
སྐབས་བཅུ་བདུན་པ། 
ཚགོས་དུས་གཉསི་པ། 

གྲོས་ཚགོས་ལས་རམི་གསར་ཤྲོག 
 

བྲོད་རྒྱལ་ལྲོ་ ༢༡༤༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣ ཕ་ིལྲོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ 

 

 

གསར་ཨང།  ༣   འདྲོན་ཨང། ༥   དྷརྨ་ཤཱལཱ 



  
 
 

རྩོམ་སྒྲིག་ཚགོས་ཆུང། 
 

རྩོམ་སྒྲིག་པ། 
བད་ེཆནེ་མཚ་ོམྩོ། 

 

གསར་འགྩོད་པ། 
བྩོ་བཟང་མཚ་ོམྩོ། 
ཕུན་ཚགོས་འབྩོར་རྒྱས། 
ཆྩོས་དབྒྲིངས་རང་གྩོལ། 
ཡྩོན་ཏན་དབང་ཕྱུག 

བམས་པ་བྩོ་བཟང་། 

རྟ་མགྒྲིན་མཚ།ོ 

བམས་པ་ཆྩོས་འཛོམས། 

ཀ་ཾཔཱུ་ཊར་འགྩོད་འཇུག་པ། 
བྩོ་བཟང་མཚ་ོམྩོ། 
ཕུན་ཚགོས་འབྩོར་རྒྱས། 
ཆྩོས་དབྒྲིངས་རང་གྩོལ། 
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དཀར་ཆག 
ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 

 
༡ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
མུ་མཐུད་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌ 
༢༠༢༡ ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་སྟེ་དོགས་འདྱི་
ཕྟེབས་པ་ཁག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདྟེབས་གསལ་བཤད། 

 
༡༌༌༌༤ 

༢ དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐགོ་སྱི་ཡོངས་བགྲ་ོགྟེང་དང་། བཀའ་
ཤག་གྱི་ལན་འདྟེབས་གསལ་བཤད། 

༥༌༌༌༣༠ 

 
༣ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
མུ་མཐུད་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགྲོ་གྟེང་
དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདྟེབས་གསལ་བཤད། 

 
༣༡༌༌༌༦༥ 

 
༤ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤྟེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ལོའ་ིལ་ོ
འཁརོ་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ། 

 
༦༦༌༌༌༨༢ 

༥ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤྟེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ལོའ་ི
ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བལྟ་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་སན་ཐ།ོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༠། 

༨༣༌༌༌༨༥ 

༦ གཞུང་འབྟེལ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པ། ༨༦༌༌༌༨༦ 
༧ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤྟེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ལོའ་ི

ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་ཕྟེབས་པ་ཁག་ལ་བཀའ་
ཤག་གྱི་ལན་འདྟེབས་གསལ་བཤད། 

༨༧༌༌༌༩༤ 

 
༨ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
ལས་རྱིམ་གཞན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྟེ་བའྱི་འསོ་མྱི་འདྟེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་འཆར་འབུལ་ཡྱིག་ཆ། 

 
༩༥༌༌༌༩༦ 

༩ ཁྱིམས་བཟའོ་ིལས་དནོ། བརོད་པ་དང་པ་ོདང་། གཉྱིས་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༠ པ། ༩༧༌༌༌༡༠༢ 
༡༠ མུ་མཐུད་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤྟེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་
ཕྟེབས་པ་ཁག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདྟེབས་གསལ་བཤད། 

༡༠༣༌༌༌༡༠༣ 

༡༡ ཤྟེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསམོས་ཐགོ་སྱི་ཡོངས་བགྲ་ོགྟེང་དང་། བཀའ་ཤག་
གྱི་ལན་འདྟེབས་གསལ་བཤད། 

༡༠༤༌༌༌༡༡༨ 

 
༡༢ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
མུ་མཐུད་ཤཤྟེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགྲོ་གྟེང་དང་། 
བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདྟེབས་གསལ་བཤད། 

 
༡༡༩༌༌༌༡༤༣ 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༣ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ བཀའ་ལན་མུ་མཐུད་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སྤེན་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་བསྡུས་པ་མུ་མཐུད་ནས་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་
གྱིས།  

དཔལ་འབརོ་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའྱི་བོད་མྱིའྱི་འཚ་ོརྤེན་རགོས་སརོ་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི་སྤེལ་བ། 

རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༧༌༌༡༨ ལོར། 
ཨང། ལས་གཞྱི། ཁྤེ་ཕན་ཐབོ་མཁན་

མྱི་གྲངས། 
བུན་སརོ་
འབུམ། 

སྤེད་ཀ་ལ་ོ
རྤེར་བརྒྱ་ཆ། 

བསམོས་སརོ་
འབུམ། 

༡ སུད་ཚངོ་བུན་གཡར། (Soft 

Loan) 
༩༡༣ ༡ ༦ ༩༡༣ 

བསམོས།     ༩༡༣ 
 

 

རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༡༩ ལོར། 
ཨང། ལས་གཞྱི། ཁྤེ་ཕན་ཐབོ་མཁན་

མྱི་གྲངས། 
བུན་སརོ་
འབུམ། 

སྤེད་ཀ་ལ་ོ
རྤེར་བརྒྱ་ཆ། 

བསམོས་སརོ་
འབུམ། 

༡ སྤེད་ཆུང་བུན་གཡར། (Soft 

Loan) 
༡༣༡༦ ༡ ༦ ༡,༣༡༦ 

༢ རྒྱན་ཆ་རྩག་རྩྱིག་ཚོང་པར་
རགོས་སརོ། 

༡༩༡ ༡ ༤ ༡༩༡ 

༣ ར་དྤེལ་གླ་པར་རགོས་སརོ། ༤༢ ༡ ༤ ༤༢ 
༤ གླ་འཁརོ་ཆྤེད་རགོས་སརོ། 

(Commercial Loan) 
༧༧ ༦ ༤ ༤༦༢ 

༥ གླ་འཁརོ་ཉ་ོཆྤེད་རགོས་སརོ། 
(Commercial Loan) 

༢ ༤ ༤ ༨ 

༦ དབར་ཚངོ་རགོས་སརོ། ༡༠༣ ༢ ༦ ༢༠༦ 
བསམོས།     ༢,༢༢༥ 
 

རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༢༡ ལོར། 
ཨང། ལས་གཞྱི། ཁྤེ་ཕན་ཐབོ་མཁན་

མྱི་གྲངས། 
བུན་སརོ་
འབུམ། 

སྤེད་ཀ་ལ་ོ
རྤེར་བརྒྱ་ཆ། 

བསམོས་སརོ་
འབུམ། 
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༡ ཏགོ་དབྱིབས་ ༡༩ དཀའ་
སྤེལ་རོགས་སརོ། (WSS 

Covid Relief Scheme) 

༡༢༢ ༡༌༥ ༠ ༡༨༣ 

༢ རྒྱན་ཆ་རྩག་རྩྱིག་ཚོང་པར་
རགོས་སརོ།། 

༨༢ ༡ ༤ ༨༢ 

༣ ར་དྤེལ་གླ་པར་རགོས་སརོ། ༣༥ ༡ ༤ ༣༥ 
༤ དབར་ཚངོ་རགོས་སརོ།  

(Summer Covid Relief 

Scheme)  

༡༡༩ ༡ ༠ ༡༡༩ 

༥ དབར་ཚངོ་རགོས་སརོ། ༡༩༧ ༢ ༦ ༣༩༤ 
 བསམོས།    ༨༡༣ 

 
རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡༌༌༌༢༢ ལོར། 
ཨང། ལས་གཞྱི། ཁྤེ་ཕན་ཐབོ་མཁན་

མྱི་གྲངས། 
བུན་སརོ་
འབུམ། 

སྤེད་ཀ་ལ་ོ
རྤེར་བརྒྱ་ཆ། 

བསམོས་སརོ་
འབུམ། 

༡ སུད་ཚངོ་བུན་གཡར། (Soft 

Loan) 
༡༡༠༦ ༡༌༥ ༦ ༡,༦༥༩ 

བསམོས།     ༡,༦༥༩ 
 
རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༧༌༌༡༨ ནང་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་དྤེབ་སྤེལ་མ་ཐོབ་པའྱི་གོང་དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོཌ་
ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་འགོ་བདོ་མྱི་སུད་ཚངོ་བར་འཚ་ོརྤེན་རཌོ་སརོ་བུན་གཡར་ལས་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་གནང་
ནས་ཐགོ་མ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧༌༌༡༨ ལོར་སུད་ཚངོ་བ་གྲངས་ ༩༡༣ ལ་བུན་གཡར་སོར་ ༡༠༠,༠༠༠ རྤེ་ལ་ལ་ོརྤེར་སྤེད་ཀ་བརྒྱ་
ཆ་ ༦ རྩྱིས་ཟླ་བ་ ༦ རྱིང་ཁོན་བསོམད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༩༡༌༣ བུན་གཏོང་ཞུས་ཡོད། རྤེས་ལོའ་ིནང་སུད་ཚོང་བ་གྲངས་ 
༩༡༣ ནས་བུན་སྤེད་གཉྱིས་ཀ་དུས་ཐགོ་ཕྱིར་སགོ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བྱུང་ཡདོ། 
རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༡༩ ལོར་སུད་ཚོང་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་དྷ་ས་དང་ལ་དྭགས་ས་ཁུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་རྒྱན་ཆ་རྩག་རྩྱིག་
ཉྱི་ཚོང་བྤེད་མཁན་དང་། ར་དྤེལ་གླ་པ། གླ་རྒྱུག་སྣུམ་འཁོར་གཏོང་མཁན། དབར་ཚོང་བ་བཅས་ལ་ཁོན་སོར་ས་ཡ་ ༢༢༢༌༥ 
བུན་གཡར་ཞུས་ཡདོ། རྤེས་ལའོ་ིནང་བུན་སྤེད་གཉྱིས་ཀ་དུས་ཐགོ་ཕྱིར་སགོ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བྱུང་ཡདོ། 
རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༩༌༌༢༠ ལོར་སྔ་ལ་ོབཞྱིན་རྒྱན་ཆ་རྩག་རྩྱིག་ཉ་ོཚོང་བྤེད་མཁན་དང་། ར་དྤེལ་གླ་པ། གླ་རྒྱུག་སྣུམ་འཁརོ་གཏོང་
མཁན། དབར་ཚོང་བ་མ་ཟད། (Dhule) དང་ (Itanagar) ས་གནས་སུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་སུད་ཚངོ་བའྱི་ཁོམ་རར་མྤེ་སོན་
གྱིས་དཀའ་ངལ་ཕྲད་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་སྙན་གསན་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཛ་དག་གུན་སོབ་སྤེད་མྤེད་བུན་གཡར་
ཁོན་བསོམས་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༢༡༨༌༥ ཡྱི་རོགས་སོར་ཞུས་ཡོད་བུན་གཡར་དངུལ་འབོར་ཆ་ཚང་དུས་ཐགོ་ཕྱིར་སོག་བྱུང་
ཡོད། 
རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༢༡ ལོར་སྔར་བཞྱིན་སྤེད་ཆུང་བུན་གཡར་རྣམས་ལག་བསྟར་གནང་ཐགོ་བོད་མྱི་སུད་ཚོང་བ་དང་། དབར་
ཚོང་བ་རྣམས་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ (Covid-19) རྤེན་པས་ཚོང་ལས་ལ་ད་ོཕགོ་བྱུང་བ་རྣམས་ནས་བདྤེ་སྡུག་ཞུ་
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སྙན་ཕུལ་འབོར་བྱུང་བ་བཞྱིན (Covid Relief Scheme) འོག་ཁོན་བསོམས་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༨༡༌༣ སྤེད་མྤེད་བུན་
གཡར་ལས་འཆར་སྤེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ།  
རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༢༡༌༌༢༢ ལོར་བོད་མྱི་སུད་ཚོང་བ་གྲངས་ ༡༡༠༦ ལ་སྤེད་ཆུང་བུན་གཡར་ཁོན་བསོམས་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ 
༡༦༥༌༩ ཡྱི་འཚ་ོརྤེན་རགོས་སརོ་སྤེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
 
དྱི་བ་ ༢། ཅ༌༡ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཞུ་སོ་ཁག་ལ་ཁད་ལས་པའྱི་དགོས་མཁོ་ཇྱི་ཆྤེར་འགྲོ་བཞྱིན་པར་འདྱི་
 ལོའ་ིནང་དང་བངས་ཞབས་ཞུའྱི་ག་ོསྐབས་ལྤེན་མཁན་མྱི་གྲངས་ ༣༥ བྱུང་ཡོད་བཅས་གསལ་འདུག་ན་དྤེ་ནས་
 དགའ་འོས་པའྱི་གཏམ་བཟང་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་ཡྱི་རངས་བསྔགས་བརོད་དང་འབྤེལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་སྐོར་
 མཇུག་སོང་གྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་ལན་གསལ་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། ཞྤེས་གསལ་ཐད། 
ལན། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གནས་སོད་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་སྱི་ཚོགས་ནང་དྭང་བངས་
 ཞབས་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་དང་སྱིངས་ཆ་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཟྱིན་ཏྤེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ནང་ (Isdell 

 Foundation) རོགས་ཚོགས་ནས་ཁད་ལས་དྭང་ཞབས་པ་ཚོར་མཚན་དོད་དང་། ཁང་དོད། ལས་ཤག་གྱི་
 མཐུན་རྤེན་རོགས་རམ་འོག་བོད་མྱིའྱི་ཁད་ལས་དྭང་བངས་ཞབས་ཞུ་ཚན་པ་ཆྤེད་འཛུགས་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དྤེ་
 རྤེས་ཕྱི་༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ པ་ནས་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ (USAID) ནས་རོགས་རམ་འོག་ལས་གཞྱི་མུ་མཐུད་
 ལག་བསྟར་ཞུས་ཡོད། ཚན་པ་གསར་འཛུགས་ཞུས་པ་ནས་བཟུང་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༢༡༌༌༢༢ བར་ཁད་ལས་དྭང་
 ཞབས་པ་ཁོན་གྲངས་ ༢༧༩ ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། རྩྱིས་ལོ་སོ་སོའ་ིནང་གོ་སྐབས་ལྤེན་མཁན་
 དྭང་ཞབས་པའྱི་གྲངས་འབརོ་གཤམ་གསལ་རྤེའུ་མྱིག་ལྟར་ཡྱིན། 

ཨང་། རྩྱིས་ལ།ོ ཕྱི་རྒྱལ་གནས་སདོ་དྭང་
ཞབས་པའྱི་གྲངས། 

རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་
དྭང་ཞབས་པའྱི་གྲངས། 

བསམོས། 

༡ ༢༠༡༢༌༌༡༣ ༥ ༣ ༨ 
༢ ༢༠༡༣༌༌༡༤ ༥ ༦ ༡༡ 
༣ ༢༠༡༤༌༌༡༥ ༦ ༡༥ ༢༡ 
༤ ༢༠༡༥༌༌༡༦ ༣ ༡༢ ༡༥ 
༥ ༢༠༡༦༌༌༡༧ ༧ ༡༥ ༢༢ 
༦ ༢༠༡༧༌༌༡༨ ༡༡ ༡༣ ༢༤ 
༧ ༢༠༡༨༌༌༡༩ ༡༡ ༣༦ ༤༧ 
༨ ༢༠༡༩༌༌༢༠ ༩ ༦༩ ༧༨ 
༩ ༢༠༢༠༌༌༢༡ ༠ ༣༥ ༣༥ 
༡༠ ༢༠༢༡༌༌༢༢ ༡ ༡༧ ༡༨ 
  ༥༨ ༢༢༡ ༢༧༩ 
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 བོད་མྱི་ཁད་ལས་དང་བངས་ཞབས་ཞུའྱི་ (Tibet Corps) ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་ས་གནས་ཁག་ནས་དྭང་
 ཞབས་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ ཙམ་ལས་ཆ་ཤས་ལྤེན་ཐུབ་མྤེད་པ་དང་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ས་གནས་ཁག་ནས་དྭང་
 ཞབས་པ་བརྒྱ་ ༨༠ ཆ་ཤས་ལྤེན་ཡོད་པར་ཚན་པའྱི་ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ལྟར་མ་གནས་ཁར་རོགས་རམ་མུ་
 མཐུད་མ་རགས་པའྱི་རྤེན་གྱིས་ཚན་པ་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ  ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ནས་མཚམས་འཇོག་མ་ཞུས་ཀ་མྤེད་
 ཆགས་ཡོད། འོན་ཀང་དང་བངས་ཀྱི་ང་ོབོར་ཞབས་ཞུ་གནང་འདདོ་ཡོད་མཁན་རྣམས་འབྤེལ་ཆགས་ལྷན་ཁང་སོ་
 སོས་མུ་མཐུད་བསྐ་ོཉར་བྤེད་ཆོག་པ་བཞྱིན་གཤམ་གསལ་ལས་ཁུངས་ཁག་ ༥ ནས་ཁད་ལས་དྭང་ཞབས་པ་
 གྲངས་ ༧ ལ་ཞབས་ཞུའྱི་ག་ོསྐབས་བསྐྲུན་མུས་སུ་ཡོད།  

ཨང། ལས་ཁུངས། དྭང་ཞབས་པའྱི་གྲངས། 
༡ བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང། ༣ 
༢ ཕྱི་དྱིལ་ཀམ་པཱུ་ཀྲར་སྤེ་ཚན། ༡ 
༣ ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས། ༡ 
༤ དཔལ་ལས་བུྤེད་ནུས་སྟབོས་གོང་སྤེལ་ཚན་པ། ༡ 
༥ དྷ་ས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། ༡ 
 བསམོས། ༧ 

 
དྱི་བ་ ༣། ཀ བོད་མྱི་སུད་ཚོང་བར་རོགས་སོར་ལས་གཞྱི། སུད་ཚོང་དང་དབར་ཚོང་གཉྤེར་མཁན་གྲངས་ ༢༤༡ ལ་ཟླ་
 དྲུག་རྱིང་སོར་ ༡༠༠,༠༠༠ བྤེད་པ་དང་ཡང་ཧྱིན་སོར་ ༡༥༠,༠༠༠ བྤེད་པ་བཅས་ཁག་གཉྱིས་ལ་སྤེད་མྤེད་འཚོ་
 རྤེན་རོགས་སོར་བུན་གཏོང་ཞུས་ཡོད་ཅྤེས་གསལ་འདུག་ན་བསྔགས་བརོད་དང་བསགས་ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་སྐོར་
 མཇུག་སོང་གྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་ལན་གསལ་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། ཞྤེས་གསལ་ཐད། 
ལན། རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༢༡ ནང་བོད་མྱི་སུད་ཚངོ་བ་དང་དབར་ཚངོ་གཉྤེར་མཁན་གྲངས་ ༢༤༡ ལ་ཁནོ་སོར་འབུམ་ 
 ༤༢༡ ཟླ་དྲུག་རྱིང་སྤེད་མྤེད་འཚ་ོརྤེན་རགོས་བུན་གཡར་ཞུས་པས་དངུལ་འབབ་ཆ་ཚང་ཕྱིར་སགོ་གྱིས་མཇུག་
 བསྱིལ་ཟྱིན་ཡདོ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ལོའ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་ཐགོ་བགྲ་ོགླྤེང་ཆ་ཤས་
ལྤེན་མཁན་ཚསོ་ཕག་རངོ་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བདྤེ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བདྤེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱི་ཡོངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོགས་འདྱི་
འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། རྩ་བའྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་སྙན་ཐའོ་ིནང་གསལ་བ་ནང་བཞྱིན། གོང་དུ་ད་
ལྟ་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། འདྱིའྱི་ལན་དུ་འདས་པའྱི་བཀའ་
ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་ཕྱི་ལོ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ལོར་སྐུ་ལས་བསོན་ཡོད་པ་དང་། བཀའ་ཡྱིག་ག་རྤེ་ཡྱིན་པ། བཀའ་ཡྱིག་
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ཨང་ག་རྤེ་ཡྱིན་པ། ཕྲུ་གུ་ག་ཚོད་ལ་ཟབ་སོང་སྤྲད་ཡོད་མྤེད། ཕྲུ་གུ་དྤེ་དང་དྤེས་ལས་ཀ་བྤེད་ཡོད་མྤེད། མང་ཆྤེ་བ་འདྱི་རྤེད་
འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ སྐབས་སུ་ཟབ་སོང་སྤྲདོ་སྟངས་དང་། གང་ལྟར་མདརོ་ན་གཉྱིས་མོས་ཆོད་གན་འཇོག་རྒྱུ་དང་ཚང་མ་
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ལ་ཡྱིན་པ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ནས་སོབ་སྟོན་པ་ལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཕུལ་འདུག་ཟྤེར་བ་དང་། ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༡༧ ལོའ་ིབཀའ་ཡྱིག་ཨང་ ༢༌༥ དྤེ་ཚ་ོཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྱི་བའྱི་ནང་ལ། ད་ལྟའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་
གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་ལན་གསལ་ཡོང་བ་ཞུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་
གནས་སྟངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས། བཀའ་ཤག་གངོ་མའྱི་ལས་བསམོས་ཁོན་ཡངོས་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས། སྱི་ཚགོས་ལ་ཕན་
རླབས་ཆྤེན་པ་ོཞྱིག་བསྒྲུབས་ཡོད་པ། དྤེའང་འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ། ང་རང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་ལ་
མ་སོང་ན་ཕ་མས་གསོ་སོང་བས་པ་ནང་བཞྱིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦།༢༠༡༧།༢༠༡༨ ནང་གསོ་སོང་བྤེད་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་
འདྱིར་བལྟས་ན་མཐོང་ཐུབ་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་ཟྤེར་དགོས་པ་
དྤེ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ཡར་ལངས་ཚར་ཙམ་ནས་གངས་ལངོས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ས་ོརྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་འུར་
ས་ཞྱིག་སོག་བསད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་གནས་སྟངས་རྒྱབ་ལོངས་ག་རྤེ་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་སྔ་ལས་དོན་གྲུབ་ཟྱིན་པ་དྤེར་
སྙྱིང་དནོ་མྤེད་པ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་དམ། ཡང་ན། ལས་གཞྱི་མཇུག་སངོ་བྤེད་འདོད་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་གྱི་
ཡོད་རྤེད་དམ། དྤེ་ཚ་ོའདྱིའྱི་ནང་དུ་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་མྱི་འདུག ད་ལྟ་འདྱིར་འདས་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་འད་པ་ོཞྱིག་སརོ་བསད་འདུག 
དྤེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་རོག་ཞྱིབ་བས་པར་ལན་ཁ་གསལ་ཆགས་ཐུབ་མྱི་འདུག དྤེ་ལ་གྲུབ་འབས་ཡོད་པ་ཞྱིག་འདོན་
དགསོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གཉྱིས་པ་དྤེར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཞུ་ས་ོཁག་ལ་ཁད་ལས་པའྱི་དགོས་མཁ་ོཇྱི་
ཆྤེར་འགྲོ་བཞྱིན་པར་འདྱིའྱི་ལོའ་ིནང་དང་བངས་ཞབས་ཞུའྱི་ག་ོསྐབས་ལྤེན་མཁན་མྱི་གྲངས་ ༣༥ བྱུང་ཡོད་པ། འདྱིའྱི་ནང་
དུ་རྒྱ་གར་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་རྤེད། བརྒྱ་ཆ་དང་བཅས་པ་ཁ་གསལ་པ་ོགསུངས་སོང་། འདྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་མཁྤེན་འདོད་
ཡོད་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། གནས་བབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མྱི་རབས་གཞནོ་པ་ཚོས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ལ་ོ ༢༥ 
ཙམ་དུས་ཚོད་བཏང་མ་ཐུབ་མཁན་ཡང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འད་སོང་ཙང་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་ས་ོསོའ་ིཤྤེས་ཡནོ་དང་འཚམ་པའྱི་ཐགོ་
ནས་ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཙམ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རུ་འགྲོ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕྲུ་གུ་གྲངས་ ༢༠༠ ལྷག་ཙམ་གྱིས་འཛུལ་
ཞུགས་བས་ཡོད་པ་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་མྱི་གྲངས་ ༥༡ ནས་ད་ཆ་གནང་བཞྱིན་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་རྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚ་ོདཔྱད་ཞྱིབ་ཀྱི་ནང་མཇུག་འཁོངས་ཡོད་མྤེད་འབྱི་དགོས་པའྱི་སྐོར་ལ། དྤེ་ཡང་བཀའ་ཤག་གསར་པ་ཡར་
ལངས་ཚར་ཙམ་ནས་སྱི་ཚགོས་དང་བངས་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་འདྱི་ས་ོརྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་བཀའ་མོལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་འགྲ་ོསདོ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལན་འདྤེབས་ལ་སྤེབ་དུས། རགོས་དངུལ་རག་མ་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཆགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་
དུས་མ་འངོས་པར་ང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་འགག་སྱིད་པ་རྤེད། གནས་སྟངས་འདྱི་ཡྱིན་ན་མང་ཚོགས་ནང་དུ་ག་ོབརྡ་
སྤྲད་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ། རོགས་ཚོགས་འགག་སོང་ན་རོགས་ཚོགས་གསར་པ་འཚོལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་འཚོལ་
དགོས་རྤེད་ཟྤེར་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ། མྱི་སོ་སོར་ནུས་པ་མྱི་འད་བ་དང་རྣམ་དཔྱོད་མྱི་འད་བ་ཡོད་རྤེད། གཅྱིག་གྱིས་བས་པ་
ནང་བཞྱིན་གཅྱིག་གྱིས་བྤེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ང་རང་ཚ་ོཚང་མ་གཅྱིག་གྱུར་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་བྤེད་མ་ཐུབ་པའྱི་
རྣམ་པ་མ་ཡྱིན་པར། དགོས་མཁ་ོམྤེད་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིས་སྱི་ཚོགས་ལ་
བརྡབ་གསྱིག་ཅྱིག་སྤྲོད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་རྱིང་ང་ལ་ཡྱིན་ན་ལན་གསལ་པ་ོརག་སོང་། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ 
ཟླ་ ༡༠ ནས་བཟུང་སྟྤེ་རོགས་དངུལ་རག་མ་སོང་། རོགས་དངུལ་མ་རག་ན་ལས་གཞྱི་འགྲོ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་
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ཆགས་སོད་ཀྱི་འདུག དྤེ་འད་སོང་ཙང་མ་འོངས་པ་ལ་ལན་དྤེ་འདའྱི་ཁ་གསལ་ཡོད་པ་བས་ན་འདྱི་ཡག་པ་ོཞྤེ་དག་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བོད་མྱི་སུད་ཚོང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྤེད། རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཕག་ལ་འཛིན་སོད་ཡོད་རྤེད། བོད་མྱི་སུད་ཚོང་བའྱི་རོགས་
དངུལ་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་ཁག་ལ་འགྲ་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། རྒྱུན་ལས་བསད་པའྱི་སྐབས་སུ་
ཕགོས་མཐའ་ཁག་ལ་སྱི་འཐུས་ཕྤེབས་མཁན་གྱི་ལས་བསམོས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དབར་ཚངོ་དགུན་ཚངོ་རྒྱག་མཁན་
ཚརོ་བུན་གཡར་དྤེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཞྤེ་དག་འདུག འདྱི་དགསོ་མཁ་ོཆྤེན་པ་ོའདུག་ཟྤེར་ནས་ཚང་མས་མགྲྱིན་དབངས་
གཅྱིག་གྱུར་ཐོག་ནས་སྤེབས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོ་སོ་ས་གནས་ཁག་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་
འདྱི་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ལ་བས་པ་ཡྱིན་ན་དབར་ཚོང་དང་སུད་ཚངོ་གཉྱིས་ཀ་གཉྤེར་མཁན་གྲངས་ ༢༤༡ ལ་ཟླ་བ་ ༦ 
རྱིང་ལ་སརོ་འབུམ་ ༡ བས་པ། སོར་ ༡༥༠,༠༠༠ གཡར་ཐུབ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་སོང་ཙང་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་
གོང་མའྱི་མཇུག་སོང་བྤེད་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ལམ་འད་པ་ོརྤེད་ཀྱི་འདུག་གམ། དྤེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་མང་ཚོགས་གཞྱིས་ཆགས་
ཁག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ཁོང་ཚསོ་འགྲྤེལ་བརོད་གནང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡང་བཀའ་ཤག་གངོ་མའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་
ནའང་རྤེད། གཞུང་གྱི་བུན་དངུལ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ། མ་ཟད་མང་ཚགོས་དང་
སྱིག་འཛུགས་དབར་འབྤེལ་ལམ་ཆྤེན་པོ་འགྲོ་ཐུབ་པ། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་འདྱིང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། 
དབར་ཚོང་དགུན་ཚངོ་འགྲ་ོམཁན་ཡྱིན་ནའང་། ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་མ་དངུལ་ཡོད་རྤེད། ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ཡོད་མ་རྤེད། དགོན་པ་
གྲྭ་ཚང་དང་འབྤེལ་ཡོད་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལག་པ་ནས་སོར་འབུམ་འགའ་ཤས་ཁྤེར་ནས་ཕྱིན་པ་ང་ཚོས་མཐོང་གསལ་རྤེད། དྤེ་འད་
སོང་ཙང་ལས་གཞྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཕུགས་རྒྱང་ཡོད་པ། འཕྲལ་ཕུགས་གཉྱིས་ཀ་ལ་གནས་ཐུབ་པ་དྤེ་དག སྔོན་མའྱི་ལས་གཞྱི་ལྟ་
བུའྱི་རྣམ་འགྱུར་ལ་བཞག་པ་མ་ཡྱིན་པར། བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་སྐབས་ལའང་མཇུག་སོང་འགྲ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་གཞྱིས་ཆགས་
ཁག་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡོང་ས་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དྤེ་དག་ཚོང་ལ་བརྤེན་དགོས་པའྱི་འཚ་ོསྤེ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རྤེད། 
བོད་ནང་ལྟ་བུ་ཞྱིང་འབོག་ནྱི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འད་སོང་ཙང་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་ལ་ཕུགས་རྒྱང་གཟྱིགས་པ་འདྱི། ད་
ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐགོ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་དམྱིགས་ཡུལ་ངྤེས་ཅན་ཞྱིག་འཛནི་པའྱི་ཐགོ་ནས། མ་འོངས་པར་རགོས་
ཚོགས་ལ་ལག་རོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། བང་མཛོད་ནས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དྤེ་རྦད་དྤེ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། 
སྔོན་མའྱི་རླབས་ཆྤེ་བའྱི་དགོངས་བཞྤེད་དྤེ་མཇུག་སོང་འགྲོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕན་རླབས་ཆྤེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ས་གནས་ས་
ཐགོ་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་མཐངོ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་ངས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་སྱི་ཡོངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། གནས་སྟངས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཉྤེ་ཆར་ཨ་རྱི་དནོ་གཅོད་ཡར་ལངས་ཚར་ཙམ་ལ། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྱི་གྤེ་ཞྱིག་བཏང་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་གནས་
སྟངས་དྤེ་དངསོ་ཡོད་རྤེད། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་མྱི་རྒན་པ་ཚསོ་ཟླ་བ་རྤེར་ཨ་སོར་ ༣ རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་དུས། ཕྱི་
རྒྱལ་ཁག་ནས་ཨ་སོར་ ༣༦ འབུལ་གྱི་ཡོད་རྤེད། རྒྱ་ནད་འདྱིའྱི་རྤེན་པས་ཕོགས་ཡོངས་སུ་ཡོང་ཁུངས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཡྱི་གྤེ་སྤེབས་པ་དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས། ཁྤེ་ཎ་ཌ་ལ་
དྤེ་ཚརོ་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ལ་ོགཅྱིག་ལ་ཨ་སརོ་ ༣༦ བས་པ་ཡྱིན་ན། ཁྤེ་ཎ་ཌའྱི་སོར་ ༡༢༠ ཙམ་འབབ་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པའྱི་
གནས་ཚུལ་དྤེའྱི་གནས་སྟངས་བརྒྱུད་རྱིམ་དྤེ་འགྲ་ོབཞྱིན་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་འཁོད་པའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་
པ་ཚོས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་ོསྣང་གནང་དགོས་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚ་ོརྒྱ་གར་ལ་སོད་མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ནས་འཕྲདོ་བསྟྤེན་དང་། ནང་སྱིད། ཤྤེས་ཡོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་རྤེད། རྣམ་
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པ་ཚ་ོནས་ཁབ་ཁོངས་མྱི་མང་ཚ་ོའཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ཕོགས་ག་པར་ཁྱིད་ནས་ཕྱིན་སོང་། མང་ཚོགས་ལ་དཀའ་ངལ་
འདུག་གམ་མྱི་འདུག་འདྱི་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་བསྐ་ོབའྱི་མྱི་དང་། བཙུགས་པའྱི་ཤྱིང་ཟྤེར་བ་ནང་བཞྱིན་རྣམ་པ་ཚོས་འགན་
འཁྤེར་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ཁྤེ་ཎ་ཌ་ལ་ཨ་སོར་ ༣༦ ལ་བསྒྱུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཨ་སོར་ ༡༢༠ ཟྤེར་ནས། ལ་ོ ༡ ལ་གནས་སྟངས་
འདྱི་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ལུང་འདྤེན་འདྱི་ག་རྤེ་བྤེད་འདུག་ཟྤེར་བ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ནང་ནས་ལོ་ན་ ༡༨ ནས་ ༨༤ བར་ཟླ་རྤེ་
ཨ་སོར་ ༣ རྤེ་དང་། ལ་ོ ༡ ལ་ཨ་སོར་ ༦༦ ཟྤེར་བ་བཞྱིན། གཞན་དག་ཡར་བསམོས་ནས་དྤེ་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་
ནང་གྱི་ཨ་སོར་ ༣ རྤེར་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཨྱིན་ལན་དྤེ་ཚོའྱི་གྲས་ལ་ཨ་སོར་ ༣ དྤེ་ལྤེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཁོ་ཚོའྱི་དཔྱ་
དངུལ་དྤེ་མར་ཆག་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡུ་རབོ་ལ་དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་ཆག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བྤེད་དུས་ང་ཚསོ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་
འཛནི་སོང་གྱིས་ལས་ཀ་བྤེད་དུས་འཕྲལ་ཕུགས་ཚང་མ་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་གསུང་གྱི་འདུག དྤེ་ཚ་ོཡང་ཨྱིན་ལན་དངུལ་གྱི་
འཛའ་དང་། ཁྤེ་ཎ་ཌ་ཡྱི་འཛའ་དྤེ་ཨ་སོར་ ༣ ལ་བསྒྱུར་ནས་དགོངས་པ་དྤེ་འད་བཞྤེས་ཡདོ་རྤེད་དམ། བཞྤེས་མྤེད་ན་ཁྤེ་ཎ་ཌ་
རང་པ་ལ་ཨ་སོར་ ༣ གྱི་འཛའ་སྒྱུར་བས་ནས་ཡར་ཨ་སོར་ ༡༢༠ ལྤེན་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ག་པར་ཐུག་པ་རྤེད། 
༼ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། སྐར་མ་ ༥ ཚང་སོང་།༽ ལགས་ས།ོ 

 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསམོས་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་
དྱི་བ་ཕྤེབས་པ་ནང་བཞྱིན། དྤེར་ང་ཚོའྱི་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད་གནང་བཞག་པ། 
དྤེ་ཚ་ོཚང་མའྱི་སང་ནས་གསལ་པ་ོབྱུང་སོང་། འདྱིའྱི་སང་ནས་བསར་དུ་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་
ག་རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ངསོ་ནས་དྱི་བ་ཕྤེབས་བཞག་པ་དྤེ་ནས་གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་
ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ངའྱི་ལྟ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཞྱིབས་ཚགས་པ་ོཞྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་
ནུས་པ་འདྱི་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀུར་འོས་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ (Bank 

Manager) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དྤེ་འད་ཡྱིན་ཞྤེས་པའྱི་ཁབ་བསགས་འགའ་ཤས་ཡོད་རྤེད། དྤེར་རྣམ་པ་ཚོར་
མཁྤེན་རྒྱ་ཡངས་པ་ོཡོད་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚ་ོལྟ་བུ་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་དངུལ་ཁང་དྤེ་ཚའོྱི་སྐོར་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཤྤེས་ཀྱི་མ་རྤེད། དྤེ་
འད་ཡྱིན་དུས་ཁག་པ་ོའད་ཞྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ད་ལན་ངས་འདྱི་དང་སགས། ང་རང་གྱི་རྤེ་བ་བརྒྱབ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་
རྒྱུར། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་གནས་སྟངས་དང་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས། དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་
ང་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་སྤེམས་འཚབ་ཏོག་ཙམ་བྤེད་སོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། རྱི་བོང་གནམ་རྡྱིབ་པའྱི་སྤེམས་ཁལ་བྤེད་སོད་
མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། སྔོན་མ་ནས་དྤེ་འད་བྤེད་སོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ལ་ོ ༡ གྱི་དངུལ་རྩྱིས་ཀྱི་འགྲ་ོསོང་དྤེ་
ག་ཚོད་ཡྱིན་མྱིན་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ང་རང་ཚོའྱི་བང་མཛོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་གང་འད་ཡྱིན་པ་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཀྱི་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་རང་སྔ་ད་ོསྐུ་ང་ོསྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། ང་རང་ཚོའྱི་སྤེ་ཚན་
ཟྤེར་དགོས་ནའང་རྤེད། ལྷན་ཁང་གལ་ཆྤེ་བ་འགའ་ཤས་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩས་བཙུགས་པ་དང། འགའ་ཤས་ཡྱིད་
ཆྤེས་དགྤེ་རྩ། འགའ་ཤས་སྱི་ཚོགས་བདྤེ་དོན་གྱི་ང་ོབོར་དྤེབ་སྤེལ་བས་བཞག་པ་འབའ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། འདྱི་ཚོའྱི་བརྒྱུད་
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ནས་དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་གང་ལ་གང་འཚམ་བྤེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། དྤེ་ཚོས་གཏོང་ཡོང་བའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་
བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ད་ནང་ཞོགས་པ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། ང་ཚོས་མ་འོངས་
པར་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པ་ོཞྤེ་དག་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་འབརོ་གནས་སྟངས་བརན་པ་ོབཟ་ོཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ། དྤེབ་
སྤེལ་དྤེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་སྤེམས་ཁལ་གཅྱིག་ག་རྤེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རྤེད་ཅྤེ་ན། སྱི་
ཡོངས་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིའྱི་རོགས་དངུལ་བང་རྒྱུའྱི་ (FCRA) ཡྱི་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་ཐོག་
ནས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་གྱི་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཚུན་ཆད་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རྤེད། བས་ཙང་ང་རང་གྱིས་གོ་
ཐསོ་བྱུང་བ་ལ། ད་ལྟའྱི་ཆར་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ཉྤེ་ཁརོ་ལ་ (FCRA) དྤེབ་སྤེལ་ཡོད་པའྱི་སྤེ་ཚན་གྲངས་ ༢༥ ལ་རགོ་ཞྱིབ་བྤེད་
ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། རྤེ་ཟུང་ཞྱིག་ཕྱིར་འཐྤེན་བས་ཚར་བའྱི་གནས་ཚུལ་ག་ོརྒྱུ་འདུག བས་ཙང་དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ང་རང་ཚ་ོསྱིག་
འཛུགས་རང་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དྤེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་ཡདོ་མྤེད་མྱི་ཤྤེས་ཏྤེ། ཡྱིན་ནའང་། མ་འོངས་པར་དྤེ་ཚ་ོའགག་
འགྲོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ནས་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་དྤེ་ཚ་ོམུ་མཐུད་ནས་འགྲོ་
རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ། ག་ཚོད་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ངས་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ཞུ་དགོས་མ་རྤེད། ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་རྤེད། 
བས་ཙང་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཞྱིག་རྤེད་བསད་ཡོད་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོདྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། གངས་
ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཟྤེར་བ་དྤེ། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་བཀའ་བནོ་ཁྱི་པ་མཁས་དབང་ཟམ་གདངོ་
རྱིན་པ་ོཆྤེ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་ནས། ལས་འཆར་འདྱིའྱི་འཆར་གཞྱི་དྤེ་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་གྱིས་གྲོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་
ལབ་མོང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་རྱིམ་པས་སྤེབས་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་རྒྱུན་རྱིང་པ་ོཞྱིག་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་སྤེབས་ཡོད་རྤེད། 
མྱིང་དྤེ་འད་མྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་སྤེབས་པ་རྤེད། གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེས་ཀྱི་མྱིང་ཞྱིག་རྤེད་མ་
གཏོགས། འཆར་གཞྱི་འདྱི་སྔོན་མ་ནས་སྤེབས་བསད་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། མ་འོངས་པའྱི་
འཆར་གཞྱི་ཁག་རྱིམ་པ་བས་ནས། ངས་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་གང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད། གོང་དུ་བཤད་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་། རྩ་བའྱི་ཕོགས་སོ་སོར་ནས་དཔལ་འབོར་ཡོད་མཁན་འདྱི་ཚོས་མ་འཛུགས་བས་བཞག་པའྱི་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆོག (Company) དྤེ་འད་ཞྱིག་བཟསོ་ནས། དངུལ་ཁང་ང་ོབ་ོཞྱིག་བས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་མ་རྩའྱི་བརྒྱ་
ཆ་ ༥༠ ལས་བརྒལ་བ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་འཛུགས་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་
ད་ལྟ་འཕྲད་སྱིད་པའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་ཚ་ོསྤེལ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུའང། མ་འོངས་པར་ཐབས་ལམ་འདྱི་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བ་ོ
གཏང་རྒྱུ་འདྱི་གནད་འགག་ཆྤེན་པ་ོཞྱིག་ལ། སྔོན་མ་འདྱི་ཚོས་གཟྱིགས་བསད་ཡོད་རྤེད་ལ། མ་འོངས་པར་གཅྱིག་བས་ན་
འདྱི་ག་ོསྐབས་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་གྱི་རྤེད་བསམས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་འཛམ་བུ་གླྱིང་འདྱིའྱི་ནང་དངུལ་ཁང་འདྱི་ཚོང་ལས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་གནད་འགག་ཆྤེན་པ་ོཞྱིག་དང་། སྤེ་ཚན་གལ་ཆྤེན་པ་ོཞྱིག་ལ་རྩྱི་བཞྱིན་ཡོད་རྤེད། སོང་ཙང་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་
འདྱིའྱི་སང་ལ་བསམ་བོ་གཏང་རྒྱུ་འདྱི་གནད་འགག་ཆྤེན་པ་ོརྤེད་མ་གཏོགས། ཕྱིའྱི་རོགས་རམ་གཅྱིག་པུའྱི་གནས་སྟངས་
ཐགོ་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ནང་རྤེན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བརྤེན་ནས་ཉྱི་མ་གཅྱིག་ལ་གང་འད་ཞྱིག་བྤེད་དགོས་མྤེད་ཧ་
མ་གོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་མ་སྱིད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ནུས་པ་ཡོད་པ་དང་། གོ་སྐབས་ཡོད་པ་འདྱིའྱི་དུས་
ཚདོ་ལ་འདྱིའྱི་སང་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པ་ོརྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ངས་སྙྱིང་བསྡུས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།     
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས། 



9 

སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བནོ་མཆོག་ལ་
བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་འདུག གཙོ་བོ་གོང་དུ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འདྱི་ནས་མར་གསལ་
བཤད་གནང་བའྱི་ནང་ནས། ས་ོསོས་ད་ོསྣང་བས་པའྱི་ལས་གཞྱི་དམྱིགས་བསལ་གལ་ཆྤེན་པ་ོགཅྱིག་བོད་མྱི་ཁད་ལས་དང་
བངས་ཞབས་ཞུའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཆགས་ཡོད། ལས་གཞྱི་འདྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ནས་མར་ས་ོབསོན་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་འདུག ལས་གཞྱི་
འདྱི་དངོས་གནས་རྒྱ་ཆྤེ་ས་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་སྤེལ་བའྱི་ང་ོབ་ོཞྱིག་ལ་སོ་སོས་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་དང་མྱི་རབས་གསར་པའྱི་དབར་འབྤེལ་ལམ་དམ་ཟབ་ཡངོ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་མྱི་རབས་གསར་པ་ཚའོྱི་སྤེམས་
ནང་བོད་དོན་དང་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བསད་རྒྱུའྱི་སྙྱིང་སྟོབས་འཕྤེལ་རྒྱུའྱི་སང་ལ་གལ་ཆྤེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ། དྤེ་ཡྱིན་
དུས་ལས་གཞྱི་འདྱི་རོགས་དངུལ་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོན་དགོས་པའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་
བཙན་བོལ་ནང་གྱི་བོད་པའྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པ་ོཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་
དུས་ང་ཚ་ོནང་ནས་འདྱིའྱི་སང་ལ་གཅྱིག་གནང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད་དམ། ངས་རྤེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི། ལས་གཞྱི་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་
གནས་ཐུབ་པར་དགོངས་པ་བཞྤེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ངས་ནན་ཏན་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གཉྱིས་པ་དྤེར་ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་སྐོར་ལ་ཕག་རོགས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་ཚར་སོང་། སོ་སོ་ཡྱིན་
ནའང་ལས་གཞྱི་འདྱི་རྒྱ་ཆྤེ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། འདྱིའྱི་སང་ལ་མ་འོངས་པར་ག་རྤེ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་མྱིན་སྐོར་ལ་ཁ་
གསལ་པ་ོདྤེ་ཙམ་བྱུང་མ་སོང་། འདྱིའྱི་སང་ལ་ཁ་གསལ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་སོ་སོའ་ིང་ོ
ཤྤེས་པ་ཁ་ཤས་མ་འཛུགས་གནང་མཁན་ནང་ལ་ཡདོ། ཁ་ོརང་ཚསོ་སྤེམས་འཚབ་གནང་གྱི་འདུག འདྱི་ལམ་འགྲ་ོརྒྱུགས་པ་
ལ་ཚང་མས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་གནང་རགོས་གསུང་གྱི་འདུག ས་ོས་ོཡྱིན་ནའང་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
མཐའ་དོན། བོད་མྱི་ཁད་ལས་དྭང་བངས་ཞབས་ཞུའྱི་ལས་གཞྱི་ནང་ལ་སོ་སོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་ཐུབ་པ་གང་ཡོད་ནའང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སྤེན་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཕལ་ཆྤེར་ད་ལྟ་གསུང་མཁན་བཀུར་འོས་རྣམ་པ་གསུམ་ཀའྱི་དགོངས་པ་གཅྱིག་པ་འད་པ་ོ
ཞྱིག་རྤེད་འདུག གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་རྱིང་གྲོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་
ནས་དྤེ་ཚའོྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བོན་གྱིས་གང་ཤྤེས་པ་དྤེ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུར་ཁད་པར་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་
དག་མཁྤེན་པའྱི་ཐགོ་ནས་གལ་སྱིད་དྤེར་མུ་མཐུད་ནས་འགྲ་ོདགོས་ཀྱི་རྤེད་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། མུ་མཐུད་ནས་འགྲ་ོརྒྱུའྱི་ཆྤེད་
དུ་ལམ་སྟོན་དྤེའང་གྲོས་ཚོགས་ནས་གནང་རོགས་གནོངས། དྤེའང་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་བསམས་བསད་ཡོད། དྤེ་མ་གནང་བ་
ཡྱིན་ན་འཛིན་སོང་གྱི་ངསོ་ནས་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མཐངོ་། གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་བྤེད་དགོས་ཀྱི་གསུང་དུས། 
དྤེ་གཉྱིས་འགལ་ཟླ་ཆགས་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གྲོས་ཚགོས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་དྤེ་འཛནི་སངོ་གྱི་མུ་མཐུད་ནས་འགན་ཁྤེར་ནས་
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བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གལ་ཏྤེ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ཡྱིན་ན། 
མུ་མཐུད་ནས་འགྲ་ོརྒྱུ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་འགྲྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུ་དྤེ་འཛནི་སོང་གྱི་ལས་འགན་རྤེད། ལྷག་པར་
དུ་གནས་སྟངས་གང་ཡྱིན་པ་དྤེར་བཅོས་མ་གང་ཡང་མྤེད་པར། ཚིག་གཅྱིག་ཡར་མར་བསྒྱུར་བ་མ་བཏང་བ་བས་ནས། 
གནས་སྟངས་གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གྲོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པ་ོརྤེད་ལ། དྤེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་འདྱིའྱི་
ནང་མ་འཛུགས་བྤེད་མཁན་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་ ༢༥ དྤེ་ལ་ཡང་། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དྱི་བ་གཅྱིག་འདྱི་ཕྤེབས་བཞྱིན་འདུག མ་
འངོས་པར་ག་རྤེ་བ་རྒྱུ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་འདྱིའྱི་ནང་འཁོད་མྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་རྤེད། ད་ལྟ་འདྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་དྱི་བ་ཡྱིན་
དུས། ལས་བསོམས་ཀྱི་དུས་མཚམས་བར་དུ་ལན་བརྒྱབ་པ་རྤེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་དུ་ལན་བརྒྱབ་པ་
རྤེད། དྤེའྱི་སང་ལ་དྱི་བ་སྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་ལན་རྒྱག་དགོས་བསམས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་
དུས་ཆ་ཤས་དྤེ་མ་བྱིས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་དྱི་བ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ཁ་སང་ནས་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བ་མ་
ཡྱིན་པ། ལྷན་ཁང་གྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་ཟྱིན་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་རྱིང་འདྱིའྱི་གནས་
སྟངས་དྤེའང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྔནོ་རྩྱིས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་དུས་ཚདོ་ཏགོ་ཙམ་ཉུང་བ་འགྲ་ོརྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
ད་ལྟ་འདྱི་ནས་བཀུར་འོས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་ནས་དགོངས་པ་ཡོད་བསད་པ་
ཞྱིག་རྤེད་འདུག ད་ལྟའྱི་ལན་འདྱི་ནང་ལའང་ཕུལ་ཡོད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ག་རྤེ་ཟྤེར་ཡོད་རྤེད་ཅྤེ་ན། (Small Bank) ཟྤེར་ཡོད་པ་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐ་སྙད་དྤེ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན། འདྱི་མ་རྤེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐ་སྙད་དྤེ་ (Small 

Finance Bank) ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་འཁོད་པ་ནང་བཞྱིན་བས་ནས། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་
ཚོས་འབྱི་དུས་ (Small Finance Bank) ཟྤེར་བའྱི་གནས་ཚད་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཚོང་དྤེ་ལ་མ་རྩ་ཁ་ོརང་ 
(Crore) ༢༠༠ དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སོར་འབུམ་ ༡༠༠༠ བྱིས་འདུག ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་ཡྱིན་ན་ 
(Crore) ༢༠༠ དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། (Crore) ༢༠༠ དྤེ་མ་རྩ་ཉུང་མཐར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་ཁད་ལས་པ་ 
(Dalberg Company) དྤེ་སྤེབས་ནས་ (Small Finance Bank) གྱི་ངོ་བོ་ལ། དངུལ་ཁང་ཆུང་ཆུང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་མ་
ཡྱིན་པ་བས། དྤེ་ལ་སྤེད་ཀ་ཡང་མང་པ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ཁྱིམས་མང་པ་ོཞྱིག་སྲུང་བརྩྱི་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མ་
ཡྱིན་པ་བས་ནས། དངུལ་ཁང་མ་ཡྱིན་པའྱི་དངུལ་བདག་ཉར་བ་རྒྱུ་དྤེ། (Non-Banking Financial Company) ཟྤེར་
བ་དྤེ་རྤེད། དྤེའྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་འབྱི་སྟངས་གཅྱིག་ནོར་མྤེད་འགྲ་ོབསམ་གྱི་འདུག ཁ་སང་ང་
ཚསོ་བཅོས་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་དྤེ་རྤེད། (NBFC) ཡྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་ཞྤེ་དག་འཁྤེར་དགོས་མ་རྤེད་ཟྤེར་
བ་དྤེ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀོད་འདུག ཡྱིན་ནའང་། དྤེ་དྤེ་འད་རང་མ་རྤེད། གང་ལྟར་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་
དྤེའྱི་ང་ོབ་ོདྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཚོང་ལས་ཀྱི་ང་ོབ་ོརྤེད། དངུལ་བུན་གཏོང་བས་ནས། དངུལ་ཁང་འད་པ་ོབས་ནས། བུ་ལོན་
གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་རྒྱ་གར་གྱི་ཚོང་ལས་ཀྱི་ (Company) ཞྱིག་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་དྤེབ་སྤེལ་བྤེད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དྤེབ་སྤེལ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཚེས་ ༡༢ ནང་། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་
ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། སྐབས་དྤེ་དུས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ཀྱི་མཚན་ཐོག་ནས་མ་ཤྤེད་ (Share) 

སོར་བཅུ་བཅུ་བས་ནས། སོར་ ༥༠,༠༠༠ མ་ཤྤེད་ཅྱིག མ་ཤྤེད་དྤེ་སྐུ་ང་ོདཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་མཚན་ཐོག་ནས་གནང་
ཡོད་པ་རྤེད། མ་རྩ་དྤེའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མ་དངུལ་ནས་བཅུག་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རྤེད། དྤེའྱི་སང་
ལ་ད་ལྟའྱི་འཆར་འགོད་འགན་འཛནི་ (Dr.) དཀནོ་མཆགོ་བརྩནོ་འགྲུས་ལགས། ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་འགན་འཁུར་མཁན་གཙ་ོ
བ་ོའད་པ་ོཞྱིག་བཀའ་ཤག་ནས་གནང་ཡོད་དུས། ཁོང་གྱི་མཚན་ཐོག་ནས་མ་ཤྤེད་སོར་བཅུ་བཅུ་བས་པ་སོར་ ༥༠༠༠ བས་
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ནས་། སོར་ ༥༠,༠༠༠ བས་ནས་སོར་འབུམ་ ༡ དང་། དྤེའྱི་སང་ལ་ད་ལྟ་ཚོང་ལས་དྤེ་འགོ་འཛུགས་མཁན་གཙ་ོབོ་གསུམ་
ནང་ནས་གཅྱིག་དྤེ། རྒྱ་གར་བ་ (Alok Prasad) ཞུ་མཁན་དྤེ་རྤེད། (Alok Prasad) ཁོང་སྔོན་མ་རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་
ཆྤེན་མོའ་ིནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མོང་མཁན་དང་། ཁྱིམས་སྱིག་འགྲོ་སྟངས་དང་། འགྲོ་ལུགས་དྤེ་ཚ་ོམཁྤེན་མཁན་ཞྱིག་གྱི་
གནས་བབ་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། ཁོང་ལ་མ་ཤྤེད་སྟོང་གཉྱིས་སོར་བཅུ་བཅུ་བས་ནས་ཁྱི་གཉྱིས། དངུལ་དྤེ་ག་ནས་བཅུག་ཡྱིན་
ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་ལའང་སྐད་ཆ་དྱིས་པ་ཡྱིན། འབྤེལ་ཡདོ་ལ་སྐད་ཆ་དྱིས་པ་ཡྱིན། ད་ོ
བདག་རང་གྱིས་བཅུག་ཡྱིན། ག་རྤེ་བས་ཡྱིན། དྤེ་ཚ་ོགནད་འགག་ཆྤེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཚོང་ལས་
ཤྱིག་ཡྱིན་ཙང་། མ་འོངས་པར་འདྱི་གཞུང་གྱི་ཡྱིན་ལབ་ས་ཡོད་མ་རྤེད། མ་འོངས་པར་ང་ཚ་ོཁྱིམས་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་
རྤེད། ག་པར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། རོག་གྲ་ག་རྤེ་ཐུག་པ་ཡྱིན་ནའང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡྱིན་ལབ་ས་འགྲོ་ཡྱི་མ་
རྤེད། དྤེ་ཚོང་ལས་རང་གྱི་ང་ོབོ་རྤེད། རྒྱ་གཞུང་གྱི་ལྟ་སྟངས་དྤེ་ག་རྤེ་ལྟ་ཡྱི་རྤེད་ཟྤེར་ན། འདྱི་ཚོང་ལས་ཤྱིག་རྤེད། འདྱི་ལྟ་ཡྱི་
རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་མ་འོངས་པར་གལ་སྱིད་ཚོང་གྱི་ཁྤེ་ཕན་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་འད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལ་དཔགས་པའྱི་ཁྤེ་
བཟང་སོ་བཤའ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དྤེའང་མ་ཤྤེད་བདག་པོ་ཚོ་ལ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་བོན་དང་འཆར་
འགོད་འགན་འཛནི་གཉྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་གྱི་མྱི་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་། མ་རྩ་དྤེ་ཡང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་
བླུགས་པ་རྤེད། དྤེ་ཚ་ོཤོག་བུ་དཀར་པོའ་ིསང་ལ་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་འད་བཞག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོར་ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པ་ོཞྱིག་ལྟ་
ཡྱི་མྤེད། ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚ་ོབཀའ་བནོ་གྱིས་འགན་བཞྤེས་གནང་ཡོད་དུས། དྤེ་ཚའོྱི་གྲས་དྤེ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ལྟ་
ཡྱི་མྤེད། གང་ལྟར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ལོར་སོར་འབུམ་ ༡ དང་ཁྱི་གཉྱིས་ཀྱི་མ་རྩ་བས་ནས། ཁངོ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་མཚན་ཐོག་
ལ་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དྤེ་ (Company) ཡྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་དྤེབ་སྤེལ་བས་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། 
འདྱི་ལ་ཆ་རྤེན་དང་པ་ོདྤེ་ག་རྤེ་ཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་ཅྤེ་ན། མ་རྩ་དྤེ་ཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། མ་རྩ་ཉུང་མཐར་ག་ཚོད་རྤེད་
ཟྤེར་ན། སོར་འབུམ ༢༠༠ རྤེད། (Crore) ༢ རྤེད། (Crore) ༢ དྤེ་ཚང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ངས་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཞུས་པ་ནང་
བཞྱིན་བས་ནས། མ་འཛུགས་དང་པ་ོགནང་མཁན་དྤེ་ ཉྱི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་། ཐའྤེ་ཝན་དོན་གཅོད། ཨྱིན་ལན་དོན་
གཅོད་གསུམ་ལ་བཀའ་གང་འད་གནང་ཡོད་མྤེད་དྤེ་བལྟ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། གང་ལྟར་དོན་གཅོད་གསུམ་དྤེའྱི་ནང་ནས་སོར་
འབུམ ༢༥༠ ཞྱིག་མ་རྩ་བཙུག་ནས། དྤེ་ནས་སོར་འབུམ་ ༢༠༠ ཡྱི་མ་རྩ་དྤེ་ཚང་བ་བས། དྤེའྱི་ཆ་རྤེན་དྤེ་ཚང་བ་དང་། རྒྱ་
གར་གྱི་དངུལ་ཁང་ཆྤེན་མ་ོལ་སྙན་ཞུ་ཡར་ཕུལ་བ་རྤེད། (NBFC) དྤེབ་སྤེལ་བ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནས། ལ་ོདྤེའྱི་ལ་ོ
མཇུག་ནང་ལ་ (NBFC) དྤེ་རག་པ་རྤེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཀྱི་ལོ་མཇུག་ལ་ (NBFC) ཆོག་མཆན་དྤེ་རག་ནས་མ་རྩ་ག་
ཚོད་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། སོར་འབུམ་ ༢༥༠ དྤེ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་སྤེ་ཁག་གསུམ་དྤེའྱི་སང་ལ་ མ་འཛུགས་གནང་མཁན་གྱི་སོར་
འབུམ་ ༡ དང་ཁྱི་གཉྱིས་དྤེ་རྤེད། དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ནས་འདྱིར་ལས་བསོམས་ནང་དུ་དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀོད་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་བས་ནས། དྤེའྱི་སྐབས་ཀྱི་འགན་འཁྤེར་མཁན་ (Dr.) དཀོན་མཆོག་
བརྩནོ་འགྲུས་དང་། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་འཕར་གྱི་ལས་གནས་ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་སྐལ་རྡོར་དབུ་
དཀར་ཚང་ལགས། ཁ་ོརང་གཉྱིས་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ལ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་དང་ཡུ་རོབ་གཉྱིས་ཀ་བསོམས་པ་ཡྱིན་ན། ཟླ་
བ་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་མ་རྩ་ (Capitalization) བསྡུ་རུབ་ཆྤེད་དུ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྤེར་ཕྤེབས་ནས་ཚུར་ཕྤེབས་དུས་གང་
ལྟར་མྱི་ཚང་ ༢༥ ཡྱིས་རྒྱ་གར་སོར་འབུམ་ ༥༡༠ ཡས་མས་ཤྱིག གང་ལྟར་མྱི་ཚང་ ༢༥ ཡྱིས་མ་རྩ་བཅུག་བཞག་པ་དྤེ་
འདྱི་རྤེད། གལ་ཏྤེ་སོར་འབུམ་ ༥༡༠ དང་། སོར་འབུམ་ ༢༥༠ བསམོས་པ་ཡྱིན་ན། སོར་འབུམ་ ༧༦༠ ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་རྤེད། མ་རྩ་ང་ོམ་དྤེ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ནས་ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨། ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩། ༢༠༡༩༌༌༌༢༠༢༠ ལོར། ད་གྱིན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
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འགྲྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི་དྤེ་ལ་ཕན་པའྱི་ཆྤེད་དུ་ཧྱིན་
སོར་ (Crore) ༢༥། སོར་འབུམ་ ༢༥༠༠ དྤེ་འད་ཞྱིག་མཐུན་འགྱུར་གནང་རྒྱུ་བས་ནས། ལོ་རྤེ་རྤེར་ཆ་ཤས་ (Crore) 
༧།༨ བས་ནས་ (Crore) ༢༥ སྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་སྤེབ་སྟངས་དྤེ་ཡང་། དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། གཏོང་
ས་དྤེ་སུ་ལ་བཏང་བ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ནང་ལ་བཏང་བ་རྤེད། གང་ལགས་ཞྤེ་ན། 
དངུལ་དྤེ་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱིས་སྤྲད་ཡོད་རྤེད། སྤྲོད་སའྱི་བརྒྱུད་དྤེ་བོད་ཀྱི་ཐྤེབས་རྩ་རྤེད། བོད་ཀྱི་ཐྤེབས་རྩའྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚ་ོ
ལ་ཚུར་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དངོས་གནས་བས་ན་འདྱི་དངུལ་ཁང་གྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་ཙང་། དངུལ་ཁང་ནང་ལ་འགྲ་ོཐུབ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་། དྤེ་འགྲོ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། འགྲོ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཨ་རྱིའྱི་
གཞུང་གྱི་མ་ཤྤེད་བདག་པ་ོབས་ན་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་ཐྤེབས་རྩས་མ་ཤྤེད་ཀྱི་བདག་པ་ོབས་ན་
ཆོག་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཆོག་གྱི་མྤེད་པར་སོང་ཙང་། མ་ཤྤེད་ཉོས་ནས་ཚོང་གྱི་བདག་པོ་ཆགས་རྒྱུ་དྤེ་ (Crore) ༢༥ ཡྱི་
དངུལ་དྤེས་བྱུང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའྱི་དྤེབ་སྤེལ་བས་བཞག་
པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་དངུལ་དྤེ་བཏང་བ་རྤེད། དངུལ་དྤེ་སྤེབ་ཀྱིན་སྤེབ་ཀྱིན་ཁྱིམས་དང་མཐུན་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་
རྱིམ་པས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནང་ལ་མར་འཇུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འཇུག་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་བཅུག་མ་ཐུབ་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ [Social Purpose Vehicle ( SPV)] ཞྤེས་པ་དྤེ། (Company) སྱིག་འཛུགས་གསུམ་
པ་ཞྱིག་ཕྤེས་ནས། གསུམ་པ་དྤེ་ (Dr.) དཀོན་མཆོག་བརྩོན་འགྲུས་དང་། རྒྱ་གར་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་ཐོག་ལ་དྤེབ་སྤེལ་བས་པ་
ཡོ ད ་རྤེ ད །  དྤེ ་ལ ་ [Central Tibetan Administration Development Fund (CTADF) ] ཡྱི ན ་ན ། 
(Foundation) གང་ལྟར་དྤེ་འད་ཞྱིག་བཙུགས་ནས། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩ་ལ་
དངུལ་ཡོད་པ་དྤེ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཕར་བཅུག་ནས། དྤེ་ནས་ཚུར་དངུལ་ཁང་ནང་འཇུག་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་དྤེ་འད་བཞྤེས་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་ཁྱིམས་མཐུན་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་འད་བས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་པ་ཞྱིག་
གྱིས་ (FCRA) སྐོར་གསུངས་སོང་། དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་ཆགས་ནས། གང་ལྟར་དངུལ་ཁང་ལ་དྤེབ་སྤེལ་ཞྱིག་བས་
ཚར་དུས། མ་རྩ་གང་ཡོད་པ་དྤེའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ དྤེ་ལོ་དྤེ་ག་རང་ནང་ལ་བུ་ལོན་བཏང་ཚར་བ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་
དྤེའང་ཁྱིམས་གཅྱིག་རྤེད། འདྱི་ལས་ས་པ་ོཡོད་མ་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། (NBFC) དྤེ་ (RBI) ལ་དྤེབ་སྤེལ་བས་ཚར་
པའྱི་རྤེས་ལ། རྒྱ་གར་གྱི་དངུལ་ཁང་ཆྤེན་མ་ོལ་དྤེབ་སྤེལ་བས་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ། རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆྤེན་མ་ོལ་དུས་ཐགོ་ཏུ་
ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ཚོ་བཏང་ཚར་བ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཉྱི་མ་གཅྱིག་ཕྱི་དགས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཉྤེས་པ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་
རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་ང་ཚའོྱི་གངས་ལངོས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་མྱིང་སང་ལ་སོར་ ༩༠,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་དང་། 
སོར་ ༡༨,༠༠༠ གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་ཉྤེས་པ་ཕོག་ཚར་རྤེད། དུ་ཚདོ་ཏག་ཏག་སྤྲོད་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འགོ་
ནས་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་པུ་ཚད་ཀྱི་མ་རྤེད། དངུལ་ཁང་ཆྤེན་མ་ོལ་དྤེབ་སྤེལ་བས་ཚར་དུས། ཡང་སྱིག་འཛུགས་ཁག་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོད་རྤེད། སྱིག་འཛུགས་ཁག་ ༦།༧ ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་འགོ་ལའང་དྤེབ་སྤེལ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ངལ་རྩོལ་དང་དྤེ་
འདའྱི་སང་ནས། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཚང་མ་ལ་དྤེབ་སྤེལ་བས་ནས། དྤེ་ཚ་ོལའང་དུས་ཐོག་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཕར་བཏང་ཚར་བ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏགོས། དངུལ་ཁང་ཆྤེན་མོའ་ིཆ་རྤེན་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་བཏང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཉྤེས་པ་ཕོགས་ཀྱི་
ཡོད་རྤེད། དྤེའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ཚོང་གྱི་བུ་ལོན་དང་པ་ོདྤེ་སྤེ་ར་ལྡུན་ཡོད་པའྱི་མྱི་ཚང་གྲངས་ཀ་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་འཁོད་ཡདོ་པ་ནང་བཞྱིན་བས་ནས། དྤེ་ཚ་ོལ་སརོ་འབུམ་ ༢ ས་ོསོར་གཡར་ནས་ཡངོ་བསད་པ་རྤེད། གང་ལྟར་ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༡༧།༢༠༡༨།༢༠༡༩ ནས་འག་ོའད་ཞྱིག་བཙུགས་ནས་ཡོང་བསད་པ་རྤེད། དྤེ་ལའང་གནད་དནོ་གཅྱིག་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་
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ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་ངས་གནད་དནོ་གསལ་པ་ོབས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་བ་ཡྱིན་ན། མ་རྩ་དྤེ་ཁོན་བསོམས་
པའྱི་སོར་འབུམ་ ༧༥༠།༧༦༠ ཙམ་ཞྱིག་རྤེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འདྱི་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་
ཁང་ལ་བསྒྱུར་མ་ཚར་བར་དུ། འདྱི་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཆགས་ཐུབ་ཐབས་ཡོད་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ (Crore) ༢༥ ཡོད་པ་དྤེའྱི་སང་ལ་འདས་པའྱི་ལོ་བཞྱི་ལྔ་ནང་ལ་སོར་ (Crore) ༥ ༼འབུམ་ 
༥༠༠༽ མྱིན་ཙམ་ཞྱིག་ང་ཚ་ོལ་སྤེད་ཀ་རག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བྤེད་དུས་ (Crore) ༣༠ མྱིན་ཙམ་ཞྱིག་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐྤེབས་རྩ་འྱི་ནང་ལ་ལྷག་བསད་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩ་ནས་
གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་ས་ོཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་ཁྱིམས་ཀྱི་འགྲ་ོསྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ས་ོཐུབ་པ་
མྱི་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ནས་བྱུང་མྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩།༡༠ ནང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ 
(FCRA) ཕྱི་དངུལ་ལྤེན་ཆོག་པའྱི་ཁྱིམས་དྤེ་བསྒྱུར་བ་བཏང་ནས། (FCRA) འོག་དྤེབ་སྤེལ་བས་བཞག་པའྱི་སྱིག་
འཛུགས་གཉྱིས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་གཉྱིས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕར་ཚུར་དངུལ་སྤྲོད་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་ཟྤེར་
ནས། དྤེ་བཀག་འདམོས་ཤུགས་ཆྤེན་པ་ོཞྱིག་བས་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚ་ོགཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། དྤེ་སྔ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་སྱིག་འཛུགས་
གཅྱིག་དྤེབ་སྤེལ་བས་ནས། དངུལ་གང་ས་ནས་བངས། ལས་གཞྱི་མང་པ་ོསྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་འགག་དགོས་ཐུག་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡདོ་པ་རྤེད། ཉྤེ་བའྱི་ཆར་རྣམ་པ་ཚསོ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་གཟྱིགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། 
འདས་པའྱི་ཟླ་བ་གཅྱིག་གམ་གཅྱིག་དང་ཕྤེད་ཀ་ཙམ་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཐོན་པ་ལ། ཕལ་ཆྤེར་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ 
(FCRA) དྤེབ་སྤེལ་བས་བཞག་པ། བསར་དུ་ཞུ་དགོས་མཁན་དྤེ་འད་དུས་ཐོག་ལ་མ་ཞུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་
གྲངས་ ༣༥༠༠ ཙམ་ཞྱིག་མྤེད་པ་བཟོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཐོན་པ་རྤེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་
གྱིས་འདྱིའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཤྤེས་མ་སོང་གསུངས་པ་དྤེ། ད་ལྟ་བར་དུ་དྷ་
རམ་ས་ལར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས། ཁ་སང་སྔོན་མ་ (TAWS) དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤེ་ཚན་དྤེའྱི་
ནང་ལ་བསར་དུ་ (Renew) བྤེད་དགོས་པ་གཅྱིག་ལྷག་བསད་ཡོད་མ་གཏོགས། གཞན་ (FCRA) དཀའ་ངལ་འཕྲད་
བཞག་པ་མྤེད། གང་རྤེད་ཅྤེ་ན། (FCRA) སྱིག་གཞྱི་དང་། དྤེབ་སྤེལ་བས་བཞག་པའྱི་ཚོགས་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་ཚ་ོལ་ལྷན་
ཁང་སོ་སོས་དོ་སྣང་ཞྤེ་དག་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཁ་སང་བར་ལམ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་རྤེད། 
(FCRA) དྤེའྱི་སྐརོ་ལ་ང་ཚརོ་གསང་གནས་དྤེ་འད་འབརོ་བྱུང་། དྤེ་ཚ་ོགསང་བའྱི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་མ་རྤེད། ལྷ་ོཕགོས་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་ལ་དགོན་སྤེ་ཁག་དང་དྤེ་འད་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གསང་བའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ (FCRA) དང་འབྤེལ་
བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་མར་བཀོད་ཁབ་ཅྱིག་གཏང་གྱི་ཡོད། 
སྔོན་མ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་བཅུ་གསུམ་ནས་བས་ནས་དགོན་སྤེ་ཁག་ཚང་མ་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། ད་
ལྟ་ཡྱིན་ནའང། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་གཞྱིར་བཟུང་བས་ནས་དངུལ་དྤེ་ཚ་ོབདག་ཉར་བ་རྒྱུ་དྤེ་ཚ་ོཏག་ཏག་ཡོང་གྱི་ཡོད་
མྤེད་ཏག་ཏག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་དངུལ་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་
ཆགས་ཡོད་རྤེད།  
སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའྱི་ནང་ལ་ (Crore) ༣༠ མྱིན་ཙམ་ཞྱིག ད་ལ་ོལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་སྤེད་ཀ་ཡར་བསམོས་པ་ཡྱིན་ན་ 
(Crore) ༣༠ ཙམ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་འགྲ་ོཡྱི་རྤེད། དྤེ་དང་གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་རང་ལ་ཡདོ་བསད་
པ་དྤེ་སོར་འབུམ་ ༧༥༠ དང་འབུམ་ ༧༦༠ བར་ལ་རྤེད། ཚད་གཞྱི་ཏག་ཏག་དྤེ་ཤོག་བུའྱི་ནང་ལ་ཡོད། སོར་འབུམ་ 
༧༥༠།༧༦༠ དྤེ་ལ་དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་ཡོད་རྤེད། ལས་བྤེད་ཚ་ོབསྐ་ོསྟངས། འདྱིའྱི་ཐགོ་
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ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལའང་དྱི་བ་འདུག ལས་བྤེད་བསྐོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་བསད་ཡོད་རྤེད། 
གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཐོག་མ་དྤེ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོསྐབས་སྔོན་མ་དང་དྤེའྱི་སྔོན་ལ་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ལ་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་བཙུགས་པ་དྤེ་འཛིན་སོང་གྱི་ཆ་ཤས་གང་
གྱི་འོག་ལ་ཚུད་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ། འཛིན་སོང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཡན་ལག་ཅྱིག་ཡོད་རྤེད། ཟུར་འཛར་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད། སྐུ་ང་ོབགྲྤེས་
པ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་དངོས་གནས་བས་ན་སྤེ་ཚན་འདྱི་འད་ཞྱིག་གསར་པ་འཛུགས་དུས། སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ལ་ག་ོབསྡུར་ཞྱིག་ཞུ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། སྤེ་ཚན་འདྱི་འད་ཞྱིག་མཁུ་བསྡུ་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་། གོ་བསྡུར་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་མྱི་འདུག སྐབས་དྤེ་དུས་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚགོས་ནས་འཛནི་སོང་ལ་སྟངས་འཛིན་གནང་ཐུབ་མྱི་འདུག འཛནི་སོང་ནས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ག་ོབསྡུར་ཞུས་མྱི་འདུག དྤེ་
མ་ཞུས་པ་ལ་བརྤེན་ནས་ན་ནྱིང་། ད་གཞྤེ་ནྱིང་ཟྤེར་དགོས་རྤེད་པཱ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ བར་དུ། ན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་ 
༣ པ་ལ་གཞྱི་ནས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་ལ་ཕུལ་ནས། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་འཛིན་སོང་གྱི་སོམ་གཞྱི་འོག་ལ་ཚུད་ཙམ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད་རྤེད། དཀའ་ངལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ག་པར་ཐུག་གྱི་ཡོད་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཐོག་མར་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་དྤེ་ཚོང་ལས་
རང་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་གནང་བ་རྤེད་དྤེ། དངོས་སུ་ལག་ལྤེན་བསྟར་དུ་འགྲ་ོདུས། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དངུལ་ཁང་
གྱི་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་ཚོ་གཅྱིག་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ལས་བྤེད་དྤེ་ཚོས་ང་ཚོའྱི་ལས་བྤེད་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་
གཅྱིག་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། ཡང་དྤེའྱི་ནང་ལ་མཐུན་དང་མ་མཐུན་པའྱི་གནས་སྟངས། ཕོགས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་དང་ཐོབ་
ཐང་གྱི་འགྲ་ོསྟངས། ཁང་པ་ཡན་ཆད་སྤྲད་རྒྱུ་དང་། ལས་བྤེད་གསར་འཇུག་བ་རྒྱུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བཅས་ཆ་ཚང་གཅྱིག་བཀའ་
ཤག་གྱིས་ཟུར་དུ་བཟསོ་གནང་ཡདོ་པ་རྤེད། དྤེ་ཟུར་དུ་བཟ་ོདུས་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁབ་ཁངོས་ལ་ཆགས་ཀྱི་ཡདོ་མ་
རྤེད། གཞུང་ཞབས་ཀྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནང་ལ་ཆོད་གན་བསྐོས་
བཞག་པའྱི་ལས་བྤེད་ཀྱི་གནས་བབ་དྤེ་ཚོའྱི་སང་ལ་བསྐོས་བཞག་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ལས་བྤེད་དྤེ་ཚོར་གླ་ཆ་སྤྲད་རྒྱུ། དྤེ་
བཞྱིན་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚིག་ཐོའ་ིནང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། 
(Ram Mohan Rao) ཟྤེར་མཁན་ཞྱིག་ (CEO) གླས་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ཐོག་མ་ཡར་འཛུལ་དུས་ (Company) 
གསར་པ་བཙུགས་ཚར་ཙམ་ཡྱིན་ཙང་། ཡོང་འབབ་ཞྤེ་དག་མྤེད་དུས་སོར་ ༡ ཡྱིན་ན་སོར་ ༡༠ གང་རུང་ཞྱིག་ལ་ལས་ཀ་
བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་ཡོད་རྤེད། རྤེས་སུ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚིག་ཐོའ་ིནང་ལ་ཁ་ོརང་ལ་སོར་འབུམ་ ༡༌༢༥ གླ་ཆ་
འབུལ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕུལ་བ་དྤེའང་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་རྩྱིས་འགོ་ནས་འབུལ་གྱི་ཡོད་མ་
རྤེད། དྤེ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩ་ནས་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ལས་བྤེད་གྲངས་ 
༧ དང་། (CEO) ལ་གླ་ཆ། (Company Secretary) ལ་གླ་ཆ། ད་ལྟ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ 
(Alok Prasad) ཁ་ོརང་ཚོགས་འདུ་རྤེ་རྤེར་ཕྤེབས་དུས་ཕག་ཚོད་ ༡ འགོར་གྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། ཉྱི་མ་རྤེ་རྤེར་འགོར་གྱི་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཚགོས་འདུ་རྤེར་སོར་ ༣༠,༠༠༠ འབུལ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལ་ོ ༡ ལ་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་
ཐྤེངས་ ༤ འཚོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ལ་ོལྟར་སོར་འབུམ་ ༡༌༢ ཁ་ོརང་ལ་འགྲ་ོསོང་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
ཕག་ལས་ག་ཚདོ་གནང་དང་མ་གནང་གྱི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མ་རྤེད། (Company) གཅྱིག་ལ་དྤེབ་སྤེལ་བས་ཚར་དུས། དྤེའྱི་
ཆ་རྤེན་ཆ་ཚང་སྒྲུབ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས། འགྲ་ོསོང་དྤེ་ཙམ་ཞྱིག་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སང་ལ་ (Dalberg Company) 

དྤེ་ (USAID) ཁོ་རང་ཚོས་བདམས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་བཅུག་པ་རྤེད། ཁོང་ཚོས་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༡༦༠ འགྲོ་སོང་
བཏང་ཡདོ་པ་རྤེད། སོར་འབུམ་ ༡༦༠ འགྲ་ོསོང་བཏང་ནས་དྤེབ་གཅྱིག་བཏནོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེབ་དྤེ་ཆ་ཚང་བཀླགས་པ་ཡྱིན། 



15 

དྤེབ་དྤེ་འག་ོནས་མཇུག་བར་དུ་བཀླགས་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་སང་ལ་དྤེབ་གཞན་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད། དྤེབ་གཞན་དག་མང་ཆྤེ་བ་རྒྱ་གར་
དངུལ་ཁང་ཆྤེན་མོར་དྤེབ་སྤེལ་བས་པ་དང་འབྤེལ་ནས། སྱིག་འཛུགས་གཞན་པར་དྤེབ་སྤེལ་བས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ཚོའྱི་ཡུལ་
ཁྱིམས། དྤེ་ཚ་ོཆ་ཚང་ཞྱིག་ད་ལྟ་ཕ་གྱི་ནས་བཀོག་ནས་ཚུར་སར་རྒྱུ་བཟ་ོའད་ཞྱིག་རྤེད། ངས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་
བརས་སོད་ནས། དྤེ་ཚ་ོཁྤེད་རང་ཚསོ་རུབ་རུབ་བཟསོ་ནས་དྤེབ་པར་སྐྲུན་བས་པ་ཡྱིན་གྱི་རྤེད་ཟྤེར་དུས། ད་ག་རང་རྤེད་ཟྤེར་
གྱི་འདུག དྤེ་ (Dalberg) གྱིས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་དྤེ་འད་གང་ཡང་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ (Dalberg) གྱིས་སོར་འབུམ་ 
༡༦༠ བཏང་ནས་དྤེབ་གཅྱིག་བཏོན་ཡོད་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་ཚད་ཟྱིན་པ་དྤེ་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་
ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་སྡུག་ཤོས་ལའང་ཁྤེ་བཟང་བཟོ་ཡྱི་རྤེད་ཟྤེར་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོ་ལ་ 
(Small Finance Bank) ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུ། གང་ལྟར་ཁོང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་ག་རྤེ་བསྱིགས་པ་ཡྱིན་ནའང་། གཙ་ོབོ་ང་ཚོས་
འདྱི་ནས་ཕར་ཞུས་ནས་འཇུག་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏགོས། ཁ་ོརང་ཚསོ་འདདོ་པ་གང་ཡདོ་པའྱི་འཆར་གཞྱི་ང་རང་ཚ་ོབོད་པའྱི་
སྱི་ཚོགས་ལ་བཟ་ོཤྤེས་ཀྱི་མ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་བས་ནས་ (Dalberg) གྱིས་སོར་འབུམ་ ༡༦༠ གངས་ལོངས་
དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་དནོ་དག་ལ་འགྲ་ོསོང་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བུ་ལོན་གཡར་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ཚར་
ཙམ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་ས་ོས་ོལ་སྐབས་དྤེ་དུས་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་ག་རྤེ་རྤེད་འདུག་ཅྤེ་ན། ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ཚང་མ་བུ་ལོན་གཏོང་མཁན་ལ་གཞག་རྒྱུ་རྤེད་འདུག དྤེར་བརྤེན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚ་ོལའང་ཟབ་སོང་སྤྲད་
ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་ལ་བུ་ལོན་མར་བཏང་ཡར་ལྤེན་བ་རྒྱུའྱི་འགན་དྤེ་ཚོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་བ་རྒྱུ་བས་ནས། 
འདྱིའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡ སྤྲད་ནས། དྤེའྱི་ས་གནས་ཀྱི་འགྲ་ོསོང་ལ་ཕན་ཐགོས་པའྱི་དགངོས་པ་དྤེ་འད་བཞྤེས་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ས་
གནས་འག་ོའཛིན་གྱིས་ལས་ཀ་དྤེ་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། གཞུང་དང་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་
པ། ད་ལྟ་འདྱི་ཚོང་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་བྤེད་དུས། གཞུང་འབྤེལ་ཡྱིན་པ་དང་། གཞུང་འབྤེལ་མྱིན་པ་ཟྤེར་དུས། དཀའ་ངལ་
འཕྲད་ས་ཚང་མ་དྤེ་གཞུང་དང་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ངོ་བོ་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་འཕྲད་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།  དངུལ་དྤེ་ཚུར་
འཇུག་ཐུབ་མྱིན་གྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་འཕྲད་བསད་ཡོད་རྤེད། བུ་ལོན་གཏང་རྒྱུ་གཞྱི་ནས་འག་ོབཙུགས་ཚར་ཙམ་རྤེད་དྤེ། ཡང་
བུ་ལོན་གཏང་རྒྱུའྱི་འཕྲུལ་ཆས་ (App) ཤྱིག་བཟོ་རྒྱུ་ཡོད་རྤེད། [Management Information System (MIS)] 
ཟྤེར་བ་ཞྱིག དྤེ་བཟསོ་བར་སོར་འབུམ་ ༥༠།༦༠ ཞྱིག་འགྲ་ོསོང་བཏང་ཚར་བ་རྤེད། ད་ལྟ་ལག་པ་ལ་རག་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་ཚ་ོཚང་
མ་ཡར་བསོམས་ཡོང་དུས། གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱིས་རོགས་པ་བས་པ་དྤེ་ད་ལྟ་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ལྷག་བསད་ཡོད་རྤེད། ད་ལོར་སྔོན་རྩྱིས་ནང་ལ་ཡང་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩ་རང་གྱི་
དངུལ་ཁང་ནང་ལ་ཡོད་དུས། དྤེ་ག་རང་ལ་འཇོག་གྱི་ཡོད། ད་ལོར་འདྱི་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་ད་ག་རང་ལ་འཇོག་གྱི་ཡོད། 
ཡྱིན་ནའང་། སོར་འབུམ་ ༧༥༠།༧༦༠ ཞྱིག་གྱི་མ་རྩ་ལ། ད་ལྟ་བར་དུ་སོར་འབུམ་ ༤༨༩ འགྲ་ོསོང་བཏང་ཚར་བ་རྤེད། སོར་
འབུམ་ ༧༥༠།༧༦༠ གསོས་པར་སོར་འབུམ་ ༤༨༩ འགྲ་ོསོང་བཏང་ཚར་བ་རྤེད། སོར་འབུམ་ ༤༨༩ དྤེ་ཚ་ོཚང་མ་སོར་
འབུམ་ ༧༥༠།༧༦༠ མ་རྩ་ནས་མར་འཐྤེན་པ་ཡྱིན་ན། སོར་འབུམ་ ༢༦༠།༢༧༠ ཞྱིག་མ་གཏགོས་དངུལ་ཁང་ལ་ལྷག་ཡོད་
མ་རྤེད། ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་ཚངོ་པ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཚོང་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ས་ོས་ོལ་མ་རྩ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་
དྤེ་ནས་གཏངོ་དགོས་རྤེད། དངུལ་ཁང་ཡྱིན་ནའང་། དངུལ་ཁང་དྤེ་ལ་འགྲ་ོསོང་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་ཁང་དྤེའྱི་ཆྤེད་
དུ་འགྲ་ོསོང་ག་རྤེ་ཕྱིན་པ་དྤེ། དངུལ་ཁང་དྤེ་ནས་གཏོང་དགོས་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་མ་བཏང་བར་སོར་འབུམ་ ༤༨༩ ཞྱིག་དྤེ་
འད་བས་ནས་ཕྱིན་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་ནས་ད་དུང་འདྱི་བསར་དུ་འགྲ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་
སང་སྐད་ཆ་གཅྱིག་ག་རྤེ་ལྷག་བསད་ཡདོ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེའྱི་ཆྤེད་དུ་ཨ་སོར་འབུམ་ ༤ བསྤེབ་རྒྱུ་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་
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སྔོན་ང་ལྡྱི་ལྱིར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་རོགས་ཚོགས་ས་གནས་སུ་ཡོད་པ་ལས་བྤེད་གསུམ་མཇལ་བ་ཡྱིན། ཁོང་
ཚོས་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གསུངས་ཀྱི་འདུག ག་རྤེ་བྤེད་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་ད་ལྟ་བསམ་བོ་ག་རྤེ་
གཏོང་གྱི་ཡོད་ཟྤེར་ན། དང་པ།ོ བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ་སྤེབས་ནས་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ཤཤྱིག་ཚུགས་ནས། མྱིའྱི་
སྐད་ཆ་གཅྱིག་པུ་མ་ཉན་པར། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ག་ོབསྡུར་ག་རྤེ་བས་འདུག ཆ་ཚང་ཚིག་རྤེ་རྤེ་བཀླགས་པ་
ཡྱིན། དྤེའྱི་གནས་སྟངས་རྒྱུས་ལནོ་བས། མྱིའྱི་སྐད་ཆ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་བས་ནས། འབྤེལ་ཡདོ་ལྷན་ཁང་ལ་སྐད་ཆ་འདྱི་
དགོས་པ་དྤེ་ཚོར་དྱིས་པ་རྤེད། དྤེར་ངས་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་འགྱུར་བ་གཏོང་ཆོག་པ་གྱིས། གཅྱིག་དྤེ་ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ལ་ཡོད་པའྱི་དངུལ་དྤེ་ག་རྤེ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་བ། དྤེའྱི་གནས་བབ་དྤེ་ད་ལྟ་བུ་ལོན་ག་ཚདོ་ག་ཚོད་བཏང་ཡོད་མྤེད། 
དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ད་ལྟ་ལན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཕུལ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། དྤེ་ལ་གནད་འགག་གཅྱིག་ཡོད་རྤེད། གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་
མཁྤེན་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པ་ོརྤེད། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཟྤེར་ནས་
ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་སྔོན་མའྱི་འགྲྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོའང་འགྲྱིག་འདུག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། མ་འགྲྱིག་པ་དྤེ་ཚོ་ཡང་གྲོས་
ཚགོས་ལ་དངོས་ཡོད་ཞུས་ནས། མ་འངོས་པ་ལ་ང་ཚོས་ལམ་ཁ་ཐུག་ཅྱིག་ལ་འགྲ་ོཐུབ་པའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་ཞུ་དགོས་
རྤེད། དྤེར་བརྤེན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དགོངས་ཚུལ་གསུང་ཡོང་དུས་ཚོར་བ་དྤེ་ཧ་གོ་ཡྱི་འདུག་སྟྤེ། ཡྱིན་ནའང་། 
དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་དྤེ་མ་མཁྤེན་པ་ཡྱིན་ན། རྤེས་མ་ང་ཚསོ་ཐག་གཅོད་བ་བར་ཏན་ཏན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རྤེད་སྙམ།  
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ (Crore) ༢༥ དྤེ་དང་། (Crore) ༢༥ དྤེའྱི་སང་སྤེད་ཀ་རག་པ་དྤེ་ཚོ། ད་ལྟ་བུ་
ལོན་བཏང་བའྱི་ནང་ལ་གཏོང་བཞྱིན་པ་རྤེད། སུད་ཚོང་ལ་བུ་ལོན་གཏང་རྒྱུ་དང་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་གཏོང་བཞྱིན་པ་རྤེད། ཚོང་ཙག་
ཙིག་དང་ར་དྤེལ་ཟྤེར་བ་ཚང་མ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་སྤེད་ཀ་ཆུང་བ་རྤེད། རྣམ་པ་ཚོས་སྙན་ཐའོ་ིནང་ལ་གཟྱིགས་ཡོད་རྤེད། 
མང་ཤོས་བརྒྱ་ཆ་ ༦ རྤེད། དྤེའྱི་འོག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༤ རྤེད། དཔྤེར་ན། ང་ཚོས་གཡར་སྟངས་དྤེ་གང་འད་གཡར་གྱི་ཡོད་རྤེད། 
གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་བསམ་ཚུལ་གཞན་པ་དྤེ་འད་བྱུང་སོང་། བུ་ལོན་གཡར་སྟངས་སྐོར་ལ་ད་ལྟ་བསམ་ཚུལ་དྤེ་འད་བྱུང་
སོང་སྟྤེ། ཡྱིན་ནའང་། དྤེ་ལ་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེབ་སྤེལ་བས་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་དྤེས་ (By Laws) 

ནང་ལ་ག་རྤེ་འཁོད་བསད་ཡོད་རྤེད། ཆོག་གྱི་རྤེད་དམ། ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ད་ལྟ་དྷ་རམ་ས་ལར་དྤེབ་སྤེལ་བས་
བཞག་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་གྱིས་མ་དངུལ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ། ཚོང་ལས་ནང་མ་རྩ་བཙུགས་མ་ཆོག་པ་ཞྱིག་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་དུས་བཀག་སྤེད་བཅསོ་ནང་ལ་བཞག་ན་མ་གཏགོས། བརན་པ་ོབས་ནས་བཞག་ན་མ་གཏོགས་ཚོང་ལས་ནང་
མ་རྩ་བཙུགས་ནས་ཕྱིས་སུ་མ་རྩ་བརྡྱིབས་ན་དཔྤེ་བསགས་རྤེད་པཱ། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེ་འདའྱི་འགྲ་ོསྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རྤེད། ད་
ལྟ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་སྤྲད་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ང་ཚོས་ཡར་ (Crore) ༢༥།༣༠ 
དངུལ་ཁང་ལ་བཅུག་བཞག་པ་དྤེ་གཏའ་མ་བཟ་ོའད་ཞྱིག་བས་ནས། ང་ཚོར་ཚུར་དངུལ་ཁང་ནས་རག་པ་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༌༥ 
རག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་གཏའ་མ་བཟོ་འད་བས་ནས་དངུལ་ཁང་ནས་མར་གཡར་གྱི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་སུད་ཚོང་བ་ལ་
གཡར་པ་དྤེ་འདྱི་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་ ༦།༦༌༥ གང་རུང་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་
གཅྱིག་པུ་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་། བརྒྱ་ཆ་ ༡ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་། འདྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དྤེ་གོང་གུད་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་མ་བལྟས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་བ་ཡྱིན་ན། 
(Crore) ༣༠ དྤེའྱི་སྤེད་ཀ་ཞྱིག་ཡོང་སོད་ཀྱི་ཡོད་དུས། རྩྱིས་ནང་གོང་མཐོང་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་ཀ་བྤེད་
སྟངས་དྤེ་ཚངོ་ལས་མ་རྤེད། ཚངོ་ལས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རྤེད། ས་ོསོའ་ིསྤེད་ཀ་ཕར་དངུལ་ཁང་ལ་སྤྲད་པ་དང་མྱི་མང་ལ་མར་
གཡར་རྒྱུ་གཉྱིས་དབར་བར་ཁད་ཡོད་རྤེད་པཱ། དྤེ་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གངོ་འཁུར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
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གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་བུ་ལོན་གཡར་བ་དྤེ་ཚ་ོམང་ཆྤེ་བ་གཅྱིག ཡོང་འབབ་མང་བ་ཐནོ་པའྱི་ཆྤེད་དུ་
བརྒྱ་ཆ་ ༡༠།༡༢ སྤེད་ཀ་རག་པ་དྤེ་ཚ་ོམང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་གཡར་གྱི་ཡོད་རྤེད། 
དྤེར་བརྤེན་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་རྩྱིས་གཅྱིག་པུར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཁྤེ་བཟང་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་
ཡོད་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡང་མཁྤེན་ན་བསམས་སོང་། ད་ལྟ་གང་འད་
ཞྱིག་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དང་། གང་འད་ཞྱིག་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡདོ་མྤེད་དྤེ་ཚ་ོགཅྱིག་མཁྤེན་པ་ཡྱིན་ན་བསམས་སངོ་།  
བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ་སྤེབས་ནས་ཆ་ཚང་གཅྱིག་བལྟས་ནས། དང་པ་ོགལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ག་རྤེ་བརྩྱིས་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཕྱི་
གསལ་ནང་གསལ་བ་རྒྱུ་དྤེ་བརྩྱིས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཆྤེད་དུ་མ་ཤྤེད་བདག་པ་ོ ༢༥ དྤེ་ཚོའྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་བསྐོང་རོགས་ཟྤེར་
ནས། ང་ཚོས་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ཚོགས་འདུ་བསྐོངས་པ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་མ་རྩ་བསྡུ་མཁན་མྱི་གྲངས་ ༦ མ་གཏོགས་
ཕྤེབས་མ་སོང་། ཁོང་ཚོས་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་བས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིར་གནས་སྟངས་གང་ཡོད་པ་དྤེ་ཚ་ོཚང་མ་ལ་འགྲྤེལ་
བཤད་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་སྱིད་སོང་དང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བནོ་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། འབྤེལ་ཡོད་ལས་
བྤེད་ལའང་ཏོག་ཙམ་བསམ་ཚུལ་མྱི་འད་བ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡང་ཆ་ཚང་ཞུ་བཅུག་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཚ་ོརྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་རྒྱུའྱི་
འདོད་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ (Record) བས་ནས་བཞག་ཡོད། ཡྱིག་ཚང་ནང་
ལ་ཡདོ་ཡདོ་པ་ཡྱིན། ང་ཚའོྱི་དབར་སྐད་ཆ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བྱུང་འདུག བཀའ་ཤག་གྱིས་ག་རྤེ་བཤད་འདུག ཚགོས་མྱི་ཚསོ་ག་རྤེ་
གསུངས་འདུག དྤེ་འད་སོང་ཙང་ཚང་མ་མཁྤེན་པ་ཞྱིག་མ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འངོས་པར་གནས་སྟངས་སྡུག་ཅག་ཅྱིག་ལ་
སྤེབས་ཚར་དུས། ང་ཚོར་དྤེ་དུས་བཤད་མ་སོང་ཟྤེར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མྤེད་པ་བཟོ་དགོས་འདུག་ཟྤེར་ནས། འདྱི་
བཟསོ་པ་རྤེད། ཐྤེངས་དང་པ་ོདྤེ་ཚོགས་བའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་ཡོངས་ནས་གྲོས་བསྡུར་བས་པ་རྤེད། མྱི་གྲངས་ ༦ མ་གཏོགས་
སྤེབས་མྤེད་དུས། ཡང་བསར་གཅྱིག་ཚོགས་ན་ཟྤེར་ནས། ཡང་བསར་གཅྱིག་ཚོགས་པ་རྤེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་
ནས་དྤེ་དུས་མྱི་གྲངས་ ༡༠ འདུག་གསུངས་པ་རྤེད། ང་ད་རྒྱ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཡདོ་རྤེད། ང་ཚསོ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་
དུས་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ནང་ནས་མ་རྩ་མར་འཐྤེན་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་མཁན་གཅྱིག་བྱུང་སོང་། གང་ལྟར་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་དུ་མྱི་ཚང་མ་
འཛམོས་རོགས་བྤེད་ཀྱི་མྱི་འདུག ཚགོས་འདུའྱི་ནང་ཡོང་རགོས་བྤེད་ཀྱི་མྱི་འདུག མ་རྩ་བཅུག་ཡོད་པ་རྤེད། ས་ོསོའ་ིདངུལ་
རྤེད། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོའྱི་དགོངས་ཚུལ་དཔྤེ་ཡག་པ་ོའདུག ཁ་ོརང་ཚོས་དགོངས་ཚུལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེ་ན། འདྱིར་
དངུལ་ཕྲན་བུ་ལྷག་བསད་པ་དྤེ་ཚ་ོབོད་པ་མ་རྩ་མྤེད་མཁན་དྤེ་ཚོར་ཕན་ཐོགས་ན་བསམས་ནས་ང་ཚོས་ཡར་བཅུག་པ་ཡྱིན། 
ཁྤེ་བཟང་ཡོང་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོབཏང་མྤེད་གསུངས་ཀྱི་འདུག འདྱི་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་དཔྤེ་ཡག་པ་ོརྤེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་
འདྱི་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཚོང་ལས་ཀྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། འདྱི་ཐབས་
ལམ་གཞན་པ་ནས་བ་རྒྱུ་ཡོད་རྤེད། དཔྤེར་ན། གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་མ་འངོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་
ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་དངུལ་འཇོག་མཁན་ཚོས་མ་རྩ་མྤེད་མཁན་ཚ་ོལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུའྱི་རགོས་པ་བས་པ་ཡྱིན་
པ་ཡྱིན་ན། དྤེར་ང་ཚོས་ཐབས་ཤྤེས་གཞན་པ་འཚོལ་ཆོག་གྱི་རྤེད། འདྱི་ཚངོ་ལས་ཀྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་འཚལོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་མ་རྤེད། གཅྱིག་འདྱི་རྤེད།  
རྤེས་སུ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དུས་ཚོད་བཀག་ནས་ཚོགས་འདུ་ལ་ཕྤེབས་མཁན་ཡྱིན་ནའང་འད། མ་ཕྤེབས་མཁན་
ཡྱིན་ནའང་འད། ཚང་མར་ཡྱིག་འབྤེལ་ཞྱིག་བོས་ཤོགཤ ཁྤེད་ཚོའྱི་མ་འོངས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་ཞུ་དུས། དྤེའྱི་
ནང་ནས་མ་རྩ་བཅུག་མཁན་གྲངས་ ༡༥ ཡྱིས། མ་རྩ་སོར་འབུམ་ ༢༠༠ ༼Crore ༢༽ ཁོང་ཚསོ་མར་ཕྱིར་འཐྤེན་བྤེད་ཀྱི་
ཡྱིན་གསུངས་སོང་། དྤེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་འོག་ནས། ད་ག་ཚོད་ལྷག་གྱི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ 
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(Crore) ༢༌༥ དྤེ་མར་འཐྤེན་པ་ཡྱིན་ན། (Crore) ༤༌༥ འདྱི་ནས་མར་ཕྱིན་རྤེད། (Crore) ༧༌༥ ནས་ (Crore) ༣ མ་
གཏོགས་ལྷག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། Crore ༣ གྱི་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་སྐོར་བ་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད། ད་ལྟ་གླ་ཆ་ག་ཚོད་སྤྲདོ་དགསོ་
ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཁང་གླ་རྩྱི་ཡྱི་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡང་རྩྱི་ཡྱི་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་
ནང་ལ་བསད་ཡོད་རྤེད། ཡང་མྱིན་ན་གལ་སྱིད་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དཔལ་
འབརོ་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་མདུན་ལ་གཡང་ཞྱིག་མ་གཏགོས་མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གལ་སྱིད་གྲསོ་ཚོགས་
ཀྱི་ངསོ་ནས། གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། དངུལ་འབོར་ཆྤེན་པ་ོརྤེད། ངས་དྤེ་དུས་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་ཟྤེར་ན། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ 
(Crore) ༣ ཡོད་པ་དྤེ། གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་ཕར་བྤེད་དགོས་ན། ངས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ནས་
བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ན་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་གཅྱིག་པུས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་གདའ། དྤེ་ཡང་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་
ཞྱིག་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་མ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། གཞུག་མ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
དྤེབ་སྤེལ་བས་བཞག་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ (FCRA) གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རྤེད་གདའ། དངུལ་ཨ་རྱིའྱི་ (USAID) 

དང་ (PRM) ཡོང་བསད་པ་ཚང་མ་ (SARD) བརྒྱུད་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ད་ོཕོག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་རྤེས་
མ་སྱིག་འཛུགས་གཞན་ཞྱིག་བྤེད་སོད་གཏོང་དགོས་ཐུག་གྱི་ཡོད་རྤེད། དཀའ་ངལ་དྤེ་འད་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ 
[Special Purpose Vehicle (SPV)] ཟྤེར་བ་དྤེ་འད་པ་ོབས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལ་འགྲྤེལ་བཤད་ག་རྤེ་རྒྱག་གྱི་འདུག་ཟྤེར་
ན། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩ་ནས་འདྱིའྱི་དྤེབ་སྤེལ་བས་པའྱི་ནང་བཅུག་ནས། དྤེ་ནས་
ཚུར་མ་རྩ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཁྱིམས་མཐུན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་གཅྱིག་གྱིས་
བརྒྱབ་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང། ད་དུང་ང་ཚོས་ (Accountant) དང་ (Auditor) གཉྱིས་ཙམ་ལ་སྐད་ཆ་དྱིས་པ་ཡྱིན། འདྱི་
ཁྱིམས་མཐུན་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་གསུང་གྱི་འདུག གལ་སྱིད་འདྱི་ཁྱིམས་མཐུན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་དབང་
དུ་བཏང་བ ་ཡྱིན ་ནའང་། (CTADF) ཟྤེར་བ ་དྤེ་ད ་ལྟ ་ཁྤེ་མྤེད ་ཚོགས ་པའྱི་སང་ལ ་དྤེབ ་སྤེལ ་བས ་ཡོད ་པ ་རྤེད། 
(Nonprofit) མྱིང་སང་ལ་དྤེབ་སྤེལ་བས་ཡདོ་རྤེད། དྤེ་ལ་ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། དྤེའྱི་དནོ་
ཚན་ ༢༥ ཟྤེར་དུས། ཡོང་འབབ་ཀྱི་ཁལ་རྒྱག་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། (Article 25) ཟྤེར་བ་
དྤེ་རྤེད། གལ་སྱིད་འདྱི་འད་ཞྱིག་ལ་བྤེད་སོད་བཏང་ནས་འགྲྱིག་གྱི་ཡོད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ཁྤེ་མྤེད་ཚོགས་
པའྱི་ང་ོབོ་དྤེ་བརླག་འགྲ་ོཡྱི་རྤེད། མ་འོངས་པར་དྤེ་ལ་ཁྤེ་ཕན་ག་རྤེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། གཞན་པ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱིས་
རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཁལ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། ཁལ་ནས་མཐར་ས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཚང་མ་ང་
ཚོས་ཤྤེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པ་ོརྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་མ་འོངས་པར་ག་རྤེ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་གནས་
སྟངས་དྤེ་བསྤེབ་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཞུས་ཡོད། བཀའ་ཤག་གྱིས་སོ་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་
ནས་ངས་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་ཞུས་པ་དྤེ་འད་ཕལ་ཆྤེར་མྤེད་བསམས་སོང་། གང་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ང་ཚསོ་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་བཞྱིན་
པ་རྤེད། ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས་སོ་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡྱིན་པ་ཤཤྤེས་ཀྱི་མ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་གཡང་མ་
གཏོགས་མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག ང་མཁས་པ་ཞྤེ་དག་ཅྱིག་གང་ཡང་མ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་། ངས་སོབ་སོང་དྤེ་དཔལ་འབོར་རྱིག་
པའྱི་སང་ལ་བས་པ་རྤེད། (Economics) སངས་ནས་སྤེབས་པ་རྤེད། ངས་ཚོང་ལས་ཆུང་ཙག་དྤེ་འད་བྤེད་མོང་། དྤེ་ཡྱིན་
དུས་དྤེ་ཚ་ོཚང་མ་ལ་ལྟ་དུས་མ་འོངས་པར་དྤེ་ཁུངས་འཁོལ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཞྤེ་དག་ཅྱིག་རྤེད་འདུག མ་ཤྤེད་བདག་པ་ོཚ་ོལའང་
ལབ་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་མཚམས་འད་ཞྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཁྤེད་རང་ཚོའྱི་མ་རྩ་དྤེ་ང་ཚོས་སོག་ཐུབ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོང་ས་
རྤེད། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཡང་དགོངས་པ་དྤེ་འད་འདུག ད་ལྟ་འདྱི་འགོ་བཙུགས་ཚར་ཙམ་རྤེད། ལོ་གསུམ་བཞྱི་གཏོགས་
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ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ན་ཟྤེར་ནས། མུ་མཐུད་ནས་དཀའ་ལས་རྒྱག་ཆོག་གྱི་རྤེད་དྤེ། 
ཡྱིན་ནའང་། ལ་ོ ༣།༤ རྤེས་ལ་ཁྤེད་རང་ཚ་ོལ་སོག་རྒྱུ་དྤེའང་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་དུས་ཁ་བརྡུང་བཏང་མ་ཡོང་ཨ་ཟྤེར་ནས་
གསལ་པ་ོགསལ་རང་ (Video) ནང་ལ་ལབ་ཡདོ། ས་ོསོའ་ིགཡང་དྤེ་མཐངོ་གྱི་ཡོད་དུས། ད་དུང་མྱི་གཞན་པ་དྤེ་ཚ་ོགཡང་
ལ་མཆོང་དུ་ཤོག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ངས་ལབ་ཐུབ་ས་མ་རྤེད། དགོངས་འགལ་མྤེད་པ་གྱིས། རྤེ་བ་རྒྱག་ས་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་
ཏན་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ས་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་། ངས་དྤེར་རྤེ་བ་རྒྱག་ས་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་འད་
པ་ོདྤེ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རྤེད། མ་འངོས་པར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་མྱིན་ན་ཁ་ོརང་སྤེར་རང་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས། 
(Company) རང་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མ་རྩ་ག་ཚོད་འཇུག་གྱི་ཡོད་ན་དྤེ་བཅུག་ནས། སྟངས་
འཛིན་བ་རྒྱུ་དང་ཆ་ཚང་གཅྱིག་སྤེར་གྱི་ (CEO) དང་ཚང་མ་བཀོད་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་གནས་སྟངས་གཅྱིག་རྤེད་སྙམ། 
ཡྱིན་ནའང་། ད་དུང་སྤེར་གྱི་བཟོས་པ་ཡྱིན་ནའང་། གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནང་དུ་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་མ་རྩ་ཡོད་པ་དྤེ་ཕར་འཇུག་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ལྟ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚོའྱི་
བསམ་བ་ོལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ (SARD) ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ (Crore) ༣༠ དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་མ་རྩ་མྤེད་མཁན་
དྤེ་ཚ་ོལ་རོགས་པ་བྤེད་དགོས་པ་དྤེ། ཁུངས་སོ་སོར་རོགས་པ་ག་ཚོད་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག དུས་ཡུན་ག་ཚོད་རྱིང་ལ་བྤེད་
དགོས་ཀྱི་འདུག མ་རྩ་མང་ལོད་ག་ཚོད་གཡར་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་གྲས་དྤེ་ཞུ་མཁན་དང་སྤྲོད་མཁན་སོ་སོའ་ིགནས་
སྟངས་ལ་གཞྱིགས་ཏྤེ་ཡོང་བསད་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད། སྐབས་དུས་སོ་སོ། ལོ་དུས་ས་ོསོའ་ིནང་ལ་ཡོང་བསད་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་མུ་
མཐུད་ནས་འགྲོ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་བྤེད་སྟངས་དྤེ་ག་རང་མུ་མཐུད་བྤེད་
དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། དྤེ་ལ་ཕྲན་བུ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། ད་ལྟ་བྤེད་བཞྱིན་པ་དྤེ་ག་རང་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་
དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ག་རྤེ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ང་ཚོས་དངུལ་མང་པ་ོདྤེ་ཙམ་ཞྱིག་དུས་ཡུན་རྱིང་པ་ོའདྱི་འད་ཞྱིག་དངུལ་
ཁང་ནང་ལ་བཅུག་བཞག་དུས། ཡང་རྤེས་ལ་དྱི་བ་ཡངོ་གྱི་རྤེད། ཁྤེད་རང་ཚའོྱི་དངུལ་དྤེ་འད་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བྤེད་སདོ་གཅྱིག་
རང་མྱི་འདུག ག་རྤེ་བས་ནས་འདྱི་བཞག་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས། དྤེར་བརྤེན་ཁ་སང་ངས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། རགོས་དངུལ་ཡངོ་
བསད་པ་དྤེ། ད་ལྟ་འདྱི་ (Revolving Fund) སྐོར་བསོད་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི་ཟྤེར་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། གང་ལྟར་
རོགས་དངུལ་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་ཡྱིན་ན། འདྱིར་དྤེབ་སྤེལ་བྤེད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་མང་པོ་ཡོད་རྤེད། རྣམ་པ་ཚང་མས་
མཁྤེན་གྱི་རྤེད། ཁྤེ་མྤེད་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆ་ ༨༥ བྤེད་སོད་གཏངོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བྤེད་སོད་མ་བཏང་
བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཚ་ོཟུར་འཇུག་བས་ནས་ལོ་ ༥ ནང་ལ་བྤེད་སོད་མ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ཁལ་འཕོག་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་
བཤད་མྱི་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ནས་ནན་ཏན་བས་ནས་མངགས་བཞག་ཡོད། དྤེ་ཚ་ོལོ་ ༥ རྤེར་མཚམས་མ་
བརྒལ་པ་བས་ནས་འགྲ་ོདགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པ་ོཞྤེ་དག་རྤེད་ཅྤེས་མངགས་བཞག་ཡོད། དྤེ་བརྒལ་བ་ཡྱིན་ན་གཞུག་མར་
བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ཁལ་འཕོག་ཡོང་དུས། ཡང་ཁལ་ཕོག་སོང་ཟྤེར་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་རྤེད། 
བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་དུས་བཀའ་ཤག་གྱིས་མ་འཇོན་པ་དང་། འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཆོག་གྱི་རྤེད། དྤེ་
འདའྱི་གནས་སྟངས་མ་ཡོང་བར་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་དྤེ་འད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནངའང། རྩྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ་ི
ནང་ལ་ན་ནྱིང་གཞྤེ་ནྱིང་ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ དང་། ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ སྙན་ཐ་ོདྤེ། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་
ཕུལ་མྱི་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠༢༠ ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་དྱི་བ་མང་པ་ོཞྤེ་དག་ཅྱིག ད་ལྟ་
གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་སྤེབ་སོད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཚ་ོལ་ང་ཚོས་ལན་རྒྱག་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས། དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་འགྲོ་
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དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། ཡང་ན། དྤེ་འདའྱི་ཐག་གཅོད་མ་གནང་གོང་ལ་ངས་རྤེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་
ན། གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་གནང་ན། མྱི་ ༣ གྱི་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མྱི་ ༥ ཡྱི་འཐུས་མྱི་
ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཡྱིག་ཆ་དང་། གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་གཅྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་། ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་མ་འོངས་པར་དྤེ་
འད་ཞྱིག་བས་ན་ཡག་ས་རྤེད་ཟྤེར་ནས་བཀའ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོའཛིན་སོང་གྱི་ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་། བ་ོསོབས་
དང་ལྡན་པའྱི་ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོང་ས་རྤེད། མཚམས་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་མཚམས་བཞག མུ་མཐུད་ནས་འགྲ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ན་
མུ་མཐུད་ནས་འགྲ་ོརྒྱུ། མུ་མཐུད་ནས་འགྲ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ན་འགྲ་ོསྟངས་གང་འད་ཞྱིག་བས་ནས་འགྲ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་མྤེད། དྤེ་ཚ་ོཆ་
ཚང་ཐོག་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས། སྙན་ཐ་ོཞྱིག་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་གཞྱིྤེར་བཟུང་བས་ནས་འཛིན་སོང་
བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་ཀ་བ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོཡོད། ཡང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་དྤེ་ང་ཚསོ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ཁྤེད་
རང་ཚསོ་ཐག་གཅོད་ཤོག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་རྤེད་འདུག གནས་སྟངས་དྤེ་ལ་དཔགས་པའྱི་ང་ཚསོ་
གོམ་པ་ཞྱིག་མ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ས་ོབརྒྱབ་ཟྤེར་བ་ཡྱིན་ན། ལམ་སང་ས་ོརྒྱག་ཆགོ་ཆགོ་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། 
ད་ལྟ་བུ་ལནོ་སྤྲད་བཞག་ཡོད་རྤེད། བུ་ལནོ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ཚ་ོསོར་འབུམ་ ༥༠ དྤེ་འད་རྤེད། དྤེ་ཚ་ོལ་ོ ༣།༤ ནང་ལ་ཚུར་ལགོ་རྒྱུ་
རྤེད། དྤེ་མ་ལོག་བར་དུ་ས་ོརྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། མ་རྩ་སར་དགོས་ཡདོ་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་ཚ་ོལའང་དངུལ་སྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་
མ་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། (Share) ཚུར་བངས་ནས་དངུལ་ཕར་སྤྲོད་དགོས་རྤེད་པཱ། དངུལ་དྤེ་སྤྲད་པ་ལ་དཔལ་འབོར་
ལས་ཁུངས་ལ་དངུལ་དགོས་རྤེད། བས་ཙང་འཆར་ལོའ་ིནང་མ་རྩ་བསྡུ་རུབ་བ་རྒྱུ་དྤེ། ཐོག་མའྱི་འཆར་གཞྱི་ལ་ང་ཚོས་ 
(Crore) ༡༠ ཞྱིག་བཞག་ཡོད། སོར་འབུམ་ ༡༠༠༠ ཞྱིག་བཞག་ཡོད་དྤེ། དྤེ་མར་བཏོན་པ་ཡྱིན། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དཔྤེར་ན། ཁོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཡུ་རོབ་དང་ཨ་རྱི་ལ་ཕྤེབས་ནས་ཟླ་བ་ ༢ ཙམ་སྐོར་བ་བརྒྱབ་ནས་སོར་
འབུམ་ ༥༡༠ མ་གཏོགས་རག་མྤེད་ན། རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་ནས་མ་རྩ་འཛུགས་མཁན་ཁག་པ་ོཞྤེ་དག་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག དྤེ་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་རྤེད། ང་རང་གྱི་ལྟ་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད། ག་རྤེ་བས་ནས་རྤེད་ཟྤེར་ན། གཅྱིག་ནས་ཐོག་མའྱི་འཆར་
གཞྱི་སྱིག་དུས་བསམ་བ་ོདྤེ་ག་རྤེ་འདུག་ཅྤེ་ན། དགནོ་སྤེ་ཁག་ལ་དངུལ་མང་པ་ོཡོད་རྤེད། ཚངོ་པ་ལ་དངུལ་མང་པ་ོཡོད་རྤེད། 
དྤེ་ཚ་ོཡར་བསྡུ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་སྔོན་ལ་དགོངས་པ་དྤེ་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནང་ཡོད་པའྱི་ལས་ཁུངས་དབུས་དྤེ་
ཚོའྱི་མ་དངུལ་དྤེ་ཚོའང་དྤེའྱི་ནང་ལ་འཇུག་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེར་ལྷན་ཁང་སོ་སོས་ག་རྤེ་གསུང་གྱི་
འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ང་ཚོའྱི་ (Society) དྤེབ་སྤེལ་དང་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་མ་དངུལ་བླུགས་ཡོད་
པ་མ་རྤེད། བཅུག་པ་དྤེ་ཉྱི་ཧོང་དོན་གཅོད་དང་། ཐའྤེ་ཝན་དོན་གཅོད། ཨྱིན་ལན་དོན་གཅོད་བཅས་གསུམ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་
མ་དངུལ་ཡང་བསར་ཞྱིག་ཐབས་ཤྤེས་བྤེད་དུ་འགྲ་ོདགསོ་ཡོད་ན། བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་བོད་པ་ཚ་ོཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་གྱིན་བལ་
ཡུལ་ཟྤེར་དུས་ཚངོ་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་རྤེད་མ་སྤེམས་རགོས་གསུངས་སངོ་། མྱི་མང་ཚོས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། ཚངོ་པ་
སྟབོས་ཆྤེ་བ་དྤེ་འད་ཁ་ཤས་ཡོད་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་། བལ་ཡུལ་ནང་ལ་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ཚོང་རྒྱག་མཁན་རྤེད། སྤེད་ཀ་བརྒྱ་
ཆ་ ༣ ཞྱིག་རག་ཡོང་བསམས་ནས། ད་ལྟ་ (NBFC) ཡྱིས་ཁས་ལྤེན་བས་པ་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་ ༣ རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཡྱིན་ན་
དྤེའྱི་ཁྤེ་ཕན་ཡོད་རྤེད། གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཕ་གྱིར་དངུལ་བཅུག་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁྤེ་ཕན་ཞྤེ་དག་རག་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། རྒྱ་གར་
ཡྱིན་ན། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་དངུལ་བཅུག་པ་དང་། དངུལ་ཁང་ལ་
བཅུག་པ་ཡྱིན་ན། ས་ོས་ོསྤེར་ལ་ཁྤེ་བཟང་མང་བ་ཡོད་རྤེད་པཱ། བརྒྱ་ཆ་ ༣ ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༌༥ ཁ་ཐུག་རག་གྱི་ཡོད་རྤེད་པཱ། 
དྤེ་བཞྱིན་བལ་ཡུལ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཚོང་པ་དྤེ་ཚ་ོཡྱིན་ན། དངུལ་སྐོར་བ་བརྒྱབ་པར་ཁ་ོརང་ཚ་ོམཁས་ཐག་ཆོད་ཡོད་རྤེད། 
ང་རང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གླགས་ཁ་ོརང་འཁྤེལ་གྱི་མ་རྤེད། བལ་ཡུལ་ནང་ཡོད་པའྱི་ཚངོ་པ་དྤེ་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་ ༣ 
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གྱི་ཆྤེད་དུ་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་དངུལ་བཞག་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་ལའང་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་
རྤེད། དགོན་སྤེ་ཁག་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་དངུལ་དང་། ཚོང་པ་ལ་དངུལ་ཡོད་པ་ཚང་མ་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་
ནས། ཕྱི་རྒྱལ་ལའང་དངུལ་ཡོད་ཟྤེར་མཁན་མང་པ་ོཡོད་རྤེད། འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། སམ་ནང་ཁྤེར་
ནས་ཡོང་གྱི་འདུག སམ་ནང་ལ་འཁྤེར་ཡོང་གྱི་ཡོད་ནའང་དྷ་རམ་ས་ལར་དངུལ་ག་ཚོད་སྤེབས་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན། སོར་
འབུམ་ ༥༡༠ མ་གཏོགས་སྤེབས་མྱི་འདུག་པ། (Crore) ༥ མ་གཏོགས་སྤེབས་མྱི་འདུག་པ། འདྱི་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དངུལ་
གང་སྤེབས་པ་དྤེ་ཚ་ོཁྱིམས་མཐུན་གྱི་དངུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས ཁྱིམས་མཐུན་མ་ཡྱིན་པའྱི་དངུལ་དྤེའྱི་ནང་ལ་
སྤེབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། རྩྱིས་དང་ཚང་མ་བརྒྱབ་ནས། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ངས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་མ་རྩ་རྤེ་བ་ཞྤེ་
དག་རྒྱག་གྱི་མྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འདྱིའྱི་སང་ལ་ཐག་གཅོད་ཡག་པ་ོཞྱིག་མ་བས་སྔནོ་ལ་ང་ཚསོ་མ་རྩ་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ན། རྤེས་
མ་མ་རྩ་མར་ཕྱིར་འཐྤེན་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཡང་དངུལ་སྤྲད་ས་ཡོད་མ་རྤེད། ཡང་བསར་དྤེའྱི་སང་ལ་དངུལ་མང་བ་
འཇུག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་འགྲོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། གནས་སྟངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་རྤེད་ཟྤེར་ནས། གྲོས་ཚོགས་ལ་སྙན་
སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་འགན་རྤེད། སུ་གཅྱིག་ལ་བརྣག་བརྣག་དྤེ་འད་གང་ཡང་མྱིན། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་
རྤེ་ཡོད་པ་འདྱིར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་ནས་གོམ་པ་གང་འད་ཞྱིག་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་
ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཚ་ོགནང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོགཞུག་མ་བསམ་བ་ོགཏང་རྒྱུ་དང་། ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་ལ་ཏན་ཏན་ཁད་པར་
ཡོང་གྱི་རྤེད། འགྲྱིག་དང་མ་འགྲྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་འགན་མཉམ་དུ་ཁྤེར་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་
གྲོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སྤེང་དྤེ་མ་ཞུས་རང་ཞུ་རྤེད། མ་འོངས་པར་གང་འད་བྤེད་འཆར་ཡོད་མྤེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་མྱི་འདུག་
གསུང་དུས། དྤེ་ཚ་ོཆ་ཚང་ཞྱིག་མ་ཞུས་ཐབས་མྤེད་ཆགས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
སྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐགོས་བྱུང་ཡོད་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་བུ་ལོན་གཡར་བཞག་པ་དྤེས་ཕན་ཐོགས་ཏན་ཏན་བྱུང་ཡོད་རྤེད། 
དྤེ་བརོད་མྤེད་རྤེད། སུ་གཅྱིག་གྱིས་བཤད་མྱི་དགོས་པ་རྤེད། སུ་གཅྱིག་གྱི་རྩོད་པ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་མ་འོངས་པར་ 
(Crore) ༣༠ དྤེས་སྱི་ཚོགས་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ཕན་ཐོགས་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ (Crore) ༧ དྤེ་ག་རྤེ་བྤེད་
དགོས་འདུག་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་འགྲ་ོརྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ནས་སོར་འབུམ་ ༣༠༠༠ 
དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་གཡར་ནས་སྱི་ཚགོས་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ཕན་ཐོགས་སོད་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་བྤེད་སྟངས་ཐགོ་ལ་ད་དུང་
ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་ཚ་ོབལྟས་ནས། གང་འད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་དྤེར་བསམ་བ་ོགཏང་རྒྱུ་ཡྱིན། བས་ཙང་
གནས་སྟངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་རྤེད། 
དྤེ་ནས་ཆྤེད་ལས་དང་བངས་ཞབས་ཞུའྱི་སྐོར་དྤེ། དཔྤེར་ན། ང་རང་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་དྤེ་ལ་འདོད་པ་ཤུགས་ཆྤེན་པ་ོཡོད། 
ལྷག་པར་དུ་ཁ་འཐོར་བོད་མྱི། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ནང་ལ་སོད་མཁན་བོད་པའྱི་གཞོན་སྤེས་དྤེ་ཚ་ོཚུར་གཅྱིག་སྤེབས་ཐུབ། 
དྷ་རམ་ས་ལ་ང་ོསྤྲོད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཡག་པ་ོཡོད་རྤེད་བསམས་ནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་ནས་འགོ་བཙུགས་
ནས། གང་ལྟར་ལས་གཞྱི་དྤེ་མར་བཏོན་པ་རྤེད། གྲངས་ཐོ་དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཕུལ་ཡོད། གང་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ལོར་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་སོབ་མ་གཅྱིག་རང་ཡོད་མ་རྤེད། ཀླད་ཀོར་རྤེད། དམྱིགས་ཡུལ་དང་པ་ོདྤེ་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་
ཡོང་མཁན་བོད་པ་དྤེ་ཚོས་དྷ་རམ་ས་ལར་ཞོར་ལས་བྤེད་ཐུབ་ན། དང་བངས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་ཐུབ་ན་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ད་ལྟ་འགྲ་ོ
བཞྱིན་པའྱི་ལ་ོདྤེ་ལའང་། ལ་ོའག་ོའཛུགས་དུས་བུ་མ་ོགཅྱིག་རང་གཅྱིག་ཡོང་བ་རྤེད། ཟླ་བ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ལས་ཀ་བས་
ནས་ཐོན་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོལ་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་གཅྱིག་རང་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡོད་པ་དྤེ་རྒྱ་གར་ནས་རྤེད། རྒྱ་གར་ནས་ཡོད་
པ་དྤེ་ཚ་ོལ་ང་ཚསོ་ཕན་ཐགོས་པའྱི་ཐབས་ཤྤེས་ཤྱིག་བྤེད་དགོས་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་། དྤེའྱི་སང་ལ་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ག་རྤེ་
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ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ན། མང་པ་ོགཅྱིག་ཟླ་བ་ ༣།༤ མ་ཡྱིན་པར། ལོ་ ༡ ཆ་ཚང་བསད་པ་དྤེ་འད་ཆགས་འགྲོ་ཡྱི་འདུག 
གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། མཐུན་རྤེན་སརོ་སྤྲདོ་དྤེས། ཁང་པའྱི་མཐུན་རྤེན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། ནང་སྱིད་མགྲནོ་ཁང་གྱི་ཁང་པ་དྤེ་སྤྲདོ་ཀྱི་
ཡོད་རྤེད། ནང་སྱིད་མགྲནོ་ཁང་གྱི་ཁང་པ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་ཁང་དདོ་གཅྱིག་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁང་དདོ་སརོ་ ༦༠༠༠ 
ཡང་ན་སོར་ ༧༠༠༠ ཞྱིག་འབུལ་གྱི་ཡོད་རྤེད། ཟླ་བ་རྤེར་ལག་དངུལ་སོར་ ༡༢༠༠༠ དང་། སོར་ ༥༠,༠༠༠ ཞྱིག་འབུལ་གྱི་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་འབུལ་གྱི་ཡོད་དུས། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ (BA) ཐོན་ཚར་ཙམ་དང་། (Nursing) ཐོན་ཚར་ཙམ་དྤེ་ཚོས་ལས་ཀ་
འཚལོ་བ་ཡྱིན་ནའང་། ལྡྱི་ལྱི་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཟླ་བ་རྤེར་སརོ་ ༡༠,༠༠༠ ཙམ་མ་གཏགོས་རག་གྱི་མྱི་འདུག་པ། དྤེ་ལས་
མང་བ་རག་གྱི་ཡོད་དུས་གཏན་འཇགས་འད་པ་ོཆགས་འགྲོ་ཡྱི་འདུག་པ། ད་དྤེ་མང་དུ་མང་དུ་འགྲ་ོདུས། འདྱི་གཅྱིག་པུ་མ་
རྤེད། ད་ལྟ་དྷ་རམ་ས་ལར་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་ཤོས་གཅྱིག ང་ཚོའྱི་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་ཁུངས་ནང་ལས་བྤེད་མང་དུ་ཞྤེ་དག་ཕྱིན་
ཡོད་རྤེད། དཔྤེར་ན། འཕྲདོ་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུར་ལས་བྤེད་གྲངས་ ༥༢ ཡོད་རྤེད། ས་མྱིག་ཡོད་པ་དང་ས་མྱིག་མ་
ཡྱིན་པ་གཉྱིས་ཀར་བསོམས་ནས་རྤེད། ངས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སྔོན་མ་མྱི་མང་བ་ཡོད་རྤེད། མཐུན་
རྤེན་མང་བ་སོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དུས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་བྤེད་གྲངས་ ༡༧།༡༨ མ་གཏོགས་ཡོད་མ་
རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོརྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ལ་མྱི་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡདོ་རྤེད། འཕྲདོ་བསྟྤེན་གྱི་མཐུན་རྤེན་སར་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་
ཡག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ལས་བྤེད་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་རྤེད། ཡང་ན་འཕྲུལ་ཆས་དྤེ་མང་དུ་བཏང་། ལས་བྤེད་ཉུང་
དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ཡང་ན་ལས་བྤེད་མང་དུ་བཏང། འཕྲུལ་ཆས་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། 
ལས་བྤེད་ཀང་མང་དུ་བཏང། འཕྲུལ་ཆས་ཀང་མང་དུ་བཏང་། དྤེ་འད་ཡྱིན་ན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བསྱི་ཚགས་གང་
འད་བྤེད་དགོས་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ལས་བྤེད་གཅྱིག་གསར་པ་བསྐོ་དགོས་ཡོད་ནའང་བསམ་བོ་མང་པོ་བཏང་ནས་བསྐོ་
རགོས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེའྱི་སོན་གནད་དྤེ་ག་རྤེ་མཐངོ་གྱི་འདུག་ཅྤེ་ན། འཕྲདོ་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་དྤེ་ངས་དཔྤེ་ཙམ་ཞྱིག་བཞག་པ་
རྤེད་མ་གཏོགས། འཕྲོད་བསྟྤེན་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། ལས་ཁུངས་མང་ཆྤེ་བའྱི་ནང་ལ་ཆོད་གན་གྱི་ལས་བྤེད་མང་པ་ོཡོད་རྤེད། 
ཆོད་གན་གྱི་ལས་བྤེད་ཡོང་བ་དྤེ་གང་འད་བས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཕྱིའྱི་རོགས་དངུལ་ཞྱིག་རག་དུས། རོགས་
དངུལ་དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ལས་བྤེད་གཅྱིག་གྱི་གླ་ཆ་ཞུ་ཡོང་དུས་དྤེར་ཆདོ་གན་བསྐ་ོགཞག་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཆདོ་གན་བསྐ་ོ
དུས་ལ་ོ ༤ ཙམ་བསད་རྒྱུ་རག་གྱི་ཡོད་རྤེད། གཞུང་ཞབས་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་འདྱིར་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་བ་ཡོང་
མཁན་དང་། ཆོད་གན་སོད་མཁན་དྤེ་ཚ་ོལོ་ ༤ ཙམ་དྷ་རམ་ས་ལར་སོད་དུས། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་དྤེ་ཚ་ོགང་ལ་
གང་འཚམ་ཤྤེས་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ནས་ས་མྱིག་སྟོང་པ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན། ཆོད་གན་
ལས་བྤེད་དང་། དང་བངས་ཞབས་ཞུ་བ་དྤེ་ཚོས་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་དུ་འགྲོ་དུས། ཁོང་ཚ་ོལ་འཐོབ་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཆྤེ་བ་ཡོད་རྤེད། 
གོ་སྐབས་ཆྤེ་བ་ཡོད་རྤེད། ཁོང་ཚོར་ཉམས་མོང་མང་བ་ཡོད་རྤེད། གསར་པ་ཞྱིག་ཕྱི་ནས་སྤེབས་ནས་ཡྱིག་ཚད་བཏང་བ་
དང་། དྷ་རམ་ས་ལར་ལ་ོགསུམ་བཞྱི་ལས་ཀ་བས་པ་དང་། ལ་ོ ༡ ལས་ཀ་བས་པ་དྤེ་ལྟ་ཡོང་དུས། ཕྱི་མྱིས་ཆདོ་གན་སུ་རྤེད། 
དང་བངས་ཞབས་ཞུ་བ་སུ་རྤེད། འདྱི་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་མ་རྤེད། ལྟ་ཡྱི་མྤེད་དུས་དྷ་རམ་ས་ལ་ལ་སྟ་གོན་ཞྱིག་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་
ལས་ཀ་རག་གྱི་མ་རྤེད། ཁངོ་ཚརོ་ཉམས་མོང་ཆྤེ་བ་ཡདོ་དུས་དྤེ་ནས་རག་གྱི་ཡོད་རྤེད། ཁངོ་ཚསོ་གཞུང་ཞབས་ཡྱིན་མྱིན་ལྟ་
ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཕྱི་མྱི་ཡྱི་ལྟ་ཚུལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་དུས་ང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ལྟ་སྟངས་སྡུག་ཅག་ཅྱིག་ཆགས་
ཉྤེན་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་བསམས་པ་དྤེ་རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཕྲུ་གུའྱི་གྲངས་ཀ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ (Tibet 

fund) ཡྱིས་ང་མ་སྤེབ་སྔོན་ནས། ལས་གཞྱི་འདྱིས་ཕན་ཐོགས་ས་མ་རྤེད། ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའྱི་
སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ཆྤེད་དུ་བས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སོབ་མ་གཅྱིག་རང་མྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་བཞག་ཡོད་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་
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ཚསོ་ལག་དངུལ་དྤེ་སྤྲད་མྱི་དགོས་པ་བས་ནས། དངསོ་གནས་དང་གནས་བོད་པར་དང་བངས་ཞུ་འདདོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ས་ོ
ཕྤེས་བཞག་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་བཀོད་པ་ནང་བཞྱིན་ལས་ཁུངས་ ༥།༦ གྱི་ནང་ལ་ལས་བྤེད་དྲུག་བདུན་ལས་
ཀ་བྤེད་བསད་ཡདོ་རྤེད། དྤེ་ཚ་ོལ་སདོ་ཁང་ཞྱིག་སྤྲད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་བསམས་ནས། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་མགྲནོ་ཁང་གྱི་ཁང་པ་ཡདོ་
བསད་པ་ཁང་མྱིག ༦།༧ ཞྱིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚ་ོསྤྲོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ལག་དངུལ་དྤེ་ཚ་ོསྤྲད་མྱི་དགོས་པ་བས། ས་ོསོས་ཟླ་བ་ 
༣།༤ ག་ཚོད་གནང་གྱི་ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བསམ་བོ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། འདྱིར་ཚུར་
ཕྤེབས་ནས་ས་ོསོས་དང་བངས་ཐོག་ནས་ཕྤེབས་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ལ་ང་ཚོས་གསོལ་ཕོགས་དང་དྤེ་འད་ཕུལ་མྱི་
དགོས་པ་བས། ལག་དངུལ་དང་དྤེ་འད་ཕུལ་མྱི་དགོས་པ་བས། བཞུགས་ས་ཞྱིག་ང་ཚོས་གྲ་སྱིག་བྤེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་
མུ་མཐུད་ནས་འགྲ་ོརྒྱུ་བས། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚའོྱི་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེ་བ་འདྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ཁོན་ཡངོས་ལ་ལག་རྩལ་དང་། 
རྱིག་རྩལ། སྒྱུ་རྩལ་མྱི་འད་བ་ཤྤེས་མཁན་སུ་སུ་འདུག དྤེ་ཚ་ོཆ་ཚང་གྱི་ཐ་ོབསྡུ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤྤེས་བྤེད་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་
དུས་ལས་གཞྱི་བྤེ་བག་པ་གཅྱིག་ལ་ཁད་ལས་པ་སུ་འདུག མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་དྤེ་འད་ཞྱིག་སྤེལ་བ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོ
རང་དྷ་རམ་ས་ལ་ལ་ཚུར་ཕྤེབས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། ས་ོསོའ་ིས་གནས་ལ་བསད་ནས་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཐོག་ལས་ཀ་གང་
འད་བྤེད་ཐུབ་ས་རྤེད། དཔྤེར་ན། ང་ཚོས་ (Animation) གཅྱིག་པུའྱི་སང་ལ་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་། འགུལ་རྱིས་གཅྱིག་
པུའྱི་སང་ལ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ང་ཚོས་དོན་གཅོད་ཚོའྱི་བརྒྱུད་ནས་འགུལ་རྱིས་སང་ལ་ལས་ཀ་བྤེད་མཁན་སུ་སུ་
འདུག དྤེའྱི་ཐ་ོབསྡུ་རགོས་བས་ནས་མྱི་གྲངས་བཞྱི་ལྔ་ཞྱིག་རག་པ་རྤེད། འབྤེལ་བ་བྤེད་དུས་གཅྱིག་གྱིས་འདུན་པ་དྤེ་སྟོན་གྱི་
འདུག ཁ་སང་ང་ཚོས་གློག་བརན་བཟ་ོམཁན་དགུང་ལ་ོགཞོན་པ་ཞྱིག་གདན་འདྤེན་ཞུས་ནས་སྣྤེ་ལྤེན་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་བྤེད་
དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁ་ོརང་ལ་སྒྱུ་རྩ་ཞྱིག་འདུག་ག གློག་བརན་བཟ་ོརྒྱུའྱི་སྒྱུ་རྩལ་ཞྱིག ཁ་ོརང་གྱི་ལས་
ཀ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ། ང་ཚོའྱི་འདྱིར་ (Tibet online) གཅྱིག་རྤེད། གནས་ཚུལ་བཟ་ོརྒྱུ་དྤེ། དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་
པ་དྤེ་ད་རྒྱའྱི་ནང་ལ་དམག་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་ཚོའྱི་མཉམ་དུ་ཐུག་བཅུག་ནས། 
ཁྤེད་རང་གྱི་སྒྱུ་སྩལ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚརོ་ཕན་ཐོགས་ཐུབ་པ་གང་འད་འདུག ཏོག་ཙམ་ལྟ་བདྤེ་བ་དང་། སྙྱིང་རྤེ་བ། མྱིའྱི་བ་ོ
འགུགས་ཐབས་དྤེ་འད་ག་རྤེ་བཟ་ོརྒྱུ་འདུག ཁྤེད་རང་གྱིས་བསམ་བ་ོབཏང་ནས། དྤེ་འད་བས་ནས་ཁྱིམ་གསར་ཁ་ོརང་ང་
ཚསོ་ཚུར་གདན་འདྤེན་ཞུས་པ་རྤེད། ཁ་ོརང་དང་ཁ་ོརང་འད་པ་ོསུ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་འདྱིར་གདན་འདྤེན་
ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་ཡོད་རྤེད། གཅྱིག་གཟྱིགས། ཁ་ོརང་འད་པ་ོཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚ་ོལ་སྐརོ་བ་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡྱིན། 
འགྲོ་སོང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གཅྱིག་རང་བཏང་མྱི་དགོས། ང་རང་གཏང་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས། དྤེ་འད་གསུང་མཁན་
འདུག དྤེ་འདའྱི་རྱིགས་དྤེ་འད། ད་ལྟ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བོད་པ་མང་དུ་མང་དུ་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད་དུས། སོབ་སོང་མྱི་འད་མང་པ་ོཐོན་
ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་ནུས་པ་དྤེ་ཚ་ོརུབ་རུབ་གང་འད་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ལས་གཞྱི་རྤེ་རྤེར་
སྤེལ་དུས་གང་འད་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག སྐབས་དང་དུས་ས་ོས་ོལ་དྷ་རམ་ས་ལར་ཡོང་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་དྤེ་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེ་དང་མཉམ་དུ་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་དྤེ་ང་ཚསོ་གཙ་ོབ་ོགཞོན་སྤེས་ལ་དམྱིགས་ནས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། གཞོན་
སྤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཆྤེན་འཚོགས་རྒྱུ་དྤེ་ཚ་ོཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་ནང་ལ་དངོས་སུ་ཞུགས་ནས། ཉམས་མོང་གསོག་མཁན་དྤེ་
ཚའོྱི་ནང་ནས་འག་ོཁྱིད་དྤེ་ཚསོ་ཚོགས་ཆུང་ཚགོས་ནས། གཞོན་སྤེས་བ་ོགསར་དྤེ་ཚསོ་དངསོ་གནས་དང་གནས་ཁངོ་ཚ་ོལ་
ཐབས་བྱུས་ང་ཚ་ོདང་མྱི་འད་བ་ཡོད་རྤེད། རྒན་པ་དང་མྱི་འད་བ་ཡོད་རྤེད། དྤེང་དུས་ཀྱི་འཕྲུས་ཆས་བྤེད་སོད་གཏང་རྒྱུ་དྤེ་
འད་ཡོད་དུས། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་བསམ་བ་ོདྤེ་ཚ་ོསྤུངས་ནས། མ་འོངས་པར་ལས་འགུལ་བྤེད་སྟངས་དྤེ་ཚ་ོཡང་གཞོན་སྤེས་རང་
གྱིས་འག་ོཁྱིད། གཞོན་སྤེས་རང་གྱི་བསམ་བོའ་ིཐགོ་ནས་བྤེད་ཐུབ་པ། དྤེ་ལ་རང་བཙན་དང་དབུ་མའྱི་སྐད་ཆ་དྤེ་ཡོད་མ་རྤེད། 
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ད་ལྟ་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཞུ་གཏུག་བྤེད་དུ་འགྲ་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་ཁབ་
སོ་སོ་ལ་ཞུ་དུས། དང་པ་ོདྤེར་སོ་སོ་བོད་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་
ཞུས་བཞག་ན་འགྲྱིག་གྱི་རྤེད། སོ་སོའ་ིལངས་ཕོགས་ཁག་ཁག་ཅྱིག་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ང་དང་ངའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ལངས་ཕོགས་འདྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་འགལ་ཟླ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྤེད། བས་ཙང་ང་ཚོས་
རང་བཙན་དང་དབུ་མའྱི་རྩདོ་པ་རྒྱག་དགོས་ཡོད་མ་རྤེད། སུས་ག་རྤེ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕར་ཁ་ལྟ་ས་དྤེ། རྒྱ་ནག་
ལ་ཕར་ཁ་བལྟས། ཕར་རྩོད་པ་བརྒྱབ། ང་ཚ་ོནང་ཁུལ་འཁྲུག་པ་རྒྱག་དགོས་མ་རྤེད། རྩོད་པ་རྒྱག་དགོས་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་
དུས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་འགལ་ཟླ་དྤེར་ལྟ་ཡྱི་མྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་རྤེད། བས་ཙང་ང་
ཚོས་གཞོན་སྤེས་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་དྤེ་ཤུགས་ཆྤེན་པ་ོཞྤེ་དག་ཅྱིག གང་ལྟར་སྱིད་སོང་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། 
བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་རྤེད། ས་གནས་ལ། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་གཞོན་སྤེས་ཚོའྱི་མཉམ་
དུ་ཟུར་དུ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་ཚ་ོབསྱིགས་བསད་ཡོད། ད་ལྟ་འདྱིར་དང་བངས་ཞབས་ཞུའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་
ཡང་བསར་ས་ོའབྤེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དང་མྤེད། རོགས་ཚོགས་ལ་སྐད་ཆ་འཆད་དགོས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ཚ་ོདངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་
དང་མཐུན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་གཞྱི་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེ་རུ་གང་འད་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་མྤེད་དྤེར་བསམ་བ་ོབཏང་དང་གཏོང་མུས་ཡྱིན། ད་
ལོར་ཆྤེད་ལས་པ་འཛུལ་མཁན་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་རྤེད། ད་ལོར་ཐ་ོརྒྱག་མཁན་ག་ཚདོ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་མང་
པ་ོདྤེ་འད་ཡོད་པ་གང་ཡང་གསུངས་མ་སོང་། དྤེའྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་སྱི་ཡོངས་ནས་ལྟ་དུས་ད་ལྟ་དྤེ་བས་བཞག་པ་ཡྱིན་
སནོ་མྱི་འདུག་བསམ་བསམ་ཞྱིག་གྱིས་དྤེ་འད་བས་པ་རྤེད།  
དྤེ་ནས་རགོས་དངུལ་ཐབོ་མ་ཐབོ་གཅྱིག་པུའྱི་སྐད་ཆ་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ད་གྱིན་ངས་གྲངས་ཀ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
རྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
ད་དྤེའང་གོང་དུ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཕྱིན་ཚར་སོང་བསམས་སོང་། སུད་ཚོང་བ་ལ་བུན་གཡར་དགོས་མཁ་ོགཞྱིར་བཟུང་མ་འངོས་
པར་མཇུག་སོང་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཟྤེར་རྤེད། དྤེ་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐྤེབས་རྩའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་དངུལ་དྤེ་མུ་མཐུད་གཡར་སོད་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མ་རྤེད། དྤེ་དངུལ་འབོར་ཆྤེ་
བ་དྤེ་རྤེད།  
དྤེ་ནས་བང་མཛདོ་ནས་སྤྲོད་དགོས་ན་ཟྤེར་བ་དྤེ། སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་འདྱིར་འདུག་སྤེ་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་སྔོན་
རྩྱིས་དང་། དངུལ། གནས་སྟངས་དྤེ་འད་མང་པ་ོཞྱིག་གསུང་ཡོང་དུས། འདྱི་ནས་སྤྲད་ན་འགྲྱིག་གྱི་མ་རྤེད་དམ། འདྱི་དྤེ་ནས་
བས་ན་འགྲྱིག་གྱི་མ་རྤེད་དམ་བསམ་པའྱི་དགོངས་པ་དྤེ་འད་ཏན་ཏན་ཡོང་སྱིད་པ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་
དགོངས་པ་དྤེ་འད་སྤེབས་སྱིད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོར་དངུལ་ཡོང་སའྱི་ཡོང་ཁུངས་དྤེ་ཚ་ོཚང་མ་དྤེབ་སྤེལ་བས་པའྱི་
སྱིག་འཛུགས་སོ་སོར་བཟོས་བཞག་ཡོད་ཙང་། དྤེ་ཚོ་ཚང་མས་དྤེབ་སྤེལ་བས་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་འཁྤེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། སྱིག་གཞྱི་དྤེ་འཁྤེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་ང་ཚོས་ཚང་མའྱི་འདོད་པ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་བང་མཛདོ་ནས་སྤྲོད་ཆོག་པ་དང་། 
བང་མཛདོ་ཡྱིན་ནའང་རགོས་དངུལ་དྤེ་གཞན་ཞྱིག་ནས་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྔནོ་མ་བསགས་བཞག་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་
རྤེད་མ་གཏོགས། སྔོན་མ་བསགས་པ་དྤེ་ཚ་ོཡང་དྤེབ་སྤེལ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་འགྲོ་དགོས་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་
ཟུར་དུ་གཞན་ཞྱིག་ལ་བཞག་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེབ་སྤེལ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་མཐུན་པ་བས་ནས་ང་ཚསོ་བྤེད་སོད་
གཏོང་དགོས་ཀྱི་རྤེད། བང་མཛོད་ནས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་དྤེབ་སྤེལ་སྱིག་འཛུགས་དང་མཐུན་པ་བཏང་དགོས་ཀྱི་
རྤེད། དངུལ་གཞན་རོགས་དངུལ་ནས་ཐད་ཀར་ཡོང་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེབ་སྤེལ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་མཐུན་པ་གཏོང་
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དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དངུལ་གཞན་པ་རགོས་དངུལ་ཐད་ཀར་ཡོང་བཞག་པ་དྤེ་ཚ་ོནས་གཏངོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་དྤེབ་སྤེལ་
གྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་མཐུན་པ་འགྲ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། མ་མཐུན་པ་བས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུའྱི་རང་བཞྱིན་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
དྤེ་ནས་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་། འདྱི་བཀའ་
ཤག་གྱིས་རྤེས་ལ་ཧ་ག་ོསོང་། དྤེ་དུས་ལམ་སང་ཤྤེས་མ་སོང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཧ་ག་ོཔ་འདྱི་གང་ལྟར་ཕ་གྱི་ས་གནས་ནས་
དནོ་གཅོད་ལ་འབྤེལ་བ་བས། དནོ་གཅོད་ཀྱིས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་འབྤེལ་བ་བས་ནས། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་དྤེ་ཁྱིམས་སྱིག་ནང་ལ་ག་རྤེ་ཡོད་པ། གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་དངུལ་རྩྱིས། སྔོན་
རྩྱིས་སྟངས་འཛིན་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་ག་རྤེ་ཡོད་རྤེད། དངུལ་བསྡུ་སྟངས་དྤེ་གང་འད་བསྡུ་དགོས་རྤེད། འདྱིའྱི་ཚད་དྤེ་ཨ་
སོར་ནང་ལ་བཀག་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ལུང་པ་གཞན་པའྱི་ཚད་འདྱི་བཀག་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ཁྤེ་ཎ་ཌ་ལ་ག་རྤེ་ཆགས་པ་
རྤེད་ཟྤེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ སྐབས་མཚམས་ལ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་འགན་བཞྤེས་དུས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ 
སྐབས་མཚམས་ལ་ཨ་རྱི་ཌ་ོལར་དང་། ཁྤེ་ཎ་ཌའྱི་ཌ་ོལར་གཉྱིས་ཀའྱི་འཛའ་དྤེ་གཅྱིག་པ་འད་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
ཡྱིན་དུས་ཨ་རྱི་ཌ་ོལར་ནང་ལ་སྤྲོད་མྱི་དགསོ་པ་བས། ཁྤེ་ཎ་ཌའྱི་ཌ་ོལར་ནང་སྤྲདོ་འཇུག་རགོས་ཟྤེར་ནས། དུས་དྤེ་ནས་ཁྤེ་ཎ་
ཌའྱི་ཌ་ོལར་གྱི་འཛའ་མར་ཆག ཨ་རྱི་ཌ་ོལར་གྱི་འཛའ་ཡར་འཕར། དྤེང་སང་ཨ་རྱི་ཌ་ོལར་གཅྱིག་ལ་རྒྱ་གར་སརོ་ ༧༥།༧༦ 
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ཁྤེ་ཎ་ཌའྱི་ཌ་ོལར་ག་ཚོད་ཆགས་བསད་ཡདོ་ན། ཁ་སང་སྔནོ་མ་སོར་ ༥༠ རྤེད་འདུག ད་ལྟ་ ༦༠ ཡས་
མས་སྤེབས་བསད་ཡོད་ན། དྤེར་བར་ཁད་ཅྱིག་ཆགས་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་འཛའ་ཐང་ཟྤེར་བ་དྤེ་ག་པར་ཡྱིན་
ནའང་ཚངོ་གྱི་གནས་སྟངས་བརྤེན་ནས་ལུང་པ་ས་ོསོའ་ིདངུལ་གྱི་འཛའ་ཐང་དྤེར་བར་ཁད་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་དུས། ལམ་སྟོན་བས་
པ་དྤེ་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱིར་བཟུང་ལམ་སྟོན་བས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཁྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་ལམ་སྟོན་བས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་
རྱིང་ང་ཚོས་ཁྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་ལམ་སྟནོ་བས་ཡོད་ན། དྤེ་ནས་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཁྱིམས་དང་འགལ་
བའྱི་ལམ་སྟོན་གནང་བཞག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ལགས་སོ་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་
ལག་བསྟར་བ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་བྤེད་དུས། དངོས་གནས་བས་ན་གྲོས་ཚོགས་ནང་རྒྱབ་སོར་དགོས་རྒྱུ་བཟ་ོའད་ཞྱིག་
རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་འགྲྱིག་མྤེད་པའྱི་གནས་བབ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ཨ་རྱི་དནོ་གཅོད་ཀྱི་ངསོ་ནས་ག་
རྤེ་བས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། འདྱི་ནས་ཕར་ལམ་སྟོན་དྤེ་ཕུལ་ཚར་ཡྱིན་དུས། དོན་གཅོད་གཞན་པ་ཚ་ོལའང་ང་ཚོས་མངགས་
ཡོད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཡང་མངགས་ཡོད། ལ་ོརྤེས་མ་ནས་བཟུང་སྟྤེ། ད་ལྟ་ཁྤེ་ཎ་ཌ་དྤེ་ང་ཚ་ོལ་ཉུང་བ་རག་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཌོ་ལོར་ ༣༦ དང་ ༡༢༠ གསུངས་སོང་། འདྱི་ཏོག་ཙམ་འཁྲུག་མྤེད་འགྲོ་
བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཨ་རྱི་ཌ་ོལར་འདྱི་ཟླ་བ་རྤེ་རྤེར་ཌ་ོལོར་གསུམ་བས་ནས། ཨ་སོར་ ༣༦ དང་། ཟས་བཅད་
སོར་ ༡༠ བསོམས་ཨ་སོར་ ༤༦། ལས་ཀ་ཡོད་མཁན་ཡྱིན་ན་འདྱིའྱི་སང་ལ་ཨ་སོར་ ༥༠ བས་ནས་ཨ་སོར་ ༩༦ ནས་
ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལས་ཀ་ཡོད་དང་མྤེད་ཀྱི་ཁད་པར་དྤེ་འད་ཡང་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་རྤེད། འདྱི་བརྒྱ་ཆ་སྐོར་སྟངས་འདྱི། དྤེ་
འད་བས་ནས་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་འགྲ་ོསྟངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས། དཔྤེར་ན། སུད་སྱི་ནས་ངས་གོ་པར་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་སུད་
སྱི་ལ་མང་བ་སྤྲོད་སོད་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཚང་མ་གཅྱིག་གྱུར་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོས་ལོ་རྤེས་མ་ནས་
བཟུང་འདྱི་ཚང་མར་བཀདོ་ཁབ་བཏང་ནས། རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢༌༌༌༢༠༢༣ བར་ལ་ཁྤེ་ཎ་ཌ་ཡྱི་ཌ་ོལར་འདྱི་ཙམ་བབས་ཀྱི་འདུག 
འདས་པའྱི་ལོ་བཅུའྱི་འཛའ་སྒྱུར་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། འདས་པའྱི་ལོ་ལྔའྱི་སྱི་སྙོམས་ཀྱི་འཛའ་སྒྱུར་ཞྱིག་བས་ནས། འདྱི་
མར་ཕབ་བས། ཁྤེ་ཎ་ཌ་ལ་ལ་ོའདྱིར་ཨ་སོར་ ༤༦ ཡྱི་ཚབ་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཨ་སོར་ ༩༦ ཡྱི་ཚབ་དྤེ་ལ་ཁྤེ་ཎ་ཌའྱི་ཌ་ོལར་
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འདྱི་ཙམ་འབབ་ཀྱི་འདུག འཛའ་སྒྱུར་འདྱིའྱི་སང་ལ་སྒྱུར་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་ནས། ལུང་པ་གཞན་པ་ཚང་མ་ལའང་སོ་སོའ་ི
དངུལ་འབབ། དཔྤེར་ན། ཨྱིན་ཡུལ་ལ་ག་རྤེ་བྤེད་ཀྱི་རྤེད། ཡུ་རོབ་ལ་ག་རྤེ་བྤེད་ཀྱི་རྤེད། ས་ོསོའ་ིདངུལ་འབབ་ལ་ཨ་སོར་གྱི་
ཚད་གཞྱི་ཕབ་ནས། ལོ་འདྱི་ལ་ཡ་འཛའ་ཐང་འདྱི་གཏན་འབྤེབས་བས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཚང་མ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མྱི་
དགོས་པ། ཁྱིམས་སྱིག་དང་མཐུན་པ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། ང་ཚོས་ལས་ཀ་བས་པ་འདྱི་ཁྱིམས་སྱིག་
དང་མཐུན་པ་བ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་བཟོས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁྤེ་ཎ་ཌ་ཌ་ོལར་ ༡༢༠ གསུངས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་ལ་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། 
ཕལ་ཆྤེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ནོར་རྤེད་ཟྤེར་དགོས་རྤེད། གང་ལྟར་ཆ་ཚང་ཞྱིག་དབུ་མ་འཚོས་པ་ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་
ཕལ་ཆྤེར་འདྱི་ལ་གསུང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཨ་སོར་ ༩༦ ལ་ཁྤེ་ཎ་ཌའྱི་ཌ་ོལར་ ༡༢༠ སྤེབས་ཀྱི་འདུག ཨ་སོར་ 
༣༦ ལ་དྤེ་མ་རྤེད། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཙམ་བར་ཁད་འགྲོ་རྒྱུའང་ཡོད་མ་རྤེད་ལ་འགྲོ་དགོས་རྒྱུ་ཡང་
ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་རྤེད།  དཔལ་འབོར་
གནས་སྟངས་འདྱི་ད་ལྟ་རྐང་བཙུགས་ནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་གནས་སྟངས་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཕྱི་
གསལ་ནང་གསལ་བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་དམ་བཅའ་འདྱི་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། གྲོས་ཚགོས་ཚགོས་དུས་གསུམ་པའྱི་ཐགོ་ལ་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་འདས་པའྱི་ལ་ོ ༢༠ མ་དངུལ་གནས་བབ་འདྱི་འཁྤེར་ཡོང་གྱི་ཡོད། དཔལ་
འབོར་གནས་བབ་ཁོན་ཡོངས་ནས་འཁྤེར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་རྩྱིས་དང་འདྱི་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་ཡག་པོ་ཡོད་
མཁན་ཞྱིག་ཡོད་ན་ཆ་ཚང་མཁྤེན་པར་ཐུགས་ཕན་ཏན་ཏན་གསོ་མདོག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་མ་འོངས་པར། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་
བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་ལ་ཡོང་གྱི་རྤེད། ལ་ོགཉྱིས་རྤེ་མཚམས་ལ་མ་དངུལ་གནས་བབ་ཀྱི་སྙན་ཐ།ོ མ་དངུལ་ཟྤེར་
བ་འདྱི་རང་བདག སོ་སོ་རང་ལ་ཡོད་བསད་པ། ང་རང་ཚོ་རང་གྱི་གཏོང་ཆོག་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་
འཁྤེར་ཡོང་གྱི་ཡོད། འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་སྔོན་རྩྱིས་མ་དངུལ་གྱི་གནས་བབ་ག་རྤེ་ཆགས་འདུག གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གྱི་
གནས་བབ་ག་རྤེ་ཆགས་འདུག ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ་གྱི་ལྷན་ཁང་སོ་སོའ་ིམ་དངུལ་གྱི་གནས་བབ་ག་རྤེ་ཆགས་འདུག 
འདས་པའྱི་ལོ་ ༢༠ ནང་ལ་འཕར་ཆག་གང་འད་ཕྱིན་འདུག ཕར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་ཆག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་
དག་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་གྲོས་ཚོགས་ལ་སྦས་གསང་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་དཔལ་འབོར་གྱི་
གནས་བབ་བམ་མ་དངུལ་གྱི་གནས་བབ་དྤེ་ཡང་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཤྤེས་ཀྱི་རྤེད། གཞུག་མར་སྟོན་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚསོ་ཡྱིག་
ཆ་རྱིང་པ་དྤེ་ཚ་ོབཙལ་ནས། གལ་སྱིད་ཞྱིབ་ཕྲ་རག་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བཙན་བོལ་ནང་སྤེབས་པ་ནས་མ་
དངུལ་གནས་བབ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ང་ཚོས་སྟོན་ཐུབ་ན་བསམས་པ་རྤེད། ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་སྟོན་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་ན། མ་དངུལ་གཅྱིག་པུའྱི་ཚད་ཀྱི་མ་རྤེད། མ་དངུལ་སང་ལ་བསྒྱུར་ཁའྱི་ཁར་དབང་ (Immovable Property, 

Assets) ཆ་ཚང་སྟོན་དགོས ་ཀྱི་ཡོད ་པ ་རྤེད། འདྱིའྱི་སང་ལ ་དངུལ་བྤེད་སོད ་གཏོང་བསད་ (Fund Pending 

Utilization Status) ཚང་མ་སྟོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། འདྱིའྱི་སང་ལ་དཀར་བཅུག་བས་བཞག་པའྱི་དངུལ་དྤེ་འད་ཡང་
ཡོད་རྤེད། (Reserve Fund) ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་གནས་བབ་ཡང་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་སྟོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། འདྱི་ཚ་ོང་
ཚོའྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་མ་དངུལ་གྱི་སྙན་ཐ་ོདང་། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་གཏམ་བཤད་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་རྱིམ་པས་གསལ་
པ་ོཆགས་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་གཞྱི་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
གཞན་པར་ང་ཚོས་སོབ་གསོ་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་དག་ཞུས་ནས། དྤེ་རྱིང་གྲོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་དགོན་སྤེ་ཁག་ཡྱིན་
ནའང་རྤེད། སྱིག་འཛུགས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གང་ཟག་སྤེར་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། འདྱི་འདའྱི་ (FCRA) ཡྱི་དྤེབ་སྤེལ་བས་བཞག་
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པའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཐུགས་ཁག་ཡོད་མ་རྤེད། གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པའྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་དག་སོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་དྤེ་ཚོར་དངུལ་མང་པོ་ཞྱིག་
གཏོང་གྱི་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་དགོས་ཐུག་གྱི་ཡོད་རྤེད། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་
ཡྱིན་ནའང་དགནོ་སྤེ་འགའ་ཤས་ལ། དགྤེ་འདུན་པ་ཚོར་བདོ་ནས་དངུལ་ཚུར་བཏང་ཡོང་དུས། ལྤེན་སྟངས་མ་ཤྤེས་པའྱི་ཐགོ་
ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡདོ་རྤེད། དགནོ་པའྱི་ནང་མར་ཕྱིན་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་གསང་བ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་མྱི་མར་ཕྱིན་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་འདྱི་འདའྱི་
རྱིགས་མ་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་དགོན་པ་སོ་སོའ་ིདངུལ་ཉར་སྟངས་དྤེ་ཚོ་དྤེབ་སྤེལ་བྤེད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་གཞྱིར་བཟུང་ཉར་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་སྐབས་ལ་རྩྱིས་པ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་འགྲ་ོསོང་ཕྲན་བུ་འགྲ་ོསྱིད་པ་རྤེད་དྤེ། མ་འོངས་པ་ལ་དཀའ་ངལ་
ཆྤེན་པ་ོའདྱི་འད་མ་ཡོང་སྔནོ་ནས་བཀག་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་རྤེད།  
དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ཁ་སང་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་རྤེད་དྤེ། བལ་ཡུལ་ལ་ཕར་འགྲ་ོཚུར་འངོ་བྤེད་མཁན་
འད་པ་ོཡྱིན་ནའང་། ས་ོསོ་ལ་དགོས་ངྤེས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་མ་གཏོགས་ཡྱིག་ཆ་འཕར་མ་དྤེ་འད་ཁྤེར་ནས་འཛིན་བཟུང་བས་
པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་རྱིགས་ཆུང་ཚགས་ཡྱིན་ནའང་བལ་ཡུལ་འགྲ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། 
ས་མཚམས་ག་ནས་ཕྱིན་ན་སྟབས་བདྤེ་བ་འདུག དྤེ་ཚ་ོཡན་ཆད་ཧ་ག་ོབ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་སྤེལ་འགྲ་ོཡྱི་རྤེད། 
མྱི་གཅྱིག་འཛིན་བཟུང་བས་ནས་བཙནོ་དུ་བཅུག་ཚར་དུས། འདྱིའྱི་སང་ལ་ཁྱིམས་ཀྱི་གནད་དནོ་ཆགས་ཚར་དུས་ཟླ་བ་མང་
པ་ོཞྱིག་འགྲ་ོསོད་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། རྩ་བའྱི་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་སྐད་ཆ་དྤེ་འད་
ཡོང་མདོག་རྤེད། དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་མདོག་རྤེད། ད་ལྟ་ངས་ཞོར་འཕྲོས་ཙམ་
ཡྱིན། འདྱིའྱི་སང་ལ་གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་རྤེད། འདྱིའྱི་སང་ལ་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་གྱིས་ཏན་ཏན་གསུང་མདོག་
རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  
དྤེ་ནས་བཀའ་ཁྱི་ཟུར་པའྱི་སྐབས་ནས་བྱུང་ཡྱིན་པ་དང་། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་དང་མ་འངོས་འཆར་གཞྱི་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་
ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  
དྤེ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ བརྒལ་བའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མ་ཤྤེད། བཀའ་ཤག་གྱི་བསམ་པར་ནང་བཞྱིན་བས་པ་ཡྱིན་ན། 
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ཏྤེ། དྤེར་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་གནང་། དྤེ་ནས་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་ག་རྤེ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་རྩོད་པ་མྤེད། ཤར་བསོད་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
འདྱིའྱི་འགན་དྤེ་ང་ཚ་ོཚང་མས་འཁུར་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། འདྱི་གཅྱིག་རྤེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གཞན་ཁད་ལས་ཞབས་ཞུའྱི་སྐོར་ལ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཚོར་ང་ཚོའྱི་མོས་མཐུན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འདྱི་ང་
ཚསོ་མུ་མཐུད་ནས་བྤེད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་གཞན་པ་བ་རྒྱུ་མྤེད་པ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན། རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རྤེད། གཞན་པ་དྤེ་
ལས་རྒྱ་ཆྤེ་བ་བ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོཡོད་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དྤེ་ནས་ང་ོཤྤེས་པ་ཚོས་བཀའ་འདྱི་གནང་གྱི་ཡོད་ན། ང་ོཤྤེས་པ་ཚ་ོལ་ཡང་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་འགྲྤེལ་བཤད་ཞུས་
ནས། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ (Video) ནང་ལ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་
བངས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་འབུལ་ཆགོ་གྱི་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད། ང་
ཚོས་ཕར་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་རྤེད། ཚུར་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་པ། གནས་སྟངས་ག་རྤེ་ཆགས་ཡོད་མྤེད་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གཟྱིགས་
ནས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་གསུང་ཅྱི་སྒྲུབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་མ་
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གཏོགས། དྤེ་དང་འགལ་བའྱི་ལས་ཀ་བ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐུགས་ཐག་མ་བཅད་
སྔནོ་ནས་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་རྒྱུས་ལོན་བས་ནས་ཐུགས་ཐག་གཅདོ་རགོས་གནང་ཞྤེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོརྤེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོརྤེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ཤ
ཟླ་ཤ༤ཤཚེས་ཤ༡ཤནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ཤཟླ་ཤ༣ཤཚེས་པཤ༣༡ཤབར་གྱི་ལ་ོའཁོར་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
རྣམ་པས་ལྟ་ཞྱིབ་བས་པ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ངས་ཏོག་ཙམ་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།ཤགང་ལགས་ཟྤེར་ན། ལས་
བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཕལ་ཆྤེར་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཞྱིག་གནང་ཡོད་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུགཤའདྱིའྱི་
ནང་ལ་དྱི་བ་གསུམ་ཙམ་མ་གཏོགས་སྤེབས་མྱི་འདུགཤདྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་དུས་ཚདོ་བསྱི་ཚགས་བས་ནས་འདྱི་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་
ལྟ་ཀླགོ་བས་མྱི་དགསོ་པ།ཤ 
དོན་ཚན་དང་པ་ོའདྱིའྱི་ནང་ག་རྤེ་འདུག་ཟྤེར་ན། ༢༌༦ཤགོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོས་དྱི་བ་མང་པ་ོཞྱིག་བཏང་གནང་
སོང་།ཤདྤེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཕལ་ཆྤེར་ཕག་ཚོད་གཅྱིག་མྱིན་ཙམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འགྲྤེལ་
བཤད་སོན་གནང་སོང་།ཤདྤེ་ཡྱིན་དུས་འགྲྤེལ་བཤད་དྤེ་དག་བསོན་ཡོང་དུས་གནས་ལུགས་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཤཤྤེས་ཡོང་གྱི་
འདུགཤགང་ལགས་ཤྤེ་ན།ཤང་རང་འདྱིར་ལངས་སོད་མཁན་འདྱི་ཡྱིན་ན། རྩ་བའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་ཁང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ལ་སྔོན་མ་ནས་མོས་མཐུན་དང་རྒྱབ་སོར་བྤེད་སོད་མཁན་ཞྱིག་མྱིན་ཏྤེ།ཤཡྱིན་ནའང་། དངུལ་ཁང་ལྟ་བུ་
ཡྱིན་ནའང་འད་འདུགཤདངུལ་ཁང་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུགཤགང་ལྟར་འདྱི་ཁད་ལས་པའྱི་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། འདྱིའྱི་སྤེ་ཚན་
ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་མཁས་དབང་དྤེ་ཚོས་རྣམ་དཔྱོད་སྟནོ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚངོ་གྱི་འདུ་འགོད་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ང་
ཚོས་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་འབ་སུ་འདུས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམས་པས། ང་ལ་སྔོན་མ་ནས་དོགས་པ་དྤེ་ཡོད།ཤད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་
ནས་མར་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་འགྲ་ོསོང་ལ་ལྟ་དུས་འབྱུང་འགྱུར་ང་ཚོས་དངོས་གནས་གོམ་པ་འདྱིའྱི་
ཐོག་ལ་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་། དྱི་བ་འདྱི་སྤེབས་ཡོང་གྱི་འདུགཤལྷག་པར་དུ་ང་ཚོས་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་
ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ལ་བསྟུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས།ཤགོང་དུ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་རྤེད།ཤ
གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་འདྱི་བྤེད་སདོ་བས་ནས་གནད་དོན་གཞན་དག་ལ་ཡང་བྤེད་སོད་བྤེད་
པའྱི་ཐོག་ནས།ཤད་ལྟ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་དངུལ་རྩྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞྤེ་དག་ད་ོདམ་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་རྤེད།ཤདཔྤེར་ན། ང་
རང་ཚོའྱི་ཤ(Income Tax) བཟ་ོའད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ད་ོདམ་ལོད་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད།ཤཕལ་ཆྤེར་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་འབྤེལ་བ་
ཆགས་བསད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་སྐརོ་ལ་མད་ོདོན་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོགནང་རྒྱུ་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུགཤ
ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་ག་རྤེ་གནང་སོང་ཟྤེར་ན།ཤའདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གྲོས་ཚོགས་རང་ནས་ཞྱིབ་
འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ནས།ཤའདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ག་རྤེ་གནང་བ་དྤེ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞལ་བཞྤེས་གནང་ཚར་བའྱི་
རྤེས་སུ།ཤང་ཚོས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཨ་ནན་ཡང་ནན་བས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། དུས་ཚོད་འཕར་མ་འགྲོ་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་དོན་
ཕན་ལྡན་པ་ཕལ་ཆྤེར་ཡདོ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུགཤ 
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དྤེ་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་དང་ཁབ་ཁངོས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་འགྲྤེལ་བཤད་དང་པ་ོསནོ་དུས།ཤག་རྤེ་
གསུངས་འདུག་ཅྤེ་ན། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ཡོངས་ལ་ལྟ་དུས་འག་ོལས་ཡོངས་ནས་ལས་དནོ་ཚགས་
ཚུད་གནང་བཞྱིན་འདུག་པའྱི་ཡྱི་རངས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་བཀོད་གནང་འདུགཤདྤེ་ཡང་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ཙམ་མ་རྤེད།ཤང་རང་ཚོའྱི་དབུས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ས་གནས་ཁག་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་ཚོས་
དུས་རྒྱུན་དུ་བཤད་པ་ནང་བཞྱིན།ཤགཞུང་གཅྱིག་དང་སྱིག་འཛུགས་གཅྱིག་གང་འད་ཞྱིག་ཚགས་ཚུད་པ་ོདང་འགྲོ་མ་འགྲོ་
ཟྤེར་རྒྱུ་འདྱི།ཤདྤེའྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྤེད་མཁན་སྱི་ཞུ་བའྱི་ལས་བྤེད་པ་དྤེ་དག་རྤེད།ཤདྤེ་ཡྱིན་དུས་གཞུང་དང་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
སལ་ཚགིས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་སལོ་དྤེ་ག་རང་ཡོད་རྤེད།ཤདྤེར་བརྤེན་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་དངསོ་སུ་ར་འཕྲདོ་པ་དྤེ་ག་རྤེ་བྱུང་
སོང་ཞུས་ན། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གསར་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་ང་ཚོའྱི་མདུན་ལ་ཡོད་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་མང་ཆྤེ་བ་དྤེ་དགཤང་རང་ཆའོ་ིསྱི་ཞུ་
ལས་བྤེད་པ་དྤེ་དག་གྱིས་འགན་འཁྤེར་བའྱི་ཐགོ་ནས། དྤེ་རྱིང་ང་ཚོས་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་ལས་རྒྱུ་ཡདོ་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་
ཡོད་རྤེད།ཤདྤེ་ངའྱི་དཔྤེ་མཚོན་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན།ཤདྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་མཚམས་རྤེ། ང་རང་ཚ་ོའདྱིར་ལ་ོ ༥ 
ཙམ་རྱིང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་བཞྱིན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་ལོ་ ༥ རྤེད། དྤེ་ནས་སར་ཡང་ལ་ོ ༥ 
བས་ནའང་། ལོ་ ༡༠ ཕྲག་ཅྱིག་རང་རྤེད།ཤའདྱིར་སོད་མཁན་དང་ལས་ཀ་འདྱི་བྤེད་མཁན་དྤེ་ལོ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གྲངས་རྱིང་དངོས་
གནས་དང་གནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་སོད་མཁན་དྤེ་རྤེད།ཤསྱི་ཞུ་བ་དྤེ་དག་རྤེད།ཤདྤེའྱི་ནང་ནས་ངས་ཚོད་དཔག་བས་པ་ཡྱིན་
ན་བརྒྱ་ཆ་ཤ༨༠ ཙམ་ཞྱིག་འདྱིར་ལྟ་ོགོས་ཆྤེད་དུ་སྤེབས་ཡོད་མ་རྤེད།ཤང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོ
ཆྤེས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་ལ་ངས་ཞབས་ཕྱི་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་ན་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་སོད་མཁན་ཞྱིག་
རྤེད།ཤའདྱི་ང་ཚོས་མཁྤེན་པ་དགོས་རྤེད།ཤལྷག་པར་དུ་ང་ཚ་ོམྱི་མང་གྱི་འཐུས་མྱི་རྤེད།ཤཡྱིན་ནའང་འདྱིར་རྱིགས་འགའ་ཤས་
ཤྱིག་གྱིས་ཁ་རྡུང་ཞྤེ་དག་བཏང་གྱི་འདུག་པ། དངོས་གནས་དང་གནས་ལས་བྤེད་པ་ཞྱིག་གྱི་འགྲྱིག་གྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན།ཤདྲུང་
ཆྤེ་ཞྱིག་གྱི་འགྲྱིག་གྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུགཤའདྱི་སུ་ལ་འཆད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་ཅྤེ་ན།ཤང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བཀའ་བོན་
ལ་ཞུ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤའབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བནོ་གྱིས་འདྱིས་འགྲྱིག་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེར། འཛནི་སོང་གྱི་འགྲ་ོ
སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རྤེད།ཤདྤེ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་གནང་ནས་ཕག་ལྤེན་ག་རྤེ་བསྟར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཁོང་རྣམ་པས་ལྟ་ཡྱི་
རྤེད་མ་གཏོགས།ཤང་ཚོས་འདྱིར་ལན་རྒྱག་ས་མྤེད་མཁན་མྱི་ཞྱིག་ལ་སྡུག་རྤེ་ངན་ཚད་བཤད་ནས་དམའ་འབྤེབ་བས་བསད་
པ་ཡྱིན་ན། ཡག་པ་ོརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རྤེད།ཤངས་ཐུགས་རྤེ་གཟྱིགས་འདྱི་མ་གནང་རོགས་གནོངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤང་རང་ལས་
བྤེད་ཟུར་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་པུའྱི་ཐགོ་ནས་མྱིན།ཤད་ལྟའྱི་ལས་བྤེད་པ་དྤེ་ཚསོ་གང་ལ་གང་འཚམ་བོས་བཏང་
བས་ནས་ཡོང་མཁན་ཤ་སྟག་རྤེད།ཤདྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་རྱིགས་འགའ་ཤས་སྣང་བ་དག་ནས། ལས་བྤེད་པ་ཡྱིན་དུས་སུས་
བཤད་ནའང་འགྲྱིག་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་བྤེད་ཀྱི་འདུགཤའགྲ་ོསྟངས་འགྲ་ོལུགས་ཤཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་
པ་ོཡོད་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ངས་འདྱི་ཞརོ་འཕྲོས་ལ་ཡྱིན།ཤགང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ག་ོསྐབས་གཞན་དག་ཅྱིག་རག་གྱི་མྱི་འདུགཤདྤེ་འད་སོང་
ཙང་ངས་ག་ོསྐབས་འདྱི་བངས་ནས་རྣམ་པ་ཚོར་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤལྷག་པར་ལས་བྤེད་ནང་ལ་དྤེ་སྔ་ཕག་ལས་གནང་
མ་མོང་མཁན་ཚ་ོལ་ཡྱིན།ཤང་ཚ་ོལ་ོ ༥ རྤེ་མཚམས་ཧོབ་དྤེ་སྤེབ་སོད་མཁན་ཚ་ོལ་ཡང་འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་
གཅྱིག་དགོངས་པ་ཡག་པ་ོབཞྤེས་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ན།ཤལས་བྤེད་ཚོའྱི་སྤེམས་ཤུགས་མ་བཅག་རོགས་
གནང་།ཤལས་བྤེད་ཚོའྱི་སྤེམས་ཤུགས་སར་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་།ཤསྤེམས་ཤུགས་གཅོག་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་རྩ་
བ་ཉྱིད་ནས་འགྲྱིག་གྱི་མྱི་འདུགཤངས་འདྱི་འབོད་བསྐུལ་ཚུལ་དུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་མ་གཏོགས། བཀའ་གཏང་རྒྱུའྱི་དབང་ཆ་ཡོད་
མ་རྤེད་པཱ།ཤཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
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ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༣:༡༥ བར་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༤ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ཐགོ་བགྲ་ོགླྤེང་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། རྣམ་པ་ཚརོ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་མཚན་ཐ་ོ
ཡོད་པ་གྲངས་ ༡༤ ཆགས་བསད་འདུག དྤེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་དཔལ་འབོར་གྱི་ལས་དོན་འདྱི་དུས་ཚོད་
ནང་དུ་ཚར་བ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ག་རང་རྤེད། ཚར་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དུས་ཚོད་ཏགོ་ཙམ་ཕར་འགང་བས་ནས་མུ་མཐུད་དགོས་ས་
རྤེད། འདྱི་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་ཆསོ་འཛིན་ལགས།   
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་ཆསོ་འཛནི་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་རྱིང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་ནས། དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྱི་དང་སགས་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟའྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༦ གྱི་གཤམ་འོག་ལ་ 
༡་༤  བོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདྤེགས་ལས་གཞྱི། ཨྱིན་སྐད་ནང་ལ་ (Tibetan Entrepreneurship 

Development) དང་འབྤེལ་ཡོད་ཀྱི་ད་ལྟ་ཚིག་གྲུབ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གྱི་ནང་གསྤེས་ "དྷ་ས་ན་གཞོན་ལས་རྱིགས་སོང་
བརྡར་ལྟྤེ་གནས་ཁང་" ཞྤེས་བཀོད་གནང་འདུག ངས་ཕལ་ཆྤེར་འདྱི་ཏན་ཏན་ནང་སྱིད་ཁབ་ཁོངས་ན་གཞོན་རོགས་སོར་
ཚན་པའྱི་ཡན་ལག་བོད་མྱི་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་ཁང་ལ་མཚོན་བསད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ནང་དོན་གཟྱིགས་པ་
ཡྱིན་ན་དྤེ་འད་རྤེད་འདུག  བས་ཙང་ཚན་པའྱི་མྱིང་འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འབྱི་དགོས་འདུགཤའདྱི་འབོད་བསྐུལ་ཙམ་ཡྱིན། གང་
ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རང་ཉྱིད་སྔོན་མ་ལས་ཀ་བྤེད་པའྱི་དུས་ཡུན་ལ་མྱིང་གྱི་ཐོག་ལ་གྲོས་བསྡུར་མང་པ་ོབྤེད་མོང་། གལ་
སྱིད་ང་ཚོས་ན་གཞོན་ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་བལྟྱི་གནས་ཁང་ཟྤེར་ཡོང་དུས། ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་དུ་བོད་མྱིའྱི་
མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་ཁང་བཀོད་ཡོད་དུས། ལས་རྱིགས་འདྱི་ཟུང་སྤེལ་ངང་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ག་ོབརྡ་མ་འཕྲོད་པའྱི་དཀའ་
ངལ་ཆགས་མ་སྱིད་པ་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཨྱིན་སྐད་ནང་དུ་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་ན། (Youth Vocational Training 

Centre) ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་འདྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྤེ་མྱིན་འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་དོགས་འདྱི་འགའ་
ཡོད་དྤེ། དྤེ་རྱིང་གྱི་ཚོགས་འདུ་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག བས་ཙང་ཡོང་རྒྱུ་བསད་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ནང་ཞུ་
ཆགོ་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དྤེ་ནས་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་བསམས་བྱུང་། ཚོང་ལས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཐད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འདས་པའྱི་ལ་ོཤས་ནང་འདྱི་མཉམ་
དུ་ལས་ཀ་བ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བཟང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་སོང་། ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་རྱིགས་ཡྱིན་ན་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཟུང་སྤེལ་གྱི་
ཐགོ་ནས་བྤེད་སདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ངས་ཉམས་མོང་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཚོང་ལས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་
ན། ནང་སྱིད་དང་ཟུང་སྤེལ་ཐོག་ནས་ན་གཞོན་རོགས་སོར་ཚན་པས་ལས་འགུལ་མང་པ་ོསྤེལ་ཡོད་རྤེད། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད། 
དངསོ་གནས་དང་གནས་དནོ་ང་ོམ་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་གཞོན་སྤེས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཕན་ཐོགས་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་ཞྱིག་
བྱུང་ལ། ཁ་གྲངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཀང་བཀོད་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོས་དངོས་སུ་གོམ་པ་མཉམ་སོས་བས་ནས་མདུན་ལ་
ཕྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ལས་གཞྱི་འདྱི་རྱིགས་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པ་ོརྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་
གྱི་ལས་བྤེད་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་རྤེད། འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་པའྱི་བསྟན་འཛིན་ནོར་
བཟང་ལགས། ཨ་ོརྒྱན་ལགས། སྟོབས་འབོར་ལགས་བཅས་མང་པ་ོཡོད། ཚང་མས་ཉྱིན་རྤེ་ནས་ཉྱིན་རྤེར་གཞོན་སྤེས་ལ་
ལམ་སྟོན་གནང་སྟངས་དང་། དྤེབ་སྤེལ་ཞུ་སྟངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་འདུག དྤེ་སྔོན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
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མཆགོ་ནས་དྤེ་འད་གསུངས་སོང། ན་གཞནོ་ནུས་སྟབོས་གོང་སྤེལ་གཏང་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པ་ོརྤེད། ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ཁོད་ལ་
ཆྤེད་ལས་པ་གོང་སྤེལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་ན། དྤེ་རྱིགས་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱུན་གཏན་གནས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག་
སྙམ། འདྱི་ངའྱི་སྤེམས་ཚོར་དང་བསམ་ཚུལ་ཙམ་ཡྱིན། དྤེ་མྱིན་དོགས་འདྱི་ཆ་ཚང་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་དུ་ཞུ་
ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་༢༡ ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབྤེལ་བའྱི་
ཐགོ་ནས་མཉམ་ཞུགས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་དཔྱ་དངུལ་ལག་དྤེབ་བཟ་ོའགྲྤེམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་ཡྱིན། ལས་བསོམས་ནང་དུ་དཔྱ་དྤེབ་ཀྱི་མྱིང་བསྒྱུར་རམ་བཟ་ོབཅོས་ཐོག་ཕག་ལས་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག 
སྱིར་བཏང་གྲོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ཐགོ་བཀའ་མོལ་ཐྤེངས་མང་བྱུང་བ་རྤེད། དུས་རྱིང་གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ཉྤེ་ཆར་ཕག་སྤེལ་ངྤེད་གཉྱིས་བལ་ཡུལ་སོག་ར་ལ་བཅར་དུས། གནད་དོན་དྤེ་ག་རང་དང་འབྤེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག མྱི་མང་ལ་དཔྱ་དྤེབ་ཀྱི་མྱིང་བསྒྱུར་ཐོག་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་དང་
འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཐྤེངས་གཅྱིག་བཟ་ོབཅོས་བ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་ཡོད་རྤེད། སྐབས་རྤེར་ཐྤེངས་གཉྱིས་པ་
དང་། ཐྤེངས་གསུམ་པ་གཏངོ་དགོས་མ་སྱིད་པ་མ་རྤེད། དྤེའང་ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་ཕལ་ཆྤེ་བ་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསད་པ་དྤེ། 
ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིག་ཆ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འད་སོང་ཙང་ང་ཚོའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དགངོས་པ་ཆྤེ་བཞྤེས་ཀྱིས་མྱི་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་ལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་རྩ་འཛནི་ལམ་སྟནོ་ཞྱིག་
ཕྤེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཐུགས་ཕན་གས་ོས་རྤེད། འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་འཕྲད་པ་
ཡྱིན་ནའང་། ལྷག་པར་དུ་དཔྱ་དྤེབ་ཀྱི་བཟ་ོབཅོས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆྤེན་པ་ོབཞྤེས་རགོས་གནང་། གུ་
ཡངས་པ་ོགནང་རགོས་གནངོས་ཞྤེས་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གནད་དོན་གཉྱིས་པ་དྤེར། བུད་མྤེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སྤེལ་གྱི་ལས་དནོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན། སྱིར་འག་ོབརོད་དྤེར་
བུད་མྤེད་ནུས་སྟབས་གངོ་སྤེལ་ལས་གཞྱི་གསལ་ཡོད་དུས། སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ཨ་ཅང་ཅང་། ཕལ་ཆྤེར་ང་ཚ་ོགྲོས་ཚོགས་ར་
བའྱི་ནང་དུའང་དགོངས་སྱིད་པ་རྤེད། འདྱི་མོའམ་བུད་མྤེད་གཅྱིག་པུའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ལ་དགོངས་མ་སྱིད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། 
དངོས་ཡོད་ཐོག་ནས་མར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཞྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོས་ལས་
གཞྱི་རྤེ་རྤེར་གཟྱིགས་ཡོང་དུས། འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཙན་དབང་དང་རྩུབ་སོད་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བཙན་གཡྤེམ་དང་རྩུབ་
སོད་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་ཚིག་བྤེད་སོད་བཏང་བ་དྤེར་ (Gender base) ཞུ་དུས། ཕོ་དང་མོ་ 
(Gender) ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་། འཐུས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ངས་གནད་དོན་འདྱི་ཞུ་དགོས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོདྤེ། སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆྤེ་ཙམ་བཞྤེས་ཐུབ་ན་བསམ་པའྱི་ཐོག་
ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
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 ད་ལྟ་ཞུ་དགོས་གཙོ་བོར་བུད་མྤེད་རོགས་པོའ་ིའབྤེལ་ལམ་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Women Help 

Line) དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་དནོ་ཆགས་བསད་འདུག འདྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། དྷ་རམ་ས་ལའྱི་གཡས་གཡནོ་གྱི་ས་ཁུལ་
ལ་ཕག་བསྟར་གནང་བཞྱིན་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་རྤེད། འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལོ་ ༡ ནང་དུ་མྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། 
བུད་མྤེད་གྲངས་ ༡༦ ནས་བདྤེ་སྡུག་དཀའ་ངལ་ཞུས་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག ང་ཚསོ་དགོངས་པ་བཞྤེས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་
གར་ནང་དུ་མ་ཟད་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟྤེང་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་དུས་ཚདོ་སྐབས་སུ། ཁྱིམ་སདོ་བཀའ་རྒྱའྱི་སྐབས་སུ་བུད་
མྤེད་མང་པརོ་བཙན་གཡྤེམ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། རྩུབ་སདོ་ཀྱི་གནས་སྟངས་སམ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཡདོ་པའྱི་གནས་
ཚུལ་ཐོན་ཡོད་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གྲངས་ ༡༦ ཙམ་ཞྱིག་ཨྤེ་ཡྱིན་ན་བསམས་པ་ཞྱིག བཙན་དབང་
ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། རྩུབ་སོད་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡར་ཞུས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ག་རྤེ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཡང་ན། ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ག་ོརོགས་དྤེ་ཙམ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནམ། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོས་འདྱི་ཞྱིག་ཡོད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ངས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། ལས་གཞྱི་འདྱི་འད་
པ་ོཆ་བཞག་ན། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་དྷ་རམ་ས་ལ་གཡས་གཡོན་གཅྱིག་པུ་ཆགས་བསད་འདུག མ་འོངས་པར་ལས་གཞྱི་འདྱི་རྒྱ་
སྤེད་ཆྤེ་རུ་གཏང་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ན། གནད་དོན་འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འཆར་གཞྱི་གང་འད་
ཞྱིག་ཡོད་ན། གཙ་ོབ་ོབཀའ་འདྱི་ཞུ་དགསོ་པ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕྤེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕྤེལ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དྤེ་རྱིང་ང་ཚ་ོདཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་སང་ལ་འགྲོ་
བཞྱིན་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་གནད་དོན་གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ ༡་༦ གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་གནད་དོན་
འདྱི་སྤེབས་བསད་ཡོད་རྤེད། འདས་པའྱི་ལོ་ལྔའྱི་ནང་ལ་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་འདྱི་གྲོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་དངུལ་ཁང་ལྟ་བུ་དང་། དྲུང་ཆྤེ་ལྟ་བུ། འདྱི་འད་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་ང་ཚ་ོདཀའ་ལས་མང་པ་ོབརྒྱབ་ནས་ལོ་ལྔ་ནས་དྤེ་
ཤྤེས་ནས་འཛུགས་ཨྤེ་ཐུབ་བལྟས་ནས་བསད་སདོ་ཡོད་རྤེད། ངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ལ་ོལྔ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གངས་
ལངོས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་འདྱི་ས་ོབརྒྱབ་མ་ཐུབ་ནས་ང་ཚ་ོགྲོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལ་ོལྔ་བས་ནས་འགྲ་ོས་རྤེད་
དན་གྱི་འདུག ག་རྤེ་ཟྤེར་ན་དྤེ་ཚ་ོཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཐོག་དྤེབ་སྤེལ་བྤེད་ཡོད་དུས། ལམ་སང་ང་ཚོའྱི་ཁང་པ་སོ་བརྒྱབ་པ་
ནང་བཞྱིན་ས་ོརྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། དྤེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་
དང་སྱིག་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རྤེད། གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་འད་པ་ོཡྱིན་ན། ཁྤེ་ཕན་བཟ་ོཡྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་
མཁན། ཚོང་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་མཁན། ད་ང་ཚོ་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འོག་ནས་སྤེ་ཚན་ཁོ་ན་གཅྱིག་པུ་དྤེ་རྤེད། 
གཞན་ཚང་མ་ཁྤེ་མྤེད་དང་། ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་ཚོགས་བདྤེ་འཇགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་མཁན་ཚོགས་པ་རང་རང་
ཆགས་བསད་ཡདོ་རྤེད། སྱིར་བཏང་བས་པ་ཡྱིན་ན་ངས་གནད་དོན་འདྱི་ཕར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་
ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་ (Crore) ༧༥༠ ལྷག་ཙམ་ཡོད་རྤེད། དྤེའྱི་གང་ལ་ཕར་ཕོགས་ལ་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་
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ཁང་ལ་ (Crore) ༣༠ ཙམ་ཞྱིག་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩ་ནས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་
དམྱིགས་ནས་ལྷག་བསད་ཡོད་རྤེད། ད་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའྱི་ (Crore) ༣༠ དྤེ་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་
ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་བཏང་དང་མ་གཏོང་གྱི་གནད་འགག་དྤེར་ཐུག་བསད་འདུག དྤེ་ཚུར་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། གངས་ལངོས་དཔལ་
འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་འགྲོ་ཐུབ་པ་དང་། དྤེ་མ་གཏོང་བ་ཡྱིན་ན་སྱིར་བཏང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་
བཀའ་མོལ་འགྲོས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལ་ཕལ་ཆྤེར་འདོད་པ་ཡོད་ས་མ་རྤེད། འདོད་པ་མྤེད་ན་གཡང་རང་རང་རྤེད་མ་
གཏོགས། ཐང་གཅྱིག་རང་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་མྤེད་རྤེད། གལ་སྱིད་དྤེ་ལ་འདོད་པ་ཡོད་ན་ཐང་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་རྤེད། གཅྱིག་འདྱི་
རྤེད། 
 གཉྱིས་པ་དྤེར། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཐགོ་ནས་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའྱི་ནང་ལ་ (Crore) ༣༠ ཡོད་པ་དྤེ་
གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་ཚུར་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དགོངས་དོན་འགྲྱིག་གྱི་མྱི་
འདུག ཁག་ཡོད་མ་རྤེད་ང་ཚ་ོཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་བཟ་ོམཁན་གྱི་གྲོས་ར་རྤེད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིར་བརྩྱི་དགོས་རྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚ་ོ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆྤེ་ཞལ་བཞུགས་བཞུགས་བར་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་རྤེད། ལམ་ཁ་
ཡོད་རྤེད། ཞུས་ན་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་རྤེད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་རྤེད། མྱི་དང་མྱི་ཐུག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་རྤེད། ང་
རང་ཚོར་འདོད་པ་ཡོད་ན་ཐང་ཡོད་རྤེད། ཞུ་ས་ཡོད་རྤེད། ཁ་སང་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། 
༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆྤེས་དཀར་པ་ོདྤེ་ནག་པ་ོརྤེད་གསུངས་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དཀར་པ་ོདྤེ་ནག་པ་ོརྤེད་གསུང་ཀྱི་རྤེད། 
ནག་པོ་དྤེ་དཀར་པོ་རྤེད་གསུངས་ན། ནག་པ་ོདྤེ་དཀར་པོ་རྤེད་གསུང་གྱི་རྤེད། དྤེ་ཙམ་གྱི་གདྤེང་འཇོག་ཡོད་རྤེད། ཇྱི་སྱིད་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆྤེ་ང་ཚ་ོམཉམ་དུ་ཁ་རུག་རུག་བཞུགས་བཞུགས་བར་དུ་དཀའ་ངལ་ཆུང་ཆུང་དྤེ་ཚ་ོསྤེལ་རྒྱུ་ཡོད་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དགོས་དབང་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མ་འོངས་པར་སོ་སོའ་ིལངས་ཕོགས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་
འདས་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་གང་ཡང་བ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆོག་གྱི་དྤེ་རྱིང་གྱི་བཀའ་མོལ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ནྤེའུ་ཡགོ་ (Stock 

Exchange) ནང་ལ་དངུལ་ཡར་བཅུག་མར་འཐྤེན། དྤེ་འད་འགྲོ་བསད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་རྱིང་བཀའ་ལན་གནང་སྟངས་ལ་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆྤེར་ (Share Value) ཡྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠།༧༠ ས་ལ་ཟགས་ཚར་སོང་། དྤེ་འདའྱི་བཀའ་སོབ་གནང་
བ་ཡྱིན་ན། གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དྤེར་ཡོང་རྒྱུ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་གྲོས་
ཚོགས་ནང་དུ་ལ་ོ ༥ རྱིང་འདྱིའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཐོག་གྲོས་བསྡུར་བས་བསད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱུས་མང་པ་ོཡོད། 
དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན། མཉམ་འབྤེལ་མང་པ་ོཞྱིག་རང་འཚ་ོཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཡར་བཞྤེས་
རོགས་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚ་ོཡར་བཞྤེས་ན་ཤཤྤེར་བདག་གམ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་དངུལ་འཇུག་ས་ཞྱིག་ཀང་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ཤྤེར་བདག་མང་ཚོགས་ཀྱི་དངུལ་དྤེ་བདྤེ་དོན་ཚོགས་པ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་བཅུག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཉྤེ་ཆར་རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱིས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ཚར་རྤེད། དངུལ་སོར་ ༡༠༠ འད་པ་ོཞྱིག་སྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། སོར་ 
༨༥ བྤེད་སདོ་གཏངོ་དགསོ་རྤེད་མ་གཏོགས། འཇགོ་ཆགོ་གྱི་མ་རྤེད། ང་ཚསོ་དངུལ་དྤེ་ག་པར་འཇུག་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚགོས་པ་དྤེ་
ཚ་ོའཛུགས་རྒྱུ་དང་། ལག་འཁྤེར་རག་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དྤེ་ཧ་ཅང་རྱིང་པ་ོརྤེད། སོར་འབུམ་ ༤༠༠ ལྷག་ཙམ་འགྲ་ོསོང་བཏང་
ཚར་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། འག་ོའཛུགས་དུས་འགྲ་ོསོང་འགྲ་ོཡྱི་རྤེད། ད་ཆ་འགྲ་ོསོང་གཏོང་དགོས་པ་ཆ་ཚང་བཏང་ཟྱིན་
པ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོལ་ཚོགས་པ་དྤེབ་སྤེལ་བས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་དང་། མྱིང་། ཉམས་མོང་བཅས་བསགས་བཞག་ཡོད་རྤེད། སོ་
བརྒྱབ་རྒྱུ་ལས་ས་པ་ོརྤེད། ཡྱིན་ནའང་། དྤེ་ཚ་ོཚང་མ་ས་ོབརྒྱབ་པར་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གྲོས་
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ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ མོས་མཐུན་ཡོད། 
ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས། དྤེ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པ་ོཞྱིག་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་གོང་མས་ས་ཁང་བཙངོ་
བ་གནང་བཞྱིན་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་གོང་མས་དམྱིགས་ཡུལ་ཡག་པ་ོཞྱིག་བཟུང་སྟྤེ་ས་ཁང་བཙོང་བ་རྤེད་
དྤེ། དུས་དྤེ་རྱིང་ཡྱིན་ནའང་ས་ཁང་བཙོང་བ་དྤེ་འགྲྱིག་མྱི་འདུག ཕྱིས་སུ་གསར་འབོར་སྤེབས་པ་དྤེ་ཚོའྱི་ཆྤེད་དུ་ཁང་པ་
བརྒྱབ་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་ས་ཆ་ཉ་ོརུ་འགྲ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་འདུག ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་
པ་ོརྤེད། སྔནོ་མ་སོར་ ༡༠ ས་ཆ་དྤེ་ད་ལྟ་སོར་ ༡༠༠༠ ཆགས་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ལྟ་བུའྱི་ནོར་འཁྲུལ་མྱི་ཡོང་སད་བསམ་བ་ོམང་
པ་ོབཏང་། ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པ་ོབས། ཚོགས་ཆུང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བཙུགས། བཀའ་སྱི་གཉྱིས་མཉམ་དུ་ཚོགས་ཆུང་
བཙུགས། ཡག་པ་ོབས་ནས་ཐབས་ཤྤེས་བཏང་ནས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐགོ་བསམ་བ་ོགཏོང་རོགས་མ་གཏོགས། ལམ་སང་ཐག་གཅོད་
བས་ན་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འགྲྱིག་གྱི་མ་རྤེད། དྤེ་མ་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བདྤེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བདྤེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོང་དུ་དྱི་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཕུལ་
ཡོད། དྤེ་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བནོ་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་རྒྱས་པ་ོགནང་སོང་། ད་ལྟ་ངས་འདྱི་དང་འབྤེལ་
ནས་གནས་སྟངས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ།  
དང་པོ་དྤེ་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འདྱིར་ཞུས་བསད་པ་འདྱི་སོ་སོའ་ིསྱིག་
འཛུགས་ལ་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པ་ོཞྱིག་ཕན་པ་དང་། རྒྱབ་ལོངས་ཚང་མར་བལྟས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ཚོར་བའྱི་
ཐགོ་ནས་མྱིན། ཁ་གསལ་པ་ོབས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ལང་མཁན་དྤེ་ལ་ཚརོ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་
ཐགོས་ཡོད་མ་རྤེད། གོང་མའྱི་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་ཕན་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཚརོ་བ་དྤེའྱི་གང་ཡང་ཡདོ་མ་རྤེད། དྤེ་བྤེད་དུས་ཚརོ་བའྱི་
ཐོག་ནས་མྱིན། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། གཅྱིག་བས་ན་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་སྱིད་པ་རྤེད། གྲྭ་པ་དྤེ་ཚ་ོདཔལ་འབོར་རྱིག་པའྱི་འགྲོ་
སྟངས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམས་སྱིད་པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་། བོད་ལ་གཏམ་དཔྤེ་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད། ར་ཕ་ོབཅག་མ་མོང་ནའང་། 
ར་བ་ལམ་ལ་འགྲ་ོས་མཐོང་མོང་ཡོད་ཟྤེར་བ་ནང་བཞྱིན། ཚོང་གྱི་སོམ་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་དགོན་པའྱི་གྲྭ་ཚང་ལ་བསད་པ་ཡྱིན་
ནའང་རྤེད། ད་རྤེས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དྤེ། མ་འོངས་པར་ཉྤེན་ཁ་འདུག ཉྤེན་
ཁ་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཚོང་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་ཉྤེན་ཁ་རང་པ་རྤེད། ང་འད་པ་ོཞྱིག་གྱིས་འདྱི་རྒྱུན་སངོ་དགོས་
རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་རྤེད་ཅྤེ་ན། བཀའ་ཤག་གོང་མར་རྒྱབ་སོར་གྱི་ཚུལ་དུ་མྱིན། སོར་འབུམ་ ༤༠༠ ལྷག་གྱི་འགྲོ་སོང་
བཏང་ཟྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ། བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་གཟྱིགས་ཡོད་
ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་འདའྱི་ཕུར་ཚུགས་བས་ནས་འགྲོ་མྤེད་པ་ཞྱིག གོང་དུ་གསུངས་སོང་། གསུང་གླྤེང་ནང་དུ་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ སྐབས་སུ་སོབ་སྟོན་འདྱི་དང་འདྱི་ལ་སོར་འབུམ་དྤེ་འད་ཞྱིག་སྤྲད་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས། དྤེ་འད་བྤེད་དུས་
དངསོ་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་གཟྱིགས་ནས་གནང་ཡོད་དུས། མདརོ་ན། སོར་འབུམ་ ༤༠༠ ལྷག་འགྲ་ོསོང་བཏང་ཚར་བ་དྤེ། 
ང་ཚོས་མ་འོངས་ཉྤེན་ཁ་ལ་གཟྱིགས་ནས་འཕྲལ་དུ་བས་པ་ཡྱིན་ན་འགྲྱིག་གྱི་ཨྤེ་ཡོད་ན། ད་ལྟ་ལྡྱི་ལྱི་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྷ་རམ་
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ས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མཐའ་ན་འཚིག་ཇ་ཁང་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། (Coffee Shop)  ཞྱིག་བཟོས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དང་པོ་སོར་
འབུམ་ ༢༠།༣༠ ཙམ་འགྲ་ོསོང་གཏོང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཞུང་གྱིས་ག་དུས་རུག་དགོས་ཟྤེར་དུས། ལ་ོ ༤།༥ རྤེས་ལ་
གཞྱི་ནས་བྱུང་གྱི་རྤེད་བསམས་ནས་དོན་གྱི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། འགྲོ་སོང་དྤེ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཁང་པ་དྤེ་སོགས་ན་ག་རྤེ་
བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། ཁང་པ་དྤེ་མྤེ་ཤོར་ན་ག་རྤེ་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། དྤེ་ཚ་ོཡར་རྒྱས་འགྲ་ོབར་འགོག་རྤེན་རྤེད། ད་ལྟ་འདྱིར་གནས་སྟངས་
མང་པ་ོཞྱིག་ལ་འདྱི་བགྲང་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཙམ་གྱིས་ས་ོརྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག དྤེར་དགོངས་པ་
བཞྤེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  
 དྤེ་ནས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཚགོས་ཆུང་འཛུགས་དགསོ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚ་ོགནད་འགག་ཆྤེན་པ་ོཞྤེ་
དག་རྤེད། སོར་འབུམ་ ༤༠༠ ལྷག་ཙམ་འགྲ་ོསོང་བཏང་ཚར་བ་དྤེ། ང་ཚོས་འཕྲལ་མར་དྤེ་འད་བས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་འགྲྱིག་
གྱི་མྱི་འདུག ཚགོས་ཆུང་བཙུགས་པར་མོས་མཐུན་དང་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གོང་དུ་ངས་ཨ་སོར་ ༣༦ དང་འབྤེལ་ནས་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་འཁྲུག་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔྤེར་ན། ད་
ལྟ་འདྱིར་ལངས་སོད་མཁན་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། མོན་ག་ོགཞྱིས་ཆགས་ཆྤེན་པ་ོའདྱིའྱི་ནང་དུ་ས་གནས་རང་བདྤེན་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོལ་ོ ༦ བས་ནས། སྐབས་དྤེ་དུས་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་མཉམ་དུ་མྱི་མང་ཆྤེད་དུ་རྩོད་པ་རྒྱག་
སོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཉྱི་མ་རྤེ་རྤེར་སོར་ ༣ ཟྤེར་དུས། ལོ་གཅྱིག་ལ་སོར་ ༣༨ ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ཟས་དོད་སོར་ ༡༠ 
ཡོད་རྤེད། ཡོང་འབབ་སོར་ ༥༠ ཡོད་རྤེད། འདྱི་ཡར་བསམོས་ན་སོར་ ༩༦ རྤེད། ཨ་སོར་ ༩༦ དྤེ་ལ། དཔལ་འབརོ་བཀའ་
བནོ་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། ཁྤེ་ཎ་ཌའྱི་སོར་ ༡༢༠ འགྲ་ོདུས། ཨ་སོར་ ༣༦ དྤེ་ཉྱིན་རྤེར་ཨ་སོར་ ༣ རྤེར་བང་རྒྱུ་
དྤེའང་། ཁྤེ་ཎ་ཌ་དྤེ་ཚོར་ཟླ་བ་རྤེ་རྤེར་ཨ་སོར་གཅྱིག་ལ་འཛའ་སྒྱུར་བས་ནས་ལྤེན་གྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་
འདུག གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསྟར་བྤེད་དུས་དགའ་བསུ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ལོད་ཡྱིན། 
ཡྱིན་ནའང་། བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་འཛནི་སོང་རྱིམ་པས་འདྱི་མ་གཟྱིགས་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེ་ན། དྤེ་མ་
རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་གཅྱིག་པ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཨ་སོར་ ༣ རྤེ་རྤེད། དཔྤེར་ན། 
ཨྱིན་ལན་སོད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་ཨྱིན་ལན་གྱི་དངུལ་དྤེ་ཕུལ་བསད་ཡོད་རྤེད། འཛའ་སྒྱུར་བས་པ་ཡྱིན་ན། འཛམ་
བུ་གླྱིང་གྱི་དངུལ་དྤེ་འཛའ་སྒྱུར་འགྲ་ོབའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚོས་འབ་སུ་མ་འདུས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། ད་ལྟ་ཨ་
སོར་ ༩༦ ལ་ཁྤེ་ཎ་ཌའྱི་སོར་ ༡༢༠ འབབ་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་ཚུར་བངས། ཨ་སོར་ ༩༦ ལ་ཨྱིན་ལན་སོར་ ༥༠།༦༠ མ་
གཏོགས་འབབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འདྱི་ལྤེན་གྱི་ཡོད་རྤེད་དམ། སུད་སྱིར་དྤེ་འད་བབས་ཀྱི་
མྱི་འདུག རྒྱལ་ཁབ་རྤེ་རྤེར་འཛའ་སྒྱུར་བས་ནས། ཉྱི་ཧངོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་དངུལ་གྱི་འཛའ་ཆུང་ཆུང་རྤེད། ང་ལ་རྒྱུས་ཡོད། དྤེར་
བརྤེན་གནས་སྟངས་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་སྟངོ་ཕྲག་བངས་བསད་པ་དྤེ་རྤེད་དམ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཆ་
ཚང་ལ་ཨ་སོར་ ༣ རྤེ་བཞག་པ་དྤེར་རྒྱུ་མཚན་དང་དགོས་པ་ཡོད་རྤེད། ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུར་ཡྱི་རངས་
བསྔགས་བརོད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསྟར་དྤེ་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་ལག་བསྟར་བས་ནས་ཡར་འཐྤེན། 
ཕགོས་གཅྱིག་དྤེ་མར་གློད་བཞག་ན། འདྱི་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསྟར་བྤེད་སྟངས་མ་རྤེད། མ་འོངས་པར་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་
ག་རྤེ་ལག་བསྟར་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་མདུན་ལ་ཐནོ་ནས་རྒྱབ་སརོ་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ངས་ད་ལྟ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུར། ཁ་སང་ཚེས་ ༡༤ ཞོགས་པར། ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ིའག་ོཁར་སྤེབ་དུས། ཕ་ོགསར་ཞྱིག་གྱིས་
ང་ཚོར་སྙན་ཞུ་གཅྱིག་སྤྲད་སོང་། མོན་ག་ོརང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོབྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་བཟའ་ཟླ་རྒྱ་གར་ཡུལ་
མྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་བདྤེ་སྡུག་མང་པ་ོཞུ་མོང་ཡོད། དགག་ས་འདྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་དགག་བསད་ཡོད་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་
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ལ་འདྱི་འཁོད་ཡདོ་རྤེད། "རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ཡུལ་མྱི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་མཉམ་དུ་ལུགས་མཐུན་གཉྤེན་སྱིག་བས་ཏྤེ་མུ་མཐུད་
ལ་ོགསུམ་ལས་བརྒལ་བ་རྣམས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིར་གཞུག་འདོད་ཡདོ་ཚ་ེསྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིག་
གཞྱི་ལྟར་ཞུགས་ཆོག" ཡྱིན་ནའང་། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ཡུལ་མྱི་བོད་པ་མཉམ་དུ་ཆང་ས་བརྒྱབ་ནས་ལོ་ ༡༠།༡༥ ཕྱིན་
ནའང་། ང་ཚོས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དྤེབ་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འད་སོང་ཙང་ཁ་སང་ཞོགས་པར་མྱི་གྲངས་ ༧༡ གྱི་
བཟའ་ཟླ་གང་རུང་གཅྱིག་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ཡུལ་མྱི་ཡྱིན་པས་སྙན་ཞུ་ཞྱིག་ཁ་སང་ཁ་ཉྱིན་ཞོགས་པ་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། ཁོང་
རྣམ་པ་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེའང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཕྤེབས་ཕགོས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས། བཟའ་ཟླ་གཅྱིག་ཕར་སྤེབས། 
གཅྱིག་རང་བཙན་ལག་དྤེབ་མྤེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་འདུག དྤེ་རྱིང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་
བཞྤེས་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ལ། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དྤེ་ཚོར་བསྒྱུར་བཅོས་འགྲ་ོབའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་
བཞྤེས་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སྤེན་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ན་གཞོན་ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་བསྟྱི་གནས་ཁང་གྱི་
མཚན་བང་འདྱི་གཞུང་འབྤེལ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་འགོད་རོགས་གསུངས་པ་དྤེ། འགོད་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་དྤེ་
ལའང་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ལས་གཞྱི་ (Tibetan Entrepreneurship Development) ཟྤེར་བ་
འདྱི་ཚངོ་ལས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའྱི་ཚན་པའྱི་འགོ་ནས་བྤེད་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཚངོ་ལས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཚན་
པའྱི་འདས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ ནས་ད་བར། འདས་པའྱི་ལ་ོ ༨ ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཉམས་ཞྱིབ་བྤེད་དུས། ང་ཚསོ་ནུས་པ་
མར་བླུགས་བཞག་པ་དང་། གྲུབ་འབས་འཐོན་རྒྱུའྱི་དབར་ལ་བར་ཁད་ཆྤེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་མ་སྤེབས་གོང་
ནས་ཨ་རྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་འདུག ད་ལྟའྱི་རྱིང་འདྱི་མྱི་དགོས་པ་བས་ནས། ཡྱིན་ནའང་། 
འདྱི་དང་མཉམ་དུ་ཚོང་ཆུང་རྩག་རྱིགས། ཨྱིན་སྐད་ནང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། (Small and Micro Enterprises) དྤེ་དག་
གྱི་གནས་སྟངས་ག་རྤེ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་བཞག་
ཡོད་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་ཐྤེབས་རྩའྱི་ས་གནས་ཀྱི་འགན་འཁྤེར་མཁན་ཁ་ོརང་ལ་འདྱི་སྐོར་དམྱིགས་བསལ་སོབ་སོང་
ཡོད་གསུང་གྱི་འདུག འདྱི་དང་ང་ཚའོྱི་འབྤེལ་ཡདོ་ལས་བྤེད། ནང་སྱིད་དང་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ནས་བཞག་ནས། དྤེ་ཚ་ོ
ཆ་ཚང་ཉམས་ཞྱིབ་བ་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་ཞྱིག་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་གལ་ཆྤེ་བ་བརྩྱིས་པ་གཅྱིག ད་
ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་གཞོན་སྤེས་ལས་མྤེད་དྤེ་ཚ་ོརྩྱི་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་ཡོད་བསད་པའྱི་ཚོང་ལས་དྤེ་ཚ་ོརྒྱ་སྤེས་སྟངས་འོས་པ་
དང་གཏོང་རུང་བ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལ་རྒྱབ་གཉྤེར་གང་འད་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཁོང་ཚོའྱི་མཐུན་རྤེན་བཟང་དུ་
གང་འད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་བསམ་བ་ོགཏང་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་བ་འདྱི་གཞོན་སྤེས་ལས་མྤེད་ཚ་ོ
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་གཞོན་སྤེས་ལས་མྤེད་ཚོའྱི་ཐ་ོདགོས་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་ན་ང་ཚོས་འབུལ་ཆོག་གྱི་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་། འདྱི་ནང་ནས་ (MBA) ཐོན་བཞག་པ་དྤེ་འད་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱི་ཡྱིན་དུས་སོབ་སོང་འཐོན་མཁན་མཐ་ོབ་དྤེ་
དག་ནས་གཞོན་སྤེས་ལས་མྤེད་མང་དུ་ཆགས་རྒྱུ་དང་། ཉྤེ་བའྱི་ཆར་གཅྱིག་བས་ན་རྣམ་པ་ཚསོ་གཟྱིགས་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། བོད་
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མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྤེད་ཀྱི་ས་མྱིག་གསར་གཏོད་དང་། བཅོས་སྱིག་བས་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ། མཐའ་མར་གཞོན་དྲུང་
གྱི་ས་མྱིག་དྲུག་ཅྱིག་འདནོ་པ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏང་རྒྱུ་ལ་ས་མྱིག་དྲུག་ལ་སྙན་ཞུ་རྒྱག་མཁན་ གྲངས་ ༡༡༢ བྱུང་བ་
རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་མཁན་གྲངས་ ༧༢ སྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་བྤེད་དུས་ད་ག་རང་ནས་ག་རྤེ་མཚོན་ཐུབ་
ཀྱི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ང་ཚོའྱི་གཞོན་སྤེས་ནང་ལ་ལས་མྤེད་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་མཚོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་སང་ལ་ཤུགས་འཕར་མ་ཞྱིག་རྒྱག་ཐུབ་ན་བསམས་ནས་རྤེ་བ་ཞྱིག་རྒྱག་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་
འདྱིའྱི་ཚན་པ་དྤེ་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལས་ཀ་དགསོ་མཁན་དྤེ་དག་ལ་ང་ཚསོ་སངོ་བརྡར་སྤྲདོ་དགོས་རྒྱུ། དྤེ་ཚའོྱི་རྱིགས་
འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་འགྲ་ོཆགོ་གྱི་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དཔྱ་དངུལ་དང་། དཔྱ་དྤེབ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ལྷག་པར་དུ་
བལ་ཡུལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྤེད་འདུག བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དྤེབ་གསར་བཟ་ོབ་རྒྱུ་
ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བཟ་ོབཅསོ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། འདྱིས་མང་ཚགོས་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེར་ངསོ་
འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ་ཡར་སྤེབ་མ་ཐག་ཕལ་ཆྤེར་ཟླ་བ་ ༡།༢ ཙམ་ཡང་འགོར་མྤེད། མ་
འགོར་བའྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་རང་ནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དྤེབ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་
གསུམ་པ་ནས་བས་ཏྤེ། བཀོད་ཁབ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་གནང་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧།༢༠༠༨།༢༠༠༩ ནང་བཀོད་ཁབ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་
གནང་འདུག བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་དུས་སུ་འདྱི་འགོ་བཙུགས་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་དང་། སྐབས་
བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་ལ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་གནང་འདུག དྤེ་དག་ཚང་མ་བལྟས་པ་ཡྱིན། དནོ་དག་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༧་་་༢༠༠༨ ཀྱི་
དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དྤེབ་བཟ་ོཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། འཛིན་སོང་གྱི་ལམ་སྟོན་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ། བཀའ་ཤག་
སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། དྤེ་དམ་པ་ོཞྤེ་དག་བཟོས་གནང་ཡོད་རྤེད། དམ་པ་ོབཟོས་གནང་དགོས་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་
ཡང་གང་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཡྱིག་ཆ་འདྱི་རྫུན་མ་མང་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བལ་ཡུལ་ནང་ནས་འདྱི་མང་པ་ོཞྱིག་
བཟ་ོསོད་ཀྱི་ཡོད་པ། ཡྱིག་ཆ་འདྱི་རྫུན་མ་མང་པ་ོཞྱིག་གདོན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་གཞུང་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་
ལག་དྤེབ་དྤེར་ངསོ་འཛནི་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་རྤེད། ཆྤེ་མཐངོ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་རྤེད། ཆྤེ་མཐངོ་དྤེ་མ་བརླག་པའྱི་ཆྤེད་དུ་དམ་
པ་ོབས་ནས་གནང་བ་རྤེད། འདྱི་གནང་བར་བརྤེན་ནས་སྐབས་དྤེ་དུས་ཕན་ཐོགས་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག དྤེ་ནས་བཀའ་ཤག་
སྐབས་བཅུ་བཞྱི་ཕྤེབས་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱིའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་བསྒྱུར་བ་གཅྱིག་བཏང་གནང་འདུག 
བསྒྱུར་བ་གཅྱིག་བཏང་བ་དྤེ། དྤེ་སྔ་རྒྱ་གར་དང་། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ནང་ལ་མྱིང་པ་སངས་ཞྤེས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ལྟ་ཕྱི་
རྒྱལ་ལ་སྤེན་པ་ཞྤེས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་ན། འདྱི་སྤེན་པ་ལ་བསྒྱུར་ཆོག་པའྱི་བསྒྱུར་བ་གཅྱིག འདྱི་སྤེབ་གཅྱིག་ལ་བཀའ་ཡྱིག་
གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བསྒྱུར་བ་ཞྱིག་བཏང་གནང་འདུག འདྱི་བསྒྱུར་བ་གནང་ནས་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཕན་ཡོད་རྤེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ 
ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚེས་ ༡༩ ཡྱིན་པ་ཡོད། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གསར་པ་མ་སྤེབ་ཙམ་གྱི་སྔོན་ལ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་
དཔལ་འབོར་གྱི་འབྤེལ་ཡོད་དཔྱ་ཁལ་ཚན་པ་དང་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་བས་ནས་ཡང་ལམ་སྟོན་གཅྱིག་བཏང་གནང་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་བཀའ་ཤག་རང་གྱི་བཀདོ་ཁབ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་དང་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་བཀོད་ཁབ་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་རང་གྱི་བཀོད་ཁབ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། བཀའ་ཤག་ནང་ལ་གོ་
བསྡུར་བས། ཐག་གཅོད་བས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀོད་ཁབ་བཏང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག འདྱི་ཡྱི་གནས་ཚུལ་རྤེན་
བས་ནས་ས་གནས་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་ལའང་ག་ོབ་ལྤེན་ཕགོས་དང་། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཟྤེར་ན། འདྱི་མ་རྤེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༧ 
ལ་ལྟ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧་་་༢༠༠༨ དྤེ་འད་རང་ལ་བལྟས་ནས་མང་ཚོགས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུའྱི་
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གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་འདུག དྤེ་འད་སོང་ཙང་ཕལ་ཆྤེར་ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་པ་ཡོད། ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའྱི་ནང་ས་
གནས་སོ་སོར་ལ་ལག་དྤེབ་གསར་བཟོའ་ིསྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་ཐ་ོཞྱིག་ཡར་ཁྤེར་ཤོག་ཟྤེར་ནས་
ཞུས་ཡོད་རྤེད། འདྱིའྱི་རྤེས་ལ་གསར་བཟ་ོགཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་བཟ་ོབཅོས་བ་རྒྱུའྱི་ཐོག་དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག 
རང་དབང་བདྤེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ས་ོསོའ་ིཁབ་ཁོངས་ནང་མྱི་གྲངས་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད། བསྒྱུར་བ་གཏང་རྒྱུར་
དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་མྤེད། དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡར་བསྡུས་ནས། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་དང་། དང་བངས་དཔྱ་
དངུལ་ལག་དྤེབ་ཚན་པས་འདྱི་ཡྱི་སང་ལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཐྤེངས་ཕལ་ཆྤེར་ ༥།༦ ཅྱིག་ཉུང་མཐར་ཚོགས་ཡོད། བཀའ་དྲུང་
ཡྱིག་ཚང་ནས་ཟྱིན་བྱིས་བཟོས། དཔྱ་ཁལ་ཚན་པ་དང་། ལག་དྤེབ་ཚན་པ་གཉྱིས་ཀའྱི་ལས་བྤེད་གྲངས་ ༤།༥ དྤེ་འད་ཡོད་
རྤེད། ཁོང་ཚོ་གཉྱིས་ཀ་ཡར་གདན་འདྤེན་ཞུས་ནས་གོ་བསྡུར་ཞུས། ཁོ་ཚོ་དངོས་སུ་ལག་ལྤེན་བསྟར་མཁན་ཡྱིན་དུས། 
དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག དོན་དག་འདྱི། ད་ལྟའྱི་རྱིང་དཀའ་ངལ་དྤེ་སྤེལ་བཞག་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་ཕོགས་མཐའ་ནས་ཕྤེབས་མཁན་ཚོས་གཟྱིགས་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིག་ཆ་དྤེ་དག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཕལ་ཆྤེར་
ང་ཚསོ་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་དག་ད་རྒྱའྱི་ནང་ལའང་བཞག་པ་ཡོད། ད་རྒྱ་ནང་ལ་བཞག་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་ཡྱིག་ཐགོ་འབུལ་དགསོ་བྱུང་ན་
འབུལ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་དམྱིགས་ས་ག་རྤེ་བཟུང་ཡདོ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཆྤེ་མཐོང་མ་རླགས་པ་བ་རྒྱུ་འདྱི་གལ་
ཆྤེན་པ་ོརྤེད། ཡུལ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་བ་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་གལ་ཆྤེན་པ་ོརྤེད། དྤེ་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་། དྤེབ་གསར་པ་བཟ་ོདགོས་
ཀྱི་ཡོད་ན་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལ་ོའཁོར་སྔོན་རྩྱིས། དངུལ་
རྩྱིས་སྟངས་འཛནི་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་བདོ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཕྱིན་ཆད་ལ། ཁ་ོརང་བོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཁུངས་ཤྱིག་སྤེལ་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན། དན་རགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེར་ལག་དྤེབ་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་
པའྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ག་རང་བཟུང་བསད་ཡོད། དྤེབ་གསར་པ་ཞྱིག་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། བོད་ནས་ཁར་ཐུག་བལ་ཡུལ་ནང་
ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག རྒྱ་གར་ནང་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག སྔོན་མ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྤེབས་མཁན་ཚོར་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཆ་རྤེན་ལྟ་བུ་དྤེ་ག་རྤེ་བཞག་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁྤེད་རང་ཚོས་གནམ་གྲུ་ནང་ནས་
མར་འབབ་དུས་ (Boarding Pass) འདྱི་ཁྤེར་ཤོག བོད་ནས་ཡོང་མཁན་ཞྱིག་འདྱི་ཉར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཤྤེས་ཀྱི་མ་
རྤེད་པཱ། བོད་ནས་ཚུར་ག་དུས་ཡོང་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་དང་། དྤེ་ལྟ་བུའྱི་ཁུངས་སྤེལ་མང་པ་ོཞྱིག་བཟསོ་ཡོད་དུས། མང་ཚོགས་ལ་
རང་བཞྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་པ་ཞྱིག ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བསམ་བ་ོའདྱི་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། མྱི་
སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ལག་དྤེབ་གསར་པ་ཞྱིག་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་དན་རགས་ཁུངས་སྤེལ་དྤེ་སོ་
སོས་བ་རྒྱུ་ཡོད་ན། དྤེར་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་ནས། འདྱི་ཐག་བཅད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་བཟ་ོབཅོས་ག་རྤེ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ནའང་། ཕ་མྱིང་བརྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། མ་མྱིང་བརྤེ་པ་ོརྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། སྤེས་ཚེས་བརྤེ་པ་ོརྒྱག་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། ག་རྤེ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། དྤེ་དག་ལ་དཔང་རགས་གཙ་ོབ་ོདྤེ་ག་རྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་ཅྤེ་ན། 
སོ་སོའ་ིགནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་གཞུང་གྱིས་སྤྲད་བཞག་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་ནང་དུ་ (I.C.) དང་། 
(R.C., Aadhaar Card) ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ི (Passport) ཡྱིན་
ནའང་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཡྱིག་ཆ་གཞན་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་ནས་ཕར་ཕྤེབས་ནས་ཡུ་རོབ་ལ་འབོར་ནས་སབས་
བཅོལ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་རག་མ་ཚར་བ་བས། ཡང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པ་ཚོས་ཡྱིག་ཆ་མདོར་བསྡུས་དྤེ་འད་སྤྲད་རྒྱུ་ཡོད་རྤེད། 
དཔྤེར་ན། སུད་སྱི་དང་ཧྥ་རན་སྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། (Laissez-passer) ཟྤེར་བ་དྤེ་འད་ཡོད་རྤེད། (Laissez) ཟྤེར་དུས་ 
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(French) སྐད་ནང་ལ་ (Free Pass) ཟྤེར་བ་འད་པོ་ཞྱིག་རྤེད། (Free Trade) ལའང་ (Laissez) ཚིག་དྤེ་བྤེད་སོད་
གཏོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁ་ོཚོར་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། དྤེ་དུས་ཡྱིག་ཆ་ང་ོམ་དྤེ་རག་རྒྱུ་རྤེད། (Passport) དྤེ་
ཚོ་རག་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། གཞུང་ཞྱིག་གྱིས་སྤྲད་བཞག་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་། དྤེ་འགྲྱིག་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་ཡྱིན་ན། 
འདྱི་རོག་གྲ་ཚ་བ་ོཞྤེ་དག་ཅྱིག་རྤེད། ཡང་མྤེད་ན་ཁྱིམས་ཁང་ལ་འགྲ་ོདགོས་ཀྱི་རྤེད། ཡང་མྤེད་ན་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་སྐད་
ཆ་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་རང་བཙན་ཡོད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་གྱི་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལ་
གཞྱི་བཞག་ནས་ག་རྤེ་བསྒྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། གཏང་རྒྱུའྱི་ཆ་རྤེན་དང་། འགྤེངས་ཤོག་འགྤེང་རྒྱུ་དྤེ་ཚ་ོཡང་
ཏགོ་ཙམ་རྣམ་གྲངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་འགྤེངས་ཤོག་ཏག་ཏག་ག་རྤེ་འགྤེང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་འདྱི་ཧ་ག་ོབ་ཡྱིན་
ན། ང་ཚསོ་ལས་ཀ་བྤེད་བདྤེ་པ་ོཞྤེ་དག་ཅྱིག་བཟསོ་བཞག་ཡོད། ཉྤེ་ལམ་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕལ་ཆྤེར་རླུང་འཕྲྱིན་
ཁང་ཞྱིག་ལའང་། འདྱི་དང་འབྤེལ་ནས་རླུང་འཕྲྱིན་ཁང་ལ་འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་བསྒྱུར་བ་གང་བཏང་བའྱི་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་འཆད་
ཆོག་གྱི་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞྱིག་ཞུས་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་ཞུས་ཡོད། བྱུང་ན་བསར་བཅོས་ཕྱིན་
ཟྱིན་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ། འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་ ༥ ཡོད་རྤེད། འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་ལྔ་དྤེ་ཚོ་ས་ཁུལ་སོ་སོར་བགོས་བཤའ་
བརྒྱབ་པར་ཕྱིན་པ་ལས། བྱུང་ན་ (Video) ནང་ལ་བརན་ཐུང་ཞྱིག་བཟོས་ནས་འགྲྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེར་
འགྲྤེལ་བཤད་ལོག་པ་རྒྱག་ས་མྤེད་པ་བས་ནས། གཞུག་མ་ཞུ་མཁན་སུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། དྤེའྱི་འགྲྤེལ་བཤད་གཞྱིར་
བཟུང་བས་ནས་ང་ཚོས་འགྲ་ོཐུབ་པ་དང་། མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕར་འགྲ་ོམཁན་
ཚོས་མ་ཕྱིན་སྔོན་ནས། ནང་མྱི་འཁྱིད་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ། མྱིང་དང་ལོ་རྒྱུས་དྤེ་འདའྱི་མཐུན་དང་མྱི་མཐུན་གྱི་གནས་སྟངས་
མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། དྤེ་ག་རང་ནས་བཟོ་ཆོག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག གང་ལྟར་ཕན་ཐོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་དུས་ཕན་ཐོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕ་གྱིར་སྤེབས་ནས་མྱིང་བརྤེ་པ་ོརྒྱག་ཆོག་གྱི་ཡོད་ན། དྤེ་ག་རང་
ནས་འདྱིར་གཞུང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིར་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་ཚང་དྤེ་ལའང་ཕན་ཞྱིག་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། 
མྱི་སྤེར་དྤེ་ལ་ཕན་ཞྱིག་ཐགོས་འགྲ་ོཡྱི་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་བསྒྱུར་བ་འདྱི་བཏང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཐུགས་
འཚབ་ཡོད་པ་དྤེ། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཚར་ཡྱིན། ད་དུང་དཀའ་ངལ་མུ་མཐུད་ནས་འཕྲད་ཀྱི་
འདུག་ཅྤེས་གསུང་མཁན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཐད་ཀར་བཀའ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དྤེ་ནས་བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། དྷ་རམ་ས་ལར་ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ཡོད་བསད་པ་དྤེ་ 
(Help Line) དྤེ་རྤེད། གལ་ཏྤེ་དཀའ་ངལ་འད་འཕྲད་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་པར་བཏང་ནས་ལམ་སང་འབྤེལ་བ་བ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། དྤེའྱི་
ཐགོ་ལ་ད་ལྟ་ལས་བསམོས་ནང་འཁདོ་པ་ནང་བཞྱིན་རྩྱིས་ལ་ོདྤེའྱི་ནང་ལ་བུད་མྤེད་གྲངས་ ༡༦ གྱི་དཀའ་ངལ་བདྤེ་སྡུག་དྤེ་ཚ་ོ
ཁོང་ཚོས་ཉན་པ་དང་ལྟ་རོག་དྤེ་ཚོ་བྤེད་ཐུབ་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་དུས་ཚོད་མ་འདང་བའྱི་རྤེན་བས་ནས་། བུད་མྤེད་ནུས་
སྟོབས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཚན་པ་དང་། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ད་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་བསྡུ་ཆོག་པ། དྤེ་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་ཐོག་
ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་། ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་འཛོམས་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། 
བུད་མྤེད་ནུས་སྟོབས་ལས་གཞྱི་ཚན་པ་དང་ (Tibet Fund) གཉྱིས་ཀར་སྐད་ཆ་དྤེ་བཤད་ཡོད། བུད་མྤེད་ནུས་སྟོབས་
སྤེལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་རྒྱ་ཆྤེ་རུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། འཆར་ལོའ་ིསྔོན་རྩྱིས་ནང་ལ་སོར་འབུམ་ ༥༢ ཙམ་ཞྱིག་འཁྤེར་
ཡོང་གྱི་ཡོད་བསམས་བྱུང་། ད་ལྟ་དྷ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པའྱི་ (Help Line) དྤེ་རོགས་པ་བ་རྒྱུ། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གཞྱིས་
ཆགས་གཞན་པ་རྤེ་རྤེ་ལ་ང་ཚོས་འཛུགས་འཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོརྤེད། ལས་བྤེད་ཀྱི་གླ་ཆ་དྤེ་སྤྲོད་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
རྒྱུན་གྲོན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། རྤེ་རྤེར་འཛུགས་རྒྱུ་ཁག་པ་ོརྤེད། དཔྤེར་ན། ལྷ་ོགཞྱིས་ཁག་ལྔ་ཡྱིན་ན། ལྷ་ོགཞྱིས་ཁག་ལྔ་ལ་
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ལྟྤེ་གནས་ཤྱིག་འཛུགས་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ། བང་ཤར་ཁུལ་ལ་གཅྱིག་འཛུགས་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ། དྤེ་འདའྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་
བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེའང་ཁ་པར་གཏོང་ས་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། ཚན་པ་དྤེ་ལའང་ག་རྤེ་མངགས་ཡོད་ཟྤེར་ན། དཔྤེར་ན། 
གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ལ་ང་ཚོའྱི་ལས་བྤེད་བུད་མྤེད་ཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གཞན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་འད་ཞྱིག་
གོམ་པ་བརྒྱབ་ནས་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པར་བུ་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱབ་ནས་བརས་བརྐ་ོསོད་ཀྱི་ཡོད་ན། གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་
ཐག་ཉྤེ་ཤོས་དྤེ་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་རྤེད། བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཁ་པར་གཏང་རྒྱུ། གང་ལྟར་བུ་མ་ོདྤེ་ལ་གནདོ་
སནོ་མ་བྱུང་སྔོན་ནས་སོབ་ཐབས་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། གནོད་སནོ་བྱུང་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་གཅྱིག་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་
ཟྤེར་བ་དྤེ། འདྱི་ཁ་ོརང་ཁ་ོརང་ལས་ཡོང་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་འད་སོང་ཙང་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པ་དང་། དྤེ་འད་བ་
རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོཡོད་རྤེད། ཞྱིབ་ཕྲ་དྤེར་ད་ལྟ་ག་ོབསྡུར་བ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སངོ་། གཞུག་མ་ལས་གཞྱི་དྤེ་ཚ་ོགཏན་འཁྤེལ་དུས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་སྤེད་གཏང་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོདྤེ་ཡོད་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དྤེ་ནས་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་རྒྱ་ཆྤེན་པ་ོསྤེལ་བཞྱིན་པ་རྤེད། བུད་མྤེད་ནུས་སྟོབས་ཚན་པ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་གཞྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་དང་བསྟུན་པའྱི་ (Sexual 

Harassment) སྐོར་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། (Domestic Violence) ནང་ལ་ནང་མྱི་རང་གྱིས་གདུག་རྩུབ་བཏང་བ་དྤེ་འད་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེང་སང་འགྲྤེལ་བཤད་མང་པ་ོརྤེད། ཆང་ས་བརྒྱབ་ཚར་བའྱི་བཟའ་ཟླ་ཡྱིན་ནའང་། སོ་སོར་འདོད་པ་
མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་བཙན་གཡྤེམ་ལ་རྩྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོད་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་། དྤེ་ཚ་ོརྤེ་རྤེ་བས་ནས་དྤེ་
རྱིང་འདྱིར་འགྲ་ོམྱི་དགསོ་པ་བས། ལས་གཞྱི་དྤེ་འད་ཡོད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་གསུང་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་གངས་ལོངས་
དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འགྲྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པའྱི་སྐབས་སུ། ཆབ་སྱིད་དགོས་དབང་ཡྱིན་ན་ཞྤེས་
གསུངས་གནང་སོང་། དྤེ་ཚ་ོདངསོ་ཡདོ་ཡྱིན་ན་ནྱི་སནོ་འཛུགས་བཟ་ོའད་ཞྱིག་ཆགས་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་
སོན་བརོད་ཡྱིན་ན་ནྱི། དྤེ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ལས་བྤེད་ཚ་ོལའང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། སྔོན་མའྱི་གནས་སྟངས་
ཁག་ཁག་རྤེད། ང་ཚོའྱི་འབྤེལ་བ་དྤེ་ད་ལྟ་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། འཛིན་སོང་བཀའ་
ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ལས་བྤེད་ཚང་མར་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་ཡྱིད་ཆྤེས་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། ཁྤེད་རང་ཚསོ་ཡྱིད་ཆྤེས་ག་ཚོད་འཕྤེར་
བ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད། དྤེར་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་དང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་གྲོས་ཚོགས་དང་མཉམ་དུ་
འབྤེལ་བ་གང་འད་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན་མྱིན། ད་ལྟའང་གྲོས་ཚོགས་ཕྱི་ནང་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། མྱི་གཅྱིག་ལ་སྤེར་གྱིས་འཁནོ་
འཛནི་བྤེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྤེད། སྱི་པའྱི་དནོ་དུ་ཞུ་དགསོ་པ་དྤེ་གྲོས་ཚོགས་ལ་ཞུས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན། མ་འོངས་པར་སོན་ཆགས་ཚར་དུས་བཀའ་ཤག་གྱི་འགྲྱིག་མ་སོང་ཟྤེར་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་
ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འད་སོང་ཙང་། ད་ལྟ་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ཞུས་པ་རྤེད་མ་གཏགོས། ཆྤེད་མངགས་རགོ་གྲ་བསང་རྒྱུ་དང་དྤེ་འདའྱི་
ཆྤེད་དུ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་ནས་གོང་དུ་ཕལ་ཆྤེར་གཅྱིག་བས་ན་གསུང་དུས་ཞལ་ནོར་མྤེད་
འགྲོ། གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་ (Crore) ༧༥༠ གསུངས་སོང་། དྤེ་ (Crore) ༧༥༠ མ་རྤེད། 
(Crore) ༧༌༥ རྤེད། (Crore) ༧༥༠ དང་ (Crore) ༧༌༥ བར་ལ་བར་ཁད་གནམ་དང་ས་ཡོད་རྤེད་པཱ། ཡང་ཞྤེ་དག་ཅྱིག་
ཡོད་རྤེད་བསམས་ནས། དྤེའྱི་སྔོན་ལ་ངས་ཞུས་བསད་པ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གསར་པ་སྤེབས་ཚར་ཙམ་ལ། སུད་ཚོང་གྱི་
ཚགོས་པ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་སྤེབས་སོང་། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་སྤེབས་ཚར་ཙམ་ལ་ཁངོ་ཚའོྱི་འཐུས་མྱི་གསུམ་ཕྤེབས་
ནས། ང་ཚ་ོཚོང་པ་གྲངས་ ༣༧༠༠ ཡོད། དྤེའང་སུད་ཚོང་དྤེབ་སྤེལ་བྤེད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་རྤེད། སྱིག་
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འཛུགས་ནང་མྤེད་པ་ད་དུང་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥།༢༠ ཡོད་རྤེད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཚངོ་པ་གྲངས་ ༣༧༠༠ དྤེ་ལ་བྱུང་ན་སོར་
འབུམ་ ༥ རྤེར་གཡར་རོགས་གནང་། མ་བྱུང་ན་སོར་འབུམ་ ༢ རྤེར་གཡར་རོགས་གནང་ཟྤེར་ནས། དྤེ་དུས་དྤེ་འད་
གསུངས་ཀྱི་འདུག རྣམ་པ་ཚ་ོཚོང་པ་རང་རང་རྤེད། དྤེར་རྩྱིས་ཤྱིག་སྐོར་དང་ཞུས་པ་ཡྱིན། སོར་འབུམ་ ༥ བས་ན་ག་ཚོད་
སྤེབས་ས་རྤེད། སོར་འབུམ་ ༢ བས་ན་ག་ཚདོ་སྤེབས་ས་རྤེད། སོར་འབུམ་ ༢ བས་པ་ཡྱིན་ན་སརོ་ (Crore) ༧༤ སྤེབས་
ཀྱི་ཡོད་རྤེད། སོར་ (Crore) ༧༤ གཡར་བ་ལ་ང་ཚོར་མ་རྩ་ཁ་ོརང་མྤེད་པ། བས་ཙང་ད་ལྟ་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་ཐབས་
ཤྤེས་བ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡྱིན་པ་དྤེ་གྲོས་ཚོགས་ལ་ཕུལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཏག་ཏག་
རྤེད་མྱི་འདུག་ན། ཁྤེད་རང་ཚསོ་སག་རྫུན་བཤད་འདུག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེར་ཉྤེས་པ་ག་རྤེ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཡང་ང་ཚསོ་
འཁྤེར་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོས་འབུལ་གྱི་ཡོད་རྤེད། འདྱི་ཕུལ་བ་དྤེ་འགྲྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་
གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ན། གཞུག་མར་གྲོས་ཚོགས་ལ་འགན་འཁུར་རྒྱུ་དྤེའང་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འགྲོ་ཡྱི་རྤེད། གྲོས་
ཚོགས་སྔ་མའྱི་སྐབས་སུ་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་གྲོས་ཚོགས་ལ་མཐུན་འགྱུར་འདྱི་འད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་འདྱི་འད་བས་
ནས་མཉམ་རུབ་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུའང་། ཀློག་མཁན་གྱིས་གྲོས་ཆོད་བཞག་པའྱི་སྐབས་སུ་དགག་པ་
རྒྱག་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། གལ་ཏྤེ་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་དྤེར་དགག་པ་རྒྱག་མཁན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གཞུག་མར་བྤེད་
དགསོ་ཀྱི་མ་རྤེད་གསུང་གྱི་ཡོད་རྤེད་དམ། དྤེ་ཚོར་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག བས་
ཙང་ད་ལྟ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བཟ་ོརྒྱུ་དྤེ་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་འཛིན་བསད་ཡོད། དྤེ་གྲོས་ཚོགས་གཅྱིག་
པུའྱི་ནང་ལ་མ་རྤེད། མང་ཚོགས་ལ་ཡྱིན་ནའང་། གྲོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་མཁྤེན་རོགས་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད་རྤེད། གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་འདོད་པ་ཡོད་ས་མ་རྤེད་གསུངས་པ་རྤེད། འདོད་པ་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་སྐད་
ཆ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རྤེད། གཅྱིག་ནྱི་གཞུང་སོ་སོས་སྱིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཅུ་གཉྱིས་
ནས་བས་ནས་སྱིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རྤེད། སྐབས་བཅུ་བཅུ་གཉྱིས་གོང་ལ་སྱིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་
རྤེད། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༧༩ ནས་བས་ནས་མར་སྱིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རྤེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ སྔོན་ལ་སྱིད་བྱུས་འཛིན་
སྟངས་ཁག་ཁག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འཛིན་སོང་བྤེད་མཁན་གྱི་ལས་ཀྱི་སྣྤེ་མོ་བ་རྤེ་རྤེ་སྤེབ་དུས། གྲོས་ཚོགས་ལ་གོ་བསྡུར་བྤེད་
ཀྱིན་བྤེད་ཀྱིན་བས་ནས་སྱིད་བྱུས་བཟུང་ནས་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་འདྱི་
འད་ཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག གཡང་མ་གཏོགས་མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག ཁྤེད་རང་ཚསོ་དངུལ་འཇུག་ཏུ་ཤོག་ཟྤེར་ནས། དྤེ་འད་ཞྱིག་
ཟྤེར་བ་དྤེའང་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་མ་གཏོགས། སག་སག་བ་རྒྱུ་དང་། དགོས་པ་
དམྱིགས་ཡུལ་གཞན་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐགོ་ནས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། དྤེ་འད་དགངོས་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། 
ང་ཚསོ་འགྲྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པའྱི་རྤེས་ལའང་འགྱུར་བ་ཐྤེབས་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི་བ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡདོ་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་རྤེད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆྤེ་ཞལ་བཞུགས་པའྱི་
སྐབས་སུ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་འགྲྱིག་འགྲ་ོཡྱི་རྤེད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆྤེའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ནག་པ་ོདྤེ་དཀར་པ་ོརྤེད་ཟྤེར་ན། རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱིས་དཀར་པ་ོལ་ངསོ་འཛནི་བྤེད་ཀྱི་རྤེད། དཀར་པ་ོདྤེ་ནག་པ་ོརྤེད་ཟྤེར་ན་ནག་པ་ོལ་ངསོ་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་
བ་དྤེ། གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་གསུང་གྱི་ཡོད་དུས། ཏོག་ཙམ་གསུང་བབ་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་རྤེད། གང་རྤེ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆྤེས་དཀར་པ་ོདྤེ་ནག་པ་ོརྤེད་ཅྤེས་དུས་ནམ་ཡང་གསུང་གྱི་མ་རྤེད། 
གསུང་གྱི་ཡང་མ་རྤེད་ལ། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆྤེས་དཀར་པ་ོདྤེ་ནག་པ་ོརྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་
ཉན་གྱི་མ་རྤེད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆྤེ་ལ་ཆྤེ་མཐོང་ཡོད་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན། ཡོད་རྤེད། བརྩྱི་བཀུར་ཡོད་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན། ཡོད་
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རྤེད། གུས་ཞབས་ཡོད་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན། ཡོད་རྤེད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་ང་ཚའོྱི་བོད་མྱི་སྱི་ཚགོས་ལ་རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱིས་བདྤེ་དོན་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན། ཡོད་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཟྤེར་བ་དྤེ། ང་ཚ་ོབོད་པ་
སབས་བཅོལ་བ་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་དམྱིགས་བསལ་བ་རྒྱུ་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ལ་ཞུས་ནས་བོད་པ་ཁྤེད་རང་ཚོ་ལ་
དམྱིགས་བསལ་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་དྤེ། ཡོང་ཐབས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་གསལ་པ་ོབས་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་
གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་དྤེ། གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་ཞུས་ན་མ་གཏོགས། གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པ་ཞྱིག་ལ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་མདགོ་མདགོ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་རྤེས་ལ་གྲོས་ཚགོས་དབུ་སྐརོ་བཏང་བའྱི་ཉྤེས་པ་འཕགོ་རྒྱུའྱི་ཉྤེན་ཁ་ཡོད་རྤེད། གྲོས་
ཚགོས་དབུ་སྐརོ་གཏང་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྤེད། གང་ཤྤེས་པ་དྤེ། མ་ཤྤེས་པའྱི་ཐགོ་ནས་གྲསོ་ཚོགས་དབུ་སྐརོ་ཕྱིན་
པ་ཡྱིན་ན་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏགོས། གནས་ཚུལ་ཤྤེས་པའྱི་ཐགོ་ནས་གྲོས་ཚོགས་དབུ་སྐོར་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་རྩ་
བ་ཉྱིད་ནས་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ལྟའྱི་རྱིང་འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་དང་། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལྟ་ཡོང་དུས། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་པའྱི་
དངུལ་དྤེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་ཕར་འཇུག་
ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་དྤེ་མྱི་འདུག བས་ཙང་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རོགས་ཟྤེར་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་
གཏོགས། གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་འགྲྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅྤེས་གསུངས་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད་པཱ། དྤེ་རྱིང་རང་ང་ཚོའྱི་དབར་བཀའ་མོལ་བྱུང་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། འདྱི་བཀའ་ཤག་རང་
གྱིས་སྱི་འཐུས་ལ་ཕར་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཡོད། འདྱི་དང་པ་ོཞྱིག་དང་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་བ། བཀའ་ཤག་གྱི་གང་འདོད་བས་
བཞག་པ་མ་ཡྱིན་པར། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཚགོས་ཆུང་ཤྱིག་བཙུགས། ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བས་
པ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་ག་རྤེ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་། དྤེ་ལ་ཤར་བསདོ་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་ཞུས་ཡདོ། ཡྱིན་ནའང་། 
ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་དྤེ་གཏྱིང་ཟབ་པ་ོདང་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཞྱིག་གནང་དགོས་རྤེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་འགྲ་ོསྟངས་ཤྤེས་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔལ་འབོར་གྱི་འགྲོ་སྟངས་ཀང་ཤྤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་
ཚོགས་མྱི་སུ་གཞག་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་། དྤེ་ཚོར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོརྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་དང་། 
ཡང་ན་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་ནང་ནས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་འདའྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཞྱིག་སྤེབས་པ་
ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱིས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་དྤེར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། དྤེ་ལ་འགོག་རྤེན་བཟོས་པ་དང་དྤེ་
འད་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྤེད། དྤེ་ནས་ཡང་བསར་ཞུ་རྒྱུར། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དགསོ་དབང་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྤེད། 
དྤེ་ནས་འདྱིར་ (New York Stock Exchange) དྤེ་འད་གསུངས་སོང་། སྱིར་བཏང་ངས་དཔལ་འབོར་གྱི་སོབ་སོང་
ཏོག་ཙམ་བས་པ་ཡྱིན་ཏྤེ། འོན་ཀང་ (Stock) དང་དྤེ་ཚོའྱི་སང་ལ་ང་མཁས་པ་ཞྤེ་དག་དྤེ་འད་མྱིན། བས་ཙང་ད་ལྟ་བར་དུ་
དངུལ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་ནའང་འད། མྤེད་ནའང་འད། (Stock) ནང་ལ་འཇུག་མ་མོང་། དྤེ་ཉྤེན་ཁ་ཞྱིག་ལའང་རྩྱི་བཞྱིན་ཡོད། 
ཉྤེན་ཁ་དྤེ་བང་རྒྱུའྱི་འདོད་པའང་མྤེད། ད་ལྟ་འདྱིར་ (Share) དྤེ་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ཐམ་པ་ཟགས་ཡོད་ས་རྤེད་ཟྤེར་སོང་། ངས་
ཚིག་དྤེ་འད་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བྤེད་སོད་བཏང་མྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ 
ཐམ་པ་ཟགས་འདུག་གམ་མྱི་འདུག དྤེ་ (Valuation) བྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད། རྱིན་ཐང་དྤེ་རྩྱིས་བསྐོར་དགོས་རྤེད་མ་གཏགོས། 
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་འདྱིའྱི་རྱིན་ཐང་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ཟགས་འདུག དྤེ་ཟགས་མྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་ཚིག་གཅྱིག་
རང་ཞུས་མྤེད། ག་རྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་མཚམས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། མ་དངུལ་བཅུག་པ་དྤེ་ཚོ་ཕར་
སོག་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་ས་རྤེད། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་ལ་ོགསུམ་བཞྱི་ཕྱིན་སོང་ཟྤེར་ནས། དྤེ་ཚ་ོསོག་མ་ཐུབ་
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པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་འགན་མ་དཀྲྱི་རགོས་བསོ་ཟྤེར་ནས། ཁ་སང་མ་དངུལ་འཇུག་མཁན་
དྤེ་ཚ་ོལ་ཞུས་ཡདོ། ད་རྤེས་ཡྱིན་ནའང་གྲོས་ཚོགས་ལ་དྤེ་ག་རང་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
དྤེ་ནས་གཅྱིག་འདྱི་གསུངས་སོང་། མཉམ་འབྤེལ་ཁུངས་མ་འཁོལ་ནས་ཡར་བཞྤེས་རོགས་གསུང་མཁན་དྤེ་འད་ཡོད་རྤེད་
ཅྤེས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་བར་དུ། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ་སྤེབས་ནས་ཟླ་བ་དགུ་དང་ཕྤེད་ཀའྱི་རྱིང་ལ་མཉམ་འབྤེལ་
ནང་ནས་ང་ཚོས་ཁུངས་འཁོལ་གྱི་མྱི་འདུག ཡར་རྩྱིས་ལྤེན་རོགས་ཟྤེར་མཁན་གཅྱིག་རང་བྱུང་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་
ཤག་སྔནོ་མ་ལ་དྤེ་འད་ཞུས་ཡོད་ན། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསལ་པ་ོགསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུ་ཆགོ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་བར་དུ་མཉམ་འབྤེལ་རྩྱིས་ལྤེན་རོགས་དང་། ང་ཚསོ་ཁུངས་འཁོལ་གྱི་མྱི་འདུག་གསུང་མཁན་
དྤེ་འད་བྱུང་མ་སོང་།  
འདྱི་དང་མཉམ་དུ་དཔྤེར་ན་མཉམ་འབྤེལ་རྩྱིས་ལྤེན་རོགས་ཟྤེར་ནས། མཉམ་འབྤེལ་རྩྱིས་བངས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ནས་མྱི་མང་གྱི་
དངུལ་ག་པར་འཇོག་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ནས་མཉམ་འབྤེལ་གྱི་
དངུལ་དང་ (FCRA) འབྤེལ་བ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། (FCRA) དྤེ་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཚུར་དངུལ་སྤེབས་པ་ཡྱིན་
ན། དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། མཉམ་འབྤེལ་གྱི་དངུལ་དྤེ་ཚ་ོམང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་
ཟྤེར་ནའང་འགྲྱིག་གྱི་རྤེད། དྤེ་ཚ་ོརྒྱ་གར་རང་ནས་ཡོང་འབབ་ཡོང་དུས་ (FCRA) དང་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
མ་རྤེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དྤེ་གཉྱིས་འབྤེལ་བ་བཏགས་ནས་གསུང་དུས། དྤེར་འབྤེལ་བ་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
དྤེ་གསུངས་པ་བདྤེན་པ་རྤེད། འག་ོའཛུགས་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཡོད་རྤེད། ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་དྤེ་ལས་ས་པ་ོརྤེད་ཟྤེར་སོང་། དྤེ་
དངོས་ཡོད་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་། འག་ོབཙུགས་པ་དྤེ་མ་འངོས་པར་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་ས་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་ལྟ་
དགསོ་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏགོས། གོང་རག་གྱིན་རག་གྱིན་མུ་མཐུད་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། རྤེས་མ་ཨ་ཁ་ཟྤེར་ནས་འགདོ་པ་སྤེ་རྒྱུའྱི་
ལས་ཀ་དྤེ་ངས་བ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་མྤེད་ཅྤེས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཟྤེར་གྱི་ཡོད། ག་ཚདོ་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་སྔནོ་ནས་སྔོན་འགོག་བྤེད་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གོང་གུན་ཆྤེན་པ་ོམ་འགྲོ་བའྱི་སྔོན་འགོག་བྤེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེར་བཀུར་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཚོགས་
ཆུང་གཅྱིག་བཙུགས་ནས་གཟྱིགས་གནང་དང་། གང་འད་རྤེད་འདུག བཀའ་ཤག་གྱིས་འདྱིར་ཞུས་བཞག་པ་དྤེ་ཚ་ོབདྤེན་པ་
རྤེད་འདུག་དང་མྱི་འདུག ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་དང་གཏྱིང་ཟབ་པ་ོབྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཞུས་
པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེ་ན། གལ་ཏྤེ་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། གནས་སྟངས་ཀྱི་ངོ་བོ་དྤེ་གང་འད་བས་ནས་
གནས་དགོས་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། སྤེར་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐུན་མོང་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ད་ལྟ་འགྲོ་བཞྱིན་པ་ནང་
བཞྱིན་གནས་དགོས་རྤེད་དམ། ཡང་མྱིན་ན། སྤེར་རང་ཚོང་ལས་ཤྱིག་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་གནས་དགོས་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་མ་རྩ་འཇོག་ཤོག་ཅྤེས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་འཇུག་རྒྱུ་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་། འདྱིའྱི་ང་ོབ་ོདྤེ་གསལ་པ་ོཞྤེ་དག་ཅྱིག་བཟོས་ན་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ང་ོབ་ོདྤེ་གསལ་པ་ོ
མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་འཕྲད་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ནས་མ་འོངས་པར་ཟུར་དུ་གཅྱིག་བཙུགས། གལ་སྱིད་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་ (Crore) ༣༠ དྤེ་ཕར་ས་ོཐུབ་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ནའང་། སྤེར་པའྱི་ཚོང་ལས་གཅྱིག་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
དངུལ་ (Crore) ༣༠ ཞྱིག་བཅུག་ནས། དྤེ་ཙམ་བསོ་འཁྤེལ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག བ་ོབདྤེ་པ་ོཞྱིག་ཡོང་ས་རྤེད་དམ་
མ་རྤེད། ངས་དྤེ་དུས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ང་འདྱིར་སྱིད་སོང་ལ་མྱི་མང་གྱིས་འོས་འདྤེམས་བས་པ་དྤེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ཆབ་སྱིད་དང་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་ཀ་བྤེད་དུ་བཏང་སོང་མ་གཏོགས། ཚོང་གཉྤེར་དུ་བཏང་མ་སོང་། འདྱིར་ཚོང་གཉྤེར་རྒྱུའྱི་
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ལས་ཀ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་ཀ་བྤེད་དགསོ་རྤེད་དམ། ཚངོ་དྤེ་ལ་ཁྤེ་གོང་ག་རྤེ་ཡོང་ས་རྤེད་ལྟ་སོད་དགོས་རྤེད། 
དྤེ་ཡང་མ་རྩ་ཆྤེན་པ་ོཞྱིག་བཅུག་ཡོད་དུས། སྐད་ཆ་ཆུང་ཆུང་མ་རྤེད། སོར་འབུམ་བཅུ་ཉྱི་ཤུ་དང་ ༡༠༠ ཡྱི་སྐད་ཆ་མ་རྤེད། 
དྤེ་ (Crore) མང་པའོ་ིསྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དྤེ་ཕར་བས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། 
དྤེ་ཚའོྱི་སང་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག  
ས་ཆ་ཉ་ོཡྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་རྤེད། གོང་འཕར་ཚར་བ་རྤེད། སྔནོ་མ་སོར་འབུམ་ ༡ ཡྱིན་ན་དྤེང་སང་མང་པ་ོཆགས་ཚར་རྤེད། 
དྤེ་ཚ་ོདངོས་ཡོད་རྤེད་དྤེ། ང་ཚོས་རྤེ་བ་དྤེ་ག་རྤེ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་སོད་ཁང་གྱི་མཐུན་རྤེན་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ། དྤེ་
རྱིང་གྲོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ནའང་འགྲྱིག་གྱི་འདུག མ་འངོས་པར་མང་ཚགོས་ལ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་དང་། མན་སར། ཨ་ོརྱི་ས་དྤེ་ཚ་ོལ། ཁ་སང་རང་མན་སར་ནས་ས་ཆ་ཨྤེ་ཀར་བཞྱི་ལྔ་ཞྱིག་
ཡར་འབུལ་མཁན་བྱུང་སོང་། དྤེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཚན་ཐོག་ལ་བཞྤེས་བཞག་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྱིན་ཚར་
བ་དང་། འདྱིར་ས་ཆ་བྤེད་སདོ་གཏངོ་གྱི་མྤེད་པ། ས་ཆ་བདག་པ་ོརྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་རྱིན་མྤེད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཡར་འབུལ་རགོས་གནང་། དྤེ་ཚ་ོཚང་མ་ང་ཚསོ་ཁྤེ་ཕན་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་མ་
རྤེད། བོད་ནས་ཡོང་མཁན་བོད་མྱི་ཚོའྱི་སོད་ཁང་དཀའ་ངལ་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་དུས། དྤེ་འད་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་
ཡག་པ་ོཡོང་ས་རྤེད། དྤེ་འད་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། བླུ་ཡོན་ཞྱིག་ཕུལ་ནས་འཇུག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། ཐབས་ཤྤེས་
གཅྱིག་རང་མྱི་འདུག ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་བས་པ་ནས་བཟུང་སྟྤེ། སྱིག་གཞྱི་བཟསོ་ཡོད་རྤེད། སྱིག་གཞྱི་བཟསོ་
ནས། དཔྤེར་ན། གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་ནང་ལ་ལྔ་ཁང་གཅྱིག་ཡྱིན་ན། ལྔ་ཁང་གཅྱིག་ནང་ལ་མྱི་གཅྱིག་མ་གཏགོས་ལྷག་མྤེད་
པ་ཡྱིན་ནའང་། ལྔ་ཁང་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་དྤེ་མྱི་གཅྱིག་དྤེར་རག་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་བས་པ་ཡྱིན་
ན་རག་འགྲོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་། ཞྱིང་ས་དྤེ་རག་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། ཞྱིང་ས་དྤེ་སྱི་པ་ལ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ད་
ལྟ་བར་དུ་ཞྱིང་ས་སྱི་པ་ལ་ཡར་ཕུལ་བཞག་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ས་གནས་སོ་སོའ་ིས་ཁང་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་མར་བགོ་བཤའ་
བརྒྱབ་པ་མ་གཏོགས། སྱི་པས་བྤེད་སོད་གཏང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཉར་བཞག་པ་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། དཔྤེར་ན། མོན་ག་ོའད་པ་ོཞྱིག་
ཡྱིན་ན། སྔོན་མ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཅྱིག་གྱི་སྐབས་སུ་ཨྤེ་ཀ་ ༡༢ ཙམ་ཞྱིག་རག་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་འགོ་
འཛིན་རྤེས་མ་དྤེས་གང་ཟག་ཅྱིག་ལ་གནང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་མྱི་དྤེས་ཨྤེ་ཀར་ ༦ ཙམ་ཞྱིག་བཙོངས་ཚར་འདུག་ཟྤེར་
བའྱི་སྐད་ཆ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག གང་ལྟར་སྱི་པའྱི་མྱིང་ཐོག་ས་ཆ་འམ་ནང་སྱིད་ཀྱི་མྱིང་ཐོག་ལ་ས་ཆ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཉར་མ་
ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེན་པ་ོདྤེ་འད་ཞྱིག་འདྱིང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དྤེ་ལ་འགྲ་ོ
གྲོན་ཏན་ཏན་འགྲ་ོམདགོ་ཁ་པ་ོརྤེད། ཡྱིན་ནའང་། འགྲ་ོགྲོན་དྤེའང་ང་ཚོའྱི་ཚད་གཞྱི་འསོ་ཤཤྱིང་འཚམས་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། 
ས་ཆ་འཐབ་འཚོལ་བ་རྒྱུ་དྤེ་ཚ་ོཡང་ཚང་མ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོར་མངགས་བཞག་པ་དྤེ། ང་ཚོས་ལམ་ཁ་ཡོད་ས་ལ་
དགོས་ཡོད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། ལམ་འཁྱིས་ལ་ཡོད་པ་སྦྤེལ་ཀོབ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཨྤེ་ཀར་ ༡ ལ་སོར་འབུམ་ ༢༠ དྤེ་
འད་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ལམ་ཁ་མྤེད་ས་ཏགོ་ཙམ་ཁུག་ཀགོ་ཡྱིན་ས་ཨྤེ་ཀར་ ༢༠།༣༠ དྤེ་འད་ག་ཚོད་རག་གྱི་འདུག ལམ་ཁ་
མྤེད་ས་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ལམ་ཁ་བསྟན། གློག་འཐྤེན། ཆུ་འཐྤེན། མངའ་སྤེ་གཞུང་ལ་ཞུ་ཆོག་གྱི་རྤེད། དྤེ་ནས་ས་ཆ་དྤེ་ཡར་
རྒྱས་བཏང་ནས། གོང་ཆུང་བ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་རག་རྒྱུའྱི་རྩྱིས་རྒྱག་གྱི་ཡོད། ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་ང་ཚསོ་ཏན་ཏན་ཉ་ོམྱི་
དགསོ་པ་བས་ནས། ཡར་འབུལ་མཁན་དྤེ་འད་ཡོང་མདགོ་ཁ་པ་ོརྤེད་སྙམ། དྤེ་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
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བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཏན་ཏན་ཕན་ཐགོས་ཆྤེན་པ་ོཞྱིག་ཡོང་ས་རྤེད། ལམ་སང་ས་ོབརྒྱབ་ན་འགྲྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཚོགས་
ཆུང་འཛུགས་རོགས་གནང་གསུངས་པ་དྤེར། བཀའ་ཤག་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུའྱི་གྲོས་ཆོད་གཅྱིག་བསྣམ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་ཆུང་གྱི་མྱི་འགྲ་ོདྤེ་ཚ་ོ
གང་འད་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད། རྣམ་པ་ཚ་ོགོས་བསྡུར་གནང་། འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་མཐུན་རྤེན་ཆ་ཚང་ཞྱིག ཡྱིག་
ཆ་གང་ཡོད་པ། ལས་བྤེད་སུ་ལའང་བཀའ་འདྱི་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། དྤེ་ཚ་ོཆ་ཚང་བ་རྒྱུའྱི་མཐུན་རྤེན་སར་
གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་སྐོར་ཞུ་དུས། འདྱི་སྱིག་
འཛུགས་ལ་ཕན་པའྱི་ཆྤེད་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་གསུངས་སོང་། འདྱིར་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཚང་མས་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཕན་
པ་ཞྱིག་ལ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཉྤེན་ཁ་འདུག་ཟྤེར་ནས་དྤེ་འད་རང་རང་
བས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། གང་འད་བས་ཁུངས་འཁོལ་གྱི་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་སྐད་ཆ་དྤེ་རྤེད། སྱིར་བཏང་ཚོང་ལས་ཟྤེར་དུས་ཉྤེན་ཁ་
རྤེད། ཚོང་གྱི་ཁྤེ་ཕན་ཟྤེར་བ་དྤེ། ཉྤེན་ཁ་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་ཉྤེན་ཁ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མ་གཏགོས་གླ་ཆ་བངས་ནས་བསད་
ན་འགྲྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་ཀ་གཞན་དག་བས་ནས་བསད་ན་འགྲྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཚངོ་ལས་བྤེད་དགོས་མ་རྤེད། ཚངོ་
གྱི་ཁྤེ་ཕན་དྤེ་ཉྤེན་ཁའྱི་རྔན་པ་འད་པ་ོདྤེ་རྤེད། (Profit) ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་ (Risk Factor) ལ་བརྤེན་ནས་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཉྤེན་
ཁ་ལ་གདོང་ལྤེན་བྤེད་དགོས་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ངས་ག་རྤེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེ་ན། དཔྤེར་ན། མྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། 
ཚོགས་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཚོང་ཞྱིག་འགོ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། མ་རྩ་སོར་ ༡༠༠ ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཉྱིན་དྤེ་ནས་
བཟུང་ཚངོ་ལས་དྤེའྱི་ཆྤེད་དུ་འགྲ་ོསོང་བཏང་བ་དྤེ། ཚོང་ལས་དྤེའྱི་ནང་ནས་མར་འགྲ་ོསོང་འདནོ་དགསོ་རྤེད་མ་གཏགོས། ཕྱི་
ནས་གདོན་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་པཱ། ད་ལྟ་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་མ་རྩ་སོར་ (Crore) ༧ དང་
འབུམ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་དྤེ་སརོ་བ་ལ་སརོ་འབུམ་ ༤༨༩ འགྲ་ོསོང་ཕྱིན་ཡདོ་རྤེད། དྤེ་དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་རྤེད། འདྱི་འགྲྱིག་
གྱི་ཡོད་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེར་རྣམ་པ་ཚསོ་གཟྱིགས་དགསོ་རྤེད་མ་གཏགོས། ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེན་པ་ོཡྱིན་དུས། སྔནོ་ནས་འགྲ་ོ
སོང་གཏོང་དགསོ་རྤེད་གསུང་གྱི་ཡོད་རྤེད། སྔནོ་ནས་འགྲ་ོསོང་བཏང་བཞག་པའྱི་དྤེབ་དྤེ་ཚའོང་རྣམ་པ་ཚསོ་གཟྱིགས་རགོས་
གནང་། སོར་འབུམ ༡༦༠ ལ་དྤེབ་ག་རྤེ་བཏོན་བཞག་འདུག དྤེ་ཚ་ོལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གོང་དུ་ངས་ཨ་སོར་འབུམ་ 
༤ སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་བར་ལ་ལྷག་འདུག གལ་སྱིད་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཐོག་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས། ཚགོས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོམ་ཐནོ་བར་དུ། ང་ཚསོ་དྤེའྱི་སང་ལ་ལག་པ་འཆང་ཤྤེས་ཀྱི་མ་
རྤེད། ད་ལྟ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་འགྲ་ོརྒྱུ་རྤེད། གངས་ལངོས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནང་ལ་དངུལ་གང་ཡོད་པ་
དྤེའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ དྤེ་ལོ་ད་ག་རང་ནང་ལ་མར་གཡར་ཚར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ནང་ལ་གཡར་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལ་ོཡྱིན་ནའང་ང་ཚསོ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ མར་གཡར་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁོལ་དྤེ་ཚ་ོདཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་
ལ་སྤྲད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཨ་སོར་འབུམ་ ༤ དྤེ་ག་རྤེའྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན། ཡང་སོར་འབུམ་ ༡༦༠ སྤྲད་སའྱི་ (Dalberg 

Company) དྤེ་ག་རང་ལ་ཨ་སོར་འབུམ་ ༤ དྤེ་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁོང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་
ལས་ཕྤེད་ཀ་མ་གཏོགས་ཚར་མྤེད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་རྤེད། ཡང་བསར་དྤེབ་གཅྱིག་བཏནོ་པ་ལ་ཨ་སོར་འབུམ་ ༤ ཙམ་ཞྱིག་སྤྲོད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དྤེ་རྒྱ་གར་སོར་མོའ་ིནང་ལ་ (Crore) ༣ མྱིན་ཙམ་ཞྱིག་འགྲོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཐག་
བཅད་མྤེད། གལ་སྱིད་ཐག་ཆོད་པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་ཁང་མུ་མཐུད་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ནས་ཨ་སོར་འབུམ་ ༤ དྤེ་ 
(Dalberg) ལ་སྤྲད་རྒྱུ་རྤེད། ཁོང་ཚོས་ལྷག་མ་དྤེ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མྱིན་
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དངུལ་ཁང་མ་འགྲོ་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ནས་ཨ་སོར་འབུམ་ ༤ དྤེ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ (Crore) ༢༥ དང་དྤེའྱི་སང་ལ་
སྤེད་ཀ་ཡོད་པ་དྤེའྱི་སང་ལ་བསྣན་ནས། ང་ཚོས་རང་འཇགས་བུ་ལོན་གཡར་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་སྣོན་རོགས་གནང་ཟྤེར་ནས་འབོད་
བསྐུལ་དྤེ་ཞུས་བཞག་ཡོད། ད་ལྟ་དྤེའྱི་ཐག་གཅོད་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡར་སྤེབས་ཚར་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་
གནས་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། བས་ཙང་མ་འོངས་པར་ཉྤེན་ཁ་ཆྤེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཚོང་
ནང་ལ་ཉྤེན་ཁ་ཆྤེ་ཆུང་ཡོད་རྤེད། རྤེ་བ་ཆྤེ་ཆུང་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་འདྱི་གཞུང་གྱི་དངུལ་ཞྱིག་མ་འོངས་པར་བརྡྱིབ་འགྲོ་བའྱི་ཉྤེན་
ཁ་འདུག་བསམས་ནས། མྱི་མང་གྱི་དངུལ་དྤེའང་མ་འོངས་པར་བརྡྱིབ་འགྲོ་བའྱི་ཉྤེན་ཁ་འདུག་བསམས་ནས་འདྱི་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད་མ་གཏགོས། གལ་སྱིད་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་དྤེར་ཉྤེན་ཁ་གཅྱིག་རང་མྱི་འདུག འདྱི་ཁྤེད་རང་ཚོས་
བྤེད་རང་བོས་ཤོག མ་འོངས་པར་བྤེད་སྟངས་འདུག་སྤེ། འདུག་སྤེ་བོས་ཤོག་ཟྤེར་ནས་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་དྤེ་
ག་རང་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། དྤེས་ཉྤེན་ཁ་ག་རྤེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ཐག་གཅོད་དྤེ་བརྒྱུད་རྱིམ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ནས་གནང་ཡོང་དགོས་
རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད།  
དྤེ་ནས་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་དངས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞུ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས་
གནས་སྟངས་མ་དངས་རང་དངས་རྤེད་མ་གཏོགས། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞུ་དགོས་པ་བས། གནས་སྟངས་དངས་ཡོང་
གྱི་འདུག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་པ། གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གྲོས་ཚོགས་ལ་ཞུས། གྲོས་
ཚགོས་ཀྱིས་དགོངས་པ་བཞྤེས། གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། 
ང་ཚོས་གནས་སྟངས་ཕྤེད་ཀ་བཤད། ཕྤེད་ཀ་མ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། སང་ཉྱིན་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་གསུངས་མྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་
བཀའ་བཀོན་ཕྤེབས་ཀྱི་རྤེད་པཱ། དྤེ་ཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད། དྤེ་འགྲ་ོསྟངས་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ད་གྱིན་གྲངས་ཀ་དྤེ་ནརོ་མྤེད་ཟྤེར་ནས་གསུངས་སོང་། གང་ལྟར་གསུངས་པ་དྤེ་ཨ་སོར་ ༣༦ གྱི་
ཚབ་ལ་ཁྤེ་ཎ་ཌ་ཌ་ོལར་ ༡༢༠ སྤྲདོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ། རྤེས་ལ་འགྲྤེལ་བཤད་སནོ་དུས། བཀའ་ཤག་དང་བཀུར་འསོ་
སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དྤེ་གཉྱིས་གཅྱིག་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ལ་འགལ་ཟླ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། 
གང་ལྟར་འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག ཁག་ཅྱིག་ལ་ལག་ལྤེན་བསྟར། ཁག་ཅྱིག་ལ་ལག་ལྤེན་མ་བསྟར་བས་ན་
འགྲྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ད་གྱིན་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱིར་ལངས་སདོ་མཁན་གྱི་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་
ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ལ་ོརྤེས་མ་ནས་བས་ནས། ད་ལ་ོའཆར་ལོའ་ིནང་ནས་བས་ནས་ང་ཚོས་འཛའ་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་
ཀྱི་ཡྱིན། ལུང་པ་ས་ོསོའ་ིའཛའ་ག་ཚོད་ཡྱིན་པ་ཚང་མས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། (Japan) དངུལ་གྱི་རྱིན་ཐང་ཆུང་བ་ཡོད་པ་དྤེ་
ང་ཚ་ོཚང་མས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། གང་ལྟར་ཨ་རྱི་ཌ་ོལར་གཞྱི་བཞག་ནས། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་དྤེ་བྱིས་
ཡོད་པར་སོང་ཙང་། ཡང་མྤེད་ན་སྱིག་གཞྱི་ལ་བསར་བཅོས་བས་ནས། ཡུལ་ལུང་ས་ོསོའ་ིདངུལ་ནང་འབུལ་རྒྱུ་ཞྱིག་བཟསོ་
པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལ་དཔགས་པའྱི་འགྲ་ོརྒྱུ་རྤེད། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཨ་རྱི་ཌ་ོལར་བཀོད་ཡོད་དུས། ཨ་སོར་གང་འཕོག་གྱི་ཡོད་
པ་དྤེའྱི་ཚད་གཞྱི་དྤེ་འཛའ་ལ་ཕར་བསྒྱུར་ནས། ལུང་པ་ཆ་ཚང་ལ། འཛམ་གླྱིང་ཡོངས་རོགས་ལ། ཕོགས་གཅྱིག་ལ་ལག་
བསྟར་བས། ཕགོས་གཅྱིག་ལ་ལག་བསྟར་མ་བས་མ་ཡྱིན་པར་བས་ནས། དྤེའྱི་འཛའ་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་བས་ནས་བསྡུ་རྒྱུའྱི་
ཐག་ཅྱིག་བཅད་ནས་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་རྩྱིས་ལ་ོགསར་པ་འག་ོའཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་། 
ས་གནས་ལ་བཀོད་ཁབ་གཏང་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་མཉམ་དུ་ནང་མོལ་བྱུང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཛའ་དྤེ་
ཏག་ཏག་བཟོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་མ་འོངས་པར་འབ་སུ་མ་འདུས་པའྱི་ཉྤེན་ཁ་ཡོད་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན། འབ་སུ་མ་
འདུས་པའྱི་ཉྤེན་ཁ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། འཛའ་ཏག་ཏག་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ལམ་ལུགས་སོལ་དྤེ་ཏག་ཏག་ཆགས་འགྲ་ོཡྱི་
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རྤེད་མ་གཏོགས། དངུལ་འབོར་གྱི་ཡོངས་འབབ་ཐོག་ནས། ད་མ་དངུལ་གྱི་གནས་བབ་དྤེ་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་སྙན་སོན་ཞུ་བའྱི་
སྐབས་སུ། ལུང་པ་ས་ོས་ོནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ག་ཚོད་ཡོང་འདུག འདས་པའྱི་ལ་ོ ༡༠།༢༠ ཡྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་
ཞྱིག་འབུལ་གྱི་ཡོད། དྤེའྱི་ནང་ལའང་ཐུགས་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་རྤེད། གང་ལྟར་འོས་བསྡུའྱི་ལ་ོདྤེ་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཡར་
འཕར་འགྲ་ོབཞྱིན་འདུག མཚམས་རྤེ་ལྡབ་འགྱུར་ཆགས་འགྲ་ོཡྱི་འདུག དྤེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། 
གཞན་པ་ཡོང་བསད་པ་དྤེ་ཚ་ོགཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་རྤེད། འཛའ་སྒྱུར་གཏན་འབྤེབས་བས་པ་ལ་བརྤེན་ནས་འབ་སུ་མ་འདུས་
པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཉྱི་ཧངོ་གྱི་འཛའ་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་
རྤེད། འཛའ་ཆུང་ཆུང་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་། དངུལ་གང་ཡདོ་པ་དྤེའྱི་ཉ་ོརྒྱུའྱི་རྱིན་ཐང་ཞྱིག ཉ་ོརྒྱུའྱི་རྱིན་ཐང་དྤེ་ས་ོསོའ་ིལུང་པའྱི་
ནང་ལ་རྩྱིས་སྐོར་ཡདོ་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཁད་པར་གང་ཡང་བཟ་ོཡྱི་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དྤེ་ནས་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་ལག་བསྟར་བྤེད། ཕགོས་གཅྱིག་ལ་མྤེད་པ་དྤེ་འདའང་བ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་གང་ཡང་མྤེད།  
དྤེ་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་བརྒྱད་པ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ལྟ་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་ཞྱིག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས། 
དྤེའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་གནང་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་སོང་། གཙ་ོབ་ོདྤེ་དོན་ཚན་བརྒྱད་པ་དྤེ་བསར་
བཅོས། སྔོན་མ་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཐྤེངས་ ༢ བཙུགས་ཟྱིན་པ་རྤེད། དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་མ་འངོས་པར་བྤེད་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་ཆྤེ་
རུ་འགྲོ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་དྤེ་ཆུང་དུ་འགྲོ་ཡྱི་མ་རྤེད། གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། བོད་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་གནས་སོས་བས་ཡོད་
དུས། ཕྱིའྱི་མྱི་རྱིགས་མཉམ་དུ་ཆང་ས་བརྒྱབ་རྒྱུ་དྤེ་བཀག་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། བཀག་མ་ཐུབ་དུས་མ་འོངས་པར་གང་འད་བྤེད་
དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་གནས་དུས་དང་འཚམས་པ། ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི། འདས་པའྱི་ལོ་དྲུག་བདུན་སྔོན་ལ་ཚོགས་ཆུང་
ཐྤེངས་ ༢ ཙམ་བཙུགས་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོགས་གཙ་ོཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུའང་བཙུགས་རྤེད། དན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། གྲོས་
ཚགོས་ནང་ལ་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། མ་འོངས་པར་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་དགསོ་པ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བས་ནས། གྲོས་ཚོགས་རང་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་གནང་རོགས་
གནོངས། བཀའ་ཤག་གྱི་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སྐབས་དྤེ་དུས་བསར་བཅོས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་གནད་འགག་འད་པ་ོདྤེ་འད་
ཐུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དྤེ་ནས་ཉྱི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་དངུལ་འཛའ་ཆུང་ཆུང་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ། ད་ལྟ་བསྡུས་བསད་པ་དྤེ་ཨ་སོར་ ༤༦ ལ་ཕན་
པའྱི་ཉྱི་སོར་ ༥༥༠༠ བསྡུས་བསད་འདུག ཨ་སོར་ ༩༦ ལ་ཕན་པའྱི་ཉྱི་སོར་ ༡༡,༥༠༠ ཐམ་པ་བསྡུས་བསད་འདུགཤ 
གང་ལྟར་བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན་ན། ན་ནྱིང་ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་ལ་ ༡༦ འཁདོ་རྤེད་མ་གཏགོས། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ བར་དུ་བུད་མྤེད་ལ་བརས་གཙེར་བས་པ་གྲངས་ ༥༢ ཙམ་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་འདུག གྲངས་ ༡༦ དྤེ་ན་
ནྱིང་ལས་བསོམས་གཅྱིག་པུའྱི་ནང་ལ་མྱིན་འགྲ་ོབསམ་གྱི་འདུག ལས་གཞྱི་དྤེ་དང་པ་ོའགོ་བརྩམས་ཀྱི་ཡོད་པར་སོང་ཙང། 
དང་པ་ོཧྱི་མ་ཅཱལ་ནང་ལ་གཞག་རྒྱུ་དང་། རྤེས་མ་ལས་གཞྱི་རྒྱ་སྤེད་གཏང་རྒྱུ་དྤེ་ས་གནས་གཞན་པ་ལ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་བས། དྤེ་
འད་ཞྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་རྤེད་འདུག  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོརྤེ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོརྤེ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ། ངས་བསྒུགས་བསད་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་
གཙ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་ཞྱིག་གནང་གྱི་རྤེད་དན་སོང་། ད་གྱིན་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆྤེ་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་གཟྱིགས་ཕོགས་
དང་འབྤེལ་བའྱི་ཚིག་གཅྱིག་ཡོད་རྤེད་པཱ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཚིག་བྤེད་སོད་གནང་ཡོད་རྤེད་པཱ། དྤེ་ང་ཚོའྱི་
ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ནས་བཏནོ་ན་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་འདྱི་བཀདོ་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཀྱི་ཨྤེ་ཡོད་ན་བསམས་
སོང་།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་གསུང་མཁན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་དགོངས་བཞྤེས་གནང་རོགས་གནོངས། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་
འཕྤེལ་ལགས། དགངོས་དག སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕྤེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕྤེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་དཔྤེ་བཞག་ནས་ལབ་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། དོན་དག་དྤེ་ག་རང་མྱིན། ༸སབས་མགོན་
རྱིན་པ་ོཆྤེ་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐུགས་བརྩྤེ་བ་ཆྤེན་པ་ོཡོད་རྤེད། བཀའ་ག་རྤེ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་མྱིན་
ཟྤེར་གྱི་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་དཔྤེ་བཞག་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། འདྱི་གསུང་གྱི་རྤེད་ལབ་མྤེད། ཕྱིར་འཐྤེན་བྤེད་དགོས་དནོ་གང་ཡང་
མྤེད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རགོས་གནང་། 
  
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས་ནས།  

 དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ལ་ོའཁོར་ལས་
བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབྤེལ་ནས་དྱི་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་དང་བསམ་འཆར་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པོ། སྱིར་
བཏང་ལས་བསོམས་འདྱི་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཁ་སང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་ཚར་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་། 
གང་ལྟར་འགན་ཞྱིག་འཁྤེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་དང་བསམ་འཆར་ཞྱིག་འབུལ་དགོས་པ་རང་
བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་སོད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡྱི་གྤེའྱི་དག་ཆ་ནོར་བསད་པ་དྤེ་འད་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག་སྟྤེ། རྤེ་
རྤེ་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་དུས་ཚོད་ཀང་མྱི་འདུག དངསོ་གནས་བས་ན་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་བསད་
ཡོད་རྤེད། ང་ཚསོ་སྐད་དང་ཡྱི་གྤེ་ཟྤེར་ནས་ཞྤེ་དག་འཆད་སོད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། གཞྱི་འཛནི་ས་ང་ོམ་དྤེ་ཤོག་བུ་དཀར་པའོ་ིསང་ལ་
སྣག་ཚ་ནག་པ་ོབྱིས་བཞག་པར་ང་རང་ཚོའྱི་གཞྱི་འཛིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། མ་འངོས་པར་ལ་ོརྒྱུས་ཆགས་རྒྱུ་དྤེའང་འདྱི་ཚ་ོ
ཆགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་དུས། རྤེ་རྤེའྱི་སང་ལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་རགས་བརྒྱབ་ཡོད་དྤེ། ད་ཆ་དུས་ཚོད་ཞྤེ་དག་མྤེད་པའྱི་སྐརོ། ད་ལྟ་ཚགོས་
གཙསོ་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་ཙང་། དྤེ་མ་འོངས་པར་འགན་བཞྤེས་མཁན་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 



50 

 དྤེ་ནས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་ ༢ པར། ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་ཡྱིད་ཆྤེས་དགྤེ་
རྩ། དྤེར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཡྱི་གྤེ་དྤེའང་ནརོ་བསད་འདུག འདྱིའྱི་ནང་གྱི་ཁ་པ་དྤེ་ལ། "རྒྱ་གར་གྲོང་ཁྤེར་ནག་པུར་དུ་བཅའ་
བཞུགས་རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་བ་སྐུ་ཞབས་ཧ་རྱིཤ་ཨ་ཌ་ཡལ་ཀར་མཆོག" དྤེ་ལ་ཁོང་སྐུ་ཚེ་མ་ཟྱིན་ནས་ནང་མྱིའྱི་
འཚ་ོརྤེན་ལ་རྒྱ་གར་སོར་འབུམ་ ༡ དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཕུལ་བ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་ལ་སྱིར་བཏང་ནས་
རྒྱབ་སོར་བྤེད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་ནང་ནས་བཀའ་དྱིན་ཅན་མང་པོ་ཡོད་རྤེད། ཡང་དྤེ་ལ་
དམྱིགས་བསལ་འབུལ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ན། ང་རང་གྱི་ཤྤེས་རོགས་བྱུང་ཆྤེད་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་དྱི་བ་ཡྱིན། འདྱི་
གང་འད་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོལ་བཀའ་དྱིན་ཅན་མང་པ་ོཡོད་རྤེད། མང་པ་ོའདས་འགྲོ་མཁན་ཡང་ཡོད་རྤེད། དངུལ་དྤེ་འད་འབུལ་
གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ངས་ཧ་ག་ོམ་སངོ་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེར་ལན་ཞྱིག་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 དྤེ་ནས་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་ ༦ པའྱི་ནང་ལ། ང་། ༡། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཞུ་ས་ོཁག་
ལ་ཁད་ལས་པའྱི་དགོས་མཁ་ོཇྤེ་ཆྤེར་འགྲ་ོབཞྱིན་པར་འདྱི་ལོའ་ིནང་དྭང་བངས་ཞབས་ཞུའྱི་ག་ོསྐབས་ལྤེན་མཁན་མྱི་གྲངས་ 
༣༥ བྱུང་ཡོད། འདྱི་སྔོན་མའྱི་སྐད་ཆ་རྤེད་པཱ། ཡྱིན་ནའང་ད་གྱིན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་
གནང་བ་བཞྱིན་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ནང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཚུར་ཡོང་མཁན་མྱི་འདུག་ཅྤེས་འདྱི་འད་ཞྱིག་
གསུངས་སངོ་། ངས་འདྱིར་ཐ་ོཞྱིག་བརྒྱབ་ཡོད། སྐབས་དྤེ་དུས་སྱིར་བཏང་ང་ཚརོ་ནད་ཡམས་རྤེན་པས་ཛ་དག་ཞྤེ་དག་ཅྱིག་
ཆགས་ནས། ཧ་ལམ་ཕར་ཚུར་འགྲ་ོམཁན་ཡོད་རྒྱུ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མྱིན་འགྲོ། གང་
ལྟར་འདྱི་ངས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། འདྱི་གལ་ཆྤེན་པ་ོརྤེད་འདུག ང་ཚའོྱི་མྱི་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ལུང་པ་ལ་འགྲ་ོཡྱི་
ཡོད་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་ལོ་ཆུང་བ་དྤེ་ཚོར་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། ང་རང་ཚོའྱི་འགྲོ་སྟངས། ཁྱིམས་
སྱིག་གཞྱི། དྷ་རམ་ས་ལ་དྤེ་ཚ་ོཚང་མ་མཐངོ་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆྤེན་པ་ོཞྤེ་དག་འདུག་མ་གཏོགས། སྱིར་བཏང་ནས་
ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་བ་ཞྱིག་དང་། འདྱིའྱི་ནང་ནས་མྱི་འབོར་ཉུང་ཉུང་བས། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རྱིག་གཞུང་འདྱིས་ཤན་ཞུགས་ཐྤེབས་
འགྲོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། ཉྤེན་ཁ་ཆྤེན་པ་ོཞྤེ་དག་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། གོ་སྐབས་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་སྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་
ཡག་པ་ོའདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ནང་ལ་ཡངོ་མཁན་མྤེད་པ་དྤེ། ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་བས་པ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠།༩༠ 
ཞྱིག་ནད་ཡམས་འདྱི་ལ་རག་ལས་ཡདོ་རྤེད་བསམ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 དྤེ་ནས་ཤོག་གྲངས་ད་ག་རང་གྱི་ནང་ལ་ ༡༌༤། བོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདྤེགས་ལས་གཞྱི། འདྱིའྱི་ནང་ལ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་འདུག སྱིར་བཏང་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་གཡས་གཡོན་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་
ཚ་ོལ་ཁ་ལ་ོབའྱི་སོང་བརྡར་སྤྲད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་གང་འད་ཆགས་ཡོད་ན། དྱི་བ་གཅྱིག་འདྱི་འདདོ་བྱུང་སོང་། 
གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། དྤེའྱི་བོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རྤེད་ལ། བོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཁ་ལ་ོབའྱི་སོང་བརྡར་
དང་འདྱི་འདའྱི་ཐོག་ནས་གླ་ཆ་དང་། ཡྱིག་ཆའྱི་ཐོག་ནས་དང་པ་ོཁ་ཆད་བས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེས་ལ་མ་ཡོང་བའྱི་དཀའ་ངལ་
ཆྤེན་པ་ོའཕྲད་སོད་མཁན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག གང་ལྟར་མ་ོཊ་སང་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆྤེན་པ་ོཞྤེ་དག་
ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རྤེད། དུས་ཚོད་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཐུག་ཡོང་དུས་གནད་འགག་ཆགས་བསད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚ་ོལ་དཀའ་ངལ་
ཆྤེན་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་སོང་བརྡར་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། འདྱི་མུ་མཐུད་ཐུབ་ན་
ཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༡༣ ནང་ལ། དོན་ཚན་ ༡༌༩། དྭང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན། ནང་
གསྤེས་ ཀཤ བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་དྭང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་ངྤེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་བསྡུ་བཞྤེས། འདྱིའྱི་ནང་ལ་གལ་ཆྤེ་ཤོས་
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དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དྭང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུ་དྤེ། ངས་གྲོས་ཚོགས་རྱིམ་པ་
མང་པའོ་ིནང་ལ་ཞུ་མོང་། དྤེར་ཏགོ་ཙམ་ཞྱིག་ཡར་སར་རྒྱུ་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགསོ་ཀྱི་འདུག དཔྤེར་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ལུང་པ་
སུད་སྱི་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་གྱིས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཤུགས་ཆྤེན་པ་ོགནང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚ་ོརྒྱ་གར་དང་
བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ལ་ོ ༡ གྱི་དཔྱ་དངུལ་དྤེས་ང་ཚོས་ཇ་ཐྤེངས་ ༡ འཐུང་བ་ལའང་འདང་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། 
དྤེ་འད་ཆུང་ཆུང་ཆགས་བསད་ཡདོ་རྤེད། དུས་ཚདོ་ལ་དཔགས་པའྱི་ཐགོ་ནས། འདྱིའྱི་སྐརོ་གྲོས་ཚོགས་རྱིམ་པ་མང་པའོ་ིནང་
ལ་བསམ་འཆར་འབུལ་མོང་། ང་ཚོས་འདྱི་ཡར་ཏོག་ཙམ་སར་ཆ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ཡུལ་ཐང་གུན་
གསབ་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མ་འགྱུར་བ་འགྲ་ོསོད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་དྭང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ངྤེས་པར་དུ་
སར་ཆ་ཞྱིག་གནང་དགོས་འདུག དྤེར་ཕོགས་ཚང་མ་འཛིན་སོང་དང་། གྲོས་ཚོགས་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་ཞྱིག་
མྤེད་འགྲ་ོབསམ་གྱི་འདུག གཉྱིས་པ་དྤེར། དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་ནྱིའུ་ཡོཀ་དང་ནྱིའུ་འཇར་སྱིའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་
པའྱི་ངོས་ནས་དྭང་བངས་དཔྱ་དངུལ་གྱི་དངུལ་འབོར་གང་ལ་གང་འཚམ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡར་དུས་ཐོག་ཕུལ་མ་ཐུབ་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ནས། གྲོས་ཚོགས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་སྐད་ཆ་དྤེ་སྤེབས་བསད་ཡདོ་རྤེད། འདྱིའྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་
སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་རྤེད། གཙང་མ་ཆགས་ཡོད་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 དྤེ་ནས་ལས་བསོམས་དྤེ་ག་རང་གྱི་ཤོག་གྲངས་ནང་ལ། ཁ། བོད་རང་དབང་བདྤེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་
ཁག་གྱི་རྒྱུན་གྲོན་དང་དམྱིགས་བསལ་སྔོན་རྩྱིས། འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡོད། དཔྤེར་ན། ང་རང་ཚོས་དཔྱ་དངུལ་
འབུལ་བའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚོའྱི་རང་བཙན་ལག་དྤེབ་ཐོག་ལ་དམ་ཕྲུག་ཅྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལ་ཚེས་གྲངས་ཤྱིག་འབྱི་ཡྱི་
ཡོད་རྤེད། ས་གནས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འདྱིའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འདུག ཡྱི་གྤེ་ཀློག་མ་ཤྤེས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆགས་ནས། ཡྱིག་
གཟུགས་ཡག་པ་ོཞྱིག་དང་གཙང་མ་ཞྱིག་ཡོད་ན་ཡག་པ་ོརྤེད། ང་རང་ཚོའྱི་ཡོད་ན་མྤེད་ན། མྱི་ཚ་ེགང་པོར་ཉར་རྒྱུ། སོ་སོ་
བོད་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་བའྱི་དཔང་རགས་ཡོད་ན་མྤེད་ན་འདྱི་རྤེད། དྤེ་ལ་གཅྱིག་ག་དུས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཡྱིག་གཟུགས་དང་
ཟླ་ཚསེ་ཨང་གྲངས་དྤེ་ཚ་ོགསལ་པ་ོཡོད་པ་ཡྱིན་ན་སྱིད་པ་ོའད་པ་ོཞྱིག་འདུགཤང་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་དྷ་རམ་ས་ལ་སོད་མཁན་
ཡྱིན་དུས། དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་ག་དུས་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཡྱིག་གཟུགས་ཁད་མཚར་ཞྱིག་འབྱི་ཡོང་དུས། ཨང་གྲངས་དང་
དུས་ཚོད་ག་དུས་ཡྱིན་ཧ་མ་ག་ོབའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་སོད་ཀྱི་འདུག 
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ སྐར་མ་ ༥ རགོས་སོང་། སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 

 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་བསར་དུ་བསམ་ཚུལ་འགའ་
ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱི་ཡོངས་ནས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། དཔལ་འབོར་
བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་པ་ོགསུངས་སོང་། བས་ཙང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གནས་ཚུལ་རོགས་སོང་། འདྱིའྱི་བྤེད་
ལུགས་བྤེད་སྟངས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་དྤེ་ཚ་ོཡང་འགྲྱིག་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་མཐའ་མ་དྤེ་ལ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་
ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས། འདྱིའྱི་སང་ནས་བྤེད་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་ན་མ་འོངས་པར་འགན་དྤེ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་འཁྤེར་དགོས་
ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག དྤེ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དྤེ་ལ་མཐུན་རྤེན་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་དང་། གང་ལྟར་དྤེ་ལ་
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དབྱིངས་དང་དོ་སྣང་ཆ་ཚང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་གང་ལྟར་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་མྤེད་པའྱི་
གནས་སྟངས་དྤེ་གསལ་པ་ོརྤེད། བས་ཙང་དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་དམྱིགས་བསལ་ད་ལྟ་འདྱི་ལ་མུ་མཐུད་ནས་མང་པ་ོ
གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། འདྱིའྱི་རྤེས་ལ་ང་ཚསོ་འདྱིའྱི་སྐརོ་ལ་ཞུ་ཆགོ་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དནོ་དག་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན།  

 གཉྱིས་པ་དྤེར། ཁད་ལས་དྭང་བངས་ཟྤེར་བ་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། རྩ་བའྱི་འདྱིའྱི་སྐོར་ང་ལ་བསམ་ཚུལ་མང་
པ་ོགང་ཡང་མྤེད། སྔོན་མ་ནས་ངས་འདྱི་ཁྤེ་ཕན་ཆྤེན་པ་ོཞྤེ་དག་ཅྱིག་དང་། ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པ་ོཞྱིག་རྤེད་དན་མ་མོང་ལ། འདྱི་
འདའྱི་རྩ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུས་མ་མོང་། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་ཚོར་སྣང་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་སོ་
བརྒྱབ་ནའང་ངའྱི་ངོས་ནས་ཁད་པར་གང་ཡང་ཚོར་གྱི་མྱི་འདུག་སྟྤེ། འགྲྤེལ་བཤད་གནང་བ་དྤེ་རྒྱུ་མཚན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་
བསད་མ་སོང་བསམས་སོང་། རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ག་རྤེ་བས་ནས་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཡོང་མཁན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ 
ནང་མྱི་འདུག ཡོང་མཁན་གཅྱིག་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་སོ་བརྒྱབ་རྤེད་ཟྤེར་སོང་། འདྱི་ངས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་རྤེད་
བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ཕྱི་ལོ  ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ནང་ལ་འཛམ་བུ་གླྱིང་ནང་ལ་ཕར་འགྲ་ོཚུར་འོང་གྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད་མྤེད་དྤེ་གསལ་པ་ོཞྤེ་དག་རྤེད། བས་ཙང་ངས་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག་སྟྤེ། ཡྱིན་
ནའང་། གང་ལྟར་ག་རྤེ་གནང་ནའང་དྤེ་ལ་དགག་བ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད་ལ། འདྱི་བསར་དུ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རོགས་ཞུ་
རྒྱུའང་གང་ཡང་མྤེད། དྤེར་ག་རྤེ་གནང་ནའང་ང་ལ་ཁད་པར་མྱི་འདུག ངའྱི་ངསོ་ནས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 དྤེ་ནས་དྭང་བངས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དྤེབ་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་
གྱིས་གསལ་བཤད་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་སོང་། ཉྤེ་ཆར་ལོ་སྔོན་མའྱི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ངོས་ནས་ད་གྱིན་
གསུངས་བསད་པའྱི་ལམ་སྟོན་དྤེ་གནང་སོང་། འདྱིའྱི་ཡྱི་གྤེ་དྤེ་ངས་བཀླག་རྒྱུ་བྱུང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་བཀདོ་ཁབ་ནང་ལ་ལ་ོ
ལྔ། རྡོག་རྡགོ་དང་ཚགི་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ཞུས་ན། ལ་ོ ༥ མུ་མཐུད་དྭང་བངས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དྤེབ་འདྱི་ཕུལ་མྤེད་ན། དྤེ་ནས་དྭང་
བངས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དྤེབ་དྤེ་ཕྱིར་བསྡུ་བྤེད་དགསོ་རྤེད་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག ཚགི་འདྱི་ངས་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ངག་ཐོག་ནས་སོར་
རྒྱུ་མྤེད་དྤེ། དོན་དག་རྡོག་རྡོག་འདྱི་རྤེད་འདུག ངས་འདྱི་ནོར་ཁོན་ནས་མྤེད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བས་བསད་ཡོད། གལ་
སྱིད་དྤེ་འད་ཡྱིན་ན། ངའྱི་དྱི་བ་འདྱི་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་འབུལ་
གཞན་དག་འབུལ་འབབ་ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ག་རྤེ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་བ་ཡྱིན་ན། 

 དནོ་ཚན་བཅ་ོབརྒྱད་པ། དཔྱ་དངུལ་དང་ངྤེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་ཆད་གསབ།  
 ༡། དཔྱ་དངུལ་དང་ངྤེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་ཆད་གྱུར་བསད་གསར་དུ་འབུལ་འདོད་ཡོད་རྱིགས་ནས་ས་གནས་

 རང་བདྤེན་ཚགོས་ཆུང་དང་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁག་བརྒྱུད་སྙན་ཤོག་བསྐངས་ཏྤེ་འབུལ་འག་ོའཛུགས་ཆགོ  
 ༢།  སྔནོ་མའྱི་འབུལ་ཆད་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་དངུལ་འབབ་སྔོན་མའྱི་འབབ་ཚད་ལྟར་ཆ་ཚང་དུས་གཅྱིག་ལ་འབུལ་འཐུས་དང། 

 དྤེ་མྱིན་ ༢༠༠༣ བར་གྱི་འབུལ་ཆད་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་དངུལ་འབོར་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་བཅུའྱི་ནང་ཚུན་བརྒྱ་ཆ་ཆ་བགོས་
 ཀྱིས་ལ་ོལྟར་དཔྱ་དངུལ་ཐགོ་བསྣན་ཏྤེ་འབུལ་དགསོ།  

  ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༣ ཡན་ཆད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀང་འབུལ་ཆགོ་ པ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
 ༣།  ༢༠༠༤ ནས་བཟུང་དཔྱ་དངུལ་དང་ངྤེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་ཆད་གྱུར་ཚ་ེའབུལ་ཆད་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་དངུལ་འབབ་

 ཐགོ་ཆད་གསབ་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་སྤེབ་འབུལ་ཞུ་དགསོ།  
 དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༤ ཚུན་ཆད་ལ་འབུལ་ཆད་གྱུར་བསད་ཡདོ་ན། མྱི་དྤེས་དུས་གཅྱིག་ལ་ཆད་གསབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་

སྤྲདོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༣ ཡན་ཆད་ཀྱི་འབུལ་ཆད་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་གྱིས་ལ་ོབཅུ་ཐམ་པའྱི་ནང་ལ་ཆ་
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བགོས་བས་ནས་སྔོན་མ་དང་པ་ོཆད་པའྱི་སྐབས་སུ་ག་རྤེ་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། འདྱི་འད་ཡྱིན་དུས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་བཀོད་ཁབ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལ་ོལྔ་མུ་མཐུད་དཔྱ་ཁལ་ལག་དྤེབ་མ་
ཕུལ་ན་ཚུར་བསྡུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་དྤེ། སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཚགི་དང་དངསོ་སུ་འགལ་བསད་མྱི་འདུག་གམ དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚ་ོགྲས་
འདྱི་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་དང་གནད་འགག་ཞྤེ་དག་རྩྱིས་ཀྱི་ཡོད་གསུངས་པ་རྤེད་དྤེ། དྤེ་འད་བས་ན་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ག་རྤེའྱི་
སང་ནས་གནང་ཡོད་ན། ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་དང་སྱིད་སོང་གྱི་བཀོད་ཁབ་གཉྱིས་ཆ་ལ་ལྱིད་ཚད་འད་པོ་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་རྩྱི་
དགོས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ངས་གནད་འགག་ཆྤེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལོངས། དྤེ་འད་གསུང་དགོས་
པའྱི་རྒྱབ་ལོངས། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་སྱི་ཚོགས་ད་ལམ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལ་བལྟས་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག་སྟྤེ། ཡྱིན་ནའང་དོན་དངོས་པ་ོདྤེ་ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་སང་ནས་གོ་བ་གང་འད་ཞྱིག་ལྤེན་དགོས་ན། དྤེ་དོགས་པ་ཞྱིག་བྱུང་
སོང་། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་
རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟ་ཤོག་གྲངས་ ༡༣ ནང་། ༡༌༩། དྭང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ཁོན་
བསོམས་ས་ཡ་ ༢༨༧༌༥༡ དྤེ། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤྤེས་ཏྤེ། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་མང་ཆྤེ་ཞྱིག་
མཚམས་རྤེ་ལོ་དྤེ་ག་རང་ནང་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་མཁན་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཡོང་གྱི་ཡོད་མྤེད་ཐྤེ་ཚོམ་རྤེད། ལོ་ ༢།༣ སྤེབ་ལ་
འབུལ་མཁན་མང་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་རྤེད། ཁ་ཤས་འོས་བསྡུ་སྐབས་མཚམས་ལ་འོས་ཤོག་འཕྤེན་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་འཇུས་ནས། 
ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་སྡུག་ཅག་རྤེད་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། འོས་ཤོག་འཕྤེན་པར་ཡོང་བར་དགའ་བསུ་ཡོད། དྤེའྱི་ག་ོསྐབས་འཇུས་ནས་ལོ་
ལྔའྱི་དཔྱ་དངུལ་སྤེབ་འབུལ་མཁན་ཡོང་གྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། སྙན་ཐོ་འདྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ རྤེད་འདུག 
འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལ་ོ ༢།༣ མཉམ་དུ་སྤྲོད་མཁན་དྤེ་དག་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་དམ། ཡང་དྤེ་གཅྱིག་པུ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ཞྤེ་དག་གལ་
ཆྤེན་པ་ོགང་ཡང་མ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་། དགོས་འདྱི་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན།  
དྤེ་དང་མཉམ་དུ་དྤེབ་སྔོན་པོའ་ིགནས་སྟངས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མཇལ་མ་སོང་། ཡང་གཅྱིག་བས་ན། ཕྱི་དྱིལ་གྱི་ལས་དོན་དང་
འབྤེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་ན། སྐབས་དྤེ་དུས་ལན་གནང་ན་འགྲྱིག་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ལྟ་ཕག་སྤེལ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་རྤེད། གནས་སྟངས་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོདྤེ། འཛའ་དྤེ་ཉྱི་མ་རྤེར་ཕར་ཞོག སྐབས་རྤེ་ཕག་ཚོད་རྤེ་རྤེར་ཡར་མར་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་ས་རྤེད། ངས་དཔལ་
འབོར་འགྲོ་སྟངས་སྐོར་ཤཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། གོང་དུ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་མར་འགྲྤེལ་བཤད་ཅྱིག་སོན་ཡོང་དུས། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Economics) འཛིན་གྲྭ་ཚོགས་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚ་ོམ་ཤྤེས་མཁན་
ལ་དྤེ་ཕན་ཐོགས་པ་ོཞྤེ་དག་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་ལུང་པ་སོ་སོའ་ི (Dollar) དཔྤེར་ན། ལས་ཀ་ཡོད་མཁན་ལོ་ ༡༨ ཡན་ལ་ཌོ་
ལར་ ༡༠༠ ཡྱིན་གདའ། ཌ་ོལར་ ༡༠༠ བཟསོ་པ་ཡྱིན་ན། དཔྤེར་ན། ཨ་རྱིར་ ༡༠༠ བཟ་ོཡྱི་ཡོད་ན། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ལ་ ༡༥༠ 
བཟ་ོཡྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། ཌ་ོལར་ ༡༠༠ རང་འཇགས་གཞག་གྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། ཉྱི་ཧངོ་དྤེ་ཞྤེད་སྣང་ཚ་པ་ོཞྱིག་འདུག ངས་ཧ་
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གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག ཐའྤེ་ཝན་ལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན། ཡུ་རོབ་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཕོགས་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡུ་སོར་ ༡ 
རྤེད་འདུག་ན། དྤེར་ ༡༠༠ གཞག་གྱི་ཡྱིན་ནམ། ༡༡༠ གཞག་གྱི་ཡྱིན་ནམ། དྤེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བཟོས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཕན་
ཐགོས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་བཟོས་པར་བསམ་ཚུལ་བཤད་ནས་ག་ོཆོད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་བཟ་ོརྒྱུར་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་རྤེད། མྱི་ཞྱིག་གྱིས་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་འཁྤེར་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག བྱུང་ན་ང་ཚ་ོའདྱིར་རྒྱུན་ལས་ཡོད་རྤེད་པཱ། རྒྱུན་
ལས་རྣམ་པ་ཚོས་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ཐོག་ནས་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཤྱིག་བསྣམས་ནའང་འགྲྱིག་གྱི་རྤེད། དྤེ་མྤེད་ན། བཀའ་
ཤག་གྱིས་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་འཁྤེར་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འད་ཞྱིག་བསྣམ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་
རྒྱབ་སརོ་ཞུ་ཆགོ་ཆགོ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གཉྱིས་པ་དྤེ། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་དངུལ་འབུལ་བའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚ་ོཕྱི་རྒྱལ་སདོ་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག ངས་ཨ་རྱི་དང་དྤེ་ཚ་ོཤྤེས་
ཀྱི་མྤེད། ང་རང་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་སོད་ཀྱི་ཡོད་དུས་ཕ་གྱིའྱི་གནས་སྟངས་གཞྱིར་འཇགོ་དགོས་རྤེད་པཱ། ལས་ཀ་མྤེད་པ་དངུལ་
མྤེད་ཟྤེར་མཁན་ཡོད་མ་རྤེད། ལས་ཀ་མྤེད་པ་དངུལ་ཡོད་ཟྤེར་མཁན་ཡོད་རྤེད། ལས་ཀ་ཡོད་ནའང་དངུལ་མྤེད་མདོག་
མདོག་བྤེད་མཁན་ཡང་ཡོད་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁང་པ་ཡོད་རྤེད་གདའ། ཕལ་ཆྤེར་ངས་ཧ་གོ་བ་བས་ན་ལས་ཀ་ཆ་ཚང་བྤེད་
མཁན་ཚོས་དཔྱ་དངུལ་སོར་ ༡༢༠ སྤྲོད་དགོས་ཡོད་པ་ཡོད། དྤེ་ནས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་མཁན་སུ་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་མར་ཡོང་ནས་བསྡུ་ཡྱི་ཡོད་མ་རྤེད། (Sydney) ལ་སྐབས་ཤྱིག་ཕྤེབས་ནས་བྱུང་བ་རྤེད་མ་གཏོགས། ས་གནས་སོ་
སོའ་ིབོད་རྱིགས་མཐུན་ཚགོས་དྤེ་དག་རྤེད། བོད་པ་ས་གནས་ལ་ཡོད་སོད་མཁན། དནོ་གཅོད་ཕྱི་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རྤེད། ལ་ོ 
༤།༥ སོད་རྱིང་ས་ཆ་ཚང་མར་བསྐོར་བ་སྐོར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཀང་གང་ཤྤེས། ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་ས་ོསོའ་ིབོད་རྱིགས་
མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ལས་ཀ་བྤེད་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་རྤེད། ལས་ཀ་མ་བྤེད་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་རྤེད། 
ལས་ཀ་བྤེད་ལ་མ་བྤེད་ཟྤེར་དགོས་རྤེད་དམ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་ཇྱི་ནང་དུ་ཞུས་ན། ཕ་གྱིར་ (Casual) 

དང་ (Part Time) དྤེ་འད་མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ངའྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོདྤེ་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ལས་ཀ་མ་བྤེད་མཁན་
ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ཁ་སང་ང་ཡར་ཡོང་དུས། ཨོ་སྱི་ཊྱི་ལྱི་ཡར་བོད་པ་གསར་པ་སྤེབ་མཁན་དྤེ་དག་ལ་མར་སྤེབས་པ་དང་
གཞུང་གྱིས་དངུལ་སྤྲདོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། ལས་ཀ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། སྤེབས་པ་དང་སུ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ལས་ཀ་རག་གྱི་མ་རྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་། ཁོང་ཚོར་ལོ་གཅྱིག་ལ་སོར་ ༦༠ ཟྤེར་དུས། ཕལ་ཆྤེར་ཟླ་རྤེར་སོར་ ༥ ཡྱིན་པ་ཡོད། སོར་ ༥ ཕལ་ཆྤེར་ཇ་
འཐུང་རྒྱུར་འགྲ་ོརྒྱུ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ཚ་ོསྤྲད་མ་ཐུབ་པ་ཁོན་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཚ་ོསྤྲདོ་རགོས་བོས། དྤེ་རྱིང་བརྒྱུད་ལམ་
འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་ཟད་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཡང་ན་ས་གནས་སོ་སོའ་ིབོད་རྱིགས་
མཐུན་ཚོགས་རྣམ་པ་ཚོས་ཁུངས་འཁོལ་པར་བས་ནས། དཔྤེར་ན། (Queensland) འད་པ་ོཡྱིན་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ནང་
གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་པ་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད་གྲངས་ཀ་ལྤེན་དུ་ཡོང་བ་རྤེད། མར་ཤོག་བུ་འགྲྤེམ་དུའང་མྱི་མང་པ་ོམ་
སྤེབས། མར་ཤོག་བུ་བཀྲམ་པ་དྤེའང་ཆ་ཚང་ཡར་མ་བསྡུས་ནས་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ཐོག་ནས་གྲངས་ཀ་འཚོལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
འདུག སྐབས་ཤྱིག་ང་མ་གྱིར་ཚོགས་གཙ་ོཡྱིན་དུས། ངས་ཆོབ་དང་སགས་ནས་ནང་མྱི་ཆ་ཚང་ཁ་པར་གཏོང་དུས། ཕྲུ་གུ་
དང་རྒན་པ་ཚང་མ་རྩྱིས་ནས། ད་དུང་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་གཉྱིས་སྤེས་རྒྱུ་བསད་པ་ཞྱིག་ཀང་འདུག དྤེ་ཚ་ོཆ་ཚང་གྲངས་ཀ་ཞྱིག་
རྒྱག་དུས། མྱི་གྲངས་ ༡༥༧ ཙམ་འདུག ལ་ོ ༡ རྤེས་ལ་ཁོང་ཚ་ོམྱི་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། སྤེས་པའྱི་གཞུག་ལ། དྤེ་ཡྱིན་དུས་
གྲངས་ཀ་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ་བོད་རྱིགས་མཐུན་ཚགོས་དང་དོན་གཅོད་མཉམ་རུབ་བས་པ་ཡྱིན་ན་བ་རྒྱུ་འདུག མ་བས་ན། 
འཁྱིས་དྤེར་མྱི་གཅྱིག་ཡོད་ན་དྤེའང་གྲངས་ཀ་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། བས་ཙང་ངས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན།  
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མཐའ་མ་དྤེར། དྤེང་སང་ལག་དྤེབ་ལང་ཁུ་སྤྲོད་ཀྱི་མྱིན་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག སྱིད་སོང་འདྱི་སྤེབས་ན་ལག་དྤེབ་
ལོངས་ཁུ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡྱིན་མདོག་མདོག སྱིད་སོང་ཕ་གྱིར་སྤེབས་ན་ལག་དྤེབ་ལང་ཁུ་སྤྲོད་ཀྱི་མྱིན་མདོག་མདགོ ངས་སྱིད་སོང་
ཚང་མར་སྣང་བ་འགྲ་ོདགསོ་པ་གང་ཡང་མྤེད། ཚང་མར་སྣང་བ་འགྲ་ོམྱི་དགསོ་པའང་གང་ཡང་མྤེད། དཔྤེ་མཚནོ་འད་པ་ོཞུས་
པ་ཡྱིན་ན། ལག་དྤེབ་ལང་ཁུ་སྤྲོད་སོད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་ཕུལ་བའྱི་དཔྱ་དངུལ་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བང་མཛོད་ལ་
འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ད་ོབདག་སྱིད་སངོ་སྔནོ་མ་བྱུང་ཡོད་ནའང་རྤེད། བཀའ་བནོ་ཁྱི་པ་བྱུང་ཡོད་ནའང་རྤེད། ད་ལྟའྱི་
སྱིད་སོང་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་འབའ་ཁུག་ནང་ལ་འགྲོ་ཡྱི་ཡོད་མ་རྤེད། མྱི་མང་རྣམ་པ་ཚོས་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་རྒྱུ་
གལ་ཆྤེན་པ་ོརྤེད་འདུག ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་འདྱིར་སྣང་བ་འགྲ་ོདང་མ་འགྲ་ོབལྟ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་ཅྱིག་ཡོད་མ་རྤེད། སྱིག་འཛུགས་
ལ་ཤ་ཚ་ཡོད་ན་འབའ་ཁུག་ནང་ལ་དངུལ་མྤེད་ནའང་ཐབས་ཤྤེས་བས་ནས་སྤྲོད་ཀྱི་རྤེད། སྱིག་འཛུགས་ལ་ཤ་ཚ་མྤེད་ན་
འབའ་ཁུག་ཕར་ཞོག དངུལ་ཁང་གང་པོ་ཁོ་རང་གྱི་ཡྱིན་ནའང་སྤྲོད་མདོག་ཁ་པོ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཤ་ཚ་དང་
སྤེམས་ཤུགས། ལ་རྒྱ་ཁྤེར་ནས་ལས་ཀ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏགོས། ལ་ོ ༥ ཡྱི་མཚམས་སྱིད་སངོ་བརྤེ་པ་ོརྒྱག་གྱིན་
རྒྱག་གྱིན་འགྲ་ོརྒྱུ་རྤེད། གཅྱིག་བས་ན་ལ་ོ ༡༠ བསད་རྒྱུ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་བརྤེ་པ་ོརྒྱག་གྱིན་རྒྱག་གྱིན་འགྲ་ོརྒྱུ་རྤེད། དྤེ་རྤེས་
ལ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ནས་བསད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེར་བལྟས་ནས་ལས་ཀ་བྤེད་དགོས་བྱུང་ན། ལས་ཀ་གང་འད་བྤེད་དགོས་
རྤེད། བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། འདྱི་ངས་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོཤ 
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སྤེན་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དག་ཆ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་དུས། 
འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱིག་ལས་བྤེད་ཚརོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། སྔནོ་རྩྱིས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་དང་། སྔནོ་རྩྱིས་
ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ལས་བསོམས་དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་ནོར་བསད་ཡོད་ན། 
དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་དག་ཆ་དང་བརོད་བ། གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་གསལ་བ་ཞྱིག་
འཁདོ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ལྟ་དགྤེ་རྩ་ཚོགས་པ་དྤེ་ནས་ (Harish Dayal) རང་ལ་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ། ངས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་
ལ་སྐད་ཆ་དྱིས་ནས་རྤེས་ལ་ལན་འབུལ་ཆགོ་པ་གྱིས། ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་བཀའ་འདྱི་གནང་མ་སོང་སྟྤེ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་ཏན་ཏན་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེབ་སྤེལ་བྤེད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས། ལྷག་པར་དུ་དགྤེ་རྩ་ཚོགས་པ་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ཁག་ཅྱིག་ཡུལ་མྱི་ལའང་རོགས་པ་བྤེད་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད། འདྱིའྱི་ཆ་ཤས་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་མཚོན་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དོན་ཚན་གསུམ་ཡོད་བསད་པ་ནང་ནས། གཅྱིག་དྤེ་ད་ལྟ་ (Harrish Dayal) 
རྤེད་འདུག (Harrish Dayal) བོད་དནོ་རྒྱབ་སོར་བྤེད་མཁན་ཞྱིག་དང་། ཁ་ོརང་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པའྱི་རྤེས་ལ་ཁ་ོརང་
གྱི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། དགྤེ་རྩས་འདྱིའྱི་ནང་ནས་སྤྲད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག ཡྱིན་ནའང་། གལ་ཏྤེ་ངའྱི་འདྱི་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མྤེད་ན། ངས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ནས་ཚུར་བངས་ནས་ཞུ་ཆོག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ད་ལྟ་ཁད་ལས་ཞབས་ཞུའྱི་སྐོར་ལ་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་མང་པོ་བྱུང་སོང་། གལ་སྱིད་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་གནས་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོས་གཞུག་མ་ནས། དཔྤེར་ན། ད་ལརོ་སྔནོ་རྩྱིས་བཞག་ཡོད་མ་རྤེད། སྔནོ་རྩྱིས་བཞག་མྤེད་དུས་སྔནོ་
རྩྱིས་མ་དངུལ་ནས་བཏང་ན་མ་གཏོགས། གཞན་ཐབས་ལམ་ཡོད་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལ་ོགསར་པ་ཡར་འཇུག་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་ནའང་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོའང་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པ་ནས་ཨ་རྱི་དང་ས་ཁུལ་གཞན་པར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་དནོ་
གཙ་ོབ་ོབས་ནས་ཕར་ཚུར་འགྲ་ོརྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡདོ། དྤེ་དུས་གཞནོ་སྤེས་དྤེ་ཚ་ོཟུར་དུ་ཐུག་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་འདའང་ཡོད། 
སྐབས་དྤེ་དུས་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་བསྡུས་ཏྤེ། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་འདདོ་པ་ཡོད་པ། ད་ལྟ་ཕལ་ཆྤེར་ངས་ཀང་བསམ་བ་ོའཁོར་
མྱི་འདུག ངས་གྲངས་ཀ་རང་ལ་བལྟས་བསད་པ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། གང་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༩༌༌༌༢༠༢༠ དང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཚ་ོནད་ཡམས་རང་གྱིས་རྤེན་པས་ཡྱིན་གྱི་རྤེད་གསུངས་པ་
རྤེད། ཏན་ཏན་ཡྱིན་སྱིད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུགཤ གང་ལགས་ཞུས་ན། ནད་ཡམས་ཀྱི་རྤེན་པས་ཚུར་ཕྤེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་
གནས་སྟངས་སོང་ཙང་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་མྤེད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། གནས་སྟངས་དྤེ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས། གལ་སྱིད་
བསར་དུ་བྤེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢༌༌༌༢༠༢༣ ལ་ོནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༣༌༌༌༢༠༢༤ 
ལ་ཡངོ་མཁན་སུ་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་སྔོན་ལ་བངས་ནས། དྤེ་ནས་སྔནོ་རྩྱིས་བཟ་ོརྒྱུ་དང་དྤེ་ཚ་ོཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༣༌༌༌༢༠༢༤ ལ་
འཇགོ་ཆགོ་པ་གྱིས། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དྤེ་ནས་དྷ་རམ་ས་ལ་ཁུལ་དུ་ཁ་ལ་ོབ་སངོ་བརྡར་སྤྲད་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་གཞནོ་སྤེས་ལས་མྤེད་ནང་ལ་ཁ་ལ་ོ
བའྱི་སོང་བརྡར་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་མཁན་མང་པ་ོའདུག དྤེ་ཚོའང་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་དགོས་རྤེད་ལབ་པ་ཡྱིན། གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། 
གཞུང་ནས་དངུལ་ཞྱིག་རག་གྱི་འདུག་བསམས་ནས་མ་ོཊ་གཏང་རྒྱུ་སང་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་ཡྱིན་ན། རྤེས་ལ་བྤེད་སདོ་གང་ཡང་
མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། ཆ་ོཡོད་མ་རྤེད་པཱ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་སོང་བརྡར་ཞྱིག་སྤྲད་པ་ཡྱིན་ན། སོང་བརྡར་དྤེ་སྤྲོད་
པའྱི་རྤེས་ལ་ཁ་ོརང་གྱི་འཚ་ོབར་ཕན་རྒྱུ་ཞྱིག ཁོའ་ིའཚ་ོརྤེན་ཞྱིག་ཡོང་ས་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་གཙ་ོབ་ོགཞྱིར་བཞག་ནས་འགྲ་ོ
དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དྤེ། སྔོན་མ་དྤེ་འད་སྤྲད་འདུག ད་ལྟ་འདྱི་ཡོད་
རྤེད་དམ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ད་ལྟ་ངས་ཤྤེས་མ་སོང་། རྤེས་ལ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།   
དྤེ་ནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལ་སར་ཆ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་དྤེ། ང་རང་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་ནང་ལ་ཕྱི་
ལ་ོ ༡༩༩༦ ནས་བསད་པ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་བསམ་བ་ོའཁོར་མཁན་གྲས་ཤྱིག་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་
དང་ཚང་མ་བརྩྱིས་ནས་མྱི་མང་ལ་སྐད་ཆ་འཆད་པའྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་བཤད་བསད་ཀྱི་ཡོད། ཐགོ་མ་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་པའྱི་
སྐབས་སུ་སོར་རྤེ་རྤེར་བསྡུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེང་སང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད། 
དངུལ་གྱི་འཛའ་ཐང་དང་དངུལ་གྱི་རྱིན་ཐང་ཚང་མར་འགྱུར་བ་མང་པ་ོཕྱིན་ཚར་དུས། སོར་ ༣༦ དྤེ་གཏན་འབྤེབས་བས་
ནས་ལོ་ག་ཚོད་འགྲོ་ཡྱི་ཡོད་ན། གང་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ སྐབས་ནས་ཡོད་རྤེད། དྤེའྱི་སྔོན་ལ་ག་ཚོད་ནས་ཡོད་ན། དྤེ་འད་
བས་ནས་སྐབས་དྤེ་དུས་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་སར་ཆ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་མཁན་དྤེ་འད་བྱུང་བ་རྤེད་དྤེ། ཡང་ཁག་ཅྱིག་
གྱིས་མྱི་མང་ནང་ནས་གནས་སྟངས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་རྤེད། འབུལ་ཐུབ་མཁན་ཡོད་རྤེད། ཕུལ་མ་ཐུབ་མཁན་ཡོད་རྤེད། མྱི་
མང་ལ་དྤེ་འད་བས་ན་ཏག་ཏག་སདོ་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་ནས།  

 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ ཁྱུག་ཙམ་བཞུགས་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ 
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ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱི་ལ་ཕྤེབས་སོང་། གྲངས་ཀ་ཚང་གྱི་ཡོད་མྤེད་ཅྱིག་
གཟྱིགས་རགོས་གནང་།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
ཚགོས་དྲུང་གཉྱིས་ཀང་བཞུགས་མྱི་འདུག ག་པར་ཕྤེབས་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་གྲངས་ ༡༨ ཡོད་ན་འགྲྱིག་གྱི་ཡོད་རྤེད། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ མུ་མཐུད་རགོས་གནང།  
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སྤེན་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། དྤེ་རྱིང་གྱི་སྔནོ་རྩྱིས་གཏམ་བཤད་ནང་དུ་སར་ཆ་གང་ཡང་
ཁྤེར་མྤེད། གང་ལགས་ཞུས་ན། དཔལ་འབརོ་བཀའ་བོན་གྱི་གཏམ་བཤད་དང་མཉམ་དུ། ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱིར་བཟུང་བས་པ་
ཡྱིན་ན། སར་ཆ་དང་དྤེ་འད་ཡོད་ན། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་གཏམ་བཤད་མཉམ་དུ་འཁྤེར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་རྤེད། ཁྱིམས་སྱིག་བསར་བཅོས་དྤེའང་མཉམ་དུ་འཁྤེར་ཡོང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་རྱིང་གྱི་སར་ཆ་དྤེར་བཀའ་ཤག་གྱི་
ངོས་ནས་བོ་ཁོག་འད་པོ་འདང་མ་སོང་། དྤེའྱི་སང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གོ་བསྡུར་བ་རྒྱུ་གང་ཡང་མ་སོང་། ད་ལྟ་སར་རྒྱུའྱི་
བསམ་བ་ོམྤེད་དྤེ། མ་འོངས་པར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་ཆྤེ་བའྱི་དགོངས་པར་སར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་
སར་རྒྱུ་དྤེའང་རན་པ་ོདང་འཚམ་པོ་ཞྱིག་ག་ཚོད་ཅྱིག་སར་དགོས་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གོ་བསྡུར་བས་རྤེས་གཏན་འབྤེབས་
བས་པ་ཡྱིན་ན། གྲོས་ཚོགས་ནང་ལའང་ང་ཚོས་ཕར་ཚུར་ག་ོབརྡ་འཕྲོད་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དྤེ་མ་
གཏོགས་ད་ལྟ་བསམ་བ་ོདྤེ་གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། དཔྤེར་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བས་ནས། 
དངུལ་འབོར་སོར་ ༩༦ ཡྱིན་ན་སོར་ ༡༠༠ བཟསོ་ན་འགྲྱིག་གྱི་འདུག་གསུང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད། དྤེར་ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་བསར་
བཅོས་ག་རྤེ་བྤེད་དགོས་ན་མྤེད་ན། གང་ལྟར་བོད་པ་རང་གྱིས་འབུལ་གྱི་ཡོད་ན། ལྷག་བསམ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཌོ་
ལར་ ༩༦ འབུལ་དུས། ཌ་ོལར་ ༤ དྤེ་ཚུར་ལྤེན་མ་ལྤེན་མྱི་འདུག ཌ་ོལར་ ༡༠༠ དྤེ་བཞྤེས་རོགས་ཟྤེར་ནས། ཌ་ོལར་ ༤ 
དྤེ་ཕར་འབུལ་ཚུལ་དུ་འབུལ་གྱི་ཡོད་རྤེད། ཁ་ཤས་ནྱི་ལས་ཀ་གཏན་འཇགས་ཡོད་ནའང་ང་ལ་ (Part Time) མ་གཏགོས་
མྤེད། ཆ་ཤས་ལས་ཀ་མ་གཏོགས་མྤེད་ཟྤེར་ནས། ཕྤེད་ཀ་མ་གཏགོས་མ་འབུལ་མཁན་དྤེ་འད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་མྱི་ས་ོསོར་རག་
ལས་བསད་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འབོད་བསྐུལ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་བས་ནས། གང་ལྟར་ས་ོསོའ་ི
ལས་དང་བསྐལ་བ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཐུགས་རྤེ་བཀའ་དྱིན་དང་། བོད་
ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚསོ་སྐུ་ལས་བསནོ་པར་བརྤེན་ནས་ང་ཚོར་ལྟ་རགོས་བྤེད་མཁན་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རྤེད། ས་ོསོས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་
ནའང་འད་འདུག སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག གང་ལྟར་འདྱི་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆྤེའྱི་ཐུགས་རྤེ་བཀའ་
དྱིན་དང་འབྤེལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རྤེད། ཕ་གྱིར་སྤེབ་དུས། དྤེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་ཆྤེན་པ་ོདྤེ་འད་གང་ཡང་མ་རྤེད། གཞན་
ཆྤེན་པ་ོདྤེ་འད་གང་ཡང་བྤེད་མ་ཐུབ་ནའང་། དཔྱ་ཁལ་དྤེ་ཏག་ཏག་འབུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་གྲུབ་པ་
རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་སོད་ཀྱི་ཡོད། སྔོན་མ་ཡྱིནའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྔོན་མ་དང་པ་ོའགོ་འཛུགས་དུས་གཅྱིག་གཅྱིག་རྤེད། ད་ལྟ་
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སོར་ ༣༦ སང་ལ་བཟས་བཅད་ཀྱི་དདོ་སརོ་ ༡༠ རྤེད། བཟས་བཅད་དདོ་ཐགོ་མར་འག་ོའཛུགས་དུས། ཉྱིན་གྲངས་ ༢ རྱིང་
ཁ་ལག་མ་བཟས་པར་བོད་སྱི་པའྱི་རྩ་དོན་ཆྤེད་དུ་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟའང་ཉྱིན་གྲངས་ ༢ ལ་སོར་ ༡༠ 
རྤེད། དྤེ་བྤེད་དུས་ཉྱི་མ་གཅྱིག་ལ་སོར་ ༥ རྤེད། ཉྱི་མ་གཅྱིག་གྱི་སོར་ ༥ དྤེ་དྤེང་སང་ཞོགས་ཇའྱི་ཇ་གཅྱིག་རང་རག་གྱི་མྱི་
འདུག་པ། དྤེང་སང་ས་ོང་འཚོས་པ་ཞྱིག་ཀང་རག་གྱི་ཡོད་མྤེད་ཧ་གོ་མ་སོང་། ཉྱི་མ་ཉྱིན་སང་གྱི་ཁ་ལག་དྤེ་ཕར་ཞོག དངོས་
གནས་བས་ན། གནས་སྟངས་ལ་དཔགས་པའྱི་སར་ཆ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། དྤེ་འད་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་
རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལོའ་ིརྱིང་འདྱི་བྱུང་མ་སོང་། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། ཡང་བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་དགོངས་པ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ལ་ོརྤེས་མའྱི་སྔོན་རྩྱིས་དང་མཉམ་དུ་འཁྤེར་ཡོང་
ཆགོ་པ་གྱིས། དྤེ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
ད་ལྟ་ནྱིའུ་ཡོག་དང་ནྱིའུ་འཇར་སྱིའྱི་དཔྱ་དངུལ་བསྡུས་བཞག་པའྱི་དངུལ་ཡར་འབུལ་དགོས་པ་དྤེ་དག་དུས་ཐོག་ལ་ཕུལ་
ཡོད་དམ་མྤེད་གསུངས་པ་དྤེ། ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་སྐད་ཆ་དྱི་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕལ་ཆྤེར་ཁག་པ་ོརྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། ན་ནྱིང་དང་ད་ལ་ོགཉྱིས་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་རྤེན་པས་ནྱིའུ་ཡོག་དང་ནྱིའུ་འཇར་སྱིའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་
ཚགོས་པའྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕགོས། གང་ལྟར་ཚུར་ཁང་པ་གཡར་ནས་ཁང་གླའྱི་ཐགོ་ནས་བུ་ལོན་སྤྲད་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ཚོའྱི་ལས་
གཞྱི་ལ་དོ་ཕོག་ཏན་ཏན་ཞྱིག་ཕྱིན་བསད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དམྱིགས་བསལ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་
རོགས་བོས་ཟྤེར་བ་དྤེ། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་སྤེབས་ནས་སྙན་ཞུ་དྤེ་འད་གང་ཡང་འབོར་མ་སོང་། གལ་ཏྤེ་འབོར་བ་
ཡྱིན་ན་ཞུ་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ག་རྤེ་ཆགས་ཡོད་མྤེད་དྤེ། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕར་ཞུས་པ་དྤེ་
རྩྱིས་ལོ་སོ་སོའ་ིདཔྱ་དངུལ་བསྡུ་བཞྤེས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། དྤེའྱི་སྔོན་མ་ལོའ་ིའབུལ་བཞྤེས་ག་རྤེ་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཆ་ཚང་
འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ལམ་སྟོན་དྤེ་འད་ཞྱིག་གནང་ཡོད་ས་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ཕུལ་ཚར་ཡོད་དམ་མྤེད་ཀྱི་
གནས་སྟངས་འདྱིར་མྱི་འདུག ནྱིའུ་ཡོག་དང་ནྱིའུ་འཇར་སྱིའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པས་ཡར་ཕུལ་བཞག་པ་དྤེར་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ནང་ལ་ཚུར་ཡོང་བསད་དྤེ་ཨ་རྱི་ཌ་ོལར་ ༣༥༣,༩༦༧ རྤེད་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༡ ནང་བྱུང་འཛིན་ཨང་ ༥༧༣ བས་པ་ཞྱིག་ (E-mail) བརྒྱུད་དངུལ་ཡར་ལོག་པ་དྤེ་ཨ་སོར་ ༣༨,༢༢༢ རྤེད་
འདུག དྤེ་འབྤེལ་ཡོད་སྐུ་ང་ོབཀའ་བོན་ལ་ཕུལ་ཡོད་གསུངས་འདུག ད་ལྟ་ཡོང་བསད་དྤེ་ཨ་སོར་ ༣༡༥༧༤༤༌༧༥ དྤེ་འད་
ཆགས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕ་གྱིར་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་གནས་བབ་ལ་བལྟས་ནས་གང་མགོགས་ཤྱིག་འབུལ་དགོས་པ་དྤེ་
ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དྤེ་ནས་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་འཐུས་མྱི་ཚོའྱི་ནང་ནས་ས་གནས་ཆྤེ་ཆུང་མང་པ་ོཡོད་རྤེད། ས་གནས་ཆྤེ་བ་དྤེ་ཚོར་སྱི་
པའྱི་ལས་ཀ་བྤེད་མཁན་ཏོག་ཙམ་མང་པ་ོརག་གྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེའང་བསྐོར་བ་བརྒྱབ་རྒྱུའང་རག་གྱི་ཡོད་རྤེད། ས་གནས་ཆུང་
བ་དྤེ་ཚོར་མྱི་ཁ་ཤས་ལོ་མང་པོའ་ིརྱིང་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ལས་ཀ་བས་སོད་མཁན་དང་། ལོ་མང་པ་ོས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་ནང་ལས་ཀ་བས་སོད་མཁན། ལ་ོམང་པ་ོམཉམ་འབྤེལ་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་སོད་མཁན་དྤེ་འདའྱི་
ཡོང་གྱི་ཡོད་རྤེད། སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་ལ་ོཚད་བཀག་ཅྱིག་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡོང་སོད་ཀྱི་ཡོད་དུས། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཡྱི་
གྤེ་ཤྤེས་དང་མ་ཤྤེས། རྩྱིས་ཤྤེས་དང་མ་ཤྤེས། ཡྱིག་གཟུགས་ཡག་པ་ོཡོད་དང་མྤེད། དྤེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་
གྱི་ཡོད་དུས། དྤེ་ནས་འབྱི་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་། གལ་སྱིད་དྤེ་འདའྱི་ཡྱིག་
ཆ་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཉར་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཐབས་ལམ་བསྟན་རྒྱུ་དྤེ་འད་ཡོད་ན། དཔྤེར་ན། ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཐྤེལ་ཙེ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དྤེ་འད་
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བཟ་ོརྒྱུ་ཡོད་ན། ལག་པས་ཞྤེ་དག་བྱིས་མྱི་དགོས་པ་བས། ལ་ོརྤེར་ནས་ཐྤེལ་ཙ་ེདྤེ་བརྤེ་པ་ོཐྤེབས་འགྲ་ོཡྱི་རྤེད་པཱ། དྤེ་འད་བཟ་ོ
རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤྤེས་ཡདོ་མྤེད་ལྟ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་སྐོར་དྤེ་གསལ་པ་ོཆགས་སོང་། གྲོས་ཚོགས་
ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། གྲོས་ཚགོས་ཀྱིས་འགན་འཁྤེར་དགོས་ཀྱི་རྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ངས་ད་གྱིན་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གནད་དོན་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པ་ོཞྱིག་བརྩྱིས། དངུལ་དང་མང་
པ་ོཞྱིག་འབྤེལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་
ནས་སྙན་ཐ་ོག་རྤེ་ཐནོ་པ་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱབ་གཉྤེར་ག་རྤེ་དནོ་པ་ཡྱིན་ནའང་། གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅདོ་ག་རྤེ་གནང་བ་ཡྱིན་
ནའང་། དྤེར་ཤར་སོད་བས་ནས་འགྲ་ོཡྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། ཡང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་མྱི་འདུག་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་སོང་གྱིས་ཐག་གཅོད་བས་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། འཛིན་སོང་གྱིས་དངོས་ཡོད་གནས་
སྟངས་གཞྱིར་བཟུང་བས་ནས་འགྲ་ོརྒྱུ་རྤེད།  
དྤེ་ནས་དོ་སྣང་མ་བས་པ་དྤེ་འད་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། དངུལ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་རྤེད། དྤེའང་མྱི་གཞན་པའྱི་
དངུལ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་རྤེད། ད་ོསྣང་བས་ནས་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་དག་བལྟས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ད་ོསྣང་མ་བས་
པ་ཡྱིན་ན། ངས་དྤེ་འད་བས་ནས་བཞག་ན་འགྲྱིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་རྱིང་གྱི་སྙན་ཐ་ོདྤེའང་སརོ་དགོས་ཡདོ་མ་རྤེད། དྤེ་བྤེད་དུས་ད་ོ
སྣང་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་བས་པ་ཡྱིན། དྤེའང་གཞུང་དངུལ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་སོད་དུས་ད་ོསྣང་ཆྤེ་བ་བས་ཡོད། གཞུག་མ་
གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་སྙན་ཐའོ་ིནང་ལ་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་ལག་བསྟར་བྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དང་། འགྲ་ོལུགས་འགྲ་ོསྟངས་
དྤེ་འད་བོས་ཤོག དྤེ་འད་བཟསོ་ཤོག་བས་ནས་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེར་ད་ོསྣང་བས་དང་མ་བྤེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཡོད་མ་རྤེད། 
དྤེ་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་འབད་བརྩོན་ག་རྤེ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། གནས་སྟངས་དབང་གྱིས་
གཞུག་མ་གངོ་གུན་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་གནས་སྟངས་རང་གྱིས་འགྲྤེལ་བཤད་རྒྱག་ཡོང་གྱི་རྤེད་མ་གཏགོས། ཡང་འདྱི་གྲོས་
ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་སོང་ཙང་། གྲོས་ཚོགས་ལ་ཕར་གཡུག་པ་འད་པོ་ཞྱིག་དང་། འདྱི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་
གཅདོ་བས་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཕར་གཡུགས་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་འད་པ་ོགང་ཡང་མྱིན། སྱི་པའྱི་དངུལ་དྤེ་ཚད་ལྡན་
ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རོགས་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏགོས། ཡང་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུ་དྤེ་གྲོས་ཚོགས་
ཀྱི་མག་ོལ་ཕར་གཡུག་རྒྱུའྱི་བཟ་ོའདའྱི་ཐགོ་ནས་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ལྟ་ཁད་ལས་སྐརོ་ལ་དགངོས་ཚུལ་གསུངས་པ་དྤེ་ག་རང་རྤེད།  
དང་བངས་དཔྱ་དྤེབ་སྐོར་ལ་ལོ་ ༥ ནས་དཔྱ་ཁལ་ཕུལ་མྤེད་ན། ལག་དྤེབ་ཕྱིར་བསྡུ་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་དྤེ། འདྱི་ལག་དྤེབ་
ཕྱིར་བསྡུའྱི་ཆ་རྤེན་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ལ་ོ ༡ མ་ཕུལ། ལ་ོ ༢ མ་ཕུལ། ལ་ོ ༣ མ་ཕུལ། ལ་ོ ༤ མ་ཕུལ་བྤེད་དུས། ང་ཚོས་གྲངས་ཐ་ོ
ཉར་ཚགས་བ་རྒྱུ་ལའང་ཏགོ་ཙམ་ཁད་པར་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་རྤེད། མྱི་དྤེ་ག་རང་གྱིས་དངུལ་ཕུལ་ཡདོ་དམ་མྤེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་
འདྱིའྱི་འོག་ནས། ལ་ོ ༣ རྱིང་ཕུལ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་ ༣ རྤེས་ལ་ཁ་ོརང་ལ་ཕར་བརྡ་དྤེད་ཅྱིག་བཏང་ནས། ཁྤེད་རང་གྱིས་
ལོ་གསུམ་རྱིང་ཕུལ་མྱི་འདུག་གདའ། ད་ལོ་ ༤ འགྲོ་ས་རྤེད། ལོ་ ༥ ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ལག་དྤེབ་ཡར་འབུལ་དགོས་ཀྱི་རྤེད། 
འདྱི་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ལག་དྤེབ་ཡར་བསྡུ་རྒྱུ་དང་། དངུལ་ཆད་གསབ་སྤྲདོ་ཆགོ་པར། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་འགལ་ཟླ་འགྲ་ོཡྱི་མྱི་
འདུག་བསམ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས་འདྱི་བཟོས་པ་རྤེད། གང་ལགས་ཞུས་ན། གཞུག་མ་ལག་དྤེབ་མར་སྤྲོད་
རགོས་བསོ། ངས་དངུལ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་མར་སྤྲད་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏགོས། སྤྲོད་ཀྱི་མྱིན་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
ཡར་བསྡུ་སྟངས་དྤེ། དཔྤེར་ན། བོད་ནས་ཚུར་ཕྤེབས་པ་ཞྱིག ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་བཞུགས། རྤེས་མ་ཕར་བོད་ལ་ལོག་པ་
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ཡྱིན་ན། བོད་ལ་མ་ལོག་སྔོན་ལ་ལག་དྤེབ་དྤེ་ཚུར་རྩྱིས་སྤྲོད་དགོས་རྤེད། ཡང་མ་འོངས་པར་བོད་ནས་ཚུར་ཡང་བསར་
ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་ལག་དྤེབ་ད་ག་རང་འབུལ་ཆོག་གྱི་ཡོད་རྤེད།  དྤེའྱི་འགྲོ་སྟངས་ཤྱིག་བཟོས་རྤེད་མ་གཏོགས། ལག་དྤེབ་
ཡར་བསྡུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཆད་གསབ་བ་རྒྱུ་དྤེ་མྤེད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གལ་སྱིད་བཀའ་ཤག་གྱིས་
འགྲྤེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་དང་། ག་ོབ་ལྤེན་ཕོགས་འགྲྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་བས་ནས། གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་འདྱི་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མྱི་
འདུག་ཅྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོས་འགྱུར་བ་ཐྤེབས་པ་ཞྱིག གང་ལྟར་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་འདྱི་
གནང་ནས། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁྱིམས་སྱིག་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁབ་འདྱི་གཉྱིས་ག་རྤེ་གལ་ཆྤེ་ཡྱི་རྤེད་ཟྤེར་དུས། ཁྱིམས་
སྱིག་ནང་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་གལ་ཆྤེ་ཤོས་རྤེད། འདྱིའྱི་འགོ་ནས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ནང་ནས་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཆ་ཅན་
ལ་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཀྱིས་བསར་བཅོས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་བཞག་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་དག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ག་ོགནས་མཐ་ོབ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། 
དྤེའྱི་འོག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ཟྤེར་བ། དཔྤེར་ན། བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་བཟ་ོའད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱིས་
འཆར་འབུལ་ཞུས་ནས་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་དགོས་པ་དྤེ་ཚོ་འདྱིའྱི་འོག་གྱི་རྱིམ་པ་དྤེ་ཚོར་
སྤེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རྤེད། འདྱིའྱི་འོག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་རྩ་འཛིན་དང་། བཀོད་ཁབ། ལམ་སྟོན། སྱིག་གཞྱི་ཟྤེར་ནས་རྩྱི་ཡྱི་
ཡོད། གལ་སྱིད་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་གྲོས་ཚོགས་རང་གྱི་ངསོ་ནས་འདྱི་རྦད་དྤེ་ག་ོབ་ལྤེན་སྟངས་ནརོ་
བསད་འདུག ཁྤེད་རང་ཚོའྱི་འདྱི་འགལ་བསད་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོས་བསྒྱུར་བ་གཏངོ་ཆོག་པ་
གྱིས། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཆག་ཡང་ཞུ་རྒྱུའྱི་སྐོར་དྤེ། ས་གནས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ད་ལྟ་ཉྤེ་བའྱི་ཆར་སྦྤེལ་ཇམ་བོད་རྱིགས་སྱི་
མཐུན་ཚོགས་པས་ཆག་ཡང་ཞུས་ནས། མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གསར་པ་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་འད་པ་ོབཟ་ོསོད་ཀྱི་
འདུག འདྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་ཚང་མས་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་འགྲ་ོསྟངས་དྤེ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་ན་མྤེད་ན། གསལ་པ་ོཡོད་
ན་མྤེད་ན་བསམ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
ཕལ་ཆྤེར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ལ་གཏན་ལ་ཕབ་བཞག་པའྱི་གྲོས་ཆདོ་ཅྱིག་དགོངས་དནོ་འགྲ་ོབསད་ཡདོ་རྤེད། གལ་སྱིད་ད་ག་རང་
མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོས་ས་གནས་གཞན་པ་ཚ་ོལའང་ཆག་ཡང་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་སྟོན་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
དྤེ་སྔ་སྤྲད་དང་མ་སྤྲད་ཟྤེར་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྤེ་དག་ཅྱིག་རྤེད། དྤེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་འད་པ་ོམང་པ་ོཞྱིག་དང་། ལོ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་འབྤེལ་བ་ཆགས་དུས། ཡང་འབུལ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་འད་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། མ་འོངས་པར་
ཚང་མས་འབུལ་ཐུབ་པའྱི་ལམ་ཁ་འད་པ་ོཞྱིག་ང་ཚོས་གང་འད་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ལ་བཟུང་། 
ཡྱིན་ནའང་། སྔོན་མས་ཐག་གཅོད་གནང་བཞག་པ་དྤེ་དག་དང་འགལ་བ་འགྲོ་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད། དྤེ་དང་མཐུན་པ་བས་ནས་
འགྲ་ོཐུབ་རྒྱུར་ཐབས་ཤྤེས་ག་རྤེ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་འདྱིའྱི་ནང་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ བསྡུ་དགོས་པ་དང་། ལ་ོབཅུའྱི་ནང་ལ་ཆ་བགོས་བ་རྒྱུ། དྤེ་ཚོར་ལམ་སྟོན་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཆད་གསབ་སྐད་ཆ་རྤེད། སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དྤེབ་འདྱི་ཕྱིར་བསྡུ་བས་པ་
ཡྱིན་ན། ཕྱིར་བསྡུ་དྤེ་གནས་སྟངས་གང་འདའྱི་འགོ་ལ་བྤེད་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། གཞུག་མ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་སྤྲད་ཀྱི་མ་རྤེད་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  
དྤེ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་གྱི་དངུལ་འབརོ་དྤེ་འཁདོ་འདུག འདྱི་ལ་ོརང་བཀག་ནང་ལ་
ཡྱིན་ན་གསུངས་སོང་། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་འདྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ 



61 

ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་དུ་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་། འདྱིའྱི་དུས་ཡུན་ནང་ལ་ཐོབ་པའྱི་དངུལ་འབོར་འདྱི། འདྱིའྱི་ནང་ལ་བསོམས་
བཞག་ཡོད་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གཅྱིག་ག་རྤེ་གསུངས་སངོ་ཟྤེར་ན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལག་དྤེབ་སྔོན་པའོ་ིསྐརོ་འཁདོ་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེར་ཐུགས་ཁག་
ཡོད་མ་རྤེད། ལག་དྤེབ་སྔོན་པ་ོཟྤེར་ནས་ཡོངས་གྲགས་བཤད་བསད་པ་དྤེ་གཅྱིག་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་
ངྤེས་མྤེད་ཞལ་འདྤེབས་ཟྤེར་ཡོང་དུས། ངྤེས་མྤེད་ཞལ་འདྤེབས་དྤེ་ཤོག་གྲངས་ ༡༤ ནང་བཀོད་བཞག་ཡོད། ངྤེས་མྤེད་ཞལ་
འདྤེབས་དྤེ། ད་ལྟ་བར་དུ་ངས་ཧ་གོ་བསད་པ་དྤེ། དྤེབ་སྔོན་པོའ་ིབརྒྱུད་ནས་བོད་མྱིར་ཤ་ཚ་ཡོད་མཁན་ཚོས་དངུལ་སྤྲད་
བཞག་པ་འདྱི། ང་ཚོས་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ལ་ལྤེན་གྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་དྤེ་གཅྱིག་པུ་རྤེད་མྱི་འདུག ཁ་སང་དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགྲྤེལ་བཤད་སནོ་དུས། འདྱིར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་། སུད་ཚངོ་ཚངོ་པ་ཡྱིན་ན། 
ཁོང་ཚོས་ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདྤེབས་བརྒྱབ་པ་དྤེ་དག་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྣོན་གྱི་འདུག ཞལ་འདྤེབས་ཙག་ཙིག་དྤེ་འད་ཡོང་བ་ཡྱིན་
ན། དྤེའང་འདྱིའྱི་སང་ལ་སྣནོ་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཀདོ་མྤེད་པ་དྤེ་འད་མ་རྤེད། ཤོག་གྲངས་ ༡༤ ནང་ལ་ཡདོ། ངྤེས་མྤེད་
ཞལ་འདྤེབས་ཟྤེར་བའྱི་ནང་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༦༤,༡༦,༠༨༩  འཁདོ་པ་དྤེ་ལག་དྤེབ་སྔོན་པའོ་ིསྐརོ་རྤེད།  
དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར། བཀའ་ཤག་དང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས། བཀའ་ཤག་གྱི་
ངསོ་ནས་འབོད་བསྐུལ་དྤེ་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ལ་ཕོགས་བསོད་ཕྤེབས་
པའྱི་སྐབས་སུ་ཉུང་མཐར་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་དང་། ལོ་མང་པོའ་ིསྔོན་ལ་རྤེད། ཚོགས་གཙ་ོཡྱིན་པའྱི་
སྐབས་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་འགྲོ་དུས། ཁ་ཅྱིག་གྱིས་ཁྤེད་རང་ཚོས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་ཡྱི་འདུག བྤེད་སོད་ག་པར་
གཏོང་གྱི་ཡོད་མྤེད་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་གསུང་མཁན་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དངུལ་
ཡོང་ཁུངས་དང་བྤེད་སོད་གཏོང་སྟངས་དྤེ་ཚོ། སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འབུལ་གྱི་ཡོད་པར་སོང་
ཙང་། དྤེ་ཚོ་ཕོགས་བསོད་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་མང་ལ་སྐུལ་འདྤེད་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་། དྤེ་འད་གནང་རོགས་
གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ལ། ད་ལྟ་
དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་གསལ་བཤད་འཕྲོས་ནས། ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཆགས་སོང་། སྔོན་ལ་ཕག་སྤེལ་སྱི་
འཐུས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་བོད་མྱི་ཁད་ལས་དྭང་བངས་ཞབས་ཞུའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་སང་ལ། ལས་
གཞྱི་འདྱི་མཚམས་ཆད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོདྤེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠༢༠ ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་དྭང་བངས་ཞབས་ཞུ་བ་
གཅྱིག་མ་གཏོགས་མྤེད་པ་དང་། དྤེ་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ལ་ ༣༥ ཡོད་ནས་ཆ་ཚང་རྒྱ་གར་ནས་ཡྱིན་པ། གསལ་
བཤད་གནང་དུས་བཀའ་གནང་སོང་། སྔོན་ལ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། ངས་ད་ག་རང་
ཞུ་དགོས་བསམས་བསད་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ནས་མར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ དང་ ༢༠༢༡། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ནད་ཡམས་རྤེན་
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པས་འགྲུལ་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཡོད་དུས། ཏན་ཏན་འདྱིའྱི་རྤེན་པས་རྤེད་ཞུས་ནས་འགྲྱིག་གྱི་རྤེད་
བསམས་སོང་།  
དྤེ་དང་ཆབས་ཅྱིག ངས་འདྱི་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ཕྱི་རྒྱལ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་རྒྱ་གར་ནས་ན་གཞོན་མཉམ་ཞུགས་གནང་
མཁན་ཕྤེབས་ཐུབ་པ་དྤེའང་གནད་འགག་ཅྱིག་རྤེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཕྤེབས་མ་ཐུབ་དུས་ལས་གཞྱི་འདྱི་སོ་
བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ངའྱི་ངོས་ནས་གྲོས་ཚོགས་ལ་ཐྤེངས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་ནང་དུའང་བོད་མྱི་ཁ་འཐོར་ནས་
བསད་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ནང་ཡོད་པའྱི་གཞོན་སྤེས་དྤེ་ཚ་ོཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའྱི་གཞོན་སྤེས་དང་འད་པ་ོཞྱིག་
ཆགས་གྲབས་བྤེད་ཀྱི་འདུགཤསྐད་ཡྱིག་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐགོ་ནས། གྲོས་ཚོགས་ནང་དུའང་སྤེམས་འཚབ་ཆྤེན་པའོ་ིསང་ནས་ཞུ་
རྒྱུར། ང་རང་ཚའོྱི་ལས་འགུལ་ཆྤེ་ཤོས་གཅྱིག་དྤེ་རྱིག་གཞུང་དང་གོམས་གཤྱིས། སྐད་ཡྱིག་བདག་པ་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད་ཅྤེས་
གསུང་གྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ལས་འགུལ་འདྱི་ལྟ་བུ་དྤེ་དངོས་གནས། ང་ཚ་ོའཐབ་རྩོད་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས་
གནད་འགག་ཅྱིག་རྤེད་འདུག ཁ་ཤས་ཀྱིས་གནད་འགག་གཟྱིགས་ཀྱི་མྤེད་ནའང་། ངས་འདྱི་གནད་འགག་ཆྤེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་
གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱུན་སོང་གནང་རོགས་གནོངས། གོང་དུ་ངས་ག་རྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། 
ང་རང་གྱི་ཐོག་ནས་འདྱིའྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་གང་འད་བྤེད་དགོས་ནའང་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། དྤེ་
གཅྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
གཉྱིས་པ་དྤེར། གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་སང་ལ་ངས་འབོད་བསྐུལ་
ཞུ་རྒྱུ་རང་ཡྱིན། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འདྱི་འད་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ངའྱི་མཐོང་སྟངས་འདྱི་གཡང་ཞྱིག་
མ་གཏོགས་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེར་ངས་དགོངས་སྤེལ་དང་སགས་ནས་དྤེ་འད་མ་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སྐུ་ང་ོསྱིད་སངོ་ཕྤེབས་ནས་ཕལ་ཆྤེར་ཟླ་ ༡༠ ཙམ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡདོ་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་ཐབས་ལམ་མང་པ་ོཞྱིག་མྤེད་
ན་བསམ་གྱི་འདུག (FCRA)ཤདཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་
ཐུགས་རྤེ་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྤེན་ནས་རགོས་སོར་དྤེ་འད་རག་རྒྱུ་མྤེད་དམ། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཡྱིན་ན་ (FCRA) དགོས་མ་
རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་ཚོང་ལས་དང་། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ང་རང་ཚ་ོབོད་པ་རང་གྱི་ཐོག་ནས། གང་ལྟར་དྤེ་འད་བས་ནས་
ཚདོ་དཔག་བསོན་རྒྱུ་མྱི་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་དགོན་སྤེ་ཁག་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐགོ་ནས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ། 
འདྱིའྱི་སང་ལ་བལ་ཡུལ་ནང་དུ་ཚགོས་པ་མང་པ་ོཡོད་པ་རྤེད། ཁངོ་ཚསོ་ཕལ་ཆྤེར་རྒྱབ་སརོ་གནང་གྱི་མ་རྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་
གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིར་མུ་མཐུད་ནས་ཐབས་ཤྤེས་ཡོད་དགུ་རྩལ་སྤྲུགས་ཤྱིག་གནང་
རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
སྱིད་སོང་སུ་ཞྱིག་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་བ་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་འགན་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཡྱིན་
ནའང་། མ་ོཊ་གཏོང་མཁན་གཙ་ོབོ་དྤེ་སྱིད་སོང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྱིད་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་སྤེམས་ཤུགས་ཆྤེ་
ཙམ་ཞྱིག་གནང་ན་ཕལ་ཆྤེར་ལམ་ཞྱིག་དནོ་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དྤེ་རྱིང་འཆད་མཁན་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་ཆསོ་འཕྤེལ་ཐུབ་བསྟན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཆསོ་འཕྤེལ་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྩ་བའྱི་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཐོག་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་ཡོད་
བསད་པ་དྤེར་རྩ་བའྱི་མོས་མཐུན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། དྤེ་རྱིང་གནད་དནོ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་
མཁྤེན་རོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ་ིཉམས་མོང་འཕྲད་པ་དྤེ་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ཉྤེ་བའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཚུར་དངུལ་ལྤེན་ཆོག་པའྱི་ཐོག་ལ། དམྱིགས་བསལ་དགོན་སྤེ་ཁག་དང་། ཚོགས་པ་ཁག་ཆྤེ་ཁག་
ནང་ལ། སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་དང་། བདྤེ་འཇགས། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ལོ་རྤེ་རྤེ་ནས་དམ་དག་
ཤུགས་ཆྤེ་རུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་མངནོ་གསལ་དདོ་པ་ོརྤེད། ཉྤེ་བའྱི་ཆར་ལྷ་ོཕོགས་ཀྱི་དགོན་སྤེ་གྲྭ་ཚང་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་རང་ནས་ཆྤེད་མངགས་སྤེ་ཚན་མང་པ་ོནས་ས་གནས་སུ་ཕྤེབས་ནས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་མཁན་
མང་པོ་ཞྱིག་ཀང་ཤཤྤེས་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན། དགོན་སྤེ་གྲྭ་ཚང་ཚོས་
ཚོགས་པ་དྤེབ་སྤེལ་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཤྤེས་ཡོན་དང་། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། དྤེ་བཞྱིན་སྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའྱི་མྱིང་ཐོག་
ནས། དྤེ་དུས་ཚདོ་བསྐལ་བ་བཟང་བའྱི་སྐབས་སུ་དྤེབ་སྤེལ་བས། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ས་ོསོའ་ིདགནོ་སྤེ་གྲྭ་ཚང་ནང་ཡོད་པའྱི་གྲྭ་
བཙུན་ཚོས་ས་ོསོའ་ིའཚ་ོབའྱི་དོན་དུ་ཚོང་ཁང་གཉྤེར་རྒྱུ་དང་། མགྲོན་ཁང་གཉྤེར་རྒྱུ། ཚངོ་ལས་ཀྱི་ང་ོབ་ོའདྱི་མཉམ་དུ་འདྤེས་
འདྤེས་བཏང་ནས། འདྱིའྱི་དངུལ་དྤེའང་འདྱིར་འཛུལ་ནས། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་ནས་མ་
མཐུན་པ་ཆགས་ནས། ད་ལྟ་ (FCRA) ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་པ་དྤེ་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱིས་ད་ལྟ་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ (FCRA) ཡྱི་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་སྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་དང་། ཤྤེས་ཡོན། རྱིག་གཞུང་
ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་པ་ཞྱིག་ལས། དྤེའྱི་མཉམ་དུ་ཚངོ་ལས་ང་ོབ་ོཞྱིག་འདྤེས་འདྤེས་བཏང་
ན་འགྲྱིག་གྱི་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས། དགག་བ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་
འདུག གལ་སྱིད་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་ང་ཚོའྱི་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་བརྒྱུད་ནས། 
ང་ཚོའྱི་གནད་དནོ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ། མ་འོངས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་ལྟ་བུ་བས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་འདས་ཚོགས་སྤེ་དང་དགོན་སྤེ་གྲྭ་ཚང་
ཁག་ལ་ཁོ་རང་ཚོས། དཔྤེར་ན་ (FCRA) ཡྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་མར་ཕྱིར་འཐྤེན་བས་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
འཕྲད་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་ན། སྐབས་དྤེ་དུས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱིས་དྤེ་འདའྱི་ཐགོ་ལ་ཕན་ཐགོས་བས་ནས་ཞབས་ཕྱི་
ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ཡང་སྐབས་དྤེ་དུས་ང་ཚོའྱི་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དྤེ་ཚོང་ལས་ཀྱི་ང་ོབོ་ཡྱིན་དུས། ཚོང་
ལས་ང་ོབ་ོའདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཚགོས་པ་ཁག་དྤེ་ཚའོྱི་ཚོང་ལས་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ལ་ཕན་ཐགོས་གྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། 
མ་འོངས་པར་གང་ལྟར་སོ་ས་ོའད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པའྱི་ནང་ལ་ཡོད་བསད་པ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིབ་
འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བཙུགས། དྤེའྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཁྤེར་ནས་ཐག་གཅད་རྒྱུ་ལ་མོས་
མཐུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་འདའྱི་ཐག་གཅོད་བྤེད་པའྱི་སྐབས་ལ་མ་འོངས་པར་ཁོང་ཚོའྱི་ཚོགས་པ་དང་། གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་ནང་
དགོན་སྤེ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོར་ཚོང་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་འདྱིས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། རྤེས་མར་ང་ཚོས་བསམ་བོ་གཏང་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད་
འདུག དྤེ་དགངོས་པའྱི་དཔྱད་དབྱིངས་བཟ་ོའད་ཞྱིག་ཡྱིན།  
དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་སུད་ཚོང་ཁག་ལ་བུན་གཡར་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ། གང་ལྟར་དངོས་གནས་ཀྱི་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཕན་
ཐོགས་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག སོ་སོས་ལས་ཀ་བྤེད་པའྱི་འདས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་ལ་སུད་ཚོང་ཁག་ ༢༠ ལ་སྐོར་སོད་འགྲོ་
མོང་། ལས་དོན་ཐོག་ལ་གང་ལྟར་ཡང་སྙྱིང་ལས་ཀ་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ། ད་ལྟ་བུན་གཡར་འདྱིས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཕན་
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ཐོགས་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་ལ་ོ ༢ སྔོན་ལ་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་རྤེན་པས་ཁོམ་ས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་
ཚོང་རྒྱག་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ། ཁང་གླ་རང་འཇགས་སྤྲོད་དགོས་པ་དང་། ཁོམ་གླ་རང་འཇགས་སྤྲོད་དགོས་པ། ཡྱིན་
ནའང་། ཚོང་རྒྱག་མ་ཐུབ་ནས་ཡོང་འབབ་མྤེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་བུན་གཡར་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་མུ་
མཐུད་ནས་མཇུག་སངོ་བ་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པ་ོརྤེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སྤེན་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཕལ་ཆྤེར་ཁད་ལས་ཞབས་ཞུ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་གོང་དུ་གསལ་བཤད་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་
དུས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣༌༌༌༢༠༢༤  ལོ་ནས་ང་ཚོས་གང་འད་བྤེད་དགོས་འདུག  ད་ལོའ་ིལོ་འདྱིར་མྤེད་པ་བས། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༣༌༌༌༢༠༢༤ ལོར་གང་འད་བྤེད་དགསོ་ཀྱི་འདུག དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གཡང་མ་གཏོགས་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུས་པ་དྤེ། ངའྱི་མཐངོ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རང་རྤེད། ངས་དྤེ་འད་བས་ནས་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་
དུས་ཉྤེན་ཁ་ཞྱིག་མཐོང་གྱིན་མཐོང་གྱིན་ལ་མྱི་གཞན་ཞྱིག་ལ། ང་ཡང་སོག་བོས་གཏོང་གྱི་ཡྱིན། ཁྤེད་རང་ཡང་སོག་བོས་
གཏངོ་ཤོག་ལབ་ན། ང་ལ་བ་ོཁོག་སྤེས་ས་མ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་དང་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན། དངོས་གནས་རྤེ་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་
སང་ལ་ངས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ས་རྤེད། ཏན་ཏན་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ས་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་། རྤེ་བ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྤེད་དུས། 
འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཚང་མ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡོང་
གྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་འདྱིའྱི་སྐོར་ཞུ་རྒྱུ་ཏོག་ཙམ་ཁག་པ་ོརྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ང་
ཚོར་རོགས་སོར་གནང་བསད་པ་དྤེ་ཚོའང་ད་ལྟ་ངས་རྤེ་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན་མ་གཏོགས། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་རོགས་སོར་གནང་
བསད་པ་དྤེ་དངོས་གནས་དང་གནས་བཀའ་དྱིན་ཆྤེན་པ་ོཞྤེ་དག་ཅྱིག་རྤེད། རྒྱ་གར་གཞུང་དང་ཨ་རྱི་གཞུང་མྤེད་ན། ང་ཚོའྱི་
སྱིག་འཛུགས་འདྱི་གནས་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རྤེད། འགྲ་ོསོང་གྱི་ཆ་ནས་རྤེད། གང་ཅྱིའྱི་ཐགོ་ནས། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་འདའྱི་ཐགོ་ལ་
རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་རོགས་པ་བྤེད་རོགས་ཞྤེས་ང་ཚོས་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རྤེད། ད་ལྟ་རོགས་པ་བྤེད་རོགས་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོད། དྤེ་ནས་སོད་ཁང་དྤེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལའང་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ག་ཚོད་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་ཚོའང་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་
འདུག དངུལ་ཁང་འདྱིའྱི་སྐརོ་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཆགས་ས་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་བས།  
དྤེ་ནས་སྱིད་སོང་རང་གྱིས་བོ་ཁོག་ཆྤེ་ཙམ་བས་ན་གསུངས་པ་རྤེད། སྱིད་སོང་ལ་བོ་ཁོག་སྤེས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
དགོས་རྤེད་པཱ། བ་ོཁོག་སྤེས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་ན། དངོས་གནས་མདུན་མཆོང་བ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་རང་
མྤེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་འདྱིར་བ་ོཁོག་སྤེ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག བ་ོཁོག་སྤེ་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་དུས་ད་ལྟ་འདྱིར་འུ་ཐུག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། བ་ོཁོག་སྤེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་བས་ནས་འགྲོ་བསད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་
ལྟའྱི་རྱིང་བ་ོཁོག་སྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག རྤེས་ལ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་སྙན་ཐ་ོག་རྤེ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ནའང་། དྤེ་ག་
རང་ལ་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུས་པ་དྤེ་དམ་བཅའ་བརན་པ་ོཡྱིན། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ག་པར་སྤེབས་ཀྱི་འདུག་ནའང་། ང་
ཚོས་ལྟ་གྱིན་ལྟ་གྱིན་བས། ཡང་ལོ་གཅྱིག་ཕྱིན་སོང་ན། གྲོས་ཚོགས་ལ་སྙན་ཐ་ོའབུལ་གྱིན་འབུལ་གྱིན་བས། དྤེ་ནས་གང་
འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག གལ་སྱིད་མུ་མཐུད་ནས་འགྲོ་དགོས་རྤེད་གསུངས་ན། སྙན་ཐོ་འབུལ་གྱིན་འབུལ་གྱིན་བས་ནས། 
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གྲོས་ཚགོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་གྱིན་གནང་གྱིན་འགྲ་ོརྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། འཛིན་སོང་གྱི་ངསོ་ནས་བ་ོཁགོ་སྤེས་ཐུབ་ཀྱི་
མྱི་འདུག སྤེམས་ཤུགས་དྤེའང་ཆྤེ་རུ་འགྲ་ོཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཡང་བསར་གསུངས་པ་རྤེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། (FCRA) སྐོར་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱིས་དངསོ་གནས་དང་གནས་ཁྱིམས་དྤེ་དམ་དུ་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ང་ཚ་ོབོད་པ་གཅྱིག་པུར་མ་རྤེད། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་
ཁ་ོརང་ལ་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་སོད་དུས། མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཏན་ཏན་ང་རང་ཚོའྱི་ཡོད་བསད་པའྱི་དགོན་སྤེ་གྲྭ་ཚང་
དང་། སྱིག་འཛུགས་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་གྱིས་དྤེབ་སྤེལ་འོག་ནས། ཁྱིམས་སྱིག་དང་གཞྱིར་བཟུང་རྩྱིས་ཉར་རྒྱུ་དྤེ་ཚ་ོཏག་ཏག་
གནང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གལ་སྱིད་ད་དུང་དྤེ་འད་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡང་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་ལམ་སྟོན་དང་མཐུན་འགྱུར་འད་པ་ོཞུ་དགོས་པ་འད་པ་ོཡོད་ན། (FCRA) དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐགོ་
ནས་ང་ཚསོ་གང་ཐུབ་ཅྱིག་ཞུ་ཆགོཤ  
མ་འོངས་པར་ཚགོས་པ་ཁག་ལ་ཕན་ཐགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ། ད་ལྟ་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་གྱིས་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚགོས་
ཆུང་འཛུགས་རྒྱུར་རྒྱབ་སོར་གནང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས། གྲོས་ཚོགས་ནས་
མར་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། སུ་སུར་གཡར་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཚོགས་པ་དང་སྱིག་
འཛུགས། ད་ལྟ་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་བས་བསད་པ་དྤེ་སོར་འབུམ་ ༡༌༥ དང་། སོར་འབུམ་ ༢ དྤེ་འད་རྤེད། སུད་ཚོང་དང་
ཙག་ཙིག་ཚོང་རྒྱག་མཁན། དྤེ་ཚོའྱི་གྲས་རྤེད། ཡང་ཚོགས་པ་དྤེ་འད་ལ་གཡར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། སོར་འབུམ་ ༥༠ དང་། 
སོར་འབུམ་ ༡༠༠། སོར་འབུམ་ ༡༥༠། སོར་འབུམ་ ༢༠༠ དྤེ་འད་ཆགས་སྱིད་པ་རྤེད། དྤེ་གྲས་ཀྱི་འགྲ་ོལུགས་འགྲོ་སྟངས་
དྤེའང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སུ་ལ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། གཡར་ཆོག་པ་ཞྱིག་རྤེད། སྤེར་པ་ཞྱིག་ལ་
གཡར་ཆོག་གྱི་ཡོད་ན། ཚོགས་པ་ཞྱིག་ལ་གཡར་མ་ཆོག་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཆགས་མདོག་ཁ་པ་ོམ་རྤེད་པཱ། ཡྱིན་
ནའང་། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ནས། དྤེ་འད་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན།  
དྤེ་ནས་སུད་ཚོང་བ་ལ་བུན་ལོན་གཡར་རྒྱུ་དྤེ་ལྷག་པར་དུ། ད་ལྟ་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་རྤེན་པས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་པའྱི་
སྐབས་དྤེར། ན་ནྱིང་ཡང་ང་ཚོས་གཡར་རོགས་བོས་ཟྤེར་ནས། ང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་བུ་ལོན་
གཏང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ས་ཡྱིག་བརྒྱབ་པ་དྤེ། སོར་ (Crore) ༡༩ དང་འབུམ་ ༥༠ ལ་ས་ཡྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིར་ཕུལ་
བཞག་པ་དྤེ་སོར་ (Crore) ༡༣ ལྷག་ཅྱིག་བུ་ལོན་བཏང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོར་གཏང་རྒྱུ་ང་ཚོར་ཐྤེ་ཚོམ་གང་ཡང་མྤེད། དྤེ་ཚ་ོ
མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚོགས་པ་ཆྤེན་པ་ོདྤེ་ཚོར་གཡར་དུས་ཡང་བུ་ལོན་སོག་རྒྱུ་ལའང་ལ་ོམང་པ་ོ
འགོར་གྱི་ཡོད་རྤེད། སྤེད་ཀའྱི་འགྲ་ོསྟངས་དང་ཚང་མ་མ་འད་བ་ཞྱིག་ཡོད་དུས་ཚང་མར་ཚགོས་ཆུང་བཙུགས་ནས་དགངོས་
བཞྤེད་གནང་། ལམ་སྟོན་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་དནོ་ལག་བསྟར་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

  
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སང་སྔ་ད་ོཕག་ཚོད་ ༩:༣༠ བར་དུ་ཚགོས་གསྤེང་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༡ པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དྤེ་རྱིང་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གྲོས་ཚགོས་ཚགོས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་ལས་ཉྱིན་བཞྱི་པ་དྤེ་
ཆགས་བསད་ཡོད། སྔ་དོར་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མྤེད། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༡ པོ། ལས་བསོམས་སྙན་སོན་དང། 
ཞྱིབ་བཤྤེར་ལས་དནོ། ནང་གསྤེས་ཀ་པར་གཟྱིགས་རགོས་གནང།  
ཀ ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་༢༡ ལོའ་ིལ་ོའཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སོན། 
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ། ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ལས་རྱིམ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། སྙན་སོན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་
བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་ལྕང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༡༩ 
༄༅། །ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ 

བར་གྱི་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས། 

ཀ༽ ཁབ་ཁངོས་སོབ་ཁག་དང་ལ་ོའཁརོ་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས། 
༡༽ སོབ་ཕྲུག་དང་དགྤེ་ལས་ཀྱི་གྲངས་འབོར། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་བལ་གཉྱིས་ནང་གཏན་ཉྱིན་སོབ་

གྲྭ་ཆྤེ་འབྱིང་ཆུང་གསུམ་བསོམས་གྲངས་ ༦༤ ཡོད་པའྱི་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༥༡༥༥ ཡོད་
ཁངོས་བོད་ཕྲུག་བརྒྱ་ཆ་ ༦༤༌༤༡% དང་། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བུ་ཕྲུག་བརྒྱ་ཆ་ ༢༦༌༠༢% ཡུལ་མྱིའྱི་བུ་ཕྲུག་
བརྒྱ་ཆ་ ༩༌༥༧% ཡོད། དགྤེ་རྒན་ལས་བྤེད་ཁནོ་བསམོས་ ༢༠༣༣ ཡོད།  

༢༽ ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས། སྔ་ལོ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ རྤེན་པས་སོབ་གྲྭ་ཡོངས་རོགས་སོ་བརྒྱབ་སྟྤེ་
རྒྱུགས་སྤྲོད་རྱིགས་བཏང་ཐུབ་མྤེད་པ་མ་ཟད། འདྱི་ལོ་ཡང་རྒྱུགས་སྤྲོད་བཏང་ཐུབ་མྤེད། འོན་ཀང་རྒྱ་གར་དབུས་
འབྱིང་རྱིམ་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ (CBSE) ཀྱི་ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཡྱིག་
རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་གསལ་བསགས་ནམ་གནང་སྐབས་འདྱི་ལས་ནས་ཕོགས་བསྱིགས་ཀྱིས་སྔ་ལོ་བཞྱིན་ལས་
བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་ནང་འགོད་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཁ༽ ཤྤེས་ཡནོ་ལས་དནོ་ཁག 
༡༽ བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་ཤྤེས་ཡནོ་ལྷན་ཚགོས་དང་ཤྤེས་ཡནོ་སབོ་སྟོན་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ལྷན་ཚགོས་ཐྤེངས་བརྒྱད་པ་དྤེ་ཕྱི་

ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡ དང་ ༢ ཉྱིན་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཚོགས་ཁང་དུ་བསྐོང་ཚོགས་ཀྱིས་འཛིན་རྱིམ་བཞྱི་
པ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་གྱི་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་བསབ་གཞྱིའྱི་རྩ་འཛིན་ལ་སོགས་པའྱི་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་ཞྱིབ་ལྷུག་གྱིས་ལག་
བསྟར་གནང་ཕགོས་ཀྱི་གྲོས་ཆདོ་གཏན་འབྤེབས་གནང་ཡདོ།  
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༢༽ དཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་ལྟ་གྲུབ་དགྤེ་རྒན་དགྤེ་བཤྤེས་ངག་དབང་བརྩོན་འགྲུས་ལགས་ཀྱིས་རྱིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་གཞྱི་
རྱིམ་གོང་མའྱི་ཚན་རྱིག་འཁྱིད་ཐབས་ཀྱི་ལག་དྤེབ་རྩོམ་སྱིག་གནང་ནས་རགས་ཟྱིན་ཤྤེས་ལྷན་ཡྱིག་ཚང་དུ་ཕུལ་
འབརོ་བྱུང་བ་བཞྱིན་བསར་ཞྱིབ་དང་པ་ོཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། 

༣༽  ཆསོ་ལུགས་ལ་མ་བརྤེན་པའྱི་བཟང་སདོ་སབོ་སྤེལ་ལས་འཆར་ཁངོས་དགྤེ་བཤྤེས་ཡྤེ་ཤྤེས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱིས་
བརྩམས་པའྱི་འཇྱིག་རྤེན་མྱི་ཆོས་ལ་བརྤེན་པའྱི་བཟང་སོད། ཅྤེས་པ་པར་སྐྲུན་ཟྱིན་ཅྱིང་། ཨྤེ་མ་ོརྱི་གཙུག་ལག་སོབ་
ཁང་ནས་རྩམོ་སྱིག་གནང་བའྱི་སྱི་ཤྤེས་ཡནོ་སབོ་གསོའ་ིརྒྱུན་སདོ་ལག་དྤེབ། ཅྤེས་པ་བོད་སྒྱུར་བས་པ་འདྱི་ལས་ནས་
ཇུས་འགདོ་དང་པར་སྐྲུན་ཞུས་ཏྤེ་བོད་སབོ་ཡངོས་ལ་རྱིན་མྤེད་འགྲྤེམས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

༤༽ བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཁོངས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱི་
རྱིམ་གྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཕོགས་བསྱིགས་དྤེབ་ཕྲྤེང་བཞྱི་པ་དང་། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་
གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་བསར་པར། སོབ་གསོའ་ིལྟ་བ། (Thoughts on Education) བོད་སྒྱུར་ཞུས་
པ། ཉྱིན་མའོ་ིརྨྱི་ལམ། (Divasvapna) བཅས་པར་སྐྲུན་ཞུས་ཏྤེ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་རྱིན་མྤེད་འགྲྤེམས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

༥༽  གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་དྤེབ་ལས་དོན་ཁོངས་འཛིན་རྱིམ་བརྒྱད་པའྱི་བོད་ཡྱིག་སོབ་དྤེབ་པར་སྐྲུན་ཟྱིན་པ་འདྱི་ལོའ་ི
སོབ་དུས་ནས་སོབ་ཁྱིད་ལག་བསྟར་དགོས་པའྱི་བཀདོ་ཁབ་དང་། འཛིན་རྱིམ་བཞྱི་པ་དང་ལྔ་པའྱི་ཨང་རྩྱིས་སོང་དྤེབ་
སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འགྲྤེམས་སྤེལ་དང་། འཛིན་རྱིམ་དགུ་པའྱི་སོབ་ཚན་གསུམ་རྩོམ་སྱིག་ཞུས་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་ནད་
ཡམས་རྤེན་པས་སབོ་ཁག་ཡོངས་རོགས་དུས་ཚོད་ངྤེས་མྤེད་རྱིང་ས་ོབརྒྱབ་པར་བརྤེན། འདྱི་ནས་འཛིན་རྱིམ་དང་པ་ོ
ནས་བརྒྱད་པ་བར་གྱི་རྩྱིས་རྱིག་སབོ་ཚན་ཉུང་འཕྲྱི་བས་ཏྤེ་འགྲྤེམས་སྤེལ་ཞུས།  

     གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་ཨང་རྩྱིས་ཁྱིད་ཆས་གྲངས་ ༢༦༣ དང་།  ཁྱིད་ཆས་འཇོག་སྣོད་ཀྱི་བང་ཁྱི་ཉ་ོསྒྲུབ་
ཀྱིས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བག་ོའགྲྤེམས་དང་། འཛིན་རྱིམ་བཞྱི་པའྱི་རང་བྱུང་ཚན་རྱིག་སོབ་དྤེབ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོར་སོབ་
ཁྱིད་ལག་བསྟར་ཞུས་ཡོད་ཅྱིང་། འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པའྱི་རང་བྱུང་ཚན་རྱིག་སོབ་དྤེབ་པར་སྐྲུན་ཞུས་ཏྤེ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ 
༣ ནང་སོབ་ཁག་ལ་འགྲྤེམས་སྤེལ་གྱིས་འདྱི་ལོའ་ིསོབ་དུས་ནས་སོབ་ཁྱིད་གནང་གཏན་འཁྤེལ་ཡོད། འཛནི་རྱིམ་དྲུག་
པའྱི་ཚན་རྱིག་སོབ་དྤེབ་ཀྱི་ཞུ་དག་དང་། བསར་བཅོས་སོགས་ཡོངས་སུ་ཚར་བ་རྱིང་མྱིན་པར་སྐྲུན་ཞུ་འཆར་ཡོད། 
གཞན་ཡང་དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ་གྱི་བོད་ཡྱིག་རྒྱུས་སྟོན་པ་རྒན་མྱིང་ཆུང་ལགས་ཀྱིས་ལོ་བཅུ་ལྷག་རྱིང་རྩོམ་སྱིག་གནང་
བའྱི་སྔནོ་འགྲ་ོདང་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་ཀླགོ་དྤེབ། བྱིས་པའྱི་ཀློག་སོང་བདྤེ་ལམ། ཞྤེས་པའྱི་དྤེབ་ཕྲྤེང་ ༤༠ ཅན་ཞུ་སྱིག་
ཆ་ཚང་ཞུས་ཏྤེ།ཤཤཔར་སྐྲུན་ཞུ་མུས་ཡྱིན་པ་རྱིང་མྱིན་བོད་སོབ་ཁག་དང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སོབ་གྲྭ་
ཁག་ལ་འགྲྤེམས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ།  

༦༽ གཞོགས་འདྤེགས་རྒྱུ་ཆའྱི་ནང་། གླྱིང་སྒྲུང་དནོ་བསྡུས་བྤེ་རྱི་བྱུར་རངོ་གྱི་སད་ཆ་དང་།ཤབདོ་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་མྱི་སྣ་གྲགས་
ཅན་ང་ོསྤྲདོ་དྤེབ་ཕྲྤེང་གསུམ།ཤགངས་ལངོས་འདནོ་ཐྤེངས་ ༢༦ པ་ཁྱི་བག་གྲ།ོཤཕ་ཡུལ་ཕོགས་བསྱིགས་དྤེབ་ཕྲྤེང་ ༦༨ 
པ་འགྲུལ་པ་དང་ལམ།ཤསྨྱུག་གསར་འདོན་ཐྤེངས་ ༢༤ པ། རྩོམ་ཡྱིག་འབྱི་ཐབས་ཀྱི་ལག་དྤེབ་མཛུབ་མོས་རྱི་སྟོན། 
བོད་སྒྱུར་ཞུས་པའྱི་ཁྤེད་རང་རྒྱལ་ཐུབ། བཅས་པར་སྐྲུན་ཞུས་ཏྤེ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་རྱིན་མྤེད་འགྲྤེམས་སྤེལ་ཞུས། ཕ་
ཡུལ་ཤྤེས་བའྱི་བང་མཛོད་འདོན་ཐྤེངས་ ༢༠༧ ནས་ ༢༠༩ རྩོམ་སྱིག་ཟྱིན་ཀང་ནད་ཡམས་རྤེན་པས་འགྲྤེམས་སྤེལ་
ཞུ་ཐུབ་མྤེད། སྒྲུང་གཏམ་གཞོན་ནུའྱི་དགའ་སྟོན་དྤེབ་ཕྲྤེང་གཉྱིས་བསར་པར་ཞུས་ཤྱིང་། གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་
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ཕྲུག་ཆྤེད་སུམ་རགས་དང་དག་ཡྱིག་གྱི་རྩ་བ་བ་ོའཛནི་ལག་དྤེབ་མུན་སྤེལ་སནོ་མྤེ། བཅས་པར་སྐྲུན་ཞུས་ཏྤེ་སོབ་ཁག་
ཡོངས་ལ་རྱིན་མྤེད་འགྲྤེམས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

༧༽ བྱིས་པའྱི་ཀློག་རྩལ་ལས་གཞྱི། ཨྱིན་སྐད་ཐོག་ཡོད་པའྱི་བྱིས་སྒྲུང་འབུ་སྱིན་དང་། གསང་འཕྲྱིན་སོགས་དྤེབ་ ༡༥ 
བོད་སྒྱུར་གྱིས་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ནང་པར་སྐྲུན་ཞུས་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་རྱིན་མྤེད་འགྲྤེམས་སྤེལ་ཞུས་ཡདོ།   

༨༽ ཨ་རྱིའྱི་ཐད་ཀའྱི་རགོས་དངུལ་ལས་གཞྱི།  
༨་༡ གཞྱི་རྱིམ་བར་མ་དང་གོང་མའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཀློག་དྤེབ་རྒྱུ་ཆའྱི་ཆྤེད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ཤ༣ཤབར་ཨྱིན་དྤེབ་ ༡༡ 

བོད་སྒྱུར་ཟྱིན་ཏྤེ་བསར་ཞྱིབ་ཞུ་མུས་ཡྱིན།  
༨་༢ བོད་ནས་པར་སྐྲུན་ཞུས་པའྱི་སྒྲུང་དྤེབ་ལྤེགས་གྲས་ ༢༠ བསར་པར་ཞུ་འཆར་ལས། དྤེབ་ ༡༠ པར་སྐྲུན་ཞུས་ཏྤེ་བོད་

སོབ་ཁག་གྱི་གཞྱི་རྱིམ་བར་མ་དང་གོང་མའྱི་བོད་ཡྱིག་སོབ་ཁྱིད་དགྤེ་རྒན་ཡོངས་དང་སོབ་གྲྭའྱི་དཔྤེ་མཛོད་སོགས་ལ་
རྱིན་མྤེད་འགྲྤེམས་སྤེལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

༨་༣ འདྱི་ལས་ནས་པར་སྐྲུན་ཞུས་པའྱི་སྒྲུང་དྤེབ་ཁག་གྱི་ས་དྤེབ་ ༣༥ དང་། ཕོགས་ཚད་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་འགུལ་རྱིས་སྒྲུང་
གཏམ་ ༡༠ བཟ་ོའགོད་ཆྤེད་ས་རཱ་མཐ་ོསོབ་དང་མཉམ་འབྤེལ་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༢༡ཤཟླ་ཤ༣ པ་བར་ས་དྤེབ་ ༡༠ དང་
འགུལ་རྱིས་སྒྲུང་གཏམ་ ༢ བཟ་ོའགོད་ཟྱིན་པ་རྱིང་མྱིན་ཡངོས་ཁབ་འགྲྤེམས་སྤེལ་ཞུ་འཆར་ཡདོ།  

༨་༤ ཕགོས་ཚད་གསུམ་ལྡན་གྱི་བོད་སྐད་འགུལ་བརན་སྒྲུང་གཏམ་དན་པ་བརྤེད་ས་བའྱི་ཨ་ཁུ་ཕག་པ་ལས་ལྤེའུ་ལྔ་པ་ཁུ་
ཚུར་འགྲན་བསྡུར། ཞྤེས་པ་བཟ་ོསྐྲུན་ལྤེགས་གྲུབ་ཟྱིན་པ་རྱིང་མྱིན་ཡངོས་ཁབ་འགྲྤེམས་སྤེལ་ཞུ་འཆར་ཡདོ། 

༨་༥ བྱིས་པའྱི་གླུ་གཞས་འགུལ་བརན་ཁག་བཅུ་བཟ་ོསྱིག་ཞུ་འཆར་ཡདོ་པ་ལས་ལྔ་བཟ་ོསྐྲུན་ལྤེགས་གྲུབ་ཟྱིན། 
༩༽ ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༢༠ ལོར་ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ སྐབས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ལས་འཆར། 
༩་༡ ནད་ཡམངས་དྤེའྱི་རྤེན་པས་སོབ་གྲྭ་ཡོངས་རོགས་སོ་བརྒྱབ་པར་བརྤེན།ཤའཛིན་རྱིམ་དང་པ་ོནས་བརྒྱད་པ་བར་གྱི་

གཞྱི་རྱིམ་སོབ་ཕྲུག་གྱི་རྩོམ་འབྱི་དང་དཔྤེ་ཀློག་ལས་འཆར་སྤེལ་བའྱི་ནང་རྩོམ་ཡྱིག་ལས་འཆར་ནང་སོབ་ཕྲུག་ ༧༨༡ 
དང་། དཔྤེ་ཀློག་ལས་འཆར་ནང་སོབ་ཕྲུག་ཤ༧༢༤ཤམཉམ་ཞུགས་གནང་བ་བཅས་ལ་ཆ་རྤེན་བཞྱིན་བ་དགའ་དང་
ཕག་འཁྤེར་ཕུལ་ཡདོ།  

༩་༢  འདྱི་ལས་ཀྱི་ག་ོསྱིག་དང་བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་གྱི་མཐུན་སོར་འོག་དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ་གྱི་བོད་ཡྱིག་རྒྱུས་སྟོན་པ་མྱིང་ཆུང་
ལགས་དང་། ཨང་རྩྱིས་རྒྱུས་སྟནོ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་པ་ོལགས། དྷ་ཤོད་བདོ་ཁྱིམ་གྱི་ཚན་རྱིག་དགྤེ་རྒན་ལྷུན་གྲུབ་
རྣམ་རྒྱལ་ལགས་བཅས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༧ ནས་ཟླ་བ་གསུམ་ཙམ་རྱིང་འཛིན་རྱིམ་དྲུག་པ་ནས་
བརྒྱད་པ་བར་གྱི་བོད་ཡྱིག་དང་། ཨང་རྩྱིས། ཚན་རྱིག་གྱི་གལ་ཆྤེའྱི་སོབ་ཚན་ཁག་དྲྭ་ཐགོ་སབོ་ཁྱིད་གནང་ཡོད།  

༩་༣  འདྱི་ལས་ནས་འཛིན་རྱིམ་དགུ་པ་ནས་བཅུ་གཉྱིས་ཆྤེད་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ ནས་དྲྭ་བརན་སོབ་ཁྱིད་ལས་
རྱིམ་ཞྱིག་འག་ོའཛུགས་ཞུས་པའྱི་ནང་འཛནི་རྱིམ་དགུ་པ་ནས་བཅུ་གཉྱིས་བར་གྱི་དགྤེ་རྒན་ ༣༢ ཀྱིས་སབོ་ཚན་འད་
མྱིན་ཐགོ་དྲྭ་བརན་སོབ་ཁྱིད་གནང་བ་དང་། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡུ་ཊུབ་དང་། གཞུང་འབྤེལ་ང་ོདྤེབ་སགོས་ནས་
བརྒྱུད་སྤེལ་ཞུས་ཡདོ།  

༩་༤ཤཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབས་སྤུངས་བོ་གླྱིང་སོམ་སྒྲུབ་དང་ཚན་རྱིག་ལྟྤེ་གནས་ཁང་མཉམ་འབྤེལ་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༡ ནང་དགྤེ་བཤྤེས་ལྷ་རམས་པ་ཏྤེ་ཧརོ་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ཀྱིས་རྤེས་གཟའ་ལྷག་པ་དང་པ་སངས་ནམ་
ཡྱིན་ལ་དགྤེ་རྒན་རྣམས་ཀྱི་ཆྤེད་སྤེམས་ཞྱི་བར་གནས་ཐབས་ཀྱི་སོམ་སྒྲུབ་འཆད་ཁྱིད་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ 
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ནང་དགྤེ་བཤྤེས་ལྷ་རམས་པ་གྲགས་པ་ངག་དབང་སྐལ་བཟང་ལགས་ཀྱིས་རྤེས་གཟའ་ལྷག་པ་དང་པ་སངས་ནམ་
ཡྱིན་ལ་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཆྤེད་སྤེམས་ཞྱི་བར་གནས་ཐབས་ཀྱི་སོམ་སྒྲུབ་འཆད་ཁྱིད་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡདོ། 

༩་༥ ༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་སྲུང་བརྩྱིའྱི་ལས་རྱིམ་འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ ནས་ཟླ་བ་གསུམ་རྱིང་
དགྤེ་རྒན་གྱི་རྩོམ་འབྱིའྱི་ལས་འཆར་གོ་སྱིག་ཞུས་པར་དགྤེ་རྒན་ ༣༠ ཡྱི་རྩོམ་ཡྱིག་འབོར་བ་རྣམས་ལ་རྩོམ་ཡོན་
ཕུལ་ཡོད་པ་དང་། རྩམོ་ཡྱིག་རྣམས་ཞུ་དག་ཞུས་ཏྤེ་བོད་ཡྱིག་སབོ་སངོ་དྲྭ་ཚགིས་སུ་འཇུག་སྱིག་ཞུས་ཡདོ།   

ག༽ ཟབ་སངོ་དང་། འསོ་སངོ་། ཚགོས་འདུ་ཁག      
༡༽ དགྤེ་རྒན་གྱི་ཆྤེད་ལས་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱི།      
༡་༡ ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ རྤེན་པས་སོབ་གྲྭ་ས་ོབརྒྱབ་པའྱི་དུས་སྐབས་དྤེར་དགྤེ་རྒན་གྱི་ཆྤེད་ལས་ཡར་རྒྱས་

གཏོང་ཐབས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༤ ནས་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣ བར་ཤྤེས་ཡོན་སོབ་གསོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་
ཁད་ལས་མྱི་སྣ་མགྲོན་འབོད་ཀྱིས་དྲྭ་ཐོག་ཟབ་སོང་ཐྤེངས་བདུན་གོ་སྱིག་ཞུས་པའྱི་ནང་དགྤེ་རྒན་ ༨༣༠ མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད།  

༡་༢ ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་འབུམ་རམས་པ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༤ ནས་ཟླ་ ༡༠ 
ཚེས་ ༡༥ བར་རྤེས་གཟའ་ཕུར་བུ་འཆར་ཅན་དགྤེ་རྒན་རྣམས་ནས་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སོབ་ཁྱིད་ལ་ཉམས་
ཞྱིབ་གནང་ཕོགས་སྐོར་དྲྭ་ཐོག་ཟབ་སོང་གནང་བའྱི་རྤེས་མཉམ་ཞུགས་པ་རྣམ་པས་རྤེ་འདུན་ཞུས་པ་ལྟར། 
༢༠༢༠།༡༢།༡༧ ནས་ ༢༠༢༡།༠༢།༠༤ བར་སར་ཡང་དྲྭ་ཐགོ་ནས་ཟབ་ཁྱིད་གནང་ཡོད། 

༡་༣ འདྱི་ལས་ནས་བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་དང་སཾབ་ོཊ་སྱི་ཁབ་ཡྱིག་ཚང་ཁབ་ཁངོས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དགྤེ་རྒན་གྱི་འོས་ཆསོ་ཚོད་
རྒྱུགས་ (Teacher Eligibility Test) གཏོང་དགོས་པའྱི་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མ་དང་བར་མའྱི་དགྤེ་རྒན་ ༢༤༦ ལ་
རྒྱུགས་དདོ་སརོ་ཤ༡༠༠༠/-ཤརྤེ་མཐུན་འགྱུར་གནང་གཏན་འཁྤེལ་ཡང་། ནད་ཡམས་རྤེན་པས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་
ནས་ཚདོ་རྒྱུགས་དྤེབ་སྤེལ་གསར་པ་གསལ་བསགས་གནང་མྤེད་སྟབས་ཚདོ་རྒྱུགས་སུ་ཞུགས་ཐུབ་མྤེད།  

༢༽ སོབ་གྲྭའྱི་འག་ོཁྱིད་ཀྱི་ནུས་པ་སྤེད་སྱིང་དང་ཆྤེད་ལས་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱི།  
༢་༡ ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ རྤེན་པས་སོབ་གྲྭ་ས་ོབརྒྱབ་པའྱི་དུས་སྐབས་དྤེར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༩ 

ནས་ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༧ བར་ས་ཁུལ་གསུམ་དུ་ཕྤེ་བའྱི་སོབ་ཁག་གྱི་སོབ་སྱི་དང་དགྤེ་ཆྤེ་ ༥༠ ལ་དྲྭ་ཐོག་ཟབ་ཁྱིད་གནང་
ཡོད་ཅྱིང་། མཉམ་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་དྲྭ་རྒྱའྱི་སྤེལ་མཐུད་སད་རགོས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡདོ།  

༢་༢ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༨ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ བར་ལྷ་ོཁུལ་སོབ་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་དང་
དགྤེ་ཆྤེ་གྲངས་ ༡༨ ལ་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་ཟབ་ཁྱིད་མཇུག་གནནོ་གྱི་ཟབ་སངོ་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡདོ། 

༢་༣ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༤ ནས་ ༢༡ བར་དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ་དང་སཾབ་ོཊ་སོབ་ཁག་གྱི་སོབ་སྱི་དང་དགྤེ་ཆྤེ་ ༡༨ ལ་
དྲྭ་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་འགོད་སྟངས་དང། དགྤེ་རྒན་གྱི་སོབ་ཁྱིད་ལྟ་ཞྱིབ་བྤེད་སྟངས་སོགས་
འག་ོཁྱིད་ཟབ་སོང་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡདོ།  

༢་༤ མ་འོངས་སོབ་གྲྭའྱི་འག་ོཁྱིད་གས་ོསོང་དང་སྤེད་སྱིང་སོགས་ཚགས་ཚུད་གཏངོ་སད། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ནང་འགོ་ཁྱིད་དང་འཛིན་སོང་བྤེད་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་སོབ་ཚན་གཉྱིས་ཐོག་སོབ་ཡོན་གྲངས་ 
༢༠ གསལ་བསགས་སྤེལ་བར་མྱི་འགྲ་ོདགུ་ལ་སབོ་ཡནོ་སོར་ ༡༠,༠༠༠/- རྤེ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡདོ། 

༣༽ དགྤེ་རྒན་ཕ་མའྱི་ཚགོས་ཆུང་ས་བརན་དང་ལས་དནོ་བྤེད་ཕགོས་ཚགས་ཚུད་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱི།  
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༣་༡ ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༢༡ཤཟླ་ཤ༡ཤཚེས་ཤ༢༢ཤནས་ཟླ་ཤ༣ཤཚེས་ཤ༨ཤབར་སོབ་ཁག་ཤ༡༤ཤཡྱི་དགྤེ་རྒན་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ཚགོས་མྱི་ ༩༣ ལ་དྲྭ་ཐོག་ཟབ་སངོ་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་དཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་དགྤེ་རྒན་ཕ་མའྱི་ཚགོས་ཆུང་གྱི་
ཞུས་དནོ་ལྟར་དགྤེ་རྒན་ཕ་མའྱི་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་ ༡༠ ལའང་ཟབ་སངོ་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡདོ། 

༣་༢ ཤྤེས་ལས་དང་འཇམ་དབངས་ཤྤེས་ཡོན་ཞབས་ཞུ་ཁང་མཉམ་འབྤེལ་གྱིས་དགྤེ་རྒན་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་
འགན་སྒྲུབ་ཕོགས་ཀྱི་ལག་དྤེབ་བཟ་ོའགོད་བས་ཤྱིང་། རྩྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ནང་པར་སྐྲུན་དང་འགྲྤེམས་སྤེལ་ཞུ་འཆར་
ཡོད། 

༣་༣ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ནང་ཕ་མས་ཕྲུ་གུ་ལྤེགས་པར་སོང་སྟངས། ཞྤེས་པའྱི་ལག་དྤེབ་པར་སྐྲུན་ཞུས་ཤྱིང་། ལྷ་ོཁུལ་
སོབ་ཁག་བཅུ་གཅྱིག་ནང་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཕ་མ་ ༤༥༨ ལ་ལག་དྤེབ་དྤེ་བཞྱིན་འགྲྤེམས་སྤེལ་ཞུས་ཟྱིན་པ་དང་། རྱིམ་
པས་སབོ་གྲྭ་གཞན་ཁག་གྱི་ཕྲུ་གུའྱི་ཕ་མ་རྣམས་ལ་ཡང་འགྲྤེམས་སྤེལ་དང་ག་ོརགོས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་སྤེལ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

༤༽ གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དགྤེ་རྒན་རྣམས་ནས་འཕྲུལ་ཆས་བྤེད་སོད་བཏང་བ་བརྒྱུད་སོབ་ཁྱིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དང་
ཤྤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་སད།ཤསོབ་ཁག་བརྒྱད་ཀྱི་དགྤེ་རྒན་ཤ༣༩ཤལ་བདུན་ཕྲག་དྲུག་རྱིང་བརྡ་
འཕྲྱིན་འབྤེལ་ལམ་འཕྲུལ་རྱིག་ (ICT) དང་འབྤེལ་བའྱི་སོབ་ཚན་ཐགོ་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་སོབ་སོང་གྱི་ག་ོསྐབས་དང་
མཐུན་རྤེན་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ།  

༥༽ སོབ་སྤེ་ཁག་གསུམ་གྱི་འགན་འཛནི་དང་ལྷན་དུ་དྲྭ་ཐགོ་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་ཚགོས་གནང། 
༥་༡ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༤ ཉྱིན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆྤེ་རྣམ་གཉྱིས་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་སོབ་སྤེ་ཁག་

གསུམ་ 
 གྱི་འགན་འཛིན་དང་ལྷན་དུ་སོབ་གྲྭ་བསར་དུ་སོ་འབྤེད་ཕོགས་དང་། རྒྱ་གར་དབུས་སའྱི་གཞུང་གྱི་ལམ་སྟོན་སྐོར་

སོགས་ 
 དང་འབྤེལ་བའྱི་དྲྭ་ཐགོ་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་ཚགོས་གནང་། 
༥་༢ ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༢༡ཤཟླ་ཤ༣ཤཚེས་ཤ༥ཤཉྱིན་སོབ་གྲྭ་བསར་དུ་སོ་འབྤེད་ཕོགས་དང་འབྤེལ་ཁབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་

ནད་ཡམས་སྔོན་འགགོ་དང་འཛནི་གྲྭ་ཚོགས་རྒྱུ་སགོས་གྲ་སྱིག་གནང་ཕགོས་སྐརོ་གྲསོ་བསྡུར་དང་། དྤེ་བཞྱིན་འཕྲདོ་
བསྟྤེན་དང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་སད་དྲྭ་ཐོག་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་བསྐོང་
ཚགོས་གནང་ཡདོ། 

༦༽ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༩ དང་། ༢༧། ༢༨། ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༢༠ ཉྱིན་བཅས་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སྤེངྤེ་
མཆགོ་དང་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་རྣམ་གཉྱིས་དབུ་བཞུགས་ཐོགཤབཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་སོབ་
གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་ལོ་ ༢༠༡༩ དང་ ༢༠༢༠ཤལོའ་ིའཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་དང་།ཤའཛིན་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཁག་
གཅྱིག་ལྷན་དུ་དྲྭ་ཐགོ་ཚོགས་འདུ་ཁག་བཞྱི་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡདོ། 

༧༽ ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཡྱིག་ཚང་ནས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་བསབ་གཞྱིའྱི་རྩ་འཛིན་བཟ་ོའགོད་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་གནང་
སྟྤེ། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་བསབ་གཞྱིའྱི་རྩ་འཛིན་རགས་ཟྱིན་བཟ་ོའགོད་གནང་རྤེས་ཟླ་ ༨ ནང་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་
འབུམ་རམས་པ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆོག་གྱིས་བསབ་གཞྱིའྱི་རྩ་འཛིན་རགས་ཟྱིན་གྱི་ནང་དོན་ཁག་སོབ་ཁག་གྱི་
གཞྱི་རྱིམ་འོག་མ་དང་བར་མའྱི་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་དགྤེ་རྒན་རྣམས་ལ་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་ང་ོསྤྲདོ་དང་རྒྱུས་སྟོན་གནང་། 
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༨༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ནས་ ༡༨ བར་སཾབ་ོཊའྱི་ལྷ་ོཕོགས་སོབ་ཁག་དྲུག་དང་སྦྤེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ་
བཅས་ཀྱི་གཞྱི་རྱིམ་བར་མ་དང་གོང་མའྱི་དགྤེ་རྒན་ ༢༥ ལ་ (Differentiated Instructions & Gender 

Responsive Pedagogy) དང་འབྤེལ་བའྱི་དྲྭ་ཐགོ་ཟབ་སངོ་ཞྱིག་ག་ོསྱིག་ཞུས།  
༩༽ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོར་ག་ོཝར་རྤེན་གཞྱི་བས་པའྱི་ (Bookworm) ནས་ཟླ་བ་བདུན་གྱི་དཔྤེ་མཛོད་སོབ་སྟོན་པའྱི་སོབ་

སོང་ག་ོསྱིག་བས་པའྱི་ནང་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དཔྤེ་མཛོད་ད་ོདམ་པ་ལྔ་འདྤེམས་སྒྲུག་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ནས་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༢ བར་དྲྭ་ཐོག་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་དང་། ནང་སོང་། དངོས་ཐོག་ལས་འཆར་ (Field 

Project) བཅས་གནང་ཡོད་པ་དང་། མཐར་དཔྤེ་མཛདོ་སོབ་སྟོན་པའྱི་སོབ་སོང་གྱི་དགོས་མཁ་ོགཞྱིར་བཟུང་ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡༨ ནས་ ༢༣ བར་ཉྱིན་ ༦ རྱིང་ག་ོཝར་ཟབ་སངོ་ལ་དངསོ་སུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡདོ། 

༡༠༽ འདྱི་ནས་སོབ་ཁག་སོ་སོའ་ིའགན་འཛིན་རྣམས་ནས་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་དགྤེ་རྒན་རྣམས་ལ་སོབ་ཁྱིད་ལམ་སྟོན་དང་
རོག་ཞྱིབ་གནང་དགོས་པའྱི་གསལ་བསགས་བཏང་ཡོད་ནའང་། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ རྤེན་པས་སོབ་
ཁྱིད་རོག་ཞྱིབ་གནང་ཐུབ་མྤེད་ཀང་ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་ཆྤེད་སཾབ་ོཊ་དང་། དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་བཅས་ཀྱི་
གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་ཁག་ ༤༤ ལ་སབོ་ཁྱིད་ཡ་ོཆས་མཁ་ོསྒྲུབ་ཞུ་རྒྱུའྱི་རགོས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡདོ།  

༡༡༽ སྔནོ་འགྲོའ་ིཤྤེས་ཡནོ་ཡར་རྒྱས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི། 
༡༡་༡ ཤྤེས་རྱིག་སྔོན་འགྲོའ་ིཤྤེས་ཡོན་འབྤེལ་མཐུད་པས་འདྱི་ལས་ནས་པར་འགྲྤེམས་ཞུས་པའྱི་སྔོན་འགྲོའ་ིསོབ་ཕྲུག་ལ་

དམྱིགས་པའྱི་རགོ་ཞྱིབ་ཀྱི་རྩ་འཛནི་ལག་དྤེབ། ཅྤེས་པ་ང་ོསྤྲོད་དང་རྒྱུས་སྟོན་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ 
༡༡ ནས་ ༡༩ བར་སྔནོ་འགྲོའ་ིསོབ་ཁག་ཤ༡༣ཤགྱི་སྔནོ་དགྤེ་ཤ༣༩ཤལ་དྲྭ་ཐགོ་ཟབ་སངོ་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡདོ། 

༡༡་༢ ན་ཆུང་བྱིས་པའྱི་དཔྤེ་ཀློག་དང་རྩྤེད་ཁང་ཟུར་འཛུགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཆྤེད་སྦྤེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་དང། དྤེཧརཱ་དཱུན། 
ལ་དྭགས་བཅས་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམས་ལ་འབྤེལ་ལམ་ཞུས་ཡོད། ལས་གཞྱི་དངོས་གཞྱི་རྩྱིས་ལ་ོརྤེས་མའྱི་
ནང་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

༡༡་༣ བུ་བཅོལ་ཁང་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱི། 
༡༡་༣་༡ བུ་བཅལོ་ཁང་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱིའྱི་ཁངོས་སུ་སྦྱིར་ས་གནས་ཀྱི་བུ་བཅལོ་ཁང་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་འཆར་ཡདོ་པས།ཤ

རྩྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་བུ་བཅལོ་ཁང་དྤེའྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་རགོ་ཞྱིབ་དང་མཉམ།ཤའབྤེལ་ཡདོ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཡྱིག་དང་བུ་བཅལོ་ཁང་གྱི་ལས་བྤེད་ལྷན་དུ་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཆྤེད་སྔནོ་
འགྲོའ་ིག་ོབསྡུར་ཞུས་ཟྱིན།  

༡༡་༣་༢ བུ་བཅོལ་ཁང་གྱི་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན་དང་།ཤན་ཆུང་བྱིས་པའྱི་འཚར་ལོངས་ཀྱི་བྤེད་སོའ་ིལག་དྤེབ་དྷ་སར་ཡོད་པའྱི་
རགོས་པ་ཚགོས་པ་ཞྤེས་པ་དང་མཉམ་ལས་བྤེད་བཞྱིན་པའྱི་ཐགོ ད་ལྟའྱི་ཆར་རྩ་འཛནི་ལམ་སྟནོ་དྤེའྱི་རགས་ཟྱིན་དང་
པ་ོདང་།ཤལག་དྤེབ་ཀྱི་རགས་ཟྱིན་མཐའ་མ་བཟ་ོའགོད་ཟྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ན་ཆུང་བྱིས་པའྱི་ཕ་མར་ལམ་སྟོན་དྤེབ་ཆུང་
ཞྤེས་པའྱི་ཐོག་ཨ་རྱིར་ཡོད་པའྱི་ [Design for America (DFA), Vanderbilt University] དང་མཉམ་
ལས་ཐོག ན་ཆུང་བྱིས་པའྱི་ཕ་མར་ལམ་སྟོན་གྱི་དྤེབ་ཆུང་གྱི་རགས་ཟྱིན་མཐའ་མ་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་ཏྤེ་ད་ལྟ་བོད་
སྒྱུར་དང་རྱི་མོའ་ིལས་དནོ་བྤེད་མུས་ཡྱིན། 

ང༽ སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཤྤེས་ཚད་ཡར་རྒྱས་ལ་ཕན་པའྱི་གཞོགས་འདྤེགས་ལས་གཞྱི། 
༡༽ སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཀམ་པུ་ཊར་འཕྲུལ་ཆས་གསར་ཉ་ོཞུ་རྒྱུའྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། སྦྤེལ་ཀབོ་བདོ་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ་ལ་འཕྲུལ་ 
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 ཆས་རྣམ་གྲངས་ཤ༡༦༣ཤདང་།ཤསྦྤེལ་ཀོབ་སྱི་ཝྱི་པྱི་སཾབ་ོཊ་ཉྱིན་སོབ་ལ་ཤ༡༡༢།ཤཧོན་སུར་སཾབ་ོཊ་ཉྱིན་སོབ་ལ་ཤ༨༦།ཤ
མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ་ལ་ཤ༢༠༠ཤམཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད།ཤདྤེ་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་བཞྱིའྱི་ཀམ་པུ་ཊར་འཕྲུལ་ཆས་
ཟུར་འཛུགས་ཞུ་སའྱི་འཛིན་ཁང་རྣམས་ལ་འཛནི་ཆས་དང་།ཤཉྤེན་སྲུང་ས་ོདང་སྤེའུ་ཁུང་། དྲྭ་རྒྱའྱི་སྤེལ་མཐུད་བཅས་
ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡདོ། 

༢༽ སཾབ་ོཊའྱི་སོབ་ཁག་བཅུའྱི་འཛིན་རྱིམ་བཞྱི་པ་དང་ལྔ་པའྱི་འཛིན་ཁང་ནང་འཛིན་གྲྭའྱི་དཔྤེ་མཛོད་གྲངས་ ༡༢ དང་། དྷ་
ས་བདོ་ཁྱིམ་སོབ་ཁག་གསུམ་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་དང་ཉལ་ཁང་ཁོན་བསོམས་ ༤༩ ནང་ཁྱིམ་ཚང་དཔྤེ་མཛདོ་ ༤༩། སཾབ་ོ
ཊའྱི་ཁབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཤ༦ཤདང་།ཤགོ་པུར་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་སྔོན་འགྲོའ་ིསོབ་ཁག་ ༡ཤ ནང་དཔྤེ་མཛོད་  ༨ ཟུར་
འཛུགས་ཆྤེད་སྒྲུང་དྤེབ་དང་།ཤབང་ཁྱི། དགོས་མཁོའ་ིཅ་དངོས་སོགས་མཁོ་སྒྲུབ་སད་ལམ་སྟོན་དང་རོགས་དངུལ་
མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་ལ་དྭགས་ཀྱི་གྲོང་སྤེ་ ༦ ཆྤེད་སྒྲུང་དྤེབ་དང་དཔྤེ་སམོ་གསར་ཉ་ོཞུས་ཏྤེ་དཔྤེ་མཛདོ་
ཟུར་འཛུགས་ཞུས། 

༣༽ ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ རྤེན་པས་རྒྱལ་ཡོངས་སོ་རྒྱ་བསམས་པའྱི་དུས་སྐབས་དྤེར་ཤྤེས་ཡོན་དང་འབྤེལ་
བའྱི་ལས་གཞྱི་སྤེལ་བ་ཁག་དང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་རགོས་སརོ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ།  

༣་༡ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༧ ཉྱིན་འདྱི་གའྱི་ཁབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཡོངས་ལ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཤ༡༩ཤརྤེན་
པས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ོརྒྱ་བསམས་ཏྤེ་སོབ་གྲྭ་ཡོངས་རོགས་ས་ོབརྒྱབ་པའྱི་རྱིང་དགྤེ་རྒན་རྣམས་ནས་རང་ཉྱིད་
ཀྱི་ཆྤེད་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་བ་དང་།ཤདྤེང་དུས་ཀྱི་འཕྲུལ་རྱིག་བྤེད་སདོ་བཏང་ནས་སོབ་མ་རྣམས་རང་ཁྱིམ་དུ་སོབ་
སོང་བྤེད་པར་རགོས་སརོ་གནང་དགསོ་པ་སགོས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཕུལ། 

༣་༢ དཔྤེ་ཀློག་ལ་སྤྲོ་སྣང་ཡོང་ཆྤེད་འདྱི་ལས་ནས་བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་ལས་རྱིམ་བརྒྱུད་སོབ་ཕྲུག་ཆུང་བ་རྣམས་ལ་
དམྱིགས་ནས་སྒྲུང་ཤོད་པ་དང་།ཤསྐད་ས་ཆྤེན་པོས་ཀློག་འདོན་བྤེད་པ།ཤརྩྤེད་མ་ོརྩྤེ་བ་སོགས་ཀྱི་དགྤེ་མཚན་ཇྱི་ཡོད་ང་ོ
སྤྲདོ་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་འག་ོའཛུགས་ཞུས། 

༣་༣ སྔནོ་འགྲོའ་ིསོབ་ཕྲུག་གྱི་ཕ་མ་རྣམས་ལ་ས་ོརྒྱ་བསམས་པའྱི་དུས་སྐབས་སུ་ས་ོསོའ་ིཕྲུ་གུའྱི་ཤྤེས་ཡནོ་དང་སོབ་གསོའ་ི
ཐད་རང་ཁྱིམ་ནས་འགན་ཁུར་གནང་ཕགོས་དང་འབྤེལ་བའྱི་བརོད་གཞྱི་ཐགོ་བརན་འཕྲྱིན་གྲངས་བཅུ་དྲུག་བཟ་ོའགོད་
གནང་བ་རྣམས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ དང་ ༦ ནང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོ་དྤེབ་དང་ཡུ་ཊུབ་སོགས་བརྒྱུད་
འགྲྤེམས་གཏོང་ཞུས་ཡོད།  

༣་༤ སཾབ་ོཊའྱི་བོད་ཡྱིག་རྒྱུས་སྟོན་པས་གཞྱི་རྱིམ་འགོ་མའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཤྤེས་ཡནོ་སབོ་གས་ོདང་། བོད་ཡྱིག་འབྱི་ཀློག་ཐད་
ཕ་མས་རང་ཁྱིམ་ནས་འགན་ཁུར་གནང་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་བརོད་གཞྱི་མྱི་འད་བ་བཞྱིའྱི་ཐོག་བརན་འཕྲྱིན་ཁག་
བཞྱི་བཟ་ོའགོད་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ ནང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ང་ོདྤེབ་དང་ཡུ་ཊུབ་སོགས་བརྒྱུད་སོབ་གྲྭ་
དང་ཕ་མ་རྣམས་ལ་འགྲྤེམས་གཏོང་ཞུས། 

༣་༥ དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ་དང་སཾབ་ོཊའྱི་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་རྒྱུས་སྟོན་པ་གཉྱིས་ནས་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་འབྱི་ཀློག་
ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་བརོད་གཞྱི་ཐགོ་བརན་འཕྲྱིན་ཁག་བཞྱི་བཟ་ོའགོད་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ 
ནང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ང་ོདྤེབ་དང་ཡུ་ཊུབ་སོགས་བརྒྱུད་སབོ་གྲྭ་དང་ཕ་མ་རྣམས་ལ་འགྲྤེམས་གཏོང་ཞུས། 

༣་༦ དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ་གྱི་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་ཨང་རྩྱིས་རྒྱུས་སྟོན་པས་སོ་རྒྱ་བསམས་པའྱི་དུས་སྐབས་དྤེར་ཕ་མ་རྣམས་
ཀྱིས་རང་ཁྱིམ་ནས་སོ་སོའ་ིཕྲུ་གུ་ལ་ཨང་རྩྱིས་ཀྱི་རྩ་བའྱི་རྩྱིས་ཐབས་བཞྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་བརོད་གཞྱི་འད་མྱིན་ཐོག་
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བརན་འཕྲྱིན་གྲངས་ ༡༦ བཟ་ོའགོད་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ ནང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ང་ོདྤེབ་དང་ཡུ་ཊུབ་
སོགས་བརྒྱུད་སབོ་གྲྭ་དང་ཕ་མ་རྣམས་ལ་འགྲྤེམས་གཏོང་ཞུས། 

༣་༧ ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ རྤེན་པས་སོབ་གྲྭ་སོ་བརྒྱབ་པའྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་དགྤེ་རྒན་རྣམས་ནས་སོབ་ཁྱིད་ཆ་
ཚང་དྲྭ་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་པ་བཞྱིན། འདྱི་ལས་ནས་ཁབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དགྤེ་རྒན་གྲངས་ ༩༡༤ ལ་དྲྭ་
ཐགོ་སབོ་ཁྱིད་བར་ཆད་མྤེད་པར་གནང་ཐབས་སུ་དྲྭ་རྒྱའྱི་སྤེལ་མཐུད་དདོ་རགོས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡདོ། 

༣་༨ ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ ཁབ་གདལ་ཤུགས་ཆྤེ་སོང་དབང་གྱིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ 
ཚསེ་ ༢༥ ནས་ས་ོརྒྱ་བསམས་པར་བརྤེན།ཤགཏན་སོབ་ཁག་གྱི་ཉལ་ཁང་དང་ཁྱིམ་ཚང་ཁག་ཏུ་ལུས་པའྱི་བོད་རྱིགས་
སོབ་ཕྲུག་ ༩༠༠ ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ པའྱི་ནང་ངལ་སྤེལ་རོགས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད། 

༣་༩ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ འག་ོསྟོད་ནས་གཞྱི་རྱིམ་གོང་མའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་རྱིམ་བཞྱིན་ས་ོའབྤེད་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་འག་ོའཛུགས་
ཞུས་པ་དང་བསྟུན་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ནད་ཡམས་སྔོན་འགོག་དང་། ཉལ་ཁང་དང་འཛནི་ཁང་སོགས་སྱི་ཡོངས་ནས་
གྲ་སྱིག་ལྤེགས་པ་ོགནང་ཐབས་སུ་སོབ་སྤེ་ཁག་གྱི་སོབ་ཁག་ ༢༥ ལ་དུག་སྤེལ། ལག་ཤུབས། ཁ་རས། ལག་སྱིན་
སྤེལ་བྤེད། རང་སྲུང་ཡ་ོབད་སོགས་མཁ་ོསྒྲུབ་སད་རགོས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡདོ། 

༣་༡༠ འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཉྱིས་གཉྱིས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཆྤེན་མོ་གཏོང་དགོས་ལ་
སོང་། སོབ་ཕྲུག་དྤེ་དག་དྲྭ་ཐོག་སོབ་ཁྱིད་ནང་མཉམ་ཞུགས་གང་ལྤེགས་གནང་ཐབས་སད། སོབ་སྤེ་ཁག་གྱི་ཁབ་
ཁངོས་སོབ་གྲྭ་ ༢༡ གྱི་འཛནི་རྱིམ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་བོད་རྱིགས་སོབ་ཕྲུག་ཡོངས་ལ་དྲྭ་རྒྱའྱི་སྤེལ་མཐུད་སད་
སོར་ ༡,༠༠༠/- རྤེ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡདོ། 

༣་༡༡ དྷ་ས་ནས་ཡྱིན་པའྱི་སྤེ་ལ་ཀུའྱི་དང་སྦྤེལ་ཀབོ་བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་ཀྱི་འཛནི་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་སོབ་གྲྭར་ལུས་པ་
རྣམས་ཕ་མ་དང་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་སོང་བཅས་ནས་རྤེ་འདུན་ཞུས་དོན་ལྟར། ཤྤེས་ལས་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
གཉྱིས་ནས་ཐབས་ཤྤེས་ཀྱིས་སྤེ་ལ་ཀུའྱི་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག་ ༢༧ དང་། སྦྤེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་
ཕྲུག་ ༢༥ དྷ་སར་བདྤེ་འབརོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

༣་༡༢ ནད་ཡམངས་རྤེན་པས་སོབ་གྲྭ་སོ་བརྒྱབ་པའྱི་དུས་སྐབས་དྤེར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༢ ནས་ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༡༢ བར་འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་གྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་འབྱི་རྩལ་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐབས་སུ་ཨྱིན་
ཇྱིའྱི་འབྱི་རྩོམ་ལས་གཞྱི་སྤེལ་བའྱི་ནང་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་སོབ་ཁག་ནས་སོབ་ཕྲུག་ ༩༣༤ ཡྱིས་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། འབྱི་རྩོམ་བཅུ་ལས་མང་བ་འབྱི་མཁན་རྣམས་ལ་ལྤེགས་གསོལ་ཕག་འཁྤེར་དང་། སོབ་
ཕྲུག་ ༦༤ རྣམས་ལ་ཕུལ་བྱུང་ཕག་འཁྤེར་དང་བ་དགའ་སརོ་ ༥༠༠/- རྤེ་ཕུལ་ཡོད།  

༤༽ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ལོའ་ིཟློས་དགྤེའྱི་ཟབ་སོང་སྐབས་ཟློས་དགྤེ་རྣམས་ཀྱི་རྤེ་སྐུལ་ལྟར་བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་དང་སཾབ་ོཊའྱི་སོབ་
ཁག་ ༡༧ ལ་པྱི་ཝང་གྲངས་ ༦༦ དང་། དལ་ཆྱིན་(པྱི་ཝང་འབྱིང་བ་)གྲངས་ ༢༡ བག་ོའགྲྤེམས་ཞུས་ཡོད། 

༥༽ འདྱི་ལས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་པར་སྐྲུན་ཞུས་པའྱི་དགྤེ་རྒན་གྱི་ཆྤེད་ལས་ཡར་རྒྱས་རྩ་འཛིན་ལག་
དྤེབ་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའྱི་སོབ་སྤེ་ཁག་གསུམ་གྱི་ཁབ་ཁངོས་སོབ་གྲྭ་ ༤༩ ལ་བག་ོའགྲྤེམས་ཞུས་ཡོད། 

༦༽ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ལོར་པར་སྐྲུན་ཞུས་པའྱི་ཚད་མཐོའ་ིརྱིག་རྩལ་གྱི་ཐབས་བྱུས་ཞྤེས་པ་དགྤེ་རྒན་གྱི་ཆྤེད་ལས་ལ་ཕན་
པའྱི་ལག་དྤེབ་དྤེ་ཉྱིད་འདྱི་ལ་ོརྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའྱི་སོབ་སྤེ་ཁག་གསུམ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ ༣༨ ལ་བག་ོའགྲྤེམས་ཞུས་ཡོད། 
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༧༽ དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ་གཞྱི་རྱིམ་འགོ་མའྱི་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་རྒྱུས་སྟནོ་པ་དང་ལྷན་དུ་དཔྤེ་མཛདོ་ཁང་དུ་སྒྲུང་དྤེབ་ཀྱི་མཐུན་རྤེན་སོར་
ཕོགས་སྐོར་གྲོས་བསྡུར་ཞུས་ཏྤེ། དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ་ཁབ་ཁོངས་སོབ་ཁག་དྲུག་གྱི་འཛིན་རྱིམ་བཞྱི་པ་དང་ལྔ་པའྱི་སོབ་
ཕྲུག་ཆྤེད་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྒྲུང་དྤེབ་མཁ་ོསྒྲུབ་སད་རགོས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡདོ།  

༨༽ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ནས་ ༡༢ བར་ཕྲུ་གུར་རང་ཁྱིམ་དུ་དཔྤེ་ཀློག་གྱི་གོམས་གཤྱིས་བཟང་པ་ོའཇགས་ཐབས་སད་
ཕ་མ་རྣམས་ལ་བྱིས་སྒྲུང་གྲངས་ ༣༢༨༥༤ བག་ོའགྲྤེམས་ཞུས་ཡོད།  

༩༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ པའྱི་ནང་སཾབ་ོཊའྱི་སྔོན་སོབ་ཤ༦ དང་། དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སྔོན་སོབ་ཤ༢། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་
སྔོན་སོབ་ཤ༢ བཅས་ལ་སྔོན་འགྲོའ་ིཚོར་ཤྤེས་སོང་བརྡར་གྱི་ཁྱིད་ཆས་དང་། སཾབ་ོཊའྱི་སྔོན་སོབ་ཁག་ ༩ ཡྱི་འཛིན་
ཁང་ཤ༢༠ ཆྤེད་སྔོན་འགྲོའ་ིརྒྱུན་གཏན་ལས་རྱིགས་ཀྱི་ཁྱིད་ཆས་དང་། དྤེ་ཁོངས་སྔོན་འགྲོའ་ིསོབ་ཁག་ ༩ ཡྱི་འཛིན་
ཁང་ཤ༡༢ ཆྤེད་སྔནོ་འགྲོའ་ིཨང་རྩྱིས་ཁྱིད་ཆས་གསར་ཉ་ོདང་བག་ོའགྲྤེམས་ཞུས་ཡོད།  

༡༠༽ འདྱི་གའྱི་སྔོན་འགྲོའ་ིཤྤེས་ཡོན་འབྤེལ་མཐུད་པས་སྔོན་འགྲོའ་ིསོབ་ཕྲུག་ལ་དམྱིགས་པའྱི་རོག་ཞྱིབ་ཀྱི་རྩ་འཛིན་ལམ་
སྟནོ་དང་ཐབས་ལམ་ཡྱིག་ཆ་རྩམོ་སྱིག་དང་བསར་ཞྱིབ་ཞུས་པ་བོད་སྒྱུར་གནང་སྟྤེ་པར་སྐྲུན་གྱིས་སྔོན་དགྤེ་རྣམས་ལ་
འགྲྤེམས་སྤེལ་ཞུས་ཡདོ། 

ཅ༽ ༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་གྱི་ལས་འཆར། 
༡༽ སོབ་སྤེ་ཁག་གྱི་སོབ་གྲྭ་ ༣༦ ནས་གཞྱི་རྱིམ་བར་མའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཕོ་མོ་དབྤེར་མྤེད་གྲངས་ ༨༥ ཡྱིས་༸རྒྱལ་བའྱི་

དགུང་གྲངས་དང་མཐུན་པར་བཀའ་སོབ་ལྤེ་ཚན་གྲངས་ ༨༥ སོགས་སང་ཞུས་པའྱི་བརན་ཐུང་ཕོགས་བསྱིགས་
ཁག་ལྔ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ནང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ང་ོདྤེབ་དང་ཡུ་ཊུབ་སོགས་བརྒྱུད་འགྲྤེམས་གཏོང་ཞུས་
ཡོད།  

༢༽ ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་ཆྤེད་དུ་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་དགྤེ་རྒན་གཙ་ོབོར་གྱུར་
པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དགྤེ་རྒན་ཤ༧༢ཤནས་སྒྲུང་གཏམ་ཤོད་པའྱི་བརན་ཐུང་བཟ་ོའགོད་ཀྱིས་སྒྲུང་གཏམ་རྱིག་རྩལ་གྱི་
ལས་རྱིམ་ཞྱིག་སྤེལ་ཞྱིང་།ཤདྤེ་དག་ཕོགས་བསྱིགས་ཞུས་ཏྤེ་བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་གྱི་ང་ོདྤེབ་དང་།ཤཡུ་ཊུབ་བརྒྱུད་རྒྱང་
སྱིང་ཞུས་ཡོད།  

༣༽ སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སྔནོ་འགྲོའ་ིདགྤེ་རྒན་རྣམས་ནས་༸རྒྱལ་བའྱི་དགུང་གྲངས་དང་མཚུངས་པའྱི་ན་ཆུང་ 
 བྱིས་པ་གས་ོསོང་སོབ་གསོའ་ིབརན་ཐུང་ཤ༨༥ཤབཟ་ོའགོད་ཀྱིས་ཕོགས་བསྱིགས་ཞུས་པ་ཁག་རང་རྤེའྱི་ཕ་མ་རྣམས་

ལ་ཕྲུ་གུའྱི་གསོ་སོང་ཞུ་ཕོགས་ཐད་ཐུགས་ཕན་གསོ་བའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཅངས་ཏྤེ་བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་ངོ་དྤེབ་
བརྒྱུད་འགྲྤེམས་སྤེལ་ཞུས་ཡདོ།  

ཆ༽ བ་དགའ་དང་ཕག་འཁྤེར། 
༡༽ ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་སོབ་ཕྲུག་གཟྤེངས་རགས་ཁོངས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའ་ིརྒྱ་གར་རྒྱལ་

ཡོངས་འཛིན་རྱིམ་ ༡༢ ཡྱིག་རྒྱུགས་ཆྤེན་མོའ་ིནང་ཚན་རྱིག་དང་། སྒྱུ་རྩལ། ཚོང་རྱིག་བཅས་རྱིག་ཚན་ས་ོསོའ་ིནང་
ནས་སངས་འབས་རྩྤེ་ཕུད་སོན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གསུམ་རྤེ་ལ་ལྤེགས་གསལོ་དང་ཕག་འཁྤེར་ཕུལ། 
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༢༽ བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་རང་རྱིགས་བུ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཤྤེས་ཡོན་སོབ་སོང་ཆྤེད་སྱི་ཞུ་
ལྤེགས་བསྒྲུབས་ཀྱིས་ཞབས་ལ་ོ ༢༥ འཁརོ་མཁན་དགྤེ་ལས་རྣམས་ལ་གཟྤེངས་བསྟདོ་བ་དགའ་འབུལ་སལོ་ཡདོ་པ་
ལྟར་རྩྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་དགྤེ་ལས་ ༤༧ ལ་ཐོན་མྱི་སཾབ་ོཊའྱི་སྐུ་ཐང་རྤེ་དང་གཟྤེངས་བསྟདོ་ཕག་འཁྤེར་རྤེ་ཕུལ་ཡོད། 

༣༽ རྩྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་བོད་མྱིའྱི་གཏན་ཉྱིན་སབོ་གྲྭ་ཁག་ནང་སོབ་སངོ་བྤེད་བཞྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཤྤེས་སདོ་གཙང་གསུམ་ 
 སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་རྩྤེ་ཕུད་སོན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༠༨ ལ་བུམ་སནོ་གསུམ་བལ་གྱི་བ་དགའ་ཕུལ་ཡདོ།  

ཇ༽ ཁབ་ཁངོས་དང་ཁབ་ཁངོས་མྱིན་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དང་ཚགོས་སྤེ་ཁག་ལ་རགོས་སརོ། 
 ཁབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་དགྤེ་དང་། མ་མ། མ་བན། ཤྱི་ན་གར་འབྤེལ་མཐུད་པ། དྤེ་བཞྱིན་ཁབ་ཁོངས་མྱིན་

པའྱི་ཚོགས་སྤེ་ཁག་གྱི་བོད་དགྤེ་རྣམ་པ་བཅས་ལ་ལོ་ལྟར་མཚན་དོད་དང་། གླ་ཕོགས་ཁ་སྣོན། དྤེ་བཞྱིན་རྒྱལ་ནང་
དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་རྤེན་གཞྱི་བས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དང་ཚོགས་སྤེ་ཁག་ནས་སོབ་དྤེབ་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་སོང་ཡོང་
བའྱི་ཞུ་སྙན་ཕུལ་འབརོ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་རགོས་སརོ་གང་འསོ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

ཉ༽ ཐ་སྙད་གཏན་འབྤེབས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དནོ་གནང་བ་ཁག 
༡༽ ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༢༠ཤཟླ་ཤ༤ཤཔའྱི་ནང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཤ༡༩ཤདང་འབྤེལ་བའྱི་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་

ཁག་གཅྱིག་གཏན་ལ་ཕབ་སྟྤེ་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་སུ་སྙན་གསན་དང་སགས།ཤགཞུང་དང་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
སྱིག་འཛུགས་སྱི་དང་།ཤཡང་སོས་གཞུང་འབྤེལ་དྲྭ་ལམ་ཁག་བཅས་ནས་གཅྱིག་གྱུར་བཀོལ་སོད་དམ་དོན་ཡོང་
ཐབས་སུ་ལམ་སྟནོ་བཀདོ་ཁབ་གནང་སངོ་ཡོང་བའྱི་ཞུ་སྙན་ཕུལ།  

༢༽ བདུན་ཕྲག་གཉྱིས་རྤེའྱི་མཚམས་ཐ་སྙད་བརྒྱད་ཅན་གྱི་པར་རྱིས་སགས་མ་ཞྱིག་ང་ོདྤེབ་དང་།ཤབརྒྱུད་ལམ་གཞན་གྱི་
ཐགོ་ག་ོརགོས་རྒྱ་ཆྤེ་སྤེལ་མུས། 

༣༽ ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༢༠ཤཟླ་ཤ༥ཤཔའྱི་ནང་ཐ་སྙད་གྲངས་ཤ༢༠༠༠ཤཙམ་ཡོད་པའྱི་ཨྱིན་བོད་ཤན་སར་གཏན་འབྤེབས་བརྡ་ཆད་དྤེབ་
ཕྲྤེང་ ༡༣ཤཔ་པར་སྐྲུན་ཟྱིན་པ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང།ཤགཞྱིས་ཆགས། སོབ་གྲྭ། དགོན་
སྤེ་ཁགཤགཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁག་བཅས་ལ་འགྲྤེམས་སྤེལ་ཞུས་ཡདོ། 

༤༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ཤཟླ་ཤ༧ཤཚེས་ཤ༢༠ཤནས་ཤ༢༤ཤབར་ཉྱིན་གྲངས་ལྔ་དང་། ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༢༡ཤཟླ་ཤ༡ཤཚེས་ཤ༡༡ཤནས་ཤ༡༦ཤ
བར་ཉྱིན་གྲངས་དྲུགཤཟླ་ཤ༣ཤཚེས་ཤ༢༢ཤནས་ཤ༢༥ཤབར་ཉྱིན་གྲངས་བཞྱི་བཅས་སུ་ཆྤེས་མཐོའ་ིབརྡ་ཆད་གཏན་
འབྤེབས་ལྷན་ཚོགས་ཐྤེངས་ཤ༢༦།༢༧།༢༨ཤབསངས་ཏྤེ་ཤཤྤེས་ཡོན་དང་།ཤཆབ་སྱིད།ཤཁྱིམས་ལུགས།ཤདཔལ་འབོར་
སོགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཁནོ་བསམོས་གྲངས་ ༡༧༠༠ཤལྷག་ཙམ་གཏན་ལ་ཕབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

༥༽ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ཤནས་བཟུང་ལ་ོང་ོཧྱིལ་པ་ོགཅྱིག་རྱིང་༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་གྱི་ལ་ོསྲུང་བརྩྱི་
ཞུ་མུས་ཁོངས།ཤཕྱི་ཟླ་ཤ༩ཤཚེས་ཤ༣ཤནས་ཤ༡༦ཤབར་བདུན་ཕྲག་གཉྱིས་རྱིང་༸རྒྱལ་བའྱི་དགུང་གྲངས་དང་མཐུན་
པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སོབ་ཁག་གྱི་འཛིན་རྱིམ་དགུ་པ་དང་།ཤབཅུ་གཅྱིག་གྱི་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༨༥ཤནས་ཐ་སྙད་ངག་སོར་གྱི་
ལས་རྱིམ་ཞྱིག་བརན་ཐུང་གྱི་ལམ་ནས་མང་ཚགོས་སུ་སན་བསྟར་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡདོ། 

༦༽ རྒྱུན་སོད་དང་དྤེང་རབས་ཀྱི་རྱིག་ཚན་འད་མྱིན་གྱི་ཐ་སྙད་གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་པ་རྣམས་གཞྱི་རྱིམ་མང་ཚོགས་ནས་
སྔར་ལྷག་ད་ོསྣང་དང་།ཤག་ོབསྡུར་སངས་བཤད།ཤབཀལོ་སོད་རྒྱ་གང་ཆྤེ་ཡོང་སད།ཤཕྱི་ཟླ་ཤ༩ཤཚེས་ཤ༢༣ཤཉྱིན་དྲྭ་ལམ་
བརྒྱུད་བདོ་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་བགྲ་ོགླྤེང་ཞྱིག་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡདོ། 
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༧༽ ཕྱི་ཟླ་ཤ༡༠ཤཔའྱི་ནང་གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་པའྱི་བརྡ་ཆད་དྤེབ་ཕྲྤེང་ཡོངས་རོགས་ཐ་སྙད་ཀྱི་དྲྭ་ཚིགས་དང་།ཤབཀལོ་སདོ་
མཉྤེན་ཆས་སྟྤེང་ལྤེགས་བཅོས་ཡར་འཇུག་དང་དུས་བསྟུན་ཁ་སྐོང་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད་ལ།ཤཕྱི་ཟླ་ཤ༡༡ཤཚེས་ཤ༢ཤ
ཉྱིན་གངས་སྱིད་ཁུལ་གྱི་སྤེར་པའྱི་སྣུམ་འཁརོ་སྟྤེང་སྤེར་འཁརོ་ཞྤེས་པའྱི་སར་ཤོག་མྱིང་བང་སར་འགྲྤེམས་ཞུས་ཡོད། 

ཏ༽ མདུན་ལམ་སོབ་སྟནོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དནོ། 
༡༽ མདུན་ལམ་སོབ་སྟནོ་ཚན་པ་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༢༤ ནས་ ༢༧ བར་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ 
 མདུན་ལམ་ལམ་སྟོན་པ་གསར་པ་ཚརོ་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་སངོ་བརྡར་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡདོ། སོང་བརྡར་དྤེར་བལ་ཡུལ་

དང་རྒྱ་གར་གྱི་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པ་ ༢༤ དང་། དགྤེ་རྒན་ ༨ ནས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡདོ།  

༢༽ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ དང་ ༡༦ ཉྱིན་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་སྱི་དང་ཤྤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་རྣམ་
པར་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་མདུན་ལམ་རྩ་འཛནི་ལམ་སྟོན་སྐརོ་ཟབ་སོང་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཤྱིང་། ཟབ་སོང་དྤེར་སོབ་སྱི་ ༡༨ 
དང་། ཤྤེས་ཡནོ་འགན་འཛནི་ ༡། ཤྤེས་རྱིག་མདུན་ལམ་སོབ་སྟནོ་པ་ ༣ གྱིས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡདོ།  

༣༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ དང་ ༡༨ ཉྱིན་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་མདུན་ལམ་ལམ་སྟོན་པ་ཚོར་མདུན་
ལམ་རྩ་འཛནི་ལམ་སྟནོ་སྐརོ་ཟབ་སོང་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཤྱིང། ཟབ་སངོ་དྤེར་སབོ་སྤེ་ཁག་གྱི་མདུན་ལམ་ལམ་སྟོན་པ་ ༢༠ 
དང་། ཤྤེས་རྱིག་གྱི་མདུན་ལམ་སོབ་སྟནོ་པ་ ༤ ཡྱིས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡདོ། 

༤༽ ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ རྤེན་པས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ོརྒྱ་བསམས་པའྱི་རྱིང་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཕ་མ་དང་སོབ་
ཕྲུག་མྱི་མང་བཅས་པར་མདུན་ལམ་ལམ་སྟོན། 

༤་༡ ནད་ཡམས་རྤེན་པས་མདུན་ལམ་ལམ་སྟོན་པ་སོབ་གྲྭ་དང་གཞྱིས་ཆགས་ས་ོསོར་བཅར་ཐབས་མྤེད་སྟབས། ཁ་པར་
བརྒྱུད་ནས་མདུན་ལམ་ལམ་སྟནོ་དགོས་མཁན་རྣམས་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད།  

༤་༢ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་ང་ོདྤེབ་བརྒྱུད་ནས་འདྱི་གའྱི་མདུན་
ལམ་ཚན་པའྱི་འགན་འཛིན་ནས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་སྐབས་དྲྭ་རྒྱ་ཚུལ་བཞྱིན་བྤེད་སོད་གཏོང་ཕོགས་དང། 
དྲྭ་རྒྱ་བྤེད་སདོ་ལགོ་པར་བཏང་ཚ་ེདཀའ་ངལ་གང་ཞྱིག་འཕྲད་སྱིད་པ་སོགས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད།  

༤་༣ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༧ ཉྱིན་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་ཐོག་མདུན་ལམ་ཚན་པའྱི་འགན་
འཛིན་ནས་བཅར་འདྱིའྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ རྤེན་པས་སོབ་གྲྭ་ཚང་མ་སོ་བརྒྱབ་པའྱི་
སྐབས་དྤེར་ཕ་མ་ཚསོ་ས་ོསོའ་ིཕྲུ་གུར་འབྤེལ་ལམ་འཇགོ་སྟངས་ཐགོ་ལམ་སྟནོ་གནང་ཡོད།  

༤་༤ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་རྒྱ་གར་ཁུལ་གྱི་བོད་སོབ་ཁག་གྱི་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་བཅུའྱི་འཐུས་མྱི་དང་
མཉམ་དུ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་ངོ་དྤེབ་བརྒྱུད་ནས་ནད་ཡམས་རྤེན་པས་ཕ་མ་རྣམས་ལ་དཀའ་
ངལ་ཇྱི་འཕྲད་སགོས་ཀྱི་ཐགོ་ལམ་སྟནོ་དང་ག་ོབསྡུར་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དྲྭ་ཐགོ་ཚོགས་འདུ་ཚགོས།  

༥༽  མདུན་ལམ་ལམ་སྟོན་པར་ཐད་གཏོང་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་རགོས་ཞྤེས་པའྱི་ལས་འཆར།  
མདུན་ལམ་ཚན་པ་ནས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་ང་ོདྤེབ་བརྒྱུད་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༣༠ ནས་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༥ བར་རྤེས་གཟའ་ཟླ་བ་འཆར་ཅན་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༡༠ ནས་ ༡༡ བར་ཐད་གཏོང་དྲྭ་ལམ་
བརྒྱུད་ནས་སོབ་ཕྲུག་སོ་སོའ་ིམདུན་ལམ་འདྤེམས་ཕོགས་དང་། རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཤྤེས་ཡོན་གོང་མཐོར་གཏོང་ཕོགས། 
སྤེམས་ཁམས་འཕྲདོ་བསྟྤེན་ལ་སགོས་ཀྱི་ཐད་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡདོ། 
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༦༽ བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་ནས་རྩྱིས་བངས་ཟྱིན་པའྱི་སྦྤེལ་ཀོབ་སྱི་ཝྱི་པྱི་སཾབ་ོཊ་དང་། ཧནོ་སུར་སཾབ་ོཊ་ཉྱིན་སོབ། 
མོན་ག་ོགཞྱིས་ཀྤེམ་གསུམ་པའྱི་སབཾ་ོཊ་ཉྱིན་སབོ་བཅས་ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ནང་མདུན་ལམ་སོབ་སྟནོ་པ་རྤེ་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་ཡདོ། 

༧༽ གཞྱི་རྱིམ་གོང་མའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་འག་ོཁྱིད་ཟབ་སངོ། ལས་འཆར་དྤེའྱི་ཐགོ་སྱི་ཁབ་མདུན་ལམ་ཚན་པའྱི་འགན་
འཛིན་ནས་ཚོགས་པ་གསུམ་ལ་འབྤེལ་བ་ཞུས་ཏྤེ། མཐར་ཏྤེ་ལཾ་གཱནཱ་ནས་ཡྱིན་པའྱི་ཀར་མྱིག་ (KAARMIC) 

ཤྤེས་ཡོན་ཚགོས་པ་ནས་གནང་རྒྱུ་གཏན་འཁྤེལ་གནང་ཡོད། ཟབ་སོང་དྤེའྱི་དགོས་དམྱིགས་ནྱི། བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་
གྱི་འབྤེལ་ལམ་ནུས་པ་དང། མཉམ་རུབ། གདྤེང་སབོས་སོགས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་ཡྱིན།  

༨༽ འདྱི་གའྱི་མདུན་ལམ་ལམ་སྟོན་པའྱི་ཆྤེད་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཕོགས་ཀྱི་སོང་བརྡར་དྤེ་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༡ 
ཚསེ་ ༡༦ ནས་ ༢༠ བར་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡདོ།  

༩༽ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོར་སཾབ་ོཊའྱི་ཁབ་ཁོངས་ཀ་ོལྱི་གལ་སཾབ་ོཊ་སོབ་གྲྭ་དང་། སྦྤེལ་ཀོབ་སབཾ་ོཊ་སོབ་གྲྭ། ཨ་ོཌྱི་ཤ་ཅནྡྲ་གྱི་
རྱི་སཾབ་ོཊ་སོབ་གྲྭ་བཅས་ལ་མདུན་ལམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དཔྤེ་དྤེབ་མངགས་ཉ་ོཞུ་རྒྱུར་སརོ་ ༢༥,༠༠༠/- རྤེ་གནང།  

༡༠༽ སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་མདུན་ལམ་ལས་ཁུངས་གསར་འཛུགས། འདྱི་ལས་ནས་སྦྤེལ་ཀོབ་སྱི་ཝྱི་པྱི་སཾབ་ོཊ་དང། ཧོན་སུར་
སཾབོ་ཊ་ཉྱིན་སོབ། མོན་གོ་གཞྱིས་ཀྤེམ་གསུམ་པའྱི་སཾབོ་ཊ་ཉྱིན་སོབ་བཅས་སུ་མདུན་ལམ་ལས་ཁུངས་གསར་
འཛུགས་ཞུས་ཤྱིང། དྤེའྱི་ཆྤེད་དུ་ཀམ་པུ་ཊར་དང་། ཅོག་རྩྤེ། དཔྤེ་སོམ་སོགས་ཉ་ོརྒྱུའྱི་ཆྤེད་སོབ་གྲྭ་རྤེར་ཧྱིན་སོར་ 
༡,༢༠,༠༠༠/- རྤེ་གནང་ཡདོ།  

ཐ༽ དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་དང་འབྤེལ་བའྱི་སོབ་ཕྲུག་སྱི་ཡོངས་ལ་དགོས་མཁོའ་ིམཐུན་རྤེན་
བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི། 

༡༽ དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོཅན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཕྱིའྱི་མཐུན་རྤེན་མྤེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐབས་སད། རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱི་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན་གྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན་སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ་དང་། མོན་ག་ོསཾབ་ོཊ་གཏན་སོབ། སྤུ་རུ་ཝ་
ལ་སཾབོ་ཊ། ཅོན་ཏ་ར་སཾབོ་ཊ། སོན་ཊ་སཾབོ་ཊ། ལ་དྭགས་བོད་ཁྱིམ་བཅས་སུ་བསོད་བདྤེའྱི་གསྤེག་ལམ་ 
(Accessible ramps) དང་།ཤརྡ་ོབཀག (Stairs) ལག་རྤེན། (Handrails) བཅས་གསར་བཟ་ོབས་ཡདོ།  

༢༽ ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ནས་ ༡༢ བར་སོབ་དགྤེ་རྣམས་ལ་ཡོངས་ཚུད་
ཤྤེས་ཡོན་གྱི་ག་ོརོགས་དང་གལ་གནད་སྐོར་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་གྱི་ཟབ་སོང་མྱི་འད་བ་ཐྤེངས་ལྔ་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་ག་ོསྱིག་
ཞུས་ཡོད།ཤཟབ་སོང་དྤེར་སཾབ་ོཊའྱི་སོབ་གྲྭ་ ༢༨ ཀྱི་དགྤེ་ཆྤེ་དང་། སྔོན་དགྤེ གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་དགྤེ་རྒན།ཤགཞྱི་རྱིམ་
བར་མའྱི་དགྤེ་རྒན་བཅས་ཁནོ་དགྤེ་རྒན་གྲངས་ ༣༢༣ ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།  

༣༽ སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཡོད་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོཅན་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་ ༡༦༧ ལ་མཁ་ོབའྱི་ཡ་ོབད་རྱིགས་དང་། 
དགྤེ་རྒན་རྣམས་ལ་དཔྤེ་དྤེབ་བཅས་དགསོ་ངྤེས་མཐུན་རྤེན་ཁག་བག་ོའགྲྤེམས་ཞུས་ཡོད།  

ད༽ མཐ་ོསོབ་སབོ་ཡནོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དནོ། 
༡༽ མཐ་ོརྱིམ་སོབ་ཡོན་རོགས་རམ་ཐབས་འཚོལ། རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠༌་་༢༡ཤནང་མཐ་ོསོབ་སོབ་ཡོན་ཆྤེད་སོབ་ཕྲུག་གསར་

འདྤེམས་བྱུང་བ་གྲངས་ ༣༩༦ དང་། སོབ་ཡོན་འཐོབ་བཞྱིན་པ་གྲངས་ ༧༢༦ བཅས་ཁོན་བསོམས་སོབ་ཕྲུག་ 
༡༡༢༢ ལ་ཕྱི་ནང་རགོས་ཚགོས་མྱི་འད་བ་ ༣༧ ནས་སོབ་ཡནོ་རགོས་རམ་ཐབས་འཚལོ་གནང་ཐུབ་ཡོད། 
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༢༽ དམྱིགས་བསལ་ཟུར་བཅད་ས་མྱིག རྒྱ་གར་དབུས་བོད་སོབ་འཛནི་ཚགོས་བརྒྱུད་སན་པའྱི་ས་མྱིག་ ༡ དང་། ཧྱི་མཱ་
ཅལ་མངའ་སྤེ་གཞུང་ནས་སན་པའྱི་ས་མྱིག་ ༥། ཀམ་པུ་ཊར་ཨྱིན་ཇྱི་ནྱི་ཡར་རྱིང་ལ་ས་མྱིག་ ༢། སན་སོར་ཉྤེ་བའྱི་
གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་ཆྤེད་ས་མྱིག་ ༡ སོགས་ཁོན་བསམོས་ཟུར་བཅད་ས་མྱིག་ ༢༣ ཡོད། 

༣༽  མཐ་ོརྱིམ་སོབ་ཡནོ་བག་ོའགྲྤེམས། 
༣་༡  རྩྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ཤཤྤེས་རྱིག་མཐ་ོསོབ་སབོ་ཡནོ་ཁངོས་སོབ་ཕྲུག་ ༡༡༢༢ ལ༌མཐ་ོསོབ་སབོ་ཡནོ་བག་ོའགྲྤེམས་གནང་

ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  
༣་༢  ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༢༠༌༌༌༢༡ཤལོའ་ིནང་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛནི་སབོ་ཡནོ་ཁངོས་འབུམ་རམས་པ་(Ph.D)གྲངས་ ༥ དང་། ཉྤེ་

བའྱི་འབུམ་རམས་པ་(M. Phil)གྲངས་ཤ༤ གསར་འདྤེམས་བྱུང་ཡདོ། 
༣་༣  ཟུར་བཅད་སན་པའྱི་སོབ་སོང་ཆྤེད་རྒྱ་གར་དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་སྩལ་བའྱི་སན་པའྱི་ས་མྱིག་ ༡ དང་། 

ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་གཞུང་ནས་སྩལ་བའྱི་ས་མྱིག་ ༥ བཅས་སན་པའྱི་ཟུར་བཅད་ས་མྱིག་ ༦ ཆ་ཚང་བཀང་ཐུབ་ཡོད། 
༣་༤ བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདྤེ་རྩ་ནས་སོབ་ཕྲུག་ ༡༦ གྱི་མཐ་ོསོབ་སོབ་ཡོན་ཆྤེད་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་བ་ལྟར་འདྱི་ལས་

ནས་ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་བསམ་གཞྱིགས་ཀྱིས་སབོ་ཕྲུག་ཤ༡༦ཤཆ་ཚང་ལ་སབོ་ཡནོ་ཕུལ་ཡདོ། 
༣་༥ བོད་ཀྱི་མཐ་ོརྱིམ་རྱིག་གནས་སོབ་ཡོན་ཁོངས་ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉྤེར་ཁང་ལ་ཉྤེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་

འབམས་པའྱི་ཆྤེད་སབོ་ཡོན་གྲངས་ ༢༠ཤདང་། གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་ཆྤེད་སོབ་ཡོན་གྲངས་ཤ༥ཤབཅས་ཁོན་
བསམོས་སོབ་ཡནོ་གྲངས་ ༢༥ གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  

༣་༦ བཻང་ལོར་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གཉྤེར་ཁང་ནས་ལོ་མང་རྱིང་དྤེ་གའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཆྤེད་དམྱིགས་བསལ་
སོབ་ཡོན་རྤེ་སྐུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་མཐ་ོསོབ་སོབ་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གྲོས་ཆོད་དགོངས་དནོ་ལྟར། འདྱི་ལ་ོནས་བཟུང་
སྔ་འཕྲོས་ལོ་གསུམ་རྱིང་བོད་ཡྱིག་ཆྤེད་སོང་གྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་ཆྤེད་སོབ་ཡོན་གྲངས་ ༥ དང་། 
འབུམ་རམས་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཆྤེད་སབོ་ཡོན་གྲངས་ ༢ བཅས་ཁོན་བསམོས་སབོ་མ་གྲངས་ ༧ ལ་དམྱིགས་བསལ་
སོབ་ཡནོ་ཕུལ་ཡདོ། 

༤༽ དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་དགྤེ་རྩའྱི་སོབ་ཡོན་བཞྤེས་མཁན་ཁོངས་འདྱི་ལོ་ཉྤེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་
འབམས་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཁ་ོན་འདྤེམས་སྒྲུག་གྱིས་སབོ་གྲངས་ ༩༣ ལ་སབོ་ཡནོ་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

༥༽ སྱིད་སོང་ཆྤེད་ལས་སོབ་ཡོན་ཁོངས་སོབ་ཡོན་བཞྤེས་བཞྱིན་པ་གྲངས་ཤ༡༡ཤཡོད་ཐོག་སོབ་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་གསར་
འདྤེམས་ 

 བྱུང་བའྱི་ཉྤེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཤ༡ཤབཅས་ཁོན་བསོམས་སོབ་མ་གྲངས་ཤ༡༢ ལ་སོབ་ཡོན་
རགོས་སརོ་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

༦༽ སན་པའྱི་ཚུད་རྒྱུགས་གྲ་སྱིག་ཆྤེད་ལ་ོགཅྱིག་བར་མཚམས་བཞག་པའྱི་ཆྤེད་སོང་སོབ་ཡོན། འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་
ཚན་རྱིག་སབོ་ཐནོ་པ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡངོས་ཀྱི་སན་པའྱི་ཚུད་རྒྱུགས་ནང་ཞུགས་བ་ོཡོད་རྱིགས་རྣམས་ལ་བར་བཞག་
ལ་ོགཅྱིག་རྱིང་གྱི་སན་པའྱི་སོང་བརྡར་ཆྤེད་སོབ་ཡོན་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཁངོས་རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོར་སོབ་ཕྲུག་
གྲངས་ ༡༢ ལ་སབོ་ཡནོ་རགོས་སརོ་གནང་ཡོད།  
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༧༽ ཡྱིག་འགྲུལ་གྱི་ལམ་ནས་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་ཡོན་ཁངོས་དགྤེ་རྒན་གྲངས་ ༡༡ དང་། སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྤེད་པ་ ༧། འཛནི་རྱིམ་
བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༤། གོང་གྱི་སྤེ་ཚན་ཁག་ཏུ་མ་ཚུད་པ་གང་ཞྱིག་སོབ་སོང་གནང་འདོད་ཡོད་
མཁན་གྲངས་ ༣ བཅས་ཁནོ་བསམོས་དགྤེ་ལས་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༢༥ གསར་འདྤེམས་གནང་ཡདོ། 

༨༽ ཉམ་ཐག་ཆྤེད་དམྱིགས་བསལ་སོབ་ཡོན་ཁོངས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ཤལོར་སྙན་འབུལ་གནང་མཁན་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐབོ་ཅན་
གྱི་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༦ དང་། དྤེ་སྔ་ནས་འབུལ་བཞྱིན་པ་གྲངས་ ༡༠ བཅས་ཁནོ་བསམོས་སབོ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༦ ལ་
སོབ་ཡནོ་འབུལ་བཞྱིན་ཡདོ། 

༩༽ འདྱི་ལོའ་ིསྱིད་སོང་སོབ་ཡོན་བཞྤེས་མཁན་ཁོངས་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༩ བྱུང་བ་ལས་དྷ་སར་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་
རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་མང་གཙའོྱི་དུས་ཆྤེན་གྱི་གཞུང་འབྤེལ་མཛད་སོའ་ིཐགོ་སྱིག་གསལ་ཕག་འཁྤེར་ཕུལ་ཡདོ།ཤ 

༡༠༽ འདྱི་ལས་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོའ་ི༸མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་ཀྱི་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་མཚནོ་སད་༸རྒྱལ་བའྱི་ཐུགས་བསྤེད་
དམ་བཅའ་བཞྱི་དང་། གཱནྱིའྱི་ལྟ་གྲུབ། རྩོད་རོག་འདུམ་འགྲྱིག འཚ་ེམྤེད་ཞྱི་བའྱི་ལྟ་གྲུབ་བཅས་བརོད་གཞྱི་གང་རུང་
ཐོག་འབུམ་རམས་པའྱི་སོབ་སོང་ཆྤེད་སོབ་མ་གཉྱིས་ལ་ལོ་གསུམ་རྱིང་སོབ་ཡོན་གནང་རྒྱུ་གནང་ཡང་སོབ་ཡོན་ཞུ་
མཁན་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གཅྱིག་ཀང་བྱུང་མྤེད། 

༡༡༽ འགྲྤེམས་སྟོན་རྱིག་པའྱི་སོབ་ཡོན། འགྲྤེམས་སྟོན་རྱིག་པའྱི་སོབ་ཡོན་ཆྤེད་ས་མྱིག་གཉྱིས་ནས་ས་སྟོང་གཅྱིག་ཡོད་པ་
དྤེའྱི་ཐགོ་འདྱི་ལ་ོསོབ་ཕྲུག་གཅྱིག་འདྤེམས་སྒྲུག་ཐུབ་སྟྤེ་སོབ་ཡནོ་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ།  

ན༽ དམྱིགས་བསལ་གཟྤེངས་བསྟདོ་དང་བ་དགའ། 
 ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༢༠ཤལོར་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་སོབ་ཐོན་པ་གཉྱིས་ལ་སྱིག་དོན་ལྟར་གཟྤེངས་བསྟོད་

ལྤེགས་སྤེས་དང་ཕག་འཁྤེར་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

པ༽ ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་སབོ་མ་འདྤེམས་གཏོང་།ཤ 
༡༽ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོར་ཨ་རྱི་བོད་མྱིའྱི་སོབ་ཡོན་ལས་གཞྱི་ (TSP) ཁོངས་རྒྱ་གར་ནས་སོབ་ཕྲུག་ ༦ འདྤེམས་སྒྲུག་བྱུང་

ཡོད།  
༢༽ ཧ་ོརཡྤེ་ཛནོ་ (Horizon) སོབ་ཡནོ་ཁངོས་རྩྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་སོབ་ཕྲུག་ ༤ འདྤེམས་སྒྲུག་གྱིས་ (UWC) ཡྱི་སོབ་གྲྭ་

ཁག་ཏུ་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཅྱིག་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་སོབ་སངོ་ཆྤེད་སབོ་གྲྭ་ས་ོསོར་བསདོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  
༣༽ རྤེ་ཊ་ཀུ་(Reitaku)གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་གྱི་སོབ་ཡོན་དྤེ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ ཁབ་གདལ་རྤེན་གྱིས་

གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་ནས་སྔ་འཕྲསོ་སབོ་ཡནོ་དྤེ་ཕྱིར་འཐྤེན་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུངས་ཡདོ།  
༤༽  ཉྱི་འོང་ཅྱི་སྦ་ (Chiba) བཟ་ོརྱིག་སོབ་གཉྤེར་ཁང་གྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་སོབ་ཡོན་ཁོངས་སོབ་ཕྲུག་ ༣ 

འདྤེམས་སྒྲུག་ཟྱིན་ཀང་། ནད་ཡམས་རྤེན་པས་ད་བར་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་དངོས་སུ་མཐ་ོསོབ་དུ་བསདོ་ཐུབ་མྤེད་ཀང་དྲྭ་
ཐགོ་ནས་སབོ་སངོ་གནང་མུས་ཡྱིན། 

ཕ༽  ན་མཉམ་རྒྱུས་སྟནོ།  
 ལས་གཞྱི་འདྱི་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་མཐ་ོསོབ་ཁག་ནང་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྒན་པ་རྣམས་ནས་རང་

རྤེའྱི་སོབ་ཕྲུག་གསར་པ་རྣམས་ལ་མཐ་ོསོབ་ནང་གྱི་འགྲོ་སྟངས་འགྲོ་ལུགས་སྐོར་ང་ོསྤྲོད་ལམ་སྟོན་དང་། ཕན་ཚུན་
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རོགས་རམ་གནང་རྒྱུ་སོགས་རྒྱུས་མངའ་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་བཙུགས་ཤྱིང་། འདྱི་ལས་ནས་སོབ་ཕྲུག་
གསར་རྱིང་དབར་འབྤེལ་ལམ་བཟ་ོཡྱི་ཡོད། ད་བར་དྲྭ་ཐགོ་ནས་ན་མཉམ་རྒྱུས་སྟནོ་ལས་དནོ་ཁག་བཞྱི་སྤེལ་ཡདོ།  

བ༽ ལས་དནོ་གལ་ཆྤེ་གཞན། 
༡༽  ཧྱི་མྰ་ཅལ་མངའ་སྤེའྱི་གཞུང་ལ་བོད་རྱིགས་སོབ་མའྱི་ཆྤེད་ས་ོཕྱུགས་སན་པའྱི་སོབ་སོང་ (B.V.S ) དང་།ཤDoctor 

of Medicine(MD), ས་ོབཅོས་ཉྤེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་ཀྱི་སོབ་སོང་ (BDS) ཆྤེད་ཟུར་བཅད་ཞབས་
སྟྤེགས་གསོལ་བསྩལ་ཡོང་བའྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་དང་། དབུས་བདོ་སོབ་འཛིན་ཚགོས་ལ་ཡང་ད་ཡདོ་
ཟུར་བཅད་སན་པའྱི་ས་མྱིག་གཅྱིག་སྟྤེང་ད་དུང་སན་པའྱི་ས་མྱིག་གཅྱིག་གམ་གཅྱིག་ལས་མང་བ་བསྩལ་གནང་ཡོང་
བའྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱིག་ཕུལ་ཡོད། 

༢༽ འདྱི་གའྱི་སོབ་ཡོན་བསར་ཞྱིབ་གནང་མཁན་གྱི་ཁད་མཁས་མྱི་སྣའྱི་མཐའ་མའྱི་སྙན་ཐ་ོདང་ལམ་སྟོན་ཁག་དཔལ་ལྡན་
བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་སུ་སྙན་གསན་གྱིས་ལམ་སྟོན་ཞུས་འབས་སུ། བུན་གཡར་སོབ་ཡོན་དྤེ་བཞྱིན་དཔལ་འབོར་
ཁབ་ཁངོས་གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་གནང་རྒྱུ་གནང་། 

༣༽  བུན་གཡར་སོབ་ཡོན་གནང་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དོན་མཇུག་སོང་སད་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གངས་
ལངོས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་ (Dalberg) ཚོགས་པའྱི་ཁད་མཁས་མྱི་སྣ་མཉམ་དྲྭ་ཐགོ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་
གོ་སྱིག་གནང་དོན་ལྟར་འདྱི་གའྱི་འབྤེལ་ལས་པ་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་ཁད་མཁས་མྱི་སྣའྱི་ལམ་སྟོན་རྒྱུས་ལོན་དང་
བསམ་ཚུལ་ཞུ་དགོས་ཁག་ཞུས། 

མ༽ ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ དང་འབྤེལ་བའྱི་ངལ་སྤེལ་ལས་དནོ་གཞན།  
མཐོ་སོབ་སོབ་ཕྲུག་ཤ༣༢༤ཤཡོངས་ལ་ངལ་སྤེལ་རོགས་དངུལ་སོར་ཤ༥,༠༠༠/-ཤརྤེ་ཕུལ་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་
བརཽདཱའྱི་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་ཤ༩༣ ལ་སོབ་གྲྭའྱི་འཛནི་སོང་ནས་མ་འོངས་པར་ནད་ཡམས་ཕགོ་མཁན་རྣམས་ཟུར་
འཇོག་ཆྤེད་སོབ་གྲྭའྱི་ཉལ་ཁང་སྟོང་པ་བཟ་ོདགོས་སྐོར་ཛ་དག་བཀོད་ཁབ་གནང་ཡོད་སྟབས་སོབ་ཕྲུག་དྤེ་དག་ལམ་
སང་རང་གནས་སུ་ལྤེན་ཐབས་ཆྤེད་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་གྱིས་ལམ་གྲོན་དང་ཟུར་ཕོགས་དོད་བཅས་དཀའ་
སྤེལ་རོགས་སརོ་ཞུས་ཡདོ།  

ཙ༽ གཞྱི་རྱིམ་སོབ་ཡནོ་དང་སོབ་འཇུག་གྱི་ལས་དནོ།ཤ 
༡༽ཤ གཞྱི་རྱིམ་སོབ་ཡོན་ཆྤེད་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་དང་བོད་རྱིགས་སྱིན་བདག་ཁག་ཤ༢༢ཤནས་སོབ་ཕྲུག་

གྲངས་ ༡༣༤༡ཤལ་སབོ་ཡནོ་དང་སོབ་དདོ་རགོས་དངུལ་གནང་སོན་བྱུང་ཡོད། 
༢༽ཤ ཉམ་ཐག་ཨང་ག་པ་ཅན་དང་གཞན་དབུལ་ཕངོས་ཕྲུ་གུའྱི་སོབ་ཡོན་རགོས་སོར། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཁོངས་ཕྲུ་གུ་

ཉམ་ཐག་ཤ༨༡ཤདང་།ཤདྷ་ས་བོད་ཁྱིམ་ཁོངས་ཕྲུ་གུ་ ༡༡༠། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་ཁོངས་ཤ༧༣ཤབཅས་བསོམས་ ༢༦༤ཤ
ཡོད་པ་རྣམས་ལ་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན་ལྟར་མཐུན་རྤེན་ལྟ་རགོ་ཞུ་མུས་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ས་ོསོའ་ིཉྱིན་སབོ་
ནང་འགྲ་ོབཞྱིན་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཉམ་ཐག་ཤ༦ཤཡདོ་པ་དྤེ་དག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་རྩ་འཛནི་ལམ་སྟནོ་ལྟར་ཟླ་རྤེར་སབོ་དདོ་སརོ་ཤ
༡,༠༠༠/-ཤརྤེ་དང་། གཏན་སོབ་ཁག་ནང་སོད་མུས་ཉམ་ཐག་ཨང་ག་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཟས་གོས་གནས་མལ་གླ་དདོ་
ཆ་ཚང་ནར་གཏོང་ཐོག་ལག་དངུལ་ཞུས་རྱིགས་ལ་མཐུན་རྤེན་སོར་སྤྲོད་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༢༠ཤལོར་ཏོག་
དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཤ༡༩ཤརྤེན་པས་སོབ་གྲྭར་ཡོད་པའྱི་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ཁག་ཅྱིག་རང་
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ཁྱིམ་དུ་ཕྱིར་ལོག་བྤེད་སྐབས་བོད་ཁྱིམ་དང་བོད་སོབ་འཛནི་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ཤ༡༩ཤཙམ་ལ་ལམ་གྲོན་ཆྤེད་
ཧྱིན་སོར་ཤ༩༥,༠༠༠/-ཤཐམ་པ་རགོས་སོར་ཞུས་ཡོད། ཤྱི་ན་གར་བོད་རྱིགས་ཁ་ཆྤེའྱི་ཕ་མ་ཉམ་ཐག་གྱི་ཕྲུ་གུ་གྲངས་ཤ
༢༢ཤལ་ཟླ་རྤེར་འཚ་ོསྣནོ་སོར་ཤ༥༠༠/-ཤརྤེ་ས་གནས་འབྤེལ་མཐུད་པ་བརྒྱུད་ཁུངས་སྤྲདོ་ཞུ་མུས་ཡྱིན།  

༣༽ བལ་ཡུལ་ཁུལ་གྱི་བོད་རྱིགས་ཉམ་ཐག་རྣམས་ཀྱི་བུ་ཕྲུག་རྒྱ་གར་ནང་སོབ་འཇུག་ཞུ་རྒྱུས་མཚོན་ཟས་གོས་གནས་
མལ་ཐགོ་རགོས་སརོ་དང་།ཤཉམ་ཐག་ཨང་ཐབོ་ཅན་རྣམས་ལ་སྱི་མཚུངས་འཚ་ོསྣནོ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་མུས་ཡྱིན།ཤ 

༤༽ ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་ཁུལ་གྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ ༩ཤནས་ཕྲུ་གུ་ཤ༩༣ཤགཏན་སོབ་ཁག་
ནང་སོབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་ཁངོས་ནས་ཕྲུ་གུ་ ༧༥ཤལ་ཟས་གསོ་གནས་མལ་ཆག་ཡང་གནང་ཡོད། 

ཤ༥༽ཤཤསྱི་ཞུ་ལས་བྤེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་སབོ་འཇུག 
༥་༡ཤ  འདྱི་ལོར་སྱི་ཞུ་ལས་བྤེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་ལ་ོསོན་པ་གྲངས་ཤ༢༤ཤདང་།ཤས་གནས་རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཤ༧ཤ

ཡོད་པ་རྣམས་དྷ་ས་བདོ་ཁྱིམ་དང་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་ནང་རྒྱན་བསྐྱུར་གྱིས་སབོ་འཇུག་ཞུས་ཡོད།ཤ 
༥་༢ཤ རྒྱན་ཐོན་བྱུང་ཡང་གཏན་སོབ་ཁག་ཏུ་མ་བཏང་བར་ཕ་མའྱི་སར་བདག་ཉར་གྱིས་ས་གནས་བོད་སོབ་ཁག་གྱི་ཉྱིན་

སོབ་ཁག་ཏུ་གཏོང་བཞྱིན་པའྱི་སྱི་ཞུ་ལས་བྤེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཤ༨ དང་།ཤས་གནས་རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ ༢ཤ
བཅས་ལ་ཟླ་རྤེར་སབོ་དདོ་སརོ་ཤ༤༠༠/- རྤེ་གནང་བཞྱིན་ཡདོ། 

༥་༣  སཾབ་ོཊའྱི་ཁབ་ཁོངས་གཏན་འཇགས་ལས་བྤེད་རྣམས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་ལ་ོསོན་པ་གྲངས་ཤ༥ཤལ་ཟླ་རྤེར་སོབ་དོད་སོར་ 
༤༠༠/-ཤརྤེ་གནང་བཞྱིན་ཡདོ་ཀང།ཤགཏན་སོབ་སདོ་མཁན་སབོ་ཕྲུག་ཚོར་གངོ་གསལ་སབོ་དདོ་འབུལ་གྱི་མྤེད། 

༦༽ཤ རྩྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ལྟ་སངོ་གྱི་སྱིད་བྱུས་འོག་འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པ་ཡན་
གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཤ༣༣ཤསོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་རྒྱན་བསྐྱུར་ལམ་ནས་སོབ་འཇུག་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད།ཤཕྲུ་གུ་ ༥༥༣ ལ་སྱིག་
དནོ་ལྟར་ཟླ་རྤེར་སབོ་དདོ་དམ་བྱིས་གསོའ་ིདདོ་འབུལ་བཞྱིན་ཡདོ།  

༧༽ཤཤཤྤེས་རྱིག་ནས་གཏན་སོབ་ཁག་ཤ༥ཤདང་། ས་ོནཱ་དཱ་ཉལ་ཁང་བཅས་ནང་སོབ་ཕྲུག་ ༡༣༩ ཐད་ཀར་སོབ་འཇུག་ཞུས་
པའྱི་ཁངོས་སོབ་ཕྲུག་ཤ༦༩ཤཡྱི་ཟས་གསོ་གནས་མལ་དདོ་ཆ་ཚང་ནས་གནང་མུས་དང་།ཤསབོ་ཕྲུག་ཤ༢༥ཤལ་ཕྤེད་ཆགཤ
གཞན་ལྷག་འཕྲསོ་ ༤༥ཤཡྱི་སོབ་དདོ་རང་ངསོ་ནས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད།  

ཚ༽ ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཁག་གཅྱིག་ནས་ཤྤེས་ཡནོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དནོ་ཇྱི་བས་ལས་བསམོས་ཕུལ་འབརོ་བྱུང་ཁག 
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་ཁབ་ཁོངས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གཞྱིས་མྱི་ཉམ་ཐག་གྱི་བུ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་
སོབ་འཇུག་དང་འཚ་ོསྣོན་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་རྒྱུ་དང་། ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་ལ་མཐུན་རྤེན་སོར་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་
དགོངས་དོན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་རོགས་དངུལ་ཐོབ་འབོར་བྱུང་བ་རྣམས་བག་ོའགྲྤེམས་གནང་རྒྱུ། སོབ་གྲྭའྱི་
ཤྤེས་སོད་གཙང་གསུམ་དང་སྱིག་འཛུགས་ལ་རྒྱུན་དུ་ལྟ་ཞྱིབ་དང་སོབ་གྲྭའྱི་འཛུགས་སྐྲུན་སོགས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆྤེད་
རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་གནང་རྒྱུ་སོགས་རྒྱུན་གཏན་གྱི་གནང་ས་ོཁག་གྱི་ཐགོ་རྩྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ཤྤེས་ཡོན་དང་
འབྤེལ་བའྱི་ལས་དནོ་གལ་ཆྤེ་ཁག་ལ་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་བར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཛ༽ རགོས་ཚགོས་ཁག་ནས་ཤྤེས་ཡནོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་རགོས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ། 
རགོས་ཚགོས་ཁག་གྱི་རགོས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་འབས་སུ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཟས་དདོ་འཕར་སྣོན་
དང་། འཛིན་ཁང་དང་། ཚན་རྱིག་བརག་དཔྱད་ཁང་དང་། དཔྤེ་མཛོད་ཁང་། ཚོགས་ཁང་སོགས་ཉམས་གསོ་དང་
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གསར་འཛུགས་ཞུས་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་དཔྤེ་སོམ་དང་། ལག་འཁྤེར་རྩྱིས་འཕྲུལ། པར་སྐྲུན་འཕྲུལ་འཁོར། ཁྱིད་ཆས་
སོགས་གསར་ཉ་ོཞུས་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་དྲྭ་ཐགོ་ནས་ཟབ་སོང་ག་ོསྱིག་ཞུ་རྒྱུར་རགོས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་དང་། མ་
སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་དང་སཾབ་ོཊ་སྱི་ཁབ་ཡྱིག་ཚང་གཉྱིས་ཀྱི་དྲྭ་ཚིགས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ། སོབ་ཁག་གྱི་དགྤེ་རྒན་ ༨༨༠ 
དང་འགན་འཛནི་ཚརོ་དྲྭ་རྒྱའྱི་སྤེལ་མཐུད་དདོ་སརོ་ ༡༥༠༠/- རྤེ་བག་ོའགྲྤེམས་ཞུས་ཡོད། 
  མཐའ་དནོ་གོང་གསལ་བོད་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཤྤེས་ཡོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཁག་ལྤེགས་གྲུབ་བྱུང་བ་
ནྱི་སྱི་སྤེར་མང་དག་ཅྱིག་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་ལ་བརྤེན་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངསོ་འཛནི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པས། 
ད་ལན་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་ཚང་མར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་
ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་སུ། ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་གྱིས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༧  ལ་ཕུལ།། །། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིའྱི་ནང་དུ་ "ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་" ཟྤེར་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད། ལས་བསོམས་འདྱི་རྩྱིས་ལོ་ 
༢༠༢༠་་་༢༡ གྱི་ཡྱིན་ཙང་དྤེ་འད་ཞྱིག་འཁདོ་ཡོད་པ་རྤེད། "ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་" ཟྤེར་བ་མང་ཆྤེ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་ཨང་ ༡ པོའ་ིནང་གསྤེས་ཁ་པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་
ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ ལ་གཟྱིགས་
རགོས་གནང། སྙན་སནོ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པ་སྙན་སོན་མ་ཞུ་བའྱི་སྔོན་ལ་ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ད་ལོར་ང་ཚོས་
ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ། རྒྱུན་ལས་ཚགོས་ཆུང་གསུམ་ལ་ཆ་བགསོ་བས་ནས། རྒྱུན་ལས་
ཚོགས་ཆུང་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་ཀང་། དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་མྱི་རྤེ་རྤེས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏྤེ། མཐའ་མར་ཕོགས་བསྱིགས་
བས་པ་མ་གཏོགས། ལས་བསོམས་སྤེ་ཚན་ཚང་མར་ཚོགས་ཆུང་དྤེའྱི་སྱི་འཐུས་ཡོངས་རོགས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་ཐུབ་
ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༢༠ 
༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ 
ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ 

བལྟ་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་སྙན་ཐ།ོ 
ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ཁབ་ཁངོས། 
༡། ཁ༽ ཤྤེས་ཡནོ་ལས་དནོ་ཁག་གྱི་ཐད། ༡༽ ནང་གསྤེས། ༢། རྱིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་སབོ་ཚན་གཞན་འཁྱིད་
 ཐབས།  རྱིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་དྤེང་རབས་ཀྱི་སོབ་ཚན་ལྟར་རྱིགས་ལམ་གྱི་ཚན་རྱིག་སབོ་དྤེབ་ གཅྱིག་རགས་
 ཟྱིན་དང་པ་ོབསར་ཞྱིབ་ཟྱིན་པ་དྤེར་ཆསོ་ཅན་དང་གསལ་བ། རགས་བཅས་ནང་ཆསོ་ལས་གསལ་བའྱི་རྱིགས་ལམ་
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 གྱི་རྣམ་གཞག་ལྟར་ཡྱིན་མྱིན་ཇྱི་ཆགས་དང་གལ་སྱིད་ཆོས་ཅན་སོགས་དབྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་ཁོ་ན་ཡྱིན་ན་དྤེ་ཙམ་
 དགསོ་གལ་མ་མཐངོ་བས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་དགོས་རྒྱུ། 
 
༢། ད༽ མཐ་ོསོབ་སབོ་ཡནོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དནོ་ཐད། 
༡ ནང་གསྤེས། ༡། མཐ་ོརྱིམ་སོབ་ཡོན་རོགས་རམ་ཐབས་འཚོལ། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་
 ནས་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་དང་མཐ་ོསོབ་འད་མྱིན་ནང་དུ་མུ་མཐུད་སོབ་སོང་གནང་
 བཞྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་སོབ་ཡོན་གྱི་མཐུན་རྤེན་སོར་སྤྲོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཚུལ་གསལ་བ་དང་།        ཕྱི་
 ལོ་ ༢༠༢༠ ནས་ ༢༠༢༡ ལོར་སོབ་མ་གསར་འདྤེམས་དང་སོབ་ཡོན་འཐོབ་བཞྱིན་པ། སོབ་མཚམས་བཞག་པ་
 བཅས་གྲངས་འབོར་ ༡༡༢༢ ཙམ་ལས་འབྲུག་ནས་ཡྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ཅྱི་ཙམ་ཡོད་དམ།  ཀ༽ ཁབ་
 ཁོངས་སོབ་ཁག་དང་ལོ་འཁོར་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས། ནང་གསྤེས། ༡། སོབ་ཕྲུག་དང་དགྤེ་ལས་ཀྱི་གྲངས་
 འབོར་ཐད་ནས་ཟུར་མཆན་ནང་དུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་འབྲུག་ཡུལ་ནས་སོབ་གྲྭ་མྤེད་ཅྤེས་གསལ་བ་དང་། གོང་དུ་རྒྱ་བལ་
 འབྲུག་གསུམ་ནས་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ནས་ཐོན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཅྤེས་གསལ་བ་
 གཉྱིས་འགལ་ཁབ་མ་ཡྱིན་ནམ།    
༢ ད༽ ནང་གསྤེས། ༣ མཐ་ོསོབ་སོབ་ཡནོ་བག་ོའགྲྤེམས། ༣་༡ ཤྤེས་རྱིག་མཐ་ོསོབ་སབོ་ཡོན་ཐད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་

གསུམ་ནང་ཡོད་པའྱི་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་ཐོན་པའྱི་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ པའྱི་སོབ་ཕྲུག་བཅས་གསལ་བར་
གཞྱིགས་ན། ཀ་དང་ད་གཉྱིས་འགལ་ཁབ་ལྟར་མཐོང་བས་གནས་སྟངས་གང་ཞྱིག་བདྤེན་པ་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་
བཤད་དགོས་གལ།  

༣ ད༽ ༣་༣། ཟུར་བཅད་སན་པའྱི་ས་མྱིག་དྲུག་ལ་སོབ་ཡོན་འདྤེམས་སྒྲུག་ཐད། རྒྱ་གར་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་
ནས་སན་པའྱི་ས་མྱིག་ ༡ དང་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྤེ་ནས་སན་པའྱི་ས་མྱིག་ ༥ བཅས་སན་པའྱི་ས་མྱིག་ ༦ ཡོད་
ཚུལ་གསལ་བ་དང་།  ད༽ ནང་གསྤེས། ༢། དམྱིགས་བསལ་ཟུར་བཅད་ས་མྱིག་ཐད། རྒྱ་གར་དབུས་བོད་སོབ་
འཛིན་ཚོགས་བརྒྱུད་སན་པ་དང་བཟ་ོསྐྲུན་རྱིག་གནས་སོགས་དང་།  ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་གཞུང་ནས་སན་པའྱི་ཟུར་
བཅད་ས་མྱིག་ལྔ་བཅས་ཡོད་ཚུལ་གངོ་འགོ་གཉྱིས་ནས་གསལ་བ་ལྟར། སྔ་ལ་ོནས་སན་པའྱི་ས་མྱིག་ཡྱིག་རྒྱུགས་
གྲུབ་འབས་གཙ་ོབ་ོམྱིན་པར་གསར་ཞུགས་ལ་སན་པའྱི་ས་མྱིག་སོར་སྤྲོད་བྤེད་བཞྱིན་པ་དྤེའྱི་ཐད་རྤེས་སོར་འགྱུར་
བཅོས་གཏང་ཚུལ་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆྤེ། ཤྤེས་ཡོན་ཚན་པའྱི་འགན་འཛིན་བཅས་ནས་གསུངས་པ་
ལྟར། འདྱི་ལོར་སན་པའྱི་ས་མྱིག་ཡྱིག་རྒྱུགས་ལམ་ནས་གཙ་ོའདནོ་གནང་རྒྱུ་དང་གསར་ཞུགས་རྣམས་ལ་ས་མྱིག་
ཟུར་བཅད་མྤེད་ཚུལ་གསུངས་པ་བཞྱིན་འདྱི་ལོར་ཡྱིག་རྒྱུགས་ལམ་ནས་གཙ་ོའདོན་གནང་ཡོད་མྤེད་ཁ་གསལ་
དགསོ་རྒྱུ།  

༤ ད༽ ནང་གསྤེས། ༡༠།  ༧རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་གྱི་སོབ་ཡོན། འབུམ་རམས་པའྱི་སོབ་སོང་ཆྤེད་སོབ་མ་
གཉྱིས ་ལ ་ལོ་གསུམ་རྱིང་ལོ་རྤེར ་སོབ ་ཡོན་ཧྱིན་སོར་ ༧༥ ,༠༠༠ ལོ་རྤེར ་སོབ ་མ་གཉྱིས ་ལ་སོབ་ཡོན། 
༧༥,༠༠༠+༧༥,༠༠༠=༡༥༠,༠༠༠ ལོ་གསུམ་ལ་སོབ་ཡོན་ ༤༥༠,༠༠༠ གནང་འདུག རྤེད་དྤེ་སོབ་ཡོན་ཞུས་
ནས་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གཅྱིག་ཀང་བྱུང་མྤེད་ཚུལ་བཤད་འདུག་པས་ཉམས་ཞྱིབ་པ་མ་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཆགས་
ཁ་གསལ་ཡངོ་བ་ཞུ་རྒྱུ། 
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༣། ཤྤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་། ༡༽ ས་བཅད་བཞྱི་པའྱི་ཐད། ༡༽ ནང་གསྤེས། ༡། ལྡྱི་ལྱི་ཤྤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་དང་ལྡྱི་ལྱི་
 ཤོག ་ཚོང་པ། (Jyoti Prasad Inder San Jain) ལ་ཤོག ་བུ ་མཁོ་ཆས ་མངགས་ཉོ་སྔ ་འདོན་ཧྱིན་སོར 
 ༥༥༠,༠༠༠ ལག་ཏུ་ཤོར་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༧ ལོར་ཁྱིམས་ཁང་དུ་གཏུགས་བཤྤེར་བས་ཡོད་ཚུལ་གསལ་ནའང་། 
 ལ་ོང་ོ ༢༤ དུས་ཡུན་རྱིང་དུ་ལས་དོན་འཐུས་ཤོར་གྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མངོན་པས་གང་མགོགས་མཇུག་སྣོན་དགོས་
 རྒྱུ་དང་ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་ཁ་གསལ་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། 
 
༤། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ། 
༡ ༦༽ ཉམ་ཐག་སོབ་འཇུག་ཐད། རྤེའུ་མྱིག  ནང་གསྤེས། ༡། གཞུང་ཞབས་ལས་བྤེད་དང་ཉམ་ཐག་སོབ་ཡནོ་རྱིན་

མྤེད་བུ་ཕྲུག་སོབ་བཞྤེས་པར་སོབ་མ་གྲངས་ ༣༥ ཡོད་ཚུལ་གསལ་བ་ལྟར།  ཤྤེས་རྱིག་ལས་བསོམས་ལས་སྱི་
ཞུ་ལས་བྤེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་དུས་སོན་པར་གྲངས་ ༢༤ ལས།  ད་ལྟའྱི་ཆར་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭར་སྱི་ཞུ་
ལས་བྤེད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་གྲངས་ ༡༢ ཡོད་འདུག  སྱི་ཞུ་ལས་བྤེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག་སྐབས་སུ་ཉྱིན་སོབ་སོབ་མ་
རྣམས་ལ་སོབ་ཡོན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སྱིག་དོན་སོབ་དདོ་ཟླ་རྤེར་ཧྱིན་སོར ༤༠༠ རྤེ་གནང་བཞྱིན་འདུག  
སྱི་ཞུ་ལས་བྤེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་གཏན་སབོ་སོབ་འཇུག་སྐབས་སུ་སོབ་ཡོན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སྤྲདོ་བཞྱིན་ཡོད་
མྤེད་ཇྱི་ཆགས།  

༢ འཕྲདོ་བསྟྤེན་ཞབས་ཞུ་ཇྱི་ཞུས་ཞྤེས་པའྱི་འག་ོབརོད་འགོ་ནས་ལས་བསོམས་ཐ་པ་ཆད་ནས་ད་བྱིས་པས་བསར་དུ་
དག་བཅསོ་དགོས་རྒྱུ།  

༣ བོད་ཁྱིམ་ལས་རྱིགས་སོབ་གཉྤེར་ཁང་ཞྤེས་པའྱི་ཐད། ༢༠༠༠༩༣༦༠༡༡༢༥༡༦༦༠༢༨༨༡ ང་ོསྤྲོད་ཅྤེས་གསལ་
བའྱི་ཨང་གྲངས་འདྱིས་གང་ཞྱིག་ང་ོསྤྲདོ་ཡྱིན་མྱིན་ཁ་གསལ་མྱི་འདུག་པས་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ་ཞུ་རྒྱུ། 

༤ མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༣ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༢༣ ཉྱིན་སྔནོ་འགྲོའ་ིསོབ་གྲྭ་ནས་དབུ་འཛུགས་
གནང་སྟྤེ་ཞྤེས་གསལ་བ་དང་།  མ་སུ་རྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ལོ་རྒྱུས་ལས་ཕྱི་ལོ་༡༩༦༣ ཟླ་༤ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་བོད་ཕྲུག་
ཁྱིམ་སྤེ་ཚགོས་པ་འདྱི་བཞྱིན་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཁྱིམས་མཐུན་དྤེབ་སྤེལ་ཞུས་ཐབོ་བྱུང་སྟྤེ་ཚགོས་པ་འདྱི་ཉྱིད་དངསོ་
སུ་དབུ་བརྤེས་པ་གསལ་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ ཟླ་༤ ཚེས་༢༣ ཉྱིན་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐྤེངས་དང་པ་ོ
སྐོང་ཚགོས་གནང་ཞྤེས་གསལ་བ་དང་། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་ལས་བསམོས་གླྤེང་བརོད་ལས། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༢ ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་ཁྱིམ་ཚང་གསུམ་ནང་བོད་ཕྲུག་དྭ་ཕྲུག་ཉམ་ཐག་གྲངས་ ༧༥ ཡོད་པའྱི་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྤེའྱི་སྱིག་
འཛུགས་འདྱི་དངོས་སུ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད་ཚུལ་གསལ་བ་དང་།  མ་སུ་རྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ལོ་རྒྱུས་ལས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༦༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་༧ ཉྱིན་ཁྱིམ་ཚང་གསུམ་གྱི་ས་ཁང་གསར་གཟྱིགས་ཐོག་ཁྱིམ་ཚང་དང་པོའ་ིཕ་མར་གདན་
གཉྤེར་ཚང་ཐུབ་བསྟན་དོན་གྲུབ་དང་བཀྲ་ཤྱིས་གཡང་འཛོམས།   ཁྱིམ་ཚང་གཉྱིས་པའྱི་ཕ་ཚབ་བོ་བཟང་ཕུན་
ཚོགས་དང་ངག་དབང་འབྱུང་གནས།   ཁྱིམ་ཚང་གསུམ་པའྱི་ཕ་མར་བསོད་ནམས་རབ་བརན་དང་ཚེ་རྱིང་
འཛམོས་པ་བཅས་བསྐ་ོབཞག་གྱིས་བདོ་རྱིགས་དྭ་ཕྲུག་ཉམ་ཐག་ ༦༨ ལ་གཟྱིགས་སོང་གནང་འག་ོབཙུགས་ཚུལ་
གསལ་བ་བཅས་ལ་གཞྱིགས་ན་ཕྱི་ལ་ོདང་ཟླ་ཚེས་མྱི་མཐུན་པ་དང་ཉམ་ཐག་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་བཅས་མྱི་མཐུན་པ་
ལྟར་སྣང་བས་གང་ཞྱིག་དངོས་ཡོད་ཡྱིན་པར་ངྤེས་གཏན་གྱི་ཕྱི་ལ་ོདང་ཟླ་ཚེས།  དྭ་ཕྲུག་བཅས་ཀྱི་གྲངས་གནས་
ཁ་གསལ་ཡངོ་བ་ཞུ་རྒྱུ། 
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༥ ཐ༽ འཕྲདོ་བསྟྤེན་སྐརོ་ཐད། ནང་གསྤེས། ༢། སོབ་གྲྭའྱི་སན་ཁང་ནས་སན་བཅོས་ཞུས་པའྱི་ནང་དུ། སན་ཁང་ནས་
སན་བཅོས་ཆུང་རྱིགས་ཞུས་པ་ལས་བྤེད་གྲངས་ ༣༥༦༧ དང་རྒན་གསོ་ ༣༠༣༣ ལས་བྤེད་བགྲྤེས་ཡོལ་ 
༢༠༣༣ སོབ་ཕྲུག་ ༡༠༤༦ བཅས་ལ་སན་བསྟྤེན་ཞུས་ཡོད་ཚུལ་གསལ་འདུག་ཀང་། ལས་བྤེད་གྲངས་འབོར་
ལས། ལས་བྤེད་གྲངས་ ༣༡༠ ལས་མྱི་གསལ་བ་དང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་བསོམས་ལས་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་ལ་ལས་
བྤེད་གྲངས་ ༢༠༠ ལས་གསལ་མྱི་འདུག  དྤེ་བཞྱིན་དུ་ལྡྤེ་ལྡུན་སན་ཁང་དུ་སན་བཅོས་ཞུས་པ་ལས་བྤེད་གྲངས་ 
༥༠ ཡོད་ཚུལ་གསལ་འདུག་པས་ལས་བྤེད་གྲངས་འབརོ་དངསོ་ཡདོ་གང་ཡྱིན་མྱིན་ཁ་གསལ་དགོས་རྒྱུ། 

  
༥། སམ་བ་ོཊ་བོད་སབོ་ཚོགས་པ་ཁབ་ཁངོས་དང་བཅས་པ། 
 ༡༽ ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གླྱིང་གྱི་དགྤེ་ལས་དང་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གྲངས་འབོར་ཐད། ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་
 སོབ་གླྱིང་གྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་ནང་ལས་བྤེད་ཀྱི་གྲངས་ ༡༥ དང་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༣༡ བྱིས་འདུགཤ འབྤེལ་
 ཡོད་ནས་ག་ོཐསོ་ལྟར་ན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ནང་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༩ ལས་མྤེད་ཚུལ་གཉྱིས་ལ་ཁད་པར་ཆྤེན་པ་ོའདུག་
 པས་དྤེ་དནོ་གསལ་བཤད་ཡངོ་བར་ཞུ་རྒྱུ། 
 
༦། དྷ་ས་བདོ་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྤེ་ཁབ་ཁངོས་དང་བཅས་པ། 
ཀ༽ དྷ་སྟྤེང་བོད་ཁྱིམ།  
༡ ཤོག་ངསོ་ ༤ པར། ཁ༽འདྱི་ལོར་སབོ་ཕྲུག་གསར་དུ་འཛུལ་བའྱི་གྲངས་འབརོ་ཞྤེས་པའྱི་ཐད། བསམོས་སོབ་ཕྲུག་

གྲངས་༢༤ ཡོད་པ་ལས་སོབ་ཡནོ་ཆ་ཚང་འབུལ་མཁན་གྱི་གྲངས་འབོར་ ༡༢ སམ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཡྱིས་སབོ་ཡོན་
ཕུལ་དགོས་ཁྤེལ་འདུག་ན། སྔར་དང་བསྡུར་ན་ད་ལྟའྱི་ཆར་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་གསར་དུ་འཛུལ་ཞུགས་བྤེད་
མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་བའྱི་དུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང་།ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གསར་དུ་འཛུལ་ཞུགས་བྤེད་མཁན་གྱི་
སོབ་ཕྲུག་ཉུང་ངུ་དྤེ་ཙམ་ལས་མྤེད་པ་ལའང་སོབ་ཡནོ་སྤྲདོ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན། 

༢ ཤོག་ངོས་ ༥ པར། ག༽རྩ་དགོངས་ཞུས་པའྱི་གྲངས་འབོར་ཞྤེས་པའྱི་ཐད།བསོམས་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༠༧ གྱི་
ནང་དུ་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༨༤༼མཐོ་སོབ་དང་སོང་བརྡར་ལ་བཏང་བ། ཟློས་གར།༽ཟྤེར་ནས་འཁོད་འདུག་ན། 
སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༨༤ ཡོད་པ་དྤེ་དག་མཐ་ོསོབ་དང་སོར་བརྡར་དང་དྤེ་བཞྱིན་ཟླསོ་གར་བཅས་ས་ོསོར་ཇྱི་བཏང་གྱི་
གྲངས་ཀ་ཁ་གསལ་མྱི་འདུག་པས། ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མྤེད་ལན་ཁ་གསལ་དགོས་རྒྱུ། 

 
ཁ། ལ་དྭགས་བོད་ཁྱིམ། 
༡ ཤོག་ངོས་ ༢༨ པར། ཅ༽འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་བསབ་པ་མཐར་སོན་གྱི་གནས་སོའ་ིགྲངས་འབོར་ཞྤེས་པའྱི་ཁོད། 

བསོམས་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༨༧ ཡོད་པ་ལས་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༠ ཡྱིས་བསར་རྒྱུགས་མ་འཕྲོད་པའྱི་སྐོར་འཁོད་
འདུག་ན། སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་སངོ་གྱི་ངོས་ནས་སོབ་ཕྲུག་དྤེ་འད་མང་པསོ་བསར་རྒྱུགས་མ་འཕྲོད་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཐད་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཡོད་མྤེད་དང་།གལ་ཏྤེ་བས་ཡོད་ན་ཕྱིན་ཆད་དྤེ་ལྟར་མྱི་འབྱུང་ཆྤེད་ད་ོསྣང་དང་ལྤེགས་
བཅསོ་ཇྱི་ཙམ་བས་ཡོད་མྤེད་བཅས།། 
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ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་ ༡ པོའ་ིག་པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གོང་གསལ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་
བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་
པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཟྱིན་པར་བགྲོ་གླྤེང་དགོས་པའྱི་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པ་སྙན་སོན་
གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ཨ་ཀྲོང་རྱིན་ཆྤེན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ཨ་ཀྲངོ་རྱིན་ཆྤེན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༢༡ 
གཞུང་འབྤེལ་གྲསོ་འཆར། 

༄༅། །བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༡ ལོའ་ིལས་བསོམས་
སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༡ ལོའ་ིལས་
བསམོས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོབཅས་སྙན་སནོ་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགྲ་ོགླྤེང་དགྤེས་པའྱི་གྲོས་འཆར་
དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༧ ལ།། 
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་ ༡ པོའ་ིང་པ། གོང་གསལ་སྙན་ཐ་ོནང་གསལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདྤེབས་
གསལ་བཤད། དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་ལྕང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ   
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༄༅། །ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞྱིབ་

འཇུག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་ཕྤེབས་པའྱི་དྱི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད་གཤམ་གསལ། 
༡། ཁ༽ཤཤྤེས་ཡནོ་ལས་དནོ་ཁག་གྱི་ཐད། 

༡༽ཤནང་གསྤེས།ཤ༢།ཤརྱིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་སོབ་ཚན་གཞན་འཁྱིད་ཐབས།ཤརྱིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་དྤེང་
རབས་ཀྱི་སོབ་ཚན་ལྟར་རྱིགས་ལམ་གྱི་ཚན་རྱིག་སབོ་དྤེབ་གཅྱིག་རགས་ཟྱིན་དང་པ་ོབསར་ཞྱིབ་ཟྱིན་པ་དྤེར་ཆསོ་
ཅན་དང་གསལ་བ།ཤརགས་བཅས་ནང་ཆསོ་ལས་གསལ་བའྱི་རྱིགས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ལྟར་ཡྱིན་མྱིན་ཇྱི་ཆགས་
དང་གལ་སྱིད་ཆོས་ཅན་སོགས་དབྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་ཁ་ོན་ཡྱིན་ན་དྤེ་ཙམ་དགོས་གལ་མ་མཐོང་བས་གསལ་བཤད་
ཅྱིག་དགོས་རྒྱུ། 

ལན། རྱིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་རྱིག་འཁྱིད་ཐབས་ཀྱི་ལག་དྤེབ་ནྱི། ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཡྱིག་ཚང་ནས་རྩོམ་སྒྱུར་
 དང་དཔར་འགྲྤེམས་ཞུས་པའྱི་འཛནི་རྱིམ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའྱི་ཚན་རྱིག་སབོ་དྤེབ་གཞྱིར་བཞག་ནས།ཤམྤེས་དབོན་
 གཙུག་ལག་དཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་ལྟ་གྲུབ་དགྤེ་རྒན་དགྤེ་བཤྤེས་ངག་དབང་བརྩོན་འགྲུས་ལགས་ཀྱིས་རྩམོ་སྱིག་ཞུས་
 པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་།ཤམཚན་ཉྱིད་དང་།ཤམཚན་གཞྱི།ཤཆོས་ཅན་གྱི་ཐ་སྙད་རྣམས་སོབ་དྤེབ་ནང་བོད་སྒྱུར་གྱིས་
 གཏན་འབྤེབས་བྱུང་བ་རྣམས་བཀདོ་ཡདོ་པ་དང་།ཤསོབ་ཚན་རྤེ་རྤེའྱི་མཇུག་ཏུ་ཐ་སྙད་རྣམས་ཨྱིན་བོད་ཤན་སར་དུ་
 བཞག་ཡོད།ཤཆསོ་ཅན་དང་།ཤརགས།ཤགསལ་བ་རྣམས་རྱིགས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ལྟར་རྩམོ་སྱིག་ཞུས་ཡདོ། 
སྱིར་བཏང་གྲྭ་ས་ཁག་ལ་རྱིགས་ལམ་རྩོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་སོབ་ཁྱིད་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད་དན་གྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་། 
ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚགི་གཅྱིག་བྤེད་སོད་གཏངོ་ཆགོ་པ་གྱིས། རྱིགས་པའྱི་ལམ་ནས་ (Logical Reasoning ) ཐགོ་ནས་དགྤེ་རྒན་
གྱིས་སབོ་སྟནོ་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ཕྲུ་གུས་སོབ་སངོ་སང་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་པ་ཞྱིག་ལ་གཞྱི་བཞག་གྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 

༢། ད༽ མཐ་ོསོབ་སབོ་ཡནོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དནོ་ཐད། 

༡༽ ནང་གསྤེས།ཤ༡།ཤམཐ་ོརྱིམ་སོབ་ཡོན་རོགས་རམ་ཐབས་འཚལོ།ཤརྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་
ཁག་ནས་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་དང་མཐོ་སོབ་འད་མྱིན་ནང་དུ་མུ་མཐུད་སོབ་སོང་
གནང་བཞྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་སོབ་ཡོན་གྱི་མཐུན་རྤེན་སརོ་སྤྲདོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཚུལ་གསལ་བ་དང་།ཤཕྱི་ལ་ོཤ
༢༠༢༠ཤནས་ཤ༢༠༢༡ཤལོར་སབོ་མ་གསར་འདྤེམས་དང་སོབ་ཡནོ་འཐོབ་བཞྱིན་པ།ཤསབོ་མཚམས་བཞག་པ་བཅས་
གྲངས་འབོར་ཤ༡༡༢༢ཤཙམ་ལས་འབྲུག་ནས་ཡྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ཅྱི་ཙམ་ཡོད་དམ།ཤཀ༽ཤཁབ་ཁོངས་སོབ་
ཁག་དང་ལོ་འཁོར་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས།ཤནང་གསྤེས།ཤ༡།ཤསོབ་ཕྲུག་དང་དགྤེ་ལས་ཀྱི་གྲངས་འབོར་ཐད་ནས་
ཟུར་མཆན་ནང་དུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་འབྲུག་ཡུལ་ནས་སོབ་གྲྭ་མྤེད་ཅྤེས་གསལ་བ་དང་།ཤགོང་དུ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་
ནས་གཏན་ཉྱིན་སབོ་གྲྭ་ཁག་ནས་འཛནི་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ནས་ཐནོ་པའྱི་སབོ་ཕྲུག་ཅྤེས་གསལ་བ་གཉྱིས་འགལ་ཁབ་
མ་ཡྱིན་ནམ། 
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 ༢༽ ནང་གསྤེས། ༣ མཐ་ོསོབ་སོབ་ཡོན་བག་ོའགྲྤེམས། ༣༌༡ ཤྤེས་རྱིག་མཐ་ོསོབ་སོབ་ཡོན་ཐད། རྒྱ་བལ་འབྲུྲུུག་
 གསུམ་ནང་ཡོད་པའྱི་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་ཐོན་པའྱི་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ པའྱི་སོབ་ཕྲུག་བཅས་གསལ་བར་
 གཞྱིགས་ ན། ཀ་དང་ད་གཉྱིས་འགལ་ཁབ་ལྟར་མཐོང་བས་གནས་སྟངས་གང་ཞྱིག་བདྤེན་པ་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་
 བཤད་དགོས་གལ། 
ལན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠༌༌༌༢༡ ནང་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་སོབ་ཡོན་ཐོབ་མཁན་ཁོན་བསོམས་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༡༢༢ ཡོད་པའྱི་ནང་
 ནས་འབྲུག་ནས་ཡྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༥ ཡོད་པ་དག་ལ་སྱི་མཚུངས་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་སོབ་ཡོན་གནང་མུས་
 ཡྱིན། ལས་བསམོས་ཀྱི་ཟུར་མཆན་དུ་འབྲུག་ཏུ་སབོ་གྲྭ་མྤེད་ཅྤེས་བཀདོ་པ་བདོ་པའྱི་སབོ་གྲྭ་མྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཞྱིག་
 ཡྱིན་པས་སྔ་ཕྱི་འགལ་བ་མྤེད། 
འབྲུག་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་པ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་ལ་ཕྤེབས་ནས་སོབ་ཡོན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་སོབ་ཡོན་རག་
གྱི་ཡོད་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 

༣༽  ༣༌༣། ཟུར་བཅད་སན་པའྱི་ས་མྱིག་དྲུག་ལ་སོབ་ཡོན་འདྤེམས་སྒྲུག་ཐད། རྒྱ་གར་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་
སན་པའྱི་ས་མྱིག་ ༡ དང་ཧྱིམཱ་ཅལ་མངའ་སྤེ་ནས་སན་པའྱི་ས་མྱིག་ ༥ བཅས་སན་པའྱི་ས་མྱིག་ ༦ ཡོད་ཚུལ་
གསལ་བ་དང་། ད༽ ནང་གསྤེས། ༢། དམྱིགས་བསལ་ཟུར་བཅད་ས་མྱིག་ཐད། རྒྱ་གར་དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་
ཚགོས་བརྒྱུད་སན་པ་དང་བཟ་ོསྐྲུན་རྱིག་གནས་སོགས་དང་། ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་གཞུང་ནས་སན་པའྱི་ཟུར་བཅད་ས་
མྱིག་ལྔ་བཅས་ཡོད་ཚུལ་གོང་འོག་གཉྱིས་ནས་གསལ་བ་ལྟར། སྔ་ལོ་ནས་སན་པའྱི་ས་མྱིག་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་
འབས་གཙོ་བོ་མྱིན་པར་གསར་ཞུགས་ལ་སན་པའྱི་ས་མྱིག་སོར་སྤྲོད་བྤེད་བཞྱིན་པ་དྤེའྱི་ཐད་རྤེས་སོར་འགྱུར་
བཅོས་གཏང་ཚུལ་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆྤེ། ཤྤེས་ཡོན་ཚན་པའྱི་འགན་འཛིན་བཅས་ནས་གསུངས་པ་
ལྟར། འདྱི་ལོར་སན་པའྱི་ས་མྱིག་ཡྱིག་རྒྱུགས་ལམ་ནས་གཙ་ོའདནོ་གནང་རྒྱུ་དང་གསར་ཞུགས་རྣམས་ལ་ས་མྱིག་
ཟུར་བཅད་མྤེད་ཚུལ་གསུངས་པ་བཞྱིན་འདྱི་ལོར་ཡྱིག་རྒྱུགས་ལམ་ནས་གཙ་ོའདོན་གནང་ཡོད་མྤེད་ཁ་གསལ་
དགསོ་རྒྱུ། 

ལན། ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྤེ་གཞུང་གྱི་ཟུར་བཅད་སན་པའྱི་ས་མྱིག་དྤེ་དག་ (NEET)  ཚུད་རྒྱུགས་ནང་བརྒྱ་ཆ་རྩྤེ་ཕུད་
 སོན་པ་རྣམས་ལ་ཨང་རྱིམ་རྩྤེ་བཏོག་གྱིས་འབུལ་གྱི་ཡོད། དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ས་མྱིག་གཅྱིག་པ་ོདྤེ་
 རྣམ་ཀུན་ལྟར་བདོ་སབོ་དྤེའྱི་སོབ་ཕྲུག་གསར་པ་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་ནས་རྩྤེ་ཕུད་སོན་པ་གཅྱིག་ལ་འབུལ་གྱི་ཡོད་
 པ་བཞྱིན་འདྱི་ལ་ོཡང་དྤེ་ལྟར་ཕུལ་ཡོད། 

 ༤༽ ནང་གསྤེས། ༡༠། ༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་གྱི་སོབ་ཡོན། འབུམ་རམས་པའྱི་སོབ་སངོ་ཆྤེད་སབོ་མ་གཉྱིས་
ལ ་ལོ ་གསུམ ་རྱིང ་ལོ ་རྤེར ་སོབ ་ཡོན ་ཧྱིན ་སོར ་ ༧༥ ,༠༠༠  ལོ ་རྤེར ་སོབ ་མ ་ག ཉྱིས ་ལ ་སོབ ་ཡོ ན ། 
༧༥,༠༠༠+༧༥,༠༠༠=༡༥༠,༠༠༠ ལོ་གསུམ་ལ་སོབ་ཡོན་ ༥༤༠,༠༠༠ གནང་འདུག རྤེད་དྤེ་སོབ་ཡོན་ཞུས་
ནས་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གཅྱིག་ཀང་བྱུང་མྤེད་ཚུལ་བཤད་འདུག་པས་ཉམས་ཞྱིབ་པ་མ་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཆགས་
ཁ་གསལ་ཡངོ་བ་ཞུ་རྒྱུ། 
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ལན། ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༢༠ཤལོར་༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་གྱི་ལོར་སྲུང་བརྩྱི་ཞུས་སྐབས་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་ཀྱི་བཀའ་
དྱིན་རྤེས་དན་མཚོན་སད་བརོད་གཞྱི་བཞྱིའྱི་ཐོག་འབུམ་རམས་པའྱི་སོབ་སོང་ཆྤེད་སོབ་མ་གཉྱིས་ལ་༸རྒྱལ་བའྱི་
བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་གྱི་སོབ་ཡོན་གནང་རྒྱུའྱི་གསལ་བསགས་རྒྱ་གང་ཆྤེ་སྤེལ་ཡང་། འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་
གཅྱིག་ཀང་མ་བྱུང་སྟབས་སོབ་ཡོན་ཞུ་མཁན་མ་བྱུང་། སྱིར་བཏང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སོབ་ཚན་གཞན་
ཐགོ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་སོབ་མ་ཤ༢༣ཤལ་སོབ་ཡནོ་འབུལ་གཞྱིན་ཡདོ། 

ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགན་དྤེ་ཁབ་བསགས་གཏང་རྒྱུ་རྤེད། ཁབ་བསགས་ཤུགས་ཆྤེན་པ་ོཞྤེ་དག་བཏང་བ་རྤེད། 
ཁབ་བསགས་བཏང་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་ལན་མ་འབརོ་བ་ཡྱིན་ན། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གསལ་བཤད་མ་གནང་བ་ཡྱིན་
ཞྤེས་སུ་ལ་སྐད་ཆ་འདྱི་དགསོ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

༣། ཤྤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་། ༡༽ ས་བཅད་བཞྱི་པའྱི་ཐད། 

༡༽  ནང་གསྤེས། ༡། ལྡྱི་ལྱི་ཤྤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་དང་ལྡྱི་ལྱི་ཤོག་ཚོང་པ། (Jyoti Prasad inder san jain) ལ་ཤོག་
བུ་མཁོ་ཆས་མངགས་ཉོ་སྔ་འདོན་སོར་ ༥༥༠,༠༠༠ ལག་ཏུ་ཤོར་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་ཁྱིམས་ཁང་དུ་
གཏུགས་བཤྤེར་བས་ཡདོ་ཚུལ་གསལ་ནའང་། ལ་ོང་ོ ༢༤ དུས་ཡུན་རྱིང་དུ་ལས་དནོ་འཐུས་ཤོར་གྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་
མངནོ་པས་གང་མགོགས་མཇུག་སྣོན་དགོས་རྒྱུ་དང་ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་ཁ་གསལ་ཡངོ་བ་ཞུ་རྒྱུ། 

ལན། སྔ་འདོན་ཤོར་ཡུལ་ (Joti Prasad Inder San Jain) ཡྱིན་ཀང་ཁྱིམས་གཏུག་བ་ཡུལ་ཁོ་པའྱི་བཟའ་ཟླ་ 
 (Geeta  Jain) རྤེད་འདུགཤཕྱི་ལོཤ༢༠༡༨ཤཟླ་ཤ༠༧ཤཚསེ་ཤ༡༨ཤཉྱིན་ཤྤེས་པར་ཁྱིམས་རྩདོ་པས་ཁྱིམས་གཏུགས་ཀྱི་
 རྒྱལ་ཁ་ང་ཚོའྱི་ཕོགས་ལ་ཡོད་ཀང་སྔ་འདོན་ཤོར་བའྱི་དངུལ་འབོར་དྤེ་དག་ (Geeta Jain)ཤཡྱི་ཁར་དབང་ནས་
 ཁ་གསབ་བ་དགོས་སོབ་སྟོན་གནང་འདུགཤའནོ་ཀང་ཤ(Geeta Jain) ཤཡྱིས་ཁངོ་མོར་རྒྱུ་ནརོ་ཁར་དབང་སོགས་
 གང་ཡང་ མྤེད་སྐོར་སལ་རལ་བཙོང་སྟྤེ་ད་བར་རྩྱིས་གཙང་བཟ་ོམྱི་འདུགཤསྱིར་བཏང་ཁྱིམས་གཏུག་གྱི་ལས་དོན་
 འདྱི་རྱིགས་ཤྤེས་དཔར་འགན་འཛིན་གོང་མ་ནས་ཐད་ཀར་འགན་ལྤེན་རྐང་བཞྤེས་གནང་བ་ལས་ད་ཡོད་ཤྤེས་
 དཔར་ལས་བྤེད་གཞན་སུ་ལ་ཡང་རྒྱུས་མངའ་གང་ཡང་མྱི་འདུགཤའགན་འཛིན་གོང་མ་ཁོང་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༢༡ཤལོར་
 ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཤ༡༩ཤཡྱི་ནད་ཡམས་ཕགོ་སྟྤེ་གླ་ོབུར་ཐགོ་རྒྱག་ཞྱིག་ལ་འདས་གྲོངས་ཕྱིན་འདུགཤམདརོ་
 ན་གངོ་གསལ་སྔ་འདནོ་ཤོར་བ་དྤེ་ཕྱིར་སགོ་ཡོང་རྤེ་བལ་བ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག 
ཤྤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གང་འད་རྤེད་འདུག་ཞུས་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༧ ལོར་ (Jyoti Prasad Inder San 

Jain) ཟྤེར་བ་དྤེ་ཤོག་བུ་ཚོང་མཁན་གྱི་ཚོང་ཁང་ཞྱིག་རྤེད་འདུག དྤེར་ཤྤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ནས་སོར་ ༥༥༠,༠༠༠ ཤོར་
འདུག ད་བར་ལ་ོ ༢༤ ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད། ལ་ོ ༢༤ རྤེས་སུ་དྤེར་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལན་འདྤེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱིམས་རྩདོ་པས་ཁྱིམས་གཏུག་པའྱི་སྐབས་སུ། ཧ་ལམ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱིམས་རྩདོ་
པ་དྤེ་ཐོབ་འགྲོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཐོབ་གྲབས་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ ( Jyoti Prasad Inder San Jain) ཟྤེར་བའྱི་ཤོག་བུ་
ཚོང་མཁན་མྱི་དྤེས་ཚོང་ཁང་གྱི་མྱིང་དྤེ་བཟའ་ཟླ་ (Geeta Jain) གྱི་མྱིང་ཐོག་བྱིས་འདུགཤཁྱིམས་རྩོད་སྐབས་སུ་ཚོང་ཁང་
འདྱི་སུའྱི་མྱིང་ཐོག་ཡོད་ན། དྤེར་རྩོད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། ཤོག་བུ་ཁ་ོརང་ནས་ཉོས་ཡྱིན། ཁ་ོརང་ལ་རྩོད་པ་རྒྱག་གྱི་
ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུས་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འད་སོང་ཙང་ (Geeta Jain) གྱིས་མ་ོརང་ལ་ཁ་རྤེ་དབང་ཐང་གང་
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ཡང་མྤེད་ཟྤེར་ནས། སལ་རལ་བཙོང་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་སྤྲད་ཡོད་མ་རྤེད། སྱིར་བཏང་ཁྱིམས་གཏུག་གྱི་ལས་དོན་ཆ་ཚང་གྱི་
འགན་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་གྱིས་བཞྤེས་གནང་འདུགཤལས་བྤེད་གཞན་ཚོས་མཁྤེན་གྱི་མྱི་འདུག ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༡ ལོར་ནད་ཡམས་ཀྱི་རྤེན་པས་འགན་འཛནི་དྤེ་གླ་ོབུར་དུ་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པ་རྤེད། ཤྤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་གྱི་ལས་
བྤེད་སུས་ཀང་དྤེའྱི་སྐརོ་ལ་མཁྤེན་གྱི་མྤེད་པར་སངོ་རག་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་མྤེད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག་ཅྤེས་གྲོས་ཚགོས་
ལ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
 
༤༽ མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ། 

༡།  ༦༽ ཉམ་ཐག་སོབ་འཇུག་ཐད། རྤེའུ་མྱིག་ནང་གསྤེས། ༡༽ གཞུང་ཞབས་ལས་བྤེད་དང་ཉམ་ཐག་སོབ་ཡནོ་རྱིན་
མྤེད་བུ་ཕྲུག་སོབ་བཞྤེས་པར་སབོ་མ་གྲངས་ ༣༥ ཡོད་ཚུལ་གསལ་བ་ལྟར། ཤྤེས་རྱིག་ལས་བསམོས་ལས་སྱི་ཞུ་
ལས་བྤེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་དུས་སོན་པར་གྲངས་ ༢༤ ལས། ད་ལྟའྱི་ཆར་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭར་སྱི་ཞུ་ལས་
བྤེད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་གྲངས་ ༡༢ ཡོད་འདུག སྱི་ཞུ་ལས་བྤེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག་སྐབས་སུ་ཉྱིན་སོབ་སོབ་མ་རྣམས་ལ་
སོབ་ཡོན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སྱིག་དོན་སོབ་དོད་ཟླ་རྤེར་ཧྱིན་སོར་ ༤༠༠ རྤེ་གནང་བཞྱིན་འདུག སྱི་ཞུ་
ལས་བྤེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་གཏན་སོབ་སོབ་འཇུག་སྐབས་སུ་སོབ་ཡོན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སྤྲོད་བཞྱིན་ཡོད་མྤེད་
ཇྱི་ཆགས། 

ལན། སྱིག་དནོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་བའྱི་ཕྲུ་གུ་སབོ་ལ་ོསོན་མཚམས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱན་བསྐྱུར་
 གྱི་ལམ་ནས་བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་ལ་སོབ་འཇུག་གནང་རྤེས་བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་ནས་ཐུགས་འགན་གཙང་བཞྤེས་ཐོག་
 མཐ་ོསོབ་ཀྱི་སོབ་ཡོན་ཡང་སྱི་མཚུངས་བརྒྱ་ཆའྱི་ཚད་གཞྱི་ལོན་ཚ་ེསོབ་ཡོན་གནང་མུས་ཡྱིན་པ་ལས། ཉྱིན་སོབ་
 ལྟ་བུར་ཤྤེས་རྱིག་ནས་གཏན་སབོ་སབོ་འཇུག་སྐབས་སབོ་དདོ་གནང་གྱི་མྤེད། 
ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྒྱན་བརྒྱབ་ནས་ཕྤེད་ཀ་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་དང་ཕྤེད་ཀ་དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་རྤེད། 
སྱི་མཚུངས་བརྒྱ་ཆའྱི་ཚད་གཞྱི་དྤེ་སྤྲད་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ། དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཡྱིན་ན་དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ་གྱིས་
འགན་བཞྤེས་གནང་གྱི་འདུག དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་ལ་ཡྱིན་ན་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་གྱིས་འགན་བཞྤེས་གནང་གྱི་
འདུག དྤེ་འད་སོང་ཙང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འདྱིའྱི་ཐགོ་སབོ་ཡནོ་གནང་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་
ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

 

༢།  འཕྲོད་བསྟྤེན་ཞབས་ཞུ་ཇྱི་ཞུས་ཞྤེས་པའྱི་འགོ་བརོད་འགོ་ནས་ལས་བསོམས་ཐ་པ་ཆད་ནས་ད་བྱིས་པས་བསར་དུ་དག་
བཅསོ་དགོས་རྒྱུ། 

ལན། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་ནས་ཕུལ་བའྱི་ལས་བསོམས་ནང་ཐ་ཆད་མྤེད་པས། ལས་བསོམས་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་ ༢༥ ཡྱི་ངོ་
 བཤུས་འདྱིར་ཆབས་འབུལ་ཞུས་ཡོད། ཟུར་འཛར་ ༡༽ 

ལས་བསོམས་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་ ༢༥ དྤེ་ལས་བསོམས་བཟ་ོབའྱི་སྐབས་སུ་འཚེམས་ལུས་གྱུར་བ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག རྤེས་སུ་
རྒྱུན་ལས་ལ་ཕུལ་ཡོད་འདུག  
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༣།  བོད་ཁྱིམ་ལས་རྱིགས་སོབ་གཉྤེར་ཁང་ཞྤེས་པའྱི་ཐད། ༢༠༠༠༩༣༦༠༡༡༢༥༡༦༦༠༢༨༨༡ ང་ོསྤྲོད་ཅྤེས་གསལ་བའྱི་ཨང་
གྲངས་འདྱིས་གང་ཞྱིག་ང་ོསྤྲདོ་ཡྱིན་མྱིན་ཁ་གསལ་མྱི་འདུག་པས་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ་ཞུ་རྒྱུ། 

ལན། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་ནས་ཤོག་ཐོག་ཕུལ་བའྱི་ལས་བསོམས་ནང་གོང་གསལ་ཨང་ཀྱི་དྤེ་རྣམས་མྱི་འདུག མཁྤེན་
 རོགས་ཆྤེད་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་ ༢༦ འདྱིར་ཆབས་འབུལ་ཞུས་ཡོད། ཟུར་འཛར་ ༢༽ཤརྤེས་སུ་ལས་
 བསོམས་ཀྱི་མཉྤེན་བཤུས་ཕུལ་སྐབས་ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་མཐྤེབ་གཞོང་ནས་ཨང་ཀྱི་ཐྤེབས་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག གོང་
 གསལ་ཨང་ཀྱི་དྤེས་དནོ་དག་གང་ཡང་མཚནོ་གྱི་མྤེད། 
ཨང་ ༢༠༠༠༩༣༦༠༡༡༢༥༡༦༦༠༢༨༨༡ དྤེ་ཐྤེབས་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཨང་ཀྱི་དྤེ་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་
དུ་འཁདོ་ཡདོ་མ་རྤེད། ཀ་ཾཔཱུ་ཊར་ནང་དུ་ལས་བསམོས་བཟ་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ཨང་ཀྱི་དྤེ་ཐྤེབས་ཕྱིན་པ་མ་གཏགོས། དྤེ་ལ་ག་ོརྒྱུ་
གང་ཡང་མྤེད། སྱིར་བཏང་མྱི་ཞྱིག་ལ་ལས་ཀ་མང་པ་ོབསྐུལ་བ་ཡྱིན་ན་མྱི་དྤེ་དཀའ་ལས་ཁག་གྱི་རྤེད། དཀའ་ལས་ཁག་དུས་
རླུང་བསྟན། རླུང་སྟནོ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་ནས་གང་བྱུང་མང་བྱུང་ཤོར་གྱི་ཡདོ་པ་བཞྱིན། ཀ་ཾཔཱུ་ཊར་ནང་དུ་ལས་བསམོས་ཤོག་
གྲངས་ ༨༠ ལྷག་ཡོད་དུས། དྤེ་ནས་ཚ་པ་ོཆགས། ཁངོ་ཁ་ོལངས་ནས་འཕག་འཚག་བརྒྱབ་པ་ཞྱིག་ལ་གཞྱི་བཞག་ན་འགྲྱིག་
གྱི་རྤེད་བསམས་པ་དན་གྱི་འདུག  
 
༤།  མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་སྔོན་འགྲོའ་ིསོབ་གྲྭ་ནས་དབུ་

འཛུགས་གནང་སྟྤེ་ཞྤེས་གསལ་བ་དང་། མ་སུ་རྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ལས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་
བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྤེ་ཚགོས་པ་འདྱི་བཞྱིན་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཁྱིམས་མཐུན་དྤེབ་སྤེལ་ཞུས་ཐབོ་བྱུང་སྟྤེ་ཚགོས་པ་འདྱི་
ཉྱིད་དངོས་སུ་དབུ་བརྤེས་པ་གསལ་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་
ཐྤེངས་དང་པ་ོསྐོང་ཚོགས་གནང་ཞྤེས་གསལ་བ་དང་། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་ལས་བསོམས་གླྤེང་བརོད་ལས། ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༦༢ ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༡༥ ཉྱིན་ཁྱིམ་ཚང་གསུམ་ནང་བོད་ཕྲུག་དྭ་ཕྲུག་ཉམ་ཐག་གྲངས་ ༧༥ ཡོད་པའྱི་བོད་ཕྲུག་
ཁྱིམ་སྤེའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་དངསོ་སུ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད་ཚུལ་གསལ་བ་དང་། མ་སུ་རྱི་སོབ་གྲཱའྱི་ལ་ོརྒྱུས་
ལས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ ཉྱིན་ཁྱིམ་ཚང་གསུམ་གྱི་ས་ཁང་གསར་གཟྱིགས་ཐོག་ཁྱིམ་ཚང་དང་པོའ་ི
ཕ་མར་གདན་གཉྤེར་ཚང་ཐུབ་བསྟན་དོན་གྲུབ་དང་བཀྲ་ཤྱིས་གཡང་འཛོམས། ཁྱིམ་ཚང་གཉྱིས་པའྱི་ཕ་ཚབ་བ་ོ
བཟང་ཕུན་ཚོགས་དང་ངག་དབང་འབྱུང་གནས། ཁྱིམ་ཚང་གསུམ་པའྱི་ཕ་མར་བསོད་ནམས་རབ་བརན་དང་ཚ་ེ
རྱིང་འཛམོས་པ་བཅས་བསྐ་ོགཞག་གྱིས་བོད་རྱིགས་དྭ་ཕྲུག་ཉམ་ཐག་ ༦༨ ལ་གཟྱིགས་སངོ་གནང་འག་ོབཙུགས་
ཚུལ་གསལ་བ་བཅས་ལ་གཞྱིགས་ན་ཕྱི་ལོ་དང་ཟླ་ཚེས་མྱི་མཐུན་པ་དང་ཉམ་ཐག་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་བཅས་མྱི་
མཐུན་པ་ལྟར་སྣང་བས་གང་ཞྱིག་དངོས་ཡོད་ཡྱིན་པར་ངྤེས་གཏན་གྱི་ཕྱི་ལོ་དང་ཟླ་ཚེས། དྭ་ཕྲུག་བཅས་ཀྱི་
གྲངས་གནས་ཁ་གསལ་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། 

ལན། མ་སུ་རྱི་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྤེའྱི་ཚོགས་པ་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༢ ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༡༥ ཉྱིན་ཁྱིམ་ཚང་གསུམ་གསར་
གཟྱིགས་ཀྱིས་ཁྱིམ་ཚང་རྤེར་ཕྲུ་གུ་གྲངས་ ༢༥ རྤེ་བས་བསོམས་གྲངས་ ༧༥ ཡོད་ཅྤེས་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་
བཞྱི་བཅུའྱི་དུས་དྤེབ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་དུས་དྤེབ་བཅས་ཚང་མའྱི་ནང་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་འཁོད་འདུག་པ་དང་ལས་
བསོམས་ཀྱི་གླྤེང་བརོད་དུའང་བཀོད་འདུག དྤེ་རྤེས་ཚོགས་པ་དྤེབ་སྤེལ་ཞུ་དགོས་སོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་རྣམས་
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གནང་སྟྤེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་དྤེབ་སྤེལ་བཀའ་འཁོལ་ཐོན་པ་དང་དྤེའྱི་རྤེས་ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐྤེངས་དང་པ་ོཚོགས་ཏྤེ་ཁྱིམས་མཐུན་དབུ་བརྤེས་པའྱི་མཛད་ས་ོབསངས། དུས་དྤེ་ནས་
བཟུང་ལ་ོབསྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༢༣ ཉྱིན་མ་སུ་རྱི་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྤེ་དབུ་བརྤེས་པའྱི་དུས་ཆྤེན་སྲུང་བརྩྱི་ཞུས་དང་
ཞུ་མུས་ཡྱིན་འདུག 

ཐོག་མ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་བོད་ཁྱིམ་གསར་འཛུགས་ཀྱིས་ཁྱིམ་ཚང་གསུམ་རྤེར་ཕྲུ་གུ་གྲངས་ ༢༥། 
ཁོན་བསོམས་ཕྲུ་གུ་གྲངས་ ༧༥ ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དགོངས་དོན་སྱིག་འཛུགས་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་
ནའང་། དྤེ་དྤེབ་སྤེལ་ངྤེས་པར་དུ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་དྤེབ་སྤེལ་
གནང་འདུག དྤེབ་སྤེལ་བས་ནས་དྤེ་མ་ཐག་ཏུ་ཕྱི་ཚསེ་ ༢༣ ཉྱིན་འགའ་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་བསྐོང་ཚགོས་གནང་འདུག དུས་
དྤེ་ནས་བཟུང་སྟྤེ་ད་བར་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༣ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༢༣ ལ་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་དབུ་བརྤེས་པའྱི་ཉྱིན་ཞྱིག་ལ་བརྩྱིས་ཀྱི་ཡོད་
ཅྤེས་གསུངས་འདུག  
 

༥།  ཐ༽ འཕྲདོ་བསྟྤེན་སྐརོ་ཐད། ནང་གསྤེས། ༢། སོབ་གྲྭའྱི་སན་ཁང་ནས་སན་བཅོས་ཞུས་པའྱི་ནང་དུ། སན་ཁང་ནས་
སན་བཅོས་ཆུང་རྱིགས་ཞུས་པ་ལས་བྤེད་གྲངས་ ༣༥༦༧ དང་རྒན་གསོ་ ༣༠༣༣ ལས་བྤེད་བགྲྤེས་ཡོལ་ 
༢༠༣༣ སོབ་ཕྲུག་ ༡༠༤༦ བཅས་ལ་སན་བསྟྤེན་ཞུས་ཡོད་ཚུལ་གསལ་འདུག་ཀང་། ལས་བྤེད་གྲངས་འབོར་
ལས། ལས་བྤེད་གྲངས་ ༣༡༠ ལས་མྱི་གསལ་བ་དང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་བསམོས་ལས་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་ལས་ལས་
བྤེད་གྲངས་ ༢༠༠ ལས་གསལ་མྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་དུ་ལྡྤེ་ལྡུན་སན་ཁང་དུ་སན་བཅོས་ཞུས་པ་ལས་བྤེད་གྲངས་ 
༥༠ ཡོད་ཚུལ་གསལ་འདུག་པས་ལས་བྤེད་གྲངས་འབརོ་དངསོ་ཡདོ་གང་ཡྱིན་མྱིན་ཁ་གསལ་དགོས་རྒྱུ། 

ལན། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སན་ཁང་ནས་སན་བཅོས་ཆུང་རྱིགས་ཞུས་པའྱི་གྲངས་ཀ་དྤེ་བཞྱིན་ལ་ོགཅྱིག་ནང་སན་ཁང་དུ་
 ཉྱིན་རྤེར་བསྟྤེན་གཏུགས་གནང་བའྱི་གྲངས་ཀ་ཡྱིན་སྟབས། ལས་བྤེད་གཅྱིག་གྱིས་ཐྤེངས་ཇྱི་ཙམ་བསྟྤེན་གཏུགས་
 གནང་བའྱི་གྲངས་ཀ་བསོམས་འདུག མདརོ་དོན་ལས་བྤེད་ནད་པ་ཁག་གཅྱིག་ལ་གྲངས་ཀ་ཐྤེངས་མང་ཐྤེབས་ཡོད་
 པ་དང་། ལས་བྤེད་གང་ཙམ་ཞྱིག་སན་ཁང་ལ་བསོད་མོང་མྤེད་པའང་ཡོད་པས། སན་ཁང་དུ་བསྟྤེན་གཏུགས་གནང་
 བའྱི་ཉྱིན་རྤེའྱི་གྲངས་ཀ་ཕགོས་བསམོས་ཡྱིན་པ་ལས་ལས་བྤེད་དངསོ་ཡོད་ཀྱི་གྲངས་ཀ་མྱིན། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་
 ལས་བསོམས་ནང་ལས་བྤེད་གྲངས་ ༣༡༠ གསལ་བ་དགྤེ་རྒན་དང་། ཡྱིག་ཚང་ལས་བྤེད། ཁྱིམ་ཚང་ཕ་ཚབ་མ་
 ཚབ་ཚང་མ་ཚུད་ཡོད། ཤྤེས་རྱིག་ལས་བསམོས་ནང་འཁདོ་པའྱི་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ལས་བྤེད་གྲངས་ ༢༠༠ ནྱི་མ་
 སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ་གསུམ་གྱི་སོབ་སྱིའྱི་ཁབ་ཁངོས་ཀྱི་དགྤེ་ལས་རྣམས་ཀྱི་གྲངས་ཐ་ོཁ་ོན་ཡྱིན།   

མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སན་ཁང་ནང་ལ་སན་བཅོས་ཆུང་རྱིགས། ལས་བྤེད་ནང་དུ་སྐུ་གཟུགས་ཐང་པ་ོམྤེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། 
མཚམས་རྤེར་ལས་བྤེད་གཅྱིག་བདུན་ཕྲག་ ༡ ནང་ཐྤེངས་ ༣ རྤེ་དང་། ཡང་ལས་བྤེད་ཐང་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཐྤེངས་གཅྱིག་རང་
བསོད་མྱི་དགོས་པ་ཡོང་སྱིད་པ་རྤེད། བས་ཙང་ལས་བྤེད་གྲངས་ ༣༥༦༧ དྤེ་སན་ཁང་གྱིས་ཉྱིན་རྤེར་བསྟྤེན་གཏུགས་བྤེད་
མཁན་གྱི་ཐ་ོབརྒྱབ་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་དུ་ལས་
བྤེད་གྲངས་ ༢༠༠ དང་། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་ནང་དུ་ལས་བྤེད་གྲངས་ ༣༡༠ ཐྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་ཁད་པར་དྤེ་ག་པར་
ཐུག་འདུག་ཅྤེ་ན། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་དང་། མ་མ། མ་བན། ཁྱིམ་ཚང་པཱ་ལགས། ཨ་མ་ལགས་
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བཅས་ཆ་ཚང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཡོད་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་དུ་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་
གྱི་སོབ་གྲྭ་གསུམ་གྱི་དགྤེ་རྒན་དང་། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་མ་གཏོགས་རྩྱིས་གནང་གྱི་མ་རྤེད། གང་རྤེད་ཅྤེ་ན། གཞན་པ་
དྤེ་ཚརོ་ང་ཚའོྱི་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འད་སོང་ཙང་ཁད་པར་ཤོར་བ་དྤེ་འདྱིར་ཐུག་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
  

༥༽ ས་ཾབ་ོཊ་བོད་སབོ་ཚོགས་པ་ཁབ་ཁངོས་དང་བཅས་པ། 

༡།  ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གླྱིང་གྱི་དགྤེ་ལས་དང་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གྲངས་འབོར་ཐད། ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གླྱིང་
གྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསོམས་ནང་ལས་བྤེད་ཀྱི་གྲངས་ ༡༥ དང་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༣༡ བྱིས་འདུག འབྤེལ་ཡོད་ནས་
ག་ོཐོས་ལྟར་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༩ ལས་མྤེད་ཚུལ་གཉྱིས་ལ་ཁད་པར་ཆྤེན་པོ་འདུག་པས་དྤེ་
དནོ་གསལ་བཤད་ཡངོ་བར་ཞུ་རྒྱུ། 

ལན། ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གླྱིང་གྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་ནང་ལས་བྤེད་ཀྱི་གྲངས་ ༡༥ དང་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ 
༣༡ གསལ་བ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡ ནས་ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་ལས་བསམོས་ཡྱིན། དྤེ་རྤེས་ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༢༡ ལོར་རྩ་དགོངས་ཞུས་པ་དང་། སོར་བརྡར་སོབ་མཐར་ཕྱིན་པ། ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གཉྤེར་ཁང་དུ་
ཕྤེབས་བཅས་ཁོན་བསོམས་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་བཅུ་བདུན་བྱུང་སྟྤེ་སོབ་ཕྲུག་ ༡༤ ལས་ལྷག་མྤེད། འདྱི་ལོ་སྟྤེ་ 
༢༠༢༢ ལོར་སར་ཡང་སོབ་ཕྲུག་གསུམ་རྩ་དགོངས་ཞུས་ཏྤེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་སོབ་ཕྲུག་ ༡༡ དང་དགྤེ་ལས་གྲངས་ ༡༣ 
ཡོད་འདུག 

 

༦། དྷ་ས་བདོ་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྤེ་ཁབ་ཁངོས་དང་བཅས་པ། 

ཀ༽   དྷ་སྟྤེང་བོད་ཁྱིམ། 

༡།   ཤོག་ངོས་ ༤ པར། ཁ༽ འདྱི་ལོར་སོབ་ཕྲུག་གསར་དུ་འཛུལ་བའྱི་གྲངས་འབོར་ཞྤེས་པའྱི་ཐད། བསོམས་སོབ་
 ཕྲུག་གྲངས་ ༢༤ ཡོད་པ་ལས་སོབ་ཡནོ་ཆ་ཚང་འབུལ་མཁན་གྱི་གྲངས་འབརོ་ ༡༢ སམ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཡྱིས་སབོ་
 ཡོན་ཕུལ་དགོས་ཁྤེལ་འདུག་ན། སྔར་དང་བསྡུར་ན་ད་ལྟའྱི་ཆར་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་གསར་དུ་འཛུལ་ཞུགས་
 བྤེད་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་བའྱི་དུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གསར་དུ་འཛུལ་ཞུགས་བྤེད་
 མཁན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཉུང་ངུ་དྤེ་ཙམ་ལས་མྤེད་པ་ལའང་སོབ་ཡནོ་སྤྲདོ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན། 

ལན། ནད་ཡམས་ཀྱི་རྤེན་པས་ལ་ོའདྱིར་སོབ་ཕྲུག་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་ངུ་ལས་མྤེད་པ་དངསོ་བདྤེན་
 ཡྱིན། དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ་ནྱི་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་མཉམ་འབྤེལ་ཅན་གྱི་རང་སོང་སྤེ་ཚན་ཞྱིག་ཡྱིན་
 སྟབས། དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ་ཁབ་ཁོངས་སོབ་ཁག་ནང་ཟས་གོས་གནས་མལ་དོད་རང་ངསོ་ནས་སྒྲུབ་ཏྤེ་སོབ་འཇུག་ཞུ་
 མཁན་ཕུད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་སོབ་སྤེ་རང་ནས་ཐབས་འཚོལ་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན་པས་
 ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་དགོས་མྤེད་ལ་ཞུ་དགོས་ཀང་མ་མཐངོ་། 

 ངས་ག་རྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཞྤེ་ན། ཕ་མའྱི་དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་ཞྤེ་དག་ཡག་པ་ོཆགས་པ་དྤེ་ཚོས། ཕ་མ་རང་གྱི་ངོས་ནས་
ས་ོསོའ་ིཕྲུ་གུའྱི་སོབ་ཡོན་རང་ཉྱིད་ནས་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་ཀྱིས་དགའ་བསུ་ཞུ་གྱི་རྤེད་མ་གཏགོས། བོད་
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ཁྱིམ་གཉྱིས་ལ་རོགས་དངུལ་ཞྤེ་དག་ཡོད་མ་རྤེད། ཁ་ོརང་ཚ་ོཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཚན་བྤེད་སོད་བཏང་ནས། ཕྱི་རྒྱལ་
རོགས་ཚོགས་ཁག་ལ་ཕག་བརངས་ཏྤེ་ཞལ་འདྤེབས་ཞུས་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་འད་སོང་ཙང་ཕ་མ་རང་ཉྱིད་ལ་དཔལ་འབོར་གྱི་
དཀའ་ངལ་མྤེད་ན་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་འགྲོ་སོང་གཏོང་དགོས་རྤེད། ད་དུང་བོད་ཁྱིམ་གྱིས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་གཏང་རྒྱུ་ཡྱིན་
ཟྤེར་ན་དྤེ་ཏག་ཏག་སདོ་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད་སྙམ། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག བར་མཚམས་འཇོག་རོགས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༡༡:༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་
ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༢ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་ཐ་ོའགོད་གཞྱིར་བཟུང་ཕྤེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༢ པ། ལས་
རྱིམ་གཞན་གྱི་ཆྤེད་དུས་ཚོད་ཟུར་བཅད། ལས་རྱིམ་གཞན་གྱི་ཆྤེད་དུས་ཚོད་ཟུར་བཅད་དྤེ། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བའྱི་འསོ་མྱི་
འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་འཆར་འབུལ་ཡྱིག་ཆུང་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་འབརོ་ཡདོ་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་རྱིམ་འགྲ་ོརྒྱུ་ཡྱིན།  
དང་པ་ོཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བའྱི་འསོ་མྱི་འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཡྱིག་ཆུང་དྤེ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
༄༅། །བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་རྤེ་གསུམ་པའྱི་ (༡) པོའ་ིདགོངས་དོན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་
གྱི་མཚན་ཐོག་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢ འཁོད་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བའྱི་འོས་མྱི་འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ཚོགས་མྱིར་གཤམ་གསལ་མྱིང་རགས་ཅན་གསུམ་ལ་བསྐོ་གཞག་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་བྤེད་སོ་ལམ་སྟོན་གྱི་ངོ་བཤུས་
བཅས་གནང་དོན་བཞྱིན་དངོས་དང་། ད་ཐོག་བཅས་སུ་ག་ོབསྡུར་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བའྱི་འོས་མྱིའྱི་ཆྤེད་ཐབས་ཤྤེས་ཡོད་
རྒུ་ཞུས་ཀང་། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་རྤེ་གསུམ་པའྱི་ ༡ པ་ོདང་ ༢ པ་གཉྱིས་སུ་གསལ་བའྱི་འསོ་ཆོས་ཡོངས་སུ་ཚང་བའྱི་
འསོ་མྱིའྱི་མཚན་གཞུང་ཞྱིག་འབུལ་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ཤྤེས་ཐུབ་མ་སོང་བའྱི་སྙན་ཐརོ། ཆྤེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བའྱི་འསོ་
མྱི་འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཐུངོ་ནས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༢༤ ལ། 
ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་གཤམ་གསལ། 
༡ ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་ཟུར་པ་བ་ོབཟང་དར་རྒྱས་ལགས། 
༢ བཀའ་ཟུར་རྱིན་ཆྤེན་མཁའ་འགྲ་ོལགས། 
༣ བཀའ་ཟུར་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་ཐགོ་མར་ཚགོས་ཆུང་བསྐ་ོགཞག་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་རྤེ་གསུམ་ནང་གསྤེས་ ༡ 
པ་ོདང་། ལྷག་པར་དུ་ ༢ པའྱི་ནང་གསྤེས་ག་པ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། འོས་ཆོས་ཚང་བའྱི་འོས་མྱི་ཞྱིག་རག་གྱི་
མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསལ་པ་ོབྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་རྤེས་འབྤེལ་གྱིས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་ལྷན་དུ་གོ་བསྡུར་བས་
ནས། སྔནོ་རྩྱིས་གྲསོ་ཚོགས་སྐབས་སུ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་སྣམོ་ཐུབ་པར་ཕན་ཚུན་ག་ོབསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་རྣམ་པ་
ཚ་ོལ་མཁྤེན་རགོས་སད་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༣ པ། ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན། བརོད་པ་དང་པོ་དང་། གཉྱིས་པར་ཕྤེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགྤེ་
བཤྤེས་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དོན་ལྟར། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བའྱི་འོས་འདྤེམས་
བ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་བཀའ་བོན་རྣམ་པའྱི་འོས་འདྤེམས་བ་རྒྱུ། དྤེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ལས་རྱིམ་གྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་གཅྱིག་
མྱིན་གཅྱིག་གསང་བའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོབས་ནས། ལས་རྱིམ་གཞན་གྱི་ཆྤེད་དུས་ཚདོ་ཟུར་བཅད་ཅྤེས་བྱིས་གནང་འདུག འདྱི་ག་
རྤེ་བས་ནས་འབྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་རྱིམ་ཞོགས་པ་ནས་བསྱིགས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་དྤེ་ག་རང་འགྲ་ོཡྱི་
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ཡོད་རྤེད། དྤེ་མྤེད་པ་བས་ནས་ལས་རྱིམ་བར་ཐག་ཞྱིག་ལ་བསྱིགས་ནས། དྤེ་གསང་བའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོཞྱིག་བས་འདུག འདྱིའྱི་
གནད་དནོ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གཉྱིས་པ་དྤེ། འདྱིར་མ་ཞུས་ན་ཞུ་ས་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བའྱི་འོས་ཆོས་སྐོར་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པས་
བཀའ་བསྡུར་བས་ནས། བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་འཁྤེར་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུངས་པ་རྤེད། འདྱི་འཁྤེར་ཆགོ་གྱི་ཡོད་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་
ནའང་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་། ཆྤེས་མཐ་ོཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་བརྒྱུད་ནས་འཛིན་སོང་ནས་ཡོང་ཆོག་གྱི་ཡོད་རྤེད། 
དྤེ་བཞྱིན་རྒྱུན་ལས་ནས་འཁྤེར་ཆོག་གྱི་ཡོད་དུས། ཕ་གྱི་ནས་བསམ་འཆར་བསྡུ་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟ་བར་དུ་བསམ་བོ་བཏང་
བསད་པ་དྤེ་འད་ཡོད་སྱིད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངྤེས་པར་དུ་རྒྱུན་ལས་རང་གྱིས་འཁྤེར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་
མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་སྱིག་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ཀྱིས་གོ་བསྡུར་བས་ནས། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ཚགོས་འདུ་འགྲ་ོལུགས་དང་། ལས་དནོ་བྤེད་ཕགོས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ཆགས་བསད་ཡདོ། དྤེ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ལས་རྱིམ་ནང་དུ་ཚགི་བརདོ་བཟ་ོཕགོས་དྤེ། ལས་དནོ་གཞན་གྱི་ཆྤེད་དུ་དུས་ཚདོ་ཟུར་བཅད་ཟྤེར་བ་འདྱི། སྔནོ་མ་ནས་ལམ་
ལུགས་ཤྱིག་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་བྱིས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བའྱི་འོས་
མྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་མྱི་འགྲོ་རག་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་བྱུང་བ་
རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་ཁ་གསལ་པ་ོབས་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བའྱི་འོས་མྱི་འདྤེམས་སྒྲུག་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་
ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའང་ཏོག་ཙམ་སྟབས་མ་བདྤེ་བ་ཞྱིག་མཐོང་ནས་འདྱི་ལྟར་ཞུས་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་བཀའ་བོན་
འོས་འདྤེམས་བྤེད་ཕོགས་ཐད་སྔོན་མ་གཞྱིར་བཟུང་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་ "བཀའ་བོན་འོས་འདྤེམས་བྤེད་ཕོགས་" ཞྤེས་ཁ་
གསལ་པ་ོཡོང་གྱི་རྤེད། འདྱི་རྣམ་པ་ཚོར་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གཉྱིས་པ་དྤེར། ད་ལྟ་འཆར་འབུལ་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་མྱི་འགྲ་ོརག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཁ་གསལ་པ་ོའཁོད་པའྱི་ཡྱིག་ཆུང་
ཕུལ་བ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་འབྤེལ་དུ་གྲོས་ཚོགས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེར་རྒྱུན་ལས་མཉམ་དུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཡང་ན་གྲོས་
ཚགོས་སུ་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ནས་ཐག་གཅདོ་གནང་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཐགོ་ནས་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏགོས། དྤེ་
ལས་འཕྲོས་པའྱི་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཚོགས་གཙོས་གང་ཡང་ཐག་གཅོད་བས་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཛིན་སོང་
བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་སྣོམ་ཆོག་གྱི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོར་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་འདང་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད་མ་གཏོགས། སྱི་
འཐུས་བྤེ་བག་པས་སྣོམ་ཆོག་གྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་ཀང་སྣོམ་ཆོག་གྱི་
ཡོད་རྤེད། སྔ་མ་ནང་བཞྱིན་ས་ོདྤེ་ཡོད་ཡདོ་པ་རྤེད། དྤེ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ལས་རྱིམ་ ༣ པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕྤེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དནོ། བརདོ་པ་དང་པ་ོདང་། གཉྱིས་པ། གཞུང་འབྤེལ་ཕགོས་
ཀྱི་ཚད་རྱིམ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༠ པར་གཟྱིགས་རགོས་གནང་། 
ཁྱིམས་འཆར་འདནོ་མཁན། སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  
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ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༣༠ 
༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་ཕགོས་ཀྱི་ཚད་རྱིམ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅསོ་ཁྱིམས་འཆར། 

དང་པ།ོ བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ཉྤེར་དྲུག་པའྱི་འགོ་སྱིད་སངོ་དང༌། བཀའ་བནོ་རྣམ་པའྱི་ཟླ་རྤེའྱི་ཕགོས་དང༌། ཟུར་
ཕགོས་བཅས། 
མཚན་
གནས། 

རྩ་ཕགོས། ཡུལ་ཐང་
གུན་
གསབ། 

ཕགོས་
བསམོས། 

གནས་རྱིམ་
གོང་འགོ་གྱི་
བར་ཁད། 

ཕགོས་བསདོ་ཉྱིན་རྤེའྱི་ཟུར་
ཕགོས། 

ཟུར་
བརོད། 

རྒྱ་བལ་
འབྲུག་

གསུམ་ནང་
ཧྱིན་སོར། 

ཕྱི་རྒྱལ་
ནང་ཨ་
སོར། 

སྱིད་སངོ༌། ༤༠,༦༠༠.༠༠  ༤༠,༦༠༠.༠༠ ༡༥༠.༠༠ ༧༢༠.༠༠ ༤༠.༠༠  

བཀའ་བནོ་
རྣམ་པ། ༤༠,༣༠༠.༠༠  ༤༠,༣༠༠.༠༠ ༡༥༠.༠༠ ༧༡༠.༠༠ ༣༥.༠༠ 
 

གཉྱིས་པ། བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ལྔ་བཅུ་པའྱི་འོག་སྱི་འཐུས་ཀྱི་མཚན་མཐངོ་དདོ་དང༌། ཉྱིན་རྤེའྱི་ལས་དདོ། ཉྱིན་དདོ་
བཅས། 
མཚན་
གནས། 

མཚན་དདོ། ཉྱིན་རྤེའྱི་
ལས་དདོ། 

ཟླ་རྤེའྱི་མཚན་དདོ་
དང༌། ལས་དདོ་
བསམོས། 

གནས་རྱིམ་
གོང་འགོ་གྱི་
བར་ཁད། 

ཕགོས་བསདོ་ཉྱིན་རྤེའྱི་ཉྱིན་
དདོ། 

ཟུར་བརདོ། 

རྒྱ་བལ་
འབྲུག་གསུམ་
ནང་ཧྱིན་སོར། 

ཕྱི་རྒྱལ་ནང་
ཨ་སོར། 

སྱི་འཐུས་
ཚགོས་གཙ།ོ ༤,༠༠༠.༠༠ ༡,༢༢༥.༠༠ ༤༠,༧༥༠.༠༠ ༡༥༠.༠༠ ༧༢༠.༠༠ ༤༠.༠༠ 

བ ས ར ་
བཅོས ་སྱི ་
མོས ་ཀྱིས་
ག ཏན ་ལ ་
ཕབ། 

སྱི་འཐུས་
ཚགོས་
གཞོན། 

༤,༠༠༠.༠༠ ༡,༢༡༥.༠༠ ༤༠,༤༥༠.༠༠ ༡༥༠.༠༠ ༧༡༠.༠༠ ༤༠.༠༠ 

སྱི་འཐུས། ༤,༠༠༠.༠༠ ༡,༢༠༠.༠༠ ༤༠,༠༠༠.༠༠ ༡༥༠.༠༠ ༧༠༠.༠༠ ༣༥.༠༠ 
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གསུམ་པ། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་རྤེ་ལྔ་པ་དང་། དོན་ཚན་གོ་བརྒྱད་པ། དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཞྱི། དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་དགུ་
བཅས་ཀྱི་འོག་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས། དབུས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། 
རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པ། ལས་བྤེད་འདྤེམས་ལྷན་ཚགོས་གཙ་ོབཅས་ཀྱི་ཟླ་རྤེའྱི་ཕགོས་དང། ཟུར་ཕགོས་བཅས། 

མཚན་གནས། རྩ་ཕགོས། ཡུལ་
ཐང་གུན་
གསབ། 

ཕགོས་
བསམོས། 

གནས་
རྱིམ་གོང་
འགོ་གྱི་
བར་ཁད། 

ཕགོས་བསདོ་ཉྱིན་རྤེའྱི་ཉྱིན་
དདོ། 

ཟུར་
བརོད། 

རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་ནང་
ཧྱིན་སོར། 

ཕྱི་རྒྱལ་ནང་
ཨ་སོར། 

ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ། ༤༠,༩༠༠.༠༠  ༤༠,༩༠༠.༠༠  ༧༢༠.༳༳༳༳༳༳༠༠ ༤༠.༠༠ 

 

ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན། ༤༠,༣༠༠.༠༠  ༤༠,༣༠༠.༠༠ ༡༥༠.༠༠ ༧༡༠.༠༠ ༣༥.༠༠ 
དབུས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་
འཛནི་དང༌། འགན་
འཛནི་ལས་འཕར། 

 
༤༠,༡༥༠.༠༠  

 
༤༠,༡༥༠.༠༠ 

 

" 

 
༧༠༠.༠༠ 

 
༣༥.༠༠ 

ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐ་ོ
ལྷན་ཁང་གྱི་ཚགོས་གཙ།ོ ༤༠,༡༥༠.༠༠ 

 

༤༠,༡༥༠.༠༠ " ༧༠༠.༠༠ ༣༥.༠༠ 

རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པ། ༤༠,༡༥༠.༠༠ 
 

༤༠,༡༥༠.༠༠ " ༧༠༠.༠༠ ༣༥.༠༠ 
 
ལས་ཐནོ་ཕགོས་ཐབོ་ཀྱི་རྩ་ཕོགས་གོང་གསལ་ལས་གནས་ས་ོསོའ་ིརྩ་ཕོགས་ཐོབ་འབབ་གཞྱིར་བཟུང་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པའྱི་
ཐོབ་ཐང་སྱིག་གཞྱི་ནང་གསལ་ཞབས་ལ་ོརྩྱིས་བསྐོར་གྱིས་ཐོབ་རྒྱུ། ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱིར་ལས་
བཅར་སྐབས་ཉྱིན་གྲངས་ཇྱི་འགོར་ལ་འདྤེམས་ལྷན་ཚགོས་གཙོའྱི་རྩ་ཕགོས་ཉྱིན་གྲངས་ ༣༠ ལ་རྩྱིས་བསྐོར་གྱིས་ཉྱིན་རྤེར་
ཐབོ་ཆ་ཇྱི་བྤེད་ལས་དདོ་དུ་ཞུ་སྤྲོད་ཆགོ་རྒྱུ་དང་། ཟླ་རྤེར་མཚན་དདོ་སརོ་ ༡,༥༠༠.༠༠ འཐབོ་རྒྱུ། 
བཞྱི་པ། སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྤེད་རྣམ་པར་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་ནམ་འཕར་སྐབས་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ལའང་གཅྱིག་གྱུར་རང་

བཞྱིན་གྱིས་འཕར་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ཡང་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པའྱི་རྩ་ཕོགས་དང་། མཚན་དོད། ལས་དོད་བཅས་ལ་རྩྱིས་
སྐོར་གྱིས་ཐོབ་རྒྱུ། ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་འཕར་འབབ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པའྱི་མཚན་དོད་དང་། 
ལས་དདོ། ཉྱིན་དདོ། འགྲྱིམ་འགྲུལ་ཟུར་ཕགོས་བཅས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་དགོས། 

ལྔ་པ། སྱི་ཞུ་ལས་བྤེད་རྣམ་པར་ཕོགས་རྱིམ་བསར་བཅོས་སྐབས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་
ཕོགས་ཀང་དུས་ནས་དུས་སུ་སྱི་འཐུས་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་མུས་ཡྱིན་ན་གྲོས་ཚོགས་ནས་དང་། དྤེ་མྱིན་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་སར་ཆ་གནང་དགོས། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཕྱིས་སུ་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་སྐབས་
གྲོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགསོ། 

དྲུག་པ། ཚད་རྱིམ་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་རྩ་འཛནི་ལག་བསྟར་ཞུ་དགསོ། 
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བདུན་པ། སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལ་བསར་བཅསོ་ནམ་དགོས་སྐབས་སྱི་འཐུས་མང་མོས་ཀྱིས་བསར་བཅོས་གནང་བར་སྱིད་སངོ་
གྱིས་ཆགོ་མཆན་མྱིང་རགས་འགདོ་དགོས། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆགོ་ནས། 
ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ཨ་ཀྲངོ་རྱིན་ཆྤེན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ཨ་ཀྲངོ་རྱིན་ཆྤེན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབྤེལ་ཕགོས་ཀྱི་ཚད་རྱིམ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༠ 
པར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆགོ་ནས། 
ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་། ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། བརདོ་པ་དང་པའོ་ིཐོག་དགོངས་
ཚུལ་གསུང་མཁན་ཡོད་ན་གསུང་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕྤེལ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕྤེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤོག་ལྷྤེ་ ༡ པོའ་ིམཐའ་དྤེར་མཚན་གནས་སུ་ "སྱི་འཐུས།" ཞྤེས་བྱིས་འདུག དྤེར་ "སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས།" ཞྤེས་འབྱི་རོགས་མ་གཏོགས། མྱི་མང་གྱིས་སྱི་འཐུས་ཚང་མར་སོར་ ༤༠,༠༠༠ རྤེ་རག་གྱི་ཡོད་རྤེད་
བསམས་ནས། ག་ོནརོ་འགྲ་ོརྒྱུའྱི་ཉྤེན་ཁ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆགོ་ནས། 
འདྱིར་ "སྱི་འཐུས།" འབྱི་དགོས་པར་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཆྤེན་པོ་ཡོད་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ། མཚན་དོད་དྤེར་ཟླ་རྤེར་
སོར་ ༤,༠༠༠ གཅྱིག་གྱུར་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ལས་བཅར་ཞུ་བའྱི་
སྐབས་སུ། ཟླ་རྤེའྱི་མཚན་དོད་དང་ལས་དོད་གཅྱིག་གྱུར་ཐོབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཆ་ཚང་ཚུད་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
རྩ་བའྱི་འདྱི་འཁུར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྤེད་ཀྱི་རྩ་ཕོགས་སོམ་གཞྱིའྱི་ཕོགས་
རྱིམ་བསར་ཞྱིབ་ཐྤེངས་ ༦ པའྱི་སྙན་ཐ་ོགཞྱིར་བཟུང་སྟྤེ། མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ལའང་བསར་ཞྱིབ་འགྲོ་དགོས་དུས། གོང་དུ་
ལུང་འདྤེན་ཞུ་མ་ཐག་པའྱི་དོན་ཚན་ ༥ པའྱི་དགོངས་དོན། འདྱིའྱི་ནང་དོན་ལ་རྒྱུན་ལས་ནས་བཀའ་འཁོལ་སྤྲད་ནས་ལག་
ལྤེན་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་ཆགས་བསད་ཡདོ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་། གྲོས་ཚོགས་མ་འཚགོས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་དུས། རྤེས་སུ་གྲསོ་
ཚོགས་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་གྲོས་ཚོགས་ལ་བཀའ་འཁོལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་དགོས་ཟྤེར་ནས། དོན་ཚན་ ༥ པ་གཞྱིར་བཟུང་
ཁུར་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ལག་ལྤེན་འགྲོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། དྤེའང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ 
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ནས་འགོ་བཙུགས་ཏྤེ་ད་ལྟ་ལག་བསྟར་འགྲོ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་རྤེད། སྱི་འཐུས་རྡོ་རྱིང་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་
ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། འདྱིར་ "ཕགོས་བསདོ་ཉྱིན་རྤེའྱི་ཉྱིན་དདོ་" 
ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ཚ་ོསུ་ལ་ཡོད་དང་སུ་ལ་མྤེད་གསལ་པ་ོཡོད་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རྤེད་སྙམ། གང་རྤེད་ཅྤེ་ན། གོང་དུ་ཕག་
སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས། ད་ལྟ་བཞུགས་མྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ཕར་ཚུར་འགྲོ་བའྱི་སྐབས་སུ་གཅྱིག་དགོས་འདུག་དང་། 
གཉྱིས་དགོས་འདུག་ཟྤེར་གྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་མཁན་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ། ཡོད་མདོག་མདོག་
བས་ནས་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁད་མཚར་པ་ོཞྱིག་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་ཚོས་ཕྱི་རྒྱལ་སྱི་འཐུས་ལ་གཞུང་འབྤེལ་
ཐགོ་ནས་ཡར་མར་བསོད་དུས་དྤེར་གཅྱིག་ཡོད་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ཡོད་པ་གཅྱིག་ཀང་བྱུང་མ་སོང་། 
མ་འོངས་པར་ཡོད་མྤེད་གང་ཤྤེས། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚ་ོགསལ་པ་ོབཟསོ་ན་མང་ཚགོས་ལ་འགྲྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུར་ཁད་པར་
འདུག ང་ཚོར་དགོས་པ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་དགོས་
ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆགོ་ནས། 
མང་ཚོགས་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་རྤེད་དྤེ། རྩ་བའྱི་སྱི་འཐུས་སོ་སོ་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པ་ོརྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིར་ "ཕགོས་བསདོ་" ཟྤེར་དུས་འགྲྱིམ་འགྲུལ་རང་ལ་ག་ོདགསོ་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏགོས། འདྱི་རྒྱུན་དུ་ཡོང་
རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རྤེད། གལ་ཏྤེ་གཞུང་འབྤེལ་ཕོགས་བསོད་ཡོད་ན། དཔྤེར་ན། སྱིད་སོང་ཕོགས་བསོད་དུ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་
བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཧྱིན་སོར་ ༧༢༠། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་ཨ་སོར་ ༤༠། དྤེ་བཞྱིན་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་རྒྱ་
བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་དུ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཉྱིན་རྤེར་ཧྱིན་སོར་ ༧༡༠ དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་ཨ་སོར་ 
༣༠། འགྲྱིམ་འགྲུལ་ཟུར་ཕོགས་དྤེ་རྤེད། ཕོགས་བསོད་ཉྱིན་རྤེའྱི་ཟུར་ཕགོས་གཅྱིག་པུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། འདྱི་ཆ་ཚང་ལ་
ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རྤེད། རྣམ་པ་ཚོར་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། འགྲྱིམ་འགྲུལ་ཟུར་ཕོགས་དྤེ་ཚོ་སྔོན་མ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་རང་
འཇགས་བཞག་ཡོད་རྤེད། གང་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཕོགས་རྱིམ་བསར་ཞྱིབ་ཐྤེངས་ ༦ པའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ། སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྤེད་རྣམ་
པར་ཟུར་ཕོགས་དྤེ་ཚོ་རང་འཇགས་བཞག་ཡོད་པ་ལས་སར་ཆ་གང་ཡང་གནང་མྤེད། ཕོགས་རྱིམ་བསར་ཞྱིབ་ཐྤེངས་ ༥ 
པའྱི་སྙན་ཐ་ོནང་དུ། དྤེར་ཤུགས་ཆྤེན་པ་ོསར་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་འདུག དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ལའང་སྔ་མ་
གང་ཡོད་པ་རང་འཇགས་བཞག་ནས་འདྱིར་བསྣམས་ཡོད་རྤེད། འདྱི་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཐོག་ནས་བརོད་པ་དང་པ་ོ
ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  
 
བརོད་པ་གཉྱིས་པ། དནོ་ཚན་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་མར་ཕྤེབས་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་ཕགོས་ཀྱི་ཚད་རྱིམ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅསོ་ཁྱིམས་འཆར། 
དང་པ།ོ བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ཉྤེར་དྲུག་པའྱི་འགོ་སྱིད་སངོ་དང༌། བཀའ་བནོ་རྣམ་པའྱི་ཟླ་རྤེའྱི་ཕགོས་དང༌། ཟུར་
ཕགོས་བཅས། 
མཚན་
གནས། 

རྩ་ཕགོས། ཡུལ་ཐང་
གུན་
གསབ། 

ཕགོས་
བསམོས། 

གནས་རྱིམ་
གོང་འགོ་གྱི་
བར་ཁད། 

ཕགོས་བསདོ་ཉྱིན་རྤེའྱི་ཟུར་
ཕགོས། 

ཟུར་
བརོད། 

རྒྱ་བལ་
འབྲུག་

གསུམ་ནང་
ཧྱིན་སོར། 

ཕྱི་རྒྱལ་
ནང་ཨ་
སོར། 

སྱིད་སངོ༌། ༤༠,༦༠༠.༠༠  ༤༠,༦༠༠.༠༠ ༡༥༠.༠༠ ༧༢༠.༠༠ ༤༠.༠༠  

བཀའ་བནོ་
རྣམ་པ། ༤༠,༣༠༠.༠༠  ༤༠,༣༠༠.༠༠ ༡༥༠.༠༠ ༧༡༠.༠༠ ༣༥.༠༠ 

འདྱིར་བརདོ་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ནས་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ། མྤེད་ན་འདྱི་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབྤེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 

གཉྱིས་པ། བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ལྔ་བཅུ་པའྱི་འོག་སྱི་འཐུས་ཀྱི་མཚན་མཐངོ་དདོ་དང༌། ཉྱིན་རྤེའྱི་ལས་དདོ། ཉྱིན་དདོ་
བཅས། 
མཚན་
གནས། 

མཚན་དདོ། ཉྱིན་རྤེའྱི་
ལས་དདོ། 

ཟླ་རྤེའྱི་མཚན་དདོ་
དང༌། ལས་དདོ་
བསམོས། 

གནས་རྱིམ་
གོང་འགོ་གྱི་
བར་ཁད། 

ཕགོས་བསདོ་ཉྱིན་རྤེའྱི་ཉྱིན་
དདོ། 

ཟུར་བརདོ། 

རྒྱ་བལ་
འབྲུག་གསུམ་
ནང་ཧྱིན་སོར། 

ཕྱི་རྒྱལ་ནང་
ཨ་སོར། 

སྱི་འཐུས་
ཚགོས་གཙ།ོ ༤,༠༠༠.༠༠ ༡,༢༢༥.༠༠ ༤༠,༧༥༠.༠༠ ༡༥༠.༠༠ ༧༢༠.༠༠ ༤༠.༠༠ 

བ ས ར ་
བཅོས ་སྱི ་
མོས ་ཀྱིས་
ག ཏན ་ལ ་
ཕབ། 

སྱི་འཐུས་
ཚགོས་
གཞོན། 

༤,༠༠༠.༠༠ ༡,༢༡༥.༠༠ ༤༠,༤༥༠.༠༠ ༡༥༠.༠༠ ༧༡༠.༠༠ ༤༠.༠༠ 

སྱི་འཐུས། ༤,༠༠༠.༠༠ ༡,༢༠༠.༠༠ ༤༠,༠༠༠.༠༠ ༡༥༠.༠༠ ༧༠༠.༠༠ ༣༥.༠༠ 
 འདྱིར་བརདོ་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ནས་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ། གསུང་མཁན་མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབྤེབས་

ཞུས་པ་ཡྱིན། 
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གསུམ་པ། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་རྤེ་ལྔ་པ་དང་། དོན་ཚན་གོ་བརྒྱད་པ། དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཞྱི། དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་དགུ་
བཅས་ཀྱི་འོག་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས། དབུས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། 
རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པ། ལས་བྤེད་འདྤེམས་ལྷན་ཚགོས་གཙ་ོབཅས་ཀྱི་ཟླ་རྤེའྱི་ཕགོས་དང། ཟུར་ཕགོས་བཅས། 

མཚན་གནས། རྩ་ཕགོས། ཡུལ་ཐང་
གུན་
གསབ། 

ཕགོས་
བསམོས། 

གནས་
རྱིམ་གོང་
འགོ་གྱི་
བར་ཁད། 

ཕགོས་བསདོ་ཉྱིན་རྤེའྱི་ཉྱིན་
དདོ། 

ཟུར་
བརོད། 

རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་ནང་
ཧྱིན་སོར། 

ཕྱི་རྒྱལ་ནང་
ཨ་སོར། 

ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ། ༤༠,༩༠༠.༠༠  ༤༠,༩༠༠.༠༠  ༧༢༠.༳༳༳༳༳༳༠༠ ༤༠.༠༠ 

 

ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན། ༤༠,༣༠༠.༠༠  ༤༠,༣༠༠.༠༠ ༡༥༠.༠༠ ༧༡༠.༠༠ ༣༥.༠༠ 
དབུས་འོས་བསྡུའྱི་
འགན་འཛནི་དང༌། 
འགན་འཛནི་ལས་
འཕར། 

༤༠,༡༥༠.༠༠ 
 

༤༠,༡༥༠.༠༠ " ༧༠༠.༠༠ ༣༥.༠༠ 

ལས་བྤེད་འདྤེམས་
བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་
ཚགོས་གཙ།ོ 

༤༠,༡༥༠.༠༠ 
 

༤༠,༡༥༠.༠༠ " ༧༠༠.༠༠ ༣༥.༠༠ 

རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པ། ༤༠,༡༥༠.༠༠ 
 

༤༠,༡༥༠.༠༠ " ༧༠༠.༠༠ ༣༥.༠༠ 
 
འདྱིར་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ། གསུང་མཁན་མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་
འབྤེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
 
བཞྱི་པ། སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྤེད་རྣམ་པར་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་ནམ་འཕར་སྐབས་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ལའང་གཅྱིག་གྱུར་རང་

བཞྱིན་གྱིས་འཕར་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ཡང་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པའྱི་རྩ་ཕོགས་དང་། མཚན་དོད། ལས་དོད་བཅས་ལ་རྩྱིས་
སྐོར་གྱིས་ཐོབ་རྒྱུ། ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་འཕར་འབབ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པའྱི་མཚན་དོད་དང་། 
ལས་དདོ། ཉྱིན་དདོ། འགྲྱིམ་འགྲུལ་ཟུར་ཕགོས་བཅས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་དགོས། 

 འདྱིར་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ། འདྱི་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། 
དགག་བ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབྤེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
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ལྔ་པ། སྱི་ཞུ་ལས་བྤེད་རྣམ་པར་ཕོགས་རྱིམ་བསར་བཅོས་སྐབས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་
ཕོགས་ཀང་དུས་ནས་དུས་སུ་སྱི་འཐུས་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་མུས་ཡྱིན་ན་གྲོས་ཚོགས་ནས་དང་། དྤེ་མྱིན་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་སར་ཆ་གནང་དགོས། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཕྱིས་སུ་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་སྐབས་
གྲོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགསོ། 

 འདྱིར་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ། འདྱི་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། 
དགག་བ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབྤེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 

 
དྲུག་པ། ཚད་རྱིམ་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་རྩ་འཛནི་ལག་བསྟར་ཞུ་དགསོ། 

 འདྱིར་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ།ཤའདྱི་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། 
དགག་བ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབྤེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 

 
བདུན་པ། སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལ་བསར་བཅསོ་ནམ་དགོས་སྐབས་སྱི་འཐུས་མང་མོས་ཀྱིས་བསར་བཅོས་གནང་བར་སྱིད་སངོ་

གྱིས་ཆགོ་མཆན་མྱིང་རགས་འགདོ་དགོས། 
 འདྱིར་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ།ཤའདྱི་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། 

དགག་བ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབྤེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
འདྱི་དང་མཉམ་དུ་ལས་རྱིམ་ ༣ པ་ཚར་བ་ཡྱིན།  
 
དྤེ་ནས་ལས་རྱིམ་བལྟ་ལོག་རྒྱག་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་དང་མཉམ་དུ། ད་གྱིན་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པ་གྲོས་འཆར་
ཡར་ཚུད་དང་མ་ཚུད་དྤེ་ལྷག་སོང་། གྲོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་འགག་བ་ཡོད་དམ་མྤེད། མྤེད་པ་སོང་ཙང་གྲོས་འཆར་འདྱི་
ཚུད་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་འཕྲསོ་དྤེ་མུ་མཐུད་བཀའ་ལན་གནང་རགོས་གནང་།   
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་ལྕང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འཕྲསོ་དྤེ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  
༦། དྷ་ས་བདོ་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྤེ་ཁབ་ཁངོས་དང་བཅས་པ།  

༢།  ཤོག་ངསོ་ ༥ པར། ག༽ རྩ་དགངོས་ཞུས་པའྱི་གྲངས་འབོར་ཞྤེས་པའྱི་ཐད། བསམོས་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༠༧ གྱི་
ནང་དུ་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༨༤ ༼མཐ་ོསོབ་དང་སོང་བརྡར་ལ་བཏང་བ། ཟློས་གར།༽ ཟྤེར་ནས་འཁོད་འདུག་ན། 
སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༨༤ ཡོད་པ་དྤེ་དག་མཐ་ོསོབ་དང་སོང་བརྡར་དང་དྤེ་བཞྱིན་ཟློས་གར་བཅས་ས་ོསོར་ཇྱི་བཏང་ཇྱི་
གྲངས་ཀ་ཁ་གསལ་མྱི་འདུག་པས། ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མྤེད་ལན་ཁ་གསལ་དགོས་རྒྱུ། 

ལན། སོབ་ཕྲུག་ ༨༤ དྤེ་དག་རྩ་དགངོས་ཞུ་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྲངས་མཛདོ་ (Data) ནང་ (Further Study) ཞུ་
གྱི་ཡོད་པས་དྤེ་ཡྱི་སྐད་དོད་དུ་མཐོ་སོབ་དང་། སོང་བརྡར། ཟློས་གར་བཅས་བཀོད་པ་ཙམ་ལས་མཐོ་སོབ་དང་
སོང་བརྡར་སོགས་ལ་བཏང་བའྱི་དནོ་མྱིན།  
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ཕྲུ་གུ་ ༨༤ དྤེས་བོད་ཁྱིམ་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་འདུག ཁོ་རང་ཚོས་རྒྱུ་མཚན་དྤེར་མཐོ་སོབ་ལ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་
གསུངས་འདུག ཁ་ོཚ་ོརང་ངོས་ནས་མཐ་ོསོབ་ལ་ཕྱིན་ཙང་། མཐ་ོསོབ་ལ་སོབ་སོང་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་གནང་སྱིད་པ་
ཞྱིག་རྤེད་དགོངས་པ་རྤེད་མ་གཏགོས། བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭས་བཏང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཆ་ཚང་གསུང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད། བོད་ཁྱིམ་གྱིས་
བཏང་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། དྤེར་ཞུ་ཚདོ་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་འདུག  
 ལ་དྭགས་བོད་ཁྱིམ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ ༨༧ གྱིས་ཡྱིག་ཚད་བཏང་ནས། ཕྲུ་གུ་ ༡༠ རྒྱུགས་མ་འཕྲོད་པར་
ལམ་སྟོན་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་རྤེད་གསུངས་པའྱི་དྱི་བ་དྤེ་རྤེད། རྒྱུགས་མ་འཕྲདོ་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ ༡༠ ནང་ནས་ཕྲུ་གུ་ ༣ བོད་མྱི་རྤེད་
འདུག ཕྲུ་གུ་ ༧ ལ་དྭགས་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་རྤེད་འདུག བོད་ཕྲུག་ ༣ ནས་ ༡ གྱིས་བསར་རྒྱུགས་བཏང་ནས་རྒྱུགས་འཕྲོད་
འདུག ཕྲུ་གུ་ ༢ ལ་བསར་རྒྱུགས་གཏོང་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་བས་ཡོད་ནའང་། ཁོང་ཚོས་བསར་རྒྱུགས་མ་བཏང་བར་
བང་ཐང་ལ་ས་ོསོའ་ིཕ་མའྱི་སར་ཕྱིན་ནས་འཚ་ོབ་སྤེལ་བཞྱིན་པ་རྤེད་འདུག དྤེ་ནས་ལ་དྭགས་ཡུལ་མྱི་ ༧ ནས་ཕྲུ་གུ་ ༣ རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཚུད་འདུག ཕྲུ་གུ་ ༢ (Ladakh Scouts) ལ་དྭགས་ཀྱི་དམག་མྱིའྱི་ནང་ལ་ཚུད་འདུག ཕྲུ་
གུ་ ༢ (Polytechnic) ནང་ལ་ཕྱིན་འདུག མ་འོངས་པར་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་རྒྱུགས་འཕྲདོ་ཡག་པ་ོཡོང་བར། ད་ཕན་ཕྱི་ཟླ་ 
༣ པའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་མ་གཏོང་སྔནོ་ནང་དུ་རང་སོང་བྤེད་པར་གཏང་རྒྱུའྱི་ལུགས་སལོ་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད། འདྱི་སོབ་གྲྭ་ཚང་མ་ལ་
ཡོད་རྤེད། མ་འོངས་ར་དཀའ་ངལ་འདྱི་རྱིགས་མ་འཕྲད་པའྱི་ཆྤེད་དུ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཚུར་བསྐོང་ནས་རང་སོང་བ་རྒྱུའྱི་གོ་
སྐབས་དྤེ་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་འདུག སྱིར་བཏང་ཕྲུ་གུ་ ༨༧ ནས་ ༡༠ རྒྱུགས་མ་འཕྲདོ་པ་འདྱི་ས་ོཔ་ོཞྤེ་དག་ཅྱིག་ལ་རྩ་
བ་ཉྱིད་ནས་བརྩྱི་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། རྒྱུགས་སྤྲདོ་གཏངོ་བའྱི་སྐབས་སུ། སྐབས་རྤེར་ཕྲུ་གུ་དྤེ་ན་བ་དང་། ཡང་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་འཕྲད་སྱིད་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཕྲུ་གུ་ ༡༠ འདྱི་ཧ་ལས་པའྱི་ས་ོཔ་ོཞྱིག་ལ་ངོས་འཛནི་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་འདོད་
བྱུང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།   
  
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆགོ་ནས། 
དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༡ པོའ་ིནང་གསྤེས་ཅ་པ། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསམོས་ཐགོ་སྱི་ཡོངས་
བགྲོ་གླྤེང་ལ་ཕྤེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བགྲོ་གླྤེང་ལ་ཆ་ཤས་བཞྤེས་མཁན་ཚོས་གོ་སྐབས་བཞྤེས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་
དབངས་ཅན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་དབངས་ཅན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོད་སོབ་འཛིན་ཚགོས་དང་། ས་ཾབ་ོཊ། དྤེ་བཞྱིན་འཕྲལ་སྤེལ་
གྱི་ལས་བྤེད་བསྐ་ོགཞག་གནང་བའྱི་ཐོག་ལ་རྤེད། མ་འངོས་ལས་འཆར་གྱི་ཐོག་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། དྤེའང་
གསོལ་ཕོགས་དྤེ་ཚོ་ཆ་སྙོམས་དང་། ལས་བྤེད་དང་དགྤེ་རྒན་རྣམ་པར་གཏན་འཇགས་ངྤེས་པར་དུ་བཟོ་གནང་རོགས་
གནངོས། འདྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
གཉྱིས་པ་དྤེར། འཛིན་གྲྭ་བཞྱི་པ་ནས་ཨྱིན་ཇྱི་ས་གདངས་ (Phonetics) བསབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཟབ་སོང་དང་འབྤེལ་ནས་ཞུ་
རྒྱུར། འདྱི་ད་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་རྤེན་པས་མཐའ་མཚམས་ཁག་ལ་བསྙབས་ཡོད་ས་མ་
རྤེད། མ་འོངས་བྤེད་འཆར་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ཐོག་ནས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐབས་ཡོང་བའྱི་འབོད་
བསྐུལཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་།  



105 

གསུམ་པ་དྤེ་ལ་བཀའ་ཤག་སྔོན་མའྱི་སྐབས་སུ་གྲོས་ཚགོས་སུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་བཞྱིན། སོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་གཏངོ་ཕགོས་ཐད་
ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་གང་འད་ཞྱིག་བཟུང་ཡདོ། འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
དྤེ་ནས་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་དང་ངྤེད་གཉྱིས་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་འགྲ་ོབའྱི་སྐབས་སུ་སྦྤེང་ལོར་སུད་ཚངོ་ཁག་གྱི་སབོ་ཕྲུག་དྤེ་
ཚའོྱི་ཕ་མས་འདྱི་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ཁ་ོཚོར་བོད་ཡྱིག་སོབ་འདདོ་ཡོད། སོང་འདོད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་བོད་ཡྱིག་སོང་ས་མྱི་
འདུག་གསུང་གྱི་འདུགཤང་ཚོས་བོད་ཡྱིག་སོབ་ས་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཁོང་རྣམ་པའྱི་ཕྲུ་
གུ་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་དྤེ་ལའང་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོས་རྣམ་པ་ཚོས་འགྲ་ོསོང་གཏོང་ཐུབ་
ཀྱི་རྤེད་དམ་ཞུ་དུས། ཁ་ོཚོས་འགྲ་ོསོང་གཏོང་གྱི་ཡྱིན། བྤེང་ལོར་ནང་དུ་ག་པར་སྤེལ་དགོས་བྱུང་ནའང་སྤེལ་གྱི་ཡྱིན་གསུང་
གྱི་འདུག འདྱི་འད་གསུང་མཁན་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་། རྱིག་གཞུང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་ཞུ་མྱི་
དགོས་པ་ཚང་མས་མཁྤེན་གསལ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་རྣམ་པའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་ཆྤེད་དུ་བོད་ཡྱིག་སོང་ས་ཞྱིག་སྐྲུན་ཐུབ་པའྱི་
འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
དྤེ་ནས་ (Manglore) ལ་སན་ཞབས་པའྱི་སོབ་མ་ ༡༠༠ ལས་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ཁང་པ་གླས་ནས་
སདོ་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག ཁ་ཤས་ཤྱིག་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་སོད་ཁང་ནང་ལ་བཞུགས་འདུག མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱི་ལ་ཡདོ་དུས། སདོ་
ཁང་གསར་སྐྲུན་བ་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཡོད་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་
ལྟོས་པར། མ་འོངས་པར་ང་རང་ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་གཅྤེས་འཛིན་དང་། མཐ་ོསོབ་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་
མཛད་སོ་རྤེད། དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བོད་པའྱི་མཛད་སོ་ཁག་ལ་མཉམ་ཞུགས་ཡོང་རྒྱུར་ཁ་ོཚོ་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་འདུག་
སྙམ།  
དྤེ་དང་ཁ་སང་ཡང་གསུངས་སོང་། བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ (Nursing Course) བྤེད་མཁན་དྤེ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་། སོབ་
ཕྲུག་གསར་པ་དྤེ་དག་ཧ་མ་ག་ོནས་ལྷག་བསད་པ་མ་གཏགོས། ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སབས་བཅོལ་ལག་འཁྤེར་ (R.C.) 
བཟ་ོརྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་གྱི་འདུག སྐབས་དྤེ་དུས་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་ལྷན་བཅར་
ཞུས་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་འཚམས་གཟྱིགས་སྐབས་སུའང་འདྱི་འད་གསུངས་སངོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྱིག་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྱིག་འཛནི་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འདས་པའྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་ནས། བལ་ཡུལ་སོག་ར་
ཁུལ་དུ་འཚམས་གཟྱིགས་བཅར་བ་རྤེད། ཤྤེས་ཡོན་རང་གྱི་ཐོག་ནས་སོག་ར་ཁུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འབོད་བསྐུལ་དང་
སགས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རྩའྱི་བལ་ཡུལ་སོག་ར་ཁུལ་ལ་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཡོད་པ་དང་། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སོབ་ཕྲུག་མྤེད་
པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་ཤོས་རྤེད་འདུག སོབ་ཕྲུག་ཡོད་པ་དྤེའང་ཡུལ་མྱི་ཕྤེད་ཀ་དང་བོད་པ་ཕྤེད་ཀ་ཆགས་ཕྱིན་པ། བལ་ཡུལ་
སོག་ར་ཁུལ་ལ་ཡྱིན་ན། (SOS) ཡྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་མཐུན་རྤེན་ཡག་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་
ཤོས་གཅྱིག་དྤེ། བལ་ཡུལ་བམས་པ་གླྱིང་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་རྤེད་འདུག སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སོབ་ཕྲུག་
རགོས་པ་དང་། རྒན་ལགས་དང་ལས་བྤེད་ཚརོ་གངས་ཅན་བདྤེ་རྩ་བརྒྱུད་ནས་ཟླ་ཕགོས་སམ་གསལོ་ཕོགས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་
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མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས། དགྤེ་རྒན་དང་ལས་བྤེད་རྣམ་པ་རང་འཚམ་གྱིས་དགོངས་པ་ཞུས་པ་དང་། ཕྤེབས་དགོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭ་སྟོང་པ་ཆགས་པ་དང་། ད་ཡོད་དགྤེ་རྒན་ཚ་ོལ་ཡྱིན་ནའང་། ཁྤེད་རང་ཚ་ོཟླ་བ་འགའ་ཤས་རྤེས་ལ་
འགྲ་ོདགསོ་རྤེད། གངས་ཅན་བདྤེ་རྩའྱི་ངསོ་ནས་འགྲ་ོསོང་གཏང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། ཕྱི་ཟླ་ ༧ པ་ཙམ་ཞྱིག་ནས་འགྲ་ོདགསོ་རྤེད་
ཅྤེས་བཀའ་ཕྤེབས་འདུག བས་ཙང་རྒན་ལགས་ཚོའྱི་ཞལ་མདངས་ཡྱིན་ནའང་འ་ཆད་འུ་ཐུག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདུག 
དྤེར་མ་ཟད་རྒན་ལགས་གཅྱིག་གྱིས་འཛིན་གྲྭ་དང་པ་ོནས་འཛིན་གྲྭ་མཐའ་མ་བར་དུ་སོབ་ཚན་འཁྱིད་དགོས་འདུག དྤེ་འདའྱི་
གནས་སྟངས་ཐགོ་ལ་བདྤེ་སྡུག་ཞུས་འདུག དྤེའྱི་ཐགོ་ལས་ཐགོ་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་མཁྤེན་རགོས་དང་། དཀའ་
སྤེལ་ཐད་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ཡདོ་དམ་མྤེད།  
 དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་ཕྲུག་མང་པ་ོཞྱིག་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡོང་རྒྱུའྱི་འདོད་མོས་ཡོད་པ་དང་། 
དྤེ་འད་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོཞྱིག་རྒྱ་གར་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེའྱི་ཐད་ལ་ལམ་བར་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་རྤེད་
འདུག ས་མཚམས་ནས་འགྲ་ོའོང་བྤེད་སྐབས་ཕྲུ་གུ་བཏང་བ་དང་ཕ་མ་བཀག་བཞག་པའྱི་དཀའ་ངལ་རྤེད། ཕྲུ་གུ་ཚུར་ཡོང་
ཕར་འགྲོ་སྐབས་སུའང་ས་མཚམས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ། རྒྱ་གར་དུ་སོབ་སོང་བྤེད་མཁན་ཚོར་རྒྱ་གར་གྱི་ (R.C.) 
རག་ཡོད་པ་ཚ་ོལ་ཡྱིན་ནའང། འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་སྐབས་སུ་ (R.C.) རག་གྱི་ཡོད་རྤེད་དྤེ། འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ནས་
མཐ་ོསོབ་ལ་འགྲ་ོབའྱི་སྐབས་སུ། མཐ་ོསོབ་ཁུལ་གྱི་བོད་རྱིགས་ཡོད་སའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འགྲ་ོདུས། ད་ོབདག་གཞྱིས་
ཆགས་ཀྱི་ཁངོས་གཏོགས་མྱིན་པས། སབས་བཅོལ་ལག་འཁྤེར་ (R.C.) དུས་འགངས་ཞུ་རྒྱུའྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་ཐུབ་ཀྱི་
མྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་འོག་ནས། མཐ་ོསོབ་ལ་འགྲ་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིག་ཆ་དུས་འགངས་ཞུས་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
འཕྲད་བསད་འདུག  
དྤེ་བཞྱིན་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་སོབ་ཡོན་དྤེ་སྤེབ་ཡོང་དུས། སོབ་ཡོན་ཡྱིན་ནའང་བལ་ཡུལ་ནང་དུ་བཞུགས་མཁན་ཚོར་
དམྱིགས་བསལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ། རྒྱ་གར་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། བསྡུར་ཐབས་མྤེད་པ་ཡྱིན་དུས། བལ་
ཡུལ་གྱི་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་སབོ་ཡནོ་དང་། ལྟ་རགོ་གཟྱིགས་སངོ་གྱི་ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་ཆྤེད་འཛུགས་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་གནང་དགོས་པའྱི་དུས་ཚོད་ཤྱིག་སྤེབས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། བོད་ནས་སོབ་ཕྲུག་ཚུར་ཕྤེབས་ཐུབ་
ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། བལ་ཡུལ་ནས་ཕྤེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། བལ་ཡུལ་ལ་བོད་པ་མང་པ་ོརྤེད། བལ་ཡུལ་ལ་སོད་མཁན་གྱི་
གྲངས་འབོར་ཡང་མཐ་ོཔ་ོརྤེད། དྤེར་བརྤེན་ཕ་མ་ཚོས་སྡུག་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་བལ་ཡུལ་གྱི་སོབ་གྲྭ་དང་། གང་ལྟར་ས་
གནས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བཏང་བསད་པ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག བལ་ཡུལ་ལ་བོད་པ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། བོད་ཕྲུག་དྤེ་ཚོར་ང་
ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ལས་གཞྱིའམ་ཚོགས་ཆུང་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་། མ་འོངས་པའྱི་
མདུན་ལམ་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་སོང་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་སོབ་གྲྭའྱི་སྐོར་རྤེད། རྱིམ་པས་སྔོན་
རྩྱིས་སྐབས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཤོག་གྲངས་ ༣ པའྱི་ནང་ལ་ཤྤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་གྱིས་སོབ་སོང་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྤེབ་མང་པ་ོཞྱིག་པར་སྐྲུན་གནང་འདུག 
བགོ་འགྲྤེམས་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཙམ་མྱིན་པར་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དགོན་སྤེ་ཆྤེ་ཆུང་ལའང་བོད་
སྐད་ལ་ཚུར་བསྒྱུར་བར་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོང་གྱི་རྤེད་སྙམ། དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན། 
བལ་ཡུལ་ལ་མཚོན་ན། ད་ལྟ་ཁངོ་ཚ་ོཝཱ་ར་ཎ་སྱི་ནས་ཐནོ་པའྱི་སོབ་མ་ཤར་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་བལ་ཡུལ་གྱི་ཤྤེས་རྱིག་ནང་
དུ་བོད་སྐད་ཚུད་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བས་པའྱི་ཐོག་ནས། ཁངོ་ཚོས་གཞྱི་རྱིམ་ནས་སབོ་གཞྱི་བསྱིགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཐགོ་
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ལ་དགོན་སྤེ་ཁག་ལ་འགྲྤེམ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མྱི་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག ང་ཚ་ོདང་རྱིག་གཞུང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་
དུས་ཐུགས་ཕན་གསསོ་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡངོ་གྱི་རྤེད་དན་གྱི་འདུག  
དྤེ་ནས་གནད་དོན་གཞན་ཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་བོད་མྱིའྱི་སོབ་ཡོན་ (TSP) དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་སྱིག་གཞྱི་
ནང་དུ་ཕར་སོབ་སོང་བྤེད་དུ་ཕྤེབས་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ། ཚུར་ཡོང་ནས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཉུང་མཐར་ཞབས་ཕྱི་སྒྲུབ་
དགོས་པ་ཤྱིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་བལ་ཡུལ་དུ་ཚུར་སྤེབས་ནས། ལ་ོདང་ཟླ་བ་ཕར་བཞག་ནས་ཉྱིན་གྲངས་འགའ་ཤས་
བསད་ནས་ཕར་ཕྤེབས་ཕྱིན་པ་དྤེ་འད་བྱུང་འདུག དྤེ་འདས་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ལ་ཆད་པ་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚརོ་ཞྱིབ་བཤྤེར་
གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་འདུག དྤེ་ཚརོ་གཟྱིགས་སངོ་ཞྱིག་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་ ༡༢ ཡོད། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་
བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་ལྕང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ཁངོ་རྣམ་པའྱི་དྱི་བ་གནང་བར་ངས་ལན་གང་ཐུབ་ཅྱིག་རྒྱག་ཆོག་པ་གྱིས། བཀུར་འསོ་
སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སོབ་གྲྭའྱི་དགྤེ་རྒན་ཚང་མ་ལ་ཕོགས་དྤེ་སྱི་སྙམོས་བཟ་ོདགསོ་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཞུ་ཆགོ་
པ་གྱིས། གོང་དུ་ལས་བསོམས་ནང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁོངས་གཏོགས་སུ་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་དང་། 
དྷ་ས་བདོ་ཁྱིམ། བོད་སབོ་འཛིན་ཚགོས་ནས་རྩྱིས་བངས་པའྱི་སོབ་གྲྭ། ཐད་འཛནི་ས་ཾབ་ོཊའྱི་སོབ་གྲྭ། བོད་སབོ་འཛིན་ཚགོས་
ནས་རྩྱིས་བངས་ཟྱིན་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་དགྤེ་རྒན་འད་མྱིན་ཡོད་རྤེད། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་
ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པ་དྤེ་ཚོ་རྩྱིས་བངས་པའྱི་ཁོངས་སུ་ཚུར་སྤེབས་པ་ཞྱིག་རྤེད།  རྒྱ་གར་དྤེ་ཚོ་ (Kendriya 

Vidyalaya) ལ་ཕྱིན་པ་དྤེ་ཡོངས་གྲགས་རྤེད། ངས་ཞུས་མྱི་དགོས་པ་གྱིས། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་སཾ་བ་ོཊའྱི་ཁོངས་གཏོགས་སུ་
བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་ཚུར་རྩྱིས་བངས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་དུའང་རྤེ་ཟུང་ཕྱིན་ཡོད་རྤེད། ཡང་རྒྱུགས་སྤྲོད་བཏང་
ནས་དགྤེ་རྒན་མང་པ་ོཞྱིག་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་རྩྱིས་བངས་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུའང་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། བས་ཙང་
ཚང་མ་སྱི་སྙོམས་བཟ་ོཐུབ་རྒྱུ་ཏོག་ཙམ་ཁག་པ་ོཡོད་རྤེད། གང་རྤེད་ཅྤེ་ན། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭའྱི་དགྤེ་རྒན་ལ་ོ 
༣༠ ལྷག་ལས་ཀ་བས་པ་དྤེ་ཚོར། ལ་ོང་ོ ༣༠ ལ་དཔགས་པའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ཕགོས་དྤེ་ལ་ོརྤེ་ནས་ལ་ོརྤེ་
ཏགོ་ཙམ་འཕར་འགྲ་ོརྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ས་ཾབ་ོཊའྱི་ཁངོས་གཏགོས་ཡྱིན་ན་ཁངོ་ཚའོྱི་གསལོ་ཕོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་དང་། ཡང་བོད་ཁྱིམ་ནས་ཚུར་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ཚོ་གསར་འཇུག་ཡྱིན་ཙང་དྤེར་དཔགས་པའྱི་གསོལ་ཕོགས་ཤྱིག་གཏན་
འབྤེབས་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འད་སོང་ཙང་སྱི་མཚུངས་སམ་ཏག་ཏག་བཟ་ོཐུབ་ཐབས་མྤེད་པ་ཞྱིག་ལ། ང་ཚསོ་ཁས་ལྤེན་ཞུ་
རྒྱུ་ཁག་པ་ོརྤེད།  
 བོད་སབོ་འཛིན་ཚགོས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚ་ོཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ ནས་རྱིམ་པ་བཞྱི་ཐགོ་ནས་རྩྱིས་བངས་པ་རྤེད། རྱིམ་པ་བཞྱི་
པ་དྤེ་ཉྤེ་ཆར་ཚར་བ་རྤེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦།༢༠༡༨།༢༠༢༡ རྱིམ་པ་བཞྱི་བས་ནས་རྩྱིས་བངས་པ་རྤེད། ལོ་ ༩ མྱིན་ཙམ་ཟྤེར་
ནའང་འད། ལོ་ ༨ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་སྱི་སྙོམས་དང་ཕོགས་གཅྱིག་པ། དྤེ་བཞྱིན་གཏན་འཇགས་བཟ་ོཐུབ་
ཐབས་དྤེ་ད་ལྟ་བར་དུ་ལ་ོ ༨ ལྷག་ཙམ་ནང་བཟ་ོཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ནང་ལ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཟ་ོ
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ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་དངོས་གནས་ཁག་པ་ོརྤེད། ང་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་བས་ནས་ལ་ོ ༩ བསད་པ་ཡྱིན། ང་ཤྤེས་ཡོན་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ དམ་ ༢༠༡༩ གང་རུང་ཞྱིག་ལ་ལྷ་ོཕོགས་སོབ་གྲྭ་ཚང་མར་ཞྱིབ་
འཇུག་བས་པ་ཡྱིན། ལམ་སྟོན་བས་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་དགྤེ་རྒན་ཚསོ་དཀའ་ངལ་གསུངས་སོང་། ཏན་ཏན་རྤེད། གཏན་
འཇགས་མ་ཆགས་པར་ལོ་བདུན་བརྒྱད་འདྱི་འད་ལུས་པ་ཡྱིན་ན། སུ་དང་སུ་ཡྱིན་ནའང་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྤེམས་ནང་ལ་
དངངས་སྐྲག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེ་ངས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། དགྤེ་རྒན་ཚད་ལྡན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭ་ཡག་པ་ོབཟ་ོཐུབ་ཐབས་
མྤེད་པ་ཞྱིག་དང་སོབ་སོང་ཡག་པ་ོསྤྲོད་ཐུབ་ཐབས་མྤེད་པ་ཞྱིག་རྤེད། འདྱི་ང་ལས་ལྷག་པ་ཤྤེས་མཁན་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་
ཡྱིན་ན། འུར་ཆགས་སྱིད་པ་རྤེད། བས་ཙང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ཐབས་ཤྤེས་བཏང་དང་གཏོང་མུས་ཡྱིན། ཤྤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་འགན་འཁྤེར་བའྱི་རྤེས་ལ་ལམ་སང་ལྡྱི་ལྱི་ལ་བཅར་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ཞུས་ནས། དགྤེ་
རྒན་ཡག་པ་ོམྤེད་པ་ཡྱིན་ན་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་གྱི་འཛིན་སོང་ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་མ་རྤེད། འཛིན་སོང་ཡག་པ་ོམ་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱིས་ཕག་དངུལ་གནང་བ་དྤེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མ་རྤེད། དྤེ་འད་སོང་ཙང་ཐབས་ལམ་ག་རྤེ་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་མྱིན། 
དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིག་ཐགོ་དང་ངག་ཐགོ་གཉྱིས་ཀ་ནས་ཞུས་བཞག་ཡདོ། དྤེར་བརྤེན་ལ་ོལྔ་དྲུག་
བདུན་བརྒྱད་ནང་དུ་ལག་ལྤེན་ཁྤེལ་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་ཟླ་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ནང་ལ་ལག་ལྤེན་འཁྤེལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་། 
ངའྱི་སྤེམས་ནང་དུ་ཐབས་ཤྤེས་གཏང་རྒྱུའྱི་ག་ོརྱིམ་ཞྱིག་བསྱིགས་བཞག་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གཉྱིས་པ་དྤེར། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དགོངས་དནོ་འཛནི་གྲྭ་བཞྱི་པ་ནས་ཨྱིན་ཇྱི་བསབ་རྒྱུ་སྐོར་ཞུས་ན། ང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་
སདོ་མཁན་གྱི་མྱི་ཡྱིན་ཙང་། ཕ་མ་དང་ཡང་སྤེ་ཐུག་འཕྲད་སྐབས་ཕ་མ་མང་པསོ་འཛིན་གྲྭ་བཞྱི་པ་བར་དུ་ཨྱིན་ཇྱི་མ་བསབས་
ན་དཀའ་ངལ་ཞྤེ་དག་འཕྲད་ཀྱི་མ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་གསུངས་སོང་། ངས་འཛིན་གྲྭ་བཞྱི་པ་ནས་ཨྱིན་ཇྱི་བསབས་པ་དྤེས་དཀའ་
ངལ་ཁོན་ནས་འཕྲད་ཀྱི་མ་རྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་རྤེད་ཅྤེ་ན། འཛིན་གྲྭ་བཞྱི་པ་ལ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་འཛིན་གྲྭ་འགོ་འཛུགས་བྤེད་པའྱི་
སྐབས་སུ་ (Phonetics) ས་ཡྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་སོང་བརྡར་སྤྲད་རྒྱུ་དྤེ། ང་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་འགན་འཁྤེར་མཁན་མྱིན་
ནའང་། ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། ངས་ཏན་ཏན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། གྲ་སྱིག་བྤེད་ཆགོ་གྱི་རྤེད། ཁྤེད་རང་
ཚོས་ཐུགས་ཁལ་མ་གནང་རོགས་གནོངས། (Phonetics) འད་མྱིན་ཡོད་རྤེད། (British Phonetics) དང་ (JOLLY 

Phonetics) དྤེ་མྤེད་དུ་མྱི་རུང་། དྤེ་བསབ་པ་ཡྱིན་ན་བཀླག་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ནམ་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་མ་རྤེད། དྤེ་ངས་བརྒྱ་ཆ་ 
༡༠༠ གྲོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་སྱིངས་ཆ་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། དྤེར་སྤེམས་ཁལ་གནང་མྱི་དགསོ་པ་ཞྱིག་རྤེད། 
ཟླ་སྱིལ་གཏངོ་ཕགོས་ཐད། ཁ་སྔནོ་ད་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཀང་ཟླ་སྱིལ་གང་འད་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་དྱི་བ་བསྤེབས་སོང་། ད་ལྟའྱི་
གནས་སྟངས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་མ་འདྱི་ཙམ་ཉུང་ཉུང་ཆགས་ཚར་བ་རྤེད། སྔནོ་མ་སོབ་མ་གྲངས་ ༡༠༠༠ བརྒལ་
བར་ད་ལྟ་སོབ་མ་གྲངས་ ༢༠༠ འམ་ ༣༠༠ ཆགས་ཚར་བ་རྤེད། སོབ་གྲྭ་རྤེ་ཟུང་ལ་སོབ་མ་གྲངས་ ༢ ལས་མྤེད་པ། སོབ་མ་
གྲངས་ ༡༥ ལས་མྤེད་པ། འཆར་གཞྱི་དྤེ་སྤེབས་ནས་ང་ཚསོ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཟླ་སྱིལ་བཏང་ཚར་བ་རྤེད། ད་དུང་ཡང་
ཟླ་སྱིལ་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། ཕ་མ་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་བཞྤེས་གནང་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་རྤེད། དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན། ང་ཚོས་ཀང་ཨ་སམ་མངའ་སྤེ་དང་། ཤྱིས་ལོང་སོགས་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚོའྱི་ཕ་མར་སྐད་
ཆ་དྱིས་ནས། ཁྤེད་རང་ཚོས་རྡ་ོརྤེ་གླྱིང་དང་། ཀ་སྦུག ག་པར་སོབ་འཇུག་གནང་འདོད་ཡོད་ནའང་གསུང་ཤོག  ང་ཚོས་ཉྤེ་
འགྲམ་གྱི་སོབ་གྲྭར་འཇུག་ཆགོ ཕ་མའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་བསྟུན་ནས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་ལ། 
ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕར་བསྟུན་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཕ་མ་ཚོས་ཚུར་བསྟུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོབ་མ་ལྔ་དྲུག་ལས་
མྤེད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ད་དུང་ཉར་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། འཛིན་ཁང་དྤེ་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་སོབ་
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ཕྲུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། སོབ་ཕྲུག་ལ་དགྤེ་རྒན་གྱི་མཐུན་རྤེན་སོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོབ་མ་བཞྱི་ལྔ་ལ་ (Subject) 

བདུན་བརྒྱད་སོབ་ཁྱིད་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དགྤེ་རྒན་བདུན་བརྒྱད་ཀྱི་མཐུན་རྤེན་གང་འད་བས་ནས་སོར་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད། 
དྤེར་ཚང་མས་དགངོས་པ་བཞྤེས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དྤེ་ནས་སྦྤེང་ལོར་ལ་སུད་ཚོང་བ་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་དྤེ་ཚོར་བོད་སྐད་སང་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཞྤེ་དག་འདུག དྤེ་ལ་མཐུན་རྤེན་སོར་དགོས་
འདུག གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་གོ་ཐོས་བྱུང་། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་སོབ་གྲྭ་མང་པ་ོདྤེ་ཡོད་རྤེད། གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ལ་མཐུན་རྤེན་སར་ཡདོ་རྤེད། སུད་ཚངོ་བ་དྤེ་ཚ་ོཚང་མ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཁངོས་གཏོགས་སུ་ཡོད་རྤེད། ཁ་ོརང་
ཚོ་ག་པར་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེར་དགྤེ་རྒན་གྱི་མཐུན་འགྱུར་སོར་ཤོག་གསུངས་ན་ལ་དག་གྱི་རྤེད་དམ།  དགོངས་པ་
བཞྤེས་གནང་དང་། བོད་སྐད་སོང་འདོད་ཡོད་ན། ཕ་མ་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཁྱིམ་ནང་ལ་བོད་སྐད་སོངས། དྤེང་སང་སོབ་གྲྭ་
འགྲྱིམས་མ་མོང་མཁན་གྱི་ཕ་མ་ཕལ་ཆྤེར་ཡོད་མ་རྤེད། མང་ཆྤེ་བས་རང་ཁྱིམ་ནས་སོབ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད། སུད་ཀྲར་འཚོང་བའྱི་
ཞརོ་ལ་སྔ་དགོང་ཕྲུ་གུར་བསབས་པ་ཡྱིན་ན། ངས་དཔྤེ་མཚོན་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུས་ན། སྔོན་མ་ང་སྦྤེལ་ཀོབ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་སྱི་
ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ། ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོཞྱིག་སྤེབ་གཅྱིག་ལ་ཁྱིད་ནས་སྦྤེང་ལོར་ལ་སྤེལ་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། ངས་ང་ཚོའྱི་སོབ་
གྲྭའྱི་ནང་ལ་བཞག་དང་སོབ་སོང་ཚད་ལྡན་རག་གྱི་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལྟོས་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་དུ་
ཕག་ལས་གནང་མཁན། འགོ་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མ་བོད་གཞུང་སོབ་གྲྭ་ནས་ཐོན་པ་རྤེད། 
བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བོད་སོབ་འཛནི་ཚགོས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་ཐོན་པ་དྤེ་ཚ་ོཆ་རྤེན་ཚང་མཁན། ཝ་
ར་ཎ་སྱི་ནས་ཐནོ་མཁན་ཁུངས། འཁོལ་ཐག་ཆོད་ཡདོ་རྤེད། སོབ་གྲྭ་ཡག་པ་ོམྤེད་ན་ང་ཚའོྱི་དགྤེ་རྒན་དང་། སོབ་སྱི་ཚའོྱི་ཕྲུ་གུ་
དྤེ་ཚ་ོང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ག་རྤེ་བས་ནས་བཞག་གྱི་རྤེད། དྤེ་ཚོར་སོབ་སོང་ཡག་པ་ོསྤྲོད་ཐུབ་པའྱི་ཡྱིད་ཆྤེས་ཡོད་ཙང་ཕ་
གྱིར་བཞག་ཡོད་རྤེད། སོ་སོའ་ིཕྲུ་གུ་མ་བཞག་པར་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་གྲྭར་བསལ། ཕ་མ་གཞན་དག་ལ་དྤེར་འཇོག་དགོས་རྤེད་
ཟྤེར་ན་ལ་དག་གྱི་མ་རྤེད། ང་ཚའོྱི་དགྤེ་རྒན་དང་། རྒྱ་གར་དགྤེ་རྒན། བོད་པའྱི་དགྤེ་རྒན། སོབ་སྱི་ཚང་མའྱི་ཕྲུ་གུ་ས་ོསོའ་ིསོབ་
གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཉར་བསད་པ་དྤེས་ག་རྤེ་སྟོན་གྱི་ཡོད་རྤེད་ཅྤེ་ན། ང་ཚའོྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སོབ་སངོ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་
ཙམ་ཟྤེར་ནའང་ད་དུང་ཁྱིད་ཕྱིན་པ་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་ཡྱི་ཤུའྱི་ཚོགས་པ་དྤེ་འད་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་དངུལ་སྤྲད་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་
ནས་མཐུན་རྤེན་སོར་གྱི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཁྱིད་ཕྱིན་པ་རྤེད། ཟླ་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་རྤེས་ལ་རང་འཇགས་ཡར་ཁྱིད་ཕྤེབས་པ་རྤེད། 
ག་རྤེ་བས་ནས་ཁྱིད་ཡྱིན་ཞུ་དུས། བོད་ཡྱིག་སོང་དགོས་འདུག་ཟྤེར་སོང་། ཁྱིད་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་བོད་ཡྱིག་སོང་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་ཤྤེས་པ་རྤེད་དམ། ཚང་མས་འབ་སུ་མ་འདུས་པའྱི་སྐབས་སུ་བོད་ཡྱིག་སང་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་བཤད། སོབ་གྲྭ་
ནས་འཐྤེན་ཏྤེ་ཡྤེ་ཤུའྱི་སོབ་གྲྭར་སྤེལ་བའྱི་སྐབས་སུ་བོད་ཡྱིག་གྱི་འགྲྤེལ་བཤད་ག་ཚོད་བརྒྱབ་ནའང་། བོད་ཡྱིག་སྐོར་གསུང་
གྱི་མྱི་འདུག མདརོ་བསྡུས་ན་ངས་ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟྤེར་ན། སུད་ཀྲར་འཚངོ་མཁན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕྤེབས་བསད་པ་དྤེ་
ཚ་ོཁ་ོརང་ཚསོ་ག་ོསྱིག་གནང་ནས། ཨང་དང་པ་ོས་ོསོས་བདོ་སྐད་སནོ་ནས་བོད་ཡྱིག་བསབས། དྤེ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཁ་ོ
རང་ཚོས་ག་ོསྱིག་ཅྱིག་བས་ནས། ཨ་ཞང་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ཨ་ཁུ་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ས་ོཔ་ོཡོད་ཀྱི་རྤེད། རྨ་ོམ་ོཡོད་ཀྱི་རྤེད། ཕྲུ་གུ་དྤེར་
བཞག་ན། དྤེ་ནས་ཚད་ལྡན་གྱི་སོབ་སངོ་རག་གྱི་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
མྤེང་ལོར་ (MANGLORE) དུ་སོབ་གྲྭའྱི་ཉལ་ཁང་ (HOSTOL) གསར་རྒྱག་གནང་དགོས་རྤེད་གསུངས་པ་དྤེ། སོབ་ཕྲུག་
ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཉལ་ཁང་བརྒྱབ་རྒྱུ་དྤེ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རྤེད། དངུལ་མང་པ་ོཞྤེ་དག་ཅྱིག་བྤེད་སོད་བཏང་
ནས་ཁང་པ་གྲ་སྱིག་བྤེད་དགོས་རྤེད། ཁང་པ་བརྒྱབ་པ་དྤེ་ལའང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་མཐུན་རྤེན་ཞྱིག་སོར་དགོས་རྤེད། མ་
འངོས་པར་དྤེའྱི་ནང་ལ་སོད་མཁན་མྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ཁག་པ་ོརྤེད། འདྱིའྱི་ཐད་བསམ་བ་ོམང་པ་ོཞྱིག་
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གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག དཀའ་ངལ་དྤེ་དངོས་ཡོད་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་། མཐུན་རྤེན་སར་བར་
བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་རྤེད་མ་གཏོགས། ད་ག་སྤེ་དགོས་འདུག་ཟྤེར་བའྱི་སྐབས་སུ་མཐུན་རྤེན་སར། དགོས་ཀྱི་མྤེད་པའྱི་
སྐབས་སུ་བཀགོ་པ་དྤེ་འད་བ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
སན་ཞབས་སོབ་སོང་ (NURSING COURSE) བྤེད་མཁན་གྱི་ (R.C.) གསུངས་པ་དྤེ། དྱི་བ་དྤེ་གསལ་པ་ོབྱུང་མ་སོང་། དྤེ་
ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ངས་མག་ོའཚོས་མ་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ལན་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་
མྱི་འདུག བལ་ཡུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་འཛནི་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་པ་དྤེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་ངས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོབ་སྟོན་ཚན་པ་
ལ་སྐད་ཆ་འདྱི་བའྱི་སྐབས་སུ། ཁ་ོཚོས་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་གངས་ཅན་བདྤེ་རྩ་ཁང་ལ་སྐད་ཆ་འདྱི་དུས། རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཡོངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཚད་དྤེ་དང་། ཁངོ་ཚ་ོཐནོ་པའྱི་དུས་ཚོད་དྤེར་ཁད་པར་ཤོར་གྱི་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། དྤེར་བརྤེན་ཁོང་
ཚརོ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་མཐུན་རྤེན་སོར་གྱི་ཡོད་གསུང་གྱི་འདུག  
དྤེ་བཞྱིན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ག་རྤེ་གསུངས་སངོ་ཟྤེར་ན། བལ་ཡུལ་ལ་ནད་ཡམས་རྤེན་པས་དགྤེ་རྒན་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ལ་གསོལ་ཕོགས་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ མར་ཆག་པ་དང་། ཁ་ཤས་ལ་མ་རག་པ་དང་། དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་འདུག་
གསུངས་སོང་། དྤེ་དངོས་ཡོད་རྤེད། འདྱི་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནམ། ངས་དྱི་བ་དྤེ་གསལ་པ་ོཞྤེ་དག་རོགས་ཐུབ་མ་སོང་། བཀའ་
ལན་བྱུང་མྤེད་ན་རྤེས་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་རགོས་གནངོས། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ བཞུགས་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕྤེལ་ལགས། ལས་རྱིམ་
རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང།  
 
སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕྤེལ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
བརྒྱུད་ནས་གནང་དགསོ་རྤེད་མ་གཏགོས། ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་བ་རྒྱུ་ཡདོ་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆགོ་ནས། 
དྤེ་ག་རང་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། གལ་སྱིད་དྱི་བ་གསལ་པ་ོབྱུང་མྤེད་ན། དྱི་བ་གསལ་པ་ོབྱུང་མ་སོང་དང་། ད་ལྟ་ལན་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་
མྱི་འདུག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། རྤེས་ལ་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞྱིག་ནས་ག་ོསྐབས་ལྤེན་ཆགོ་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་
ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ འཕྲསོ་དྤེ་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་ལྕང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་འདྱིར་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཐྤེངས་དང་པོ་ཡྱིན་ཙང་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བ་རྤེད། དགོངས་དག 
ཐུགས་བདྤེན།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དགྤེ་རྒན་མང་པོས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཞལ་པར་
བརྒྱུད་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་སྐོར་གསུང་བའྱི་སྐབས་སུ། ངས་གངས་ཅན་བདྤེ་རྩ་ཁང་ལ་ཞུ་རོགས་གནང་། ང་ལ་ཡྱིག་
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ཐོག་ནས་གནང་རོགས། ཡྱིག་ཐོག་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལ་དཔགས་པའྱི་ང་ཚོས་ཐབས་ལམ་འཚོལ་གྱི་ཡྱིན་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ཡྱིག་ཐོག་ནས་མ་གནང་བར་ཞལ་པར་གནང་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོལ་གཞྱི་འཛིན་ས་ཞྱིག་ག་པར་ཡོད་རྤེད། བདྤེན་
པ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། དགྤེ་རྒན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་ཙང་། མཐའ་མར་དྲུང་ཆྤེས་འབྤེལ་བ་གནང་ནས་དྤེ་བདྤེན་
པ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་ཐབས་ཤྤེས་བཏང་བ་རྤེད། རོགས་ཚོགས་གཉྱིས་གསུམ་ལ་ཡྱི་གྤེ་བཏང་བ་རྤེད། རགོས་
ཚགོས་གཅྱིག་གྱིས་རོགས་སརོ་གནང་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞྤེས་གནང་སོང་། ཁ་ོརང་ཚ་ོང་ོའཕྲདོ་བས་ནས་རགོས་ཚོགས་དྤེས་ཐད་
ཀར་གངས་ཅན་བདྤེ་རྩ་ཁང་ལ་རགོས་རམ་གནང་རྒྱུ་བས་པ་རྤེད། རགོས་རམ་དྤེའང་ཆུང་ཆུང་མ་རྤེད། རོགས་རམ་དངུལ་
འབོར་ཆྤེ་ཐག་ཆདོ་ཅྱིག་དགོངས་བཞྤེས་གནང་བ་རྤེད། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་ཆ་ཚང་ཤྱིག་ཁྤེར་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དྤེ་ནས་དགྤེ་རྒན་གཅྱིག་གྱིས་སོབ་ཚན་མང་པ་ོཞྱིག་སོབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་བའྱི་བཟ་ོའད་བྱུང་། དམའ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་
ནང་ལ་འཛིན་རྱིམ་དང་པོ་ནས་ལྔ་པའྱི་བར་གྱི་སོབ་ཚན་ཚང་མ་སོབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ངས་ཨང་རྩྱིས་མ་
གཏོགས་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། ངས་སྱི་ཚོགས་རྱིག་གནས་མ་གཏོགས་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། ངས་ཚན་རྱིག་མ་གཏོགས་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་ཅྤེས་
ཟྤེར་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད། དམའ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་དགྤེ་རྒན་དུ་འཛུལ་ཚར་པའྱི་རྤེས་སུ་སོབ་ཚན་ཚང་མ་སོབ་ཁྱིད་གནང་ཐུབ་པ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་ན་སོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དགྤེ་རྒན་ཞྤེས་པས་སང་སང་པ་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་
མ་གཏོགས། དགྤེ་རྒན་ཡག་པ་ོཆགས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། འབྱིང་རྱིམ་དང་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གྲྭར་ཚན་རྱིག་དགྤེ་རྒན་དང་། ཨང་
རྩྱིས་དགྤེ་རྒན། དཔལ་འབརོ་རྱིག་པའྱི་དགྤེ་རྒན། ལ་ོརྒྱུས་དགྤེ་རྒན་བཅས་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་རྒྱུགས་སྤྲདོ་བཏང་ནས། 
དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་བསྐོ་གཞག་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་། མཚམས་རྤེ་དགྤེ་རྒན་མ་འདང་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པའྱི་
སྐབས་ལ་ང་ཚསོ་དཔལ་འབརོ་རྱིག་པའྱི་དགྤེ་རྒན་ཡྱིན་ནའང་། ཕ་གྱིར་ཚན་རྱིག་སོབ་ཤོག་ཟྤེར་དུས། ལགས་ས།ོ ཟྤེར་ནས། 
སོབ་ཚན་དྤེ་སངས་ནས་སོབ་ཁྱིད་བྤེད་དུ་འགྲ་ོམོང་། བས་ཙང་ངས་དྤེ་སོབ་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་ཟྤེར་ན། སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་སོབ་སོང་
ལ་འཐུས་ཤོར་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་ཙང་། འདྱི་ངྤེས་པར་དུ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚ་ོཁོང་རྣམ་པའྱི་ཐུགས་ལ་འཇགོ་རགོས་
གནང་། འདྱི་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བལ་ཡུལ་གྱི་བོད་ཕྲུག་ཚ་ོརྒྱ་གར་གྱི་མཐ་ོསོབ་ཏུ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ལམ་བར་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྤེ་དག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་
གསུངས་སོང་། དྤེར་ཕལ་ཆྤེར་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་བཞྤེས་ཐུབ་ཐབས་མྤེད་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྤེ་
བཀའ་ཤག་གྱིས་གང་འད་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་གནང་རྒྱུ་རྤེད།  
སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་སབས་བཅོལ་ལག་འཁྤེར་དུས་འགངས་ (R.C. Extention) ཐད་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་
བཞྤེས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད་སྙམ། ངས་ནརོ་མྤེད་ན་ (R.C. Extention) དྤེ་ད་ོབདག་ས་ོསོས་གནང་དགསོ་པ་ཞྱིག་རྤེད་སྙམ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆགོ་ནས། 
དཔ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ སྐུ་བཞུགས་གནང་རགོས་གནངོས། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས། ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀའ་ལན་གནང་སྟངས་དྤེར་མཇལ་
ཡོང་དུས། གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་འཛིན་སོང་གྱིས་འགན་ཁུར་ནས་ལན་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་མཇལ་མ་བྱུང་། ཧ་
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ལམ་འཛིན་གྲྭ་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག་ཚོར་གྱི་འདུག གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ཡྱིན་
ནའང་། ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་མཚན་འབོད་གནང་ནས་ཡར་བཞྤེངས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དང་དྤེ་མཚོན་པའྱི་ཕག་
སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དྱི་བ་གནང་སོང་། ཧ་ལམ་དྤེ་འད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མདོག་མདགོ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་པ་ལ་
སོགས་པའྱི་ཚགི་བྤེད་སོད་གཏངོ་སྟངས་དྤེ་ཚོ། སབོ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུར་ཐུབ་ཚོད་བཏང་ནས་སྐད་ཆ་འཆད་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་
རྤེད། དྤེའྱི་གཤྱིས་ཀ་དྤེ་འདྱིར་སྤེབས་བསད་ཀྱི་འདུག འདྱིར་གྲསོ་ཚོགས་འཚགོས་ཡོད་རྤེད་མ་གཏགོས། འཛནི་གྲྭ་འཚགོས་
ཡོད་མ་རྤེད། དགོངས་པ་ཡག་པ་ོབཞྤེས་རོགས་གནང་། ང་ཚ་ོཉྱིན་མ་མང་པ་ོདང་། ལ་ོམང་པ་ོམཉམ་དུ་འགྲ་ོདགོས་རྤེད། ང་
ཚསོ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སྐརོ་ལ་དྱི་བ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པ་ོཐ་ོབརྒྱབ་ནས་བསད་ཡདོ། ཚང་མས་འགན་ཁུར་ནས་དགངོས་པ་
བཞྤེས་རགོས་གྱིས། ད་ལྟ་ངས་སྔོན་ལ་ཞུས་པ་དྤེ་ཡག་པ་ོཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། རྣམ་འགྱུར་སྟནོ་སྟངས་ནས་བས་
ཏྤེ་འཛིན་སོང་གྱིས་འགན་འཁུར་ལན་འདྤེབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ལན་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་དྤེ་རྩ་བ་ཉྱིད་
ནས་མྤེད་པ་ཆགས་སོང་། དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆགོ་ནས། 
སྱིར་བཏང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཐྤེངས་གཉྱིས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། འཛིན་སོང་གྱི་ལན་འདྤེབས་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་
བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཐྤེངས་དང་པ་ོཆ་ཤས་ལྤེན་གྱི་ཡོད་དུས། མ་འོངས་པར་དྤེ་ཚ་ོདགོངས་པར་འཆང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་ལྕང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དགྤེ་རྒན་བས་དགས་ནས་དགྤེ་རྒན་གྱི་སོད་ཚུལ་དྤེ་ལམ་སང་བཀག་མ་ཐུབ་པའྱི་བཟ་ོའད་
ཞྱིག་ཆགས་སངོ་། དགངོས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྱི་བ་འགའ་ཤས་གསལ་པ་ོམ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ། གོམས་གཤྱིས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཧ་
ཅང་སྡུག་ཆགས་རྤེད་འདུག དྤེར་ལམ་སང་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཕལ་ཆྤེར་གྲོས་ཚོགས་ཉྱིན་གཉྱིས་པ་དང་། 
གསུམ་པ། བཞྱི་པ་ནས་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤྤེས་ཏན་ཏན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཟདོ་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དྤེབ་ཕནོ་ཆྤེན་པ་ོརྩོམ་སྱིག་དང་པར་སྐྲུན་གནང་ནས་ཚང་མ་ལ་མར་བག་ོའགྲྤེམས་ཞུས་ཡོད་པ་
རྤེད། ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་དང་དགོན་སྤེ་ཁག་ལ་འགྲྤེམ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་སོང་། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སྐབས་
གཅྱིག་ལ་བལ་ཡུལ་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་བཏང་བ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་སྱིའྱི་ཤྤེས་ཡོན་ (SEE Learning)ཤཐོག་ལ་དྤེབ་མང་པོ་
ཞྱིག་འདྱི་ནས་བཏང་བ་དྤེ། ཕ་གྱིར་ས་མཚམས་ལ་བཀག་ནས། ཕར་བཏང་མ་ཐུབ་ནས་ཚུར་ལོག་འདུག ཡང་བསར་དྤེའྱི་
རྤེས་ལ་ཐབས་ཤྤེས་བས་པ་ཡྱིན། དྤེར་བརྤེན་དགོན་སྤེ་ཁག་དང་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཤྤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྱིག་ཐོག་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ང་ཚོས་དྤེབ་གང་མང་མང་པར་སྐྲུན་བས་ནས་འབུལ་ཆོག་པ་གྱིས། 
ང་ཚའོྱི་སྤེམས་པའྱི་ནང་ལ་གང་མང་མང་ཁབ་ཐུབ་པའྱི་བསམ་བ་ོཡདོ། རགོས་ཚགོས་གཅྱིག་ལ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། སྱིའྱི་ཤྤེས་
ཡོན་དྤེ་རྒྱ་ཆྤེ་རུ་གཏང་རྒྱུར་སོབ་གྲྭས་འགན་འཁྤེར་གྱི་ཡྱིན། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བརྩམས་པའྱི་དྤེབ་མང་
པ་ོཞྱིག་དཔྤེ་མཛདོ་ཁང་ཁག་ལ་ཁབ་ཆྤེན་པ་ོཞྱིག་བ་རྒྱུར་རགོས་རམ་དགོས་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན།  
དྤེ་ནས་དྱི་བ་དྤེ་འད་ལུས་ཡོད་ན་ཡང་བསར་བཀའ་འདྱི་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སྤེན་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་སོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་
ཕྤེབས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་། དྱི་བ་དྤེ་དག་ཐད་ཀར་ཤྤེས་རྱིག་དང་འབྤེལ་བ་མྤེད་པ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་
བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུར་བདྤེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་བྱུང་ན་འབྤེལ་ཡོད་ལྷན་
ཁང་ས་ོས་ོསྤེབ་པའྱི་སྐབས་སུ་དྱི་བ་དྤེ་གཏངོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བནོ་གྱིས་དྱི་བ་དྤེར་ལན་ཏག་ཏག་སོན་ཐུབ་
ཀྱི་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བཀུས་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བལ་ཡུལ་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚུར་ཡོང་མཁན་ཚོར་སབས་བཅོལ་ལག་དྤེབ་བཟ་ོརྒྱུར་རོགས་པ་
བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེའྱི་སྐོར། ཁ་སང་ཁ་ཉྱིན་མ་ོནས་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། བལ་ཡུལ་དང་འབྲུག་གྱི་
གནས་ཚུལ་དྤེ་གང་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་གོ་བསྡུར་བས་ནས་ག་ཚོད་ཙམ་
ཞྱིག་ཐུགས་ཕན་གསོ་ཡྱི་ཡོད་མྤེད། ང་ཚོས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག འོན་ཀང་དྤེ་རྱིང་དྱི་བ་ཕྤེབས་པ་སོང་ཙང་། འདས་པའྱི་ལོ་
རྒྱུས་ནང་ལ་ད་བར་བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཡོང་པའྱི་བོད་མྱི་གྲངས་ ༩༠༠ ལྷག་ཙམ་ལ། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་
ནས་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་འབྤེལ་བ་བས་ནས་ཡྱིག་ཆ་བཟ་ོཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། ད་དུང་ལྷག་
བསད་མྱི་གྲངས་ ༦༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བདྤེ་སྲུང་གྱི་འགན་དྤེ་ད་ལྟ་ལངས་སོད་པའྱི་སྱིད་སོང་གྱིས་
འཁྤེར་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ད་ལྟའྱི་དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག འབྤེལ་
ཡོད་ཚོ་ལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཡོད། ཁོ་རང་ཚོ་ལའང་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོགསུང་རྒྱུ་འདུག བདྤེ་སྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ཆ་ཚང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་སྤེམས་འཚབ་ཡོད་པ་དྤེའང་ང་ཚོས་
ཤྤེས་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་དྤེའྱི་ནང་ནས་བོད་དང་རྒྱ་ནག་ལ་འགྲ་ོམོང་མཁན་དྤེ་འདའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་
ནང་ལ་ཡྱིག་ཆ་སྤྲད་རྒྱུར་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ལའང་གནདོ་
གཞྱི་ཞྱིག་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་དམ་དོན་བྤེད་དགསོ་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པ་ོརྤེད་འདུག་ཅྤེས་ང་ཚསོ་ངོས་བཞྤེས་ཞུས་ཡོད། དྤེ་
ཏན་ཏན་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་། སོབ་ཕྲུག་དྤེ་ཚ་ོལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། གནད་དོན་གཞན་པ་གང་
ཡང་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། སོབ་ཕྲུག་དྤེ་ཚ་ོསྔོན་ལ་འཚར་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ཞུ་རགོས་ཞུས་ནས། ད་ལྟ་སྐད་ཆ་དྤེ་འགྲ་ོདང་
འགྲ་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་མཁྤེན་གསལ་རྤེད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཐུགས་རྤེ་དྤེ་འད་གནང་གྱི་ཡོད་སྱིད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་
གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ལམ་སང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གནང་ཆོག་ཆོག་འད་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རྤེད་དགོངས་མདོག་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་
ནའང་། ལས་ཀ་ག་རྤེ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་གནས་ཡུལ་གཞུང་དང་མཉམ་དུ་འབྤེལ་བ་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་དུས་ཚོད་གང་ལ་
གང་འཚམ་ཞྱིག་འགོར་གྱི་འདུག འདས་པའྱི་ཟླ་བ་དགུ་དང་ཕྤེད་ཀའྱི་ཉམས་མོང་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་ཚོའྱི་
ཐགོ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ོསྣང་མ་བྤེད་པ་དང་དྤེ་འད་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། ད་ོསྣང་བྤེད་བཞྱིན་ཡོད། མུ་མཐུད་ནས་འབྤེལ་བ་
ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཚུར་ཡོང་དུས་རྤེད། རྒྱ་གར་ནས་ཕར་བལ་ཡུལ་ལ་འགྲོ་བའྱི་སྐབས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་
འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ། ད་ལྟའྱི་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། དཀའ་ངལ་དྤེ་རྒྱུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ནས་གནས་བསད་ཡོད་པ་དང་། 
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བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་དྤེར་ཐབས་ཤྤེས་བཙལ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་གནང་འདུག འབད་བརྩོན་གནང་ནས་ས་
མཚམས་སུ་ལས་བྤེད་གཅྱིག་གཞག་རྒྱུར་ཐུགས་ཐག་ཆོད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་། བལ་ཡུལ་གཞུང་། བོད་པའྱི་
གནད་དོན་དྤེ་ཚ་ོཚང་མ་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས། ང་ཚོས་ཐོག་མར་འཆར་གཞྱི་བསྱིགས་པ་དང་། འདོད་པ་
ཡོད་པ་བཞྱིན་ལས་ཀ་དྤེ་ཏག་ཏག་གཅྱིག་ད་ལྟ་ཡོང་ཐུབ་མ་སོང་། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་འབྤེལ་བ་
ཞུས་ནས། ས་མཚམས་ལ་དཀའ་ངལ་མྱི་འཕྲད་པ་བ་རྒྱུ། དྤེ་ཚ་ོགཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། འབྤེལ་ཡདོ་མང་པ་ོཞྱིག་ལའང་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་ཡདོ་པ་རྤེད། ད་ལྟ་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུ་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ས་ོསོའ་ིདཀའ་ངལ་དྤེ་མར་བཏོན་བསད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་
འདུག དྤེ་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། ང་ཚའོྱི་ལས་བྤེད་ཚ་ོཡང་ཕར་ཚུར་འགྲ་ོབའྱི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཀའ་
ངལ་དྤེ་ཚ་ོམྱི་ཡོང་བ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་མུ་མཐུད་འབྤེལ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
དྤེ་ནས་དོན་ཚན་གཅྱིག་དྤེ། བལ་ཡུལ་ནས་ཕྤེབས་རྤེས་འདྱི་ནས་སབས་བཅོལ་ལག་དྤེབ་ཞུས། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་
པའྱི་རྤེས་ལ་མཐ་ོསོབ་སོབ་འཇུག་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ། སབས་བཅོལ་ལག་དྤེབ་དུས་འགངས་ཞུ་རྒྱུར་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ཚོས་རྒྱབ་གཉྤེར་ཚད་ལྡན་ཡོང་དང་མྱི་ཡོང་། ཁབ་ཁོངས་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་སྐད་ཆ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་འད། 
དཀའ་ངལ་དྤེ་འད་ཡོད་ན། འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་རོག་ཞྱིབ་བས་ནས་སྦྤེང་ལོར་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སྦྤེང་ལོ་ལྷོ་སྱི་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱབ་གཉྤེར་སྤྲོད་དགོས་པ་དང་། རྩ་བའྱི་རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་ས་ཁུལ་ག་པར་ནས་ཡྱིན་ནའང་། ཚང་མ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་སོ་སོའ་ིཁོངས་ལ་བག་ོབཤའ་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། ས་
གནས་འགོ་འཛིན་སུའྱི་ཁོངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། དྤེར་དུས་འགངས་ཞུ་རྒྱུའྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་སྤྲད་རྒྱུའྱི་སྐོར་བཀའ་
ཤག་ནང་ག་ོབསྡུར་བས་ནས་ལམ་སྟནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  
དྱི་བ་མཐའ་མ་དྤེ་ (Tibetan Scholarship Programme) སྐོར་དྤེ་རྤེད། ཨ་རྱི་ནང་ལ་སོབ་སོང་བ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཤྤེས་
ཡོན་རོགས་རམ་སྤྲད་པ་དྤེ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཆ་རྤེན་གཅྱིག་དྤེ། ཚུར་ཡོང་ནས་ལ་ོ ༢ རྱིང་ལས་ཀ་བྤེད་དགསོ་
པའྱི་ཆ་རྤེན་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད། འདྱི་སྔོན་མ་འགྲོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། ང་སྱི་འཐུས་སྐབས་དང་པ་ོབྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་དན་གྱི་འདུག 
གལ་ཏྤེ་ཚུར་མ་ལོག་པ་ཡྱིན་ན་ཁག་ཐྤེག་གྱིས་སོར་ ༢༥,༠༠༠ ཞྱིག་སྤྲོད་དགོས་པ་དང་། མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རྤེད་དྤེ། གནས་
ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཏན་ཏན་བྱུང་ཡོད་རྤེད། ངས་ཤྤེས་ཚོད་བས་པ་ཡྱིན་ན། འདས་པའྱི་ལ་ོ ༢༦ ནང་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་
རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་། དངོས་སུ་གན་རྒྱ་བཞག་པ་ནང་བཞྱིན་ལག་བསྟར་བྤེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་སོར་ 
༢༥,༠༠༠ བསྡུ་ཐུབ་པ་གཅྱིག་ཀང་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོས་ལག་བསྟར་བས་མ་ཐུབ་པའྱི་ཆ་རྤེན་དྤེ་འད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། 
མ་འོངས་པར་ཆ་རྤེན་དྤེ་བརྒལ་འདུག འདྱི་འགྲྱིག་མྱི་འདུག འདྱི་གཅྱིག་བས་འདུག་ཟྤེར་བའྱི་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། དོན་
དངོས་སུ་དཀའ་ངལ་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་སྟོན་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ད་ོབདག་རང་ཉྱིད་སྱིད་སངོ་གྱི་འགན་ཁྤེར་ཚར་བའྱི་
རྤེས་ལ་གནས་ཚུལ་འདྱིའྱི་སྐོར་སྤེབས་སོང་། ན་ནྱིང་ཐོན་པའྱི་སོབ་མ་དྤེ་ཚོར་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་འབུལ་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་རྤེད། སོ་སོས་ཕ་གྱིར་སོབ་སོང་ག་རྤེ་གནང་བ་དྤེར་གཞྱི་བཞག་ནས། འདྱིར་ཚན་པའམ་ལས་ཁུངས་ལ་འབྤེལ་བ་
བས་ནས། དྤེ་འད་ཞྱིག་བྤེད་ཡོང་དུས་གསོལ་ཕོགས་འབུལ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ལོ་ ༢ འདྱིར་བཞུགས་ནས་
ལས་ཀ་བས་པ་ཡྱིན་ན་གསོལ་ཕོགས་འབུལ་དགོས་རྤེད། དྤེའྱི་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པ་དང་། ལྷན་ཁང་སོ་སོ་ལ་ཞུགས་པའྱི་
སྐབས་སུ་ལྷན་ཁང་ས་ོསོས་ཐབས་ཤྤེས་བས་ནས་ལས་བྤེད་གཅྱིག་གཉྱིས་བཞག་ན་མ་གཏོགས། དཔྤེར་ན། ཕ་གྱི་ནས་སོབ་
སོང་ཐོན་པ་ཞྱིག་གྱིས་དགྤེ་རྒན་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་ཡྱིན་ན། ཁྤེད་རང་དགྤེ་རྒན་བས་ན་འགྲྱིག་གྱི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ལམ་སང་
སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ལ་གཏོང་ཆོག་ཆོག་ཡོད་མ་རྤེད། སོབ་གྲྭ་སོ་སོར་སྱིག་འཛུགས་ཡོད་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ཆ་རྤེན་དྤེར་ང་ཚོས་
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བསམ་གཞྱིག་བྤེད་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལའང་བཀདོ་མངགས་ཞུས་ཡདོ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཨ་རྱིར་སབོ་
སོང་ཆྤེད་དུ་བསདོ་རྒྱུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེར་ང་ཚོས་ཡང་བསར་བལྟས་ནས། ཚད་དང་ལྡན་པའྱི་བསར་ཞྱིབ་ཅྱིག་མ་བས་པ་ཡྱིན་
ན། ཆ་རྤེན་མང་དག་ཅྱིག་བཞག་ནས་ལག་ལྤེན་བསྟར་མ་ཐུབ་པར་དངསོ་སུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག རྤེས་
སུ་བསར་བཅོས་བས་རྤེས་གནས་སྟངས་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ལོའ་ིལས་བསོམས་
སྙྱིང་བསྡུས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགྲོ་གླྤེང་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལྤེན་དགོས་ན་མྱི་དགོས་ན་བསམ་པ་འད་པོ་ཞྱིག་བྱུང་། སྱིར་
བཏང་ད་རྤེས་ཀྱི་གྲོས་ཚགོས་འདྱི་བ་ོབ་ཞྤེ་དག་མྤེད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་འདུག ལས་བསོམས་རྱིང་པ་རྤེད། གཅྱིག་རྤེད་གཉྱིས་
རྤེད་ཟྤེར་ནས། ཡྱིན་ནའང་འགྲོ་གྲོན་ཆྤེན་པ་ོཞྱིག་བཏང་ནས་དཀའ་ལས་ཆྤེན་པ་ོཞྱིག་བརྒྱབ་ཡོད་དུས། དྤེའང་དོན་སྙྱིང་ལྡན་
པ་ཞྱིག་མ་བས་ན་འགྲྱིག་ས་མ་རྤེད་བསམ་པ་འད་པ་ོཞྱིག་བྱུང་། ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་ཆུ་འགྲོ་ནའང་ཟམ་པ་གནས་བསད་པ་
གཞྱིར་བཞག་བས་ནས། དྤེ་རྱིང་འདྱི་ནས་ལངས་པ་ཡྱིན།  
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ཤྤེས་ཡོན་དང་། སོབ་སོང་། སྱིད་བྱུས། འདྱི་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་འགན་མང་པོ་
བཞྤེས་པ་དང་། ཕག་ལས་མང་པ་ོགནང་ཚར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ། ཁ་སང་དམ་འབུལ་སྐབས་སུ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་གསར་འགདོ་
གསལ་བསགས་ཐོག་ལ་ཤྤེས་ཡོན་སོབ་སོང་ཐོག་ལ་སྐད་ཅོར་ཆྤེ་ཤོས་རྒྱག་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་ཡྱིན་གསུང་ཡོང་དུས། 
མ་འོངས་པར་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཤྤེས་ཡོན་སོབ་སོང་དྤེ་ཚོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ས་རྤེད་
བསམ་པའྱི་སོབས་པ་སྤེས་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་རྤེས་དྤེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་ཞབས་སྟྤེགས་ཐོག་ལ་ཕྤེབས་
ཐུབ་པར། ཐགོ་མར་ངས་བནོ་པ་ལྤེགས་ས་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དྤེ་ནས་ངས་ས་གནས་ཀྱི་བདྤེ་སྡུག་དང་། ཤྤེས་ཡོན་དང་སོབ་སོང་། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རང་གྱི་ཐོག་ལ་དགོས་འདྱི་དང་
འབོད་བསྐུལ་འབྤེལ་ནས་དོན་ཚན་ཁག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཐོག་མ་དྤེར་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་སྱི་མཚུངས་འད་པོའ་ིཐོག་
ལ་དགྤེ་རྒན་གྱི་གླ་ཕོགས་དང་མཐུན་རྤེན་མ་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་ལ་བརྤེན་ནས། ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་ནང་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་
ལ་དགྤེ་རྒན་སྤུས་དག་པ་ོརྣམས་གནས་མ་ཐུབ་པ་དང་། བསད་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་གྱི་འཕྲད་བསད་པ་དྤེ། དངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་བ་ོགཟུ་བརོ་གནས་ནས་ཁ་གཅྱིག་གྲགས་ཅྱིག་རྤེད་འདུག དྤེར་དྤེ་སྔ་བར་དུ་སྐད་ཅོར་རྒྱག་སདོ་མཁན་གང་
ཟག་ཅྱིག་ཞབས་སྟྤེགས་དྤེར་ཕྤེབས་ཡོང་དུས། ད་ལན་སྐད་ཅོར་རྒྱག་མཁན་ག་ཚོད་བྱུང་ནའང་དང་དུ་བངས་ནས་དམྱིགས་
སུ་བཀར་ནས་དྤེ་ལ་མ་འངོས་པར་འབུར་དུ་ཐནོ་པ་ཞྱིག་ག་རྤེ་གནང་རྩྱིས་ཡོད། མཐུན་རྤེན་དང་། ཆ་རྤེན་ག་རྤེ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
གཉྱིས་པ་དྤེར། ཆོད་གན་དང་གཏན་འཇགས་དགྤེ་རྒན་དྤེ་གཉྱིས་ཞྤེ་དག་འཁྲུག་ཐྤེབས་བསད་འདུག གཏན་འཇགས་དགོས་
པ་ཞྱིག་ལ་མ་བཟ་ོཔར། མྱི་དགོས་པར་གཏན་འཇགས་བཟོས་བཞག་པ། ཆོད་གན་དྤེ་གཏན་འཇགས་ཤྱིག་འཇོག་ཐུབ་ན་
དངོས་གནས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་བསད་པ། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལན་སྱིད་སོང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱིར་བཏང་ཞྱིབ་འཇུག་
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དང་ཉམས་ཞྱིབ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆྤེན་པ་ོགནང་ས་རྤེད། དྤེར་ངྤེས་པར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་བས་ནས། ཆོད་གན་དངསོ་གནས་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ན་ཆོད་གན། ཆོད་གན་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གཏན་འཇགས་དགྤེ་རྒན་ཕན་ཐོགས་མྤེད་པའམ་གད་སྙྱིགས་འད་པ་ོ
ཞྱིག་ས་བཀག་བསད་ཡདོ་ན། དྤེ་ཚ་ོཕར་ཆ་ཚང་སྟོང་པ་བཟསོ་ནས། ཆདོ་གན་གཏན་འཇགས་ལ་འགྲ་ོརྒྱུ་ཡོད་པ། དྤེར་ཞྱིབ་
འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་དང་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་ཞྱིག་བྤེད་དགསོ་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་མ་འངོས་པར་སབོས་པ་དང་
ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཟླ་སྱིལ་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། སོ་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན། མྤེད་པ་བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཟྤེར་བསད་པ། དྤེ་ཚོའྱི་གནས་ཚུལ་གནད་
འགག་མང་པ་ོཞྱིག་དང་། ང་རང་ཚོའྱི་ཤྤེས་ཡོན་སོབ་སོང་ཡག་པ་ོམྱི་ཡོང་བ་དང་། སྤུས་དག་པ་ོམ་ཡོང་བ་དྤེ། གཞྱི་རྩ་འདྱི་
འད་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་འགྱུར་བཅོས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོང་སདོ་ཀྱི་འདུག དྤེར་ངྤེས་པར་དུ་དགོངས་པ་ཆྤེ་བཞྤེས་དགོས་པ། ད་ལན་
འག་ོདང་པ་ོའཛུགས་ཡོང་དུས། སྱིར་བཏང་དྤེ་སྔ་ནས་དགྤེ་རྒན་གནང་བསད་པ་དང་། ཤྤེས་ཡོན་སོབ་སོང་བས་བསད་པའྱི་
དབྱིངས་སམ་བག་ཆགས་དྤེས་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ལ་ཤུགས་ཆྤེན་པ་ོཡོད་པ་ཞུས་མྱི་དགོས་པ་རྤེད་དྤེ། དྤེར་ངྤེས་པར་
དུ་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག  
གསུམ་པ་དྤེར། དགྤེ་རྒན་ཡག་པ་ོདང་། སྤུས་དག་པོ། དགྤེ་རྒན་ཡག་པ་ོདྤེར་སྱིར་བཏང་ཚད་ཞྤེ་དག་འཛིན་ཤྤེས་ཀྱི་མ་རྤེད། 
ས་ོསོས་སྣ་ལམ་འགྲ་ོདང་མ་འགྲ།ོ སོབ་སོང་བས་དང་མ་བྤེད། ཁམས་དང་དབང་པོ། མོས་པ་འཕྲདོ་དང་མ་འཕྲདོ། ས་གནས་
འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ཡག་པ་ོཡོད་ན་ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་ཡག་པ་ོམྤེད་པ། འགའ་ཤས་ལ་ཡག་པ་ོམྤེད་ན་འགའ་ཤས་ལ་
ཡག་པ་ོཡོད་པ་དྤེ་འད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་གཅྱིག་ལ་དགྤེ་རྒན་སྤུས་དག་པ་ོདང་ཡག་པ་ོཞྱིག་ལ། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་
ཁམས་དང་དབང་པོ། མོས་པ་ར་འཕྲོད་པའྱི་གང་ཟག་དྤེ་ལ་ས་གནས་དྤེ་ག་རང་ལ་རྒྱུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་གནས་ཐུབ་པ་བྤེད་
དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པ་ོའདུག་མ་གཏོགས། དྤེ་མ་གནས་པར། སོམ་གཞྱི་ཏོག་ཙམ་ཡག་པ་ོཆགས་ཡོང་དུས་གནས་
སོས་བས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་། སོབ་ཕྲུག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་འཐུས་ཤོར་དཔྤེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་
ཆྤེན་པ་ོའགྲ་ོབཞྱིན་འདུག དྤེ་ལ་ངྤེས་པར་དུ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ན་འགྱུར་བ་བཏང་ནས། ཐུགས་འཇགས་གནང་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ག་རྤེ་དགསོ་མཁ་ོཡོད་ནའང་གནང་དགསོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
བཞྱི་པ་དྤེར། ང་ཚསོ་སབོ་མའྱི་གྲངས་འབརོ་གངོ་འཕྤེལ་གཏངོ་དགསོ་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པ་ོརྤེད་མ་གཏགོས། ང་ཚསོ་ཟླ་སྱིལ་བྤེད་
ཀྱི་ཡྱིན། སོ་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་སོབས་པ་དང་གཟྱི་བརྱིད་འད་ཞྱིག་བས་ནས་བཤད་བསད་པ་ཡྱིན་ན་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་
འགྲྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོས་མ་འགྲྱིག་པ་དང་། འཐུས་ཤོར། དཀའ་ངལ་དྤེར་དང་ལྤེན་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དངོས་
གནས་ཡྱིན། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ནས་བཤད་ནའང་དྤེ་ཚོར་དངོས་གནས་དང་གནས་དང་དུ་ལྤེན་དགོས་པ་དང་། 
ཆསོ་འཇྱིག་རྤེན་གང་ནས་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་དང་རགོ་གྲ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ཡུཀ་
རན་གྱི་སྐད་ཆ་མང་པ་ོབཤད་སོང་། དྤེ་འད་པ་ོགཟྤེངས་སུ་ཐོན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། སོ་བརྒྱབ་ཀང་བས་པ་
ཡྱིན་ན་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འགྲྱིག་གྱི་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཚབ་ཏུ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་སམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སོབ་མ་གོང་འཕྤེལ་དང་། 
སོབ་མ་མང་རུ་འགྲོ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ཟླ་སྱིལ་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། སོ་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན། 
གཅྱིག་གཅྱིག་ཟླ་སྱིལ་བས་ཚར་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འགྲྱིག་གྱི་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ངྤེས་པར་དུ་དགོངས་པ་དང་། 
སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ལག་བསྟར་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ལྔ་པ་དྤེ་ལ། དྤེང་སང་ལྟ་གྲུབ་སབོ་དཔནོ་དང་། མཚན་ཉྱིད་དགྤེ་རྒན། གང་ལྟར་དནོ་གཅྱིག་རྣམ་གྲངས་རྤེད་འདུག འདྱིའྱི་ཐགོ་
ལ་ཡང་སྤུས་དག་པ་ོདང་། ཞྱིབ་ཚགས་པོ། འདྱི་གཞྱི་རྩ་ནས་དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག དྤེར་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པ་ོཞྱིག་
བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ངྤེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་བཞག་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད་མྱི་འདུག གལ་ཏྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཤྤེས་



117 

ཡོན་ཡདོ་པ་དང་། ཉམས་མངོ་ཡོད་པ། སྐད་ཡྱིན་ནའང་ག་ོབརྡ་འཕྲདོ་པ། ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་དགསོ་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། 
གྲྭ་ས་ཆྤེན་པ་ོཞྱིག་དང་གདན་ས་ཆྤེན་པ་ོཞྱིག་ནས་འཁྱིད་ཡོང་རྤེད་ཟྤེར་བ་ཙམ་གྱིས་ཕན་ཐགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་ཡོས་
ལ་དཔག་པའྱི་རྩམ་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཁ་སང་ས་གནས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་
དངོས་ཡོད་རྤེད་འདུག ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་ཚོ་ལའང་དཀའ་ངལ་འདུག སོབ་སྱི་དང་དགྤེ་རྒན། ཕ་མའྱི་ཚོགས་པ་དྤེ་འདའྱི་
འགན་འཛིན། དྤེ་ལའང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་འདུག ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་ཚོས་ཕ་མ་ཚོར་སོབ་སོང་དང་སྐད་ཡྱིག་ལ་
སོགས་པ་མ་འདང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་རྤེད་གསུང་གྱི་འདུག སོབ་མ་ཚའོྱི་དཀའ་ངལ་རྤེད་གསུང་གྱི་འདུག ཁངོ་ཚསོ་ལྟ་གྲུབ་སོབ་
དཔནོ་ཚའོྱི་སྐད་དྤེ་ག་ོབརྡ་འཕྲདོ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཁངོ་ལ་ཉམས་མངོ་མྱི་འདུག ཤྤེས་ཚད་མྱི་འདུག སྐད་ཆ་འཆད་ཡངོ་དུས་ "འུ་
རུག་འུ་རུག་" ཟྤེར་གྱི་འདུགཤདྤེ་ཡྱིན་དུས་ག་ོབརྡ་མ་འཕྲདོ་པའྱི་དཀའ་ངལ་དང་རོག་གླྤེང་ཤུགས་ཆྤེན་པ་ོའདུག དྤེ་འད་སོང་
ཙང་ལྟ་གྲུབ་སབོ་དཔནོ་དྤེ་ལའང་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་ངྤེས་པར་དུ་གནང་དགསོ་འདུག  
དྤེ་བཞྱིན་ལྟ་གྲུབ་སབོ་དཔནོ་གྱི་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་ས་དྤེར་དཀའ་ངལ་ཞྤེ་དག་འཕྲད་བསད་འདུག སོབ་གྲྭ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དྤེ་འད་
ཡོད་ས་རྤེད། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། སྐར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་།༽ ཡུད་ཙམ། ངས་
ནམ་རྒྱུན་ཞྤེ་དག་བཤད་ཀྱི་མ་རྤེད་པཱ། ནམ་རྒྱུན་བཅུད་དང་བ་ོབ་གང་ཡང་མྤེད་པའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་དུས། མཚམས་རྤེ་
མང་པ་ོཡོང་སདོ་ཀྱི་འདུག ༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆགོ་ནས། མཇུག་བསྡུ་རགོས་གནང་།༽ 
བས་ཙང་དགོངས་འགལ་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས། དྤེ་ལ་བཟ་ོབཅོས་ཡག་པ་ོཞྱིག་བཏང་ནས་སྐད་དང་གོ་བརྡ་ཡག་པ་ོའཕྲོད་པ། 
ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏངོ་བའྱི་སྐབས་སུ་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་མཉམ་པ་ཞྱིག་དགསོ་ཀྱི་འདུག་གམ། ཁ་ོརང་ཟུར་དུ་དགསོ་ཀྱི་འདུག 
ཁ་ོརང་གཉྱིས་དབར་འགལ་ཟླ་དང་འབྤེལ་མཐུད་མང་པ་ོའདུག་ག དྤེ་ལ་ངྤེས་པར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་རགོས་
གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དགངོས་འགལ་མྤེད་པ་ཞུ།   
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ཨ་ཀྲོང་རྱིན་ཆྤེན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ཨ་ཀྲངོ་རྱིན་ཆྤེན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། ད་ལྟ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་
འགྲ་ོབཞྱིན་ཡདོ་དུས། དྤེའྱི་ཐགོ་ལ་དྱི་བ་དང་བསམ་འཆར་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ། རྩ་བའྱི་ཤོག་གྲངས་ ༡༣ པའྱི་ནང་དུ། 
བཻང་ལོར་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གཉྤེར་ཁང་དུ་བོད་ཡྱིག་ཆྤེད་སོང་གྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་གནང་མཁན་གྲངས་ 
༥ དང་། འབུམ་རམས་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཆྤེད་སོང་གནང་མཁན་གྲངས་ ༢ ལ་དམྱིགས་བསལ་སོབ་ཡོན་ཕུལ་ཡོད་ཅྤེས་
གསུངས་འདུག འདྱིར་དམྱིགས་བསལ་སོབ་ཡོན་ཕུལ་བར་ཆ་རྤེན་གང་འད་ཞྱིག་ཚང་དགོས་རྤེད། སྱིར་བཏང་གོང་དྤེར་ 
"དམྱིགས་བསལ་སོབ་ཡོན་རྤེ་སྐུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་" ཞྤེས་འཁོད་འདུག རྤེ་སྐུལ་ཞུས་པ་ཙམ་གྱིས་རག་གྱི་ཡོད་རྤེད་དམ་མ་
རྤེད། འདྱི་ལ་ཆ་རྤེན་ག་རྤེ་ཚང་དགསོ་ཡདོ་མྤེད། དྤེའྱི་ཐགོ་ལ་ཁ་གསལ་ཞྱིག་གསུང་རགོས་གནང་། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
སྱིར་བཏང་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྱི་བའྱི་ནང་ལ་ཡོད་རྤེད་ལ། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་ཞྱིག་ཀང་
གནང་སོང་སྟྤེ། ཡྱིན་ནའང་། དྤེས་གསལ་པ་ོགང་ཡང་ཆགས་མ་སོང་། འདྱིའྱི་ཨང་ ༡༠ པའྱི་ནང་དུ་ "༸མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་
ཀྱི་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་མཚོན་སད་༸རྒྱལ་བའྱི་ཐུགས་བསྤེད་དམ་བཅའ་བཞྱི་དང་། གཱནྱིའྱི་ལྟ་གྲུབ། རྩོད་རོག་འདུམ་སྱིག 
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འཚ་ེམྤེད་ཞྱི་བའྱི་ལྟ་གྲུབ་བཅས་བརདོ་གཞྱི་གང་རུང་ཐོག་འབུམ་རམས་པའྱི་སོབ་སོང་ཆྤེད་སོབ་མ་གཉྱིས་ལ་ལ་ོགསུམ་རྱིང་
སོབ་ཡོན་གནང་རྒྱུ་གནང་ཡང་སོབ་ཡོན་ཞུ་མཁན་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གཅྱིག་ཀང་བྱུང་མྤེད།" ཅྤེས་འཁོད་འདུག གཅྱིག་ཀང་མ་
བྱུང་བ་དྤེ་ཡ་མཚན་ཞྱིག་ཚོར་སོང་། རྩ་བའྱི་གོང་དུ་འབུམ་རམས་པའྱི་སོབ་སོང་གནང་མཁན་མང་པ་ོཡོད་རྤེད་། དྤེ་ཚ་ོནས་
ཡར་སོབ་ཡོན་ཞུ་སོད་མཁན་མང་པོ་འདས་མ་ཐག་པར་བྱུང་འདུག ཡྱིན་ནའང་འདྱིར་སོབ་ཡོན་ཞུ་མཁན་ཉམས་ཞྱིབ་པ་
གཅྱིག་ཀང་མ་བྱུང་བ་དྤེ་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་པ་རྤེད། གཅྱིག་བས་ན་འདྱིའྱི་བརོད་གཞྱི་དྤེ་ཁརོ་ཡུག་ཆུང་ཆུང་
དང་། དྤེ་འད་འཇགོ་དུས་དྤེས་སོན་ཡྱིན་སྱིད་པ་རྤེད། གལ་སྱིད་དྤེ་འདའྱི་གལ་ཆྤེན་པ་ོབརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་འདའྱི་སོབ་ཡནོ་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། བརོད་གཞྱི་དྤེ་ཚའོྱི་ཁརོ་ཡུག་ཆྤེ་རུ་བཅསོ་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པ་ོ
རྤེད། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་རྤེད། རྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་
རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཁོར་ཡུག་ཆྤེ་ཙམ་བསྐྲུན་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྤེད་མཁན་ཡོང་གྱི་རྤེད་
སྙམ། གཅྱིག་ཀང་མ་བྱུང་བ་དྤེ་ཡ་མཚན་ཞྤེ་དག་བྱུང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་ཚར་བ་དྤེ་ཚར་བ་རྤེད། མ་འོངས་
པར་འདྱི་འདའྱི་ཐགོ་ནས་སབོ་ཡནོ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། བརོད་གཞྱི་དྤེ་ཚ་ོརྒྱ་ཆྤེ་ཙམ་འཇགོ་གནང་རགོས་གནོངས། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། མཚམས་འཇགོ་རགོས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༡:༣༠ བར་དུ་གསལོ་ཚགིས་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༣ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགྲོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་
བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགྲོ་གླྤེང་ལ་ཕྤེབས་བསད་ཡོད། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ཨ་ཀྲོང་རྱིན་ཆྤེན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
འཕྲསོ་དྤེ་ནས་མུ་མཐུད་གསུང་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ཨ་ཀྲངོ་རྱིན་ཆྤེན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གོང་གྱི་འཕྲསོ་ནས་ཚགི་འགའ་ཤས་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། འབུམ་རམས་པའྱི་སོབ་ཡནོ་རག་མྱིན་
གྱི་ཐགོ་ནས་གལ་ཆྤེ་ཤོས་གང་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཞྤེ་ན། རྩ་བའྱི་བརདོ་གཞྱི་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་
ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་མ་འོངས་པར་དགངོས་པ་བཞྤེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་སོང། འདྱིའྱི་ཐོག་མང་པ་ོགང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། རྤེས་སུ་སྔོན་རྩྱིས་སྐབས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་ལ་རྩ་བའྱི་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སོབ་གྲྭ་མང་པ་ོཞྱིག་ཟླ་སྱིལ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེའང་
གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཟླ་སྱིལ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སྔོན་ས་ོས་ོས་གནས་
ས་ཐོག་ཏུ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ། སོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཁརོ་ཡུག་གྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ཆྤེན་པ་ོཞྤེ་དག་བསྐྲུན་འདུག སོབ་
གྲྭ་དྤེ་སོ་བརྒྱབ་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། གལ་ཏྤེ་སོབ་ཕྲུག་གཉྱིས་གསུམ་ལྔ་
བཅུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡདོ་ན་གནས་སྟངས་ཁ་ཁ་རྤེད། ཁངོ་ཚསོ་བདོ་ཕྲུག་གཙང་མ་གྲངས་ ༡༩༦ ཡོད་ཟྤེར་གྱི་འདུག 
བས་ཙང་སོབ་མའྱི་གྲངས་འབརོ་དྤེ་ཕནོ་ཆྤེན་པ་ོཞྤེ་དག་ཡྱིན་དུས་ཁངོ་ཚསོ་བ་ོཕམ་ཞྤེ་དག་བྤེད་ཀྱི་འདུག རྩ་བའྱི་ཁ་སང་སྔནོ་
དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཕ་གྱིར་ཕྤེབས་འདུག སྱིར་བཏང་ས་ོབརྒྱབ་ཟྱིན་པ་རྤེད་དྤེ། ངྤེད་གཉྱིས་ལ་ཁོང་ཚོས་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཞུས་སངོ་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སབོ་ཕྲུག་གྲངས་ ༢༠༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་ཡོད་ན་ས་ོརྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་
པ་རྤེད། དྤེའང་བོད་ཕྲུག་གཙང་མ་ཟྤེར་དུས་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་གཞྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་དག་ཆགས་ཀྱི་
འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་འདུག གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། ཕ་
གྱིར་ཁོར་ཡུག་དྤེ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ཆྤེན་པ་ོཞྤེ་དག་བསྐྲུན་འདུག དྤེའང་ཉྱིན་སོབ་རྤེད་མྱི་འདུག གཏན་སོབ་རྤེད་འདུག སོབ་
གྲྭའྱི་འཛིན་ཁང་དང་། ཉལ་ཁང་། ཁོར་ཡུག་དྤེ་ཚ་ོརྒྱ་ཆྤེན་པ་ོཞྤེ་དག་བསྐྲུན་ཡོད་དུས། མ་འོངས་པར་ས་ཆ་དང་ཁརོ་ཡུག་རྒྱ་
ཆྤེན་པ་ོའཛུགས་སྐྲུན་བས་པ་དྤེ་ཚ་ོག་རྤེ་བ་རྒྱུ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། ཁངོ་ཚསོ་ལས་གཞྱི་གཞན་པ། དཔྤེར་ན། གཞྱིས་ཆགས་དང་
བཟ་ོགྲྭ་འཛུགས་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་རྱིགས་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརྤེད་ཟྤེར་གྱི་འདུག ས་ཆ་དྤེར་འགྲ་ོསོང་ཆྤེན་པ་ོདྤེ་འད་བཏང་ཚར་
དུས་དྤེ་འདའྱི་ཐགོ་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་མང་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག རྩ་བའྱི་དགངོས་པ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་
ནའང་འདྱི་འདའྱི་ཐགོ་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།   

            
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆགོ་ནས། 
ལགས་ས།ོ སྐར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་ལྕང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དྤེ་སྔནོ་གྱི་དྱི་བ་དང་ད་ལྟའྱི་དྱི་བ་རྣམས་ལ་ལན་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་
གྱིས་དགྤེ་རྒན་སྤུས་དག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་ཏན་ཏན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ རྤེད། དགྤེ་རྒན་སྤུས་དག་མྤེད་པར་
སོབ་ཁྱིད་སྤུས་དག་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། སོབ་ཁྱིད་སྤུས་དག་མ་བྱུང་ན་སོབ་ཕྲུག་དྤེ་ཚོ་ཤྤེས་ཡོན་ཐོན་པའྱི་སྐབས་སུ་སྤུས་
དག་ཡོང་གྱི་མྤེད་པ་ཞྱིག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་དགྤེ་
རྒན་སྤུས་དག་གདམ་རྒྱུ་དང། དགྤེ་རྒན་སྤུས་དག་བདམས་པ་ཙམ་གྱིས་འགྲྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། སྤུས་དག་དྤེ་ཚསོ་སོབ་གྲྭའྱི་
ནང་དུ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་སོབ་སོང་སྤུས་དག་སྤྲོད་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་དྤེ་སོབ་སྱི་དང་དགྤེ་ཆྤེ་ཚོའྱི་འགན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། 
མཚམས་རྤེར་དགྤེ་རྒན་སྤུས་དག་ཡོད་ཀང་འཛནི་གྲྭའྱི་ནང་དུ་སོབ་ཁྱིད་དྤེ་ཏག་ཏག་མ་འགྲ་ོབའྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཀང་ཡངོ་གྱི་ཡོད་
རྤེད། ད་ལྟ་དགོངས་འཆར་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་ང་ཚསོ་སྤེམས་ལ་བཞག་ནས་ལག་ལྤེན་འཁྤེལ་བ་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ཆོད་གན་དང་གཏན་འཇགས་བསྐ་ོགཞག་གནང་རྒྱུའྱི་ཐད། གོང་དུ་ངས་ལན་ཞྱིག་ཕུལ་ཡྱིན་བསམས་སོང་། རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱིས་ཆོད་གན་ ཨྱིན་སྐད་ཐགོ་ནས་ཞུས་ན། (Contractual) བསྐ་ོགཞག་བ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་གཏན་འཇགས་བསྐ་ོ
རྒྱུའྱི་གོ་རྱིམ་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་ན་སྔོན་དུ་ཆོད་གན་ལོ་ ༢ སྐོ་བའྱི་རྱིང་ཚོད་བལྟ་བས་ནས་
གཏན་འཇགས་བཟ་ོའསོ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དགྤེ་རྒན་དྤེ་གཏན་འཇགས་བཟསོ་གནང་གྱི་རྤེད། དྤེ་མྱིན་མཚམས་འཇགོ་བ་རྒྱུའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པའྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་དུ། ལོ་བདུན་བརྒྱད་དགུ་རྱིང་ལུས་
བསད་པའྱི་དགྤེ་རྒན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གཏན་འཇགས་མ་ཆགས་རྤེན་གྱིས་སྤེམས་ལ་དཀའ་ངལ་དང་། མཐུན་རྤེན་གྱི་
དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ང་ལའང་ཟྤེར་མོང། ད་གྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཀའ་ངལ་དྤེ་སྤེལ་ཐབས་སུ་འཆར་
གཞྱི་ག་ོརྱིམ་ཞྱིག་བསྱིགས་ཡོད། མ་འངོས་པར་གཏན་འཇགས་བཟ་ོབའྱི་སྐབས་སུ། གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་སོབ་
གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་འོས་པ་དང་འཚམ་པ། ཚད་ལྡན་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཚོ་བདག་པ་ོརྒྱག་དགོས་རྤེད། ཚད་ལྡན་མྤེད་པ་དྤེ་ཚོ་
གཏན་འཇགས་སུ་བསྐོ་གཞག་བྤེད་ཀྱི་མ་རྤེད། གལ་ཏྤེ་དྤེ་རྱིགས་བསྐོས་པ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་སོབ་ཕྲུག་ལ་
སོབ་སངོ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་སྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པ་དྤེ་ང་ཚསོ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཟླ་སྱིལ་གཏོང་ཕོགས་དྤེ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་རྤེད། རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་རྤེད། ག་པར་ཡྱིན་
ནའང་སོབ་མའྱི་གྲངས་འབོར་དྤེ་ཉུང་ཉུང་ཆགས་ནས། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སོབ་གྲྭ་རྒྱ་ཆྤེ་རུ་གཏང་རྒྱུ་དང། ཕྲུ་གུ་
མང་དུ་ཡོང་རྒྱུའྱི་གཉྱིད་ལམ་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བོད་ནས་ཕྤེབས་པའྱི་བོད་ཕྲུག་མྤེད་པ་
ཆགས། སྤེ་འཕྤེལ་ཉུང་དུ་ཕྱིན། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་མང་པ་ོཕྱིན་པའྱི་རྤེན་གྱིས་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚ་ོསྟོང་འགྲ་ོཡྱི་འདུག་
ཟྤེར་ནའང་མ་འགྲྱིག དྤེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ནས་འུ་ཐུག་ནས་ཟླ་སྱིལ་མ་བཏང་ན་འབ་སུ་འདུ་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཞྱིག་རྤེད། 
དྤེ་ཡྱིན་དུས་འགྲོ་སོང་རྒྱ་ཆྤེན་པ་ོབཏང་ཚར་བ་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་སོབ་གྲྭ་དང་འཛིན་ཁང་དྤེ་ཉར་བསད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། འདྱིའྱི་
ནང་དུ་སོབ་ཕྲུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། སོབ་ཕྲུག་ཡོད་ན་དྤེ་ལ་མཐུན་རྤེན་སོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འད་སོང་ཙང་ཟླ་སྱིལ་
གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ལ་བསམ་བོ་རྒྱས་ཤྱིང་རྒྱས་པ་བཏང་ནས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤྤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ཟླ་སྱིལ་གཏང་རྒྱུར་འདོད་པ་ཡོད་པ་དྤེ་འད་གང་ཡང་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཟླ་སྱིལ་མ་གཏོང་ཀ་མྤེད་ཀྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་དྤེང་སང་ཆགས་བསད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ལྟ་གྲུབ་དགྤེ་རྒན་གྱི་སྐད་ཀྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང། ས་ོསོའ་ིལུང་པའྱི་སྐད་དྤེ་རང་
བཞྱིན་གྱིས་འཐོན་གྱི་རྤེད། དཔྤེར་ན། ང་ཀོང་པ་ོཡྱིན་ཙང། མཚམ་རྤེར་ཀོང་པོའ་ིསྐད་དྤེ་ཞྤེ་དག་འཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག ལུང་
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པའྱི་སྐད་དྤེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་འཐནོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རྤེད། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་འདྤེམས་སྒྲུག་ཟྱིན་པའྱི་དགྤེ་རྒན་ཁ་ོརང་གྱིས་དགོངས་པ་
བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ངས་སྐད་འདྱི་བརྒྱབ་ནས་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་གོ་བརྡ་འཕྲོད་ཀྱི་མྤེད་ན། འདྱིར་ཡར་རྒྱས་གང་འད་
གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག དགྤེ་རྒན་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། མྱི་ཚ་ེགང་པོར་སོབ་ཕྲུག་ཡག་པ་ོཞྱིག་བྤེད་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་
སལོ་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད། བས་ཙང་ག་ོབརྡ་འཕྲོད་ཀྱི་མྤེད་ན་ཁ་ོརང་གྱིས་སྐད་འདྱི་ག་ོབརྡ་འཕྲདོ་ཐབས་སུ་སྐུ་ལས་སོན་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་རྤེད། དགྤེ་རྒན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་མགོགས་པ་ོཞྤེ་དག་གནང་ནས་ཕྲུ་གུས་མགོ་མ་འཚོས་ན། ཏོག་ཙམ་ལྷོད་དུ་
གཏང་རྒྱུ། དྤེ་དང་དྤེ་འད་བའྱི་ཐབས་ཤྤེས་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རྤེད།  
 དྤེ་ནས་རྱིགས་ལམ་ཐོག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཆྤེན་མ་ོ (CBSE) ཡྱི་བསབ་
གཞྱིའྱི་ནང་དུ་རྱིགས་ལམ་ཞྤེས་འཁོད་ཡོད་མ་རྤེད། བོད་ཡྱིག་ཅྤེས་པའྱི་ནང་དུ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ 
ནས་བརྒྱ་ཆ་  ༢༠ ཞྱིག་རྱིགས་ལམ་ཡར་འཇུག་ཐུབ་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། རྱིགས་ལམ་ཟྤེར་བའྱི་སོབ་ཚན་ཞྱིག་འཇུག་གྱི་
ཡང་མ་རྤེད་ལ་འཇུག་ཐུབ་རྒྱུ་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚསོ་འདྱི་བཞག་ཡོད་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བལ་ཡུལ་གྱི་ཨ་རྱི་བོད་མྱིའྱི་སོབ་ཡོན་ལས་གཞྱི་ (TSP) སོབ་ཕྲུག་སྐོར་བཀའ་མོལ་གསུངས་སོང། (TSP) 

བལ་ཡུལ་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་གཅྱིག་ཡོད་རྤེད་གསུང་གྱི་འདུག འདྱི་ཨ་རྱི་ནས་ཚུར་ཐད་ཀར་བལ་ཡུལ་
དུ་འབྤེལ་བ་བས་ནས། བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདྤེ་རྩ་ཁང་གྱིས་ཐག་གཅདོ་བ་རྒྱུ་དང་། གན་ཡྱིག་གཞག་རྒྱུ་སོགས་གནང་གྱི་
ཡོད་རྤེད། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གང་ཡང་གནང་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད་གསུང་གྱི་འདུག  
 དྤེ་ནས་བཻང་ལོར་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐ་ོསོབ་ནང་དུ་བོད་ཡྱིག་དང་སྐད་ཡྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་འབུམ་རམས་པ་སོབ་སངོ་གནང་
རྒྱུ་འདྱི་ (Dalai Lama Institute) མཐ་ོསོབ་རང་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་སོབ་ཕྲུག་ག་ཚོད་ལ་སྤྲོད་དགོས་མྱིན་
གྱི་ཐ་ོགཞུང་ཞྱིག་གཏངོ་གྱི་རྤེད་གསུང་གྱི་འདུག ཕྲུ་གུ་གྲངས་ ༧ ཙམ་གྱི་ཐ་ོགཞུང་བཏང་ནས་དྤེ་ནས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ཚགོས་ཆུང་ནས་ཕྲུ་གུ་གྲངས་ ༥ ཐག་གཅདོ་གནང་གྱི་རྤེད་གསུང་གྱི་འདུག  
 ༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་སྐོར་གོང་དུ་གསུངས་སོང་། སྐབས་དྤེར་འཛུལ་ཞུགས་བྤེད་མཁན་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་
ཀང་མ་བྱུང་བ་དྤེ། ཕལ་ཆྤེར་འདྱི་མཁྤེགས་པ་ོའད་བྱུང་ནས་མ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་ངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་གོ་ཐོས་བྱུང་། ༸རྒྱལ་བའྱི་
བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་འདྱི། ༸རྒྱལ་བའྱི་ཐུགས་བསྤེད་དམ་བཅའ་བཞྱི། གཱནྱིའྱི་ལྟ་གྲུབ། རྩོད་རོག་འདུམ་སྱིག འཚ་ེམྤེད་ཞྱི་བ། 
འདྱི་༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་གྱི་ལ་ོལ་དཔགས་པ་ཞྱིག་འཇོག་དགོས་ཡོད་པར་སོང་ཙང་འདྱི་བཞག་པ་ཡྱིན་ས་རྤེད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏན་ཏན་རྤེད། སོན་ཊའྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་རྒྱ་ཆྤེན་པ་ོཞྤེ་དག་རྤེད། ང་ཕ་གྱིར་
འགྲ་ོམོང་། ཉྱིན་གྲངས་ ༧ རྱིང་སོད་མོང། ད་ལྟ་བར་དུ་དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། 
དྤེ་བཞྱིན་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་གང་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མ་འོངས་པར་སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞྤེ་དག་ཅྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་
འཆར་གཞྱི་གཏྱིང་ནས་འཛིན་ཁང་ཞྤེ་དག་བརྒྱབ་བཞག་ཡོད་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྟབས་མ་ལྤེགས་པ་ཞྱིག་ལ་བོད་ཕྲུག་ཉུང་དུ་
ཕྱིན། སོབ་གྲྭ་ནང་དུ་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་འབོར་ཞྤེ་དག་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ནས་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་འདོད་མྤེད་ནའང་མ་བཏང་ཀ་མྤེད་ཀྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་རྤེད། སོན་ཊ་ཆ་བཞག་ན། སཾ་བ་ོཊའྱི་འགན་འཛིན་གྱིས་ཐ་ན་སོན་ཊ་ས་གནས་ཀྱི་ཕ་མ་ཚོར་
གྲོས་སྡུར་བས་ཏྤེ། མཐའ་མ་དྤེར་འཛིན་གྲྭ་དང་པ་ོནས་ལྔ་པའྱི་བར་དུ་སོན་ཊར་གཞག་རྒྱུ་དང་། གཞན་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་
ཡར་མ་སུ་རྱིར་གཏང་རྒྱུ་ཐག་གཅོད་གནང་བ་རྤེད། ཕ་མ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཧ་སྤུར་ལ་གཏོང་དགོས་སྐོར་གསུངས་ཡོད་འདུག 
དྤེའང་ཕ་མའྱི་དགོངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ག་ོསྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རྤེད། མཐའ་མ་དྤེར་ག་ཚདོ་ཅྱིག་ཐག་ཆོད་ཡོད་མྤེད་དྤེ་དམག་མྱིའྱི་
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འགན་འཛིན་རྣམ་པས་དགོངས་བཞྤེས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུགཤའདྱི་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་
ཐབས་ལམ་ཟྤེར་ནའང་འད་འདུག ཐབས་ཤྤེས་ ཡོད་དགུ་རྩལ་སྤྲུགས་གཏང་རྒྱུ་ལ་ཐྤེ་ཚོམ་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁྤེད་རང་ཚོས་
གསུངས་པ་དྤེར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ང་ཚསོ་དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་ལག་ལྤེན་འཁྤེལ་བ་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།   
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སྤེན་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ རྩ་བའྱི་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་བས་འཐུས་རྒྱུ་
ཞྱིག་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་། གནད་དོན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཡང་ཡང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྤེབ་
བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག གཅྱིག་ནྱི་སོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་སྐོར་ལ་རྤེད། སོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་བ་རྒྱུ་དང་མ་འོངས་པར་ཕུགས་རྒྱང་
རྱིང་པོའ་ིཐགོ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ས་ོསོ། ཨྱིན་ཇྱི་སྐད་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། (Vulnerable) ཟྤེར་གྱི་ཡོད་རྤེད། ཁུངས་འཁོལ་
དང་མ་འཁོལ་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་ལྷག་པའྱི་སྐབས་ལ། འདྱི་ཚོ་ཚུར་ཟླ་སྱིལ་གང་འད་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཉྱི་མ་
གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་སྐད་ཆ་དྤེ་འད་མ་རྤེད། ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པའོ་ིབསམ་བ་ོབཏང་ནས། གང་ལྟར་གཞྱིས་ཆགས་དང་སབོ་གྲྭ་ཟླ་
སྱིལ་བ་རྒྱུ། གཞྱིས་ཆགས་ཟླ་སྱིལ་བ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབོ་འདྱི་བོད་པའྱི་འཐབ་རྩོད་མུ་མཐུད་གནས་ཐུབ་པ། ད་ལྟ་
བར་དུ་གནས་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་རྤེན་གཙ་ོབ་ོནྱི་བོད་མྱི་འདུས་སདོ་ས་གནས་ཁག་ཡོད་པར་བརྤེན། བོད་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་། རྱིག་
གཞུང་། ཆོས་སོགས་སྲུང་སོབ་བྤེད་ཐུབ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་རྒྱ་གར་མངའ་སྤེ་གྲངས་ ༡༠ དང་ 
(Union Territory) ༢ རྤེད། བལ་ཡུལ་ནང་དུ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་བདུན་གྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ས་གནས་ཁག་བཅུ་གྲངས་
ཤྱིག་ཡོད་རྤེད། འབྲུག་ནང་དུ་ས་གནས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་རྤེད། འདྱིར་ལས་བྤེད་གཅྱིག་རང་གྱིས་ལས་ཀ་བྤེད་སོད་ཀྱི་
ཡོད་དུས། མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་དང་། འདྱི་དང་མཉམ་དུ་གཞྱིས་ཆགས་ཟྤེར་དུས། རང་བཞྱིན་གྱིས་
སོབ་གྲྭའང་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། གནས་སྟངས་འདྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ་ཡར་སྤེབས་རྤེས་ཛ་དགས་པ་ོ
འད་ཞྱིག་ཆགས་པ་རྤེད། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་དམ་བཅའ་དྤེ་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༢༧ ལ་ཕུལ་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་ཤྤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའྱི་ ༢༤ འཁོད་པའྱི་བཀོད་ཁབ་དྤེ་སྤེབས་ནས། ཁྤེད་རང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་མཐའ་མ་ ༦ དྤེ་
རྩྱིས་ལྤེན་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་དུས་ཛ་དགས་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ནས། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་འོག་གྲབས་བསྱིག་རྒྱུ་དང་། ད་ོ
བདག་སྱིད་སོང་གྱིས་སྐབས་དྤེ་དུས་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་མྱིང་ཁུར་ཡོད་དུས། སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༦ ལ་སྐོར་བ་བརྒྱབ་ནས་
གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་ཆ་ཚང་བས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་དང་། བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྤེ། དྤེ་བཞྱིན་བོད་སོབ་
འཛནི་ཚགོས་ནས་ཚུར་རྩྱིས་བངས་པའྱི་ས་ཾབ་ོཊའྱི་འགན་འཁུར་མཁན་དྤེ་ཚའོྱི་མཉམ་དུ་འཛམོས་ནས། སོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་བྤེད་
ཕོགས་དྤེ་གང་འད་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་མྱིན། དྤེ་སྔོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་བསད་འདུག དྤེ་སྔའྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་བཀའ་ཤག་
སྐབས་སྔ་མའྱི་སྐབས་ལ་ག་ོབསྡུར་བྱུང་ནས། དང་པ་ོསོབ་གྲྭ་ས་ོསོས་ཁུ་བསྡུད་ག་ཚདོ་བྤེད་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ལྟ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་
གསུངས་འདུག ང་ཚོས་རྤེ་བ་ག་རྤེ་བརྒྱབ་ཡོད་ཞུས་ན། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་གྲངས་ཐ་ོམང་པ་ོཞྱིག་བངས་པ་
རྤེད། དཔྤེར་ན། བང་ཤར་ཁུལ་དུ་རྡ་ོརྤེ་གླྱིང་ནས་བཟུང་ཀྲུ་ཀྲྱིང་དང་། ཏྱི་ཛུ། མྤེའ་ོབར་དུ་བོད་ཕྲུག་ག་ཚོད་འདུག ཕ་གྱིའྱི་ས་
གནས་དྤེ་དག་ལ་སོབ་གྲྭར་འགྲོ་མཁན་ག་ཚོད་འདུག བང་ཤར་ཁུལ་ནས་ཡྱིན་པ་ས་ཁུལ་གཞན་ལ་སོབ་སོང་བྤེད་དུ་འགྲོ་
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མཁན་ག་ཚོད་འདུག གལ་སྱིད་ས་ཁུལ་གཞན་ལ་ཕྱིན་པ་དྤེ་ཚ་ོབང་ཤར་རང་དུ་བསད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་གནས་སྟངས་གང་
འད་ཆགས་ས་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་བསམ་བ་ོབཏང་བ་རྤེད། (Zone) ཕོགས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བཟོས་ནས་མ་འོངས་པར་སོབ་གྲྭ་ཚགས་
ཚུད་པ་ོགང་འད་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་བསམ་བ་ོགཏང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཤར་ཕོགས་ལ་ཤར་ཕོགས་རང་
བསམ་བ་ོབཏང་ནས། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་ཀ་སྦུག་དང་རྡ་ོརྤེ་གླྱིང་སོབ་གྲྭ་རྩྱིས་བངས་ཚར་བ་སོང་ཙང་། སོབ་གྲྭ་དྤེ་གཉྱིས་ཀྱི་
གནས་བབ་ལ་བལྟས་ནས་རྤེས་མ་འཛནི་གྲྭ་ ༦ པ་ནས་ ༩ པ་བར་དུ་ག་པར་འཇགོ་དགསོ་ཀྱི་འདུག འཛནི་གྲྭ་ ༡༠ པ་བར་
དུ་ག་པར་འཇོག་དགོས་འདུག དྤེ་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅྱིག་དང་བཅུ་གཉྱིས་དྤེ་ཚ་ོག་པར་འཇོག་དགོས་འདུག ས་ཆ་རྒྱ་ཆྤེ་
ཆུང་དང་མཐུན་རྤེན་ལ་དཔགས་པས་བང་ཤར་ཁུལ་ནས་འཛིན་རྱིམ་མཐ་ོབ་མང་ཆྤེ་ཞྱིག་ཀ་སྦུག་དང་རྡ་ོརྤེ་གླྱིང་ལ་འཇོག་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་ས་ོསོར་ཡོད་པའྱི་ཕྲུག་གུའྱི་གྲངས་ཀ་ལ་དཔགས་པའྱི་འཇགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་པ་ལྟར། སོབ་གྲྭ་རྤེ་རྤེ་སོ་རྒྱག་དུས་ཕ་མ་ཚ་ོལའང་ཁག་ཡོད་མ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པར་ཞུ་ཡོང་དུས་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསུང་དགོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་རྒྱ་ཆྤེ་ས་ནས་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་བསམ་བ་ོགཏངོ་དགོས་
ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ས་གནས་གཅྱིག་གྱིས་རྤེ་འདུན་ཞུས་པ་དང་། ས་གནས་ནས་འདྱི་ཞུས་སོང་ཞྤེས་ཡར་བསྣམས་
ཕྤེབས་པ་གཅྱིག་པུས་འགྲྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་འདྱིར་སོན་ཊ་སོབ་གྲྭའྱི་སྐོར་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་གསུངས་སོང་། སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༩༦ ཡོད་རྤེད། ང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་གཞན་པ་ཟླ་སྱིལ་བྤེད་སྐབས་དགྤེ་རྒན་དང་ལས་
བྤེད་ཕར་གཏོང་དུས། སོན་ཊ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༩༦ ལ་ལས་བྤེད་ཚང་མ་བསོམས་གྲངས་ ༤༨ ཡོད་རྤེད། དྤེ་
ཡྱིན་དུས་སོབ་ཕྲུག་བཞྱི་ལ་དགྤེ་རྒན་གཅྱིག་གྱི་ཚད་འད་ཞྱིག་རྤེད། དགྤེ་རྒན་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། ལས་བྤེད་ཚང་མ་བསོམས་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། བུ་ཕྲུག་བཞྱི་ལ་དགྤེ་རྒན་གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ལས་བྤེད་གཅྱིག་གྱི་འགྲོ་སོང་གཏོང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚསོ་ཨར་བརྤེན་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྤེས་ཚད་གང་འཛིན་གྱི་ཡོད་རྤེད་ཅྤེ་ན། འཛནི་གྲྭ་ 
༡༢ ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭ་དྤེར་ཕྲུ་གུ་གྲངས་ ༥༠༠ ལྷག་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭ་དྤེ་མུ་མཐུད་གནས་ཐུབ་ས་རྤེད། 
ཕྲུ་གུ་གྲངས་ ༥༠༠ ནས་མར་ཟགས་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭ་ཆྤེ་ཁག་དྤེ་ཚོའྱི་འཛིན་སོང་གྱི་འགྲོ་སོང་ཆྤེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སབོ་གླྱིང་ལ་
སོབ་མ་གྲངས་ ༡༡ མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ། ལས་བྤེད་གྲངས་ ༡༣ ཡོད་རྤེད། དྤེ་འད་རང་རང་ཞྱིག་གྱིས་སྱིག་འཛུགས་
ཤྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་འབ་སུ་འདུས་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ཡོང་འབབ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་རྣམ་པ་ཚོས་ག་རྤེ་གནང་
གསུངས་པ་དྤེ་ང་ཚོས་བས་ན་འགྲྱིག་གྱི་འདུག ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ཞུ་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་། མཐུན་རྤེན་ལ་དཔགས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ལ་ལྟ་ཡྱིན་ལྟ་ཡྱིན་བྤེད་དགོས་རྤེད་མ་གཏོགས། མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཞུ་ཚད་ཚང་མ་རྣམ་པ་ཚོས་འདྱིར་ཡར་
གསུངས་པ་དང་ང་ཚསོ་ཁས་ལྤེན་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་
ལ་ ད་ལྟ་ཆ་མཚནོ་ན། ང་ཚའོྱི་རྤེ་བ་དྤེ་བང་ཤར་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོབང་ཤར་ཁུལ་ལ་འགྲ་ོཐུབ་པ་དང་། དབུས་ལ་སོབ་ཕྲུག་མང་
ཤོས་ཡོད་པ་དྤེ་མ་སུ་རྱི་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྤེ་ཆགས་བསད་ཡོད་རྤེད། སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༥༠༠ ཡས་མས་ཤྱིག་ཡོད་རྤེད། རྒྱ་
གར་དབུས་དང་བང་ཕོགས་ཁུལ་དྤེ་མ་སུ་རྱི་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྤེས་བདག་པ་ོརྒྱག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ནས་དྷ་རམ་ས་ལ་ཁུལ་
ནས་ཚུར་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྤེའྱི་སོབ་གྲྭ་རང་རང་རྤེད། དྷ་སྟྤེང་བོད་ཁྱིམ་དང་། དྷ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ། གོ་པལ་པུར་
བོད་ཁྱིམ། ཅོན་ཏ་ར་བོད་ཁྱིམ། སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ་དྤེ་ཚ་ོཚང་མ་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྤེའྱི་ཁབ་ཁོངས་ཤ་སྟག་ཡྱིན་དུས། ཧྱི་མཱ་ཅལ་
ཁུལ་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་བདོ་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྤེས་བདག་པ་ོརྒྱག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ལ་དྭགས་ལ་བདོ་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྤེ་མ་གཏགོས་ཡདོ་མ་
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རྤེད། རྒྱ་གར་དབུས་ལ་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྤེའང་ཡོད་མ་རྤེད་ལ། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་སྦྤེལ་
ཀོབ་གཅྱིག་པུ་ལ་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྤེའྱི་སྤེ་ཚན་གཅྱིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་གྲས་ང་ཚོས་གང་འད་བྤེད་དགོས་མྱིན་ཐབས་ཤྤེས་
ཤྱིག་བཏནོ་ན་ཟྤེར་ནས། བཀའ་ཤག་གྱིས་འཆར་གཞྱི་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཁུར་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ཏྤེ། ཡང་གཞན་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་
དྤེ་ཚོའྱི་འདོད་པ་ལའང་བསྟུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟའྱི་ཆར་མུ་མཐུད་ནས་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིནང་དུ་ཟླ་སྱིལ་གང་འད་བྤེད་
ཐུབ་ཀྱི་འདུག དྤེ་ག་རང་མུ་མཐུད་ནས་ཐབས་ཤྤེས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུང་བསད་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་རྱིང་ལ་
སོབ་གྲྭ་ས་ོསོའ་ིནང་དུ་ཟླ་སྱིལ་ག་ཚོད་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ནས་དུས་མཚམས་ཤྱིག་
སྤེབ་སྐབས། སྱི་ཡོངས་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་སྟྤེ།  གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། ང་ཚོས་སྱིག་འཛུགས་གཅྱིག་པུའྱི་ཁྤེ་ཕན་ལ་བསམ་བ་ོ
གཏང་བ་དང་། སོ་སོའ་ིཁབ་ཁོངས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་པུ་ཡག་པ་ོཡོང་བ་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་
ཅྱིག་སོད་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཚོགས་འདུ་ལའང་ཞུས་ཡོད། དཔྤེར་ན། བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྤེས་ས་ོསོའ་ིསོབ་གྲྭ་དང་
དྤེའྱི་ཁབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ལས་ལྷག་པའྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཁོན་
ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྤེས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ག་རང་རྤེད། 
སཾ་བ་ོཊ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ག་རང་རྤེད། ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་སུས་མཁྤེན་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་ན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་ཤྤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། བས་ཙང་འདས་པའྱི་ཟླ་བ་དགུའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་གྲངས་ཐ་ོམང་པ་ོབསགས་ནས། དྤེར་གཞྱི་
བཅོལ་ཏྤེ་ཐབས་ལམ་འདྱི་འད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རྤེད་བསམས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་འདོད་པ་ནང་
བཞྱིན་བྱུང་མ་སོང་སྟྤེ། ཡྱིན་ནའང་། རྱིམ་པས་སྱིག་འཛུགས་ཕན་ཚུན་གྱིས། དང་པ་ོསོ་སོའ་ིནང་དུ་ཁུ་བསྡུས་དང་ཟླ་སྱིལ་
བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་ཚ་ོབས་ནས། དྤེ་ནས་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་དྤེ་ང་ཚོས་གང་འད་འགྲ་ོདགོས་མྱིན་ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ལྟ་ལས་བྤེད་གཏན་འཇགས་བཟ་ོརྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག རྩ་བའྱི་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་
རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གནང་གྲུབ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་འདྱིར་འགྱུར་བ་ཏགོ་
ཙམ་ཆྤེན་པ་ོཞྱིག་འགྲ་ོབསད་ཡདོ་རྤེད། གང་རྤེ་ཟྤེར་ན། མཐའ་མའྱི་གཏན་འཇགས་སོབ་གྲྭ་ ༦ དྤེ་ཚུར་རྩྱིས་བངས་ཚར་ནས། 
ས་ཾབ་ོཊའྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་འགྲ་ོསོང་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐད་འཛིན་ཚོགས་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚ་ོམ་ཡྱིན་པར། རྒྱ་
གར་གཞུང་ནས་འགྲ་ོསོང་གཏང་རྒྱུའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་དྤེ། ད་རྤེས་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཐྤེངས་དང་པ་ོ
ཕུལ་ཡོད་རྤེད། གསོལ་ཕོགས་ཀང་ཡར་སར་ཡོད་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྔོན་མ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ཕོགས་ནང་
བཞྱིན་ཞྱིག་ང་ཚོས་འབུལ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ད་ལྟའྱི་རྱིང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འཆར་གཞྱི་དྤེ་ལ་ོགཅྱིག་ལ་སརོ་ 
(Crore) ༧༠ ཐམ་པ་རྤེད། སོར་ (Crore) ༧༠ ཐམ་པ་ཟྤེར་དུས་རྒྱ་གར་སོར་འབུམ་ ༧,༠༠༠ ཞྱིག་བོད་སོབ་འཛིན་
ཚགོས་ཀྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་སྔོན་རྩྱིས་དྤེ་བཞག་ཡོད་རྤེད། སོར་བྤེ་བ་ ༧༠ ནས་སརོ་བྤེ་བ་ ༡༨ དྤེ་སྔནོ་གྱི་
ལས་བྤེད་བགྲྤེས་ཡོལ་ཕྱིན་པ་དྤེ་ཚོར་ཐོབ་ཐང་སྤྲད་རྒྱུ་གཅྱིག་པུའྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སོར་བྤེ་བ་ ༥༢ མ་གཏོགས་
ལྷག་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་འཆར་གཞྱི་དྤེའང་སོར་བྤེ་བ་ ༥༢ ཆ་ཚང་ཞྱིག ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་
གཞུང་ལ་འབུལ་རྒྱུ་འདྱི་སོར་བྤེ་བ་ ༥༢ ཆ་ཚང་རྤེད། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་
བ་ལྟར། ཁ་སང་མ་གྱིར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཟུང་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་མཇལ་བའྱི་སྐབས་སུའང་གསལ་པ་ོཞྤེ་དག་གསུང་གྱི་འདུག 
ལས་བྤེད་གཏན་འཇགས་བཟ་ོབར་ཆ་རྤེན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཁྤེད་རང་ཚོས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྤེས་གསུང་གྱི་འདུག  དཔལ་ལྡན་
ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆགོ་གྱིས་འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་མང་པ་ོགནང་མོང་བ་སོང་ཙང་། དྤེ་དག་ཤྤེས་ཀྱི་
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ཡོད་པ་དང་། ཆ་རྤེན་དྤེ་དང་དུས་ཚོད་ལ་བསྟུན་པའྱི་ཐོག་ནས་འགྲ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་གཞུང་དང་
བསྟུན་གྱིན་བསྟུན་གྱིན་འགྲ་ོདགསོ་པ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་རང་ཚསོ་ཐག་གཅདོ་བས་ནས་འགྲ་ོརྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
མ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ས་ཾབ་ོཊའྱི་ཁབ་ཁངོས་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཚ་ོཆ་ཚང་དྤེ་ལྟར་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་རྤེད། ས་ཾབ་ོཊ་ཁབ་ཁངོས་ལ་
སོབ་གྲྭ་མང་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་རྤེད། སྔོན་འགྲོའ་ིསོབ་གྲྭ་མང་བ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཟླ་སྱིལ་བ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་
དྤེའང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་མང་བ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྤེ་ཡྱིན་ན་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚ་ོས་གནས་མྱི་འད་བའྱི་ནང་
དུ་ཡོད་རྤེད། མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་གཏན་འཇགས་སོབ་གྲྭའྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་འཚགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ས་གནས་གང་དུའང་ཟླ་སྱིལ་
བས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཤུགས་ཆྤེན་པ་ོཞྤེ་དག་ཅྱིག་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ནས་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨་་་
༢༠༠༩ ལ་བཙུགས་པའྱི་ (Gohrimafi) ཟྤེར་བའྱི་ས་ཆ་དྤེ། (Haridwar) ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཟླ་སྱིལ་བ་རྒྱུར་ཐུགས་
གཏན་ཁྤེལ་བསད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་རྱིམ་པས་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིགནས་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་ནས། སྤེབ་གཅྱིག་ལ་བྤེད་
རགོས་གནང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནང་བཞྱིན་ལམ་སང་བཀའ་བཏང་ནས་ཡངོ་གྱི་མ་རྤེད་ལ། ཡོང་རྒྱུའང་
མ་རྤེད། བས་ཙང་གནས་སྟངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏྤེ་མ་འོངས་པར་འདྱི་འད་ཞྱིག་གྱི་ཁ་ཕོགས་ལ་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་
ཚོར་མྤེད་ཐབས་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ངོས་འཛིན་བྤེད་བཞྱིན་ཡོད་ལ། ཁ་ཕོགས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། 
བྤེད་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་བྤེད་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་ནས་རྱིམ་པས་གོམ་པ་བརྒྱབ་ནས་འགྲོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིར་གྲོས་
ཚོགས་འཚོགས་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་སཾ་བོ་ཊས་རྩྱིས་བངས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚོའྱི་འགྲོ་གྲོན་ཆ་ཚང་
གཏན་ཁྤེལ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེ་ནས་གཏན་ཁྤེལ་ནས་ཡར་སྤེབས་ན་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་
གྱི་མ་རྤེད། དྤེའང་ང་ཚོས་ཞུས་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གནང་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལའང་ཐྤེ་ཚོམ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་བྤེད་བསད་
ཡོད་དྤེ། སྱི་ཡོངས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཁུར་མཁན་ཚོས་དངོས་གནས་དང་གནས་དཔྤེ་
མྱི་སྱིད་པའྱི་ཤ་ཚ་ཆྤེན་པོ་འདུག མ་གྱིར་ཟུང་དྲུང་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་བ་དྤེ་ཡྱིན་ནའང་བང་ཤར་ཁུལ་ནས་རྤེད། ཁོ་རང་གྱི་
གཤྱིས་ཀ་དང་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་རྤེད། བོད་པའྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞྤེས་ཕོགས་རྤེད། གང་སྱིའྱི་ཐད་ནས་ཡག་ཐག་
ཆོད་འདུག དྤེ་འདའྱི་འབྤེལ་བ་བཟང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ལ་མུ་མཐུད་དྤེ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོང་ཐུབ་པ་ལ་འབད་བརྩོན་ཞུ་
བཞྱིན་ཡདོ། སོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་དང་། དགྤེ་རྒན་ཚའོྱི་མཐུན་རྤེན་སྐརོ་ལ། དགྤེ་རྒན་གྱི་མཐུན་རྤེན་དྤེར་ད་ལྟ་ང་ཚསོ་ཞུས་པ་ནང་
བཞྱིན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་སྔ་ལས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་མང་དུ་བཏང་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ནྤེ་ཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ནྤེ་ཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མྤེད། དྱི་བ་གཅྱིག་དང་འབོད་བསྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དྤེ་མ་ཞུ་སྔོན་ལ་ད་ལྟ་
ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུང་བསད་པ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་
རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་རབ་དང་རྱིམ་པ་བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་སོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་སྐོར་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ལས་གཞྱི་
ཞྱིག་འགོ་བཙུགས་པར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ལས་གཞྱི་འདྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ་ཙམ་མ་རྤེད། ངས་
ཤྤེས་ཚདོ་བས་ན་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པ་ནས་ཧ་ལམ་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་སོང་ནས། ལྷག་པར་དུ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅ་ོ
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ལྔ་པའྱི་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་ཚིག་ཅྱིག་བྤེད་སོད་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་ཟླ་སྱིལ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་གཤག་
བཅོས་ཆྤེན་པ་ོཞྱིག་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་དགོས་ངྤེས་ཅན་རྤེད། དྤེ་
དང་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱུར། སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་དུ་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡ་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྲུ་གུའྱི་གྲངས་འབོར་དྤེ་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ལས་གང་ལ་གང་
འཚམ་ཆྤེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཡུལ་མྱིའྱི་ཕྲུ་གུ་དང་། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡ་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་བསོམས་ན་ཧ་ལམ་བརྒྱ་ 
༤༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་བོད་ཕྲུག་བརྒྱ་ཆ་ ༦༤ ལྷག་ཙམ་མ་གཏོགས་མྱི་
འདུག དྤེ་སྔ་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་དན་གྱི་འདུག བོད་ཕྲུག་དང་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡ་རྱི་
རྒྱུད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་དྤེ་ཚ་ོས་ོསོར་ཕྤེས་ནས་སོབ་གྲྭ་ལོགས་ཀར་འཇོག་དགོས་པ། བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡ་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་
ཕྲུ་གུ་དང་། ཡུལ་མྱིའྱི་ཕྲུ་གུ་མྱི་ལྤེན་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་
ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་དང་འགན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ཅྱི་སྟྤེ་མང་དགས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གནས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཕྲུག་
བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ དང་ཡུལ་མྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཆགས། དྤེ་ནས་བོད་པ་ཉུང་དུ་ཕྱིན། བོད་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ དང་། ཕར་ཕོགས་ཧྱི་མཱ་
ལ་ཡ་རྱི་རྒྱུད་དང་ཡུལ་མྱིའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ནས་ ༧༠ ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་སྐད་དང་ཡྱི་གྤེ་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་
ནས། བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་དྤེ་ཚོར་ཤུགས་རྤེན་ཐྤེབས་ནས། བོད་ཕྲུག་ཚོའྱི་བོད་ཡྱིག་བོད་སྐད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་པ་
དང་། ང་ཚའོྱི་ཤྤེས་ཡནོ་སྱིད་བྱུས་དང་། ང་ཚའོྱི་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་བདག་པ་ོབརྒྱབ་རྒྱུའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་གཞན་
ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་བ་འགྲ་ོཨྤེ་ཡོང་། མ་འངོས་པར་དྤེ་འད་ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་དགསོ་ཆགས་ས་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་འད་སོང་
ཙང་དྤེར་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་། བོད་ཕྲུག་དང་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡ་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྲུག་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་སོ་སོར་འབྤེད་དགོས་པ། 
གནས་སྐབས་འདྱི་ལྟར་མ་བྱུང་ནའང་། དྤེ་འདའྱི་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པ་ོབསམ་བ་ོགཏང་བར་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་
གཅྱིག་ཡྱིན།  
 སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ལ་བསར་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོའ་ིདྱི་བ་དང་
འབྤེལ་ནས། ཤོག་ངསོ་ ༣ པའྱི་ནང་དུ། ས་ཾབ་ོཊ་བོད་སབོ་ཚོགས་པའྱི་ཁབ་ཁངོས་སུ་ཡོད་པ་ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གླྱིང་
གྱི་སྐོར་ལ་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གླྱིང་དུ་དཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་རྱིམ་ ༤ པ་ནས་ ༨ པ་བར་དུ་མར་
སསོ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་སྔོན་མ་ནས་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་རྤེད། དཔྤེ་སྟནོ་སོབ་གྲྭ་ལ་ཧ་ལམ་སོབ་མ་གྲངས་ ༢༠༠ ལྷག་ཅྱིག་ཡོད་ས་རྤེད། 
ད་ལྟ་ག་ོཐོས་ལྟར་ན། དཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་སོབ་ཕྲུག་མང་དགས་ནས། ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གླྱིང་གྱིས་འཛིན་ཁང་དང་། 
ཉལ་ཁང་། ཁ་ལག་ཟ་ས། དཔྤེ་མཛོད་ཁང་། རྩྤེ་མ་ོརྩྤེད་སའྱི་ཐང་དྤེ་ཚོ་མ་གཡར་བའམ་མ་སྤྲད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་
བསད་ཡོད་པ་ཕ་མ་མང་པོས་གསུང་གྱི་འདུག དཀའ་ངལ་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་དྤེ་བདྤེན་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་ན་ཁ་གསལ་
ཞྱིག་གསུང་རོགས་གནང་། འདྱིར་དྱི་བའྱི་ལན་དུ་སོབ་ཕྲུག་མང་པ་ོཞྱིག་བཀོད་འདུག་སྟྤེ། ཡྱིན་ནའང་གོང་ནས་གསུང་དུས་
སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༤ དང་དགྤེ་ལས་ གྲངས་ ༡༣ མ་གཏོགས་མྤེད་གསུང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་
གྱིས་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༡ མ་གཏགོས་མྱི་འདུག་གསུང་གྱི་འདུག ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གླྱིང་ལ་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༡ 
དང་། དགྤེ་ལས་གྲངས་ ༡༣ ཡོད་ན། དཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་ཕྲུ་གུ་གྲངས་ ༢༠༠ ལྷག་ཙམ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལ་འཛིན་ཁང་དང་ཁ་
ལག་ཟ་ས། ས་ོལོ་རྩྤེད་ཐང་། དཔྤེ་མཛོད། ཉལ་ཁང་དྤེ་ཚ་ོམ་སྤྲད་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པ་ོཞྱིག་རྤེད། ཉྤེ་ཆར་སཾ་བ་ོཊའྱི་
ངསོ་ནས་ཁང་པ་ཞྱིག་དཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་ལ་སྤྲད་ནས། ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གླྱིང་གྱིས་ཁང་པ་དྤེ་ཚ་ོལ་ས་ོལྕགས་བརྒྱབ་
ནས། མཐའ་ན་འགྲ་ོསའྱི་ལམ་ཁ་ཡང་མ་སྤྲད་པ་བས་འདུག དྤེ་ནས་སྦག་སྦག་འཇོག་ས་མ་སྤྲད་པ། ཕྲུ་གུ་དྤེ་ཚོར་ཁ་ལག་ཟ་
ས་མྤེད་པར་སོང་། ཕྱི་ལོགས་ལ་ཁ་ལག་ཟ་དགོས་ཐུག་པ། ཉལ་ཁང་དུ་ཐབ་ཚང་རྒྱག་དགོས་པ། དྤེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
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འཕྲད་བསད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་བདྤེན་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། གལ་སྱིད་གནས་ཚུལ་དྤེ་བདྤེན་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཏོག་
ཙམ་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པ་ོཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལྟར་དངསོ་ཡདོ་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་ལན་གསལ་པ་ོཞྱིག་གསུང་
རགོས་གནང་། འདྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆགོ་ནས། 
ལགས་ས།ོ དུས་ཚོད་རགོས་སོང་། སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚགི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད། དང་པ་ོདྤེར་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་ཤྤེས་ཡནོ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཟྤེར་བ་དྤེ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་
སུ་འགོ་བཙུགས་པ་དང་། ཞྱིབ་འཇུག་བས། གཏན་འབྤེབས་གནང་། ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ་འག་ོབཙུགས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་
མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་རྒྱུན་འཛནི་
བ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་འདའྱི་ཐགོ་ལ་ཧ་ཅང་རླབས་ཆྤེའྱི་བས་རྤེས་ཅྱིག་བཞག་ཡོད་རྤེད་བསམས་ནས་ཁ་ཞྤེ་གཉྱིས་མྤེད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་
ངསོ་འཛནི་བྤེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། དྤེའང་ཁ་ཙམ་གྱིས་བསྟོད་པ་བརྒྱབ་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་དནོ་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་ལ་
རྒྱབ་སོར་དང་མཉམ་ཞུགས་བྤེད་མཁན་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། དྤེ་འད་སོང་ཙང་དྤེ་རྱིང་ངས་ཞུ་རྒྱུར། སྐབས་དྤེ་དུས་བཀའ་ཤག་གྱི་
དབུ་འཁྱིད་མཁན་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རྱིན་པ་ོཆྤེ་གཙོས་པའྱི་འབྤེལ་ཡོད་ཚང་མ་ལ་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དྤེའྱི་རྤེས་ཀྱི་ལོ་ ༡༠ ནང་དུའང་མུ་མཐུད་དྤེ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ལག་བསྟར་བས་ནས་ཕྱིན་པ་རྤེད། མ་འོངས་པ་ལའང་
དྤེའྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་འགྲ་ོཡྱི་རྤེད་བསམ་པའྱི་ངས་ངོས་འཛིན་བྤེད་བསད་ཡོད་ལ་གནད་འགག་ཆྤེན་པ་ོརྤེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ་དྤེར། ད་ལྟ་ཡན་ཆད་དུ་ཡོད་པའྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་གཞྱི་རྱིམ་ཤྤེས་ཡནོ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་འབྱིང་རྱིམ་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་། མཐ་ོརྱིམ་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐགོ་ལ་རླབས་ཆྤེན་
གྱི་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞྤེས་ནས་འགྲ་ོམ་ཐུབ་ན། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ང་ཚོའྱི་འཐབ་རྩོད་དྤེ་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་
གསལ་མ་ཐུབ་པར་རྒྱུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ལྷག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ང་ཚོས་བོད་སྐད་བཤད་པ་དང་། བོད་ཡྱིག་
བཀླགས་པར་དཀའ་ངལ་མྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་ནའང་། མ་འོངས་པར་ལོ་ ༡༠ སོང་། ལོ་ ༡༥ སོང་། ལོ་ ༡༦ 
སོང་དུས། ང་ཚོའྱི་ར་བ་འདྱིར་བོད་ཡྱིག་རང་ས་འཕྤེར་བ་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད་མྱི་ཤྤེས་ཏྤེ། ཡོད་ཐུབ་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ནའང་། 
སྐབས་དྤེ་དུས་ཀྱི་དུས་ཚདོ་ལ་ང་ཚསོ་གྲསོ་ཆདོ་འཇོག་དགོས་ནའང་རྤེད། དྱི་བ་གཏོང་དགསོ་ནའང་རྤེད། ཡྱི་གྤེ་མག་ོམཇུག་
ཚང་བ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཞྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་
བཞྤེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དྤེ་ནས་བོད་སོབ་འཛནི་ཚོགས་སྐརོ་དྤེ་ཡྱིན། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་སྐོར་རྩ་བ་
ཉྱིད་ནས་འཆད་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་དང་། དྤེ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ལས་ཞྤེ་དག་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ། ང་ཚ་ོལ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། 
རྣ་ཅོག་ལ་གོམས་བསད་འདུག དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་སྔོན་ལ་སྱིམ་ལའྱི་བོད་སོབ་འཛིན་
ཚགོས་ཀྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་འགྲ་ོརུ་མ་བཅུག་པ་དྤེ་འད་བྱུང་མོང་ཡོད་རྤེད། བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་བཀུར་
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འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་གསུང་རོགས་ཟྤེར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་གང་ལྟར་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དྤེ་ཚུར་རྩྱིས་ལྤེན་ཐུབ་ཡོད་རྤེད། ངས་བལྟས་ན་དྤེ་རླབས་ཆྤེན་པ་ོ
དང་གལ་ཆྤེན་པ་ོཞྱིག་རྤེད་དན་གྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་མཐ་ོརྱིམ་འཛིན་གྲྭ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་བསད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ ༦ 
དྤེ། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༢༤ ལ་ཡྱི་གྤེ་སྤེབས་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། དྤེ་
ང་ཚ་ོལ་ཤྤེས་རོགས་གང་ཡང་མྤེད། དྤེའྱི་སྔོན་ལ་ང་ལ་སྤེམས་འཚབ་ག་རྤེ་བྱུང་སོང་ཞྤེ་ན། ད་ལོ་ཕལ་ཆྤེར་ས་ཆའྱི་གནས་
བབ་དང་ཕགོས་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་བལྟས་ན་སོབ་གྲྭ་ ༦ ལས་ང་ཚོས་ག་ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་རྩྱིས་ལྤེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་
སྤེམས་འཚབ་ཅྱིག་ཡོད། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ཚང་མ་མཇུག་སོང་ཡག་པ་ོབྱུང་ཐུབ་པར་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ལའང་བསྔགས་
བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ང་ཚོས་གཞྱི་རྩ་བརན་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཏྤེ་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
དུས། གཙ་ོབ་ོཤྤེས་ཡནོ་གྱི་གཞྱི་རྩ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་གོམ་པ་བརྒྱབ་ནས་འགྲ་ོམ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གནས་སྐབས་སུ་ལས་དནོ་
ཡག་པ་ོགང་འད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཆགས་འགྲ་ོཡྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་ཕོགས་
གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་པ་གནད་འགག་ཆྤེན་པ་ོརྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཕལ་ཆྤེར་དུས་ཚོད་ཀང་
རགོས་གྲབས་ཡདོ་འགྲ།ོ  

མཐའ་མ་དྤེ་ལ་འབོད་བསྐུལ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུར། ཉྤེ་ཆར་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ས་གནས་སུ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ། བོད་ཁྱིམ་
གྱི་དགྤེ་རྒན་དྤེ་འདའྱི་སྤེར་གྱི་ངསོ་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཤུགས་ཆྤེན་པ་ོཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་འདུག་ཅྤེ་ན། ཉྤེ་ཆར་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གཏན་འཇགས་སམ་ས་ོས་ོལ་རང་བདག་གྱི་ཁང་པ་མྤེད་པའྱི་ཐ་ོཁྤེར་ཤོག་ཟྤེར་དུས། ང་ཚ་ོདགྤེ་རྒན་ཚསོ་
སྤྲད་ཡྱིན། རྤེས་སུ་འདྱི་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཟྤེར་སོང་། ང་ཚ་ོལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དགྤེ་རྒན་བས་ནས་མྱི་ཚ་ེའདྱིའྱི་ནང་དུ་སྤེལ་བ་
རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་། དགྤེ་རྒན་ཟུར་པ་ཆགས་པའྱི་ཉྱིན་དྤེ་ནས་ང་ཚོར་ཁང་པ་ཡོད་མ་རྤེད། སོད་ས་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡང་
ཡོད་མ་རྤེད། སོབ་གྲྭའྱི་ཕ་ཚབ་མ་ཚབ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཁ་ོརང་ལ་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རྤེད། ང་ཚ་ོལ་གཏན་འཇགས་ཀྱི་
གཞྱིས་ཆགས་ནྱི་མྤེད། ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་མྤེད་པའྱི་རྱིགས་མང་པ་ོཡོད་རྤེད། གལ་སྱིད་དྤེ་འདའྱི་མཐུན་རྤེན་
སོར་སྤྲོད་བ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ན་ང་ཚ་ོཡང་དྤེའྱི་ནང་དུ་སྐལ་བ་མ་ཆད་པ་གནང་རགོས་ཞྤེས་འབོད་བསྐུལ་ནན་
པ་ོབས་ནས། རྒྱུན་རྱིང་དགྤེ་རྒན་བྤེད་མཁན་དྤེ་འདས་གསུང་གྱི་འདུག དྤེ་ཚ་ོལའང་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཅྱིག་
རྤེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་ལྕང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་སོབ་ཕྲུག་མང་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་དང་། ཁ་ོཚའོྱི་
སྐད་ཡྱིག་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཏོག་ཙམ་མ་འད་བ་ཞྱིག་ཡོད་པས། བོད་ཕྲུག་མཉམ་དུ་བཞག་པ་འད་ཡྱིན་ན་ཏོག་ཙམ་
འགྲྱིག་གྱི་མྤེད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང། ཁ་ོཚརོ་སོབ་གྲྭ་ལོགས་སུ་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པར་ངས་ག་ོབ་
བངས་པ་ཡྱིན། ཏན་ཏན་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡ་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་བོད་པ་དང་འབྤེལ་བ་
ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད། སྐད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏོག་ཙམ་མ་འད་བ་ཞྱིག་ཡོད་ཙང་འདྱིའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ད་ལྟ་
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བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ངས་ཀང་ག་ོམོང། ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭ་ཁ་ཁ་བཙུགས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡང་ཏོག་
ཙམ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡ་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་ ༩ ནས་སོབ་ཕྲུག་སྤེབས་
འདུག དྤེའང་ཐག་རྱིང་ཐུང་ལ་དཔག་པའྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁ་ཁ་བཟ་ོརྒྱུ་དྤེ་ཏགོ་ཙམ་ཁག་པ་ོམྱིན་འགྲ།ོ ཡྱིན་ནའང་དགངོས་འཆར་
འདྱི་ཏན་ཏན་སྤེམས་ལ་གཞག་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཉམ་དུ་གཤྱིབས་ནས་སྐད་དྤེ་རྒྱག་སོད་དུས་སྐད་དྤེར་ཏོག་ཙམ་ཤན་
ཞུགས་ (Influence) ཡོང་གྱི་ཡོད་རྤེད། དཔྤེར་ན། ཀ་སྦུག་དང་རྡ་ོརྤེ་གླྱིང་གཡས་གཡོན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་དྤེ་ཚསོ་ཡུལ་སྐད་དྤེ་
ཚུར་འདྤེས་ནས་ཁ་ཁ་འབྤེད་མ་ཐུབ་པར། དགྤེ་རྒན་ལའང་སྐུ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡོད་རྤེད་ལ། ང་ལའང་དཀའ་ངལ་དྤེ་འཕྲད་མངོ། 
དྤེ་འད་སོང་ཙང་རང་བཞྱིན་གྱིས་དྤེ་འད་ཆགས་འགྲོ་ཡྱི་ཡོད་རྤེད། གང་ལྟར་ངས་འདྱི་སྤེམས་ལ་གཞག་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
ག་ཚོད་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ད་ལྟ་ངས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གླྱིང་སྐོར་ད་ལྟ་གསུངས་པ་དྤེར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ས་
གནས་ས་ཐགོ་ལ་དཀའ་ལས་འཕྲད་བསད་པའྱི་དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་དྤེ་མཁྤེན་ནས་གྲོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསུངས་པ་
དྤེ་ཞྤེ་དག་ཡག་པ་ོརྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚང་མས་མཁྤེན་གསལ་ལྟར། ངས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་ཁྤེར་
ནས་ཟླ་བ་ ༤ ཙམ་ལས་ཕྱིན་ཡོད་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་མ་གྱིར་བཅར་ནས་གནས་སྟངས་ཚང་མ་མཐོང་བྱུང། ད་ལྟའྱི་
གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༡ དང་ལས་བྤེད་གྲངས་ ༡༣ མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རྤེད། དཔྤེ་སྟོན་སབོ་གྲྭར་སོབ་
ཕྲུག་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རྤེད་དྤེ། ཉལ་ཁང་ཡོད་མ་རྤེད། སོབ་ཁྱིད་བྤེད་སའྱི་འཛིན་ཁང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འད་སོང་ཙང་ས་ཾབ་ོཊའྱི་
སྱི་ཁབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས། ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གླྱིང་ལ་སོས་
གནང་བ་ཞྱིག་རྤེད། ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚ་ོདངོས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ཞོགས་པ་ང་གྲོས་ཚོགས་སུ་མ་
བཅར་སྔོན་ལ་ངས་འགན་འཛནི་ལ་ཞལ་པར་ཕུལ་ནས། ངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ག་ོཐོས་བྱུང་བ་དང་། གནས་སྟངས་འདྱི་གང་འད་
བས་ནས་བྱུང་བ་རྤེད། ག་རྤེ་བས་ནས་ཤྤེས་རྱིག་ལ་གསུངས་མྤེད། འདྱི་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པའྱི་སྐབས་སུ་འཕྲལ་དུ་
གསུང་གནང་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པས། ཁ་ོཚོས་དཀའ་ངལ་དྤེ་ཏན་ཏན་འཕྲད་སོང་ཞྤེས་གསུངས་སོང་། འཛིན་ཁང་དང་
གློག་ཀླད། དཔྤེ་མཛདོ་འདང་གྱི་མྱི་འདུག གློག་ཀླད་འཁྱིད་དུ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ས་ོལྕགས་བརྒྱབ་འདུག གློག་ཀླད་སབོ་ཚན་
འཁྱིད་མཁན་གྱི་དགྤེ་རྒན་དྤེ་ཕྱི་ལ་བཏོན་འདུག ངས་གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་ག་རྤེ་བས་ནས་མ་གསུངས་པ་
ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚསོ་ཚོགས་འདུ་ཚགོས་ནས་ཡྱིག་ཐགོ་ནས་བངས། མ་འོངས་པར་གནས་སྟངས་འདྱི་རྱིགས་བྱུང་བའྱི་
སྐབས་སུ་ལམ་སང་ཡར་གསུངས་པ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཡྱིག་ཐགོ་རྤེས་སུ་སྤེབས་ནའང་འགྲྱིག་གྱི་རྤེད་དྤེ། ལམ་སང་གསུང་
རྒྱུ་དྤེ་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་རྤེ་འདུན་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག་མང་པ་ོཞྤེ་དག་ཅྱིག་ཡོད་རྤེད། 
སོབ་ཕྲུག་དྤེ་ཚོའྱི་ཕ་མ་ཚང་མ་ལས་བྤེད་རྤེད། བོད་པའྱི་རྩ་དོན་ཐོག་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཤ་སྟག་རྤེད། ཁོ་རང་གྱིས་
གསུང་གྱི་འདུག མ་གྱིར་སོབ་ཕྲུག་དྤེ་ཚོར་འཛིན་ཁང་མྤེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས། འུ་ཐུག་ན་ཕྱི་ལ་ཤྱིང་སོང་འོག་ཏུ་
འཛིན་གྲྭ་ཚོགས་ན་མ་གཏོགས། འཛིན་ཁང་སོ་བརྒྱབ་ན་གནས་སྟངས་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཕོགས་གཅྱིག་ལ་འཛིན་ཁང་
ཆྤེན་པོ་ཡོད་རྤེད་དྤེ་སོབ་ཕྲུག་ཡོད་མ་རྤེད། ཕོགས་གཅྱིག་ལ་སོབ་ཕྲུག་མང་པ་ོཡོད་རྤེད་དྤེ་འཛིན་ཁང་ནང་དུ་འཛུལ་རྒྱུའྱི་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་བརྒྱུད་ནས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་རྤེ་འདུན་ག་རྤེ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཐག་གཅོད་ནན་པ་ོཞྱིག་དང་། ཡག་པོ། བོད་པའྱི་སྱི་ལ་ཕན་པའྱི་གྲོས་ཆོད་ཅྱིག་དང། ཐག་
གཅདོ་ཅྱིག་གནང་རགོས་གནངོས། འདྱི་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཤྤེས་ཡནོ་སྱིད་བྱུས་ལག་ལྤེན་འཁྤེར་སྟངས་ཐགོ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང། དྤེར་དགོངས་པ་
རྒྱ་ཆྤེན་པ་ོཞྱིག་བཞྤེས་ནས་བཀའ་ཁྱི་ཟམ་གདོང་རྱིན་པ་ོཆྤེ་མཆོག་ནས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་འདྱི་བཟོས་གནང་བ་རྤེད། རང་
དབང་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དྤེ་འད་ལའང་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཚད་ལྡན་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཕལ་ཆྤེར་མྤེད་པ་འདྱི་འདའང་ཡོད་རྤེད་
སྙམ། སྔོན་མ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། མ་འོངས་པར་རྒྱལ་ཁབ་སྟོབས་ཆྤེན་དྤེ་ཚོས་ཀང་ང་ཚོའྱི་ཤྤེས་ཡོན་
སྱིད་བྱུས་དྤེ་ནས་དཔྤེ་བཤུས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་མ་སྱིད་པ་མ་རྤེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའ་ི
ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གསར་པ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་འདྱི་དང་འད་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རྤེད། ངས་དྤེ་སྔོན་ཞུས་པ་དྤེ་འད་པ་ོཞྱིག་
ཆགས་སོང་། འགྲྱིག་འདུག་བསམས་པ་དན་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ང་ཚོའྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་འདྱི་དམའ་རྱིམ་དང་། 
འབྱིང་རྱིམ། གོང་རྱིམ་བས་ནས་རྱིམ་པས་གོམ་པ་བརྒྱབ་ནས་འགྲ་ོདགོས་རྤེད། ངས་སྔོན་མ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ཐག་གཅོད་བས་
པ་དང་ལམ་སང་འབས་བུ་འཐོན་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་འད་ཡོད་མ་རྤེད། ག་ལྤེར་གོམ་པ་བརྒྱབ་ནས་ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོར་གྱི་རྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་འཆར་གཞྱི་གླྤེང་། འཆར་གཞྱི་མ་གླྤེང་ན་ལག་ལྤེན་འཁྤེལ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། སྔནོ་ལ་འཆར་གཞྱི་གླྤེང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། འཆར་གཞྱི་བངས་བ་གཞྱིར་བཟུང་ལག་ལྤེན་ཁྤེལ་ནས། ང་ཚའོྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་འདྱི་དངོས་གནས་དང་གནས། 
དྤེང་སང་འཛམ་བུ་གླྱིང་གང་དུ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང། རྒྱལ་ཁབ་སྟབོས་ཆྤེན་གྱི་དཔནོ་རྱིགས་ཚརོ་རྱིན་ཐང་ཅན་གྱི་ཡ་རབས་
བཟང་སོད་མྤེད་པར་བརྤེན་ནས་དཀའ་ངལ་ག་ཚོད་འཕྲད་ཀྱི་འདུག དཔྤེར་ན། ཡུཀ་རན་ (Ukraine) རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔོན་
རྱིགས་ཚརོ་ཡ་རབས་བཟང་སདོ་ལྡན་པའྱི་སོབ་སོང་རག་ཡདོ་ན། ས་ོསོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པའྱི་
མྱི་རྱིགས་ལའང་བསམ་བ་ོགཏོང་ཤྤེས་མཁན་ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུ་འདྱི། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་འདྱིའྱི་ཐབས་ལམ་འདྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ 
ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་འཁུར་གྱི་ཡོད་རྤེད། ད་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་སྱི་དང་དགྤེ་ཆྤེ་ཆ་ཚང་གོ་རྱིམ་
བསྱིགས་ནས། ག་ོརྱིམ་ ༤ ཐགོ་ནས། ངས་ལག་ལྤེན་བསྟར་སྟངས་གང་ཤྤེས་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ལམ་སྟནོ་བས་ཡདོ། ལམ་སྟོན་
བས་པ་གཞྱིར་བཟུང། སྱི་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་སོབ་གསོ་དྤེ་གང་འད་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ལ་མཐུན་འགྱུར་གང་འད་སོར་
དགོས་འདུག མ་འོངས་པར་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་ཏག་ཏག་བྤེད་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ཞྱིབ་འཇུག་ཏན་ཏན་
བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་བོད་ཕྲུག་ཉུང་ཉུང་
ཞྱིག་ལས་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ། གཅྱིག་ཀང་འཕྲ་ོབརླག་མ་འགྲ་ོབར་བཟང་སོད་དང་ལྡན་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུ། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོ
ཆྤེའྱི་དགོངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་བཟ་ོཐུབ་པའྱི་ཐབས་ཤྤེས་གཏོང་གྱི་ཡྱིན། ཐབས་ཤྤེས་གཏོང་ཚད་ཆ་ཚང་ལ་གྲུབ་འབས་ཐོན་
གྱི་མ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ཐབས་ཤྤེས་མ་བཏང་བར་ནམ་ཡང་གཞག་གྱི་མྱིན་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོརྤེ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོརྤེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དམྱིགས་བསལ་གཞྱི་རྒྱ་
ཆྤེ་བ་འད་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ཁ་རྒྱུན་དུ། ད་ལྟའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་འཚར་ལོངས་བྤེད་བཞྱིན་པ་དྤེ་ཚ་ོམ་
འངོས་བོད་ཀྱི་སོན་རྩ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་རྤེད་ལ། གསུང་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་རྱིམ་པས་བདོ་ཀྱི་རྩ་དནོ་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་
ཐགོ་ལ་སྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། སྒྲུབ་མཁན་གྱི་མྱི་འདྱི་ཚ་ོཆགས་བསད་ཡདོ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སབོ་གྲྭ་དྤེ་ཚ་ོཧ་ཅང་གལ་
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ཆྤེན་པ་ོརྤེད། ང་རང་ཚ་ོགཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་རྤེད་མ་གཏགོས། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འཐུས་ཤོར་གང་ཡང་མ་རྤེད། སོབ་གྲྭ་
རྩྱིས་ལྤེན་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དུས་ཚོད་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཕྱིན་ནས། འདྱིའྱི་བར་ལ་འཐུས་ཤོར་ཤུགས་ཆྤེན་པ་ོཞྤེ་དག་
ཅྱིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་འདྱི་ཡོངས་གྲགས་རྤེད་མ་གཏོགས། སྦས་གསང་བྤེད་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མ་རྤེད། དྤེའང་ལ་ོལྔ་
དྲུག་ཙམ་གྱི་ནང་དུ་དྤེ་འད་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་འཛམ་བུ་གླྱིང་ཁོན་ཡོངས་སུ་ལ་ོབརྒྱ་ཕྲག་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་བྱུང་མ་
མོང་བའྱི་ནད་ཡམས་རྤེན་པས། སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚ་ོཏག་ཏག་ཚུགས་མ་ཐུབ་པའྱི་རྤེན་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ནས། གང་ལྟར་ང་ཚོར་
ལ་ོབཅུ་ཕྲག་གཅྱིག་གྱི་གོང་གུན་འཕགོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ང་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཚོར་སྣང་འདྱི་ཡོང་གྱི་འདུག རྩ་བའྱི་
ཁ་སང་སྐུ་ང་ོསྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང། ལས་ཁུངས་རྤེ་རྤེ་སྤེབ་དུས་འབྤེལ་ཡོད་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་
ཚོས་འདྱི་གལ་ཆྤེན་པ་ོཞྤེ་དག་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གལ་ཆྤེན་པ་ོཡྱིན་དང་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ངས་བསམ་
བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་ང་ཚོས་བལྟ་ལོག་བརྒྱབ་ནས་ལ་ོག་ཚོད་ཅྱིག་གྱི་གོང་གུན་ཕོག་ཡོད་ནའང་གུན་
གསབ་བ་རྒྱུའྱི་དུས་ལ་སྤེབས་འདུག འདྱི་བ་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཡང་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད། སྱིར་བཏང་ང་ཚའོྱི་བཀའ་ཤག་རྱིམ་པས་ཕྤེབས་
པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབྤེབས་ཡོད་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དངོས་སུ་པཱ་ལགས་ཁྤེད་རང་གྱི་གསོལ་ལྕོག་
ཐགོ་གྱི་བཀའ་སོབ་དྤེ་དང། ང་མ་གྱི་ཞྱིང་ཁར་འགྲ་ོརྒྱུར་ཁད་པར་ཡངོ་གྱི་འདུག་ཅྤེས་བཤད་སལོ་ཡདོ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཤྤེས་རྱིག་
བཀའ་བནོ་གྱིས་མྱི་ཚ་ེགང་པརོ་ཤྤེས་ཡོན་དང་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་ཐགོ་གཏངོ་བཞུགས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ང་ཚསོ་རྤེ་བ་ཆྤེན་པ་ོ
ཞྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱག་འོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་ལ། རྤེ་བ་དྤེའང་ཆུད་ཟོས་སུ་གཏོང་གྱི་མ་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཡྱིད་ཆྤེས་ཞུ་
བསད་ཡདོ།  

ངས་སྐབས་སུ་བབ་པར་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ཤྤེས་ཡོན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཞྤེ་དག་ཅྱིག་གལ་
ཆྤེན་པ་ོཡྱིན་པ་ཨ་ཅང་ཅང་། ཤྤེས་ཡོན་ཙམ་དུ་མ་ཟད་མྱི་བཟང་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོདགོས་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆྤེན་པ་ོའདུག་
བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་བྱུང། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། སོབ་གྲྭ་ཁག་འགའ་ཤས་ནང་དུ། ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་བདྤེན་པ་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤྤེས་ཏྤེ། 
ང་ལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་འཆད་མཁན་མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག དནོ་དག་ཆུང་ཚགས་རྱིགས་དྤེ་ཚ་ོཐད་ཀར་འབྤེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་
ལ་ཁར་ཐུག་འབྤེལ་བ་བས་ནས། དྲུང་ཆྤེས་ཐུགས་ཐག་ཆདོ་པ་དྤེ་ཚ་ོདྲུང་ཆྤེར་སྙན་སྤེང་ཞུས། དྲུང་ཆྤེས་ཐུགས་ཐག་མ་ཆདོ་
ན་བཀའ་བོན་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུས་ནས། གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཙག་ཙིག་ཡོངས་རོགས་འཁྤེར་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་མཁན་
ཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། ཞུ་ཡྱི་ཡང་མྤེད། དྤེས་དུས་ཚོད་འཕྲ་ོབརླག་འད་པ་ོཞྱིག་རྤེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་སབོ་གྲྭ་སྱིའྱི་སྐད་ཆ་
འཆད་དུས། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ ཨྱིན་སྐད་ཐགོ་ནས་ཞུས་ན། (Drugs) ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་བསད་པ་དྤེ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་
ཧ་གོ་ཡྱི་འདུག འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕག་བསྟར་འད་ཞྱིག་དང་། བརྒྱུད་སྐུལ་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་
དགོངས་པ་ག་རྤེ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་འད་ཞྱིག་འདྱི་འདོད་བྱུང། འདྱིའྱི་ཤུགས་རྤེན་གྱིས་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་བཟང་
སོད་ལ་ད་ོཕོག་ཞྤེ་དག་འགྲ་ོཡྱི་འདུག དྤེང་སང་སྱི་ཚོགས་ཁོད་དུ་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ཤྤེས་ཡོན་མྤེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
རྤེད་དྤེ། དྤེ་ལས་བཟང་སོད་ཀྱིས་ཕུང་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆྤེན་པ་ོཞྤེ་དག་ཅྱིག་འཕྲད་བསད་འདུག ང་གཞྱིས་ཆགས་ནང་
སདོ་དུས་འདྱི་འདའྱི་མཐངོ་ཚུལ་ཡངོ་གྱི་འདུག འདྱི་འབོད་བསྐུལ་དང་དྱི་བ་གཉྱིས་ཀ་མཉམ་དུ་ཡྱིན།   
 དྤེ་ནས་ཤོག་གྲངས་ ༡༡ ནང་དུ། ཏ༽ མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དོན། འདྱིའྱི་ཨང་ ༡༠ པའྱི་ནང་
དུ་"ཧནོ་སུར་སཾབ་ོཊ་ཉྱིན་སོབ།" ཅྤེས་བཀདོ་འདུག སོབ་གྲྭའྱི་མཚན་སང་གྱི་ནང་དུ་ག་རྤེ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེ་ན། "གུ་རུ་པུ་ར་སཾབ་ོ
ཊའྱི་སོབ་གྲྭ།" ཞྤེས་ཡོད་རྤེད། གཞན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྦྤེལ་ཀོབ་སྱི་ཝྱི་པྱི་ས་ཾབ་ོཊ་དང་། མོན་ག་ོགཞྱིས་ཀྤེམ་གསུམ་པའྱི་སཾབ་ོཊ་
ཉྱིན་སོབ་ལ་སོགས་པ་འཁོད་འདུག འདྱི་ཚ་ོཆ་ཚང་དྤེབ་སྤེལ་བས་བཞག་པའྱི་མྱིང་དྤེ་ག་རང་རྤེད་དམ། འདྱི་གནད་འགག་
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ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཆ་མྱི་འད་བའྱི་ནང་དུ་མྱིང་མྱི་འད་བ་ཆགས་དུས། ང་ཚརོ་བོད་སོབ་འཛནི་
སོང་ཚོགས་པས་སོབ་གྲྭ་ཁག་རྩྱིས་སྤྲོད་དུས་མྱིང་གང་ཡོད་པ་དྤེ་འཁྤེར་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པ་ོརྤེད་སྙམ། གཞྱིས་ཆགས་
ཧོན་སུར་ལ་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། ལས་བསོམས་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ནང་དུ་ "ཧོན་སུར་གུ་རུ་པུ་ར་སཾབ་ོ
ཊའྱི་སོབ་གྲྭ།" ཞྤེས་འགོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་སོན་ཡདོ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་གནད་འགག་ག་རྤེ་ལ་བལྟས་ནས་བྱིས་
པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།   
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བདྤེ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བདྤེ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ཉྤེ་ཆར་འཚམས་
གཟྱིགས་འགྲོ་བའྱི་སྐབས་མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཁག་ཅྱིག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ངས་དྤེ་རྱིང་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་
བཀའ་བནོ་མཆགོ་ལ་དྱི་བ་དམྱིགས་བསལ་མྤེད་དྤེ། འབོད་བསྐུལ་སྤེ་ཚན་གསུམ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུར།  
 དང་པོ་དྤེ། སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་དང་འབྤེལ་ནས་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ། ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ངྤེད་
གཉྱིས་འགྲོ་ས་གཅྱིག་དྤེ་མ་སུ་རྱི་ཁྤེལ་ཡོད་པ་རྤེད། མ་སུ་རྱི་གཏན་སོབ་དྤེ་སཾ་བ་ོཊའྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་རྩྱིས་བངས་ཚར་ཙམ་
རྤེད་འདུག དྤེ་དུས་ལས་བྤེད་ལ་ོགཞོན་པ་གྲངས་ ༡༦ ཙམ་ཞྱིག་སྤེབས་འདུག དྤེ་ཚ་ོཚང་མ་ཐུག་འཕྲད་བྱུང་ལ། ཁོང་རྣམ་
པའྱི་རང་ཁྱིམ་ལྷ་ོཕོགས་ནས་རྤེད་འདུག ངས་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་སུའང་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བསད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་
ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ལའང་དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་འགྲྤེལ་བརོད་གནང་བ་ལྟར་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་
དཀའ་ངལ་ཡོད་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ལ་ོགཞོན་པ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲལ་སྤེལ་དགྤེ་རྒན་དང་ཆོད་གན་དགྤེ་རྒན་
ཡྱིན་དུས། ཁངོ་རྣམ་པ་ཚོས་ང་ཚའོྱི་ཁ་ཕགོས་དྤེ་ཐུགས་ཐག་གཅདོ་སྟངས་མ་ཤྤེས་ནས། བཙན་བལོ་ལ་གཏན་འཇགས་སོད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཡྱིན་གཅྱིག་ཕྱི་ལ་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམས་ནས། འདྱི་འདའྱི་ཁ་ཕོགས་དྤེའང་ཐག་གཅོད་མ་ཐུབ་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད་ལ། ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་སོབ་སོང་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོ་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་རྤེད། ས་ཆ་གཅྱིག་ལ་
གཏན་མ་འཁྤེལ་གྱི་བར་དུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། སོབ་ཕྲུག་ལའང་འཐུས་ཤོར་འགྲོ་
བའྱི་ཉྤེན་ཁ་ཞྱིག་འདུག བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་དུས། སོབ་གྲྭ་ ༦ རྩྱིས་བང་རྒྱུ་ལྷག་བསད་ཡོད། 
རྩྱིས་བངས་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་ཞྱིག་བཟོས་ནས་དྤེ་ཚོར་བསམ་བ་ོགཏོང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་
དྤེ་བཞྱིན་དྤེ་རྱིང་གྱི་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་གྱིས་དྤེར་དགོངས་པ་བཞྤེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 འབོད་བསྐུལ་གཉྱིས་པ་དྤེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ནས་མ་གྱིར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྩ་བའྱི་ང་མཐ་ོསོབ་
དྤེར་དམྱིགས་བསལ་ཆྤེད་ལས་ཀྱི་སོབ་སོང་བས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། ང་ཚའོྱི་བཙན་བལོ་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་མཐ་ོསོབ་དྤེར་སོད་
མོང་བའྱི་མྱི་སྣ་གྲགས་ཅན་དྤེ་འད་ཧ་ཅང་མང་པོ་འདུག ལྡྱི་ལྱི་ཇ་ཝ་ཧར་ལལ་ནྤེ་ཧ་རུ་མཐོ་སོབ་ (Jawaharlal Nehru 

University) ནང་དུ་འདས་པའྱི་མྱི་རབས་རྒན་པའྱི་ནང་ནས་ (Professor Dawa Norbu) དང་། དྤེས་མཚོན་པའྱི་
མང་པ་ོཞྱིག་དྤེ་ནས་ཐོན་པས་སྐད་གྲགས་ཡོད་པ་ཆགས་འདུག ད་ལྟ་མཐ་ོསོབ་དྤེར་བོད་པའྱི་དགྤེ་རྒན་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། བོད་
པའྱི་ལས་བྤེད་གཅྱིག་འདུག ཨ་ཅག་དྤེའྱི་མཚན་ལ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཆོས་སོན་རྤེད་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ བཟུང་ (JNU) ཡོད་པའྱི་



133 

བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་དྤེ་ཚ་ོནས་སོབ་ཡོན་དྤེ་དག་ཕྱི་རྒྱལ་ཌ་ོལར་ ($) ནང་བངས་ནས། བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་དྤེ་དག་མཐ་ོསོབ་
དྤེར་འཛུལ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་འདུག འདྱི་ངས་མཁྤེན་རོགས་ཚུལ་དུ་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་སྱི་འཐུས་
སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཟུར་པ་སྐུ་ང་ོཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་། ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་
ཁག་ཅྱིག་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་གནོན་རྒྱག་གྱི་འདུག་ལ། དྤེ་རྱིང་འདྱིར་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་
འབོད་བསྐུལ་དང་སགས་ནས། བཀའ་ཤག་དང་། གྲོས་ཚགོས་འཐུས་མྱི་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འབྤེལ་ལམ་མཐུད་ཐུབ་
ཀྱི་ཡོད་ན། བོད་ཕྲུག་ཚོས་ཕྱི་རྒྱལ་ཌ་ོལར་ནང་དུ་སོབ་ཡོན་སྤྲོད་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་འཇུག་བྤེད་ཐུབ་པར་འབད་
བརྩོན་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག དཔྤེར་ན། ང་ཚོ་ལའང་མཐོ་སོབ་འགྲོ་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་འབྤེལ་བ་
གནང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་དཔྱད་ཞྱིབ་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ལོར་མཐ་ོསོབ་དྤེར་བདོ་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་
གྲངས་ ༡༩ འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༢༢ འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོར་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་
གྲངས་ ༢༧ འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོར་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༢༦ འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་
གྲངས་ ༡༠ འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོར་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༤ འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ལོར་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ 
༢ མ་གཏོགས་མྱི་འདུག སོབ་ཡོན་དྤེ་ཌ་ོལར་ ($) ནང་སྤྲོད་དགོས་དུས། ཕྲུ་གུ་དྤེར་རང་བཞྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་
ཡོད་རྤེད། མཐ་ོསོབ་དྤེ་ནས་ཐོན་ཟྱིན་པའང་ཡོད་རྤེད། རྒྱུས་མངའ་ཡོད་མཁན་ཚང་མས་ཕོགས་བཞྱི་ནས་ནུས་ཤུགས་སྟོན་
དགོས་པ་དང་། དྤེ་ཚོར་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པ་ོརྤེད་འདུག་མ་གཏོགས། འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ བར་དུ་ཡག་པ་ོ
བས་ཡོད་ཟྤེར་ནས། མཐའ་མར་མཐ་ོསོབ་འགྲ་ོས་དྤེ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་མྤེད་ན། མ་འོངས་པར་ཕྲུ་གུ་ཚོར་མདུན་ལམ་གཞན་གྱི་
ཐགོ་ནས་འགོག་རྤེན་འགྲ་ོཡྱི་རྤེད་དན་གྱི་འདུག ཉྤེ་ཆར་ལ་ོརྱིམ་ ༣ པའྱི་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་བསྟན་འཛིན་ཆསོ་དབངས་ཟྤེར་
མཁན་ཞྱིག་གྱིས་སྙན་ཞུའྱི་ནང་དུ། མ་ོརང་མཐ་ོསོབ་དྤེ་ནས་ཐནོ་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པ་ོཞྤེ་དག་ཆགས་ཀྱི་
འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ནུས་ཤུགས་འདནོ་རགོས་གནང་ཞྤེས་གསུང་གྱི་འདུག དྤེ་འད་སོང་ཙང་ང་ཚ་ོཚང་མ་འགན་མཉམ་འཁུར་
ཡྱིན་དུས། མང་ཚོགས་ཀྱིས་རྤེ་སྐུལ་དྤེ་འདྱིར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་སྣང་གནང་གྱི་རྤེད་བསམ་པའྱི་རྤེ་བ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་གྱིས་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཐུགས་ལ་བཞག་ནས་ནུས་པ་འདནོ་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་ཤག་གངོ་མའྱི་སྐབས་སུ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་བསད་པ་ཞྱིག་ལ། བཀའ་ཤག་གངོ་མའྱི་སྐབས་
སུ་གདན་ས་ཁག་གྱི་མཁན་རྱིན་པ་ོཆྤེ་དང། ཆོས་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས། ང་དགྤེ་ལུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཤྤེས་རྱིག་
བཀའ་བོན་སར་བཅར་ནས་གདན་ས་ཁག་གྱི་བདྤེ་སྡུག་ཅྱིག་ཞུས་ཡོད་རྤེད། གདན་ས་ཁག་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་སོབ་ཕྲུག་
མང་པ་ོཞྤེ་དག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཚོར་དགྤེ་རྒན་དང་མཐུན་རྤེན་གྱི་ཆ་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་
སོར་གཅྱིག་གྱི་མཐུན་རྤེན་སོར་མྱི་དགོས། ཡྱིན་ནའང་། སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚའོྱི་གྲས་བོད་གཞུང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོབ་གྲྭའྱི་
ཁབ་ཁངོས་སུ་བཅུག་ནས། ཁངོ་ཚརོ་ལག་འཁྤེར་རག་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གནང་རགོས་ཞྤེས་འབདོ་བསྐུལ་ཞུས་པ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་
དུས་གདན་སའྱི་མཁན་རྱིན་པ་ོཆྤེ་དང་ལྷན་དུ་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་སར་བཅར་བ་ཡྱིན། སྐབས་དྤེ་དུས་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་
གྱིས་དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་ན་ོཟྤེར་ནས་ཤྤེས་རྱིག་དྲུང་ཆྤེ་ལྷ་ོཕགོས་སུ་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་དུ་བཏང་བ་རྤེད། འགའ་ཤས་ལ་ཐུགས་ཁག་མྱི་
འདུག དྤེར་ཆ་རྤེན་མང་པ་ོཞྱིག་སྤྲོད་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས། དགོན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཐུགས་ཁག་མྱི་འདུག དྤེ་རྱིང་
ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གསར་པ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ངས་བསར་དུ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། སྔནོ་མ་དྤེ་ནང་བཞྱིན་གདན་
ས་ཁག་གྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་། མཐའ་མར་ཁ་ོཚ་ོའཛིན་གྲྭ་ ༡༠ པ་དང་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ ཐོན་པའྱི་སྐབས་སུ་ལག་འཁྤེར་
བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ཁོངས་ཞྱིག་ལ་དགངོས་པ་བཞྤེས་རགོས་གནང་། འདྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་ཆསོ་འཛིན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་ཆསོ་འཛནི་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་བགྲོ་གླྤེང་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་འདྱིའྱི་ཐད་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་
ལ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུའང་འཁོད་འདུག འདྱིའྱི་ཐད་ངས་བསམ་ཚུལ་དང་སགས་བསམ་འཆར་འགའ་
འབུལ་ཐུབ་ན་བསམས་བྱུང། ཤོག་གྲངས་ ༡༤ ནང་གསལ་ཨང་ ༡༠ པའྱི་ནང་དུ་བརོད་གཞྱི་བཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་འབུམ་
རམས་པར་སོབ་ཡོན་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཐད་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། བརོད་གཞྱི་བཞྱི་འདྱི། ༸རྒྱལ་བའྱི་ཐུགས་
བསྤེད་དམ་བཅའ་བཞྱི་དང། གཱནྱིའྱི་ལྟ་གྲུབ། རྩོད་རོག་འདུམ་འགྲྱིག འཚེ་མྤེད་ཞྱི་བའྱི་ལྟ་གྲུབ་བཅས་བརོད་གཞྱི་གང་རུང་
ཐོག་སོབ་ཡོན་འབུལ་རྒྱུ་སྐོར་རྤེད། ངས་བརོད་གཞྱི་འདྱི་ཆྤེ་དགས་པ་དང་ཆུང་དགས་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཁོན་ནས་བསམ་གྱི་མྱི་
འདུག ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཙམ་མྱིན་པར་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཐད་ལ་དྤེང་སང་གནད་འགག་རྩྱིས་སའྱི་བརོད་གཞྱི་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེར་ང་ཚོས་ལག་པ་འཆང་དགོས་ན། དོགས་འདྱི་དང་སགས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། འདྱི་ནང་གྱི་ཆ་རྤེན་
དྤེར་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུ་ཡདོ་ན། དཔྤེར་ན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ "འབུམ་རམས་པའྱི་སོབ་སོང་ཆྤེད་དུ་" ཞྤེས་འཁདོ་འདུགཤགལ་ཏྤེ་
ཆ་རྤེན་འདྱི་ཆུང་དུ་བཏང་ན། སྱིར་གཞོན་སྤེས་སམ་སོབ་ཕྲུག་སུ་ལ་འབུལ་གྱི་ཡོད་ནའང། ཡྱིན་ཅྱིག་འབུམ་རམས་པའྱི་
གནས་ཚད་ལ་མ་ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་འད་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་རྤེད་དམ། དཔྤེར་ན། དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའྱི་སོང་བརྡར། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་སྐད་ནང་དུ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། (Short Term Course) ཞུ་ཡྱི་རྤེད། ཡང་ན་དང་
ཞབས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་མཉམ་ཞུགས་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ། (Internship) དྤེ་འད་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ། ཡང་ན་འགན་འཁུར་སྣྤེ་འཁྱིད་ཀྱི་
ཟབ་སོང། (Leadership Training) ཞུ་ཡྱི་རྤེད། དྤེ་མྱིན་ལོ་གཅྱིག་དང་ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་ (Diploma Course) དྤེ་འདའྱི་
བརྒྱུད་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ངས་གནད་འགག་ག་རྤེ་མཐོང་གྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་རྱིང་འདྱིར་བུད་མྤེད་ནུས་སྟོབས་
གོང་འཕྤེལ་ཐོག་ནས་དཔྤེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་འཚམ་པ་ོའད་ཞྱིག་མཐོང་སོང། བུད་མྤེད་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕྤེལ་གྱི་
ཐོག་ལའང་དྤེ་ག་རང་གསུང་གྱི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་ཆ་ཤས་ལྤེན་དུས་བསམ་བ་ོག་རྤེ་འཁོར་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན། ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་ལྤེན་དུས་ཆུང་དུས་ནས་ལག་ཆ་བྤེད་སོད་བྤེད་སྟངས་མ་བསབས་པར་ཧོབ་དྤེ་ཁ་ལ་དམག་རྒྱག་ཏུ་
རྒྱུགས་ཟྤེར་བ་ཡྱིན་ན། གྲ་སྱིག་ག་ཚོད་ཅྱིག་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད། བས་ཙང་འདྱི་རྱིགས་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་དྤེ། 
རྨང་གཞྱིར་ད་ོསྣང་མང་ཙམ་གནང་ནས་དངུལ་དྤེར་འཆར་གཞྱི་ལྤེན་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས། ཚང་མས་བྤེད་སོད་
བྤེད་ཐུབ་འོས་པ་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ། འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ལྟར་བྤེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་དུས་
ཡུན་ཐུང་ངུའྱི་སོབ་སོང་སོད་ས་མང་པོ་ཡོད་རྤེད། དཔྤེར་ན། (Denver University) ལ་ (Road Island) ཡོད་རྤེད། 
དྤེ་བཞྱིན་ཁྤེ་ཎ་ཌ་ལ་ (COADY Institute) དང། རྒྱ་གར་ལ་གཱནྱིའྱི་ཨཤ་རམ་ལ་སགོས་པ་མང་པ་ོཞྤེ་དག་ཅྱིག་ཡདོ་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག གཞོན་སྤེས་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་རྨང་གཞྱི་ནས་དབྱིངས་སྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་འབུམ་རམས་པ་བ་
རྒྱུའྱི་གནས་ཚད་ཅྱིག་སྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ངའྱི་བསམ་འཆར་ཡྱིན། དྤེ་ལས་འཕྲོས་ནས་སོ་ས་ོལའང་འདྱི་
འདའྱི་དབྱིངས་དང་འཆར་འགདོ་བ་རྒྱུའྱི་ཉམས་མོང་ཅུང་ཟད་ཡདོ། དྤེ་འད་སོང་ཙང་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་ཕག་རགོས་ཞུ་ཐུབ་པ་
ཡོད་ན། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འཚརེ་སྣང་མྤེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཡངོ་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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འདྱི་དང་ཆབས་ཅྱིག་སྱིར་བཏང་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་མྤེད་དྤེ། ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ (JNU) མཐ་ོརྱིམ་
སོབ་གཉྤེར་ཁང་སྐོར་གསུངས་སོང་། ང་རང་མཐ་ོསོབ་དྤེ་ནས་མཐར་སོན་པའྱི་སོབ་མ་ཞྱིག་ཡྱིན། འགྲོ་སོང་ཆུང་ཆུང་ཐོག་
སོབ་སངོ་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་དང། དངསོ་གནས་ཧ་ཅང་ཚད་མཐ་ོཔའོ་ིཉམས་མོང་དང་མཐངོ་རྒྱ་འཕྤེལ་སོང། ས་ོས་ོནང་མྱི་
ཉམ་ཆུང་ཞྱིག་ནས་ཡངོ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་འགྲ་ོགྲོན་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་སབོ་སངོ་དྤེ་འདའྱི་ག་ོསྐབས་
ཤྱིག་རག་དུས། དྤེ་མུ་མཐུད་ཐུགས་སྣང་ནན་ཏན་གནང་དགསོ་འདུག ངས་ཀང་ཁ་སྣནོ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་
ཆྤེ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་ལྕང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་མ་འོངས་སོན་རྩ་ནྱི་ཧ་ལས་པའྱི་རྩ་ཆྤེན་པ་ོདང་། གལ་
ཆྤེན་པོ། ཤྤེས་ཡོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་གནང་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་སྙམ། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་
འགན་ཞྱིག་བངས་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་དྤེར་གདོང་ལྤེན་བས་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་བ་རྒྱུ་ནྱི་ངའྱི་སྤེམས་ཀྱི་དམ་བཅའ་ཡྱིན། 
འགན་མ་བངས་ན་མ་བངས་པ་རྤེད། གནས་སྟངས་ཁ་ཁ་རྤེད། བངས་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བྤེད་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  

ནད་ཡམས་རྤེན་པས་འཛམ་བུ་གླྱིང་ཡོངས་སུ་སོབ་ཕྲུག་ལ་སོབ་སོང་སྤྲད་རྒྱུ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་ཚང་མ་ལ་
དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་པ་རྤེད། དགྤེ་རྒན་གྱིས་ད་ཐོག་ནས་སོབ་ཁྱིད་བས་པ་དང་། འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་དུ་སོབ་ཁྱིད་བས་
པ་གཉྱིས་ལ་ཁད་པར་ཆྤེན་པོ་ཡོད་རྤེད། དཀའ་ངལ་དྤེ་འཛམ་བུ་གླྱིང་ལ་ཁབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། དྤེར་ཁ་
གསབ་བྤེད་ཐུབ་པར་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཤུགས་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གསུངས་པ་ལྟར། ངས་གོང་དུ་ལན་འདྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་
བསམས་བྱུང་། སྱི་ཤྤེས་ཡོན་ (SEE Learning) ཞྤེས་རྱིན་ཐང་ཅན་གྱི་བཟང་སོད་ཀྱི་བསབ་བ་སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོལ་སྤེལ་མ་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་སངོ་གཅྱིག་པུ་སྤྲད་པས་ཕན་ཐགོས་ཀྱི་མྤེད་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ རྤེད། ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱིས་ཀང་དྤེ་འད་
རང་བཀའ་གནང་ཡདོ་པ་རྤེད། ང་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ལས་ཀ་བས་ཙང་དཔྤེ་མཚནོ་དྤེའང་དྤེ་ནས་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། ཕ་མ་ཁ་ཤས་
ལ་ཕྲུ་གུས་ཨང་ཀྱི་ལྤེན་གྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་སྤེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཞྤེ་དག་ཡོད་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་སོབ་མའྱི་
རྒྱུགས་འབས་ཁབ་བསགས་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ། ཨང་ཀྱི་ལྤེན་མཁན་གྱི་ཕ་མ་དྤེ་ཚསོ་ཅུང་སབོས་པ་གནང་གྱི་རྤེད། ཨང་ཀྱི་
མ་ལོན་མཁན་ཕ་མ་དྤེ་ཚོས་ཅུང་ཞུམ་འགྲོ་ཡྱི་རྤེད། ཕ་མ་དྤེ་ཚོས་ངའྱི་ཕྲུ་གུས་ཨང་ཀྱི་ལྤེན་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ག་རྤེ་བྤེད་
དགསོ་རྤེད་ཅྤེས་ང་ལ་འདྱི་མོང་། སྐབས་དྤེ་དུས་ངས་ཨང་ཀྱི་བངས་མ་ཐུབ་ན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁྤེད་
རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་དྤེ་བཟང་སོད་དང་ལྡན་པ། འགན་འཁུར་སྟངས། སོད་པ་འཁྤེར་སྟངས། རྣམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས། བཀའ་མོལ་
གནང་སྟངས་ཧ་ལས་པ་ཡག་པ་ོའདུག མ་འོངས་པར་ཨང་ཀྱི་དྤེ་ལས་ལྷག་པ་ཁྤེད་རང་གྱི་ཕྲུ་གུའྱི་བཟང་སོད་དྤེས་ཁོ་རང་
སྤེབ་ས་ཞྱིག་ཏུ་ཏན་ཏན་བསྤེབ་ཀྱི་རྤེད། ཐུགས་ཁལ་མ་གནང་། ཤྤེས་ཡོན་ཧ་ལས་པ་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ནའང་བཟང་སདོ་ཀྱི་
དྱི་མ་ཙམ་ཞྱིག་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཕན་ཐགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། འདྱི་ངས་ཞུས་མྱི་དགསོ་པར་བཀུར་འསོ་
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སྱི་འཐུས་ཚང་མས་མཁྤེན་གསལ་རྤེད། དྤེ་འད་སོང་ཙང་བཟང་སདོ་སྤེལ་རྒྱུ་འདྱི་གནད་འགག་ཆྤེན་པ་ོཞྤེ་དག་ཅྱིག་ལ་བརྩྱིས་
ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ནང་དུ་ཨྤེ་མ་ོརྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉྤེར་ཁང་ (Emory University) གྱི་འགན་འཛིན་དགྤེ་
བཤྤེས་བ་ོབཟང་བསྟན་འཛནི་ལགས། དྤེ་བཞྱིན་བརྩོན་འགྲུས་བསམ་འཕྤེལ་ལགས། ཨ་རྱི་བ་ (Ryder) ཁ་ོཚོའྱི་མཉམ་དུ་
ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས། ཆ་ཤས་གང་འད་ལྤེན་དགོས་ཀྱི་འདུག ལག་ལྤེན་གང་འད་ཞྱིག་འཁྤེལ་དགོས་
ཀྱི་འདུག ཕོགས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ག་ོབསྡུར་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་། (Emory University) གྱིས་ད་ལྟ་ཁ་ོཚརོ་སོང་བརྡར་
གནང་བཞྱིན་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་ནས་སོང་བརྡར་གྲ་སྱིག་བྤེད་མཁན་ལ་ (Emory University) དགྤེ་རྒན་དྤེ་ཚོར་དགྤེ་
བཤྤེས་བ་ོབཟང་བསྟན་འཛནི་ལགས། ཁ་ོཚསོ་མཐུན་སརོ་བ་ཟྤེར་གྱི་འདུག སྔནོ་ལ་དགྤེ་རྒན་གྲངས་ ༡༥ ལ་གནང་གྱི་ཡྱིན་
གསུངས་པ་རྤེད། ང་ཚོས་དགྤེ་རྒན་གྲངས་ ༡༥ ཡྱི་འགྲྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོར་ ༣༠ དགོས་འདུག་ཞུ་དུས། མཐའ་མར་རྤེ་
འདུན་ཞུས་པ་བཞྱིན་ད་ལྟ་འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་མཐུན་སོར་བ་དྤེ་ཚོས་རྒྱ་ཆྤེ་རུ་བཏང་ནས་དགྤེ་རྒན་
གཞན་པར་སབོ་སྟནོ་བས་བཅུག སྱིར་བཏང་དགྤེ་རྒན་ཡྱིན་ནའང་སབོ་ཁྱིད་བྤེད་སྐབས་ཚང་མས་བཟང་སདོ་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་རྤེད། མཐུན་སོར་བ་དྤེ་ཚོས་སོ་སོ་ལ་ཟབ་སོང་རག་པ་གཞྱིར་བཟུང་དགྤེ་རྒན་གཞན་པ་ལ་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་དཔྤེ་མྱི་སྱིད་
གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཏུ་རྩྱིས་ཀྱི་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དགོངས་འཆར་གནང་བར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། ང་རང་གྱིས་ཀང་དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་བ་རྒྱུ་སྤེམས་ཐག་ཆདོ་པའོ་ིངང་ནས་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་སོབ་གྲྭ་ཁག་རྩྱིས་བངས་པ་རྤེད། སྦྤེལ་ཀོབ་གཞྱིས་ཆགས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། སཾ་བ་ོཊ་ (CVP) 

དང་། སཾབ་ོཊ་ (CST) སྦྤེལ་ཀབོ། (CBSE) ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཕར་ཚུར་ཡྱིག་འབྤེལ་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ། 
སྦྤེལ་ཀོབ། (CST, CVP, CST Gurupura) བྤེད་སོད་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་སོབ་སྱི་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ངའྱི་མཉམ་
དུ་དགྤེ་རྒན་གྱི་ལས་ཀ་བྤེད་མཁན་ཞྱིག་རྤེད། ངས་དྤེའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱི་ཉྤེན་ཁ་ཆྤེན་པ་ོཞྤེ་དག་རྤེད། 
ཕྱི་ལ་མྱིང་གཅྱིག་དང་ནང་ཁུལ་ཡྱིག་འབྤེལ་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་མྱིང་གཞན་ཞྱིག་བྤེད་སོད་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱིམས་འགལ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག གང་འད་བས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་དུས། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་དབུས་འབྱིང་རྱིམ་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ (CBSE) 
གྱིས་འདྱི་འབྤེལ་ཁོངས་སུ་ངོས་ལྤེན་ (Affiliation) ཟྤེར་གྱི་རྤེད། དྤེ་ཚར་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འད་སོང་ཙང་གནས་སྐབས་
ཡྱིག་འབྤེལ་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ (CST) སྦྤེལ་ཀོབ། (CST, CVP, CST Gurupura) མ་འབྱི་ཀ་མྤེད་ཆགས་ཏྤེ། ཕྱི་
ལོགས་ལ་སཾབ་ོཊ་སྦྤེལ་ཀོབ་བྱིས་ཡོད་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ བྱུང་
ཡོད་པ་རྤེད། བྱུང་བ་དྤེ་མཁྤེན་ནས་གྲོས་ཚགོས་ནང་དུ་གསུངས་པ་དྤེར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིམ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་དབུས་
འབྱིང་རྱིམ་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ (CBSE) ལ་འབྤེལ་བ་ཞུས་ནས་མྱིང་བསྒྱུར་བ་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆྤེན་པ་ོརྤེད། 
ངས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོཚོར་ཀག་ཀག་བས་ནས་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་སོབ་གྲྭ་ ༦ ཟྤེར་གྱི་ཡོད། མཐའ་མར་མ་གཏོགས་
རྩྱིས་ལྤེན་མ་ཐུབ་པ་དང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཀང་ལས་ས་པ་ོབསོ་བཏང་ཡོད་མ་རྤེད། མཐའ་མ་དྤེར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ 
ཚསེ་ ༡༥་་་༡༦ ལ་གཞྱི་ནས་རྩྱིས་བངས་པ་རྤེད། ཡྱིག་ཐོག་ནས་བངས་པ་དང་དངསོ་སུ་རྩྱིས་བངས་པ་གཉྱིས་ལ་ཁད་པར་
ཞྤེ་དག་ཡོད་རྤེད། རྩྱིས་བང་རྒྱུའྱི་ལས་དོན་ནང་དུ་འཛུལ་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོས་དཀའ་ལས་ག་ཚོད་ཡོད་པ་
མཁྤེན་གྱི་རྤེད། རྩྱིས་སྤྲོད་ཀྱི་མྱིན་ཞྤེས་ཕ་མས་ང་ོརྒོལ་བྤེད་ཀྱི་རྤེད། དཀའ་ངལ་སྤྲོད་མཁན་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་པ་རྤེད་དྤེ། ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་བཀོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་སོབ་གྲྭ་ ༦ དྤེ་རྩྱིས་བངས་པ་རྤེད། ཌལ་ཧོར་སོབ་གྲྭ་དྤེ་མྱིང་
ཙམ་རྤེད། སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་ཁང་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས་སོབ་ཕྲུག་ཡོད་མ་རྤེད། སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་སོབ་གྲྭ་སྟོང་པ་ཞྱིག་
རྩྱིས་བངས་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་མ་སུ་རྱི་དང་། ཧར་པ་སྤུར། སྱིམ་ལ། ཀ་སྦུག རྡ་ོརྤེ་གླྱིང་བཅས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱིས་
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ཚུར་ཡྱིག་ཐོག་ནས་རྩྱིས་སྤྲོད་ཀྱི་ཡྱིན། ང་ཚོར་ལྤེན་དུ་ཤོག་ཟྤེར་བ་ཙམ་མ་རྤེད། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་ (Immoveable 

Property Asset) ས་ཆ་དྤེ་སུའྱི་མྱིང་ཐོག་ལ་ཡོད་རྤེད། གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ (Tibetan Refugee) ཞྤེས་ཐྤེབས་ཡོད་རྤེད། 
གཅྱིག་ནང་དུ་ (Tibetan Society) ཐྤེབས་ཡོད་རྤེད། གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ (CTSA) ལས་ཁུངས་
ཁག་གསུམ་ལ་མྱིང་ཁག་གསུམ་ཡོད་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་འཛནི་སོང་གྱིས་ད་ོསྣང་མ་བྱུང་བའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་ད་ལྟ་ང་ཚསོ་གདངོ་
ལྤེན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་མྱིང་བསྒྱུར་ཆྤེད་དུ་སྱིམ་ལ་ལ་སོར་འབུམ་ ༣༢ དགོས་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
མ་སུ་རྱི་ལ་ས་གནས་ཀྱི་ལས་བྤེད་དང་། ས་གནས་སུ་འགན་འཁུར་མཁན་ཡག་པ་ོསོང་ཙང་། སཾབ་ོཊའྱི་འགན་འཛིན་གྱིས་
བཏང་བའྱི་མྱི་དྤེ་ཚསོ་འགན་ཡག་པ་ོཁུར་ནས། ལག་པ་ཐལ་མ་ོསར་ནས་ཆུ་ཚདོ་གཉྱིས་གསུམ་ལ་མཐར་ཕུད་ནས། ཁ་ོཚསོ་
ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནའང་། ལག་པ་ཐལ་མ་ོསར་ནས་ཞུ་བ་འཐྤེན་པའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྤེན་ནས་སོར་ ༥༠༠ མ་གཏོགས་ཤོར་
ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཀ་སྦུག་དང་རྡ་ོརྤེ་གླྱིང་བཅས་ཀྱི་འགན་འཁུར་མཁན་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། སྐུ་ལས་སོན་
སོང་། ངས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དངུལ་འབོར་ཆྤེན་པ་ོགང་ཡང་ཤོར་ཡདོ་མ་རྤེད། ཧར་པ་སྤུར་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དྤེ་
ཁྤེད་རྣམ་པའྱི་མཁྤེན་རོགས་ཆྤེད་དུ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་སང་ནས་མ་ཞུས་ན། བཀུར་འོས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་
བོད་སབོ་འཛིན་ཚགོས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་རྩྱིས་ལྤེན་ཕགོས་ཐད་དཀའ་ལས་ག་ཚདོ་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་མཁྤེན་གྱི་མ་རྤེད། ལས་ས་པོའ་ི
ས་ོནས་རྩྱིས་བངས་པ་དང་། རྩྱིས་སྤྲད་པ་དྤེ་འད་གང་ཡང་མ་རྤེད། ཧར་པ་སྤུར་སོབ་གྲྭའྱི་ས་ཆ་ཕྤེད་ཀ་དམག་མྱིར་བདག་གྱི་
ཡོད་རྤེད། ས་ཆ་ཕྤེད་ཀ་བོད་སོབ་འཛནི་ཚོགས་ཀྱི་རྤེད། སྱིམ་ལ་ལའང་ང་ཚ་ོལ་སོབ་གྲྭ་རྩྱིས་སྤྲད་ནས་ཟྤེར་ནས་ཁྱིམས་ཁང་
ལ་གཏུག་པ་དྤེའང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད། སྱིད་སོང་གྱིས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་བཀའ་ཤག་དང་། དྤེ་བཞྱིན་འབྤེལ་
ཡོད་ཚང་མས་ཉྱི་མ་མང་པ་ོདུས་ཚོད་བཏང་ནས་རྤེ་རྤེར་ལན་བཏབ་ནས། སྱིམ་ལའྱི་ཁྱིམས་ཁང་དུ་ཐྤེངས་གཉྱིས་ཕྱིན་ཚར་
བ་རྤེད། ཐྤེངས་གཉྱིས་པ་དྤེར་དུས་ཚདོ་མ་རག་པའྱི་རྤེན་གྱིས། ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚསེ་ ༢༢ ཡྱིན་ན་ཚསེ་ ༢༨ གང་རུང་གཅྱིག་
གྱི་དུས་ཚོད་སྤྲད་ཡོད་རྤེད། ཁྱིམས་ཁང་ལ་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། གདོང་ལྤེན་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། རོག་གྲ་འཆད་
མཁན་ཡོད་རྤེད། ང་ོརྒོལ་བྤེད་མཁན་ཡོད་རྤེད། ལས་ས་པ་ོགང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁུ་སྱིམ་སྱིམ་གདོང་ལྤེན་བས་
ནས་འགྲ་ོབསད་པ་རྤེད། ཉྤེ་ཆར་རྩྱིས་བངས་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཡུལ་མྱི་མང་པ་ོཡོད་པ་དང་། བོད་ཕྲུག་ཉུང་ཉུང་རྤེད་འདུག་
ཟྤེར་གྱི་ཡོད་རྤེད། བོད་ཕྲུག་ཉུང་ཉུང་ཆགས་པ་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སནོ་མ་རྤེད། མྱི་འབོར་འཕྤེལ་སྤེད་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་
དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་མང་པ་ོབསོད་པ། བོད་ནས་ཕྤེབས་མཁན་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་མ་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ཆ་རྩྱིས་བངས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚའོྱི་ནང་དུ་ཡུལ་མྱི་མང་བ་ཡོད་རྤེད། མཚམས་རྤེ་ཡུལ་མྱི་མང་བ་འདུག 
བོད་ཕྲུག་ཉུང་བ་འདུག ངས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། སོབ་གྲྭ་ ༥། ཌལ་ཧོར་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཡོད་མྤེད་
མྱིང་ཙམ་རྤེད། ཕྲུ་གུ་ཡོད་མ་རྤེད། ངས་ཁ་ོརང་ཚོར་ད་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡུལ་མྱིའྱི་ཕྲུ་གུ་དང་བོད་ཕྲུག་གང་
ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་མྱིང་གཞུང་ནང་དུ་ཡོད་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་ང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྤེད། ང་ོརྒོལ་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་
བོད་པའྱི་དགྤེ་རྒན་དང་བོད་པས་འཛིན་སོང་ཡག་པ་ོབྤེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཕ་མ་རྤེ་ཟུང་གྱིས་ཟྤེར་བ་རྤེད། ད་ཁྤེད་རང་ཚའོྱི་
འགན་རྒྱ་ཆྤེན་པ་ོཆགས་པ་རྤེད། ཡུལ་ཕྲུག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བོད་ཕྲུག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ང་ཚའོྱི་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྤེད། ཁྤེད་
རང་ཚོས་ཁོ་ཚོ་ལ་རྱིན་ཐང་ཅན་གྱི་བཟང་སོད་དྤེ་སྤེལ། སོབ་སོང་ཡག་པོ་སྤྲད། བོད་པའྱི་འཛིན་སོང་བས་པ་དྤེ་མ་འད་བ་
ཞྱིག་འདུག བོད་པའྱི་དགྤེ་རྒན་དྤེ་ཚོས་བམས་སྙྱིང་རྤེ་དང་ལྡན་པའྱི་ཐགོ་ནས་སོབ་ཀྱི་འདུག སོབ་ཕྲུག་དྤེ་ཚ་ོཡང་མྱི་རྤེད། ཁ་ོ
ཚོའྱི་སྤེམས་ནང་དུ་ཆོས་དང་རྱིགས་ཀྱི་དབྤེ་བ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། སོབ་ཕྲུག་དྤེར་དགྤེ་རྒན་ཧ་ལས་པའྱི་རྩ་ཆྤེན་པ་ོ
རྤེད། ཁོད་ཚོས་དཀའ་ལས་རྒྱོབ་ཤོག་ཅྤེས་ངས་ལམ་སྟོན་བས་པ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་གཞུང་བཀའ་དྱིན་ཆྤེན་པ་ོརྤེད། བཀའ་དྱིན་



138 

རྤེས་དན་གྱི་ཉྱི་མ་གཅྱིག་གྱི་ཚབ་ལ་ང་ཚོས་སོབ་ཕྲུག་དྤེ་ཚོར་བཟང་སོད་དང་ལྡན་པའྱི་སོབ་སོང་ཞྱིག་སྤྲད་པ་དང་། མྱི་ཡག་
པ་ོཞྱིག་བཟོས་ན་ཕ་མ་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ངའྱི་ཕྲུ་གུ་ཡག་པོ་བཟོས་ནས་ཞྤེས་ངོ་རྒོལ་བྤེད་དུ་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་
བྱུང་། མ་འོངས་པར་ཡུལ་མྱིའྱི་བུ་ཕྲུག་དྤེ་ཚ་ོ (IAS officer, IFS, MP) ཆགས་སྱིད་པ་རྤེད། དྤེ་ཆགས་པའྱི་སྐབས་སུ་
ཁ་ོཚསོ་དགའ་པའོ་ིངང་ནས་བདོ་དནོ་ཐགོ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཏན་ཏན་གནང་གྱི་རྤེད། ཚུར་ཕྤེབས་ཀྱི་རྤེད། དྤེར་དགངོས་པ་བཞྤེས་
རགོས་ཞྤེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  

མཐའ་མར་འཕྲལ་སྤེལ་དགྤེ་རྒན་སྐོར་གསུངས་སོང་། འཕྲལ་སྤེལ་ཐོག་ལ་ོམང་བཞུགས་ནས་དངོས་གནས་དང་
གནས་དགྤེ་རྒན་གྱི་སྤེམས་དྤེ་བདྤེ་པ་ོདང་སྱིད་པ་ོཞྱིག་མྤེད་པར། སང་ཉྱིན་ག་རྤེ་བས་ཡོང་། ལ་ོའདྱི་ཚར་སོང་ན་ང་འབུད་ཀྱི་
རྤེད་བསམ་ནས་སྤེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དགྤེ་རྒན་དྤེས་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་སོབ་སོང་ཡག་པ་ོསྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་
མྤེད་པ་ངས་གསལ་པ་ོཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་འད་སོང་ཙང་གོང་དུ་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱི་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ (Finance Director Rautela) ལ་ཡྱིག་ཐོག་དང་ངག་
ཐོག་ནས་ཕུལ། ལག་པ་ཐལ་མ་ོསར་ནས་གཏན་འཇགས་བཟ་ོསྟངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དྤེ་ཆ་ཚང་ངས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། ཤྤེས་པ་
དྤེའང་ང་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནང་ལོ་ ༣༧ ལས་ཀ་བས་པའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྤེན་ནས་སོབ་སོང་དྤེ་རག་ཡོད་སྟབས། 
ངས་དྤེར་ལག་ལྤེན་བསྟར་གྱི་རྤེད། ང་ཚསོ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  

དྤེ་བཞྱིན་ (JNU) གཙུག་ལག་སོབ་གཉྤེར་ཁང་དྤེ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་དངོས་ནས་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་དང། སྐད་
གྲགས་ཅན་ཞྱིག་རྤེད། ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ (JNU) གྱི་ (Professor) སོབ་དཔོན་ཡྤེ་
ཤྤེས་ཆོས་སོན་ལགས་ཀྱིས་དྤེ་སྔོན་འཚམས་འདྱི་ནང་དུ་བྱིས་འདུག ཁོ་རང་གྱིས་བཀའ་བོན་ཕྤེབས་པ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་
གནད་འགག་འདུག སྐད་ཆ་འཆད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཏན་ཏན་བཅར་རྒྱུ་ཡྱིན། (Professor)ཤཡྤེ་ཤྤེས་ཆོས་སོན་ལགས་ངྤེད་
གཉྱིས་ཆུང་དུས་སུ་སབོ་གྲྭ་གཅྱིག་པ་རྤེད། ཁངོ་ཤ་ཞྤེན་ཡདོ་པའྱི་ (Professor) ཞྱིག་རྤེད། ཁངོ་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུས་ནས་གང་
ལ་ཐུག་དགོས་ཀང་ཐུག་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ཐྤེ་ཚོམ་མྤེད། དྤེ་དང་དྤེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་དཔོན་རྱིགས་སུ་ལའང་ཐུག་དགོས་ཀང་ཐུག་
ནས་ཐབས་ཤྤེས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐབས་ཤྤེས་བཏང་ནས་གྲུབ་འབས་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཐོན་གྱི་ཡོད་མྤེད་ངས་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མ་
རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ངས་ག་རྤེ་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་འདུག་ཅྤེ་ན། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཐབས་ཤྤེས་གཏང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དྤེ་
བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ངས་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་རྤེད།  

དྤེ་ནས་གདན་ས་ཁག་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་སྐརོ་རྤེད། དཔྤེར་ན། སྤེ་ར་བྤེས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ (CBSE) འབྤེལ་ཁངོས་སུ་ངསོ་
ལྤེན་ (Affiliation) རག་ཡོད་པ་རྤེད། སྔོན་མ་ནས་སོབ་སྱིས་དགོངས་བཞྤེས་གནང་ནས། (Affiliation)ཤབས་པར་
མྤེང་ལོར་ (Mangalore) གྱི་སོབ་སྱི་ཞྱིག་དང་ངྤེད་གཉྱིས་ (CBSE) ལ་བཏང་བྱུང་། ངྤེད་གཉྱིས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཆ་
ཚང་ཞྱིག་བས་ནས། ཁ་ོརང་ཚརོ་ངསོ་ལྤེན་ (Affiliation)ཤདྤེ་རག་པ་རྤེད། སྤེ་ར་སད་ལའང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་ཡོད་
རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་སོ་མང་གྲྭ་ཚང་གྱི་སོབ་གྲྭ་ལའང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་ཡོད་རྤེད། མོན་གོའ་ིསོབ་གྲྭ་རྤེད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ 
(Grant and Aids) ཟྤེར་གྱི་རྤེད།ཤདགྤེ་རྒན་གཉྱིས་ང་ཚོས་བསྐ་ོགཞག་བས་ནས། བོད་སོབ་འཛནི་ཚགོས་ཀྱིས་སོབ་དྤེབ་
དྤེ་ཚ་ོགནང་བ་རྤེད། གནད་འགག་གཅྱིག་ག་པར་ཐུག་གྱི་འདུག་ཅྤེ་ན། དགོན་པའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་དྤེ་ཚ་ོས་ཾབ་ོཊའྱི་
སོབ་གྲྭའྱི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བས་པ་ཡྱིན་ན། མྱིང་གཞུང་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཚུད་པ་ཡྱིན་ན། སྤེ་ར་བྤེས་ཀྱི་སོབ་གྲྭར་རག་པ་ནང་
བཞྱིན་ཏན་ཏན་ལག་འཁྤེར་དྤེ་ང་ཚོས་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད། སྦྤེལ་ཀོབ་ (CST Arli Kumari) སོབ་གྲྭའྱི་ཡན་ལག་དྤེར་
སོབ་ཕྲུག་འགའ་ཤས་ལས་མྤེད་པ་སོང་ཙང། སོབ་གྲྭ་སོ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པའྱི་སྐབས་སུ། རྣམ་གྲོལ་གླྱིང་
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པད་ནོར་རྱིན་པོ་ཆྤེས་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་ནས་གྲྭ་པ་ཆུང་ཆུང་དྤེ་ཚོ་ (CST Arli Kumari) སོབ་གྲྭར་བཏང་
ནས། འཛིན་རྱིམ་ ༥ པ་བར་དུ་སོབ་སོང་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། གྲྭ་པ་ཆུང་ཆུང་དྤེ་ཚ་ོལ་སོབ་སོང་ཡག་པ་ོརག་པ་དང་། སོབ་གྲྭ་
སོའང་བརྒྱབ་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་རྤེད། དགནོ་སྤེ་ཁག་གྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚ་ོདགོན་སྤེ་ཁག་རང་ལ་བཞུགས་ཀྱི་
ཡྱིན། མ་འོངས་པར་འཛིན་གྲྭ་ ༡༠ པ་དང་ ༡༢ ཀྱི་ལག་འཁྤེར་ས་ཾབ་ོཊའྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་ཞྤེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་
ན། འདྱི་ཁྱིམས་འགལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོའྱི་རྱིན་ཐང་ཅན་གྱི་བཟང་སོད་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆྤེའྱི་བཀའ་གཞྱིར་
བཟུང་དང་པ་ོདང་གཞག ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་འགྲ་ོདགོས་རྒྱུ་དྤེ་གནད་འགག་རྤེད། གལ་སྱིད་སོབ་ཕྲུག་དྤེ་ཚ་ོ
སཾ་བ་ོཊའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཁོངས་གཏོགས་ལ་ཞུགས་ནས་སོབ་སོང་བས་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེང་སང་
བོད་ཕྲུག་མྤེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་དུས་སྐབས་ལ་ག་ཚོད་ཕྤེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་དགའ་བསུ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། དགོན་སྤེ་
ཁག་ལ་བཞུགས་ནས་ལག་འཁྤེར་གཅྱིག་པུ་ང་ཚོའྱི་ག་ོསྱིག་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརྤེད། 
རྒྱ་གར་དབུས་འབྱིང་རྱིམ་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ (CBSE) ལ་ (Affiliation) བས་པར་ཆ་རྤེན་མང་པོ་ཞྱིག་ཚང་
དགོས་རྤེད། དཔྤེར་ན། ཚན་རྱིག་བརག་དཔྱད་བྤེད་ཁང་དང་། རྩྤེད་མོ་རྩྤེད་སའྱི་ཐང་། འཛིན་གྲྭའྱི་ཚད་གཞྱི། དགྤེ་རྒན་གྱི་
ལག་འཁྤེར། གསོལ་ཕགོས་སོགས་གཅྱིག་གཅྱིག་གཉྱིས་གཉྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་གཞྱི་ནས་ངསོ་ལྤེན་ (Affiliation)ཤ
གནང་གྱི་ཡོད་རྤེད། ཆ་རྤེན་མ་ཚང་ན་ཐབས་ཤྤེས་ཁོན་ནས་མྤེད་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཆ་རྤེན་ཚང་
བའྱི་རྱིགས་ལ་ (CBSE) ལ་རགོས་པ་བོས་ཤོག་ཟྤེར་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ང་ཚའོྱི་ལས་འགན་རྤེད། ཆ་རྤེན་མ་ཚང་ན་ཞྤེ་དག་
ཁག་པ་ོརྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱིས་༸སྐུ་མདུན་གྱི་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་མཚོན་སད་བརོད་གཞྱི་གང་རུང་
ཐོག་འབུམ་རམས་པའྱི་སོབ་སོང་ཆྤེད་སོབ་ཡོན་ཞུ་མཁན་མ་བྱུང་བ་དྤེ་ཆ་རྤེན་ཚད་མཐ་ོདགས་པ་མྱིན་འགྲོ། ཨྱིན་སྐད་དུ་
ཞུས་ན། (Short Term, Diploma Course) དྤེ་འདར་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡོད་རྤེད་དམ་ཞྤེས་དགོངས་ཚུལ་གནང་སོང་། ཤྤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ག་རྤེ་བ་རྒྱུ་འདུག་ཏན་ཏན་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་སྐབས་དྤེ་དུས་༸གོང་ས་
མཆོག་དགུང་ལོ་ ༨༠ འཁོར་བའྱི་སྐབས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་རྤེད། ད་ལྟ་དགུང་གྲངས་ག་ལྔ་དང་ག་དྲུག་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཆགས་ཡོད་དུས། དྤེར་གང་འད་བྤེད་ཐུབ་མྱིན་ཐད་ད་ལྟ་ངས་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་
རྤེ་ཆྤེ།  

         
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་མང་པོ་ཞྤེ་དག་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་ནས་ཤྤེས་རབ་དགའ་
ཚལ་སོབ་གླྱིང་གྱི་སྐོར་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གླྱིང་སྐརོ་ལ་ད་ལྟ་འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ཡྱིན་
ནའང་རྤེད། ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བཀུར་འོས་ཕག་སྤེལ་རྣམ་པའྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བཀའ་སོབ་
གནང་སྟངས་ཀྱི་འགྲོས་ལ་མཇལ་སྐབས་ཏོག་ཙམ་ཉྤེན་ཁ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། འདྱི་དང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཉྤེན་ཁ་ག་རྤེ་
མཐོང་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གླྱིང་གྱི་སོབ་གྲྭ་འདྱི་སྱིར་བཏང་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་མ་རྤེད། ཧ་ལས་པའྱི་
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དམྱིགས་བསལ་ཅན་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་རྤེད། ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གླྱིང་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ད་ལྟ་སོབ་ཕྲུག་ཉུང་ཉུང་མ་
གཏོགས་མྱི་འདུག་སྟྤེ། དང་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་སྐད་ཆ་ཉྤེན་ཁ་ཆྤེན་པ་ོའད་ཞྱིག་བཤད་སོང་གདའ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་
ཚོས་ཧ་ལམ་བཙན་འཛུལ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ཁ་ོརང་ཚ་ོཕར་འགྲོ་རོགས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད་
དང་། ཚུར་རྩྱིས་སྤྲོད་རགོས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་འད་ཞྱིགཤཚང་མས་དགངོས་པ་ཡག་པ་ོབཞྤེས་དགོས་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག ང་ཚ་ོཚང་མས་ཕྱིར་བསྡུ་ཞྤེས་ལས་ས་མདགོ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་རྤེད། དཔྤེར་ན། ང་དང་པ་ོགྲོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་
དུ་སྤེབས་དུས་ངས་བསམ་མོང་ལ་བཤད་ཀང་མོང་། ད་ལྟ་བོད་ནས་ཕྤེབས་མཁན་ཞྤེ་དག་མྤེད་དུས་སྤེ་ཚན་གཞན་ལ་ཁང་
པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ན། སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་གྱི་ཁང་སྟོང་དྤེ་ཚ་ོཕར་བཤུག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་
ནང་དུ་འཆད་མཁན་གྲས་ཤྱིག་ཡྱིན། སྐབས་དྤེ་དུས་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་གོང་མའྱི་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་གྱིས་ངྤེས་པ་རྤེད་
ཐུབ་པའྱི་འགྲྤེལ་བཤད་གཏྱིང་ཟབ་པ་ོདྤེ་འད་བསོན་གནང་སོང། སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་གྱི་ཁང་སྟོང་དྤེ་ཚ་ོང་ཚོས་གཞན་པར་བྤེད་སོད་
བཏང་ན་འགྲྱིག་གྱི་མ་རྤེད། འདྱི་བོད་གཞྱིས་བྤེས་གཉྱིས་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡདོ་རྤེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྱིངས་ཆའྱི་
ཐོག་ནས་འདྱི་གནད་འགག་ཆྤེན་པ་ོཆགས་ཡོད་རྤེད། འདྱི་བྤེད་དུས་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་དུ་ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་སུ་བོད་ནས་ཡོང་
མཁན་རྐང་གཅྱིག་མྤེད་ནའང་ལས་ཁུངས་འདྱི་སོ་བརྒྱབ་ན་འགྲྱིག་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང། ཧ་ལས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་མཐོང་སོང་། དྤེ་ནས་བཟུང་སྟྤེ་ངྤེས་པ་རྤེད་དྤེ་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་འདྱི་མུ་མཐུད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང། 
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གནད་འགག་ཆྤེན་པ་ོཞྤེ་དག་མཐོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན།  
དྤེ་བཞྱིན་ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གླྱིང་འདྱི་ག་རྤེ་ཆགས་ཡོད་རྤེད་ཅྤེ་ན། སོབ་གྲྭ་གཞན་པ་དང་འད་ཡྱི་མ་རྤེད་ཟྤེར་དགོས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། བོད་ནས་ཐད་ཀར་ཕྤེབས་ཡོང་མཁན་གྲས་སུ་དགུང་ལོ་ཏོག་ཙམ་ཡར་ཕྤེབས་མཁན་དྤེ་
ཚའོྱི་བཞུགས་ས་ཞྱིག་བཟསོ་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ནས་ཡོང་མཁན་ཞྤེ་དག་མྱི་འདུག མ་འངོས་པར་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མ་
རྤེད་ཅྤེས་སུས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་ཁ་སང་གྲོས་ཆོད་བཞག་ཚར་ཙམ་ཡྱིན་པ། གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆྤེ་མྱི་མང་གྱི་
སྙྱིང་སྟོབས་དང་ལྷག་བསམ་ཞྤེས་ཞྤེ་དག་ཅྱིག་འཆད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆྤེ་མྱི་མང་ཚ་ོབཙན་བོལ་དུ་ཕྤེབས་ཐུབ་
པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཚ་ོབཞུགས་སའྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་སོ་བརྒྱབ་ན་འགྲྱིག་གྱི་རྤེད་དམ། ད་ལྟ་མྱི་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ལས་མྱི་འདུག་
ཟྤེར་ནས་མ་འོངས་པར་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་གང་འད་ཐག་གཅད་རྒྱུ་ཡྱིན། དགོངས་པ་དྤེ་འད་མ་བཞྤེས་རོགས་གནང་
ཞྤེས་ངས་ད་ལྟ་སྔོན་ནས་ཞུ་དགོས་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། འབྱུང་འགྱུར་ང་ཚོས་ལས་ཀ་མང་པ་ོཞྱིག་བྤེད་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
ད་ལྟའྱི་ཆར་ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སབོ་གླྱིང་ལ་མྱི་གཅྱིག་རང་མྤེད་ནའང་འདྱི་ས་ོཕྤེས་ནས་འཇགོ་དགསོ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཕྤེབས་
སདོ་མཁན་འཛམ་བུ་གླྱིང་གང་སར་ཡདོ་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་བོད་ནང་དུ་ཕར་ཕྤེབས་ཕྱིན་པ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་རྤེད། དྤེང་
སང་ང་ཚོས་འདྱི་ན་གང་བས་ནའང་ཚང་མས་མཐོང་བསད་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོས་འདྱི་ནས་ཚང་མ་ས་ོབརྒྱབ་ནས་གཞྱིས་བྤེས་
གཉྱིས་ཀྱི་འབྤེལ་ལམ་དྤེ་རྒྱ་མྱིས་གཅོད་འགྲ་ོཡྱི་འདུག་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལ་ང་ཚོས་རོགས་པ་བ་རྒྱུ་རྤེད་དམ། བོད་ནས་
རྒྱ་གར་ལ་ཡོང་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་གར་ལ་ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གླྱིང་ས་ོརྒྱག་གྱི་འདུག་ཟྤེར་བའྱི་སྐད་ཆ་དྤེ་ག་ོསོང་ན། 
ཁངོ་ཚོས་སྤེམས་ནང་དུ་ག་རྤེ་དགོངས་ཀྱི་རྤེད། དགོངས་པ་ཡག་པ་ོབཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏགོས། ལམ་སང་ས་ོསོར་
གཅྱིག་ཆགས་ཡོང་དུས། གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གླྱིང་ནས་ཕྤེབས་པའྱི་གང་ཟག་དྤེ་འདས་
ཀང་གསུང་གྱི་འདུག ཁོང་ཚོས་རྩྱིས་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་གཅྱིག་ལ་ཡོད་རྤེད། གཉྱིས་ལ་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་
བ་དྤེ། ཁོང་ཚོས་མ་གྱིར་བཙན་འཛུལ་བས་པ་མ་རྤེད་གདའ། གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆྤེ་མྱི་མང་། བོད་ནས་ཡར་སྤེབས་པ་དྤེ་འད་
རྤེད། གལ་སྱིད་ཁངོ་ཚསོ་རྩྱིས་སྤྲོད་ཀྱི་མྤེད་ན་ངས་བསྔགས་བརདོ་ཡདོ། ག་རྤེ་བས་ནས་བསྔགས་བརོད་ཡདོ་ཟྤེར་ན། ཁ་ོཚ་ོ
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མ་གྱིར་གཏན་འཇགས་བསད་ནས་ཁརོ་ཚོར་ཁང་པ་སྤྲད་རྒྱུ་མ་རྤེད་གདའ། ཁངོ་ཚ་ོལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་ནས་འཐནོ་འགྲ་ོམཁན་
ཡྱིན་རྒྱུ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གླྱིང་འདྱི་ཐོག་མར་མྱི་རབས་རྒན་པ་དྤེ་ཚོས་འཆར་གཞྱི་དང་དམྱིགས་
ཡུལ་གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་བཟུང་ནས། བོད་ནང་གྱི་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆྤེ་མྱི་མང་ཚ་ོའདྱིར་སྤེབ་ཡོང་དུས་ཛ་དག་གྱི་ཐགོ་ནས་སོབ་གྲྭ་
ཞྱིག་བཙུགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་འདྱི་ས་ོབརྒྱབ་ན་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འགྲྱིག་གྱི་མ་རྤེད། མ་འོངས་པར་བོད་ནས་གཞྱིས་
ལུས་རྒྱ་ཆྤེ་མྱི་མང་ཚ་ོབཙན་བོལ་དུ་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་སུ་གཅྱིག་གྱིས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། འདྱི་ཐག་གཅོད་
མཁན་ཡོད་ན་དྤེ་ནོར་བ་རྤེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། ཤྤེས་རབ་དགའ་
ཚལ་སོབ་གླྱིང་ད་ག་སྤེ་ས་ོབརྒྱབ་ན་འགྲྱིག་གྱི་མ་རྤེད་གདའ། སོབ་ཕྲུག་རྐང་གཅྱིག་ལས་མྤེད་ནའང་ས་ོཕྤེ་དགོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཆགས་ཡོད་རྤེད། གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆྤེ་མྱི་མང་ཚོས་རང་སོག་བོས་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དུས། ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་ཐུབ་ཀྱི་
རྤེད། མ་འངོས་པར་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་སུས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཡོད་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་
མ་རྤེད་གདའ། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འདྱི་གནད་འགག་ཆྤེན་པ་ོཞྤེ་དག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་ན་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་དང་ཚང་
མ་ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་རྤེད་དམ། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དྱི་བ་ཡོད། སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་གྱི་ལས་བསོམས་སྤེབ་དུས། ལ་ོ ༢ ནང་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་དུ་
གསར་འབོར་མྱི་གྲངས་ ༨ མ་གཏོགས་སྤེབ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་ན་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་ཡང་ས་ོརྒྱག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ། 
དྤེའང་སོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་བཏང་ན་འགྲྱིག་གྱི་མ་རྤེད་པཱ། ངས་ཡག་པ་ོཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ངས་སྐད་ཆ་འཆད་སྟངས་
ཏགོ་ཙམ་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་ཆགས་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་ནའང་ཀུན་སངོ་ལ་ལྷད་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྤེད། ང་ཚསོ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་
འདུག་མ་གཏོགས། འདྱིར་ཅུང་ཟད་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་གཅྱིག་མྤེད་པ་བཟ་ོདགོས། གཉྱིས་མྤེད་པ་བཟ་ོཟྤེར་
བ་དྤེ་ཚ་ོཏོག་ཙམ་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆུང་དུ་འགྲོ་ཡྱི་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། འདྱི་བྤེད་དུས་ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གླྱིང་འདྱི་
རང་འཇགས་འཇོག་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་བོད་གཞྱིས་བྤེས་གཉྱིས་ཀྱི་འབྤེལ་ལམ་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། 
འདྱི་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་སོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། འདྱིར་སྐད་ཆ་ཁད་མཚར་དྤེ་འད་མ་འཆད་རོགས་གནང། ད་ལྟ་ཤྤེས་རབ་
དགའ་ཚལ་སོབ་གླྱིང་ན་བཞུགས་མཁན་ཚོས་ཤུགས་བརྒྱབ་ནས་མུ་མཐུད་འདྱི་དགོས་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། འདྱི་གཟྱི་
བརྱིད་རྤེད་གདའ། ཁོང་རྣམ་པར་གཏན་འཇགས་ཁང་པ་སྤྲད་ཡོད་མ་རྤེད། ཁོང་ཚ་ོལོ་འགའ་ཤས་ནས་ཐོན་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་ཀྱི་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭ་དྤེ་མུ་མཐུད་གནས་དགསོ་ཀྱི་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡་་་༢༢ ལོའ་ིལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབྤེལ་
བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་དགོས་པ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་འདུག  
 ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་དོན་ཚན་ང་པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༣ པའྱི་ནང་དུ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཏོག་དབྱིབས་
གཉན་རྱིམས་ ༡༩ རྤེན་པས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ོརྒྱ་བསམས་པའྱི་དུས་སྐབས་དྤེར་སོབ་མ་ཚོར་ཤྤེས་ཡོན་འགྲྤེམས་སྤེལ་གནང་
སྟངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་འད་འདུག ༣་༢ ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དཔྤེ་ཀློག་ལ་སྤྲ་ོསྣང་ཡོང་ཆྤེད་དུ་བོད་ཀྱི་བརན་
འཕྲྱིན་ལས་རྱིམ་བརྒྱུད་ལས་གཞྱི་སྤེལ་གནང་བའྱི་བཀའ་མོལ་དྤེ་འད་འདུག དྤེ་ནས་རྱིམ་པས་ ༣་༣ དང་། ༣་༤། ༣་༥། 
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༣་༦ ནང་དུ་ལས་གཞྱི་དྤེ་དང་མཚུངས་པའྱི་ "བརན་འཕྲྱིན་" གྲངས་བཅུ་དྲུག་བཟ་ོའགོད་གནང་བ་ཞྤེས་རྱིམ་པས་གྲངས་
འབོར་དྤེ་འད་བྱིས་གནང་འདུག དྤེ་བྤེད་དུས་བརན་འཕྲྱིན་གསུངས་པ་དྤེ་བརན་ཐུང་མྱིན་ནམ་ཞྤེས་པའྱི་བསམ་འཆར་ཞྱིག་
འབུལ་ཆགོ་པ་གྱིས།  

དནོ་ཚན་ཐ་པའྱི་ནང་དུ། དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོཅན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭ་གྲངས་ ༦ ལ། དབང་
པ་ོསོན་ཅན་ཞྤེས་ཚིག་དྤེ་བྤེད་སོད་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ། གང་ལྟར་རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༡ ལོར་དམྱིགས་བསལ་དགོས་
མཁ་ོཅན་གྱི་ཆྤེད་དུ་གསྤེག་ལམ་དང་། རྡ་ོབཀག ལག་རྤེན་བཅས་ཀྱི་མཐུན་རྤེན་མང་པ་ོཞྱིག་སྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག དྤེར་
བསྔགས་བརོད་ལྡན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛནི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལ། མ་འོངས་པར་རྱིམ་པས་སོབ་གྲྭ་འད་མྱིན་ལ་འདྱི་ཚ་ོའཛུགས་ཐུབ་
པའྱི་འབད་བརྩནོ་གནང་རོགས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའང་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོཅན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཕྱི་
ནས་ཕྤེབས་མཁན་སུ་ཡྱིན་ནའང། དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོཅན་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་ཁོང་རྣམ་པར་ཐུགས་ཕན་གས་ོཐུབ་
པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་ལ། རྱིམ་པས་མཐུན་རྤེན་དྤེ་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་ནང་དུའང་སྐྲུན་ཐུབ་པའྱི་རྤེ་
བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དྤེ་བཞྱིན་ ༣་༤ ནང་དུ་བལ་ཡུལ་གྱི་སོབ་མ་ཚོར་ས་མྱིག་ཟུར་བཅད་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས། སྱིར་བཏང་ས་མྱིག་
ཟུར་བཅད་གྲངས་ ༡༥ ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་། བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདྤེ་རྩ་ནས་སོབ་ཕྲུག་ ༡༦ ལ་སོབ་
ཡོན་ཆྤེད་དུ་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་བ་ལྟར། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་བའྱི་སྐོར་ལས་བསམོས་ནང་
དུ་འཁདོ་འདུག དྤེ་ལའང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལ་མུ་མཐུད་དྤེ་ག་རང་ཤུགས་སནོ་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དྤེ་དང་མཉམ་དུ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུར། ང་ཚ་ོས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་མང་གྱི་ངོས་ནས་དགོངས་
འཆར་མང་པ་ོཞྤེ་དག་ཅྱིག་ཕྤེབས་ཀྱི་འདུག ང་ཚ་ོགྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་གང་ཐུབ་བཀའ་
ཤག་གྱི་ཚབ་འད་ཞྱིག་བས་ནས་ལན་རྒྱག་གྱི་ཡོད་རྤེད། སྐབས་རྤེར་ང་ཚའོྱི་ལན་གྱིས་མ་འདང་བ་དང་། མྱི་མང་ལ་དངསོ་སུ་
མཐུན་རྤེན་ཡདོ་པ་དྤེ་དག་གསལ་བཤད་བས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག བལ་ཡུལ་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། 
ལྷག་པར་དུ་སོག་ར་ས་ཁུལ་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་བལ་ཡུལ་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་གཟྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་
བསལ་དགངོས་བཞྤེས་གནང་རགོས་གནངོས་ཞྤེས་ང་ཚསོ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། སྐབས་དྤེ་དུས་ཁ་ོཚརོ་དམྱིགས་བསལ་ས་
མྱིག་ཡོད་པ་ང་ཚོས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཤྤེས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འད་སོང་ཙང་ངས་ཞུ་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་དྤེ། བྱུང་ན་ཤྤེས་རྱིག་
བཀའ་བོན་རྤེད། ཡང་ན་ཤྤེས་རྱིག་དྲུང་ཆྤེ། འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་དྤེ་དག་ས་གནས་སུ་ངྤེས་པར་དུ་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་འདུག 
སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ལྟ་ཞྱིབ་དང་། དཔྱད་ཞྱིབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་ཕ་གྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་བདྤེ་རྩ་དྤེ་ཚའོྱི་ཕག་ལས་གནང་
སྟངས་གང་འད་རྤེད་འདུག ཚགོས་པ་དྤེབ་སྤེལ་གནང་སྟངས་གང་འད་རྤེད་འདུག བལ་ཡུལ་གཞུང་ལ་ལས་བསམོས་གནང་
སྟངས་གང་འད་རྤེད་འདུག དྤེ་བཞྱིན་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་ངོས་ནས་བཀོད་སྱིག་གནང་ནས་སུ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང། མྱི་མང་ལ་
གནས་སྟངས་གསལ་བཀྲལོ་གྱིས་མཐུན་རྤེན་དྤེ་དག་ཡདོ་རྤེད། ང་ཚསོ་འདྱིའྱི་ཐད་རྒྱབ་སརོ་གནང་གྱི་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་མྱི་མང་
ལ་གསུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མཐུན་རྤེན་ནམ་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་བཞྱིན་ཕ་ནས་མཐུན་རྤེན་དྤེ་
ཚ་ོབྤེད་སདོ་གཏངོ་ཐུབ་རྒྱུར་དགྤེ་མཚན་འདུག་སྙམ།  

མཐའ་མར་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ། གནད་དོན་འདྱི་གལ་ཆྤེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ལས་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་གཅྱིག་ག་རྤེ་གསལ་
འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་ཡནོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས༌༌༌ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང། ད་ལྟ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པས་དགོངས་པ་
འཆང་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ། ང་ཚོར་སང་ཉྱིན་མ་གཏོགས་དུས་ཚོད་ལྷག་ཡོད་མ་རྤེད། ལྷན་ཁང་ཆྤེ་ཁག་ ༣ ད་དུང་འགོ་
འཛུགས་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་རྱིང་ཕག་ཚོད་ ༦:༣༠ ཡང་ན་ ༧:༠༠ བར་དུ་ཕར་འགང་བྤེད་དགོས་ཆགས་ས་རྤེད། དྤེ་
བཞྱིན་དགོངས་པར་འཆང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕག་ཚོད་ ༣:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 
 


