭན་བསྡུར་མང་པ་ོ
ཡོང་དུས། ལས་ཀ་རག་ཡ་ལ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོམང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུགཤད་ེའདྲ་སོང་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལའང་ཕག་རགོས་གནང་ཐུབ་
ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད། བསམ་ཚུལ་གཞན་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར་ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་ནས་སྐད་ཆ་བོད་དུས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་
གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོའགྲ་ོབསྡད་ཀྱི་ཡོད་དུས། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་གནས་པར་གཞོན་སྐྱེས་
མང་པ་ོཞྱིག་གཞྱིས་ཆགས་ལ་སྡོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་སེར་གྱི་གུང་སེང་མོན་གྷོ་ཕོགས་ལ་ཕྱིན་དུས། གཞོན་སྐྱེས་
མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཞྱིང་ཁ་བཏབ་བསྡད་པ་ཞྱིག་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ེཡྱིན་དུས་དངོས་གནས་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པ་ོརེད་ལ་ཁོང་ཚོ་
ལའང་ད་དུང་སེམས་ཤུགས་སར་བ་དང་། མོན་གྷ་ོགཅྱིག་པོར་མ་ཡྱིན་པ་ས་གནས་གཞན་ཚ་ོལའང་ད་ེལྟ་བུ་ཡོད་ཀྱི་རདེ། སེམས་
ཤུགས་སར་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བྱ་དགའ་དེ་འདྲ་འབུལ་ཐུབ་ན་གཞན་ཚོས་ཀང་མྱིག་དཔེ་བལྟ་ས་གཅྱིག་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་
བྱུང། ལགས་ས།ོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ནང་སྱིད་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་
ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ལ་བསགས་བརོད་གནང་བ་ལ་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ོ ོས་ད་ེ
ཉམ་ཐག རྒན་འཁོགས། རྒས་གསོ་ཁང་འདྱི་ཚོ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ལྷ་ོཕོགས་སུ་
བཞུགས་མཁན་གྱི་བ་མ་བཟོད་པ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་མུ་མཐུད་ནས་ལོ་ལྟར་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་སྡོད་ཁང་གསར་སྐྲུན་ཞུ་རྒྱུ། 
རྒྱུན་གྲོན་གྱི་འགྲ་ོསོང་དང་། ད་ེདང་ད་ེའདྲ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བ་མ་མཆགོ་གྱིས་ཕག་རགོས་མུ་མཐུད་ནས་གནང་བ་འདྱི་ལ་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུ་འོས་པ་ཞྱིག་རེད་ལ། ཞུ་དགོས་པ་ཡང་ཆགས་འདུག་དྲན་གྱི་ཡོད། དེ་དང་འདྱི་འདྲ་བའྱི་དཔེར་ན། ཨུ་རུ་སུའྱི་གཞྱིས་
ཆགས་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུའྱི་ཉལ་ཁང་དང་འཛིན་ཁང་བཟ་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། སོབ་ཕྲུག་རྣམ་པ་འཛིན་གྲྭ་གྲོལ་ཚར་བའྱི་
རསེ་ལ་ཕ་མའྱི་འགྲྭམ་ལ་སེབ་ཡོང་དུས། ཕ་མས་ལས་ཀ་ཙག་གྱི་ཙགི་གྱི་སྐུལ་ནས་སོབ་སོང་སང་ལ་ད་ེཙམ་གྱི་ཐུགས་སྣང་ཡོང་
གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེམ་ཡོང་བའྱི་དནོ་དུ་ཟུར་ལ་ཉལ་ཁང་བཙུགས་པ་རདེ། ས་དགངོ་སོབ་སོང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་
དནོ་གྱི་ཆདེ་དུ་སྡ་ེཚན་གཅྱིག་བཙུགས་པ་རདེ། འདྱི་ཚའོྱི་ཐོག་ལ། དཔེར་ན། སུད་སྱི་མངའ་རྱིས་སྱི་འཐུན་ཚོགས་པ་ཟེར་བ་འདྱི་
ཚོས་ད་ལྟ་ཕལ་ཆེར་ ༡༠༠,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཧ་ལམ་འགྲོ་སོང་གཏོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལོ་ལྟར་འཆར་ཅན་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་
སྐྱངོ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་མཐུན་རེན་གནང་བསྡད་པ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ། ངས་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་
དྲྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། ད་ལྟ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ལས་ོ ག་རེད། འདྱི་ཚ་ོད་ེས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་
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གནང་འདུགཤམུ་མཐུད་ནས་གནང་དགོས་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་གཞུང་དང་མྱི་མང་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་ཐོག་ནས་ལས་འཆར་ཤུགས་
ཆེན་པ་ོསེལ་དགོས་པ་དང་། དཔེར་ན། Public Private Partnership འདྱི་ཚ་ོརྱིགས་ཀྱི་ཁད་ཆོས་སོགས་བཀའ་གནང་
སོང། ད་ེབཞྱིན་ཕ་གྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་འཕྲུལ་རྨོས་སྡེ་ཚན་ཐོག་ལ་ཁ་སང་རོབ་ཙམ་ཞྱིག ་སན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
འཕྲུལ་རྨསོ་སྡ་ེཚན་ཐགོ་ལ་བར་ལམ་ང་ཚརོ་ཆདེ་ལས་པ་བསེབས་ནས་ང་རང་ཚའོྱི་ནང་སྱིད་ལས་བྱེད་འབེལ་ཡོད་ད་ེའདྲ་མཉམ་
དུ་ས་གནས་ལ་སྐོར་བསྐྱོད་གནང་བའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་སན་ཐ་ོབཏནོ་བཞག་པའྱི་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་རང་
གྱི་ནང་ལ་གཏན་འཇགས་བཞུགས་སྡདོ་མཁན་ལ་ོཆུང་བའྱི་ཐགོ་ལ། ཆ་ེསའྱི་སོང་བརར་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ལབ་པ་རེད། གཞྱིས་
ཆགས་འདྱིས་འཕྲུལ་རྨོས་བཟོ་གྲྭ་འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་ཉམ་ཆག་ག་རེ་བྱས་ནས་ཕྱིན་པ་རེད། འདྱི་དེ་ས་འཛུགས་དགོས་རྒྱུའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་ག་ར་ེརེད། ད་ལྟ་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚ་ོཆ་ཚང་ལས་ཁུངས་ནས་ཆེད་ལས་པ་འདྱི་ཚོར་
འགྲེལ་བོད་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་འགྲེལ་བོད་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཁོང་རང་ཚོས་ཚིག་ཐ་ོབཀོད་ནས་ས་གནས་ལ་མར་
ཕྱིན་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པ་དང་མཐའ་མ་སན་ཐ་ོཞྱིག་བཏོན་པ་རདེ། འདྱི་ཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚོས་གོམ་པ་དང་པ་ོད་ེས་གནས་ས་ོས་ོ
ལ་འཕྲུལ་རྨསོ་སྡ་ེཚན་ཡདོ་བསྡད་པ་དརེ་ལས་བྱདེ་ཡུན་རྱིང་ཙམ་ཞྱིག་གཞྱིས་ཆགས་རང་གྱི་ནང་ལ་མང་ཚགོས་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱདེ་
འདོད་ཡོད་པའྱི་ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོཡོད་བསྡད་པའྱི་ལས་བྱེད་འགའ། ས་གནས་ར་ེར་ེནས་གཉྱིས་གསུམ་ད་ེའདྲ་འདམེས་སྒྲུག་
བྱས་ནས་ Pune ལ་ཕལ་ཆེར་ཟླ་བ་དྲུག་ནས་དགུ་བར་དུ་སོང་བརར་སདོ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེའདྲ་ང་ཚསོ་འག་ོབཙུགས་ཚར་བ་
ཡྱིན། འདྱི་ཚ་ོའདོན་ཡངོ་བའྱི་སྐབས་སུ་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་འདུགཤཏན་ཏན་ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་ཚིག་གྱི་འགྲ་ོསྟངས་དང་བརོད་བྱ་བཀོད་སྟངས་འདྱི་ཚོའྱི་གནད་འགག་ཐོག་ལ་བཀའ་
གནང་སོང་། འདྱི་ཚའོྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ང་ཚསོ་སེམས་འཇགས་གནང་གྱི་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱིར་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་
བོད་ནས་ཚུར་འབྱོར་བསྡད་པའྱི་ང་རང་ཚ་ོབོད་རྱིགས་བཞུགས་ས་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་རྱིགས་ལ། སྱིག་འཛུགས་
ཐགོ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་འདུགཤམུ་མཐུད་ནས་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ལྡྱི་ལྱི་ཁུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཚགོས་པ་
ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ། ཕལ་ཆེར་ཁྱིམ་ཚང་བརྒྱ་དང་སུམ་བཅུ་བཞྱི་བཅུ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚོ་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་
དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་ཞུས་པ་དེ། ང་ཚོས་ད་ལྟ་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་ཆ་ཚང་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྡྱི་ལྱི་རང་ལ་གལ་སྱིད་ས་ཆ་རག་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཉ་ེའགྲྭམ་འདྱི་ཚོར་ང་ཚོས་ཐབས་ོ ེས་འདྲ་གཏང་
རྒྱུ་འདུག་གམ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བང་རྱིམ་ཆ་ཚང་ཡོད། ངས་
སནོ་མ་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ེརྱིང་བཀའ་ོ ག་སྐབས་ ༡༥ པ་འདྱི་མ་འཁྱུར་གོང་ལ། གང་ཐུབ་ཀྱིས་གང་ལྟར་ཁོང་
རང་ཚོས་བྱས་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་དང་། ང་ཚོས་བྱས་པ་ཡྱིན་བསམ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག གང་ལྟར་ཕན་ཚུན་གཉྱིས་ཀར་འདོད་པ་
ཁེངས་རྒྱུ་ཡོང་བ་ཞྱིག་འབད་བརྩོན་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སར་ཡང་ད་ལྟ་བཀའ་ོ ག་ང་རང་ཚོས་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་རྩྱིས་འག་ོརྱིགས་གཅྱིག་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་ེས་ཕན་ཆད་བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་མཁན་ལ་སྡོད་ཁང་གསར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའྱི་
ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་མཐུན་འགྱུར་རྒྱ་ཆེན་པོ་གནང་སོང་། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་འདྱི་ཚོ་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་
རོགས་གནང་ཟེར། བཀའ་ོ ག་གྱིས ་སན་སེང་ཞུ་དགོས ་པ་དེ་ཚོ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས ་དམ་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ ་ཡྱིན། དེ་ནས་ 



129 
 

Nelamangala གོང་དུ་ཞུས་པ་འདྱི་རེད། སོན་མ་ང་རང་ཚོའྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་མང་པ་ོགཅྱིག་ནང་ལ་ལས་རྱིགས་འདྲ་བོ་འདྲ་བོ་
མང་པ་ོཞྱིག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ Overlapping མང་པ་ོཞྱིག་སྡ་ེཚན་ཕར་ལ་ཚོགས་པ་ཞྱིགཤཚུར་ལ་ཚོགས་པ་
ཞྱིག་ཚེམ་བཟ་ོཁང་ཡྱིན། ཁུངས་འཁོལ་པ་ོདང་ཚགས་ཚུད་པ་ོད་ེའདྲ་ཧ་ལམ་བསྟོན་རྒྱུ་མེད་པ།ཤད་ེཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་ཉྱིས་ལྡབ་མ་
ཡྱིན་པར། སྡེ་ཚན་གཅྱིག་གྱི་ནང་ཕར་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་ཐུབ་ན་ཟེར་ནས། བར་ལམ་ཆེད་ལས་པའྱི་སན་ཐོའ་ིནང་ལ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་
བཀོད་པ་རེད།ཤབོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེའྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་མཆོག་མར་ཕེབས་རོགས་ཞུས་ནས་ང་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཟབ་སོང་ཉྱིན་
མ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ཕུལ་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ། སར་ཡང་སྱི་ཁབ་འགན་འཛནི་མར་གདན་འདྲནེ་ཞུས་ནས། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་
བསྡུར་ས་ཕྱི་རྱིམ་པ་གནང་སྟེ། བོད་ཁྱིམ་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་མཆོག་ནས་དགོངས་པ་ཆེར་བཞེས་ཐོག་ནས་ཡག་པ་ོའདུགཤང་
ཚསོ་འདྱི་ Nelamangala ལ་འགན་འཛནི་དང་ལས་བྱེད་མང་པ་ོཞྱིག་འཛུགས་མྱི་དགོས་པར།ཤདའེྱི་ནང་སྐྲ་བཟོའ་ིརྱིགས་
དང་། གང་ཡདོ་པ་འདྱི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ས་ེལ་ཀུའྱི Selakui ལ་ཚད་དང་ལྡན་པའྱི་གང་ལྟར་སྱིག་འཛུགས་ོ ྱིག་ཡདོ་པ་རདེ།ཤད་ེཚའོྱི་
ནང་ལ་ཐནོ་བཞག་པ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་ཤITI རང་གྱི་ལག་འཁེར་དང་། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་རག་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ལག་འཁེར་འདྱི་
ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐོག་ནས། ཐནོ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ལས་ཀ་རག་རྒྱུར་ག་ོསྐབས་བཟང་བ།ཤད་ེའདྲ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐོག་ནས་
བོད་ཁྱིམ་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་མོས་མཐུན་གནང་ནས། ད་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ཤ༤ཤཔ་ནས་བཟུང་ང་ཚོའྱི་ནྱི་ལ་མ་གྷ་ལ་ 
Nelamangala ཆ་ཚང་རྱིམ་པའྱི་ཕར་ཟླ་སྱིལ་བྱས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤང་
ཚོས་རྩ་བའྱི་སོང་བརར་མང་པ་ོཞྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤསོང་བརར་ཕུལ་བཞག་པ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་ེས་ང་ཚོས་ནྱི་ལ་མ་གྷ་ལ་ 
Nelamangala ནས་སོང་བརར་ཕུལ་བཞག་པ་དེའྱི་ལས་ཀའྱི་ལས་མཚོན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ད་ེཤ༦༨ཤ་་་་ཤ༧༠ཤད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་
བསྡད་ཡོད།ཤམྱི་ཤ༡༠༠ཤནང་ལ་སོབ་སོང་སད་ཡོད་ན། ༦༨ཤཆ་ཚང་ལ་ལས་ཀའྱི་གོ་སྐབས་རག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།ཤJob 
Placement ཆ་ཚང་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་གྱིས་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་རོག་གནང་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤོ ྱིག་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་པ་རེད།ཤས་ེལ་ཀུའྱི་ཕར་ཟླ་སྱིལ་བ་ཡྱིན་དུས་ད་ེལས་སྐུ་ངལ་སངས་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ།ཤནྱི་ལ་མ་གྷ་ལ་ནས་སོང་
བརར་ཐོན་བཞག་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལས་རྱིགས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་སོང་བརར་བྱས་
ནས་ཐོན་ཡོང་བའྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་རང་གྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ།ཤད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་ག་རེ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད།ཤམྱི་མང་ཐོག་ནས་ག་རེ་གནང་དགོས་པ་རེད།ཤདེ་ཚོར་ང་ཚོས་
སེམས་ཤུགས་སར་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤདེ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས། དཔེར་ན། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་རེད།ཤད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་མཛེས་
བཟ་ོཁང་རེད། ད་ེའདྲའྱི་རྱིགས་འཛུགས་སྡོད་མཁན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་པ་རེད།ཤད་ེཚོར་གཞྱི་རྩའྱི་སོང་བརར་ཡོད་པ་གང་
ཞྱིག་ལ། མ་རྩ་མ་འདང་ནས་ས་ོསོས་གཅྱིག་བྱདེ་དགོས་དྲན་པ་ཡྱིན་ནའང་།ཤམ་རྩ་མ་འདང་བ་ད་ེཚརོ་ང་ཚསོ་གཞོན་སྐྱེས་བོགས་
གཏོང་ལས་གཞྱི་ཞེས་དེའྱི་ནང་ལ་ལ་ོར་ེར་ེལ་ཕལ་ཆེར་འབུམ་བརྒྱ་དང་ཉྱི་ཤུ་ཞྱིག་བོགས་ལམ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤབཏང་བ་
གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་བོགས་མ་ལེན་ནས་ལས་ཀ་བྱདེ་མཁན་གང་ལ་གང་འཚམ་མང་པ་ོཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ
ན་གཞོན་སོ་ནམ་ལ་དོན་གཉེར་བྱེད་མཁན་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་མང་རུ་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ར་འཕྲོད་བསྡད་
ཀྱི་འདུགཤལྷག་པར་དུ་དེང་སང་གཞོན་སྐྱེས་ ༥་་་༡༠ཤད་ེའདྲ་མཉམ་རུབ་བྱས་ནས་ས་ོནམ་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་གནང་མཁན་ད་ེཚོའྱི་
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རྱིགས་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་། སྐྱདེ་ཀ་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་བོགས་མ་ལེན་གཏངོ་། ཡང་སྐྱེད་ཀ་ཉུང་ཉུང་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་བོགས་
མ་གཏངོ་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོབཏང་ནས། ད་ལོའ་ིགྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ན་ནྱིང་དགོངས་འཆར་ས་ཕྱི་མང་པ་ོབྱུང་པ་ཡྱིན་དུས། ས་ོནམ་
གྱི་ལས་དནོ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ད་ོསྣང་དང་དབྱྱིངས་བསེབས་པ་ལ། ལས་ཀ་བྱདེ་མཁན་ད་ེཚ་ོགཟངེས་རགས་འབུལ་
རྒྱུ་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞསེ་དགོས་འདུག་ཅེས་བཀའ་ཕབེས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་འདྱི་ཚའོྱི་རྱིགས་འདྱི་ལ་ོརྒྱུས་དང་ལྡན་པའྱི་
ཐོག་ལ་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་བཟོས་ནས།ཤད་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ཤ༩ཤཔའྱི་ཚེས་ཤ༢ཤཉྱིན་མང་གཙོའྱི་དུས་ཆེན་ལ་འགོ་འཛུགས་བྱས་
ནས་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་གཏོད་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བོགས་མ་སོད་རྒྱུ་དང་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེདག་
བཟང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐགོ་ནས་ཏན་ཏན་གང་ལ་གང་འཚམ་མང་དུ་ཡོང་གྱི་འདུགཤམ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་ད་ེལས་
མང་དུ་ཡངོ་རྒྱུ་ཏན་ཏན་ང་ཚསོ་འབད་བརྩནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ོ ྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ོ ྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐགོ་མ་དརེ་ཕག་སེལ་ཚོས་གསུངས་པ་དརེ་གནད་དནོ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དང་པ་ོདརེ་ཉ་ེཆར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ནས་ས་བགོས་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་ཕེབས་ནས་ས་
གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཧ་ཅང་གསལ་པ་ོགསུངས་གནང་སོང་བས་ཕག་སལེ་ལགས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གནད་
དནོ་གཞན་ད་ེགསར་འབྱོར་གྱི་སྡོད་ཁང་དེའྱི་སྐོར་ལ་རེད།ཤདེར་རྒྱས་བོད་གང་ཡང་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ནས་ཚང་མས་དེའྱི་སང་
ལ་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་ཀྱི་འདུགཤལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ལྡྱི་
ལྱིར་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བཀདོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དེར། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་གནད་དོན་
ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ར་རམ་ས་ལའྱི་ཁུལ་ལ་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་པ་ངེས་པར་དུ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། ད་ེ
ནས་ང་རང་ཚོའྱི་ལས་དོན་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མས་མྱིག་འཁྲུལ་བསྟན་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ཀྱི་མང་
ཚོགས་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་ཞྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ོ ྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུགཤདེ་ཡྱིན་དུས་དགོངས་པ་
བཞེས་རྒྱུར་དཔརེ་ན། ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་དྲུང་ཆ་ེ Mike Pompeo མཆོག་ནས་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་
ཕྱི་སྱིད་བཀའ་བོན་དང་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་གནང་བ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་བའྱི་གནས་སྟངས་དེར་ད་ལྟ་ངས་དཔལ་ལྡན་
ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་མཇུག་གནོན་ལྟ་བུ་ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་
དམ། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚ་ོབོད་པའྱི་གནད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ག་ཚོད་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ས་
ཐགོ་ལ་ང་ཚོའྱི་མཇུག་གནོན་ད་ེའདྲ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་གནང་སོང་ཞེས་ལབ་ནས་དུས་ཚོད་ཆ་ཚང་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཕན་
ཐོགས་མེད་བསྡད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གཙོ་བོ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱིས་འགན་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ས་
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གནས་ས་ཐོག་ལ་མཇུག་གནོན་ལྟ་བུ་དེ། གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་གནད་དོན་གཅྱིག་ད་ེཡྱིན། གནད་དོན་
གཞན་ཞྱིག་ལ་བལ་ཡུལ་ཚ་ེརྱིང་རྒས་གས་ོཁང་སྐོར་ལ་ཡྱིན། ངས་ལ་ོདགུ་ཙམ་ལས་ཀ་བྱས་པ་རདེ། དའེྱི་གཡས་གཡོན་གྱི་ཁརོ་
ཡུག་ལ་ང་འབེལ་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཉེ་ཆར་གོ་ཐོས་ོ ྱིག་ལ་ད་ལྟ་ཚ་ེརྱིང་རྒས་གསོ་ཁང་ད་ེསྱིར་བཏང་
དམྱིགས་བསལ་གྱིས་འབེལ་བ་བྱེད་མཁན་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱིགས་བརྒྱུད་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོརང་ཚོས་རོགས་པའང་གང་ལ་
གང་འཚམ་བྱདེ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོཚའོྱི་ནང་ནས་ཏོག་ཙམ་བ་ོཕམ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྱས་ནས་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བསེབས་བསྡད་
ཀྱི་འདུགཤད་ེགང་ཡྱིན་ཞེ་ན། སྱིར་བཏང་དེའྱི་གཡས་གཡོན་གྱི་ས་ཆར་གཞུང་ལམ་ཞྱིག་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། གཞུང་
ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་མ་ཎྱི་ལྷ་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེགཏོར་སྐྱོན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཕོག་གྱི་མེད་དམ་ཟེར་བའྱི་
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་འདུགཤད་ེཡྱིན་དུས་ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། གཞུང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱདེ་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རདེ་དམ། 
གལ་སྱིད་རྒྱ་བསྐྱེད་ད་ེབྱས་པ་ཡྱིན་ན་མ་ཎྱི་ལྷ་ཁང་དེར་གཏརོ་སྐྱོན་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་ད་ེབཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། 
གཉྱིས་པ་དརེ་སནོ་མ་ནས་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཀང་དམྱིགས་བསལ་ལག་བསྟར་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ལྟ་ཚ་ེརྱིང་རྒས་གས་ོཁང་ད་ེ
ཚགོས་པ་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་ལ་དེབ་སྐྱེལ་བྱ་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། Himalayan Social Welfare Society ཞེས་པ་
ད་ེའདྲའྱི་མྱིང་ཞྱིག་ལ་དབེ་སྐྱལེ་བྱ་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། དེའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་དམ། 
དབེ་སྐྱེལ་ད་ེཐུབ་ཡོད་དམ་མེད། གལ་སྱིད་ད་ེའདྲ་མྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ོ ྱིག་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་ས་ཁང་ད་ེཚ་ོསེར་གྱི་མྱིང་ལ་
ཡོད་དུས་མཚམས་ར་ེདཀའ་ངལ་ད་ེའདྲ་འཕྲད་པའྱི་གནས་སྟངས་ོ ྱིག་ཡོད་པ་རདེ། དམྱིགས་བསལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་
བནོ་མཆོག་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པ་རདེ། དཔེར་ན། སོག་ར་ག་ོསྱིག་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཁང་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་ང་རང་ཚོའྱི་མྱིང་
ཐོག་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མྱི་མང་གྱི་སྡོད་ཁང་ཞྱིག་མར་བོྱིག་ནས་ཁང་པ་རྒྱག་དུས།ཤདེར་འགོག་རེན་འཕྲད་ནས་ལོ་
གསུམ་བཞྱི་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁང་པ་ད་ེརྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་གྱི་ཁྱིམས་མཐུན་ཡག་པ་ོམ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་
རང་ཚརོ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཡོང་བའྱི་གནས་སྟངས་ོ ྱིག་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དབེ་སྐྱལེ་དའེྱི་གནས་སྟངས་ད་ེ
གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། གནད་དོན་གཞན་ཞྱིག་ལ་ངས་ཆོས་འཇོར་གྱི་མྱི་འབོར་ད་ེཡང་
ནན་བསྐྱར་ནན་བོད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ང་ལ་བཀའ་ལན་ད་ེདངོས་གནས་སམ་བདེན་པ་ར་སོད་འདྲ་ཞྱིག་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
འདུགཤད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་ཏོག་ཙམ་མྱི་འདྲ་བའྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ཉེ་
ཆར་བལ་ཡུལ་ཆོས་འཇོར་ཁུལ་ལ་འོས་བསྡུ་ཞྱིག་བྱས་པ་རེད། འོས་བསྡུ་བྱས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དེའྱི་ནང་ལ་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའྱི་
མྱི་འབོར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེམར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེགང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དབུས་གཙང་གྱི་མྱི་འབོར་ད་ེ ༢,༥༡༨ ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུགཤ
མད་ོསྟོད་ད་ེ ༨༤༡ དང་། མད་ོསྨད་ད་ེ ༡༡༦ བྱས་ནས་ཁོན་བསྡམོས་ ༣,༤༧༥ ད་ེལ་ོབཅ་ོབརྒྱད་ཧྱིལ་པོར་ལོན་པའྱི་མྱི་འབོར་
གྱི་གནས་སྟངས་ོ ྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུགཤད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱི་ཆོས་འཇོར་མྱི་འབོར་གསུངས་བསྡད་པ་ད་ེ 
༣༥༥༠ ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སོང་ཙང་ངས་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེལ་ོགཅྱིག་དང་བཅ་ོབརྒྱད་བར་གྱི་མྱི་འབོར་ད་ེ ༧༥ ལས་མྱི་
འདུག་པས་ད་ེའདྲ་རེད་དམ། ཆོས་འཇོར་མྱི་འབོར་གྱི་འོས་བསྡུ་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པ་ད་ེདང་། ལོ་གཅྱིག་ནས་བཅ་ོབརྒྱད་བར་ཧྱིལ་
པརོ་མ་ལོན་པའྱི་གྲངས་ཚད་ད་ེ ༧༥ ལས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག བྱས་ཙང་གནས་སྟངས་ད་ེའདྱི་འདྲ་རདེ་དམ་ཞེས་དང། མཉམ་དུ་
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ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ཆོས་འབྱོར་གྱི་མྱི་འབོར་ ༣,༥༥༠ ཐམ་པ་ཡདོ་ན། ས་ཡོམ་གོད་ཆག་སྐབས་སུ་ངས་སནོ་མ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་
བསྡད་པ་ད་ེརེད། མྱི་གྲངས་ ༤,༧༨༥,ལ་དངུལ་སད་ཡོད་པ་རེད། མྱི་གྲངས་ ༡,༢༣༥,འཕར་མ་སད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཆོས་
འཇོར་གྱི་མྱི་མྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིག་ཆ་རྩ་འཛིན་ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་གནང་ཡོད་དམ་ཞེས་
དང། དཔེར་ན། བལ་ཡུལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ནས་མྱི་འབོར་མྱིན་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ལ་སད་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་གཟྱིགས་
གནང་ཡོད་ཀྱི་རེད། རྩ་འཛིན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་གཅྱིག་ཡོད་ཀྱི་རེད། ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ། རྩྱིས་ཞྱིབ་ཡྱིན་ནའང་
གང་ལྟར་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་དངུལ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ༡,༨༠༠,༠༠༠ ནས་ ༢,༠༠༠,༠༠༠ 
བར་གྱི་གནས་ཚུལ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེགསལ་པ་ོཞྱིག་མ་བྱུང་བར་དུ་དྲྱི་བ་ད་ེཡང་ནན་བསྐྱར་དུ་བསེབས་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད་
འདུགཤགང་ཡྱིན་ཞ་ེན་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོགྲོས་ཚོགས་ལས་རྱིམ་ད་ེའགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ད་ེཚར་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་དུས། 
ཡང་བསྐྱར་དྲྱི་བ་འདྲྱི་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་གང་ཡང་ཡདོ་པ་མ་རདེ། གྲོས་ཚོགས་རསེ་མ་ཞྱིག་ལའང་མ་ཁརེ་རང་ཁེར་གྱི་གནས་སྟངས་
ོྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུགཤད་ེཡྱིན་དུས་དེར་གསལ་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོགནང་རོགས། དྲང་པོར་ཞུས་ན་བསྐྱར་ཟློས་ཡང་ཟློས་སང་
འདདོ་མྱི་འདུག་པས་སང་མྱི་དགསོ་པ་ཞྱིག་གནང་རགོས། ཐུགས་ར་ེགཟྱིགས་ཞུ་འདདོ་བྱུང། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་
བོན་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་དང་འཕྲོས་པའྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། དེ་རྱིང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་གྱི་རེས་ལ་ནང་སྱིད་ནས་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཚགོས་འདུ་ཞྱིག་འདུ་འཛམོས་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རདེ། ད་ེགང་ཡྱིན་ཞ་ེན་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་
བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་བཅུ་ཟྱིན་སོང། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
ལགས་ནས། མཇུག་བསྡུས་ཀྱི་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོས་འཆར་འགོད་ཡག་པ་ོཞྱིག་
གནང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུགཤདེ་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཟབ་སོང་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། 
ཆསོ་འཇོར་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱིས་ཀང་བཀའ་རྒྱ་གནང་
ཚར་བའྱི་གནས་སྟངས་ོ ྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུགཤཁོང་མ་འངོས་པར་ཟབ་སོང་དེར་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གསར་པ་དེར་
དའེྱི་ཟབ་སངོ་ད་ེཐབོ་པ་ཡྱིན་ན་མང་ཚགོས་ལ་ཐུགས་ཕན་སོས་རྒྱུར་ཁད་པར་ཡངོ་རྒྱུ་རེད་འདུག་ཅེས་ད་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ང་ཚའོྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁརོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨་་༢༠༡༩ ཡྱི་
ལ་ོའཁོར་ལས་བསྡོམས་སྱིང་བསྡུས་འདྱི་འགྲོ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་རེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱི་དྲྱི་བ་རེད། ཚང་མ་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་གནང་འདུགཤསྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཞེས་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ནང་ནས་གལ་ཆ་ེོ ོས་ད་ེངས་ཕར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་འདྲ་བ་ོཡྱིན་ན་མྱི་རབས་རྒན་པ་ོཚའོྱི་རྒས་གས་ོཁང་
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འདྱི་ཚ་ོདབྱ་ེགསེས་ཕྱི་རྒྱུ་རེད། ཉམས་གས་ོབྱ་རྒྱུ་རདེ། ད་ེནས་སྐྱ་ོབ་ོད་ེཚོར་མཐུན་འགྱུར་སོར་རྒྱུ་རེད། ད་ེརྱིང་ལས་བསྡོམས་
ནང་ལ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱིས་འདུག་ལ་ཡག་པ་ོགནང་འདུགཤད་ེལ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལགས་ཟརེ་
ན་ང་རང་ཚ་ོད་ེའདྲའྱི་ཁ་རུབ་རུབ་བསྡད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ད་ེམྱི་རབས་རྒན་པ་ཚོས་དང་པ་ོབཙན་བྱོལ་དུ་ཡོང་དུས། ང་ོོ ེས་པ་གནམ་
དང་ས་མ་གཏོགས་མེད་ནའང་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས། ང་ཚ་ོད་ལྟ་ཁ་རུབ་རུབ་བྱས་ནས་བསྡད་རྒྱུ་ཡོད་པ་འདྱིའང་མྱི་རབས་
རྒན་པ་ཚོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པའྱི་ཐུགས་རེའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
རྒས་གས་ོཁང་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒན་རབས་ད་ེཚརོ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་འདུགཤམ་འོངས་པ་ལའང་མུ་མཐུད་ནས་འདྱིའྱི་སང་ལ་ནང་
སྱིད་ཀྱི་ལས་བྱེད་གཅྱིག་ཡོད་ན་གཉྱིས་བསྐ་ོརྒྱུ་དང་། ལས་བྱེད་གཉྱིས་ཡོད་ན་གསུམ་བསྐ་ོནས། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་བསྐོར་
ར་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརདེ། དེའྱི་སང་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་དཔ་ེཡག་པ་ོགནང་འདུགཤམུ་མཐུད་ནས་གནང་
རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་གཉྱིས་པ་ད་ེད་ལྟ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་ཚར་སོང་། བོད་ནས་ཕྱིས་སུ་
བསེབས་པའྱི་གསར་འབྱརོ་ཚོར་སྡདོ་ཁང་བརྒྱག་རྒྱུ་ད་ེརདེ། ད་ེས་ཕོགས་གང་ནས་སན་ཞུ་ག་ཚདོ་བསེབས་མྱིན། ང་ཚའོྱི་གྲོས་
ཚགོས་རྱིམ་པའྱི་ནང་ལ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་སན་སེང་ཞུས་ཚར་བ་རདེ། སྱིར་བཏང་ང་འྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་སང་ལ་
ཡང་ནན་བསྐྱར་སྣོན་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། བོད་ནས་གསར་དུ་ཡོང་བའྱི་སྡོད་ཁང་གསར་པ་བརྒྱག་རྒྱུ་ཚོགས་ཆུང་ད་ེའདྲ་འདུགཤ
ཁངོ་ཚསོ་ཁདེ་རང་ཡང་ཐ་ོབརྒྱབས་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ་ཟརེ། ངས་ང་ཐ་ོའགོད་ཀྱི་མྱིན་ལབ་པ་ཡྱིན། ངས་ཐ་ོབཀདོ་ནས་གྲསོ་ཚོགས་ནང་
ལ་བོད་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ལ་ཁང་པ་རག་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་འདྲ་བོ་ཆགས་ས་རེད། ངས་ཐ་ོརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བཀོད་མེད། ཡྱིན་
ནའང་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་སྡདོ་ཁང་རག་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོདང་། གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུགཤབོད་ནས་
གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་བཀའ་ོ ག་རྱིམ་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ལྟ་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུགཤ
བཀའ་ོ ག་གོང་མ་གོང་མའྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ། བོད་ནས་ཚུར་ཡོང་རྒྱུའྱི་གསར་འབྱརོ་ད་ེཚ་ོབོད་ལ་ཕར་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ངའྱི་
གྲོགས་པ་ོམང་པ་ོཡོད། ངའྱི་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་པའང་མང་པ་ོཡོད། ངའྱི་འཛིན་གྲྭ་གཅྱིག་པ་མང་པ་ོཡོད། མང་པ་ོགཅྱིག་ཕར་བོད་ལ་
བཏང་ཚར་བ་རེད། བཀའ་ོ ག་འདྱིའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེརྱིང་གཟྱིགས་པ་ཆེན་པོས་ཕྱིས་སུ་བོད་ནས་ཡོང་རྒྱུ་ད་ེཚོར་སྡོད་
ཁང་བརྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་སྱིད་བྱུས་འཛིན་པ་རེད། སྡོད་ཁང་བརྒྱག་གྱི་ཡྱིན་གསུང་བ་གནང་བཞྱིན་སྡོད་ཁང་གང་ལ་གང་
འཚམ་ཞྱིག་བརྒྱབ་ཚར་བ་རདེ། ད་དུང་མ་འངོས་པར་བརྒྱག་རྒྱུ་ལྷག་བསྡད་ཡདོ་པ་རེད། ད་ལྟ་གོང་དུ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་
བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན། བཀའ་ོ ག་འདྱིས་ལས་ཡུན་མ་འཁྱུར་སོན་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཐུབ་པ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུངས་
སོང་། ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་འདུགཤརེས་མ་ད་དུང་ལོ་ ༡༠་་༌༢༠ ནང་ལ་ཁང་པ་བརྒྱབ་ན། ཁང་པ་ནང་ལ་སྡོད་
མཁན་མེད་པ་ཆགས་ས་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོབསྡད་ཀྱི་ཡྱིན། ང་ཚོར་ཁང་པ་རྒྱག་རོགས་ལབ་ཡོང་རྒྱུ་འདྱི་ང་ཚོར་སོབས་པ་སྐྱེས་
དགོས་པའྱི་ལས་ཀ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུགཤད་ེའདྲ་སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་ད་ེཚོའྱི་སང་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་རེ་གཟྱིགས་
གང་མགོགས་མགགོས། ད་ེགལ་ཆ་ེོ ོས་ནང་གྱི་ཆ་ེོ ོས་ད་ེཆགས་འདུགཤད་ེནས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་
ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དགོས་རྒྱུར་མྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་དགོས་རྒྱུ་ལ། མྱི་བཞག་སའྱི་སྡོད་ཁང་
རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དམྱིགས་བསལ་ར་རམ་ས་ལ་དང་ལྡྱི་ལྱི་གཡས་གཡོན་བརྒྱབས་ན་ས་ཆ་རག་གྱི་མྱི་འདུགཤང་འདྲ་
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བ་ོཞྱིག་གྱིས་ཕར་ལྟ་ཡོང་དུས། རྒྱལ་ས་ཆེ་ས་དང་ས་ཆ་གོང་ཆེ་ས་ད་ལྟ་སྱིར་ལྱི་ལྱི་གྲོང་རལ་དང་མོན་གྷ་ོལ་གསར་འབྱོར་སྡོད་
ཁང་བརྒྱབ་བཞག་པ་ནང་བཞྱིན། ཁང་པ་གྲུ་བཞྱི་དེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ་ཡོང་གྱི་ཡང་མ་རེད། 
ཁང་པ་ཐགོ་བརྩགེས་བཞྱི་ལྔ་དྲུག་བདུན་ད་ེའདྲ། མངའ་སྡ་ེགཞུང་གྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་འོག་ལ་ག་ཚདོ་རྒྱག་ཆགོ་ནའང་བརྒྱབ་ནས། ཁང་
པ་རྱིང་པ་ོད་ེའདྲ་བརྒྱབས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་གསར་འབྱརོ་ད་ེཚའོྱི་ཁང་
པ་བརྒྱབ་པ་གནང་བཞྱིན་བརྒྱབ་ན། དཀའ་ངལ་ཁ་སང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། འདྱིའྱི་ཁང་པ་འདྱི་ཕར་
འཐནེ་བཞག ཚུར་འཐེན་བཞག ཡར་འཐནེ་བཞག མར་འཐནེ་བཞག་ལབ་ཀྱི་འདུགཤག་ར་ེལབ་ནས་མྱི་ཚང་མས་ས་ཆའྱི་སང་ལ་
ཁང་པ་རྒྱབ་རེས་ཁང་པའྱི་སང་ཁང་པ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་དེ་ཚོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་མ་ཡོང་བ་ལ་ཁང་པ་ཐོག་
བརྩེགས་བཞྱི་ལྔ་དྲུག་བདུན་ད་ེའདྲ་བརྒྱབ། ཁང་པ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་མྱི་ཚང་དྲུག་བདུན་བསྡད་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་ད་ེའདྲ་
སྐྲུན་ན། ད་ེབཀའ་ོ ག་གྱིས་མ་མཁེན་པ་ཡོད་པ་མ་རདེ་ད།ེ གལ་པ་ོཆ་ེལ་ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ལ་ 
Nelamangala ལག་ོ ེས་བཟ་ོགྲྭ་སོང་བརར་ཁང་འདྱི་སོན་མ་སོང་དུས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུགཤདེ་ཡར་རྒྱས་བཏང་ནས་དེ་
ལས་ཡག་པར་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད་ཟེར་ནས་བསགས་བརོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ 
Nelamangala ས་ཆ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུགཤBangalore ཡྱི་རྒྱལ་སའྱི་འཁྱིད་ལ་ཁེལ་འདུགཤརྱིམ་པས་རྒྱལ་ས་ཆགས་
ངསེ་པ་རེད། དེའྱི་ཕོགས་བཞྱི་མཚམས་བརྒྱད་ཚང་མ་ཡུལ་མྱི་རེད། ཡུལ་མྱི་རང་རང་གྱི་བསྐོར་བསྡད་འདུགཤསྐབས་དེར་ལབ་
ཀྱི་འདུགཤཕ་གྱིར་གང་འདྱི་ཡུལ་མྱིས་ཚུར་གཏརོ་ཡོང་བ་རེད། སང་གྱི་འདྱིའང་ཡུལ་མྱིས་གཏརོ་གྱི་ཡྱིན་ལབ་ཀྱི་འདུགཤདའེྱི་ནང་
རྣམ་པ་ཚོས་ཆ་ོ ས་འདྲ་བོ་ཞྱིག་དང་། ང་རང་ཚོས་ལས་འཆར་འདྲ་ཞྱིག་ཚུར་བསྱིག་མ་ཐུབ་ནས་ས་ཆ་འདྱི་ད་ེལྟར་བཞག་པ་
ཡྱིན་ན། རྱིམ་པས་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་འདུགཤའདྱིའྱི་ནང་ལ་མ་འོངས་པར་ཆ་ོ ས་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་ཞུ་བ་དང་། ད་ེནས་མཐའ་མ་ད་ེང་རང་ཚོའྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ོ ོག་གྲངས་ ༡༢ ནང་ལ་ཕྱུགས་གསོ་སྡ་ེཚན་ནང་བ་ཕྱུགས་ 
༡༥ དང་བེའུ་ ༡༧ ཡོད་ལབ་འདུགཤའདྱི་ཡ་མཚན་པ་ོའདྲ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་བ་ཕྱུག ༡༥ ལ་བེའུ་ ༡༧ སྐྱེས་
འདུགཤསྱིར་བཏང་བྱས་ན། ང་བོད་ནས་བསེབས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོར་འབྱི་ ༥༠ ཙམ་ཡོད་ན་བེའུ་ ༡༠ ཡོད་ལབ་ནའང་ཧང་སང་གྱི་
རདེ། བ་ཕྱུགས་དང་འབྱི་ད་ེཚོའྱི་འགྲ་ོསྟངས་ལ་སྦྲུན་མ་དང་ཡར་མ་ཟརེ་ནས། ལ་ོགཅྱིག་ལ་བེའུ་སྐྱེས་མྱི་སྐྱེས་བསྡད་པའྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རེད། དེའང་བེའུ་ད་ེལ་ོགཉྱིས་པ་ཆགས་ནས་བེའུ་ལབ་ཀྱི་མ་རདེ། ད་ེལའང་མྱིང་གཞན་པ་ཡོད་པ་རེད། ན་
ནྱིང་ལོའ་ིབེའུ་ལབ་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡ་མཚན་ཞྱིག་རེད། ཡང་མྱིན་ན་ད་ེའདྲ་བ་ོབ་ཕྱུགས་ ༡༥ ལ་བེའུ་ ༡༧ སྐྱེས་ཀྱི་ཡོད་
ན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཧ་ཅང་མགོགས་པ་ོཕྱུག་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ་བོ་འདུགཤད་ེའདྲ་སོང་ཙང་། ད་ེག་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། 
དའེྱི་སང་ལ་གསལ་བོད་ཅྱིག་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་འདྱི་རྩ་བའྱི་བོད་ནས་ཚུར་འབྱོར་སྡོད་མཁན་
ཚརོ་སྡདོ་ཁང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ར་རམ་ས་ལའྱི་ཁུལ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་དགོངས་བཞསེ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། བསྐྱར་ཟློས་མ་ཡྱིན་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དང་བཞེས་མུས་ཡྱིན་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟེར་ནའང་འདྲ། སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ང་རང་ཚ་ོལས་ཀ་གང་བྱས་ཡོད་པ་ད་ེམང་
ཚགོས་ནང་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཞྱིག་མངནོ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅསེ་བཀའ་གནང་སོང་། མངནོ་དགོས་རྒྱུ་ལས་ཀ་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། 
མངོན་མྱི་དགོས་པའྱི་ལས་ཀ་ཡང་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་ར་ེར་ེགཞྱིན་གསལ་བོད་ཞུ་ཐུབ་
པ་མྱི་འདུགཤམངོན་མྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ཕལ་ཆེར་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ཀྱིས་ཐོག་ནས་བལ་ཡུལ་ཁུལ་ལ་རོགས་སྐྱོར་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མཇུག་གནོན་ག་ར་ེག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་འདྱི་རེད་འདུགཤནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ལ་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རོགས་རམ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་འདྱི་ཞུ་ལུགས་
ཞུ་སྟངས་ག་འདྲ་ཞྱིག་བྱས་ནས་ཞུ་དགོས་པ་རེད་ཅེས། ང་ཚོར་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་གནང་མཁན་ཧ་ལམ་བྱུང་མ་སོང་། ད་ེའདྲ་
སོང་ཙང་འདྱི་གང་ཡང་ོ ེས་ཀྱི་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་ད་ེཚ་ེརྱིང་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་ནས་རོགས་རམ་བྱེད་
མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོས་གང་ལ་གང་འཚམ་བ་ོཕམ་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ད་ེནས་ཡར་གཞུང་ལམ་ཞྱིག་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏོང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུགཤད་ེབཏང་བ་ཡྱིན་ན་གཡས་གཡོན་ལ་མ་ཎྱི་ལྷ་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབོྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་
རདེ་ཟེར། འདྱིའྱི་སྐརོ་ལ་ས་གནས་ནས་ཡར་སན་སེང་གང་ཡང་ཞུས་བྱུང་མ་སོང་། ོེས་ཀྱི་མེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་འདྱི་བོྱིག་རྒྱུ་དང་། བལ་ཡུལ་གཞུང་གྱིས་ལས་འཆར་འདྲ་ག་ར་ེཡོད་མེད་གསལ་པ་ོམཁེན་གྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོར་
གཅྱིག་གསུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ས་གནས་ལ་མར་བཀའ་གནང་ཆོག་གྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུགཤད་ེནས་ཚ་ེརྱིང་རྒས་གས་ོཁང་འདྱི་སོན་
མ་དབེ་སྐྱེལ་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ད་ལྟ་ག་ར་ེཆགས་བསྡད་པ་ཡོད་པ་རེད་ཟརེ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་
སྟ།ེ འདྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་ག་འདྲ་ཆགས་ཡོད་མདེ་ངས་འདྱིར་ཞུ་ཚདོ་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་སྟ།ེ རེས་མ་བསྐྱར་དུ་སན་སེང་ཞུ་ཆོག་ཅསེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། གྲོས་ཚོགས་འཆར་ཅན་བསེབས་བསྡད་རྒྱུ་ད་ེཆོས་འཇོར་གྱི་མྱི་འབོར་འདྱི་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་ང་རང་གྱིས་དྲན་
རྒྱུར་ར་རྒྱུག་ཐལ་འཚུབ་ཡལ་ཚར་བའྱི་ལེའུ་ཞྱིག་ཡྱིན་དྲན་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། རེད་ད་ེར་རྒྱུག་ཚར་བ་རདེ་དེ། ཐལ་འཚུབ་ད་དུང་མ་
ཡལ་བར་ལྷག་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིག་ཆགས་འདུགཤདབུས་གཙང་གྱི་མྱི་ག་ཚདོ་ཡོད་པ། མད་ོསྟོད་ཀྱི་མྱི་ག་ཚོད་ཡོད་པ། 
མད་ོསྨད་ཀྱི་མྱི་ག་ཚོད་ཡོད་པ། དའེྱི་ཚོའྱི་གྲངས་འབོར་ད་ེགསུངས་སོང་། ༡ ནས་ ༡༨ བར་དུ་སེབ་མཁན་གྲངས་ ༧༥ ཙམ་མ་
གཏོགས་མྱི་འདུགཤདེའྱི་ཁད་པར་ག་འདྲ་ཞྱིག་ོ ོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། སྐབས་དེར་ས་ཡོམ་གྱི་རེན་པས་མྱི་
འབོར་གྲངས་ ༡༢༣༠ ཙམ་ཞྱིག་འཕར་མ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རདེ།ཤདེར་ཉུང་མཐར་འབུམ་ ༡༨ ནས་ ༢༠ ད་ེའདྲ་འཐལོ་པ་སད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། འདྱི་ས་ཡོམ་གྱི་གོད་ཆག་སད་པའྱི་སང་ལ་བལ་ཡུལ་དནོ་གཅོད་ཚོགས་གཙ་ོདང་། ད་ལྟ་བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་དྲྱི་བ་གནང་མཁན་ཚོགས་གཞོན་གྱི་ལས་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ལ་ཡར་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་གནང་སྟེ། བཀའ་ོ ག་
ནས་བཀའ་འཁོལ་མར་གནང་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་ོ ྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ཁད་པར་རྒྱུག་སྟངས་དང་འདྱི་ང་
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ལ་ཡར་དྲྱི་བ་བཏང་མ་ཡོང་བར། དྲྱི་བ་གཏོང་མཁན་རང་གྱིས་ས་ཕྱི་བར་གསུམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཆ་ཚང་མཁེན་དགོས་ཀྱིས་ཡོད་པ་
རདེ་དྲན་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཚགོས་ཆུང་འདྱིས་ཚོགས་གཞནོ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡདོ་པ་རདེ། འདྱི་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་བསྐྱར་དུ་དྲྱི་
བ་མང་པ་ོབཏང་ནས་དོན་དག་མ་འདྲ་བ་གསར་པ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་དྲན་གྱི་མྱི་འདུགཤཡར་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་བ་ལྟར། 
འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་གང་ཕུལ་བ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ཨ་ནེས་བཟསོ་པའྱི་ཟམ་པ་སང་ལ་ཨ་ན་ེཕེབས་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་
པ་འགྲ་ོཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་གྲབས་ཡོད་མེད་ཀང་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུགཤལས་འཆར་འདྱི་ས་གནས་ནས་ཡར་ཕུལ་བའྱི་
འཆར་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་སད་པའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་དའེྱི་ཐགོ་ལ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ོ ྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག འཁྱུག་ཙམ་བཞུགས་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ོ ྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་ལན་འདྱི་གསལ་པ་ོཡོང་གྱི་མྱི་འདུགཤརྒྱུ་མཚན་ནྱི་དེའྱི་སནོ་ལ་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལའང་ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔེར་ན། ལས་རྱིམ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་
གྱིས་གསུང་བ་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ནས་ཡར་ཕུལ་བ་རདེ་ཟེར་ནས་གསུང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེངས་གྲསོ་ཚོགས་
ནང་ལ་སགོ་ལངས་ཞུ་རྒྱུར་བཀའ་ོ ག་རང་ནས་མར་བཀའ་རྒྱ་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུགཤས་གནས་ནས་བརག་དཔྱད་བྱ་
རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག་ལ། སྐབས་དེའྱི་གྲོས་ཆོད་བཟ་ོསྐབས་ང་ཡང་མྱི་འདུགཤངས་མཚན་རགས་འབུལ་རྒྱུ་བྱུང་མྱི་འདུག་ཅེས་
འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ས་གནས་ནས་ཡར་ལས་འཆར་མ་ཕུལ་བ་ཞྱིག་བཀའ་ོ ག་གྱིས་ལས་འཆར་བཟོས་ནས་བཀའ་
འཁལོ་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡོང་མྱི་ོ ེས་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་བ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ས་གནས་ལ་མྱི་འབོར་ག་ཚདོ་ཡདོ་པ་རདེ། 
མགོན་གོད་ཆག་ག་ར་ེབྱུང་བ་རེད། ད་ོཕོག་ཕྱིན་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། གནོད་འཚ་ེད་ོཕགོ་ག་ཚོད་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ལས་
འཆར་འདྱི་ཆ་ཚང་ས་གནས་རང་ནས་ཡར་ཕུལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ལ། གནང་ལུགས་གནང་སྟངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གཅྱིག་བྱས་ན་
བཀའ་ོ ག་ནས་མར་ཕུལ་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེལྟར་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་གཉྱིས་པ་
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དརེ་ཨ་རྱིའྱི་ནང་ཨ་རྱིས་རགོས་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ ཐམ་པ་ད་ེབལ་ཡུལ་གྱི་ནང་ལ་ཏག་ཏག་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་ཕལ་ཆེར་དྲྱི་བ་གཅྱིག་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གནང་སོང་། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བཀའ་
ོག་གྱིས་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚའོྱི་གནས་བབས་ལ་གཟྱིགས་ནས། སྱི་ཡོངས་ཨ་རྱིས་ལས་འཆར་ནས་དངོས་པ་ོ
གང་རག་གྱི་ཡོད་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ ཐམ་པ་ད་ེབལ་ཡུལ་ལ་གསོལ་བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལན་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཟེར་བ་
འདྱི་ས་གནས་ཀྱིས་འཆར་གཞྱི་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་འབུལ་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ོ ྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏགོས། 
༥༠་་༦༠ ར་ེགྲངས་ཀྱི་ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་འབུལ་སྟངས་དང་དངུལ་ལེན་སྟངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་རྩ་བ་རང་ནས་ཡོད་པ་མ་
རདེ། སོང་ཙང་འཆར་གཞྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་དང་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་དངུལ་གནང་དགོས་རྒྱུའྱི་དགོས་པ་དམྱིགས་ཡུལ་དང་མཐུན་
པའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། འཆར་གཞྱི་ཕུལ་ཚད་ཚང་མའྱི་སང་ལ་དངུལ་རག་མ་རག་ཟརེ་བའྱི་རྱིགས་ད་ེསྣ་ཚགོས་ོ ྱིག་
ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་འཆར་གཞྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། ང་ཚོས་ས་ཁུལ་ཁག་གསུམ་ལ་
དབྱ་ེབ་ཕེས་ནས་བལ་ཡུལ་དང་གཅྱིག བྱང་ོ ར་ཁུལ། ས་ལུ་སར་ཁུལ་ལ་སྡ་ེཚན་གཅྱིག་ཅེས་གཞུང་གྱི་སྱི་ཁབ་འཆར་འགོད་
འགན་འཛིན་མར་ཕེབས་ནས། འཆར་གཞྱི་འབུལ་ལུགས་འབུལ་སྟངས་དང་། རོགས་དངུལ་ད་ེཚོའྱི་ང་ོབོ་རྣམ་པ་ག་འདྲ་ཞྱིག་
ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཚ་ོཆ་ཚང་སང་ལ་ཟབ་སངོ་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རདེ། དབུས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གསུམ་དང་
ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་རང་ལ་སྡ་ེཚན་གཅྱིག་བཟསོ་ནས་ཟབ་སོང་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། བྱང་ཕོགས་ཁུལ་འདྱི་ཆ་ཚང་ར་རམ་ས་
ལར་ཟབ་སོང་ས་ཕྱི་ཕུལ་ཡོད་པ་རདེ། ཕུལ་བ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་འཆར་གཞྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་མ་ཡངོ་བ་ཡྱིན་ན། དངུལ་ཆ་
ཚང་བ་ཞྱིག་རག་རྒྱུ་མདེ་པ་རང་བཞྱིན་གྱི་གསལ་པ་ོཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡདོ་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
ཀྱི་དགོངས་འཆར་གསུམ་པ་དེ། ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་ལྟ་ཕྱི་ནང་གྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསགས་བརོད་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒས་གསོ་ཁང་འདྱི་ད་ལྟ་བར་ལ་ཧ་ལས་པའྱི་མྱི་རབས་རྒན་པ་ཚོས་སྐུ་ལས་སྐྱོན་མཁན་ནམ་མྱི་
རབས་འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི། གང་ལྟར་ད་ཆ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་
བཟང་དུ་གཏངོ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ལས་བྱདེ་གཉྱིས་ཡོད་ས་ལ་གསུམ། གསུམ་ཡོད་ས་ལ་དྲུག་ཡར་འཕར་ཆ་གནང་རྒྱུར་བཀའ་གནང་
སོང་སྟེ། གང་ཐུབ་ཅྱིག་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་ནས་ཚུར་འབྱོར་བསྡད་པ་དཔེར་ན། སྡོད་ཁང་
གསར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་ཐོག་བརྩེགས་ ༣་་༤་་༥་་༦ དེ་འདྲ་རྒྱག་དགོས་རྒྱུའྱི་དགོངས་འཆར་གནང་སོང་། ས་
གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ནས་ཐགོ་བརྩེགས་གྲངས་ ༥ འགྲ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། ༣ འགྲ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། ང་
ཚསོ་ཏན་ཏན་སེམས་འཇགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ Nalamangala ས་ཆའྱི་སྡ་ེཚན་འདྱི་ས་ོརྒྱག་པ་ཡྱིན་དུས་ས་ཆ་འདྱི་དཔ་ེ
མྱི་སྱིད་པའྱི་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དེའྱི་ཐགོ་ལ་གནང་འཆར་ག་ར་ེཡོད་དམ་ཞསེ་བཀའ་གནང་
སོང་། ས་ཆ་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་གྱི་ས་ཆ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚ་ོནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
རྨྱི་ལམ་ག་ར་ེགཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཐུག་པའྱི་བཟ་ོགྲྭ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་རྒྱུར་ང་ཚོས་འབད་
བརྩོན་བྱེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཉྱིན་མ་ར་ེར་ེལ་མར་ Truck ༥་་་་༦ ད་ེའདྲ་ཚོང་ཟོག་འཁེར་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ཡར་ཉྱིན་མ་ར་ེར་ེལ་ 
Truck ༥་་༡༠ ད་ེའདྲ་ཚོང་ཟོག་འོར་འདྲེན་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ལ་ཐུག་པའྱི་(market) ཆེ་
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ོོས། གང་ལྟར་ཟ་ཁང་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་། སྐར་མ་ལྔ་ལྡན་བདུན་ལྡན་ད་ེའདྲ་ག་པར་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག་ན། ལས་གཞྱི་ད་ེཚད་
ལྡན་ཞྱིག་བྱུང་ན་སྐྱེལ་སའྱི་ཁོམ་རའྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་མེད་བསྡད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་ན་བསམ་རྒྱུ་ད་ེད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་
རྨྱི་ལམ་རང་རེད།ཤདེར་ང་ཚའོྱི་ཆ་རནེ་མང་པ་ོཞྱིག་ཚང་དགོས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚའོྱི་རྱིགས་འདྱི་གྲ་སྱིག་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་རྱིམ་
པས་བཀའ་ོ ག་ལ་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་འབུལ་ནས་ཏན་ཏན་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ལས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡང་
ཚོགས་པ་རེད། སེར་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་འཆར་གཞྱི་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་གཞྱི་ཡོད་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སོ་
སོའ་ིའཆར་གཞྱི་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེཡར་འབུལ་ཆོག་གྱི་རེད། ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཟེར་བ་ད་ེརྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་
ཙང་། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཏན་ཏན་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་རེད་ཀྱི་འདུགཤད་ེནས་ཕྱུགས་ཟོག་བ་ཕྱུགས་ ༡༥ བེའུ་ 
༡༧ སྐྱེས་འདུགཤད་ེའདྲ་སྐྱེས་ཀྱི་ཡོད་ན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པ་ོཆགས་ས་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། ཡྱི་ག་ེའབྱི་
ཕོགས་ནང་ལ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ནོར་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་བ་ཕྱུགས་ ༡༥ ལ་བེའུ་ ༡༧ སྐྱེས་རྒྱུ་མེད་པ་གསལ་པོ་རེད། ང་ཚོས་
བསྡམོས་པའྱི་ཡྱིན་སྱིད། ཕལ་ཆརེ་ལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་གོང་ལ་སྐྱསེ་པའྱི་བའེུ་ད་ེད་ལོའ་ིབེའུ་ཡྱི་གྲངས་ཀའྱི་ནང་ལ་ལྷག་བསྡད་པ། 
ད་ེའདྲས་ཁད་པར་ཏན་ཏན་ཡྱིན་གྱི་རེད་མ་གཏོགས་བ་ཕྱུགས་གཅྱིག་ལ་བེའུ་གཉྱིས་ཕལ་ཆེར་སྐབས་སྐབས་ལ་ད་ེའདྲ་ར་ེཟུང་
ཡོང་གྱི་ཡོད་ན་མ་གཏགོས། ང་ཚའོྱི་མ་གྱིར་བ་ཕྱུགས་ ༡༥ ལ་བེའུ་ ༡༧ སྐྱེས་བསྡད་པ་ཧ་ལམ་བྱུང་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཐོག་མ་དེར་དྲྱི་བ་མ་ཞུས་གོང་ལ་ལྷན་ཁང་ཁག་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱིས་རྒྱབ་ཁུར་གྱིས་ཕག་ལས་
གང་ཐུབ་གནང་གྱི་ཡོད་པར་ཡྱིད་ཆེས་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ལྷན་ཁང་ཚང་མར་ར་ེར་ེབཞྱིན་ལེགས་གསོའ་ིབསགས་བརོད་
ཞུ་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ེརྱིང་ད་ེག་རང་གྱི་ཆགོ་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
ལས་བསྡོམས་བསྡུས་པའྱི་ཐོག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་མཐུན་འགྱུར་སོར་སོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ཟ་འབྲུའྱི་
ལག་འཁེར་རག་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་ཁ་སང་བཀའ་ལན་ཞྱིག་ཕེབས་པ་རེད། བཀའ་ལན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ནུབ་ Bengal ཕོགས་ཀྱི་
ས་ཁུལ་ཁག་ཅྱིག་དང་། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ས་ཁུལ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་མཚན་འབོད་གནང་བ་བྱུང་སོང་། མེའ།ོ ཏ་ེཛུ། ཀྲུ་ཀྲྱིང་
གསུམ་དརེ་ཟ་འབྲུ། གཅྱིག་ནས་མཐའ་འཁོབ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཞྱིག་རེད། གཉྱིས་ནས་ཕ་གྱིར་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཡོད་པ་ཚོས་ས་ོས་ོ
ངོས་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་ཟ་འབྲུའྱི་ལག་འཁེར་རག་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་འདུག་སྟེ། ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་ཁ་ོ
རང་ཚ་ོགཅྱིག་པུས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་མེད་དུས། དབུས་ནས་ཀང་ཕག་རགོས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ངས་མར་ཞུས་ཡོད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་སོར་སོད་ཀྱི་ལས་འཆར་དང་འབེལ་བའྱི་ས་ཁུལ་དཀའ་ཚེགས་ཅན་ད་ེཚོར་ཟ་འབྲུའྱི་ལག་
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འཁེར་རག་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅེས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། འདྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཀྲུ་ཀྲྱིང་ས་གནས་ལ་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལྷ་མྱི་ཟུང་དུ་འབེལ་བའྱི་བརན་བཞུགས་ཐོག་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཀྲུ་ཀྲྱིང་མྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ས་གནས་
ལ་བསེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ོ ྱིག་ཆགས་འདུགཤདེའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ག་འདྲ་བྱས་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། 
དཔེར་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་ཡོད་པ་རེད། མྱི་མང་སྐུ་ཚབ་གཅྱིག་དེའྱི་
ནང་དུ་ཕབེས་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་པར་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རདེ། མྱི་མང་གྱིས་བ་ོཕམ་བྱདེ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་
དརེ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཚསོ་ས་གནས་ལ་ཕབེས་པ་དང་མཉམ་དུ་འསོ་བསྡུ་ལས་རྱིམ་རདེ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོར་ལམ་སྟོན་རེད། བྱེད་སོ་རྣམ་གཞག་ད་ེཚ་ོཚང་མ་དཀའ་ཚེགས་ཅན་ད་ེཚོར་ཆད་པའྱི་གནས་སྟངས་
ོྱིག་ཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཀྲུ་ཀྲྱིང་ས་གནས་དེར་ང་ཚ་ོབོད་མྱི་རང་གྱི་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱིའྱི་
ལག་འཁེར་མ་ལེན་པ་ ༡༢༠༠ ནས་ ༡༣༠༠ བར་ཡོད་པ་སནོ་མ་ནས་ཞུས་ཡདོ། ད་ེདག་ལ་འཚ་ོཐབས་ཀྱི་མཐུན་རནེ་གང་ཡང་
མེད་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ོ ྱིག་རདེ། དངོས་གནས་ཡར་གཟྱིགས་པར་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ལ་ཁངོ་ཚ་ོ
ལས་དཀའ་ངལ་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ཨ་ེཡོད་ན་བསམ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤོ ྱིག ང་རང་ཚོའྱི་ཕབེས་མཁན་ཚང་མས་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རེད། 
ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཀང་ས་གནས་དེར་ཕེབས་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྱི་འཐུས་ས་བགོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡ་གྱིར་མྱི་མང་
ཧག་བསྡུས་གཅྱིག་ལ་བསྐྱུར་ཟས་ Pickle བཟ་ོརྒྱུའྱི་སོང་བརར་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ལས་རྱིགས་ག་ར་ེའཚམས་པ་ཡོད་ནའང་ད་ེའདྲ་
ཡྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་སེལ་རོགས་གནང་ཞུས་པའྱི་བཀའ་ལན་ལ། ས་གནས་ཀྱི་མཐུན་རེན་དང་ད་ེཚོར་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་ནས་མ་
འོངས་པར་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ཆ་དུས་ཚོད་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཕྱིན་སོང་། ཉམས་ཞྱིབ་ཀང་
གནང་གྲུབ་ཡོད་ཀྱི་རེད། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ས་གནས་ལ་མཐུན་འགྱུར་སར་བ་ག་ར་ེག་ར་ེབྱུང་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེནས་འབྱུང་བའྱི་གོད་ཆག་རེད། ད་ེབཞྱིན་སྟོན་ཐོག་སྟོན་ཉེས་རེད། ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་མངའ་ཁུལ་གྱི་ཐོག་ནས་དེར་
མཐུན་འགྱུར་གུན་གསབ། རོགས་རམ་རག་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ོ ྱིག་ཡོད་བསྡད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་
ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཚོང་ཁང་དང་སྡོད་ོ ག་མང་པ་ོཞྱིག་མེ་སྐྱོན་ཕོག་པ། དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ནས་ཐར་ཐབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ག་ར་ེདགངོས་བཞེས་གནང་ཡདོ་པ་རདེ་དམ། རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་ང་རང་ཚ་ོགཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གྲགོས་རདེ། ང་
རང་ཚ་ོནང་ཁུལ་ལ་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་སོང་བྱ་རྒྱུ་རེད། ད་ེདག་ལེགས་པའྱི་ཆ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཚོང་ཁང་སྨྱུག་མར་གནས་
པའྱི་ཚོང་ཁང་དརེ་ཚོང་ཁང་ཉནེ་སྲུང་གྱི་ཐོག་ས་ོསོའ་ིཉེན་སྲུང་མ་འཛུགས་བྱེད་དགོས་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་དགོངས་བཞསེ་གནང་དགསོ་
པ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ད་ེཡྱིན། ད་ེནས་མྱི་འབོར་དང་འབལེ་བའྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་རདེ། 
ཁ་སང་སོན་གྱི་གྲོས་ཚགོས་འདྱིའྱི་ནང་ལའང་ངས་མྱི་འབོར་དང་འབལེ་བའྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་
དྲྱི་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མྱི་འབོར་ ༡༡༤,༥༠༤ འདྱི་ ༢༠༠༩ ནས་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བོེར་ཐེངས་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད། ད་ེདང་
འབལེ་བའྱི་མྱི་འབོར་འདྱི་རདེ་དམ་ཟརེ་ནས་བཀའ་གནང་དུས། འདྱི་མ་རདེ། ཟྱིན་མཚམས་ཐོན་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ལྟར་
ཕེབས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ ༥།༥༠ ཡྱི་ཚོགས་འདུ་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ངའྱི་སོན་མ་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་
བྱས་པ་དེ་ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་སོན་ལ་བསེབས་འདུགཤད་ཆ་ནུབ་ཕོགས་དང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ལ་མྱི་འབོར་འདྱི་བརྒྱ་ཆ་ 
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༥༠།༥༠ ཆགས་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། མྱི་འབོར་འདྱི་གཞྱི་གང་ལ་བཞག་པ་རེད་དམ། ནང་སྱིད་ཀྱིས་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་
བོེར་འདྱི་ད་ལྟ་གདོན་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་རྒྱུ་འདྱི་དང་། ནང་སྱིད་འདྱི་གཉྱིས་
བར་ལ་ཁད་པར་འདྱི་ག་འདྲ་ཆགས་པ་རེད་དམ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོའདྱི་འཛིན་སྐྱོང་གཅྱིག་གྱི་འོག་ནས་བཀའ་
ག་རེ་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་། འདོན་སྟངས་འདྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཐོག་ནས་ཁ་གཅྱིག་གྲགས་ཤོ ྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་
གཏོགས། རྱིང་ཐུང་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྡོད་ཁང་གསར་རྒྱག་ལྷ་ོགཞྱིས་ཁག་ནང་ལ་
གསར་འབྱོར་ལ་སྡོད་ཁང་གསར་རྒྱག་ ༨༠ ཡོད་པ་ད་ེདག་རྒྱན་གྱིས་ཐོག་ནས་བགོ་འགྲེམས་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུང་
ཡོད་པ་རེད། ོག་ཁག་ ༥ འདྱི་ཡང་རྒྱན་འགྱུར་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་འདྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་གཞན་ག་རེ་
གནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དྲྱི་བ་འདྱི་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ོ ོག་གྲངས་ཨང་ ༡༡ དང་པོའ་ིནང་འབྲུག་སྡོད་བོད་
མྱིའྱི་ལྟ་རོག་འགན་འཁུར་ལས་འགན་དང་འབེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་འབུལ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། དེའྱི་བཀའ་ལན་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་སྐུ་ལས་ཁག་པ་ོཡོད་པ་རདེ་ཅསེ། འདྱི་ཕལ་ཆརེ་ལན་མ་གནང་བ་འདྲ་བ་ོཞྱིག་ངས་ག་ོསྟངས་ད་ེལྟར་ག་ོ
སོང་། འབྲུག་གྱི་ནང་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་འབྲུག་གྱི་གྲོང་ཁེར་དང་གྲོང་རལ་མྱིན་པས་ས་ཁུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བོད་མྱི་སྡོད་ཁང་ ༦་་༧ 
ཡོད་པ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དེའྱི་ནང་ནས་ས་ོས་ོལ་གདམ་ཁ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་བའྱི་གནས་
བབས་ལ་གནས་བསྡད་པ་འདྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་བསྡད་པ་རེད། འདྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་འགག་ཐོག་ནས་གྲངས་
འབོར་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་དག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། མར་
བཞུགས་རགོས་གནང་། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། གཟྱིགས་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཅ་ོམཆགོ་
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