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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
 
༡ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
མུ་མཐུད་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགྲ་ོགེང་དང་། 
བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད། 

 
༡༌༌༌༡༠ 

༢ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ལོའ་ིལ་ོ
འཁརོ་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པ། 

༡༡༌༌༌༣༥ 

 
༣ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ལྔ་པ། 
མུ་མཐུད་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ 
ལོའ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པ། 

 
༣༦༌༌༌༤༠ 

༤ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ལོའ་ིལ་ོ
འཁོར་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བལྟ་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་སན་ཐོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 
༢༧ པ། 

༤༡༌༌༌༤༣ 

༥ གཞུང་འབལེ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པ། ༤༤༌༌༌༤༤ 
༦ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྱིལ་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་ཕེབས་པ་ཁག་ལ་
བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད། 

༤༥༌༌༌༤༩ 

༧ ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགྲ་ོགེང་དང་། བཀའ་ཤག་
གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད། 

༥༠༌༌༌༦༨ 

 
༨ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ལོའ་ི
ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ། 

 
༦༩༌༌༌༧༢ 

༩ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ལོའ་ི
ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བལྟ་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་སན་ཐོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 
༢༤ པ། 

༧༣༌༌༌༧༣ 

༡༠ གཞུང་འབལེ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ། ༧༤༌༌༌༧༤ 
༡༡ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བད་ེསྲུང་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་ཕེབས་པ་ཁག་ལ་
བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད། 

༧༥༌༌༌༧༧ 

༡༢ བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསམོས་ཐགོ་སྱི་ཡོངས་བགྲ་ོགེང་དང་། བཀའ་
ཤག་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད། 

༧༨༌༌༌༨༦ 



 

 
༡༣ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
མུ་མཐུད་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགྲ་ོགེང་དང་། 
བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད། 

 
༨༧༌༌༌༡༡༤ 

 
༡༤ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
མུ་མཐུད་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགྲ་ོགེང་དང་། 
བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད། 

 
༡༡༥༌༌༌༡༢༧ 

༡༥ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ 
ལོའ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ པ། 

༡༢༨༌༌༌༡༥༠ 

༡༦ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ 
ལོའ་ིལ་ོའཁོར་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བལྟ་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་སན་ཐོ། ཡྱིག་ཆ་
ཨང་ ༣༢ པ། 

༡༥༡༌༌༌༡༥༡ 

༡༧ གཞུང་འབལེ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༣ པ། ༡༥༢༌༌༌༡༥༣ 
 
༡༨ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ 
ལོའ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་ཕབེས་པ་
ཁག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད། 

 
༡༥༤༌༌༌༡༥༥ 

༡༩ འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསམོས་ཐགོ་སྱི་ཡོངས་བགྲ་ོགེང་དང་། བཀའ་
ཤག་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད། 

༡༥༦༌༌༌༡༦༥ 

༢༠ ཁྱིམས་བཟའོ་ིལས་དནོ། བརོད་པ་གསུམ་པ་དང་། གཏན་འབེབས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ པ། ༡༦༦༌༌༌༡༦༩ 
༢༡ ཚགོས་དྲུང་ནས་དགངོས་ཤོག་ཁག་སན་སནོ། ༡༧༠༌༌༌༡༧༠ 
༢༢ ཚགོས་གཙའོྱི་མཇུག་བསམོས་གསུང་བཤད། ༡༧༡༌༌༌༡༧༣ 
༢༣ སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༢ པ་གྲོལ་བའྱི་

གསལ་བསགས། 
༡༧༤༌༌༡༧༤ 

 
  



1 
 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༤ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
ལས་རྱིམ་འག་ོའཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་ད།ེ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་ཐགོ་
བག་ོགེང་འག་ོབསད་ཡོད། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རགོས།  
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གནད་དོན་མཐའ་མ་ད་ེཆགས་བསད་ཡོད། ད་ེནས་མཐ་ོསོབ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཕར་
ནས་འབེལ་བ་གནང་མཁན་བྱུང་ནས། གུ་ཇུ་རཏ་མངའ་སེའྱི་བྷ་ར་ོཌའྱི་མཐ་ོསོབ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ལས་
གཞྱི་ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར། སོབ་ཡོན་འབུལ་སའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༡༢ ལ་སོར་བ་བསོར་ནས། སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་གནས་བབ་ལ་
གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་འཁོད་འདུག དེར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། གནས་བབ་གཟྱིགས་
ཞྱིབ་སད་བྷ་ར་ོཌའྱི་མཐ་ོསོབ་ལ་ཕབེས་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་བྱུང་ཡོད་དམ། འདྱི་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡྱིན་ཞ་ེན། ད་ལྟའྱི་
ཆར་བྷ་ར་ོཌའྱི་མཐ་ོསོབ་ནང་དུ་སོབ་མ་ཕལ་ཆེ་བ་བོད་ནས་ཡྱིན་པ་དང་། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་དང་གཏན་སོབ་ནས་ཐོན་པ་ཤ་
སྟག་ཆགས་བསད་འདུག ཁ་ོརང་ཚ་ོབྷ་ར་ོཌ་ཕེབས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོད་ེཤེས་ཡོན་ཙམ་དུ་མ་ཟད། སོབ་ཡོན་ད་ེ
ཚའོང་ཉུང་ཉུང་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་དེར་གོང་ཁེར་གྱི་འག་ོསོང་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་པར། འག་ོསོང་
ཡང་ཆུང་བ་ཆགས་ཡོད་དུས། དརེ་ཕབེས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡདོ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་ནས་སོབ་ཡནོ་ཞུ་མཁན་
ཚོར་སོབ་ཡོན་ཧ་ལམ་སོར་ ༣༠,༠༠༠།༤༠,༠༠༠ མ་གཏོགས་རག་གྱི་མེད་པ་འད་འདུག ཁོང་ཚོའྱི་སྐུ་ངལ་དེ། སོབ་ཡོན་
ཡོད་པ་དསེ་དུག་ལོག་དང་། ཁ་ལག དབེ་ཐགོ་ལ་འག་ོསོང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡདོ་དུས། སབོ་མ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ལ་བཟའ་ཆས་
ཐགོ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས། མང་པ་ོཞྱིག་ཉྱིན་གཅྱིག་ལ་ཁ་ལག་ཐངེས་གཅྱིག་གཉྱིས་མ་གཏགོས་བཟའ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཆགས་འདུག མཐའ་ན་བ་ོཕམ་དགོས་པའམ་སེམས་པ་ས་ོདགསོ་པ་ཞྱིག་ག་ར་ེརདེ་འདུག་ཞུས་ན། མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་
སོར་ ༥༠ ཡྱི་འབས་ཀྱི་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (पुलाव)  ཟ་དགོས་ཁེལ་བ་དང་། (Maggie) བཙོས་ནས་ཟ་
དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་འདུག ངས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། མཐ་ོསོབ་དེར་ཡྱིན་གཅྱིག་ཕབེས་རགོས་གནང་། 
ང་ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་བཏང་ནས་ཕ་གྱིར་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕྲད་བཞྱིན་པ་རདེ་འདུག བཟའ་ཆས་ཐོག་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ན། 
ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ག་ར་ེབདེ་ཐུབ་པ་འདུག འདྱི་བཀའ་འདྱི་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་རེད། ད་ེགཅྱིག་སན་སེང་ཞུ་ཆགོ་པ་
གྱིས།  
ཁ་ོཚརོ་ད་ལྟ་དགོས་རྒྱུ་གཅྱིག་ད།ེ ཁངོ་ཚརོ་ (Hostel) ཡོད་རདེ། ཤེས་ཡནོ་སདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ཁངོ་ཚརོ་
ཐབ་ཚང་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དེར་ཁ་ལག་མཉམ་དུ་བཟའ་རྒྱུའྱི་མཐུན་རེན་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། ཁོང་ཚོར་རྨང་གཞྱིའྱི་དགོས་
མཁོ་ཞྱིག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་རེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་འདུག དེ་འད་ཞྱིག་ང་ཚོས་གནང་དགོས་པ་དང་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་
བསམས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྔ་ས་ནས་ལག་པ་བརངས་ཡྱིན་ཏ་ེམཇུག་ཏུ་ལུས་འདུག འབོད་བསྐུལ་ཁག་ཅྱིག་ཞུས་ཚར་
སོང་། རང་ཉྱིད་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་བཅར་ནས་ལྷན་ཁང་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་གནད་དནོ་ཁག་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་གོས་ཚགོས་
སབས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༠་་་༢༠༢༡ ལོའ་ིལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འབོད་བསྐུལ་
གཅྱིག་དང་དྱི་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དང་པ་ོད་ེདང་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་སྟེ། འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་དུས་བསར་དུ་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། 
གཙ་ོབ་ོཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་རེན་པས་ལོ་ ༢ རྱིང་བོད་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་གནས་ཚད་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་དཀའ་
ངལ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་འཕྲད་ཡོད་པ་རེད། འཐུས་ཤོར་ཡང་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་
གནང་སངོ། ད་ཐགོ་དང་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་ཐབས་ཤེས་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་སངོ་། དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་
ལྟའྱི་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚོའྱི་འཛིན་གྲྭ་ཡར་ཕར་རེད་དེ། ཁ་ོཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་ལ་ཏན་ཏན་འཐུས་ཤོར་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་
རདེ་བསམ་གྱི་ཡོད། དརེ་བརནེ་ངས་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་འག་ོའཛུགས་ཞུས་ཡོད་དུས། ཁ་ོཚའོྱི་ཤཤེས་ཡནོ་གྱི་
གནས་ཚད་ད་ེའཛིན་གྲྭ་དེའྱི་གནས་ཚད་དང་ཏག་ཏག་སེབ་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་སྔར་ལྷག་ཤུགས་སོན་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་བསད་འདུག ངས་གནང་གྱི་ཡང་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ས་ོས་ོཕ་མ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཚོར་
ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་དན་གསོ་རང་ཡྱིན། ཏན་ཏན་དགེ་རྒན་དང་སོབ་སྱི་ཚོས་གནང་གྱི་རེད། དམྱིགས་བསལ་
ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ལ་མཁས་པ་ཡྱིན་དུས། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཤེས་གནང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད་ལ། 
འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་འབད་བརནོ་གནང་རྒྱུ་འག་ོབཙུགས་ཚར་ཡདོ་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཤཤོག་གངས་ ༡༥ ནང་ལ། བ༽ ལས་དོན་གལ་
ཆ་ེགཞན། “༢༽ འདྱི་གའྱི་སོབ་ཡོན་བསར་ཞྱིབ་གནང་མཁན་གྱི་ཁད་མཁས་མྱི་སྣའྱི་མཐའ་མའྱི་སན་ཐ་ོདང་ལམ་སྟནོ་ཁག་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་སུ་སན་གསན་གྱིས་ལམ་སྟོན་ཞུས་འབས་སུ། བུན་གཡར་སོབ་ཡོན་དེ་བཞྱིན་དཔལ་
འབོར་ཁབ་ཁོངས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་གནང་རྒྱུ་གནང་” ཟེར་བ་དེ། འདྱི་དང་འབེལ་ནས་ངས་
དམྱིགས་བསལ་ག་ར་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་ཞ་ེན། ད་ེསྔ་ངས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བུན་གཡར་སོབ་ཡོན། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་བེད་
སོད་གཏོང་ཆོག་པ་གྱིས། (Education Loan) འདྱི་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་འདུག སོ་སོའ་ིཉམས་མོང་དང་སོབ་
ཕྲུག་མང་པ་ོཐུག་པའྱི་རེན་གྱིས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་འདྱི་འད་ཞྱིག་དགོངས་བཞེས་གནང་འདུག ད་ལྟའྱི་
ཆར་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་རེད། འདྱི་དྱི་བ་ཡྱིན། གང་ལྟར་འདྱི་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་
ཁང་གྱིས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་འོག་ལ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། བུན་
གཡར་སོབ་ཡོན་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལམ་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་འཚོལ་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཤཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་བར་དྱི་བ་
ཞྱིག་སབེས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཨ་རྱི་བོད་མྱིའྱི་སོབ་ཡནོ་ལས་གཞྱི་སརོ་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས། ད་ེསྔའྱི་དམྱིགས་
ཡུལ་ད་ེཚུར་ཕེབས་ནས་ལོ་ ༢ རྱིང་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུ་རེད། གལ་ཏེ་ཚུར་ཕེབས་མ་ཐུབ་ན་སོབ་ཡོན་གྱི་རྱིམ་པ་འབུལ་ཐུབ་
པའྱི་གན་ཡྱིག་ཅྱིག་ཡོད་རེད་དེ། འདྱི་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་ལོ་ ༢ རྱིང་འདྱིར་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། འདྱིར་ཕག་
ལས་ལ་འཇོག་ཐུབ་རྒྱུ་དེའང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ང་དང་ང་འད་བ་མྱི་སྣ་མང་
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པ་ོཞྱིག་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཚུར་སེབས་ནས། ལས་འགན་ཞྱིག་ཁུར་ནས་བསད་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སོ་ས་ོལྟ་བུ་ཕར་
ནས་ཕེབས་ནས་ལོ་ ༢༠ ལྷག་ཙམ་འདྱིར་བཞུགས་སོད་མཁན་མང་པ་ོཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཚོས་སྱི་ཚོགས་ལ་
ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཡདོ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེསྔ་ཡྱིན་ན་ཨ་རྱི་བོད་མྱིའྱི་སོབ་ཡནོ་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་
གཙ་ོབ་ོད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་ཐུབ་པ་ད་ེརདེ། ད་
ལྟ་དམྱིགས་ཡུལ་དེར་བསྒྱུར་བ་གཏང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡྱིན་ནམ། ག་རེ་ཡྱིན་ན་འདྱི་གཅྱིག་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ར་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས།   
 
སྱི་འཐུས་ར་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་དང་འབེལ་ནས་གནད་དོན་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞུས་
ན་བསམས་བྱུང་། གོང་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུའང་གནད་དོན་འདྱི་གེང་བ་ཡྱིན། ད་ལན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གསར་པ་
ཕབེས་ཡོད་ཙང་། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཡང་བསར་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་ན་བསམས་བྱུང་།  
གནད་དོན་དང་པ་ོད།ེ (JNU) མཐ་ོསོབ་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། དེར་ཤེས་རྱིག་
བཀའ་བོན་གྱི་ངོས་ནས་བཀའ་ལན་ཡག་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་ཕེབས་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་གྲུབ་
འབས་ཐནོ་པར་ར་ེབ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ད་ེལྟར་གནང་རགོས་གནོངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གནད་དོན་གཉྱིས་པ་དེ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་ཐོག་ནས་དགེ་རྒན་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་ཚང་མས་གསུང་གྱི་
ཡོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལ་ོམང་དག་ེརྒན་གྱི་ཕག་ལས་གནང་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་བཀའ་
མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་སོང་། ད་ེསྔ་གོས་ཚོགས་ལ་ང་དང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དགེ་རྒན་གྱི་གནད་དོན་དང་འབེལ་
ནས་གེང་བ་རེད། གནད་དོན་དེའང་དགེ་རྒན་ཞྱིག་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། དེ་སྔ་དགེ་རྒན་ཞྱིག་གྱིས་ 
(Kharapatthar) ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༧༩ ལ་ཕག་ལས་གནང་འག་ོབཙུགས་ནས། ད་ེནས་རྱིམ་པས་ (Pokhriabong) དང་།  
སྤུ་རུ་ཝ་ལ། དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་བཅས་ལ་ལོ་ ༤༠ ལྷག་ཙམ་ཕག་ལས་གནང་འདུག མཐའ་མར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་རྒས་
ཡོལ་ཕེབས་འགོ་དུས། དེར་ལོ་ ༢༤ དང་ཕེད་ཀ་རྱིང་ཕག་ལས་གནང་ཡོད་པའྱི་ངོས་འཛིན་ཞུས་པར་བརེན། རྒས་ཡོལ་
ཕབེས་དུས་གསོལ་ཕགོས་ཐགོ་ནས་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་འདུག དག་ེརྒན་དརེ་འཛནི་སངོ་གྱི་ངསོ་ནས་ག་ར་ེཞུས་འདུག་
ཅ་ེན། ཐོག་མ་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༧༩ ལོར་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་སབས་སུ་ཕུལ་བའྱི་ཡྱི་ག་ེཡོད་མེད་ཀྱི་ཐད་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་
འདུག འདྱི་ཟེར་དུས། ལོ་ ༤༠ གོང་ལ་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་སབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེང་ཚོས་ཤཤེས་ཀྱི་རེད། གལ་སྱིད་
ལས་འགོ་འཛུགས་པའྱི་སབས་སུ་ཡྱི་ག་ེད་ེབྱུང་མེད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་འཛིན་སོང་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་
འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་དང་པ་ོབྱུང་མེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༠ ལོར་ཤཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དག་ེརྒན་དརེ་ལ་ོ ༣༡ རྱིང་ཕག་ལས་གནང་ཡོད་པའྱི་ཕག་རགས་དང་ཡྱིག་ཆ་ད་ེའད་བསྟན་རྒྱུ་འདུག 
ད་ེཡྱིན་དུས་ཏན་ཏན་དག་ེརྒན་དསེ་ལ་ོ ༤༠ ལྷག་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ཡོད་པའྱི་དཔང་རགས་འདུག་ལ། དག་ེརྒན་དེའྱི་སོབ་མས་
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ད་ེལྟར་གསུང་གྱི་འདུག ཕོགས་གཅྱིག་ནས་འདྱི་གང་ཟག་གཅྱིག་གྱི་གནད་དནོ་འད་མཐངོ་སྱིད་པ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། དང་
པ་ོམ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་ནས་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག  

འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པའྱི་དགེ་རྒན་ཐོག་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་དང་། དེའྱི་
བརྒྱུད་ནས་སོབ་མ་ཚོའྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་ཕོགས་ཐགོ་ལ་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཁད་པར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེ
འད་སོང་ཙང་། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་ནས་ཟླ་བ་ ༤ མ་གཏོགས་སོང་མེད་དུས། གནད་
དནོ་འདྱི་མཁེན་གྱི་ཡོད་མེད་ངས་མྱི་ཤཤེས། ད་ེསྔ་ཞུ་དུས་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། འནོ་ཀང་གནད་དོན་འདྱི་ད་ལྟའང་རང་
འཇགས་གནས་བསད་ཡོད་ས་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ེརྱིང་ག་ོསབས་འདྱི་བརྒྱུད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆགོ གནད་དནོ་འདྱི་བྱུང་ཚར་བའྱི་རསེ་སུའང་དག་ེརྒན་ད་ེའདར་ངསོ་འཛནི་ཡག་པ་ོམ་ཐབོ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་ག་ོརྒྱུ་
འདུག གནས་ཚུལ་ད་ེརྱིགས་ར་ེཟུང་ཞྱིག་ང་ལ་འབོར་སོང་། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ལྷག་ཡོད་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་བ་ོཕམ་གྱི་
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་རབས་རྒན་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ལ་ངོས་འཛིན་ཡག་པ་ོཞུ་དགོས་
རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་རདེ། ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་ང་ཚསོ་ངསོ་འཛིན་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་མ་ཆད་པར་སདོ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེ
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ལན་ངས་ག་ོསབས་འདྱི་བཟུང་ནས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། གོས་ཚགོས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ང་ལ་ཡྱིག་ཆ་གང་འབོར་བ་ད་ེཕར་བཅར་ནས་འབུལ་ཆོག ད་ེགཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་
བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚ་ོལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚ་ོལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་ད་གྱིན་ག་ོསབས་ཤྱིག་ཞུས་ཡྱིན་ཏ།ེ ངའྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་དནོ་ཚན་ད་ེདག་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ དཔལ་
ལྡན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ལ་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་ཞ་ེདག་མེད་པ་འད་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག དནོ་ཚན་
མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ད་ེསྔོན་རྱིས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་སབས་སུ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་ཡོང་བའྱི་
ཆདེ་དུ་ངས་ཕྱིར་འཐནེ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་ལྕང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དྱི་བ་བཏང་བ་དརེ་ལན་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་རྒྱག་ཆགོ་པ་
གྱིས། དང་པ་ོདེར། ངས་ཤཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ས་ོརྒྱག་དགོས་རེད་ཅེས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུས་མེད། ཕལ་ཆེར་ངའྱི་
སད་འདྱི་ཀོང་སད་དམ་དགས་ནས་གོ་ནོར་ཐེབས་པ་ཞྱིག་མྱིན་འགོ། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ཞེ་དག་གནད་འགག་
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ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ། ང་ཕ་གྱིར་བཅར་བ་ཡྱིན། སོབ་ཕྲུག་མང་ཚོགས་ལ་སོབ་གསོ་ཡང་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་ཙང་སོ་རྒྱག་
དགོས་རེད་ཅེས་ངས་ནམ་ཡང་ཞུས་མེད། གཞྱིས་ལུས་བོད་མྱི་ཚོའྱི་སྱིང་སྟོབས་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ལ་ཚོར་བ་རྣ་ོཔ་ོཞེ་དག་
ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་། སོབ་ཕྲུག་ཚརོ་བམས་སྱིང་རེའྱི་ཐོག་ནས་མ་འངོས་བོད་ཀྱི་སོན་ར་ད་ེཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུ་དང་། 
གཅྱིག་ཀང་འཐུས་ཤོར་མ་འགོ་བའྱི་ཐོག་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འབད་བརོན་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་སོ་རྒྱག་
དགོས་རེད་ཞུས་མེད། ད་ལྟ་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་གྱི་ཁང་པ་སྟོང་པ་ལུས་བསད་ཡོད་རེད། གལ་སྱིད་ད་ལྟ་བེད་
སོད་གཏོང་བཅུག་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ག་དུས་དགོས་ནའང་ཉྱི་མ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་སྟོང་པ་བཏོན་ནས་ཕར་འབུལ་གྱི་
རདེ་མ་གཏགོས། ནམ་ཡང་བདག་པ་ོབརྒྱབ་ནས་བསད་རྱིས་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། བལ་ཡུལ་དུ་འག་ོཆགོ་གྱི་ཡོད་ན་ངས་དགའ་པོའ་ི
ངང་ནས་བཅར་ས་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཅར་ཆགོ་གྱི་མེད་པ་ཞྱིག་ངས་ག་ོཐསོ་བྱུང་། ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་
བདེ་ད་ེའད་བཏང་ནས་ཕ་མ་དང་དག་ེརྒན་ཚརོ་ཐུག་དགོས་པ། སོབ་གྲྭ་ར་ེར་ེབཞྱིན་དུ་སོབ་སོང་སདོ་སྟངས་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་
ཐད་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་འདྱི་ངས་ནན་ཏན་མངགས་ཀྱི་ཡྱིན། ཉ་ེཆར་ངས་བལ་ཡུལ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༨ ཀྱི་སོབ་སྱི་
དང་། དག་ེཆེ། ད་ེབཞྱིན་གངས་ཅན་བད་ེརའྱི་འགན་འཛིན། ཁོང་རྣམ་པར་ཕག་ཚོད་གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀ་ལྷག་ཙམ་ལམ་སྟོན་
གང་ཐུབ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སོ་སོས་གང་ཤེས་པ་དེ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཕར་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བས་པ་ཡྱིན། གོང་དུ་ཞུས་པ་
བཞྱིན། བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཚོར་གསོལ་ཕགོས་ཐགོ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དེ། རགོས་ཚོགས་ཀྱི་དངུལ་འབོར་ཆནེ་
ཡོད་པ་ད་ེའབེལ་ཡོད་ཚོགས་པ་ནས་ཐད་ཀར་གཏང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ཚར་འདུག དེར་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པ་བ་རྒྱུ་བོ་
སེམས་བརན་པ་ོཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་བྷ་ར་ོཌར་སོབ་ཕྲུག་ཚརོ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་སརོ་གསུངས་སངོ་། ངས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་
ཡོད་ཅེ་ན། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་ནའང་རེད། འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ 
བར་དུ་གཡས་སོར་གཡོན་སོར་བས་ནས་ང་ཚོས་ཡག་པོ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བས་ནས། རེས་སུ་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གྲྭར་
འགྱིམས་པའྱི་སབས་སུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ཤེས་རྱིག་གྱིས་འགན་མ་འཁརེ་གངོ་དུ་སོབ་གྲྭ་ད་ེའཁེར་མཁན་ཡྱིན་པའྱི་
ཆ་ནས་ཁོང་ཚརོ་ལྟ་རོག་བདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཤེས་རྱིག་གྱིས་འགན་ཁུར་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ། ངས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ས་ེཚན་ཁག་གྱི་ལས་བེད་ཚོར་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ལྷག་པར་དུ་སོབ་ཡོན་ས་ེཚན་གྱི་འགན་འཛིན་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ས་གནས་ས་ཐགོ་
ལ་ང་ཚོས་བཅར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེར་བཅར་བའྱི་སབས་སུ། དཔེར་ན། ལྡྱི་ལྱིར་ཕྱིན་པའྱི་ཞོར་ལ་ལྡྱི་ལྱིའྱི་མཐ་ོསོབ་ནང་
དུ་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚང་མར་ངས་ཐུག་ནས་སད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡྱིན། སོབ་སྟོན་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་སོབ་སྱི་
ཚ་ོལའང་ལག་པ་ཐལ་མ་ོསར་ནས་བཅར་གྱི་ཡྱིན་མ་གཏོགས། བཀའ་བོན་ཡྱིན་བསམས་ནས་བཅར་ན་འགྱིག་གྱི་མེད་པའྱི་
བཟ་ོའད་ད་ེཞྱིག་ངས་ནམ་ཡང་དན་གྱི་མེད། ད་ེབཞྱིན་མངའ་ས་ེག་པར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཕ་གྱིའྱི་མཐ་ོསོབ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་
སོབ་ཕྲུག་ཚང་མར་ཐུག་ནས་ལམ་སྟནོ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཁ་ོརང་ཚ་ོའཛནི་གྲྭ་ ༡༢ བར་དུ་ང་ཚསོ་བསྲུངས་ནས་
སོབ་གསོ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་ཐོན་རེས་ཧོབ་དེ་རང་དབང་ཞེ་དག་རག་དུས། འཕྲ་ོབརླག་འགོ་མཁན་མང་པ་ོབྱུང་
སོང། ད་ེབཞྱིན་སེང་ལོར་དང་མེ་སོར། མེང་ལོར་བཅས་ག་པར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚོ་
དང་། སོབ་སྱི་དང་ལས་བེད་ཚོར་ཐུག་ནས་ར་ེའདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོང་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚོར་བདག་པ་ོ
རྒྱག་མཁན་ཞྱིག་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་འདྱི་སེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ཡྱིག་རྒྱུགས་ཚར་རེས་དེའྱི་
གྲུབ་འབས་དང་འབོར་ཐ་ོད་ེཡར་ཕུལ། (Absenetee List) བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ལོན་པ་ད་ེའབུལ་ཐུབ་ན་ལམ་སང་སོབ་ཡོན་
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བཏང་བ་ཙམ་གྱི་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོས་ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་ཐུག་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་ཆགས་ཡོད་རེད། བོད་ཕྲུག་མང་པ་ོཞྱིག་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གྲྭར་
རང་དབང་ཆ་ེདགས་ནས་འཕྲ་ོབརླག་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བྷ་ར་ོཌ་ལ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་སྐུ་ངལ་ད་ེརྱིགས་
འཕྲད་པ་ཡྱིན་ན་ལམ་སང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་དཀའ་ངལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ང་ཚོར་རོགས་རམ་འདྱི་འད་
ཞྱིག་གནང་རོགས་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐ་ེཚོམ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་གང་བེད་དགོས་ཀྱི་
འདུག་བལྟས་ནས་རོགས་རམ་བེད་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟའྱི་ལས་བསོམས་ནང་དུ་སྔོན་མ་ནད་ཡམས་སབས་སུ་སེ་ལ་
ཀུའྱི་དང། སལེ་ཀབོ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ལུས་བསད་པ་ད་ེཚོས་ཐབས་ལམ་བཙལ་ནས་ཡར་སེབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་རེད། 
ཤསེ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་ད་ེའཕྲད་ཀྱི་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།   
 ད་ེནས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ནད་ཡམས་སབས་སུ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། འཛིན་གྲྭ་ཕར་
བ་རེད། འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ད་ེབཏང་མ་ཐུབ་པའྱི་རེན་གྱིས་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ འཛིན་གྲྭ་ ༡༠ པའྱི་རྒྱུགས་སོད་ལ་
གཞྱི་བཞག་པ་དང་། བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ འཛིན་གྲྭ་ ༡༡ གྱི་རྒྱུགས་སོད་ལ་གཞྱི་བཞག་པ། བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ སྔོན་
འགོའ་ིརྒྱུགས་སོད་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ཨྱིན་སད་དུ། (Pre-Board) ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་ཡར་བཏང་བ་རེད། དེས་གྲུབ་
འབས་ཧང་སང་དགོས་པ་ད་ེའད་ཐོན་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། གྲུབ་འབས་ཐོན་པ་གཞྱིར་བཟུང་སོབ་སོང་གྱི་གནས་ཚད་ད་ེ
བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟེར་ན། བྱུང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ད་ཐོག་ནས་སོབ་ཁྱིད་བས་
པ་དང་། འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་དུ་དག་ེརྒན་གྱིས་དངོས་སུ་སོབ་ཁྱིད་བས་པ་གཉྱིས་དབར་ཁད་པར་ཞ་ེདག་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་
ངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་སྱི་དང་དགེ་རྒན་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་དེ་གུན་གསབ་བེད་འཐུབ་རྒྱུ་
གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་ཆགས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། གུན་གསབ་བེད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ལག་འཁེར་རག་པ་
ལྟར་ཚད་ལྡན་གྱི་སོབ་སོང་མེད་པ། ཚད་ལྡན་སོབ་སོང་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་མ་རེད། ཨྱིན་སད་ནང་དུ་ (Gate 

Pass) ཟརེ་གྱི་རདེ། ལག་འཁེར་ད་ེ (Gate Pass) རེད། (Gate) ནང་དུ་འཛུལ་ཚར་ནས་ལས་ཀ་བེད་དགོས་རདེ། ལས་
ཀ་བ་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་མེད་ན། ཚོགས་པ་ཆེ་བ་ད་ེཚོས་ལམ་སང་། ཨྱིན་སད་དུ་ (Pink Slip) སད་ནས་ཕུད་ཡོང་གྱི་འདུག 
འཇོན་ཐང་མེད་པ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ཡྱིན་ནའང་ཧ་ལས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚོས་ཐུགས་སྣང་གནང་ནས་དགངོས་འཆར་ཕུལ་བར་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ཤཤེས་ཡནོ་ལམ་ལུགས་ (Education Rule) ཟེར་བའྱི་ལམ་སྟོན་ད་ེགསུང་གྱི་ཡོད་ས་རདེ། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་
གང་ཐུབ་ཅྱིག་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  
(JNU) སོར་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ ཐོན་པའྱི་སབས་སུ་མཐ་ོསོབ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་དང་། སོབ་སོང་ཡག་པ་ོརག་
ས་ཞྱིག་ཏུ་ཚུད་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་རེད། ཡང་བསར་ཞུས་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་ཐབས་
ཤེས་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན།    
 དགེ་རྒན་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་གསུངས་སོང་། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཞུགས་པའྱི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཚང་
མས་སོབ་གྲྭ་མ་འགྱིམས་པ་དང། དག་ེརྒན་གྱི་ལག་པ་ནས་མ་བརྒྱུད་པ་གཅྱིག་ཀང་ཡདོ་མ་རདེ། ཚང་མས་སོབ་གྲྭར་ཕབེས་
ནས་དགེ་རྒན་རྱིམ་པ་མང་པོས་སོབ་སོང་སད་ནས་ད་ལྟའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཕེབས་ཐུབ་པ་ད་ེདག་ེརྒན་གྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་
བརེན་ནས་རེད། དགེ་རྒན་ཡག་པ་ོབདམ་རྒྱུ་དེའང་ཧ་ལས་པའྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད། ད་ེཡྱིན་ཙང་ངས་ག་དུས་ཡྱིན་
ནའང་དག་ེརྒན་གྱི་ལས་ཀ་འདྱི་ར་ཆེན་པ་ོདང་། གལ་ཆནེ་པོ། རྱིན་ཐང་ཅན་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་ཡག་པ་ོམ་
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བས་ན་འདྱི་ལས་སྱིག་པ་ཆ་ེབ་ཞྱིག་མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག་ཅསེ་ངས་ནམ་རྒྱུན་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གང་ལྟར་ང་འདྱི་ལྟར་དན་མཁན་གྱི་
གང་ཟག་ཅྱིག་ཡྱིན། དགེ་རྒན་གལ་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་རེད། འཛིན་ཁང་མེད་པ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་དགེ་རྒན་ཡག་པོ་ཡོད་ན་
འགྱིག་འག་ོཡྱི་རདེ། ང་ཚའོྱི་སབས་སུ་ཤྱིང་སངོ་འགོ་ལ་སོབ་སངོ་ཞ་ེདག་བདེ་མངོ་།  

ད་ེབཞྱིན་ལོ་ ༤༠ རྱིང་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ནས་མཐའ་མར་རྒས་ཡོལ་འགོ་བའྱི་སབས་སུ་གང་ཡང་མེད་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཆགས་པ་དེ། ཕལ་ཆེར་འདྱི་ཚོགས་པའྱི་དབར་ཁད་པར་ཡོད་དན་གྱི་འདུག དེ་སྔ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཡྱིན་ན། 
གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ལོ་ ༢ ལྟ་ཚོད་དང་། ད་ེནས་གཏན་འཇགས་ཆགས་ཀྱི་རེད། གཏན་འཇགས་ལོ་ ༢༠ ལྷག་ཙམ་རེས་
སུ་རྒས་ཕགོས་དང་ཐབོ་ཐང་གཞན་གནང་གྱི་རདེ། སྱིག་འཛུགས་གཞན་གྱི་ནང་དུ་ཐགོ་མ་ཡར་ཕབེས་ནས་ཕག་ལས་གནང་
བསད། སབས་ད་ེདུས་ཁ་ོརང་ལའང་ཚརོ་བ་མ་བྱུང་བ་དང་། སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ད་ོསྣང་མ་བྱུང་ནས། ད་ེནས་རྒས་འཁགོས་
ཆགས་ནས་འགོ་དགོས་པ་ད་ེཞེ་དག་ཐབས་སོ་པ་ོཞྱིག་དང་བོ་ཕམ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤཤྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་ེསྔ་ཚར་བ་ད་ེཚར་བ་རེད། ད་ནས་བཟུང་ལམ་སྟོན་བ་རྒྱུ་ད་ེང་ཚོའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་
སམ། 

ད་ལྟ་འདྱི་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༠ ལོར་གཟངེས་རགས་གནང་བའྱི་སབས་སུ་ལ་ོ ༣༡ ཕྱིན་པ་ད་ེའད་
ལའང་ལོ་ ༢༥ ཡྱི་གཟེངས་རགས་རག་ཡོད་པ་གསུངས་སོང་དན་གྱི་འདུག ཞབས་ལོ་ ༢༥ འཁོར་བའྱི་རེས་སུ་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཞབས་ལོ་ ༢༥ འཁོར་མཁན་ཚོའྱི་ཐོག་མར་བསོ་གཞག་བེད་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་སྟོན་ཤོག་
གསུང་གྱི་རེད། རྒྱ་གར་ལས་བདེ་ཚ་ོད་ེཚ་ོཡྱིན་ན་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚ་ོཞ་ེདག་ར་ཆནེ་པ་ོབས་ནས་ཉར་ཚགས་གནང་གྱི་རདེ། བོད་
པ་ད་ེཚསོ་འདྱི་འད་ཉར་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ། མང་པ་ོཞྱིག་ལས་ཀ་བས་ོགཞག་བས་ཟྱིན་པ་དང་། བས་ོགཞག་ཡྱི་ག་ེད་ེབདག་
མེད་བཞག དེ་ནས་ཁེར་ཤོག་ཟེར་བའྱི་སབས་སུ་བསྟན་རྒྱུ་མེད་ཙང་། ལོ་གངས་ཀ་བརྒྱབ་ནས་ལོ་ ༢༥ ཕྱིན་འདུག་སྟེ། 
ཡྱིག་ཆ་རདེ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ན། ང་ཚསོ་ག་ར་ེབདེ་དགོས་རདེ། སབོ་གྲྭར་ (Service Book) ཡོད་རེད། དེར་ཞྱིབ་འཇུག་
བ་རྒྱུ་ཡོད་རེད། ཡང་ན། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ལ་ཡྱི་གེ་བཏང་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་ལས་བེད་འདྱིའྱི་ (Service Book) ནང་
འདྱི་འཁོད་ཡོད་ན། སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་སྱིས་ཡྱི་ག་ེཞྱིག་སོད་ཀྱི་རེད། ལས་བེད་ར་ེརེར་དེབ་ར་ེཡོད་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཁ་ོརང་གྱི་
སབས་ད་ེདུས་གནས་སྟངས་འདྱི་རེད་འདུག ཞབས་ལ་ོ ༢༥ ཚང་འདུག་ཅེས་ཡྱི་ག་ེསད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ཤཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་བས་ནས་འདྱི་འད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ར་ེཟུང་འདྱིའྱི་ནང་དུའང་མ་རེད་པ་དང་། ད་ེའདའྱི་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་ནས། ཕལ་ཆརེ་ཚོགས་པ་གཞན་གྱི་ནང་དུའང་དཀའ་ངལ་འདྱི་འད་འཕྲད་ནས་རག་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་ཡོད་ས་རདེ། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་འདྱི་ཚགོས་པ་གཞན་པའྱི་ཚོགས་གཙ་ོཡང་རདེ་འདུག་སམ། ངས་ཏན་ཏན་ལམ་
སྟནོ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་བསྡུས་པའྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་བཏང་བའྱི་ནང་ནས་
གཅྱིག་ནང་སྱིད་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བྱུང་སངོ་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ས་གནས་སུ་ཕབེས་པའྱི་སབས་སུ། 



8 
 

ཟུར་དུ་བདོ་ཕྲུག་ཁྱིམ་སའེྱི་དག་ེརྒན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་སདོ་ཁང་མེད་པ་ཚརོ་མཐུན་རནེ་སོར་གྱི་ཡོད་ན། ཁ་ོཚ་ོལའང་དཀའ་
ངལ་གཅྱིག་པ་འཕྲད་བསད་ཡོད། ཁ་ོཚ་ོལའང་སདོ་ཁང་གྱི་མཐུན་རནེ་སོར་རགོས་ཞསེ་གསུངས་པའྱི་གནད་དནོ་ད་ེརདེ། ད་
ལྟའྱི་ཆར་སོད་ཁང་མེད་མཁན་ཚོའྱི་ཐ་ོབརྒྱབ་བཞག་པ་ཁྱིམ་ཚང་གངས་ ༡༩༠༠ ལྷག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དང་པ་ོབོད་
ནས་ཡོང་མཁན་ཚ་ོགཙ་ོབ་ོབས་ནས། ཁ་སང་གྱི་སད་ཆ་ད་ེནས་རེད། སོད་ཁང་མེད་མཁན་ནང་ནས་གལ་ཆ་ེཆུང་གང་འད་
རྱི་ཡྱི་རེད་ཟེར་བ་ད་ེཚོ། དང་པ་ོགཙ་ོབོ་ད་ེབོད་ནས་ཡོང་མཁན་ད་ེཚ་ོརྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་ཁ་འཐོར་དང་གཞན་
པ་ད་ེཚརོ་གང་འད་ཞྱིག་བདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡང་ཁ་འཐརོ་ད་ེཚ་ོམཉམ་དུ་བས་ནས། གཞན་པ་ད་ེཚའོྱི་གནས་སྟངས་ལའང་
ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་སྔནོ་མའྱི་སབས་སུ་བོད་ནས་ཕེབས་པ་ཚརོ་སོད་ཁང་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་གན་རྒྱ་ད་ེཚའོྱི་ནང་
དུ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཆ་རེན་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེར་ད་ལྟའྱི་རྱིང་འགྱུར་བ་གང་ཡང་བཏང་མེད། སྱིག་
འཛུགས་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་མྱི་མང་ནས་སན་ཞུ་བརྒྱབ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བཟསོ་ཡོད་པ་རེད། སྱིག་འཛུགས་ས་ོ
སོར་ཐོབ་ཐང་དང་ཁེ་ཕན་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་འདྱི་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་
ནས་དང་ཐོག་སོད་ཁང་མེད་མཁན་ཚོར་སོད་ཁང་གསར་སྐྲུན་བ་རྒྱུ། བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་ས་ེདང་ད་ེལྟ་བུའྱི་གནས་
སྟངས་ཡོད་མཁན་ཡོད་ན། མ་འོངས་པར་ད་ེཚོར་སོད་ཁང་རྒྱག་སའྱི་ས་ཆ་སོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས། ཚང་མ་ལ་སོད་
ཁང་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེནས་ང་ཚོས་འབ་སུ་མ་འདུས་པ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག ད་ལྟ་མྱི་ཚང་ ༡༩༠༠ ལ་འགོ་
སོང་ག་ཚོད་ཅྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་མེད་རྣམ་པ་ཚོས་ཚོད་དཔག་བས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེསྔ་ཚོད་དཔག་བས་པ་ལས་མང་བ་ཆགས་
ཡོད་པ་ད་ེགསལ་པ་ོརེད། དཔལ་འབོར་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཐབས་ཤེས་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་དུས་
ཚང་མས་དེར་འཚང་ཁ་རྒྱག་དུས། དེར་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་ཀ་བེད་སྟངས་ཏོག་ཙམ་ཁག་པ་ོཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག ཡྱིན་
ནའང་། ཁ་སང་ཁས་ཉྱིན་ཞྱིག་ལ་སན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། སལེ་ཀོབ་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སའེྱི་ས་ཆ་ཨ་ེཀར་ ༢ ཀྱི་གནད་དནོ་ལྷག་
བསད་པ་ད་ེསེལ་ཚར་བ་ཡྱིན། ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་ཚར་བ་ཡྱིན། ཁ་ོརང་ཚོར་བགེས་ཤག་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ད་ེ
འད་ཡདོ་ས་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་སྱིག་འཛུགས་ས་ོསོར་ལས་འཆར་ག་ར་ེཡོད་པ་ཕར་ཚུར་ག་ོབསྡུར་བས་ནས། མ་འངོས་པར་
ང་ཚའོྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟ་ཆགོ་པ་གྱིས། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གཉྱིས་པ་ད་ེད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་ཚར་སོང་། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་སོ་
བརྒྱབ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་ཞུས་ཡོད་མ་རེད། འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ཞུས་མེད། འདྱི་སོ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོ
ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་པ་དང་། ས་ཆ་དེར་མྱི་སདོ་མཁན་མེད་པ་ཡྱིན་ན་
འཕྲ་ོབརླག་འགོ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ས་ཆ་དེར་ཐེངས་ ༡ མ་རེད། ཐེངས་འགའ་ཤས་འགོ་མོང་། ད་ལྟ་ཁང་པ་ད་ེ
ཚོའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་མེད་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་དང་། མཁེན་གྱི་རེད། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསུང་བབ་
དེར་ཏོག་ཙམ་ཐུགས་གཟབ་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་མོལ་སེབས་བསད་པ་དེ། ཁང་པ་ས་ོབརྒྱབ་
འདུག་དང་། གཅྱིག་བས་འདུག གཉྱིས་བས་འདུག་ཟེར་བ་ད་ེཚོ། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་རེད། འདྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འོག་ལ་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། ས་ཆ་ག་ར་ེཡོད་པ་ད་ེཚ་ོ
ཚང་མ་ང་ཚོའྱི་ཆེད་དུ་རེད། འདྱི་ང་ཚོས་བདག་པོ་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས། དེ་ལྟར་བས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱིས་ལས་ཀ་གང་འད་བེད་ཤེས་ཀྱི་རེད། ད་ེནས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཁེད་རང་ཚ་ོགཟྱི་བརྱིད་རེད་ཅེས་བཀའ་མོལ་
འདྱི་འད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ོརྒོལ་བེད་མཁན་ལ་བོས་ཤོག་ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་འད་ཞྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག་ག ད་ེ
ཚོའྱི་གས་ལ་ཏོག་ཙམ་ཐུགས་གཟབ་གནང་ན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་འགན་ཆ་ཚང་འཁེར་གྱི་རེད། མ་
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འངོས་པར་བོད་ནས་སུ་ཡོང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་སྣ་ེལེན་ཁང་གྱི་ས་ཆ་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་མར་བལྟ་རུ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། 
འདྱིའྱི་སྔོན་ལ་ཐེངས་ ༢ ཙམ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། ས་ཆ་ད་ེཚ་ོསུ་དང་སུ་ལ་གང་འད་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་
པར་བོད་ནས་བོད་མྱི་ཡོང་ནས་སོད་ས་མེད་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་འག་ོས་མེད་པ་ད་ེའད་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེདུས་གསུངས་པ་
ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་ངོས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འངོས་པར་བོད་ནས་ཕབེས་མཁན་ཚོར་འག་ོས་དང་། སདོ་ས། སོབ་
སོང་བེད་ས། ད་ེསྔ་མཐུན་རེན་སར་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་སོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེའཛིན་སོང་གྱིས་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་
ཀ་བེད་ཀྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། འཛིན་སོང་གྱིས་བསམ་བ་ོར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་བཏང་བ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་
དུས་ད་ལྟ་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ལ་སོབ་ཕྲུག་ ༡༡ མ་གཏགོས་ཡོད་མ་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་དང་། 
སོབ་ཕྲུག་ ༡༡ ལ་དགེ་རྒན་ ༡༣ ཡོད་རེད། དེའང་གོ་སབས་གཉྱིས་པ་ཕུལ་བཞག་པ་རང་རང་རེད། ག་ོསབས་དང་པ་ོམ་
རེད། གོ་སབས་གཉྱིས་པ་ཕུལ་ཏ་ེམཐུན་རེན་སར་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ལ་ལག་ཤེས་སོབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེརྱིགས་ལ་སོབ་
དགོས་མ་རདེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། མཐུན་རེན་སོར་དགོས་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཕྲུ་གུ་ ༡༡ གྱི་ཆེད་དུ་དག་ེརྒན་ ༡༣ 
བཞག་ནས་འག་ོསོང་ད་ེམ་འོངས་པར་ཨར་བརནེ་གྱི་རདེ་དམ་མ་རེད། ཕྲུ་གུ་ད་ེཚསོ་ལག་ཤེས་སོང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན། ལག་
ཤེས་སོང་ས་གཞན་པ་ད་ེའད་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་རེད། ཆ་ཚང་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
གལ་སྱིད་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ལ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་བརྱི་སྲུང་མ་བས་པར་སལ་རལ་བཙོང་ཡོང་བ་ཡྱིན་
ན། དེར་འཛནི་སངོ་གྱི་ངསོ་ནས་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་བས་ནས་འག་ོདགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ཕོགས་ཚང་མ་ནས་ད་ེའད་རང་
རང་བས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ལས་ཀ་གང་འད་བེད་དགོས་རེད། བེད་ཤེས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་དེར་དགོངས་པ་བཞསེ་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རེས་མ་བོད་ནས་མྱི་ཡོང་ནས་སོད་ས་མདེ་པ་དང་། སོབ་གྲྭར་འག་ོས་
མེད་པ། ད་ེའད་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དའེྱི་ཉྱིན་མ་ོདརེ་གསོ་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་འགན་འཁུར་
གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་ཁང་པ་སྟོང་པ་ད་ེལྟར་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སབས་དང་དུས་ས་ོསོའ་ིགནས་སྟངས་ལ་དཔགས་པའྱི་
འཛིན་སོང་གྱིས་ཐག་གཅོད་བེད་ཀྱིན་བེད་ཀྱིན་འགོ་ཡྱི་རེད། འཛིན་སོང་གྱིས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ་དེའང་དངོས་ཡོད་གནས་
སྟངས་དང་འཚམ་པ་ཞྱིག་བས་ནས་འགོ་ཡྱི་རེད་མ་གཏོགས། གཅྱིག་ལ་གནོད་རྒྱུ་དང་གཅྱིག་ལ་ཕན་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བེད་
དགོས་དོན་ཡོད་མ་རེད། གལ་ཆ་ེཆུང་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་དང་། གནད་དོན་ཚང་མ་འཛིན་སོང་ནས་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་བེད་
ཀྱི་ཡོད། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་གནད་དོན་གཅྱིག་ད་ེཨ་རྱི་ལ་སོབ་སོང་གཏང་རྒྱུ་ད་ེརེད། དེའྱི་སོར་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཞུས་མྱི་དགོས་ན་བསམས་ནས། 
གོས་ཚོགས་རེས་མར་འཆད་དགོས་བསམ་པའྱི་སད་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་ད་ལྟ་ཞུ་དགོས་ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། 
ལས་བསོམས་ཐགོ་དྱི་བ་མ་སེབས་པར་བཀའ་ཤག་གྱི་ད་ལྟའྱི་ལས་དོན་བདེ་ཕོགས་ལ་སེབས་ཡོང་དུས། ལས་རྱིམ་ཚང་མ་
འཁྲུག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་མ་སེབས་སྔོན་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྱིར་བཏང་ཨ་རྱི་བོད་མྱིའྱི་སོབ་ཡོན་ལས་གཞྱི་ (TSP) ད་ེགལ་ཆེན་པོར་རྱི་ཡྱི་ཡོད། ཨ་
རྱི་ལ་སོབ་སོང་བཏང་རེས་སོབ་སོང་ཐོན་ནས། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབའང་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀང་སྔནོ་མ་སོབ་ཡནོ་འདྱིའྱི་འགོ་ནས་ཕྱིན་
ནས་ཚུར་ཡོང་སྟེ། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་བྱུང་བ་དེའང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེནང་བཞྱིན་སོབ་
སོང་བས་ནས་ཚུར་ཕེབས་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། སྱི་
ཚོགས་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེཞུ་བཞྱིན་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། དཔེར་ན། 
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ལྷན་ཁང་ར་ེརའེྱི་ནང་ལ་ལས་བེད་ཀྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་ཆ་བཞག་ནའང་། ཁ་སང་རབོ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། གལ་ཏ་ེརྒྱ་
ཆེ་ས་ནས་གནས་ཚུལ་མཁེན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ང་ཚོས་ག་པར་གོམ་པ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་། གང་འད་བས་ནས་
རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཤེས་ཀྱི་རེད། དྷ་རམ་ས་ལ་གཅྱིག་པུ་ལ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་ལས་བེད་ག་ཚོད་ཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་
གནས་སྟངས་ལ་གཟྱིགས་གནང་དང་། ལྷན་ཁང་ར་ེརའེྱི་ནང་ལས་བེད་ག་ཚོད་འདུག གལ་སྱིད་དགོས་མཁ་ོཡོད་ན་ང་ཚོས་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་ལ་གངས་ཐ་ོཆ་ཚང་ཞྱིག་འབུལ་ཆགོ དསེ་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེཆུང་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་དུང་
འདྱིའྱི་སང་ལ་ཆོད་གན་ལས་བེད་ས་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆོད་གན་ལས་བེད་ཀྱི་གནས་བབ་དེའང་ང་ཚོས་ཞུས་ཡྱིན། ད་ེནས་
འདྱིའྱི་སང་ལ་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་བ་ད་ེཚོའང་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
འདྱིའྱི་སང་ལ་ཨ་རྱིར་སབོ་སངོ་བདེ་མཁན་ཚུར་ཡོང་དུས། སྔནོ་མ་ཡྱིན་ན་ལ་ོརརེ་སབོ་ཕྲུག་གངས་ ༡༥ ཐནོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༧ ལོ་ལྟར་ཚུར་ལོག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ལོ་གསུམ་ར་ེམཚམས་ ༢༡ འཇོག་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ ༢༡ ལ་གསོལ་ཕོགས་སད་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་ད་ེཡང་ན་སྔོན་རྱིས་ནང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། ང་ཚོས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་དགོས་མ་རེད་ཞུ་ཡྱི་མེད། ད་ལྟ་འདྱིར་ག་ར་ེཞུ་བཞྱིན་ཡོད་
རདེ་ཅ་ེན། ལམ་སང་ཚུར་ཡོང་དུས་དྷ་རམ་ས་ལར་ལས་ཀ་སད་རྒྱུ་ཁག་པ་ོའདུག འདྱི་ང་ཚསོ་དངསོ་ཡདོ་མཐངོ་བྱུང་། ཡྱིན་
ནའང་། ཨ་རྱིར་སོབ་སོང་བས་རེས་ཚུར་ཡོང་ནས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེའད་ཞྱིག་ཞུ་རགོས་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆ་རནེ་ཚང་བ་རདེ། འཕྲལ་དུ་བས་པ་དང་ཏགོ་ཙམ་རྒྱང་ནས་
བས་པ་གཉྱིས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཁད་པར་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེཡོད་པ་དེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རེད། གལ་སྱིད་
འདྱིའྱི་ཐབས་ལམ་དུ་ཁེད་རང་ཚོས་གསོལ་ཕོགས་ད་ེསྔོན་རྱིས་ནང་ཁེར་ཤོག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་འཁེར་ཡོང་རྒྱུ་
རདེ། ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་ལས་བེད་སང་ལ་ཆོད་གན་ལས་བེད་དང་། དང་བངས་ཞབས་ཞུ་བ། མ་འོངས་པར་དང་བངས་ཞབས་
ཞུ་བ་འཇུག་དགོས་ཀྱི་རེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོགཞུང་ཞབས་མ་རེད་ད་ེལས་བེད་ཀྱི་ང་ོབོར་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། འདྱིའྱི་སང་ལ་སོབ་སོང་བེད་མཁན་ཚང་མ་ཚུར་འཛོམས་པ་ཡྱིན་ན། དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ནང་དུ་ལས་ཀ་ད་ེཙམ་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་
ཡོད་རདེ་དམ་མ་རདེ། ང་ཚོས་མཐུན་རེན་སོར་ཐུབ་པ་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་
འདུག ད་ེམ་གཏོགས་གནད་དོན་གཅྱིག་རང་མཐོང་དུས། དཔེར་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ས་གནས་ར་ེརརེ་ཕབེས་
དུས། གཅྱིག་ལ་ཚོགས་ཁང་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག གཅྱིག་ལ་ (Hostel) རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་རྒྱག་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་མྱི་མང་གྱིས་ཞུ་ཡྱི་རེད། དེར་ཁག་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོ་ཡང་སོབ་སོང་འགྱིམས་ནས་ཡོང་མཁན་ཞྱིག་
རདེ། བཙན་བལོ་ནང་དུ་བསད་ནས་ཡོང་མཁན་ཞྱིག་རདེ། ང་འད་པ་ོཆ་བཞག་ན། མཐ་ོསོབ་འག་ོཞརོ་ལ་དགོང་མ་ོཟ་ཁང་ལ་
ལས་ཀ་བས་ནས་འཚ་ོབ་བསལ་ནས་ཡོང་བ་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་ཚང་མས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་སེབས་པ་རདེ། ད་ལྟ་ཁ་
ལག་བཟའ་རྒྱུ་རག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་བའྱི་སད་ཆ་ད་ེའད་གོ་ཡོང་དུས། ཏོག་ཙམ་ཨམ་ཅོག་ལའང་མ་ཆུད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་
འདུག གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེནས་སརོ་ ༣༥,༠༠༠ དང་ ༤༠,༠༠༠ ཚད་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
རྱིམ་པ་མང་པོ་ཡོད་རེད། བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེ་འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་སོར་ ༦༥,༠༠༠ གཏོང་གྱི་ཡོད་
གསུངས་ཀྱི་འདུག གང་ལྟར་མ་འོངས་པར་སོབ་ཡོན་སོད་སྟངས་ཀྱི་རྱིམ་པ་དེར་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཅེས་
ཁ་སང་ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ནང་དུའང་སན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་སོ་སོས་ཀང་དཀའ་ལས་རྒྱག་དགོས་རེད་མ་
གཏོགས། ཚང་མ་གཞུང་ནས་སོད་རགོས་བསོ་ཟརེ་བ་ཡྱིན་ན། ག་ཚོད་བར་དུ་འབ་སུ་འདུས་ཀྱི་རདེ། ངས་ཞུས་བསད་པ་ད་ེ
འདྱི་རེད། ས་གནས་ལ་འག་ོབའྱི་སབས་སུའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ས་གནས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཆ་ཚང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
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འཛུགས་ཀྱིས་སདོ་རོགས་གནང་། གནས་ས་ོབདེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན། ས་ཆའང་སདོ་རགོས། ཁང་པའང་རྒྱག་རོགས། ད་ེའད་
ཟརེ་མཁན་ཡོད་རེད། ག་ཚོད་ཅྱིག་བེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ཁ་སང་གྲྭ་པ་ཞྱིག་ཕབེས་ནས་ང་ཚོའྱི་སྨན་བཅོས་མཐུན་རནེ་ད་ེཚ་ོཕྱི་
རྒྱལ་ལས་ཡག་ག་ཆགས་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག ང་ཚ་ོབཙན་བལོ་བ་ཡྱིན་ནའང་ག་ཚོད་སོར་ཐུབ་པ་སོར་གྱི་རེད་མ་
གཏོགས། ད་ེལས་ལྷག་པ་དང་འབ་སུ་མ་འདུས་པའྱི་ལས་ཀ་བོས་ཤོག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ཁག་པ་ོཆགས་པའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་
རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་གནད་དོན་ར་ེརེར་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དགོས་འདུག དཔེར་ན། གཅྱིག་བེད་རོགས་ཟེར་གྱི་ཡོད་ན། དེའྱི་སང་
ལ་གནས་ཚུལ་ག་ར་ེབྱུང་འདུག ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་གནང་དང་། ད་ེརྱིང་ཡང་བཀའ་མོལ་ད་ེག་རང་བྱུང་སོང་། 
ཚོགས་ཁང་རྒྱག་རོགས་གསུང་གྱི་འདུག་ཞུས་སོང་། སེལ་ཀོབ་གཞྱིས་གོང་ ༧ པར་དང་པ་ོཁང་པ་སོད་པའྱི་སབས་སུ། 
ཚོགས་ཁང་ད་ེང་རང་ཚོས་དངུལ་བསྡུས་ནས་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ལབ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་བྱུང་རྱིམ་ཆ་ཚང་རྒྱུས་ལོན་
བས་ནས་ཡར་གོས་ཚོགས་ལ་སྤུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཚད་ལྡན་ཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ེའད་མྱིན་པར་མྱི་མང་གྱིས་ཞུས་ཚད་ཚང་མ་
ཡར་སྤུངས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ང་ཚོས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་དང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས། མང་པ་ོཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ཡན་ཆད་ཤཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་བགོ་གེང་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཆ་
ཚང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༤ པ་ད་ེར་བའྱི་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། འབེལ་ཡོད་བཀའ་
བནོ་མཆགོ་ལས་དནོ་གལ་ཆ་ེཞྱིག་གྱི་རནེ་པས་ཏགོ་ཙམ་དགངོས་གསངེ་སདོ་རགོས་གསུངས་སངོ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་གྱི་
ལས་རྱིམ་ ༥ པར་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་ ༥ པའྱི་ནང་གསསེ་ཀ་པ། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༢༠་་་༢༠༢༡ ལོའ་ིལ་ོའཁོར་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་སན་སོན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། ཕྱི་
ཚསེ་ ༡༦ ཁངོས་སུ་ཡོད་རདེ། སན་སནོ་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་ནརོ་འཛནི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སན་སོན་མ་ཞུ་བའྱི་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་
ནས་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་བཞག་གནང་བ་དང། ད་ེབཞྱིན་འཛིན་སོང་དང་བ་ེ
བག་ཏུ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་སོབ་དང་། དྱི་བ། དགངོས་འཆར་ཕེབས་པ་ཆ་ཚང་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༢༦ 
༄༅། །ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་

མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས། 
དནོ་ཚན་དང་པ།ོ 
ང་ོསདོ། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནྱི་ཕྱི་ལ་ོཤ༡༩༥༩ཤཟླ་ཤ༤ཤཚསེ་ཤ༢༤ཤཉྱིན་སྱི་ནརོ་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ 
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ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་ལམ་སྟོན་འགོ་ཆེད་འཛུགས་མཛད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བོན་ཆེན་ལས་
ཁུངས་བདུན་ཡོད་ཁོངས་ནས་གཅྱིག་ཡྱིན།ཤཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆ་ེརྣམ་པའྱི་བཀོད་བྱུས་སྟངས་འཛིན་འོག་རྒྱ་གར་
དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་གཙ་ོབོར་གྱུར་བའྱི་གཞུང་འབལེ་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་དང༌།ཤགོས་ཚགོས་འཐུས་མྱི།ཤབོད་
དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་སེར་ཁག ད་ེབཞྱིན་བོད་དོན་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ལ་འབེལ་ལམ་གྱིས་རྒྱབ་སོར་འཚོལ་རྒྱུ་དང༌།ཤ
ཕོགས་མཚུངས་རྒྱལ་སྱི་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཁོད་བོད་དོན་དྱིལ་བསགས་གནང་རྒྱུ་སོགས་ཕྱི་བེལ་དང་དྱིལ་བསགས་
ཀྱི་ལས་འགན་གཉྱིས་ཡདོ།ཤཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཁབ་ཁངོས་ས་ེཚན་གསུམ་ཡདོ་པ་སྟ།ེཤསྣར་ཐང་དཔར་ཁང་དང༌།ཤཀམ་སྤུ་
ཊར་ས་ེཚན།ཤབོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་བཅས་ཡྱིན། 
དནོ་ཚན་གཉྱིས་པ། ལས་དནོ་ཇྱི་བས། 
དང་པ།ོ ཕྱི་འབལེ་ས་ེཚན། 
༡ རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ། 
༡༌༡ བོད་ནང་གལ་ཆ་ེབའྱི་གསར་འགྱུར་ཕབ་སྒྱུར་མཁ་ོསདོ།     

ཟླ་རེའྱི་ནང་ཉྱིན་བཅུ་རེའྱི་མཚམས་སུ་བོད་ནང་དང་། རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་གྱི་བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་གསར་འགྱུར་
གལ་ཆེན་ཁག་དང་། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་མཆེད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུས་ཏེ་
དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཡྱིག་ཚང་དང༌། བཀའ་ཤག གོས་ཚོགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་མྱི་སེར་
བཅས་ཤ༤༠  ཙམ་ལ་ཉྱིན་བཅུ་རའེྱི་ནང་ཐངེས་ ༡ མཁ་ོསདོ་བདེ་བཞྱིན་ཡདོ།  

༡༌༢ ཡྱིག་ཆ་གལ་ཆནེ་རྱིགས་ཉར་ཚགས། 
བོད་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་གལ་ཆནེ། དཔརེ་ན། ྋགངོ་ས་མཆགོ་གྱིས་བོད་རྒྱའྱི་གནད་དནོ་ཐད་བསྩལ་པའྱི་
བཀའ་སོབ་དང་གསུང་འཕྲྱིན། བཀའ་ཤག་དང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གལ་ཆེ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་གསུང་འཕྲྱིན། རྒྱའྱི་
མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱི་བོད་དནོ་སརོ་གྱི་དཔྱད་རམོ། རྒྱ་བསྒྱུར་སྱིད་དནོ་རྒྱལ་རབས། རྒྱ་དམར་གཞུང་གྱིས་བདོ་
ཐགོ་སལེ་པའྱི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོ་ིདཔ་ེདབེ་ཕོགས་བསྱིགས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པརོ་ལན་
འདེབས་གནང་བ་ཕོགས་བསྱིགས་ལ་སོགས་འཚོལ་ཞྱིབ་བས་ཏེ། ཀམ་པུར་ཊར་དང་ཡྱིག་སྣོད་ནང་དེའྱི་མཉེན་
བཤུས་དང་ང་ོབཤུས་བཅས་ཕགོས་གཉྱིས་ནས་ཉར་ཚགས་གང་ཐུབ་བདེ་བཞྱིན་ཡདོ།  

༡༌༣ བོད་དནོ་དང་འབལེ་དཔ་ེདབེ་རམོ་བསྒྱུར་དང་པར་སྐྲུན།ཤབདོ་ཡྱིག་དཔྱད་རམོ་རམོ་བྱིས། 
སྱི་ནོར་༸གོང་ས༌ྋསབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོའ་ིསོར་བསྩལ་བའྱི་བཀའ་སོབ་དང་། 
ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཇ་ོམ་ོགང་མའྱི་བུ་ཕྲུག ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་གསུང་ཚིག་གགས་ཅན་ཨྱིན་ཡྱིག་
ཐོག་ཡོད་པ་བཅས་རྒྱ་བསྒྱུར་དང་།ཤརྒྱའྱི་མཁས་དབང་ཁག་གྱི་དཔྱད་རོམ་ཚད་ལྡན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་བརྒྱུད་
ནས་བོད་ཀྱི་དངོས་ཡོད་ལ་ོརྒྱུས་དག་ཐེར་མཛད་ཅེས་པ་དང་། ༼བོད་ད་ེགནའ་སྔ་མ་ོནས་ཀྲུང་གོའ་ིཆ་ཤས་མྱིན་
པ།༽ བཀླགས་པ་ཞེས་པ། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་རྱིན་ཐང་དང་དོན་སྱིང་སོར་གེང་བ་བཅས་རྒྱ་ཡྱིག་ཆེད་རོམ་བོད་
བསྒྱུར་བས། རྒྱ་དམར་གཞུང་གྱི་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བདུན་པར་དཔྱད་པ་ཞེས་
དང་།ཤབཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་ཁོད་རྱིམས་ནད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་ད་ེལས་ཐབེས་པའྱི་ཤུགས་རནེ། བཙན་
བོལ་བོད་མྱིས་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་གསར་པ་ཇོ་བཡྱི་ཊེན་ལ་པར་བོད་དོན་ཐོག་ར་ེབ་ཅྱི་ཙམ་ཡོད་དམ་ཞེས་པ། རྒྱ་
ནག་གྱི་ཚོགས་ཆནེ་གཉྱིས་ལ་དཔྱད་པ་བཅས་རོམ་ཡྱིག་བྱིས། "དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་བྱུང་རྱིམ་དང་འཕེལ་རྒྱས་སོར་
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ང་ོསོད།”ཅེས་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་དབེ་ཆུང་ཞྱིག་རམོ་སྱིག་དང་དེབ་གངས་ ༡༠༠༠ ཐམ་པ་པར་བསྐྲུན་བས། དགནོ་ས་ེདང་
རབ་བྱུང་བར་འཕྲད་པའྱི་བྱུར་ཉསེ་དང་། བོད་མཐ་ོསང་དུ་བྱུང་བའྱི་ཏགོ་དབྱིབས་རྱིམས་ནད་ཀྱི་སརོ་དཔྱད་པ་ཞསེ་
བོད་ཡྱིག་ཐོག་དཔྱད་རོམ་སེལ་བ། བོད་ཡྱིག་ཐོག་བོད་ནང་ཏོག་དབྱིབས་རྱིམས་ནད་ཀྱི་སོར་ཉམས་ཞྱིབ་བས་པ་
བཅས། 

༡༌༤ གལ་ཆའེྱི་ཡྱིག་ཆ་ཕབ་སྒྱུར། 
བོད་རྒྱ་ཨྱིན་གསུམ་གྱི་སད་ཡྱིག་ཐོག་ཕན་ཚུན་ཡྱིག་སྒྱུར་བདེ་བཞྱིན་ཡོད་ལ། ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ནས་
རྒྱལ་བའྱི་སྐུའྱི་འཁྲུངས་སར་ཉྱིན་གྱི་གསུང་བཤད་དང་།ཤམང་གཙོའྱི་དུས་དན་ཉྱིན་མོའ་ིགསུང་བཤད།ཤ༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ནོ་བྷེལ་ཞྱི་བད་ེགཟེངས་རགས་འབུལབཞེས་མཛད་པའྱི་དུས་དན་སྲུང་བརྱི་
སབས་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་གསུང་བཤད།ཤགསུམ་བཅུ་དུས་དན་ཉྱིན་གྱི་གསུང་བཤད་བཅས་རྒྱ་བསྒྱུར་ཞུས། ད་ེ
བཞྱིན་སབས་འཕྲལ་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་གྱི་དནོ་རནེ་གལ་ཆནེ་གས་བོད་བསྒྱུར་ཞུས། 

༡༌༥ པར་བསྐྲུན་ཟྱིན་པའྱི་དཔ་ེདབེ་ཁག་འགེམས་སལེ། 
རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པས་གསར་རམོ་དང་ཕབ་བསྒྱུར་བས་པའྱི་དཔ་ེདབེ།ཤདཔརེ་ན།ཤ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་གསུམ་བཅུ་
དུས་དན་སབས་ས་ོསོར་བསྩལ་བའྱི་གསུང་བཤད་ཕགོས་བསྱིགས། ༼རྒྱ་བསྒྱུར།༽ དབུ་མའྱི་ལམ་ང་ོསདོ།༼རྒྱ་
བསྒྱུར།༽ཤ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོའ་ིསོར་གནང་བའྱི་བཀའ་སོབ།༼སྟོད་ཆ། རྒྱ་བསྒྱུར།༽ཤཆབ་
སྱིད་བཙོན་ཟུར་གགས་ཅན་གཡུ་ལོ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ལོ་རྒྱུས། ༼རྒྱ་བསྒྱུར།༽བོད་ནྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་
མྱིན་ཞེས་པ།༼རྒྱ་བསྒྱུར།༽ཤརྒྱ་རྱིགས་རྣམས་ཀྱིས་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱུན་དུ་འདྱི་བཞྱིན་པའྱི་དྱི་བར་ལན་འདེབས་
ཕགོས་བསྱིགས།ཤདུས་རབས་ཉརེ་གཅྱིག་པའྱི་སྟདོ་དུ་རྒྱ་རྱིགས་ཤེས་ཡནོ་ཅན་གྱིས་བོད་དནོ་ལ་ལྟ་སྟངས།༼བོད་
བསྒྱུར༽ཤཞེས་ཁག་མྱི་འད་བ་ཤ༧ཤསོང་བཙན་དཔེ་མཛོད་ཁང་དང་།ཤརྣམ་གོལ་གྱིང་།ཤསྨན་རྱི་གྱིང་།ཤད་ེབཞྱིན་ས་
དག་ེབཀའ་རྱིང་བོན་དང་བཅས་པའྱི་དགོན་ས་ེཁག་ཤ༡༣ཤདང་།ཤལྡྱི་ལྱིར་བཅའ་སོད་བས་པའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་བཅས།ཤཁོན་བསམོས་དབེ་གངས་ཤ༥༠༠ཤལྷག་རྱིན་མདེ་འགམེས་སལེ་ཞུས། 

༡༌༦ དྲྭ་ཐགོ་ནས་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་དནོ་སརོ་གངེ་མོལ་དང་། ཚགོས་འདུ་བསོངས། 
ཀ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་སོར་ཐའེ་ཝན་གྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་། དྲུང་ཆེ་

བསོད་རོར་ལགས། དེ་བཞྱིན་ཨོ་གྱིང་དང་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ། འདྱི་ག་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་འགན་
འཛིན་བསྟན་འཛིན་བད་ེལྡན་ལགས་བཅས་ཀྱི་ད་ཐོག་ནས་རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་ལས་དོན་ཐད་བརོད་བ་མྱི་འད་
བ་འགའྱི་ཐད་གཏམ་བཤད་དང་དྱི་བ་དྱིས་ལན་བས། སབས་དརེ་མཉམ་ཞུགས་བདེ་མཁན་ཡུལ་གྲུ་འད་མྱིན་ནས་
མྱི་གངས་ ༡༥༦ བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ངོ་དེབ་སོགས་ཀྱི་ནང་འདོན་སེལ་ཞུས་རེས། གཟྱིགས་མཁན་མྱི་ཐེངས་ 
༡༥༠༠༠ ལྷག་དང་།ཤདཔྱད་བརདོ་ ༢༩༠ ལྷག་སལེ་ཡདོ། 

ཁ དགུ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པས་ག་ོསྱིག་མགོན་འབོད་ལྟར་གཞུང་འབལེ་ཐགོ་བཅར་ཏ་ེབོད་ཀྱི་ལས་དནོ་
བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བདུན་པའྱི་སོར་ད་ཐོགས་ནས་གཏམ་བཤད་དང་དྱི་བ་དྱིས་ལན་དྭང་ལེན་ཞུས་
ཡོད། 
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ག འཆར་ལོའ་ིརྒྱ་རྱིགས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བདུན་པ་དང་ཐུན་མོང་གྱི་གཞྱི་རེན་འཚོལ་བ་
ཐེངས་བཞྱི་པ་ཚོགས་རྒྱུའྱི་ཆེད་ཨ་རྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་དང་ཨ་ོསྱི་ཀ་ོལྱི་ཡ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་ལྷན་
དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་གསོ་མལོ་གང་མང་ཞུས།ཤ 

༡༌༧ གཞུང་འབལེ་ཚོགས་འདུ་དང༌། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་བོད་དནོ་ང་ོསདོ། 
ཀ ཕྱིལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༩ ཉྱིན་ཨ་རྱིར་གནས་གཞྱི་བས་པའྱི་རྨྱིན་ཅྱིན་གསར་འགྱུར་བརན་འཕྲྱིན་ཁང་ 

(Mingjing News) གྱིས་ག་ོསྱིག་ལྟར་ཚན་པའྱི་འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་བད་ེལྡན་དང་ཨ་རྱིའྱི་ནྱིའུ་ཡོག་སོབ་
ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་པོ་ཞཱ་རྨང་གཉྱིས་ཀྱིས་བོད་ནང་དང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་འགེལ་བརོད་དང་ཕན་ཚུན་
བསམ་ཚུལ་བར་ེརེས་བས། མཇུག་མཐར་ད་དུང་འཛམ་གྱིང་ཤར་ནུབ་ཡུལ་གྲུ་འད་མྱིན་དུ་གནས་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་
རྣམ་པའྱི་དྱི་བར་ལན་འདབེས་བཅས་ཞུས། 

ཁ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༢༣ ཉྱིན་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་མགོན་བར་ལྟར་“བོད་མདུན་ངོས་སུ་
འཇགོ་དགོས་པའྱི་གལ་གནད་ཀྱི་བག་ོགེང་ཚགོས་འདུར་མཉམ་ཞུགས་བས། 

 
༢ མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚགོས་དང༌།ཤཡ་ོརབོ་སྱི་མཐུན།ཤའག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཚན་པ། 
༢༌༡ གཞྱིས་ལུས་བོད་མྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་སོར་ང་ོསོད་ཡྱིག་ཆ་དང་། ཕག་དེབ། བརན་ཐུང་

བཟ་ོསྱིག་ཞུས། 
༢༌༢ ཨ་ོསྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་དང་།ཤབང་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་།ཤལྷ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ཆེད་དུ་

བོད་ 
 དནོ་སརོ་དང་།ཤབདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་བཅས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་བཟ་ོསྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 
༢༌༣ ཕྱི་རྒྱལ་བོད་དོན་ཉམས་ཞྱིབ་པ་དང་།ཤབོད་དོན་ཐོག་ད་ོཁུར་གནང་མཁན་ཁག་གཅྱིག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཆེད་ཚན་པ་

ནས་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསདོ་དང་དྱི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་ཞུས། 
༢༌༤ བོད་ནང་ཆེས་ཛ་དག་ཆེ་བའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནད་དོན་ལྔ་ཅན། (Five Pressing Human Rights 

Violations in Tibet: A year in Review - 2020) ཞསེ་དང་།  ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༢༠ ལོའ་ིནང་བོད་ནང་གྱི་འག་ོ
བ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནད་དནོ་བསར་ཞྱིབ། ཅེས་པའྱི་བརན་ཐུང་ཨྱིན་ཡྱིག་ཐགོ་འདནོ་སལེ་ཞུས། 

༢༌༥ ༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སར་དང་།ཤརྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་
སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅྱིག་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གསང་ཉར་བས་ནས་ལོ་ངོ་ཤ༢༥ཤརྱིང་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བའྱི་དུས་
ཚིགས་དང་བསྟུན།ཤ༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་མགོགས་མྱུར་གོད་བཀོལ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་ཟླ་
གཅྱིག་རྱིང་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་ཁག་དང་ཟུང་འབལེ་ཐོག་སལེ་
པ་དང་མཁས་པའྱི་བག་ོགེང་ག་ོསྱིག་ཞུས། 

༢༌༦ རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་བོད་དནོ་ཞུ་གཏུག་བདེ་ཕགོས་ཀྱི་སརོ་ (UN Advocacy for Tibet) ཞེས་པའྱི་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་
ཟབ་སོང་ཞྱིག་ར་ས་ཁུལ་གྱི་བོད་དོན་ཚོགས་པ་ཁག་དང་།ཤསྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་འཚུད་ཕྱི་དྱིལ་ལས་བེད་ཁག་གཅྱིག་
ལ་ག་ོསྱིག་ཞུས།  
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༢༌༧ རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བའྱི་སོར་གསར་འགྱུར་འདོན་སེལ་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་འབལེ་དྲྭ་རྒྱའྱི་ཐགོ་གནས་ཚུལ་འདནོ་སལེ་ཞུས།ཤ 

༢༌༨ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ བར་བོད་ནང་གྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་གྱི་གངས་ཐ་ོཁ་སོང་ཞུས། ད་ེམཚུངས་རྒྱ་གཞུང་ནས་བདོ་ཀྱི་
དགནོ་ས་ེགཏོར་བཤྱིག་བཏང་ཁངོས་ནས་དགནོ་ས་ེགངས་ ༡༨༤༤ གངས་ཐ་ོའཚལོ་ཞྱིབ་ཐུབ་པ་བྱུང་། 

༢༌༩ བོད་ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་བསར་ཞྱིབ་ཀྱིས་ཟླ་རེའྱི་གསར་འཕྲྱིན་གོག་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་འབེལ་
ཡོད་ཁག་ལ་འབུལ་མུས་ཡྱིན། 

 
༣ བོད་དནོ་རྒྱབ་སོར་ཚགོས་པའྱི་འབལེ་མཐུད་ཚན་པ། 
༣༌༡  བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པ་རྣམས་ལ་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་གནས་ཚུལ་འབུལ་མུས། 
༣༌༢ རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པའྱི་ཚགོས་ཐངེས་ཤ༨ཤཔའྱི་སན་ཐ་ོག་སྱིག་ཞུས། 
༣༌༣  བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་རྣམས་ནས་བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་དྱི་བ་ཇྱི་འབོར་ལ་ལན་འདེབས་ཞུ་དང་ཞུས་

མུས་ཡྱིན། 
༣༌༤ པོར་ཇུ་གྷལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་པར་རྱིས་ཅན་གྱི་ཁ་རས་ཀྱི་ལམ་ནས་བོད་དོན་

ལས་འགུལ་སེལ་ཡོད་པའྱི་ནང་། པོར་ཇུ་གྷལ་གྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཨན་ཌྱི་རེ་སྱི་ལྱི་ཝ་ཤ(André Silva) 
མཆོག་གྱིས་ཀང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་ཅན་གྱི་ཁ་རས་ད་ེགོན་གནང་ཡོད། ལས་འགུལ་ཆེད་འདྱི་ལས་ནས་རྒྱལ་དར་
གྱི་པར་རྱིས་རྣམས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

༣༌༥ (Australia Broadcasting Corporation) ཞེས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ནང་བོད་མྱི་འབུམ་ལྔ ལྷག་
ཙམ་ངལ་རོལ་བསྒྱུར་བཀོད་ཁང་དུ་བཅུག་ཡོད་པའྱི་སོར་ལ། དངོས་བྱུང་གོག་བརན་བཟ་ོསྐྲུན་སད་(Australia 

Tibet Council) ཞེས་པའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པར་འབེལ་བ་གནང་དོན་ལྟར། ཨ་ོསྱི་ཌ་ོལྱི་ཡ་བོད་དོན་
རྒྱབ་སརོ་ཚོགས་པ་ནས་འདྱི་གར་མཐུན་འགྱུར་ཡོང་སོར་ཞུས་དནོ་བཞྱིན་འདྱི་ནས་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁག་དང་།ཤ
བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་།ཤད་ེབཞྱིན་གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་སེ་ཁག་ལ་འབེལ་བ་ཞུས་ཏ་ེགནས་
ཚུལ་འབརོ་བ་ཁག་ཨ་ོསྱི་ཌ་ོལྱི་ཡ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པར་དུས་ཐགོ་ཕུལ་ཡོད། 

 
༤ དབུ་མའྱི་ལམ་ཚན་པ། 
༤༌༡ཤ ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༢༡ཤཟླ་ཤ༢ཤཚེས་ཤ༢༢ཤཉྱིན་ད་ལམ་བརྒྱུད་ར་ས་ཁུལ་གྱི་བོད་ཁྱིམ་སོབ་ག་ལྔའྱི་སོབ་མ་ལྔ་བཅུ་ལ་དབུ་

མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་གཏྱིང་ཟབ་ག་ོརགོས་ཡོང་སད་མཁས་པའྱི་གཏམ་བཤད་ག་ོསྱིག་ཞུས།  
༤༌༢ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༤ ནས་ ཚེས་ ༢༦ བར་ས་རཱ་མཐ་ོསོབ་དུ་ལས་བེད་འོས་སོང་གྱི་སོབ་མ་གངས་

༣༩ ལ་ཉྱིན་གསུམ་གྱི་རྱིང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སརོ་ག་ོརགོས་ཟབ་སངོ་ཕུལ་ཡོད།  
༤༌༣ ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༢༠ཤལོར་༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་གྱི་ལོར་སྲུང་བརྱི་དང་བསྟུན།ཤདབུ་མའྱི་ལམ་ཚན་པ་ནས་

༸གོང་ས་མཆགོ་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༧༤ཤནས་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༢༠ཤབར་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་བཀའ་སོབ་ལམ་
སྟནོ་ཕབེས་ཁག་ཕོགས་བསྱིག་ཞུས་ནས་དཔ་ེདབེ་པར་འགེམས་ཞུས་ཡོད།ཤ 
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༤༌༤ ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་བཀའ་སོབ་བསྩལ་བའྱི་བརན་ཐུང་ཁག་ཕོགས་སྱིག་ཞུས་
ཡོད།ཤ 

༤༌༥ དབུ་མའྱི་ལམ་ཚན་པའྱི་ད་ཚིགས་ཡོད་བཞྱིན་པ་བསར་བཅོས་དང་དུས་བསྟུན་ཁ་སོང་སད། ཕྱི་དྱིལ་ཀམ་པུ་ཊར་
ས་ེཚན་ནས་བྱུས་བཀདོ་དང་སགས་གསར་བཟ་ོབདེ་བཞྱིན་ཡདོ། 

༤༌༦ ༸གོང་ས་མཆོག་མཆོག་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་སོར་ཨྱིན་སད་ཐོག་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་སྩལ་ཁག་
ཕགོས་བསྱིགས་ཞུ་མུས་ཡྱིན།  

 
༥ ལས་འཆར་ཚན་པ། 
༥༌༡  ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞྱི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་གྱི་ལོར་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་

ཁོངས།ཤཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༢༠ཤཟླ་ཤ༡༢ཤཚེས་ཤ༤ཤནས་ཤ༡༡ཤབར་བརན་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་༸རྒྱལ་བའྱི་ཐུགས་བསེད་དམ་
བཅའ་བཞྱིའྱི་སོར་བསྟན་བདག་བ་ཆེན་རྣམ་པས་དབུས་ཉམས་ཞྱིབ་པ་སོགས་འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཤ༡༩ཤ
ནས་ཁོན་མྱི་གངས་ཤ༡༢༠ཤཙམ་ནས་སད་རྱིགས་ཤ༡༥ཤཐོག་གསུང་བཤད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ག་ོསྱིག་ཞུས་པར་མཐུན་
འགྱུར་ཞུས། 

༥༌༢ ཨྱིན་ཡུལ་བོད་ཁང་ཐབེས་ར་བརྒྱུད་རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་རྣམས་ཀྱི་ག་ཕོགས་གནང་འབརོ་བྱུང་བའྱི་རྱིས་ཁ་
དང་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་བཅས་རགོས་ཚགོས་ལ་དུས་ཐགོ་ཕུལ། 

༥༌༣  South Tyrol རོགས་ཚོགས་ལ་འབེལ་བ་ཞུས་ཏེ་ཕྱི་དྱིལ་ས་བརན་ཚན་པའྱི་ལས་འཆར་ཁོངས་རོགས་དངུལ་
ཡ་ོར་ོསོར་ཁྱི་ལྔ་བཀའ་འཁོལ་གནང་ཐབོ་ཀྱིས་ལས་འཆར་འཇུག་སངོ་ཞུས།  

༥༌༤ ཨ་རྱི་ཤDRL རོགས་ཚོགས་ལ་བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་ཚན་པའྱི་ལས་གཞྱི་རྒྱ་སེད་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ལས་འཆར་
སོར་ས་ཡ་བཅ་ོལྔ་མྱིན་ཙམ་གྱི་འཆར་གཞྱི་ཁག་བཟ་ོསྱིག་གྱིས་རགོས་ཚགོས་ལ་ཕུལ་བ་བཞྱིན་རགོས་དངུལ་ཐོབ་
པ་བྱུང་ཡདོ།  

༥༌༥ ལས་འཆར་ཚན་པ་ནས་ FNF རོགས་ཚོགས་ལ་རྱིས་ལོ་ཤ༢༠༢༡་་་༢༠༢༢ཤལོར་ཕྱི་དྱིལ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་
ལམ་ཚན་པའྱི་ལས་བེད་ཚོར་ཟབ་སོང་སོགས་ཀྱི་སད་རོགས་དངུལ་འཆར་འབུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་བཀའ་འཁོལ་
ཐབོ་པ་བྱུང་ཡོད། 

༥༌༦  དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྱིག་དང་ NED རོགས་ཚོགས་ནས་རོགས་དངུལ་གནང་བའྱི་ཟབ་སོང་ཤ
(Digital Diplomacy Course)  ཐགོ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

༥༌༧  SOIR-IM  རོགས་ཚོགས་ནས་རོགས་དངུལ་གནང་བ་བཞྱིན་ཕྱི་དྱིལ་ལས་བེད་ ༢༠ ལ་ (OP Jindal 

Global University) ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་འབལེ་ལམ་ཐགོ་ཟབ་སངོ་ག་ོསྱིག་ཞུས།  
 
༦ སྣ་ེཤན་ཚན་པ། 
༦༌༡ འདྱི་ལོར་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ འཛམ་གྱིང་ས་ཕོགས་གང་སར་ཁབ་གདལ་བྱུང་བའྱི་རེན་གྱིས་རྒྱལ་

ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་འགྲུལ་བཞུད་བཀག་སོམ་བྱུང་བར་བརནེ། ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ཕྱི་ཁག་ནས་སྐུ་མགོན་མང་པ་ོཕབེས་
ཐུབ་མདེ།  
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༦༌༢ རྱིས་ལོའ་ིནང་ཅེག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ (Czech Republic TV and Frmol Production.) ནས་སྐུ་མགོན་ངོ་
ལས་བཞྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣ ནས་ ༡༤ བར་བཞུགས་སར་ར་རམ་ས་ལར་གཟྱིགས་སོར་དང་། བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སོར་ལ་བརན་ཐུང་བཟ་ོསྱིག་ཆེད་ཕེབས་གནང་བ་དང་། སྐུ་མགོན་རྣམས་ལ་འབེལ་ཡོད་ཕྱི་
དྱིལ་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སོར་ངོ་སོད་དང་ཡྱིག་ཆ་ཁག་འགེམས་སེལ་བརྒྱུད་ང་ོསོད་
ཞུས། སྐུ་མགོན་རྣམ་པ་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་གཟྱིགས་སོར་དང་། བཞུགས་སར་གཡས གཡོན་དུ་གཟྱིགས་སོར་
ཕབེས་སབས་མཉམ་བཅར་དང་སྣ་ེལེན་ཞུ་ས་ོའཐུས་གཙང་ཞུས་ཡོད། 

༦༌༣ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣ ནས་ ༡༤ བར་ (Member of  RSS,Delhi) ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་སྐུ་
ཞབས་ (Dr.Ashish Bhave) ལགས་ར་སར་གཟྱིགས་སོར་ཕེབས་སབས་སྣ་ེལེན་ཞུ་ས་ོཆ་ཚང་འཐུས་གཙང་
ཞུས། 

གཉྱིས་པ་དྱིལ་བསགས་ས་ེཚན། 
༡ བོད་ཡྱིག་ཚན་པ། 
༡༌༡ བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་གསར་ཤོག  

བོད་ཡྱིག་ནང་འདནོ་སལེ་ཞུས་པའྱི་བདུན་རའེྱི་འཛནི་སངོ་ལས་རྱིམ་གསར་ཤོག་འདྱིའྱི་ནང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་སྱིད་བྱུས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་། རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའྱི་ཁབ་ཁོངས་ལས་
ཁུངས་ཁག་གྱི་ལས་དོན་གྱི་གསར་འགྱུར་ཁག་གྱི་སྱིང་བསྡུས་དོན་ཚང་ཚིག་ཉུང་རེ་འདོན་སེལ་དང་། ད་ེབཞྱིན་
བོད་དང་འབལེ་བའྱི་གསར་འགྱུར་ཁག་སབས་མཚམས་ས་སྒྱུར་དང་། ས་ཕབ། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་སུ་འབེལ་ཡདོ་
གསར་འགདོ་པ་དངསོ་སུ་བཅར་ནས་གནས་ཚུལ་དུས་ཐགོ་མཁ་ོསྒྲུབ་འདནོ་སལེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

༡༌༢ ཤེས་བ་དུས་དབེ། 
ཟླ་རེའྱི་གསར་འགྱུར་དུས་དེབ་འདྱིའྱི་ནང་གཙོ་བོ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་༸སྐུའྱི་
རླབས་ཆནེ་གྱི་མཛད་ཁུར་གཙ་ོབ་ོབཞྱི་དང་།  རྒྱལ་སྱིའྱི་དབུ་ཁྱིད་ཁག་དང་མཇལ་འཕྲད། དེ་བཞྱིན་ཆོས་
འབེལ་སོགས་ཀྱི་མཛད་འཆར་ཁག་སབས་མཚམས་ས་ཕབ་དང་ས་སྒྱུར། དེ་བཞྱིན་ས་གནས་སུ་འབེལ་ཡོད་
གསར་འགོད་པ་དངོས་སུ་བཅར་ནས་དུས་ཐགོ་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྒྲུབ་དང་འདོན་སེལ་ཞུ་ཐབས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་
མ་ཟད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་རྣམས་རྒྱས་བཤད་དང་། བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས། རྒྱལ་སྱི་དང་རྒྱ་
ནག་ནང་གྱི་འགྱུར་བ་གལ་ཆ་ེཁག་ཞྱིབ་རྒྱས་འགདོ་སལེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

༡༌༣ བོད་གནས་ད་རྒྱ། (bod.asia) 
བོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གྱི་བོད་ཡྱིག་དང་ཨྱིན་ཇྱི། རྒྱ་ཡྱིག་བཅས་ཀྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་དྲྭ་གནས་ད་ེདག་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དང་ལས་དོན། སྱིད་བྱུས་བཅས་ཁབ་བསགས་བེད་པའྱི་བརྒྱུད་ལམ་གཙ་ོབ་ོ
ད་ེཡྱིན་སྟབས། ཉྱིན་རེའྱི་གསར་འགྱུར་འདོན་སེལ་ཆེད། ས་སྒྱུར་དང་ས་ཕབ། ཡྱིག་སྒྱུར། བཅར་འདྱི། ད་ེབཞྱིན་
དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་ལ་འབེལ་ཡོད་གསར་འགོད་པ་ས་གནས་སུ་ཆེད་བཅར་གྱིས་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྒྲུབ་ཞུས་
དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

༡༌༤ གསར་ཤོག་དང་དུས་དབེ་འདནོ་སལེ་ཞུས་པ། 
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རྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་གསར་ཤོག་འདོན་ཐེངས་ ༥༢ དང་ཤེས་བ་འདོན་ཐངེས་བདུན་འདོན་སེལ་
ཞུས།  

༡༌༥ ད་རྒྱའྱི་ཐགོ་གནས་ཚུལ་སལེ་བ། 
བོད་ཚག་ཨ་ེཤྱི་ཡའྱི་ (bod.asia) ཐོག་གནས་ཚུལ་དང་གསལ་བསགས་བཅས་ཁོན་ ༡༣༩༠ འདནོ་སེལ་ཞུས། 
བོད་ཡྱིག་ད་རྒྱར་ལྟ་ཀློག་གནང་མཁན་ཟླ་རེར་ཆ་སོམས་མྱི་གངས་ ༡༣༨༡༧ དང་། ལ་ོརེར་ཆ་སོམས་མྱི་གངས་ 
༥༨༨༠༥༤ ཡྱིས་ལྟ་ཀློག་གནང་བཞྱིན་ཡོད། སབས་ར་ེཟླ་རེར་ལྟ་ཀློག་གནང་མཁན་ ༢༥༡༥༧ ཡང་ཡོང་བཞྱིན་
འདུག  

༡༌༦ ང་ོདབེ། 
 སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་༸སྐུའྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་ཁུར་གཙ་ོབོ་བཞྱི་དང་། རྒྱལ་
 སྱིའྱི་དབུ་ཁྱིད་ཁག་དང་མཇལ་འཕྲད། ད་ེབཞྱིན་བཀའ་ཆོས་གཙ་ོབོར་གྱུར་བའྱི་མཛད་འཆར་ཁག་དང་། བོད་མྱིའྱི་
 སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་དང་། ལས་ཁུངས་མ་ལག  སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་
 ཚུལ། ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐགོ་བདོ་དང་འབལེ་བའྱི་གསར་འགྱུར་ཁག་དང་པར་རྱིས་བཅས་ང་ོདབེ་ནང་འདནོ་སལེ་
 ཞུ་བཞྱིན་ ཡོད། ངོ་དེབ་ནང་གནས་ཚུལ་ལྟ་ཀློག་བེད་མཁན་གངས་ ༡༤༠༥༩ དང་། བདུན་རེར་ཆ་སོམས་མྱི་
 གངས་ ༡༢༩༦༩ ལ་སབོ་ཀྱི་འདུག   
༡༌༧  ཨྱིནྶ་ཊ་གྷ་རམ། (Instagram) 

སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་༸སྐུའྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་ཁུར་གཙ་ོབོ་བཞྱི་དང་། རྒྱལ་
སྱིའྱི་དབུ་ཁྱིད་ཁག་དང་མཇལ་འཕྲད། ད་ེབཞྱིན་བཀའ་ཆོས་གཙ་ོབོར་གྱུར་བའྱི་མཛད་ཆར་ཁག་དང་། བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་དང་། ལས་ཁུངས་མ་ལག ད་ེབཞྱིན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་
ཚུལ། ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་བོད་དང་འབེལ་བའྱི་གསར་འགྱུར་ཁག གཞུང་འབེལ་མཛད་ས་ོཁག་གྱི་པར་རྱིས། 
རསེ་གཟའ་ལྷག་པནམ་ཡྱིན་ལ་ལྷག་དཀར་དང་འབལེ་བའྱི་བརན་ཐུང་འཇགོ་བཞྱིན་ཡོད། ཨྱིནྶ་ཊ་གྷ་རམ་གཟྱིགས་
མཁན་གངས་ ༦༣༥༢ ཙམ་ཡོད། 
 

༢ ཨྱིན་ཡྱིག་ཚན་པ། 
༢༌༡ རྱིས་ལོའ་ིནང་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་གཙ་ོབོར་གྱུར་བའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དང་ལས་འགུལ། 

རྒྱལ་སྱིའྱི་གཞུང་དང་གོས་ཚོགས། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་དང་ཞུ་གཏུག་གྱི་
ལས་འགུལ་སེལ་བ་ཁག་དང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་
ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་དནོ་ཁག་དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་ཁག་གཞུང་འབལེ་གསར་འགྱུར་ཁོན་
བསོམས་གངས་ ༢༡༩༤ དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་གྱི་གསར་འགྱུར་ ༧༣༠ ལྷག་འདོན་སེལ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད།ཤ
ལ་ོའཁརོ་འདྱིའྱི་ནང་ཟླ་གཉྱིས་རརེ་ཨྱིན་ཡྱིག་དུས་དབེ་ (Tibetan Bulletin) ཐངེས་ ༦ འདནོ་སལེ་ཞུས་ཡདོ། 

༢༌༢ སྱི་ཚོགས་དྲྭ་རྒྱའྱི་ནང་བདུན་རེའྱི་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་ཁག་ལ་རེས་གཟའ་སེན་པའྱི་འབོད་ས་ (Saturday 

Shootout) འ དོ ན ་སེ ལ ་ཞུ ་མུ ས ་ཡྱི ན །  ཕོ ག ས ་མ ཚུ ངས ་(Trending This Week on Social 
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Media) ཞསེ་བདུན་ཕྲག་འདྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་སྟེང་གསར་འགྱུར་གལ་ཆ་ེཁག་ཕགོས་སྱིག་ཞུས་ཏ་ེབོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་འབལེ་ཨྱིན་ཡྱིག་ད་རྒྱའྱི་ནང་འདནོ་སལེ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན།  

༢༌༣  ང་ོདབེ་དང་ཊུ་ཝྱི་ཊར། (Twitter)  ཨྱིནྶ་ཊ་གྷ་རམ། (Instagram ) 
ལ་ོའདྱིར་ང་ོདབེ་ནང་གནས་ཚུལ་ལྟ་ཀླགོ་བདེ་མཁན་གངས་ ༡༩༤༡༢༦ ཐམ་པ་དང་། ཊུ་ཝྱི་ཊར་ནང་གནས་ཚུལ་
ལྟ་ཀླགོ་བདེ་མཁན་ ༡༧༣༥  ཐམ་པ། (Instagram) ལྟ་མཁན་གངས་ ༢༩༢༨༡ ལྷག་ཙམ་ཡོད།  

༣ རྒྱ་སད་བརྒྱུད་ལམ་ཚན་པ།  
༣༌༡  བོད་ཀྱི་ད་གནས།  
 (www.xizng-zhiyeorg 西藏之页）ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ པ་བར་བོད་ཀྱི་ད་

གནས་ཐོག་སྒྱུར་བཀདོ་བས་པའྱི་གསར་འགྱུར་ཁག ༨༨༦ དང་། མཁས་པ་ཁག་གྱིས་བདོ་དནོ་སརོ་སལེ་བའྱི་
ཆདེ་རམོ་ཁག་ ༧༢ དང་། པར་རྱིས་གསར་འགྱུར་གངས་ ༡༢ པར་གངས་༡༣༥༠ ། བརན་པར་གངས་ 
༥༧བཅས་གསར་འགྱུར་དང་པར་རྱིས། རམོ་ཡྱིག་སགོས་ཁནོ་ ༢༣༧༨ བཀདོ་ཡདོ། གོང་གསལ་དུས་ཡུན་རྱིང་
ད་གནས་འདྱིར་ལྟ་ཀློག་བདེ་མཁན་ (Page Views) གྱི་གངས་ ༨༦༢, ༥༣༠ ཙམ་བྱུང་ཡདོ། 

༣༌༢  གཞུང་འབལེ་སྱི་ཚགོས་ད་ལམ་ཐགོ་བདོ་དནོ་དྱིལ་བསགས་དང་ཁབ་སལེ། 
ཀ  ངོ་དེབ་ད་བ་རུ། (Facebook @xizangzhiye) ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་གསར་འགྱུར་གངས་ ༡༣༠༨ དང་། 

པར་རྱིས་གངས་ ༣༢༥༠ ། བརན་པར་གངས་ ༨༢། རམོ་ཡྱིག་གངས་ ༡༠༢ བཅས་ཁོན་བསོམས་གསར་འགྱུར་
དང་བརན་པར་སོགས་གངས་ ༤༧༤༢ བཀོད་ཡདོ། ཟླ་རརེ་གཟྱིགས་མཁན་གངས་ ༢༣, ༨༡༧ ཙམ་བྱུང་ཡདོ། 
ལ་ོའཁརོ་འདྱིའྱི་ནང་ཁོན་བསམོས་གཟྱིགས་མཁན་གངས་ ༢༨༥, ༨༡༣ ཙམ་བྱུང་ཡདོ།  

ཁ ཊུ་ཝྱི་ཊར་ད་བ་རུ། (Twitter @xizangzhiye) གསར་འགྱུར་གངས་ ༧༠༧ ། འད་པར་གངས་ ༡༦༢༥ 
བརན་པར་གངས་ ༨༥ ། རོམ་ཡྱིག་གངས་ ༡༢༢ བཅས་བསོམས་གསར་འགྱུར་དང་འད་པར་སོགས་གངས་ 
༢༥༣༩ བཀོད་ཡོད། ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་ཁོན་བསོམས་ཆ་སོམས་ཁབ་ཚད་ ༣༢༣, ༨༦༥ ཙམ་བྱུང་ཡོད། ད་
ལྟའྱི་ཆར་རསེ་འབང་པ་ (Followers) མྱི་གངས་ ༢༩, ༣༡༩ ཙམ་ཡོད། 

ག ད་ེབཞྱིན་ཨྱིན་ས་གྷ་རམ་ (Instagram) ནང་པར་རྱིས་གངས་ ༧༢༠ བཀོད་ཡོད་པ་དང་བརན་པར་གངས་ ༢༢ 
བཀོད་ཡོད། གསར་འགྱུར་རེར་ཆ་སོམས་གཟྱིགས་མཁན་ ༣༢༩ ཙམ་བྱུང་ཡོད། རྒྱ་སད་བརྒྱུད་ལམ་ཚན་པའྱི་
ཡུ་ཌུབ་ (YouTube) ནང་བརན་པར་གངས་ ༥༧ བཀདོ་ཡདོ་པ་དང་།  བདུན་རེར་ཆ་སོམས་གཟྱིགས་
མཁན་ ༡༧༨༩ ཙམ་བྱུང་ཡདོ། 

༣༌༣ ༼གཟའ་འཁརོ་འདྱིའྱི་བོད།༽ཅེས་པའྱི་རྒྱ་སད་བརན་འཕྲྱིན་རྒྱང་སྱིང། (Tibet This Week 本周西藏)  
ཀ ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་རྒྱ་སད་ཐོག་བརན་འཕྲྱིན་རྒྱང་སྱིང་ཐེངས་ ༥༢ ཞུས་ཟྱིན་པ་དང༌། ལ་ེཚན་འདྱིར་སྱི་ཚོགས་ད་ལམ་

ཐགོ་ཁབ་སལེ་ཞུས་ཡདོ། ལ་ོའཁརོ་འདྱིའྱི་ནང་ཁོན་བསམོས་ ༢༣༨, ༡༩༢ ཙམ་བྱུང་ཡདོ། 
ཁ ལས་ཚན་ད་ེབརྒྱུད་ནས་རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་དང་ཐའ་ེཝན་དནོ་གཅོད་སོགས་ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ 

༡༡ ཉྱིན་གོས་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་བདུན་དང་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཚོགས་ཆནེ་གཉྱིས་ཀྱི་སརོ་དམྱིགས་བསལ་བཅར་འདྱི་
ཞུས་པ་དང༌། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་ཀྱི་ལས་དནོ་སརོ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༧ པ་
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སོར་བཅར་འདྱི་ཞུས་ཡོད། གོང་ཞུས་བཅར་འདྱི་བརན་པར་སོགས་བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་དང་སྱི་ཚོགས་ད་ལམ་
བརྒྱུད་རྒྱང་སྱིང་ཞུས་ཡོད། 

༣༌༤ བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་དཔ་ེདབེ་རམོ་སྒྱུར་པར་སྐྲུན། 
 ༼བོད་གནས་གསར་འཕྲྱིན།།༽ (Tibetan Bulletin 西藏通讯） 
ཀ རྒྱ་སད་བརྒྱུད་ལམ་ཚན་པ་ནས་རོམ་སྒྱུར་པར་སྐྲུན་བས་པའྱི་ཟླ་གཉྱིས་རེའྱི་གཞུང་འབེལ་རྒྱ་ཡྱིག་དུས་དབེ་བོད་

གནས་གསར་འཕྲྱིན་ཞསེ་པ་འདྱིར། གོང་གསལ་དུས་ཡུན་ནང་དུས་དབེ་ཐེངས་ ༦ དང་། ཐེངས་རེར་དབེ་གངས་ 
༥༠༠ འདོན་སེལ་བས། དུས་དེབ་ད་ེདག་ཨ་རྱི། ཐ་ེཝན། རྒྱ་ནག་སམ་ས་དང་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་གནས་
ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་སོགས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ ༡༢ ཙམ་ལ་འགེམས་སལེ་བདེ་ཡདོ། གོང་འཁདོ་དུས་ཡུན་ནང་དུས་
དབེ་གངས་ ༣༠༠༠ ཙམ་འགམེས་སལེ་ཞུས་ཡདོ། 

༣༌༥  ཡྱིག་སྒྱུར། 
ཀ  ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་ཉྱིན་རེའྱི་བོད་ཕྱི་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་ཚུལ། ༧གོང་ས་མཆོག་བཞུགས་སར་དྷ་རམ་ས་ལ་

ནས་སྩལ་བའྱི་བཀའ་ཆོས་དང་བཀའ་སོབ་སོགས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པའྱི་སབས་ཐོག་
གནང་བའྱི་གསུང་བཤད་ཁག་རྒྱ་སྒྱུར་ཞུས་ཏ་ེད་ལམ་ཐགོ་འདནོ་སལེ་ཞུས་ཡདོ། ད་ེབཞྱིན་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་
དང་གཞུང་འབེལ་མཛད་ས་ོགཞན་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད། སབས་ཐོག་གལ་ཆེའྱི་གཞུང་འབེལ་ཡྱིག་ཆ་ཁག་རྒྱ་
སད་བརྒྱུད་ལམ་ཚན་པ་དང་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་གཉྱིས་མཉམ་འབལེ་ཐོག་རྒྱ་ཡྱིག་ཏུ་ཕབ་སྒྱུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 

ཁ  ༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པའྱི་སབས་ཐོག་གནང་བའྱི་གསུང་བཤད། བོད་
ཕྱི་ནང་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་བོད་དོན་སོར་གྱི་བརན་ཐུང་མྱི་འད་བ་གངས་ ༡༥ ཙམ་ཨྱིན་ཡྱིག་ནས་རྒྱ་སྒྱུར་དང་
ཕོགས་བསྱིགས་བས་ཏ་ེགཞུང་འབེལ་ད་བ་དང་། བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན། སྱི་ཚོགས་ད་ལམ་ཐོག་འདོན་སེལ་ཞུས་
ཡོད། 

 
༤ བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་ཚན་པ། 
༤༌༡ བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་ཚན་པ་ནྱི་གཞྱིས་བེས་བོད་མྱི་གཙ་ོབོར་གྱུར་པའྱི་ཕྱི་ནང་མང་ཚོགས་ལ་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་

ྋསབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་སྱི་དང༌། བོད་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ལས་དོན་ཁག ད་ེབཞྱིན་བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་གཟུགས་མཐོང་བརན་འཕྲྱིན་གྱི་ལམ་ནས་
དུས་ཐགོ་ཁབ་བསགས་བདེ་མཁན་གྱི་གཞུང་འབལེ་བརྒྱུད་ལམ་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་ནས་སྱི་ནརོ་ྋགོང་ས་
ྋསབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་ཁག་དང༌། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བེད་ས་ོཁག བོད་དོན་སོར་
གྱི་བརན་འཕྲྱིན་སྣ་ཚོགས། ཉྱིན་རེའྱི་བོད་དནོ་གསར་འགྱུར་དང༌། ས་བརན་གེང་སྟེགས། བོད་རྒྱ་ཨྱིན་གསུམ་གཙ་ོ
བ་ོབས་པའྱི་སད་རྱིགས་ཁག་བཅུ་གཉྱིས་ནང་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་གྱི་བོད་དནོ་གནས་ཚུལ་ ཕོགས་བསྱིགས། བོད་
ཀྱི་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛནི་བ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་སགོས་བཟ་ོབསྐྲུན་གྱིས་འགམེས་སལེ་བདེ་བཞྱིན་
ཡོད། བརྒྱུད་ལམ་གཙ་ོབ་ོསྱི་ཚོགས་ད་ལམ་ང་ོདེབ་དང་། ཡུ་ཌུབ། བཞུགས་སར་ཁུལ་གྱི་ (Cable Network) 
བཅས་ཡྱིན། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠།༠༤།༠༡ ནས་ ༢༠༢༡།༠༣།༣༡ བར་བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་ནས་ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་
རྱིམས་རེན་པས་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ཁྱིམ་སོད་བཀའ་རྒྱ་བསམས་པའྱི་སབས་སུའང་ལས་དོན་ཁག་སྔར་རྒྱུན་ལྟར་
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རྒྱང་སྱིང་ཞུས་ཡོད། ལྷག་པར་ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་ཤོས་ཡོན་ཆེད་ད་ཐོག་སོབ་ཁྱིད་ཐེངས་ ༢༩༨ དང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་
རྱིམས་དང་འབེལ་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་ལས་རྱིམ་གངས་ ༡༠༦ སོགས་ལས་རྱིམ་ཁོན་ ༡༩༧༣ རྒྱང་སྱིང་ཞུས་
ཡོད།  

༤༌༢ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ ལོའ་ིནང་དམྱིགས་བསལ་ལས་དནོ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ། 
ཀ (FNF) རོགས་ཚོགས་བརྒྱུད་ཚན་པའྱི་ལས་བེད་ཚོར་བརན་འཕྲྱིན་ཐད་གཏོང་དང་། རྒྱང་སྱིང་ཞུ་རྒྱུའྱི་སོང་

བརར་གནང་།  
ཁ (Italy) རགོས་ཚོགས་བརྒྱུད་གསར་འགྱུར་སན་སོན་གནང་སའྱི་རྒྱབ་གཞྱི་གསར་བཟ་ོདང་། བོད་ལུགས་བཅར་

འདའྱི་ལས་རྱིམ་ཆདེ་ཞབས་སྟགེས་དང་རྒྱབ་གཞྱི་གསར་ཉ།ོ 
ག ད་ེསྔའྱི་བོད་རྒྱ་ཨྱིན་རྒྱ་གསུམ་གྱི་བདུན་རའེྱི་བོད་དོན་གསར་འགྱུར་ཕགོས་བསྡུས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་བལ་པོ། ཉྱི་ འངོ་། 

ཇར་མན། ཕ་རན་སྱི། ཨྱི་ཌ་ལྱི། ཨུ་རུ་སུ། ཀ་ོརྱི་ཡ། ས་ེཔྱི་ནྱི་ཤྱི་བཅས་ཀྱི་ཐགོ་གསར་བཟ་ོཐུབ་པ་བྱུང་། 
ང ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ རེན་པས་ཁྱིམ་སོད་བཀའ་རྒྱ་བསམས་པའྱི་སབས་སུ་སྱི་ནོར་༧གོང་ས་

༧སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཐུགས་བསེད་དམ་བཅའ་བཞྱིའྱི་ཐོག་གཏམ་བཤད་ལས་རྱིམ་དང་། ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་འགྱུར་དང་འབེལ་འཛིན་རྱིམ་ ༥ ནས་ ༨ བར་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་ད་ཐོག་ནས་སོབ་ཁྱིད། 
ནད་ཡམས་སརོ་གྱི་ཤེས་བ། ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ད་ཐགོ་ལས་རྱིམ་བཅས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡདོ། 

 
༥ འགེམས་སྟོན་ཚན་པ། 
༥༌༡ ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ རནེ་པས་མེགྷན་དུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱི་དྱིལ་བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་འདྱི་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༣ 

ཚསེ་ ༡༨ ནས་བཟུང་ད་བར་ས་ོརྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་ནའང་།  ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༣༠ ཉྱིན་བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་དབུ་བརསེ་ནས་ལ་ོང་ོ ༢༠ ཧྱིལ་པ་ོའཁོར་བའྱི་དུས་ཚིགས་ཕྱི་དྱིལ་ལྷག་པ་ཚ་ེ
རྱིང་དན་རནེ་ཚགོས་ཁང་ ནང་མཛད་ས་ོསྟབས་བད་ེཞྱིག་ག་ོསྱིག་ཞུས། 

༥༌༢ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༨ ནས་ ༢༣ བར་རྒྱལ་སྱིའྱི་འགེམས་སྟོན་ཉྱིན་མ་ོཐེངས་ ༤༣ པ་ད་ེད་རྒྱ་བརྒྱུད་
སྲུང་བརྱི་ཞུས།  

༥༌༣ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་ནས་བཟུང་གོག་བརན་བཟ་ོསྐྲུན་པ་བསྟན་འཛིན་བསྟན་སོང་ལགས་ཟླ་བ་གསུམ་རྱིང་
བས་ོགཞག་ཞུས་ཏེ་འགེམས་སྟོན་གསར་པའྱི་ཆེད་བརན་ཐུང་ཁག་བཟ་ོབསྐྲུན་ཞུས་པའྱི་ཐོག འགེམས་སྟོན་ཚན་
པའྱི་ལས་བདེ་རྣམས་ལ་བདུན་ཕྲག་གསུམ་རྱིང་གོག་བརན་བཟ་ོསྐྲུན་ཐགོ་ཟབ་སངོ་ཕུལ། 

༥༌༤ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ནང་བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་གསར་པའྱི་བཟ་ོསྐྲུན་ལས་དོན་ (Production and Printing) ཐོག་
སོབ་སྟནོ་གནང་མཁན་ཚགོས་པ་ (Design Habit) ག་གཡར་ཞུས། 

༥༌༥ རྱིས་ལོའ་ིནང་འགེམས་སྟོན་གསར་པའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་སམ་གོག་ (DG SET & 125 KVA SDG SET) 
ཞྱིག་དང་།  པར་ཆས་དང་ས་སྡུད་འཕྲུལ་ཆས།  དཔེ་སོམ་གཉྱིས།  ཇ་ོབོ་ར་ེདཔལ་ལྡན་ཨ་ཏྱི་ཤའྱི་སྐུ་ཐང་གཅྱིག  
བརན་པར་གངས་གསུམ།  དཔེ་དེབ་གངས་ ༡༢   ད་ེབཞྱིན་ཅ་དངོས་ཉར་ཚགས་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆེད་ (Acid-free 

Conservation supplies) བཅས་གསར་ཉ་ོཞུས། 
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༥༌༦ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་པང་ཀ་ཅྱི་ཤར་མ་ལགས་ (Pankaj Sharma) དང་སྱི་མྱི་ཏ་སྱིངྒ་ལགས་ (Smita 

Singh) གཉྱིས་ཟླ་གངས་ལྔའྱི་རྱིང་ཅ་དངོས་ཉར་ཚགས་ཀྱི་སོབ་སྟོན་པའྱི་ང་ོབོར་བས་ོགཞག་གནང་ཡོད་པ་དང་།  
སོབ་སྟནོ་པ་རྣམ་གཉྱིས་རྱིས་ལོའ་ིནང་དྷ་སར་ཐངེས་བཞྱི་ཕགོས་ཕབེས་གནང་ཡདོ། 

༥༌༧ འགེམས་སྟནོ་ཚན་པའྱི་འགན་འཛིན་ལྡྱི་ལྱིར་འགེམས་སྟོན་གསར་པའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་སོབ་སྟོན་པ་ལྷན་འགེམས་སྟོན་
གྱི་བཟོ་བསྐྲུན་ (Production) དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་བཀའ་སྡུར་ཆེད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་བ་གཉྱིས་པ་དང་།  
གསུམ་པའྱི་ནང་ཐངེས་གཉྱིས་ཕོགས་བསདོ་ཞུས། 

 
༦ རམོ་སྒྱུར་དང་ཡྱིག་སྒྱུར་ཚན་པ། 
༦༌༡  ཡྱིག་སྒྱུར།ཤ 
ཀ ཨ་རྱི་ཀ་ོལམ་བྷྱི་ཡ་གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་གྱི་ (Sharon Liu of Columbia University)ཤདཔལ་ལྡན་སྱིད་

སོང་མཆོག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་ཤ(Declaration of Interdependence)ཤཞེས་པའྱི་ཆེད་རོམ་ཨྱིན་
ཡྱིག་ནས་བདོ་སྒྱུར་ཞུས། 

༦༌༢ འདྱི་ལས་ནས་འདོན་སེལ་ཞུས་པའྱི་གཤམ་གསལ་དཔ་ེདབེ་དང་ཡྱིག་ཆ་རྱིང་རྱིགས་ཁག་བསར་དུ་པར་བསྐྲུན་ཞུ་
རྒྱུར། ད་ེདག་གྱི་པར་ར་མཉནེ་བཤུས་ (Soft Copy) བརྒྱུད་ཉམས་གས་ོཞུ་མུས་ཡྱིན།   

 ཀ རྒྱ་མྱིའྱི་སྱིད་དབང་འགོ་གྱི་མོང་ཚརོ་ལ་ོརྒྱུས། 
 ཁ A brief history of Tibet 
 ག The Legal Status of Tibet 

 ང THE QUEST FOR UNIVERSAL RESPONSIBILITY 
 ཅ His Holiness the XIV Dalai Lama on Environment Collected Statement 
 ཆ A SURVEY OF TIBETAN HISTORY-TENZIN P. ATISHA 
 
༦༌༣ པར་སྐྲུན། 
ཀ ཤཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༢༠ཤཟླ་ཤ༧ཤཚེས་ཤ༦ཤཉྱིན་༸གོང་ས་མཆོག་ཕྱི་ལུགས་དགུང་གངས་ཤ༨༥ཤབཞེས་པའྱི་༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་

སར་ཉྱིན་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་ཀྱི་བཀའ་སོབ་ལས་བསྟུས་ཏེ་ལུང་འདེན་ཚིག་བརོད་ཤ༡༡༣ཤཅན་གྱི་དེབ་ཆུང་ཞྱིག་
བཏོན། 

ཁ ཕྱི་ལ་ོཤ༡༩༩༩ཤལོར་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ནས་བཏནོ་པའྱི་དྷ་སའྱི་ཡུལ་སརོ་ས་ོའཆམ་ལག་དབེ་བསར་བཅོས་
དཔར་སྐྲུན་ཞུ་འཆར། 

༦༌༤ ལས་འཆར་ཇྱི་སལེ། 
ཀ ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཆོལ་གསུམ་གོང་བུ་ཆྱིག་སྱིལ་དགོས་གལ་ཐོག་སྩལ་བའྱི་སྔ་ཕྱི་བཀའ་སོབ་བོད་ཡྱིག་ཐོག་

འདནོ་སལེ་ཞུས། 
ཁ མཉནེ་ཆས་ནང་ཕབ་པའྱི་ཕྱི་དྱིལ་ནས་བཏནོ་པའྱི་དེབ་རྣམས་དབེ་གཟུགས་ནང་བསར་གས་ོཇྱི་དག་ེགོང་རྱིམ་ནས་

ལམ་སྟོན་ཕབེས་པ་ལྟར་ལག་བསྟར་ཞུ་མུས། 
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ག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ཨྱིན་གཉྱིས་ནང་འདོན་སེལ་ཞུས་པའྱི་དེབ་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་ (Catalogue) ཁ་གསལ་
བཟ་ོམུས། 

 
༧ གསར་འགདོ་འབལེ་མཐུད་ཚན་པ། 
༧༌༡ སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་གསུང་ཆོས་དང་། བཀའ་སོབ་སྩལ་རྒྱུའྱི་

གསལ་བསགས་ཁག་གསར་འགོད་འབལེ་མཐུད་པས་རྒྱ་གར་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ལ་གནས་
ཚུལ་མཁ་ོསདོ་ཀྱིས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

༧༌༢ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་
འབལེ་དུས་ཆནེ་དང་། དུས་དན། གལ་ཆ་ེཚགོས་འདུ་ཁག་དྷ་ས་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གྱི་
གསར་འགོད་པ་རྣམས་ལ་མགོན་བར་གཏོང་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་པ་བཞྱིན་བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་
གནས་ཚུལ་ཡང་ཚགས་ཤོག་ཁག་ནང་སལེ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ།  

༧༌༣ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ནས་སབས་ ༡༦ པའྱི་སྱིད་སོང་དང་སབས་ ༡༧ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་སྔོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མ་ོདང་འབེལ་བའྱི་གལ་ཆེའྱི་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་དང་། 
གསལ་བསགས་སལེ་སབས་ག་ོསྱིག་དང་མཐུན་འགྱུར་རམ་འདགེས་ཞུས་ཡོད། 

༧༌༤ གསར་འགོད་འབེལ་མཐུད་ཚན་པས་རྒྱ་གར་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་ཁག་གྱིས་གསར་འགོད་པ་
རྣམས་ལ་བདུན་ཕྲག་རརེ་བོད་དནོ་དང་འབེལ་བའྱི་གལ་ཆ་ེགནས་ཚུལ་ཁག་ཕོགས་བསྱིགས་ཀྱིས་ད་ལམ་བརྒྱུད་
ཁབ་སལེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 

༧༌༥ ལ་ོའཁོར་འདྱིའྱི་ནང་གསར་འགོད་འབེལ་འཐུད་ཚན་པས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གོ་སྱིག་ཞུས་པའྱི་ཚོགས་
འདུ་གལ་ཆ་ེཁག་དང་འབལེ་བའྱི་སརོ་གསར་འགོད་ལྷན་ཚགོས་ཐངེས་ ༦༠ ལྷག་ག་ོསྱིག་ཞུས། 

༧༌༦ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་ཕྱི་དྱིལ་གསར་འགོད་འབེལ་མཐུད་ཚན་པས་ལོ་ལྟར་བཞྱིན་དྷ་ས་ཁུལ་གྱི་
གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་ཁག་གྱི་སྱི་ཁབ་རོམ་སྱིག་པ་དང་གསར་འགོད་པ་བཅས་ཁོན་མྱི་གངས་ ༦༠ ཙམ་ལ་ར་
ཤོད་ར་ོཡཱལ་ (Hotel Royal Castle) གསལོ་མགོན་ཁང་དུ་གསལོ་སྟནོ་རྒྱས་པ་ཞྱིག་ག་ོསྱིག་ཞུས།  

༧༌༧ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་རྒྱ་གར་དང་རྒྱལ་སྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་
ལམ་ཁང་གྱི་རོམ་སྱིག་པ་དང་གསར་འགོད་པ་གངས་ ༣༠ ཙམ་ལ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྱིང་མཆོག་དང་བོད་མྱི་མང་
སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པོ།ཤདབུས་འསོ་བསྡུ་འགན་འཛིན།ཤཕྱི་དྱིལ་དྲུང་ཆ་ེབཅས་དང་ལྷན་དུ་བཅར་འདྱི་སད་
མཐུན་འགྱུར་དང་ག་ོསྱིག་ཞུས། 

 
གསུམ་པ། ཐུན་མངོ་འཛནི་སོང་ས་ེཚན། 
༡ གསར་ཤོག་དང་དུས་དབེ་འགམེས་སལེ་ཚན་པ། 
༡༌༡ ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་འདནོ་སལེ་གནང་བའྱི་གསར་ཤོག་དང་དུས་དབེ། འོད་སརེ་དང་གཞན་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་

པའྱི་དཔེ་དེབ་ཁག་རྱིན་མེད་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང། དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང། སོབ་གྲྭ དཔེ་མཛོད་ཁང། དམག་སར། 
ད་ེབཞྱིན་མངགས་ཉོ་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་དུས་ཐོག་འབུལ་ལམ་ཞུ་མུས་དང་། རྱིས་ལོའ་ིནང་དུས་དེབ་དང་
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གསར་ཤོག་མངགས་ཉ་ོགནང་མཁན་འཕར་མ་ཇྱི་བྱུང་རྣམས་ཀྱི་མཚན་གཞུང་འཕར་སྣོན་དང། ཞལ་བང་བསྒྱུར་
བཅསོ་དང་མེད་པ་གཏོང་དགསོ་ཚ་ེར་ེའདུན་ལྟར་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 

༡༌༢ བདུན་རེའྱི་བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་གསར་ཤོག་དང། ཟླ་རེའྱི་ཤེས་བ་དུས་དེབ། ཟླ་གཉྱིས་མཚམས་ཨྱིན་ཡྱིག་དུས་
དབེ་དང་རྒྱ་ཡྱིག་དུས་དབེ་ཁག་དུས་ཐགོ་ཕྱིར་གཏངོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 

༢ སྣར་ཐང་པར་ཁང་། 
༢༌༡ རྱིས་ལོའ་ིནང་ཕྱི་དྱིལ་སྣར་ཐང་པར་ཁང་ནས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་དེབ་རྱིགས་སབ་མཐུག་ཤོག་བུ་ ༡༤ ནས་ 

༤༤༣ ཡོད་པའྱི་དེབ་ཁག་ ༡༨ གངས་ ༧༣༤༤ ད་ེབཞྱིན་དུས་དེབ་ཁག་ ༣ དང་ཚགས་པར་ ༡ སབ་མཐུག་
ཤོག་བུ་ ༤ ནས་ ༣༢ བར་ཡོད་གངས་ ༡༠༣༡༥༠ ཕགོས་མཚུངས་ལས་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིསོང་འཛནི་དང་། བྱུང་
འཛིན། ལས་ཤོག་སོགས་འད་མྱིན་ ༣༧ མ་ཕྱི་གཉྱིས་ལྡན་ཨང་གངས་འཁོད་མྱིན་ཅྱི་རྱིགས་བརྒྱ་ཆག་གངས། 
༣༠༧༢ དང་། ༢༠༢༡ ལོའ་ིསྱིད་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་སྔོན་འགོ་དང་། དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་འོས་ཤོག་ཤོག་རང་ཚོན་
གཉྱིས་མ་ཨང་གངས་འཁོད་པ་གངས་ ༤༥༦༦༠༠ པར་སྐྲུན་ཞུས། ད་ེབཞྱིན་དབུས་སའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་
དེབ་དང་། འཕྲད་དར། སར་ཡྱིག་སོགས་ཇྱི་དགོས་དུས་བསྟུན་སྱིག་བཟོ་ཞུ་ཡོད། འདྱི་ནས་པར་སྐྲུན་ཞུས་པ་
རྣམས་ལས་ཁུངས་ནང་ཁུལ་གྱི་པར་སྐྲུན་ལ་སངོ་རྱིན་མདེ་པར་པར་སྐྲུན་ཞུས། 

༣ ཀམ་པུ་ཊར་ས་ེཚན། 
༣༌༡ གཞུང་འབེལ་དྲྭ་ཚིགས་གསུམ་གྱིས་གཙོས་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་དྲྭ་ཚིགས་གངས་ ༤ གསར་བཟ་ོའམ་

བསར་བཅོས་ཞུས་པ་དང་། དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་དྲྭ་ཚིགས་ ༢༥ 
ཙམ་སྲུང་སོབ་གང་ལེགས་ཡོད་སའྱི་དྲྭ་ཚགིས་འཇགོ་ས་ནང་ས་ོབཞུད་ཞུས། 

༣༌༢ དབུས་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་རེ་འདུན་བཞྱིན་གངས་མཛོད་གངས་ ༦ གསར་བཟོ་ཞུས་པ་དང་གཞན་ལས་
ཁུངས་ཁག་གྱི་གངས་མཛདོ་ཡདོ་པ་རྣམས་དུས་ནས་དུས་སུ་ལས་ཁུངས་ས་ོས་ོནས་ཞུ་དནོ་ལྟར་བཟ་ོབཅསོ་ཞུས་
དང་ཞུ་མུས། 

༣༌༣ དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་གྱི་དང་བང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་གངས་མཛདོ་གསར་བཟ་ོདང་དཔྱ་དངུལ་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་
འབུལ་རྒྱུའྱི་དྲྭ་ཚིགས་དང་ལག་ཐོག་ཁ་པར་མཉེན་ཆས་རྣམས་གསར་བཟོ་སབས་ཕྱི་མྱི་ཁད་ལས་རྣམས་དང་
དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབལེ་ཡདོ་ལས་བདེ་ལྷན་གོས་བསྡུར་དང་སྲུང་སབོ་ཐགོ་ལམ་སྟནོ་སོགས་ཞུ་མུས།  

༣༌༤ དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་དབུས་པའྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་དང་དབུས་སའྱི་ལས་བེད་རྣམས་ཚོགས་འདུ་དང་། 
ཟབ་སོང་། གསར་འགོད་གསལ་བསགས། མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་སོགས་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་སོང་བརར་དང་མཐུན་
འགྱུར་ཞུས། 

༣༌༥ ཀམ་པུ་ཊར་དང་གོག་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་དྲྭ་འབུ་ཐནོ་པ་གངས་ ༢༦ ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་གཙང་བཟ་ོཞུས། 
༣༌༦ དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཀམ་པུ་ཊར་དང་དྲྭ་གནས་། པར་སྐྲུན་འཕྲུལ་འཁརོ་ཁོན་བསམོས་ ༤༦༠ ཙམ་ལ་བཟ་ོ

བཅསོ་ཞུས། 
༣༌༧ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གོག་འཕྲྱིན་ཁ་བང་ཐོག་གོག་འཕྲྱིན་ནང་དྲྭ་འབུ་ཡོད་པའྱི་མཉམ་སར་ཡྱིག་ཆ་ཡང་ན་དྲྭ་

ཚིགས་ཁ་བང་སོགས་བཏང་དང་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད་པ་འདྱི་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་གོག་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་ཉེན་བར་
ཐངེས་ ༡༤ བཏང་ཡདོ། 
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༣༌༨ འདྱི་ནས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ལས་བེད་རྣམས་ལ་གོག་འཕྲྱིན་སྲུང་སོབ་ཡོད་མེད་ཞྱིབ་འཇུག་དང་མཚུངས་ལས་
བདེ་ས་ོསོར་གགོ་འཕྲྱིན་སྲུང་སབོ་ཐབས་བྱུས་ཇྱི་ཡོད་སངོ་བརར་ཕུལ། 

༣༌༩ འདྱི་གའྱི་ས་ེཚན་གྱི་ལས་བེད་རྣམས་ལ་ (Laravel) དང་ (Microsoft Azure Cloud) ཐོག་ཕྱི་མྱི་ཁད་ལས་
ནས་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་སོང་བརར་གནང་།  

 
༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁངོས་བདོ་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་ལ་ོའཁརོ་ 
ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས། 

ཀ ལས་དནོ་ཇྱི་བས་དང་། གྲུབ་འབས་ཇྱི་སོན། 
རྱིས་ལོའ་ིནང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ལྟེ་གནས་ཁང་། ད་ེབཞྱིན་འདྱི་ག་ཉམས་
ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཞུས་ཁོངས་འདྱི་གའྱི་ལས་བེད་ནས་མཉམ་ཞུགས་བས་པ་དང་། ཚོགས་འདུ་གོ་
སྱིག་ཞུས་པ། ཕྱི་ནང་ཚགོས་འདུ་ཁག་གྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་བས་པ། གཏམ་བཤད་གནང་བ། དུས་དབེ་པར་སྐྲུན་
དང་དཔྱད་རོམ་སེལ་བ། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གྱི་གེང་མོལ་ལས་རྱིམ་ཐོག་བཞུགས་པ་བཅས་གཤམ་
གསལ་རེའུ་མྱིག་ནང་གསལ་ལྟར། 

ཨང་། ལས་དནོ། རྣམ་གངས། བརོད་གཞྱི། དུས་ཡུན། 
༡ ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་

ཞུ ས ་པ ་ད ང ་
མ ཉམ ་ཞུགས ་
གནང་བ་ཁག 

༡༢ བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་གལ་གནད་དང་། ད་རྒྱའྱི་བདེ་འཇགས། 
གནས་ཚུལ་དཔྱད་ཞྱིབ་དང་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏངོ་ཕགོས། 
སྱི་མཐུན་སྱིད་གཞུང་ལམ་ལུགས་དང་རང་སྱིད་རང་སོང་གྱི་
གཞུང་ལུགས་སོགས་ཀྱི་སརོ་ཟབ་སོང་དུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་། 

༢༠༢༠  ཟླ ་ ༦ 
ནས་ ༢༠༢༡ ཟླ་ 
༣ བར། 

༢ ལྷ ག ་ད ཀ ར ་
གཏམ་བཤད། 

༡༥ པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་རྱིམ་བོན་དང་། རྒྱ་ནག་གྱི་ད་རྒྱའྱི་འཇབ་རྒོལ་
གྱི་སྱིད་བྱུས། ༡༩༡༤ ཤྱིང་སྟག་སྱིམ་ལའྱི་ཆྱིངས་ཡྱིགཤ བོད་ཀྱི་
སད་ཡྱིག་གྱི་གནས་བབ།ཤརྒྱལ་མཚམས་བརྒལ་བའྱི་ཆུའྱི་མཐུན་
ཁུངས་དང་རྒྱ་ནག་གྱི་མངོན་འདོད་སོགས་ཀྱི་སོར་གཏམ་བཤད་
གནང་། 

༢༠༢༠  ཟླ ་ ༥ 
ནས་ ༢༠༢༠ ཟླ་ 
༡༠ བར། 

༣ ཕྱི ་ནང ་ཚོགས ་
འ དུ ར ་མ ཉ མ ་
ཞུ གས ་ག ནང ་
ཁག 

༡༢ བོད་མཐ་ོསང་གྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡོག་དང་འབྱུང་བའྱི་གོད་
ཆག་མང་དུ་སོང་བ། འཛམ་གྱིང་ཁོར་ཡུག་དང་སབས་བཅོལ་
ཉྱིན་མོ། ད་ལྟའྱི་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས། བོད་ནང་དམག་དོན་
སྱིག ་འཛུགས་ངལ ་རོལ ་སོང ་བརར་ལག་བསྟར།ཤདབང་
བསྒྱུར་དང་རྒྱ་སེད་རྱིང་ལུགས་པའྱི་རྒྱ་ནག་སོགས་ཀྱི་གནད་
དོན་ཐད་ད་ཐོག་བགོ་གེང་ཚོགས་འདུ། 

༢༠༢༠  ཟླ ་ ༤ 
ནས་ ༢༠༢༡ ཟླ་ 
༣ བར། 
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 ཚོགས ་འདུ ་གོ ་
སྱིག་ཞུས་ཁག 

༣ ༡།བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་ཉམས་ཞྱིབ་ཚོགས་འདུ་ཐངེས་དྲུག་པ། ༢།རྒྱ་
གར་ན་གཞོན་བོད་དོན་ཉམས་ཞྱིབ་པའྱི་ཚོགས་འདུ། ༣།བོད་
མདུན་ངསོ་སུ་འཇགོ་པའྱི་གལ་གནད་ཀྱི་བག་ོགེང་ཚགོས་འདུ། 

༢༠༢༠  ཟླ ་ ༧ 
ནས་ ༢༠༢༡ ཟླ་ 
༣ བར། 

༤ དུས ་དེབ ་པ ར ་
སྐྲུན། 

༧ ཨྱིན་་བོད་གཉྱིས་ཐོག་དཔྱད་རོམ་དུས་དེབ་རེ། ཟླ་གསུམ་བོད་
གནད་དཔྱད་ཡྱིག་གངས་ ༤  ཏོག་དབྱིབས་གཉེན་རྱིམས་ཤ༡༩ཤ
ཁབ་གདལ་སོར་རམོ་དབེ་ཤ༡ཤབཅས་པར་སྐྲུན་ཞུས།ཤཤ 

༢༠༢༠  ཟླ ་ ༦ 
ནས་ ༢༠༢༡ ཟླ་ 
༡ བར། 

༥ དཔྱད་རོམ་འདོན་
སལེ། 

༩༡ ཨྱིན་བོད་གཉྱིས་ཐགོ་དཔྱད་རམོ་སལེ་བ་ཁག ༢༠༢༠  ཟླ ་ ༤ 
ནས་ ༢༠༢༡ ཟླ་ 
༣ བར། 

༦ དཔྱད་ཞྱིབ་གེང་
མོལ། 

༨༧ བོད་གནས་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་གནས་ཚུལ་ཁག་གྱི་སོར་གསར་
འགོད་པ་ལྷན་དང་གེང་མོལ་ལས་རྱིམ་ཐགོ་བཞུགས། 

༢༠༢༠  ཟླ ་ ༤ 
ནས་ ༢༠༢༡ ཟླ་ 
༣ བར། 

 
ཁ ས་བཅད་གཉྱིས་པ། ལས་དནོ་ཁག་གཅྱིག་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའྱི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ འཛམ་གྱིང་
ཡུལ་གྲུ་མང་ཆ་ེབའྱི་ནང་ཁབ་གདལ་གྱིས་ལྡགོ་ཏུ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་དཀའ་ངལ་ཅན་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་སྟབས་རྒྱ་
གར་གཞུང་ནས་སོ་རྒྱ་བསམས་པའྱི་དུས་ཡུན་ཕར་འགངས་རྱིམ་པ་གནང་རེན་ཕར་ཚུར་བསོད་རྒྱུའྱི་དམ་
བསགས་གནང་བ་བཅས་ལ་བརནེ་གཤམ་གསལ་རའེུ་མྱིག་གནང་གསལ་ལས་གཞྱི་ཁག་གཅྱིག་ལག་བསྟར་ཐུབ་
པ་བྱུང་མདེ།  

 
ཨང་། ལས་དནོ། 
༡ གཏམ་བཤད་ལས་རྱིམ། 
༢ མྱི་སྣ་ཐུག་འཕྲད། 
༣ བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་ཚགོས་འདུ་ཐངེས་གསུམ་པ། 
༤ ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་བདོ་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་སརོ་ལས་འགུལ་སལེ་རྒྱུ་ཁག 
༥ བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་ཚགོས་འདུ། 

 
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས། 
༡ ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས། 
༡༌༡ བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་དང་། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བད་ེསྡུག་སེལ་ཆེད་དོན་གཅོད་དང་དྲུང་ཆེ་རྣམ་གཉྱིས་ནས་མྱི་སྣ་

མཇལ་འཕྲད་ཐེངས་ ༦༨ དང་། འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁང་ནས་ས་ཁུལ་ཁག་ ༡༥ ནང་བོད་དོན་ཆེད་
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ལས་འགུལ་ ༢༧ གོ་སྱིག་ཞུས་པ་དང་། ཚོགས་སེ་གཞན་ཁག་ནས་གོ་སྱིག་གནང་བའྱི་མཛད་རྱིམ་ཁག་ཤ༣༢ཤ
ནང་ང་ོབཅར་ཞུས་ཡོད།ཤད་ེབཞྱིན་དྲྭ་ཚོགས་ (Webiner) ཐེངས་ ༥ ག་ོསྱིག་ཞུས་པ་དང་གཞན་ཚོགས་ས་ེཁག་
ནས་ག་ོསྱིག་གནང་བའྱི་དྲྭ་ཚགོས་ ༢༡ ལ་ང་ོབཅར་ཞུས། 

༡༌༢ རྱིས་ལོའ་ིནང་དོན་ཁང་དུ་བཅར་གཏུག་ཞུ་མཁན་ཁོན་མྱི་གངས་ ༦༧༤༣ བྱུང་ཡོད། བོད་མྱིར་ངོས་སོར་གངས་ 
༡༦༣ དང་ལས་དནོ་འད་མྱིན་ཆདེ་རྒྱབ་གཉརེ་གངས་ ༦༦༤ ཕུལ་ཡོད། 

༡༌༣ བཙན་བོལ་བོད་མྱི་ཚོར་ཕྱི་བསོད་ལག་དེབ་སེར་པ་ོགངས་ ༢༨༠༥ བཟ་ོཐུབ་ཡོད། ཕྱི་རྒྱལ་གནས་སོད་གནང་
མཁན་བོད་མྱི་ ༡༢༡ ལ་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་འོག་དུས་འགངས་ཟྱིན་པའྱི་ལག་དབེ་སརེ་པ་ོབཏང་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡདོ།  

༡༌༤ རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ད་ཆ་ (PAP) ཡོངས་རོགས་དྲྭ་ཐོག་བརྒྱུད་འབུལ་མུས་ཀང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྱིགས་ལ་
ལམ་སྟོན་མཐུན་འགྱུར་མུ་མཐུད་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ཤ༢ཤནང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་རྒྱ་གར་
བང་ཤར་ཁུལ་དུ་གཞུང་འབེལ་འཚམས་གཟྱིགས་བསངས་སབས་མྱི་འགོ་ཤ༨ཤལ་ (Inner Line Permit) 
མཐུན་འགྱུར་ཞུས།ཤ 

༡༌༥ ལྡྱི་ལྱིར་བདོ་རྱིགས་སོབ་མ་རྣམས་ལ་སབོ་ཞུགས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་པ་གངས་ ༨༦ དང་། སོབ་མ་གངས་ ༢༡ ལ་
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་སོབ་ཡནོ་ཞུ་སོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་གྱི་ལ་ོསྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུར་བད་ེསྱིད་
ཀྱི་བསབ་གཞྱིའྱི་ར་འཛིན་ (Happiness Curriculum) ལག་བསྟར་བེད་བཞྱིན་པའྱི་ལྡྱི་ལྱི་གཞུང་གྱི་སོབ་གྲྭ་
ཁག་ ༩༢༠ དང་། རྒྱ་གར་ནང་གྱི་བོད་སོབ་ཁག་ ༥༥ ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་རྣམ་དང་འབེལ་བའྱི་ཕག་
དབེ་བམས་བརའེྱི་ས་བནོ་ཞསེ་པ་ཨྱིན་ཡྱིག་ཐགོ་དབེ་གངས་ ༡༠༠ དང་། ཏཱ་ལའྱི་བ་མ། ཞྱི་བདའེྱི་ཕ་ོཉ་ཞསེ་པ་བདོ་
ཡྱིག་ཐོག་དེབ་གངས་ ༡༢༠ ཧྱིན་ཡྱིག་ཐོག་གངས་ ༤༥༠ (Dalai Lama, The Nobel Peace Laureate, 

Speaks) གངས་ ༤༠༠ བཅས་བསམོས་དབེ་གངས་ ༡༩༧༠ ཐམ་པ་རྱིན་མདེ་ཐགོ་བགོས་འགམེས་ཞུས། 
༡༌༦ སྔ་ལོ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཁབ་གདལ་སབས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ལག་དེབ་སེར་པོའ་ིཐོག་བསོད་མཁན་གྱི་བོད་མྱི་

རྣམས་རྒྱ་གར་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་མྱི་སྱི་མཚུངས་བཞྱིན་ཕྱིར་ལོག་ཆོག་པའྱི་བད་ེསྡུག་སན་གསན་རྱིམ་པ་ཞུས་
རསེ་མཐའ་མར་ཞལ་བཞསེ་ཐབོ་པ་བྱུང་ཡོད། 

༡༌༧ ཏགོ་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཁབ་གདལ་སབས་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ཡོད་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་མྱི་ལག་འཁེར་ཡོད་མཁན་
བོད་མྱི་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ཐོངས་མཆན་ཕར་འགངས་དང་། ཕྱིར་ཐོན་ཆོག་མཆན་ (exit permit) སོགས་
དུས་ཐགོ་ཐབོ་ཐབས་སུ་མཐུན་འགྱུར་གང་ཐུབ་ཞུས། 

༡༌༨ ཐ་ེཝན་དནོ་ཁང་ནས་ཐབས་འཚལོ་གྱིས་ཁ་རས་འབུམ་གཉྱིས་ལྷག་སགས་ཐགོ་བརྒྱུད་བཏང་འབརོ་བྱུང་བ་ད་ེདག་
ལམ་སྟོན་ལྟར་ཁངོས་ས་ོསོར་བག་ོའགེམས་ཞུས། ནད་ཡམས་རནེ་པའྱི་ལས་ཁུངས་ས་ོཕ་ེཆགོ་མྱིན་གནས་སྟངས་
ཡོད་ནའང་ཕྱི་བསདོ་ལག་དབེ་དང་། ནང་མྱི་ཟླ་བསྱིལ་སགོས་དང་འབལེ་བའྱི་ཕྱི་བསདོ་རྒྱབ་གཉརེ་ཡྱིག་ཆ་ཛ་དག་
ཐགོ་ཞུ་མཁན་རྣམ་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡདོ། 

༡༌༩ ལྡྱི་ལྱི་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ པ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ བར་དྲྭ་
ཚོགས་ཐེངས་ ༢༦ ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། གཞན་ཚོགས་སེ་ཁག་ནས་དྲྭ་ཚོགས་ག་ོསྱིག་ཞུས་པ་གངས་ ༢༡ 
ནང་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
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༢ ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས། 
༢ ༡ ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༢༠ཤལོའ་ིབོད་དོན་སྱིད་བྱུས་དང་། རྒྱབ་སོར་གྱི་ཁྱིམས་འཆར་ད་ེབཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་

གཉྱིས་ཀ་དང་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་གཉྱིས་ཀས་ཚད་མཐའོ་ིརྒྱབ་སོར་རེས་སྱིད་འཛནི་གྱིས་མཚན་རགས་བཀདོ་ད་ེ
ཁྱིམས་སུ་གཏན་འབེབས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།    

༢༌༢ ད་ེབཞྱིན་བོད་དོན་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་མཐུད་པ་སྐུ་ཞབས་ (Robert Destro)མཆོག་བས་ོགཞག་ཐུབ་པ།ཤ
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་ཕ་ོབང་དཀར་པ་ོདང་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ནང་ཐངེས་
དང་པརོ་དངསོ་སུ་ཕབེས་ཐུབ་པ་དང་མྱི་སྣ་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།ཤ 

༢༌༣ ད་ེམཚུངས་ཨ་རྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་གྱིས་བོད་ཀྱི་གནམ་ལ་ོགསར་བཞད་དྲྭ་ཐོག་སྲུང་བརྱི་དང་ཕྱི་སྱིད་བོན་ཆེན་
མཆོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་འཚམས་འདྱིའྱི་གསུང་བཤད་གནང་པ་བཅས་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༢༠ཤལོ་ནྱི་བོད་དོན་ཐོག་
རྒྱལ་ཁ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཐབོ་ཡདོ།  

༢༌༤ བཀའ་དྱིན་རེས་དན་ལོར་སྲུང་བརྱི་གནང་གཏན་འཁེལ་བ་བཞྱིན་འདྱི་ག་དོན་ཁང་ནས་ཆེད་བསྐྲུན་ཞུས་པའྱི་བང་
ཨ་རྱིའྱི་མྱི་སྣ་སན་གགས་ཅན་གངས་ཤ༤༥ཤཡྱིས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་ཆེ་བསྟོད་ཞུས་གནང་བ་ཕོགས་བསོམས་
བགྱིས་པའྱི་བརན་འཕྲྱིན་ཤ(Man of Compassion: Stories of the Great 14th Dalai Lama) ཞེས་པ་
བོད་མྱིའྱི་མང་གཙ་ོདུས་ཆནེ་ཉྱིན་དབུ་འབདེ་གནང་ཡོད།  

༢༌༥ ༧སྐུའྱི་འཁྲུངས་སར་དང་།ཤམང་གཙ་ོདུས་ཆནེ།ཤན་ོསལེ་ཞྱི་བདེའྱི་གཟེངས་རགས་བཅས་དྲྭ་ལམ་ཐགོ་སྲུང་བརྱི་ཟབ་
རྒྱས་ཞུས་པ་ཨ་རྱི་དང་ཁེ་ན་ཊ་གཉྱིས་ཀྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཁག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།ཤབང་ཨ་རྱི་ཁུལ་མཐ་ོ
སོབ་ཁག་དང་གཞྱི་རྱིམ་གོང་མ་འགྱིམས་བཞྱིན་པའྱི་ས་ེཚན་སོ་སོར་༧གོང་ས་༧སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་
འཛམ་གྱིང་སྱི་དང་།ཤལྷག་པར་དུ་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་བསངས་པའྱི་རླབས་ཆནེ་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་ཞེས་པའྱི་བརདོ་གཞྱི་
ཐགོ་བྱིས་རམོ་འགན་བསྡུར་ཞྱིག་ག་ོསྱིག་ཞུས།ཤཟླ་བ་ ༡༢ཤནང་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་བང་ཨ་རྱི་མྱི་མང་སྱི་ལ་ཆསོ་
འབལེ་དང་གཞོན་སེས་ཚོར་སད་ཡྱིག་རྱིག་གཞུང་གལ་ཆ་ེཡྱིན་པའྱི་བཀའ་སོབ་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཡོད།  

༢༌༦ ༧ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུའྱི་འཁྲུངས་སར་ཉྱིན་མ་ོདང་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བཙན་ཁྱིད་བས་ཏ་ེལ་ོང་ོ ༢༥ 
འཁོར་བའྱི་དུས་ཚིགས་བཅས་ལ་འདྱི་ག་དོན་ཁང་ནས་ཞུ་གཏུགས་ལས་འགུལ་དང་། གདུང་སེམས་མཉམ་སེ་
ཆདེ་མར་མ་ེམཆོད་འབུལ། མཚན་རགས་བསྡུ་རུབ། བག་ོགེང་སོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཇྱི་སདེ་སེལ། གོས་ཚོགས་
འཐུས་མྱི་མང་དག་དང་ཕྱི་སྱིད་བནོ་ཆནེ་མཆགོ་གྱིས་རྒྱབ་སརོ་གྱི་བསགས་གཏམ་སལེ་གནང།  

༢༌༧ སྱིད་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་འསོ་བསྡུ་ཆནེ་མའོ་ིདུས་འཁལེ་བྱུང་བ་ལྟར་ལས་དནོ་འདྱི་བཞྱིན་གལ་འགངས་ཆ་ེཆ་ེབ་སངོ་། ས་
གནས་རྒྱ་ཆ་ེབ་སགོས་ཀྱི་ལས་བལེ་ཆནེ་པ་ོབྱུང་ཡོད་ཀང་འསོ་བསྡུ་ལས་དནོ་མཐའ་དག་ལགེས་གྲུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད།  

༢༌༨ དྲྭ་ཐོག་ནས་བང་ཨ་རྱིའྱི་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སོབ་ཁྱིད་གོང་འཕེལ་
གཏོང་ཐབས་སུ་ཁད་ལས་པའྱི་བག་ོགེང་ཞྱིག་ག་ོསྱིག་ཞུས།ཤ 

༢༌༩ གནས་ཡུལ་རྒྱབ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་བཀའ་དྱིན་བསམ་ཤེས་ཀྱིས་ཏོག་དབྱིབས་ཛ་དག་དཀའ་ངལ་ལ་
ཕན་ཆེད།ཤདོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོ་ལས་ཡོངས་དང་བང་ཨ་རྱི་བོད་རྱིགས་མྱི་མང་ནས་བོས་བཅད་ཞལ་
འདེབས་བསྡུ་རུབ་ཀྱིས་ཨ་སོར་ཤ༣༤,༤༦༩ཤཨ་རྱི་ཚོགས་པ་ཤ(Meals on Wheels) དང་།ཤཁེ་ན་ཊ་ཊ་ོལར་
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ཁོན་སོར་ཤ༧༨༠༠ཤཁེ་ན་ཊ་ཚོགས་པ་ཤ(Canadian Alliance to End Homelessness) བཅས་གཉྱིས་ལ་
ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།ཤ 

༢༌༡༠ བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་ནས་བང་ཨ་རྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་ཁག་གྱི་གནས་སྟངས་ང་ོསདོ་ཀྱི་བཅར་འདྱི་ལ་ེ
ཚན་ཞྱིག་གོ་སྱིག་གནང་བ་འདྱི་ག་དོན་ཁང་ནས་མཇུག་གནོན་གྱིས་ས་ཁག་ཤ༢༡ཤགྱི་ཚོགས་གཙ་ོམཉམ་བཅར་
འདྱི་ལེ་ཚན་ལེགས་གྲུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།ཤསྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་དཔྱ་དེབ་འགན་འཛིན་རྣམས་ལ་དཔྱ་ཁལ་དྲྭ་
ཐགོ་འབུལ་ཕོགས་སརོ་ཟབ་སོང་དང་ང་ོསདོ་ཞུས།  

༢༌༡༡ དནོ་ཁང་གྱི་དེབ་སེལ་ཚོགས་པའྱི་ལ་ོའཁོར་ཚོགས་འདུ་ད་ལམ་ཐོག་ཚོགས་པ།ཤད་ལམ་བརྒྱུད་རྒྱ་རྱིགས་ཚོགས་
འདུ་ཡང་ག་ོསྱིག་ཞུས། གཞན་ཡང་བོད་མྱིའྱི་མཐུན་ལམ་དང་། འཐབ་རདོ་ཀྱི་ལས་འགུལ་མང་ཙམ་སལེ་དགོས་པ། 
བོད་མྱིའྱི་སད་དང་ཡྱི་གེ ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་བཅས་མྱུར་སབོ་གནང་གལ་ཆ་ེསརོ་འབདོ་སྐུལ་ཞུས།  

༢༌༡༢ ཨ་རྱི་དང་ཁ་ེན་ཌ་གཉྱིས་ནས་དཔྱ་ཁལ་ཨ་སོར་ ༢,༢༥༩,༧༡༩།༠༣ ཤ བསྡུ་འབུལ་བྱུང་ཡདོ། 
 
༣ བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས། 
༣༌༡ བལ་ཡུལ་ནང་ཡོད་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་བ་ཆེན་རྣམ་པའྱི་འཁྲུངས་སར་དང་ཁྱི་འདོན་སོགས་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་

མཛད་ས་ོགལ་ཆ་ེཁག་ལ་ང་ོབཅར་ཞུས་ཡོད། མ་ཧཱ་གུ་རུ་འབུམ་ཚགོས་ཀྱིས་གཙོས་བོད་བསྟན་སྱིད་བད་ེཐབས་
ཆདེ་ཞབས་རྱིམ་བཀའ་མངགས་ཇྱི་ལྟར་ཕབེས་པ་ལྷདོ་མདེ་གནད་སྨྱིན་ཞུས།  

༣༌༢ བལ་ཡུལ་གནས་འཁོད་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་གཞུང་ཚབ་ཁག འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་སོགས་
ཀྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བོད་དོན་དང། བལ་ཡུལ་གནས་སོད་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་སེལ་
ཡོང་བའྱི་ཞུ་གཏུགས་བས། ཨ་རྱི་གཞུང་ཚབ་ཁང་ལ་ཨ་རྱི་གཞུང་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༢༠ 
གཏན་འབེབས་གནང་བར་གཞུང་དམངས་གཉྱིས་ལ་བཅསོ་མྱིན་གྱི་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུས།  

༣༌༣ བལ་ཡུལ་བོད་མྱིའྱི་ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམ་ ༡༩ པའྱི་སྔནོ་འགོག་ལས་དནོ་ཚགོས་ཆུང་ཆེད་འཛུགས་ཀྱིས་ཏགོ་
དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཁབ་བརལ་འགོག་ཐབས་དང་། གཉན་རྱིམས་སབས་བོད་མྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་པ་
རྣམས་ལ་རགོས་སརོ་ཅྱི་ཐུབ་ཞུས། 

༣༌༤ དནོ་ཁང་ཁབ་ཁོངས་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ནང་པའྱི་དཔ་ེམཛདོ་དང་ལེགས་སང་བསྟྱི་གནས་ཁང་དུ་༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་སྐུ་
པར་འགེམས་སྟོན་ཁང་གསར་འཛུགས་དང་། དེ་བཞྱིན་ཐུགས་བསེད་དམ་བཅའ་བཞྱི་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་གླུ་
གཞས་དང་བརན་ཐུང་བཅས་པ་གསར་རམོ་གྱིས་ད་ཐགོ་ཡུ་ཀྲུབ་བརྒྱུད་འདནོ་སལེ་ཞུས་ཡདོ། 

༣༌༥ ༸་གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ལགས་རམོ་མཛད་པའྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་མཚམས་ལས་འདས་པ་ (Beyond Religion) 
ཞེས་པའྱི་ཕག་དེབ་བལ་ཡུལ་སད་དུ་ཕབ་སྒྱུར་ཞུས་ཏ་ེའགེམས་སེལ་ཞུས་པ་མ་ཟད་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆེན་པོའ་ིད་ཐོག་བཀའ་སོབ་དང་གསུང་ཆོས་རྣམས་སད་རྱིགས་འད་མྱིན་དུ་གསུང་བསྒྱུར་ཞུ་གྱི་ཡོད་པ་
ལྟར། བལ་ཡུལ་སད་ཐོག་གསུང་བསྒྱུར་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་གོ་སྱིག་ཞུས་ཐུབ་
པ་བྱུང་།  

༣༌༦ བལ་ཡུལ་ནང་ཡོད་པའྱི་རང་རྱིགས་རྒན་འཁོགས་དང་། ནད་གཅོང་། ཉམ་ཐག ད་ེབཞྱིན་ཉམ་ཐག་གྱི་ཕྲུ་གུ་དཀའ་
ངལ་དངོས་འབེལ་ཡོད་རྱིགས་ལ་འཚ་ོསྣོན་དང་། སོབ་ཡོན། ཛ་དག་སྨན་བཅོས་སོགས་གང་འོས་མཐུན་འགྱུར་
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ཞུས་ཡོད། གཞན་ཡང་བོད་མྱི་གསར་འབརོ་བ་དང་མཐའ་མཚམས་ཁུལ་གྱི་བོད་མྱི་དཀའ་ངལ་ཡདོ་མཁན་དག་ལ་
ཛ་དག་རགོས་སརོ་ཞུས་ཡདོ།  

༣༌༧ ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་དཔྱ་དངུལ་དབེ་གངས་ ༡༨༠ གསར་བཟའོམ་ནརོ་བཅོས། ལག་དབེ་སྔོན་པ་ོབརྒྱད། སསེ་ཚསེ་དང་
གཉནེ་སྱིག་སགོས་ལག་ཁེར་ ༡༨༦ ཙམ་མཁ་ོསདོ་ཞུས་ཡོད།  

༣༌༨ ད་ེབཞྱིན་བལ་ཡུལ་སྣ་ེལེན་ཁང་དང་ཚ་ེརྱིང་རྒས་གས་ོཁང་གྱི་འཛིན་སོང་འགན་ཁུར་ཐགོ་རོགས་སརོ་གང་ལེགས་
ཞུས་ཡོད། 

 
༤ སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས། 
༤༌༡ ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་བོད་དོན་དྱིལ་བསགས་ལས་འགུལ་ཐེངས་ ༢༨ ལྷག་དང་། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དང་

ཆབ་སྱིད་མྱི་སྣ་མཇལ་འཕྲད་ཐངེས་ ༠༧ རྒྱལ་ཚོགས་ཚོགས་རྱིམ་བཞྱིན་འབེལ་ཡོད་གཞུང་ཚབ་ལས་བེད་ ༡༥ 
ནས་ ༢༠ བར་མཇལ་འཕྲད་དང་། རྒྱལ་ཚགོས་ནང་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ནས་བོད་དནོ་ཞུ་བསྐུལ་བས།   

༤༌༢ བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དང་མཉམ་དུ་གལ་ཆེའྱི་ལས་འགུལ་མྱི་འད་བ་ཁག་ ༠༦ ལ་མཉམ་རུབ་དང་། ཁབ་
ཁོངས་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཁག་དང་ལྷན་ཆབ་སྱིད་དང་། སྱི་ཚོགས། རྱིག་གཞུང་སད་ཡྱིག  ༸སྐུ་ཕྱཱའྱི་ཞབས་
རྱིམ་དང་འབལེ་བའྱི་གལ་ཆའེྱི་ལས་དནོ་ཁག་ ༡༨ ཙམ་ཐོུང་སལེ། 

༤༌༣ ཕྱི་དྱིལ་བོད་ཀྱི་ད་རྒྱ་ (Tibet.net) ནང་གནས་ཚུལ་གངས་ ༡༠༠ ལྷག་མཁ་ོགཏོང་ཞུས་པ་དང་། གོས་ཚོགས་
འཐུས་མྱི་དང་ཆབ་སྱིད་པ། གཞུང་ཚབ། མཁས་དབང་།  རྒྱལ་སྱིའྱི་གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་སེ་སོགས་
གལ་ཆ་ེམྱི་སྣ་མཉམ་དྲྭ་ཚགོས་ཐངེས་ ༢༠ ལྷག་ག་ོསྱིག་ཞུས། 

༤༌༤ ལ་ོརྒྱུས་ཐགོ་བོད་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་མྱིན། འོན་ཀང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ནྱི་བོད་རྒྱའྱི་དཀའ་རགོ་
སེལ་བར་འོས་ཤྱིང་འཚམས་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་ཕག་དེབ་ཇར་མན་དང་། ཨྱི་ཊ་ལྱི། ཅེག་གསུམ་
གྱི་སད་ཡྱིག་ཐགོ་ཕབ་སྒྱུར་དང་དཔར་སྐྲུན་ཆདེ་རགོས་དངུལ་འདུ་འགདོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

༤༌༥ ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་ཚོགས་མྱི་དང་གཟུ་དཔང་། ལས་བེད་བཅས་ཁོན་མྱི་གངས་ ༢༣༨ ནས་ག་མེད་ཐོག་འོས་
བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་ནང་མཉམ་ཞུགས་དང་། འོས་འཕེན་པ་མྱི་གངས་ ༤༥༩༡ གྱི་མྱིང་གཞུང་གསར་པ་དེབ་འགོད། 
ས་གནས་འཐུས་མྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སབས་ ༡༨ པའྱི་འོས་བསྡུ། སྱིད་སོང་དང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སབས་ ༡༧ 
པའྱི་འསོ་བསྡུ་བཅས་ཀྱི་ལས་དནོ་ཆ་ེཁག་སྱིག་གཞྱི་འགལ་མེད་ལགེས་གྲུབ་བྱུང་ཡདོ། 

༤༌༦ རྱིས་ལོའ་ིནང་དཔྱ་དངུལ་དང་དེབ་སྔོན། རག་རྱིག་ཐོག་སུད་སོར་ ༦༢༥༧༢༧ དང་། རོགས་དངུལ་སུད་སོར་ 
༣༡༤༥༤ བྱུང་ཡདོ།  

༤༌༧ དཔྱ་དབེ་གསར་བཟ་ོདང་། ནརོ་བཅོས། དུས་འགངས་བཅས་བསམོས་གངས་ ༡༤༥༡ ཞུས་ཡོད། 
 
༥ ཉྱི་ཧངོ་དང་ཤར་ཨ་ེཤ་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས། 
༥༌༡། ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༡ པ་མཆོག་བཙན་ཁྱིད་བས་ཏེ་ལོ་ངོ་ ༢༥ དང་། ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་

དགུང་གངས་ ༣༡ ལ་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་བསྟུན་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་གྱི་སོར་དངོས་དནོ་ཉརེ་ལྔ་ཅན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཉྱི་
ཧངོ་སད་དུ་ཡྱིག་སྒྱུར་ཞུས་ཏ་ེཟླ་གངས་གཅྱིག་རྱིང་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་སལེ།   



31 
 

༥༌༢ “ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་མྱིན།” ཞེས་པའྱི་དཔེ་དེབ་ད་ེཉྱི་ཧོང་སད་དུ་ཡྱིག་སྒྱུར་ཞུས་ཏ་ེཉྱི་ཧོང་
གོས་ཚོགས་དང་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པ། སྱིན་བདག་ཁག་ལ་འགེམས་སལེ་ཞུས་ཡདོ། 

༥༌༣ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་དོན་གཅོད་གསར་རྱིང་གཉྱིས་ནས་ཉྱི་ཧོང་སྱིད་བོན་ཟུར་པ་ཤྱིན་ཛོ་ཨ་སེ་མཆོག་དང་
མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་ཐད་ང་ོསདོ་སན་སེང་ཞུས།  

༥༌༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༩ ཉྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཉྱིན་མོར། བོད་མྱི་དང་ཤར་ཏུར་ཀྱི་སྱི་ཐན། སོག་པོ། ཧོང་
ཀོང་། རྒྱ་མྱི་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་ཅན། ད་ེབཞྱིན་ཉྱི་ཧོང་མྱི་མང་ ༡༥༠ ཙམ་འཛོམས་ཐོག་དོན་ཁང་ནས་འགོ་བ་
མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ད་ེགལ་ཆ་ེཡྱིན་ལུགས་སརོ་གཏམ་བཤད་གནང་།  

༥༌༥ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ དང་ ༢ པའྱི་ནང་དནོ་གཅོད་ཀྱིས་གོས་ཚོགས་བོད་དནོ་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་
སྣ་ཁག་གཅྱིག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བདོ་དནོ་གནས་ཚུལ་འགེལ་བཤད་ཞུས། 

༥༌༦ ཟླ་ ༢ པའྱི་ནང་གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་འཐུས་མྱིའྱི་རྒྱུན་ལས་དང་། གོས་ཚོགས་བོད་དོན་
རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་མྱི་དང་ལས་བདེ་བཅས་པར་བདོ་དནོ་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ང་ོསདོ་ཞུས། 

༥༌༧ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་སྐུ་ཚབ་སེཤུ་མ་ཀྱི་ཎ་ོལགས་ཀྱིས་དབུ་ཁྱིད་ད་ེབོད་དོན་
རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པ་ཁག་གྱི་ཚགོས་མྱི་གངས་ ༢༠ ལྷན་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་ལྷན་ཚགོས་ཞུས།  

༥༌༨ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་དང་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བོད་རང་
བཙན་གསལ་བསགས་གནང་ནས་ལ་ོང་ོ ༡༠༨ འཁརོ་བའྱི་ཉྱིན་དང་བསྟུན། ཉྱི་ཧངོ་དང་ལྷ་ོཀ་ོརྱི་ཡའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་
བོད་མྱི་དང་ལྷན་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད། དོན་གཅོད་ཀྱིས་ལ་ོགསར་འཚམས་འདྱི་དང་། བོད་ད་ེསྔ་མ་ོནས་རང་བཙན་ཡྱིན་
ལུགས་དང་། ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དང་རྒྱབ་སོར་ཁྱིམས་ཡྱིག་སོར་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བཤད་
ཞུས། 

༥༌༩ བོད་མྱི་རང་དབང་སེར་ལངས་ཐངེས་ ༦༢ སྲུང་བརྱི་སབས་རྒྱལ་ས་ཀ་ོཀ་ོནང་ཞྱི་བའྱི་གོམ་བགོད་ག་ོསྱིག་ཞུས།   
༥༌༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་ཉྱི་ཧངོ་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པའྱི་ཕྱི་འབེལ་དང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་ལ་དོན་

གཅོད་ཀྱིས་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དག་གནོན་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱུས་སོར་གསུང་བཤད་དང་
དྱི་བ་དྱི་ལན། གསར་འགདོ་པ་ཁག་ལའང་འགལེ་བཤད་ཞུས། 

༥༌༡༡ ༸རྒྱལ་བའྱི་འཁྲུངས་སར་ཉྱིན་ཞབས་རྱིམ་གསོག་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཚོན། ཐུགས་བསེད་དམ་བཅའ་བཞྱིའྱི་ཐགོ་མཁས་
དབང་གསུང་བཤད་དང་དགོངས་ཚུལ་བརན་པར་གོ་སྱིག་ཞུས་ཏ་ེཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་ཡོད་ལ་༸གོང་ས་
མཆགོ་གྱི་བཀའ་ཆསོ་དང་བག་ོགེང་ཁག་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་བསགས་རྒྱ་གང་ཆ་ེཞུས་ཡོད།   

༥༌༡༢ ཅྱི་ས་འཕྲུལ་རྱིགས་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གྲྭ་ནང་ད་ེསྔ་སབོ་ཕྲུག་ ༣ དང་ད་ལྟ་སབོ་ཕྲུག་ ༣  ཡོང་གཏན་འཁལེ་ཡདོ། 
༥༌༡༣ སྔ་ལོ་ (Reitaku University) ནང་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་གཉྱིས་ལ་ཉྱི་ཧོང་སད་ཡྱིག་སོང་བརར་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་

སབས་དང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ལོར་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བདེ་གཉྱིས་སབོ་སངོ་དུ་ཡངོ་རྒྱུ་གཏན་འཁལེ་ཟྱིན་ཡདོ།  
 
༦ ཨྱིན་ལེན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས། 
༦༌༡ ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་རེན་པའྱི་ཛ་དག་རྱིགས་ཕུད་གཞན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཁག་ད་ཐོག་ནས་འག་ོ

འཛུགས་ཀྱིས་གཉནེ་ཆས་ (Whatsapp) དང་། (Bluejeans) བརྒྱུད་ནས་ཚོགས་འདུ་ཚགོས་དང་ཚགོས་ 



32 
 

 མུས་ཡྱིན། 
༦༌༢ ༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆ་ེགར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཏ་ེལ་ོ ༢༥ འཁོར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཁག་ཟླ་གཅྱིག་

འཁརོ་མ་ཁབ་ཁངོས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་བཅས་ལ་ཞུ་གཏུགས་ཀྱི་
ལས་ འགུལ་སྣ་མང་སལེ་ཡདོ། 

༦༌༣ རྱིས་ལོའ་ིནང་བོད་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཁག་གཅྱིག་ཐོག་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་མང་དག་ཅྱིག་གདན་ཞུས་བགོ་
གེང་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

༦༌༤ བཀའ་དྱིན་རེས་དན་གྱི་ལོ་དང་བསྟུན་སབས་རེ་རྱི་མགོ་སྤྲུལ་སྐུ་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ད་ཐོག་གདན་ཞུས་
ཀྱིས་བརོད་གཞྱི་འད་མྱིན་ཐོག་ངོ་སོད་དང་དྱི་བ་དྱི་ལན་གྱི་གོ་སབས་བྱུང་ཡོད།   

༦༌༥ བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་གོང་སེལ་ཆེད་ད་ཐོག་གཟའ་མཇུག་སོབ་ག་མུ་མཐུད་འགོ་མུས་སུ་ཡྱིན་ལ། 
༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སར་དང་། མང་གཙོའྱི་དུས་ཆེན། ནོར་བེལ་ཞྱི་བདེའྱི་གཟེངས་རགས་ཉྱིན་མོ། བོད་ཀྱི་ལོ་གསར། 
གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་བཅས་ད་ཐོག་ནས་སྲུང་བརྱི་ཞུས་ཡོད། ཨྱིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཕགོས་ཕུད་པའྱི་རྒྱུན་གནོ་ས་གནས་ནས་ཐབས་ཤེས་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

 
༧ སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་དང་པ་ེརྱི་སྱི་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁུངས། 
༧༌༡ འདྱི་ལོར་ཡ་ོརབོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ ༣༢ ཀྱིས་པཎ་ཆནེ་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ་དགུང་གངས་ཤ༣༡ཤལ་ཕབེས་པའྱི་ 
 འཁྲུངས་སར་ཉྱིན་ཆ་རེན་གང་ཡང་མེད་པར་གོད་བཀོལ་དགོས་འདུན་གྱི་ཞུ་ཡྱིག་ཡ་ོརོབ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་སྱིད་

ལྷན་ཁང་ལ་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ།ཤ 
༧༌༢ ཡ་ོརོབ་ཁུལ་དུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་སེང་འཛུགས་གནང་མཁན་རྣམས་ནས་མུ་མཐུད་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སོར་འཐོབ་

ཆེད། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་ངོ་སོད་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་འཕྲྱིན་ཡྱིག་རྒྱུན་དུ་བཏང་བའྱི་ཐོགཤའདྱི་ལོར་ཏོག་ནད་རྒྱ་
ཁབ་ཅྱི་ཆེའྱི་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་པོར་ཅུ་གྷལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཨན་ཌྱི་ར་ེསྱི་ལྱི་ཝ་མཆོག་གྱིས་བོད་ཀྱི་
རྒྱལ་དར་ཅན་གྱི་ཁ་རས་མང་ཚགོས་སྱི་དང་ཨ་རྱི་དང་སྱི་པན།ཤཨྱི་ཊ་ལྱི།ཤཕ་རན་སྱི།ཤསེལ་ཇམ།ཤལུ་ཛམ་བྷོར་གྱི།ཤ
ན་ེརར་ལན་ཌྱི།ཤསུད་སྱི།ཤསུཝ་ེཌན།ཤབྷར་རྱིལ།ཤཆྱི་ལྱི།ཤའཇར་མན།ཤཨྱིན་ཡུལ།ཤཨར་ལན་ཌྱི་གཙསོ་རྒྱལ་ཁབ་ཤ༡༧ཤ
ནང་བཀམ་ཡོད། 

༧༌༣ ༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སར་ཉྱིན་༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་གྱི་ཆ་ཤས་སུ་བོད་དནོ་རྒྱབ་སོར་བ་དང་བོད་ཀྱི་གོགས་
པོ།ཤབོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་བཅས་ནས་འཚམས་ཞུའྱི་བརན་ཐུང་སར་མ་ཤ༡༠ཤཅན་གངས་ཤ༢༥ཤཕྱི་དྱིལ་ལ་འབུལ་
ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།ཤ 

༧༌༤ ཏོག་ནད་ཀྱིས་རེན་པས་འདྱི་ལོའ་ིལས་འགུལ་མང་ཆེ་བ་དྲྭ་ཐོག་སེལ་བ་ཆགས་ཡོད་ཀང་ལས་དོན་ཁག་འཐུས་
ཤོར་མདེ་པར་སྔར་ལྷག་གྲུབ་འབས་ལྡན་པ་བྱུང་ཡདོ། 

༧༌༥ ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༢༠།༦།༨ཤནས་ཕ་རན་སྱི་སད་ཡྱིག་ནང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ཁག་བོད་ཀྱི་དྲྭ་བརན་
གསར་འགྱུར་ནང་རྒྱང་སྱིང་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་སུ་ཡདོ།ཤ 

༧༌༦ ཏགོ་ནད་ཀྱིས་འགོག་རནེ་ཆ་ེམྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་བོད་མྱི་ཤ༤༠༤༨ཤཀྱིས་དབེ་འགོད་གནང་བའྱི་ཐགོ་ཤ༢༠༢༡ཤལོའ་ི
སྱིད་སྱིའྱི་སྔནོ་འགོའ་ིའསོ་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་ཁྱིམས་མཐུན་ངང་གྲུབ་འབས་ལྡན་པ་བྱུང་ཡོད། 
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༧༌༧ སལེ་ཇམ་དནོ་ཁང་དང་པ་ེརྱི་སྱི་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ནས་རྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་བོད་མྱི་དངསོ་འབལེ་ཡྱིན་
པའྱི་ངོས་སོར་གངས་ཤ༢༥ དང་། ནང་མྱི་ཟླ་སྱིལ་ ༨༥ དཔྱ་དེབ་ཕབ་སྒྱུར་ ༡༢༥ དཔྱ་དེབ་གསར་བཟ་ོདང་ནོར་
བཅོས།ཤབོར་བརླག་བཅས་གངས་ ༡༤༣ དཔྱ་དེབ་འཕར་འགངས་ཞུ་མཁན་གངས་ ༢༢༩༠ རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་
མཁན་ཚོར་ཐོངས་མཆན་རྒྱབ་གཉེར་ ༩ སབས་བཅོལ་ཞུ་མྱི་གངས་ ༡༩༩ ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ནས་ཕྱི་སོད་ལག་
འཁེར་སོར་རྒྱབ་གཉེར་ ༡༦ཤབཅས་ཁོན་ ༢༨༩༢ ཞུ་སོད་ཀྱིས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། མྱི་གངས་ ༤༣ ནས་ལག་
དེབ་སྔོན་པོའ་ིཞལ་འདེབས་ཡུ་སོར་ ༤ ,༩༠༣༌༨༥ དང་། མྱི་གངས་ ༤༦༣༩ ནས་དཔྱ་དངུལ་ཡུ་སོར་ 
༣༩༡,༧༨༩༌༥༠ བསྡུ་རུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དཔྱ་དབེ་ནོར་བཅོས་ཆདེ་ཡུ་སོར་ཤ༦༣༨༌༠༠ཤབསྡུ་རུབ་ཐུབ་ཡོད། 

 
༨ ཨ་ོས་ེཀ་ོལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས། 
༨༌༡ ༸པཎ་ཆེན་ཆུང་སྱིད་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ནས་ལོ་ངོ་ཤ༢༥ཤའཁོར་བའྱི་དུས་ཚིགས་དང་

བསྟུན་ཁབ་ཁོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་སྱིད་བོན་དང།ཤསྱིད་འཛིན།ཤཕྱི་སྱིད་བོན་ཆེན།ཤཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་ཆེ་གས་
ཁག་དང།ཤགཞན་ཡང་ཨོ་གྱིང་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད། གོས་ཚོགས་གོང་འོག་འཐུས་མྱི་གངས་ཤ༩༠ཤ
བཅས་ལ་རྱིན་པ་ོམཆོག་གྱི་གནས་བབ་སོར་ལ་ཞུ་གཏུགས་ཀྱིས་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ཕོགས་བསྱིགས་ཀྱིས་སག་ཐོག་
དང་གོག་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ།  

༨༌༢ ཨ་ོགཞུང་གྱི་འབེལ་ཡོད་ཕྱི་སྱིད་མྱི་སྣ་དང་། ནང་སྱིད་ཕྱི་མྱི་གནས་སོས་ས་ེཚན་གྱི་མྱི་སྣ་ཟུར་མཇལ་གྱིས་སབས་
འཕྲལ་ས་ོསོའ་ིབོད་ཕྱི་ནང་གྱི་གནས་བབ་སྱི་དང།ཤལྷག་པར་བོད་ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས།ཤཁོར་
ཡུག་སྲུང་སོབ།ཤཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས།ཤཉེ་ལམ་ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་ནས་བོད་དོན་སྱིད་བྱུས་དང་
རྒྱབ་སོར་གྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་སོར་བཅས་སན་གསན་དང་འབལེ་ཨ་ོགཞུང་ནས་ཀང་
ད་ེལྟར་རྒྱབ་སརོ་ཡངོ་བའྱི་གཞན་བསྐུལ་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

༨༌༣ ཨ་ོསྱི་ཀ་ོལྱི་ཡྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ལ་ཟུར་མཇལ་ཞུས་ཏ་ེཨ་
རྱི་སྱིད་གཞུང་གྱིས་བདོ་དནོ་སྱིད་བྱུས་དང་རྒྱབ་སརོ་ཁྱིམས་འཆར་གཏན་འབེབ་གནང་བ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ནང་
དུའང་རྒྱབ་སོར་འད་མཚུངས་ཡོང་བའྱི་འབོད་བསྐུལ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ (MagnitskyAct) ཨ་རྱི་དང་ཁེན་ན་ཌ་
སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ལྟར་ཨ་ོསྱི་ཀ་ོལྱི་ཡའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུའང་གེང་སོང་དང་བགོ་
གེང་ཡོང་ཐབས་རྒྱབ་སརོ་སནོ་ཐབས་སུ་དན་བསྐུལ་དང་འབོད་བསྐུལ་ཞུས། 

༨༌༤ སྐུ་ཚབ ་དོན ་ཁང ་ནས ་ Growing the Tibetan Identity in Australia (Thank You Australia) 
ཞསེ་ཨ་ོགྱིང་ཁུལ་༧གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཆྱིབས་བསྒྱུར་དང།ཤཨ་ོསྱི་ཀྱི་ལ་ཡའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་བོད་དནོ་རྒྱབ་
སརོ་ཚོགས་པ།ཤབོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཁགཤཨ་ོས་ོཀྱི་ལྱི་ཡ་ནང་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྱིམ་སོགས་ཀྱི་
སོར་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའྱི་བྱུང་རྱིམ་ཁག་འཁོད་པའྱི་དཔར་དེབ་ཅྱིག་ཨ་ོསྱི་ཀ་ོལྱི་ཡ་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་བཀྱིན་རེས་
དན་གྱི་ཚུལ་དུ་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

༨༌༥ ༧གོང་ས་མཆགོ་དགུང་གངས་ ༨༥ཤཕབེས་པའྱི་༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སར་ལ་ཨ་ོགྱིང་དང་ནྱིའུ་ཛ་ིལེན་ཌྱི་ཁུལ་གྱི་གོས་
ཚགོས་འཐུས་མྱི་དང་གནད་ཡདོ་མྱི་སྣ་གངས་ཤ༡༠ཤནས་བརན་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་འཚམས་འདྱི་ཞུས་པ་བྱུང་ཡོད།ཤ 
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༨༌༦ བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་གྱི་ལ་ོསྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུར་ཤྱིང་སྣ་འདེགས་འཛུགས་དང་། ཁརོ་ཡུག་གཙང་བཟ་ོདང་འབལེ་བའྱི་
ལས་འགུལ་ཁག་གཅྱིག་སེལ་ཡོད་པ་ཡུལ་མྱིས་བསྔགས་བརོད་དང་ཚགས་ཤོག་ནང་དུ་འགོད་སེལ་ཡང་བྱུང་
ཡོད།ཤགཞན་ཡང་ཐུགས་བསེད་དམ་བཅའ་བཞྱིའྱི་སོར་གེང་མོལ་དང་།ཤབོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་སོར་གེང་མོལ།ཤན་
གཞོན་ལ་དམྱིགས་ཏེ་ཨྱིན་སད་ཐོག་གེང་མོལ་དང་སྐུ་སེར་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་བ་ོབཟང་སྱིན་པ་མཆོག་གྱིས་བོད་སད་
ཐགོ་༧རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་ཆདེ་དམྱིགས་བསལ་ལས་རྱིམ་སལེ་ཡོད།ཤ 

༨༌༧ ༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་གྱི་ལ་ོསྲུང་བརྱི་ཞུ་བའྱི་ལས་འཆར་ཁོངས་སུ་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་མྱི་སྣ་གགས་ཅན་ལྔ་
ཙམ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་བག་ོགེང་ལ་ེཚན་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡདོ། 

༨༌༨ ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༢༡ཤལའོ་ིསྱིད་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་འསོ་བསྡུའྱི་ལས་དནོ་ཁག་ཆ་ཚང་འཐུས་ཤོར་མདེ་པ་ཞུས་ཡོད།ཤསྔོན་འགོའ་ི
འོས་བསྡུས་སབས་དེབ་འགོད་བས་མཁན་མྱི་གངས་ ༡༦༩༣ བྱུང་ཡོད་པ་ནས་འོས་འཕེན་མཁན་གངས་ 
༡༥༤༩ཤབྱུང་ཡདོ།ཤ 

༨༌༩ ཁབ་ཁོངས་ནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་འབེལ་བའྱི་འབུལ་འབབ་བསོམས་ཨ་ོསོར་ ༢༠༣,༩༧༦།༤༨ དང་། 
ལག་དབེ་སྔོན་པ་ོཞལ་འདབེས་ཨ་ོསོར་ ༢,༡༤༠།༠༠ བཅས་འབུལ་ཡདོ། 

༨༌༡༠ འཛམ་གྱིང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ནང་རྒྱ་ནག་ཚོགས་མྱིར་འདེམས་ཐོན་
བྱུང་བར་ང་ོརྒལོ་དང་ས་ཡྱིག་བསྡུ་རུབ་ཞུས་ཏ་ེའཇྱི་ནྱི་ཝ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ལས་འགུལ་ཁང་ལ་ ཕུལ། 

༨༌༡༡ རྒྱལ་སྱིའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཉྱིན་མོར་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པས་འགན་འཁུར་ཐོག་རྒྱལ་ས་ཆེ་ཁག་བཞྱིའྱི་
རྒྱའྱི་གཞུང་ཚབ་ཁང་དང་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་མདུན་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེབའྱི་ལས་འགུལ་སལེ་ཐུབ་པ་བྱུང་ ཡོད། 

༨༌༡༢ མེལ་བྷོན་ (Shantineketan Park Association) ནས་ཚོགས་པའྱི་ས་ཆ་ཨ་ེཀར་བདུན་དང་ཕེད་ཀ་ཡོད་པ་
ཆ་ཚང་དནོ་ཁང་གྱི་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་བསྟྱི་གནས་ཁང་ལ་ཞལ་འདབེས་གནང་དནོ་ལྟར་ཁྱིམས་མཐུན་མྱིང་བསྒྱུར་
ཞུས་རེས་ཝྱིག་ཊ་ོརྱི་ཡ་བོད་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་ལ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་སེལ་ཆེད་
དུ་ནང་ཁུལ་བོགས་གཏོང་ཞུས་ཡོད། 

༨༌༡༣ ད་ལམ་བརྒྱུད་ནས་སལེ་ཁངོས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པས་འབལེ་ཡོད་རྒྱ་རྱིགས་གོགས་པ་ོདང་རྒྱ་ཡྱིག་གསར་
འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་བོད་དནོ་དྱིལ་བསགས་དང་ང་ོསདོ་ཀྱི་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆ་ེསལེ་ཡདོ། 

 
༩ ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས། 
༩༌༡ ༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་སོར་དང་།ཤ༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སར་དུས་ཆེན་

སྲུང་བརྱི་དང་པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱི་སོར་གོག་བརན་ (Tibet Stolen Child) ཞེས་པ་ད་ེརུ་སད་ཐོག་
བསྒྱུར་ནས་གཟྱིགས་འབུལ་ཞུས། ༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱི་སོར་ཨུ་རུ་སུའྱི་གསར་འགོད་
ལྷན་ཚོགས་ (Ria Novosti) བརྒྱུད་གསར་འགོད་ས་ེཚན་གཞན་ཁག་ལ་ཁབ་སལེ་དང་། བཀྱིན་རསེ་དན་སོར་
བཅར་འདྱི་ག་ོསབས་བྱུང་ཡདོ། 

༩༌༢ (Kalmyk) མ་དགོན་དང་སྦུ་རྱི་ཡ་ཐྱི་དང་ཐུ་པཱ་ (Buryatia and Tuva) གསུམ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཨུ་
རུ་སུའྱི་ནང་པ་དང་། ཀུན་བར་ེཆསོ་གནས་གྲྭ་ཚང་བཅས་ལ་དྲྭ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་སྟ་གནོ་དང་བསར་སངོ་ག་ོསྱིག་འཐུས་
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ཚང་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཁལ་མུག་ཨ་ེལྱི་ས་ཏ་རྒྱལ་ས་ནང་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་མཛའ་འབེལ་ལྷན་ཚོགས་ལོ་
རརེ་ཐངེས་བཞྱི་ར་ེཚགོས་པའྱི་ཚགོས་འདུར་མཉམ་ཞུགས་ཞུས། 

༩༌༣ ཨུ་རུ་སུ་ནང་པ་ཐུན་མོང་ནས་ཇྱི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞྱིན་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་
གྱིས་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་རནེ་འབལེ་བསྟདོ་པ་དང་ལམ་རྱིམ་བསྡུས་དནོ་གྱི་བཀའ་ཆསོ་བསྩལ།  

༩༌༤ (Russian Academy of Science) ཞེས་པའྱི་གོ་སྱིག ་འོག་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་ (Conference on 

Tibetology and Buddhology) ཐེངས་གསུམ་པར་དོན་ཁང་དང་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གཉྱིས་
ནས་གཏམ་བཤད་དང་བག་ོགེང་ལྷུག་པ་ོགནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  

༩༌༥ སུད་སྱི་དོན་ཁང་གྱིས་གོ་སྱིག་འོག  (Geneva Forum) སབས་སུ་དོན་གཅོད་ནས་ (The Mongolian 

view on the System of Reincarnation) བརོད་གཞྱིའྱི་ཐོག་གཏམ་བཤད་དང་དྱི་བ་དྱིས་ལན། ནང་པའྱི་
གཞུང་ནས་ཡང་སྱིད་ངོས་འཛིན་གནང་ཕོགས་སོར་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དབང་སྒྱུར་བེད་རྒྱུའྱི་བྱུས་ངན་སོར་
གེང་སོང་རྒྱ་ཆ་ེགནང་། 

༩༌༦ སྦུ་རྱི་ཡ་ཐྱི་སྱི་འཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་པའྱི་དབུ་བ་མཁན་པ་ོབ་མ་ (Damba Ayusheev) མཆགོ་མཇལ་འཕྲད་
དང་འབེལ་བརདོ་གཞྱི་ཁག་འགའ་ཤས་ཐགོ་ག་ོབསྡུར་ཞུས། (Buryat State University) ནང་མ་འོངས་པར་
དགེ་རྒན་ཟབ་སོང་དང་སོབ་ཕྲུག་ཟབ་སོང་གནང་ཕོགས་སོར་གེང་མོལ་དང་། མ་འོངས་པར་མཐ་ོསོབ་ཆེན་མོའ་ི
ནང་དུ་བོད་དནོ་ཆདེ་ལས་པ་དང་ནང་དནོ་རྱིག་པའྱི་ཆདེ་ལས་པ་མང་དུ་སལེ་ཐུབ་པའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུས།  

༩༌༧ (Buryat National Research And Scientific Center) ཞེས་པའྱི་དཔེ་མཛོད་འགན་འཛིན་ལྷན་དུ་མ་
འངོས་པར་བོད་ཀྱི་དཔ་ེམཛདོ་ཁང་ལྷན་དུ་ཉམས་ཞྱིབ་ལས་གཞྱི་སལེ་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་།  

༩༌༨ (Aginsky) ས་གནས་སྱིད་གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཙ་ོསོང་གཞོན་པ་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་མ་འོངས་པར་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འབེལ་ལམ་དམ་ཟབ་གཏོང་ཕོགས་ཕན་ཚུན་འཚམས་འདྱི་བར་ེལེན་གནང་། ས་གནས་ཀྱི་སྨན་པའྱི་
མཐ་ོསོབ་ནང་བདོ་སྨན་སབོ་སངོ་སདོ་ཕགོས་སརོ་ང་ོསདོ་ཞུས།  

༩༌༩ ཐུ་ཝ་དབུ་བ་མཁན་པ་ོབ་མ་གསར་པའྱི་ཁྱི་འདནོ་མཛད་ས་ོསབས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡྱིག་ཚང་ནས་འཚམས་འདྱི་
བཀའ་ཡྱིག་དང་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བསྩལ་བའྱི་མ་འོངས་པར་དགནོ་པ་གསར་
པའྱི་མཚན་བང་འཁོད་པ་ལགས་ཀློག་ཞུས། མཁན་པོ་གསར་པའྱི་ཁྱི་འདོན་མཛད་སོ་སབས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེམཇལ་དར་དང་སྟོན་པའྱི་སྐུ་བརན་ཞྱིག་ཕུལ། མཛད་སོ་གྲུབ་པའྱི་རེས་ཐུ་ཝ་སྱིད་འཛིན་
སྐུ་ཞབས་ (Sholban Kara-ool) ལགས་དང་ཟུར་དུ་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟ་ེམ་འངོས་པར་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཨུ་རུ་སུའྱི་ནང་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསང་ཕོགས་སོར་གོས་མོལ་ཟབ་རྒྱས་བྱུང་། དེའྱི་ཉྱིན་རྒྱབ་ས་
གནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་འཐུས་མྱི་སུམ་ཅུ་ལྷན་དུ་མཇལ་མོལ་གྱིས་ད་ལྟའྱི་ཆབ་སྱིད་གནས་སྟངས་
སོར་གངེ་མོལ་དང་བོད་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སརོ་ཇ་ེཆརེ་གཏངོ་རྒྱུའྱི་ར་ེབསྐུལ་ཞུས། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཞུགས་རགོས་གནང་། ཕག་ཚདོ་ ༥:༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༥ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་
སན་སནོ་ཞུ་བཞྱིན་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ འཕྲསོ་ད་ེསན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་ནརོ་འཛནི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  
༩༌༡༠ ད་ལམ་བརྒྱུད་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཁག་དང་།ཤཨུ་རུ་སུ་ཁུལ་ནང་པའྱི་ཡུལ་གྲུ་གཞན་ཁག་ནང་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་

༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སར་དུས་ཆནེ་སྲུང་བརྱི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། ༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སར་
ཆེད་ད་གནས་ཁ་བང (savetibet.ru/dalai-lama/85.php) གསར་དུ་བཟོས་ཐོག་གགས་ཅན་མྱི་སྣ།ཤགོས་
ཚོགས་འཐུས་མྱི།ཤམཁས་དབང་། དབུ་བ།ཤ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ང་ོཤེས་རྣམས་ཀྱི་འཚམས་འདྱི་ཞུས་པ་རྣམས་
གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་ལ་གོག་བརན་ (The Dalai Lama-scientist) དང་ (Attraction of Three cities) 

ཁག་གཉྱིས་མྱི་མང་གྱི་གཟྱིགས་བདའེྱི་སད་བཞག་ཡོད།ཤཐུ་ཝ་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྱིད་འཛནི་མཆགོ་དང་གོས་
ཚོགས་ཚོགས་གཙ་ོརྣམ་གཉྱིས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅུ་ག་ལྔར་ཕེབས་པར་འཚམས་འདྱི་
ཞུས། ༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སར་དུས་ཆེན་ཉྱིན་མ་ོསོག་ཡུལ་དུ་བོད་མྱི་རྣམས་ནས་བ་མ་བཟོད་པའྱི་ཆོས་ཚོགས་ནང་
རནེ་འབལེ་མཛད་ས་ོཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུགཤཨུ་ལན་ས་ཏརོ་མ་དགོན་མཁན་པ་ོབ་མའྱི་གཏམ་བཤད་དང་།ཤ༸རྒྱལ་
བའྱི་ཞབས་རྱིམ་གསུང་འདནོ་ཞུས།ཤདཔ་ེཐུབ་དགོན་པའྱི་ནང་དུའང་༸རྒྱལ་བའྱི་ཞབས་རྱིམ་གསུང་འདནོ་ཞུས། 

༩༌༡༡ ཏེ་ལོ་ཧུ་ཐོག་ཐུ་ཐེབས་ར་ནས་གོ་སྱིག་ཞུས་ཏེ་ (The Dalai Lama-scientist) ཞེས་པའྱི་གོག་བརན་སོག་
སད་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་ཤ(Mongolian National Public Television) རླུང་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་མྱི་མང་ས་ཡ་གཅྱིག་
ལྷག་ཙམ་གྱི་གཟྱིགས་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག ད་ེམྱིན་ (Mongolian National Public Television) གྱི་ང་ོདབེ་
ནང་ཁྱི་གསུམ་ཙམ་གཟྱིགས་མཁན་བྱུང་འདུག 

༩༌༡༢ (Buddha production) གོག་བརན་ཚོགས་པ་ནས་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཏ་ེ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་སོར་ཐད་
ཀར་རྒྱང་སྱིང་གནང་བར་མྱི་མང་ཁྱི་གཉྱིས ་ལྷག་ཙམ་གཟྱིགས་མཁན་བྱུང་འདུག   སྐུ་ཞབས་ (Gavj 

Otgonbayar) གཟུགས་མཐོང་རླུང་འཕྲྱིན་ནང་དུ་༸་སྐུ་ཕྲེང་རྱིམ་བོན་གྱི་མཛད་རྣམ་སོར་གཏམ་བཤད་དང་
བཅར་འདྱི་དང་ལེན་གནང་འདུག 

༩༌༡༣ ཨུ་རུ་སུའྱི་ནང་པའྱི་དགནོ་ས་ེཁག་འགའ་ཤས་ནས་ཨུ་རུ་སུའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་ཨུ་རུ་སུའྱི་སྱིད་འཛནི་ལས་ 
 ཁུངས་སུ་༸གོང་ས་མཆགོ་ཨུ་རུ་སུ་ནང་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསངས་ཆགོ་སོར་སན་སེང་ཞུས་ཐད་མ་འོངས་པར་ཆྱིབས་

སྒྱུར་སརོ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་བཀའ་ལན་ཕབེས་འདུག 
༩༌༡༤ སུམ་དུས་ཀྱི་གསུང་བཤད་ཁག་ཨུ་རུ་སུའྱི་སད་ཡྱིག་ཐོག་བསྒྱུར་ནས་ས་གནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ། 

བོད་སབོ་ཚོགས་པ། ཆསོ་ཚོགས་ཁག  བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་དང་འབལེ་ལམ་ཡོད་པའྱི་མྱི་མང་ལ་ 
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 འགེམས་སལེ་ཞུས། ཁལ་མུག་རྒྱལ་ས་ཨ་ེལྱི་སྱི་ཏ་ནང་དུའང་སུམ་དུས་སྲུང་བརྱི་ཞུས་ཡོད།  
༩༌༡༥ རུ་སོག་དོན་ཁང་དང་མ་ོས་ོཁ་ོབོད་སོབ་ཚོགས་པ་ཐུན་མོང་ནས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཇྱི་

ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞྱིན་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་ཨུ་རུ་སུའྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ལྔ་ཡྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་
འགྱུར་ལྡོག་དུས་རྱིམ་ཁོད་ཀྱི་ང་ཚོའྱི་འཛམ་གྱིང་ཤ(The theme Our World in the Time of Change) 
ཞསེ་པའྱི་བརོད་གཞྱིའྱི་ཐགོ་བཀའ་སོབ་དང་དྱི་བར་བཀའ་ལན་བསྩལ།ཤ 

 
༡༠ ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས། 
༡༠༌༡ གནད་ཡོད་གཞུང་དང་གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་མྱི་སྣ་ ༨༠༠ ལྷག་ལ་བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་དུས་ཐོག་

འབུལ་མུས་སུ་ཡྱིན།  
༡༠༌༢ ང་ོདེབ་དང་ཊུཧར་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་དང་།ཤཤརྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་གསར་

འགྱུར། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་གལ་ཆེའྱི་གནས་ཚུལ་ད་རྒྱའྱི་ནང་འདོན་སེལ་བྱུང་བ་རྣམས་
བརྒྱུད་སལེ་བས་དང་བདེ་མུས། 

༡༠༌༣ ཨ་རྱིས་གཙསོ་པའྱི་གཞུང་ཚབ་འད་མྱིན་གྱི་ལས་བདེ་ ༤ མཉམ་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཡོད། 
༡༠༌༤ ད་ཡོད་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཁག་དང་། ཆོས་ཚོགས་ཁག་ལ་འབེལ་ལམ་སྔར་ལྷག་གྱིས་ལས་འགུལ་

མཉམ་རུབ་སལེ་དང་སལེ་བཞྱིན་ཡདོ། 
༡༠༌༥ དྲྭ་ལམ་ཐགོ་ཆབ་སྱིད་སོགས་མཁས་པའྱི་བག་ོགེང་དང་། གཏམ་བཤད་འད་མྱིན་མང་དག་ཅྱིག་ནང་མཉམ་ཞུགས་

ཀྱིས་གནས་ཚུལ་རྒྱུས་ལོན་དང་མྱི་སྣ་ང་ོཤེས་ཡངོ་ཐབས་འབད་བརནོ་བདེ་མུས། 
༡༠༌༦ རྱིག་གཞུང་འགན་འཛནི་གྱིས་རསེ་གཟའ་ཉྱི་མ་ནམ་ཡྱིན་ལ་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ལམ་རྱིམ་ཆསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚགོས་མྱི་གཙ་ོ

བོར་གྱུར་པའྱི་གོང་ཁེར་ཆ་ེཁག་ཀེབ་ཊོན་དང་། ཌར་བྷན་སོགས་ནས་ནང་ཆོས་དོན་གཉརེ་ཅན་དང་དད་ལྡན་མང་
ཚགོས་རྣམས་ལ་ནང་ཆསོ་སབོ་འཁྱིད་དང་དྱི་བ་དྱི་ལན་སགོས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ག་ོསྱིག་ཞུས་དང་ཞུ་མུས། 

༡༠༌༧ ཟླ་རེར་ཆར་ཅན་ (WARP) ཞེས་པའྱི་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་མཉམ་སེལ་འོག་ཆོས་ལུགས་ཆེ་ཁག་བཅས་ཀྱི་འགོ་
འཁྱིད་ལྷན་དུ་ས་ོསོའ་ིཆསོ་ལུགས་ནང་གྱི་གལ་ཆེའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་ཆསོ་ཚན་ཁག་ཟུར་འདནོ་གྱིས་ག་ོབསྡུར་ཚོགས་
འདུ་གནང་མུས་སུ་ཡོད།  

༡༠༌༨ བལྟ་གྲུབ་དག་ེརྒན་ནས་མྱི་སྣ་དནོ་གཉརེ་ཅན་ཚརོ་བདོ་ཡྱིག་སབོ་འཁྱིད་གནང་མུས་སུ་ཡོད། 
༡༠༌༩ དེབ་བསེལ་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་ཡྱིག་དགོངས་དོན་ལྟར། དོན་ཁང་ནས་ཁྱིམས་རོད་པ་ཞྱིག་བརྒྱུད་དོན་ཁང་གྱི་

དབེ་བསལེ་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ལ་བསར་བཅོས་ཇྱི་དགསོ་ཞུས་པ་དང་།ཤཆབས་ཅྱིག་རྱིས་ཞྱིབ་པ་མྱི་དགསོ་པ་སགོས་ཀྱི་
གནད་དནོ་གལ་ཆའེྱི་དནོ་ཚན་ཁག་ཡང་སྣནོ་འཇུག་དང་བཅས་དབེ་སལེ་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་། 

 
༡༡ ཐའ་ེཝན་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས། 
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༡༡༌༡ ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་ཐུགས་དགངོས་བཞྱི་ང་ོསདོ་དང་འབལེ་བའྱི་ལ་ོཐ་ོསྤུས་ལགེས་གངས་ ༦༠༠༠ པར་སྐྲུན་གྱིས་
འབལེ་ཡདོ་ལ་ཕག་རགས་ཕུལ། 

༡༡༌༢ འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ནད་ཡམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀང་། ཐའེ་ཝན་ནང་དམྱིགས་བསལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་
༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སར་དུས་ཆནེ་སྲུང་བརྱི་གཟབ་རྒྱས་ཞུ་ཐུབ་བྱུང་ཡོད། 

༡༡༌༣ ཐའ་ེཝན་གཞུང་གྱི་དཔོན་རྱིགས་དང་། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་བཅས་ཐེངས་གངས་ ༢༥ ཙམ་ཐུགས་འཕྲད་ཀྱིས་
ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་སརོ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ཡདོ། 

༡༡༌༤ བོད་དནོ་དྱིལ་བསགས་ཀྱི་དེབ་གངས་ཁག་ ༦ དང་། ཀུན་གསལ་འོད་སྣང་དུས་དབེ་འདནོ་ཐངེས་ ༣བཅས་པར་
སྐྲུན་ཞུས། 

༡༡༌༥ རྒྱ་ཡྱིག་ཡྱིག་གཟུགས་གསར་པའྱི་ཐགོ་བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་ལག་ཁེར་ཁ་པར་སོགས་བརྒྱུད་བལྟ་ཀློག་ཐུབ་པའྱི་
༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་སོབ་དང་། བོད་དོན་སོར་གྱི་གོག་རྡུལ་དཔ་ེདེབ་ (PDF) ཁོན་དེབ་གངས་ ༦ གསར་
སྱིག་གྱིས་བརྒྱུད་གཏོང་། 

༡༡༌༦ བོད་དནོ་ང་ོསོད་ལེགས་སར་ཁོན་ཐངེས་གངས་ ༨ དང་། གཞན་ཡང་བརན་འཕྲྱིན་དང་། རླུང་འཕྲྱིན། ཚགས་ཤོག་
སོགས་ཀྱི་གསར་འགོད་པའྱི་བཅར་འདྱི་རྱིང་བ་ཁོན་གངས་ ༣༣  དྭང་ལེན། དེ་མྱིན་ (Wolf Media) 

(https://wolfmedia1984.com/) ད་རྒྱའྱི་ཆེད་བརན་འཕྲྱིན་ལེ་ཚན་ཐུང་གས་ཁོན་གངས་ ༡༤༡ ཕོགས་
བསྱིགས་ཀྱིས་ད་རྒྱའྱི་ཐགོ་སལེ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

༡༡༌༧ བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་རྱིང་ཐའ་ེཝན་ཞོན་ཙང་གཙུག་ལག་སོབ་ཆེན་ནང་༼བོད་ང་ོསདོ་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་༽ག་ོསྱིག་དང་
བོད་དནོ་གོག་བརན་སོགས་ཀང་ག་ོསྱིག་ཞུས། 

༡༡༌༨ བོད་ཀྱི་གནད་དནོ་སརོ་རྒྱལ་སྱིའྱི་མཁས་པའྱི་བག་ོགེང་ཚགོས་འདུ་ཉྱིན་གཅྱིག་བསོང་ཚགོས། 
༡༡༌༩ བོད་མྱིའྱི་ དཔྱ ་དངུལ ་ཕུ ད ། བོད ་དོན ་རྒྱ བ ་སོར ་ལ ག ་དེབ ་སྔོན ་པོ ་ (Blue Book) ཆེད ་ཐའེ ་སོར ་ 

༡༥༤༣༣༠༤།༠༠ དང་། དབུས་ལས་ཁུངས་སོགས་ཀྱི་ལས་གཞྱིར་ཁོན་ཐའ་ེསོར་ ༢༥༧༧༧༠༩།༠༠ རོགས་
དངུལ་ཐབས་འཚོལ་ཞུས་ཡདོ། 

 
༡༢ ལྷ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས། 
༡༢༌༡ སྱིའྱི་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོའ་ིསོར་ལ། ཨྱི་མ་ོརྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་སྱིའྱི་ཤེས་ཡོན་སོབ་གས་ོས་ེཚན་གྱི་

འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་བ་ོབཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་ལ་འབེལ་བ་ཞུས་ཏེ། སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ལས་དོན་བེད་
ཕགོས་སརོ་ལ་ལམ་སྟནོ་ཞུ་རྒྱུའྱི་དགསོ་ངསེ་ཡྱིག་ཆ་ཁག་སན་སངེ་ཞུས། 

༡༡༌༢ ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ ཁབ་གདལ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་སབས་མྱི་མང་ནང་སེམས་ཁམས་དཀའ་ངལ་ཡོང་
གཞྱི་ལ་བརནེ། དྲྭ་རྒྱ་བརྒྱུད་སམེས་ཁམས་འཕྲདོ་བསྟེན་ལ་ཕན་པའྱི་སམོ་སྒྲུབ་ཉམས་ལནེ་ཆདེ་འཁྱིད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་

https://wolfmedia1984.com/
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ག་ོསྱིག་ཞུས། ད་ེཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་སོབ་ཁྱིད་གནང་མཁན་མཁས་དབང་ (Cristiano Ramalho) 

ལགས་གདན་ཞུས་ཀྱིས་སྱིང་ར་ེདང་བ་ོསོང་སོར་ང་ོསདོ་གནང་། 
༡༡༌༣ བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སྟོན་ལྟར། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕྱི་ལུགས་ལྟར་དགུང་གངས་ 

༨༥ ལ་ཕེབས་པའྱི་དུས་སྟོན་མཚོན་ཆེད། དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་སོར་ཇུ་གྷལ་དང་ཨྱིན་སད་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་ནང་དོན་
རྱིག་པའྱི་སོར་སོབ་ཁྱིད་གོ་སྱིག་ཞུས། སོབ་ཁྱིད་ཚོགས་ཐེངས་རེ་ལ་ཆུ་ཚོད་གཉྱིས་རེ་དང་སོབ་ཁྱིད་སབས་སུ་
ཚོགས་བཅར་བ་གངས་ ༣༠ ནས་ ༢༥༠ བར་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། སོབ་ཁྱིད་གནང་མཁན་ཁོངས། 
ཨ་རྱིའྱི་གོང་ཁེར་ཨེཌ་ལན་ཌར་རེན་གཞྱི་བས་པའྱི་འབས་སྤུངས་བ་ོགསལ་གྱིང་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་དཔོན་དགེ་
བཤེས་ངག་དབང་ཕན་བད་ེལགས་དང་། སོབ་ཁྱིད་ཀྱི་བརོད་གཞྱིའྱི་ཁོངས་། ཞྱི་བད་ེདང་སེམས་ནང་བད་ེསྱིད་སེ་
ཚུལ་སོར་ཡྱིན། 

༡༡༌༤ ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁང་འགན་འཛིན་དག་ེབཤེས་ར་ོར་ེདག་འདུལ་ལགས་ནས་ད་ལམ་བརྒྱུད་ (Lecture on Universal 

Responsibility and Healing anxiety from Covid 19) དང་།  ཚོར་བ་ཡང་དག་པ་གནས་པ་ལ་
སེམས་ཁམས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན། (Mindfulness Based Meditation for Healing Anxiety) སྱིང་རེ་
སོམ་པ་དང་ཁངོ་ཁོའ་ིབ་ོབཅསོ་ཐབས་བཅས་ཀྱི་སརོ་སབོ་ཁྱིད་གནང་།  

༡༡༌༥ སོབ་དཔནོ་འབུམ་རམས་པ་བསྟན་འཛིན་ར་ོར་ེལགས་ནས། ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་ཐུགས་བསདེ་དམ་བཅའ་གཙ་ོབ་ོ
བཞྱིའྱི་སོར་དང་། བོད་ཀྱི་དགོན་སེ་ཆེ་ཁག་སབས་བཅོལ་ནང་སར་གསོ་དང་སོབ་གཉེར་གནང་ཕོགས་བཅས་ཀྱི་
སོར་ངོ་སོད་གནང་།སུད་སྱི་གནས་སོད་བསྟན་འཛིན་བོ་གོས ་ལགས་ནས།  (Awareness, Choices, 

Performance Fulfilment) སོར་གཏམ་བཤད་གནང་། བོད་ཀྱི་གཞས་པ་བོ་བརན་རྣམ་གྱིང་དང་། བོད་ཀྱི་
ཟློས་གར་ཟུར་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ནས་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་བོད་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་གླུ་གཞས་ཀྱི་
ཟབ་སངོ་གནང་། 

༡༡༌༦ དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡྱིག་ཚང་ནས་བཀའ་ཕེབས་ལྟར། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་གསུང་ཆོས་
དང་བག་ོགེང་རྣམས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ནས་བཟུང་བྷར་ཛལི་བདོ་ཁང་གྱི་ངསོ་དབེ་དང་དྲྭ་རྒྱའྱི་ཐགོ་བརན་འཕྲྱིན་
ཐད་སྱིང་ས་ོཆུ་གྷྱིས་ (Portugal) སད་ཐགོ་འག་ོའཛུགས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་། 

༡༡༌༧ ས་གནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་གོ་སྱིག་འོག དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆགོ་དགུང་གངས་ ༨༥ ཕབེས་པའྱི་༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སར་སྲུང་བརྱི་ཞུས། འཁྲུངས་སར་གྱི་མཛད་སོར་སྐུ་མགོན་
མྱི་སྣ་གངས་ ༡༠ སོར་དང་། དྲྭ་ཐགོ་བརྒྱུད་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་བདུན་ནས་མྱི་གངས་  

 ༥༡༠ ལྷག་ཙམ་བཅར་བཞུགས་ཀྱིས་སྲུང་བརྱི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས།  
༡༡༌༨ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནང་བྷར་ཛིལ་བོད་ཁང་གྱི་སྱི་ཚོགས་དྲྭ་རྒྱ་ Instagram and Linkedin བལྟ་ཀློག་བ་མཁན་ 

༣༢༠༠ ལྷག་ཡོད། ང་ོདབེ་ད་ཤོག་ཁབ་སལེ་རསེ་ཟླ་དྲུག་ནང་བལྟ་ཀློག་བ་མཁན་མྱི་གངས་ཁྱི་གཅྱིག་ལས་མང་བ་
བཟ་ོཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
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༡༡༌༩ བོད་ཁང་གྱི་ Youtube Channel ལེགས་བཅོས་སར་གསོ་ཞུས། དྲྭ་ཐོག་སོབ་ཁྱིད་རྣམས་ཐད་གཏོང་དང་
གསོག་ཉར་གྱིས་བརན་འཕྲྱིན་ ༥༠ ལྷག་དང་། ང་ོདེབ་ནང་ལ་ཡང་བརན་ཕྲྱིན་ ༨༠ ལྷག་བྱུང་ཡོད། ད་ེམཚུངས་
༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་གསུང་ཆསོ་དང་བཀའ་སོབ་ཁག་འདནོ་སལེ་ཞུས། 

༡༡༌༡༠ ས་ཨ་ོཔ་ོལོའ་ིགོང་སེའྱི་སྱི་ཁབ་བུར་ན་ོཀ་ོཝས་ (Bruno Covas) མཆོག་ལ་ལོ་གསར་གཤྱིས་ཤོག་དང་། ཁོང་
ཐེངས་གཉྱིས་པ་གོང་ཁེར་སྱི་ཁབ་ཀྱི་འོས་ཐོབ་པར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་འཚམས་འདྱིས་འབུལ་ཆེད་དུ་ས་གནས་
གོང་སའེྱི་འཐུས་མྱི་ས་ོནྱི་ཧ་ཕ་རན་སྱིན་ (Soninha Francine) ལགས་ལྷན་དུ་བཅར།  

༡༡༌༡༡ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེ་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆོག་གྱིས་
དབུས་པའྱི་རྒྱ་གཞུང་གྱི་གདུག་རྩུབ་འོག་དཀའ་སྡུག་མངས་དང་མོང་བཞྱིན་པའྱི་གཞྱིས་ལུས་བོད་མྱིར། གདུང་
སེམས་མཉམ་སདེ་དང་། རྒྱའྱི་བཙན་དབང་འོག་ནས་མྱུར་དུ་གོད་གོལ་ཡོང་བའྱི་སྨོན་ལམ་མཚནོ་བེད་དུ་ལྷ་ོཨ་མྱི་
རྱི་ཀའྱི་བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་བ་རྣམས་ནས། རང་ཁྱིམ་ནས་མར་མ་ེམཆདོ་འབུལ་གྱི་ལམ་ནས་ལས་འགུལ་སལེ་བའྱི་
བརན་འཕྲྱིན་དང་དཔར་རྱིགས་རྣམས་དུས་ཐགོ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

༡༡༌༡༢ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༢ ཉྱིན་༸གངོ་ས་མཆགོ་གྱིས་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་མཀེ་སྱི་ཀའོ་ིགོག་བརན་འཁབ་སྟནོ་པ་དང་གོག་བརན་
བཟ་ོསྐྲུན་གནང་མཁན་སྐུ་ཞབས་ཡུ་ཇ་ེནྱིའ་ོདར་བྷ་ེཛ་ི Eugenio Derbez ལགས་དང་ལྷན་དུ། བམས་བར་ེདང་
ཁརོ་ཡུག་གྱི་གནད་དནོ་སརོ་བག་ོགེང་གནང་ཡདོ།ཤདགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡྱིག་ཚང་ནས་བཀའ་ཕབེས་ལྟར་ལྷ་ོཨ་མྱི་རྱི་
ཀའྱི་བོད་དནོ་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་དང་བྷར་ཛིལ་ནས་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་བསོམས་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ་ལ་མགོན་
བར་ཕུལ་བ་བཞྱིན་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་། 

༡༡༌༡༣ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་འཛམ་གྱིང་ནང་ཆེས་
སན་པར་གགས་པའྱི་ན་ོསེལ་ཞྱི་བདེའྱི་གཟེངས་རགས་འབུལ་བཞེས་མཛད་དེ། མྱི་ལོ་ཧྱིལ་པོ་ ༣༡ཤའཁོར་བའྱི་
དུས་ཚིགས་ཁད་པར་ཅན་གྱི་ཉྱིན་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཉྱིན་མོའ་ིསབས་བསྟུན་ཝསེ་ད་ེཊྱི་བཊ་ 
Voces De Tibet མེསྱི་ཀ་ོབོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ནས་གོ་སྱིག་གནང་བའྱི་བོད་དང་བོད་མྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་
ཐབོ་ཐང་ཐགོ་བག་ོགེང་མཉམ་ཞུགས་ཞུས།  

༡༡༌༡༤ ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༢༡ཤཟླ་ཤ༣ཤཚསེ་ ༡༠ ཉྱིན་བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་སེར་ལངས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་རསེ་དན་སབས། ལྷ་ོ
ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་བ་ཚགོས་པ་ས་ོསོའ་ིནས་བརན་ཐུང་ངམ་བག་ོགེང་སོགས་ས་ོསོའ་ིཡུལ་སད་ཐགོ་
ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ཁབ་སལེ་ཞུས་པའྱི་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་སུ།  

           ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་གྱིས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༤ ལ། །  
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༥ པའྱི་ནང་གསེས་ཁ་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་
བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ པ་སན་སོན་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་
རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ   

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༢༧ 
༄༅། །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་སན་ཐ།ོ 

 
ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་ཁབ་ཁངོས། 
༡།  ལས་བསོམས། ཀ ༢།༦༽ དྲྭ་ཐོག་ནས་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་སོར་གེང་མོལ་དང་། ཚོགས་འདུ་

བསོངས་ཞེས་པའྱི་འག་ོབརོད་འོག (ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་༡༠) “གོང་རྱིམ་ནས་མངགས་གཏོང་བཞྱིན་ཀང་
ར་རོང་ས་གནས་ཉེན་རོག་པས་འཇུ་བཟུང་བཀག་ཉར་བས་པའྱི་རྒྱ་ནག་ཧན་ཏུང་ཞྱིང་ཆེན་ནས་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱ་
རྱིགས་སེས་པ་ལུའུ་ཞའ་ོཏན་གྱི་ཆེད་སད་སྒྱུར་དུ་ས་གནས་མངགས་གཏོང་ཁང་དང་། ཁྱིམས་ཁང་ནས་གནང་
བའྱི་དུས་ཚགིས་ལྟར། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་ཁུར་མྱི་སྣ་དང་རྒྱ་གར་ལས་བདེ་པར་སད་སྒྱུར་ཆདེ་འདྱི་ལ་ོ
ཐེངས་ ༡༠ ངོ་བཅར་དང་སགས་སད་སྒྱུར་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད།”ཅེས་གསལ་བའྱི་རྒྱ་རྱིགས་དེ་རྒྱུ་
མཚན་གང་ལ་བརེན་ནས་འཛིན་བཟུང་བས་པ་དང་། སུ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ། གོང་རྱིམ་ནས་
མངགས་གཏོང་བཞྱིན་ཞེས་པའྱི་གོང་རྱིམ་ད་ེརྒྱ་གར་གཞུང་ངམ། ཡང་ན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས། གཞན་སུ་དང་
སུ་ལ་ག་ོབ་ལནེ་དགོས་སམ། 

 
༢། ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས། ༤༽ ཤེས་རྱིག་སེ་ཚན། ཀ ལྡྱི་ལྱི་མཐོ་སོབ་ཏུ་སོབ་

འཇུག་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཇྱི་བས། ཞེས་པའྱི་འགོ་བརོད་འོག ནང་གསེས་ ༢ པ། (ལས་བསོམས་ཤོག་
གངས་ ༡༢༣) “གཞན་ཡང་ཇ་ེཨན་ཡུའྱི་བོད་རྱིགས་སོབ་མའྱི་སོབ་ཡོན་སར་ཆ་དང་འབལེ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ 
༩ ཉྱིན་འདྱི་གའྱི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་གསར་རྱིང་གཉྱིས་བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་དང་ལྷན་རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་འབལེ་དྲུང་ཆ་ེཀ་ེབྱི་སྱིན་མཆགོ་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་ད་ེལུགས་བད་ེ
སྡུག་སན་སེང་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།”ཅེས་འཁོད་འདུག་པར་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། དཀའ་རགོ་འདྱི་དང་འབལེ་བའྱི་
གནས་ཚུལ་མང་དག་ཅྱིག་ལོ་ཤས་ནས་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་སོབ་ཡོན་ཆག་ཡང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་དནོ་འབས་སནོ་པ་བྱུང་ཡོད་མདེ་དང་། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་དང་། མ་འོངས་པར་ར་ེབ་ག་འད་ཞྱིག་ཡོད་མདེ་ 

 ཐགོ་ལན་གསལ་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། 
 
༣། བང་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས། ས་བཅད་ ༢ པ། ལས་དནོ་ཇྱི་བས་དང་གྲུབ་འབས་

ཇྱི་ཐོན། ཞེས་པའྱི་ནང་གསེས་ ༢ པ། ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན། ༢.༡། བོད་དོན་དྱིལ་བསགས་ལས་
འགུལ་ཇྱི་སེལ། ཨང་ ༢༠ ནང་གསེས། (ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༣༩) “ཀ) བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་
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ཆེད་དམྱིགས་ཐད་ཀར་ Direct Funding རོགས་དངུལ་མང་ཙམ་གནང་ཐབས་ཡོང་བ།”ཞེས་དང་། “ཁ) 
བར་ལམ་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་བརྒྱུད་རོགས་དངུལ་ལེན་ཕོགས་དམ་དག་ཆེ་ཙམ་
གནང་བཞྱིན་པར་བརེན་རེས་སོར། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་ནས་ཟུང་འབེལ་
རགོས་དངུལ་ལེན་ཆགོ་པའྱི་ Co-Applicant དགོངས་བཞེས་ཡོང་བ་ཞུས་སོང་བར་གནད་དོན་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུ་
འཐུས་བཀའ་ལན་གནང་།”ཞེས་གསལ་བ་མ་ཟད། རེས་སུ་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་བརྒྱུད་ནས་རོགས་
དངུལ་ཐད་ཀར་གནང་ཡོད་འདུག་པ་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་ག་འད་ཡྱིན་མྱིན་དང་། མ་འངོས་པའྱི་འཆར་
གཞྱི་ད་ེདང་བརྒྱུད་ལམ་ད་ེམུ་མཐུད་རྒྱུད་འཛནི་གནང་ཆེད་བཀའ་ཤག་དང་། བང་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གཉྱིས་
ནས་གལ་གནད་ཆེ་ཆུང་ག་འད་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་མེད། ལྷག་པར་དུ་རོགས་དངུལ་ད་ེདག་ཐེབས་ར་གཞན་
ཞྱིག་བརྒྱུད་ནས་ལེན་དགོས་ན་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཡོང་འབབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བར་ཁད་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚདོ་ཙམ་ཡོད་མེད་
བཅས་ཐད་ལན་གསལ་ཡངོ་བ་ཞུ་རྒྱུ། 

 
༤། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས། ས་བཅད་དང་པོ་ངོ་སོད་དང་། ས་བཅད་ལྔ་པ་རྒྱ་

རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའམ་ཡུ་རོབ་སྱི་མཐུན་འབལེ་ལས་ཀྱི་ལས་བསམོས། (ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༩༥) 
ཞེས་ལས་བསོམས་ཀྱི་ལོ་ཚིགས་འདྱིའྱི་ནང་སུད་སྱི་དོན་ཁང་དུ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་ 
༡༡ ནས་བཟུང་བས་ོགཞག་ཐུབ་མེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་འདུག་པ་དང་། རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་
གནད་ཆེན་པོར་གཟྱིགས་བཞྱིན་པར་བརེན། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་བས་ོགཞག་གནང་ཐུབ་ཡོད་
མེད་དང་། ཡོད་ན་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་ལས་བེད་པ་སུ། ཆ་རེན་ག་རེའྱི་ཐོག་ནས་བསོས་ཡོད་མེད་གསལ་
བཤད་ཅྱིག་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། 

 
༥། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས། (ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༡༩༨) ས་བཅད་གསུམ་

པ། ལས་དོན་བས་ཀང་གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་པ་དང་། ས་བཅད་བཞྱི་པ། མ་འོངས་བེད་འཆར་གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་སུད་
སྱི་དོན་ཁང་གྱི་ལས་ཁུངས་གསར་ཉོའ་ིའཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་འདུག་པར། ད་ལྟའྱི་ཆར་འཆར་གཞྱི་དེའྱི་ཐོག་གྲུབ་
འབས་ག་ཚདོ་ཙམ་ཐནོ་ཡདོ་མདེ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། 

 
༦། ༢་༡་༡། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་༢༠༢༡ འདྱིའྱི་ནང་ཕྱི་དྱིལ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པ་ནས་ཟླ་རེའྱི་བོད་ནང་གྱི་འགོ་བ་

མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་སརོ་གནས་ཚུལ་འབརོ་བ་ཁག་ཡུ་རབོ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་འབལེ་ཡདོ་ཚགོས་མྱི་ ༡༨༥ 
དང་། གཞན་ཡང་ཡ་ོརོབ་མཐུན་ཚགོས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁག་ ༣༥ སལེ་འཇམ་གཞུང་ཁག་ ༩ ད་ེབཞྱིན་གསར་
འགོད་པ་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་གཞུང་འབལེ་མྱིན་པའྱི་ཚགོས་ས་ེཁག བོད་དོན་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པ་བཅས་བསམོས་པའྱི་
འབེལ་ཡོད་ཁག་ ༢༧༦ ལ་རྒྱུན་མར་མཁོ་སོད་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཅེས་གསལ་ཐད། ད་བར་གསར་འགྱུར་
བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཁབ་སེལ་ཇྱི་ཙམ་བས་ཐུབ་ཡོད་མེད་དང་། ད་ལྟའྱི་མཇུག་སོང་གྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཡྱིན་ཁ་
གསལ་དགོས་རྒྱུ། 
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༧། ༢་༢་༣། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་འདྱི་ལས་ནས་འབད་བརནོ་བས་འབས་སུ། ཧ་ོལན་ཌྱི་ཕྱི་སྱིད་ལྷན་
ཁུངས་ནས་བོད་དོན་ཐོག་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ༧ པཎ་ཆེན་ཆུང་སྱིད་ཐད་རྒྱ་ནག་མཉམ་
དང་། ཡང་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིངས་ཆའྱི་སྟེང་གེང་སོང་ཞུ་མུས་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་ཡོད། ཅེས་གསལ་ཐད། 
ལས་གཞྱི་དའེྱི་ཐད་མཇུག་སོང་གྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་ལ་ལན་གསལ་དགསོ་རྒྱུ། 

 
༨། ༢་༣་༦། ད་ེཡང་ཡུ་རོབ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙ་ོམེ་ཀུ་ལ་སྱི་པག་ས་མཆོག་

གྱིས་བག་ོགེང་གནང་མཁན་ཡངོས་ལ་ཐངེས་འདྱིའྱི་བག་ོགེང་སོར་ང་ོསདོ་གནང་རསེ་ཡུ་རབོ་གསོ་ཚོགས་ནང་ཀུན་
གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱི་སོར་ལས་འགུལ་དོན་སྨྱིན་ལྡན་པ་ཞྱིག་སེལ་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སོར་
གསུངས། ཅེས་གསལ་ཐད། ལས་འགུལ་ད་ེདནོ་སྨྱིན་ལྡན་པ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་མྱིན་ཁ་གསལ་དགོས་རྒྱུ། 

 
༩། ༦་༥་༡། རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༡་་་༢༡ ནང་མྱི་གངས་ ༡༢ ནས་ལག་དེབ་སྔོན་པོའ་ིཞལ་འདེབས་ཡུ་སོར་ ༡༢༥༢་༨༥ 

ཙམ་བསྡུ་རུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཅེས་གསལ་ཐད། མྱི་བབས་ཀྱི་གནས་བབས་ལ་བལྟས་ན། མྱི་གངས་ཉུང་ཤས་
ད་ེཙམ་ལས་བྱུང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཡྱིན་ལན་གསལ་དགོས་རྒྱུ། 

 
༡༠། ༢་༡་༦། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་རྒྱ་ནག་དམར་ཕོགས་ཚོགས་པ་(སྱིད་གཞུང་)དབུ་བརེས་ནས་མྱི་

ལོ་ ༧༡ འཁོར་བའྱི་ཉྱིན་མོར་ཕ་རན་སྱི་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་དང་། མྱི་རྱིགས་གཞན་གྱི་ཚོགས་པ་དྲུག་མཉམ་
འབེལ་གྱི་ཐགོ་ནས་ལས་འགུལ་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེབ་ཞྱིག་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཐེངས་འདྱིའྱི་ལས་འགུལ་སེལ་བ་ཁག་
གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་སྱི་དང་འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་སྱིའྱི་གསར་ཤོག་ཁག་མང་པོའ་ིནང་ཐོན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཅེས་
གསལ་ཐད། གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ལས་འགུལ་སེལ་བར་ཡྱི་རངས་བསྔགས་བརོད་དང་སགས། སབས་དེར་དོན་ཁང་
ནས་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེབའྱི་ལས་འགུལ་དའེྱི་ཁོད་ཆ་ཤས་ག་ར་ེབངས་ཡོད་མདེ་སརོ་ལན་གསལ་པ་ོདགསོ་རྒྱུ། 

 
༡༡། ༦་༢་༢། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའ་ིསྱིད་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ཆེན་པོ་དང་འབེལ་འོས་བསྡུའྱི་དེབ་འགོད་མྱི་གངས་ 

༡༩༦༣ ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། ཅེས་གསལ་ཐད། གོང་འཁདོ་དནོ་ཚན་ཨང་ ༦་༢་༢ ནང་འཁདོ་དནོ། འསོ་བསྡུའྱི་
དེབ་འགོད་མྱི་གངས་ ༡༩༥༣ ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ཅེས་གསལ་འདུག་ན། སྔ་གཞུག་གཉྱིས་ཀྱི་གངས་ཀ་ལ་
ཁད་པར་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་ལན་གསལ་དགོས་རྒྱུ། 

༡༢། ༢་༥་༣། ཨ་ོགྱིང་ས་གནས་བོད་རྱིགས་མཐུན་ཚགོས་མང་ཆ་ེབས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༠ ཉྱིན་བོད་མྱིའྱི་
རང་དབང་སེར་ལངས་ཀྱི་དུས་དན་ཉྱིན་མོར་ས་གནས་ས་ོསོའ་ིགནས་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་དུས་དན་སྲུང་བརྱི་
རྒྱ་ཆ་ེཞུས་ཡོད། ཅེས་གསལ་ཐད། ཨ་ོགྱིང་ས་གནས་བོད་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་མང་ཆ་ེབས་དུས་དན་སྲུང་བརྱི་
ཞུས་ཡོད་ན། མང་ཆ་ེབ་ཕུད་པའྱི་སྲུང་བརྱི་མ་ཞུ་མཁན་གྱི་ས་གནས་བདོ་རྱིགས་མཐུན་ཚགོས་གང་དང་གང་ཡྱིན་
པ་ལན་གསལ་དགོས་རྒྱུ། 
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༡༣། ལྷ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་།  ཏ། ཆབ་སྱིད་ལས་དོན། ༡། ད་བར་ད་ཐོག་ནས་
ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བཞྱི་ཙམ་ཚོགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་རྣམས་སན་ནྱིས་སད་ཡྱིག་བེད་སོད་
གནང་གྱི་འདུག དོན་གཅོད་ས་གནས་ད་ེཔོར་ཅུ་གྷྱིས་སད་ཡྱིག་རང་མ་གཏོགས་གཞན་བེད་སོད་གནང་གྱི་མེད་
སྟབས་ལས་འགུལ་སབས་དང་མྱི་མང་རྣམས་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་འབེལ་བ་ཡོང་ཐབས་མྱི་འདུག  ཅེས་གསལ་ཐད། 
གསལ་བཤད་དེ་ནྱི་གནས་སབས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་འགན་འཁྱི་དང་ར་དོན་འཐབ་རོད་ལ་གལ་གནས་མ་འཛིན་པར་
གཞན་ལ་གཡོལ་ཐབས་ཙམ་དུ་མཐོང་། ད་ེབས་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་དོན་རྒྱབ་སརོ་ཚོགས་པ་རྣམས་དང་འབེལ་བ་ཇྱི་
ཙམ་བཞག་ཡོད་མདེ་ལན་གསལ་དགསོ་རྒྱུ། 

༡༤། ༤། འདྱི་གའྱི་ཁབ་ཁངོས་ནས་ཅྱི་ལྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་སྐུ་ཞབས་  Vlodo Mirosevic དང་ཨྱིལ་སལེ་
ལྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་སྐུ་ཞབས་ Johnny Wright གཉྱིས་དང་བྷར་ཛིལ་ནས་ལྕམ་སྐུ་ Prof. Lia 

Diskin, Padpa Shri རྒྱ་གར་གཟེངས་རགས་ཐོབ་པ་དང་སོབ་དཔོན་ཆེན་པ་ོལྕམ་སྐུ་ Dr. Elisa Harumi 

Kozaso ལགས་བཅས་བཞྱི་ར་སར་ཕེབས་རྒྱུ་ཞལ་བཞེས་གནང་བའྱི་མཚན་གཞུང་ཕུལ་ཡོད། ཅེས་གསལ་
ཐད། ད་ེལྟར་ཡྱིན་ན་ད་ལྟའྱི་མཇུག་སོང་གྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་ལན་གསལ་དགསོ་རྒྱུ། 

 
༡༥། གཞན་ཡང་། དོན་ཁང་གྱི་ལས་བསོམས་མང་ཆ་ེབ་ལས་དོན་ཇྱི་བས་སོར་མ་ཡྱིན་པར་འཛིན་སོང་ལ་ལམ་སྟོན་ལྟ་

བུ་རེད་འདུག་ན། མ་འོངས་པར་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ད་ེབ་སྤུ་གནོན་གྱི་འགོ་སྟངས་ལྟར་དགོས་
གལ་ཆ་ེབ་མཐོང་བཅས།། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་ ༥ པའྱི་ནང་གསེས་ག་པ། གོང་གསལ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་
དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པ་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་
སན་ཐ་ོསན་སོན་ཟྱིན་པར་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་
འདནོ་མཁན་སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་ར་ོར་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་ར་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༢༨ 
གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར། 

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༡ ལོའ་ིལས་བསམོས་སྱིང་
བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༡ ལོའ་ིལས་བསོམས་
རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐ་ོབཅས་སན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བག་ོགེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དུ། བོད་
མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༧ ལ།། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་རྔ་བ་གངས་རྱི་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་རྔ་བ་གངས་རྱི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པ་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༥ པའྱི་ནང་གསེས་ང་པ། གོང་
གསལ་སན་ཐ་ོནང་གསལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་
དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་ནརོ་འཛནི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

 
༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་ཁབ་ཁངོས་བཅས་ཀྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་༢༡ 
ལའོ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་ཀྱིས་དྱི་བ་ཕབེས་ཁག་ 

ལན་འདབེས་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ། 
༡།  ལས་བསོམས། ཀ ༢།༦༽ དྲྭ་ཐོག་ནས་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་སོར་གེང་མོལ་དང༌། ཚོགས་འདུ་
བསོངས་ཞེས་པའྱི་འག་ོབརོད་འོག (ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་༡༠) “གོང་རྱིམ་ནས་མངགས་གཏོང་བཞྱིན་ཀང་ར་རོང་ས་
གནས་ཉནེ་རགོ་པས་འཇུ་བཟུང་བཀག་ཉར་བས་པའྱི་རྒྱ་ནག་ཧན་ཏུང་ཞྱིང་ཆེན་ནས་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་སསེ་པ་ལུའུ་ཞའ་ོ
ཏན་གྱི་ཆེད་སད་སྒྱུར་དུ་ས་གནས་མངགས་གཏངོ་ཁང་དང༌། ཁྱིམས་ཁང་ནས་གནང་བའྱི་དུས་ཚགིས་ལྟར། བད་ེསྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་འགན་ཁུར་མྱི་སྣ་དང་རྒྱ་གར་ལས་བདེ་པར་སད་སྒྱུར་ཆདེ་འདྱི་ལ་ོཐངེས་ ༡༠ ང་ོབཅར་དང་སགས་སད་སྒྱུར་གྱིས་
མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད།”ཅེས་གསལ་བའྱི་རྒྱ་རྱིགས་ད་ེརྒྱུ་མཚན་གང་ལ་བརེན་ནས་འཛིན་བཟུང་བས་པ་དང༌། སུ་དང་
འབལེ་བ་ཆགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ། གོང་རྱིམ་ནས་མངགས་གཏོང་བཞྱིན་ཞསེ་པའྱི་གོང་རྱིམ་ད་ེརྒྱ་གར་གཞུང་ངམ། ཡང་ན་ 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས། གཞན་སུ་དང་སུ་ལ་ག་ོབ་ལནེ་དགོས་སམ། 
ལན། གོང་རྱིམ་ནས་མངགས་གཏོང་ཞེས་པའྱི་གོང་རྱིམ་ནྱི་སབས་དེར་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་ལ་གོ་དགོས་པ་ཡྱིན། 
ད་ེཡང་རང་གཞུང་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆ་ེམཆགོ་ནས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་འབལེ་བ་གནང་བ་ལྟར། རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་
པས་ལས་བདེ་ཅྱིག་མངགས་གཏངོ་བས་ཏ་ེབད་ེསྲུང་ལས་བདེ་དང་རྒྱ་གར་ས་གནས་ཉནེ་རགོ་པ་དང་འཛནི་བཟུང་བས་པའྱི་
རྒྱ་མྱི་བཅས་ཀྱི་དབར་སད་སྒྱུར་བེད་དགོས་སད་ཕྱི་དྱིལ་རྒྱ་སད་ཚན་པའྱི་འབེལ་ལས་ལ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རེ་
བསྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་སྔ་ཕྱིར་རྒྱ་སད་ཚན་པའྱི་ལས་བེད་མངགས་པ་ཡྱིན། དེར་བརེན་གོང་རྱིམ་ཞེས་པ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ལ་ག་ོདགསོ། 
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༢། ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས། ༤༽ ཤེས་རྱིག་སེ་ཚན། ཀ ལྡྱི་ལྱི་མཐོ་སོབ་ཏུ་སོབ་
འཇུག་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་དནོ་ཇྱི་བས། ཞསེ་པའྱི་འག་ོབརོད་འགོ ནང་གསསེ་ ༢ པ། (ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༡༢༣) 
“གཞན་ཡང་ཇེ་ཨན་ཡུའྱི་བོད་རྱིགས་སོབ་མའྱི་སོབ་ཡོན་སར་ཆ་དང་འབེལ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ ཉྱིན་འདྱི་གའྱི་ཤེས་
ཡོན་འགན་འཛིན་གསར་རྱིང་གཉྱིས་བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་དང་ལྷན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ཟུང་འབེལ་དྲུང་ཆེ་ཀེ་བྱི་སྱིན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་ད་ེལུགས་བད་ེསྡུག་སན་སེང་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།”ཅེས་
འཁོད་འདུག་པར་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། དཀའ་རོག་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་མང་དག་ཅྱིག་ལོ་ཤས་ནས་བྱུང་ཡོད་པ་
དང༌། ད་ལྟའྱི་ཆར་སབོ་ཡནོ་ཆག་ཡང་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་དནོ་འབས་སོན་པ་བྱུང་ཡོད་མདེ་དང༌། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་
དང༌། མ་འོངས་པར་ར་ེབ་ག་འད་ཞྱིག་ཡོད་མདེ་ཐགོ་ལན་གསལ་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། 
ལན། དགོངས་མངའ་ལྟར་ལྡྱི་ལྱིར་ཡོད་ཇ་ེཨན་ཡུ་ (JNU) མཐ་ོསོབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒྱལ་སོབ་མའྱི་སོབ་ཡོན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་
སར་ཆ་ཕོན་ཆེ་གནང་བར་བོད་རྱིགས་སོབ་མའྱི་སོབ་ཡོན་ཆག་ཡང་ཐད། འདྱི་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་ཉ་ེབའྱི་
རྱིགས་བདག་མཆགོ་ལ་སན་ཞུ་སྔ་རསེ་དང༌། རྒྱ་གར་གཞུང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མཐ་ོརྱིམ་ཤེས་ཡནོ་ས་ེཚན་དྲུང་ཆ་ེདང༌། 
ས་ེཚན་གྱི་ཟུང་དྲུང་ལ་ཞབས་བསྐུལ། ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་བཅས་པར་བད་ེསྡུག་སན་སེང་རྱིམ་ཞུས་ལ་ད་བར་གཙ་ོབ་ོམཐ་ོ
སོབ་ནང་འཛིན་སོང་དང་སོབ་ཕྲུག་དབར་གྱི་དཀའ་རོག་ཤུགས་ཆེའྱི་དབང་གྱི་རྒྱུན་གཏན་ལྟར་མཐ་ོསོབ་འཚུགས་མ་ཐུབ་
པའྱི་ཐོག སྱི་ཡོངས་རྱིམས་ནད་དང་ལྡྱི་ལྱིར་ས་ོརྒྱ་སྔ་རེས་བསམས་པའྱི་རནེ་སོགས་ད་བར་དནོ་འབས་སནོ་པ་བྱུང་མེད། ད་
ཆ་ཉྱིན་ཤས་གོང་ཉེ་བའྱི་རྱིགས་བདག་འཕོ་ལེན་ཟྱིན་པ་དང༌། མཐོ་སོབ་གནས་སྟངས་དག་ཏུ་འགོ་རེར་མཇུག་བསྣོན་མུ་
མཐུད་ཞུ་རྒྱུ་ཡང༌། མ་འོངས་པར་ར་ེབ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་མདེ་ལན་གསལ་ད་ལྟ་ཞུ་ཚདོ་དཀའ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན། 
 
༣། བང་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས། ས་བཅད་ ༢ པ། ལས་དནོ་ཇྱི་བས་དང་གྲུབ་འབས་
ཇྱི་ཐོན། ཞེས་པའྱི་ནང་གསེས་ ༢ པ། ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན། ༢.༡། བོད་དོན་དྱིལ་བསགས་ལས་འགུལ་ཇྱི་
སལེ། ཨང་ ༢༠ ནང་གསསེ། (ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༡༣༩) “ཀ) བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཆདེ་དམྱིགས་ཐད་ཀར་ 
Direct Funding རགོས་དངུལ་མང་ཙམ་གནང་ཐབས་ཡོང་བ།”ཞེས་དང༌། “ཁ) བར་ལམ་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཕྱི་
རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་བརྒྱུད་རོགས་དངུལ་ལེན་ཕོགས་དམ་དག་ཆ་ེཙམ་གནང་བཞྱིན་པར་བརེན་རེས་སོར། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་ནས་ཟུང་འབེལ་རོགས་དངུལ་ལེན་ཆོག་པའྱི་ Co-Applicant དགོངས་
བཞེས་ཡོང་བ་ཞུས་སོང་བར་གནད་དོན་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུ་འཐུས་བཀའ་ལན་གནང༌།”ཞེས་གསལ་བ་མ་ཟད། རེས་སུ་སྱི་
ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་ར་བརྒྱུད་ནས་རགོས་དངུལ་ཐད་ཀར་གནང་ཡོད་འདུག་པ་དང༌། ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་ག་འད་
ཡྱིན་མྱིན་དང༌། མ་འོངས་པའྱི་འཆར་གཞྱི་ད་ེདང་བརྒྱུད་ལམ་ད་ེམུ་མཐུད་རྒྱུད་འཛིན་གནང་ཆེད་བཀའ་ཤག་དང༌། བང་ཨ་
རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གཉྱིས་ནས་གལ་གནད་ཆ་ེཆུང་ག་འད་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་མདེ།   
དགངོས་དག་འདྱིར་ཏགོ་ཙམ་འཁྲུག་བསད་འདུག ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་ནས། དྱི་བ་
འདྱི་བཀླགས་མྱི་དགོས་པར། ལན་དེ་དག་ཐད་ཀར་ཀློག་རོགས་གནང་།༽ ཤོག་བུ་གོང་འོག་འཁྲུག་བསད་འདུག འདྱི་
མཚམས་ཀྱི་ཤོག་བུ་ད་ེམཉམ་སར་ཞུས་མྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱིའྱི་རེས་ཀྱི་ལན་འབུལ་ཆོག་པ་གྱིས། 
༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། ལགས་རདེ།༽  
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ལན། ༤ ད་ེསྔའྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་བ་ོབཟང་ཉྱི་མ་ལགས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༠༥ ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ 
ཚསེ་ ༧ བར་སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་ཁངོས་ཡུ་རོབ་ཁུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་རྒྱ་བོད་མྱི་སྣ་འབལེ་མཐུད་གོས་འདྱི་
བར་ལས་དྲུང་ཚད་མཉམ་བས་ོབསྩལ་གནང་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༤ ནས་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ བར་
ལས་གནས་རང་འཇགས་ཐོག་དམྱིགས་བསལ་བས་ོགཞག་དང༌། ད་ེརེས་འཕར་འགངས་གནང་ལམ་གཞན་མེད་པའྱི་རེན་
གྱི་ཁ་ོཔ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༠༡ ཉྱིན་ལས་མཚམས་བཞག་པས་ཚབ་ཏུ། དངེ་སབས་བདོ་ནས་བཙན་བལོ་དུ་ཡོང་
མཁན་ལོ་རེར་ཇ་ེཉུང་སོང་ཡོད་པ་དང་རྒྱའྱི་སད་ཡྱིག་ཤཤེས་མཁན་ཐོབ་རྒྱུ་དཀའ་ངལ་ལ་བརེན། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ལས་ཁུངས་རང་ནས་རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་ཚབ་གསར་འཚལོ་ཞྱིབ་ཀྱི་མྱི་འག་ོའདྱི་གར་འཆར་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་བཀདོ་
མངགས་ཞུས་པ་བཞྱིན། མྱི་འག་ོའཆར་འབུལ་བྱུང་ཡང་སབས་དེར་ཏགོ་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་དུས་འགོར་དང་ད་ེརེས་ད་ོ
བདག་ནས་གནས་ཡུལ་གྱི་གསོལ་ཕོགས་ལྟར་མཚུངས་བསྡུར་ཞུ་རོད་དང་གནས་རྱིམ་བཅས་ལ་འདོད་བ་ོམ་ཁེངས་པར་
བརནེ་བས་ོགཞག་ཐུབ་མདེ།  
 
ལན། ༥ རྒྱལ་སྱིའྱི་ལྟེ་གནས་ཇྱི་ནྱི་ཝར་ལས་ཁུངས་རྒྱ་ཁོན་ཚད་ལོངས་ཙམ་ཞྱིག་ཉ་ོརྒྱུར་སུད་སོར་ཉུང་མཐར་ས་ཡ་ ༤ 
ཡས་མས་དང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་དགོས་ཚ་ེསུད་སོར་ས་ཡ་ ༦  ཡན་ལ་མ་གཏོགས་འཐོབ་དཀའ་ལུགས་
སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་པར་སོང༌། འདྱི་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་ "ཁང་པ་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་རྒྱུ་
ཕྱིར་འཐནེ་གནང་དགསོ་ " ཞསེ་ཞུ་དགསོ་བྱུང༌།    
 
ལན། ༦ གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་དུས་རག་ཏུ་བདོ་དནོ་སརོ་གནས་ཚུལ་ཆར་ཅན་གཏངོ་མུས་ཡྱིན་ཞྱིང༌། ད་ེབཞྱིན་
ལས་རྱིམ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་གསར་ཁང་ཁག་ལ་གནད་དོན་འགེལ་བརོད་མཐྱིལ་ཕྱིན་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་
ནས་ཞུས་ན། བོད་གནས་སོར་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་ཁབ་སེལ་བེད་བཞྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཁག་བོད་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་
ཚསོ་མཁེན་རགོས་ཡོང་ཐབས་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་དང་བར་སདོ་ཆདེ། རྒྱུན་དུ་བོད་སད་གསར་འགྱུར་དང་རླུང་
འཕྲྱིན་རྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གལ་ཆ་ེལྟར་གསལ་བརདོ་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 
 
ལན། ༧ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐགོ་ཀུན་གཟྱིགས་ྋཔན་ཆནེ་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ་
གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ནས་མྱི་ལོ་ ༢༥ འཁོར་བའྱི་དུས་དན་དང་སྟབས་བསྟུན། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སེལ་
ཁངོས་སུ་འདྱི་ལས་ནས་ཀང་ཡ་ོརབོ་མཐུན་ཚགོས་དང་ཁབ་ཁོངས་རྒྱལ་ཁབ་ས་ོསོར། འབད་བརནོ་ཞུས་འབས་སུ་ཧ་ོལན་
ཌྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚེས་ ༢༤ འཁོད་པའྱི་གནས་འཕྲྱིན་འབོར་གསལ་ནང་གོང་འཁོད་
གནད་དནོ་ཁག་འཁདོ་ཡདོ། 
 སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁབ་ཁོངས་སེལ་ཇམ་དང་ཧ་ོལན་ཌྱི་གཉྱིས་ནས་ྋཔན་ཆེན་ཆུང་སྱིད་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་
ཡང་སྱིད་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་སོལ་རྒྱུན་འགོ་ལུགས་ལྟར་འཚོལ་ཞྱིབ་ཡོང་རྒྱུ་ལས་ཕྱིའྱི་སྱིད་དབང་གཞན་པས་ཡང་
སྱིད་འཚོལ་བས་ོཡོང་རྒྱུ་མྱིན་སོར་གྱི་སྱིད་བྱུས་གསལ་བསགས་གནང་ཡོད། ད་ེལྟར་སྱིད་བྱུས་ཡོང་ཆེད་ཕ་རན་སྱི་ནང་
དུའང་འབད་བརནོ་ཞུ་མུས་སུ་ཡྱིན། 
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ལན། ༨ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༢༥ ཉྱིན་ཀུན་གཟྱིགས་ྋཔཎ་ཆནེ་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་གཅྱིག་པ་ྋར་ེབཙུན་བསྟན་འཛནི་དག་ེ
འདུན་ཡ་ེཤེས་འཕྲྱིན་ལས་ཕུན་ཚགོས་དཔལ་བཟང་པ་ོམཆགོ་དགུང་གངས་ ༣༡ ཕབེས་པའྱི་ྋསྐུའྱི་འཁྲུངས་སར་དུས་ཆནེ་
དང་བསྟུན། ཡོ་རོབ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ ༣༢ ཀྱིས་ཀུན་གཟྱིགས་ྋཔཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་
བཙན་འགོ་ནས་ཆ་རེན་གང་ཡང་མེད་པར་མགོགས་མྱུར་གོད་བཀོལ་དགོས་པའྱི་སོར་ཡ་ོརོབ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་སྱིད་ལྷན་
ཁང་ལ་ཞུ་ཡྱིག་ཅྱིག་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
 ད་ེཡང་ཞུ་སན་དེའྱི་ནང་དུ་འཐུས་མྱི་ཁོང་རྣམ་པས་ཕྱི་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཇ་ོསེབ་བྷ་ོ
རེལ་ (Mr Josep Borrel) མཆོག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ནང་དུ་བོད་མྱིའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྱི་མེད་རོག་
རལོ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞྱིན་པ་དང༌།  ལྷག་པར་ཀུན་གཟྱིགས་ྋཔཎ་ཆེན་དག་ེའདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆགོ་དགུང་གངས་ ༦ 
ནས་ད་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བཙན་འོག་ནས་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཏེ་མྱི་ལོ་ ༢༥ འཁོར་བཞྱིན་པར་བརེན།  རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱི་དབང་སྒྱུར་འོག་བོད་ནང་གྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཡྱིན་ར་སོད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སོར་གསུངས་ཡོད།  ཡོ་
རབོ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ ༣༢ ཀྱི་ལས་འགུལ་དེའྱི་སྣ་ེའཁྱིད་མཁན་སྐུ་ཞབས་མྱི་ཀུ་ལ་སྱི་པེཀ་ས་མཆགོ་ཡྱིན་ཅྱིང༌། ཁོང་
ནྱི་ཡ་ོརབོ་གསོ་ཚོགས་བོད་དནོ་རྒྱབ་སོར་ཚགོས་པའྱི་ཚགོས་གཙ་ོཡྱིན། 
 
ལན། ༩ ལོ་དུས་འདྱིའྱི་ནང་ཞལ་འདེབས་འབུལ་མཁན་མྱི་གངས་ ༡༢ ལས་བྱུང་མེད་པ་དངོས་འབེལ་ཆགས་ཡོད། ནུབ་
ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཡ་ོརོབ་ལ་བར་ལམ་ནས་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་ཇ་ེཞན་དུ་སོང་བའྱི་ཐོག ལ་ོདེའྱི་ནང་ནད་ཡམས་
ཚབ་ཆེ་བྱུང་བ་སོགས་ཀྱིས་རེན་པས་གནས་སྟངས་འདྱི་ལྟར་ཆགས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ལས་རྱིམ་འདྱི་ཡར་རྒྱས་གཏོང་
ཕགོས་ཐད་མུ་མཐུད་འབད་བརནོ་ཞུ་གལ་ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ལན། ༡༠ ལས་འགུལ་སབས་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་གསར་འགོད་པར་གསལ་བསགས་དང་སགས་གསར་གཏམ་
འགེམས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ། གཞན་ཡང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་རྣམས་གསལ་བསགས་གནང་རྒྱུ། ད་ེམྱིན་སམ་གོག་དང་
སྣུམ་འཁོར་བཀོད་སྱིག་ཞུ་རྒྱུ། རྒྱང་སག་གྱི་མཐུན་གྱུར་སོགས་ག་རོགས་ཞུས་ཡོད། མདརོ་ན་རྒྱ་ཆེའྱི་ལས་འགུལ་དེར་ག་
སྱིག་དང་མཐུན་རནེ་ཇྱི་དགསོ་ཆ་ཚང་དནོ་ཁང་ནས་འགན་བཞསེ་ཡདོ། 
 
ལན། ༡༡ དངསོ་ཡདོ་ལྟར་དབེ་བཀདོ་མྱི་གངས་ ༡༩༥༣ ལས་བྱུང་མདེ། གོང་དུ་མྱི་གངས་ ༡༩༦༣ འཁདོ་པ་ད་ེནརོ་ 
འཛལོ་ཤོར་འདུག་པས་དགངོས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ལན། ༡༢ ཨ་ོགྱིང་དོན་ཁང་གྱི་ཁབ་ཁངོས་ས་གནས་ར་ེཟུང་ལ་མྱི་འབོར་ཉུང་བས་ད་ེཉྱིན་ཐག་ཉ་ེའབལེ་མཚུངས་བོད་རྱིགས་
མཐུན་ཚགོས་གཞན་མཉམ་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་ལས་ས་གནས་རང་དུ་དུས་དན་སྲུང་བརྱི་ག་ོསྱིག་ཞུས་
ཐུབ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཞྱི་བཅོལ་ནས་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཁབ་ཁོངས་ས་གནས་ཚང་མས་ད་ེཉྱིན་ས་
གནས་ས་ོསོའ་ིགནས་བབ་དང་ལྷག་པར་མངའ་ཁུལ་ས་ོསོའ་ིཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་སྔོན་འགོག་ལམ་སྟནོ་གྱི་རྒྱ་ལས་
མ་བརྒལ་བར་ལས་འགུལ་སལེ་ཡདོ་པ་ལས་དུས་དན་སྲུང་བརྱི་མ་ཞུ་པའྱི་ས་གནས་གཅྱིག་ཀང་བྱུང་མེད། 
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ལན། ༡༣ དོན་གཅོད་གསར་པ་དྲུང་ཆ་ེའཇྱིགས་མེད་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས་ལས་འགན་ཞུ་ས་ོཚུགས་པ་ནས་བཟུང་ལྷ་ོཨ་མྱི་
རྱི་ཀ་བོད་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་སད་འཕྲྱིན་གསར་འཛུགས་དང་ད་བར་ད་ཐོག་ཚགོས་འདུ་ཐངེས་བཞྱི་ཙམ་ཚོགས་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡདོ། ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་ཡུལ་དརེ་བདོ་དོན་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་ཕལ་མ་ོཆ་ེསན་ནྱི་ཤཤ་སད་བདེ་སདོ་བེད་བཞྱིན་ཡདོ་
པ་དང༌། དོན་གཅོད་ཡོད་སའྱི་ས་གནས་སུ་པོར་ཅུ་གྷྱིས་སད་ཡྱིག་ཁོ་ན་བེད་སོད་བེད་ཀྱི་ཡོད་པར་སོང༌། དོ་བདག་དོན་
གཅོད་ལ་སད་ཡྱིག་མྱི་ཤེས་པའྱི་དཀའ་ངལ་དངོས་ཕྲད་དང་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཁབ་བརལ་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་བ་བརེན་
བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཐོབ་ཆེད་ལས་དོན་ད་ེཙམ་སེལ་ཐབས་བྱུང་མེད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རེན་པས་དོན་གཅོད་ནས་
འགན་འཁྱིད་དང་ར་དོན་ལ་གལ་གནད་མ་འཛིན་པར་གཞན་ལ་གཡོལ་ཐབས་བེད་པ་ཞྱིག་ཡེ་ནས་མྱིན། ནད་ཡམས་དང་
སད་ཡྱིག་གྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་རེན་བས་ཏ་ེབོད་དོན་ལས་འགུལ་སེལ་ཕོགས་ཐད་ལས་དོན་ད་ེཙམ་མང་པ་ོསེལ་མ་ཐུབ་པ་ནྱི་
དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན། འབྱུང་འགྱུར་ནད་ཡམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་བཟང་དུ་ནམ་སོང་ལ་བོད་དོན་ལས་
འགུལ་ཤུགས་ཆ་ེསལེ་ཐབས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ལན། ༡༤ སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་འདྱི་ལོ་དགུང་གངས་ ༨༥ ཕེབས་པར་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ནས་དམྱིགས་བསལ་ྋསྐུའྱི་འཁྲུངས་སར་སྲུང་བརྱི་ཞུ་གཏན་འཁེལ་བ་ལྟར། དོན་ཁང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་ནས་
དམྱིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་གདན་ཞུ་བ་དགསོ་ཐད། ཅ་ེལྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་སྐུ་ཞབས་ Vlodo Mirosevic དང་
ཨེལ་སེལ་ཝྱི་ཌོར་གྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་སྐུ་ཞབས་ Johnny Wright  བྷར་ཛིལ་ནས་རྒྱ་གར་གཟེངས་རགས་ 
Padma Shri ཐོབ་པ་ལྕམ་སྐུ་ Prof. Lia Diskin དང་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལྕམ་སྐུ་ Dr. Elisa Harumi Kozasa 
བཅས་མྱི་སྣ་བཞྱི་དྷ་སར་ྋསྐུའྱི་འཁྲུངས་སར་སྲུང་བརྱི་ཆེད་ཕེབས་གཏན་འཁལ་ཡང་ཏགོ་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཁབ་བརལ་
ཤུགས་ཆེ་བྱུང་བ་རེན་པས་འདྱི་གའྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་འཛམ་གྱིང་ས་ཕོགས་གང་ས་ནས་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་དང༌། ྋགོང་ས་
མཆགོ་ལ་ཐུགས་འདྱིས་ཡོད་པའྱི་མྱི་སྣ། ད་ེབཞྱིན་བོད་དནོ་རྒྱབ་སོར་བ། བོད་ཀྱི་གོགས་པ་ོསོགས་ནས་ྋགོང་ས་ྋསབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གངས་ ༨༥ ཕེབས་པའྱི་སྐུའྱི་འཁྲུངས་སར་ལ་བརན་འཕྲྱིན་ཐོག་མང་མཐར་སར་མ་ ༡༠ ནས་ 
༡༥ བར་གྱི་འཚམས་ཞུའྱི་གསུང་འཕྲྱིན་གཏངོ་གལ་ལྟར་བཏང་ཡདོ། 
 
༡༥། གཞན་ཡང༌། དོན་ཁང་གྱི་ལས་བསོམས་མང་ཆ་ེབ་ལས་དོན་ཇྱི་བས་སོར་མ་ཡྱིན་པར་འཛིན་སོང་ལ་ལམ་སྟོན་ལྟ་
བུ་རེད་འདུག་ན། མ་འོངས་པར་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ད་ེབ་སྤུ་གནོན་གྱི་འགོ་སྟངས་ལྟར་དགོས་གལ་ཆེ་བ་
མཐངོ༌། 
ལན། ༡༥ འདྱི་ནས་གོང་གསལ་གནད་དོན་ཐགོ་མ་འོངས་པར་ཡྱིད་གཟབ་གནང་འཐུས་ཆགོ་པ་བཅས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་
ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༧ ལ།། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་ ༥ པའྱི་ནང་གསེས་ཅ་པ། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གེང་
དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་ཐགོ་ལ། ཐགོ་མ་དརེ་དཔལ་ལྡན་
ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལས་བསོམས་ད་ེཚ་ོདཔ་ེཡག་པ་ོསོར་གནང་སོང་། ད་ེལ་འཚམས་འདྱི་དང་བསྔགས་བརོད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེགང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་ཚན་པ་ཡོད་རདེ། ད་ེསྔ་ནང་ཆོས་ང་ོསདོ་ཀྱི་ཚན་
པ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པ་ོབཞྱི་དང་། གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་པ་ས་ོསོའ་ིདགོན་ས་ེཁག་གྱི་བྱུང་རྱིམ་ང་ོསོད་བ་
རྒྱུའྱི་ཚན་པ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་རྱིམ་ད་ེམཇལ་རྒྱུ་མྱི་འདུག སྔོན་མ་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ས་ོས་ོལ་
འབེལ་བ་བས་ནས། ཆོས་བརྒྱུད་ས་ོསོའ་ིབྱུང་རྱིམ་ང་ོསོད། བསབ་པ་སོབ་གཉེར་ད་ེཚ་ོགང་འད་གནང་གྱི་ཡོད་མེད། འདྱིའྱི་
ཚན་པ་ཞྱིག་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བཀའ་ཤག་གོང་མས་བཙུགས་གནང་ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་རྱིམ་ད་ེམཇལ་
རྒྱུ་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་རེད། ད་ེཕྱིར་བསྡུ་གནང་ཚར་བ་རེད་དམ། ཡང་ན་དགོས་པ་ཆེན་པ་ོ
འདྱི་འད་མ་གཟྱིགས་པ་རེད་དམ། ཕྱིར་བསྡུ་གནང་ཡོད་ན་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གསུང་
རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན།་འདྱི་དང་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་ཆགས་བསད་པའྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ད་ེ
ལ་ལན་གསལ་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་དེར། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་ཚོས་པཎ་ཆེན་ཆུང་སྱིད་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་གར་སོང་ཆ་མེད་ཆགས་པ་རེད་
ཟརེ་ནས་ད་བར་ས་ཕགོས་གང་སར་ཁབ་བསགས་བས་ནས་ལས་འགུལ་སལེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ཕགོས་གཅྱིག་
ནས་ང་ཚོས་འདྱིར་འཁྲུངས་སར་ཞྱིག་སྲུང་བརྱི་བེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་པཱ། སྱིར་བཏང་འཁྲུངས་སར་སྲུང་བརྱི་བས་པར་ང་ལ་
དགག་པ་དང་ག་བ་ག་བ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེགཉྱིས་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་ན་མེད་ན་བསམས་ནས། འདས་གསོན་དང་གར་
ཡོད་ཆ་མེད་རདེ་ཅེས་ང་ཚསོ་འཛམ་བུ་གྱིང་གང་སར་ཞུ་སདོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ཡང་གར་སངོ་ཆ་མེད་ཆགས་ནས་འདས་གསནོ་
ཧ་མ་ག་ོབའྱི་སང་ལ་འཁྲུངས་སར་སྲུང་བརྱི་བས་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། ནམ་རྒྱུན་ངའྱི་སེམས་ནང་དོགས་པ་
ཞྱིག་ཡོད། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ལན་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན། མ་འོངས་པར་ག་ར་ེགནང་བ་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་
གྱུར་བེད་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སྱིར་བཏང་ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་ནས་ལན་གནང་བ་ད།ེ སྱིར་བཏང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དྱི་
བ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཡྱིག་ཐགོ་ནས་ཕུལ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚུར་ཡང་ཡྱིག་ཐགོ་ནས་གནང་འདུག ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སངོ་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ར་ེརའེྱི་ཕག་ལ་ཕུལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཞྱིབ་ཚགས་
པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ཕར་ཡྱིག་ཐགོ་ནས་ཕུལ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཚུར་ཡྱིག་ཐགོ་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་
ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་ཕག་ལ་སེབ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། ད་ེངསེ་པར་དུ་དགསོ་ཀྱི་འདུག དསེ་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཡོང་རྒྱུར་ཕན་ཐགོས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁབ་ཁོངས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་གནས་སོས་འགོ་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཚུར་ཡོང་མཁན་
ཡྱིན་ནའང་རེད། ནད་ཡམས་ཀྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་སབས་སུ་བོད་པ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཕན་ཐོགས་
ཆེན་པ་ོཞེ་དག་ཡོད་པའྱི་ཕག་ལས་མང་པ་ོགནང་འདུག དཔེར་ན། "རྱིས་ལོའ་ིནང་དོན་ཁང་དུ་བཅར་གཏུག་ཞུ་མཁན་ཁོན་
མྱི་གངས་ ༦༧༤༣ བྱུང་ཡོད། བོད་མྱིར་ངོས་སོར་གངས་ ༡༦༣ དང་ལས་དོན་འད་མྱིན་ཆེད་རྒྱབ་གཉེར་གངས་ ༦༦༤ 
ཕུལ་ཡོད།" ཅེས་གསུངས་འདུག ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་བྱུང་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་བེད་དུས་ཕྱི་དྱིལ་
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ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀྱིས་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་འདུག ད་ེལ་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེ
དང་འད་བའྱི་ལག་དེབ་སེར་པོ་སོར་རེད། ད་ེབཞྱིན་ (Exit Permit) དང་ (Return Visa) འདྱི་ཚོའྱི་སོར་ལའང་ལྡྱི་ལྱི་
དོན་གཅོད་དང་འབེལ་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས་རྒྱུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་རེན་ཡག་པ་ོ
གནང་ཡདོ་ས་རདེ། དརེ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་ ༦ ཡོད། དེའྱི་རེས་ལ་ག་ོསབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ར་ོརྱིང་བསྟན་
འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ར་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོ་སབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་
འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དྱི་བ་གཉྱིས་དང་གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ།  
དྱི་བ་དང་པ་ོདེ། ཀེན་བྷེ་ར་ལ་ཡོད་པའྱི་ཨོ་སྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ད་ལྟ་ཡང་མྱི་
འདུག ར་བའྱི་ཏོག་དབྱིབས་ན་ཚའྱི་རེན་པས་འགྲུལ་སོད་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་བས་ོགཞག་མ་ཐུབ་པ་གསལ་པ་ོ
ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡར་གཞྱིས་སོ་བེད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ང་ཚུར་ཡོང་དུས་ཁོང་ཚོ་ཕར་འགོ་ཡྱི་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་གཅྱིག་གནང་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གནང་གྱི་ཡོད་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མ་རག་པའང་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། གང་ལྟར་འདྱི་གཅྱིག་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་ར་ེཞུ་
འདོད་བྱུང་ཞེ་ན། ད་ེསྔའྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་དེ་ཐའེ་ཝན་ལ་ཕར་གཏོང་བའྱི་སབས་སུ། གལ་ཏེ་གཅྱིག་ཕར་འགོ་ཡྱི་
ཡོད་ན། གཅྱིག་ཚུར་ཟླ་བ་ ༡ སྔནོ་ཙམ་ནས་ཡོང་རྒྱུ་བཟོས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ས་མྱིག་སྟངོ་པ་ལྷག་གྱི་མ་རདེ། རྒྱུ་མཚན་གང་
ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལོར་གཞྱི་གཞག་ན་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་རྒྱ་ནག་གྱི་མྱི་རྱིགས་གངས་ས་ཡ་ ༡ ཙམ་འདུག ད་ེ
དག་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ག་ར་ེབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ད་ེཚོའྱི་
རྒྱབ་སརོ་བང་རྒྱུར་རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་གཅྱིག་མེད་ན་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སྔནོ་མ་ངས་པ་ེརྱི་སྱི་ (Paris) འདྱི་དོན་གཅོད་རེད་བསམས་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ེརྱིང་ཁ་སང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འབེལ་
མཐུད་པ་ཞེས་འཁོད་འདུག འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཡྱིན་ན། གལ་ཏེ་ཞུ་བདེ་པོ་ཡོད་ན་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་
གནོངས། ཡང་བཀའ་ལན་གནང་བད་ེམེད་པ་དང་། དྱི་བ་གཉྱིས་ཀ་སྔོན་རྱིས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་ན། སབས་ད་ེདུས་གནང་བ་
ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག བསམ་བོའ་ིནང་དུ་དྱི་བ་ཞྱིག་སེབས་མ་ཐག་མར་བཏོན་མ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དན་པ་བརེད་འག་ོ
ཡྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ར་བའྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ོཞེ་དག་རེད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་སབས་གོང་མར་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་
དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་བསམོས་ག་རྒྱས་པ་ོཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་བསྣམས་ཕབེས་མཁན་ད་ེབཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་
དྲུག་པའྱི་བཀའ་བོན་ལས་ཁུངས་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཁོང་ཚོས་ལས་དོན་གང་གནང་བ་ད་ེམ་ཆད་པ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་
ལའང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟའྱི་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆགོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ངས་འདྱི་བསམས་བྱུང་། ཕྱི་རྒྱལ་
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ནས་ཚུར་ཡོང་མཁན་དེ་ཚོས་བོད་ཡྱིག་ཀློག་དུས་དཀའ་ལས་ཞེ་དག་ཡོད་རེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱིས་སོགས་སང་གནང་བའྱི་སབས་སུ་ཚོར་བ་ག་ར་ེསེབས་སོང་ཟེར་ན། ས་ར་མཐ་ོསོབ་དང་ཝཱ་ར་ཎ་སྱི་ནས་ཐནོ་པ་
ཞྱིག་མྱིན་ན་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་སོགས་སང་གནང་སྟངས་དེར་བསྔགས་བརོད་དང་རེས་སུ་ཡྱི་
རངས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་ནས་བསད་ག་ོཆདོ་པ་བྱུང་འདུག འདྱི་ལ་ཚུར་ཕབེས་ནས་ཕབེས་ག་ོཆདོ་པ་བྱུང་
འདུག་ཅེས་ཞུས་བཞག་ན་བསམས་བྱུང་། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བཟ་ོའད་པ་ོཞྱིག་རེད། སོ་སོའ་ིསེམས་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་
སད་ཆ་རདེ།  
 ད་ེསྔོན་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་༸པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དེབ་གཅྱིག་བཏོན་གནང་འདུག ད་ེཡག་པ་ོཞ་ེདག་འདུག 
ངས་མྱི་མང་པརོ་བཀམ་པ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་འདྱི་རགོས་ཡོད་ན་མུ་མཐུད་ནས་ག་པར་གཏོང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་གཏངོ་རང་
གནང་རགོས་གནངོས། འདྱིས་ཕན་ཐགོས་ཞ་ེདག་འདུག སྤུས་ཚད་ཡག་པ་ོདང་། ཀློག་ཉན་བ་ོབ་ཞྱིག་འདུག ཡག་པ་ོཞ་ེདག་
འདུག ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི་ལ་དམྱིགས་ནས་བཟསོ་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག  
ད་ེབཞྱིན་སྔོན་མ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་ (Thank you Australia) ཞེས་དེབ་གཅྱིག་བཏོན་གནང་འདུག དཔ་ེཡག་
པ་ོའདུག ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་མྱི་ལ་འགལེ་བཤད་རྒྱག་དུས་ཧ་ཅང་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོའདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡས་དང་
པ་ོབོད་པ་ལ་རྒྱབ་སརོ་གང་འད་བས་པ་རདེ། བོད་པ་དང་ཐགོ་ཕ་གྱིར་ཇྱི་ལྟར་སེབས་པ་རདེ། དའེང་མུ་མཐུད་འགེམས་སལེ་
ཐུབ་པ་ཡོད་ན་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ད་ེརྱིང་ཁ་སང་ཕྱི་དྱིལ་ད་བརན་ཚན་པས་སད་རྱིགས་འད་མྱིན་ཐོག་ནས་གསར་འགྱུར་སན་སོན་གནང་གྱི་
འདུག ད་ེབཞྱིན་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་མང་པ་ོཞྱིག་ང་ོསདོ་གནང་སོང་། ད་ེདང་ཕོགས་
མཚུངས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་མང་པའོ་ིབོད་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་ང་ོསོད་གནང་སོང་། ད་ེདག་ལ་བསྔགས་བརདོ་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེ
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གལ་ཏེ་དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་ཡོད་ན། ད་ལྟ་ (Magnitsky Act) ཟེར་བ་འདྱི། ད་ལྟ་ (Act) ཆགས་རྒྱུ་རེད། 
རྒྱལ་མོའ་ིརྒྱལ་ཚབ་འདྱིས་མཚན་རགས་ (Sign) མ་སོན་བར་དུ་ (Act) ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ཁྱིམས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
མ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱི་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོས་ག་ོསབས་མང་པ་ོཞྱིག་བང་རྒྱུ་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཕག་ལས་ཏོག་ཙམ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དག་ེམཚན་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་མཐའ་མ་དརེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཅ་ོམཆགོ་གྱིས་ཚགོས་འདུ་ཚགོས་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ད་ེཕག་ཚོད་ ༧:༠༠ 
བར་དུ་འགང་གནང་བ་དེར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཡོད་མཁན་འདྱི་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་མཚམས་ར་ེདགོང་
མ་ོཕག་ཚོད་ ༡༢:༠༠ བར་དུ་འཚོགས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་འདྱི་འཐབ་རོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཤཤྱིག་ཡྱིན་དུས་ག་ཚོད་ཕར་འགང་
གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་། འདྱིར་བསད་རྒྱུ་ལ་ཐ་ེཚམོ་ཁོན་ནས་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༧:༠༠ བར་དུ་ཚགོས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་རྒྱ་མཚ་ོསྱི་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་རྒྱ་མཚ་ོསྱི་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ཐགོ་སྱི་ཡོངས་བག་ོགེང་ལ་མཉམ་ཞུགས་བདེ་པའྱི་ 
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ཐགོ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཀ་ཾཔཱུ་ཊར་ས་ེཚན་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། ཁ་སང་ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་ཡྱིག་མཛོད་ཚན་པས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་དང་། འདྱི་འད་མང་པ་ོཞྱིག་
ཀཾ་པཱུ་ཊར་ནང་ཉར་ཚགས་བ་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་འཁོད་གནང་འདུག འདྱི་དང་མཉམ་དུ་འདས་པའྱི་ལོ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ནང་གཞུང་
འབལེ་གྱི་འབལེ་ལམ་མང་ཆ་ེབ་གགོ་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚ་ོཚང་མས་མཁནེ་གསལ་རདེ། (tibet.net) 
ཡྱི་གོག ་འཕྲྱིན་འདྱི་ (Google) བེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་དུས། ཨྱིན་སད་ནང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གོག་འཕྲྱིན་གྱི་ 
(Retention/ Data Retention) ཞུ་ཡྱི་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཡྱིག་ཆ་ཉར་སྲུང་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཟེར་ནའང་རེད། འདྱིའྱི་
ཁད་ཆསོ་ལ་ (Google Vault) ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། འདྱི་འད་བེད་སོད་གཏངོ་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདདོ་
བྱུང་། ད་ེའད་ཞྱིག་བེད་སོད་གཏངོ་གྱི་ཡོད་ན། བེད་སདོ་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ད།ེ དཔེར་ན། གོག་འཕྲྱིན་ཉར་སྲུང་བ་
རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་ནའང་རེད། གོག་འཕྲྱིན་བསུབ་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་བཀའ་ཤག་སབས་གོང་མའྱི་
སབས་སུ་ལམ་སྟོན་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད་དམ་མེད། འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་དགོས་བསམས་བྱུང་།  
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་བསམ་ཚུལ་གཉྱིས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ལས་བསོམས་ནང་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ད་རྒྱ་ཡྱིན་
ནའང་རེད། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ད་རྒྱ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་རྒྱ་ད་ེདག་ལྟ་མཁན་གསར་པ་དང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་སང་ལ་གངས་འབོར་
མང་པ་ོཞྱིག་འགོད་གནང་འདུག ངས་བསམ་པར་ད་རྒྱ་ལྟ་མཁན་གྱི་གངས་འབོར་ག་ཚོད་སེབས་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། 
དེར་འགྱུར་བ་ག་ཚོད་འགོ་ཡོད་མེད་འགོད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག དཔེར་ན། ཟླ་རེར་འགྱུར་བ་ག་ཚོད་ཕྱིན་འདུག ལོ་རེར་
འགྱུར་བ་ག་ཚོད་ཕྱིན་འདུག མང་དུ་གང་འད་ཕྱིན་ཡོད་མེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས། ལས་རྱིམ་ག་
ར་ེལ་ལྟ་མཁན་མང་བ་འདུག ལས་རྱིམ་ག་རེ་ལ་ལྟ་མཁན་ཉུང་བ་འདུག འདྱི་ཚོ་ཚང་མ་འགོད་ཐུབ་ན་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་
གནད་དོན་ག་ར་ེཐགོ་ལ་ད་ོསྣང་ཆ་ེབ་འདུག བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གནད་དནོ་ག་ར་ེཐགོ་ད་ོསྣང་མང་བ་བེད་ཀྱི་འདུག ད་ེ
འདའྱི་གནས་ཚུལ་མང་བ་སེབ་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ངས་འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོམཐངོ་སོང་། གལ་ཏ་ེལས་བསམོས་རྒྱས་པའྱི་
ནང་དུ་བཀདོ་ཡདོ་ན། དགངོས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་གཅྱིག་དེ། འདྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུ་རེད་མྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཡྱིན་ནའང་
རདེ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་མང་ཆ་ེཞྱིག་ལས་འགུལ་ག་ར་ེསེལ་ཡདོ་མེད་མ་གཏགོས། ལས་འགུལ་འདྱིས་གྲུབ་འབས་ག་ར་ེཐནོ་ཡདོ་
ཏགོ་ཙམ་ཉུང་ཉུང་རདེ་འདུག དཔརེ་ན། ཟབ་སངོ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཟབ་སོང་སད་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་ཨྱིན་སད་ཐགོ་ནས་ཞུས་
ན་ (Impact Assessment) ཞྱིག་ཡོད་རེད། གྲུབ་འབས་ག་རེ་ཐོན་འདུག འདྱིས་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་འགྱུར་བ་ག་རེ་ཕྱིན་
འདུག ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་གནང་གྱི་ཡོད་ཤག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་བསོམས་ནང་དུ་གྲུབ་འབས་ག་ཚོད་ཐོན་ཡོད་སོར་དགོད་རྒྱུ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་སོང་། འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་ནརོ་འཛནི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐགོ་མ་དརེ་དྱི་བ་ཕེབས་པ་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་མ་ཞུ་བའྱི་སྔནོ་ལ། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་ 



54 
 

འཐུས་ཁག་ཅྱིག་ནས་ཨོ་ལྱིམ་ཕྱིག་རེད་འགན་གྱི་སོར་དང་། ད་ེབཞྱིན་བོད་ནང་ལ་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས། དཔེར་ན། ང་
ཚའོྱི་ཁམས་བག་མགོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་དང་དགངོས་འཆར་ད་ེའད་ཕབེས་སོང་། དའེྱི་ཐགོ་ལ་སན་སེང་ཞུས་
ན་བསམས་བྱུང་། ཁ་སང་འཛནི་སངོ་དང་ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཨ་ོལྱིམ་པྱིག་རདེ་འགན་གྱི་ཐགོ་ལས་འགུལ་ག་
ར་ེསལེ་ཡདོ་རདེ་ཅེས་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་སོང་། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལན་ད་ེའདྱིར་སན་སནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། 
 
པ་ེཅྱིང་དགུན་དུས་ཨ་ོརདེ་འགན་སྡུར་ལ་དནོ་ཁང་ཁབ་ཁངོས་ས་ཁུལ་ཁག་ནས་ང་ོརྒལོ་ལས་འགུལ་སལེ་བ་གཤམ་གསལ། 

རདེ་འགན་དུས་ཡུན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༤ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༢༠ བར། 
སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་ཁག་ནས་ལས་བསམོས་ཕུལ་འབརོ་བྱུང་བའྱི་འཕྲདོ་ནས། 

༡། སུད་སྱི་དནོ་ཁང༌། 
· ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡།༡༡།༢༧ ཉྱིན་སུད་སྱིར་རེན་གཞྱི་བེད་པའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཨ་ོརེད་ལྷན་
 ཚགོས་  (International Olympic Committee) ལ ་  [(Organization for Economic Co-

 operation and  development) OECD] ར་འཛིན་དགོངས་དོན་རྒྱ་ནག་པེ་ཅྱིང་ལ་ཨོ་རེད་གོ་སབས་
 གནང་བ་ད་ེསྱིག་མྱིན་གནས་སྟངས་ཆགས་སརོ་ཞུ་སན་ཕུལ་ཡོད། 
· ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡།༡༢།༨ ཉྱིན་སུད་སྱི་གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པས་དགུན་དུས་ལྷན་འཛོམས་སབས་
 ཁུལ་དེར་ཡོད་པའྱི་ (Civil Society) ཞུ་གཏུགས་ལས་འགུལ་བ་མཉམ་དུ་སུད་སྱི་གཞུང་ལ་ཨོ་རེད་འགན་
 ཚགོས་སབས་གཞུང་འབལེ་མྱི་སྣ་མྱི་གཏོང་བའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱིག་ཕུལ་ཡོད། 
· ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡།༡༢།༡༢ ཉྱིན་སུད་སྱི་དང༌། (Austria) ཨོས་ཀྱིཡ་གནས་སོད་བོད་མྱི་ཚོས་པ་ེཅྱིང་ཨ་ོརེད་འགན་
 བསྡུར་ལ་ང་ོརྒལོ་གྱི་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེབའྱི་ལས་འགུལ་སལེ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
· ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢།༡།༥ ཉྱིན་སུད་སྱི་དང༌། ལེག་ཀན་སྱིན། ཇར་མྱི་ནྱི་གནས་སོད་བོད་མྱི་ཚོས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ལས་འགུལ་
 ཉྱིན་མོར་ (Global day of action) པེ་ཅྱིང་དགུན་དུས་ཨ་ོརེད་འགན་ཚོགས་སུ་གཞུང་ཚབ་མྱི་སྣ་མྱི་གཏོང་
 བའྱི་ཞུ་སྐུལ་གནང་ཡདོ། 
· ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢།༢།༣ ཉྱིན་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གནས་སོད་བོད་མྱི་ཚོས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཨ་ོརེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མདུན་ཐང་དུ་པ་ེ
 ཅྱིང་ཨ་ོརདེ་འགན་སྡུར་མ་ཚུགས་པའྱི་སྔ་ནུབ་དརེ་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེབའྱི་ང་ོརྒལོ་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་སལེ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
· ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢།༢།༥ ཉྱིན་པ་ེཅྱིང་ཨ་ོརདེ་ཉྱིན་དང་པ་ོདང་བསྟུན་ནས་སྐུ་ཞབས་དནོ་གྲུབ་དབང་ཆནེ་ལགས་ནས་བཟ་ོ
 སྒྲུབ་ཞུས་པའྱི་འཇྱིགས་བལ་གོག་བརན་ Leaving fear behind ཞེས་པ་དེ་སུད་སྱི་གོང་ཁེར་ཇྱི་ནྱི་ཝའྱི་ནང་
 གཟྱིགས་འབུལ་ཞུས་ཡོད། 
༢། སར་སྱིལ་དནོ་ཁང༌། 
· ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡།༡༡།༣༠ ཉྱིན་ཡུ་རོབ་གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ Tibet Interest Group ནས་
 སྐུ་ཞབས་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཡ་ོརོབ་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༥ ནང་ཨ་ོརེད་འགན་སྡུར་ང་ོརྒོལ་ལས་གཞྱི་མ་
 སལེ་སྔོན་ཁངོ་དང་ལྷན་དུ་ཐུག་འཕྲད་གནང་ཡོད། 
· ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡།༡༢།༢༠ ཉྱིན་ཡུ་རོབ་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་གཉྱིས་པའྱི་སབས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ལྟར་ཡུ་
 རབོ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་གཙ་ོའཛནི་སྐུ་ཞབས་ Joep Borrell མཆོག་ལ་པ་ེཅྱིང་ཨ་ོརདེ་ལ་ང་ོརྒལོ་གནང་དགསོ་པའྱི་
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 འབོད་ཡྱིག་ཕུལ་བ་མ་ཟད། གཞན་ཡང་གཏན་འཇགས་ཚོགས་མྱི་ ༡༢ སོར་ཞྱིག་ལ་ཞུ་སན་གྱི་ང་ོབཤུས་ར་ེཕུལ་
 ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
· ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢།༡།༤ ཉྱིན་ (European External Action Service) EEAS གཙོ་འཛིན་གཞོན་པར་བོད་
 མྱིས་ཞུ་གཏུགས་ཕུལ་བ་དང༌། འབེལ་ཡོད་ནས་འབོར་ལན་ཡང་གནང་ཡོད་ཅྱིང༌། འབོར་ལན་ནང་གསལ་བའྱི་
 ལམ་སྟོན་ལྟར་བོད་མྱི་ཚསོ་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་འཛནི་མྱི་སྣར་ཞུ་ཡྱིག་ཕུལ་ཡོད། 
· ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢།༡།༡༡ ཉྱིན་ཡ་ོརོབ་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས་ལས་འགུལ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་བཀས་མཐོང་
 བསྟན་འཛིན་དབང་པ་ོལགས་ནས་སྐུ་ཞབས་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཀྱི་ཨོ་རེད་འགན་སྡུར་སབས་ང་ོརྒོལ་
 ལས་འགུལ་གནས་སྟངས་ག་ོབསྡུར་དང༌། ཨ་ོརེད་དང་འབེལ་བའྱི་ང་ོརྒོལ་ལས་འགུལ་གཞན་ཇྱི་སེལ་སོར་བཀའ་
 བསྡུར་གནང༌། 
· ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢།༡།༧ ཉྱིན་སེལ་ལམ་ནང་ཡོད་པའྱི་ཐའ་ེཝན་གཞུང་ཚབ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་གནད་
 དནོ་སྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་པ་ེཅྱིང་ཨ་ོརདེ་ལ་ང་ོརྒལོ་གནང་ཕགོས་སརོ་བཀའ་བསྡུར་ཞུས། 
· ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡།༡༢།༡༨ ཉྱིན་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་ལྷན་ཚོགས་གཉྱིས་པ་པེ་རྱི་སྱི་ནང་སོང་ཚོགས་ཀྱིས་
 གོས་ཆོད་ཁག་ཅྱིག་བཞག་ཡོད་པའྱི་ནང༌། པ་ེཅྱིང་ཨ་ོརདེ་དང་འབལེ་ནས་ང་ོརྒལོ་གནང་ཕོགས་སརོ་བཀའ་བསྡུར་
 ལྷུག་པ་ོགནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
· ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡།༡༢།༢༠ ཉྱིན་ཕ་རན་སྱི་བཅའ་བཞུགས་ཐའ་ེཝན་གཞུང་ཚབ་མཆགོ་མཇལ་འཕྲད་ཀྱི་པ་ེཅྱིང་ཨ་ོརདེ་
 ལ་ང་ོརྒལོ་གནང་གལ་སརོ་ཞུས། 
· ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ ནས་ ༢༣ བར་སྐུ་ཞབས་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་པ་ེརྱི་སྱི་ལ་ཞུ་གཏུགས་
  
 ཕེབས་སབས་འབེལ་ཡོད་དོན་ཁང་ནས་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་དང༌། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་དགོས་
 ཁག་ལ་མཐུན་འགྱུར་འཐུས་གཙང་ཞུས་ཡོད། 
༣། ཨྱིན་ལན་དནོ་ཁང༌། 
· ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡།༡༢།༧ ཉྱིན་ཁབ་ཁངོས་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཁག་ ༡༡ གྱི་དབུ་འཁྱིད་རྣམ་པར་ཨ་ོརདེ་དང་འབལེ་ཞུ་
 གཏུགས་ཡྱིག་ཆུང་སག་ཐགོ་ནས་ཕུལ་ཐུབ་པ་མ་ཟད། འབོར་ལན་དང་རྒྱབ་སོར་གནང་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་པ་
 བྱུང་ཡདོ།  
· ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡།༡༢།༩ ཉྱིན་ལྱི་ཐུ་ནྱི་ཡཱ་ Lithuanian གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཁག་ཅྱིག་དང་ལྷན་ད་ཐོག་ལྷན་
 འཛམོས་ཀྱི་པ་ེཅྱིང་ཨ་ོརདེ་འགན་སྡུར་ལ་ང་ོརྒལོ་གནང་སངོ་ཡོང་བའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ།  
· ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢།༡།༢༩ ཉྱིན་སོཀ་ོཀྱིས་ Scottish གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ལྷན་པ་ེཅྱིང་ཨ་ོརདེ་འགན་སྡུར་ནང་མཉམ་
 ཞུགས་གནང་རྒྱུ་མདེ་པའྱི་སརོ་བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་ཐབོ་པ་བྱུང་ཡོད། 
༤། ཉ་ེའངོ་དནོ་ཁང༌། 
· ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡།༡༢།༡༡ དང་ ༡༢ ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་དོན་ཁང་གྱི་ལས་བེད་རྣམ་པ་རྒྱལ་སྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཉྱིན་
 མོའ་ིལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་དང༌། སབས་དེར་ཨ་ོརེད་འགན་སྡུར་ལ་ང་ོརྒོལ་གྱི་རྣམ་པ་སྟོན་ཐུབ་པ་བྱུང་
 ཡོད། 
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· ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢།༡།༢༨ ཉྱིན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་ Japan Forward གསར་ཤོག་ལ་བོད་དོན་སོར་དང་ལྷག་
 པར་དུ་རྒྱ་ནག་ངོས་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ལོའ་ིསབས་ཀྱི་ཨ་ོརེད་འགན་སྡུར་དང་འབེལ་ནས་ཁས་ལེན་ཞུས་པ་ཁག་
 ལག་བསྟར་བེད་མེད་པའྱི་སོར་འགེལ་བརོད་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་དང༌། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོའ་ིཔ་ེཅྱིང་ཨ་ོརེད་གོ་སྱིག་
 བས་པ་དསེ་བདོ་ལ་གོང་གུན་ཇྱི་ཐབེས་བཅས་འགལེ་བརདོ་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
༥། ཨ་ོསྱི་ཀ་ོལྱི་ཡ་དནོ་ཁང༌། 
· ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢།༢།༡ ཉྱིན་ཨོ་གྱིང་ཁུལ་དུ་གནས་སོད་བོད་མྱི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུག་ནས་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་རྱིས་
 མེད་རོག་རོལ་བཏང་དང་གཏོང་མུས་ལ་ང་ོརྒོལ་དང༌། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་པ་ེཅྱིང་ཨ་ོརེད་འགན་སྡུར་ལ་ང་ོརྒོལ་གནང་
 སངོ་ཡོང་བའྱི་ལས་འགུལ་སལེ་ཡདོ། 
· ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢།༢།༤ འཛམ་གྱིང་ལས་འགུལ་ཉྱིན་མོར་པ་ེཅྱིང་ཨ་ོརེད་འགན་སྡུར་ལ་ང་ོརྒོལ་ཡོད། བཅས་པའྱི་ང་ོ
 རྒལོ་གྱི་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆ་ེསལེ་ཡདོ། 
· ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢།༢།༤ ཉྱིན་ཨ་ོགྱིང་དོན་ཁང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་ནེའུ་ཛ་ིལན་ཨོག་ལེན་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པས་གོ་སྱིག་
 འགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་མདུན་པ་ེཅྱིང་ཨ་ོརདེ་ལ་ང་ོརྒལོ་ཡོད་པའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སལེ་ཡདོ། 
༦། ཨ་རྱི་དནོ་ཁང༌། 
· ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢།༢།༤ ཉྱིན་ཨ་རྱི་གོས་ཚོགས་འོག་མའྱི་ཚོགས་གཙ་ོལྕམ་སྐུ་ Nancy Pelosi མཆོག་དང༌། གོས་
 ཚོགས་གོང་མའྱི་འཐུས་མྱི་ Congressman Jim McGovern མཆོག་རྣམ་གཉྱིས་ནས་ཨ་རྱི་གོས་ཚོགས་
 གོང་མའྱི་རྒྱ་ནག་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ Congressional Executive Commission on China ཚོགས་
 ཆུང་ཐོག་རྒྱ་ནག་གྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་དང༌། པེ་ཅྱིང་ཨ་ོརེད་འགན་སྡུར་སོར་ཉན་ཞྱིབ་གནང་
 ཡོད། 
· ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་སྱིལ་པལོ་རདེ་འགན་པ་གགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་ཨ་ེན་ེསྱི་ཀནེ་ཊར་ Enes Kanter Freedom 

 མཆོག་ནས་པ་ེཅྱིང་ཨ་ོརདེ་འགན་སྡུར་ལ་ང་ོརྒོལ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོསྟོན་ཡོད་ལ། དོན་ཁང་དང་ཁབ་
 ཁངོས་ས་ཁུལ་ཁག་ཅྱིག་ནས་ཁོང་གྱི་ང་ོརྒོལ་ལས་གཞྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་འཆར་ཁག་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་འོས་
 ཁག་ཅྱིག་འཐུས་གཙང་ཞུས་ཡོད། 
འདྱི་ཨ་ོརདེ་འགན་བསྡུར་སབས་སུ་ལས་འགུལ་ཇྱི་སལེ་བ་ད་ེདག་རདེ། 
 
དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་བག་མགའོ་ིཛ་དག་གནས་སྟངས་སརོ་རྒྱལ་སྱིའྱི་མང་ཚགོས་རྣམས་ལ་གནས་ཚུལ་ཁབ་

སལེ་ཞུས་པ་ཁག 
ཉྱིན་རེར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་གཞུང་འབེལ་ད་རྒྱའྱི་ཐོག་གནས་ཚུལ་སེལ་བ་རྣམས་འདྱི་ག་ཕྱི་དྱིལ་ཁུངས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་
ཐབོ་ཐང་དང༌། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚན་པ་སོགས་ནས་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིབརྒྱུད་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་
ལ་གནས་ཚུལ་ཁབ་སེལ་ཞུས་ཡོད། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་ཁམས་བག་མགོའ་ིགནད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་
དམྱིགས་བསལ་ལས་གཞྱི་སལེ་བ་གཤམ་གསལ། 
༡༽  སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས། 
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ཀ༽  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ནང་འཛམ་གྱིང་མཉམ་སེལ་རྒྱལ་ཚོགས་གེང་སྟེགས་ཐོག་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་གནད་
 དོན་གེང་མོལ་གནང་བའྱི་སབས་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་བག་མགོའ་ིཛ་དག་གནས་སྟངས་སོར་ཞུ་གཏུགས་
 གནང་ཡདོ༌། 
ཁ༽  རྒྱལ་སྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཐངེས་ ༤༩ པའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སབས་བག་མགོའ་ིགནས་སྟངས་སོར་
 གྱི་ཞུ་སན་ཞྱིག་རྒྱལ་སྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཕུལ་བ་བརྒྱུད་བག་མགོའ་ིཛ་དག་གནས་སྟངས་
 གསལ་འདནོ་གནང་ཡོད། 
ག༽ རྒྱལ་སྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལྷན་ཚགོས་ཐངེས་ ༤༩ པའྱི་སབས་སུད་སྱིར་གཏན་འཇགས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་སྐུ་
 ཚབ་དང་ལྷན་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་བ་དང༌། ཁམས་བག་མགོའ་ིགནས་སྟངས་སྱིང་བསྡུས་ཞུ་གཏུགས་གནང་བ་དང་
 སགས།  ལག་ཐགོ་ཞུ་ཡྱིག་ཕུལ་ཡོད།  
ང༽  མཉམ་སེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པའྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཐེངས་མང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པ་
 བརྒྱུད་ཁམས་བག་མགོའ་ིཛ་དག་གནས་སྟངས་སྱིང་བསྡུས་ང་ོསདོ་ཞུས་ཡོད། 
ཅ༽  ཕྱི་ཟླ་ ༢ ནང་སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱིས། འཛམ་གྱིང་མཉམ་སེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༢༦ 
 སབས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བཙན་འོག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བའྱི་ཆེད་ལས་མྱི་སྣ་ལྔ་དང་ཟུར་མཇལ་ཞུས་ཏ་ེབག་
 མགོའ་ིཛ་དག་གནས་སྟངས་ངག་ཐོག་ང་ོསོད་ཞུས་པ་མ་ཟད། ལས་དོན་མཇུག་སོང་ཆེད་དུ་ཆེད་ལས་མྱི་སྣ་ལྔས་
 རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཐུན་མོང་བསགས་གཏམ་ཞྱིག་སལེ་གནང་དགསོ་པའྱི་འབོད་སྐུལ་ཤུགས་ཆ་ེཞུས་འདུག 
ཆ༽  ཟླ་བ་འདྱིའྱི་ཟླ་འགོར་སུད་སྱི་གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པར་བག་མགོའ་ིཛ་དག་གནས་སྟངས་ཞུ་
 གཏུགས་གནང་བ་དང་སགས། ཚོགས་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་སུད་སྱི་གཞུང་ལ་གནད་དོན་ད་ེདག་ཐགོ་ད་ོསྣང་རྒྱབ་སོར་
 དགསོ་པའྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རགོས་ཞསེ་ནན་བརོད་ཞུས་འདུག  
ཇ༽ བག་མགོའ་ིགནས་ཚུལ་གཙ་ོབོར་གྱུར་བའྱི་བོད་ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་སུད་སྱི་དོན་
 གཅོད་ཀྱི་གཞུང་འབེལ་ཡྱིག་མཛོད་ཁ་བང་ཡོངས་ལ་གནས་ཚུལ་མཁ་ོབཏོང་ཞུས་ཡོད། ཁ་བང་དེའྱི་ནང་འཛམ་
 གྱིང་མཉམ་སལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་དང་བོད་དནོ་རྒྱབ་སོར་ཚན་པ། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
 ཚན་པ། ནང་པའྱི་ཆསོ་ཚོགས་ཁག་ལ་བོད་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེདག་དུས་ཐགོ་བཏང་དང་གཏོང་མུས་ཡྱིན། 
 
༢༽  ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས། 
 བོད་ནང་གྱི་བག་མགོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་མ་ཐག་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབལེ་ལས་
 ལ། བག་མགོའ་ིགནས་ཚུལ་རྒྱ་ཁབ་དྱིལ་བསགས་སེལ་ཐབས་གནང་དགོས་པ་མ་ཟད། འཁོར་སར་ནས་བངས་
 པའྱི་བག་མགོའ་ིདཔར་རྱིས་སྤུས་ལེགས་མཁ་ོསྒྲུབ་ཡོང་ཐབས་ར་ེསྐུལ་དང༌། བག་མགོའ་ིདཀའ་ངལ་ལ་རྒྱབ་སོར་
 ཇྱི་དག་ེགནང་རགོས་ཞསེ་འབདོ་སྐུལ་ཤུགས་ཆ་ེཞུ་ཡོད། 
 དེར་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་གནད་དོན་འདྱི་གཙོས་བོད་ནང་གྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་
 དམ་བསགས་ཇ་ེཆེར་གཏོང་བཞྱིན་པའྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ལ་སེམས་ཚོར་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ད་ོསྣང་གནང་བཞྱིན་
 ཡོད་པ་གསུང་འདུག 
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༣༽  ཉྱི་ཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས། 
ཀ༽ ཉྱི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱིས་ཞུ་སན་ད་ེཉྱི་ཧོང་གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་བརྒྱ་ལྷག་
 ཡོད་པ་རྣམས་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཁག མཐ་ོསོབ་ཁག་གྱི་གཙུག་ལག་སོབ་དཔོན་བཅས་ལའང་ཞུ་
 སན་ཕུལ་ཡོད། ཞུ་སན་ད་ེལྷ་ོཀ་ོརྱི་ཡའྱི་སད་ཡྱིག་ནང་ཕབ་སྒྱུར་ཞུས་ནས་ཁུལ་དརེ་འགམེས་སལེ་རྒྱ་ཆ་ེཞུས་ཡོད། 
ཁ༽ ཉྱི་ཧོང་དགེ་འདུན་མཐུན་ཚོགས་ (Super Samgha) ཞེས་པའྱི་སྐུ་ཚབ་ཧ་ཡ་ཤྱི་ཤུ་ཊན་ (Ven. Hayashi 

 Shuten) ལགས་དང་ཀ་ོབྷ་ཡ་ཤྱི་ (Ven. Kobayashi Shuei) ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ནས་ཁུལ་དེར་རེན་གཞྱི་
 བས་པའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་ལ་ཞྱི་རྒོལ་སད་འབོད་དང་སགས་ཞུ་སན་ཕུལ་བ་མ་ཟད། ལས་འགུལ་གྲུབ་
 མཚམས་ཚོགས་མྱི་ཁོང་རྣམས་ཉྱི་ཧོང་དོན་ཁང་ནང་དུ་ཕེབས་ནས་བོད་མྱིར་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་རྒྱ་ཆེ་
 གནང་ཡདོ། 
ག༽ དོན་གཅོད་ཚ་ེདབང་རྒྱལ་པ་ོཨརྱ་ལགས་ཀྱིས་བག་མགོའ་ིགནད་དོན་ཐོག་ཆེད་རོམ་ཞྱིག་སེལ་ཏེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
 འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་འབེལ་ད་རྒྱའྱི་སྟེང་བཞག་ཡོད། རོམ་ཡྱིག་དེ་ཉྱི་ཧོང་སད་ཡྱིག་ནང་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུས་ནས་
 འགེམས་སལེ་རྒྱ་ཆ་ེཞུས་ཡོད། 
ང༽ ཉྱི་ཧོང་གྱི་གསར་ཤོག་གགས་ཅན་ཧ་ན་ེད་ཞེས་པའྱི་གསར་འགོད་པས་དོན་གཅོད་ཚ་ེདབང་རྒྱལ་པ་ོཨརྱ་ལགས་
 དང་སྐུ་ཞབས་ན་གའོ་ཊ་ཀ་ཤྱི་ Nagao Takashi གཉྱིས་ལ་བག་མགོའ་ིགནད་དོན་ཐོག་དྱི་བ་དྱིས་ལན་རྒྱ་ཆེ་
 གནང་བར་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད། གསར་འགོད་པའྱི་བཅར་འདྱི་དང་ལེན་གནང་བ་ད་ེདག་བོད་
 མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་འབལེ་ད་རྒྱའྱི་ཐགོ་བཞག་ཡོད། 
ད་ེའབལེ་གསར་འགྱུར་གཟྱིགས་འདདོ་ན་གཤམ་གྱི་ད་རྒྱའྱི་ཁ་བང་ཐགོ་གཟྱིགས་འཐུས།  
https://tibet.net/japanese-monks-condemn-china-over-the-destruction-of-the-buddha-statue-

in-tibet/ (February 8, 2022) 

https://tibet.net/tibet-support-group-japan-thanks-japan-parliament-on-tibet-resolution/ 

(February 12, 2022) 

 

༤༽ ཨ་ོགྱིང་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས། 
 ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཟླ་འགོར་ཨོ་གྱིང་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱིས་ཡུལ་དེའྱི་ཕྱི་འབེལ་ལས་དོན་དང་ཚོང་འབེལ་ཚན་པར་བག་
 མགོའ་ིཛ་ དག་གནས་སྟངས་སོར་ངོ་སོད་ཞུས་ཡོད། གོང་གྱི་ཚན་པའྱི་ལས་བེད་དང་ངོ་ཐུག་གྱིས་བག་མགོའ་ི
 གནས་ཚུལ་ཞྱིབ་ཕྲ་སན་སེང་ཞུ་འཐུས་ཆགོ་པའྱི་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས་དནོ་ལྟར། ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་གོང་གྱི་
 ལས་བདེ་དང་ལྷན་ད་ལམ་བརྒྱུད་བག་མགའོ་ིགནད་དནོ་ཞྱིབ་ཕྲ་ང་ོསདོ་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
 ཕྱི་ཉྱིན་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༢ ལ་དོན་གཅོད་ཀརྨ་སེང་གེས་ཨ་ོགྱིང་ནང་རེན་གཞྱི་བས་པའྱི་ཡ་ོརབོ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་
 ཚབ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ནས་བག་མགའོ་ིགནད་དནོ་ཞུ་གཏུགས་གནང་ཡདོ།  
 
༥༽  ལྷ་ོཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས། 
 བག་མགོའ་ིགནས་ཚུལ་རྣམས་སྱི་པ་ེནྱི་སྱི་ Spanish ནང་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུས་ནས་དོན་ཁང་གྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་བཞག་
 ཡོད། ད་རྒྱའྱི་ནང་བཞག་པའྱི་བག་མགོའ་ིགནས་ཚུལ་ད་ེདག་ས་གནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དང་འབེལ་
 ཡོད་བདོ་དནོ་ལ་སྱིང་ཉ་ེབའྱི་ཡུལ་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་ཁབ་འགམེས་སལེ་གནང་ཡོད། 
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༦༽  སར་སལེ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས། 
ཀཤ  སར་སེལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཡོ་རོབ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་གངས་ ༡༨༥ དང༌། ཡོ་རོབ་
 མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་གངས་ ༣༥ ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང༌། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་གཏན་
 འཇགས་གཞུང་ཚབ་ལས་ཁུངས་ཁག་དགུ།  གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ། 
 གསར་ཁང་བཅས་ཁནོ་ཚགོས་པ་གངས་ ༤༧ དང༌། གཞུང་འབལེ་མྱི་སྣས་གཙསོ་ཁནོ་མྱི་གངས་ ༢༧༦ ཙམ་ལ་
 བག་མག་ོདང་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་ཚུལ་དུས་ཐགོ་སན་གསེང་དང་ཞུ་གཏུགས་གནང་ཡོད། 
ཁ། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཁག་དང༌། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི། ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་དང་ལྷན་དུ་ཚོགས་འདུའྱི་
 སབས་བག་མགོའ་ིགནས་ཚུལ་གེང་སོང་གནང་ཡོད། དཔརེ་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡༧ ལ་པ་ེརྱི་སྱིར་ཕ་
 རན་སྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང༌། ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དང་ལྷན་གེང་སོང་
 བྱུང༌། 
ག  སར་སེལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་ཉ་ེའཆར་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ཡ་ོརོབ་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་ལས་ཁུངས་ 
 (ICT Europe) དང༌། UNPO མཉམ་ཚགོས་འདུ་སབས་བག་མགོའ་ིསརོ་གངེ་མོལ་བྱུང་ཡོད། 
 
༧༽  ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས། 
ཀ ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་བག་མགོས་གཙསོ་པའྱི་བདོ་ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་ཛ་དག་ 
 གནས་སྟངས། ད་ེབཞྱིན་དགོན་པའྱི་སྐུ་རེན་སོགས་གཏོར་བཤྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་རྒྱ་གར་ཕྱི་
 སྱིད་ལས་ཁུངས་དང༌། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚན་པ་ཁག ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་ཁག ཉམས་ཞྱིབ་པའྱི་ལས་
 ཁུངས་སགོས་དང་ལྷན་གེང་མོལ་ཞུ་སབས་གོང་གསལ་གནད་དནོ་ཐགོ་ནན་བརོད་གནང་ཡོད། 
ཁ། ཉ་ེཆར་ཨ་རྱི་དང༌། ཉྱི་ཧོང༌། ཅེག ཐ་ེཝན་བཅས་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་ཁག་ལའང་གོང་གསལ་གནས་ཚུལ་རྣམས་འགེལ་
 བརོད་ཞུས་འདུག 
ག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་འབེལ་དྲྭ་རྒྱའྱི་སྟེང་གནས་ཚུལ་འཁོད་པ་རྣམས་དོན་ཁང་ནས་ཨྱིན་སད་དང༌། 
 ཧྱིན་སད་གཉྱིས་ཐགོ་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་གཞུང་འབལེ་ཡྱིག་མཛོད་ཁ་བང་ནང་འཁོད་འབལེ་ཡོད་མྱི་སྣ་ ༣༦༠ ཙམ་ལ་
 གནས་ཚུལ་མཁ་ོབཏོང་ཞུས་ཡོད།   
 
༨༽  ཨྱིན་ལེན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས། 
ཀ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་མཆོག་ལ་བོད་ནང་གྱི་གཏན་འཇགས་སོབ་
 གྲྭའྱི་ནང་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་ཉར་ཚགས་ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་གོས་མོལ་བྱུང་མྱིན་ཐད་འདྱི་རད་
 གནང་ཡདོ་པས།  
ཁ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་འབོར་ལན་ནང་འཁོད། ཨྱིན་གཞུང་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ནང་གྱི་ཛ་
 དག་གནས་སྟངས་དང༌། ལྷག་པར་ཕ་མ་ཚོར་བཙན་དབང་གྱིས་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ས་གནས་གཏན་འཇགས་སོབ་གྲྭར་
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 གཏང་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ལ་སེམས་འཚབ་ཡོད་པ་དང༌། མུ་མཐུད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་ར་
 ཁྱིམས་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་ལྟར་གཞྱི་རའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོངས་ལ་གུས་བརྱི་དགོས་པའྱི་འབོད་སྐུལ་
 ཞུས་ཡོད།  ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༦ པའྱི་ནང་ཨྱིན་ཡུལ་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ ༤༣ ནས་མཉམ་འབེལ་
 རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་དུ་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་བོད་ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཛ་དག་གནས་
 སྟངས་ལ་སམེས་འཁུར་དང༌། རྒྱ་ནག་གྱི་དབང་འཛནི་པ་རྣམས་ལ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སྲུང་བརྱི་ཞུ་དགོས་པའྱི་ཞུ་
 སན་ཕུལ་ཡོད་བཅས་གསུང་ཡོད།  
ག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་ཨྱིན་གཞུང་གྱི་ར་ཤྱི་ཡ་དང་རྒྱ་ནག་འབེལ་ལམ་སོར་ The House of 

 Commons གོས་ཚོགས་འོག་མ་ནང་བགོ་གེང་གནང་སབས་ངལ་རོལ་བོན་ཆེན་ Labour MP Navendu 

 Mishra, Vice Chair of APPGT མཆོག་ནས་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་དང༌། བག་མགོའ་ིགནས་སྟངས་
 སོར་འགེལ་བརོད་གནང་ཡོད་པ་དང༌། བོན་ཆེན་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབོ་དང་
 རྱིག་གཞུང་སྲུང་སབོ་དགོས་པའྱི་འབོད་སྐུལ་ཡང་གནང་ཡདོ་འདུག 
གཞན་ཡང་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ཅྱིག་ལ་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ས་ོསའོ་ིཆབ་སྱིད་གནས་སྟངས་རནེ་པས་
བོད་དནོ་ཆབ་སྱིད་གནད་དནོ་ཐགོ་ལས་འགུལ་སལེ་ཐུབ་དཀའ་ཡང༌། དནོ་ཁང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེདག་ནང་བོད་ནང་གྱི་འག་ོ
བ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དྱིལ་བསགས་སལེ་དང་སལེ་མུས་ཡྱིན།  
ད་ེནས་གཅྱིག་འདྱི་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ཕྱི་དྱིལ་གྱི་ད་རྒྱའྱི་ཐོག་བག་མགོའ་ིགནད་དོན་ཐད་ཨྱིན་སད་ཐོག་གནས་ཚུལ་ ༦ 
སེལ་འདུག བོད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་ ༦ སེལ་འདུག དེ་བཞྱིན་རྒྱ་སད་ཐོག་ནས་ ༦ དང་། ཧྱིན་སད་ཐོག་ནས་ ༦ 
སེལ་འདུག དེ་བཞྱིན་ (Tibet TV) ནས་ དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་བསྟན་འཛིན་བརོན་འགྲུས་
ལགས་ལ་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡར་བོད་དོན་སོར་བསོད་ལས་འགུལ་ཐད་བཅར་འདྱི་གནང་འདུག ལྷ་སོན་བཀེས་མཐོང་མཆོག་ལ་བོད་
ནང་ཤེས་ཡོན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་བཅར་འདྱི་ཞུས་འདུག ད་ེནས་སངས་རྒྱས་སབས་ལགས་ལ་ཞྱི་བའྱི་གོམ་བགདོ་
ཐེངས་གཉྱིས་པ་དང་དུས་བསྟུན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་ (Tibet TV) ནས་བཅར་འདྱི་ཞུས་འདུག བཀ་
ཤྱིས་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ལ་བོད་རང་དབང་གྱི་ཆེད་དུ་རྐང་འཁོར་སོར་བསོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཐོག་བཅར་འདྱི་ཞུས་འདུག བསྟན་
འཛིན་བརོན་འགྲུས་ལགས་ལ་ (Walk a Mile  For Tibet) དེ་ལའང་བཅར་འདྱི་ཞྱིག་ཞུས་འདུག བུ་ཆུང་བསོད་
ན མ ས ་ལ ག ས ་ལ ་ (Wangdu's Dairy Personal Account of Member of the Third Fact Finding 

Delegation to  Tibet) འབེལ་ནས་བཅར་འདྱི་ཞུས་འདུག ད་ེནས་འཆྱི་མེད་ལྷ་མ་ོལགས་ལ་ (Beijing Olympic) 

ཐགོ་བཅར་འདྱི་ཞུས་འདུག དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ལ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཨ་ོརདེ་འགན་ཚོགས་དང་། "བོད་མྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་
ཟུར་ཞྱིག་གྱི་ལས་འགུལ།" ཟེར་བའྱི་གནད་དོན་ཐོག་ང་ཚོས་བཅར་འདྱི་ཞུས་འདུག བསམ་གཏན་ཡེ་ཤེས་ལགས་ལ་ 
(Sandesh Meshram) ཟེར་བའྱི་རྒྱ་གར་བ་ཞྱིག་གྱིས་བོད་དོན་རྐང་འཁརོ་སོར་བསོད་ལས་འགུལ་ཐགོ་བཅར་འདྱི་ཞུས་
འདུག (Enes kanter) ལ་བཅར་འདྱི་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་པདྨ་རྒྱལ་དང་། པདྨ་བསྟན་འཛིན། རྱིག་འཛིན་ཆོས་
སོན་ལགས་ལ་ (Beijing Olympic) ཐོག་ལ་བཅར་འདྱི་ཞུས་འདུག  (Beijing 2022 Turning into Berlin 

1936: Genocide Game) སེ་གསར་ཀླུ་སྒྲུབ་ལགས་ལ་བོད་གྱི་མཁས་པ་ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དམ་དག་བེད་ཀྱི་
ཡོད་པའྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་བཅར་འདྱི་ཞུས་པ་བཅས་ཡྱིན།  



61 
 

ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་ད་ེསྔ་བརན་འཕྲྱིན་ཚན་པར་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་ཀྱི་ལེ་ཚན་གཅྱིག་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་དེའྱི་
གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། ད་ལྟ་ངས་ལམ་སང་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག རེས་སུ་ལན་
འབུལ་ཆགོ་པ་གྱིས།  
ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཆུང་སྱིད་༸པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་གྱི་སོར་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་རེད། 
སྱིར་བཏང་འདྱི་ཏོག་རམ་འགལ་ཟླ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཕགོས་གཅྱིག་ནས་གར་སོང་ཆ་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་
དང་། ཕགོས་གཞན་ཞྱིག་ནས་འཁུངས་སར་སྲུང་བརྱི་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་
སྟེང་ལ་ཁབ་བསགས་དང་ལས་འགུལ་རོམ་དགོས་དུས། འཁྲུངས་སར་དེའང་དགའ་པོའ་ིངང་ནས་སྲུང་བརྱི་མ་ཞུས་པར། 
ཁབ་བསགས་རང་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་སྲུང་བརྱི་གནང་བ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་དེར་འགལ་ཟླ་ཡོད་ནའང་། ས་ོསོའ་ིལྟ་སྟངས་
མྱི་འད་བ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ངས་དརེ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག  
ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕགོས་ཐགོ་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་བ་ད་ེལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་མེད་ཐད་བཀའ་
འདྱི་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་གཅྱིག་པུ་མ་རདེ། ཡུ་རོབ་ནང་དུའང་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་ཅྱིག་བས་ོགཞག་གནང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་བཀའ་ལན་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ངས་འདྱི་
རན་པ་མཐངོ་གྱི་འདུག  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་དུ་མ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་
གསུངས་པ་ད་ེདངསོ་ཡདོ་རདེ།  
པ་ེརྱི་སྱི་ (Paris) འབལེ་མཐུད་པའྱི་གནས་སྟངས་སརོ་ད།ེ སྱིར་བཏང་པ་ེརྱི་སྱི་ལས་ཁུངས་ད་ེསར་སྱིལ་དནོ་ཁང་གྱི་ཡན་ 
ལག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལངོས་དང་བྱུང་རྱིམ་ཐགོ་གསལ་བཤད་རྒྱས་པ་ཞྱིག་དགོས་གལ་མཐངོ་ན། ངས་རསེ་ 
སུ་འབུལ་ཆགོ་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེདང་མཉམ་དུ་༸པཎ་ཆནེ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་དབེ་ད་ེཡག་པ་ོབཟསོ་འདུག་ཅེས་གསུངས་སངོ་། དབེ་འདྱི་འགེམས་སལེ་བ་རྒྱུ་ལྷག་
བསད་པ་མང་པ་ོཡོད། རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལན་༸པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལས་འགུལ་
ཤུགས་ཆནེ་པ་ོབརམ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་དུས། འགེམ་སལེ་ཆདེ་དུ་དབེ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ངས་ (Thank you Australia) དེབ་ད་ེམཐོང་མ་སོང་སྟེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ཡག་པ་ོཡོད་རེད་
གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཡག་པ་ོཡོད་ཀྱི་རེད། གལ་སྱིད་དེབ་ད་ེམེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་བསར་དུ་པར་སྐྲུན་བེད་དགོས་ཀྱི་
འདུག་གམ། གང་འད་བདེ་དགོས་འདུག་ལྟ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།   
བོད་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་ང་ོསོད་ལས་རྱིམ་ད་ེང་མ་ཡོང་སྔོན་ནས་འགོ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ངས་འདྱི་ཡག་པ་ོམཐོང་
སོང་། འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་འག་ོཡྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ཀཾ་པཱུ་ཊར་སེ་ཚན་གྱིས་ཡྱིག་མཛོད་ཚན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཉར་ཚགས་བ་རྒྱུའྱི་སོར་ལ་
བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་། འདྱིའྱི་ཐད་ངས་ད་ལྟ་ལམ་སང་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག  དེ་བཞྱིན་ (Tibet.net) ལ་ 
(Google) བེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད་དམ། ག་ར་ེབེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད་གསུངས་པ་རེད། འདྱིའྱི་སོར་ལ་ཞྱིབ་ཕྲ་
ཞྱིག་རསེ་སུ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  
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ད་ེནས་དགོངས་འཆར་གཅྱིག་དེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ད་རྒྱ་དང་ད་ེཚོའྱི་སང་ལ་ལྟ་ཀློག་གྱི་གངས་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་
པར། འགྱུར་ལྡོག་གང་འད་འག་ོཡྱི་ཡོད་མེད། ཅྱི་སྟ་ེམང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་ན་མང་དུ་ཇྱི་ལྟར་འག་ོམྱིན། གང་ལྟར་ང་ཚོས་དཔྱད་
ཞྱིབ་ཡག་པ་ོབདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དགངོས་འཆར་ཕབེས་སོང་། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེང་ཚསོ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།   
ད་ེདང་མཉམ་དུ་ལས་བསམོས་ནང་དུ་ལས་འགུལ་ཇྱི་སེལ་བཀོད་པ་ཙམ་མྱིན་པར། ལས་འགུལ་དསེ་གྲུབ་འབས་ག་ར་ེཐོན་
ཡོད་མེད། (Impact Assessment) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་གསུངས་སོང་། 
དགོངས་འཆར་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་ད་ེག་རང་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་གང་
ཐུབ་འདྱི་ལྟར་ཞུ་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་ལས་བསོམས་ནང་དུ་ (Impact Assessment) དགོད་རྒྱུ་
ཏོག་ཙམ་ཁག་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག དང་པ་ོནས་ལས་བསོམས་འདྱི་རྱིང་པ་ོའད་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། འདྱིའྱི་སང་ལ་གྲུབ་
འབས་དང་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ལས་བསམོས་རྱིང་པ་ོཆགས་ཀྱི་རདེ་བསམས་པ་མ་གཏགོས། སྱིར་བཏང་དགངོས་
འཆར་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་མཇལ་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ། དུས་ཚོད་གཉན་འཕྲང་
འདྱི་འད་ཞྱིག་གྱི་སབས་སུ་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དང་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེབའྱི་རྣམ་གངས་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་དང་
བསྔགས་བརོད་བེད་འོས་པ་དང་། སོབས་པ་སེ་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེབཞྱིན་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་
གྱིས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབཀླགས་མཛད་སངོ་།  
ད་ེནས་དེ་དང་འབེལ་ཡོད་འབེལ་ཆགས། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་དབུས་པའྱི་འགོ་ལས་ཡོངས་ལ་གོ་
སབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༥ ནང་དུ་  
༢་༩ "གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་བཀའ་དྱིན་བསམ་ཤེས་ཀྱིས་ཏོག་དབྱིབས་ཛ་དག་དཀའ་ངལ་ལ་ཕན་
ཆདེ། དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ང་ོལས་ཡོངས་དང་བང་ཨ་རྱི་བོད་རྱིགས་མྱི་མང་ནས་" གནས་ཚོགས་པ་གཉྱིས་ལ་ང་རང་
ཚའོྱི་གནས་བབ་ལ་བལྟས་ན་སབས་བཅོལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་རདེ་དེ། དུས་ཚོད་གཉན་འཕྲང་། དཀའ་ངལ་ད་ེའད་ཞྱིག་ལ་
ང་ཚོས་བསམ་བ་ོའཁོར་བ་ཙམ་དང་ཕག་ལས་འདྱི་ལྟར་ལག་བསྟར་བས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གཟྱི་བརྱིད་རེད། དངུལ་མང་ཉུང་ལ་
མ་ལྟོས་པའྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད་སམ། དངོས་གནས་དབུ་ཁྱིད་བ་ན་མེད་པ། ང་རང་ཚ་ོའབངས་སུ་གཏོགས་པ་དེའང་དངསོ་
གནས་དེའྱི་གོམས་གཤྱིས་བཟང་པོ་འདུག་བསམ་པའྱི་སེམས་ཚོར་ཆེན་པོ་བྱུང་། དེར་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ནམ་འགོ་
ལས་ཚང་མ་ལ་ད་ེརྱིང་རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
ད་ེདང་ཆ་འད་བའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། ང་རང་ཚོའྱི་དངོས་གནས་དང་གནས་ཚེ་འདྱི་ཕྱི་
གཉྱིས་ཀྱི་སབས་གནས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོས་དབུས་པའྱི་ཐོག་མ་རྒྱ་གར་ལ་སབས་བཅོལ་འབོར་དུས་སོ་
སོའ་ིལུང་པ་ནང་བཞྱིན་བེད་ཆོག་པ། གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། དེ་
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ལའང་ཕྱི་སོད་ཀྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ན་ནྱིང་ཏགོ་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་ཛ་དག་དཀའ་ངལ་སབས་
སུ་བཀའ་དྱིན་རེས་དན། དྱིན་གཟ་ོབའྱི་ཆེད་དུ་ད་ེའད་དངུལ་མང་པ་ོཞྱིག་བསྡུ་རུབ་བས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་སྱིད་བནོ་
མཚན་ཐོག་ཕུལ་ཡོད་པ། ད་ེའད་ཞྱིག་གསལ་བསད་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་། མང་ཚོགས་ནང་དུ་མྱི་སོ་སོའ་ིབསམ་བ་ོདང་། 
བསམ་ཚུལ། གནས་སྟངས། གནས་བབ་རདེ། ད་ེཚ་ོལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཆ་ཚང་བས་དང་མ་བདེ། མག་ོའཚསོ་དང་མ་འཚོས་ཀྱི་
ཐགོ་ལ་དོགས་པ་རྣམ་རགོ་དང་གེང་སོང་སྣ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཚུལ་དུ། ད་ེརྱིང་
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་ང་ཚསོ་དངུལ་གང་རུག་བཞག་པ་ད་ེཏག་ཏག་སྱིད་སངོ་མཚན་ཐགོ་ནས་རྒྱ་གར་
གཞུང་ལ་གནང་ཐུབ་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། དེར་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དེས་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རེད་
བསམས་བྱུང་། ད་ེཙམ་ཡྱིན། གཞན་པ་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མེད། དུས་ཚོད་ཀང་མང་པ་ོམྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ཨ་ཀོང་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀངོ་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལ་ོའཁོར་ལས་བསོམས་ཐོག་བགོ་
གེང་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། མང་པ་ོའགོར་མྱི་དགོས་པ་བས་ནས་ཐད་ཀར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་
ཐགོ་ནས་ར་ེསྐུལ་དང་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡོད།  
 ར་བའྱི་ང་ཚོས་བཙན་བོལ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ལ་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ཉམས་ཞྱིབ་ཟརེ་ནའང་འད་འདུག ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སད་ཆ་འཆད་ས་དང་། བག་ོགེང་བེད་ས་ད་ེབོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་
ཞྱིབ་ཁང་ད་ེཆགས་བསད་ཡོད་རེད། འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་རེད། བས་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ར་ེསྐུལ་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཟེར་ན། 
ར་བའྱི་བགོ་གེང་དང་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་སྟངས་མང་པ་ོཡོད་རེད། འགའ་ཤས་རོམ་རྱིགས་ཐོག་ནས་དཔྱད་འདེམས་བས་
ནས་དེའྱི་ནང་ལ་ཚུད་དགོས་པ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། འགའ་ཤས་ཡང་མཁས་པའྱི་བགོ་གེང་ཐོག་མཁས་པ་ད་ེཚ་ོམགོན་
འབོད་བས་ནས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བས་ཙང་དེའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། འདྱིར་ངས་
ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཅེ་ན། ཉེ་ཆར་ས་རཱ་མཐ་ོསོབ་ལ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་མཁས་པའྱི་བགོ་གེང་རྒྱ་ཆེན་པོ་
ཞྱིག་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེདང་འབེལ་ནས་ངས་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེ་ན། བོད་པའྱི་ལོ་
རྒྱུས་ཐགོ་རོག་འཛངི་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག གང་ལྟར་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ལ་རོག་ག་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། དའེྱི་ས་ོཁུངས་
ལའང་སེ་ཚན་འད་པོ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ངས་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་ཐོག་ནས་ག་རེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་
ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་འདྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་རེད། ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་འབོད་བསྐུལ་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་
ན། མ་འོངས་པར་རྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག འདྱི་ལྟ་བུའྱི་བག་ོགེང་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོའཚགོས་བའྱི་སབས་དརེ། ལ་ོ
རྒྱུས་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་རེད། ལོ་རྒྱུས་ད་ེལོ་རྒྱུས་རང་ལ་གནས་དགོས་དུས་མ་འོངས་པར། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་
ནའང་ཞང་ཞུང་གྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་དེ་གལ་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་བགོ་གེང་གོ་སྱིག་ཚོགས་པའྱི་
ནང་དུའང་དེར་དམྱིགས་བསལ་ས་མྱིག་བཞག་ཡོད་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ང་ཚོའྱི་ནང་ཁུལ་ལ་རྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་བག་ོ
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གེང་ཚོགས་འདུ་ད་ེའད་འཚོགས་དུས། ཞང་ཞུང་གྱི་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བེད་སོད་མཁན་མཁས་པ་དམྱིགས་བསལ་ད་ེའད་
མང་པ་ོཡོད་རེད། མ་འོངས་པར་ཚོགས་འདུ་ད་ེརྱིགས་ནང་ད་ེདག་སད་གཏོང་ཐུབ་པ་དང་། མཉམ་ཞུགས་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་འབེལ་བ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། འཐུས་ཚབ་དུས་ནས་དུས་སུ་གངས་ཅན་སྱིད་
གཤོངས་ལ་བསད་ཡོད་དུས། ང་ཚོའྱི་བརྒྱུད་ནས་འབེལ་བས་ན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་
རདེ་སམ། མ་འངོས་པར་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་ད་ེཐད་ཀར་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏ།ེ ཡྱིན་ནའང་། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་
འབེལ་བ་ཆགས་སོད་དུས། རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་རྱིག་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་ད་ེཚོ་འཚོགས་དུས། ཚོགས་འདུ་དེར་བཙན་བོལ་ནས་
མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བཀའ་ཤག་སྔོན་མའྱི་སབས་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་རེན་ཚང་དགོས་པ་
མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ། དནོ་དངསོ་པའོ་ིཐགོ་ནས་ཚོགས་འདུར་ཕར་ཕྱིན་ནས་ཚུར་ལགོ་དུས་ཚགོས་འདུར་སགོས་སང་བས་
པ་དེ་ཚོའྱི་ངོ་བཤུས་ཆ་ཚང་དང་། གནམ་གྲུའྱི་ (Boarding Pass) ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གནམ་གྲུའྱི་གནམ་ག་གནང་གྱི་ཡོད་
རེད། མཁས་པ་དང་མཉམ་ཞུགས་བེད་མཁན་སུ་ཡྱིན་ནའང་། གང་ལྟར་ཚུར་སེབས་པའྱི་རེས་སུ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
སྔོན་མ་ཆ་རེན་གང་ཡོད་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། བར་སབས་ཤྱིག་ལ་ག་རེ་ཆགས་མྱིན་མྱི་ཤེས་ཏེ། གང་ལྟར་
ཚགོས་འདུ་དརེ་འག་ོམཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བདོ་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ག་ོསྱིག་གནང་བའྱི་ཚགོས་འདུ་ཞྱིག་ལ་ངསེ་
པར་དུ་མཉམ་ཞུགས་བེད་དགོས་པའྱི་ཆ་རནེ་ཞྱིག་བཞག་འདུག རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་རྱིག་པའྱི་ཚོགས་འདུར་མཉམ་ཞུགས་བེད་
པར་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ལ་ཞུགས་དགོས་པའྱི་ཆ་རེན་ད་ེག་ར་ེ
བས་ནས་བཞག་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནོངས། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་
ཚགོས་འདུ་ཞྱིག་ལ་ཞུགས་དགོས་པའྱི་ཆ་རནེ་ད་ེག་ར་ེབས་ནས་བཞག་པ་རདེ། དྱི་བ་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་ནརོ་འཛནི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ནང་ཆོས་ང་ོསདོ་དང་འབེལ་ནས་ང་ལ་ལན་ཞྱིག་འབརོ་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་དྱི་བ་
ལ་ལན་མ་འབུལ་གོང་དུ་ངས་འདྱི་སན་སནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  
"ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ལྟར་ཕྱི་དྱིལ་ས་བརན་ཚན་པ་ནས་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་ང་ོསོད་དང་། ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ད་ེ
དག་གྱི་ནང་སོབ་གཉརེ་གནང་སྟངས་བཅས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཆ་ཚང་གཅྱིག་བརན་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་མང་ཚགོས་ལ་གཟྱིགས་འབུལ་
ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དེའྱི་རེས་སུ་ནང་ཆསོ་ང་ོསོད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི་བཞྱིན་དགོན་ས་ེཁག་ནས་གནང་བཞྱིན་ཡོད་སྟབས། བོད་
ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་ནས་བསར་ཟློས་ཞུས་མྱི་དགོས་པར། གཙ་ོབ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དནོ་ཐགོ་ཤཤུགས་རྒྱག་དགོས་
པ་བཀའ་ཕབེས་ལྟར་གནང་བཞྱིན་ཡོད།" ཅེས་གསུངས་འདུག 
ད་ེནས་གོང་དུ་ (Google) དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། ལན་ད་ེསན་སནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། 
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"ད་ལྟའྱི་ཆར་གོག་འཕྲྱིན་ (E-mail Storage) ཤོང་ཚད་མ་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་དམྱིགས་བསལ་འཕྲད་མེད། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡྱིག་འབེལ་ཁག་ (E-Filing) བེད་སོད་གཏོང་འཆར་ཡོད། གོག་
འཕྲྱིན་ (E-mail) བེད་སོད་གཏོང་ཕོགས་ཐད་ད་ལྟའྱི་ཆར་དམྱིགས་བསལ་ལམ་སྟོན་མེད། ཡྱིན་ནའང་རྱིམ་པས་བཟོ་
འཆར་ཡྱིན། ད་ལྟ་ (Google) བཀའ་འཁོལ་ཡདོ་པ་ད་ེབཞྱིན་ (Non-profit) ཆ་རནེ་ཐགོ་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཡདོ།" ཅེས་
གསུངས་འདུག ངས་ (Technical Terms) ད་ེཚ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག  
ད་ེནས་ཀུར་འོས་སྱིའཐུས་ཤྱིག་ནས་ཕྱི་དྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་བེད་ཕགོས་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེ
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ལྟ་དངུལ་ཞལ་འདབེས་རག་པ་ད་ེརྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ག་ཚོད་འབུལ་ཐུབ་ཡོད་མེད་ཐད་བཀའ་འདྱི་ཕབེས་སངོ་། འདྱིའྱི་ཐགོ་
ལ་ངས་གང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག རསེ་སུ་རད་གཅོད་ཅྱིག་བས་ནས་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་མེད་དང་། ག་ཚདོ་
འབུལ་ཐུབ་ཡོད་མདེ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ལ་ོརྒྱུས་ཐོག་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་དང་། མཁས་པའྱི་བག་ོགེང་ད་ེའད་འཚོགས་རྒྱུ་
གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པའྱི་ར་ེསྐུལ་ཕེབས་སོང་། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ད་ོསྣང་དང་འབད་བརོན་མུ་མཐུད་བ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཆ་རེན་ཐོག་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། དེར་ལན་རེས་སུ་འབུལ་ཆོག་པ་གྱིས། ངས་ད་ལྟ་ལམ་སང་ཞུ་
ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཞང་ཞུང་གྱི་མཁས་པ་དང་
ཉམས་ཞྱིབ་པ་ད་ེཚ་ོམཉམ་ཞུགས་བ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་དགོངས་འཆར་ཕེབས་སོང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་འབད་
བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ར་བའྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་དང་པ་ོདེ་ལ་ལན་དེ་ཙམ་གསལ་པོ་མྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་། ལན་དེ་
སྟབས་བད་ེཔ་ོམེད་པ་ད་ེའད་ཡྱིན་ན། བསར་དུ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་དགོས་པ་མེད། དོན་དག་ད་ེག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། 
རྒྱ་རྱིགས་གཅྱིག་ཀང་ར་རོང་གྱི་བཙོན་འཇུག་བས་པ་ད་ེསུ་རེད། གང་ནས་རེད། ད་ེཚོའྱི་སོར་རདེ། མདརོ་ན། བསར་དུ་ཨུ་
ཚུགས་བས་ནས་ཞུ་དགོས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཅྱི་སྟེ་སྟབས་མྱི་བད་ེབ་ད་ེའད་མྱིན་ན། གོང་རྱིམ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
གཞན་དག་དརེ་འགལེ་བཤད་བརྒྱབ་བཞག་ན་ཡག་པ་ོའད་ཞྱིག་ཡོང་ས་རདེ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན།  
ད་ེནས་དྱི་བ་དོན་ཚན་ ༣ པ་ད་ེཡྱིན། འདྱི་སྱིར་བཏང་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་ནས་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཆདེ་དམྱིགས་ཐད་ཀར་ (Direct Funding) རགོས་དངུལ་མང་ཙམ་གནང་ཐབས་ཡངོ་བ་ཟརེ་བ་ད་ེ
ནས་མར་ལུང་འདེན་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེརེད། ར་བའྱི་འདྱི་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རང་གྱི་ནང་ལ་
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འཁོད་ཡོད་པའྱི་ཚིག་གཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་དྱི་བ་བཏང་བ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་ས་ད་ེའདྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་
སེ་ཚན་གཞན་པ་ད་ེའདའང་ཆགས་སྱིད་པ་རེད། བས་ཙང་འདྱིའྱི་སོར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་། ཡང་ན་རེས་སུ་
སྔོན་རྱིས་གོས་ཚོགས་སབས་སུ་ཞྱིབ་ཚགས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད། སྱིར་བཏང་འདྱིའྱི་སོར་ལ་ཤེས་འདོད་ཆེན་པ་ོ
ཡོད། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་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་ོམཆགོ བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་པ་གཅྱིག་ད།ེ སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སན་ཐའོ་ིདྱི་བ་ ༡༣ ནང་དུ། ལྷ་ོཨ་
མྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གསལ་ཡོད་རེད། ད་ེམ་ཞུ་སྔོན་ལ་ང་ཚོའྱི་དོན་གཅོད་ཁག་
སུད་སྱི་ཇྱི་ནྱི་ཝ་ (Geneva) ཡྱིན་ནའང་རེད། ཨ་རྱི་དོན་གཅོད། ཐའེ་ཝན་དོན་གཅོད། ཉྱི་ཧོང་དོན་གཅོད། ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་
ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་རྒྱ་ནད་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཁབ་བསད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་ནས་ལས་
འགུལ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོམང་པ་ོཞྱིག་ལས་བསམོས་ནང་དུ་འཁདོ་འདུག བས་ཙང་དརེ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
འདྱིའྱི་ནང་དུ་ལྷ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀ་དམྱིགས་སུ་འདོན་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་རེན་གཙ་ོབ་ོདེ། སྱིར་བཏང་ལགས་ལན་གནང་བའྱི་ནང་དུ་རྒྱ་
ནག་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་རེན་པས་ལས་འགུལ་སེལ་མ་ཐུབ་པའྱི་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། དངོས་ཡོད་
ཐོག་ནས་ལས་བསོམས་ནང་དུ་ལྟ་དུས། རྒྱུ་མཚན་དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་འདུག ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཐོག་ལ་
འཐུས་ཤོར་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། ས་ོཅུ་གྷྱིས་ (Portugese) སད་ཡྱིག་ཡྱིན་སའྱི་ལྷ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཁའྱི་དོན་གཅོད་ད་ེདགོས་
གལ་ཡོད་ན་ཟརེ་བའྱི་བཀའ་མོལ་དང་། དནོ་ཁང་ད་ེབང་ཨ་རྱི་དནོ་གཅོད་ཁང་མཉམ་དུ་ཟླ་སྱིལ་བས་བཞག་ན་འགྱིག་ས་རདེ་
གསུངས་པའྱི་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག དངསོ་སུ་ཕག་ལས་ག་ར་ེགནང་ཡདོ་མདེ་སརོ་མ་ཡྱིན་པས། ཆསོ་ཕོགས་ཐགོ་
ཕག་ལས་ད་ེའད་གནང་འདུག ད་ེའདའྱི་ཐད་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཆགས་བསད་འདུག གང་ལྟར་ལགས་ལན་དེར་"རྒྱ་ནད་
རེན་པས་" ཞེས་གསུངས་ཡོད་དུས། སྱིར་བཏང་བཀའ་ལན་དེས་འདོད་པ་ཚིམས་པ་ཞྱིག་མ་བྱུང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་
ལན་འདྱི་ཕབེས་ཡོད་དུས། ད་ེད་ེབཞྱིན་ན་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེདང་མཉམ་དུ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་སབས་སུ་
བོད་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བག་ོགེང་དང་སགས་ག་ོསྱིག་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་བ་ད་ེད་ོསྣང་བྱུང་།  
 མཐའ་མ་ཞུ་འདོད་པ་དེ། ཉ་ེཆར་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་པ་ེཅྱིང་ནང་དུ་ཨ་ོརེད་འགན་བསྡུར་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་
རྒྱུ་བྱུང་བ་རེད། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོན་གཅོད་ཁག་གྱིས་ལས་འགུལ་སེལ་བ་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་། 
ད་ེདག་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་གནང་འདུག ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ཁ་སང་
ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོས་བཀའ་འདྱི་ག་ར་ེགནང་ཡོད་ངས་གསལ་པ་ོདན་གྱི་མྱི་འདུག་སྟ།ེ ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་བཀའ་འདྱི་
ཞུས་པ་དེ། ཨ་ོརེད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཐད་ཀར་གསར་འགོད་བསགས་གཏམ་ཡྱིན་ནའང་
རདེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་གཙོས་པའྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་པ་ེཅྱིང་ཨ་ོརེད་འགན་བསྡུར་དང་འབལེ་
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བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་ད་ེའད་ཡྱིན། པེ་ཅྱིང་ལྟ་བུ་ལ་ཆ་བཞག་ན། རེད་འགན་ད་ེག་སྱིག་བས་པར་ཁ་ོཚོར་འོས་
ཆོས་དང་འོས་བབ་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས། ད་ེདང་ད་ེའད་བའྱི་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གང་ཡང་ཕེབས་མ་སོང་ཞེས་བསམ་ཚུལ་ཙམ་
ཡྱིན་མ་གཏོགས། ས་གནས་སུ་ཡོད་པའྱི་དོན་གཅོད་ཁག་གྱིས་གནང་མ་སོང་ཞེས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུས་མེད། བས་ཙང་ཁ་
སང་ཞུས་པ་དེར་རང་འཇགས་གནས་བསད་ཡོད། གནད་དོན་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་
དགངོས་འཆར་ཐད་ཀར་གང་ཡང་ཕབེས་མདེ་ཙང་བ་ོཕམ་བྱུང་། ཉམས་མོང་འདྱིར་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་མ་འོངས་པར་
གནད་དནོ་གལ་ཆེན་པོའམ་ཐད་ཀར་བོད་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྒྱ་ནག་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
གང་ལྟར་གོ་སབས་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་གོ་སབས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་ཤོར་བའྱི་ཐོག་ནས་དམ་འཛིན་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
བཀའ་ཤག་ ཡྱིན་ནའང་རདེ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། གལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེ
ཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་ནརོ་འཛནི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སན་ཐོའ་ིདྱི་བ་ ༣ པའྱི་ཐོག་ལ་
བཀའ་འདྱི་ཕབེས་སོང་། གོང་དུ་སན་སནོ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སངོ་། ད་ལྟ་སན་སནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  
༡༽ ད་ལྟའྱི་ཐད་ཀར་རོགས་དངུལ་ (Direct Funding) གྱི་གནས་སྟངས། ལྡྱི་ལྱིར་རེན་གཞྱི་བེད་པའྱི་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་
རོགས་ཚོགས་ཡུ་ཨེས་ཨེཊ་ (USAID) ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ པའྱི་ནང་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རར་ལོ་གཉྱིས་
རྱིང་སོར་ས་ཡ་ ༡ མ་ཟྱིན་ཙམ་ཐད་ཀར་རགོས་དངུལ་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཡདོ། གོང་གསལ་སརོ་ས་ཡ་ ༡ མ་ཟྱིན་ཙམ་ནས་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ བེད་སདོ་འཐུས་གཙང་ཟྱིན་ཡདོ། 
༢༽ ལྡྱི་ལྱིར་རེན་གཞྱི་བེད་པའྱི་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་རོགས་ཚོགས་ཡུ་ཨེས་ཨེཊ་ (USAID) ནས་བོད་ཀྱི་ཐེབས་ར་ (The 

Tibet Fund) བརྒྱུད་རོགས་དངུལ་བྱུང་བ་ཁོངས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༡ ལྷག་ཙམ་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་དངུལ་
ཁང་བརྒྱུད་འགོ་གོན་བཏང་ནས་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ད་ེའཕྲོས་བརྒྱ་ཆ་ ༩ (Prime Grantee) བོད་ཀྱི་
ཐབེས་རའྱི་ (The Tibet Fund) འཛནི་སོང་དང་ཁད་ལས་པའྱི་འག་ོགོན་ཆདེ་གཏངོ་མུས་ཡྱིན། 
༣༽ རོགས་ཚོགས་གཞན་ (DRL) དང་ (USAID) ནས་རོགས་དངུལ་བྱུང་བ་ཁོངས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ལྷག་སྱི་
ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་དངུལ་ཁང་བརྒྱུད་གོན་གཏོང་གྱིས་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་ཞུ་མུས་ཡྱིན། བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ ལྷག་
ཙམ་ (Prime Grantee) བརྒྱུད་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་ཞུ་མུས་ཡྱིན། དེ་འཕྲོས་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ (Prime Grantee) 

འཛནི་སོང་དང་ཁད་ལས་པའྱི་འག་ོགོན་ཆདེ་གཏངོ་མུས་ཡྱིན། 
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༤༽ མ་འོངས་པར་ཐད་ཀར་རོགས་དངུལ་ལེན་བེད་འཆར་གཞྱི་ད་ེདང་བརྒྱུད་ལམ་མུ་མཐུད་ཞུ་ཐད། དཔལ་ལྡན་སྐུ་ང་ོ
སྱིད་སོང་མཆོག་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་ཨ་རྱིར་ཕོགས་བསོད་ཕེབས་སབས་འབེལ་ཡོད་མྱི་སྣ་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བབ་
གཟྱིགས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་འདུག 
འདྱི་དྱི་བ་ ༣ པའྱི་ལན་ཆགས་བསད་ཡོད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། འདྱིའྱི་ཐད་འགེལ་
བཤད་རྒྱས་པ་ད་ེསྔནོ་རྱིས་སབས་སུ་ཕབེས་ཀྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་འདྱི་དང་མཉམ་དུ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་སབས་སུ་ལས་འགུལ་མང་པ་ོསེལ་
ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག ད་ེལ་བསྔགས་བརོད་ཞུས་སོང་། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ལྷ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀ་དོན་ཁང་ཐད་ལན་
འདེབས་ཕུལ་བ་དེ་འདོད་བོ་ཁེངས་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་ས་མ་རེད། དེར་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཕག་ལས་གནང་
སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཐུས་ཤོར་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། དོན་ཁང་ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག་ཅེས་གསུངས་
སོང་། དནོ་གཅོད་ཀྱི་ངསོ་ནས་སན་ཐོའ་ིནང་དུ་དགོངས་འཆར་ད་ེའད་ཞྱིག་ཕབེས་ཡོད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་
བཀའ་ཤག་ཏུ་གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐད་གོས་བསྡུར་བ་རྒྱུ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་
ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གལ་ཏ་ེཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་རེན་པས་ལས་དོན་ལ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་
ཡོད་ན། འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་མ་གཏགོས། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ལན་ཕུལ་བའྱི་ནང་དུ་གང་གསལ་བ་ལྟར་ཆགས་
བསད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེཡན་ཆད་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐའོ་ིཐགོ་བག་ོགེང་དང་། གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་ཆ་ཚང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
སང་སྔ་ད་ོཕག་ཚོད་ ༡༡:༣༠ བར་དུ་ཚགོས་གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༡ པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པ་དང་། ལས་ཉྱིན་ལྔ་པ་མཐའ་
མ་ད་ེཆགས་བསད་ཡདོ། ད་ེརྱིང་སྔ་ད་ོདྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚདོ་མདེ། 
 
༄༅། །ད་ེརྱིང་བོད་ཟླ་ ༡ པོའ་ིཚེས་ ༡༥ ཆ་ོའཕྲུལ་ཟླ་བའྱི་དུས་ཚོད་ཁད་པར་ཅན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་བདག་ཅག་གྱི་སྟོན་པ་མཉམ་མེད་ཤཀྱཱ་ཐུབ་པས་བདུད་དང་མུ་སྟེགས་ཐམས་ཅད་ཆ་ོའཕྲུལ་གྱིས་ཕམ་པར་མཛད་ཅྱིང། 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྱིན་པ་ོཆེ་ནས་བསྟན་འགོ་ལ་ཕན་པའྱི་སྣང་བ་སྱིན་པའྱི་དུས་ཚོད་ར་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་
ཡོད་རེད། ད་ེརྱིང་མང་ཚོགས་ནས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་གསེར་ཞལ་དངོས་སུ་མཇལ་རྒྱུ་
བྱུང་བ་དེ། ལོ་ ༢ ཀྱི་རེས་ལ་ཐེངས་དང་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་དངོས་སུ་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་བ་ད་ེཚོ་
རེད། ད་ེབཞྱིན་ད་ཐོག་ནས་མཇལ་མཁན་རེད། ལྷག་པར་དུ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་དུ་བཞུགས་མཁན་ཚོགས་མྱི་
ལྷན་རྒྱས་ཡར་བཅར་ཐུབ་པ་དང་། ཞལ་མཇལ། གསུང་ཐོས། ཆོས་འབེལ་ཐོབ་པ་ད་ེཧ་ཅང་བསལ་བ་བཟང་པ་ོཞྱིག་དང་། 
ལྷག་པར་དུ་ཆོས་ཕོགས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བསལ་བ་མང་པ་ོབསོད་ནམས་བསགས་པའྱི་འབས་བུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་
ཡོད་རེད། དེར་ང་ཚོ་ཚང་མས་དགའ་བ་སོམ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་༸སབས་
མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བཀའ་སོབ་ཕེབས་པ་གཞྱིར་བཟུང་རེད། དེང་སང་གྱི་དུས་ཚོད་ནང་ལ་བོད་ད་ེཉམས་དམའ་བའྱི་གནས་
སྟངས་འད་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་། གཙ་ོབོ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱི་
ཐུགས་ར་ེདང་། མཛད་འཕྲྱིན་ལ་བརེན་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་མག་ོབཀག་བཀག་བ་རྒྱུའྱི་བསལ་བ་བཟང་པ་ོད་ེཁོང་གྱི་སྐུ་དྱིན་རདེ། 
ཁོང་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐོག་ལ་སོག་ར་ལྟ་བུ་ཞྱིག་
ཟྱིན་ནས་བཞུགས་ཐུབ་པ་ད།ེ ང་རང་ཚརོ་ཧ་ཅང་གྱི་བསལ་བ་བཟང་པ་ོཞྱིག་དང། ལྷག་པར་དུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆསེ་
ད་ེརྱིང་སསེ་རབས་ཀྱི་གསུང་ཆོས་སབས་སུ། ད་དུང་དགུང་ལ་ོབཅུ་ཕྲག་ལྷག་བཞུགས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞསེ་གནང་བ་ད་ེང་
ཚརོ་ཧ་ཅང་གྱིས་བསལ་བ་བཟང་པ་ོབྱུང་སོང་ཟརེ་ནས། དང་པ་ོད་ེསན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། 
 དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ནུས་པ་གང་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཧུར་ཐག་བེད་དགོས་རྒྱུ་དེ། 
༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་ཧུར་ཐག་གནང་ཤོག་གསུངས་བ་ནང་བཞྱིན། ང་ཚོས་ཧུར་ཐག་གནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེང་ཚོའྱི་
ལས་འགན་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ། གཙ་ོབ་ོ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དགངོས་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་། ད་ེབཞྱིན་
བོད་བསྟན་སྱིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ག་ར་ེགནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཐ་ེཚོམ་མེད་པར་གནང་དགོས་
རྒྱུ་དང་། གནང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ལ་སེབས་བསད་པ་ད་ེང་ཚོས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེརྱིང་ཐོག་
མར་འདྱི་སན་སེང་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༡ པོ། ལས་བསོམས་སན་སོན་དང་། ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དོན། ནང་གསེས་ཀ་པ། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་
མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠༌༌༌༢༡ ལོའ་ིལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་སན་སོན་ཞུ་རྒྱུ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ 
པ། ཕྱི་ཚསེ་ ༡༦ གྱི་ལས་རྱིམ་ཁངོས་སུ་ཡོད་རདེ། སན་སནོ་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
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དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་རྒྱ་རྱི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༢༣ 
༑ བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས། 
 
དང་པ།ོ ༸རྒྱལ་དབང་མཆགོ་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ། 
 བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འག་ོལས་ཡོངས་ཀྱི་ལས་འགན་གཙ་ོབ་ོདང་། གལ་འགངས་ཆ་ེཤོས་ནྱི་བོད་ཀྱི་བ་ན་མེད་
པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཉནེ་སྲུང་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དུས་དང་རྣམ་
པ་ཀུན་ཏུ་ཚང་མའྱི་སེམས་ཁངོས་སུ་བཅངས་ཐགོ་རང་དོན་རང་གཅེས་དང་། རང་ནུས་གང་ལྕགོས་ཀྱིས་འབད་བརོན་ལྷོད་
མེད་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེཡང་༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐད་གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་དབུས་སའྱི་གཞུང་ནས་ཐུགས་འགན་རྐང་
བཞེས་ཀྱིས་སྲུང་སོབ་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་མཐ་ོགས་ཕུལ་ནས་གང་ལེགས་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན་པ་དང་། རང་ཕོགས་ནས་
ཀང་རྒྱ་གར་དབུས་ས་གཉྱིས་ཀའྱི་འབེལ་ཡོད་ཚན་པར་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཉེན་སྲུང་དང་འབེལ་བའྱི་དགོས་མཁ་ོཇྱི་དགོས་ཀྱི་ར་ེའདུན་
སན་སེང་ཞུ་རྒྱུས་མཚོན་སྐུ་ཕྱྭའྱི་སྲུང་འདོམས་ཐོག་ཞུ་ས་ོཅྱི་མཆྱིས་ལ་དམྱིགས་བསལ་འགན་འཁུར་གྱིས་དུས་དང་རྣམ་པ་
ཀུན་ཏུ་འབལེ་ཡདོ་ཚན་པ་དང་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
 ༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐད་གཙ་ོབ་ོརྒྱ་གར་དབུས་ས་གཞུང་ནས་ཐུགས་འགན་རྐང་བཞེས་གནང་སྟ་ེདུས་ནས་དུས་
སུ་བསར་ཞྱིབ་ཀྱིས་འཐུས་ཤོར་མེད་པ་གནང་བཞྱིན་ཡོད་ཀང་། གནད་དོན་ཆུང་རྱིགས་ཁག་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་མཐུན་
འགྱུར་ཞུ་མྱི་དགསོ་པར་རང་ཕགོས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངསོ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།   
 ད་ལམ་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་ཁབ་བཞྱིན་པའྱི་ནད་ཡམས་སྔོན་འགོག་ཆེད་༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཉ་ེའཁརོ་གྱི་ལས་སྣ་ེ
རྣམ་དམྱིགས་བསལ་གཟབ་ནན་གྱིས་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ཤར་ནས་ལས་བེད་དང་སྐུ་སྲུང་བ་སུ་རུང་ཕྱི་ནས་དྷ་སར་
འབརོ་བ་རྣམ་པ་ཉྱིན་གངས་དུས་བཀག་རྱིང་ཐད་ཀར་ཕ་ོབང་ནས་འཛུལ་ཞུགས་མྱི་ཆགོ་པ་དང་། རྒྱལ་གཞུང་ནས་ཐམེ་སང་
བཀའ་རྒྱ་ཕེབས་པ་ནས་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཐད་དམ་བསགས་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་དབུས་སའྱི་
གཞུང་ནས་དམྱིགས་བསལ་མཐུན་འགྱུར་གྱིས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་། སྐུ་འཁོར། སྐུ་སྲུང་
དང་བཅས་པ་ཚང་མར་སྔནོ་ཁབ་དུས་ཐགོ་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
 ལ་ོའཁོར་འདྱིའྱི་ནང་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་རེན་པས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བཀའ་དྱིན་བསངས་གནང་མཛད་མེད་རུང་། དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་
གསལོ་འདབེས་ཞུ་དནོ་བཞྱིན་དྲྭ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་ཐགོ་ནས་གསུང་མཆདོ་རྱིམ་པར་བསྩལ་གནང་མཛད་བཞྱིན་ཡདོ།  
 ༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་གྱི་མཐའ་སོར་གྱི་གང་ར་ཡོངས་རོགས་སུ་ལྕགས་རྱི་ (Helical wire) བསོར་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད་པ་དང་། ཕ་ོབང་དང་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ཉ་ེའཁརོ་ཉེན་སྲུང་ཚགས་ཚུད་ཡངོ་ཆདེ་རང་རྱིགས་དྭང་ཟུར་ཕ་ོམ་ོགངས་ ༡༥ 
ནས་ཉྱིན་མཚན་བསྟུད་མར་ར་ེམོས་ཀྱིས་ལས་འཁུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
གཉྱིས་པ། འཛནི་སོང་། 
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༡། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་དབུས་མ་དང་། ཁབ་ཁོངས་སྣེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་ཁང་། ཚིག་ཐ་ོདཔྱད་ཞྱིབ་ཚན་པ། བད་ེ
 སྲུང་ཡན་ལག་ལས་ཁང་བཅས་ཀྱི་འཛནི་སོང་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་དནོ་ཞུ་སའོ་ིཐགོ་ལམ་སྟནོ་བ་དགསོ་ ཅྱི ་
 མཆྱིས་སབས་མཚམས་ས་ོསོར་དམ་དནོ་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད། 
༢། བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཐོག་ད་ོསྣང་བ་དགོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བཟང་ངན་ཅྱི་བྱུང་དང་། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་
 ནང་རྒྱ་བོད་ཨྱིན་གསུམ་གྱི་སད་ཡྱིག་གང་རུང་ནང་ཐནོ་པའྱི་འབེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཁག་ལ་རགོ་ཞྱིབ་དང་འབེལ་
 གོང་རྱིམ་ལ་སན་སེང་ཞུ་འོས་རྱིགས་སྔར་བཞྱིན་དུས་ཐགོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
༣། སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སར་དུས་ཆེན་དང་། བོད་ཀྱི་མང་གཙའོྱི་དུས་
 དན་སོགས་གཞུང་འབལེ་མཛད་ས་ོནམ་ཡྱིན་ལ་དམྱིགས་བསལ་ག་ོསྱིག་ཚོགས་ཆུང་ཡདོ་མདེ་ཇྱི་ལྟར་ཡང་ཞབས་
 སྟགེས་སྱིག་གཤོམ་སགོས་སྔར་བཞྱིན་ག་ོསྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
༤། ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་བོད་མྱི་ཕྱི་བསདོ་ལག་འཁརེ་ (I.C.) ཞུ་མྱི་མྱི་ས་ཕ་ོམ་ོགངས་ ༦༡༧ དང་། གྲྭ་བཙུན་གངས་  ༧༦ 
 བཅས་ཁནོ་བསམོས་མྱི་གངས་ ༦༩༣ བྱུང་བར་ཞྱིབ་འཇུག་མཆན་བཀདོ་ཞུས་ཡོད། 
༥། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱི་ཛ་དག་དུས་སབས་སུ་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ནང་ནད་
 ཡམས་ ཁབ་བརལ་མྱི་འགོ་ཆེད་འགོ་འོང་གྱི་ས་ཚིགས་ཁག་ལྔ་ཙམ་དུ་འགག་སོ་བཙུགས་ནས་ཚ་བ་བརག་
 དཔྱད་སོགས་ཀྱི་བདེ་ས་ོཁག་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད། 
 
དབུས་སྣ་ེལེན་འབལེ་མཐུད་ཁང་དང་། ཚགི་ཐ།ོ དཔྱད་ཞྱིབ་ས་ེཚན། 
༡། ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་བལ་ཡུལ་ཡན་ལག་དང་། ལྡྱི་ལྱི་ཡན་ལག་སྣ་ེལེན་ཁང་གཉྱིས་བརྒྱུད་བདོ་ནས་བདོ་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཕ་ོ

མོ་ཁོན་བསོམས་གངས་ ༧ རྒྱ་གར་ལ་གཏན་སོད་དུ་བཙན་བོལ་རྱིམ་བཞྱིན་ཕེབས་པ་རྣམས་དྷ་སར་འབོར་
འཕྲལ་བསུ་སེལ་ལས་བེད་ནས་སྣུམ་འཁོར་བབ་ཚུགས་ནས་བསུ་ལེན་ཞུས་ཏེ་མྱི་ར་ེརེ་བཞྱིན་ཕྱི་ནང་སྨན་པའྱི་
ལུས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་བརག་དཔྱད་བས་ཏ་ེནད་རྱིགས་ཐོན་པ་རྣམས་ལ་སྨན་བཅོས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཞུས་ཡོད། 
རྒྱ་གར་ནང་གཏན་སོད་ཆོག་པའྱི་དབེ་འགོད་ཕག་འཁེར་ (R.C.) བཟོས་ཏ་ེསོབ་གྲྭ་དང་ཆོས་ས་ེཁག གཏན་སོད་
ལ་ལམ་གནོ་ནར་གཏོང་གྱིས་རང་མསོ་ལྟར་ཁུངས་ས་ོསོར་བཏང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ།  

༢། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོའ་ིཟླ་ ༣ པ་ཙམ་ནས་འདྱི་ག་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གནས་ཚང་རྒྱ་གར་ནང་ནད་ཡམས་འགོས་
ཁབ་ཐོག་མར་ཕྱིན་པ་ནས་འདྱི་ག་སྣེ་ལེན་ཁང་དུ་འཛིན་སོང་སོང་བརར་དང་བད་ེདོན་ཚོགས་པའྱི་རྒྱུན་གཏན་གྱི་
ལས་དོན་སོང་བརར་གོ་སྱིག་བ་ཐབས་མེད་ཅྱིང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་
སལེ་ཐོག་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམ་སྔནོ་འགོག་ལས་དནོ་གྱི་གཞྱི་རྱིམ་སྒྲུབ་བའྱི་ལས་དནོ་གལ་གནད་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་
སྟེ། ནད་ཡམས་ཁབ་གདལ་མྱི་འབྱུང་ཆེད་འགྲུལ་བཞུད་ཉུང་ཁྱིད་དང་། ཟུར་འཇོག་འགོག་དབ་ེབ་དགོས་པ་གཙ་ོ
དོན་གཞྱིར་བཞག་ཐོག་དྷ་ས་དབུས་སྣེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་དང་འཛིན་སོང་སོང་བརར་ཁང་གྱི་མཐུན་རེན་རྣམས་
བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུར་མོས་མཐུན་བཀོད་ཁབ་ཇྱི་ཕེབས་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་ནས་འགོག་
དབ་ེཟུར་འཇགོ་ཁང་དུ་ཟུར་བཀག་བཞུགས་མྱི་གངས་ ༢ འབརོ་ཉྱིན་ནས་དངསོ་སུ་ས་ོའཛུགས་ཞུས། 

༣། ཚིག་ཐོ་བངས་ཟྱིན་པ་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ཆབ་སྱིད་འབེལ་ཡོད་རྱིགས་ལ་བདེ་སྲུང་དྲུང་ཆེ་དབུ་བཞུགས་
 ཐོག་ཚོགས་ཆུང་ནས་བསར་ཞྱིབ་དང་འབེལ་ར་འཕྲོད་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་རྒྱབ་གཉེར་ཕུལ་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་
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 ཁུངས་ནས་གཏན་འབེབས་ལྟར་འཚ་ོསྣོན་དང་སྨན་གོན་གནང་མུས་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ཨ་ོསྱི་ཀྱི་ལྱི་ཡར་གཞྱིས་སོ་
 རྒྱན་ཁངོས་སུ་སྱིག་དནོ་བཞྱིན་ཞུགས་བ་ོཡོད་རྱིགས་རྣམས་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
༤། ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བོད་ནང་ཆབ་སྱིད་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་སན་རྱིམ་པར་ཕུལ་འབོར་ཁོངས་སན་ཞུ་གངས་ 
 ༢༤༩ ལ་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
 
བད་ེསྲུང་ཡན་ལག་ལས་ཁང་། 
༡། བད་ེསྲུང་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་སོགས་ཕོགས་མཐའ་ནས་འབོར་རྱིགས་ལ་༸གོང་ས་༸སབས་
 མགོན་ཆེན་པོའ་ིགསུང་ཆོས་དང་མཇལ་མང་དེབ་འགོད་ཞུ་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་ཕོ་བང་ཁོར་ཡུག་ཏུ་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་
 བའྱི་ལས་དོན་རོགས་ཞྱིབ་དང་། དྷ་ས་ཁུལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་གནས་ཚུལ་བཅས་སབས་
 མཚམས་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ། གཞན་ཡང་བཞུགས་སར་ཁུལ་གནས་འཁོད་བོད་མྱིའྱི་གསར་སེས་ཕྲུ་གུ་ལ་སབས་
 བཅལོ་ལག་འཁེར་གསར་བཟ་ོདང་། སབས་བཅོལ་ལག་འཁེར་དུས་འགངས། ཕྱི་བསདོ་ཆོག་མཆན་ཞུ་ས་ོབཅས་
 པར་དྲྭ་ཐགོ་དབེ་འགདོ་ཀྱིས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
༢། སབས་བཅོལ་ལག་འཁེར་ (R.C.) གསར་བཟ་ོདང་དུས་འགངས་ཞུས་པ་གངས་ ༧༠ དང་། བོད་ནས་གསར་དུ་
 ཕེབས་མཁན་རྒྱ་གར་ནང་དམྱིགས་བསལ་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་པའྱི་ལག་འཁེར་ (SEP) ཡོད་མཁན་གངས་ 
 ༧ བཅས་ཁནོ་བསམོས་མྱི་གངས་ ༧༤ ལ་སབས་བཅལོ་ལག་དབེ་གསར་བཟ་ོཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
༣། སབས་བཅོལ་ལག་འཁེར་དུས་འགངས་དང་། དེབ་སེལ། གནས་སོས་དྲྭ་འཇུག་ཞུས་པ་གངས་ ༡༧༨༦ བྱུང་
 ཡོད། 
༤། སབས་བཅལོ་ལག་འཁརེ་ལ་ོལྔའྱི་དུས་འགངས་ཆདེ་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་པ་གངས་ ༢༦༢ བྱུང་ཡདོ། 
༥། ལོ་གཅྱིག་ནང་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་དང་། དགུང་ལོ་ ༦༥ ཡན་གྱི་བགེས་སོང་རྣམ་པ། དབང་པ་ོསོན་ཅན་རྱིགས་

བཅས་ཀྱི་སབས་བཅལོ་ལག་དབེ་ད་ཐགོ་དུས་འགངས་ཞུས་པ་གངས་ ༤༩ བྱུང་ཡདོ།  
༦། ནག་ཉསེ་མདེ་པའྱི་ངསོ་སརོ་ཡྱིག་ག་ེ (Police Clearance) གངས་ ༢༧༦ ལ་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
༧། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཕྱིར་ལོག་ཐངོས་མཆན་ (Return Visa) རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་པ་གངས་ ༢༢ བྱུང་ཡདོ། 
༨། ཕྱིར་ཐནོ་ཆགོ་མཆན་ (Exit Permit) གངས་ ༩༩ ལ་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
༩། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གཞུང་འབེལ་ཕོགས་ཕེབས་ནམ་ཡྱིན་ལ་

འབེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་ཁག་བརྒྱུད་ཡྱིག་ཆ་དུས་ཐོག་བཀའ་འཁོལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན་
པ་བཅས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་སུ། བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་གྱིས་བདོ་རྒྱལ་ལ་ོ ༢༡༤༩ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ 
ཚསེ་ ༡༨ ལ་ཕུལ།།  །། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེནས་ལས་རྱིམ་ ༡ པའོ་ིནང་གསསེ་ཁ་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་  
བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐ་ོསན་སོན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། སན་སོན་
གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༢༤ 
༄༅། །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་སན་ཐ།ོ 
 
བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་དང་ཁབ་ཁངོས། 
༡། བདེ་སྲུང་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་ངོས་ ༣ པར། ཆབ་སྱིད་འབེལ་ཡོད་རྱིགས་ལ་བདེ་སྲུང་དྲུང་ཆེ་དབུ་

བཞུགས་ཐགོ་བསར་ཞྱིབ་དང་འབེལ་དངསོ་བདནེ་ར་འཕྲདོ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་རྒྱབ་གཉརེ་དང་། འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ནས་འཚ་ོསྣནོ་དང་སྨན་གོན་གནང་མུས་ཡྱིན། ཞསེ་གསལ་བ་ཙམ་ལས་གསལ་ཁ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་པས་
རྱིས་ལའོ་ིནང་ད་ེའདའྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་གངས་ག་ཚདོ་བྱུང་ཡོད་མདེ་གསལ་བཤད་དགོས་རྒྱུ། 

༢། བད་ེསྲུང་ལས་བསམོས་རྒྱས་པ་ཤོག་ངསོ་ ༣ པའྱི་ནང་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ཆབ་སྱིད་དཀའ་ངལ་བད་ེསྡུག་ཞུ་སན་འབརོ་
ཁངོས་ནས་གངས་ ༢༤༩ ལ་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་གནང་སརོ་གསལ་ཐད། རྱིས་ལའོ་ིནང་ཆབ་སྱིད་དཀའ་ངལ་
དངོས་ཡོད་ར་འཕྲོད་བྱུང་བ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་མེད་དང་། སྱི་ཡོངས་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཞུ་སན་འདྱི་རྱིགས་འབོར་
མཁན་ག་ཚོད་བྱུང་བ་དང་། གནས་ཚུལ་ཁུངས་ལྡན་མྱིན་པ་ར་འཕྲོད་ཏེ་ཞུ་སན་ཕྱི་སོག་གནང་བ་བཅས་ཀྱི་སོར་
གངས་ཐ་ོདང་བཅས་ཞྱིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ་ཞུ་རྒྱུ། 

༣། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༡ ནང་རྒྱ་བལ་ས་མཚམས་ས་ོནྱི་ལྱིར་སྣ་ེལེན་འབེལ་མཐུད་ཡན་ལག་བཙུགས་ཏེ་
ལས་བེད་གཅྱིག་བས་ོགཞག་བས་སོར་གསལ་བ་དེས་ད་བར་ལས་དོན་གང་དང་གང་བརམས་ཡོད་མེད་ཞྱིབ་ཕྲ་
དང་། ས་གནས་སུ་འབེལ་ཡདོ་ལས་བདེ་གཏན་སོད་མདེ་སརོ་གསལ་འདུག་པར་ས་གནས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནས་
སྟངས་ཇྱི་ཆགས་གསལ་བཤད་དགསོ་རྒྱུ། 

༤། བལ་ཡུལ་སྣ་ེལེན་ཁང་དུ་རྱིས་ལ་ོའདྱི་དང་རྱིས་ལ་ོསྔོན་མ་བཅས་ཁོན་ལ་ོང་ོགཉྱིས་རྱིང་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་
མཁན་མྱི་གངས་ ༨ ལས་བྱུང་མྱི་འདུག་པས་བལ་ཡུལ་སྣ་ེལེན་ཁང་དུ་ཁནོ་བསམོས་ལས་བདེ་གངས་ག་ཚདོ་ཡདོ་
མེད། ཁང་ཁུང་སྟོང་པ་ག་ཚོད་ཡོད་མེད། ལས་འབོར་གང་ཙམ་ཡོད་པ། གངོ་གསལ་རྱིས་ལ་ོགཉྱིས་རྱིང་བོད་ནས་
གསར་དུ་འབོར་མཁན་མེད་སབས་ལས་དོན་གང་བསྒྲུབས་ཡོད་མེད། སྱི་ཡོངས་བལ་ཡུལ་སྣ་ེལེན་ཁང་གྱི་ལས་
བེད་རྣམ་པས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའྱི་རང་རྱིགས་རྣམ་པར་སྣེ་ལེན་གནང་རྒྱུ་སྨོས་མེད་ཁར། ལས་དོན་
གཞན་དག་གནང་དགསོ་རྱིགས་ཡོད་མདེ་བཅས་ཞྱིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ་ཞུ་རྒྱུ། 

༥། ལྡྱི་ལྱི་སྣེ་ལེན་ཡན་ལག་འབེལ་མཐུད་ཁང་དུ་ཡང་ལོ་གཉྱིས་རྱིང་བོད་ནས་འབོར་མཁན་གངས་ ༨ ལས་བྱུང་མྱི་
འདུག་པས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལྡྱི་ལྱི་ཡན་ལག་སྣ་ེལེན་ཁང་དུ་ལས་བེད་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ད་ང། ཁང་ཁུང་སྟོང་པ་ག་ཚོད་
ཡོད་མེད། རྣམ་ཀུན་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་མཁན་མེད་སབས་ལྡྱི་ལྱི་ཡན་ལག་སྣེ་ལེན་ཁང་གྱི་ལས་དོན་གང་
དང་གང་གནང་དགསོ་ཡདོ་མདེ་བཅས་ཀྱི་ཐད་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༡ པོའ་ིནང་གསེས་ག་པ། གོང་གསལ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་
སྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་
འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐོ་སན་སོན་ཟྱིན་པར་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པར་གཟྱིགས་རོགས་
གནང་། གོས་འཆར་འདནོ་མཁན་སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང། ༢༥ 
གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར། 

༄༅། །བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠༌༌༌༢༡ ལོའ་ིལས་བསོམས་
སྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠༌༌༌༢༡ ལོའ་ིལས་
བསམོས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐ་ོབཅས་སན་སནོ་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བག་ོགེང་དགསོ་པའྱི་གོས་འཆར་
དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༨ ལ།། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་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་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མདེ་པར་སངོ་ཙང་། འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པའོ་ིནང་
གསསེ་ ང་པ། གོང་གསལ་སན་ཐ་ོནང་གསལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་
བཤད། དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་རྒྱ་རྱི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  
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༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་དང་ཁབ་ཁངོས་བཅས་ཀྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་༢༡ 
ལའོ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་ཀྱིས་དྱི་བ་ཁག་ལ་གསལ་

བཤད། 
 
༡། བདེ་སྲུང་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་ངོས་ ༣ པར། ཆབ་སྱིད་འབེལ་ཡོད་རྱིགས་ལ་བདེ་སྲུང་དྲུང་ཆེ་དབུ་
 བཞུགས་ ཐགོ་བསར་ཞྱིབ་དང་འབེལ་དངསོ་བདནེ་ར་འཕྲདོ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་རྒྱབ་གཉརེ་དང་། འཕྲོད་བསྟནེ་ལས་
 ཁུངས་ནས་འཚ་ོསྣནོ་དང་སྨན་གོན་གནང་མུས་ཡྱིན། ཞསེ་གསལ་བ་ཙམ་ལས་གསལ་ཁ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་པས་
 རྱིས་ལའོ་ིནང་ད་ེའདའྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་གངས་ག་ཚདོ་བྱུང་ཡོད་མདེ་གསལ་བཤད་དགོས་རྒྱུ། 
ལན། རྱིས་ལོའ་ིནང་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་གངས་ ༥ ལ་སྨན་གོན་དང་འཚ་ོསྣོན་ཆེད་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་རྒྱབ་ 
 གཉརེ་ཕུལ་ཡདོ་པ། ཚབ་སྱིད་བཙནོ་ཟུར་ ༦ ལ་མ་ེགྷན་ཆབ་སྱིད་བཙནོ་ཟུར་སདོ་ཁང་དུ་ལས་ཤག་ཐབོ་ཆདེ་དང་
 འགའ་རརེ་བར་ེབསྒྱུར་ཆདེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་རྒྱབ་གཉརེ་ཕུལ་ཡདོ་པ་ཞུ་རྒྱུ། 
 
༢། བད་ེསྲུང་ལས་བསམོས་རྒྱས་པ་ཤོག་ངསོ་ ༣ པའྱི་ནང་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ཆབ་སྱིད་དཀའ་ངལ་བད་ེསྡུག་ཞུ་སན་འབརོ་
 ཁངོས་ནས་གངས་ ༢༤༩ ལ་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་གནང་སརོ་གསལ་ཐད། རྱིས་ལའོ་ིནང་ཆབ་ སྱི ད ་ད ཀ འ ་
 ངལ་དངསོ་ཡདོ་ར་འཕྲདོ་བྱུང་བ་ག་ཚདོ་བྱུང་ཡོད་མདེ་དང་། སྱི་ཡོངས་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཞུ་སན་འདྱི་རྱིགས་འབརོ་
 མཁན་ག་ཚདོ་བྱུང་བ་དང་། གནས་ཚུལ་ཁུངས་ལྡན་མྱིན་པར་ར་འཕྲོད་ཏ་ེཞུ་སན་ཕྱི་སོག་གནང་བ་བཅས་ཀྱི་སོར་
 གངས་ཐ་ོདང་བཅས་ཞྱིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ་ཞུ་རྒྱུ། 
ལན། རྱིས་ལའོ་ིནང་བོད་ནང་ཆབ་སྱིད་དཀའ་ངལ་དངསོ་ཡདོ་ར་འཕྲདོ་བྱུང་བ་ ༥༤ དང་། གནས་ཚུལ་ཁུངས་ལྡན་མྱིན་
 པར་ར་འཕྲོད་ཏེ་ཞུ་སན་ཕྱིར་སོག་བ་དགོས་པ་བྱུང་བའྱི་གངས་ ༡༩༥ ། སྱི་ཡོངས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ནས་ ༢༠༢༢ 
 ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༡༥ བར་ཞུ་སན་འདྱི་རྱིགས་འབརོ་བ་གངས་ ༡༧༡༠ བྱུང་ཡདོ་པ་ཞུ་རྒྱུ། 
 
༣། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༡ ནང་རྒྱ་བལ་ས་མཚམས་སོ་ན་ལྱིར་སྣེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་ཡན་ལག་བཙུགས་
 ཏ་ེལས་བེད་གཅྱིག་བས་ོགཞག་བས་སོར་གསལ་བ་དེས་ད་བར་ལས་དོན་གང་དང་གང་བརམས་ཡོད་མེད་ཞྱིབ་
 ཕྲ་དང་། ས་གནས་སུ་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་གཏན་སོད་མེད་སོར་གསལ་འདུག་པར་ས་གནས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
 གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་གསལ་བཤད་དགོས་རྒྱུ། 
ལན། རྒྱ་བལ་ས་མཚམས་ས་ོན་ལྱིར་སྣེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་ཡན་ལག་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨།༨།༡༤ ཉྱིན་ནས་ལས་བེད་གཅྱིག་
 བས་ོགཞག་གྱིས་བལ་ཡུལ་སྣ་ེལེན་ཁང་ནས་ས་ོན་ོལྱི་སྣ་ེལེན་ཁང་བརྒྱུད་གསར་འབོར་ཕེབས་ཐོན་གནང་མཁན་
 རྣམ་པར་མཐུན་འགྱུར་རགོས་སརོ་ཞུ་དགོས་ཞུས་ནས་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་བྱུང་ཡོད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལ་ོསྟོད་ནས་
 ནད་ཡམས་རེན་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དམ་དག་བཅས་ཀྱིས་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་ཉུང་དུ་ཕྱིར་
 པར་བརེན་སོ་ནོ་ལྱིར་གཏན་སོད་བ་མྱི་དགོས་པར་ལྡྱི་ལྱི་སྣེ་ལེན་ཁང་ཡན་ལག་འགན་འཛིན་ནས་འགན་ཁུར་
 གཅྱིག་ལྕོགས་གནང་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་གནས་དེ་རང་གྱི་ Immigration ལས་བེད་དང་འབེལ་བ་
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 བཟང་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་ོན་ོལྱི་སྣ་ེལེན་ཁང་དུ་གཏན་སོད་ལས་བེད་མེད་ནའང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁང་
 པ་འོག་ཐོག་ཏུ་ཁང་བདག་གཏན་དུ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པར་སོང་ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག འཛིན་ཆས་བཅས་པ་ཁང་
 བདག་ལ་བཀདོ་མངགས་ཀྱིས་ཁང་བདག་ནས་བདག་གཅེས་ཡག་པ་ོགནང་མུས་ཡྱིན།  
 
༤། བལ་ཡུལ་སྣ་ེལེན་ཁང་དུ་རྱིས་ལ་ོའདྱི་དང་རྱིས་ལ་ོསྔོན་མ་བཅས་ཁོན་ལ་ོང་ོགཉྱིས་རྱིང་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་
 མཁན་མྱི་གངས་ ༨ ལས་བྱུང་མྱིན་འདུག་པས་བལ་ཡུལ་སྣ་ེལེན་ཁང་དུ་ཁོན་བསམོས་ལས་བདེ་གངས་ག་ ཚོད་
 ཡོད་མེད། ཁང་ཁུང་སྟོང་པ་ག་ཚོད་ཡོད་མེད། ལས་འབོར་གང་ཙམ་ཡོད་པ། གོང་གསལ་རྱིས་ལ་ོགཉྱིས་རྱིང་བོད་
 ནས་གསར་དུ་འབོར་མཁན་མེད་སབས་ལས་དོན་གང་བསྒྲུབས་ཡོད་མེད། སྱི་ཡོངས་བལ་ཡུལ་སྣེ་ལེན་ཁང་གྱི་
 ལས་བེད་རྣམ་པས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའྱི་རང་རྱིགས་རྣམ་པར་སྣེ་ལེན་གནང་རྒྱུ་སྨོས་མེད་ཁར། ལས་
 དནོ་གཞན་དག་གནང་དགསོ་རྱིགས་ཡོད་མདེ་བཅས་ཞྱིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ་ཞུ་རྒྱུ། 

 ལན། བལ་ཡུལ་སྣ་ེལེན་ཁང་དུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་རང་ཁུངས་ལས་བེད་ ༤ དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་སབས་བཅོལ་ལས་ཁུངས་ནས་
 བས་ོགཞག་བས་པའྱི་ལས་བདེ་ ༦ བཅས་ཁོན་ལས་བེད་ ༡༠ ཡོད། བལ་ཡུལ་སྣ་ེལེན་ཁང་གྱི་ཁང་པ་ཨ་མ་ཐགོ་
 རགེས་ ༣ ཅན་ཡོད་པ་དརེ་ཁང་ཁུང་ཆ་ེཆུང་བསམོས་ ༣༥ ཡོད་པའྱི་ནང་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕབེས་པ་རྣམས་ཀྱི་
 བཞུགས་སའྱི་ཁང་པ་ཆ་ེབ་གསུམ་དང་ཆུང་བ་གཉྱིས། ལས་ཤག་གསུམ་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྟོང་པ་ཡྱིན་པ་དང་། གཞན་
 ཆ་ཚང་ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་ཆེད་བེད་སོད་བེད་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་སྨན་ཁང་ཆེད་ཐོག་རེགས་ ༡ ཅན་
 ལོགས་སུ་ཡོད་པའྱི་ནང་ཁང་ཁུང་ ༩ ཡོད་པ་ཆ་ཚང་སྟོང་པ་ཡྱིན། བོུའ་ིཉལ་ཁང་གྱི་ཁང་པ་ཐོག་རེགས་ ༣ ཅན་
 དེར་ཁང་ཁུང་ཆེ་བ་ ༦ དང་ཆུང་བ་ ༣ བལ་དོན་ཁང་གྱི་ལས་བེད་ཚོའྱི་ལས་ཤག་ཡྱིན། བུའྱི་ཉལ་ཁང་ད་ེབཞྱིན་
 ཉལ་ཁྱི་ལ་སོགས་ཉལ་ཆས་རྱིགས་འཇོག་ཡུལ་དུ་བེད་སོད་བེད་བཞྱིན་ཡོད། ལོ་ཤས་ནས་བོད་ནས་གསར་དུ་
 འབོར་མཁན་ཇ་ེཉུང་དུ་སོང་རེན་གསར་འབོར་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ལས་འབོར་ཆེན་པ་ོམེད་པ་
 ཡྱིན། འོན་ཀང་དུས་ཚོད་ངེས་མེད་ལ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་མཁན་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་
 རྒྱབ་གཉརེ་ལ་སོགས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་སརོ་ཞུ་དགོས་མཐའ་དག་མུ་མཐུད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། སྔ་ལོའ་ིནང་བལ་
 ཡུལ་སྣེ་ལེན་ཁང་དུ་བོད་ནས་འབོར་བ་མྱི་གངས་ ༧ བྱུང་ཡོད་པ་རྣམས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་རེན་པས་རྒྱ་
 གར་དུ་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་པའྱི་ལག་འཁེར་དཀར་པོ་མ་ཐོབ་པར་ལོ་གཅྱིག་ཙམ་བལ་ཡུལ་སྣེ་ལེན་ཁང་དུ་སོད་
 དགོས་བྱུང་རྱིང་ཞལ་ལག་དང་། འཕྲོད་བསྟེན། དབྱིན་ཇྱི་སོབ་ཁྱིད་སོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་དགོས་ཞུས་ཡོད། 
 ད་ེམྱིན་དབུས་ནས་བཀོད་མངགས་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༩ ནས་ ༢༠༠༡ བར་གྱི་བོད་འབོར་བ་རྣམས་ཀྱི་ཐ་ོའགོད་
 མ་དབེ་གོག་ཀླད་ནང་བཅུག་དང་འཇུག་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། སབས་འགར་དབུས་ནས་རྱིས་དང་གཞན་ལས་དོན་
 ཐད་དགོས་འདྱི་དང་། ལས་དནོ་བཀདོ་མངགས་ཇྱི་ཕབེས་སྒྲུབ་བཞྱིན་ཡདོ། 
 
༥། ལྡྱི་ལྱི་སྣེ་ལེན་ཡན་ལག་འབེལ་མཐུད་ཁང་དུ་ཡང་ལོ་གཉྱིས་རྱིང་བོད་ནས་འབོར་མཁན་གངས་ ༨ ལས་བྱུང་མྱི་

འདུག་པས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལྡྱི་ལྱི་ཡན་ལག་སྣེ་ལེན་ཁང་དུ་ལས་བེད་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་དང་། ཁང་ཁུང་སྟོང་པ་ག་ཚོད་
ཡོད་མེད། རྣམ་ཀུན་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་མཁན་མེད་སབས་ལྡྱི་ལྱི་ཡན་ལག་སྣེ་ལེན་ཁང་གྱི་ལས་དོན་གང་
དང་གང་གནང་དགསོ་ཡདོ་མདེ་བཅས་ཀྱི་ཐད་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ་ཞུ་རྒྱུ། 



77 
 

 ལན། ལྡྱི་ལྱི་སྣ་ེལེན་ཁང་དུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་དོའ་ིགནས་རྱིམ་ཐགོ་འགན་འཛནི་དང་རྱིས་པ་གཅྱིག་ལྕོགས་ ༡ དང་། ཆདོ་
 གན་ལས་བེད་དངུལ་གཉརེ་དང་ལས་བ་གཅྱིག་ལྕོགས་ ༡ བཅས་ལས་བེད་ ༢ ཡོད། ལྡྱི་ལྱི་སྣ་ེལེན་ཁང་ལ་ཁང་
 པ་ཐོག་རེགས་ཨང་ H-34 དང་ H-40 བེད་པ་ ༢ ཡོད་པའྱི་ནང་། ཐོག་རེགས་ཨང་ H-40 ནང་ཁང་པ་མྱི་
 གཉྱིས་རེ་ཤོང་ཚད་ཁང་མྱིག་ ༤ དང་། མྱི་བརྒྱད་ཤོང་ཚད་སྱི་ཁང་ ༡ ཡོད་པ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་
 བེད་གཞུང་འབེལ་ཕོགས་བསོད་སབས་སོད་ཁང་ཆེད་ཉམས་བཟ་ོལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་བཀོད་
 ཁབ་གཏོང་ལ་ཉེ་བ་ཡོད་པ་དང་། གཞན་ཁང་ཁུང་ཆ་ཚང་ལས་ཁུངས་དང་ལས་བེད་པའྱི་ལས་ཤག འཛིན་ཆས་
 དང་། ཉལ་ཁྱི། གདན་ལ་སོགས་ཉལ་ཆས་འཇགོ་གནས། གཉརེ་ཚང་། ཐབ་ཚང་།  

  ལྡྱི་ལྱི་ས་གནས་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་ཞབས་པའྱི་ལས་ཤག་ཆེད་གཡར་གཏོང་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། ཐོག་
 རེགས་ཨང་ H-34 ནང་འགན་འཛིན་ལས་ཤག་དང་། ལྡྱི་ལྱི་ས་གནས་གཞོན་ནུ་དང་བོད་མྱི་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཁང་
 གར་བཏང་ཡོད། འདས་པའྱི་ལོ་ཤས་ནང་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་ཇེ་ཉུང་དུ་སོང་ཡོད་སྟབས་གསར་
 འབོར་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་འབོར་ཆུང་ཡང་། དུས་ཚོད་ངསེ་མེད་ལ་རྒྱབ་གཉེར་ལེན་མཁན་ཡོང་བཞྱིན་ཡོད་པར་
 ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྒྱབ་གཉརེ་ལ་སགོས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་དགསོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་པ་དང་། སབས་ར་ེདབུས་ནས་རྱིས་
 དང་གཞན་ལས་དནོ་ཐད་དགོས་འདྱི་དང་། ལས་དནོ་བཀདོ་མངགས་ཇྱི་ཕབེས་སྒྲུབ་བཞྱིན་ཡདོ། སྔ་ལོའ་ིནང་ལྡྱི་ལྱི་
 སྣ་ེལེན་ཁང་གྱི་ཁང་པ་ཉམས་བཟ་ོལེགས་གྲུབ་ཟྱིན་ཏ་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བདེ་ ༼འདྱི་ཡང་བཤད་འད་
 ཞྱིག་བྱུང་འདུག ཏག་ཏག་ཅྱིག་བལྟས་ཐུབ་མྱི་འདུག དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། ཡོད་པ་དེ་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་
 ཡྱིན།༽ ལྡྱི་ལྱི་དང་ལྡྱི་ལྱི་བརྒྱུད་གཞུང་དནོ་ཕགོས་བསདོ་སབས་ལྡྱི་ལྱི་སྣ་ེལེན་ཁང་དུ་ཞུགས་གནས་མཐུན་འགྱུར་
 གནང་རྒྱུ་བས་ཀང་། ཏགོ་དབྱིབས་ནད་ཡམས་རནེ་པས་ད་བར་ལས་བདེ་ཕབེས་མཁན་བྱུང་མདེ། མ་འོངས་པར་
 ལས་བདེ་ཕེབས་མཁན་བྱུང་མཚམས་ལྡྱི་ལྱི་སྣ་ེལེན་ཁང་ནས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་སརོ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ལས་འགན་
 ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་འབལེ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་རླབས་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་སབས་ལྡྱི་ལྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་
 དང་ག་ོབསྡུར་ཐགོ་ལྡྱི་ལྱི་ཁུལ་ནས་བདོ་མྱི་ནད་པ་བྱུང་ཚ་ེཟུར་བཀག་ཆདེ་ལྡྱི་ལྱི་སྣ་ེལེན་ཁང་གྱི་ཁང་ཁུང་གཡར་རྒྱུ་
 བས་ཀང་ད་བར་ཟུར་བཀག་ཡོང་མཁན་བྱུང་མྱི་འདུག བཅས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༡ པའོ་ིནང་གསསེ་ཅ་པ། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསམོས་ཐགོ་སྱི་ཡོངས་
བག་ོགེང་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇྱིགས་བལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇྱིགས་བལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་གྱི་ངོས་ནས་ལས་བསོམས་སོགས་སང་གནང་བའྱི་ནང་ནས་ 
གནད་དནོ་གཉྱིས་ཐགོ་ལ་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་དྱི་བ་དང་ར་ེསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་ཚ་ོའདྱིར་རྒྱ་གར་ནང་བཞུགས་མཁན་བོད་
མྱི་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་པ་དེ། ང་རང་ཚོ་ཕྱིན་ནའང་རེད། བསད་ནའང་རེད། ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་
བསད་པ་གཉྱིས་དེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (I.C.) དང་ (R.C.) ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། དེ་སྔ་བཀའ་ཤག་
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སབས་གོང་མའྱི་སབས་སུ་ཁོང་རྣམ་པས་ཐབས་ཤེས་དང་མཐུན་འགྱུར་འོག་ལ་གང་ལྟར་འདྱི་གང་ཐུབ་ཐུབ་སྟབས་བད་ེཔ་ོ
བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐོག་འབད་བརོན་གནང་བ་རེད། ཉ་ེབའྱི་ཆར་འདྱི་ཏོག་ཙམ་ཁག་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་ཚོར་བྱུང་། ཉ་ེལམ་ང་
དང་ངའྱི་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལགས་ངེད་གཉྱིས་འཚམས་གཟྱིགས་འག་ོབའྱི་སབས་སུ། ད་ལྟ་ (R.C.) སོར་ལ་
ཞུ་མཁན་ར་ེཟུང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ད་ེམ་ཟད་ས་ོས་ོལ་ཐད་ཀར་ཉེ་ཆར་ (I.C.) འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། 
སྱིར་བཏང་ (I.C.) ད་ེཕྱི་བསདོ་ལག་འཁེར་ཆགས་བསད་ཡོད་རདེ། བས་ཙང་ཕྱི་བསོད་ལག་འཁེར་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ནའང་ད་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཡར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་རྒྱ་གར་ (Passport)  ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་
དགོས་མཁ་ོག་ར་ེཡྱིན་པ་ཆ་ཚང་ད་རྒྱ་ནང་ལ་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཟུར་དུ་ཡྱིག་ཆ་འཕར་མ་སོད་དགོས་གནས་སྟངས་
ཡོད་མ་རེད། ད་ཡོད་བསད་པ་གཅྱིག་ག་རདེ་ཡོད་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་གྱི་ངོས་ནས་གང་ཟག་ད་ེརདེ་འདུག་གམ་མྱི་
འདུག ཞྱིབ་བཤེར་བས་ནས་ཁ་བང་དེར་བསད་འདུག་དང་མྱི་འདུག་བ་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ (I.C.) ཆ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་སང་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་བྱུང་སོང་། ཕ་གྱིར་སྱིམ་ལའྱི་ (C.R.O.) ལས་བེད་ལ་ངས་
འབེལ་བ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁེད་རང་ཚོའྱི་ཞྱིབ་བཤེར་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་དུ་དྱི་བ་མང་པ་ོཞྱིག་སེབས་བསད་འདུག འདྱི་སུས་
བེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ། ང་རང་ཚོ་བོད་གཞུང་གྱི་འོག་ལ་རེད་ཡང་ན་ཁེད་རང་ཚོས་ཟུར་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་
ཆགས་བསད་པ་ཞྱིག་རེད་དམ། ད་ེལ་དམྱིགས་བསལ་ལན་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། ད་ེནས་ངས་ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ངས་ཏན་ཏན་ག་པར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་ོརང་ཚོས་ཞྱིབ་བཤེར་བེད་
པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་ལ་དྱི་བ་ཕེབས་པའྱི་དཔེ་མཚོན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གང་ཟག་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་པ་ད་ེཡྱིན་
ཡྱིན་པ་རེད། སོབ་སོང་ག་རེ་བེད་ཀྱི་ཡོད། གང་ཟག་སོ་སོའ་ིཕ་མ་གཉྱིས་ག་པར་ནས་སེབས་རེད། བོད་ཀྱི་ས་ཆ་ག་ནས་
སེབས་པ་རེད། ལོ་ག་དུས་སེབས་རེད། ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད། དེང་སང་ང་རང་ཚ་ོམང་ཆ་ེབའྱི་སྤུན་མཆེད་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཡོད་
རེད་པཱ། སྤུན་མཆེད་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་སོད་གནས་ཁ་བང་གང་རེད། འདྱི་འད་ཡན་ཆད་སད་ཆ་འདྱི་ཡྱི་འདུག 
དངོས ་གནས་དེ་འད་ཞྱིག ་དགོས ་ཀྱི་ཡོད་ན། ཁེད་རང་ཚོས ་ཕ་གྱི་ད་ལམ་ནང་ལ ་འགོད་དགོས ་རེད།  རྒྱ་གར་ 
(Passport) ཞུས་ན་འདྱིའྱི་རྱིགས་བཀའ་འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གནང་གྱི་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་གང་འད་བས་ནས་ཡོང་བ་
རདེ། ང་རང་འད་པ་ོཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་ཀྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་ག་པར་ཞུས་ནའང་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། 
མྱི་མང་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཁ་པར་སབེས་པ་ཡྱིན་ནའང་ལན་རྒྱག་རང་གནང་གྱི་རདེ་པཱ། ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་འདྱི་ཐད་ཞུ་རྒྱུ་
གལ་ཆེན་འད་པ་ོཞྱིག་མཐོང་སོང་། བས་ཙང་། ས་ོས་ོཡྱིན་ནའང་ཐད་ཀར་དོན་གཅོད་ལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བས་པ་ཡྱིན། 
ཁངོ་རྣམ་པས་གསུང་གྱི་འདུག དཀའ་ངལ་འདྱི་དངསོ་ཡདོ་རདེ་བཞག ད་ོསྣང་བདེ་ཀྱི་ཡོད།  
ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད་ད་ལྟ་ (R.C.) དང་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་ཆགས་བསད་པ་ག་ར་ེའདུག་ཅ་ེན། དཔ་ེམཚནོ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
བོད་ཕྲུག་ཁ་ཤས་ཕ་གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སོབ་སོང་བ་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་རག་དུས། (Exit Permit) ཞུ་དགོས་རེད། དུས་ཚོད་ངསེ་
ཅན་ཞྱིག་ནང་ལ་རྒྱ་གར་ནས་མར་ཐོན་ནས་ཕ་གྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ག་པར་འགོ་དགོས་ནའང་འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་
དུས། སབས་མཚམས་ད་ེལ་ (Exit permit) རག་དང་མ་རག་གྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་འདུག བས་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སོ་
སོས་ད་ལན་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱིར་མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་གངས་ ༡༢ ཡོད། དེའྱི་རེས་ལ་ག་ོསབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་
བཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བད་ེསྲུང་གྱི་ལས་བསོམས་སྱི་ཡོངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འབོད་བསྐུལ་དང་གནས་
སྟངས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། གནད་དོན་དང་པ་ོདེ། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཁ་
སྔནོ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འག་ོབའྱི་སབས་སུ། དའེྱི་གནད་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བད་ེསྲུང་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ཕར་ཕུལ་
བཞག་ཡོད་རེད། (R.C.) ལོ་ལྔ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་ཤྱིག་དང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རྱིམ་པས་འགོ་བཙུགས་
ནས་ཡོང་བཞྱིན་འདུག དརེ་ཐུགས་སྣང་གནང་རགོས་གནོངས་ཞེས་ཁ་སང་ནང་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། ད་ེརྱིང་ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་འབདོ་བསྐུལ་ཞྱིག་ཡྱིན།  
གཉྱིས་པ་དེར། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་དེ་ཕྱིར་ལོག་ཐོངས་མཆན་ (Return VISA) དང་ (Exit 

Permit) དའེྱི་སོར་ལ་ལྷག་པར་དུ་ལྡྱི་ལྱི་ལ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་ཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡོད་པ། ནང་མྱི་ཟླ་སྱིལ་དང་སོབ་སོང་གྱི་ཆདེ་དུ་
འག་ོམཁན། ཚགོས་པ་ཁག་ནས་འག་ོམཁན་ད་ེཚོར་སང་ཉྱིན་ཐནོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ད་ེརྱིང་དགོང་མ་ོམར་བཏོན་ནས་སད་པ་
བྱུང་འདུག དེའྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་ཡང་བརྒྱུད་ལམ་འད་མྱི་འད་ནས་ལེན་བསད་པ་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་བཞྱིན་འདུག ད་ེ
ཡང་ང་ཚོས་ཕར་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་མ་ཡྱིན་པར། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་འགོ་བའྱི་སབས་སུ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ད་ེདངོས་
ཡོད་གསུངས་ཡོང་གྱི་འདུག ས་ོས་ོའད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ད་ེརྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ཅྱིག་ལ་ངསོ་འཛནི་ཞུ་ཡྱི་མེད། ད་ེབདེ་དུས་
འགོ་མ་ནས་འོག་མར་གནས་སྟངས་བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེསེབས་བསད་ཡདོ་དུས། མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་གལ་ཆནེ་པ་ོབརྱིས་པའྱི་
ཐོག་ནས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ངེད་གཉྱིས་ཡར་བད་ེསྲུང་ལ་བཅར་ནས་ཞུས་ཡོད་ལ། ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཕུལ་བཞག་ཡོད། ད་ེ
ཚརོ་དགོངས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་། ང་ཚ་ོབཙན་བལོ་ལ་བསད་ནས་ལ་ོའདྱིའྱི་རྱིང་ལ་འདས་པའྱི་ཉམས་མོང་ལ་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན། ད་ེརྱིང་གྱི་བཟང་ས་འད་པ་ོགཅྱིག་ལ་བས། རེས་མར་དེ་ལམ་ལུགས་སོལ་ཆགས་བསད་རྒྱུ་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་བོད་ལ་
གཏམ་དཔེ་ད་ེའད་འདུག སལ་བ་བཟང་པའྱི་ཇ་ཆང་དེ། དུས་ཚོད་ངན་པའྱི་རོག་ཁེས། ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། རྒྱ་གར་ལྷན་
ཁང་ཁག་གྱིས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ད་ེའད་བེད་བཞྱིན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག སྔོན་མ་ད་ེལ་འབེལ་བ་བཟང་པ་ོཡྱིན་
པའྱི་ཆ་ནས། ཇ་འཐུང་ས་དང་འབེལ་ཡོད་ལ་ལེན་པ་འད་ཞྱིག མཐའ་མ་དེར་ད་ེཁལ་འད་པ་ོབས་ནས། ད་ེའཛའ་འད་པ་ོཡར་
འཕར་ནས་བངས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་སོད་ཀྱི་འདུག ལྷ་ོཕོགས་མོན་གྷོར་ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་
བཞྱིན་འདུག དརེ་བརནེ་བད་ེསྲུང་གྱི་ངསོ་ནས་བཙན་བོལ་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་ལ་དཔྱད་ཞྱིབ་གནང་
བའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ལྟའྱི་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། འདས་པའྱི་ལས་དོན་གྱི་ཉམས་མོང་རདེ། རྒྱ་གར་གྱི་དཔནོ་
རྱིགས་ཚ་ོདང་རྒྱ་གར་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་འབལེ་བ་ཡང་དམ་གཟབ་ཡདོ་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ཐུགས་
སྣང་གནང་བའྱི་ཐགོ་ནས་འབདོ་བསྐུལ་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན།  
གཉྱིས་པ་ད་ེལ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པའྱི་གནས་སྟངས་སོམ་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚོའྱི་སོམ་གཞྱི་ནང་ལ་དོན་ཚན་
བཞྱི་འད་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་དངོས་དང་། འབེལ་ཡོད། འབེལ་ཆགས་ཀྱི་ཆ་རེན་འོག་ནས་སན་ཞུ་ཕུལ་
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ནས་ཡར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེར་ཚོགས་ཆུང་གཅྱིག་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བཞྱིན་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་ནའང་ང་རང་གྱིས་
དཔྱད་ཞྱིབ་དང་ད་ེའད་གང་ཡང་བ་རྒྱུ་རག་མ་སོང་སྟེ། མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཕོགས་ལ་ལྟ་དུས་ད་ལྟ་འདྱི་འད་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་
འདུག ལུང་ཚན་གཅྱིག་ལ་ཡྱིན། སན་ཞུ་བཟ་ོམཁན་མྱི་གཅྱིག་རེད། མཐའ་མ་ཡར་འབུལ་དུས་རྒྱབ་གཉེར་བེད་མཁན་ད་ེ
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་དུ་ཁ་ཤུགས་ཡོད་མཁན་དང་ཟུར་པ་ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེདག་ཚུད་པ་དང་། ད་ེམ་ཡྱིན་ན་
མ་ཚུད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ང་གཉྱིས་ལུང་པ་གཅྱིག་ཡྱིན། སན་ཞུ་བཟ་ོམཁན་མྱི་གཅྱིག་རེད། དེར་རྒྱབ་
སརོ་བེད་མཁན་གྱི་ངསོ་ནས་ད་ེའད་བས་ནས། ཚོགས་ཆུང་དེས་དང་པ་ོམ་བས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་
བཞྱིན་འདུག ངས་ད་ེརྱིང་ས་ོས་ོསེར་གྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་མ་ཡྱིན་པར། མང་ཚགོས་ཀྱི་ཁ་ཕགོས་ཡར་ཁུར་ནས་འབདོ་བསྐུལ་ཡྱིན། 
མཐའ་མར་མ་འངོས་པར་རྱིམ་པས་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐོག་ནས་མྱིང་འདོན་དགོས་པ་དང་། ད་ེའདའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་མྱི་སྱིད་
པ་མ་རདེ། ད་ེསྔནོ་འགགོ་གྱི་ཚུལ་དུ་གཟབ་གཟབ་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེདང་མཉམ་དུ་དེ་སྔ་བལ་ཡུལ་བརྒྱུད་ནང་པ་ལ་ ཟེར་ས་ནས་གསར་འབོར་བ་མང་པ་ོཞྱིག་སེབ་པའྱི་སབས་སུ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་མ་ེམདའ་འཕེན་ས་ལ་མ་ེམདའ་འཕེན་ཡོད་རེད། དཀའ་སྡུག་ཞ་ེདག་ཅྱིག་འཕྲད་ཡོད་རེད། མྱི་གངས་ ༡༣།༡༤ 
ཙམ་ལ་སོག་ལ་ད་ེའདའྱི་ཉནེ་ཁ་འཕྲད་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཙན་བོལ་ལ་སེབས་པ་རེད། བཙན་བོལ་དུ་སེབ་པའྱི་སབས་ལ་ང་ཚ་ོ
བད་ེསྲུང་གྱི་ངོས་ནས་སབས་ད་ེདུས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚ་ོལ་ད་ེརྱིང་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་བཙོན་པ་ལ་ངོས་
ལེན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་གོས་ཆོད་ཟེར་ནའང་རེད། ཚོགས་ཐེངས་ ༡༠༥ པ་རེད་
འདུག སབས་ད་ེདུས་མྱི་རེར་སོར་ ༡༥༠༠༠ རེར་སྟོང་མྱིན་ཙམ་སད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག དའེྱི་རེས་སུ་ཁོང་རྣམ་པའྱི་
ངསོ་ནས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་འག་ོརྒྱུ་དང་འབལེ་བའྱི་སོར་ནས་སན་ཞུ་རྱིམ་པ་འབུལ་བའྱི་སབས་སུ་ད་ེབཀག་འདུག ཁེད་རང་
ཚ་ོཆབ་སྱིད་བཙནོ་པའྱི་ང་ོབ་ོངོས་ལེན་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟརེ་བ་ཞྱིག བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་བཏང་
བ་ཆ་ཚང་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་མ་རེད་དམ་ཟེར་ན། ད་ེམ་རེད། ང་ཚོས་མཐོང་ཐུབ་པ་ད་ེརེད། གང་རེད་ཅེ་ན། ཕ་གྱིར་འགོ་
མཁན་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་མ་རེད། ཆབ་སྱིད་བཙནོ་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཙམ་རེད། ཕ་གྱིར་འག་ོམཁན་ད་ེ
འབལེ་ཡདོ་དང་། འབལེ་ཆགས། འབལེ་ཡདོ་འབལེ་ཆགས་ཡྱིན་དུས། ཁངོ་རྣམ་པ་ཚ་ོཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་
མ་ེམདའྱི་ཁ་འགོ་ལ་ད་ེའདས་སེབས་པའྱི་སབས་སུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འབེལ་ཆགས་དང་། འབལེ་ཡདོ། འབལེ་ཆགས་ད་ེཚའོྱི་ཁབ་
ཁངོས་ལ་བཅུག་མ་ཐུབ་པ་ད་ེགནད་དོན་ད་ེག་པར་ཐུག་བསད་ཡོད་ན། ངས་ད་ལྟའྱི་ལས་ཐགོ་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་ལ་ཞུ་ཡྱི་
མེད། འདས་པའྱི་སབས་སུ་ད་ེའད་བཀག་ནས་བརྒྱུད་རྱིམ་ཕྱིན་འདུག དེར་བརེན་ད་ེརྱིང་འབོད་བསྐུལ་དང་སགས། ད་ེཚོར་
བསར་ཞྱིབ་བེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་སེ་ཚན་བཞྱི་གང་རུང་ཞྱིག་ལ་འཇུག་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་གནང་རོགས་
གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོན་དག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་དནོ་ཚན་དང་པ་ོདེ། ཕྱིའྱི་ལྕགས་རྱི་ནང་གྱི་ནོར་བུ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
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གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབལེ་བའྱི་སརོ་ལ་རདེ། དརེ་བརནེ་དའེྱི་སང་ལ་འགལ་རེན་བར་ཆད་གང་ཡང་མ་བྱུང་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་གསེར་
ཞལ་ལྷམ་མེར་མཇལ་ཐུབ་པ་ད་ེརདེ། དརེ་བརནེ་གཙ་ོབ་ོད་ེགནས་ཡུལ་གཞུང་དང་། འབལེ་ཡདོ་ལས་བདེ་ཡངོས་རགོས་ལ་
བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་འབལེ་ནས་དནོ་དག་ཆུང་ཆུང་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པ་ོད་ེནྱི་ལ་ོམང་པོའ་ིསྔནོ་
ནས་མུ་མཐུད་ནས་ཞུས་བསད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། བསར་དུ་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུར། ངས་དེའྱི་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་མེད་
ཤེས་མ་སོང་། ད་ེགང་རེད་ཅ་ེན། "ཕ་ོབང་དང་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ཉ་ེའཁོར་ཉེན་སྲུང་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཆེད་རང་རྱིགས་དྭང་
ཟུར་ཕ་ོམ་ོགངས་ ༡༥ ནས་ཉྱིན་མཚན་བསྟུད་མར་ར་ེམོས་ཀྱིས་ལས་འཁུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།"ཤཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོ
སྔནོ་མ་ནས་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོལ་ོགང་ལ་གང་འཚམ་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། བས་ཙང་ད་ེཚོའྱི་མཐུན་རེན་གྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་
ས་ོཔ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡདོ་མདེ་ང་ལ་ཤེས་རོག་གང་ཡང་མེད། གོས་ཚོགས་ར་བ་
འདྱིའྱི་ནང་ཕལ་ཆེར་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་རྱིམ་པའྱི་ནང་ལ་ཞུ་མོང་། དེའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་རེད་ཟེར་དུས། ངས་ཞུས་
པའྱི་རྱིམ་པ་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་ད་ེག་རང་རེད། དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་བེད་ཀྱི་ཡོད་ད་ེད་ལྟ་སེལ་མ་
སོང་ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ཁོང་རྣམ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེགང་འད་ཆགས་ཡོད། མཐུན་རེན་
ད་ེཚ་ོཡག་ཏུ་ཕྱིན་ཡདོ་དམ་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་དོན་དག་གཉྱིས་པ་དེ་ཚིག་གཅྱིག་གྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེཡོད་རེད་ཟེར་ན་ "དྭང་ཟུར་ཕོ་མོ་གངས་" 
ཟརེ་ནས་ཡདོ་རདེ། ར་བའྱི་འདྱི་ལ་ོསྔནོ་མའྱི་ལས་བསམོས་རདེ་ད།ེ ཚསེ་གངས་དང་དུས་ཚེས་ད་ེད་ལྟ་ཁལེ་བསད་ཡདོ་དུས། 
ཉ་ེཆར་ང་ཚོར་དམག་ཟུར་ཚོགས་པ་དེའྱི་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་སེབས་པ་རེད། བད་ེསྲུང་ལའང་སེབས་ཡོད་ཀྱི་རེད། དེའྱི་ང་ོབཤུས་ད་ེ
སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་སེབས་པ་རེད། དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ངས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གྱི་མྱིན་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་། གང་ལྟར་ང་ཚོས་
ཁོང་ཚ་ོལ་མྱིང་ད་ེདྭང་ཟུར་ཟེར་བ་ད་ེཁོན་ནས་བེད་སོད་མ་གཏོང་རོགས། ད་ེལ་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ཟེར་
ནས་གསུངས་འདུག ཁངོ་རྣམ་པ་ཚོས་གནད་འགག་ཆནེ་པོའ་ིཐོག་ནས་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དང་རྒྱབ་ལོངས་བཅས་པ་སན་
ཞུ་ཕུལ་ཡོད་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་ལས་བསོམས་འགའ་ཤས་ནང་དུ་ "དྭང་ཟུར་" ཟེར་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་སེབས་
སོང་། དའེྱི་སང་ལ་བད་ེསྲུང་གྱི་ངསོ་ནས་མུ་མཐུད་ནས་དྭང་ཟུར་ཟེར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། ཡང་ད་ེམ་ཟརེ་ན་མ་འགྱིག་
པ། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་སན་ཞུ་ད་ེལ་དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། གང་འད་ཡྱིན་ན། ད་ེདོགས་འདྱི་
ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་དོན་དག་གསུམ་པ་ད་ེསབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ (R.C.) སོར་ལ་ཡྱིན། གོང་དུ་ཕག་སེལ་གྱིས་གསུངས་སོང་། དེའྱི་
སྔོན་ལ་ཁ་སང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། བས་ཙང་དེའྱི་སོར་ལ་དེང་སང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་
བསད་འདུག ཁ་སང་དྱི་བ་འགའ་ཤས་སོར་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱི་ངསོ་ནས་ལན་འདེབས་གནང་དུས། 
སྱིར་བཏང་དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་སོད་དགོས་ན་ཁད་པར་ཞ་ེདག་ཨ་ེཡོད་ན་གསུངས་སངོ་། ར་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེ
ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབས་ནས་སན་སེང་ཞུ་མཁན་ཕལ་ཆརེ་བྱུང་ཡོད་ས་མ་རདེ། ད་ེལ་ཁད་པར་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཅེ་ན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་མཁེན་གྱི་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག  བར་ལམ་ཞྱིག་བོད་ནས་འབོར་བའྱི་སབས་སུ་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་དབང་གྱིས་སབས་བཅོལ་
ལག་དེབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་རྒྱ་གར་རང་ལ་སེས་པ་ཞྱིག་མ་འཁོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་ལ་སབས་
བཅོལ་ལག་དེབ་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། གནས་སྟངས་འདྱི་གཅྱིག་བས། ད་ེནས་
དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ནང་ལ་ཁ་ོརང་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེའཁོད་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་དང་། ད་ེགཉྱིས་ཚུར་གཅྱིག་པ་
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བཟོས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་སད་
ཡོང་དུས། ཁེད་རང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ད་ེའད་རེད་འདུག་ཟེར་ནས་མ་རག་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག དེར་ཁད་པར་
ཆནེ་པ་ོཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་དའེྱི་སང་ལ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཡང་མྱིན་ན། ང་ཚསོ་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཡར་སད་
མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། ཡང་ན་ནྱི་དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ད་ེཚ་ོདུས་གཅྱིག་ལ་ཡོངས་རོགས་བསྒྱུར་བ་གཏང་རྒྱུའྱི་
ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་བདེ་དགསོ་པ་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཡོད་རདེ་མ་གཏོགས། སྱིར་བཏང་ང་ཚ་ོརྒྱ་གར་དུ་སསེ་པ་དང་
ཡྱིག་ཆ་ལ་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ཀང་མེད་ན་ཁད་པར་ཡོད་མ་རེད་དེ། དེ་གཉྱིས་ལ་ཧེ་བག་ཅྱིག་ཤོར་ཡོད་པའྱི་མྱི་དེ་ཚོ་ལ། 
དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་བསད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་རྒྱ་རྱི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་རད་གནང་མཁན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཐགོ་མས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ད་ེརྱིང་ང་
འདྱིར་ཡར་ལངས་ནས་ (R.C.) དང་། (I.C.) དེ་ཚོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དེ་སྔའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ལེགས་
བཅསོ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཚརོ་བསྔགས་བརོད་དང་སགས་ལན་འདབེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དང་པ་ོད།ེ ད་ལྟ་ (I.C.) བཟ་ོབའྱི་སབས་སུ་དཔ་ེམཚོན་དང་སགས་ནས་སྱིམ་ལ་སྱི་ཁབ་ (C.R.O.) དང་བཀའ་མོལ་བྱུང་
ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། ད་ེནས་ (I.C.) ཕར་འགང་དང་། གསར་པ་བཟ་ོབའྱི་སབས་སུ་ཞྱིབ་བཤེར་ཞ་ེདག་ཅྱིག་བེད་ཀྱི་འདུག་
ཟརེ་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ེའདའྱི་ཞྱིབ་བཤེར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་ངའྱི་ངསོ་ནས་ཡང་བསར་གསལ་པ་ོཞྱིག་བལྟས་
ནས། རྒྱ་གར་གཞུང་ནང་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ལས་ཁུངས་གང་འད་ཞྱིག་ནས་རེད་འདུག གང་འད་རེད་འདུག་ཆ་ཚང་
ཞྱིག་བལྟས་ནས་གང་འསོ་བདེ་ཐབས་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ (Exit Permit)  དང་ (Return VISA) ཐགོ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཙམ་གྱིས་བཀའ་གནང་སངོ་། 
དེར་ལན་འདེབས་མཉམ་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག་སམ། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། ད་ེགཞྱི་རའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་རང་དང་འབེལ་བ་མྱི་འདུག ས་གནས་རང་གྱི་
ལས་བེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བེད་སྟངས་ཤྱིག་རེད་འདུག་བསམས་པ་ཞྱིག་དང་། གལ་ཆེ་བ་གཅྱིག་ད་ེང་རང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཏོག་
ཙམ་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་མེད་འགོ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ང་ཚོ་མང་ཆེ་བས་ (Exit Permit) དང་དེ་ཚོ་ཞུ་
བའྱི་སབས་སུ། མཚམས་ར་ེདུས་ཐགོ་ཞུས་མ་གནང་བ་བས། སབས་མཚམས་རང་ལ་བདེ་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ་ཕར་ཕགོས་
ནས་སག་ལང་ཤོར་བ་ད་ེའདས་གོ་སབས་བངས་ནས་དངུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་སོད་དགོས་པ་ད་ེའད་ཆགས་ཀྱི་
མེད་ན་སམ། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་སེབས་ནས་ཟླ་བ་ ༤ ཙམ་ཕྱིན་པ་རེད། དའེྱི་རྱིང་ལ་དཀའ་ངལ་ད་ེའད་ཞྱིག་
ཡོད་པ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་གནང་མཁན་བྱུང་ལ་མྱི་མང་ནས་འཆད་མཁན་བྱུང་སོང་། ད་ེཚ་ོལྟ་བའྱི་སབས་སུ་
གཅྱིག་ད་ེཆགས་བསད་འདུག ད་ེང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་གཟབ་གཟབ་གནང་རྒྱུ་རདེ་འདུག  
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དའེྱི་ཐོག་ལ་དོན་ཚན་གསུམ་པ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་དུས་ཐོག་སྔོན་ནས་
སུས་འབལེ་བ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་། གལ་ཏ་ེ (Exit Permit) དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དུས་ཐགོ་ལ་རང་ངསོ་ནས་ཞུས་ཏ།ེ 
དའེྱི་འད་བཤུས་མཉམ་དུ་ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ལ་འབེལ་བ་བས་ན། ང་ཚོས་ཏན་ཏན་རང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་
པ་ཞྱིག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་གཙ་ོབོ་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་
དང་། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་མཉམ་འབལེ་ཐོག་ནས་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་ཙང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་
ད་ེདངོས་འབེལ་རེད་འདུག དཀའ་ངལ་ཡོང་བ་ད་ེགཅྱིག་ནྱི་མཚམས་རེར་དུས་ཚོད་ཞུས་ནའང་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་ཕར་
ཕོགས་ལ་དཀའ་ངལ་སད་ནས། ལམ་སང་སྟོན་རོགས་མ་བས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ས་རེད། ང་ཚ་ོནས་དུས་ཐོག་ཞུས་མ་
ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། ད་ེཡྱིན་ཙང། དུས་ཐགོ་ལ་ཞུས་པ་བས། དུས་ཐགོ་ལ་ཞུས་ནས་དའེྱི་སབས་
རང་ལ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་འབེལ་བ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན། ང་ཚོས་ད་ེགང་འད་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཟེར་ནས། (Track) 
བ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རདེ། ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་གོས་བས་ནས་མ་འོངས་བེད་སྟངས་ཐགོ་ལ། སྱིར་བཏང་འདྱི་
གསར་པ་ད་ེའད་མ་རདེ། ངས་བེད་སྟངས་གསར་པ་ཡྱིན་ཞུ་ཡྱི་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ཁུར་འཐལོ་བ་འད་ཞྱིག་
ཁེར་ནས་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་དང་ང་ཚོས་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས། དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕྱིན་ན་
བསམས་པ་ཞྱིག་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་ཚགོས་ཆུང་གྱི་མྱི་འག་ོཞྱིབ་འཇུག་བདེ་མཁན་གྱི་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་དང་
འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་ཞྱིག་གནང་སོང་། ངས་ཚིག་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཞྱིག་རགོས་ཐུབ་ཡོད་མེད་
ལ་མ་ལྟོས་པར། གང་ལྟར་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་དང་། རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་བཟང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ན། ཕ་གྱིར་
ནུས་པ་ཐོན་ཡོད་པ་འད་པ་ོཞྱིག་དང་། ད་ེམེད་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག མྱི་མང་ནས་ཀང་ད་ེའད་
ཞྱིག་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། མྱི་མང་ནང་ལ་ཏན་ཏན་རང་བསམ་ཚུལ་འད་མྱིན་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་། ངས་ཕར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་བས་ནས་ཕར་ལྟ་ཡོང་དུས། ལས་ཀའྱི་ནང་ནས་ལས་
ཀ་དཀའ་ལས་ཁག་ཤོས་ཤྱིག་དང་། སྡུག་ཤོས་དེ། ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་འདྱིས་འགན་འཁུར་རྒྱུ་ད་ེརེད་འདུག གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན་
སན་ཞུ་འབུལ་མཁན་སུ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། སོ་སོའ་ིདོན་ད་ེསྒྲུབ་ཐུབ་ན་སེམས་མཁན་ཞྱིག་དང་། མང་པ་ོཞྱིག་
གྱིས་གནད་དནོ་གྱི་ཐགོ་ནས་དངསོ་གནས་རང་ས་ོས་ོའསོ་བབ་ཡྱིན་བསམས་ནས་སན་ཞུ་ཞྱིག་འབུལ་གྱི་ཡོད་རདེ། ཚགོས་
ཆུང་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བེད་པའྱི་སབས་སུ་གཏན་འབེབས་ལམ་སྟོན་དང་། སྱིག་གཞྱི་ད་ེཚ་ོདང་མཐུན་པ་བས་ནས་འགོ་
དགོས་པར་སོང་། ཏན་ཏན་སན་ཞུ་ཡར་འབུལ་མཁན་ལ་མར་སོག་པའྱི་སབས་སུ་བ་ོཕམ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད་ལ། ད་ེནང་
བཞྱིན་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ལའང་དེང་སང་གྱི་དུས་ཚོད་ལ་ཉེས་རྡུང་མ་རག་ཙམ་ཞྱིག་རེད་འདུག  མཚམས་རེར་རོད་པ་
བརྒྱབ་ནས་ཚུར་འཆད་མཁན་དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག ཁག་ཡོད་མ་རེད་པ། ཁ་ོརང་ཚོ་ལའང་ཁག་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་
ནའང་ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་འདུག ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་བསམས་ན། དངོས་གནས་དང་གནས་རེད་འདུག གངས་
ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱི་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ད་ེའདའྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་རག་གྱི་རེད་
བསམས་ནས། ངས་ད་ལྟ་སན་ཞུ་དེ་འད་ཞྱིག་མཐོང་བྱུང་། ཁོ་རང་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་དངོས་འབེལ་ཡྱིན་གྱི་རེད། ཡྱིན་
ནའང་། ཁ་ོརང་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་འཚོལ་བར་འག་ོསྟངས་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་སྱི་ཟུར་དང་སྱི་འཐུས་ད་ེའད་འཚོལ་དུ་
ཕབེས་འདུག གལ་ཏ་ེདཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་མངགས་གནང་ན། ངས་གོས་ཚོགས་འདྱི་ཡྱི་བརྒྱུད་ལམ་
གྱི་ཐོག་ནས་སན་ཞུ་ད་ེག་རང་དཔེ་མཚོན་གྱི་ཚུལ་དུ་འབུལ་ཆོག སྱི་ཟུར་ཞྱིག་དང་། སྱི་འཐུས་ལས་ཐོག་གཅྱིག་གྱི་རྒྱབ་
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གཉེར་ཡྱིག་ཆ་མཉམ་དུ་འདུག ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་ང་ོསྱི་ཟུར་དང་། ལས་ཐོག་སྱི་འཐུས་ལ་ཕར་བཀའ་རད་ཞུས་
པའྱི་སབས་སུ། མ་ོལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ད་ེདངསོ་འབལེ་རདེ། སེམས་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཡོད་རེད། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་རེད། 
མ་ོརང་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་ད་ེཚ་ོངས་ག་ོབྱུང་ད་ེའད་བཤད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ལབ་པའྱི་སབས་སུ། ང་ཚོར་དཔང་རགས་བདེ་མཁན་
དསེ་དེའྱི་སབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བཤད་པ་ད་ེར་འཕྲོད་པ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཟརེ་ནས་དཔང་རགས་མ་གཏོགས། ཁ་ོལ་སད་ན་
ཡག་པ་ོའདུག་ཟརེ་ནས་རྒྱབ་གཉརེ་གྱི་ང་ོབ་ོདེར་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་མྱི་འདུག དེར་བརེན་མྱི་མང་ནང་ལའང་ད་ེའད་བས་ན་
ཡག་པ་ོམེད་དམ་སམ་པ་ད་ེའད་ཏན་ཏན་མེད་པ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ལས་དནོ་འདྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་མྱིང་གདོན་རྒྱུ་ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རྱིམ་པ་དང་པ་ོད་ེལ་བྱུང་ན་གོས་ཚོགས་རང་ལ་མ་བཏོན་
ནས། ཟུར་ནས་བྱུང་ནའང་གནང་རོགས་གནངོས། འདྱིར་བཏནོ་གནང་ནའང་གཅྱིག་པ་རེད། ད་ེཚ་ོའདའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་
བྱུང་འདུག་བསམས་ན། ཏན་ཏན་མཚམས་རེར་འདྱི་ལྟ་བུ་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་རེད་ཟེར་ནས་ངས་ཞུ་ཡྱི་མེད་ད།ེ ད་ེ
འད་ཡོད་ན་ཐུགས་ར་ེགཟྱིགས། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཁར་ཐུག་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
ད་ེའད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་ང་ཚོས་ལས་ཀ་དང་བདེན་དང་། དང་བདེན་ཡྱིན་པ་ར་འཕྲོད་པའྱི་ཐོག་ནས། མྱི་མང་
ཡྱིན་ནའང་ཡྱིད་ཆསེ་ཉར་ཐུབ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་ཀ་བེད་དགསོ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་ཙང་། ང་ཚ་ོལ་ཡྱིན་ནའང་ཕན་ཐོགས་
ཡོང་ས་རདེ་ཟེར་ནས་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ནང་པ་ལ་ (Nangpa La) དོན་རེན་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཐོག ཁ་ོརང་ཚ་ོ
ཡྱིན་ནའང་རྒྱན་ཁོངས་སུ་སོད་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་སོང་། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བས་ནས། ཏན་ཏན་རང་ད་ཡོད་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་། 
དེའྱི་ནང་ལ་ཁ་ོརང་ཚོ་ཚུད་ཐུབ་པར་གང་འད་བ་རྒྱུ་འདུག ད་ལྟའྱི་སབས་ལ་སྔར་དང་མྱི་འད་བ་འདས་པའྱི་ལོ་འགའ་ཤས་
ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་བསར་བཅོས་དང་འགྱུར་བ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཕྱིན་ཚར་ཡོད་རེད། ཆབ་སྱིད་བཙོན་
ཟུར་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། འབལེ་ཡོད་འབེལ་ཆགས་ད་ེའད་བས་ནས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་དུས་ད་ེཚའོྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང།  
ཏན་ཏན་རང་གང་ཐུབ་ཀྱི་བསམ་བ་ོགཏང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་ད་ལྟ་ཡ་གྱིར་དྭང་ཟུར་ཕ་ོམ་ོ ༡༥ ཟེར་ནས་ལས་བསོམས་ནང་ལ་འཁོད་བསད་ཡོད་
རེད། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་རད་གནང་སོང་། ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུར། དེ་ག་རང་རེད། ལས་བསོམས་འདྱི་སྔ་ལོའ་ིལས་
བསོམས་ཡྱིན་ཙང་། ད་ེཡང་ལས་བསོམས་ནང་དུ་སྔར་ཚིག་བརོད་གང་འད་ཡོད་པ། ད་ེག་རང་འདྱིར་ཁེར་བསད་ཡོད། ད་
ལྟའྱི་ཆར་ཡྱིན་ན་དམག་ཟུར་རྣམ་པ་ཚོའྱི་དགོངས་པ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་བས་ནས། ང་ཚོས་དམག་ཟུར་རང་ཟེར་ནས་ཚིག་
བེད་སདོ་བཞྱིན་ཡདོ། འདྱི་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཁངོ་ཚ་ོ ༡༥ དང་འབལེ་བའྱི་གནས་བབ་གང་འད་ཡདོ་མདེ། ངས་ཞྱིབ་
ཕྲ་ད་ལྟ་བར་དུ་བལྟ་རྒྱུ་མ་བྱུང་སྟེ། ད་ེརྱིང་འདྱིར་དྱི་བ་ཞྱིག་ཀང་ཕེབས་སོང། གོས་ཚོགས་ཚར་ནས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་རེ་རེ་
བས་ནས། ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབས་ནས་ལྟ་ཆགོ་པ་གྱིས། རསེ་མར་སན་སེང་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ད་ལྟ་ (R.C.) དང་འབེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཁག་ཅྱིག་བཀའ་གནང་སོང་། དངོས་འབེལ་རེད་འདུག བཀའ་ཤག་གོང་
མའྱི་སབས་སུ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཐག་གཅོད་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་དེ། ལོ་ ༥ རེར་ (R.C.) དུས་འགང་གནང་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅོད་
ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེལག་བསྟར་བདེ་པའྱི་སབས་སུ། དང་པ་ོད་ེནས་ཕར་ཏག་ཏག་འད་ཞྱིག་ཕྱིན་ནས་མང་
ཆརེ་ལ་ོ ༥ རག་ཆགོ་ས་ད་ེདག་ལ་ལ་ོ ༥ ཕར་འགང་བྱུང་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ ཙམ་ནས་དཀའ་ངལ་
ད་ེརྱིམ་བཞྱིན་འགོ་འཛུགས་ས་དེ། ད་ལྟ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་གནས་ཚུལ་འབོར་དོན་བས་པ་ཡྱིན་ན། དང་པ་ོད་ེསེ་ར་
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ལྡུན་ནས་འག་ོབཙུགས་སོང་ཟརེ་གྱི་འདུག གང་ལྟར་ཁ་ཤས་ལ་ལ་ོ ༡ མ་གཏགོས་མ་སད་པ། ཁ་ཤས་ལ་ད་ེལས་དུས་ཚདོ་
ཉུང་བ། དེའྱི་ནང་ནས་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་ནང་ལའང་དེ་འད་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་འདུག ད་ལྟ་རྒྱ་གར་འབེལ་ཡོད་ཚོར་
མཇལ་བའྱི་སབས་སུ་ཡང་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཞུས་ཡོད། འདྱི་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། ད་ེདབུས་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེ
ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ལག་བསྟར་བེད་ས་ད་ེལ་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་ཁྱིལ་འད་ཞྱིག་ཐེབས་བསད་འདུག  ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་
ནས་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབལྟས་ནས། དཀའ་ངལ་ད་ེངེས་པར་དུ་ང་ཚོས་སེལ་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་རེད་ལ། སེལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་
གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། སྔོན་ནས་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་ཡོད་བཞག་པ་ཞྱིག་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་ཙང་། ང་ཚོས་
གང་ཐུབ་དཀའ་ངལ་གང་མགོགས་སེལ་ཐབས་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན། ད་ེསན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་མངགས་གནང་སོང་། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ངས་ད་ལྟ་འདྱིར་ཞྱིབ་ཚགས་
པ་ོབས་ནས་ལན་རྒྱག་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐགོ་ནས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས། དཔལ་འབོར་བཀའ་བནོ་གཅྱིག་ལྕགོས་
ཀྱི་ཐགོ་ནས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་འསོ་བབ་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ སར་མ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་འདུག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ནང་ལ་གནད་དོན་དང་། 
དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ནང་ལ་གབ་མཚུངས་མ་མཚུངས་ཀྱི་རེན་བས་ནས་དེབ་མ་རག་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་
འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་དེ། སེབ་གཅྱིག་ལ་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་དམ། ད་ལྟ་གསུངས་པ་ད་ེད་ེའད་ཞྱིག་
གསུངས་སོང་ སམ། ངས་ཐ་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་དེ། ད་ེའད་ཞྱིག་བརྒྱབ་འདུག འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུ་ད་ེསེབ་གཅྱིག་ལ་ཟེར་དུས། ཚང་
མ་ལ་དཀའ་ངལ་ད་ེའཕྲད་ཀྱི་ཡོད་རདེ་དམ་མ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ལྟ་དགསོ་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མཁན་ད་ེཚ་ོསུ་
དང་སུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་འབེལ་ཡོད་ཚ་ོལ་མར་འབེལ་བ་བས་ནས། ཐ་ོགཞུང་
ཆ་ཚང་ཞྱིག་བངས་ནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་སང་ལ་། ཁ་སྔནོ་ངས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་
སབས་སུའང་ཞུས་ཡོད། དེ་ཚོར་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་དེ་དག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་དཀའ་ངལ་མེད་པ་བས་ནས་བཟོས་
བཞག་ཡོད། གང་ལྟར་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་གཞྱིར་བཟུང་བས་ནས་དང་བངས་
དཔྱ་དངུལ་ནང་ལ་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་རེད། ད་ོབདག་ས་ོས་ོལ་དཀའ་ངལ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ངསོ་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོང་དགོས་པ་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེཚོར་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ལག་དབེ་མེད་པ་ཆགས་
པ་ཡྱིན་ན། བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་སྟངས་འད་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེཚ་ོམ་ཡོང་སྔནོ་ནས་ང་ཚསོ་ག་ར་ེཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ནའང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིམ་པ་དང་པོ་དེ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མཁན་རྱིགས་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་ཞྱིག་ཡར་བངས། དཀའ་ངལ་གང་འད་
འཕྲད་ཀྱི་འདུག མང་ཉུང་གང་འད་འདུག ད་ེཚ་ོལ་དཔགས་པའྱི་ང་ཚ་ོདཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གང་འད་བདེ་དགོས་ཀྱི་
འདུག སེབ་གཅྱིག་ལ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་རོབ་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། དཀའ་ངལ་འཕྲད་མཁན་
གྱི་རྱིགས་ད་ེཚོའྱི་ཐ་ོགཞུང་ཡར་བསྡུས་ནས། དཀའ་ངལ་སེལ་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའང་མང་ཚོགས་ཀྱིས་འདོད་པ་ཡོད་ན་
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རེད། ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ང་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ད་ེག་རང་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཟེར་ན། ང་ཚོས་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་
རདེ། ད་ེནས་སབས་བཅོལ་ལག་དབེ་སང་ལ་ང་ཚསོ་བསྒྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རདེ། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་
སང་ལ་ང་ཚསོ་ཁྱིམས་སྱིག་ལམ་སྟནོ་གསར་པ་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་དའེྱི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་གཞྱི་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡:༣༠ བར་དུ་གསལོ་ཚགིས་བར་གསངེ་།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༢ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་ད།ེ བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསམོས་
ཐོག་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གེང་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ལ་ཕེབས་བསད་ཡོད། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་
འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་དང་འབལེ་ནས་ར་ེསྐུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱིར་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཁྱི་ད་ེ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་སྨོས་མེད་དང་། 
ད་ེབཞྱིན་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་ཞྱི་འཇམ་དང་ལྷྱིང་འཇགས་དགོས་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་འབེལ་ཡདོ་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པའྱི་བད་ེསྲུང་
ད་ེཚ་ོར་བའྱི་འགན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་གོང་དུ་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། ༸གོང་
ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་གསརེ་ཞལ་འདྱི་འད་མཇལ་བའྱི་ག་ོསབས་བྱུང་བ་འདྱི་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་འགན་ཆནེ་
པ་ོབཞེས་ནས། ད་ེརྱིང་གྱི་བསལ་བ་བཟང་པ་ོའདྱི་འད་བྱུང་བའང་དཔེ་ཡག་པ་ོརེད། ཐུགས་ར་ེཆེ། ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་ཚོའྱི་
བད་ེསྲུང་དང་དེ་འད་བའྱི་གནད་དོན་དེ། ས་འཇམ་དུས་བད་ེཡྱིན་པའྱི་སབས་སུ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་མ་རེད། སྱི་
ཚགོས་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་པ་དང་སྱི་ཚགོས་ལ་ཉནེ་ཁ་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ་འགན་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེ
སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། ཉ་ེཆར་ནད་རླབས་གསུམ་པ་ད་ེང་རང་
ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་འཕྱུར་བ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་སེབས་པ་རེད། སྱི་ཚོགས་ཡོངས་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་
འཕྲད་པ་རེད། མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་སེམས་ངལ་ཡང་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། ཁད་པར་དུ་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གྱི་
སྐུ་ཕྱྭའྱི་བད་ེའཇགས་ཀྱི་ཆདེ་དུ་ཧ་ལས་པའྱི་སེམས་ངལ་དང་། སེམས་ཚོར་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་རེད། སབས་ད་ེདུས་ཀང་
སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་གེང་སོང་ཡོད་པ། རགོ་གེང་ཡོད་པའྱི་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་འཚང་ཁ་བརྒྱབ་ནས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་འགམ་ལ་བཅར་བ་མ་ཟད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཕག་དོན་མོའང་ལག་པས་བཟུང་བསད་པའྱི་པར་སྱི་
ཚོགས་ལ་བཀམ་ནས། སྱི་ཚོགས་ལ་ཞེ་དག་སེམས་ངལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། དེ་རྱིགས་རེས་མ་ཡྱིན་ན་གཟབ་གཟབ་བེད་
དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ལས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག ང་ཚོས་ག་ར་ེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེརྱིང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་གསུངས་སོང་བ། ཐུབ་རྣམས་སྱིག་པ་ཆུས་མྱི་འཁྲུ་ཞྱིང་།། ཉྱིད་ཀྱི་རོགས་པ་གཞན་ལ་སོ་མྱིན་ཏེ་
གསུངས་པ་ད་ེརེད། ནག་པ་ོད་ེག་དུས་ཡྱིན་ན་ནག་པ་ོརེད། ནག་པོའ་ིརྒྱུ་རེན་དང་འཕྲད་ནས་དཀར་པོར་འགོ་བ་ནྱི་ཧ་ལས་
པའྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ཙང་། ད་ེཚའོྱི་སང་ལ་མ་འངོས་པར་གཟབ་གཟབ་མ་བས་ན། ང་རང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ལའང་
གེང་བརོད་ཡངོ་བ་དང་། བ་མ་དང་སོབ་མའྱི་དབར་དད་པ་དམ་ཚགི་ལ་སགོས་པར་ཕགོ་ཐུག་ཡོང་བའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོ
ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དའེྱི་སང་ལ་གཟབ་གཟབ་གནང་རགོས་བསོ། ངས་ར་ེསྐུལ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེབཞྱིན་སབས་ད་ེདུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་མཇལ་ཁ་གནང་བ་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་མཇལ་
ཁ་ཞུ་དགོས་རེད་ཅེས་ངས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བསམ་གྱི་ཡོད། གང་རེད་ཟེར་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཡྱིན་ན། སྱིད་
སོང་གྱི་ཞབས་སྟེགས་སང་ལ་སེབས་ཚར་བའྱི་མཇུག་ལ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་བྱིན་རླབས་ག་ཚོད་
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ཅྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཕག་ལས་ཀང་ཡག་པ་ོཞྱིག་དང་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
ད་ེབཞྱིན་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་དང་། སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོཚོགས་གཞོན་ལ་སོགས་པ་ལའང་ཐུགས་རེའྱི་བྱིན་རླབས་གང་
མང་ཞྱིག་སྩལོ་དགསོ་པ་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། སབས་ད་ེདུས་སྱི་འཐུས་ཚགོས་གཙ་ོཚོགས་གཞོན་
གཉྱིས་ཆས་ད་ེལ་འཚང་ཁ་མ་བརྒྱབ་པ་དེར་ངས་བསྔགས་བརོད་ཡོད། ད་ེརེད་མ་གཏོགས་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོཚོགས་
གཞོན་གཉྱིས་ལའང་སབས་ད་ེདུས་ཀྱི་མཇལ་ཁ་ད་ེགཞན་པ་ཚ་ོདང་ཐབོ་ཐང་གཅྱིག་པ་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འབེལ་
ཡོད་ཚསོ་ཀང་ཁངོ་རྣམ་པར་མཇལ་ཁ་ཡོད་པའྱི་བར་ཐ་ོད་ེའད་བཏང་ཡོད་སྱིད་པ་རདེ། ཡོད་དགསོ་པ་ཞྱིག་རདེ། ཡྱིན་ནའང་
ཁོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་སབས་ད་ེདུས་དངོས་གནས་གནད་འགག་ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་སབས་ལའང་འཚང་ཁ་མ་བརྒྱབ་ནས། འགན་
འཁུར་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ལ་སམེས་གཏྱིང་ནས་བསྔགས་བརདོ་དང་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་གཞན་པ་ར་ེསྐུལ་ཞྱིག་ལ། ང་རང་ཚོའྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་གལ་ཆནེ་པ་ོརེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནས་མཐོང་
སདོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། མྱིས་མྱི་བཀག་ན་རྒྱལ་པ་ོདང་བནོ་པ་ོདང་། ཤྱིང་གྱིས་ཤྱིང་བཀག་ན་ཀ་བ་དང་གདུང་མ། ཞསེ་དཔ་ེ
ཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕེབས་པའྱི་སབས་སུ། ངས་གོ་
ཐོས་ལ་ས་གནས་ས་ཐོག་འགའ་ཤས་ལ་ཕེབས་སབས་སྐུ་སྲུང་མྱི་དགོས་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་སོང་། དེ་ཚོར་སྐུ་སྲུང་
དགོས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དགོས་རེད། ད་ེཆེ་མཐོང་ཞྱིག་རེད། ད་ེལའང་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་འགན་འཁུར་དགསོ་རདེ། ད་ེདང་འད་པ་ོཞྱིག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་ཀང་མང་གཙའོྱི་ཀ་བ་གསུམ་
གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས། མ་འངོས་པར་ཕགོས་བསདོ་ག་པར་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། སབས་
ད་ེདུས་བད་ེསྲུང་ལྷན་ཁང་གྱིས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་སྐུ་སྲུང་ཞྱིག་མཉམ་དུ་གཏངོ་དགོས་པ་ཧ་ལས་པ་གལ་ཆནེ་པ་ོའདུག 
ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕབེས་སབས་དནོ་གཅོད་ཁང་སུ་ཞྱིག་ལ་འབལེ་བ་བདེ་དགོས་ནའང་། སྐུ་སྲུང་ད་ེའད་གཏོང་དགསོ་
རྒྱུ་དཔ་ེགལ་ཆེན་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོད་རེད་ལབ་ཀྱི་མེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ས་ོསོའ་ི
མྱི་ལ་ཆེ་མཐོང་ཞྱིག ད་ེའད་རེད་མ་གཏོགས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཀང་ས་གནས་ལ་ཕོགས་བསོད་ཕེབས་པའྱི་
སབས་ལ་ས་ོསོས་ཁུག་མ་ད་ེས་ོསོས་ཁུར་ནས་འག་ོབའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ས་ོསོས་ས་ོསོའ་ིམྱི་ལ་མཐངོ་
མ་སད་པ་དང་། ས་ོསོས་ས་ོསོའ་ིམྱི་བདག་པ་ོམ་བརྒྱབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་བད་ེསྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་དེའྱི་སང་ལ་འགན་འཁུར་རོགས་གནང་ཞུ། དེའྱི་སང་ལ་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་སྱིག་རོགས་
གནང་། གཅྱིག་ད་ེརདེ།  

ད་ེདང་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡོད། དྱི་བ་གཅྱིག་ད་ེགང་ཡྱིན་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ཉེ་ཆར་སྱི་ཚོགས་ལ་རོག་གེང་
མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བའྱི་སབས་ལ། ད་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ལ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའྱི་བཀའ་མོལ་འགའ་ཤས་བྱུང་གྱི་ཡོད་རེད། 
དཔརེ་ན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱི་དབུའྱི་སང་ལ་གཅྱིན་པ་ཚ་པ་ོགཏང་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་པའྱི་བཀའ་མོལ་ད་ེའད་བྱུང་བ་
རདེ། སབས་ད་ེདུས་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་བརབ་གསྱིག་ཆནེ་པ་ོཐེབས་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ཡྱིན་
ནའང་ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་འདམེས་པའྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ཅྱིག་རེད་ལ། སྔ་འགྱུར་རྱིང་མའྱི་གྲྭ་བཙུན་བསྔགས་
གསུམ་གྱིས་ཨ་ཡོད་ནང་གྱི་ད་ཡོད་ད་ེབདམས་ནས་གཏོང་བའྱི་མྱི་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། མྱི་འཁམ་པ་ོབདམས་པ་ཞྱིག་མ་
རེད་པཱ། ད་ེའད་མྱིན་དུས་ད་ེའད་བའྱི་ཚིག་ཧ་ཅང་གྱི་ཐལ་ཆ་ཆེ་བ། ཉན་ནའང་ཉན་མྱི་བཟོད་པ། ད་ེའད་བའྱི་ཚིག་དེའང་དུས་
ཚོད་ངན་པ་ལ་བེད་སོད་བཏང་བའྱི་ཚིག་གཅྱིག དཔེར་ན། མང་གཙ་ོབཅོས་བསྒྱུར་སབས་ལ། རྱིང་བཞྱི་ར་གཏོར་ཞེས་སྱི་
ཚོགས་ཀྱི་སང་ལ་གེང་སོང་བྱུང་བའྱི་སབས་ན། བ་མ་ཆེན་པོ། དཔོན་པོ་ཆེན་པོ། ཚོང་པ་ཆེན་པོ། ད་ེཚོ་ཚང་མའྱི་སང་ལ་
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གཅྱིན་པ་བཏང་བ་དང་། དེའྱི་གཉའ་སང་ལ་བཞོན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་རེད་པཱ། དུས་ཚོད་ད་ེའད་བའྱི་སྡུག་ཅག་ཅྱིག་
བྱུང་བའྱི་དུས་ཤྱིག་ཡོད་རེད་པཱ། དངོས་གནས་ཁ་སང་དེ་རྱིང་གྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་དེ་འད་བའྱི་བཀའ་མོལ་ཡོང་བའྱི་གནས་
སབས་ན། ང་ཚོའྱི་ཁོར་ཡུག་འདྱི་ག་འད་ཞྱིག་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་ན། མང་གཙ་ོབཅོས་བསྒྱུར་ལྟ་བུའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སེལ་གྱི་
ཡོད་ན་མེད་ན། ད་ེའད་ཡོང་བའྱི་གནས་སབས་ན་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དབུས་པས་ཧ་མ་ག་ོམདོག་
མདོག ཧནོ་འཐརོ་བས་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ག་རེའྱི་འགན་འཁུར་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཚའོྱི་སང་ལ་མ་འོངས་པར་ཤུགས་སོན་
རགོས་གནང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་ཐགོ་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དང་
པ་ོདེ། ༸སབས་མགོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བ་རེད། འདྱི་ལ་སྔོན་མ་ནས་མང་པ་ོཞུ་མོང། ད་ེརྱིང་སར་
ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོའ་ིསྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐད་ལ་བད་ེསྲུང་ནས་འགན་དམྱིགས་བསལ་དགོས་པ་འདྱི་ཨ་
ཅང་ཅང་རེད། བཤད་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། འདས་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཀང་ཐུགས་འཁུར་ཆེན་པ་ོགནང་སོང། ད་ེརྱིང་
སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་འདས་པའྱི་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་དང་སབས་དེའྱི་བཀའ་ཤག་ཚང་མར་སྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྱིན་
ཆེ། སབས་འདྱིའྱི་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་བོན་ཡྱིན་ནའང་སྔོན་མ་ནང་བཞྱིན་འགན་འཁུར་རོགས་གནང།  སྱི་
ཚགོས་ནང་དུ་གེང་སོང་འག་ོམྱི་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་འགན་ཆ་ེབཞེས་གནང་རགོས་གནང་ཟེར་ནས་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། 
ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཤོག་གངས་ ༢ པའྱི་ནང་དུ། སྱིར་བཏང་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་ཚར་སོང། དྭང་
ཟུར་ཟེར་བ་དེ། དྭང་ཟུར་མ་རེད་ཟརེ་ནས། སྔོན་མའྱི་ལས་བསོམས་ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་འདུག མ་འོངས་པར་ཁོང་ཚོས་
དམག་ཟུར་བྱིས་ཡོད་གསུངས་སོང། སྱིར་བཏང་ཡག་པོ་རེད། དམག་ཟུར་ད་ེཚོས་མང་པ་ོགསུང་གྱི་འདུག ཁོང་ཚོ་དྭང་
ཟུར་མ་རེད། དམག་ཟུར་རེད་ཟེར་ནས། ཁད་པར་དུ་ང་དང་ཕག་སེལ་གཉྱིས་མོན་གྷོར་འགོ་བའྱི་སབས་སུ་དམག་ཟུར་
ཚོགས་པས་སད་བཏང་བའྱི་སབས་སུ། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གེང་སོང་མང་པ་ོབྱུང་སོང། ཁད་པར་དུ་ཁ་སང་ཡང་རོབ་ཙམ་ཞུས་
ཟྱིན། མོན་གྷ་ོཊའྱི་དམག་ཟུར་ཚོགས་པ་དང་འདྱིའྱི་ཡན་ལག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ག་ར་ེགསུང་གྱི་འདུག་ཅ་ེན། བད་ེསྲུང་ལས་
ཁུངས་དང་ས་གནས་དམག་ཟུར་ཚོགས་པ་གཉྱིས་ཀྱི་དབར་ལ་འབེལ་མཐུད་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ངེས་པར་དུ་བས་ོགཞག་བེད་
དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡང་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་རྒྱུན་དུ་སོད་མཁན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཤུགས་
ཆནེ་པ་ོགནང་སངོ། ཁ་སང་ཡང་ཞུས་ཡོད་ལ། ད་ེརྱིང་ཡང་བསར་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སད་ཆ་ད་ེཚ་ོལ་ཏོག་ཙམ་བདག་པ་ོརྒྱག་
རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།    
ད་ེདང་མཉམ་དུ་དམག་ཟུར་མང་པ་ོཞྱིག་ཁེར་རང་སོད་མཁན། ཏོག་ཙམ་འཚ་ོབ་ས་ོཔ་ོཡོད་སོད་མཁན། ལྟ་རོག་བེད་མཁན་
མེད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། ད་ེཚོར་འཚ་ོབའྱི་མཐུན་རེན་སོར་རོགས་གནང་ཞེས་ཁ་སང་ཡང་ཞུས་ཡོད། ད་ེརྱིང་ཡང་
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ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ "མེད་མེད་" ཟེར་ནས། བཀའ་ཤག་འདྱིས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ "མེད་མེད་" ཅེས་པའྱི་ཚགི་
ད།ེ ད་ེརྱིང་ནས་མེད་པར་བས་ནས། "ཡོད་" ཅེས་པའྱི་ཚིག་ད་ེགནང་རོགས་གནངོས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འག་ོབཙུགས་ནས་ད་
ལྟའྱི་བར་དུ་ཟླ་བ་དགུའྱི་རྱིང་ལ་ "མེད་མེད་" ཅེས་གསུངས་རང་རང་བསད་མ་སོད་རོགས་གནང་། ད་ེའབོད་བསྐུལ་ཞུ་
བཞྱིན་ཡདོ།  
ད་ེབཞྱིན་ཤོག་གངས་ ༣ པའྱི་ནང་དུ། ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་སོར་བཤད་འདུག འདྱི་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡར་གཞྱིས་སོ་རྒྱན་
ཁངོས་ཀྱི་སརོ་ལ་གཅྱིག་བཀདོ་འདུག འདྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གཅྱིག་འཆད་དགསོ་དན་སོང།  ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ནས་ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༡༦ བར་དུ་ཆབ་སྱིད་བཙནོ་པ་རྒྱན་ཁངོས་སུ་བཞུགས་ཀང་། རྒྱན་མ་ཐོབ། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ལནེ་ཡོད་
སདོ་མཁན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ནས་ད་བར་དུ་མང་པ་ོཞྱིག་ལྷག་བསད་འདུག ནང་མྱི་ཟླ་སྱིལ་བདེ་མ་ཐུབ་པ། ཁད་པར་དུ་སབས་
ད་ེདང་དའེྱི་དུས་སུ་ཆབ་སྱིད་བཙནོ་པར་ངསོ་ལནེ་བས། རྒྱན་ཁངོས་སུ་ཚུད་ནའང་རྒྱན་མ་ཐབོ། ད་ལྟ་དང་མྱི་འད་བར། སྔནོ་
མ་རྒྱན་ཞྱིག་མ་ཐོབ་ན་ཡུན་རྱིང་པོར་ལྷག་འག་ོམཁན་ད་ེའད་ཁ་ཤས་ས་ོས་ོསེར་གྱིས་འག་ོསོང་བཏང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་
དུ་ཕྱིན། ད་ེཚ་ོཡང་ནང་མྱི་ཕར་ཚུར་འཐེན་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་འཕྲད་སདོ་མཁན་མང་པ་ོཡོད་ས་རདེ། ད་ེ
ཚའོང་སབས་གོང་མའྱི་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ལྟ་འདྱི་ལའང་སན་ཞུ་ཕུལ་ནས་ད་ེཚ་ོཟླ་སྱིལ་བེད་དགསོ་པའྱི་སན་ཞུ་
རབ་དང་རྱིམ་པ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ནས་ད་བར་དུ་ཧ་ལམ་སན་ཞུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུས་སོང། ད་ེཚ་ོཞུས་ཡོད་ས་རེད་ད་ེངསོ་ལེན་
ཡོད་པ་འད་པ་ོཞྱིག་དང་། ཡང་སབས་རེར་ཆ་རེན་ཚང་མྱི་འདུག་མདགོ་མདགོ་བས་ནས། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ནང་མྱི་ཟླ་སྱིལ་མ་
ཐུབ་པར་མང་པོ་ཞྱིག་ལུས་འདུག དེ་ཚོར་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཟླ་སྱིལ་བེད་དགོས་རྒྱུ་དང་དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས་རྒྱུ། 
དབུས་ཀྱིས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ཡྱིན་པ་ངསོ་ལེན་གནང་ཚར་བ་རེད། ངོས་ལེན་གནང་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ངསེ་པར་ཟླ་སྱིལ་
བདེ་ཐུབ་པར་ཐུགས་འགན་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབཞེས་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ད་ེཡྱིན་ནའང་ཆ་རེན་ཚང་འདུག་
དང་མྱི་འདུག་བཤད་ནས། སོ་སོ་སེར་གྱིས་འགོ་སོང་བཏང་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྱིན་ཚར་དུས་འདྱིའྱི་ནང་མྱི་ལྷག་བསད་པ་
རྣམས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་གྱི་མྱིང་ཐོར་མེད་པའྱི་ཟ་ོའདའྱི་བཀའ་མོལ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་པར། 
ཆབ་སྱིད་བཙོན་པའྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་འགོ་མཁན་ཧ་ལམ་རོགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་འབེལ་ཡོད་དང་། 
འབལེ་ཆགས་རང་རང་ཡྱིན་དུས། ད་ེཚརོ་ངསེ་པར་དུ་མཐུན་རནེ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ཤོག་གངས་ ༤ པར། སྱིར་བཏང་སབས་བཅོལ་ལག་དབེ་ཀྱི་སོར་མང་པ་ོཞུས་སོང། ངས་ཀང་ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་
ཞུ་འདོད་པ་ཞྱིག་ལ། ས་གནས་མང་པརོ་ད་ེསྔ་དང་མྱི་འད་བ་ཧ་ལམ་ལ་ོ ༡ འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྒྱ་གར་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ད་ེ
ལ་དཀའ་ངལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོའཕྲད་འདུག ལྷག་པར་དུ་མོན་གྷོ་ཊའྱི་ཁུལ་དུ་གདན་ས་ཁག་གྱི་ཕག་མཛོད་རྣམ་པ་
དང་། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་པོས་ནན་ཏན་གསུངས་སོང། དེང་སང་རྒྱ་གར་དུ་གནས་སོད་བེད་པའྱི་སབས་བཅོལ་ལག་
དེབ་ཕར་འགང་བེད་པར་ངེས་པར་དུ་རང་བཙན་ལག་དེབ་མེད་ན་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐད་གོང་དུ་ཞུས་སོང་བ་
བཞྱིན། ར་ེརེར་སད་ཆ་དྱིས། ས་ེས་ག་པར་ཡྱིན། ད་ེནས་རྒྱ་གར་གནས་སོད་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དང་། (I.C.) གཉྱིས་
ཀྱི་ས་ེས་མ་མཐུན་དུས་མར་ཕུད་རྒྱུ་འད་བས་ནས། དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དང་འཕྲད་བཞྱིན་པ་རདེ་འདུག ཁ་
སང་ཡང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཞུས་སོང། ད་ེརྱིང་གོང་དུའང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་སོང། ད་ེ
རྱིང་ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འདྱི་ལ་ངེས་པར་དུ་དེ་རྱིང་གྱི་བཀའ་ཤག་དང་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་
དམྱིགས་བསལ་ཁུར་ནས་དཀའ་ངལ་དེ་མེད་པ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་མ་གཏོགས། འདྱི་ད་ལྟ་
བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་གསར་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་ཤག་འདྱི་སེབས་ནས་དཀའ་
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ངལ་འཕྲད་སངོ། ད་ེསྔནོ་ལ་དཀའ་ངལ་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ན་མདེ་ཟརེ་གྱི་འདུག ད་ེཕལ་ཆརེ་ང་རང་གྱིས་ཚདོ་དཔག་བེད་དུས་
དངསོ་གནས་ཡྱིན་པའྱི་ཟ་ོའད་ཞྱིག་འདུག ཁངོ་ཚསོ་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་སབས་སུ་ཡར་ཕར་འགང་བདེ་པའྱི་སབས་སུ། ད་ེཡང་ད་རྒྱ་
ནས་འགེང་དགོས་རྒྱུ། འགེང་པའྱི་སབས་སུའང་རང་བཙན་ལག་དེབ་ཀྱི་ཨང་གངས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་འགེང་དགོས་པ། 
ད་ེམེད་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་འགེང་ཤོག་འགེང་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་འཕྲད་འདུག ཁ་ཤས་ལ་མ་གྱིའྱི་གསང་
བའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སད་བཏང་ནས་འདྱི་རད་ཀང་མང་པ་ོབས་འདུག འདྱི་ཚརོ་དཀའ་ངལ་མྱི་འཕྲད་པ་ཞྱིག་ང་ཚོས་མཐུན་
རནེ་ག་ར་ེསོར་དགོས་ནའང་ངསེ་པར་དུ་སརོ་དགོས་འདུག གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན།  
གཉྱིས་ནས་ཉེ་ཆར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ང་ོསོད་ལག་འཁེར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆགོ (Card) བཟ་ོབའྱི་སབས་སུ། འདྱིའྱི་ནང་དུའང་ (R.C.) ཨང་གངས། རང་བཙན་ལག་དབེ་ཨང་གངས། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Passport) ཨང་གངས་སོགས་བྱིས་བཅུག་སོང་། དེར་ང་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་དོགས་པ་སེབས་
སོང། ང་ཚ་ོལོ་ ༥ ཡྱི་དུས་ཡུན་ནང་དུ་དེར་ད་ེའད་ཞྱིག་ག་ར་ེབས་ནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། རང་བཙན་ལག་དེབ་ཀྱི་ཨང་
གངས་དང་། སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཨང་གངས། (Passport) ཨང་གངས་སོགས་ཆ་ཚང་འབུལ་དགོས་མཐོང་མ་
སོང། ད་ེཚ་ོཚང་མར་རང་བཞྱིན་གྱིས་དགོས་པའྱི་རྣམ་ཏགོ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཅྱིག་ད་ེའདྱི་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལགས་ས།ོ སར་མ་ ༥ ཚར་སོང་། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚ་ོལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚ་ོལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ལ་མར་ལྟ་བའྱི་སབས་སུ། དནོ་ཚན་
དང་པོའ་ིནང་དུ་དེབ་འགོད་ཕག་འཁེར་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག འདྱིའྱི་འོག་ཏུ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག 
(R.C.) བྱིས་འདུག དེའྱི་འོག་ཏུ་སབས་བཅོལ་ལག་འཁེར་རང་མང་པོ་ཞྱིག་བེད་སོད་བཏང་འདུག དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་གོ་དོན་
གཅྱིག་ལ་ག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ་དམ། གལ་སྱིད་ག་ོདནོ་གཅྱིག་རང་ཡྱིན་ན། ཐ་སད་གཅྱིག་རང་བེད་སངོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ལགེས་པ་
མེད་འག་ོབསམ་གྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་བས། 
ད་ེནས་ངས་གོ་པར་བས་པ་ཡྱིན་ན། ད་གྱིན་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ད་ལྟ་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
བཏོན་པའྱི་སབས་བཅལོ་ལག་འཁརེ་གྱི་དུས་འགང་དང་འབལེ་བའྱི་བཀའ་ལན་ཕབེས་པ་དའེྱི་ནང་ལ། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་
གྱིས་འདས་པའྱི་ལོ་ཤས་ནས་བཟུང་སྟེ་ (R.C.) དུས་འགང་ད་ེལོ་ ༥ ལ་སྒྱུར་ཡོད་པའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡོད་
པའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང། ཡྱིན་ནའང་། དངོས་སུ་ལས་དོན་འདྱི་ལག་བསྟར་བེད་དུ་འགོ་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་
བལོ་བོད་མྱིའྱི་ཆབ་འབངས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ད།ེ ཁ་ཤས་ལ་ལ་ོ ༡ མ་གཏོགས་མ་རག་པ་དང། ཁ་ཤས་ལ་
རྣམ་པ་ཚོས་མར་རྒྱབ་གཉེར་ཡྱིག་ཆ་མར་གནང་སྟངས་ལ་བལྟས་ན། མྱི་གངས་ ༢༠༠ ཙམ་ཞྱིག་ལ་ལ་ོ ༥ དུས་འགང་བ་
རྒྱུའྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཕག་བྱིས་ཕུལ་ཡོད། ཅེས་གསུངས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་ཤས་ལ་ལོ་ ༡ རག་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་
ཡོད་པ་འད་ཞྱིག་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང། ད་ེཚོའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་
ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཞྱིག་མ་འོངས་པར་གོས་ཚོགས་ལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་གས་ོས་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང།  
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དབུས་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྱིན་ལ་བརནེ་ནས། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་
བརྒྱུད་ནས་ང་རང་ཚ་ོཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་དང་དབུས་བོད་མྱིའྱི་འགྱིག་འཛུགས་གཉྱིས་མཉམ་འབེལ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཆབ་སྱིད་བཙནོ་
ཟུར་མང་པ་ོཞྱིག་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་གཏངོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠།༢༠༢༡ འདས་པའྱི་ལ་ོ ༢ རྱིང་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་
ནས་མཆེད་པའྱི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ལ་བརེན་ནས་ལས་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་འགགས་པ་རེད། འདྱི་ང་ཚ་ོ
བོད་པའྱི་གན་དནོ་ཙམ་མ་རདེ། འཛམ་བུ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཡོད་རདེ། ད་ལྟ་ང་ཚའོྱི་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་
ཡར་གནས་ས་ོའགོ་རྒྱུའྱི་ལས་དོན་ད་ེབསར་དུ་འགོ་བཙུགས་ཚར་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། འདྱི་ད་ལྟའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་
བསམོས་ནང་ལ་ཁ་གསལ་མྱི་འདུག གཞན་པ་ལ་ཡདོ་ན་ངས་ད་ེམཐངོ་མ་སངོ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང། 
ད་ེནས་གཞན་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར། ཕལ་ཆརེ་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག 
ང་རང་ཚའོྱི་ལྷ་ོཕགོས་གཞྱིས་ཆགས་ཆ་ེཁག་རདེ། གཞྱིས་ཆགས་མང་པ་ོཞྱིག་ན་ང་རང་ཚའོྱི་བོད་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཕར་བཅར་
དུས། རྒྱ་གར་སྱི་ཡོངས་ལ་ཡོང་ཆོག་པའྱི་ཐོངས་མཆན་ཡོད་པའྱི་སང་ལ་ད་དུང། (PAP) ཞུ་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་འདུག 
ད་ེའད་སོང་ཙང་འདས་པའྱི་བཀའ་ཤག་སབས་ ༡༥ པའྱི་ངོས་ནས་འདྱིའྱི་སོར་ལ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག  (Union Government) རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ (PAP) ཐོག་ལ་སྱིད་བྱུས་
བསར་ཞྱིབ་དང་། རྦད་ད་ེམེད་པ་བཟོས་མ་ཐུབ་ཡྱིན་ནའང། རྒྱལ་ཁབ་ས་ོསོའ་ིཕྱིར་བསོད་ལག་འཁེར་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ང་
རང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཁག་ཡར་རྒྱས་དང་། དགོན་ས་ེཁག་ལ་བསབ་པ་སོབ་གཉེར་ཡོང་རྒྱུ། དབར་ཁར་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་བུ་ཕྲུག་ཚ་ོ
བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ག་ོརོགས་དང་བོད་ཡྱིག་གྱི་རྱིག་གནས་སང་རྒྱུ་ཆེད་ཡོང་འདདོ་ཡོད་མཁན་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པ་ོཡོད་རེད། ད་ེ
ཚ་ོམ་འོངས་པར་ཡོང་རྒྱུར་འཛིན་སོང་གྱི་ཤོག་བུ་དང། བརྒྱུད་རྱིམ་མང་པོ་ཞྱིག་བརྒྱུད་ད་ེཟླ་བ་མང་པ་ོལྷག་པ་ཡྱིན་ན་དེ་
རོག་ག་ཚ་པ་ོརེད། ད་ང་ཚོར་དུས་ཚོད་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གལ་སྱིད་ད་ེསྔོན་གནང་མེད་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་
པར་གནང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་འབོད་སྐུལ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན།  
ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆོག་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ནང་དུ། ཕྱི་རྒྱལ་འག་ོམཁན་ཚོར་དཀའ་ངལ་
འཕར་མ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་དུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་སད་དུ། 
(Exit permit) གསུང་གྱི་འདུགཤ དངོས་གནས་བས་ན་ (Passport) ཕྱིར་བསོད་ལག་འཁེར་འདྱི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱལ་
མཚམས་བརྒལ་ནས་འག་ོརྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རེད། ང་ཚ་ོཡུ་རོབ་ལ་ཡྱིན་ན་ (Exit Permit)  ཟེར་ནས་ལོགས་སུ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད། གང་རེད་ཟརེ་ན་ཕྱིར་བསོད་ལག་འཁེར་ད་ེཡོད་རེད། འདྱིའྱི་སང་ལ་འག་ོསའྱི་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དེའྱི་ཐོངས་
མཆན་དེ་སོད་ཀྱི་ཡོད་རེད་པཱ། རྒྱ་གར་དུ་ང་ཚོའྱི་བོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འདྱི་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡུལ་ཆུ་འཐུང་ན་ཡུལ་
ཁྱིམས་རྱིས་དགོས་པ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ངས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་གྱིན་མྱིན་ཏ།ེ ད་གྱིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙསོ་གསལ་བཤད་
ནང་དུ་ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཞ་ེན། (Exit Permit)  ཞུ་དནོ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དནོ་འདྱིའྱི་སང་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱི་མང་
པརོ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་འདྱི་དུས་ཐགོ་ལ་མ་ཞུས་པ་དང། སབས་མཚམས་སབས་མཚམས་ལ་
མ་ཚ་གྱི་ཚ་ིགྱི་བས་ནས་ཞུས་ནས། འདྱིས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག འདྱི་དུས་ཐོག་ལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་དུས་ཚོད་གང་
འད་ཞྱིག་གྱི་སྔོན་ནས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ། དེ་རྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ལམ་སྟོན་དང་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་པ་ོཆགས་ས་རེད། འདྱི་
ཞུ་འདདོ་བྱུང། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་རྒྱ་རྱི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་སྱིང་བསྡུས་བས་ནས་སན་སེང་དང་ལན་འདེབས་ཞུ་ཐབས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཐོག་མའྱི་དགོངས་ཚུལ་རེད། དགོངས་པ་དང་བཀའ་གནང་བ་ཚང་མ་བོ་ངེས་བྱུང་ཞེས་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་
གཅྱིག་དང་། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། འཕར་མ་ཞུ་རྒྱུར་དོན་ཚན་གཉྱིས་ཆགས་ཀྱི་འདུག གཅྱིག་ད་ེབརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་
ཐོག་ནས་གསལ་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཐུབ་ན་བསམ་བསམ་ཞྱིག་གྱིས་འབད་བརོན་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་
མཇལ་ཁར་བཅར་བ་དང་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་། དགོས་ངེས་ཡྱིན་པ་དང་ད་ེའད་བཀའ་གནང་སོང་། འདྱི་ད་ེག་རང་རེད། ད་ལན་
སྐོུ་སྱིད་སོང་ཐོག་མར་དངོས་སུ་ཡར་མཇལ་ཁ་ལ་བཅར་བའྱི་སབས་སུ། ཕོ་བང་ནས་མར་བཀའ་སྒུག་གནང་ནས་ཡར་
ཕེབས་པ་རེད་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་དང་སྱིད་སོང་ནས་ཡར་མཇལ་ཁ་སན་སེང་ཞུས་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་མ་རེད། ད་ེཚང་
མས་མཁནེ་ན་བསམ་བསམ་ཞྱིག་བྱུང་།  
ད་ེནས་ད་ལྟ་སྐུ་པར་སནོ་སྟངས་དང་དའེྱི་ནང་ནས་ད་ལྟའྱི་ནད་ཡམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་
པ་ོཆརེ་མཇལ་ཁ་ཡར་བཅར་བའྱི་སབས་སུ་ཕག་འཇུས་པ་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ལ་བ་ོའཚབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོད་ེག་རང་རདེ། ང་
ཚ་ོཚང་མར་བ་ོའཚབ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོགོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་གནང་ཡོད་ཙང་། ང་ཚོས་སར་ཡང་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་
ལ་ཡར་གོས་ཚོགས་ནང་ལའང་ད་ེའདའྱི་བ་ོའཚབ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་བཀའ་གནང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཡར་སན་སེང་
འག་ོཐུབ་པའྱི་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཙ་ོབ་ོསྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེཐམས་ཅད་མཁེན་པ། ང་རང་ཚ་ོ
ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། ད་ེརྱིང་ང་ཚ་ོཚང་མས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བསོད་ནམས་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ད་ེརྱིང་དངསོ་
སུ་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་བ་རེད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་གྱིས་ཐུགས་བརེ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ཕག་གནང་བ་དང་། ད་
གྱིན་མར་གདན་འདེན་ཞུས་པའྱི་སབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་དང་པ་ོདེར་ང་ཚོས་ར་ེབ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ཐུག་ཕེབས་ཊ་ོརང་གྱི་
ནང་ལ་བྱུང་ན་བསམ་བསམ་གྱི་ར་ེབ་བྱུང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ཞབས་ཐང་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ནས་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་
ཐག་གཅད་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་གཙ་ོབོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེང་རང་ཚོ་ཚང་མས་
མཁེན་གསལ་རེད་ལ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེརྱིང་འདྱིར་བཀའ་གནང་ཡོད་ཙང་ཡག་པ་ོཞེ་དག་བྱུང་སོང་། ད་ེཚ་ོབརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་
ཐགོ་ནས་ཡང་བསར་སན་སེང་ཞུ་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་དང་། འབེལ་ཡོད་ཚང་མ་ནས་ཡྱིན་ནའང་སྱིང་ལ་བཅངས་པ་ཞྱིག་ངསེ་པར་
དུ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ས་གནས་ག་པར་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་སྐུ་སྲུང་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེནང་བཞྱིན་དཔལ་
ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཆ་ེམཐངོ་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་དརེ་རསེ་སུ་
ཡྱི་རངས་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ེའད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཏན་ཏན་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས། ང་ཚའོྱི་
ཁབ་ཁོངས་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བད་ེསྲུང་ལས་བེད་གཅྱིག་གྱི་མཐུན་འགྱུར་ད་ེའད་སར་མ་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རེད་བསམ་བསམ་
འད་ཞྱིག་དན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བརྒྱུད་རྱིམ་འག་ོསྟངས་ད་ེཚ་ོགང་འད་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཕར་བལྟས་ནས། ལག་བསྟར་བེད་



94 
 

ཕགོས་སང་ལ་གོམ་པ་གང་འད་ས་ོདགོས་འདུག་ཟེར་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་གོམ་
པ་ས་ོཡོང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ལམ་ཐགོ་ནས་སད་ཆ་བཤད་བཞག་པ་ཞྱིག་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་མངགས་གནང་སོང་། སྱིར་
བཏང་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་སབས་ཙམ་མ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ལམ་དུ་ཡོད་
པ་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ལན་འདབེས་གནང་གྱི་མེད་པ་ཚང་མས་མཁནེ་གསལ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་
འབལེ་ཡོད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཐུགས་སྣང་མེད་པ་དང་། ད་ེའད་བས་ནས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ལའང་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད། སྱིར་བཏང་ང་
སེབས་ཏ་ེའགན་ཁུར་ནས་ཟླ་བ་ ༤ ཙམ་ཕྱིན་ཡདོ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱི་ཐགོ་ལ། ཚགི་
ད་ེབཤད་ན་ཞ་ེདག་བད་ེཔ་ོམྱི་འདུག་སྟ།ེ གཅྱིན་པ་ཚ་པ་ོགཏང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོརྦད་ད་ེབད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་
ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་འདྱི་རྱིགས་གནང་མཁན། སད་ཆ་ད་ེག་རང་འཆད་མཁན་
ད་ེལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ང་ོརྒོལ་ཡོད། འདྱི་འགྱིག་གྱི་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚོགས་ནང་ལ། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེའད་གསུངས་པ་ད་ེའགྱིག་ཡོད་པ་མ་
རེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལའང་ཕར་ཚུར་སད་ཆ་འཆད་པའྱི་སབས་སུ་སོན་འཛུགས་བེད་དགོས་ན། དོན་གྱི་ཐོག་ནས་
སོན་བཙུགས། བསམ་ཚུལ་ཡོད་ན་བསམ་ཚུལ་འདོན་ཆོག་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་རྱིགས་བཤད་རྒྱུ་ད་ེཚོ་བཟང་སོད་
དང་འགལ་བ། མ་རབས། སོ་སོར་ཡོད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ད་ེལ་སོ་སོས་ཆེ་མཐོང་མ་སད་པ་ཞྱིག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ངོས་
འཛནི་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེདང་གཅྱིག་མཚུངས་ད་ལྟའྱི་ལས་ཐགོ་སྱིད་སངོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེབཞྱིན་སྱིད་སངོ་ཟུར་པ་ལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེལས་
ལྷག་པ་བཀའ་བོན་ཁྱི་ཟུར་༸སབས་ར་ེཟམ་གདོང་རྱིན་པ་ོཆ་ེལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། མ་རབས་ཀྱི་ཚིག་བེད་སོད་གཏོང་མཁན། 
ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལ་ང་ཚོས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དགག་བ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་ོསོས་དྲྭ་རྒྱ་བརྒྱུད་ལམ་བེད་སོད་གཏོང་བའྱི་སབས་
ལ། རང་དབང་གྱི་ལུང་པ་ཞྱིག་ལ་སེབས་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ནའང་། རང་གྱི་ཚད་ད་ེས་ོསོས་བརྒྱབ་ནས། ད་ེཡང་ས་ོསོས་ཁ་གགས་
པ་ད་ེསྱི་པ་ལ་འགན་ཞྱིག་ཁུར་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་བསམ་གྱི་ཡོད་ན། སད་ཆ་དསེ་དངསོ་གནས་སྱི་པ་ལ་ཕན་ཐགོས་པ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག དེར་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དག་རེད། ངས་ད་ེརྱིང་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་
ནས་ཚང་མ་ལ་ལག་པ་ཐལ་མ་ོསར་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཡར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཆབ་སྱིད་འགྱུར་འགོས་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོར་འགྱུར་འགོས་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག འགྱུར་འགོས་ཆེ་ཤོས་དེ། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་དབུ་བཞུགས་ཡོད་པ་ད་ེཆེ་ཤོས་རེད། ད་ེཡྱིན་ཙང་། དུས་ཚོད་བཟང་པ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་སོ་སོར་ཡོད་པའྱི་
ནུས་པ་ད་ེམེད་པར་བཟ་ོམཁན་སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ མ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་ལེན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་
ནའང་། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་རེད། འགན་ད་ེང་ཚ་ོཚང་མ་ལ་
ཡོད་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ངས་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་རྱིང་པ་ོཞ་ེདག་འག་ོརྒྱུ་མྱིན་ཏ།ེ འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ོ
སྣང་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཚང་མས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ། གོང་དུ་ཡང་ཞུས་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ཚ་ོསུ་ཞྱིག་ས་གནས་ག་པར་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚསོ་ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་ནུས་པ་མ་ཉམས་པ་དགོས་རྒྱུ་
དང་། ད་ལྟ་དུས་ཚོད་བཟང་པོ་འདྱིའྱི་ནང་། རེས་མ་ཨ་ཁ་ཟེར་མྱི་དགོས་བ་ཞྱིག་ཡོང་བར་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཐུགས་འཁུར་
མཉམ་རུབ་བཞེས་རོགས་གནང་། ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་ཀང་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། འདང་ངསེ་ཤྱིག་མེད་པ་
དའེང་ངསོ་ལནེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
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ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས། ད་ེག་རང་རེད་ལ། ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་དེ་སྔོན་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ལ་ཕུལ་ཟྱིན་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དམག་ཟུར་ཟེར་བ་ད་ེམ་ལབ་སྔོན་ནས་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ད་ེརྒྱུན་ལས་ལ་ཕར་
ཕུལ་ཚར་འདུག ད་ེཡྱིན་ཙང་། ང་ཚསོ་སྱིང་བསྡུས་ད་ེརྒྱས་པ་དང་བསྟུན་ནས་བཟ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ང་ཚསོ་ཚིག་ད་ེབེད་
སདོ་བཏང་བ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ད་ོསྣང་ཏན་ཏན་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། ད་ལྟ་དམག་ཟུར་ནང་ནས་བགེས་པ་ད་ེཚ།ོ 
ལྷག་པར་དུ་ཕྱིས་སུ་མར་འདོན་མཁན་ད་ེཚ་ོལ་དངུལ་གང་ལ་གང་འཚམ་འཁུར་རྒྱུ་རག་སོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེའྱི་སྔནོ་དུ་ཐོན་
པ་ད་ེཚ་ོལའང་མཐུན་འགྱུར་སོར་དགོས་རདེ་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་རྱིགས་
ལ་སོར་ ༣༠༠༠ རེར་ཞྱིག་ཟླ་བ་རེར་གནང་གྱི་འདུག སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ། འདྱི་རྒྱུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་འགག་བསད་
འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཚར་ནས་རྒྱ་གར་འབེལ་ཡོད་རྣམ་པ་ཚོར་མཇལ་འཕྲད་གནང་བའྱི་
སབས་སུའང་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་འདུག ད་ེནང་བཞྱིན་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐེངས་ ༢ ཙམ་འབེལ་ཡོད་མཐོ་
ཤོས་ད་ེཚོར་མཇལ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ལ། ད་ེནང་བཞྱིན་དམག་ཟུར་ཚོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ཞུས་འདུག ད་ལན་གཏམ་
བཟང་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་ལ་ོགསར་སྔོན་ནས་དངུལ་རག་རྒྱུ་འག་ོབཙུགས་ཚར་འདུག ད་ེསན་སེང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ་དེ། དམག་ཟུར་རྣམ་པ་ཚོས་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་ཁ་ོརང་ཚོར་སྨན་གྱི་རྱིན་པ་ད་ེཚ་ོཞུས་མྱི་དགོས་པ་བྱུང་
ན་ཞེས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཕག་ཡྱིག་འབརོ་སོང་། འབརོ་བ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚསོ་སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་འབེལ་བ་ཞུས་ཏ།ེ ད་ེ
རྱིང་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུར། སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་དགུང་ལ་ོ ༦༠ ཡན་གྱི་དམག་ཟུར་རྣམ་པ་ཚོར་ར་
ཆག་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་དེ། ཁ་སང་ལོ་གསར་གྱི་ཉྱིན་གཅྱིག་གཉྱིས་སྔོན་ལ་བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད། བརྒྱུད་ལམ་
འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་སར་ཡང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དང་། དྲུང་ཆེ། འབེལ་ཡོད་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་འདོད་
བྱུང་།  

ད་ེམྱིན་ང་ཚའོྱི་དབར་འབེལ་བ་ཟབ་ཏུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། འབལེ་མཐུད་པ་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
བར་སབས་ཤྱིག་ལ་བཀའ་གནང་སོང་ལ། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག བད་ེསྲུང་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་བསྟན་འཛནི་ལགས། ནམ་རྒྱུན་ཨ་ོལགས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། བརྒྱུད་རྱིམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་དམག་
ཟུར་རྣམ་པ་ཚོས་གསན་གྱི་ཡོད་འགོ། ང་ཚོས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་འབེལ་ལམ་ཞུས་ཡོད། དམག་ཟུར་རྣམ་པ་མཉམ་དུ་འབེལ་
མཐུད་ཀྱི་འགན་ད་ེཁ་ོརང་ལ་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་གཉྱིས་ནས་བཀའ་རད་
ཕབེས་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་མཉམ་དུ་ཞུས་ན་བསམས་སངོ་། ད་ེག་རང་རདེ་ལ། ནད་ཡམས་དའེྱི་རནེ་པས་ལས་གཞྱི་འདྱི་
ལ་ོ ༢ ལྷག་ཅྱིག་འགག་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་གཞུང་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་རེད་ལ། ཁ་སང་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་
ཡའྱི་གཞུང་ནས་ས་ོཕེས་པ་དང་། ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་འག་ོའཛུགས་རྒྱུའྱི་ཁངོས་ནས། དང་ཤོས་ནང་དུ་བཞེས་གནང་སོང་ཞུ་
རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ དང་ ༢ པའྱི་ནང་དུ་མྱི་གངས་ ༡༢༦ ཕེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མྱི་གངས་ 
༨༧ ལ་ཕར་འཐོན་རྒྱུའྱི་ (VISA Immi Card) ཟེར་གྱི་འདུག ད་ེཡོད་པ་དང་། ཡྱིན་ནའང་། ཁ་ོཚོས་གཟུགས་པ་ོབརག་
དཔྱད་བ་རྒྱུ་ད་ེསྔནོ་ནས་བས་ཚར་ནའང་དུས་ཚོད་ད་ེརོགས་ཚར་བ་རདེ། ཁོང་རྣམ་པ་ཚསོ་ཡང་བསར་གཟུགས་པོའ་ིརག་
དཔྱད་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་མྱི་བཅུ་རེ་བཅུ་རེ་ལ་གཟབ་ཁྱིད་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས། ཕེབས་ཆོག་ཆོག་གྱི་མྱི་
གངས་ ༨༧ ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མྱི་གངས་ ༨༧ ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་བས་ན་མ་འོངས་པར་དྱི་བ་ཡོང་སྱིད་པ་



96 
 

རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གོ་སབས་འདྱི་བངས་ནས་མཉམ་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་རྣམ་པ་ཁ་ཤས་ལ་དཔེ་མྱི་སྱིད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་
ཆེན་པོ་བྱུང་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ནད་ཡམས་མ་བྱུང་བའྱི་སྔོན་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་ཕེབས་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་ཡོད་པ་དང་། 
(VISA) ཡང་ཐོན་ཚར་བ་བས། ནམ་རྒྱུན་འཕྲོད་བསྟེན་བརག་དཔྱད་ཀང་ཚར་ཡོད་པ། ཁ་ཤས་ཀྱིས་གནམ་གྲུའྱི་ 
(Ticket) ཡན་ཆད་ཉསོ་ཚར་བ་དང་འགག་འག་ོདུས། ནམ་རྒྱུན་ས་ོསོའ་ིལས་ཀ་ཡོད་མཁན་ཚསོ་ལས་ཀ་ནས་དགངོས་པ་
ཞུས། ཚོང་ཡོད་མཁན་གྱིས་ཚོང་ས་ོབརྒྱབ་ནས་རྒྱུན་རྱིང་པ་ོབསྒུགས་ནས་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོད་པ་ད་ེབད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་
ལའང་ཞུ་མཁན་བྱུང་། ད་ེཡྱིན་ཙང་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱི་ལམ་སྟོན་དང་འབལེ་ལྡྱི་ལྱིར་
ཡོད་པའྱི་ཨོ་སྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་གཞུང་ཚབ་དང་འབེལ་བ་བས་ནས། བཀའ་བོན་དང་། དྲུང་ཆེ། ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད། འབེལ་ཡོད་
ལས་བེད་བཅས་མ་གྱིར་བཅར་ནས། ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་གཞུང་ཚབ་དང་འབེལ་ཡོད་མཐོ་ཤོས་གས། ད་ལྟ་འདྱིར་རེ་རེའྱི་
མཚན་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། ཁ་ོརང་ཚ་ོ ༤ མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ནས་ང་ཚོའྱི་མྱི་མང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་དཀའ་ངལ་
ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ། སྱིར་བཏང་ཁོ་ཚོས་ལོ་རེ་རེར་མྱིའྱི་གངས་ཀ་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད་དེ། དེའྱི་གངས་ཀ་དེར་
གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་ོཚ་ོསྔོན་མ་ནས་ལྷག་བསད་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་པས། ད་ེཚ་ོཚང་མ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་
གནོངས། དེ་བཞྱིན་ཟ་རྒྱུ་དང་འཐུང་རྒྱུ་ལའང་དཀའ་ངལ་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་ཞྱིག་མ་རེད་འདུག  གནམ་གྲུའྱི་འཛིན་བང་ 
(Ticket) ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་ཙང་། མགོགས་པོར་གནང་ཐུབ་པའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་རེད། 
ད་ེབཞྱིན་སྔནོ་དུ་སན་སེང་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཁ་ོཚ་ོ ༨༧ ད་ེཚ་ོམགགོས་པརོ་འག་ོཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་མགོགས་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་བསམས་ནས་བསྒུགས་བསད་ཡོད། ད་ེམྱིན་བཀའ་ཤག་ལའང་སན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁ་ོཚོ་རྒྱུན་རྱིང་
ཙམ་ལྷག་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོཚ་ོལ་ལྟ་སངོ་གྱི་དགངོས་པ་ཞྱིག་བཞསེ་དགསོ་པ་ཆགས་ས་རདེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་ཐགོ་ནས་ད་ེ
ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་གང་འད་དགོས་རྒྱུ་འདུག་ལྟ་ཤོག་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ལ། ད་ེནང་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་ཐེབས་ར་ (Tibet Fund) 
གྱི་ལས་བེད་ (Bob) ལགས་ཡོད་དུས། ཁ་ོརང་ལའང་ཁ་ོཚ་ོད་དུང་རྒྱུན་རྱིང་འདྱིར་ལྷག་པ་ཡྱིན་ན། ཁང་གའྱི་དོད་འད་པ་ོ
ཞྱིག་གྱི་ཚུལ་དུ་རགོས་སརོ་གནང་རགོས་ཞུས་བཞག་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ཕལ་ཆརེ་ཞུས་མྱི་དགསོ་པ་ལ་ར་ེབ་བདེ་བཞྱིན་པ་
ཡྱིན་ཞེས་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། ད་ེནས་རྒྱན་ནང་དུ་ཐནོ་ཚར་ནས་གཞུང་ཚབ་ཀྱིས་ (VISA Process) བ་རྒྱུ་འག་ོ
འཛུགས་མེད་པའྱི་གངས་ ༡༡༥ ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ད་ལྟ་ཞྱིབ་འཇུག་འག་ོདང་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་གངས་ ༥༠༢ ཆགས་བསད་ཡོད། ཕལ་ཆརེ་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་དང་
འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གསལ་པ་ོཞྱིག་སན་སངེ་ཞུ་ཐུབ་ཡོད་པའྱི་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  

ད་ེནས་ (R.C.) དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། མོན་གྷ་ོརེད། ད་ེནང་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་
ནས་ལས་བསོམས་ནང་ཚིག་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་དང་ད་ེའདའྱི་བཀའ་ཞྱིག་གནང་སོང་། ངས་ལས་བསོམས་ད་ེཚ་ོད་ལྟ་
ལམ་སང་ཞྱིག་ལྟ་ཐུབ་མ་སོང་སྟ།ེ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག དརེ་ཡག་པ་ོཞྱིག་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་རྣམ་གངས་ཁ་
ཁ་རདེ་བསམ་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན། (I.C.) འདྱི་ (Travel Document) གཅྱིག་དང། ངས་གཏན་འབེབས་ཀྱི་ཚིག་ད་ེདན་
གྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། གང་ལྟར་འདྱི་ལོགས་ཀར་རེད། (R.C.) ཟེར་བ་ད་ེདུས་རྒྱུན་དུ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་སོད་ཆགོ་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་རེད། 
ད་ེཡྱིན་ཙང་། ད་ེཚ་ོཏགོ་ཙམ་ལགོས་ཀར་ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་གྱུར་བ་རྒྱུ་ཡདོ་ས་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་དའེྱི་སྔོན་ལ་ (R.C.) ལ་དཀའ་ངལ་མེད་ད་ེད་ལྟ་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་བཀའ་གནང་སོང། ཕལ་ཆེར་
གནས་སྟངས་དངོས་འབེལ་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་དུས་ནས་དུས་སུ་ཡོང་སྟངས་ཤྱིག་རེད་མ་
གཏོགས། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་འགན་ཁུར་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་ (R.C.) ཡྱི་གནད་དོན་ཆགས་པ་ཞྱིག་
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རེད་མྱི་འདུག དཀའ་ངལ་འདྱིའྱི་རྱིགས་རྱིམ་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ ནས་འགོ་བཙུགས་འདུག (Renew) བ་རྒྱུའྱི་
དཀའ་ངལ་དང་དེའྱི་རྱིགས་ཚང་མ་སྤུངས་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དེ། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ནང་དུ་ཐོན་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་མེད་འག་ོབསམ་བསམ་ཞྱིག་རདེ། ད་ེནང་བཞྱིན་ (Inquiry) བཀའ་འདྱི་མང་པ་ོགནང་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོའག་ོའཛུགས་རྒྱུ་
ད་ེལ་ོགཅྱིག་ཕྱིན་ཚར་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ཐག་གཅོད་དེའང་སྔོན་ནས་བྱུང་ཚར་བ་ཞྱིག་རདེ་འདུག་བསམ་བསམ་འད་འདུག 
ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་ེརྱིང་ག་ོསབས་འདྱི་བངས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཡོངས་ནས། ང་ཚ་ོགཅྱིག་
པུའྱི་སང་ལ་རེད་མྱི་འདུག ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རེད། (Voter Card) དང་། (Aadhaar Card) ཡྱིན་
ནའང་རེད། ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོ་ཚང་མ་སྤུས་དག་ཏུ་ཕྱིན་ནས། ཀཾ་པཱུ་ཊར་དང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྔོན་མ་དང་མ་འད་བའྱི་
ཚགས་ཚུད་བ་རྒྱུ་དང་། མྱི་ར་ེརེའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཡྱིན་ནའང་རེད་ཉར་ཚགས་བ་རྒྱུ། དཔེར་ན། རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ 
(Aadhaar Card) གྱི་འགེངས་ཤོག་ནང་དུ། ད་ལྟ་ང་ཚོས་སད་ཆ་དྱིས་པ་ནང་བཞྱིན། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་
དྱི་བ་ད་ེཚ་ོརྦད་ད་ེཞྱིབ་ཚགས་པ་ོརེད་འདུག་སྟེ། སྱི་ཡོངས་ནས་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་བབ་
རེད། ད་དུང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཟླ་བ་ལ་དངུལ་འབབ་ག་ཚོད་ཡྱིན་པ། ལོ་རེར་དངུལ་འབབ་ག་ཚོད་ལེན་གྱི་ཡོད་ཟེར་བ་ད་ེའད་ཁ་ོ
རང་ཚོས་སོ་སོའ་ིམྱི་སེར་ལ་ཡྱིན་ནའང་དྱི་བ་གཏོང་བའྱི་ལུགས་སོལ་ཞྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་། དམ་དག་ཆེ་རུ་འགོ་འདུག་
གམ་ཟེར་ན། ཏན་ཏན་ཆེ་རུ་ཕྱིན་འདུག ད་དུང་དམ་དག་ཆ་ེརུ་འག་ོམྱི་སྱིད་པ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚ་ོལ་སས་རྒྱུ་གང་
ཡང་མེད་ཙང་། ང་ཚོས་ད་ེའད་རང་ཐུགས་ཁལ་གནང་དགོས་པ་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། མྱི་མང་ལ་དཀའ་
ངལ་མྱི་འཕྲད་པ་ཞྱིག་གང་འད་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས། གོང་དུ་དྱི་བ་གཅྱིག་ལ་ལན་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་
ཡོངས་ནས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པ་ཚ་ོལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་ཕུལ་ཡོད། གནས་བབ་
གང་འད་གང་འད་རེད་འདུག ས་གནས་སུ་སུ་ལ་ (R.C.) དུས་འགང་བ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག གང་འད་གང་
འད་རེད་འདུག་ཟེར་ནས། སན་ཐ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ད་ེནང་བཞྱིན་སྔར་དང་མྱི་འད་བ་ད་ལན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་
ཤག་བརྒྱུད་ནས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་རྣམ་པ་ཚ་ོལ་ཟླ་བ་ར་ེརེའྱི་ནང་ས་ོསོའ་ིས་གནས་ནང་གྱི་ དཔརེ་ན། ད་ལྟ་རྣམ་པ་ཚསོ་
ལས་བསོམས་ལ་གཟྱིགས་ཡོད་ན། (R.C.) ཕར་འགང་བེད་མཁན་གཅྱིག་གཅྱིག་བྱུང་འདུག གཉྱིས་གཉྱིས་རེད་འདུག ད་ེ
ཚའོྱི་གངས་ཀ་མང་ཆ་ེབ་འདྱི་དྷ་རམ་ས་ལ་རང་རདེ། ད་ནས་བཟུང་ང་ཚསོ་ངསེ་པར་དུ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གངས་ཀ་ད་ེའཇགོ་ཐུབ་
པ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས། ཏོག་ཙམ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་སད་ཆ་རེད་ལ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་
ཡྱིན་ནའང་ཟླ་བ་ར་ེར་ེལ་འབུལ་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེའད་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དམ་དག་མེད་པར་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེརྦད་ད་ེ
གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། གང་ལྟར་འདྱི་འདའྱི་རེན་པས་ང་ཚོའྱི་མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་མེད་པ་ཞྱིག་བ་རྒྱུ། ང་ཚོར་
འགན་ཡོད་རདེ་ལ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་ལོར་ང་ོསདོ་ཕག་འཁེར་འབུལ་བའྱི་སབས་དརེ། འདྱི་འདའྱི་དྱི་བ་མང་པ་ོཞྱིག་
འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སངོ་། མ་འོངས་པར་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་དང་། སྱི་འཐུས་གསོ་ཚོགས་
རདེ། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འདྱིའྱི་རྱིགས་འདྱི་གནང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དརེ་དཔགས་པའྱི་ང་
ཚོས་གང་འད་གནང་དགོས་ཡོད་མེད་ཡར་བཀའ་ཤག་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཏེ། མ་འོངས་བེད་ཕོགས་ཤྱིག་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་མ་
གཏོགས། ད་ེལ་དོགས་པ་རྣམ་རགོ་མ་གནང་རོགས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོགས་པ་རྣམ་རགོ་གནང་དགོས་པའྱི་གཞྱི་ར་གང་
ཡང་མདེ། ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་གསལ་པ་ོབྱུང་བ་ཡྱིན་ན་བསམས་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་རདེ་དན་གྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན།  
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བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་ (R.C.) ཕར་འགང་བ་རྒྱུ་དང་འབེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་
གང་ལ་གནས་ཀྱི་ཡོད་འགོ། སྔོན་མ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གཏན་འབེབས་བས་ཚར་ཡོད་ན་ད་
ལྟ་དཀའ་ངལ་ག་པར་ནས་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་གྱི་འདུག གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ས་གནས་ཚང་མའྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེཚ་ོཡར་ཁུར་ཤོག་ལབ་ཡོད། ད་ེཡར་སེབས་པ་ཡྱིན་ན་གསལ་པ་ོགསལ་རང་ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག ད་ལྟ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ནས་ད་རྒྱའྱི་ (Online) བརྒྱུད་ཞུ་དུས། དབུས་ནས་དུས་འགང་ལོ་ ༡ མ་
གཏོགས་གནང་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་ཙང་ལོ་ ༡ ལས་ལྷག་པ་ངས་སོད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་འད་པོ་ཞྱིག ཡྱིན་ནའང་། ཁ་
ཤས་ཀྱིས་ཐབས་ལམ་གཞན་བརྒྱུད་ནས་ས་གནས་ལ་རོགས་པ་ཞྱིག་བཙལ་ནས་ཟེར་ཡོང་དུས། དེར་འགྱུར་བ་བཏང་
བཞག་པ་ད་ེའདའང་འདུག ད་ེཚ་ོཐུག་ས་རྐང་འད་པ་ོག་པར་ཡོད་མདེ་རད་གཅོད་བས་ནས། ད་ལྟ་ལན་ཞྱིག་ཡོང་ས་ཡདོ། ད་ེ
ནང་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་འདྱི་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་དང་། འབེལ་ཡོད་ལས་བདེ་ང་ཚ་ོརྒྱ་གར་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ལའང་དུས་ཚོད་ཞུས་ནས་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་གསལ་པ་ོཡོང་ཐབས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་འབད་
བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ (PAP) ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་
གནང་སངོ་། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ད་ེསྔའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་འབད་བརནོ་གནང་ཡདོ་རདེ་ལ། ད་ལྟ་ང་ཚའོྱི་ཐགོ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སོང་མཆོག་གྱིས་ང་ལ་བཀའ་མངགས་གནང་བསད་ཡོད། ད་ལྟ་གཞྱི་ནས་ལས་ཀ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་རེད། དེ་
ཡྱིན་དུས། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སང་གསལ་པོ་བྱུང་ཐུབ་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། ང་རང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་རང་འབད་
བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་འག་ོཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་ད་ེག་རང་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གང་ལྟར་ (Exit Permit) ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་དུས་ཚདོ་ག་ཚདོ་ཅྱིག་གྱི་སྔནོ་
ནས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ལ་ཞུས་ཟེར་དུས། ཉྱིན་གངས་ ༡༥ སྔོན་ལ་ཞུ་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་གྱིས་ངའྱི་དྱི་བར་ལན་ལོག་པར་ཕྱིན་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་
གསལ་བཤད་ཞུ་འདོད་བྱུང། ངས་ད་གྱིན་ (R.C.) སོར་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། (I.C.) སོར་ལ་ཞུས་མེད། གཅྱིག་
བས་ན་སྐུ་ང་ོམཆོག་གྱིས་ཐ་ོརྒྱབ་དུས་ནོར་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། ངས་རྒྱ་གར་དུ་གནས་སོད་ཆོག་པའྱི་སོར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེ
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་པ་མོན་གྷ་ོཡྱི་དགོན་པའྱི་ཕག་མཛོད་དང་། གཞྱིས་མྱིས་གསུང་གྱི་འདུག དཀའ་ངལ་ད་ེདངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད་འདུག ད་ལྟའྱི་བཀའ་ལན་ཕབེས་པ་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ནས་འག་ོབཙུགས་ཚར་རདེ་ཅསེ་གསུངས་སོང། 
ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ སབས་སུ་དཀའ་ངལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འཕྲད་མྱི་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ རེས་སུ་ལ་ོ 
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༥ དུས་འགང་བེད་པའྱི་སབས་སུ་གཞྱི་ནས་དཀའ་ངལ་དེ་འཕྲད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ (R.C.) སོར་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་
གཏོགས་ (I.C.) སོར་ཞུས་མདེ། གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན།  
གཉྱིས་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ང་ོསོད་ལག་འཁེར་ད་ེལ་དོགས་པ་རྣམ་རོག་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་གསུངས་སོང་། ང་ལ་དོགས་
པ་རྣམ་རགོ་ཡོད། ག་ར་ེབས་ནས་ཟརེ་ན། ད་ེསྔ་ཡྱིན་ན་འགངེས་ཤོག་འགངེ་དུས། ཆསོ་བརྒྱུད་གང་ཡྱིན་མྱིན་དང། མད་ོསྟོད་
སྨད་གང་ཡྱིན་སོར་ཞྱིག་ཡོད་རེད། འདྱིས་རྒྱ་གར་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་རེད་དམ། ང་ཚ་ོབོད་པར་ཕན་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ང་ོསོད་
ལག་འཁེར་གྱི་ཐོག་ལ་མྱིང་དང་། སེས་ལོ་སེས་ཚེས། སབས་བཅོལ་ལག་འཁེར་གྱི་ཨང་གངས། ཁད་པར་དུ་ཕྱིར་བསོད་
ལག་འཁེར་གྱི་ཨང་གངས་ཚང་མ་བངས་ནས། སུ་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚ་ོའདྱིར་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་
དམ། ཡང་ན་རྒྱ་གར་ལ་རྱིས་སད་རྒྱུ་རདེ། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་དོགས་པ་མང་པ་ོཡོད། ཁད་པར་དུ་ཁ་སང་ངས་བད་ེསྲུང་ལས་
ཁུངས་ལ་སྱིར་བཏང་ཡྱིད་ཆེས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་ཟེར་ཡོང་དུས། ངས་སྱི་འཐུས་རྱིགས་ཤྱིག་ལ་དོགས་པ་རྣམ་རོག་ཡོད་
མདོག་མདོག་འཆད་དུས། སྱི་འཐུས་ ༤༥ ལ་དོགས་པ་ཅྱི་ཡང་མེད། གསུངས་སོང། སྱིར་བཏང་དགའ་བའྱི་རེས་སུ་ཡྱི་
རངས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་གདའ། སྱི་འཐུས་ར་ེརེའྱི་སོར་ལ་དོགས་པ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་
ཚང་མ་བཤད་དགོས་ན་ངས་འཆད་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྱི་བར་ལན་ལྷག་ཡོད་ན་རསེ་སུ་གསུང་རགོས་གནང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ར་བའྱི་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་ལན་གནང་དགསོ་པ་ད་ེཚ་ོགནང་སོང་། 
གནད་དོན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་སྱིད་སོང་རང་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་པའྱི་སོར་ལ་གསུངས་སོང་། མཇལ་ཁ་ཞུ་རྒྱུའྱི་
གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོསྣ་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡར་སན་སེང་ཞུས་པ། མར་བཀའ་གནང་བ། ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་
ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ད་ེཚ་ོགོས་ཚོགས་ནང་ལ་གང་འད་བྱུང་ཡོད་མདེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་གང་ཡང་མེད། ད་ེཡྱིན་ཙང་། ད་ལྟ་བར་
དུ་གསལ་བཤད་ཞུས་མེད། དེར་འགན་འཁུར་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཁུར་བསད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། འདྱིར་བཀའ་གནང་
ཚར་བ་སོང་ཙང་། གནས་སྟངས་འདྱི་འདྱི་འད་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་བྱུང་བ་རེད། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་གཟབ་
མ་གནང་བ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། འདས་པའྱི་ལ་ོ ༢ ཀྱི་ནང་ལ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་འགན་འཁུར་མཁན་ཚོས་ལས་ཁུངས་
ནང་དུ་བཅར་ཆགོ་དང་མྱི་ཆོག་གྱི་གནས་སྟངས་དམ་པ་ོཞ་ེདག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཕ་ོབང་ནང་དུ་བཅར་རྒྱུ་ལའང་བར་ལམ་
ཞྱིག་ནས་ནད་རླབས་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པའྱི་བར་སབས་ཤྱིག་ནས་ཏོག་ཙམ་འཇམ་པ་སོང་ཙང་། ཕྱི་ནས་སྐུ་མགོན་ཕེབས་
མཁན་ཚོས་མཇལ་ཁ་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་པ་སོང་ཙང་མཇལ་ཁ་གནང་བ་རེད། མཇལ་ཁ་གནང་
བའྱི་སབས་སུའང་ཆ་རེན་བཞག་ཡོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་ཡྱིན་ན་མཇལ་ཁ་མ་
གནང་གངོ་ཉྱིན་གསུམ་གྱི་རྱིང་ནང་ནས་ལས་ཀ་བདེ་དགོས་པ་དང་། ཉྱི་མ་གསུམ་གོང་ནས་ (RTPCR) བརག་དཔྱད་བདེ་
དགོས་པ། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཞྱིག་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༡ (RTPCR) བས་ནས་ (Negative) ཐོན། 
ཚེས་ ༡༢།༡༣།༡༤ བཅས་ཉྱིན་གངས་གསུམ་རྱིང་ནང་དུ་ལས་ཀ་བས་ནས་བསད། དེ་ནས་ཚེས་ ༡༥ ལ་མཇལ་ཁར་
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བཅར་ཡྱིན། ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་དམ་དོན་ཞུ་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད། ང་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། སབས་ད་ེདུས་ཕ་ོབང་ལ་
བཅར་མཁན་སྐུ་ང་ོབཀའ་དྲུང་ཡང་ཡོད་རེད། ཡར་མ་ོཊའྱི་ནང་འག་ོདགོས་དུས་ཁ་ལོ་པ། ཁ་ལ་ོཔ་དང་སྐུ་ང་ོབཀའ་དྲུང་། ང་
ཚ་ོགསུམ་ཀར་ཉྱིན་གངས་ ༣ རྱིང་ནང་དུ་བསད་ནས་ལས་ཀ་བས་པ་རེད། ཁ་ལོ་པ་ཡྱིན་ན་ནང་ནས་ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་གང་
ཡང་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ནང་དུ་ཟུར་བཀག་བསད་ནས་ཚང་མ་ (Negative) ཐོན་ནས་ཡར་བཅར་བ་རེད་མ་
གཏོགས། འགན་མ་ཁུར་བའྱི་ལས་ཀ་ད་ེའད་གང་ཡང་བས་མེད་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་།  

ཁ་སང་གོས་གཞྱི་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གསུངས་པ་ད་ེཚོ་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་
ཡོད་པའྱི་སབས་སུ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ད་ེདང་འབལེ་བ་ཆགས་པ་གཅྱིག་འདྱི། ཕ་ོབང་ལའང་ཕལ་ཆརེ་ང་ཚ་ོ
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་སྟངས་འཛིན་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད་པོ་ཞྱིག་དང་། ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་བཀའ་གནང་སངོ་། དའེྱི་འགན་དབང་ད་ེང་ཚ་ོབཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་བསམ་བསམ་འད་ཞྱིག་དན་གྱི་མེད། ད་
ལྟ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེ་སྐུ་འཚ་ོབཞུགས་རེད། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིདགོངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་བས་
ནས་ཕ་ོབང་གྱི་དྲུང་ཆེ་ཚོས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེལྟར་གནང་གྱི་ཡོད་དུས་ཡ་གྱི་ལ་འགྱིག་མ་འགྱིག་གྱི་གནས་
ཚུལ་ད་ེའད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། འཛིན་སངོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ལྟ་ཡྱི་མེད། ༸རྒྱལ་བ་
རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་ད་ེཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས། སབས་ད་ེདུས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༦ 
ཉྱི་མ་ད་ེག་རང་ལ་སན་སེང་ཞུས་ཡྱིན། མཇལ་ཁ་ཞུ་མཁན་སུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། གལ་ཏ་ེམཇལ་ཁ་གཏོང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན། (N95 Mask) གོན་དགོས་པ་དང་། ལག་པ་གཙང་མ་བཟ་ོདགོས་པ། འཕྲོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་སར་
མ་ ༡༥་་་༢༠ ནང་ལ་གྲུབ་འབས་ཐནོ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ (Rapid Antigen) བ་རྒྱུའྱི་མཐུན་རནེ་ག་ར་ེདགསོ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ང་
ཚོས་ཕ་ོབང་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་ཆོག་ཅེས་ཡར་སན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་གཞན་པ་མཇལ་ཁ་གང་བཏང་བ་ད་ེཕ་ོབང་རང་
ནས་ཐུགས་ཐག་གཅོད་གནང་བ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་ལྷག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  

གོང་དུ་གཅྱིག་བས་ན་འདྱི་ཡང་གསུང་གྱི་མེད་འག།ོ ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཕག་རེན་པ་འཇུས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་
ད།ེ དའེྱི་གནས་སྟངས་ལ་ལྟ་དགོས་ཀྱི་རདེ་མ་གཏགོས། ངས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འཚང་ཁ་བརྒྱབ་ནས་༸སྐུ་མདུན་གྱི་མདུན་
དུ་པར་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་། ཕག་འཇུས་ནས་འཚང་ཁ་རྒྱག་མཁན་ཞྱིག་མྱིན། སྔནོ་མ་ཚགོས་གཙ་ོཡྱིན་པའྱི་སབས་སུའང་མྱིན། 
ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་འཚང་ཁ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེར་མཇལ་དར་འབུལ་གྱི་
ཡོད་རེད། མཇལ་དར་ཕུལ་བའྱི་རེས་ལ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེས་ཕག་རོང་ཡོང་དུས་ངས་ཚུར་ཐེན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཏག་ཏག་
ཅྱིག་སོད་ཀྱི་མ་རེད་པཱ། གཅྱིག་ནས་ད་ེརདེ། གཉྱིས་ནས། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆསེ་ཕག་འཇུ་བའྱི་སབས་ལ་ངས་ག་ཚདོ་ཐུབ་
ཐུབ་ཅྱིག་ང་རང་གྱི་ལག་པ་རེན་པ་དེ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཕག་རེན་པར་འཇུས་མྱི་དགོས་པའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
ཡང་མྱིན་ན་ཕྱུ་པའྱི་ཕུ་ཐུང་མར་གོད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེརྱིང་མཇལ་དར་གཡོགས་པའྱི་སབས་སུའང་། ད་ལྟ་རྣམ་པ་ཚོས་པར་ལ་
གཟྱིགས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། ད་ེརྱིང་རང་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་རེད། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་བེད་དགོས་པ་ད་ེབེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་
ནའང་། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆསེ་སབས་དང་དུས་ས་ོསོའ་ིདགངོས་པ་བཞསེ་སྟངས་ལའང་ང་ཚསོ་བསམ་བ་ོགཏོང་དགསོ་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ། གཞན་འཚང་ཁ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་མདུན་ལ་ཐོན་ནས་པར་ནང་དུ་གདོན་རྒྱུ། བརན་
ནང་དུ་འཐནོ་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་ད་ེབདེ་ཀྱི་མེད། ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེཡྱིན།  
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ད་ེསྔོན་ཚོགས་གཙ་ོལ་འདྱི་གསུངས་འདུག་ཟེར་བ་དེར་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་གྱིས་ལན་བསོན་གྲུབ་
སོང་། ང་ཕོགས་བསོད་འགོ་བའྱི་སབས་སུ་སུད་སྱི་ལ་དྱི་བ་ད་ེསེབས་སོང་། ཐུགས་སྣང་གནང་ཡོད་ན། ད་ེདུས་ལན་ག་ར་ེ
བརྒྱབ་ཡོད་མེད་མཁེན་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་གྱིས་ལན་བརྒྱབ་པ་དང་གཅྱིག་
མཚུངས་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན། གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་རྒྱུ་མཚན་དང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་མ་མཐུན་པའྱི་གེང་
སོང་གང་འད་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ལྷག་པར་དུ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱུ་
ད་ེཚ་ོཡྱིན་ན། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གསལ་བསགས་ཤྱིག་ཀང་སེལ་ཡོད། མ་འོངས་པར་གནས་སྟངས་ཇེ་
བཟང་དུ་མ་ཕྱིན་པར་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སབས་མཚམས་སབས་མཚམས་ལ་ག་ར་ེབེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ད་ེང་ཚ་ོ
འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་འདྱི་དམ་བཅའ་རེད། བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། མ་འོངས་པར་རྒྱལ་ཁབ་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ིགནས་
སྟངས་ལ་དཔགས་པས་ག་ར་ེབདེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ད་ེབ་རྒྱུ་ཡྱིན། བདེ་ཐུབ་པ་དང་། བདེ་འོས་པ། གང་ཡོད་པ་ད་ེདག་བ་
རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ལྟ་དམག་ཟུར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རེད། ད་ེནས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་གནས་ས་ོབེད་པའྱི་ཐོག་ནས་རེད། ད་ལྟ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་ཤག་འདྱིས་འདས་པའྱི་ཟླ་བ་དགུའྱི་ནང་དུ་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་མེད་མདེ་རང་རང་གསུང་
གྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ལས་རྱིམ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཤེས་རོགས་བྱུང་ཡོད་རེད། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་འཆར་གཞྱི་རྒྱབ་གཉརེ་གནང་ནས་ཡར་ཞུས་པ་ད་ེཚ།ོ ད་ེརྱིང་ཡང་བཀའ་གནང་གྱི་འདུག 
ཡང་ཆ་རནེ་ཚང་མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་ད་ེལྟར་བདེ་མ་ཡོང་ཨ། ཆ་རནེ་འཇགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི། ལམ་
དང་ལུགས་སོལ་འདྱི་མ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཆ་རེན་ཟེར་བ་ད་ེའཇོག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། ཚང་མ་ལ་སྱི་
སམོས་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་འཇགོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཆ་རནེ་འཇགོ་དགོས་ཀྱི་མ་རདེ་ཟེར་ནས་གོས་ཚོགས་སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་བཀའ་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རསེ་སུ་འདམེས་ལུགས་འདམེས་སྟངས་ད་ེཚ་ོགང་འད་ཆགས་ཀྱི་རེད། ཡང་ད་ེལས་རགོ་ག་ཚ་བ་
ཆགས་འགོ་ཡྱི་རེད། ཚང་མ་གང་ཟག་གྱི་འདོད་པ་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་བདམས་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རེད། གང་
ལྟར་ཆ་རེན་མ་ཚང་བ་ལ་མཐུན་རེན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་སོར་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ངས་གོས་ཚོགས་འདྱིར་གསལ་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཡྱིན་ནའང་། ཁ་སང་ཡང་ག་ར་ེཞུས་ཡདོ་ཟརེ་ན། ཆ་རནེ་གྱི་ཐགོ་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་
དགངོས་ཚུལ་གསུང་ཆགོ་གྱི་རདེ། རྒྱུ་མཚན་དང་ལྡན་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་ངསོ་བཞསེ་བདེ་ཆོག 
རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་ཡྱིན་ན་འདྱིར་རྒྱུ་མཚན་འདང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་འཛིན་སོང་གྱིས་ཞུ་དགོས་བེད་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ཆ་
རནེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པ་བཟསོ་ཟརེ་ནས་གསོ་ཚགོས་རང་ནས་ཐག་བཅད་ནས་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་མེད་པར་
བཟ་ོཆགོ ད་ེལུགས་དཔགས་པའྱི་ག་ར་ེབདེ་དགོས་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་རདེ། ཆ་རནེ་ཡདོ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ། ཆ་རནེ་ད་ེམ་ལྡན་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཡང་མྱི་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱིས་སོན་བརོད་བེད་ཡོང་གྱི་རེད། དེ་དང་པོ་བྱུང་མ་སོང་བ། ཁོ་རང་ལ་ཆ་རེན་མ་
འདངས་ནའང་སད་འདུག་ཟེར་ནས། ད་ེསུ་ལ་ཡ་ལན་བེད་དུ་འག་ོདགོས་རེད། བས་ཙང་དང་པ་ོདང་བཞག་བེད་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ན། ངས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཞུ་སོད་ཀྱི་ཡོད། སྱི་སོམས་དང་བདེན་ཟེར་བ་ད་ེཐྱིག་ཤྱིང་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་ཚད་བརྒྱབ་རྒྱུ་ད་ེའད་
ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་འདྱིའྱི་ནང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ལྟ་
ས་འདུག འདྱི་ང་ཚསོ་ཚད་རྒྱག་ས་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ད་ེཡག་པ་ོདགོས་རྒྱུ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་འདྱི་ཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཚོགས་རེད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་
མ་མཐུན་པ་ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་འོག་ནས་འཛིན་སོང་གྱི་བཀོད་ཁབ་ལམ་སྟོན་
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དང་སྱིག་གཞྱི་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཡང་མ་འགྱིག་པ་ད་ེའད་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། དགོངས་ཚུལ་ཏན་ཏན་གསུང་ཆོག་གྱི་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་། རྒྱུ་མཚན་ཡོད་མེད་ད་ེའཛནི་སོང་གྱིས་བལྟ་རྒྱུ་རདེ་མ་གཏོགས། གསུངས་པ་ཚང་མ་ང་ཚོས་ངསོ་ལེན་ཞུ་ཐུབ་
ཀྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

བཀའ་ཤག་འདྱིས་ཟླ་བ་དགུའྱི་ནང་དུ་མེད་དང་མེད་རང་རང་ཟེར་གྱི་འདུག ད་ཡོད་པ་བཟ་ོརོགས་ཞེས་གསུང་
ཡོང་དུས། མང་ཚོགས་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་འདྱིས་ལས་ཀ་ག་ར་ེབེད་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་བསམ་འད་པ་ོཞྱིག ག་ར་ེཞུས་ནའང་
མེད་རང་རང་ཟེར་སོད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། གང་ལྟར་གོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་གནང་བའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེདག་མུ་མཐུད་
ནས་འག་ོསོད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ཆ་ཚང་ལ་ག་ཚདོ་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་བས་ནས་འག་ོསོད་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་རདེ།  

ལས་ཁུངས་ཤྱིག་གྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཐགོ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་གནང་དང་མ་གནང་དེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་
པ་ཚོའྱི་སེར་གྱི་དགོངས་པ་རེད། དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་གནད་དོན་ལྕྱི་བོ་དང་ཛ་དག་པོ། སྱི་ཚོགས་ལ་གནོད་པ། ང་
ཚོའྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཚགས་མ་ཚུད་པ་དང་། སྱིག་གཞྱི་དང་མ་མཐུན་པ་ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་
བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། གོས་ཚགོས་ལ་སྒུག་དགོས་དནོ་ཡོད་མ་རདེ། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་། ང་
ཚོ་འཁྱིས་འཁྱིས་རང་རེད། བཅར་ནས་གསུང་གནང་བ་ཡྱིན་ན། སབས་ད་ེདུས་ད་ག་རང་ལ་ང་ཚོས་ལྟ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་
བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ད་ལྟ་ཡང་བཀའ་གནང་བ་ཞྱིག་ལ། སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ད་ེདུས་འགངས་ཞུ་བའྱི་སབས་སུ་དང་བངས་
དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་དགོས་ཡོད་ཟེར་བ་དེ། སྔོན་མ་ཡོད་མ་རེད། བཀའ་ཤག་འདྱི་སེབས་ནས་ཆགས་སོང་། ད་ེརྱིང་གོས་
ཚོགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པ་ོབས་ནས་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཟེར་ན། རྒྱ་གར་གྱི་དཔོན་རྱིགས་མང་པོར་ཐུག་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་
ནའང་། ད་ལྟ་འདྱི་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་རྐང་གཅྱིག་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱུང་མ་སོང་། གནས་ཚུལ་ད་ེཡང་སྱིད་སོང་
འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་གོས་ཚགོས་ནང་དུ་གེང་བ་ཙམ་མ་གཏོགས། ས་གནས་འག་ོའཛནི་བརྒྱུད་ནས། ནང་སྱིད་བརྒྱུད་
ནས་སྱིད་སོང་གྱི་ཤེས་རོགས་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་། ད་ེའད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་ཞྱིག་ག་ོམ་སོང་། ད་
ལྟའྱི་གསུང་འབབ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་མོན་གྷ་ོགཅྱིག་པུར་ཆགས་ཀྱི་མེད་འགོ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་འདུག གང་
རེད་ཟེར་ན། ས་གནས་གཞན་པ་ནས་གནས་ཚུལ་ད་ེརྱིགས་ག་ོརྒྱུ་མེད་པ་འད་པ་ོཞྱིག་འདུག གལ་སྱིད་ད་ེའད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་
ན། མོན་གྷ་ོརང་གྱི་གནས་བབ་ལ་བལྟས་ནས་གང་འད་སལེ་དགསོ་ཀྱི་འདུག གང་ལྟར་དནོ་དག་རགོ་རགོ་ད་ེགང་རདེ་ཟེར་ན། 
སབས་བཅལོ་ལག་དབེ་འདྱི་རྒྱ་གར་ཁོན་ཡངོས་ནས་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོའག་ོབཞྱིན་ཡདོ་རདེ། འཛནི་སོང་གྱི་ལས་དནོ་
གྱི་ཐོག་ལ་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། ང་རང་ཚོའྱི་སེམས་ལ་ག་ར་ེའཇོག་དགོས་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་གར་
ལ་འགྱུར་བ་འག་ོཡྱིན་འགོ་ཡྱིན་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ད་ེཚོའང་དམ་དུ་དམ་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ང་ཚ་ོཚང་མས་མཁེན་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། རྒྱ་གར་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་ང་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་ཆག་ཡང་བཏང་བ་ད་ེའད་དུས་ནམ་ཡང་
ཡོང་གྱི་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བཙན་བོལ་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་ནང་ལ་ཡོད་མཁན། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི་སེར་མྱིན་པ་ད་ེའད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ངེས་པར་དུ་སོ་སོའ་ིཡྱིག་ཆ་ད་ེཚོ་ཚང་མ་
གཅྱིག་མཚུངས་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚོའྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་དང་ (R.C.) གཉྱིས་
གཅྱིག་པུ་མཐུན་པ་བཟསོ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། (I.C.) བཟསོ་པ་ད་ེཚ་ོཡང་གཙ་ོབ་ོ (R.C.) ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་བཟ་ོ
ཡྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ (R.C.) ནང་གང་ཡོད་པ་ད་ེ (I.C.) ནང་འཁོད་འག་ོགྱི་ཡོད་རེད། ད་ེནས་ (PAN card) ཡྱིན་
ནའང་རེད། གཞན་ས་གནས་ལ་ (Ration Card) ཟེར་བ་ད་ེའད་གནང་རྒྱུ་ཡོད་རེད། ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་ས་ོསོའ་ིམཚན་དང་
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ཁ་བང་། ཕ་མའྱི་མྱིང་། སེས་ཚེས་ད་ེཚོ་ཚང་མ་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མར་གཅྱིག་གྱུར་བཟ་ོདགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། 
གལ་སྱིད་ད་ེའདའྱི་གཅྱིག་གྱུར་ཡོང་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བེད་ཐུབ་པ་ད་ེགོང་དུ་བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ེལའང་ངས་ལན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བདེ་ཐུབ་པ་ད་ེང་ཚོས་བེད་
ཀྱི་ཡྱིན། ང་ཚསོ་ལམ་ད་ེཡང་བཟསོ་བཞག་ཡདོ། ཡྱིན་ནའང་། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱི་གཞུང་ཞྱིག་གྱིས་གནང་བའྱི་ཡྱིག་
ཆའྱི་སང་ལ་ང་ཚོས་བེད་ཐུབ་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་པཱ། ད་ེཚོར་ས་ོསོས་ད་ོསྣང་གནང་དགོས་པ་ད་ེགང་ཟག་ས་ོསོར་ཡང་
འགན་ད་ེཁུར་ནས་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག སྱིག་འཛུགས་ཡདོ་མཁན་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་ངས་ཞུས་ཡོད། དེབ་སལེ་བདེ་པའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་གཞྱིར་བཟུང་ག་ར་ེཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། རྱིས་དང་། ལས་བསོམས་ཆ་ཚང་
དུས་ཐོག་མར་མ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་ཉག་གཅྱིག་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། འདྱི་ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་དགོན་པ་
གཅྱིག་པུ་ལ་དམ་པ་ོབས་པ་ཞྱིག་མ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་རྒྱ་ཆ་ེབའྱི་གནད་དནོ་མང་པ་ོཡོད་རདེ། ལྷག་པར་དུ་དངེ་སང་རྒྱ་
གར་གྱི་ཆསོ་ལུགས་མྱི་འད་བའྱི་དགནོ་པའྱི་མྱིང་དང་། གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་ད་ེའདའྱི་མྱིང་ཐགོ་ནས་དག་སདོ་
ཀྱི་ལས་འགུལ་མང་པ་ོསེལ་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེརྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དོགས་གཞྱི་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་རེད། ད་ེང་ཚ་ོགཅྱིག་པུ་ལ་དོགས་པ་
བས་པ་མ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་ད་ེཁོན་ཡོངས་ནས་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། 
གཅྱིག་ལ་དམྱིགས་བསལ་བས། གཅྱིག་ལ་དམྱིགས་བསལ་མེད་པ་བས་ནས་བཟ་ོརྒྱུ་མེད་དུས། ད་ེཚ་ོམ་འོངས་པར་ཏན་
ཏན་དམ་དུ་འགོ་ཡྱི་རེད། ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དེ་ཚོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་དངུལ་བང་རྒྱུའྱི་འགོ་
སྟངས་ད་ེཚ་ོཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བོས་ཤོག་མ་གཏགོས། རསེ་མ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་མ་ཡོང་རགོས། ད་ལྟ་
ནས་འགན་འཁུར་དགོས་རེད་གདའ། ང་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་དུས་ནས་དུས་སུ་འདྱི་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་དམ་མེད། ག་ར་ེབས་སོང་
ཞསེ་སད་ཆ་འདྱི་དགསོ་པ་དའེང་ང་ཚའོྱི་ལས་འགན་རེད། ད་ེང་ཚསོ་སད་ཆ་འདྱི་སོད་ཀྱི་ཡོད། དབེ་སེལ་ཡདོ་པའྱི་ཚོགས་པ་
མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་འགན་ཁུར་ནས་ལས་ཀ་བདེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེབ་སལེ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པ་གཅྱིག་གྱིས་འགན་འཛནི་
ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་མྱིང་ཞྱིག་ཁུར་ཚར་བའྱི་རེས་ལ། མྱིང་དནོ་མཚུངས་པའྱི་ལས་ཀ་ཞྱིག་བདེ་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཟརེ་ནས་ཞུ་སོད་ཀྱི་
ཡོད་མ་གཏོགས། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚགོས་ད་ེཚ་ོལག་པ་ཕྱི་ས་འད་པ་ོཞྱིག ཁྱུག་ཙམ་ཞྱིག་འཛོམས་ནས་བཀའ་འཁལོ་སད། 
ངའྱི་ལས་ཀ་བདེ་སྟངས་འདྱི་ཏག་ཏག་སདོ་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ་བསམ་གྱི་ཡོད། བས་ཙང་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་
བསམ་བ་ོགཅྱིག་དེ། ལ་ོ ༥ ནང་ནས་ལོ་ ༡ འག་ོགབས་ཡོད་རེད། ད་ལོ་ ༤ ཞྱིག་ལྷག་ཡོད་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་འགོ་ལུགས་
འགོ་སྟངས་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུས་ཡོད་དུས། གོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་ 
(R.C.) གཉྱིས་མ་མཐུན་པའྱི་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེཡོད་ནའང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་ཁབ་བསགས་ཤྱིག་བཏང་། 
དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ཡར་ཞྱིག་བསྡུས། བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་མཉམ་དུ་སད་ཆ་ཞྱིག་བཤད། དང་
བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་དང་ (R.C.) གཉྱིས་འབེལ་བ་མེད་པ་བཟ་ོརགོས་ཞེས་ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད་ད།ེ རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་
འདྱི་བཟོས་པ་ལ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཏན་ཏན་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སེར་
ཞུས་ཟྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་དུས། རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སེར་ཞུས་ཟྱིན་ཡོད་ན་ (R.C.) ད་ེཡར་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་འབུལ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི་སེར་ཞྱིག་བས་ཚར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཟླ་བ་ ༦ ཡྱིན་ན་ ༣ ཡྱིན་ན་ངས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་
དན་གྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་གཞུང་ཚབ་ཡོད་ན་གཞུང་ཚབ། གཞུང་ཚབ་མེད་ན་གཞུང་ཚབ་ཡན་ལག་
ལ་ཡར་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཕུལ་ཚར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ད་ེཚ་ོཚང་མ། ད་ེརྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་རེད། 
འག་ོསྟངས་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ཐོག་ང་ཚ་ོལ་དོགས་པ་རྣམ་རགོ་གནང་ཆོག་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེབོད་མྱིའྱི་
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སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དེའྱི་སང་ལ་ཐ་ེབྱུས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད། ད་ལྟ་བར་དུ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ། ད་ེནང་བཞྱིན། ཁ་སང་
གོས་ཚོགས་སབས་སུ་དོགས་པ་ཞྱིག་གནང་སོང་། དེ་འད་བས་ནས་ཁག་ཅྱིག་གྱི་མྱིང་གཞུང་རྒྱ་གར་གསང་བའྱི་ལས་
ཁུངས་ལ་འབུལ་གྱི་ཡོད་ས་རདེ་ཟེར་ནས། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་འདྱི་སེབས་ནས། འདྱིའྱི་ཚོགས་ཁང་ར་བའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་མྱི་
གཅྱིག་གྱི་མྱིང་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཕུལ་བཞག་པ་གང་ཡང་མེད། དའེྱི་ཐོག་ང་ཚོར་ཚུར་སད་ཆ་འདྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོས་ཕར་འབུལ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚ་ོའདྱིར་ཡོད་
པའྱི་མྱི་ར་ེརེའྱི་གནས་སྟངས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་མཁེན་གྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་མ་མཁེན་པ་གང་
ཡང་མ་རེད། ཁེད་རང་ཚོས་གཟྱིགས་དང་། ང་ཚོས་ཚོགས་འདུ་རེ་རེ་ཚོགས་དུས་གསང་བའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མྱི་ག་ཚོད་
ཕབེས་ཀྱི་འདུག དྷ་རམ་ས་ལ་གཅྱིག་པུ་ལ་གསང་བའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མྱི་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། ང་ཚོའྱི་འདྱིར་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་
རང་རང་རེད། མྱི་ར་ེརེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཧ་མ་ག་ོབ་ག་པར་ཡོད་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་
རེད། ད་ེཡྱིན་དུས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཆེད་མངགས་ད་ེའད་ཞྱིག་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེའད་ཞྱིག་བེད་
འཇུག་རགོས་ཞསེ་དུས་ནམ་ཡང་ཞུས་མདེ། ད་ེགསལ་པ་ོཞྱིག་མ་ཞུས་ན། བཀའ་མོལ་གསུང་སྟངས་འདྱིས་བཀའ་ཤག་འདྱི་
སེབས་ནས་རོག་ག་གསར་པ་ཞྱིག་བཟ་ོཡྱི་འདུག་བསམས་པ་ཞྱིག མང་ཚོགས་ནང་ལ་ད་ེའད་ཞྱིག་དགོངས་མྱི་སྱིད་པ་མྱིན་
པར་སངོ་ཙང་། ད་ེརྱིགས་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེལྟར་ཆགས་སངོ་།  

ད་ལྟ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་དུ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་བཅར་ཆོག་རྒྱུ་དང་ད་ེཚོའྱི་སང་ལ་བཀའ་ཤག་སྔོན་མས་
ཀང་འབད་བརོན་གནང་ནས་དགོན་སེ་ཁག་དང་། ཤེས་ཡོན་གྱི་བསྟྱི་གནས་ཁག་གངས་ ༣༠ ཞྱིག་ལ་ཕྱིའྱི་མྱི་ཡྱིན་ནའང་
འད་འདུག ང་ཚ་ོབོད་པ་ཚ་ོཕྱི་ལ་ཕྱིན་ནས་ནང་ལ་ཡངོ་ནས་སོབ་སངོ་བདེ་སའྱི་བསྟྱི་གནས་གངས་ ༣༠ ཞྱིག་ལ་ཆགོ་མཆན་
གནང་གྲུབ་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ནས་ཡང་བསར་འབད་བརོན་ཞུས་ནས་ད་ལྟ་གངས་ ༨ ཅྱིག་ཡར་ཚུད་ཡོད་
རདེ། དའེྱི་ནང་ལ་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ (PAP) མྱི་དགསོ་ཟརེ་སའྱི་ས་ཆ་རདེ་འདུག དནོ་འགྲུབ་གྱིང་ལ་ (PAP) དགསོ་ཀྱི་ཡོད་
མེད་ཤེས་སོང་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། སྨྱིན་གོལ་གྱིང་གྱི་དགོན་པའང་དའེྱི་ནང་དུ་ཚུད་བསད་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ངས་ཞུ་འདོད་པ་ད་ེག་
ར་ེཟེར་ན། ད་ེའད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཐ་ོགཞུང་ད་ེསྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཅྱིག་བས་ན། རེས་ལ་
ཡང་བསར་གསལ་བསགས་ཀང་གཏང་གྱི་རེད། ཡང་དགོན་སེ་ཁག་དེའྱི་ནང་དུ་མ་འོངས་པར་སོབ་སོང་བེད་སའྱི་བསྟྱི་
གནས་ད་ེཚོའྱི་ནང་ཆོས་སེ་སོ་སོ་དང་། ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོ་མ་ཚུད་པ་ད་ེའད་དང་། མ་འོངས་པར་ད་ེའདའྱི་ནང་ཚུད་དགོས་
པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ནང་ཞོགས་པ་རང་རྒྱ་གར་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་དུ་སད་ཆ་བྱུང་། 
ཁེད་རང་ཚོའྱི་ད་ལྟ་ ༣༨ དེའྱི་ནང་མ་ཚུད་པ། ཚུད་དགོས་པ་ད་ེའད་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོལ་ལབ་ཤོག་དང་། ང་
ཚོས་བསམ་བ་ོགཏོང་ཆོག གང་ལྟར་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ཡོད་པའྱི་དགོན་སེ་དང་། བཙུན་མའྱི་སེ་ཁག་ཡོད་པ་ད་ེཚོའྱི་
ནང་ལ་ཕྱི་མྱི་སོབ་སོང་བེད་ཆོག་པའྱི་ཆོག་མཆན་གནང་ཡོད་དུས། གཞྱིས་ཆགས་ས་ོསོའ་ིནང་ (VISA) ཐངོས་མཆན་ད་ེ
ཡང་དུས་ཡུན་རྱིང་བར་རག་རྒྱུ་དང་། ཁྱིམས་མཐུན་གྱིས་གནས་ཐུབ་པའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ཐོག་
ལ་ང་ཚོས་རེས་སུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་མཉམ་དུ་ག་ོབསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་ཚ་ོལ་ག་ོབསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ལྟ་ང་ཚའོྱི་ཐ་ོ ༣༨ ད་ེའདྱི་འད་ཞྱིག་ཆགས་འདུག མ་འངོས་པར་སྣནོ་དགསོ་པ་ག་ར་ེཡོད་པ་དེའྱི་རྱིགས་ལ་ག་ོབསྡུར་ཞུས་
ནས། ང་ཚསོ་ཕར་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་འབུལ་དགོས་པ་ད་ེདག་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ཉ་ེབའྱི་ཆར་། ཉྱིན་གངས་གསུམ་
བཞྱི་ཞྱིག་གྱི་སྔནོ་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་དགོན་ས་ེཁག་ ༨ ཅྱིག་ཡང་སྣནོ་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སབས་བཅོལ་ལག་འཁེར་དང་ཕྱི་སོད་ལག་འཁེར་ཟེར་བ། སབས་བཅོལ་
ལག་འཁེར་ཟེར་བ་ད་ེ (R.C.) ལབ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ཕྱི་བསདོ་ལག་འཁརེ་ཟེར་བ་ད་ེ (I.C.) རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མ་གཞྱི་གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ནད་རླབས་གསུམ་པའྱི་སབས་སུ་མཇལ་ཁའྱི་སོར་ནས་
སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ལབ་གེང་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་རདེ། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། དའེྱི་སབས་ལ་ངས་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་སྱིད་སོང་གྱི་ཞབས་སྟེགས་སང་ན་ཡོད་དུས་མཇལ་ཁ་གང་མང་ཞུ་དགོས་རེད། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་
ཕག་ལས་ཤྱིག་གནང་དགོས་ན། ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་བྱིན་རླབས་ད་ེམེད་ན་ཡོང་གྱི་མ་རདེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་མཇལ་ཁ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ་ཅསེ་ནམ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་། སབས་ད་ེདུས་རགོ་གངེ་
ཅན་གྱི་མྱི་ཁ་ཤས་ལ་མཇལ་ཁ་གནང་ནས་སྱི་ཚགོས་ལ་བརབ་གསྱིག་ཐབེས་རདེ། སྱི་ཚགོས་ཀྱི་སེམས་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
ཐེབས་རེད། ད་ེལའང་རྱིམ་པ་ཞྱིག་གསུང་ཡོང་དུས། སང་ནས་མར་བཀའ་ཕེབས་ཡོད་རེད་གསུངས་ཀྱི་འདུག་བ། ད་ེཡྱིན་
དུས། ངས་ད་ལྟ་དྱི་བ་གཅྱིག་གང་ཡོད་ཅ་ེན། ང་རང་ཚོའྱི་ཚོགས་གཙ་ོཚོགས་གཞོན་གཉྱིས་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་ཡོད། དཔལ་ལྡན་
དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱིས་ཚོགས་གཙ་ོཚོགས་གཞོན་གཉྱིས་ལ་སབས་ད་ེདུས་མཇལ་ཁ་ཡོད་ཅེས་ལན་བརྒྱབ་སོང་ངམ་མ་
སོང་། ལན་མ་བརྒྱབ་ན་གང་འད་རདེ་དམ། མྱི་བརྒྱབ་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་རདེ། ད་ེལ་ལན་ཞྱིག་གནང་རགོས།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱིར་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་གྱི་ཡོད་རདེ། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཟརེ་དུས་དངསོ་གནས་བས་ན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
འདྱིར་ང་ཚོའྱི་ལམ་ལུགས་འད་པོ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག དྱི་བར་ལན་གནང་དགོས་ན་དེའྱི་རེས་སུ་མཉམ་དུ་གནང་རོགས་
གནོངས། ལས་རྱིམ་འག་ོསྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ེརྱིང་ཉྱི་མ་མཐའ་མ་ད་ེཆགས་བསད་ཡོད་དུས་ཏོག་ཙམ་དོག་པོར་ཆགས་ཀྱི་
འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་གོ་ནོར་ཐེབས་ཡོད་ན་དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་གོ་ནོར་ཐེབས་ནས་ལན་རྒྱག་
སྟངས་དའེྱི་ཐགོ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་བཞག་པ་དརེ་ད་ོཕགོ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་དགོངས་སེལ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
གོང་དུ་བཀའ་མོལ་གཅྱིག་འདྱི་བྱུང་སོང་། སྱིད་སངོ་མཉམ་དུ་སྐུ་སྲུང་དགསོ་ཀྱི་མེད་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་བ་ད།ེ བསམ་བ་ོ
འད་པོ་ད་ེའདྱི་རེད། དང་པོ་དེར་ལ་དྭགས་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་དུས་ལ་དྭགས་རང་ལ་སྱིད་སོང་འགོ་དུས་མཉམ་དུ་མྱི་འགོ་
མཁན་གངས་ ༡༢ ཤྱིག་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་རང་གྱི་འགན་འཁེར་མཁན་རདེ། དའེྱི་སང་ལ་སྐུ་སྲུང་གཅྱིག་འཐོལ་པ་
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ཁྱིད་པ་ཡྱིན་ན། དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་ཕན་གསསོ་ཀྱི་ཡོད་ན་མེད་ན། ད་ེལས་འབལེ་ཡདོ་ལས་བདེ་ཁྱིད་པ་ཡྱིན་ན་ལས་ཀ་
མཇུག་སོང་བ་རྒྱུར་ཕན་ས་རདེ། འབལེ་ཡོད་ལས་བེད་ནང་ནས་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བེད་གཅྱིག་ཁྱིད་པ་རེད། སྱི་ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་ཐེབས་ར་ད་ེང་ཚོས་ནུས་ཤུགས་ཆ་ེརུ་གཏོང་དགོས་ཡོད་རེད། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རས་འཆར་གཞྱི་ཚང་མ་
བཟ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། འཆར་གཞྱི་བཟསོ་པ་ལ་ས་གནས་ཁ་ོརང་མཐངོ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་འཆར་གཞྱི་གང་འད་བས་ནས་བཟ་ོ
དགསོ་རེད། བས་ཙང་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རའྱི་ནང་གྱི་རྒན་པ་དང་གཞོན་པ་ཞྱིག་ཁྱིད་ནས། ད་ེལྟར་བས་པ་རདེ། ད་
ལྟ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྱིན་ལ་བརེན་ནས་སྱིད་སོང་གྱི་མྱིང་གནས་ཤྱིག་
ཡོད་དུས། རྒྱ་གར་མངའ་སེ་མང་ཆེ་བའྱི་ནང་ལ། གཅྱིག་ལ་ང་རང་ཚོས་ཞུས་ཡོད་མ་རེད་མ་གཏོགས། ཞུས་ཚད་ཐམས་
ཅད་ལ་སྱིད་སོང་ཕར་ཚུར་འག་ོདུས། ཁ་ོརང་ཚོས་སྲུང་མཁན་ཞྱིག་གཏོང་གནང་གྱི་འདུག མ་ོཊ་གཅྱིག མ་ོཊ་གཉྱིས་ད་ེའད་
གཏོང་གནང་གྱི་འདུག མྱི་གངས་ ༤།༥།༦།༧ དེ་འདའང་གཏོང་གནང་གྱི་འདུག འགའ་ཤས་ལ་མཚམས་རེ་མྱི་གངས་
གསུམ་བཞྱི། དཔོན་པ་ོསར་མ་གཉྱིས་གཅྱིག་བས་པ་ད་ེའད་མཉམ་དུ་གཏོང་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས། ས་གནས་ལ་འགོ་
དུས་སྲུང་བེད་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་ད་ེའད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ནྱི་ལས་ལ་ཁས་ལེན་མཁན་ཡྱིན། འཆྱི་དགོས་དུས་
འཆྱི་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། སུ་གཅྱིག་གྱིས་སོབ་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེའད་ཡོད་མ་རེད། ཤྱི་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ལ་སེབས་མེད་པ་ཡྱིན་ན། གྱི་
བརྒྱ་བཙུགས་ཀང་ཤྱི་ཡྱི་མ་རེད། ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་བསམ་བ་ོའཁེར་ནས་སོད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེའད་ཞྱིག་བས་ནས་འག་ོསོད་ཀྱི་
ཡོད་རེད། ས་གནས་གཞན་པ་ཚང་མ་ལའང་ད་ེའད་བས་པ་ཡྱིན། སྟབས་ཡག་པ་ོཞྱིག་ལ། གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། 
གཙ་ོབ་ོསྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྱིན་ལ་བརེན་ནས། རྒྱ་གར་མངའ་སེ་ག་པར་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་སོར་སྲུང་བ་གཏོང་གྱི་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་བའྱི་སབས་ལའང་། ཨྱི་ཊ་ལྱིར་འཛུལ་བ་ནས་མར་མ་ཐོན་
བར་དུ་མྱི་གངས་ ༣ གཏོང་གཏོང་རདེ། (Police) གངས་ ༣ ཡྱིན་ཅྱིག་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནས་སུད་སྱིའྱི་ས་གནས་
ཚང་མ་ལ་ཡོད་མ་རེད་དེ། (Zurich) ཁུལ་ལ་ག་རྒྱས་པ་ོཞེ་དག་སྲུང་བེད་བཏང་གནང་སོང་། སོག་གྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་མྱིན་མྱི་
ཤེས་ཏ།ེ གང་ལྟར་བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྱིན།  
ད་ེདང་མཉམ་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ཕར་ཚུར་ཕེབས་པའྱི་སབས་སུའང་། ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ལ་ད་ེའདའྱི་ལས་
བེད་ཅྱིག་ཕག་རོགས་ཡོད་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཀང་
གསུངས་སོང་། ངས་དན་ཚདོ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཐག་གཅོད་བདེ་སྟངས་ཐགོ་ནས་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོད་རདེ། 
གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། ང་སྔནོ་མ་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་པའྱི་སབས་དརེ། བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་ཟུར་པ་ཟམ་གདངོ་རྱིན་པ་ོཆ་ེབཀའ་བོན་ཁྱི་པ་
རདེ། སབས་ད་ེདུས་རྱིན་པ་ོཆ་ེསྐུ་རང་ལ་ཕེབས་སོད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེང་ཚོས་བོས་བཟོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས། ཕལ་ཆེར་
ད་ེདུས་རྱིན་པ་ོཆེ་ཚོགས་གཙ་ོཡྱིན་པའྱི་སབས་སུ་ཡྱིན་པ་ཡོད། གང་ལྟར་རྱིན་པ་ོཆེ་མཉམ་དུ་ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་
གོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་པ་རེད། སབས་ད་ེདུས་ལས་བེད་ད་ོཆོད་ཅྱིག་མཉམ་དུ་གཏོང་དགོས་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆོག་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ད་ེའདའྱི་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་གནང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བད་ེསྲུང་ལས་
ཁུངས་ངོས་ནས་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ལ་དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་ཏན་ཏན་འཕྲད་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། ད་ེའད་ཞྱིག་ཞུ་
རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀོང་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀངོ་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེ
ལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ར་བའྱི་སབས་བཅལོ་ལག་དབེ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་དམག་ཟུར་རདེ། ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ས་ོས་ོ
ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་བཅར་བའྱི་སབས་སུ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང། ད་ེཚོར་ལན་གང་ལ་གང་འཚམ་གནང་
སོང། འདྱིའྱི་རྱིགས་ཞྱིབ་ཕྲ་ད་ེརེས་སུ་སྔོན་རྱིས་སབས་སུ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་བས་བསད་ཡོད། ད་ལྟ་ར་བའྱི་བད་ེསྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་གཙ་ོབོའམ་ཆ་ེཤཤོས་འདྱི་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་
ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ཆགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག་ལྟ་བུ་
ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད། ནང་གྱི་ནརོ་བུ་དང་ཕྱིའྱི་ལྕགས་རྱི་ནང་བཞྱིན་ཆགས་ཡདོ་རདེ། འདྱི་ངས་
ཞུ་དགོས་མ་རེད། རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེབཞྱིན་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ད་ེསྔ་ཡྱིན་ན་རབ་དང་རྱིམ་པ་
བས་ནས། གང་ལྟར་ཚང་མས་འགན་འཁུར་གནང་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕེབས་བསད་ཡོད་རེད། འདྱི་ཚ་ོཚང་མར་བསྔགས་
བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང། དམྱིགས་བསལ་ད་ལྟའྱི་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ནུས་པ་ཆེན་པ་ོཡོད་
མཁན་ཞྱིག་དང། དམྱིགས་བསལ་འབེལ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་མ་
འངོས་པར་ད་ེད་ེབཞྱིན་གནང་རགོས་གནངོས། དའེང་ཞུ་འདདོ་བྱུང།  
ད་ེདང་འབེལ་ནས་ར་བའྱི་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་སོང། ད་ལྟ་འདྱིར་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་དང་། 
འབལེ་ཡདོ་འབལེ་ཆགས་ཀྱི་སོར་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ད་ལྟ་
ཆབ་སྱིད་བཙོན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ར་བའྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དཀའ་སྡུག་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་མྱི་ཚང་
མར་དཀའ་ངལ་ཡོད་རེད་དེ། ད་ལྟ་འདྱིར་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུར། ང་ཚོས་ད་ལྟའྱི་ཆར་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཆབ་
སྱིད་བཙོན་པ་དངོས་གནས་དང་། མང་ཆེ་བ་འབེལ་ཡོད་འབེལ་ཆགས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་སོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་
ངས་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཟེར་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལོར་ནང་པ་ལ་ནས་ཕེབས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་
འབེལ་ཡོད་འབེལ་ཆགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཚོར་གྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། 
སབས་ད་ེདུས་ཁངོ་རྣམ་པ་དང་མཉམ་དུ་ཡོང་མཁན་གྱི་རོགས་པར་མ་ེམདའ་བརྒྱབ་ནས་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་རདེ། ད་ེ
འདའྱི་མཉམ་དུ་ཕེབས་བསད་པའྱི་མྱི་སྣ་མང་པ་ོཆགས་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱི་ལ་ཕེབས་ཡོད་རེད། ཡྱིན་
ནའང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་རབ་དང་རྱིམ་པ་སན་ཞུ་བརྒྱབ་འདུག ད་ེདག་ཁ་ཤས་ལ་ཨ་ལན་ཡ་ལན་ཡོད་ལ་མེད་ལ་བས། ཁ་
ཤས་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཆ་རེན་མ་ཚང་བ་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་དགོངས་པ་
ཡག་པོ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་དག་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་མ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ནའང་། འབེལ་ཡོད་འབེལ་
ཆགས་ཀྱི་ནང་དུ་ད་ེཚ་ོགལ་ཆེན་པ་ོརེད། འདྱིའྱི་ནང་དུའང་ཁད་པར་འད་པ་ོགང་འད་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་ན། ད་ེདང་འབེལ་
ནས་ཞུ་རྒྱུར། ར་བའྱི་ཁོང་རྣམ་པས་ཞུ་ས་ཞྱིག་ཡོད་བསམས་ནས་ང་ཚོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་འགན་
འཁུར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས། ཉ་ེཆར་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ཐེངས་ ༢ དངོས་སུ་བཅར་བ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་འདྱི་ནས་དྲུང་
ཆེའྱི་བརྒྱུད་ནས། ངས་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུར། ངས་འདྱིར་སོན་བརོད་ད་ེའད་གང་ཡང་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་། མ་འོངས་པར་ང་
ཚོར་འབེལ་ལམ་ཞྱིག་ཆགས་དགོས་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཡོང་ཆོག་གྱི་རེད་དེ། དེར་ལེགས་བཅོས་བ་
རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ས་ོས་ོཕ་གྱིར་བཅར་བའྱི་སབས་སུ། སྱིར་བཏང་ཁ་སང་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་གྱིས་གསུངས་པ་
ལྟར་རེད། སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ལས་ཁུངས་འདྱིར་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ལངས་སོད་མཁན་གང་ཟག་ནྱི་རྒྱུན་ལས་རེད། བས་
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ཙང་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་འདྱིའྱི་འགམ་ན་ཡོད་རདེ། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བདེ་ཚསོ་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་
འདུག ང་བཅར་བའྱི་སབས་སུ་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་མྱི་འདུག་སྟེ། གང་ལྟར་ཐེངས་ ༢ ཙམ་བཅར་བ་ཡྱིན། མྱི་མང་གྱི་བད་ེ
སྡུག་གྱི་ཆེད་དུ་བཅར་བ་ཡྱིན། ང་གང་ཟག་སེར་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕ་གྱིར་བཅར་བཞག་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་མྱིན། ཡྱིན་
ནའང་། བད་ེསྡུག་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བཅར་བ་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་ཐོག་ནས་ངོས་ལེན་ཡོད་ལ་མེད་ལ་འད་ཞྱིག་དང། སད་ཆ་ད་ེ
ཚའོང་ལན་ཡང་ཡོད་ལ་མེད་ལ་ད་ེའད་གནང་གྱི་འདུག ཕར་གུས་བརྱི་བས་ནས་བཅར་བ་ཡྱིན། ད་ེམ་གཏོགས་ང་ཚོས་དྲུང་
ཆེའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཁ་པར་མཐུད་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་རེད། ཕ་གྱིའྱི་བད་ེསྲུང་དྲུང་ཆེ་ད་ེཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་གུས་བརྱི་
ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕ་གྱིར་བཅར་བ་ཡྱིན། ཏན་ཏན་ལས་དོན་ཐོག་ལ་ཁད་པར་འག་ོཡྱི་རེད་བསམས་ནས་བཅར་དུས། འདྱིའྱི་
ཐགོ་ལ་ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དམྱིགས་བསལ་
བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཕར་ཚུར་གུས་བརྱི་བས། ཚུར་གུས་བརྱི་བས་ནས། དེ་
ནས་ང་ཚ་ོམཉམ་གནས་དང་མཐུན་སྱིལ་ཡོང་གྱི་རེད། ང་ཚོས་སྱི་པའྱི་ལས་དོན་བས་ནས་འག་ོདགོས་དུས་ཕར་ཚུར་གུས་
བརྱི་བ་རྒྱུ་དང། མཐུན་སྱིལ་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་ཕོགས་རེད། ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་ཟེར་བ་
འདྱི། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་ཕར་ཚུར་གུས་བརྱི་བེད་རེས་བས་ན། ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་
དུས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུར་ཞུ་ཡྱི་མེད། གང་ལྟར་ལས་ཁུངས་ཚང་མ་ང་ཚོས་
ཕར་ཚུར་ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་གུས་བརྱི་བདེ་རསེ་བས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རདེ། ད་ེརྱིང་མཁནེ་རགོས་
ཀྱི་ཆདེ་དུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལགས་ས།ོ སར་མ་ ༥ ཚང་སོང་། སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསོད་སྟབོས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ནང་དུ་གསལ་བ་བཞྱིན། ཁ་བ་གངས་ཅན་པ་ཡངོས་
ཀྱི་མ་ེཏོག་གང་ལ་ཕོག་པའྱི་ལྷ་སལ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་
ཐགོ་ལ་ཐུགས་འགན་བཞེས་རྒྱུ་འདྱི་ང་རང་ཚ་ོབོད་མྱི་ཡོད་ད་ོཅོག་གྱིས་འགན་འཁུར་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང། དམྱིགས་
བསལ་ཕྲག་ཏུ་བབས་པ་ད་ེཐད་ཀར་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་ལས་ཡོངས་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ཆགས་པ་གཞྱིར་
བཟུང་ལས་བསོམས་ཤོག་ལྷེ་ ༢ པར་གསལ་བསད་འདུག རྒྱལ་བའྱི་ཕོ་བང་གྱི་མཐའ་སོར་གྱི་གང་ར་ཡོངས་རོགས་དེ། 
སྔནོ་མ་ལྕགས་རྱི་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ། འདྱིར་ཨྱིན་ཡྱིག་ཅྱིག་བྱིས་འདུག་སྟེ། འདྱིའྱི་དོན་ངས་ཕར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་
ཆེར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས་ཤྱིག་བཏང་ཡོད་ས་རེད། མདོར་ན། སྤུས་དག་པ་ོདང་ཡག་པ་ོབཟོས་ཡོད་ས་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་
ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མར་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཚང་མས་འགན་ཁུར་ནས་ཕག་
ལས་གནང་ཡོད་པ་འདྱིའྱི་རགས་ལས། ད་ེརྱིང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཞལ་རས་དང་། གསུང་སད། 
གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ས་ོཔ་ོགང་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ། ང་ཚོས་ཉྱི་མ་ཤར་བ་ལྟ་བུར་མཇལ་བ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་རོགས་ཐུབ་ཀྱི་
རདེ། མང་པ་ོཞུ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག དངསོ་གནས་ཚང་མར་རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
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ད་ེརྱིང་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར། སྱིར་བཏང་ཁ་སང་ངས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་
སབས་སུ་ཞུ་དགོས་དན་ནས་དང་པོ་ལག་པ་བརངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་། བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་རྒྱ་གར་དང་
འབེལ་ལམ་ཟབ་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས། འཚམས་པ་ོདང་འོས་པ་ོའད་ཞྱིག་མེད་འག་ོབསམས་ནས་མར་ཕྱིར་འཐེན་བས་པ་ཡྱིན། 
ད་ེརྱིང་ངས་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གོ་སབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་ཚང་
མས་ཐག་རྱིང་ས་དང། རྒྱ་ཆ་ེས་རང་རང་ལ་བལྟས་བསད་པ་མ་གཏོགས། ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་ག་ར་ེལྷག་ཡོད་པ་མ་མཐངོ་བ་
དང་། ཐག་ཉེ་ན་མྱིག་གྱི་རྱི་མ་མྱི་རྱིག་པ་འད་པོ། མཚམས་རེ་འདྱི་འདས་འཐུས་ཤོར་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་རྱིང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་
འཐུས་ཤོར་རང་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འདྱི་དཔ་ེགནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཚོར་གྱི་འདུག ང་རང་
ཚའོྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་གཟྱི་བརྱིད་དང་ལྡན་པ། མྱི་ལ་ོ ༦༠ ལྷག་ཙམ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་བསྟྱི་གནས་ཡོད་ན་མེད་ན་འདྱི་
གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཆགས་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་སོ་ཆེན་ནང་དུ་ཚུར་སེབ་པའྱི་སབས་སུ་ཚོར་བ་ཞྱིག་ལ། དངོས་གནས་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་འདྱི་འདའྱི་སྤུས་དག་པ་ོདང་། ཡག་པོ། སྱིག་འཛུགས་ལྡན་པ་ཞྱིག་ལ་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་སེབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ང་རང་ཚོ་སབས་རེར་ (Mela) འད་པ་ོའཚོགས་ཀྱི་འདུག་གཤདེའྱི་
ལམ་ཆེན་ནས་ཟང་ཟྱིང་འུར་འུར་ནང་འགོ་བསད་པ་ནང་བཞྱིན་ཚོར་སོད་ཀྱི་འདུག དེར་བརེན་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་
བནོ་གྱིས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་འབེལ་བ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ག་པར་འབེལ་བ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་བས་ནས། 
གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱི་ས་ོཆེན་དེར་སོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཟོས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Entry) 
ད་ེན་ཐ་ོཞྱིག་བརྒྱབ། དེར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་བས་ནས། དམག་མྱི་ཉེན་རོག་པ་ད་ེའད་
གཞག་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་ཞུས་ན། ག་ོསབས་བང་རྒྱུ་ཡདོ་རདེ། ང་ཚ་ོདགནོ་པ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་རདེ་ད།ེ ག་ོསབས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་
ག་ོསབས་ཞུས་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་ས་ོསྲུང་མཁན་རྒྱ་གར་དམག་མྱི་གངས་ ༥ ཐམ་པ་ཡོད། ཡུལ་མྱི་ཉྱིན་སྲུང་དང་མཚན་སྲུང་ 
༣ ཐམ་པ་ཡོད། སོབ་གྲྭ་དང་ཚོགས་པ། སེར་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་ལ་སོ་ཆེན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རང་བདག་འད་པོ་
ཞྱིགཤ འདྱིའྱི་ནང་དུ་སུ་ཕྱིན་ནའང་ག་པར་ཕྱིན་ཡྱིན། ག་ར་ེབེད་ཡྱིན། ཞེས་དྱི་རྒྱུའྱི་ལུགས་སལོ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ང་ཚའོྱི་འདྱིའྱི་
ནང་དུ་ར་ལང་ཆ་ལང་འད་ཞྱིག་རེད། ཚིག་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལབ་པ་ཞྱིག་ལ། དངོས་གནས་འགོ་དུས་ར་ལང་ཆ་
ལང། འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྐུན་མ་དང་ཇག་པ། བ་ཕྱུགས་ལ་སོགས་པ་སུ་འཛུལ་ནའང་ཆགོ་པ། ཉནེ་ཁ་མེད་རེད་མ་གཏགོས་ཡོད་
ན་ཡདོ་ཆགོ་ཆགོ་འད་པ་ོཞྱིག བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཡོད་ས་དེའང་སྦུག་དརེ་བསད་པ་འད་པ་ོཞྱིག ཕར་ཟུར་དརེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ན། ཡག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་སམ། ད་ེའད་བས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། རྐུན་མ་ནང་དུ་ཚུད་སོ་ལྕགས་ཕྱི་ནས་བརྒྱབ་བཞག་
པའྱི་ཟ་ོའད་ཞྱིག་ཚོར་གྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་ཕ་གྱིར་ས་ོསྲུང་ཡོད་པ་ཅྱིག་དང། ས་ོཆནེ་ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད་
པ། ད་ེནས་གཞྱི་ནས་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ང་ཚ་ོཕར་ཚུར་འགོ་དུས་ཏོག་ཙམ་དཀའ་
ལས་འདུག ད་ེདངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་རེད། མ་འོངས་པར་མ་གྱིར་མ་ོཊ་འཇགོ་ས་ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་གསུངས་སོང། དརེ་མ་ོ
ཊ་གཞག་ས་བཟསོ་ན་ང་རང་ཚ་ོདང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་མྱི་ད་ེཚ་ོམ་གཏོགས། རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི་ཚང་མས་འཇགོ་ཐུབ་ས་ཞྱིག་
ངས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཚོར་མ་སོང་། ད་ེའད་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་རང་ཚ་ོཡུལ་མྱི་དང་མཉམ་དུ་ཧ་ལས་པའྱི་འབེལ་བ་ཡག་པ་ོཡོད་
རེད། ང་རང་ཚ་ོལའང་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ཡུལ་ཆུ་འཐུངས་ན་ཡུལ་ཁྱིམས་འཁུར་དགོས་ཡོད་རེད། 
སྲུང་ལུགས་སྲུང་སྟངས་ཤྱིག་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། དྷ་སའྱི་ས་གནས་དང་ཡུལ་མྱི་གཉྱིས་འདྱི། གཅྱིག་གྱི་མག་ོལ་གཅྱིག་
འཛེགས་བསད་ཡོད་པ། ས་གནས་གཞན་དང་མྱི་འད་བའྱི་གནས་ཚུལ་དང་གནད་འགག་ད་ེའད་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པར་བརེན་
ནས་བྱུང་བ་རེད། མ་འངོས་པར་བད་ེའཇགས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་དཔ་ེཉེན་ཁ་ཅན་དུ་མཐངོ་གྱི་འདུག ང་རང་ཚ་ོམ་ོཊ་གཏངོ་མཁན་ཁ་
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ལ་ོཔ་ཚ་ོཏགོ་ཙམ་ཁག་ཚ་པ་ོཆགས། ཕ་གྱི་ནས་ཡང་ཁག་ཚ་པ་ོཆགས། ཁངོ་གཉྱིས་གདངོ་ཐུག་གྱིས་འཁྲུག་པ་ཤོར་རྒྱུ་དང། 
ད་ེབཞྱིན་ནང་མྱི་བུ་ཕྲུག་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭར་བསལ་བར་ཕར་ཚུར་འགོ་དུས་བརབ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དང།  ད་ེབཞྱིན་ང་རང་
ཚའོྱི་སྱིད་སངོ་གྱིས་དབུས་པའྱི་བཀའ་ཤག་དང་སྱི་འཐུས་ལ་སོགས་པར་ཡུལ་མྱིའྱི་མ་ོཊས་བརབ་འདུག ལག་པ་ཆག་འདུག 
རྐང་པ་ཆག་འདུག ཡུལ་མྱིའྱི་མ་ོཊས་བརབ་འདུག་ཟེར་ན། ད་ེདུས་མག་ོལས་རྨ་ཆ་ེཚར་བ་རེད། ཕྱི་དགས་ཚར་བ་རདེ། ཆུ་
མ་འོང་སྔོན་ནས་ཆུ་རགས་དང་། རེན་མ་འོང་སྔོན་ནས་ཞབས་རྱིམ་སྒྲུབ་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། 
ད་ེཡྱིན་ཙང་སྱིག་འཛུགས་དང་ལྡན་པའྱི་ས་ོའད་ཞྱིག་བཟསོ། ད་ེཚ་ོནས་ (Entry) འད་ཞྱིག་བཟསོ་ན། ད་ེནས་དངསོ་གནས་
ཡུལ་མྱི་དང་མཉམ་དུ་སད་ཆ་བཤད་ནས་མ་ཉན་ན་གཞུང་ལ་སད་ཆ་འཆད་ས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམྱིན་ད་ལྟ་ཧོབ་ད་ེཁ་ལ་ཁོད་
རྒྱུག་ལབ་ན་ཕར་འབུད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་མ་རེད། འཛམ་བུ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་གཟའ་ཉྱི་མ་
དང་ཟླ་བ་བཅས། གཟའ་ར་ེརེར་འཇོག་སའྱི་ས་ཆ་དང་ལམ་ཆེན་ལ་འཇོག་ཆོག་པ་དང་མྱི་ཆོག་པ། ད་ེའདའང་ཡོད་རེད། ང་
རང་ཚའོྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཡོད་ན་མེད་ན་བསྟྱི་གནས་འདྱི་ཆགས་དུས། འདྱི་ནས་ཕར་མྱི་ཊར་འགའ་ཤས་
ཤྱིག་རེད་འདུག་པ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་བདག་དབང་ཡོད་དགོས་པ་ཞྱིག་སོ་སོས་བཟ་ོདགོས་རེད། ད་ེའདའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་
ནས་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དངོས་གནས་ག་པར་དཀའ་ལས་རྒྱག་དགོས་ནའང་བརྒྱབ་ནས། ཐད་
ཀར་རྒྱ་གར་ལ་འབལེ་བ་བདེ་དགསོ་ནའང་བས་ནས། མ་འོངས་པར་དངསོ་གནས་འདྱི་དང་འདྱི་འད་གནང་ཡོད། བས་ཡདོ། 
མྱིག་མཐོང་ལག་འཛིན་གྱིས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནོངས་མ་གཏོགས། ཚང་མར་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་ཀྱི་འདུག ངས་འདྱི་དངོས་གནས་སེམས་ཚོར་ཡོད་པའྱི་ས་ོནས་ག་ོསབས་འདྱི་བངས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཐུགས་ར་ེ
ཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་དང་འབལེ་ནས་ཚགི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡདོ། དང་པ་ོདརེ། ལས་བསམོས་ཐགོ་ལ་ཡྱིན། ང་འདྱིར་ཡྱི་ག་ེཞུ་དག་བདེ་མཁན་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག་སྟ།ེ འདྱི་
ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་སོབས་པ་ཞྱིག་ལ་རྱི་བཞྱིན་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་ེརྱིང་ང་ཚོས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་གསེར་ཞལ་ཁ་ལྷམ་མེར་མཇལ་བའྱི་སབས་སུ། བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁད་ཆོས་ད་ེའཛམ་
བུ་གྱིང་ལ་ངམོས་སུ་ཆགོ་པ་ད་ེསད་དང་ཡྱི་གེའྱི་ཐགོ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ་ཅསེ་གསུང་ཡོང་དུས། ང་ཚསོ་འདྱིར་ཞྱིབ་ཚགས་
པ་ོབེད་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་རེད། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་དུ་ཡྱི་གེ་
འགའ་ཤས་ནོར་བསད་འདུག མ་འོངས་པར་ཐུགས་གཟབ་གནང་རོགས་གནོངས། འདྱིའྱི་ནང་དུ་དམྱིགས་བསལ་ཤོག་
གངས་ ༡ པོའ་ིནང་དུ་ "རྒྱལ་གཞུང་ནས་ཐེམ་སང་བཀའ་རྒྱ་ཕེབས་པ་ནས་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕོ་བང་ནང་འཛུལ་ཞུགས་དམ་
བསགས་དང་།" ནམ་རྒྱུན་རྒྱལ་གཞུང་ཟེར་དུས་རྒྱ་ནག་ལ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་ཡྱི་གེ་བསྡུ་སྟངས་ལ་འད་མྱི་
འད་ཡོད་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་རྒྱ་གཞུང་ཟེར་ནས་བསྡུས་བཞག་ནའང་མ་འགྱིག་པ་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཐ་སད་འདྱི་གགས་
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དང་མ་གགས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ས་བཤད་པ་དང་འཇུག་པའྱི་སད་ཆ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ཞ་ེདག་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག 
ཚིགས་ད་ེཚོར་གཟབ་གཟབ་གནང་རོགས་གནོངས། སྱིར་བཏང་བཀའ་ཤག་སྔོན་མའྱི་ལས་བསོམས་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་འདྱི་ལ་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀླགས་ཡྱིན་ཟེར་ནས་འགན་ད་ེགང་ལྟར་དའེྱི་སང་ལ་བབས་
སདོ་ཀྱི་ཡོད་དུས། མ་འོངས་པར་ངསེ་པར་དུ་ཐུགས་སྣང་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ (R.C.) སོར་ལ་ཡྱིན། (R.C.) ཐགོ་ལ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དཀའ་ལས་མང་པ་ོཞྱིག་བརྒྱབ་ནས་ད་ལྟ་ང་རང་
ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ཕན་ཐགོས་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད། ཚང་མ་ཞུ་དགོས་མེད་པ་བས། 
ད་ལྟའྱི་ཆར་ (R.C.) མ་རག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ། 
དམྱིགས་བསལ་ད་ལྟ་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་གྱིས་ཤུགས་རྒྱག་གྱི་རདེ་བསམས་པའྱི་ར་ེབ་ཞྱིག་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་མཁན་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་འདུག མང་པ་ོཞུས་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། གང་ལྟར་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་གལ་པ་ོཆེ་ལ་ནན་ཏན་
དང། དམ་པའྱི་ཆསོ་ལ་བརྒྱ་ཚར་ཞསེ་དཔ་ེཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། བཀུར་འོས་ཕག་སལེ་རྣམ་པ་མང་པོས་ཞུས་སངོ་སྟ།ེ གནད་
འགག་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པར་སངོ་ཡང་བསར་འདྱིར་དགོངས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་། ང་ཚ་ོམང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཡྱི་ག་ེད་ེམ་རག་ནས་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེསྔ་གནང་བ་དེ་ཚ་ོདཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོཆགས་སོང། 
འདྱི་གཅྱིག་ཡྱིན། 
ད་ེནས་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡར་གཏང་རྒྱུའྱི་སོར་ལ་རེད། སྱིར་བཏང་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་གྱིས་འགེལ་བཤད་གནང་སོང། ནད་
ཡམས་འདྱི་མ་སེབས་པའྱི་སྔོན་ནས་ཐོངས་མཆན་རག་ཟྱིན་པའྱི་གངས་ཀ་ཡོད་པ་ད་ེངས་ག་ོཔར་བས་ན། ད་ེཚ་ོཐམས་ཅད་
ལྷག་ནས་འདྱིའྱི་མཇུག་གྱི་བང་རྱིམ་ད་ེཚ་ོཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་སབེས་ཚར་རདེ་ཟརེ་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་གསལ་པ་ོ
ཞྱིག་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་སད་ཆ་གོ་བ་ལོག་པར་མ་འགོ་བའྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ས་རེད། སྔོན་ནས་ཐོངས་
མཆན་རག་པ་ད་ེཚ་ོད་དུང་ལྷག ད་གྱིན་གསུངས་པ་བཞྱིན་ལས་ཀ་ཚང་མ་གཡུགས། ཁང་པ་ག་དགསོ་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་མང་
པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡོད་དུས། འདྱིའྱི་འགོ་གྱི་བང་རྱིམ་ད་ེཚརོ་ཐངོས་མཆན་རག་ནས། ས་གནས་ལ་ཕར་སེབས་ཚར་བའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་དུས། མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་འདྱི་གང་འད་བས་པ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་པཱ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་
ཐགོ་ནས་གསལ་པ་ོཞྱིག་འཆད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་གྱི་ནང་དུ་ག་ོབ་ལོག་སྒྲུབ་མྱི་འག་ོབའྱི་ཁད་པར་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ང་ཚའོྱི་གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་ད་ེབད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་འགན་ད་ེརདེ། འདྱིའྱི་སརོ་ལ་ད་ེརྱིང་
བསལ་བ་བཟང་པ་ོའདྱི་འད་ཞྱིག་བྱུང་ནས། གསརེ་ཞལ་ཁ་ལྷམ་མེར་མཇལ་ཡོང་དུས་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་སེངྒ་ེདཀར་མ་ོལ་
གཡུ་ཕྲེང་འདོམ་པ་ ༡༨ ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཕྱིན་ནའང་འགྱིགས་སོང་། ང་རང་ཚ་ོཚང་མ་བ་ོབད་ེཔ་ོབས་ནས་སོད་ཆོག་པ་
ཞྱིག འཛམ་བུ་གྱིང་ན་བོད་པ་ཡོད་མཁན་ཚང་མ་ད་ེརྱིང་བ་ོབད་ེཔ་ོབས་ནས་སོད་ཆོག་པ་གཅྱིགཤ ཉེ་བའྱི་ཆར་ནད་ཡམས་
དང་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ལབ་རྒྱུ་གངེ་རྒྱུ་མང་པསོ་ཚང་མར་སམེས་ཁལ་བྱུང་ཡདོ་རདེ། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཚང་མ་
བ་ོབད་ེཔ་ོཆགས་རྒྱུ་ད་ེབད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་གྱི་བསོད་བད་ེབསོད་ནམས་དང་ལམ་འག་ོཞྱིག་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་
ན། མ་འགྱིགས་ན་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགྱིག་མ་སོང་། བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་གྱིས་འགྱིག་མ་སོང་ཟརེ་རྒྱུ་འདྱི་ལུགས་
སོལ་རེད་པཱ། ནུས་པ་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་གང་ལྟར་འགན་ཞྱིག་ཁུར་ནས་འདྱིའྱི་སང་ལ་གཅྱིག་འཆད་དགོས་
དུས་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ད་ེནས་དྱི་བ་ཆ་ེཤོས་གཅྱིག་ད་ེགང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཟེར་ན། ཉ་ེཆར་ལ་ོགསར་ཚེས་ཚེས་བཅུའྱི་ཟབ་གསོལ་ལ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཕ་ོབང་གྱི་ནང་དུ་ང་
ཚ་ོམཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ཡར་ཕེབས་པའྱི་སབས་སུ་སྐུ་རེན་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་སབས་སུ་ག་ོརྒྱུ་བས་པ་ཡྱིན་
ན། གཉན་ཆནེ་ཐང་ལྷའྱི་སྐུ་རནེ་ཕབེས་ནས་ང་ཚའོྱི་སྱིད་སངོ་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་ལས་ཚབ་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་ད་ེགཉྱིས་ལ་ར་
ལྕག་གཞུས་པ་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་དང་། གནས་ཆུང་སྐུ་རེན་ལའང་བཀའ་བཀོན་བཏང་བ་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་
འག་ོབཞྱིན་འདུག ངས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་ག་ར་ེཉནེ་ཁ་མཐངོ་གྱི་འདུག་ཟརེ་ན། ལྷ་ཕབེས་མཁན་ད་ེཚ་ོ༸རྒྱལ་བ་
རྱིན་པ་ོཆེའྱི་འཁྱིས་ལ་འདུག་ཟེར་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་ན་ཉྱིན་ཞྱིག་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེལའང་གཞུས་སྱིད་པ་རེད། ད་ེཚོར་
བར་མཚམས་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ཀྱི་གསལ་བཤད་ཡྱིན་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་གདའ། ཁ་སང་ལྷ་ཕེབས་དུས་སྱིད་སོང་དང་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་ལས་ཚབ་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་ད་ེཚ་ོལ་ར་ལྕག་གཞུས་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། དེའྱི་སབས་སུ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོ
ཆ་ེདང་བཞུགས་ཁྱིའྱི་བར་དུ་ཐག་ག་ཚདོ་ཡདོ་མདེ། ལྷ་ཕབེས་རྒྱུ་མང་དགས་ན་འདྱི་ཚའོྱི་ཉནེ་ཁ་འདུག་བ། ད་ེཚ་ོ༸རྒྱལ་བའྱི་
སྐུ་ཕྱྭ་དང་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་ཡོད་རདེ་གདའ། འདྱིའྱི་སརོ་ལ་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་གྱིས་འགན་ཁུར་ནས་ད་ེརྱིང་གསལ་པ་ོབདེ་
དགོས་རེད་མ་གཏོགས། འདྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་གེང་སོང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོའག་ོསདོ་ཀྱི་འདུག ར་ལྕག་གཞུས་
ཡོད་རེད་དམ་ཡོད་མ་རདེ། སབས་ད་ེདུས་ར་ལྕག་གཞུ་དུས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེདབུ་བཞུགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཐག་ཉ་ེལོད་ག་
ཚདོ་ཡོད་རདེ། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བར་དང་ལྷ་ཕེབས་མཁན་དང་ར་ལྕག་གཞུ་ས་ད་ེདག་གྱི་བར་དུ་བར་ཐག་ག་ཚོད་ཡོད་
རདེ། ད་ེཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གསལ་པ་ོགསུང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་མ་གཏགོས། མྱི་མང་ནང་དུ་ལབ་རྒྱུ་གངེ་རྒྱུ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་
ཡོང་སདོ་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ར་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ར་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ག་ོསབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  ར་བའྱི་དྱི་བ་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་ཨོ་སྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་
དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག སོ་སོས་ལག་པ་བརང་རྒྱུ་ཕྱི་དགས་ཡྱིན་ན། ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བརང་རྒྱུ་སྔ་
དགས་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་ཞུས་ཚར་སོང། དྱི་བ་ཚང་མར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་གཞན་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད།  
དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ཁ་ཤས་རེས་སུ་རྒྱན་ཐོན་པ་ད་ེཚ་ོསྔོན་ལ་སེབས་འདུག་ཟེར་བའྱི་སད་ཆ་འདྱི་ཡོང་གྱི་འདུག ངས་
ཀང་མང་པ་ོག་ོབྱུང། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་ལན་ཁ་གསལ་ཞྱིག་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ཤོག་གངས་ ༣ པར། ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བོད་ནང་ཆབ་སྱིད་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་སན་རྱིམ་པར་ཕུལ་འབོར་
ཁངོས་སན་ཞུ་གངས་ ༢༤༩ ལ་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།" ཟརེ་བ་ཞྱིག་འདུག ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཟྱིན་
པ་ད་ེཚ་ོཁུངས་འཁོལ་བ་ད་ེའད་ཡྱིན་ན། ཡང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཁུངས་མ་འཁོལ་བ་ལྷག་བསད་པ་ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁུངས་
འཁོལ་ན་ཆ་རནེ་ཚང་གྱི་ཡོད་པས་ཁབ་པ་རདེ། ཁུངས་འཁོལ་གྱི་མེད་ན་ཆ་རེན་ཚང་གྱི་མེད་པས་ཁབ་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། 
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ཆ་རེན་མ་ཚང་བ་དེ་གང་ཟག་སན་ཞུ་རྒྱག་མཁན་དེ་ཚོས་སག་རྫུན་བཤད་ནས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་རེད་དམ། འདྱིའྱི་དོན་དག་
མཁནེ་གྱི་ཡོད་ན་གསུང་རགོས་གནང་། མ་མཁནེ་པ་ཡྱིན་ན་ཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
ངའྱི་དྱི་བ་གཞན་དག་ཅྱིག་ལ། བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་ད་ེཆོས་ཉྱིད་རེད། ང་ཚོས་ཧ་གོ་བསད་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་། ག་ར་ེབས་ནས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་རེད་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། དམ་དག་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེསད་ཆ་ཡོངས་གགས་ཤྱིག་རེད། ག་
པར་དམ་དག་ཕྱིན་པ་རེད། རྒྱ་མྱིའྱི་དམག་མྱི་མང་དུ་ཕྱིན་པ་རེད་དམ། རྒྱ་མྱིའྱི་སརོ་སྲུང་བ་མང་དུ་ཕྱིན་པ་རེད་དམ། གསང་
ཉུལ་བ་མང་དུ་ཕྱིན་པ་རེད་དམ། ཡོང་མ་ཐུབ་པར་ས་མཚམས་ལ་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེསོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དརེ་ཞྱིབ་འཇུག་བ་
རྒྱུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། བད་ེསྲུང་གྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ག་པར་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་མེད་ངས་མྱི་ཤེས་ཏེ། རྣམ་པ་ཚོས་
སན་ཐ་ོའད་ཞྱིག་འདོན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་བས་ན་འདྱིས་བོད་ནང་དུའང་ཕན་སྱིད་པ་རེད། འདྱི་འགྱིག་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་
པར་ངའྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན། 
ད་ེནས་ང་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཡུ་རབོ་དང་ཨ་རྱི་ནས་བདོ་ལ་འག་ོམཁན་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག ཡོང་
གྱི་འདུག་ཟེར་ན། ངས་ག་ོམོང་། ང་ཕ་གྱིར་སེབ་དུས་ངའྱི་སྔོན་ལ་འག་ོམཁན་ཤ་སྟག་རདེ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ངའྱི་དྱི་བ་དེ། ད་
ལྟ་ལས་བསམོས་ནང་དུ་བདོ་ལ་ཕྱིན་པ་ད་ེའད་བྱུང་འདུག་ཅེས་འཁདོ་མྱི་འདུག གཅྱིག་བས་ན་ན་ཚས་རནེ་པས་བྱུང་ཡདོ་ཀྱི་
མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྔོན་མ་ག་ོརྒྱུ་གཅྱིག་ལ་བོད་ལ་སུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་ནས་འག་ོདགོས་ཀྱི་
ཡོད་རེད་ཅེས་ངས་གོ་མོང། ད་ེའད་འགོ་མཁན་བྱུང་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། བྱུང་མེད་ན་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་པ། བྱུང་
ཡོད་ན་ག་ཚདོ་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་རདེ། སུ་བྱུང་ཡདོ་མེད་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་མདེ། ཡྱིན་ནའང་། ལན་སོན་མཁན་གྱིས་སནོ་
འདདོ་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རདེ།  
ངའྱི་དྱི་བ་འདྱི་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། སྱི་འཐུས་ཟེར་བ་ད་ེལ་གསང་བའྱི་དམ་བཅའ་ཡོད་མ་རེད་པཱ། གང་
དན་པ་འདྱི་བཤད་མདགོ་ཁ་པ་ོརདེ། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཀའ་འདྱིའང་ཞུ་ཡྱི་རདེ། བཀའ་བནོ་རྣམ་པ་ཚརོ་གསང་བའྱི་
དམ་བཅའ་ཡོད་ཙང་གསུང་མ་བདེ་བ་ཡོད་ན་གསུང་མ་གནང་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག  གསུང་བདེ་བ་འདྱི་གསུང་རོགས་
གནངོས།  
ད་ེནས་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ལན་ནང་དུ་སན་ཞུ་རྒྱག་མཁན་ཞྱིག་ཏག་ཏག་སོད་མེད་པར་རྒྱབ་གཉེར་སོད་མཁན་
སྱི་འཐུས་ཟུར་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་འཐུས་ལས་ཐོག་པ་ཡྱིན་ན་ཞྱིག་རེད་གསུངས་སོང། འདྱིའྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཡོད་ན་ཡག་པོ་འདུག 
རྒྱབ་གཉེར་བེད་མཁན་དེས་དང་པ་ོབས་མེད་པ་ཡྱིན་ནམ། སན་ཞུ་སོད་མཁན་དེས་དང་པ་ོབས་མེད་པ་ཡྱིན། གཅྱིག་ཡོང་
སྱིད་པ་རེད་པཱ། འདྱི་རྱིགས་མ་འངོས་པར་མ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ། གང་རེད་ཟེར་ན། ཏག་ཏག་མ་བེད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་སན་ཞུ་
མང་པ་ོསད། སན་ཞུ་ང་ོམ་སོད་དགོས་མཁན་ཉམ་ཆུང་བ་ད་ེའདས་སོད་མ་ཐུབ། རྒྱབ་གཉེར་ལེན་མ་ཐུབ་བེད་དུས། ད་ེའད་
བདེ་དུས་ཉམ་ཆུང་བ་ཚརོ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་ལམ་འགག་རྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་འདུག  
མཐའ་མ་དེར་བསམ་ཚུལ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ནང་ཞོགས་པར་བསལ་བ་བཟང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། འདྱི་བྱུང་བའྱི་སབས་སུ་
ར་བའྱི་ག་ོསྱིག་ཡག་པ་ོཞ་ེདག་གནང་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕར་ནས་གོས་ཚགོས་འཚོགས་པར་ཡོང་བའྱི་སབས་
སུ་ད་ེའདའྱི་བསལ་བ་བཟང་པོ་ཞྱིག་ཐོབ་ཀྱི་རེད་བསམས་མེད། ཡག་པ་ོག་ར་ེམཇལ་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྒས་འཁོགས་
མང་པ་ོཞྱིག་ཁ་ོན་ཡར་ཁྱིད་ཕེབས་སོང། ད་ེལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་དང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགུང་ལོ་བགེས་པ་ལོ་ ༨༠་་
༌༩༠ ཕབེས་པ་ད་ེཚ་ོག་དུས་དགངོས་པ་རོགས་ཡོང་ཤེས་ཀྱི་མ་རདེ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་ཞལ་མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས་
དགངོས་པ་རོགས་པའྱི་སབས་སུའང་ཐུགས་ལྷོད་ལྷོད་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ། འདྱིའྱི་བར་ལ་གཞུང་ཞབས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཁེད་
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རང་ཚ་ོལོག་ཕེབས་ཟརེ་བ་ད་ེའད་བྱུང་འདུག ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱིས་ང་ོཤེས་ཀྱི་མ་རེད། མ་འོངས་
པར་བྱུང་ན་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་སད་ཅྱིག་བེད་སོད་ཆོག་པ་ཞུ། (Protocol Officer) འད་ཞྱིག་བདེ་
སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གནས་ཚུལ་འདྱི་འད་བྱུང་བའྱི་སབས་སུ། རྒས་འཁོགས་ཁེར་རང་ཕེབས་ས་ཡོད་པ་
ཞྱིག ཡང་གཞུང་ཞབས་པ་རྣམ་པ་ཚ་ོཕེབས་ས་ཡོད་པ་ཞྱིག་བས། ཕེབས་ས་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། གཞུང་ཞབས་པ་
བཞུགས་ས་ལ་གཞུང་ཞབས་པ་བཞུགས་འག་ོཡྱི་རདེ། མྱི་མང་བཞུགས་ས་ལ་མྱི་མང་བཞུགས་འག་ོཡྱི་རདེ། རྒས་འཁགོས་
རྣམ་པ་ཚ་ོསྔོན་ལ་གང་འད་གཏོང་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་། ད་ེའད་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག འདྱི་ངས་འབོད་བསྐུལ་
ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་འཛིན་སོང་རང་ཕག་ལས་དངོས་སུ་གནང་མཁན་
ཡྱིན་དུས། ཁངོ་རྣམ་པས་མཁནེ་གྱི་རདེ། ད་ག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༣:༣༠ བར་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༣ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་ད།ེ བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསམོས་
ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གེང་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ལ་ཕེབས་བསད་ཡོད། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་
རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། མྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ར་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ར་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་ཐོག་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ། བལ་ཡུལ་སྣ་ེལེན་ཁང་
གྱི་ལས་བེད་དང་འབེལ་ནས་གནད་དོན་ཞྱིག་གོ་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐད་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་
པ་བྱུང་། ཕ་གྱིའྱི་ལས་བདེ་ཁ་ལ་ོབ་ད་ེདང་མ་མ་གཅྱིག་གྱི་གསོལ་ཕོགས་ད།ེ སྱིར་བཏང་རགོས་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་གསོལ་
ཕགོས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བེད་གཞན་དང་གཅྱིག་མཚུངས་མེད་པའྱི་
གནད་དོན་ཞྱིག་ག་ོརྒྱུ་འདུག འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་ཐད་དང་བདེན་མ་བྱུང་བ་རེད་དམ་མ་རེད། 
དརེ་བསྒྱུར་བཅོས་ག་ར་ེགནང་རྒྱུ་ཡོད་རདེ། འདྱི་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
 ད་ེནས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་མང་པ་ོཞ་ེདག་འཁེར་གནང་གྱི་ཡོད་རདེ། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་
ཀྱི་བད་ེའཇགས་དང་གནད་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་འགན་འཁེར་བསད་ཡོད་རེད། ལ་ོལྔ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚགོས་འདྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་འཁྲུག་ཆ་དདོ་པ་ོཆགས་ཡོད་རདེ། ལྷག་པར་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བསྟྱི་གནས་ལ་ཞུ་
གཏུག་བེད་མཁན་ཡང་མང་དུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེསྔ་ཡྱིན་ན་ལས་འགུལ་སེལ་བ་དང་། སན་ཞུ་ཕུལ་བ། ད་ེབཞྱིན་ཟས་
བཅད་ང་ོརྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སེལ་བ་ལ་སོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཉ་ེལམ་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སེལ་མུས་རེད། 
འདྱི་ངས་གཙ་ོབ་ོཞུ་རྒྱུ་ད།ེ བཅའ་ཁྱིམས་དགངོས་དནོ་བོད་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ས་ོསོའ་ིཐབོ་ཐང་རདེ། མ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་
མཐོང་བ་ཡྱིན་ན་དེར་ཞུ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཞུ་ས་ཡང་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱིམས་དང་གནས་སྟངས་མང་
པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གུས་བརྱི་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་འདྱི་རང་
དབང་གྱི་ལུང་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཏན་ཏན་ཆ་རནེ་མང་པ་ོཞྱིག་སྐྲུན་གྱི་ཡོད་རདེ། དཔ་ེམཚནོ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན། ང་ཚོས་ལས་འགུལ་མང་པ་ོཞྱིག་སེལ་གྱི་ཡོད་རདེ། བོད་དོན་ཆེད་དུ་ལས་འགུལ་སེལ་དུས་ཆོག་མཆན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་
ཆགོ་མཆན་རག་གྱི་ཡོད་རདེ། མྱི་སྟོང་ཕྲག་མང་པ་ོའཛམོས་ནས་ལྡྱི་ལྱི་རྒྱལ་ས་དང་ས་ཆ་གང་སར་ལས་འགུལ་སལེ་གྱི་ཡོད་
རདེ། འདྱི་གཅྱིག་མཚུངས་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ། ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། ཉ་ེལམ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་ལས་འགུལ་འདྱི་གོས་
ཚགོས་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་དུང་ཡང་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཡོད་ཙང་
ལས་འགུལ་ཞྱིག་སལེ་བསད་ཡོད་རདེ། ཉ་ེལམ་བཀའ་ཤག་གོང་མས་གངས་སྱིད་ས་ོལོའ་ིཐང་ལ་མྱི་འཛོམས་ཏ་ེལས་འགུལ་
སལེ་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་བཟསོ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། ཉ་ེལམ་ལས་འགུལ་སལེ་བའྱི་སབས་
སུ་ལས་འགུལ་ག་ོསྱིག་ཞུ་མཁན་གྱིས་རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་ནས་ཆགོ་མཆན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ལས་འགུལ་
སེལ་བའྱི་སབས་སུ་མཉམ་ཞུགས་བེད་མཁན་ཚང་མར་ཡྱིག་ཆ་ དཔེར་ན། (Aadhaar Card) ཁེར་ཤོག་ཟེར་བ་ད་ེའད་
བྱུང་ཡོད་ས་རེད། རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། འདྱི་ག་པར་ཐུག་ཡོད་རེད། ད་ེསྔ་ལས་འགུལ་སེལ་བའྱི་སབས་
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སུ་དེ་འད་ཞྱིག་གོ་ཐོས་བྱུང་མ་སོང་། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆ་སོམས་སམ་གཅྱིག་
མཚུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་གནས་སྟངས་གང་འད་
ཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ལྟ་གོ་ཐོས་བྱུང་བར་ལས་འགུལ་སེལ་བཞྱིན་པར་བད་ེསྲུང་གྱི་ངོས་ནས་ཕག་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལས་
བདེ་མར་ཕབེས་ནས་ཕག་རོགས་ཞུས་པ་ད་ེའད་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། ངས་འདྱི་ཞུ་དགོས་དནོ་ནྱི། ད་ལྟ་ཙམ་དུ་མ་
ཟད་མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་གཏུག་བེད་མཁན་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་ནའང་། མང་གཙོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ད་ེལྟ་བུའྱི་ཁོར་
ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརདེ། འདྱི་ར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལས་འགུལ་སལེ་མཁན་གྱི་
ངོས་ནས་ཀང་ཁྱིམས་དང་ལྡན་པ། གུས་བརྱི་དང་ལྡན་པ་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་
ཙང་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་མཚམས་རེ་གེང་སོང་དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག དང་བདེན་བྱུང་ཡོད་མ་རེད་དང་། ལས་འགུལ་བ་ལ་
གནོན་ཤུགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ནས། མང་ཆེ་བས་ལས་འགུལ་སེལ་དུས་གཞུང་འཛིན་དང་གཞུང་གྱི་ལས་དོན་བེད་
ཕོགས་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ཆ་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་རེད། དཔལ་ལྡན་བད་ེ
སྲུང་བཀའ་བོན་གྱིས་འགན་མ་བཞེས་གོང་དུ་གནས་ཚུལ་སྟབས་བད་ེཔ་ོམ་བྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་བྱུང་ཡོད་དམ། འདྱི་བཀའ་
འདྱི་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ད་ེག་རང་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་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་གཙོ་མཆོག གོས་ཚོགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་ཆེད་དུ་སྔོན་རྱིས་སབས་སུ་གོ་སབས་ཞུ་ཆོག་པ་
གྱིས།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་རྒྱ་རྱི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ནང་པ་ལ་དང་འབལེ་བའྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་བཀའ་འདྱི་གནང་
སོང་། གོང་དུ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། ད་ལན་ཡང་བསར་གསལ་པ་ོཞུ་རྒྱུར། གཞྱི་རའྱི་ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་གཏན་
འབེབས་ལམ་སྟོན་དང་། སྱིག་གཞྱི་དགོངས་དོན་འདྱིའྱི་རྱིགས་ཚུད་ཐུབ་པ་དང་མ་ཐུབ་པ་ད་ེའད་ཏན་ཏན་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ཐོག་ཏན་ཏན་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ཡོད་ལམ་སྟོན་ལ་བསར་བཅོས་རྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ནའང་། ད་གྱིན་ང་ཡར་ལང་བའྱི་སབས་སུ་དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་ཆེད་དུ་མདོར་བསྡུས་འད་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། 
ལམ་སྟོན་ལ་བསར་བཅོས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་
འབུལ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཡདོ་པའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་སབས་ད་ེདུས་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་
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ཚོགས་གཙ་ོཡྱིན་པ་དང་། འདྱིར་ལངས་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུ་མཁན་གྱི་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་དེ་ཚོགས་གཙ་ོགཞོན་པ་ཡྱིན་
པའྱི་སབས་སུ། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་ནང་པ་ལ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཚ་ོཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་ལས་གཞྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཐུབ་པ་
ཞྱིག་བྱུང་ན་ཞེས་རྒྱབ་གཉེར་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་འདྱིར་བཀའ་གནང་བ་རེད་ལ། ལས་ཁུངས་སུ་
ཕེབས་ནས་བཀའ་མངགས་ཀང་གནང་བྱུང་། སོ་སོར་ཡྱིན་ནའང་དན་གསོ་འད་ཞྱིག་བྱུང་ནས། ཕལ་ཆེར་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མྱི་བགེས་པ་ཚོས་དན་གྱི་རདེ། གོས་ཚགོས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྱིའྱི་གོས་ཚགོས་འཐུས་མྱིའྱི་བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚོགས་ཆནེ་
ཞྱིག་འཚོགས་བའྱི་སབས་ཞྱིག་ལ། ནང་པ་ལའྱི་དོན་རེན་ད་ེབྱུང་ཚར་ཙམ་ཡྱིན་དུས། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཞུང་
འབེལ་ཐོག་འདྱིའྱི་ནང་ནས་མྱི་གཅྱིག་ཕ་གྱིར་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་འཁྱིད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ཆ་ཆབ་སྱིད་
བཙོན་ཟུར་གྱི་རྒྱན་ནང་དུ་ཞུགས་མཁན་ཉུང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་འབལེ་ཡོད་དང་། འབལེ་ཆགས་རེད། ད་ེའད་
སོང་ཙང་དེར་དགོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་པའྱི་ལམ་ཞྱིག་ལ་འག་ོཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་ཡོད་ཅེས་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་རྱིམ་པ་
གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མདེ་འདྱི་གོས་ཚོགས་རྱིམ་པའྱི་ཐགོ་ལ་སན་སེང་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཁ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་ཀྱི་སོབ་གསོ་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཚང་
མས་འགན་འཁེར་བའྱི་ཐགོ་ནས་ས་ོསོའ་ིལས་ཁུངས་སུ་བཅར་མཁན་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རདེ། སུ་དང་འབེལ་བ་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མྱིང་ཁེར་ནས་ཐུག་གྱི་ཡོད་དུས། ཕར་ཚུར་ཆ་ེམཐོང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་
འབལེ་གནང་དགོས་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་དརེ་རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ས་ོས་ོལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ད་ེསྔོན་འཛནི་སོང་ནང་ལ་
ཡོད་པའྱི་སབས་སུ་རེད། ད་ལྟའང་ལས་བེད་ཚོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། མཛད་གཙ་ོརྣམ་པར་ཆེ་མཐོང་ཞུ་དང་ཞུ། མྱི་མང་ནས་ཀང་
ལས་ཁུངས་སུ་བཅར་མཁན་མང་པ་ོཡོད་རདེ། ད་ེསྔ་ས་ོས་ོནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་ཡོད་དུས་བཅར་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་
རེད། མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ར་ེབ་བས་ནས་བད་ེསྡུག་ཞུ་བར་བཅར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་མཁེན་རོགས་ཆེད་དུ་སན་སེང་ཞུ་
ཆདེ་བཅར་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེར་ང་ཚསོ་ཆ་ེམཐོང་ལྡན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཉན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ཤས་རྱིག་
རྱིག་བས་ནས་ཡོང་མཁན་ད་ེའདའང་ཡོད་རེད། ད་ེཚོའྱི་གས་ལ་དེར་དཔགས་པའྱི་གནང་སྟངས་ཤྱིག་མ་གནང་རང་གནང་
ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ་མ་གཏགོས། ང་ཚསོ་དུས་རག་ཏུ་འདྱི་ལྟར་དན་བསད་ཀྱི་ཡོད། མཚམས་ར་ེའཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་པ་ོབས་ནས་ག་ར་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་ཞ་ེ
ན། ད་ལྟ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་སབས་སུ་ངས་བད་ེསྲུང་དྲུང་ཆ་ེལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་ཁེད་རང་ཐུག་འཕྲད་ག་དུས་
བྱུང་བ་རེད། གང་འདས་བྱུང་བ་རེད། བཀའ་མོལ་ག་ར་ེབྱུང་སོང་ཞེས་བཀའ་རད་ཞུས་པས། ཁ་ོརང་གྱིས་ཕལ་ཆེར་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་དང་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གསུངས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལས་
བདེ་གཞན་སུ་དང་ཐུགས་འཕྲད་བྱུང་ཡོད་མདེ། གང་འད་རདེ་འདུག་ཆ་ཚང་ཏན་ཏན་རད་གཅོད་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན། འདྱི་སན་སེང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་གཡས་གཡོན་དུ་ཡོད་པའྱི་
ཕེབས་ཊ་ོརེད། གང་ལྟར་ཟང་ང་ེཟྱིང་ངེ་ཡོད་པ་འདྱི་ཚོའྱི་གས་ཐོག་བཀའ་ཧ་ཅང་ནན་པ་ོགནང་སོང་། དེར་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེག་རང་རེད། སྱིར་བཏང་འདྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མེད་འག་ོབསམ་བསམ་
འད་ཞྱིག་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་སོང་། བཀའ་
ཤག་ནང་དུའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་བཀའ་མོལ་བྱུང་ལ། འདྱི་ལྷན་ཁང་སུ་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ང་ཚོས་མཉམ་རུབ་ཐོག་ནས། གང་ལྟར་ཕེབས་ཊ་ོའཇོག་ས་དང་། ཁ་སང་སྐུ་ངོས་བཀའ་གནང་བ་ནང་
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བཞྱིན་རེད། ཕེབས་སོ་ད་ེདམ་པ་ོབཟོས་བ་གང་འད་འདུགཤདེ་སྔ་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་མ་གནང་བ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་
ནས་རེད་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་ཤེས་དང་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་གནང་འདུག ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ད་ེམུར་ལྷག་
ཡོད་པར་ངོས་ལེན་ཞུས་པ་དང་སགས་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུར། ཉེ་ཆར་ས་གནས་ཀྱི་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཀྱི་ཤན་ཀ་
པུར་ (Kishan Kapoor Sahib) མཇལ་བཅར་ཞུས་ནས། ང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་སེལ་ཐབས་སུ་རོགས་སརོ་དང་རྒྱབ་
སོར་གནང་རོགས་གནོངས་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཡོད། འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཁོ་རང་གྱིས། ཕལ་ཆེར་ང་ཚོའྱི་
གོས་ཚོགས་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ལ། གང་ལྟར་གང་མགོགས་ (S.P.) དང་། (D.C.) ལྷན་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སོང་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་ཐབས་ལམ་ཞྱིག  ཡུལ་མྱི་ལའང་འགྱིག་པ། ང་
ཚའོང་དཀའ་ངལ་འདྱི་སེལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་གོམ་པ་ས་ོརྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོཞྱིག་དང་། ལས་ཀ་ཞྱིག་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་འདུམ་བད་ེཔ་ོཞེ་དག་ཡོད་རེད། ཕོགས་གཉྱིས་
ནས་བསྟུན་མཁས་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་བསད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་བསམ་བོའ་ིནང་དུ་མ་འཁོར་བ་དང་མ་གནང་བ་
མ་རེད། ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་འདྱི་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་ནང་དུ་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཞུ་ཐུབ་དཀའ་བ་འདུག ཡྱིན་ནའང། འདྱི་
ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ད་ོསྣང་ཏན་ཏན་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  
 བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་དག་ཆར་ཐུགས་སྣང་གནང་དགསོ་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་
ནོར་བ་དེ་དག་ལ་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཏན་ཏན་རང་དོ་སྣང་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ལ། མ་འོངས་པར་འགོ་ལས་
ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་དང་། དག་ཆ་ད་ེཚོའྱི་སང་ལ་དོ་སྣང་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 ད་ེནས་སབས་བཅོལ་ལག་འཁེར་ (R.C.) དང་འབེལ་ནས་གསུངས་སོང་། སྱིར་བཏང་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སོང་མཆོག་ནས་བཀའ་ཞྱིག་གནང་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་པའྱི་ཐ་ོགཞུང་གངས་ ༢༠༢ ཆགས་
བསད་འདུག ད་ེནས་མང་ཆ་ེཞྱིག་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡༡ དང་ ༡༢།༡༤།༡༥ ད་ེནས་སན་ཞུ་ཡར་ཕུལ་བ་ད་ེདག་ལ་
འབེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་སོར་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་དང་ཆ་ཚང་གྲུབ་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། སབས་བཅོལ་
ལག་འཁེར་ (R.C.) ལག་ཐོག་མ་རག་པར་ལྷག་བསད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེདངོས་འབེལ་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་གང་
མགགོས་སེལ་ཐབས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། འགན་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་གཞྱིས་ས་ོབ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་དྱི་བ་
ཏགོ་ཙམ་གཅྱིག་མཚུངས་རེད་འདུག ད་ེཡྱིན་ཙང་མཉམ་དུ་ཞུས་བཞག་ན་བསམས་བྱུང་། ངས་གོང་དུ་གངས་ཀ་ཞུས་པའྱི་
ནང་ནས་ཐོན་ཚར་བ་དང་། ད་ལྟ་འཐོན་རྒྱུའྱི་རེ་བ་བས་ནས་ལྷག་བསད་པ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་
གནས་བས་ན་ད་ལྟ་ལྷག་བསད་པའྱི་མྱི་གངས་ ༨༧ ད་ེཚོ་སྔོན་ལ་འགོ་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། མྱི་
གངས་ ༨༧ ལ་ཕར་བསོད་རྒྱུའྱི་ཐོངས་མཆན་ (Immi Card VISA) རག་ཚར་བ་རདེ། དརེ་མ་ཟད་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གནམ་
གྲུའྱི་ (Ticket) ཡང་ཉོས་ཚར་འདུག གལ་ཆེ་ཤོས་ཁོ་ཚོས་གཟུགས་པོ་བརག་དཔྱད་ (Health Clearance) དེའང་
སབས་ད་ེདུས་ཆ་ཚང་བས་ཚར་འདུག སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ་ཁ་ོཚ་ོགས་ད་ལྟའང་ལྷག་བསད་ཡོད། ང་ཚོས་ཁངོ་རྣམ་
པ་ཚོ་དང་པོ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བས་པ་ཡྱིན་ཏེ། མྱི་གངས་ ༨༧ གྱི་ (Immi Card) ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ 
(Health Clearance) འདྱི་ཟླ་བ་དྲུག་མཚམས་ལ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། སྔོན་མ་ཡོད་པའྱི་དུས་ཚོད་རོགས་ཚར་བ་
དང་། འདྱི་ཡང་བསར་བེད་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་འགོ་སོང་ཆ་ཚང་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་གཞུང་ཚབ་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་
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དུས། འདྱི་དངུལ་རྱིས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ང་ཚོས་འདྱི་ནས་འབུལ་རྒྱུ་རེད་མྱི་འདུག ནར་གཏོང་རེད་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མྱི་གངས་ ༡༢༦ ད་ེདག་སྔོན་ལ་མ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཁོ་ཚོའྱི་ (Health Clearance) ཀྱི་དུས་ཚོད་
ཡོལ་ཡོད་མ་རེད། ཁ་ོཚོར་ (Immi Card) དང་ (Health Clearance) ད་ེརེས་ལ་ཐོབ་ཡོད་ཙང་དུས་ཚོད་ལྷག་བསད་
འདུག གལ་ཏ་ེཁོང་རྣམ་པ་མ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། མྱི་གངས་ ༨༧ གྱི་ (Health Clearance) བསར་ཞུ་བེད་རྱིང་ལ། ཡྱིག་
ཆ་ཚང་བ་ད་ེདག་གྱི་དུས་ཚདོ་ཡལོ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་གཞུང་ཚབ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡདོ་པའྱི་
ཐོག་ནས་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་སོང་། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་བ་ོཕམ་ཡོད། འདྱི་དང་འབེལ་ནས་མྱི་གངས་ ༨༧ 
གྱི་སྐུ་ཚབ་ད་ེའདའང་ང་ཚའོྱི་སར་ཕེབས་བྱུང་། ཁ་ོརང་ཚརོ་སབས་ད་ེདུས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཞུང་ཚབ་ལ་བཅར་ནས་ང་ཚསོ་
ཡང་བསར་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟརེ་བ་ནང་བཞྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ཁོང་རྣམ་པ་ཚ་ོགང་མགགོས་ཕར་འཐནོ་ཐུབ་
པའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་གཞུང་ཚབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ལས་གཞྱི་འག་ོདང་འག་ོབཞྱིན་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། འདྱི་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོད་པའྱི་ར་ེབ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ཁ་སང་ཕ་ོབང་ལ་ཚེས་བཅུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་སྐུ་རེན་རྣམ་པར་ལྷ་ཕེབས་པའྱི་སབས་སུ་གཉན་ཆེན་
ཐང་ལྷ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་རད་གནང་སོང་། འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་སན་སེང་ཞུ་བའྱི་སབས་སུ་གསལ་པ་ོཞྱིག་དང་
ཡག་པོ་བས་ནས་ཞུ་ཐུབ་ན་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་བངས་པ་ཡྱིན་ན་དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སྱིར་བཏང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་གམ་བཀའ་བོན་ནང་ལའང་སེམས་
འཚབ་བྱུང་སོང་། རལ་གྱི་དང་། བརེག་རྒྱུ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བཞུགས་ཁྱི་ཉ་ེསར་ཕེབས་ཡོང་དུས། སྲུང་སོབ་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ས་ོས་ོཡྱིན་ནའང་ཏགོ་ཙམ་མ་བད་ེབ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་བྱུང་ཞསེ་སན་སངེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་
ཚའོྱི་ཐགོ་འགྱུར་བ་ག་ཚདོ་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་ང་ཚརོ་ཡོད་མདེ་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག གང་རདེ་ཅ་ེན། ལྷ་ཕབེས་
ཡོང་དུས་འདྱི་ག་པར་ཕབེས་གབས་ཡོད་ཧ་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག གཉན་ཆནེ་ཐང་ལྷ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ད་ེརྱིང་ཚསེ་པ་བཅ་ོལྔ་རདེ། 
ངས་ལྷ་དང་མཁའ་འག་ོཚང་མར། ང་ལྷ་ལ་སྐྲག་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ག།ོ ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ལྷ་ལ་ཁ་བཏང་བ་མྱིན། སྱིར་བཏང་ད་ེ
ཉྱིན་ཕེབས་ཡོང་དུས་སྐུ་དག་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་འདུག དང་པ་ོརང་ནས་ "ཁོད་ཚོས་ཡག་པ་ོམ་བས་ནས།" ཟེར་ནས་བཀའ་
བཀོན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོགཏོང་གྱི་འདུག ད་ེནས་ཁ་ོརང་སར་ཡོད་མཁན་ཐམས་ཅད་ལ་གཞུ་བསད་ཀྱི་འདུག བཛྲ་སཏྭ། ད་ེནས་
མང་ཤོས་སུ་ལ་རག་སོང་ཟེར་ན། ཁ་ོརང་གྱི་ཞབས་ཕྱི་ད་ེལ་རག་སོང་། ད་ེནས་འཁྱིས་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོར་རག་རྒྱུ་རང་རེད་
འདུག དཀོན་མཆོག ད་གང་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན་བསམས་བྱུང་། ད་ེདངོས་གནས་དང་གནས་རེད། སབས་དེར་དཔལ་
ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོདང་ཚགོས་གཞོན་ཡང་ཡོད་རདེ། ང་ཚ་ོཚང་མ་ཡོད། ཁེད་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཐག་ཐག་བས་ནས་
གཞུས་སངོ་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་སྱིངས་ཆ་འདྱི་ནས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་འདྱི་དཀྲུག་ཤྱིང་འད་པ་ོཞྱིག་བཟསོ་ནས། ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ེརྱིང་
དྱི་བ་གནང་བ་འདྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་། མཚམས་ར་ེསྱི་ཚོགས་ནང་དུ་སད་ཆ་འད་མྱི་འད་འག་ོཡྱི་འདུགཤཧ་ལམ་སྱིད་
སོང་ཡྱིན་པ་ཧ་ག་ོནས་སྱིད་སོང་རང་ལ་གཞུས་པ་ལྟ་བུ། འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། རྣམ་པ་ཚང་མ་འདྱིར་བཞུགས་འདུག 
ངས་དཀོན་མཆོག་རྫུན་མྱིན། གལ་ཏེ་འཁྱིས་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཡོད་ནའང་སྱི་འཐུས་ལའང་གཞུ་ས་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག འདྱི་འད་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་རེད། ང་ཚ་ོལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དཀོན་མཆོག་
གསུམ། ད་རེས་ལྷས་གཞུ་སྟངས་ད་ེགང་འད་ཡྱིན་ན་བསམ་བསམ་ཞྱིག་བྱུང་། སྔོན་མ་ཐེངས་གཅྱིག་ང་ཚོར་བཀའ་བཀོན་
ཕེབས་པའྱི་སབས་དེར་དངོས་གནས་ང་ཚོས་ནོར་འཁྲུལ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་
རེད། ད་ལྟ་འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། སྐུ་ང་ོརྣམ་པ་ཚང་མ་ཡོད་རེད། ངས་རྫུན་མྱིན། གེང་བཞག་པ་མྱིན། དྱི་བ་བཏང་བར་
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སོང་ཙང་ངས་ཁ་ར་ེཁ་ཐུག་དང་དང་པ་ོདང་གཞག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེནས་གཞུག་ལ་ "ཁོད་ཚ་ོནང་ནས་འག་ོཔ་སུ་ཡྱིན།" ཞེས་
གསུངས་སོང་། གཞྱི་ནས་སྱིད་སོང་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་རེད། སྱིད་སོང་མཆོག་ཡར་ཕེབས་དུས་སྱིད་སོང་ལ་བེད་སྟངས་འདྱི་
འད་རེད་ཅེས་ནམ་རྒྱུན་ལྷས་གསུང་གྱི་འདུག་ག ད་ེའད་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང་མ་གཏོགས། འདྱིའྱི་སྔོན་ལ་བྱུང་བཞག་པ་
ཞྱིག་རདེ། ད་ེནས་སད་ཆ་རྫུན་མ་གཅྱིག་ག་ར་ེབཤད་ཀྱི་འདུག་ཅ་ེན། ད་ེའད་ཞྱིག་བས་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆསེ་ལྷ་ད་ེདཔ་ེ
ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་རེད། ཧ་ལམ་ད་ལྟ་གནང་བ་དེར་གནད་འགག་ཅྱིག་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་
མ་རེད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་སྔོན་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། ཏ་ོར་ོམ་ོར་ོཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ལྷ་ད་ོཆོད་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་དངོས་གནས་བཀའ་གནང་སོང་། ཡྱིན་ཡང་ཡྱིན་ས་རེད། དཔེར་ན། ང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ངས་ངུ་ཡྱི་ཡོད་པ་
མཁེན་གྱི་འདུག མངོན་ཤེས་རང་གནང་སོང་། ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ང་ལ་བཀའ་བཀོན་བཏང་ནས་ངུ་རེད་བསམས་ན། འདྱི་
བདེན་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། ང་ཕར་ལངས་བསད་ཡོད། "ཁོད་མ་ངུ་ཨ། ངུ་དགོས་དོན་མེད།" ཅེས་གསུངས་སོང་། 
ངས་ཨ་མས་ང་ལ་ཟརེ་གྱི་རདེ། ང་ལ་དགའ་མཁན་སུ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཟརེ་གྱི་རདེ། གང་རདེ་ཅ་ེན། མྱིག་ཆུ་དརེ་རྱིན་ཐང་མེད་
རེད། གད་མོ་ཤོར་རྒྱུ་དང་འཕ་སྨོད་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཆགས་རྒྱུ་མ་གཏོགས། ང་ལ་ལྷས་དངོས་གནས་དང་གནས་བཀའ་གནང་
སོང་། འདྱི་དངོས་གནས་མཁེན་པའྱི་བདག་པ་ོརེད་འདུག་བསམ་བསམ་འད་ཞྱིག་ཀང་བྱུང་། འདྱི་འདའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་
བྱུང་སོང་། གང་ལྟར་འདྱི་ཚའོྱི་ཐོག་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་བ་ོའཚབ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་གནང་རགོས་གནངོས། འདྱི་འདའྱི་ཉནེ་ཁ་ལྱིད་
པ་ོགང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་ཐག་རྱིང་ཙམ་བཞུགས་དགོས་རྒྱུ་དངོས་གནས་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ག་པར་གཞུ་ཡོང་དཀོན་མཆོག་ཧ་ག་ོས་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་ཙང་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་གྱི་
ཐགོ་ནས་ནུས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེརྱིང་འདྱིར་བཀའ་གནང་ཙང་ང་རང་ལ་ཡྱིན་ནའང་བཤད་རྒྱུ་བད་ེབ་འད་ཞྱིག་བྱུང་
སོང་། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་བཙལ་ནས། བར་ཐག་ཏགོ་ཙམ་རྒྱང་རྒྱུར་འབད་བརནོ་ཏན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 འདྱི་དང་མཉམ་དུ་གནས་ཆུང་ལའང་བཀའ་བཀོན་ཕེབས་པ་རེད་འད་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་། འདྱི་འད་ཞྱིག་ར་བ་
ཉྱིད་ནས་བྱུང་མ་སོང་། འདྱི་འད་ཞྱིག་མ་རེད། དེའང་འུར་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ལྷ་གཞན་དག་ཚོ་ཚང་མར་ 
"ཁོད་སུ་ཡྱིན། ལབ་ཤོག དོན་ཤོག སྟོན་ཤོག" ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གནས་ཆུང་ལ་འདྱི་འད་གསུངས་པ་ཞྱིག་
བྱུང་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་རསེ་ལ་ད་ེལས་རྒྱས་ཙམ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། 
 ད་ལྟ་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་གཞྱིས་ས་ོབ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ནང་དུ་སན་ཞུ་རྒྱག་མཁན་ནས་ཕར་ཕྱིར་སོག་བེད་དགོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་མང་ཆེ་བ་དེ། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དང་པ་ོབཤད་དང་མ་བཤད་གཅྱིག་པུ་རེད་མྱི་འདུག གཅྱིག་ད་ེགཏན་
འབེབས་ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་མཐུན་དང་མ་མཐུན་ད་ེཆགས་ཀྱི་འདུག གཉྱིས་པ་དེ། གོང་དུ་དྱི་བ་གཅྱིག་གནང་སོང་ལ་
ངས་དརེ་གསལ་བཤད་ཡང་བསར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔརེ་ན། བ་ེབག་པ་གཅྱིག་གྱི་སྒྲུང་ངམ་ལ་ོརྒྱུས་ལ་ཕར་བལྟས་པ་ཡྱིན་
ན། འདྱི་ལ་འོས་བབ་འདུག་ཨ་བསམ་བསམ་འད་ཞྱིག་ངས་མཐོང་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོརང་གྱི་དཔང་རགས་བདེ་མཁན་ནང་
ལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་དང་སྱི་ཟུར་ཞྱིག་འདུག སྱིང་ར།ེ ཁ་ོརང་གྱིས་བསམ་པར་རྱིག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ན་ཕན་གྱི་རདེ་བསམ་ཡྱིན་གྱི་
རེད་བསམས་པ་རེད། ངས་གོང་དུ་ལན་འདེབས་ཞུས་པའྱི་ནང་དུ་ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། རྱིག་པ་ོདང་ཆེན་པ་ོཡོད་ན་འགྱིག་གྱི་
རདེ་སམེས་མཁན་ད་ེའད་མྱི་མང་ནང་ལའང་ཡོད་ས་རདེ། གང་ར་ེརེད་ཟེར་ན། ཁསོ་ལས་ཀ་འདྱི་བདེ་པའྱི་སབས་སུ་སྱི་ཟུར་
དང་། སྱི་འཐུས་ད་ེཁངོ་དང་འབལེ་བ་མྱི་འདུག  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་མང་ཚོགས་ནང་དུ་ཡང་ས་ེསྱི་འཐུས་གཅྱིག་
དང་སྱི་ཟུར་གཅྱིག་འདུག་ཅསེ་སྨྲ་ཡྱི་འདུག ད་ེཚ་ོགང་ཟག་སུ་ཡྱིན་ན་འདྱིའྱི་ཐགོ་དངསོ་སུ་གདནོ་རྒྱུ་དང་། སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་
ངས་དཔ་ེམཚནོ་གཅྱིག་ཞུས་ན། བད་ེསྲུང་བཀའ་ཟུར་འབོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ས་ཡྱིག་ཡོད་ན། ཆབ་སྱིད་བཙནོ་པ་ལ་ཚུད་
པ་ཁབ་ཟེར་བའྱི་སད་ཆ་ཡོད་རེད་གདའ། རྣམ་པ་ཚོས་ཁོང་གྱི་མཚན་རགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་མར་ཕུད་པ་ཡོད་དམ། ད་ེམེད་ན་
མང་ཚགོས་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་དང་། སྱི་ཟུར་གཅྱིག་ཅསེ་ཞ་ེདག་སྨྲ་བསད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་སྱི་འཐུས་དང་སྱི་ཟུར་
ཚ་ོལ་རྣམ་པ་ད་ེའད་བསྟན་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོའཁྲུག་ཆ་ཆ་ེརུ་འགོ་ཡྱི་རེད་གདའ། ངའྱི་དྱི་བ་འདྱི་བཀའ་ཟུར་འབོང་ཆུང་
དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་ས་ཡྱིག་བརྒྱབ་པའྱི་སན་ཞུ་ལ། རྣམ་པ་ཚོས་ཆ་རེན་མ་ཚང་བར་བཏོན་བཞག་པ་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱུང་ཡོད་
རདེ་དམ། ད་ེཁ་གསལ་པ་ོཡོད་ན་དརེ་དཔག་པའྱི་གོམ་པ་ས་ོརྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ དུས་ཚོད་ཐགོ་ནས་ཏོག་ཙམ་ཁག་པ་ོའདུག གང་བསྡུ་བསྡུ་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་རྒྱ་རྱི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
ལགས་ས།ོ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བེད་
ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ག་གཅྱིག་ནང་གསེས་ ༢༤ ནང་དུ། ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་གོས་ཚོགས་སུ་
ལས་བདེ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། སྱི་འཐུས་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཟུར་ཉན་ཡྱིན་ནའང་མཚན་སྨྲ་ཆགོ་གྱི་མ་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་
མཚན་སྨྲ་རྒྱུ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་འདུག གནས་སྟངས་འདྱི་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་རདེ། སྱིག་གཞྱི་འདྱིར་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད་
དམ་ཡདོ་མ་རདེ། ཕྱིན་མདེ་པ་ཡྱིན་ན་དརེ་ར་འཛནི་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་རགོས་གནང་། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དརེ་ཚགོས་གཙསོ་ཐག་གཅོད་བདེ་དགོས་ཡདོ། གོས་ཚོགས་ནང་ 
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ལ་མྱིང་འབོད་ཞུ་དགོས་ན་ཚགོས་གཙརོ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། དོན་ཚན་ག་
གཅྱིག་ནང་གསེས་ ༢༤ པ། "ཚོགས་གཙོའྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་ན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་དང་། 
ལས་བེད། ཟུར་ཉན་པ་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་འབོད་དང་། གེང་སོང་མྱི་ཆོག" ཅེས་འཁོད་ཡོད་རེད། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཟེར་
ན། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་དང་། སྱིད་སོང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་གྱིས་གཙོས་པའྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་
ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ལས་བེད་ཟེར་ན་སྱི་ཞུ་ལས་བེད་པ། ཟུར་ཉན་པ་ཟེར་ན་འདྱིར་སུ་ཕེབས་ཡོད་ན་ད་ེཚོའྱི་མཚན་
འབོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེཚོའྱི་སརོ་གེང་སོང་བེད་མྱི་ཆགོ་ཅེས་གསལ་པ་ོབྱིས་ཡདོ་རདེ། ད་ལྟ་འདྱིར་ཟུར་པ་ཞྱིག་གྱི་མཚན་སྨྲས་
སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དེ་མུ་མཐུད་ནས། གོང་གྱི་ལན་དེ་
གསུང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་སྱིག་གཞྱི་ལུང་དངས་པ་དེ། གོང་དུའང་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་ཅྱིག་གྱི་
མཚན་སྨྲས་སངོ་། བས་ཙང་ངའྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་ཏག་ཏག་མཐུན་པ་ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོང་དུ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལས་བདེ་ཀྱི་མཚན་འབོད་ཞུས་ཡོད་ན་ཚོགས་གཙརོ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་རདེ། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བདེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ར་བའྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་དང་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་
རེད། སོ་སོ་རང་ཉྱིད་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་སབས་བཅུ་དྲུག་ལ་སྱི་འཐུས་གསར་པ་སེབ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྒན་པ་
ཚོས་སབས་བཅ་ོལྔ་པའྱི་བཀའ་ཤག་སབས་སུ་གཤམ་འོག་ལས་བེད་ཚོའྱི་མྱིང་འབོད་བས་པའྱི་ཉྱིན་ནས། ངས་འདྱིའྱི་ལམ་
ལུགས་སལོ་གྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེརྱིང་བས་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ བཀའ་ལན་འཕྲསོ་ད་ེགསུང་རགོས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་རྒྱ་རྱི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ངས་སྱི་ཟུར་དང་སྱི་འཐུས་ཟེར་བ་ད།ེ གོང་དུ་ངས་དཔ་ེམཚོན་འད་ཞྱིག་བཞག་ནས་ང་
ཚ་ོཚང་མས་ག་ོབར་འཕྲོད་པ་དང་། བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་ནས་ཚང་མས་གསན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོཚང་མ་མཛད་གཙོའྱི་ནང་ནས་
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ཆ་ེཤོས་གས་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེཡྱིན་མ་གཏོགས་དགོས་པ་རྣམ་རགོ་བསངས་པ་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། གལ་ཏ་ེགོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཕོགས་ད་ེའད་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་ན་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། ད་ལྟ་
ཡང་བསར་དྱི་བ་ཞྱིག་ཕེབས་དུས་ད་ཐེངས་ཚར་གཉྱིས་པ་ཞུ་དགོས་ཆགས་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ལན་འདེབས་དང་འབེལ་
ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་རོག་རོག་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅ་ེན། ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་མྱིང་ཆནེ་པ་ོའཁེར་རྒྱུ་ཡོད་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་
བསམས་ན། དེ་འད་རེད་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནས་ཚུལ་བྱུང་བའྱི་སབས་སུ་སོ་སོའ་ིམཉམ་དུ་ཡོད་ནའང་རེད། ཤེས་
མཁན་ཞྱིག་ཡོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཅྱིག་ད་ེརདེ།  
གཉྱིས་པ་དེ། དཔང་རགས་བེད་མཁན་གྱི་མྱིང་སད་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ཚོགས་ཆུང་ནས་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་གྱི་ཐོག་ནས་
ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་རད་གཅོད་བས་ནས་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ངས་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ནན་ཏན་
བས་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུ་དགོས་དནོ་གཅྱིག་ད།ེ ཚོགས་ཆུང་འདྱི་རྱིགས་ཀྱིས་ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་དེ། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་
བཞྱིན་ལས་ས་པ་ོཁོན་ནས་མེད་པ་ཞྱིག་ང་ཚ་ོསུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཚོད་དཔག་བེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ང་རང་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་
ན། བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་གྱི་འགན་འཁུར་བའྱི་ཉྱིན་མ་ོནས་བཟུང་སྟ་ེད་ལྟ་བར་དུ། དཔརེ་ན། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ལར་འག་ོརྒྱུའྱི་ག་ོ
སབས་འདྱི་ང་ཚོའྱི་མྱི་ཚ་ེགཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་མདུན་ལམ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བས་ནས། དེའང་འོས་བབ་ཡོད་མཁན་
ཞྱིག མཚམས་ར་ེའོས་བབ་མེད་པ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཐར་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། ངས་མྱི་ཤེས། ཡྱིན་ནའང་འོས་བབ་ཡོད་མཁན་མྱི་
གཅྱིག་ཀང་ལྷག་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཨ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་དང་། སྱིར་བཏང་བད་ེསྲུང་དྲུང་ཆ་ེདབུ་བཞུགས་ཐགོ་ཚོགས་
ཆུང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་གྱི་འདུག ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཟྱིན་པའྱི་སན་ཐ་ོད་ེསྔར་ལམ་ལྟར་བཀའ་བོན་སར་ཡོང་གྱི་འདུག 
བཀའ་བོན་སར་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ། འདྱིར་ཡར་ལང་མཁན་གྱི་བཀའ་བོན་འདྱིས་ "ང་ (Rubber Stamp) བེད་ཀྱི་མྱིན་
གདའ།" ཟེར་ནས་འཐོན་མཁན་ད་ེཚ་ོལས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐོར་ལ་བལྟས་ནས་མ་ཐོན་པ་ད་ེཚོར་ཡང་བསར་འདྱི་འད་
ཞྱིག་ལབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་གམ། ག་ོབར་སོད་སྟངས་ད་ེའད་རེད་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་གང་ཐུབ་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་བེད་
བསད་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་མཐོང་བ་ཞྱིག་ལ་དངོས་གནས་དང་གནས་འོས་བབ་ཡོད་པ་དང་། རག་དགོས་ས་རེད། སྒྲུང་
ཏག་ཏག་རེད་འདུག་བསམས་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཆེན་པ་ོད་ེའད་འཚོལ་དུ་ཕྱིན་པ་དེས་བྱུང་མྱི་འདུག་བ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་བྱུང་། 
ད་ེཡྱིན་དུས་ད་གྱིན་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཞུས་པ་རདེ་མ་གཏགོས། ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། གང་ཐུབ་ཐུབ་འགན་འཁེར་གྱི་ཡོད།  
ད་ེབཞྱིན་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་། རྣམ་པ་ཚ་ོཡང་མྱི་
མང་གྱི་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་ཙང་། བད་ེསྡུག་ཞུ་མཁན་ཏན་ཏན་ཡོད་རེད། རྣམ་པ་ཚ་ོམྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་དུས། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། 
ཁངོ་རྣམ་པའྱི་བད་ེསྡུག་ད་ེཚ་ོའབལེ་ཡདོ་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་ཞུ་དང་ཞུ། ང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་
ནའང་། ང་ཚོས་མ་འགྱིག་ནས་ལྷག་བསད་པ་དང་། དེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་འདུག་ན། བྱུང་ན་ངེས་པར་དུ་ལས་ཁུངས་ལ་
གསུང་རོགས་གནང་། འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་རེ་རེའྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་བལྟས་ན། དཀའ་ངལ་ཡོད་
མཁན་མང་པ་ོའདུག ཨ་ཙི། ཁ་ོཡང་ཐར་ཆོག་བསམ་བསམ་མང་པ་ོའདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་གཏན་འབེབས་ལམ་སྟོན་
གྱི་སམོ་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚུད་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
ད་དུང་འཐལོ་པ་གཅྱིག་ག་ར་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་ཟེར་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་ལས་ཀ་ཡག་པ་ོབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་རོག་གེང་
བྱུང་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། མྱི་མང་ནས་ཡྱིན་ནའང་། སོ་སོའ་ིལོ་རྒྱུས་ད་ེདང་པ་ོཚོགས་ཆུང་ནས་འགྱིག་མ་སོང་ཟེར་
ནས་མར་བསོགས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་བོན་སར་ཕེབས་ནས་ཞུས། སྱི་འཐུས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཕར་ཞུས། ཡང་བསར་ཞྱིབ་
འཇུག་བེད་རགོས་གནང་ཟརེ་ནས། ངའྱི་འདྱི་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་གསུང་རོགས་གནང་། ང་ཚོར་ལམ་ད་ེཡོད་ཞུ་རྒྱུ་
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ཡྱིན། ད་དུང་འདྱིའྱི་རེས་ལ་འགྱིག་མ་སོང་ན། ད་ེནས་ང་ཚོར་ཁྱིམས་ཁང་ནང་དུ་བསལ་བ་ཡྱིན་ནའང་སེལ་དགོས་ཀྱི་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚ་ོའགན་འཁུར་མཁན་གྱིས་ནོར་ཡོད་ན། ཁྱིམས་ཁང་ནང་ནས་ནོར་འཁྲུལ་སོང་བ་ར་འཕྲོད་པ་ཡྱིན་ན། 
ངོས་ལེན་མ་ཞུ་རང་ཞུ་རེད། ད་ལྟའྱི་སབས་སུ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་དང་བདེན་དང་། འགྱིག་པ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་སང་ལ་འགོ་དང་
འག་ོབཞྱིན་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀྱི་ཡོད།  
འདྱི་དང་འཕྲསོ་ནས་ཚགི་ཡར་མར་མང་པ་ོབཤད་པ་ཡྱིན་ན། བཤད་རྒྱུ་མང་པ་ོཡོང་ས་རདེ། ད་ེཚ་ོཞ་ེདག་མྱི་དགོས་བྱུང་ན་
བསམས་ནས་གུ་བཤངས་དང་། བརྱི་བཀུར། ཆེ་མཐོང་རང་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། དཔེར་ན། ང་ཡྱིན་ན། གོས་
ཚགོས་ཚགོས་མྱི་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཙམ་གྱིས་རྒྱབ་སརོ་དང་ཡྱིད་ཆསེ་གནང་ནས། ད་ལྟ་ཡར་ལངས་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་གནང་བ་རེད། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིད་
ཆེས་མྱི་འདུག་བསམས་ན་ད་ེལ་དཔགས་པའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་རེད། གནང་ཆོག་གྱི་རེད། ད་ེལའང་སྱིང་ཐག་པ་ནས་གུས་བརྱི་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་བར་དུ་སོ་སོའ་ིཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། མྱི་མང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་། 
སྱིག་འཛུགས་ལ་ཡྱིད་ཆསེ་ཆ་ེརུ་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ལས་ཀ་ད་ེབརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང།  
 མཐའ་མ་ད་ེཡྱིན་ས་ཡོད། ད་ེརྱིང་ཆསོ་ར་ལ་ཡར་བཅར་བའྱི་སབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། གཞུང་ཞབས་ལས་བེད་ཚོར་
འག་ོསའྱི་ལམ་ཁ་ལོགས་ཀ་ཞྱིག་ཡོད་ན་ཞསེ་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རདེ། གཙུག་ལག་ཁང་ལ་ཕེབས་ལམ་ད་ེགང་འད་ཡོད་
མེད་ད་ེརྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་ཞབས་གཅྱིག་པུ་ལ་ལོགས་ཀ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེཏགོ་ཙམ་ཁག་པ་ོམེད་འག་ོབསམ་བསམ་ཞྱིག་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ཡན་ཆད་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་བགོ་གེང་དང་། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་རེད་དམ་དོགས་འདྱི་རེད། 
སྱི་འཐུས་ར་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་ར་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་གོང་དུ་གནད་དནོ་གཉྱིས་ཐགོ་གངེ་བ་ཡྱིན། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ལན་ཕབེས་མ་སངོ་།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་རྒྱ་རྱི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤོག་ངོས་གཞན་གྱི་ནང་དུ་ལྷག་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་བལ་ཡུལ་སྣེ་ལེན་ཁང་གྱི་ལས་བེད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་རད་ཅྱིག་གནང་སོང་། འདྱིའྱི་ཐོག་གསལ་པ་ོཞུ་
རྒྱུར། ལས་བེད་གཉྱིས་མྱིང་འབོད་མྱི་དགོས་པ་བས་ནས། ལས་བེད་གཉྱིས་དང་འབེལ་ནས་བར་སབས་ཤྱིག་ནས་ར་ེཟུང་
གྱིས་གནས་ཚུལ་བཏོན་བསད་ཀྱི་འདུག ཧ་ལམ་ལ་ོབརྒྱད་དགུ་ཙམ་ཞྱིག་གཞུང་གྱི་ལས་བདེ་ཡྱིན་པ་དང་། སྣ་ེལེན་ཁང་ལ་
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ཡོད་པ། ཕོགས་མ་རག་ནས་ལྷག་འདུག་ཅེས་ཟེར་གྱི་ཡོད་ས་རདེ། ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་ཏག་ཏག་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བལ་ཡུལ་
ལ་ཡོད་པའྱི་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ལས་ཁུངས་ད་ེང་ཚ་ོལ་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་རེད། ད་
ལྟ་གསུང་བཞྱིན་པའྱི་ལས་བེད་དེ་གཉྱིས་ལས་ཁུངས་དེའྱི་ལས་བེད་ཡྱིན་པ་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་སོའ་ི
ལས་བདེ་ནང་དུ་ཚུད་ཐབས་མྱི་འདུག གང་ལྟར་ལས་བདེ་ད་ེགཉྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་ལས་བདེ་མ་རདེ། ད་ེག་
ནང་བཞྱིན་ཁ་ོགཉྱིས་ལ་དངུལ་མ་རག་པ་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བྱུང་མྱི་འདུག དེང་སང་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་སད་ཆ་མང་
པ་ོཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག་སྟེ། ང་ཚོས་ཕྱི་ཟླ་ ༢ པ་ཙམ་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་རད་གཅོད་བས་པ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་འདྱི་ངས་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ལྕགོ་ཐགོ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་ལ་འབུལ་ཆགོ་པ་གྱིས། ལས་བེད་གཉྱིས་ནས་བཀའ་མོལ་
ད་ེབདེན་པ་མྱིན་པ་གསལ་བའྱི་ཕག་བྱིས་ཡར་འབུལ་འདོད་བྱུང་། འདྱིར་ལས་བེད་གཉྱིས་ཀྱི་མཚན་རགས་ཀང་འཁོད་ཡོད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནས་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཐོག་ཕག་དངུལ་དང་རོགས་སོར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེཚོར་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་རྒྱུ། སད་ཆ་འདྱི་ལྟ་བུ་རྱིང་ཙམ་ཐུང་ཙམ་བྱུང་བ་ད་ེརོགས་སོར་གནང་མཁན་གྱིས་གསན་པ་
ཡྱིན་ན། མ་འགྱིག་པའྱི་བཟ་ོའད་ཆགས་མ་སྱིད་པ་མྱི་འདུག གང་ལྟར་གནད་དོན་འདྱི་གཙང་མ་བྱུང་ཡོད་པའྱི་ར་ེབ་ཡོད། ད་
དུང་གཙང་མ་བྱུང་མེད་པ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལའང་ཟུར་དུ་ཡྱིག་ཆའྱི་འད་བཤུས་འབུལ་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནསརྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་དེ། མང་གཙོའྱི་འགོ་ལུགས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ེསྔའང་བྱུང་
ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་འཚགོས་པའྱི་སབས་སུ་ཞུ་གཏུག་བདེ་མཁན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཕབེས་
ཡོང་དུས། ད་ལྟ་གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་ས་ཆ་ (Basket) ཐང་ད་ེཆགས་བསད་ཡོད་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་འགོ་
ལུགས་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་ནའང་རེད། ཡྱིག་ཆ་གང་འད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སྟངས་གང་འད་
ཡྱིན་ནའང་། ད་ེགཅྱིག་མཚུངས་དགོས་ཀྱི་རེད་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ད་ེག་རང་རེད། མ་འོངས་པར་སུ་འད་ཞྱིག་ཕེབས་པ་
ཡྱིན་ནའང་ད་ེསྔ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་འག་ོརྒྱུ་རདེ། ང་ཚ་ོམང་གཙོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་རེད། ང་ཚོའྱི་ནང་ལ་འགྱིག་པར་ཞུ་
གཏུག་བེད་མཁན་ཡོང་གྱི་རེད། མཚམས་ར་ེས་ོསོའ་ིབསམ་བ་ོདང་མ་མཐུན་པ་སོང་ཙང་ཞུ་གཏུག་ཞུ་མཁན་ཡང་ཡོང་གྱི་
རེད། ཞུ་གཏུག་བེད་མཁན་གང་འད་ཞྱིག་ཡོན་ནའང་། ཞུ་གཏུག་བ་རྒྱུའྱི་ཞུ་ལམ་གཅྱིག་དང་། གཏན་འབེབས་འགོ་སྟངས་
ཤྱིག་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་སོར་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁོལ་དང་། ང་ཚོས་འདྱི་
ནས་ག་སྱིག་བས་ནས་ཡྱིག་ཆ་གང་འད་ཞྱིག་ལེན་གྱི་ཡོད་ནའང་། མ་འོངས་པར་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་མཚུངས་
ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། ལོགས་ཀ་ཞྱིག་བདེ་དགོས་བསམས་པ་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་ནང་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཚོར་མཚམས་ར་ེདཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་བཀའ་
རད་ཕེབས་པར། ངས་ཁ་སང་ཡང་ཐེངས་ ༡ ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་ཡང་བསར་ཞུ་རྒྱུར། ལས་འགུལ་ནང་དུ་སུས་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན་ནའང་རདེ། ལས་འགུལ་མེད་ནའང་། གང་ལྟར་ང་ཚ་ོཚང་མས་ག་ར་ེབེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། ག་ར་ེའཆད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་
རདེ། དའེྱི་འགན་ད་ེས་ོསོས་འཁརེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ངས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེའདའྱི་ལས་འགུལ་
ནང་ལ་ཞུགས་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ངས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོལའང་འབོད་བསྐུལ་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེའདའྱི་གནས་ཚུལ་ག་ོབ་དང་། ཐསོ་པ། ད་ེའད་ཞྱིག་རྣམ་པ་ཚ་ོལ་འབེལ་བ་བེད་མཁན་བྱུང་ན། སྐུ་མཁེན། ང་
ཚ་ོལ་ཁ་ཐུག་བཀའ་མངགས་གནང་རགོས་གནངོས། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་ལྟ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཆདེ་དུ་མངགས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་དང་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཞེ་དག་ཅྱིག་བེད་ཀྱི་འདུག་མདོག་མདོག་གསུང་བསད་ཀྱི་འདུག ང་ཚ་ོཚང་མར་
འགན་ཡོད་རདེ། ད་ེའད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ན་སབས་དེར་ཁེད་རྣམ་པས་བཀའ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་
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རདེ། ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མཁན་ད་ེའད་ཡངོ་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད། ད་ེའད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚ་ོལ་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ག་ོབ་ཞྱིག་
དང་། ང་ཚོས་བེད་ཐུབ་པ་ག་ར་ེའདུག ང་ཚ་ོཚང་མས་མཉམ་རུབ་བས་ནས་འགན་འཁུར་དགོས་པ་ད་ེཁེར་ནས་གནང་བ་
ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོམེད་འག་ོསམ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་ནས། 
འདྱི་ཡན་ཆད་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་སན་སོན་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ཀྱིས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐའོ་ིཐགོ་སྱི་ཡོངས་
བག་ོགེང་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་བཅས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༢ པ་གཟྱིགས་རགོས་གནང་། ལས་རྱིམ་ ༢ པའྱི་ནང་གསེས་ཀ་པ། འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་
དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠་་་༢༡ ལོའ་ིལ་ོའཁོར་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་སན་སོན། ཡྱིག་ཨང་ ༣༡ པ། ཕྱི་ཚེས ༡༧ 
གྱི་ལས་རྱིམ་ཁངོས་སུ་ཡོད་རདེ། སན་སནོ་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟནེ་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་ནས། ད་ེསྔནོ་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་དྱི་བ་ཐུང་
ཐུང་གཉྱིས་ལ་ལན་ཆད་སོང་། ད་ེཞུ་ཆོག་གྱི་ཡོད་ན། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
གསུང་རགོས་གནང་།༽ 
 གཅྱིག་ད་ེསབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དང་། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་བར་གྱི་གནས་ཚུལ་སོར་སྐུ་ང་ོབད་ེསྲུང་
བཀའ་བོན་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་འཚེམས་ལུས་གྱུར་སོང་བསམ་བསམ་འད་ཞྱིག་བྱུང་། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་
གསུངས་སོང་། མོན་གྷོར་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དུས་འགངས་ཞུ་དགོས་དུས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ད་ེངེས་
པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་འདྱི་ད་ེརྱིང་གཅྱིག་པུ་རེད་མྱི་འདུག བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་རད་གཅོད་བས་པ་
ཡྱིན། འདྱི་ད་ེསྔ་ནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ལྟ་ད་རྒྱ་ (Online) བརྒྱུད་འགེང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། 
ཨང་ཀྱི་ད་ེཡར་འཇུག་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས་མངནོ་གསལ་དོད་པ་ོའད་ཞྱིག་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
གསུང་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་སྔོན་མ་ནས་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག སྔོན་མ་ག་དུས་ནས་འདུག ག་དུས་ནས་
ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པ་ོལྷན་རྒྱས་དང་། ཡང་ན་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསལོ་ལྕགོ་ལ་རསེ་སུ་འབུལ་ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཞན་པ་གཅྱིག་གྱིས་ལས་འགུལ་སེལ་ཕོགས་སོར་གསུངས་སོང་། ང་ཚ་ོམང་གཙོའྱི་ལམ་སོལ་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་
དུས་ཡུལ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་ལས་འགུལ་གང་འད་ཞྱིག་སེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེདག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་བསམ་
ཚུལ་གང་ཡང་མེད། ད་ལྟ་ལས་འགུལ་སེལ་གྱི་ཡོད་པ་དང་། དེའྱི་སྔོན་ལ་སེལ་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་
ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་བརྱི་སྲུང་བེད་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ལས་འགུལ་སུས་སེལ་གྱི་ཡོད་ནའང་། 
དང་པ་ོབད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཡར་སད་བཏང་ནས་ལམ་སྟོན་ད་ེཚ་ོང་ོསོད་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། (DC) ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ཆོག་མཆན་སོད་པའྱི་སབས་སུ་དེའྱི་ནང་ལ་ཆ་རེན་ཡོད་རེད། རྒྱང་གགས་བེད་སོད་གཏང་རྒྱུ་དང་། ས་ཆ་
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གཙང་མ་ཉར་དགོས་པ་ད་ེའད་ཡོད་རེད། ད་རེས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ནན་པ་ོམངགས་བཞག་ཡོད། མ་འངོས་པར་སུས་
ལས་འགུལ་སེལ་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། སེལ་ཆོག་གྱི་མ་རདེ་ཟེར་བ་ད་ེཚིག་གཅྱིག་ཀང་ད་ལྟ་བར་ལབ་ཀྱི་མེད། ད་ེསྔ་ཡྱིན་
ནའང་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ར་བ་ཉྱིད་ནས་ལབ་ཀྱི་མེད། ཐབོ་ཐང་ག་ར་ེཡོད་པ་ད་ེས་ོསོས་ལོངས་སུ་སདོ་ཆགོ་གྱི་རདེ། 
ད་ེབེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེསྔོན་ལ་ལས་འགུལ་སེལ་དུས། (DC) ཡྱི་བཀདོ་ཁབ་ནང་དུ་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་ཡོད་རདེ། 
ལས་འགུལ་སལེ་ཡུལ་གྱི་ས་ཆ་གཙང་མ་འཇགོ་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཅསེ་ཡདོ་རདེ། ད་ེསྔནོ་ལས་འགུལ་སལེ་བའྱི་སབས་སུ་ལས་
འགུལ་སལེ་ཡུལ་ས་ཆ་ད་ེགཙང་མ་མ་བཟསོ་པ་དང་། གསང་སདོ་ཚང་མ་བཙགོ་པ་བཟསོ་ནས་བཞག་འདུག ད་ེརྱིང་འདྱི་ཚ་ོ
ནན་པ་ོབེད་དགསོ་རདེ་ཅེས་བད་ེསྲུང་ལ་མངགས་ཡོད། ཆ་རེན་ག་ར་ེཡོད་པ་ད་ེཚ་ོསུས་ཡྱིན་ནའང་སྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་རདེ། སུ་
ཡྱིན་མྱིན་ཁད་པར་གང་ཡང་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེཚ་ོསྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། (Aaddhar Card) ཁེར་ཤོག་
ཟརེ་བ་ད་ེཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་འབེལ་བ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་མ་རེད། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་ཁེར་
ཤོག་ཟརེ་བ་ཞྱིག་ངས་ག་ོམ་སངོ་། རྒྱ་གར་སརོ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་མྱི་ཡོང་ནས་ཞུས་ཡདོ་ན་མ་གཏགོས། བད་ེསྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ད་ེའད་ཞུས་ཡོད་པ་ཤེས་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་སརོ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ད་ེའད་ཞྱིག་ལེན་དགོས་རདེ་དང་། 
ད་ེའད་ཞྱིག་ལེན་དགོས་མ་རདེ་ཟེར་ནས་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། རྒྱ་གར་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་སརོ་སྲུང་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བད་ེའཇགས་ལ་བལྟ་རྒྱུའྱི་ལས་འགན་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཁ་ོཚོས་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་ནའང་ཡོད་རེད་མ་
གཏོགས། བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་འདྱིའྱི་སང་ལ་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཞོར་འཕྲོས་སུ་ཁ་སང་ཉྱི་མ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་བལྟས་བསད་པ་ཡྱིན། ང་རང་ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་བཅར་བ་ཞྱིག་
ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། ཁ་སང་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་སྒྲུག་པའྱི་ཆེད་དུ་ཁ་པར་ཡར་འབེད་དུས། མྱི་ཞྱིག་གྱིས་ཁ་པར་གཏོང་བའྱི་
སབས་ཤྱིག་ཁེལ་སོང་། དརེ་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་ད་ེརྱིང་ཡར་མར་ལྟ་དུས། ར་བའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་
པ་ཚོས་མ་མཁེན་པ་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཡར་མར་ཕེབས་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་བཀའ་མོལ་
གནང་མཁན་གྱི་བར་ལ་བར་ཆད་བེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེའད་ཚར་གསུམ་བཞྱི་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ཐུགས་སྣང་ཆུང་བའྱི་
རེན་གྱིས་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ཆེད་དུ་མངགས་ནས་གནང་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ཐེངས་གཅྱིག 
གཉྱིས། གསུམ། བཞྱི་ཙམ་ད་ེལྟར་བས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱི་ད་ེཚོ་ས་རུ་ས་རུ་འགོ་རྒྱུ་དང་། སྲུང་བརྱི་མྱི་ཞུ་བའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་རདེ་བསམས་ནས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་སྟོན་པའྱི་སབས་སུའང་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ "དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག" ཅེས་མ་ཞུས་པར་བེལ་བ་བས་ནས་ཡར་བཞེངས་
ནས་གསུངས་པར་སོང་ཙང་། ཕལ་ཆེར་བརེད་མྱིན་ནམ་སམ། དེ་ཚོ་མ་བརེད་པ་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ར་བའྱི་མ་
མཁནེ་པ་ཡདོ་མ་རདེ་ད་ེཞརོ་འཕྲསོ་སུ་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༣༡  
༄༅།ཤ།བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༢༠ཤཟླ་ཤ༤ཤཚསེ་ཤ༡ཤནས་ཤ 

༢༠༢༡ཤཟླ་ཤ༣ ཚསེ་ཤ༣༡ བར་གྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས། 
 

ལས་དནོ་ཇྱི་བས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ཐནོ། 
ཀ ནད་རྱིགས་སྔནོ་འགགོ་དང་སྱི་ཚགོས་འཕྲདོ་བསྟེན་ས་ེཚན། 
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༡ ཊྱི་སྱི་སྔནོ་འགགོ་དང་། སྨན་བཅསོ། 
༡༌༡ ལ་ོའཁོར་འདྱིའྱི་ནང་ཊྱི་སྱི་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཤ(SCC-TB)ཤནད་པ་གངས་ཤ༣༡ཤལ་སྨན་གོན་བརྒྱ་ཆ་ཤ༧༥ཤནས་ཤ

༡༠༠ཤབར་དང་།ཤཊྱི་སྱི་རྱིམ་པ་གསུམ་པའྱི་ (MDR-TB) ནད་པ་གངས་ཤ༡༨ཤལ་སྨན་གོན་བརྒྱ་ཆ་ཤ༢༥ཤནས་ཤ
༡༠༠ཤབར་རོགས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་པའྱི་ཐོག་འཛམ་གྱིང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐད་ཀར་བལྟ་སྲུང་
སྨན་བཅསོ་ (DOT) ལམ་སྟོན་ལག་བསྟར་ཞུས་པ་བཞྱིན་ནད་པ་རྣམས་ལ་སྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་འཐུས་ཚང་
ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

༡༌༢ ཊྱི་སྱི་དོགས་གཞྱི་ཡོད་པའྱི་མྱི་དང་།ཤགཞན་ཡང་ཊྱི་སྱི་ན་བཞྱིན་པའྱི་ནད་པའྱི་ནང་མྱི།ཤསདོ་རོགས་བཅས་མྱི་གངས་ 
༤༢༨ ལ་ནད་གཞྱི་ཡོད་མེད་ངོ་ཐག་ཆོད་རྒྱུར་གོག་དཔར་བརག་དཔྱད། (Presumptive TB X ray) དེ་
བཞྱིན་མྱི་གངས་ ༡༣༢ ལ་ཊྱི་སྱི་ནད་འབུ་འཕེལ་སདེ་དང་སྨན་འཕྲདོ་མྱིན་བརག་དཔྱད་ (Culture & DST) ཀྱི་
མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་། 

༡༌༣ ཁབ་ཁངོས་སལེ་ཀབོ།ཤམོན་གྷ།ོཤབད་ེསྱིད་གྱིང་སྨན་ཁང་དང་།ཤབད་ེལེགས་སྨན་ཁང་བཅས་ཀྱི་ཊྱི་སྱིའྱི་ཉལ་ཁང་ནང་
ཟུར་འཇོག་ཞུས་པའྱི་འགོས་ནད་ཅན་གྱི་ཊྱི་སྱི་ནད་པ་གངས་ཤ༢༨ཤལ་འོ་མ།ཤཤྱིང་ཏོགཤསོ་ང་སོགས་དམྱིགས་
བསལ་ཟས་བཅུད་དང་།ཤལྟོ་དོད་དང་ཉལ་ཁྱི་ག་དོད་མཐུན་འགྱུར་སོར་སོད་ཞུས་པས་ནད་པ་རྣམས་དག་བསེད་
སྔནོ་འགགོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

 
༢ མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས་སྔནོ་འགགོ་ལས་གཞྱི། 
༢༌༡ སྔ་ལོའ་ིལས་གཞྱི་ནང་མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་གནང་ཟྱིན་པའྱི་ས་ཁུལ་ནས་ར་ས་ནས་མྱི་གངས་ 

༢༥༥ དང་། ལ་དྭགས་མྱི་གངས་ ༡༨ མེའ་ོམྱི་གངས་ ༦ ལ་ཟླ་དྲུག་མཚམས་ཀྱི་བསར་ཞྱིབ་བརག་དཔྱད་ཐེངས་
དང་པ་ོདང་། ཨ་ོཌྱི་ཤ་མྱི་མང་གངས་ ༡༧ དང་། བད་ེསྱིད་གྱིང་མྱི་མང་གངས་ ༡༠ སྤུ་རུ་ཝ་ལ་མྱི་མང་གངས་ ༡ 
བཅས་ལ་བསར་ཞྱིབ་བརག་དཔྱད་ཐེངས་གཉྱིས་པའྱི་ (CBC, LFT, Viral load, HbeAg, Creatinine, 

USG) མཐུན་འགྱུར་སར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
༢༌༢ ར་སའྱི་ནད་པ་གངས་ ༧༡ ཨ་ོཌྱི་ཤཤའྱི་ནད་པ་གངས་ ༡༦ ལ་དྭགས་ཀྱི་ནད་པ་གངས་ ༡༥ མེའ་ོནད་པ་གངས་ ༤ 

བདེ་སྱིད་གྱིང་གྱི་ནད་པ་གངས་ ༧ སོན་ཊའྱི་ནད་པ་གངས་ ༡ སྤུ་རུ་ཝ་ལ་ནད་པ་གངས་ ༡ ཀམ་རའོ་ནད་པ་
གངས་ ༡ དནོ་གྲུབ་གྱིང་གྱི་ནད་པ་གངས་ ༡ ཧ་སྤུར་ནད་པ་གངས་ ༡ མན་ཊུ་ཝ་ལ་ནད་པ་གངས་ ༡ བཅས་ནད་
པ་གངས་ ༡༡༩ ལ་མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས་ཁ་པའྱི་སྨན་བཅསོ་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

༢༌༣ ཏོག་དབྱིབས་རེན་གྱིས་ས་གནས་སུ་ལས་གཞྱིར་རོགས་ཞྱིབ་བ་ཐབས་བལ་ཡང་ད་ཐོག་བརྒྱུད་ (Google 

Forms) ཞྱིབ་འཇུག་སབས་ནད་པ་གངས་ ༡༢༢ ནས་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ད་ོབདག་ལ་མཆྱིན་ནད་དུག་
ཐབས་ཕགོ་ཡོད་པ་དངསོ་ར་འཕྲདོ་སརོ་སགོས་ཤེས་རགོས་བྱུང་། 

༢༌༤ མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས་ཉྱིན་མརོ་ད་ཐགོ་རྱི་མ་ོའགན་བསྡུར་ག་ོསྱིག་ཞུས་པས་གཞནོ་སསེ་གངས་ཤ༢༥ཤཡྱིས་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ནད་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་བརན་ཐུང་གཟྱིགས་འབུལ་ཞུས།ཤགཞན་ཡང་ད་ེཉྱིན་བོད་ཀྱི་
བརན་འཕྲྱིན་ཐགོ་བཞུགས་མལོ་བཀའ་བསྡུར་ག་ོསྱིག་ཞུས་པ་སོགས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ག་ོརགོས་དང་དམྱིགས་བསལ་
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སསེ་མ་ཐག་པའྱི་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས་ཀྱི་སྔོན་འགོག་ (At Birth) རྒྱག་དགོས་པའྱི་སོར་ག་ོ
རགོས་རྒྱ་ཆ་ེསལེ། 

 
༣ མ་དང་བྱིས་པ་དང་། བུད་མདེ་ཀྱི་འཕྲདོ་བསྟེན། 
༣༌༡ ལ་ོལྔ་མན་གྱི་བྱིས་པ་ ༡༩༤ ལ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་གྱི་

སྨན་ཁབ་རྱིན་མེད་ཐབོ་པའྱི་ཐོག་འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་བྱིས་པ་ལ་ོལྔ་མན་ལ་མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས་དང་། 
ས་ེབུ་ནད་རྱིགས་ (MMR) དང་ད་ེབཞྱིན་ཧྱིབ་ (HiB) སྔནོ་འགོག་ཁབ་བཅས་རྱིན་མེད་མཐུན་འགྱུར་དང་། ད་ེ
བཞྱིན་བྱིས་པ་ ༡༧ ལ་བ་ོའཕལེ་རྱིལ་བུ་དང་གས་ོརྱིག་བཅུད་སྨན་གྱི་རྱིལ་བུ་རྱིན་མདེ་མཐུན་འགྱུར་སར། 

༣༌༢ བུད་མེད་སྦྲུམ་མ་ ༥༨༥ ལ་བྱིས་པ་གསར་སེས་ར་རྒྱུས་འཁུམ་ཧེང་གྱི་ནད་གཞྱི་སྔོན་འགོག་གྱི་སྨན་ཁབ་ (TT) 
དང་ཁག་དང་གཅྱིན་པའྱི་བརག་དཔྱད། བརྒལ་སའྱི་གོག་པར། (USG) གཉན་ནད་རེག་དུག་མཆྱིན་ནད་དུག་
ཐབས་དང་སེ་མོག (HIV, Hep B, VDRL) དང་ཟུངས་ཁག་གསོ་སད་བཅུད་སྨན་མཁ་ོསོད་ཞུས། མཐུན་
འགྱུར་ད་ེདག་བརྒྱུད་མ་འངོས་པར་ནད་གཞྱི་སྔནོ་འགགོ་དང་ཕྲུ་གུ་བད་ེཐང་ངང་བཙའ་བར་ཕན་ནུས་ཡདོ། 

༣༌༣ མེའོ་བུ་བཅོལ་ཁང་གྱི་བྱིས ་པ་ ༤༣  ཙམ་ལ་འོ་མ ་དང་། ཤྱིང་ཏོག  སོ་ང་སོགས་ཟས་བཅུད་ཆེད་སོར་ 
༥༠,༠༠༠།༠༠ རགོས་སརོ་ཞུས། 

༣༌༤ འདྱི་ལོ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་རེན་པས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་མོ་ནད་སྨན་པ་སོར་བསོད་ལས་གཞྱི་གོ་སྱིག་ཞུ་
ཐབས་བལ་ནའང་ས་གནས་ཁག་ ༨ ནང་བུད་མེད་དང་སྦྲུམ་མ་བཅས་གངས་ ༤༤ ལ་མ་ོནད་སྨན་པ་དང་བྱིས་
པའྱི་སྨན་པ་བསྟནེ་གཏུགས་ཞུས་པའྱི་འག་ོགོན་ (Consultation Fee)ཤགྱི་མཐུན་འགྱུར་སར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

༣༌༥ འདྱི་ནས་བཀོད་མངགས་ལྟར་ས་གནས་སོ་སོའ་ིསྨན་ཞབས་གཅྱིག་གྱི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ནང་ས་གནས་སུ་ཡོད་
པའྱི་སྦྲུམ་མ་དང་བྱིས་པ་མ་འབར་ཡོད་པའྱི་ཨ་མ་རྣམས་ལ་ (WhatsApp Group) ཆེད་འཛུགས་ཀྱིས་དེའྱི་
བརྒྱུད་སྔོན་ཁབ་དང་འཕྲོད་བསྟེན་སོབ་གས་ོལམ་སྟོན་དུས་ནས་དུས་སུ་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་དབུས་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ད་རྒྱ་ (YouTube) བརྒྱུད་མ་དང་བྱིས་པའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ག་ོརགོས་ཀྱི་བརན་ཐུང་འགེམས་སེལ་
ཞུས་ཡོད། 

 
༤ མོས་རས་ངན་གམོས་སྔནོ་འགགོ་དང་། བཅསོ་ཐབས། 
༤༌༡ འདྱི་ལོའ་ིནང་མོས་རས་ནད་པ་མྱི་གངས་ ༢༡ མོས་རས་ངན་གོམས་བཅོས་ཐབས་ཁང་འད་མྱིན་ནང་འཇུག་

བཞེས་དང་སྨན་གོན་བཅས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
༤༌༢ ན་གཞོན་བདག་མེད་མགོན་མེད་ཅན་དང་ཉམ་ཐག་ཁོངས་ཀྱི་ནད་པ་གངས་ ༨ ལ་སྨན་གོན་རོགས་སོར་བརྒྱ་ཆ་ 

༡༠༠ དང་། ནད་པ་གངས་ ༢ ལ་སྨན་གོན་རོགས་སོར་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ནད་པ་གངས་ ༥ ལ་སྨན་གོན་རོགས་སོར་
བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཡན། ནད་པ་གངས་ ༢ ལ་སྨན་གོན་རོགས་སོར་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ཡན། ནད་པ་གངས་ ༤ ལ་སྨན་
གོན་རགོས་སརོ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ བཅས་ནད་པ་གངས་ ༢༡ ལ་སྨན་གོན་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

༤༌༣ མོས་རས་ངན་གོམས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་ཟྱིན་པ་རྣམས་ལ་འཚ་ོབའྱི་མདུན་ལམ་སྐྲུན་ཐབས་སད་ཚོང་ལས་དང་ལག་
ཤེས་སངོ་བརར་གྱི་མཐུན་རནེ་སརོ་སདོ་ཞུས་ཐུབ་པ་ནད་པ་གངས་ཤ༥ཤབྱུང་ཡདོ། 
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༥ གཉན་ནད་རགེ་དུག་སྔོན་འགགོ་དང་། བརག་དཔྱད། 
༥༌༡ གཉན་ནད་རེག་དུག་ནད་པ་གངས་ ༣༥ ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཨ་ེཨར་ཏྱིའྱི་ (ART Center) སྨན་ཁང་དུ་ཟླ་ར་ེ

བཞྱིན་སྨན་ལེན་དུ་བསོད་སབས་ནད་པ་དང་ནད་གཡོག་བཅས་ལ་ལམ་གོན་དང་ཟུར་ཕགོས། སྨན་བཅོས་བཅས་
ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

༥༌༢ ལུས་ཟུངས་གསོ་བེད་གཉན་ནད་རེག་དུག་ནད་པ་གངས་ ༤༢ ལ་ཚལ་དང་ཤྱིང་ཏོག་ཉོ་སད་ཟླ་རེར་སོར་ 
༡༠༠༠།༠༠ རའེྱི་མཐུན་འགྱུར་སར་ཡོད། 

༥༌༣ འཕྲདོ་བསྟེན་ཁབ་ཁངོས་སྨན་ཁང་ཆ་ེབ་ ༨ ནང་ད་ོབདག་གྱི་མོས་མཐུན་བཞྱིན་མྱི་གངས་ ༨༣༩ ལ་རྱིན་མདེ་ཐགོ་
གཉན་ནད་ཡོད་མདེ་བརག་དཔྱད་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་སར་ཡོད། 

༥༌༤ ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཤ༡༩ཤཡྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་སབས་ནད་པ་ཟླ་རེར་སྨན་ཁང་དུ་བསོད་དགོས་ལ་ག་
གས་སྣུམ་འཁརོ་ནང་བསདོ་འཐུས་ཀྱིས་སྱིལ་འཛིན་བཞྱིན་རགོས་སརོ་ཞུས་ཡདོ། 

 
༦ ཕ་ོསྱིན་ཨཆེ་པ་ཡ་ོལ་ོརྱི་ (H.Pylori) བརག་དཔྱད་ལས་གཞྱི། 
༦༌༡ སྱི་ཟུར་ཕག་མཛོད་ཚང་པདྨ་ལགས་ཀྱི་རོགས་སོར་འོག་དགོན་སེ་ཁག་ཤ༨ཤནང་གྱི་རང་ལོ་ ༤༥ ཡན་གྱི་དགེ་

འདུན་པ་ཞལ་གངས་ཤ༡༡༧ཤལ་ཕ་ོསྱིན་ཨཆེ་པ་ཡ་ོལ་ོརྱི་ཤ(H.Pylori) བརག་དཔྱད་དང་སྨན་བཅསོ་བས་ཡོད། 
༦༌༢ སྔ་ལོའ་ིཕ་ོསྱིན་སྨན་བཅོས་ལས་གཞྱི་ཁོངས་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་ཞལ་གངས་ཤ༥༣ཤརྣམས་ལ་ལ་ོགཅྱིག་རེས་སར་ཡང་ཕ་ོ

སྱིན་ཨཆེ་པ་ཡ་ོལ་ོརྱི་ཡོད་མདེ་འཇུག་ནནོ་བརག་དཔྱད་བས་པར་ཚང་མ་ཕ་ོསྱིན་མདེ་པ་བ་ོབདརེ་འཚལ། 
 
༧ འཕྲདོ་བསྟེན་གངས་ཐ་ོཕགོས་བསྡུ། 
༧༌༡ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་༢༡ ནང་འཕྲོད་བསྟེན་གངས་ཐ་ོཕོགས་བསྡུའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་ནང་འཕྲོད་བསྟནེ་ཁབ་

ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་ ༣༥ དང་། བལ་ཡུལ་ནང་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ཁག ༡༠ ནང་ནད་པ་གངས་༢༢,༧༢༤ 
དང་། ནད་པ་བསྟནེ་གཏུགས་ལན་གངས་ ༦༨,༣༩༣ བྱུང་ཡདོ།ཤ 

༧༌༢ རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཕྲུ་གུ་གསར་སེས་གངས་ ༢༦༣ དང་། འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་གངས་ ༢༨༡ ཀྱི་གངས་ཐོ་
གནང་འབརོ་བྱུང་ཡོད། 

༧༌༣ ས་གནས་འབེལ་ལས་རྣམས་ལ་མཉེན་ཆས་ནང་རྒྱུན་གཏན་གྱི་རྨང་གཞྱིའྱི་སྒྱུར་བཅོས་བ་ཕོགས་ཀྱི་ཟབ་སོང་ད་
ཐགོ་ག་ོསྱིག་ཞུ་ཐུབ་པ་དང་།ཤཤས་གནས་གངས་ཐའོ་ིའབལེ་ལས་ལྷན་དུ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གངས་ཐའོ་ིལས་གཞྱི་ཇྱི་འད་
འགོ་བཞྱིན་ཡོད་མེད་རོགས་ཞྱིབ་དང་འབེལ་ལམ་སྟོན་དགོས་པ་ཁག་ལ་ལམ་སྟོན།ཤདེ་བཞྱིན་གངས་ཐོའ་ིམཉེན་
ཆས་དུས་དང་འཚམས་པའྱི་དགོས་མཁོའ་ིཤུགས་ཚད་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་སབས་ད་ཐོག་ཟབ་སོང་ཕུལ་བ་དང་
ལས་དོན་གཉེར་སབས་ས་གནས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དག་དུས་ནས་དུས་སུ་ཡོ་བསང་དང་དོགས་འདྱི་ནམ་ཡོད་ལ་
རགོས་སརོ་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་། 

༧༌༤ ས་གནས་ཁག་ཤ༤ཤཡྱི་སྨན་ཞབས་གསར་འདམེས་རྣམས་ལ་འཕྲདོ་བསྟེན་གངས་ཐའོ་ིལས་གཞྱིའྱི་ང་ོསདོ་ཟབ་སོང་
ད་ཐགོ་བརྒྱ ྒྱྱུད་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
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༧༌༥ རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་མོན་གྷ་ོབང་ར་ེསྨན་ཁང་ནང་འཕྲདོ་བསྟེན་གངས་ཐའོ་ིམཉནེ་ཆས་ཤOpen MRS འག་ོའཛུགས་
ཞུ་རྒྱུ་བང་སྱིག་ཡོད་ནའང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཤ༡༩ཤརེན་པས་འཕྲོད་བསྟེན་གངས་ཐོའ་ིཁད་ལས་པ་ཤ
HISP India ས་གནས་སུ་བསོད་ཐུབ་མེད་ཙང་ཁད་ལས་པ་རྣམས་ནས་ད་ཐོག་གཟུགས་བརན་བརྒྱུད་ལས་
བདེ་གངས་ཤ༢༠ ལ་ཟབ་སངོ་ཕུལ་ཐུབ་བྱུང་ཡོད། 

 
༨ འཕྲདོ་བསྟེན་སབོ་གས།ོ  
༨༌༡ འདྱི་ལ་ོཐངེས་དང་པ་ོའཛམ་གྱིང་ནུས་གསོའ་ིདུས་ཚགིས་སྲུང་བརྱི་དང་འབལེ་ཨ་མའྱི་འ་ོམའྱི་ཕན་ཡོན་སོར་བརན་

ཐུང་འགན་བསྡུར་ག་ོསྱིག་ཞུས་པའྱི་བརྒྱུད་ནས་ག་ོརགོས་རྒྱ་མྱི་ཆུང་བ་སལེ་ཐུབ་ཡོད།ཤ 
༨༌༢ འཛམ་གྱིང་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་ཉྱིན་མ་ོདང་བསྟུན་ནས་མང་ཚོགས་ལ་གཅྱིན་སྱི་ཟ་ཁུའྱི་ནད་གཞྱི་སོར་ག་ོརགོས་རྒྱ་ཆ་ེ

སེལ་ཆེད་འགུལ་བསོད་བརན་ཐུང་བོད་བསྒྱུར་གྱིས་སྱི་ཚོགས་དྲྭ་རྒྱ་དང་།ཤས་གནས་ཡོངས་ལ་བརྒྱུད་བསྐུལ་
གྱིས་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསགས་ཞུས་ཡོད། 

༨༌༣ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བྱིས་པའྱི་ཉྱིན་མ་ོདང་བསྟུན་ནས་ཕ་མ་རྣམས་ལ་ཕྲུ་གུའྱི་ཟས་བཅུད་བསྟེན་ཚུལ་དང་།ཤསྟབས་
བདའེམ་བཅུད་མེད་ཟས་རྱིགས་སངོ་དགསོ་པའྱི་སརོ་བོད་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པ་དང་། དངེ་དུས་ཚན་རྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་
ང་ོསདོ་བརན་ཐུང་བཟསོ་སྱིག་གྱིས་བདོ་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་མང་ཚགོས་ལ་གཟྱིགས་འབུལ་ཞུས། 

༨༌༤ འཛམ་གྱིང་གཉྱིད་ཀྱི་ཉྱིན་མོར་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་གཉྱིད་ཀྱི་ཕན་ཡོན་སོར་དང་།ཤཟས་བཅུད་ཆེད་
ལས་པས་མཚན་མ་ོགཉྱིད་ཡག་པ་ོཁུག་པར་ཟས་བཅུད་གང་འད་བསྟནེ་དགོས་མྱིན་ཐད་ང་ོསདོ་ལམ་སྟནོ་གྱི་བརན་
ཐུང་གཉྱིས་བདོ་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་རྒྱང་བསྱིངས་ཞུས། 

༨༌༥ མང་ཚོགས་ལ་ཟས་བཅུད་ལྡན་པ་བཟ་ོསྟངས་ཀྱི་དཔ་ེསྟནོ་བརན་ཐུང་གཉྱིས་བཟོས་སྱིག་གྱིས་འཕྲོད་བསྟེན་ཉྱིན་མ་ོ
དང་བསྟུན་འདནོ་སལེ་ཞུས་ཡདོ། 

 
༩ འཕྲདོ་བསྟེན་སངོ་བརར་དང་། ཟབ་སངོ་། 
 ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༢༡ཤཟླ་ཤ༡ཤཚེས་ཤ༢༣ཤནས་ཟླ་ཤ༢ཤཚེས་ཤ༦ བར་ཉྱིན་དྲུག་རྱིང་སྱི་ཚོགས་གཤྱིས་སོད་འཕ་ོའགྱུར་གྱི་

ཐབས ་ལམ་ཐོག ་ནས ་ (Social and Behavior Change Communication) ཁད་ལས་པ་ཤSusan 

Shulman ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་སོར་སོད་སྨན་ཞབས་གངས་ཤ༤༢ཤལ་སྱི་ཚགོས་འཕ་ོའགྱུར་གྱི་འབེལ་
ལམ་དང་།ཤནད་པ་དང་འབེལ་ལམ་བཟང་དུ་གཏོང་སྟངས་སོར་ཟབ་སོང་ལྷུག་པ་ོཞྱིག་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ག་ོསྱིག་ཞུས་
ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

 
ཁ བད་ེདནོ་ས་ེཚན། 
༡༠ ཆབ་སྱིད་བཙནོ་ཟུར་དང་།ཤའབལེ་ཡདོ།ཤའབལེ་ཆགས་བཅས་པར་འཚ་ོསྣནོ་དང་།ཤསྨན་བཅོས། 
༡༠༌༡ ཆབ་སྱིད་བཙནོ་ཟུར་མྱི་གངས་ཤ༧ཤདང་།ཤཆབ་སྱིད་འབལེ་ཆགས་མྱི་གངས་ཤ༡ཤཆབ་སྱིད་འབལེ་ཡོད་མྱི་གངས་ཤ༡ཤ

བཅས་ཁནོ་མྱི་གངས་ ༩ཤཡོད་པ་དང་།ཤཚོགས་པའམ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་ཁང་པའྱི་མཐུན་རནེ་དང་།  
 འཚ་ོརནེ། ཁང་དདོ་བཅས་ར་འཛནི་ལམ་སྟནོ་ལྟར་ཕུལ་ཡདོ། 
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༡༠༌༢ ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་།ཤའབེལ་ཆགས།ཤའབེལ་ཡོད་མྱི་གངས་ཤ༥ཤལ་སྨན་གོན་བརྒྱ་ཆ་ཤ༡༠༠ཤམཐུན་འགྱུར་
ཞུས་ཡོད་པ་དང་།ཤཆབ་སྱིད་འབེལ་ཆགས་ལ་སྨན་གོན་བརྒྱ་ཆ་ཤ༨༠ཤའབེལ་ཡོད་ལ་བརྒྱ་ཆ་ཤ༥༥ཤབཅས་ཕུལ་
ཡོད། 

༡༠༌༣ ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ལོ་ན་རྒས་གས་དང་།ཤགཟུགས་ཁམས་དཀའ་ངལ་ཅན་རྣམས་ལ་འཚོ་སྣོན་ལོ་དུས་ཕར་
འགངས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 

 
༡༡ དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོཅན་ལ་འཚ་ོསྣནོ། 
༡༡༌༡ རྒྱ་གར་དང་འབྲུག་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་ཁག་ཤ༣༥ཤནང་རང་རྱིགས་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོཅན་གངས་ཤ༡༠༠ཤ

ལ་ཟླ་རརེ་མྱི་རརེ་འཚ་ོསྣནོ་སོར་ཤ༡,༥༠༠།༠༠ཤས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་བགསོ་འགམེས་ཞུས་ཐུབ་
པ་བྱུང་ཡདོ། 

༡༡༌༢ཤ དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོཅན་མྱི་གངས་ཤ༩ཤལ་ནད་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཡ་ོཆས་འཁར་རྒྱུག་གངས་ཤ༥ཤདང་
འཁརོ་ལོའ་ིརྐུབ་སྟགེས་ཤ(Wheel Chair) གངས་ ༥ཤབཅས་བགོས་འགམེས་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

 
༡༢ མཛ་ེནད་ཅན་ལ་སྨན་བཅསོ་དང་།ཤའཚ་ོསྣནོ།  
 མཛེ་ནད་མྱི་གངས་ཤ༤ཤལ་ཟླ་རེར་འཚོ་སྣོན་སོར་ཤ༡ ,༥༠༠།༠༠ཤདང་སྨན་གོན་སོར་ཤ༡,༠༤༢།༠༠ཤརེ་བགོས་

འགེམས་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
 
༡༣ སེམས་ཁམས་འཕྲདོ་བསྟེན། 
༡༣༌༡ རྱིས་ལའོ་ིནང་སེམས་ཁམས་ནད་པ་ཤ༡༨༢ཤལ་སྨན་གོན་དང་སྨན་པ་བསྟནེ་གཏུགས་དང་བརག་དཔྱད་ཀྱི་འག་ོགོན་ 
 མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད། ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་འགོ་ཉམ་ཐག་མ་ཡྱིན་པའྱི་སེམས་ཁམས་ནད་པ་རྣམས་ཀྱི་བརག་དཔྱད་

སོགས་སྨན་གོན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ཤ༥༠ཤདང་།ཤཉམ་ཐག་ཨང་ཐབོ་ཅན་ལ་སྨན་གནོ་ཆ་ཚང་རགོས་སརོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།ཤ 
༡༣༌༢ བོད་ཀྱི་གཏམ་བརོད་ཚོགས་པ་ཤ(Tibet Theater)ཤབརྒྱུད་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བའྱི་གཏམ་

བརོད་ཅྱིག་བཟསོ་སྱིག་གྱིས་བདོ་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་འགེམས་སལེ་ཞུས་ཡོད། 
༡༣༌༣ ཨ་རྱི་ནས་སེམས་ཁམས་འཕྲདོ་བསྟེན་ཁད་ལས་ཀུན་དགའ་ནོར་འཛམོས་ལགས་ཆེད་འབོད་ཀྱིས་ས་ར་མཐ་ོསོབ་

སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༥༠ ཙམ་ལ་སེམས་ཁམས་འཕྲདོ་བསྟེན་ཐགོ་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ག་ོརགོས་སལེ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ད་ེ
བཞྱིན་འདྱི་ནས་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་གོ་རོགས་སེལ་ཆེད་ཤ(སེམས་འཕྲྱིན་)ཤཞེས་པའྱི་ Instagram ད་བ་
གསར་པ་ཞྱིག་ཕ་ེཡོད། 

༡༣༌༤ རྱིས་ལོའ་ིནང་ཐེངས་དང་པོ་འཛམ་གྱིང་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ཉྱིན་མོ་ད་ཐོག་བརྒྱུད་སྲུང་བརྱི་ཞུས་ཤྱིང་།ཤ
བོད་ཀྱི་བ་ན་མདེ་པའྱི་དབུ་འཁྱིད་སྱི་ནོར་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་གསུང་བརན་བཀའ་དྱིན་བསྩལ་བ་
ཐད་གཏོང་ཞུས་པ་དང་།ཤཁད་མཁས་མྱི་སྣ་བཞྱི་མགནོ་འབོད་ཀྱིས་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་བག་ོགེང་གཏམ་བཤད་གནང་ཐུབ་
པ་བྱུང་ཡདོ། 
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༡༤ བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་སྨན་བཅསོ་ལྟ་སངོ་ལས་གཞྱི། 
༡༤༌༡ སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་དགོས་པ་དམྱིགས་ཡུལ་དང་ཁ་ེཕན་ཁག་མང་ཚོགས་ནས་ཤེས་རོགས་ཐུབ་ཆེད་

དང་ཚོགས་མྱི་སྔར་ལྷག་མཉམ་ཞུགས་ཡོང་སད་དབུས་ས་གཉྱིས་ཀའྱི་ལས་བེད་ཡོངས་ནས་རྣམ་པ་འད་མྱིན་གྱི་
ཐགོ་ནས་ག་ོརགོས་སལེ་ཡོད།ཤཨ་རྱིའྱི་རགོས་ཚོགས་ནས་རང་རའེྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་སྨན་བཅོས་ལྟ་སངོ་ནང་འཛུལ་
བར་ཚགོས་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་གྱི་དུད་ཁྱིམ་ཚརོ་ཚགོས་དངུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ཤ༥༠ཤགནང་ཡདོ་
པ་དང་།ཤད་ེནས་བརྒྱ་ཆ་ཤ༤༠ཤབས་ཏ་ེརྱིམ་པས་ཉུང་དུ་བཏང་ནས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ལ་ོཤས་ནང་ཚོགས་མྱི་ཡོངས་ནས་
ས་ོསོའ་ིཚགོས་དངུལ་རང་འགུལ་ཐགོ་འབུལ་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་དང་རྨང་གཞྱི་གཏྱིང་ཡོད།ཤ 

༡༤༌༢ ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༢༡ཤཟླ་དང་པ་ོནས་གསུམ་པ་བར་རང་རའེྱི་ཁབ་ཁངོས་ས་གནས་ཁག་ལ་དབུས་ས་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་བདེ་
ཡོངས་ནས་ད་ཐོག་དང་ཁ་པར་བརྒྱུད་ཚོཌ་ཞུཌ་གོ་རོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སེལ་ཡོད་ཅྱིང་།ཤའདྱི་ལོ་ས་གནས་སུ་
ནད་ཡམས་རེན་པས་མྱི་མང་འདུ་འཛོམས་ཆོག་གྱི་མེད་ཙང་ས་གནས་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ནས་དུད་ཁྱིམ་ར་ེར་ེ
བས་ཏ་ེག་ོརོགས་འགེལ་བརོད་དང་ཡྱིག་ཆ་འགེམས་སེལ་གནང་བའྱི་ཐགོ་དབེ་སལེ་གནང་ཡོད། འཕྲདེ་དར་བཅའ་
འཛུགས་དང་།ཤསྱི་ཚོཌ་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ཁབ་བསགས། བོད་ཀྱི་གསར་ཤོག་བོད་ཁག་དང་། ཕ་ཡུལ་ད་ཚིགས།ཤབོད་
ཀྱི་ད་བརན།ཤབོད་ཀྱི་བང་ཆེན་དང་དུས་བབ།ཤབོད་ཀྱི་ཉྱི་མ་བཅས་ཀྱི་ད་ཚིཌ་ནང་དུའང་ག་ཡོད་ཁབ་བསཌ་འདོན་
སལེ་ཞུས་ཡདོ། 

༡༤༌༣ཤཤཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༢༠།༩།༢༢ ནས་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་རང་རེའྱི་ཁབ་ཁོངས་ས་གནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ས་ེཚན་གསུམ་དུ་
བགོས་ནས་ད་ཐོག་བརྒྱུད་སྨན་ལྟའྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་གངས་ཤ༤༨ཤལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་སོར་
ཟབ་སངོ་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད།ཤ 

༡༤༌༤ ལས་གཞྱི་གོ་རོགས་སེལ་སད་ཡྱིག་ཆ་དང་།ཤགང་སར་པར་རྱིས།ཤལྟེབ་ཤོགཤའཕྲེད་དར།ཤགཏན་འཇགས་འཕྲེད་
དར་ཆེན་མོ།ཤད་ེབཞྱིན་ཚོགས་མྱིའྱི་ལག་དེབ།ཤཚོགས་མྱིའྱི་ང་ོསོད་ཕག་འཁེར་སོགས་དཔར་རྱིས་སྱིག་བཟ་ོདང་
པར་བསྐྲུན་གྱིས་འགམེས་སལེ་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

༡༤༌༥ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༡ཤལོར་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ཚོགས་མྱི་གངས་ ༢༠༡༣ཤལ་སྨན་བཅོས་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་དང་
གསུམ་པའྱི་སྨན་བཅོས་ཁ་ེཕན་ཆེད་སོར་ཤ༡༩,༠༣༡,༦༥༥།༠༠ སོང་ཡོད་ལ་རང་རྱིགས་བོད་མྱི་ཚོའྱི་ནད་རྱིགས་
མང་པ་ོཞྱིག་དག་བསདེ་དང་དཔལ་འབརོ་གནས་སྟངས་ཞན་པའྱི་དུད་ཁྱིམ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་དཔལ་འབརོ་ལའང་དནོ་
དངོས་ཕན་ཐགོས་བྱུང་ཡོད། སྨན་ལྟའྱི་ཚོགས་མྱི་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ལ་ཏགོ་དབྱིབས་ནད་གཞྱི་ཕོག་ནས་སེར་གྱི་སྨན་
ཁང་དུ་བསལ་བའྱི་སྨན་གོན་ཁ་ེཕན་མཐ་ོཚད་ལྟར་ཐབོ་ཡདོ། 

 
ག ལས་འཆར་ས་ེཚན། 
༡༥ ཆུ་དང་གཙང་འཕྲདོ་ཀྱི་ལས་གཞྱི། 
༡༥༌༡ ཆུའྱི་གནས་སྟངས་བཟང་དུ་གཏངོ་སད་རྱིས་ལོའ་ིནང་ར་སང་ལ་ཀུན་ཕན་གྱིང་ས་གནས་སུ་ཆུ་མཛོད་ཅྱིག་གསར་

རྒྱག་དང་། མན་སར་ཕན་བད་ེགྱིང་གོང་ས་ེ ༧ཤཔའྱི་ཆུ་མཛོད་ཉམས་གས་ོཞུས་ཡོད།  
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༡༥༌༢ ཌལ་ཧརོ་གངོ་ས་ེགསུམ་དུ་ཆུ་མཛདོ་གསར་རྒྱག་དང་། ཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆནེ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཆུའྱི་སྦུབས་མདངོ་ཆ་
ཚང་གསར་བར།ེ ད་ེབཞྱིན་སྱིར་ས་ེདག་ེགཞྱིས་ཆགས་སུ་དུད་ཁྱིམ་ར་ེརེར་ཆུ་མྱི་ཊར་གསར་འཛུགས་དང་སྦུབས་
མདངོ་རྱིང་སོང་ཁག་ཅྱིག་གསར་བར་ེཞུས་ཡོད། 

༡༥༌༣ མེའ་ོཆོས་འཕེལ་གྱིང་གོང་སེ་ལྔ་པའྱི་དུད་ཚང་གསུམ་ལ་ཆར་ཆུ་གསོག་འཇོག་ (Rain Water Harvesting) 
ཆདེ་ཆུ་མཛདོ་ལྱི་ཊར་ཤ༡༦༠༠༠ཤཅན་ཞྱིག་གསར་རྒྱག་བས་ཡདོ། 

༡༥༌༤ ཀྲུ་ཀྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གོང་སེ་ཤ༥ཤཔའྱི་ས་འོག་ཆུའྱི་སྦུབས་མདོང་གསར་བརེས་དང་། ཆུ་མཛོད་ནང་ཆུ་འདེན་
སད་ཆུ ་འཁོར ་གོག ་འདོན ་འཕྲུལ ་འཁོར ་ Generator ཞྱིག ་གསར ་དུ ་ཉོས །ཤཆུ ་འདེན ་གཏོང ་འཁོར ་   
(Submersible Pump) ལ་རྭ་བ་བསོར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

༡༥༌༥ ཧནོ་སུར་གཞྱིས་ཆཌ་ཀྱི་གོང་ས་ེབརྒྱད་ཀྱི་དུད་ཚང་ ༣༥༠ ས་ོསོར་ཆུ་མྱི་ཊར་ར་ེགསར་འཛུཌ་ཞུས་ཡོད། 
༡༥༌༦ སམ་བྷ་ོཊ་ཁབ་ཁོངས་སེལ་ཀོབ་ཨར་ལྱི་ཀུ་མཱ་རྱི་དང་། ཀ་ེལཤ་སྤུ་རམ་སོབ་གྲྭ ད་ེབཞྱིན་རཇ་སྤུར་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་

ས་ེབཅས་སབོ་གྲྭ་གསུམ་ས་ོསོའ་ིགསང་སདོ་ཉམས་གས་ོཞུས་ཡོད། 
༡༥༌༧ སམ་བྷ་ོཊ་ཁབ་ཁངོས་ཨ་ོཌྱི་ཤ་སོབ་གྲྭར་ཆུ་ཡུར་གསར་རྒྱག་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
༡༥༌༨ ཌལ་ཧརོ་གོང་ས་ེགཉྱིས་སུ་ཆུ་ཡུར་ཉམས་གས་ོདང་། ད་ེབཞྱིན་རྒྱུད་སྟོད་གོང་སརེ་ཆུ་ཡུར་དང་གསང་སོད་ཉམས་

གས་ོཞུས་ཡོད། 
༡༥༌༩ སང་ཏགོ་ཁབ་ཁངོས་ལ་ཆནེ་ལ་ཆུང་གཉྱིས་ཀྱི་གསང་སདོ་གནས་སྟངས་ཞན་པས་ཉམས་གས་ོཞུས་ཡོད། 
༡༥༌༡༠ ར་ས་མཉམ་འབལེ་ལས་བདེ་རྣམས་ཀྱི་གསང་སདོ་གསར་རྒྱག་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
༡༥༌༡༡ ཨ་ོཌྱི་ཤ་གོང་ས་ེདང་པའོ་ིནང་ཆུ་ཡུར་གསར་རྒྱག་ཞུས་ཡོད། 
༡༥༌༡༢ མེའ་ོཆསོ་འཕེལ་གྱིང་གྱི་གོང་ས་ེ ༤ པའྱི་དུད་ཚང་གཅྱིག་ལ་གསང་སདོ་གསར་རྒྱག་ཞུས་ཡདོ། 
༡༥༌༡༣ མོན་གྷ་ོའཕྲདོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གྱི་ཊྱི་བྱི་ཉལ་ཁང་གྱི་གསང་སདོ་ཉམས་གས་ོཞུས་ཡོད། 
 
༡༦ ཨར་ལས་འཛུཌ་བསྐྲུན་ལས་གཞྱི། 
༡༦༌༡ ཀ་ོལྱི་གྷལ་དང་ཧནོ་སུར་གཞྱིས་ཆགས་གཉྱིས་ཀྱི་སྨན་ཁང་ས་ོསོའ་ིཁང་ཐགོ་ཏུ་ལྕཌ་ཤོག་འགབེས་ཡོད། 
༡༦༌༢ ཨ་ོཌྱི་ཤ་སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་པའྱི་ལས་ཤག་ཉམས་གས་ོདང་རྭ་བ་གསར་སརོ་ཞུས་ཡོད། 
༡༦༌༣ སྱིར་སྨན་ཁང་གྱི་ཐགོ་ཏུ་ལྕགས་ཤཤོག་ཐགོ་འགབེས་དང་སྨན་ཁང་ནང་ལོག་ཉམས་གས་ོཞུས་ཡོད། 
༡༦༌༤ མན་སར་སྨན་ཁང་གྱི་ལས་བདེ་ཆདེ་ལས་ཤག་བཞྱི་གསར་རྒྱག་ཞུས་ཡདོ། 
༡༦༌༥ མོན་གྷ་ོའདདོ་རྒུ་གྱིང་སྨན་ཁང་གྱི་ཊྱི་བྱི་ནད་གས་ོཁང་ཉམས་གས་ོཞུས་ཡོད། 
༡༦༌༦ ཧར་པ་སྤུར་སྨན་ཁང་གྱི་ལས་ཤག་ཉམས་གས་ོཞུས་ཡོད། 
༡༦༌༧ མན་སར་འཕྲདོ་བསྟེན་སྨན་པའྱི་ལས་ཤག་གྱི་གསང་སདོ་བཟ་ོབཅསོ་ཞུས་ཡདོ། 
༡༦༌༨ བསྟན་སང་འཕྲདོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་ཞབས་པའྱི་ལས་ཤག་ཉམས་གས་ོཞུས་ཡོད། 
༡༦༌༩ མངནོ་དགའ་སབོ་གྲྭར་ཉྱི་འདོ་ཚ་གོག་བཙུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
༡༦༌༡༠ སྱིར་འཕྲདོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ལ་དཀར་རྱི་བཏང་ཡདོ། 
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༡༧ སྨན་ཁང་ཡ་ོཆས་དང་། འཕྲུལ་ཆས། 
༡༧༌༡ ཀ་ོལྱི་གྷལ་སྨན་ཁང་དང་། སྱིར་འཕྲོད་བསྟནེ་སྨན་ཁང་། མན་སར་སྨན་ཁང་བཅས་སྨན་ཁང་གསུམ་ལ་ནད་པ་འོར་

འདནེ་སྣུམ་འཁརོ་ར་ེགསར་དུ་ཉསོ་ཡདོ། 
༡༧༌༢ རང་ཁྱིམ་ནས་ལས་དནོ་འཐུས་ཚང་ཡོང་སད་པང་ཐགོ་ཀམ་པུ་ཊར་ ༨ གསར་ཉ་ོཞུས་ཡོད།  
༡༧༌༣ མཚ་ོཔདྨ་དང་སནོ་ཊ་ོཁུལ་གྱི་སྨན་ཞབས་པའྱི་ཆདེ་སག་སག་ Suzuki Access-125 ཞྱིག་གསར་ཉ་ོཞུས་ཡོད། 
 
༡༨ རདེ་ཐང་གསར་རྒྱག་དང་ཉམས་གསའོ་ིལས་གཞྱི། 
༡༨༌༡ མེའ་ོཆོས་འཕེལ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་དང་། ལུགས་བསམ་གཞྱིས་ཆགས་ཁབ་ཁོངས་སྤུ་ཧེང་གོང་ས་ེགཉྱིས་ཀྱི་སོ་

སོའ་ིསྱིལ་སལོ་རདེ་ཐང་ཉམས་གས་ོཞུས་ཡོད། 
༡༨༌༢ ཧར་པ་སྤུར་འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གྱིང་ཁབ་ཁོངས་ས་ལུ་ཝ་ལ་གོང་སེར་སྱིལ་སོལ་རེད་ཐང་གསར་རྒྱག་ཞུས་

ཡོད། 
 
༡༩ སྨན་བཅསོ་ཞབས་ཞུ་བཟང་ཤོས་ཀྱི་དཔ་ེསྟོན་ལས་གཞྱི། 
༡༩༌༡ ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ལྔའྱི་ལས་བེད་གངས་ ༤༩ ལ་སེ་ལྡན་སྨན་ཆས་སྱིགས་ར་ོསྟངས་འཛིན་ (Biomedical 

Waste Management) དང་འབལེ་བའྱི་ཟབ་སངོ་ཕུལ་ཡོད། 
༡༩༌༢ ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཞབས་ལྔ་ལ་ཟླ་གངས་དྲུག་རྱིང་མེཊ་བར་སྱི་དྱི་ (Medvarsity Online Limited) གཙུག་

ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ནས་ད་ཐོག་སོ་སོའ་ིདགོས་མཁ་ོལ་གཞྱིགས་ཏ་ེའཕྲོད་བསྟེན་ཆེད་ལས་དང་འབེལ་བའྱི་སོང་
བརར་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

༡༩༌༣ ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ལྔ་སྟེ། མོན་གྷོ་སྨན་ཁང་དང། སྱིར་སྨན་ཁང། ཨོ་ཌྱི་ཤ་སྨན་ཁང། བདེ་སྱིད་གྱིང་སྨན་
ཁང། སེལ་ཀོབ་སྨན་ཁང་བཅས་སུ་རྨང་གཞྱིའྱི་གཟུགས་གཞྱི་བརག་དཔྱད་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ (Basic Health 

Checkup Plan) འག་ོའཛུགས་ཞུས་ཡོད། 
༡༩༌༤ བད་ེསྱིད་གྱིང་སྨན་ཁང་དང་། མོན་གྷ་ོསྨན་ཁང་། ཨ་ོཌྱི་ཤ་སྨན་ལྷ་སྨན་ཁང་བཅས་ལ་སྨན་ཁང་གསུམ་གྱི་ཁག་ལུད་

བརག་དཔྱད་ཁང་གྱི་ཆདེ་པར་སྐྲུན་འཕྲུལ་ཆས་ར་ེགསར་ཉ་ོཞུས་ཡོད། 
༡༩༌༥ ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་གྱི་སྨན་མཁ་ོསྒྲུབ་སྟངས་འཛིན་བེད་ཐབས་ཐད་སྔར་ལྷག་ཚཌ་ཚུད་ཡོང་སད་སྨན་སོད་

གངས་ ༡༡ ལ་ (Pharmacy Inventory Management) དང་འབལེ་བའྱི་ད་ཐགོ་ཟབ་སངོ་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད། 
༡༩༌༦ ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ལས་འབོར་བསར་ཞྱིབ་སད་དེང་དུས་དང་འཚམས་པའྱི་སྨན་ཁང་ལས་འབོར་ཆ་རེན་ 

(Criteria's for TVHA Hospital & PHC Workforce Provision) གྱི་ཟྱིན་བྱིས་འཆར་འབུལ་ཞུས་
ཡོད། 

༡༩༌༧ ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་གྱི་ཆེད་དགོས་ངེས་སྨན་གྱི་ཐ་ོགཞུང་ ༢༠༢༠ (ESSENTIAL DRUG LIST 2020) 
གཏན་འབེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ།  

༡༩༌༨ ཁབ་ཁངོས་སྨན་ཁང་གྱི་མཐུན་རནེ་ག་རྱིན་ཕྲན་བུ་སར་ཆ་དགསོ་གལ་བཞྱིན་སར་ཆ་ཞུས་ཡོད། 
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༡༩༌༩ ལ་དྭཌ་ཆུ་དང་གཙང་འཕྲདོ་ལས་གཞྱིའྱི་བོཌ་ལེན་པ་ (LNP) དང་འབེལ་ལས་གཅྱིག་ཐུཌ་འཕྲད་ཀྱིས་ལས་གཞྱི་
ཞྱིབ་འཇུག་དང་། ད་ེབཞྱིན་ (LNP) ཀྱིས་ལས་ཀ་བདེ་ཕགོས་ནས་ལགེས་ཆ་ལེན་དགོས་ལནེ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

 
༢༠ ལུས་རལ་ཡ་ོཆས། 
ཤཤ འདྱི་ལོ་གཞྱིས་ཆགས་ ༡༢ ནང་དེང་དུས་དང་འཚམ་པའྱི་ཁང་པའྱི་ཕྱི་ལོགས་སུ་ལུས་སོང་འཕྲུལ་ཆས་གསར་

འཛུགས་ཞུས་ཡོད། 
 
༢༡ བོད་ལུགས་དང་ཕྱི་ལུགས་ཟུང་འབལེ་ལས་གཞྱི།  
༢༡༌༡ ཟུང་འབེལ་ལས་གཞྱི་སོ་འཛུག་གྱི་ཐོག་མར་ཟུང་འབེལ་གནང་ཕོགས་དང་ཐབས་ལམ་གྱི་ལམ་སྟོན་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་

དགོས་གལ་ཆ་ེབས་ལམ་སྟོན་ཡྱིག་ཆ་རགས་ཟྱིན་གཏན་འབེབས་དང་། ལུགས་གཉྱིས་ཀྱི་སྨན་པ་རྣམས་ལ་སྨན་
ལུགས་ང་ོསོད་ཀྱི་དུས་ཐུང་ཟབ་འཁྱིད་ངེས་པར་དགོས་གལ་ལ་དམྱིགས་ནས་ཆེད་ལས་པ་བཞྱིས་ཟབ་འཁྱིད་ཀྱི་
སམོ་གཞྱི་བཀོད་སྱིག་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༢ པ་ནས་ད་ལམ་ཐོག་ནས་དངོས་སུ་ཟབ་འཁྱིད་གནང་ས་ོབཙུགས་
ནས་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་ཁོན་སབོ་འཁྱིད་ཚགོས་ཐངེས་བརྒྱད་བསངོ་ཚགོས་ཞུས། 

༢༡༌༢ ཟུང་འབེལ་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་འོག་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་དང་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་མཉམ་འབེལ་ཐོག་ནས་ཕ་ོབའྱི་
ནང་ H.Pylori གཉན་སྱིན་གཉན་ཁ་ཡོད་པ་བོད་མྱི་གངས་ ༡༢༠ ལ་བོད་ལུགས་དང་ཕྱི་ལུགས་ཟུང་འབེལ་གྱི་
སྨན་བཅསོ་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ལས་འག་ོབཙུགས། 

 
ང ལས་དནོ་གཞན་ཁག་ཅྱིག 
༢༢ དགསོ་ངསེ་སྨན་གྱི་མཐུན་འགྱུར། 
 བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དབུས་ཉམ་ཐག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ངོས་འཛིན་ཐབོ་པའྱི་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོབ་ཅན་ཁ་པ་དང་ང་

པ།ཤསྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་ལས་ཐགོ་དང་བགེས་ཡོལ།ཤབོད་མྱིའྱི་དང་བངས་འཕྲདོ་བསྟནེ་ཚགོས་པའྱི་ཁབ་ཁོངས་ལས་
བདེ་བཅས་མྱི་གངས་ཤ༥༠༣ཤལ་དགོས་ངསེ་སྨན་གྱི་མཐུན་འགྱུར་ཐབོ་ཡོད།ཤ 

 
༢༣ སོར་བསདོ་འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་གཞྱི།  
༢༣༌༡ འདྱི་ལ་ོསྨན་ཞབས་རྣམས་ནས་ས་གནས་ས་ོསོའ་ིམྱི་མང་རྣམས་ལ་གཞྱི་རའྱི་བརག་དཔྱད་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་

བ་དང་། སྦྲུམ་མ་རྣམས་ལ་སོབ་གསོ་ལམ་སྟོན། ཕ་མར་བྱིས་པའྱི་སྔོན་ཁབ་ཐོབ་རྒྱུའྱི་དན་བསྐུལ་དང་མཐུན་
འགྱུར། བྱིས་པར་སྔོན་འགོག་གྱི་འབུ་སྨན་དང་ Vitamin A མཐུན་འགྱུར། ག་ོནད་ཊྱི་སྱིའྱི་ནད་མནར་རྣམས་ལ་
མཇུག་སོང་དང་སོབ་གསོ། ད་ེབཞྱིན་དུས་ནས་དུས་སུ་ས་གནས་མྱི་མང་རྣམས་ལ་ལོ་ལྟར་བཞྱིན་འཕྲོད་བསྟེན་
སོབ་གས་ོལམ་སྟོན་ཁག་བརོད་གཞྱི་སྣ་ཚགོས་ཐད་སྱི་ཚགོས་ད་རྒྱ་དང།ཤའཕྲདེ་དར།ཤགང་སར་སོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་
ག་ོརགོས་ལེགས་པར་སལེ་ཐུབ་པ་བྱུང་། 
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༢༣༌༢ ཨ་རྱི་ནས་ཤMs Sussan Shulman གྱི་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་སྱི་ཚོགས་གཤྱིས་སོད་འཕ་ོའགྱུར་ (SBCC) གྱི་ཐབས་
ལམ་ཐོག་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་སོབ་གསོ་སོད་སྟངས་དང་ནད་པར་ཁ་ཡ་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཟབ་ཁྱིད་ནང་སོར་བསོད་
སྨན་ཞབས་པ་རྣམས་མཉམ་བཞུགས་ཀྱིས་ཐུགས་ཕན་གསསོ་པ་ོབྱུང་ཡདོ། 

 
༢༤ ཉམ་ཐག་དང་། སྱི་ཞུའྱི་ལས་བདེ་པའྱི་སྨན་གོན། 
༢༤༌༡ རྱིས་ལོའ་ིནང་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོབ་ཅན་གྱི་ཁོངས་ནས་རྒས་གཅོང་མགོན་མེད་དང་།ཤལོ་གཞོན་ནད་མནར་གངས་ཤ

༢༨༨ཤལ་སྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
༢༤༌༢ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ།ཤསྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་ལས་ཐོག་རྣམ་པ།ཤབགེས་ཡོལ་དང་དཔལ་ལྡན་

དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་བད་ེསྲུང་ཁབ་ཁོངས་སྐུ་སྲུང་ལས་བེད་བཅས་གངས་ཤ༢༤༥ཤཙམ་ལ་སྨན་བཅོས་
མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ།ཤ 

༢༤༌༣ བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགས་པའྱི་ཁབ་ཁོངས་ལས་བེད་དང་མངོན་དགའ་བོད་ཕྲུག་དམྱིགས་བསལ་
དགསོ་མཁ་ོཅན་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ལས་བདེ་ལ་སྨན་བཅསོ་ཐངེས་ཤ༡༤༨ཤམཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཐུབ་ཡོད། 

 
༢༥ རྒྱུན་ལྡན་གྱི་བདེ་ས་ོཁག 
 སོ་བསྟེན་ནད་བཅོས་ཚན་པ།ཤནད་པ་སོད་བཅོས་ཚན་པ།ཤམངལ་ཆགས་ཨ་མ་དང།ཤཕྲུ་གུ་ལོ་ཤ༣ཤམན་ལ་ལྟ་

སོང། གོག་པར་དང།ཤརས་འགྱུར་བརག་དཔྱད་ཁང་སོགས་ནད་ཡམས་ཁབ་གདལ་གྱི་ཛ་དག་དུས་ཚོད་ཡྱིན་
མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་བེད་སོ་ཁག་གང་ཐུབ་སྒྲུབ་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་སོའ་ིསྨན་བཅོས་སེ་ཚན། ཊྱི་སྱི་འགོག་བཅོས་ཀྱི་
ལས་གཞྱི། དུས་བཀག་གཟུགས་གཞྱི་བརག་དཔྱད་ཁང་།ཤསྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟནེ་ལྟ་སོང་ས་ེཚན། ༸སྐུའྱི་བ་སྨན་
ཞབས་ཞུ། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་དུ་དམྱིགས་བསལ་ཞབས་ཞུ་ཁག་ཅྱིག ར་ས་བམས་པ་གྱིང་རྒས་གས་ོཁང་དུ་སྨན་
སོར་ཞབས་ཞུ། ཡྱིག་ཆ་པར་སྐྲུན་དང་འགེམས་སེལ། གསོ་རྱིག་སོབ་མར་ཉམས་གསོག་གྱི་གོ་སབས་འབུལ་བ་
སོགས་གང་ཐུབ་མཐུན་འགྱུར་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

  

ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ 

འཛནི་སོང་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་དནོ། 

༡ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠།༣།༡༩ ཉྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ལས་
དནོ་ཚགོས་ཆུང་ཆེད་འཛུགས་ཀྱིས་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པ་ོབསོང་ཚོགས་གནང་བ་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠།༡༠།༡༠ 
བར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་དང་སྱིབ་ཚབ་དབུ་བཞུགས་ཚགོས་འདུ་གངས་ ༢༥ བསོང་ཚགོས་ཀྱིས་ཚགོས་འདུའྱི་
ལས་བསམོས་ཚིག་ཐ་ོབཀོད་སྱིག་ཞུས་ཡོད། ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ དང་འབེལ་བའྱི་ལམ་སྟོན་ཁག་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་དང་། སྨན་ཁང་འགན་འཛིན། འབེལ་ལས་ཡོངས་ལ་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འབེལ་བ་
གནང་། དེ་ཡང་ཐོག་མར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་དང་སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་ལ་ས་གནས་རྒྱ་གར་དཔོན་
རྱིགས་དང་ས་གནས་རྒྱ་གར་མངའ་གཞུང་དང་རོང་གཞུང་གྱི་དཔོན་རྱིགས། ལྷག་པར་དུ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་
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རྱིམས་ ༡༩ དང་འབེལ་བའྱི་སྨན་པ། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་བེད་ལ་ངོ་མཇལ་གྱིས་མ་འོངས་པར་ནད་ཡམས་དང་
འབེལ་བའྱི་ལྟ་རོག་དང་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་དགོས་པ་དང་ལྷག་པར་དུ་སོ་རྒྱ་བསམས་སབས་ས་གནས་སུ་ཛ་དག་
སྣུམ་འཁརོ་བསདོ་ཆོག་པའྱི་ཆགོ་མཆན་ཞུ་དགོས་པ།ཤནད་པ་འོར་འདེན་གྱི་རླངས་འཁརོ་ག་སྱིག་དང་། ས་གནས་
སུ་ནད་པ་འོར་འདེན་གྱི་སྣུམ་འཁོར་མེད་ཚེ་ག་ཡོད་སྣུམ་འཁོར་སྔ་ས་ག་སྱིག་དགོས་རྒྱུ། དེ་བཞྱིན་ཛ་དག་ཐོག་
སྣུམ་འཁོར་ཡང་ཡང་བེད་སོད་བ་དགོས་བྱུང་བར་སྣུམ་རྱིན་སོད་རྒྱུ། ཐ་ན་ནད་ཡམས་རེན་པས་ཚ་ེསོག་ཤོར་ཚ་ེ
དུར་མཆདོ་དུས་ཐགོ་ཐུབ་ཆདེ་དུར་ཤྱིང་ཡན་ཚུད་ག་སྱིག་དགོས་པའྱི་སྔནོ་བར་དང་ལམ་སྟོན་ཕུལ་ཡདོ། 

༢ ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ དང་འབེལ་འཛམ་གྱིང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཚོགས་ (WHO) ཀྱི་གལ་ཆེའྱི་ལམ་
སྟནོ་དང་། རྒྱ་གར་དབུས་འཕྲདོ་བསྟེན་དང་ཁྱིམ་ཚང་བད་ེདོན་ལྷན་ཁང་ཤ(MoHFW) གྱི་ལམ་སྟོན།ཤད་ེབཞྱིན་ཨ་
རྱི་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ནད་འགོག་བསྟྱི་གནས་ཁང་ (CDC)ཤནས་གལ་ཆེའྱི་ལམ་སྟོན་སེལ་བ་ཁག་བོད་སྒྱུར་གྱིས་
ལམ་སྟོན་རྣམས་ཁབ་ཁངོས་ས་གནས་སུ་གསལ་བསགས་ཞུས། 

 
ལམ་སྟོན་དང་སོབ་གས།ོ 
༡ སོར་སོད་ལས་གཞྱིའྱི་སྨན་ཞབས་རྣམས་ནས་འཛམ་གྱིང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཚོགས་དང་། རྒྱ་གར་དབུས་འཕྲོད་

བསྟེན་དང་ཁྱིམ་ཚང་བད་ེདོན་ལྷན་ཁང་།ཤཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་ནད་འགོག་ལྟ་ེགནས་ (CDC)ཤབཅས་ཀྱི་ཏགོ་དབྱིབས་
གཉན་རྱིམས་ ༡༩ ཡྱི་སྔནོ་འགོག་ཐད་ལག་པའྱི་འཕྲོད་བསྟནེ་དང་། གོའ་ིའཕྲདོ་བསྟེན་སོགས་བརོད་གཞྱི་འད་མྱིན་
ཐགོ་ལམ་སྟནོ་ཡདོ་པ་དག་གང་སར་དང་བརན་ཐུང་བརྒྱུད་མྱི་མང་རྣམས་ལ་ག་ོརགོས་ལམ་སྟོན་སལེ་ཡདོ། 

༢ རྒས་གསོ་ཁང་དང་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོཅན་གྱི་སོབ་གྲྭ་རྣམས་ལ་ནད་ཡམས་སྔོན་འགོག་དང་དམྱིགས་
བསལ་ནད་པ་ཡོད་བཞྱིན་པ་རྣམས་ལ་ལྟ་རོག་དང་ག་སྱིགཤད་ེབཞྱིན་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཁག་གྱི་ར་འཛིན་ལམ་
སྟོན་དང་།ཤནད་གཞྱི་ཕོག་པ་དང་འབེལ་གཏུག་བྱུང་བ་རྣམས་རད་གཅོད་བེད་ཕོགས་ཀྱི་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་ས་
གནས་ཁག་ཏུ་ཁབ་སལེ་ཞུས་ཡདོ། 

༣ སོར་སོད་སྨན་ཞབས་རྣམས་ནས་ས་གནས་སོ་སོར་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཤ༡༩ ནད་མནར་རྣམས་ལ་སོབ་
གས་ོལམ་སྟོན་དང་།ཤདགོས་མཁོའ་ིམཐུན་རེན་རྱིགས་གསོ་རྱིག་དང་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སྨན་སོགས་ནད་པའྱི་ཁྱིམ་སོ་
སོར་བཅར་ནས་ཕུལ་ཡོད།ཤགཞན་ཡང་དུས་ནས་དུས་སུ་གཟྱིགས་རགོས་དང་མཇུག་སོང་བཅས་གནང་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡོད། 

༤  ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ རནེ་པས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ོརྒྱ་བསམས་པའྱི་བཀའ་རྒྱའྱི་རསེ་འཕྲདོ་བསྟེན་
ལས་ཁུངས་ནས་སེམས་ངལ་སྔོན་འགོག་དང་འབེལ་བའྱི་བརན་ཐུང་ཁག་བརྒྱད་བཟསོ་སྱིག་གྱིས་མང་ཚོགས་ལ་
ག་ོརགོས་སལེ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་མྱི་མང་རྣམས་ལ་སེམས་ཚོར་དཀའ་ངལ་དང་ད་ེབཞྱིན་ག་ོརགོས་ལམ་
སྟནོ་རགོས་རམ་ཆདེ་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པ་དང་།ཤསྨན་པ།ཤདག་ེབཤསེ་བཅས་དྭང་ཞབས་པ་བཅུ་ལྷག་གྱི་འབལེ་
མཐུད་ཤHelpline བཙུགས་ཡོད་པ་ལྟར་མྱི་གངས་ ༥༠ ཙམ་གྱི་ཁ་པར་འབོར་བ་བཞྱིན་ལམ་སྟོན་ཕུལ་ཐུབ་པ་
དང་། གཞན་ཡང་འདྱི་ནས་འགོག་དབ་ེཟུར་འཇགོ་ཁང་དུ་ཡདོ་པའྱི་མྱི་གངས་ ༨༠༠༠ ཙམ་དང་ཏགོ་དབྱིབས་ཕགོ་
པའྱི་མྱི་གངས་ ༡༡༠༠ ཙམ་ལ་ཁ་པར་བརྒྱུད་ལམ་སྟོན་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
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ཛ་དག་ངལ་སལེ་རོགས་བསརོ། 
༡ སེམས་ཁམས་ནད་པ་གངས་ ༡༤༥ ལ་ནད་ཡམས་སྔནོ་འགོག་གྱི་ཡ་ོབད་དང་ཛ་དག་ངལ་སལེ་ཆདེ་མྱི་རརེ་སརོ་ 

༡༠༠༠།༠༠ ནས་ ༩༠༠༠།༠༠ བར་མཐུན་འགྱུར་སར་ཡོད།  
༢ དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོཅན་མྱི་གངས་ ༨༨ ལ་ནད་ཡམས་སྔོན་འགོག་ཡ་ོབད་མཐུན་འགྱུར་དང་མྱི་གངས་ 

༨༡ ལ་ཛ་དག་ངལ་སེལ་སད་དངུལ་གྱི་མཐུན་འགྱུར་སར་ཡོད། 
༣ ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་འབལེ་ཡོད་འབེལ་ཆགས་མྱི་གངས་ ༨ ལ་ནད་ཡམས་སྔོན་འགོག་ཡ་ོབད་མཐུན་འགྱུར་

དང་། མྱི་གངས་ ༧ ལ་ཛ་དག་ངལ་སེལ་གྱི་མཐུན་འགྱུར་སར་ཡོད། 
༤ མཛེ་ནད་ནད་པ་ ༤ ལ་ནད་ཡམས་སྔོན་འགོག་གྱི་ཡོ་བད་མཐུན་འགྱུར་དང་ཛ་དག་ངལ་སེལ་རོགས་དངུལ་

མཐུན་འགྱུར་སར་ཡོད། 
༥ གཉན་ནད་རེག་དུག་མྱི་གངས་ ༢༥ ལ་སྔོན་འགོག་ཡོ་བད་དང་། མྱི་གངས་ ༣༠ ལ་ཛ་དག་ངལ་སེལ་རོགས་

དངུལ་མཐུན་འགྱུར་སར་ཡོད། 
 
ཅ་དངསོ་མཁ་ོསྒྲུབ། 
༡ ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༩ཤཟླ་ཤ༤ཤཔ་ནས་འག་ོའཛུགས་ཏ་ེཏགོ་དབྱིབས་སྔོན་འགོག་དང་འབེལ་བའྱི་དུག་སེལ་སྨན་ཆུ་གསར་

ཉོ། སྨན་ཆུ་གཏོར་བེད་ཀྱི་ཡོ་ཆས་གསར་ཉོ། འགོག་སྲུང་ཡོ་ཆས་ PPE དང་། ཁ་རས། ལག་ཤུབས། རྐང་
ཤུབས། ཁབ་ཁངོས་གཞྱིས་ཆགས་དང་།ཤས་གནས་སྨན་ཁང་།ཤཚགོས་པ་ཁགཤདགནོ་ས་ེཁགཤསོབ་གྲྭ་ཁག་བཅས་
གངས་ཤ༤༩ཤལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

༢ དབུས་ཏོག་དབྱིབས་ཛ་དག་ཚོགས་ཆུང་འོག་ཏོག་དབྱིབས་ཁབ་གདལ་བཀག་འགོག་སད་ས་གནས་གངས་ཤ༩ཤ
ལ་ (Point of Entry) གྱི་ས་ོསྲུང་མྱི་རྣམས་ལ་གསོལ་ཕོགས་དང་།ཤཁབ་ཁོངས་ས་གནས་སྨན་ཁང་གངས་ཤ༩ཤ
ལ་ཉྱིན་རརེ་སྨན་ཁང་ནང་ཏགོ་དབྱིབས་ནད་པ་ལོགས་སུ་དབ་ེའཇགོ་ཆདེ་ཚ་བ་བརག་དཔྱད་ཁང་ཞྱིག་སྨན་ཁང་གྱི་
ཉ་ེའགམ་དུ་གསར་འཛུགས་ཞུས་ཡོད།ཤགཞན་ཏོག་དབྱིབས་བལྟ་སོང་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་བེད་འཕར་མ་
བས་ོགཞགཤདགོས་ངེས་སྨན་དང་འཚ་ོརླུང་དང་འབེལ་བའྱི་ཛ་དག་ཅ་དངོས་ཁག་མཁ་ོསྒྲུབ་ཞུས་ཡོད།ཤདུག་སེལ་
སྨན་ཆུ་དང་གཏོར་བདེ་ཡ་ོབད་སོགས་གསར་ཉའོ་ིའག་ོགོན་ཆ་ཚང་ཕུལ་ཡོད། 

༣ རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ས་གནས་སྨན་ཁང་ལ་ཏོག་དབྱིབས་བརག་དཔྱད་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་སོན་རེས་ས་གནས་ཁག་ཤ
༦ ལ་བརག་དཔྱད་ཀྱི་ཡ་ོཆས་ (Rapid Antigen Test Kit)ཤགངས་ཤ༢༠༠༠ཤསྤུས་གཟྱིགས་ཞུས་ཡོད། 

 
འགོག་དབ་ེཟུར་འཇགོ་ཁང་། 
༡ཤ ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཤ༡༩ཤཁབ་གདལ་བཀག་འགོག་གྱི་ཐབས་ལམ་གལ་ཆེ་བ་གཅྱིག་ནྱི་འགྲུལ་བཞུད་

གནང་མཁན་མྱི་མང་བྱིངས་དང་མཉམ་བསེས་མེད་པར་ལོགས་སུ་འགོག་དབ་ེཟུར་འཇོག་གནང་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན་པར་
སོང་ས་ཁུལ་གཞན་ནས་ཕབེས་མཁན་དང་།ཤནད་རགས་ཐོན་པ།ཤད་ེབཞྱིན་ནད་གཞྱི་ཕོག་པ་དང་འབེལ་གཏུག་བྱུང་
བ་རྣམས་འགོག་དབ་ེཟུར་འཇགོ་ཁང་དུ་མཉམ་བསསེ་མདེ་པར་འཇགོ་ཡོད་ཅྱིང་།ཤརྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་རང་རའེྱི་ཁབ་
ཁངོས་ས་གནས་ཁག་ ༣༦ ལ་འགགོ་དབ་ེཟུར་འཇགོ་ཁང་གངས་ ༩༡ བཙུགས་ཐུབ་ཡོད་པ་དང་།ཤདའེྱི་ནང་ཉལ་
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ཁང་གངས་ ༦༤༡ ཉལ་ཁྱི་གངས་ ༡,༦༩༥ མྱི་གངས་ ༨,༡༤༡ ལ་ཞལ་ལག་དང་མ་བན། མཚན་སྲུང་། དགོས་
ངསེ་ཅ་དངསོ་ཆ་ཚང་བ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡདོ། 

 
གངས་ཐ་ོབསྡུ་རུབ། 
༡ ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཤ༡༩ཤཁབ་གདལ་འག་ོའཛུགས་ཟྱིན་ཙམ་ནས་ས་གནས་ས་ོསོའ་ིསྨན་ཞབས་ནས་སྔནོ་

འགོག་ཚད་ལྡན་ཐོག་གཞྱིས་མྱི་ར་ེར་ེཡྱི་སོད་ཁང་དུ་བཅར་ནས་ཚ་བ་བརག་དཔྱད་མྱི་གངས་ཤ༢,༥༥,༤༢༤ཤདང་
ཆམས་ནད་སོགས་ཡོད་མེད་ཀྱི་དྱི་ཞྱིབ་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།ཤཅྱི་སྟེ་ནད་རགས་ཡོད་ཚ་ེསྔོན་འགོག་ཆེད་ལམ་
སྟནོ་ཞུ་ས་ོཁག་དང་།ཤམཇུག་སོང་བདེ་དགོས་ཁག་འཐུས་གཙང་ཞུས་ཡོད། 

༢ ད་ེརསེ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་ནད་པའྱི་གངས་འབོར་ཇ་ེམང་དུ་འག་ོབའྱི་སབས་དེར་སྨན་ཞབས་པ་རྣམས་གཞྱིས་
མྱི་རེ་རེ་ཡྱི་སོད་ཁང་དུ་བསོད་ཐབས་བལ་བས་སྨན་ཞབས་རྣམས་ནས་སོ་སོའ་ིས་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་ལོ་ན་ཤ༦༠ཤ
ཡན་དང་།ཤབ་གཉན་ནད་གཞྱི་ཡོད་པ།ཤདེ་བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་བཅས་ཀྱི་མྱི་གངས་ཤ
༡༡༦,༥༣༦ཤལ་ཞལ་པར་བརྒྱུད་ནད་རགས་ཡོད་མེད་ཀྱི་དྱི་ཞྱིབ་གནང་ཡོད་པ་དང་།ཤནད་རགས་མངནོ་པ་རྣམས་
ལ་ལམ་སྟནོ་ཇྱི་དགསོ་ཁག་དུས་ཐགོ་ཞུས་ཡདོ། 

༣ ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཤ༡༩ཤའདྱི་ལ་སྨན་བཅོས་གཏན་འཁལེ་གང་ཡང་མདེ་ཁར་ཁབ་གདལ་འག་ོམྱུར་ཆ་ེབའྱི་
དུས་ཐགོ་ནད་ཡམས་ཕོག་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་གནས་སྟངས་དང་འཕྲལ་མར་འབེལ་གཏུག་བྱུང་མྱིན་རད་གཅོད་
བེད་རྒྱུ་དང་།ཤསྔ་ས་ནས་ཟུར་བཀག་ཏུ་བཞག་རྒྱུ་ནྱི་སྔོན་འགོག་གྱི་ལས་རྱིམ་གལ་འགངས་ཆ་ེཤོས་ད་ེཡྱིན་པར་
སོང་།ཤའདྱི་ག་འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཤ༡༩ཤཕོག་པ་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་
སུ་ལ་འབེལ་གཏུག་བྱུང་མྱིན་གྱི་མྱི་ར་ེང་ོརེའྱི་འགེངས་ཤོག་གཏན་འབེབས་གཞྱིར་ཟུང་ཞྱིབ་བཀང་ཞུས་པས་མྱི་
གངས་ཤ༤༧༥༥ཤལ་འབལེ་གཏུགས་རད་གཅདོ་གནང་ཡོད། 

༤ འགོག་དབ་ེཟུར་འཇོག་ཁང་དུ་བཞུགས་མཁན་དང་ནད་རགས་ཡོད་པ།ཤནད་པ་དང་འབེལ་ཐུགས་བྱུང་བ་རྣམས་
ལ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཤ༡༩ཤཡོད་མདེ་བརག་དཔྱད་ཞུས་པ་གངས་ཤ༣༢,༥༩༦ཤབྱུང་ཡོད། 

༥ བོད་མྱིའྱི་ནང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཤ༡༩ཤཡྱི་ནད་པ་དང་པ་ོར་འཕྲོད་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་རྱིས་ལོའ་ིནང་ནད་
གཞྱི་ཕགོ་པ་གངས་ཤ༡,༧༢༤ཤདང་།ཤརནེ་འདས་སུ་ཕྱིན་པ་གངས་ཤ༤༧ཤགྱི་གངས་ཐ་ོའབརོ་ཡདོ། 

༦ རྒྱ་གར་ནང་ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཤ༡༩ཤསྔནོ་ཁབ་གནང་འག་ོཚུགས་པ་ནས་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས།ཤམདུན་
ཐནོ་པ།ཤབ་གཉན་གྱི་ནད་ཡོད་པ།ཤབོད་མྱི་རང་ལ་ོ ༦༠ ཡན།ཤཕྱིས་སུ་རང་ལ་ོཤ༤༥ཤཡན་བཅས་ལ་སྔོན་ཁབ་ཐོབ་
རྒྱུའྱི་མཐུན་འགྱུར་དང་།ཤག་ོརགོས་ལམ་སྟོན།ཤགངས་ཐ་ོབསྡུ་རུབ་ཞུས་པས་རྱིས་ལའོ་ིནང་ས་གནས་སྨན་ཁང་དང་
མདུན་བསོད་ལས་བེད་པ་གངས་ ༩༤༠ དང་། རང་ལོ་ ༦༠ ཡན་དང་བ་གཉན་གྱི་ནད་གཞྱི་ཡོད་པ་མྱི་གངས་ཤཤ
༧༦༣༡ཤབཅས་ལ་ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ ཡྱི་སྔནོ་ཁབ་ཐབོ་ཡདོ། 

 
ལུས་ཟུངས་གས་ོབདེ་གསོལ་སྨན། 
༡ རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆདེ་པའྱི་ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ རནེ་པས་འཛམ་གྱིང་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ལ་ཛ་དག་གྱི་ 
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 གནས་སྟངས་གྱུར་བའྱི་སབས། འདྱི་ག་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་སྔོན་འགོག་ལས་གཞྱི་སེལ་བའྱི་ཁངོས་ནས་
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ལུས་ཟུངས་གསོ་ཆེད་གསོལ་སྨན་བགོ་འགེམས་ཞུ་རྒྱུ་གལ་
འགངས་ཆེན་པོར་འཛིན་ཏེ་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་གསོལ་སྨན་གཏན་འབེབས་དང་།ཤསྨན་གོན་གསུམ་ཆ་
གཅྱིག་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་རང་ནས་མཐུན་འགྱུར་བས་ཡོད་པ་དང་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ནས་ནར་གཏངོ་ཞུས། 

༢ ནད་ཡམས་ཁབ་གདལ་འགོ་བའྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་སབས་དགུང་ལོ་ ༦༥ ཡན་རྣམས་ལ་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བ་
ཡོད་པར་སོང་། ཐོག་མར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་དགུང་ལོ་ ༦༥ ཡན་མྱི་གངས་ ༩༧༨༥ དང་།ཤ
བ་གཉན་གྱི་ནད་གཞྱི་ཡོད་པ་མྱི་གངས་ ༤༦༦༧ མདུན་ཐོན་ཞབས་ཞུ་མྱི་གངས་ ༡༤༨༡ ད་ེབཞྱིན་འགོག་དབ་ེ
ཟུར་འཇགོ་ཁང་དུ་བཞུགས་མཁན་དང་ནད་པར་ཐད་ཀར་འབེལ་ཐུག་བྱུང་བ་མྱི་གངས་ ༡༢༠༧༥ བཅས་ལ་ཉྱིན་
གངས་བཅུ་བཞྱིའྱི་རྱིང་ལུས་ཟུངས་གས་ོབདེ་གསོལ་སྨན་བགོས་འགམེས་ཞུས། 

༣ ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ རེན་པས་རང་ར་ེབོད་རྱིགས་དགུང་ལ་ོ ༦༥ ཡན་དང་། 
སྨན་ཁང་ཁག་ཏུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་བཅས་ཁོན་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༩ ནང་མྱི་གངས་ 
༣༧༣༡ ལ་གསོལ་སྨན་གྱི་མཐུན་འགྱུར་དང་། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དང་མཉམ་འབེལ་ཐོག་ཕྱི་
རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གས་ོརྱིག་སྨན་པ་གངས་ ༡༠ བས་ོགཞག་གྱིས་ནད་གཞྱི་སྔནོ་འགགོ་གྱི་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད། 

 
དང་བངས་དང་ཆདོ་གན་སྨན་ཞབས་འཕར་མ་བས་ོསྱིག 
 ནད་ཡམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དག་མ་ཆགས་སྔོན་ནས་གསལ་བསགས་ཀྱིས་དང་བངས་དང་ཆོད་གན་སྨན་

ཞབས་སོགས་མྱི་གངས་བསམོས་ ༡༨༤ ཙམ་བསྡུ་བསོང་གྱིས་དགོས་མཁ་ོཅན་གྱི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ལས་བསོས་
ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  

 
ཏགོ་དབྱིབས་དང་འབལེ་བའྱི་ཟབ་སངོ་ག་ོསྱིག 
༡ འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཁབ་ཁངོས་སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་པ་རྣམས་ལ་ཁད་ལས་སབོ་སྟནོ་པ་ 
 གངས་ ༩ ཡྱིས་ཏོག་དབྱིབས་ ༡༩ དང་འབེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་རྱིམ་པ་གསུམ་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་གོ་སྱིག་ཞུས་

ཤྱིང་། ཟབ་སངོ་ནང་ཁོན་སྨན་ལས་པ་གངས་ ༡༤༣ མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
༢ འདྱི་གའྱི་ལས་བེད་གཉྱིས་ནས་ཨ་རྱི་གཙུག་ལག་ཆེན་མོ་ཇོནྶ་ཧོཔ་ཀྱིན་ (Johns Hopkins University) 

ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཤ༡༩ཤཕགོ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་གནས་སྟངས་དང་སུ་
ལ་འབལེ་གཏུགས་རད་གཅདོ་གནང་དགསོ་མྱིན་ད་ཐགོ་ཟབ་སངོ་ཐབོ་རེས་འཕྲདོ་བསྟེན་གྱི་གངས་ཐའོ་ིམཉནེ་ཆས་ 
(DHIS2)ཤནང་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་གནས་ཚུལ་བཀང་སྟངས་ཀྱི་བརན་ཐུང་བཟོས་ཏེ་ས་གནས་སྨན་ཞབས་རྣམས་ལ་
བགསོ་འགམེས་ཞུས་པ་དང་ཟབ་སངོ་ཐངེས་ཤ༥ཤག་ོསྱིག་ཞུས། 

༣ མཉེན་ཆས་ Arogya setu ནང་སྔོན་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ཐ་ོའགོད་བེད་སྟངས་ཀྱི་བརན་ཐུང་ཁབ་སེལ་ཞུས་ཡོད་པ་
དང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་གངས་སྱིད་ལས་བེད་གངས་ ༢༦ ལ་ཐ་ོའགོད་བེད་སྟངས་ཀྱི་ཟབ་སོང་
ཕུལ། 
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ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ ལྟ་སངོ་ཁང་། (Covid Care Facility Centre) 
༡ གཞྱི་རའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་རང་ར་ེབོད་རྱིགས་རྣམས་ལ་ཏགོ་དབྱིབས་ནད་གཞྱི་ཕོག་ཡོད་མེད་བརག་དཔྱད་དང་

སྨན་བཅོས་སོགས་ཡུལ་མྱི་གཅྱིག་མཚུངས་མཐུན་འགྱུར་གནང་གྱི་ཡོད་རུང་། མ་འོངས་ཛ་དག་ཏུ་འགྱུར་ཚེ་
དཀའ་ངལ་མྱི་འཕྲད་སད་ར་ས་དང་། སེལ་ཀོབ། བད་ེསྱིད་གྱིང་། མོན་གྷོ། ཧོན་སུར། མན་སར། ཨོ་ཌྱི་ཤཤ བདེ་
སྱིད་གྱིང་བཅས་ས་གནས་ ༨ ཀྱི་ནང་ཏོག་དབྱིབས་བལྟ་སོང་ཁང་ཆེད་བཙུགས་ཞུས་ཡོད། རྱིས་ལོའ་ིནང་ཁོན་
ནད་པ་གངས་ ༢༠༧ ལ་སྨན་བཅོས་གས་ོསངོ་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

༢ ཏགོ་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་སྔནོ་འགགོ་ཆདེ་ས་གནས་སྨན་ཁང་ཁག་ལ་ནད་པ་བྱིངས་ལ་ཕྱི་གཏུགས་སྨན་བཅོས་
དང་བརག་དཔྱད་ཁང་ (Triage) ཟུར་བཙུགས་དགསོ་གལ་ལ་སངོ་ཕྱི་གཏུགས་བརག་དཔྱད་ཁང་ཟུར་བཙུགས་
ཞུས་ཡོད། 

༣ བད་ེསྱིད་གྱིང་འཕྲདོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་དུ་ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་སྔོན་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ཁང་ཆུང་ཤྱིག་དགོས་ངེས་
ཆགས་པར་བརནེ་གསར་རྒྱག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

༤ ནད་རླབས་དང་པའོ་ིསབས་ས་གནས་ནང་ནད་ཡམས་ཁབ་གདལ་འགོག་སད་གཞྱིས་ཁག་ནང་ས་ོསྲུང་ཆེད་རྒྱལ་
ས་ོཟུར་བཙུགས་ཞུས་ཡདོ། 

  
གསར་འགདོ་གསལ་བསགས་དང་གསར་འགྱུར་དང་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྒྲུབ་འདནོ་སལེ། 
༡ བདུན་རའེྱི་རསེ་གཟའ་ཕུར་བུ་འཆར་ཅན་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་ཁོད་ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ཤལས་དནོ་དང་ 

 འབལེ་བའྱི་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཞུ་བཞྱིན་པར་རྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་གངས་ 
༥༢ཤསལེ་བ་དང་།ཤ 

༢ ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ དབུས་སའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནས་ས་གནས་སུ་ལས་དོན་གལ་ཆ་ེམང་དག་ཅྱིག་སལེ་
བ་རྣམས་མཁ་ོསྒྲུབ་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་གྱི་ང་ོབོར་ཕགོས་བསམོས་ཞུས་པ་གངས་ ༢༨ ཙམ་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་གཞུང་འབེལ་ད་རྒྱ་དང་ད་ེབཞྱིན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ད་རྒྱ་དང་། ང་ོདེབ་སོགས་སྱི་ཚོགས་ད་བའྱི་ནང་
འདནོ་སལེ་ཞུས་པ་དང་། ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ ལས་དོན་དང་འབལེ་བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་དང་ད་ེབཞྱིན་
གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་རླུང་འཕྲྱིན་དང་བརན་འཕྲྱིན་ནང་བཅར་འདྱི་གངས་ ༢༧ ཙམ་ལ་དང་ལེན་ཞུས་ཡོད་པ་
བཅས། 

 
 ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ སྔནོ་འགགོ་སྨན་ཁབ། 
༡ ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༢༡ཤཟླ་ཤ༣ཤནས་རྒྱ་གར་ནང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཤ༡༩ཤསྔོན་ཁབ་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ་འགོ་

འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གནས་སོད་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་བོད་མྱི་རང་ལོ་ ༦༠ ཡན་དང་རང་ལ་ོཤ༤༥ཤདང་།ཤཤབ་
གཉན་གྱི་ནད་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་སྨན་ཞབས་རྣམས་ནས་སྔོན་ཁབ་ཐོབ་རྒྱུའྱི་མཐུན་འགྱུར་དང་།ཤགོ་རོགས་ལམ་
སྟནོ།ཤགངས་ཐ་ོབསྡུ་རུབ་ཞུས། 
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༢ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༤ ནས་ད་བར་ཏོག་དབྱིབས་སྔོན་ཁབ་རག་ཐབས་སུ་ Serum Institute of 

India ལ་ད་ཐགོ་ཡྱིག་འབལེ་ཐེངས་ ༥ ཙམ་ཞུས། 
༣ ས་གནས་འག་ོའཛནི་དང་སྨན་ཁང་འགན་འཛནི་རྣམས་ལ་ས་གནས་ས་ོསོའ་ིརངོ་གྱི་ Chief Medical Officer 

མཉམ་དུ་འབེལ་གཏུག་གནང་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་དང་སགས། དགུང་ལོ་ ༥༠ ཡན་གྱི་ཐ་ོགཞུང་རྣམས་ག་སྱིག་
དགསོ་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད། 

༤ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བེད་རྒན་པ་རྣམས་དང་། མདུན་བསོད་ལས་བེད་རྣམས་ལ་སྔོན་ཁབ་རགས་
ཐབས་ཆདེ་ཀང་ར་རངོ་གྱི་སྱི་ཁབ་སྨན་པ་ (Chief Medical Officer) དང་མཉམ་དུ་མཇལ་ཕྲད་ཞུས་ཡོད། 

༥ རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་ Dr. Nipun Jindal, Director National Health Mission དང་སྐུ་ཞབས་ 
Amitabh Awasthi, Health Secretary, HP རྣམ་གཉྱིས་ལ་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་
སྔོན་ཁབ་རྒྱབ་སའྱི་ལྟེ་གནས་ཁོངས་ཚུད་ཐབས་གནང་དགོས་པའྱི་ར་ེའདུན་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།ཤགཞན་ཡང་རྒྱ་
གར་གཞུང་ལ་སྔོན་ཁབ་ཐབོ་ཐབས་ཐངེས་མང་ཡྱིག་འབལེ་ཞུས་ཡདོ། 

 
ཅ ཐད་ཀའྱི་འཛནི་སོང་ས་ེཚན། 
༢༦ མངནོ་དགའ་བདོ་ཕྲུག་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོཅན་གྱི་སོབ་གྲྭ 
༢༦༌༡ མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་ལ་ོམང་ས་ཆ་བར་ེལེན་སོར་རོད་གཞྱི་ཡོད་པ་འབེལ་ཡོད་ནས་ལམ་སྟོན་བཀའ་བསྡུར་དང་། 

ད་ེབཞྱིན་ས་ཆ་བོགས་ལེན་པ་དང་གོས་བསྡུར་ཐེངས་འགའ་བས་མཐར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩།༡༡།༢༨ ཉྱིན་བོགས་ལེན་
པས་དངོས་སུ་ས་ཁོན་མྱི་ཌར་གྲུ་བཞྱི་ ༨༤༦ ས་ཚབ་རྱིས་སོད་བྱུང་བ་ཕན་ཚུན་གཉྱིས་མོས་ (MoU) ཁྱིམས་
སྱིག་གན་ཡྱིག་གཏན་འབེབས་ཀྱི་ས་ཆའྱི་རོད་གཞྱི་གཙང་བཟ་ོཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།ཤབོགས་ལེན་པ་བརྒྱུད་ས་ཆའྱི་
བདག་དབང་མྱིང་བསྒྱུར་ལས་དོན་གང་མྱུར་དོན་འབས་སོན་མཚམས་མངོན་སོབ་ཀྱི་ས་ཆའྱི་དཀྱིལ་ངོས་སུ་
བོགས་ལེན་པ་ས་ཎ་ཤྱི་གྱིས་ལམ་ཟུར་ནས་ས་ཚབ་རྱིས་སོད་བྱུང་བའྱི་མཐའ་ཕགོས་སུ་སོད་རྒྱུ་ནང་མལོ་བྱུང་དནོ་
ལྟར་རྱིང་མྱིན་ས་ཆ་མྱིང་བསྒྱུར་དེབ་སེལ་བྱུང་མཚམས་གོང་འཁོད་ས་ཆའྱི་བདག་པ་ོསོ་སོར་མཁ་ོསོད་བ་ངེས་
ཡྱིན། 

༢༦༌༢ ༸སྱི་ནོར་༸གོང་ས་སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གངས་ཤ༨༥ཤཕེབས་པའྱི་༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སར་དུས་ཆེན་
སྲུང་བརྱི་གཟབ་རྒྱས་ག་ོསྱིག་ཞུས། 

༢༦༌༣ ལོ་ལྟར་དགེ་རྒན་གྱི་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་བཞྱིན་པར་ད་ེཉྱིན་སོབ་ཕྲུག་ཚོས་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་གུས་བཀུར་དང་
བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་མཚནོ་ཆདེ་གཞས་སྣ་འཁབ་སྟོན་དང་རདེ་རྱིགས་འད་མྱིན་ག་ོསྱིག་ཞུས། 

༢༦༌༤ རྒྱལ་ཡོངས་བྱིས་པའྱི་ཉྱིན་མོ་ཞེས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པས་ད་ེཉྱིན་རྱིག་
གཞུང་འཁབ་སྟནོ་དང་རདེ་སྣ་འད་མྱིན་ག་ོསྱིག་གྱིས་ཉྱིན་མ་ོསྲུང་རྱི་ཞུས། 

༢༦༌༥ རྒྱལ་སྱིའྱི་དབང་པ་ོསོན་ཅན་ནམ་ནུས་མེད་ཉྱིན་མ་ོཞེས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་ནས་ཉྱིན་མ་ོསྲུང་བརྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་
པས་འདྱི་ལོའང་ཉྱིན་མ་ོསྲུང་རྱི་རྒྱས་པ་ཞུས། 

༢༦༌༦ བོད་ཀྱི་གནམ་ལ་ོགསར་ཚེས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་རེན་འབེལ་སད་བོད་ཚེས་ཤ༡ཤཉྱིན་སྔ་ད་ོཆསོ་ཕགོས་ཀྱི་མཛད་ས་ོདང་
རྱིག་གཞུང་འཁབ་སྟོན་སོགས་ལམ་ནས་རནེ་འབལེ་ག་ོསྱིག་ཞུས། 
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༢༦༌༧ མངནོ་དགའ་སབོ་གྲྭ་དབུ་བརེས་ནས་མྱི་ལ་ོཤ༢༡ཤཧྱིལ་པ་ོའཁརོ་བའྱི་ཉྱིན་མ་ོསྲུང་བརྱི་ཟབ་རྒྱས་ག་ོསྱིག་ཞུས། 
༢༦༌༨ སོབ་མ་རྣམས་ཀྱི་བད་ེའཇགས་དང་ལྟ་རགོ་ཚད་ལྡན་ཡོང་སད་སོབ་གྲྭའྱི་དག་ེཆ་ེཉྱི་མ་ལགས་ནས་སོབ་དག་ེརྣམས་

ལ་ལམ་སྟོན་དང་། གཞན་ཡང་དགེ་རྒན་རྣམ་པའྱི་ཁད་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་ཐད་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་
བཀའ་སོབ་ཟབ་མ་ོགཟུགས་མཐངོ་བརན་དཔར་འགམེས་སྟོན་དང་ཕན་ཚུན་བསམ་བ་ོབར་ེརསེ་བས། 

༢༦༌༩ ཕྱི་བཅསོ་སྨན་པ་བསྟན་འཛནི་འཇྱིགས་མེད་ལགས་ནས་སོབ་དག་ེདང་ཁྱིམ་ཚང་ཕ་མ་རྣམས་ལ་ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་
ཕྲུ་གུ་ཚརོ་ཕྱི་བཅསོ་གས་ོཐབས་སརོ་དམྱིགས་བསལ་སངོ་བརར་ག་ོསྱིག་ཞུས། 

༢༦༌༡༠ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་རོགས་སོར་འོག་འདྱི་གའྱི་སོབ་དགེ་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ཐོག་
དམྱིགས་བསལ་སོབ་ཚན་སོང་བརར་ཞྱིག་མཐ་ོསོབ་ཏུ་འག་ོའཛུགས་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

༢༦༌༡༡ ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་ར་ོརེ་དག་འདུལ་མཆོག་གྱིས་སོབ་དགེ་རྣམས་ལ་ཤར་ཕོགས་པས་
དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོཅན་གྱི་མྱི་བཅོས་ཐབས་ཞེས་པའྱི་ནང་པའྱི་བལྟ་གྲུབ་བརོད་གཞྱིའྱི་སོར་ད་ཐོག་ཟབ་
སོང་ག་ོསྱིག་ཞུ་ཐུབ་ཡོད། 

༢༦༌༡༢ བོད་མྱིའྱི་ནུས་གསོ་ལྟ་ེགནས་ཁང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག་འདྱི་གའྱི་སོབ་དགེ་བསྟན་འཛིན་དབངས་སོལ་དང་ར་ོར་ེ
མགོན་པ་ོགཉྱིས་ལ་ཡོངས་སྱིལ་ཤེས་ཡནོ་སརོ་ད་ཐགོ་ཟབ་སངོ་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

༢༦༌༡༣ འདྱི་ནས་སོབ་དག་ེརྣམས་ལ་དམྱིགས་བསལ་རྨང་གཞྱི་སོབ་ཚན་ཞེས་པ་སོབ་ཁྱིད་གནང་ཕོགས་ཐད་ད་ཐོག་ཟབ་
སོང་ཞྱིག་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

༢༦༌༡༤ ར་ས་གནས་སོད་གོགས་མོ་ཚོགས་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་འོག་ཁྱིམ་ཚང་ཕ་མ་དང་སོབ་དགེ་རྣམས་ལ་
བུད་མདེ་ཟླ་མཚན་དང་ཕྲུ་གུར་དག་སདོ་འཚ་ེབ་ཞེས་པའྱི་བརོད་གཞྱིའྱི་སརོ་ད་ཐགོ་ཟབ་སངོ་ཞྱིག་གནང་། 

༢༦༡༥ མངནོ་དགའ་བོད་ཕྲུག་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོཅན་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཆེད་ཕྱི་ཁག་ནས་དད་ལྡན་བམས་སྱིང་གཏོང་
ཕདོ་ཅན་མང་པོས་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་གསོལ་ཚིགས་དང་མངར་ཟས་ཤྱིང་འབས་སོགས་གཏོང་ཐངེས་ ༥༨ ཐོག་
མ་གནས་ཧྱིན་སོར་ ༥༠༦,༡༧༨།༠༠ ཐམ་པ་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་བྱུང་། 

༢༦༌༡༦ གཞས་མ་བུ་ོབསྟན་འཛིན་ཀུན་གསལ་ལགས་ནས་མངོན་སོབ་ཆེད་རྒྱུན་མཁོའ་ིཡ་ོཆས་དང་ཅ་དངོས་སྣ་ེམང་མ་
གནས་ཧྱིན་སོར་ ༡༣༥,༣༠༠།༠༠ ཐམ་པ་ཡྱི་དངསོ་ཟགོ་མཐུན་འགྱུར་ཞལ་འདབེས་གནང་སནོ་བྱུང་། 

༢༦༌༡༧ འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་དང་སེར་ངོས་ནས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་
ཡམས་སྔོན་འགགོ་ལས་གཞྱིའྱི་ཆདེ་དགསོ་གལ་ཡ་ོཆས་དང་དངསོ་ཟོག་སོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་རགོས་འདགེས་
གནང་ཡདོ། 

༢༦༌༡༨ མངོན་སོབ་ཀྱི་གནམ་སྟེགས་ཆུ་མཛོད་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན། སོབ་གྲྭར་ཕྱི་བཅོས་གསོ་ཐབས་
ཁང་ཉམས་གསོའ་ིལས་འཆར་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན། སོབ་གྲྭའྱི་ཕྱི་ཕོགས་སུ་གོང་གདལ་ས་འབེལ་གྱི་ས་ཆ་བདག་
གཅེས་སྟངས་འཛིན་སད་རྒྱལ་སོ་གསར་རྒྱག་དང་། ཨར་འདམ་ཀ་བ་དང་ལྕགས་སྐྱུད་རྭ་བ་བསོར་རྒྱུའྱི་ལས་
གཞྱིའྱི་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན། སོབ་གྲྭའྱི་སྱི་ཐབ་སྟེང་ཉྱི་འོད་ཆུ་ཚ་བོ་བཟ་ོབསྐྲུན་འཕྲུལ་ཆས་ད་ེབཞྱིན་ཁང་ཐོག་ལྕགས་
ཤོག་འགབེས་སབས་ནུས་མེད་ལྷག་བསད་བསར་འཛུགས་ཞུས། ལྡྱི་ལྱི་དནོ་ཁང་གྱི་སྣུམ་འཁརོ་ཞྱིག་མངནོ་དགའ་
སོབ་གྲྭར་དམྱིགས་བསལ་མཁ་ོསདོ་གནང་བར་མྱིང་བསྒྱུར་དབེ་སལེ་དང་ཉམས་བཟ་ོཡ་ོཆས་གསར་ཉ་ོཟྱིན། 
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༢༧ ར་ས་ལྷ་རྒྱལ་རྱི་ནད་གས་ོཁང་། 
༢༧་༡ ར་ས་ལྷ་རྒྱལ་རྱི་ནད་གསོ་ཁང་དུ་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ནད་པ་གངས་ ༩ ཕེབས་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་བཞུགས་གནས་དང་

གཟྱིམ་ཆས་སོགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་དང་ཟས་གོན་ཆ་ཚང་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཏ་ེནད་པ་གངས་ ༦ དག་བསདེ་
བྱུང་ནས་ཁུངས་ས་ོསོར་ཕབེས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། ད་ཆ་ནད་པ་ ༣ སྨན་བཅསོ་མུ་མཐུད་གནང་མུས་ཡྱིན།  

༢༧༌༢ རྱིས་ལོའ་ིནང་ནད་གསོ་ཁང་གྱི་ཟས་གོན། གོག་རྱིན། རླངས་རས་ཕུ་རྱིལ། ཙག་རྱིག་བཅས་ཀྱི་འགོ་གོན་སོར་
༡༡༥,༤༩༦།༠༠ དང་། ལས་བེད་གཉྱིས་ཀྱི་ག་ཕགོས་སོར་ ༢༨༠,༢༡༠།༠༠ བཅས་ཁོན་བསོམས་འག་ོགོན་སོར་
༣༩༥,༧༠༦།༠༠ སོང་ཡོད། 

བདོ་རྒྱལ་ཡངོས་རདེ་རྱིགས་ཚགོས་ཆུང་། 

ང་ོསདོ། 

བོད་རྒྱལ་ཡོངས་རེད་རྱིགས་ཚོགས་ཆུང་ནྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༩ ཉྱིན་ Indian Societies Act XXI 1860 

འོག་དེབ་སེལ་ཞུས་པ་ཞྱིག་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ཟླ་ ༥ པའྱི་ནང་བོད་ཁྱིམ་སྱི་ཁབ་ཡྱིག་ཚང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག་དབུ་
འཛུགས་ཀྱིས་ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་རང་རེའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་ཁོད་རེད་འགན་གྱི་ལམ་ནས་འཕྲདོ་བསྟེན་གངོ་འཕལེ་
ཞུ་རྒྱུ་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐགོ་རདེ་འགན་གྱི་ལམ་ནས་བདོ་དནོ་དྱིལ་བསགས་ཞུ་རྒྱུ། 

༡  ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༣ ལ་ོནས་བོད་རྒྱལ་ཡོངས་རེད་རྱིགས་ཚོགས་པས་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའ་ིདན་རེན་གསེར་གྱི་རགས་
མའྱི་རྐང་རེད་ས་ོལོའ་ིའགན་སྡུར་ག་ོསྱིག་ཞུས་འག་ོའཛུགས་པ་དང་། རྱིམ་བཞྱིན་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའ་ིརྐང་རེད་ས་ོ
ལོའ་ིརདེ་འགན་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་དང་བོད་མྱིའྱི་ཁོད་ད་ོདབྱིངས་ཆནེ་པ་ོགནང་བ་ལྟར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ནས་ཐད་གཏངོ་ཐགོ་
འཛམ་གྱིང་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་ཐད་ཀར་གཟྱིགས་རྒྱུའྱི་མཐུན་འགྱུར་སར་ཡོད། 

༢  བོད་རྒྱལ་ཡངོས་རདེ་རྱིགས་ཚགོས་ཆུང་གྱིས་ད་བར་རྒྱལ་ཡུམ་ཆནེ་མོའ་ིདན་རནེ་གསེར་གྱི་རགས་མའྱི་རྐང་རདེ་
ས་ོལོའ་ིའགན་སྡུར་ཐངེས་ ༢༥ ག་ོསྱིག་ཞུ་ཟྱིན་པ་དང་། མུ་མཐུད་ཞུ་མུས་ཡྱིན་པ་མ་ཟད་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ནས་བང་
ཨ་རྱིའམ་ཡ་ོརོབ་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་རང་རྱིགས་གཞོན་སེས་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལོ་ ༢ ར་ེམཚམས་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་
མོའ་ིརྐང་རདེ་ས་ོལོའ་ིའགན་བསྡུར་གཅྱིག་ག་ོསྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

༣  རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའ་ིདན་རེན་གསེར་གྱི་རགས་མའྱི་རྐང་རེད་ས་ོལོའ་ིའགན་སྡུར་ཁོད་རེད་འགན་པ་རེ་ཕུད་རྣམས་
འདེམས་ཐོན་གྱིས་བོད་ཀྱི་རྐང་རེད་ས་ོལོའ་ིརུ་ཁག་བཟོས་ནས་ད་བར་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ ༦ ནང་བོད་ཀྱི་རྐང་
རེད་ས་ོལོའ་ིརུ་ཁག་བཏང་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ དང་ ༢༠༡༧ གཉྱིས་ལ་ All India Sikkim 

Governor's Football Cup རྐང་རེད་ས་ོལོའ་ིརེད་འགན་ནང་མཉམ་བཞུགས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༡༢ ནས་བུད་མེད་རྐང་རདེ་ས་ོལོའ་ིརུ་ཁག་འདེམས་སྒྲུག་དང་སོང་བརར་གནང་འག་ོའཛུགས། 

༤  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢ ཉྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཚུད་ནས་
༸དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་བོད་རྒྱལ་ཡོངས་རདེ་རྱིགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཡྱིག་ཚང་དབུ་འབདེ་གནང་ཡོད་
པ་ད་ེཉྱིན་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་ཀའྱི་གཟྱིགས་སོང་འོག་ང་ོབཞེས་གནང་
ཡོད། 
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༥ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོའ་ིརྒྱལ་ཡུམ་ཆནེ་མའོ་ིདན་རནེ་གསེར་གྱི་རགས་མའྱི་རྐང་རདེ་ས་ོལོའ་ིའགན་སྡུར་ད་ེས་ེར་ལྡུན་ས་
གནས་སུ་ག་ོསྱིག་ཞུས་འཆར་ཡོད་ནའང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ རེན་གྱིས་མྱི་མང་འདུ་འཛོམས་གནང་
མྱི་ཆོག་པ་བརེན་གོ་སྱིག་ཞུ་ཐུབ་མེད་ནའང་། ས་གནས་ཁག་ཁ་ཤས་ནང་རྒྱུག་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་གོ་སྱིག་གྱིས་
འག་ོགོན་སོར་ ༥༡༦,༤༤༩།༠༠ བཏང་ཡདོ།  

ཆ ཁབ་ཁངོས་རང་སངོ་ས་ེཚན། 
༡  བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་། 
༡༌༡ ར་ས་སྨན་རྱིས་མཐ་ོསོབ་ཁང་དུ་སྨན་དང་རྱིས་སོབ་བསོམས་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༨༠ ཡོད། སྨན་སོབ་སབས་ཉྱི་ཤུ་

དང་། ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག རྱིས་སོབ་སབས་བཅུ་གཅྱིག་བཅས་ཀྱི་རྒྱུན་གཏན་སོབ་འཁྱིད་ལས་རྱིམ་འཐུས་ཚང་ཞུས་
ཡོད། སེང་ལོར་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐོ་སོབ་ཁང་དུ་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་སྨན་རྱིས་མཐོ་སོབ་འཛུགས་བསྐྲུན་ཟྱིན་ཏེ་ 
༢༠༢༠ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་དངོས་སུ་བསབ་གཞྱི་འཚུགས་པའྱི་ཁོངས་སུ་སྨན་སོབ་སབས་ ༢༢ དང་ 
༢༣ རྱིས་སབོ་སབས་ ༡༣ བཅས་སབོ་མ་གངས་ ༦༧ ཡོད། རྒྱུན་གཏན་སབོ་འཁྱིད་ལས་རྱིམ་འཐུས་ཚང་ཞུས་
པའྱི་ཐགོ་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་བོད་ཀྱི་རྱིག་གནས་ཐགོ་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་ཀྱི་ལ་ོརྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་གདམ་
གའྱི་སོབ་ཚན་ནང་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་སོབ་ཚན་འཇགོ་ཡོད་པ་ལྟར་འདྱི་ནས་སོབ་ཁྱིད་ཞུས། 

༡༌༢ ར་ས་སྨན་སོར་ཁང་དང་། ཅོན་ཏ་ར་སྨན་སོར་ཁང་གཉྱིས་ནས་བོད་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་དང་བ་མ་
གོང་མའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕག་རྒྱུན་ལྟར་རྱིས་མེད་སེ་འགོ་ཡོངས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་བཅོས་སད་གསོལ་
སྨན་དང་། རྱིན་ཆེན་རྱིལ་བུ། ཐང་ཕ་ེསོགས་སེབ་སོར་དང་བཟ་ོསྐྲུན་ཐགོ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཆེད་མ་ཎྱི་རྱིལ་བུ་དང་
བདུད་རྱི་ཆསོ་སྨན་བཟ་ོསྐྲུན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 

༡༌༣ སྔ་ལ་ོཚདོ་བལྟ་ཞུས་པའྱི་སྨན་ཟངས་ཐལེ་ཉ་ེལྔ་དང་། ག་ོཡུ་བདུན་སོར་གཉྱིས་གསར་བསྐྲུན་ཞུས། 
༡༌༤ སྨན་རས་ཉམས་ཞྱིབ་ས་ེཚན་ནས་བོད་ཀྱི་གས་ོརྱིག་གཞུང་ནས་བསྟན་པའྱི་རྱིན་ཆནེ་རྱིགས་དང་། སྔ་ོསྨན་རྱི་སྨན་

སོགས་ཀྱི་སྨན་རས་རྣམས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏ་ེསྔ་ོསྨན་ངསོ་འཛནི་དང་། སྨན་རྒྱུ་གསར་འཚལོ། ས་གནས་འད་
མྱིན་གྱི་སྨན་རས་དཔ་ེམཚོན་གསོག་ཉར། སྨན་རས་སོར་ལ་དཔ་ེདེབ་རོམ་སྱིག་དང་ཕབ་སྒྱུར། སྨན་རྒྱུ་འདེབས་
ལས། བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐང་ག་དང་སྨན་རྩྭའྱི་དཔ་ེརྱིས་འབྱི་བཞེངས། དཔ་ེདེབ་དང་འགེམས་སྟོན་
བརྒྱུད་དཔར་རྱིས་ཀྱི་ལམ་ནས་བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ནང་དནོ་ཁག་ང་ོསདོ་བདེ་བཞྱིན་ཡདོ། 

༡༌༥ ལུས་སེམས་སོག་དང་། སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་སེ་ཚན་ནས་བགོ་གེང་ཚོགས་ཆེན་ ༥ ནས་ ༧ བར་གྱི་
བརོད་གཞྱི་སེམས་ནད་སྔོན་འགོག་དང་སེམས་ནད་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་གསུང་བཤད་ཁག་ཨྱིན་ཡྱིག་ཐོག་དེབ་ཕྲེང་
གཅྱིག་དང་བགོ་གེང་ ༨ དང་ ༩ པར་བྱིས་པའྱི་སེམས་ཁམས་གསོ་སོང་གྱི་བརོད་གཞྱི་སོར་ཨྱིན་ཡྱིག་གསུང་
བཤད་རྣམས་དེབ་ཕྲེང་གཅྱིག་ཏུ་ཕོཌ་སྱིག་དབུ་འབེད་ཟྱིན། འཛམ་གྱིང་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ཉྱིན་མ་ོསྲུང་
བརྱི་དང་སགས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་སེམས་ཁམས་
འཕྲདོ་བསྟེན་ག་ོརགོས་སལེ་བའྱི་ལས་གཞྱིར་འདྱི་ག་ས་ེའགན་ནས་མཉམ་ཞུགས་བས།  

༡༌༦ སྔོ་སོར་ཉམས་ཞྱིབ་སེ་ཚན་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་གཞྱི་རར་བཟུང་ནས་ལུས་ཕན་ཉེར་
མཁོའ་ིསད་འཚོ་བཅུད་ཆེ་བའྱི་ཟས་སྨན་དང་། ལུས་ཁམས་སོམས་ཤྱིང་ནད་གཞྱི་སོ་སོར་ཕན་པའྱི་སྨན་ཇའྱི་
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རྱིགས། ལུས་ཀྱི་པགས་དྭངས་གསོ་བའྱི་བྱུག་པའྱི་རྱིགས། དུགས་ལུམས་དང་། འཁྲུས་རས་རྱིགས་བཅས་དེང་
དུས་འག་ོལུགས་ལྟར་ཚན་རྱིག་གྱི་ལམ་ནས་ཐནོ་དངསོ་མྱི་འད་བ་ཇྱི་སདེ་ཅྱིག་བཟ་ོསྐྲུན་ཞུས་ཡོད། 

༡༌༧  དཔ་ེཐགོ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་པར་སྐྲུན་ས་ེཚན་ནས་སྔནོ་བནོ་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་བརམས་པའྱི་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་
རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུཌ་ཕོཌ་སྱིག་དང་། འཚལོ་ཞྱིབ་བདག་ཉར། ཕབ་སྒྱུར། པར་སྐྲུན་བདེ་པ་མ་ཟད། རྒྱུན་ཆད་ལ་ཉ་ེ
བའྱི་སྨན་རྱིས་གཞུང་དང་། ཉམས་ཡྱིག་རྱིགས་འཚོལ་སྒྲུབ་དང་མྱུར་སོབ། ཞྱིབ་འཇུག་བེད་རྒྱུ། གོག་རྡུལ་གྱི་དྲྭ་
ལམ་དང་དུས་དེབ་སོགས་ནང་སྨན་རྱིས་གཞུང་ལུགས་དང་ལག་ལེན་གྱི་ཁད་ཆོས་རྣམས་འཛམ་གྱིང་སྟེང་གྱི་ཕྱི་
ནང་མྱི་རྱིགས་དོན་གཉེར་ཅན་ལ་ངོ་སོད་བེད་བཞྱིན་ཡོད། སྨན་རྱིས་ཟླ་གསར་ཞེས་པའྱི་ཟླ་རེའྱི་གསར་འཕྲྱིན་
དཔར་འདབེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 

༡༌༨ ཉམས་ཞྱིབ་སེ་ཚན་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་སྱི་དང་ལྷག་པར་ནད་རྱིགས་ཁག་ལ་བོད་སྨན་གྱིས་ཕན་བསེད་དང་། ཕྱི་
ལུགས་ནས་བཅོས་དཀའ་བའྱི་ནད་རྱིགས་ལ་བོད་སྨན་གྱི་ཕན་ནུས་གང་འད་ཐོན་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏ་ེམཐའ་
མའྱི་གྲུབ་དོན་དེང་དུས་ཚན་རྱིག་ཐོག་ནས་ར་སོད་བེད་བཞྱིན་ཡོད། ཕ་ོསྨུག་རྨ་ཅན་དང་། མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས་
ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱི་བཅས་གསུམ་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་གཉྱིས་པའྱི་སན་ཐ་ོག་སྱིག་ཞུ་མུས། ཕ་ོསྨུག་གཉན་ཅན་གྱི་སན་ཐ་ོག་
སྱིག་ཟྱིན་ཏ་ེཚན་རྱིག་དུས་དབེ་ཅྱིག་ནང་འདནོ་སལེ་ཆདེ་ཕུལ་ཟྱིན། 

༡༌༩  སར་དཔྱད་རྱིས་རྱིག་ས་ེཚན་ནས་ལ་ོཐ་ོདང་རྱིས་ཀྱི་དབེ་ལ་ཞུ་དག་པར་བསྐྲུན་དང་། སར་རྱིས་གཞནོ་པ་རྣམས་ལ་
ཟབ་སངོ་དང་། རྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་དྱི་བ་དྱི་ལན་དང་བརན་འཕྲྱིན་བརྒྱང་བསྱིང་ཞུས་ཡོད། 

༡༌༡༠ རྒྱ་ཡྱིག་སེ་ཚན་ནས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་འཛམ་གྱིང་གང་སར་གནས་པའྱི་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ཀྱིས་
ལོངས་སུ་སོད་ཐུབ་པ་དང་། ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་སྨན་རྱིས་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ཁབ་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཕབ་བསྒྱུར་ཡང་
མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཞུས་ཡདོ། 

༡༌༡༡ ཐད་སོད་སྨན་གྱི་སེ་ཚན་ (OTC) ཞེས་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་རྨང་གཞྱི་ཐོག་ལུས་ཟུངས་གསོ་བེད་དང་། འབྱུང་
ཁམས་སོམ་བེད་ཀྱི་གསོལ་སྨན་རྱིགས་གཅྱིག་ཟུར་དབ་ེཐོག་ད་ེདག་གྱི་བཟ་ོབསྐྲུན་ལག་ཁེར་དང་། སོར་བ་དང་
ཕན་ནུས་ཚན་རྱིག་ལམ་ནས་འགེལ་བརོད་དང་། ཕྱི་འཐུམ་བཟ་ོབཀོད་སྤུས་ལེགས་ངང་འགེམས་སེལ་ཡོང་བའྱི་
ལས་དནོ་གཉརེ་བཞྱིན་ཡདོ། 

༡༌༡༢  སྤུས་ཚད་སྟངས་འཛིན་སེ་ཚན་ནས་སྨན་དང་། གས་ོརྱིག་ཐནོ་རས་རྣམས་ཀྱི་སམ་ཚད་དང་། སྨན་རྒྱུའྱི་སྤུས་ཚད་
སོགས་ཚན་རྱིག་ལམ་ནས་བརག་དཔྱད་བས་པ་དང་། ཡུལ་གྲུ་གཞན་དུ་སྨན་དང་ཐོན་རས་གཏོང་རྒྱུར་དགོས་
ངསེ་ཡྱིག་ཆ་བཟ་ོརྒྱུ། ཕོགས་མཐའྱི་ཡན་ལག་ཁག་ནས་སྨན་དང་ཐནོ་རས་ཡུན་རྱིང་ལུས་པའྱི་རྱིགས་ལའང་ཕན་
ནུས་ཉམས་ཆག་དང་རུལ་སནོ་ཡདོ་མདེ་བརག་ཞྱིབ་བདེ་བཞྱིན་ཡདོ། 

༡༌༡༣ སྔ་ོསྨན་འདེབས་ལས་སེ་ཚན་ནས་ས་མཐོའ་ིསྔོ་སྨན་རྱིགས་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་། སོབ་མ་རྣམས་ལ་སྔ་ོསྨན་སོར་
སོབ་འཁྱིད། སྔོ་སྨན་གྱི་ས་བོན་འཚོལ་སྒྲུབ། དོད་ཁང་དུ་མྱུ་གུ་སེལ་ཏེ་རང་བྱུང་ས་ཁུལ་དུ་འདེབས་ལས་འགན་
འཁུར་ལེན་བཞྱིན་ཡོད། ལ་དྭགས་དང་། ཅོན་ཏ་ར། བདེ་སྱིད་གྱིང་། ཇྱི་སྱི་པ། ར་དབང་། སེལ་སོབ་བཅས་ས་
གནས་ཁག་དྲུག་ཏུ་སྔ་ོསྨན་འདབེས་ལས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འག་ོམུས། 

༡༌༡༤  སྨན་སོར་དང་སྨན་རས་ཉམས་ཞྱིབ་སེ་ཚན་འདྱི་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ནང་སོད་སོ་ཆེ་བའྱི་སྨན་ར་ཁག་
འཚོལ་ཞྱིབ་དང་།ཤཕོགས་བསྱིགས།ཤདཀོན་ཞྱིང་སྟོང་ལ་ཉེ་བའྱི་མཐོ་སང་གྱི་སྨན་ར་ཁག་སྲུང་སོབ་དང་འདེབས་
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འཛུགས།ཤགསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ནང་སོད་སོ་ཆེ་བའྱི་སྨན་རས་གང་ཞྱིག་སོལ་རྒྱུན་སྨན་ལུགས་གཞན་ལྟར་ཕན་ནུས་
གཅྱིག་མཚུངས་ལ་ངསོ་འཛིན་བེད་བཞྱིན་ཡོད་མེད་ར་སོང་མ་ེའབས་སོགས་ཆ་ཤས་སམ་ཡོངས་རོགས་སོད་སོ་
གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་མྱིན་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བས་སྟེ་ལྟ་བདེའྱི་རེའུ་མྱིག་གམ་གངས་མཛོད་ཀྱི་ང་ོབའྱི་ཐོག་ནས་དེབ་
ཕྲངེ་རྱིམ་པ་འཆར་འགདོ་ལམ་སྟནོ་བཞྱིན་རམོ་སྱིག་བདེ་བཞྱིན་ཡདོ། 

༡༌༡༥ སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་སྨན་སྱིན་ཆ་ཚང་དང་། ཕེད་བཅག་སྨན་སྱིན། དེ་བཞྱིན་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཁབ་
གདལ་རྱིང་ལུང་ཟུངས་གསོ་བེད་དང་། ནད་བཅོས་སྨན་སྱིན་ཆེད་ཁོན་བསོམས། སོར། ༥༠,༦༧༥,༠༦༦།༠༠ 
ཕུལ་ཡོད། 

 
༢ བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་། 
༢༌༡ བད་ེསྨན་དང་ཨ་རྱི་ཤJohns Hopkins མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་བར་ཊྱི་སྱིའྱི་ལས་འཆར་ཐོག་མོས་མཐུན་གན་

རྒྱ་ཞྱིག་བཞག་རུང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་གཞྱི་ཕར་འགངས་ཞུ་དགསོ་བྱུང་། 
༢༌༢ སྨན་རས་འཚོ་རླུང་ (Medical Oxygen) བཟ་ོགྲྭའྱི་སྱིན་བདག་ནང་མྱིར་བཀྱིན་རེས་དན་ཞུས་པ། ཧྱི་མ་ཅལ་

མངའ་སེའྱི་མཎ་ཌྱི་ཁུལ་དུ་བཅའ་བཞུགས་ཞྱིང་གཤེགས་དམ་པ་ཤMr. Parmanand Kapoor ནང་མྱིས་འདྱི་ག་
སྨན་ཁང་ལ་མེད་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་སོག་སོབ་འཚ་ོརླུང་གྱི་དགོས་མཁ་ོནམ་བྱུང་ད་ེནས་རྱིན་མེད་མཁ་ོསོད་ཀྱིས་འདྱི་
གའྱི་ནད་པར་བཀྱིན་བསངས་དང་སངོ་མུས་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཞསེ་ཞུས་ཡདོ། 

༢༌༣ བད་ེསྨན་དང་ཀངྒ་ར་རོང་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཊྱི་སྱི་ར་འགོག་ལས་འཆར་དབར་མོས་མཐུན་གན་ཡྱིག་ཅྱིག་བཞག་པ་
དང་གན་ཡྱིག་གྱི་འབྲུ་དོན་ནང་གསལ་ལྟར་གོང་གསལ་ཚན་པས་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ཊྱི་སྱི་ནད་གཞྱིའྱི་གནས་སྟངས་
དང་ནད་པའྱི་གངས་ཐ་ོཁ་གསལ་ཤེས་རོགས་ཡོང་རྒྱུ་དང་།ཤད་ེབཞྱིན་ཁུངས་སོ་སོས་ལས་འཆར་ཇྱི་ལྟར་ཚགས་
ཚུད་ལག་བསྟར་བེད་མྱིན་བ་ར་བ་བདེའྱི་ཆེད་ཤ(Nikshay online) ཞེས་ད་རྒྱ་ཞྱིག་དམྱིགས་བསལ་གསར་
སྐྲུན་ཞུས་ཡོད་པར་ནད་པ་གསར་པ་བསེབས་རྱིམ་བཞྱིན་ད་རྒྱའྱི་ནང་འཇུག་གྱིས་ནད་པ་སོ་སོའ་ིགནས་ཚུལ་
ལེགས་པར་བཀང་དགོས་པ་མ་ཟད། འདྱི་གའྱི་ཊྱི་སྱིའྱི་ཚན་པ་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་རའེྱི་ནང་མངའ་ས་ེགཞུང་དང་ཀངྒ་
ར་རངོ་གྱི་ཊྱི་སྱི་ལས་ཁུངས་ས་ོསོར་ལས་དནོ་བདེ་སའོ་ིསན་ཐ་ོདུས་ཐགོ་ཆད་མེད་འབུལ་མུས། 

༢༌༤ དྷ་སར་རནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་ཀུན་ཕན་མོས་ཟས་ངན་གོམས་ལྟ་སོང་ཚོགས་པར་གསོལ་ཚིགས་ཁང་ལ་དགོས་མཁ་ོཤ
(Dining Set) ཞྱིག་འབལེ་ལམ་ཞུས་དནོ་བཞྱིན་ཞལ་འདབེས་སུ་ཕུལ་བར་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཡདོ། 

༢༌༥ ཊྱི་སྱི་སྨན་གྱི་འགོག་ཤུགས་མེད་པའྱི་ཤ(Drug Resistant TB) ནད་པའྱི་གསོལ་སྨན་གཏོང་ཕགོས་ལ་འགྱུར་བ་
ཕྱིན་པའྱི་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་ཁ་སོང་ཞུས། ཊྱི་སྱི་ཚན་པས་བདེ་སྨན་ལས་བེད་རྣམས་ལ་ཊྱི་སྱི་སྨན་བཅོས་དང་
འབལེ་བའྱི་སྨན་གྱི་ག་ོརགོས་ཤེས་ཡནོ་མུ་མཐུད་གངོ་སལེ་གྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་ག་ོསྱིག་ལགེས་གྲུབ་བྱུང་། 

༢༌༦ བད་ེསྨན་དུ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་སྔོན་སོང་ཤ(Covid Vaccination 

Dry run) ཞྱིག་ག་ོསྱིག་གནང་བ་དང་དགསོ་ངསེ་ག་སྱིག་རྣམས་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད་པར་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་འདདོ་
བ་ོཁེངས་པ་བྱུང་སྟབས།ཤས་གནས་གཞུང་གྱི་སྨན་ཁང་ནས་སྨན་པ་དང་།ཤསྨན་ཞབས་མང་དག་ཅྱིག་དང་།ཤས་
གནས་ཉེན་རོགས་པ་དང་། འགྱིམ་འགྲུལ་ཉེན་རོགས་པ་ཁག་ཅྱིག་ནས་ཀང་བད་ེསྨན་དུ་སྔོན་ཁབ་དང་པ་ོད་ེབརྒྱབ་
ཏ་ེམང་ཚཌོ་ལ་ཐུཌ་ཕན་སསོ་པ་ོབྱུང་ཡདོ། 
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༢༌༧ དྷ་ས་ས་གནས་བད་ེདོན་ལས་ཁུངས་དང་།ཤདྷ་ས་ཧྱིན་བོད་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པ།ཤབད་ེསྨན་བཅས་མཉམ་འབེལ་
གྱིས་ཤKareri Village ར་སའྱི་ཡུལ་མྱིར་རྱིན་མེད་སྨན་སར་ག་ོསྱིག་ཞུས་ནས་ས་གནས་ཡུལ་མྱི་མང་པརོ་ཕན་
ཐགོས་བྱུང་ཡདོ། 

༢༌༨ བད་ེསྨན་གྱི་སྨན་པ་ཞྱིག་འབས་སྤུངས་བ་ོགྱིང་སྨན་ཁང་དུ་འཕྲལ་སེལ་བས་ོགཏོང་ཞུས་པར་ཐུགས་ཕན་ཆེན་པ་ོ
གསོས་ཡོད།ཤཁོང་དྷ་སར་ཕྱིར་ལོག་མ་གནང་གོང་གྲྭ་ཚང་གྱི་སྨན་པ་གསར་པ་བས་ོགཞག་ཟྱིན་པར་ལས་འགན་
ལེགས་པར་རྱིས་སོད་གནང་སྟ་ེདནོ་ག་ོཆདོ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

༢༌༩ ཊྱི་སྱི་ཉྱིན་མརོ་མང་ཚགོས་ཁོད་ནད་དའེྱི་ག་ོརགོས་སོབ་གས་ོརྒྱ་ཆ་ེསལེ་ཡདོ། 
༢༌༠ ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ ལ་དམྱིགས་ཏ་ེགལ་ཆའེྱི་བདེ་ས་ོཁག  
ཀཤ ནད་ཡམས་ཁབ་གདལ་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་སབས་སུ་རང་རེའྱི་ཁབ་ཁོངས་ས་གནས་མང་ཚོཌ་དང་གཏན་

འཇཌ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འགགོ་སྲུང་ཁ་རས་དང་ཉརེ་མཁའོ་ིསྨན་རས་མཁ་ོསདོ་བས། 
ཁ ལྷག་པར་དུ་མོན་གྷ་ོལྷོ་གཞྱིས་སུ་རེན་གཞྱི་བས་པའྱི་འབས་སྤུང་བོ་གསལ་གྱིང་དུ་སྨན་པ་ཆེད་བཏང་ཞུས་པར་

ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ོབྱུང་ཡདོ། 
གཤ ནད་ཡམས་ཁབ་གདལ་གྱིས་ཡ་ང་བའྱི་དུས་སབས་སུ་གོང་དང་གོང་ཁེར་ཡོངས་ལ་མགོན་ཁང་དང་ཟ་ཁང་ལ་

སོགས་ཡོངས་རོགས་ས་ོརྒྱ་བསམས་སབས་ཅནྱི་གྷར་བད་ེལེགས་ཡན་ལག་ནད་གས་ོཁང་ད་ེབཞྱིན་ཛ་དག་ནད་
པར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དནོ་ག་ོཆདོ་པ་བྱུང་། 

ངཤ དབུས་འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ག་ོསྱིག་བགྱིས་པའྱི་ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཛ་དག་ཚོགས་ཆུང་དའེྱི་ནང་
སྱི་ཁབ་སྨན་པ་ས་འདུ་ཚང་ཚེ་བརན་རོ་རེ་མཆོག་སོབ་སྟོན་པ་དང་།ཤསྨན་པ་བསྟན་འཛིན་བརོན་འགྲུས་ལགས་
ཚགོས་ཆུང་ནང་ཕྱི་ལུགས་སྨན་གྱི་གཙ་ོའགན་བཞེས་ཏ་ེཚགོས་ཆུང་གྱི་ལས་དནོ་བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་མུས་ཡྱིན།ཤ 

ཅ འདྱི་ག་འཛིན་སོང་ནས་ཤ༢༠༢༠ཤཟླ་ཤ༧ཤཚེས་ཤ༡༥ཤནས་ཤ༢༠༢༡ཤཟླ་ཤ༣ཤཚེས་ཤ༣༡ཤབར་དུ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་
རྱིམས་ཤ༡༩ཤབརག་དཔྱད་ཤRTPCR གངས་ཤ༣༠༡༥ཤདང་།ཤRapid Antigen བརག་དཔྱད་ཤ༧ཤབཅས་ཁོན་
བརག་དཔྱད་གངས་ཤ༣༠༢༢ཤབས་འདུག 

 
༣ བོད་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚགོས། 
 བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོར་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༡༨ 

དགོངས་དོན་ཆེད་འཛུགས་གནང་བའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ཚོགས་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན། ལྷན་ཚོགས་སུ་འཛིན་སོང་ཚོགས་མྱི་ ༡༤ དང་ལས་བེད་གངས་ ༣ ས་གནས་འབེལ་མཐུད་སྨན་པ་
གངས་ ༡༠ ཡོད། 

 
ཁྱིམས་སྱིག་ལས་དནོ།  
 བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་སྱིག་དགོངས་དོན་རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཁོན་སྨན་པ་གངས་ ༣༦ 

དེབ་སེལ་གནང་བས་ད་བར་ཁོན་སྨན་པ་གངས་ ༥༣༨ ལྷན་ཚོགས་འོག་སྨན་པའྱི་དེབ་སེལ་ཞུས་སོད་ཟྱིན། 
ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་ ༩ དང་ ༡༠ དགོངས་དོན་གཡུ་ཐོག་སྱིང་ཐྱིག་གས་ོརྱིག་སྨན་སོར་ཁང་དང་བོད་དང་ཧྱི་མ་
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ལ་ཡའྱི་སྔ་ོསོར་ཁང་དུ་རོགས་ཞྱིབ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་སྱིག་མཐུན་གོང་གསལ་སྨན་སོར་ཁང་གཉྱིས་ལོ་གསུམ་གྱི་
རྱིང་ཆགོ་མཆན་འཕར་འགངས་ཞུས།ཤསྱིག་དནོ་བཞྱིན་རརོ་གྱིང་ལྕགས་པ་ོརྱི་དན་རནེ་བོད་སྨན་སོབ་གཉརེ་ཁང་གྱི་
སྨན་སོབ་སབས་བརྒྱད་པའྱི་ཐོན་རྒྱུགས་ཆེན་མོར་ཟུར་དཔང་དུ་གདན་ཞུས་ལྟར་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་ད་ེཁོངས་སྨན་
པ་དང་སྨན་སོབ་རྣམས་ལ་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ལས་དནོ་ང་ོསོད་གཏམ་བཤད་གནང་། འདྱི་ལ་ོརྒྱ་ནག་གོང་ཁེར་ཝུ་ཧན་
ནས་མཆེད་པའྱི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ ནད་ཡམས་འཛམ་གྱིང་ཁོན་ཡོངས་ལ་ཁབ་གདལ་ཆ་ེཆརེ་འག་ོ
ཞྱིང་མྱི་མང་པརོ་འཕྲདོ་བསྟེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོའཕྲད་བཞྱིན་གས་ོབཅསོ་ཆདེ་ཐབས་ཤེས་ཡདོ་དགུ་སྣ་ཚོགས་
བཙལ་བཞྱིན་པའྱི་དུས་འདྱིར་ཚད་ལྡན་དེབ་སེལ་མེད་པའྱི་སྨན་པ་དང་སྨན་མྱིང་བརྫུས་ཏ་ེསྨན་སོར་བཟ་ོདང་ཚོང་
གཉེར་བེད་མཁན་ཡོང་ཉེན་ཆེན་པ་ོཡོད་པར་བརེན་ལྷན་ཚོགས་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་གནོད་གཞྱི་
དང་ལྷག་པར་ཚད་ལྡན་མྱིན་པའྱི་སྨན་པ་དང་སྨན་སོར་གྱིས་བོད་སྨན་ལ་མཚན་ཤད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་འགོག་སད་འདྱི་
ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁབ་ཁངོས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དུ་འབེལ་ཞུས་ཀྱིས་སྨན་པ་དང་སྨན་བརྫུས་ཐོག་
མྱི་མང་ནས་དོགས་ཟོན་གནང་དགོས་པ་དང་རྒྱལ་སྱི་རྒྱལ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སེལ་ཡོད་པའྱི་
སྨན་པའྱི་མཚན་གཞུང་བཅས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་བརྒྱུད་ས་གནས་མྱི་མང་ལ་གསལ་བསགས་ཡོང་བ་
ཞུས། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་འཛིན་སོང་ཚོགས་འདུ་གངས་གཉྱིས་བསོང་
ཚོགས་དང་།ཤགཞན་ཡང་གསོ་རྱིག་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་གོང་སེལ་ཆེད་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཤ༡༩ཤ
གཙོས་གསོ་རྱིག་གཞུང་དང་ལག་ལེན་ཐོག་ད་ཐོག་གཏམ་བཤད་དང་བག་ོགེང་གངས་ ༣༤ཤཙམ་ག་ོསྱིག་ཞུས།ཤ
གཞན་ཡང་རྒྱལ་ཡངོས་ས་ོབསམ་པའྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་བདོ་རྱིགས་སབོ་མ་གངས་ ༤༠ཤཙམ་ལ་བོད་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་
པའྱི་ང་ོསདོ་དང་མདུན་ལམ་སརོ་གསུང་བཤད་ག་ོསྱིག་ཞུས། 

 
འཕར་མའྱི་བདེ་ས།ོ 
 ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཕར་མའྱི་ལས་དོན་བེད་སོའ་ིཁོངས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཉྱིན་མ་ོསྲུང་རྱི་ཐེངས་གཉྱིས་པ་ད་

ཐོག་ནས་ག་ོསྱིག་དང་། ལྷན་ཚོགས་དབུ་བརེས་ནས་ལ་ོ ༡༧ འཁོར་བ་སྟབས་བསྟུན་ལས་ཁུངས་གསར་པ་དབུ་
འབེད་དང་སགས་གཏམ་བཤད་ལས་རྱིམ་གོ་སྱིག་ཞུས། རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བོད་སྨན་མཐུན་གོགས་ཚོགས་མྱི་
གངས་ ༣ དེབ་སེལ་གནང་བ་ལས་ཁོན་བོད་སྨན་མཐུན་གོགས་ཚོགས་མྱི་གངས་ ༡༠༣ རང་མོས་ཀྱིས་དེབ་
སེལ་ཚོགས་བཞུགས་གནང་། གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཞུང་འབེལ་ད་ཚིགས་འདྱི་བཞྱིན་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
གཞུང་འབེལ་ད་རྒྱའྱི་ཐོག་བཅུག་གནང་ཡོང་བ་ཞུས་དོན་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་འབེལ་ད་རྒྱའྱི་ཐོག་བཀོད་སྱིག་
ཞུས། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཤ༡༩ དང་འབེལ་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཁད་ལས་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཀྱིས་
ཚོགས་ཆུང་ནས་གསོ་རྱིག་སྨན་པ་རྣམས་ལ་ཉེ་བར་མཁ་ོབའྱི་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་ཁག་གཉྱིས་ཏེ། ཏོག་དབྱིབས་
གཉན་རྱིམས་ཤ༡༩ སྔོན་འགོག་གྱི་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་དང་། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ གསོ་བཅོས་ཀྱི་ར་
འཛིན་ལམ་སྟོན་བཅས་ཡྱིག་ཆ་གཉྱིས་གཏན་འབེབས་དང་སགས་ཁབ་ཁོངས་སྨན་པ་རྣམས་ལ་ང་ོསོད་གསལ་
བསགས་གནང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་རགོས་དངུལ་ཞུས་ཐབོ་བྱུང་བ་ལས་ཏོག་
དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཤ༡༩ དང་འབེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཕོགས་བསྱིག་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་འཛུགས་ཞུས། གཞན་
ཡང་ས་གནས་འབལེ་མཐུད་སྨན་པ་དང་དམྱིགས་བསལ་བས་ོགཞག་སྨན་པ་རྣམས་ནས་ས་གནས་མྱི་མང་ལ་ཏགོ་
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དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཤ༡༩ སྔོན་འགོག་དང་གསོ་བཅོས་ཐད་ལམ་སྟོན་དང་། བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་ལམ་
ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཤ༡༩ སྔོན་འགོག་དང་གསོ་བཅོས། གཉན་
རྱིམས་འདྱི་ལ་བོད་སྨན་གྱིས་ཕན་བསེད་ཇྱི་བྱུང་སོར་གེང་མོལ་ལ་ེཚན་གངས་ ༡༢ ག་ོསྱིག་ཞུས། ཏོག་དབྱིབས་
གཉན་རྱིམས་ཤ༡༩ དང་འབེལ་རྒྱ་གར་དབུས་སའྱི་གཞུང་ནས་ལམ་སྟོན་བཀོད་ཁབ་རྣམས་ཁབ་ཁོངས་སྨན་པ་
རྣམས་ལ་གོ་རོགས་གསལ་བསགས་ཞུས་པ་དང་། དེའྱི་ཐོག་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཟུར་འཛུགས་
གནང་བའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་འདུ་བསོང་ཚོགས་ལ་མཉམ་བཞུགས་དང་དགོངས་ཚུལ་སེལ་རེས་ཞུས། རྱིས་
ལ་ོའདྱི་ལོའ་ིནང་གས་ོརྱིག་གསར་འཕྲྱིན་འདོན་ཐེངས་ ༣༢ དང་ ༣༣ གཉྱིས་ད་ཐོག་ནས་འདོན་སེལ་དང་། གས་ོ
བ་རྱིག་པའྱི་ཉྱིན་མ་ོསྲུང་རྱི་སྟབས་བསྟུན་གས་ོརྱིག་ཆེད་རོམ་ཕོགས་བསྡུས་དེབ་གཉྱིས་པ་ད་ེདཔར་བསྐྲུན་འདོན་
སལེ་ཞུས་པ་བཅས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་སུ། 

    འཕྲདོ་བསྟེན་བཀའ་བནོ་གྱིས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢  ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༨  ལ།། 
 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་ནས། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་ཚེས་གངས་དེར་ 
༡༤ གསུངས་སངོ་། ད་ེ ༡༧ བཅསོ་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེབཅོས་གནང་རོགས་གནོངས། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༢ པའྱི་ནང་གསེས་ཁ་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་འཕྲོད་བསྟེན་
ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐ་ོསན་སོན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ 
པར་གཟྱིགས་རགོས་གནང་། སན་སནོ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་ར་ོར་ེལགས།  
 
སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་ར་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༣༢ 
༄༅། །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་སན་ཐ།ོ 
 
འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་ཁབ་ཁངོས། 
༡། ༣་༤། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་མེད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ ༥ ཡྱི་འབེལ་ཡོད་

ལས་བེད་རྣམས་ལ་གོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དེའྱི་གངས་ཐོ་མཉེན་ཆས་ནང་འཇོག་རྒྱུའྱི་དྲྭ་ཐོག་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
ཅེས་གསལ་ཐད། ད་བར་ས་གནས་ད་ེདག་ལ་ཡན་ལག་བཙུགས་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལན་གསལ་དགོས་རྒྱུ། 
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༢། ༤། འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ཁོད་མསོ་རས་ངན་གོམས་དང་འབལེ་བའྱི་བོད་མྱིར་ལྟ་རགོ་

གང་ལེགས་གནང་འདུག་པ་དང་། དག་སེད་བྱུང་བའྱི་མྱི་གངས་ ༥ ལ་ཟ་ཁང་འཛུགས་རྒྱུ་དང་སྐྲ་བཞར་སོང་
བརར་གྱི་མཐུན་རེན་སོར་སོད་ཀྱི་དངུལ་སོར་རོགས་སོར་གནང་ཐུབ་པ་བཅས་ལ་ཡྱི་རངས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་
རྒྱུ་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་མསོ་རས་ངན་གམོས་སུ་གྱུར་པའྱི་བོད་མྱི་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མདེ་ལན་གསལ་དགསོ་རྒྱུ། 

 
༣། འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
 འཛུགས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་། དམྱིགས་བསལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་སོགས་སུ་ཏོག་
 དབྱིབས་ གཉན་རྱིམས་ ༡༩ པས་དཀའ་ངལ་སད་དུས་ཕག་ལས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཧུར་ཐག་དང་འཐུས་ཚང་
 གནང་འདུག་པར་ཡྱི་རངས་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།། 
         
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་ ༢ པའྱི་ནང་གསེས་ག་པ། གོང་གསལ་འཕྲོད་བསྟན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་
བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་མ་ལགས་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་
འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐ་ོསན་སོན་ཟྱིན་པར་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༣ པར་གཟྱིགས་རོགས་
གནང་། གོས་འཆར་འདནོ་མཁན་སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང། ༣༣ 
གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར། 

༄༅། །བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠༌༌༌༢༡ ལོའ་ིལས་
བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༡ 
ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐ་ོབཅས་སན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བག་ོགེང་དགོས་པའྱི་
གོས་འཆར་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༨ ལ།། 
        
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༣ པ་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པ་སོང་ཙང་གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་ལས་རྱིམ་ཏོག་ཙམ་
ཕར་འགང་ཞུ་དགསོ་ཆགས་སངོ་། ཕག་ཚོད་ ༥:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༤ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་ ༢ པའྱི་ནང་གསསེ་ང་པ། གོང་གསལ་སན་ཐ་ོནང་གསལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྱི་
བ་ཁག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད། དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟནེ་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  
 
༄༅།  །ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་བདོ་མྱི་སྱིག་འཛུགས་

འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་སན་ཐརོ་ལན་འདབེས་འགདོ་འབུལ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ། 

 
༡༽  ༣༌༤། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་མེད་ས་གནས་ཁག་ ༥ ཡྱི་འབེལ་ཡོད་

ལས་བདེ་རྣམས་ལ་གོང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ད་ེགངས་མཐའོ་ིམཉནེ་ཆས་ནང་འཇགོ་རྒྱུའྱི་དྲྭ་ཐགོ་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད། ཅེས་གསལ་ཐད། ད་བར་ས་གནས་ད་ེདག་ལ་ཡན་ལག་བཙུགས་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལན་གསལ་
དགསོ་རྒྱུ། 

ལན། ༣༌༤། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་མེད་ས་ཀ་རོར་སང་གསུམ་དང་། ཤྱི་
ལོང་། བསྟན་སང་༼སོམ་དྱི་ལའྱི་ཁུལ་གྱི་ཆེད་༽ བཅས་ས་གནས་ལྔའྱི་ལས་དྲུང་རྣམས་ལ་ཏོག་དབྱིབས་
ཟུར་འཇོག་གངས་ཐ་ོདང་བརག་དཔྱད་ཀྱི་ཁ་གངས་དབུས་སུ་གཏོང་ཆེད་གངས་ཐོའ་ིམཉན་ཆས་ནང་འཇོག་
རྒྱུའྱི་ཟབ་སངོ་ཕུལ་བ་ཡྱིན།  

 ད་བར་ས་གནས་སུ་ཡན་ལག་བཙུགས་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ཀ་རོར་སང་གསུམ་ལ་ད་ེསྔ་སྨན་ཞབས་
གཅྱིག་ཅན་གྱི་སྨན་ཁང་ཆུང་ཆུང་ར་ེཡོད། བཀའ་ཤག་སབས་ ༡༤ ལས་ཡུན་རྱིང་ཁ་ཐརོ་ད་ེདག་གྱི་སྨན་ཁང་
ཡོད་ཀང་བོད་མྱི་བསྟེན་གཏུགས་བེད་མཁན་གངས་ཉུང་བ་དང་ས་གནས་ད་ེདག་རྒྱ་གར་གོང་སེའྱི་སྨན་ཁང་
གྱི་མཐུན་རེན་འཛོམས་པོ་ཡོད་པ། ད་ེབཞྱིན་འཕྲོད་བསྟེན་མ་དངུལ་ཡང་ཞན་པའྱི་ག་ཕོགས་རྒྱག་སོད་བ་
རྒྱུར་དཀའ་ངལ་གྱི་སྨན་ཁང་ཁུ་བསྡུ་ཞུ་དགོས་པ་བྱུང་འདུག  

 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ནང་༸དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་སང་ཏོག་འཚམས་གཟྱིགས་ཕེབས་སབས་དང་། 
དེ་བཞྱིན་འཕྲོད་བསྟན་དྲུང་ཆེ་ས་གནས་སུ་ལྟ་བསོར་སབས་སང་ཏོག་དང་ཀ་སྦུག་གཉྱིས་ཀྱི་མྱི་མང་འགོ་
འཁྱིད་ནས་སྨན་ཞབས་གཅྱིག་ཅན་གྱི་སྨན་ཁང་སར་གསོ་ཡོང་ཐབས་ཞུ་འབོད་གནང་བ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ 
ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༡ ནས་སང་ཏོག་ལ་སོར་སོད་སྨན་ཞབས་གཅྱིག་ལས་བཅར་ཟྱིན་པ་དང་། ཀ་སྦུག་ལའང་ད་ེ
མཚུངས་སརོ་སོད་སྨན་ཞབས་གཅྱིག་སར་གས་ོབ་རྒྱུའྱི་འགོ་གབས་འག་ོབཞྱིན་ཡྱིན། 
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 སོམ་དྱི་ལ་ནྱི་བསྟན་སང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་ཁབ་ཁོངས་ཡྱིན་སྟབས་བསྟན་སང་འཕྲོད་བསྟེན་ཡན་ལག་
སྨན་ཁང་ནས་འགན་འཁུར་གནང་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད། ར་ོར་ེགྱིང་དང་ཤྱི་ལོང་གཉྱིས་ཁ་ཐོར་ཡྱིན་པ་དང་ས་
གནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྨན་ཁང་གྱི་མཐུན་རནེ་བཟང་པ་ོཡོད་སྟབས་གནས་སབས་དགསོ་མཁ་ོམ་མཐངོ་། 

 
༢༽  འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ཁོད་མསོ་རས་ངན་གམོས་དང་འབལེ་བའྱི་བོད་མྱིར་ལྟ་རགོ་

གང་ལེགས་གནང་འདུག་པ་དང་། དག་སདེ་བྱུང་བའྱི་མྱི་གངས་ ༥ ལ་ཟ་ཁང་འཛུགས་རྒྱུ་དང་སྐྲ་བཞར་སངོ་
བརར་གྱི་མཐུན་རནེ་སོར་སདོ་ཀྱི་དངུལ་སོར་རགོས་སརོ་གནང་ཐུབ་པ་བཅས་ལ་ཡྱི་རངས་བསྔགས་བརདོ་
ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་མསོ་རས་ངན་གམོས་སུ་གྱུར་པའྱི་བོད་མྱི་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མདེ་ལན་གསལ་དགསོ་རྒྱུ། 

ལན། ད་ལྟའྱི་འཆར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཤེས་རོགས་ཡོད་པ་མོས་རས་ངན་གོམས་སུ་གྱུར་བ་བོད་མྱི་
གངས་ ༥༢ ཡོད།  

 
ད་ེནས་གསུམ་པ་ད་ེདྱི་བ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག བས་ཙང་ཕུལ་མེད། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ 
ཚསེ་ ༡༨ ལ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་ ༢ པའྱི་ནང་གསེས་ཅ་པ། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་
གེང་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད། སྱི་འཐུས་ ༥ ལ་བག་ོགེང་གྱི་ག་ོསབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་
བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དྱི་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་
ཡོད་དེ། ད་ལྟ་དུས་ཚོད་ཞ་ེདག་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་དུས། གོས་ཚོགས་རེས་མ་སྔོན་རྱིས་སབས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ལྟ་འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་སྱི་ཡངོས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ། ཞུ་དགོས་པ་དའེང་
གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ད་ེགང་རེད་ཅ་ེན། འདས་པའྱི་ལ་ོའགའ་ཤས་ཀྱི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གྱི་ནད་ངན་དེའྱི་རེན་པས་མྱི་
མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ལུས་སེམས་གཉྱིས་ལ་དཀའ་ངལ་མང་ཞེ་དག་ཅྱིག་སད་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་སང་ལ་ར་ེར་ེབཞྱིན་ཞུ་མྱི་དགོས་
པར་ཚང་མས་གཟྱིགས་བཞྱིན་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། སབས་དེར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་སྱིར་བཏང་
མཐུན་འགྱུར་མང་པ་ོགནང་ཡོད་པ་རེད། ཕག་ལས་མང་པ་ོགནང་ཡོད་པ་རེད། འགོ་སོང་མང་པ་ོབཏང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་། འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་འཁུར་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཞུས་མ་སོང་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་གཅྱིག་ཡདོ། ད་ེརྱིང་གོས་
ཚགོས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཏགོ་དབྱིབས་ནད་ཡམས་སྔནོ་འགགོ་གྱི་ཁབ་བརྒྱབ་
རྒྱུའྱི་སོར་ལ་ཡྱིན། དཔེར་ན། གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ལ་ཆ་བཞག་ན། ང་ཚ་ོའད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཁབ་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཟརེ་ནས་
ཐ་ོའགོད་སད་ (Aadhaar Card) ཐེངས་ ༣ ཙམ་ཞྱིག་བསྡུས་སོང་། སབས་ད་ེདུས་ངས་གོ་ཡྱི་མེད། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་
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ཆེན་པ་ོའདྱིའྱི་ནང་དུ་མྱི་འབོར་མང་པ་ོའདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད་རེད། སྔོན་ཁབ་ལས་ས་པ་ོརག་རྒྱུ་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བས་
བསད་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ག་ོསྱིག་བས་མ་ཐུབ་པའྱི་སྔནོ་ནས། ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ག་
ར་ེབས་སོང་ཟརེ་ན། ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་དགནོ་ས་ེགྲྭ་ཚང་དང་། བ་མ་བ་ཆེན་ད་ེཚའོྱི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྱིན་གྱི་འོག་ནས་
སྨན་ཁབ་འབལེ་འབལེ་ལྷུག་ལྷུག་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ང་ལའང་འབལེ་ཡདོ་དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་ནས་གསུང་མཁན་བྱུང་
སོང་། ཁབ་འདྱི་འད་ཞྱིག་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་བདེ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་མཐུན་འགྱུར་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་
སོང་། འདྱི་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ང་ཚོའྱི་ཐ་ོབཞེས་ཀྱི་འདུག དེས་འགྱིག་འགོ་ཡྱི་རེད་ཅེས་ལན་ཕུལ་བ་ཡྱིན། 
དོན་དག་དངོས་གནས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཐུག་དུས། ང་རང་ཚོའྱི་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་། བ་མ་བ་ཆེན་ད་ེཚོའྱི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྱིན་དེ་
མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཁབ་ད་ེདུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ལ་བརྒྱབ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་སོང་། སྱིར་བཏང་ང་རང་ཚོ་
བཙན་བོལ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་རེད། འདྱི་འདའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་རེད། ཚང་མ་ག་ར་ེདགོས་དགོས་ཤྱིག་
ཡོད་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་མཐུན་འགྱུར་སར་རྒྱུ་དང་། འགོ་སོང་གཏང་རྒྱུའྱི་མཐུན་
རནེ་ཆ་ཚང་ཡོད་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། དགནོ་ས་ེགྲྭ་ཚང་གྱིས་ག་ོསྱིག་བདེ་ཐུབ་ས་ཞྱིག་ལ་བོད་གཞུང་འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་ག་ོསྱིག་བེད་ཐུབ་མ་སོང་ཞསེ་ཚགི་ཐག་ཆོད་པའོ་ིཐགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱི་འདུག བཀའ་
ཤག་གསར་པ་གཅྱིག་པུ་མ་རདེ། སྱིར་བཏང་ནས་ནད་ཡམས་ཀྱི་བྱུང་རྱིམ་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཚང་མས་མཁནེ་བསད་ཡདོ་རདེ། 
ད་ེཡྱིན་དུས་ལས་བེད་རྣམ་པ་དང་འབེལ་ཡོད་རྣམ་པ་ཚང་མས་འགན་ཏག་ཏག་འཁུར་གྱི་མྱི་འདུག འགན་ཁུར་བ་ཡྱིན་ན་
བདེ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག གང་རདེ་ཟརེ་ན། དཔ་ེམཚནོ་མྱིག་གྱི་མདུན་དུ་བསྟན་ཡདོ་རདེ། དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་ད་ེཚོས་སྨན་ཁབ་རྒྱག་
ཐུབ་པའམ་མྱི་མང་ལ་མཐུན་འགྱུར་སོར་སོད་ཐུབ་ས་ལ། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ག་ར་ེབས་ནས་མ་ཐུབ་པ་རེད། 
འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་དངུལ་མ་འདང་བ་རེད་དམ། མྱི་ཡྱི་མ་འདང་བ་རེད། ག་ར་ེབས་ནས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཐུབ་
ཡོད་མ་རེད། འདྱི་དྱི་བ་དང་ལྷན་དུ་མ་འོངས་པར་ལས་བེད་དེ་ཚོས་འགན་ཡག་པོ་འཁུར་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། 
འགན་མ་འཁུར་བའྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ད་ལ་ོཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་དའེྱི་ཐོག་ནས་མཐངོ་བྱུང་། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  

སྱིར་བཏང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་ནས་མང་པ་ོའདུག ད་ལྟ་དུས་ཚོད་ཞ་ེདག་མེད་
དུས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་གལ་ཆ་ེབ་གཅྱིག་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཟརེ་ན། མ་དང་བྱིས་པའྱི་འཕྲདོ་བསྟནེ་སརོ་སྱིར་བཏང་
མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ད།ེ ང་དང་ཕག་སེལ་གཉྱིས་ཀ་ོལྱི་གྷལ་ལ་འག་ོབའྱི་སབས་སུ་ད་ལོར་གཏམ་བཟང་ཞྱིག་ག་ར་ེའདུག་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ན། ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་ཀོ་ལྱི་གྷལ་གཞྱིས་ཆགས་ཁོན་ཡོངས་ལ་ལོ་ ༡ ལ་ཕྲུ་གུ་གསར་སེས་ ༡༠ ཟྱིན་མ་ཟྱིན་ཙམ་
ལས་ཡོད་མ་རདེ་གསུང་གྱི་འདུག ད་ལོར་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༥༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་ས་ེརྒྱུ་ཡོད་རེད་ཟེར་སོང་། སབས་ད་ེདུས་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་བསྔགས་བརོད་ཞུས་ཡོད། ང་ཚོས་དེར་གད་མ་ོབགད་རྒྱུ་མ་རེད་གདའ། ངས་ག་དུས་ཡྱིན་
ནའང་གོས་ཚོགས་རྱིམ་པའྱི་ནང་དུ་ཞུ་མོང་། ང་ཚོར་མྱི་འབོར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞ་ེདག་ཅྱིག་འཕྲད་བསད་ཡོད་རེད། བས་ཙང་
འདྱིར་གད་མ་ོཤོར་རྒྱུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྱིངས་ཆ་
འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཀ་ོལྱི་གྷལ་གྱི་མྱི་མང་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་དངོས་གནས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་འོས་པ་ཞྱིག་རེད། མ་འོངས་
པར་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་སོར་དགོས་པ་དང་། གོ་རོགས་སེལ་དགོས་པ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་
གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོར་ེལགས།  
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོར་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠་་་༢༡ ལོའ་ིའཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་ལས་
བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཐོག་བགོ་གེང་གནང་བཞྱིན་པ་རེད། ང་ལ་རྱིང་པ་ོད་ེའད་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། གལ་ཆེ་ཤོས་དེ། ད་ལྟ་
སབས་སུ་བབ་པར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་རྒྱུན་དུ་ཕག་
ལས་ཐོག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་གྱི་ནང་དུ་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་དུ་བྱུང་མ་མོང་བའྱི་རེན་ངན་ཞེ་དག་ཅྱིག་
འཕྲད་ནས། རནེ་ངན་དརེ་གདངོ་ལེན་བས་པ་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་འདོད་པ་ཁངེས་བ་ཞྱིག་དང་། བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ འགྱིག་པ་ཞྱིག་ཡོང་
རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་ཚོའྱི་འཁསོ་དཔག་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཡག་ཐག་ཆོད་བྱུང་བ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངསོ་ལེན་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་ངས་སུ་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་འདོད་པ་བྱུང་ཟེར་ན། འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་མདུན་སོད་པ་ཟེར་
དགསོ་རདེ་དམ། (Frontline Workers) སྨན་པ་རདེ། སྨན་པ་ཟེར་དུས་ངས་རྒྱ་བོད་གཉྱིས་ཀའྱི་སྨན་པར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེ
བཞྱིན་སྨན་ཞབས་པ་མཚོན་པའྱི་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་བ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་དང་སགས་ཁ་ོཚ་ོཚང་མ་
ལ་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེརྱིང་ཞོགས་པ་ང་ཚོས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པའོ་ིམདུན་ནས་གསུང་ཆསོ་ཞུས། ༸སབས་མགོན་རྱིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གྱི་སྐུའྱི་འཕྲོད་བཞེས་དངོས་གནས་དང་གནས་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་ཡོད་པ་མཇལ་དུས། ང་ཚ་ོཚང་མ་བ་ོབད་ེ
བག་ཕེབས་ངང་བསད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རདེ། གཙ་ོབ་ོ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེརང་གྱི་ཐུགས་བསདེ་རང་རདེ། 
དེའྱི་ཐོག་ལྷ་མཁའ་འགོ་དང་། ཆོས་སོང་སྲུང་མའྱི་གོགས་དང་འཕྲྱིན་ལས་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་དུས་རྒྱུན་དུ་བསམ་བོ་
གཏོང་བསད་པ་ད་ེགང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུའྱི་འཕྲོད་བཞེས་ཐོག་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས།ཤསྐུའྱི་བ་སྨན་པ་རྣམ་པས་
ཕག་ལས་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པ་ོགནང་ཡདོ་པ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངསོ་འཛནི་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། སྐུའྱི་བ་སྨན་པའྱི་སརོ་ངས་གསོ་ཚོགས་
སྔ་རེས་ནང་དུ་མང་པོ་ཞུས་ཡོད་དེ། ཡྱིན་ནའང་སལ་པས་རྒྱ་མཚོའྱི་དཀྱིལ་ནས་ངུ་དུས། ལྷ་ཡྱི་དབང་པ་ོརྒྱ་སྱིན་གྱིས་མ་
གསན་ན་བ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཟརེ་བའྱི་གཏམ་དཔ་ེབཟ་ོའད་ཞྱིག་རདེ། ངའྱི་བསམ་པར། དངོས་གནས་དང་གནས་སྱི་ཚོགས་ནང་
ཞབས་ཞུ་འབུར་དུ་ཐོན་པ་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན། དེར་ངོས་ཤེས་བ་རྒྱུ་ནྱི་སྱི་ཚོགས་དེའྱི་འགན་དང་། ཡ་རབས་བཟང་སོད་
དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་རེད་དན་གྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་འབྱུང་འགྱུར་ཁ་ོརང་ཚོས་ཞབས་ཞུ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཞུས་ནས། ད་ལྟ་
གྲུབ་འབས་འབུར་དུ་ཐོན་པ་ཡོད་བསད་པ་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས། བདག་སོད་བསོན་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ངས་བཀའ་ཤག་
གསར་པ་ལ་འབོད་བསྐུལ་དང་ར་ེའདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཤོག་ལྷ་ེ ༤ པའྱི་ནང་དོགས་མ་ཆོད་པ་ཞྱིག་བྱུང་། མཚམས་ར་ེཡྱི་ག་ེབསྡུས་དགས་ན་སོན་འད་ཞྱིག་ཡོད་བསད་
པའྱི་སོར་ཁ་སང་ཁ་ཉྱིན་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་། དེའྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེའདུག་ཅ་ེན། ༧་༢ "རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཕྲུ་གུ་གསར་སེས་
གངས་ ༢༦༣ དང་། འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་གངས་ ༢༨༡ ཀྱི་གངས་ཐ་ོགནང་འབརོ་བྱུང་ཡོད།" ཅེས་འཁོད་འདུག ལས་
བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ནང་དུ་ཞྱིབ་ཕྲ་འཁོད་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་བལྟ་མ་ཐུབ་དུས། འདྱིར་ཧོབ་
ད་ེལྟ་ཡོང་དུས། འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་རེད་བསམ་བསམ་འད་ཞྱིག་དན་སོང་། མཚམས་ར་ེཡྱི་ག་ེབསྡུས་དགས་ན་སོན་ཞ་ེདག་



158 
 

ཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་འགེལ་བཤད་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་འདྱིར་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསར་སེས་
གངས་ ༥༠ ཐམ་པ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་བསྔགས་བརོད་ཅྱིག་འདྱི་ནས་གནང་ཚར་སོང་། ཡང་འདྱི་དང་ད་ེགཉྱིས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་
བསད་ཐུབ་མ་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་འབྱུང་འགྱུར་ཐུགས་སྣང་ཆེ་ཙམ་གནང་ཐུབ་ན། འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་
འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཐནོ་སོང་། ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་མཚམས་གཞག་གྱི་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབང་འདུས་ར་ོར་ེལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དབང་འདུས་ར་ོར་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ འཕྲོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་
པ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠།༢༠༢༡ སབས་སུ་རྒྱ་ནག་ནས་ཁབ་པའྱི་ཏོག་དབྱིབས་ན་ཚའྱི་སབས་སུ་འཛམ་བུ་གྱིང་ཡོངས་
རོགས་ལ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་པ་རེད། དེའྱི་སབས་སུ་ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུའང་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདུས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་འདྱི་
གསར་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ལས་ཀ་བེད་ཕོགས་ཐགོ་ལ་ཡར་ཙམ་མར་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ལས་བསོམས་
འདྱིར་ལྟ་དུས་ལས་ཀ་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་། གྲུབ་འབས་ཡང་ཧ་ལས་པ་ཐོན་འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་གོས་ཚོགས་འདྱི་
བརྒྱུད་ནས། གཙ་ོབ་ོཏགོ་དབྱིབས་ན་ཚ་ཁབ་གདལ་སབས་སུ་དངསོ་སུ་མདུན་ལ་ཐནོ་ནས་ལས་ཀ་བདེ་མཁན། འཛནི་སོང་
ཡོད་རེད་ལ། དམྱིགས་བསལ་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་པ་ཚོས་ས་ོསོའ་ིསགོ་འབེན་ལ་བཙུགས་ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ཡོད་
པ་རདེ། སྱིར་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན། སྨན་ཞབས་པ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་ཡོད་རདེ་ད།ེ ད་དུང་ས་ོསོའ་ིསོག་ལ་མ་འཛམེ་པའྱི་
ཐགོ་ནས་ནད་པར་བརག་དཔྱད། ས་ོསོའ་ིཕྲུ་གུར་ན་ཚ་འགོས་ནའང་ད་དུང་མྱི་མང་གྱི་ཆདེ་དུ་མར་ཐནོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་
མཁན་བྱུང་། སྱིར་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་དང། ཕྱི་རྒྱལ། འཛམ་བུ་གྱིང་ཡོངས་རགོས་ལ་ན་ཚ་འདྱིའྱི་སབས་
སུ་སོ་སོའ་ིསོག་འབེན་ལ་འཛུགས་མཁན་གྱི་སྨན་ཞབས་པ་ཚང་མར་སྱིང་ཁོང་རུས་པའྱི་གཏྱིང་ནས་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཚགོས་པ། བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ཚགོས་པ་དང་། བོད་ཕྲུག་རང་དབང་སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ། དརེ་མ་ཟད་ད་ལྟ་གངོ་དུ་གསུངས་པ་
ནང་བཞྱིན་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་འབུར་དུ་ཐོན་པའྱི་དགོན་སེ་ཁག བ་མ། སྤྲུལ་སྐུ། དག་ེབཤེས་རྣམ་པས་སོ་སོའ་ིའབེལ་བ་དང་
དཔལ་འབརོ་བརྒྱུད་ནས་ཧ་ལས་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་རགོས་རམ་གནང་ཡདོ་པ་རདེ། ཁངོ་ཚ་ོལའང་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ས་ོས་ོདང་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་ཆགས་པའྱི་སྱིར་ཅོན་ཏ་རར་ཡོད་པའྱི་བོད་ཁམས་བཟ་ོགཞྱིས་ཚགོས་པས་ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོར་ཏོག་དབྱིབས་ནད་རླབས་དང་པོའ་ིསབས་སུ་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སེའྱི་སྱི་ཁབ་བོན་ཆེན་དང་། བོན་ཆེན་ཁག་
བརྒྱུད་ཧྱི་མཱ་ལ་ཅལ་མངའ་སེའམ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག (PPE kit) དཀནོ་པ་ོཡོད་པའྱི་
སབས་སུ། ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཙམ་ནས་། ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་ས་ེཡོངས་ལ་རྱིན་མེད་ཐགོ་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ལས་ཁུངས་དང་སྨན་ཁང་ད་ེ
ཚ་ོལ་ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག (Face Shield) བཀམ་པ་མ་ཟད། བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལའང་རྱིན་མེད་ཀྱི་ཐོག་
བཀམ ་ཐུབ ་པ ་བྱུང ་ཡོད ། ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༢༡  ལོར ་རྒྱལ ་སྱིའྱི ་ནང ་པའྱི ་ཚོགས ་པ ་ (International Buddhist 
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Confederation) དང་ (Buddha Jyoti Foundation ) ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག 
ང་བརྒྱུད་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ ༢༠ དང་། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ ༥ རེད། ད་ེམ་ཟད་རྒྱ་གར་གྱི་
གཞྱིས་ཆགས་གོང་གསབེ་ཁག་ ༢ ཤྱིག་རདེ། ང་བརྒྱུད་ནས་མ་ཡྱིན་པར་ཁངོ་ཚསོ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་རདེ། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་
གང་སར་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་ (Oxygen Concentrator) གཉྱིས་རེ་དང་ (Cylinder) རེད། (PPE kit) དེ་
འདའྱི་མཐུན་འགྱུར་རགོས་རམ་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་གནང་འདུག གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཚོགས་པ་ཁག་ཚང་མ་ལ་
སྱིང་ཁངོ་རུས་པའྱི་གཏྱིང་ནས་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
 ང་རང་ལ་བསམ་ཚུལ་ད་ེའད་ཡོད་དེ། རེས་སུ་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་སབས་སུ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ཡྱིན་ནའང་། 
ད་ལན་ང་ཚོས་བསབ་བ་ལེན་དགོས་པ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འཐུས་ཤོར་ག་རེ་ཕྱིན་ཡོད་
མེད། མ་འོངས་པར་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ང་ཚོའྱི་དོན་གཅོད་ལས་
ཁུངས་ཁག་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་པའྱི་ཚོགས་པ་མཉམ་དུ་ངས་ལས་ཀ་ཏོག་ཙམ་ལས་སབས། ཁོང་ཚོས་ཕྱི་
རྒྱལ་ནས་རོགས་སོར་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བངས་སོང་། སྱིང་ག་པོར་དང་ཐའེ་ཝན། མ་ལེ་ཤྱི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེཚོ་ནས་ 
ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སད་ནང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  (Oxygen Concentrator) དང་ (Oxygen 

Cylinder) མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་མང་པ་ོལེན་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང་། ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁབ་
ཁོངས་ལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་ཁག་ནས་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་སབས་སུ་རོགས་པ་ལེན་ཐུབ་
པའྱི་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་གཏངོ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་སྔནོ་རྱིས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་སབས་སུ་ས་ོསོའ་ིམ་འོངས་བསམ་ཚུལ་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
           
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
  
དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟནེ་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་དྱི་བ་ད་ེཕལ་ཆེར་ལས་བསོམས་སོར་མྱིན་པའྱི་ཟ་ོའད་ཞྱིག་
འདུག གང་རེད་ཟེར་ན་ཁབ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ད་ེཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣་་་༤ ནས་མ་གཏོགས་འག་ོའཛུགས་ཐུབ་མེད་པ་སོང་ཙང་། 
སྔནོ་ཁབ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་འཁུར་ཐུབ་མ་སོང་གསུངས་པ་དང་། བདེ་ཐུབ་མྱི་འདུག་
གསུངས་པ་དེ། ར་བའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསུང་དུས་གསུང་སྟབས་བད་ེཔ་ོའད་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་། སྱི་ཚོགས་
ནང་འགན་འཁུར་བའྱི་སབས་དེར། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་ཁུར་ནས་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ར་ེརེར་འགེལ་
བཤད་བརྒྱབ་ས་རག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་བ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་
སུས་གནང་ཡོད་ནའང་། གང་ལྟར་ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱི་དུས་ཚདོ་དརེ། ང་རང་ཚ་ོབཙན་བལོ་ནང་དུ་གནས་པའྱི་མྱི་
རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བཞྱིན་ཤུགས་ཚད་མཐ་ོཔསོ་རྒྱག་ཐུབ་པ་དེ། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་གཙ་ོབ་ོའགན་ཁུར་ནས། ད་ེནས་དགནོ་ས་ེདང་ཆསོ་ཚོགས་ད་ེཚསོ་ཕག་ལས་གནང་བ། མྱི་སེར་གྱིས་གནང་བ་ད་ེཚརོ་
ད་ེསྔ་ཡང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུས་ཡདོ། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སྔནོ་རྱིས་ཀྱི་གོས་ཚགོས་སབས་སུའང་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
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ཡྱིན་ནའང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྔོན་འགོག་བརྒྱབ་རྒྱུར་འགན་ཁུར་མ་སོང་གསུངས་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ། ར་
བའྱི་ཁ་སང་འགེལ་བཤད་བསྡུས་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན། འགན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཁུར་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འགན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཁུར་ཡོད་
མ་གཏོགས། འགན་མ་ཁུར་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ལ་སེབ་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད། འགན་འཁུར་
སྟངས་ད་ེགང་འད་རེད་ཟེར་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ ལ་དམ་བཅའ་ཕུལ་བ་དང་། ཉྱིན་གུང་རྒྱབ་ལ་དང་ཐོག་ཏོག་དབྱིབས་
གཉན་རྱིམས་སོར་ག་ོབསྡུར་བས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ས་གནས་ཉ་ེའཁོར་ལ་ལྟ་རུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་རྱིང་ཛ་དག་
ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་བཅུག་པ་ཡྱིན། དེའྱི་རེས་སུ་ནད་ཡམས་ད་ེཛ་དགས་ཏུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་སོང་
ཙང་། ལམ་སང་བལ་ཡུལ་དང་བཅས་པའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚང་མ་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་བེད་ཚང་མའྱི་མཉམ་དུ་
སྱིད་སངོ་གྱིས་འཕྲདོ་བསྟེན་བཀའ་བནོ་གྱི་མྱིང་འཁུར་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཏ།ེ ས་གནས་ས་ོསོའ་ིགནས་སྟངས་
ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་རྒྱུས་ལོན་ཆེད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་། ས་གནས་ཀྱི་ཏོག་དབྱིབས་ཛ་དག་ལས་འགུལ་
ཚོགས་ཆུང་། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་སུ་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་འགན་འཁུར་མཁན་ཚང་མའྱི་མཉམ་དུ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས། ས་
གནས་སོ་སོའ་ིདགོས་མཁ་ོག་ར་ེཡྱིན་པ་ད་ེདག་གོ་བསྡུར་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ཕྱི་ཉྱིན་ད་ེག་རང་ལ་གོ་བསྡུར་བྱུང་བ་གཞྱིར་
བཟུང་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་ཐག་ཉ་ེས་སྱིར་ནས་འག་ོབཙུགས་པ་རདེ། སྱིར་ནས་འག་ོབཙུགས་པ་དའེང་། སྔནོ་ཁབ་ཆདེ་དུ་འག་ོ
སོང་ག་ཚོད་གཏོང་དགོས་བྱུང་ནའང་། ང་ཚོར་རོགས་དངུལ་མ་རག་པ་ཡྱིན་ནའང་གཏང་རྒྱུ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། སབས་ད་ེ
དུས་སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སའྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་འཕྲད་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་ཁབ་ལ་འག་ོསོང་ག་ཚོད་འག་ོཡྱི་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཐག་བཅད་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སང་ཉྱིན་དེར་སྱིར་ནས་
སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་ཚུར་ཕེབས་ནས། དངོས་གནས་བས་ན་སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་གྱིས་ཀང་རའྱི་ (Fortis) ལ་སད་ཆ་
བཤད་ནས། ཁབ་ཁུར་ནས་ཕར་སྱིར་ལ་ཕྱིན་ནས་བརྒྱབ་རྒྱུ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། སྨན་ཞབས་པ་དང་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་དགེ་
འདུན་པ་ཞྱིག་སྱིར་ནས་ཚུར་ཕེབས་ཏེ་དགོན་ཁག་རང་གྱིས་འགན་ཁུར་ནས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་དུས། འདྱི་དངོས་
གནས་དཔེ་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། དུས་ཚོད་འདྱི་འད་ལ་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེདཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། 
དགོན་ཁག་རྣམ་པས་གནང་གྱི་ཡོད་ན་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེནས་ང་ཚོས་ (U.P) ཁུལ་ལ་བརྒྱབ་རྒྱུ་བེད་དུས། དེའྱི་
སྔོན་ལ་སྨྱིན་གོལ་གྱིང་གྱིས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས་གནང་ཡོད་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་དཔལ་ས་སའྱི་༸གོང་མ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་
ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྱིན་ལ་བརནེ་ནས་དའེྱི་ཁུལ་ལ་བྱུང་བ་རདེ། ད་ེནས་ས་གནས་ར་ེརེར་སད་ཆ་འདྱི་དུས། དགནོ་ས་ེཁག་གྱིས་
གཅྱིག་གནང་། གཉྱིས་གནང་བེད་དུས་དགོན་ས་ེཁག་གཞན་པ་ཚང་མས་ཀང་མཉམ་རུབ་གནང་ནས་ཐུགས་འཁུར་བཞེས་
ནས་གནང་སོང་། དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ཁོན་བསམོས་པའྱི་འག་ོསོང་ད།ེ ད་ལན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་
བཤད་ནང་དུ་བསེབ་མདགོ་རདེ། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་འག་ོསོང་ག་ཚདོ་བཏང་ཡོད་རདེ། མཐུན་རེན་ག་ཚདོ་སར་
ཡོད་རེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་འགོ་སོང་ག་ཚོད་བཏང་ཡོད་རེད། མཐུན་རེན་ག་ཚོད་སར་ཡོད་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སོབ་གྲྭ་ཁག་སོ་སོའ་ིནང་མཐུན་རེན་ག་རེ་སར་ཡོད་པ་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་རེས་མའྱི་ནང་
ཕེབས་རྒྱུ་རེད། དགོན་ས་ེཁག་གྱིས་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་སང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་
ནས་སྔནོ་ཁབ་ང་ཚོས་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ། སུས་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ནུས་
པ་ཞྱིག་ཡར་སྟོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། དརེ་གཟྱི་བརྱིད་ཅྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་ཁུངས་མ་འཁལོ་པ་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་མ་དང་བྱིས་པའྱི་སརོ་གསུངས་པ་ད་ེརདེ། ད་ལརོ་ཀ་ོལྱི་གྷལ་ལ་ཕྲུ་གུ་གསར་སེས་ ༥༠ འདུག་ཟརེ་བ་ད་ེ 
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དངསོ་གནས་གཏམ་བཟང་རདེ། བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་དྲུག་པ་སེབས་ནས་འདས་པའྱི་ལ་ོ ༣ ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་གསར་སསེ་ག་
ཚོད་འདུག དེའྱི་གངས་ཐོ་ཞྱིག་བངས་པ་ཡྱིན། ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། གངས་ཐ་ོའདྱི་ཤཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་དོན་ཆེད་དུ་དགོས་ཀྱི་
འདུག གངས་ད་ེདགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཕྲུ་གུ་རང་ལ་ོ ༣ སེབས་པ་ཕལ་ཆརེ་གངས་ ༤༩༧ ཙམ་ཞྱིག་དང་། ཕྲུ་གུ་ལ་ོ 
༢ ལ་སེབ་མཁན་གངས་ ༤༧༤ ཙམ་ཞྱིག་འདུག ད་ེནས་ཕྲུ་གུ་རང་ལ་ོ ༡ ལ་སེབ་མཁན་གངས་ ༤༥༩ ཅྱིག་འདུག ངས་
གངས་ཀ་ཏགོ་ཙམ་ཡར་མར་འཁྲུག་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། གངས་འབོར་ད་ེ ༥༠༠ ནང་ལ་སེབ་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་སན་
ཐ་ོའདྱིར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། སྦྲུམ་མར་ལྟ་རོག་བེད་བཞྱིན་པ་གངས་ ༥༠༠ ལྷག་ཅྱིག་འདུག ད་ེལྟར་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་
ཆརེ་གངས་ཐ་ོ ༤༠་་་༥༠ ཞྱིག་ང་ཚོར་རག་མེད་པ་འད་པ་ོའདུག་མ་གཏགོས། གང་ལྟར་ལ་ོ ༡ ནང་ད་ལྟའྱི་རྱིང་རྒྱ་གར་ནང་
དུ་ཕྲུ་གུ་ད་ེའད་ཞྱིག་མ་གཏགོས་ས་ེཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཀ་ོལྱི་གྷལ་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་པུའྱི་ནང་དུ་འདས་པའྱི་ལ་ོ
མང་པོའ་ིནང་ད་ེཙམ་སེས་ཀྱི་མེད་པར། ད་ལོར་འདྱི་ཙམ་སེས་པ་ད་ེགཏམ་བཟང་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སྱི་ཡོངས་ནས་ས་
ཁུལ་རང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ལ་དྭགས་ཁུལ་ལ་ཕྲུ་གུ་མང་ཤོས་སེས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། ཕ་
གའྱི་གནས་བབ་དང་མྱིའྱི་བསམ་བོའ་ིའཁེར་ས་ོད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་མང་བ་སསེ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ལྟ་ཕྱིས་སུ་ལྟ་ཡོང་དུས། སྱིར་
བཏང་མྱི་མང་ཤོས་ད་ེལྷ་ོཕོགས་ཁུལ་ལ་ཆགས་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་ཕྲུ་གུ་མང་བ་ད་ེབང་ཤར་
ཁུལ་དུ་སེས་ཀྱི་འདུག ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་འདུག ཀ་ོལྱི་གྷལ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་དུ་འདྱི་ལྟར་བྱུང་བ་ད་ེཡག་པ་ོཞེ་དག་རེད། 
ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོས་ེཐུབ་པ་དང་ད་ེའདའྱི་ཆེད་དུ་ག་ོབསོན་སོབ་གས་ོསོན་དགོས་རེད་གསུངས་སོང་། བཀའ་ཤག་ཕར་ཚུར་འག་ོ
བའྱི་སབས་སུའང་ང་ཚོས་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ས་གནས་ཚང་མར་ཕེབས་ཀྱི་
ཡོད་དུས། དའེྱི་སརོ་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདགེས་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ར་ེབ་ལས་ལྷག་ཅྱིག་བྱུང་སོང་ཞེས་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཤྱིག་གྱིས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འགན་ཁུར་མ་སོང་ཞསེ་གསུངས་སོང་། ར་ེབ་ལས་ལྷག་པ་བྱུང་ཡོད་ན་ས་ོསོའ་ིགཟྱིགས་ཚུལ་རེད། 
ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་སྐུའྱི་བ་སྨན་པས་དངོས་གནས་འགན་ཆེན་པ་ོབཞེས་འདུག ཕྱི་ལུགས་སྨན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
བོད་ལུགས་སྨན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་སབས་དེར་ཁོང་ཚོས་མྱི་གཞན་པ་དང་མ་ཐུག་པར། 
ང་ཚོས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱི་ཛ་དག་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་བའྱི་སབས་སུའང་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་བ་མ་གཏོགས། དངོས་སུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། དངོས་སུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ནའང་དུས་ཚདོ་གང་ཐུབ་ཅྱིག་སྟོན་གནང་ནས་སོབ་གས་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་དང་། ང་ཚསོ་དུས་ཚདོ་ག་ཚདོ་ནས་ག་ཚདོ་བར་དུ་སྱིད་
བྱུས་གང་འད་འཛིན་དགོས་རེད། ཡང་ན་ད་ེཏོག་ཙམ་ཡང་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ། དམ་དུ་གཏངོ་དགོས་རེད་དམ། ག་
ར་ེབེད་དགོས་མྱིན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཛ་དག་ལས་བསོས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཐག་མ་བཅད་སྔོན་ནས་ཁ་ོཚོར་སོབ་
སྟོན་ཞུས་ཏེ། འདྱིའྱི་ནང་འཁོད་པ་ནང་བཞྱིན་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་གྱིས་ཀང་ཧྱི་མཱ་ཅལ་ཁུལ་ལ་འགན་ཞ་ེདག་བཞེས་སོང་། 
དེའྱི་ནང་ནས་སྨན་པ་དགུང་ལོ་ཆུང་བ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ཁོང་དང་སྨན་རྱིས་ཁང་བཅས་ཚང་མས་འགན་དཔ་ེམྱི་སྱིད་ཡག་པ་ོ
བཞེས་སངོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྷ་རམ་ས་ལར་ཁབ་རྒྱག་པའྱི་སབས་སུ་ཏན་ཏན་ཏགོ་ཙམ་ཡར་མར་ཞྱིག་འག་ོཡོད་སྱིད་ཀྱི་རེད། གང་རེད་ཟེར་ན། 
ས་གནས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་ཐུན་མོང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གསུམ་ཀ་རྒྱུགས་ནས་ས་གནས་ཀྱི་ 
(Chief Medical Officer) འབེལ་བ་བས་པ་རེད། ས་གནས་ཀྱི་ (Chief Medical Officer) གྱི་དགོངས་པ་
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བཞེས་སྟངས་དང་ཀུན་སོད་ད་ེཚའོྱི་ཐོག་ནས་ཏོག་ཙམ་དགངོས་ཚུལ་ཡདོ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ཁ་ོརང་ལ་ང་ཚསོ་ག་ཚོད་ཐུབ་
ཐུབ་ཅྱིག་སེལ་ལད་འཁབ་ཀྱིན་འཁབ་ཀྱིན་བས་ནས་མཐུན་རེན་རག་རྒྱུ་ད་ེག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་རག་ཐུབ་པར་འབད་བརོན་
ཞུས་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཉྱིན་གཅྱིག་གཉྱིས་དུས་འགང་བྱུང་བ། མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་སེབ་གཅྱིག་ལ་རྒྱག་དགོས་དུས་ཁབ་
དའེང་གངས་ཚད་ཅྱིག་མ་གཏོགས་རག་གྱི་མྱི་འདུག སྨན་འདྱི་ང་རང་ཚསོ་བཟོས་ནས་སོད་ཀྱི་ཡོད་ན། དཔརེ་ན། སྨན་རྱིས་
ཁང་གྱིས་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་འཐུས་ཤོར་འགོ་དགོས་དོན་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཁབ་ད་ེཁབ་རག་དང་མྱི་
རགཤདའེང་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ལ་རག་དང་མྱི་རག་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཡདོ་དུས། ཉྱི་མ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་འགངས་ཡདོ་ན་
ནྱི་དགངོས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། གཞན་མཐུན་རནེ་སརོ་དགོས་པ་ད་ེཆ་ཚང་སར་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་གངས་ཀ་ད་ེད་གྱིན་ཀློག་དུས་སབས་སུའང་ཏགོ་ཙམ་བད་ེཔ་ོམ་བྱུང་། རྒྱ་བལ་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་གསར་སསེ་ཀྱི་
གངས་ ༢༦༣ ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་དང་། འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་ད་ེཕྲུ་གུ་གངས་ ༢༨༡ ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའད་འདུག འདྱི་
རྒན་པ་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་མྱིན་འགོ་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགོས་ཀྱི་རེད། རེས་སུ་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་གོས་
ཚགོས་སབས་སུ་བཟ་ོཆགོ་པ་གྱིས།  

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས། དངོས་གནས་དང་གནས་ཚོགས་པ་ཁག་མང་པོ་རེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ད་ེས་གནས་སུ་ཕག་རགོས་གནང་མཁན་གྱི་ཚགོས་པ་ད་ེདག་རདེ། ས་གནས་ས་ོསོའ་ིབས་པ་ཡྱིན་
ན། ཚོགས་པ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་རེད། ད་ལྟ་འདྱིར་ཚོགས་ཁང་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ (SFT) 
ཡྱིས་འགན་འཁུར་གྱི་ཡོད་རེད། (SFT) ངསོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་བས་ཡོད་རེད། ངས་
འདྱིར་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ཞུས་པ་མ་གཏོགས། ཚགོས་པ་དང་སེར་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག ཚོགས་པའྱི་ནང་ནས་བོད་པའྱི་ཚགོས་
པ་དང་། ཕྱིའྱི་ཚོགས་པ། ད་ལྟ་ཁབ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན་ནའང་ (Johns Hopkins) གྱིས། སབས་ད་ེདུས་ང་ཚོས་ཏག་ཏག་
ཅྱིག་བསད་ཡོད་མ་རེད་མ་གཏོགས། ཨ་སོར་ས་ཡ་ ༡ གནང་རྒྱུའྱི་སད་ཆ་ད་ེའདའང་ཡོད་རེད། ད་ེལྟར་བས་ནས་ག་ཚོད་
ཐུབ་ཐུབ་བས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དངུལ་ད་ེའདྱིར་སེབས་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཁབ་གཉྱིས་པ་བརྒྱབ་རྒྱུར་མཐུན་རེན་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོར་དངུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་མེད་ཅེས་ཟེར་གྱི་ཡོད། བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་ལའང་ཡོད་རེད། འཕྲོད་བསྟནེ་
ལས་ཁུངས་ནས་གང་བདེ་དགོས་ནའང་བ་རྒྱུ་རདེ་མ་གཏོགས། འདྱིའྱི་ཐོག་འཐུས་ཤོར་སྤུ་ཙམ་ཞྱིག་གཏོང་བའྱི་འདདོ་པའང་
མེད་ལ། འཛེམ་ཟནོ་ཡང་མེད། འདྱི་ལ་བསྱི་ཚགས་བ་རྒྱུའྱི་བསམ་བོའང་མེད། ཡྱིན་ནའང་། དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་ཚོས་གནང་བ་
ད་ེབཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོརེད། དངོས་གནས་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོརེད། དེས་གཞུང་མཛོད་ལའང་ཞེ་དག་ཅྱིག་ཕན་ཡོད་རེད། མྱི་
མང་དཀྱུས་མ་ལའང་ཞ་ེདག་ཅྱིག་ཕན་ཡོད་རདེ། སྱི་ཚགོས་ལའང་ཕན་ཡདོ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་དྱིན་བསམ་ཤེས་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། སུས་གང་གནང་བ་ཚང་མར་སྱི་སོམས་གཟྱིགས་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། གཅྱིག་གྱིས་ཡག་པ་ོགནང་
སོང་ཟེར་དུས། གཞན་པ་ད་ེམར་བརབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། མང་ཚོགས་ནང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གང་
ཡང་བས་ཡདོ་ས་མ་རདེ་བསམ་སྱིད་པ་རདེ། ད་ེའད་མ་རདེ། ད་ལྟ་འདྱི་ང་ཚའོྱི་ལས་བསམོས་རདེ། ལས་བསམོས་འདྱི་ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༢༠་་་༢༡ གྱི་རདེ། སབས་ད་ེདུས་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའྱི་གང་ཐུབ་ཐུབ་གནང་འདུག ད་
ལྟ་སན་སོན་ཞུས་པའྱི་ནང་དུ་དངུལ་ག་ཚོད་བགོ་བཤའ་བརྒྱབ་ཡོད་མེད་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་སོང་བ། བས་ཙང་བཀའ་
ཤག་སབས་བཅ་ོལྔ་པས་གནང་འདུག སབས་བཅུ་དྲུག་པས་ཡྱིན་ནའང་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཞུས་ཡོད་མ་གཏོགས། མ་ཞུས་
པ་ད་ེའད་མ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དངོས་གནས་དང་གནས་ཚོགས་པ་ར་ེར་ེལ་ང་ཚོས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། རེས་མ་ཆད་ལྷག་འགོ་བའྱི་ཉེན་ཁ་ཏན་ཏན་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ས་གནས་ཚང་
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མར་ཡྱི་གེ་བཏང་ནས། ཁེད་རང་ཚོའྱི་ས་གནས་ལ་རོགས་པ་བེད་མཁན་སུ་དང་སུ་བྱུང་སོང་། དངུལ་སོད་མཁན་མང་བ་
ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ཉུང་བ་སོད་མཁན་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཆེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ལེགས་
གསོལ་གྱི་ཚུལ་དུ། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཉྱི་མ་དང་པ་ོཡྱིན་ན་གཉྱིས་པ་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕག་འཁེར་ར་ེར་ེ
འབུལ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

མ་འོངས་པར་ནད་ཡམས་འདྱི་ལྟ་བུ་མྱི་ཡོང་བའྱི་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟའྱི་ནད་ཡམས་འག་ོབཞྱིན་པ་འདྱི་
ཡང་མཚམས་ཆད་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་བརྒྱབ་རྒྱུ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ལས་རྒྱུ་འབས་ད་ེད་ལྟ་རྒྱ་ནག་ལ་འཁོར་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། རྒྱ་
ནག་ལ་གཞྱི་ནས་ནད་ཡམས་ཤུགས་ཆེ་རུ་དང་ཛ་དགས་པོ་ཞེ་དག་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། ཧང་ཧེ་གཅྱིག་པུ་
ལའང་མྱི་ས་ཡ་ ༢༥ ལ་ས་ོརྒྱ་བཀག་སམོ་བས་ནས་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོའཕྲད་བསད་ཡདོ་རདེ། འདྱི་ཧང་ཧ་ེགཅྱིག་པུ་
རེད། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་མངའ་སེ་གཞན་པའྱི་ནང་ཁབ་གདལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་གྱི་ད་ལྟ་ (Zero COVID Policy) 
ཟེར་བ་དེ། (COVID) ཀླད་ཀོར་བཟ་ོརྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་དེའྱི་འོག་ནས། ད་ལྟ་བར་དུ་འཛམ་བུ་གྱིང་མངས་པ་རེད། ད་ལྟ་གཞྱི་
ནས་རྒྱ་ནག་མང་རྒྱུ་འག་ོའཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་ནག་གྱི་མྱི་མང་དཀྱུས་མ་ཚ་ོང་ཚ་ོདང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་
རང་རེད། ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་ནད་མྱི་འཕོག་པའྱི་ར་ེབ་དང་སྨོན་ལམ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་དེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མྱི་
མང་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུའྱི་ཚབ་ལ་གནོད་བསལ་རྒྱུ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་
བལོ་གྱི་གནས་བབ་ལ་དཔག་པའྱི་ཞབས་ཕྱི་ད་ེའད་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་པ་ད།ེ ཚང་མས་ནུས་པ་སྤུངས་ནས་བྱུང་བ་རེད་ལ། འཕྲདོ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཀང་འགན་ཁུར་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
         
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས།  
  
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཐད་ཀར་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཏོག་
དབྱིབས་ནད་ཡམས་རེན་པས་ཡུལ་ཁྱིམས་བརྱི་སྲུང་བེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོས་རྒྱང་མཇལ་བ་རྒྱུ་དང་། བར་ཁད་
འཇགོ་དགོས་པ་ད་ེདངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཡུལ་ཁྱིམས་ད་ེད་དུང་ད་ེག་རང་གནས་ཡོད་རདེ་དམ་མ་རདེ། 
གལ་སྱིད་གནས་མེད་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་རེས་མ་དེར་ང་ཚོས་སྔར་བཞྱིན་ཚང་མ་མཉམ་དུ་འཚོགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། 
དརེ་ངས་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་འད་པ་ོཞྱིག་མཐོང་སོང་། གང་ལགས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ནམ་རྒྱུན་དྲུང་ཆ་ེརྣམ་པ་ཚ་ོབཞུགས་ཀྱི་
ཡོད་རདེ་ད།ེ ཁ་སང་ད་ེརྱིང་ཕྱི་ལ་བཞུགས་ཡདོ་ཀྱི་རདེ་དན་ནས་ཚར་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན་ཏ།ེ མཐངོ་རྒྱུ་མདེ་པའྱི་
བཟ་ོའད་ཞྱིག་འདུག ད་ེནས་ཡང་འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་རྣམ་པས་ལྷན་ཁང་ས་ོསོའ་ིལན་འདབེས་གནང་བའྱི་སབས་སུ། དྲུང་
ཆེ་རྣམ་པ་དང་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་དེ་ཚོ་ཐག་རྱིང་པོར་ཡོད་ན། མཚམས་རེ་དུས་ཐོག་ཕེབས་མ་ཐུབ་པར། ཡྱིག་ཆུང་
འབུལ་དགསོ་པ་ལ་སོགས་པར་བརནེ་ནས་ང་ཚའོྱི་དུས་ཚདོ་ཀང་ཅུང་རྱིང་དུ་འག་ོབ་དང་། འཐུས་ཤོར་འག་ོབསད་པ། འགན་
མ་འཁུར་བའྱི་བཟོ་འད་འདུག ངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག གལ་སྱིད་དེར་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་ན། སྔོན་མ་བཞྱིན་
འཚོགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གཟྱི་བརྱིད་དང་ལས་ཀ་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འགན་འཁུར། གོས་
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ཚགོས་ཀྱི་དུས་ཚདོ་ཡྱིན་ནའང་བསྱི་ཚགས་ཡོང་ས་རདེ་སམ། འདྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་། གཞན་པ་གང་ཡང་མེད།  
   
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕལ་ཆེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ད་ེག་རང་ནས་མ་གཏོགས་གཞན་གྱིས་ཕག་བརངས་མ་སོང་། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་
བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟནེ་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དྱི་བ་མཐའ་མ་དེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་དེ། ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་ང་
ཚསོ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་འཚོགས་པའྱི་སབས་སུ། ཕ་གྱིའྱི་མཚམས་དེའྱི་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དང་། ཕར་
ཕོགས་ལ་ཟུར་ཉན་བཞུགས་སའྱི་ས་ཆ་རེད། ཁྱིམས་འདྱི་གང་འད་རེད་ཅེས་བཀའ་རད་ཕེབས་སོང་། ད་ལྟའང་ཧྱི་མཱ་ཅལ་
གཞུང་གྱིས་ཁང་པའྱི་ནང་དུ་མྱི་གངས་ ༡༠༠ སདོ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་ན། དེའྱི་ཕདེ་ཀ་མྱི་གངས་ ༥༠ འཛོམས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ། ཕྱི་
ལ་ཡྱིན་ན་མྱི་གངས་ ༣༠༠ ཤོང་ཚད་ལ་ད་ེལས་ཏགོ་ཙམ་མང་བ་བས་ནས། བཀདོ་ཁབ་ད་ེཕྱིར་འཐནེ་གནང་མྱི་འདུག ད་ེད་
དུང་མུ་མཐུད་གནས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ནད་ཡམས་ད་ེམར་འཇམ་
འག་ོཡྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡདོ་དུས། མ་འོངས་པར་ད་ེག་ནང་བཞྱིན་འཚགོས་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེསྔ་ནང་
བཞྱིན་འཚོགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ་དང་ལས་བེད་རྣམ་པ་ཚོ་ཟུར་ཉན་གྱི་ས་ཆར་ཕེབས་ཀྱི་རེད། ད་ལྟ་མཐུན་
རེན་གཅྱིག་ད་ེཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་གཅྱིག་ཕ་གྱིར་བཞག་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། གལ་ཏ་ེལན་ཡར་སེབ་དགོས་
པ་ད་ེའད་ཡོད་ན། ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་ནས་ཁོང་བརྒྱུད་ཞུ་བསད་ཡོད་རེད། དྲུང་ཆ་ེདང་ལས་བེད་ཚོས་འགན་
འཁུར་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་འདྱིར་མ་བཅར་བ་མ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འདྱིར་ཞུ་བསད་པའྱི་སབས་སུ་ལྷན་ཁང་ས་ོ
སོའ་ིནང་འབེལ་ཡོད་ཚང་མས་ལྟ་བསད་ཡོད། འདྱིར་བཅར་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་འདུག་ཞུས་ན། འདྱིར་བཅར་བ་
ཡྱིན་ན། རྒྱབ་ཀྱི་བར་ཁམས་དརེ་བཞུགས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། བར་ཁམས་དརེ་བརན་འཕྲྱིན་ (T.V.) ས་ཡར་མ་བཏང་ན་
ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་འདུག ས་ཡར་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་ཐག་ཉ་ེཔ་ོཡོད་དུས་དེར་གནོད་སེལ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས་བར་ཁམས་ལ་བཞུགས་མྱི་དགོས་པར། ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིནང་དུ་བཞུགས་ནས་ལན་ག་སྱིག་བེད་དགོས་པ་ད་ེཚོ་
བདེ་བཞྱིན་ཡདོ། ཡང་འགན་མ་ཁུར་བ་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ང་ལ་ཞ་ེདག་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ཤོག་གངས་ ༡༣ ལ་དག་ནོར་ཞྱིག་འདུག ཤོག་གངས་ 
༡༣ གྱི་སང་དེར། "སྱིད་ཚབ་" ཚབ་ཏུ་ "སྱིབ་ཚབ་" འཁོད་འདུག ད་ེནས་ཤོག་གངས་ ༢༦ ནང་གྱི་ ༢༌༤ ལ་ "མོས་
རས་" ཚབ་ཏུ་ "མོས་ཟས་" ཞསེ་བྱིས་འདུག ལངས་པའྱི་ཞརོ་ལ་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དང།  
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 ད་ལྟ་འདྱིར་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང། དྷ་རམ་ས་ལའྱི་གནས་སྟངས་ཏོག་ཙམ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ། 
ནད་ཡམས་ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གསུངས་པ་སོང་ཙང་། གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་
ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་ན་བསམས་པའྱི་ཐོག་ནས། གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུས་ན་ཏག་ཏག་མེད་འགོ་བསམས་པ་དན་སོང་མ་
གཏོགས། འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་གྱི་གཉྱིད་ལམ་ཡང་སྟོན་གྱི་མྱི་འདུག་ལ། བསམ་བོའང་འཁོར་གྱི་མྱི་འདུག ཡང་ཕག་
སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་གྱི་འགན་འད་ཞྱིག་ཁེར་ནས་ལན་རྒྱག་གྱི་འདུག་དགོངས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེ
འད་ཁནོ་ནས་མ་དགངོས་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཚདོ་ལ་རགས་རནེ་འབལེ་ད་ེའད་གང་ཡང་མྱི་འདུག  
 ཁབ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་འཕྲདོ་བསྟེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་
རདེ། སབས་དེར་སྔོན་ཁབ་ད་ེསེར་གྱི་སྨན་ཁང་ཁག་ཅྱིག་ལ་རྒྱག་ཆོག་པའྱི་ཆགོ་མཆན་ཡོད་པ་དང་། ཁབ་ད་ེའབོལ་པ་ོཡོད་
རེད། ཁབ་ད་ེལ་སབས་ད་ེདུས་སོར་ ༡༣༠༠ བེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེནས་ཁོང་ཚོས་མར་བཅག་ནས་སོར་ ༩༠༠ ལ་རྒྱག་གྱི་
ཡོད་རེད། སྨན་ཁང་རང་ལ་རྒྱག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་སོར་ ༧༨༠ རེད། ང་ཚ་ོསྨན་ཁང་ད་ེདང་འབལེ་བ་ཡོད་དུས། ང་ཚ་ོལའང་
ཁབ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་དངུལ་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁོང་ཚོའྱི་མཉམ་དུ་ཏོག་ཙམ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས། སོར་ ༩༠༠ ནས་ད་
དུང་ཏོག་ཙམ་གཅག་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཉྱིན་གངས་ ༡ འགོར་བ་རེད། བས་ཙང་གཡས་གཡོན་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་གྱིས་སྨན་
ཁབ་བསོན་རྒྱུ་དའེང་སྨན་ཁང་ད་ེག་རང་དང་འབལེ་བ་བས་ནས་རདེ། ཁངོ་ཚོར་གོང་ཚད་སོར་ ༩༠༠ རང་ལ་གནང་བ་རེད། 
ང་ཚོས་འབོར་ཆེན་པོ་ཞེ་དག་ཅྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང། ཁོང་ཚོའྱི་མཉམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་བས་ནས་སོར་ ༡༠༠ རེ་
གཅགོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚརོ་ཕན་ཐགོ་ཡོང་ངསེ་འདུག  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང།  
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ར་བའྱི་ད་ལྟའྱི་དགངོས་འཆར་གསུང་མཁན་འདྱི་འཕྲདོ་བསྟེན་བཀའ་བནོ་གནང་རྒྱུར་སྔནོ་མ་
ནས་རྒྱབ་སོར་ཆ་ཚང་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ལྟའང་མུ་མཐུད་ད་ེག་རང་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཆགས་ཡོད་མ་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་འཛིན་སོང་ལ་དྱི་བ་གནང་ཡོད་ན་འཛིན་སོང་གྱིས་ལན་གནང་རྒྱུ་རེད་མ་གཏགོས། འཛིན་སོང་གྱི་ཚབ་བས་ནས་
ལན་གནང་རྒྱུ་འདྱི་སྔ་དགས་སོང། རྒྱབ་སརོ་བ་རྒྱུ་ཆ་ཚང་ག་སྱིག་ཡོད།  

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། དགོས་འདྱི་དང་དགངོས་ཚུལ་གསུང་རྒྱུ་ཡདོ་ན་གསུང་རགོས་གནང།  
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ ད་ེག་རང་ངསོ་ལནེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འདྱི་གསལ་ཐག་ཆདོ་སྔ་ས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གནད་དོན་ཁག་ཅྱིག་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཞུས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་ལ་བར་ལན་གཙང་མ་
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ཡྱིག་ཆ་ཨང་།ཤ ༣༥ 

ཞྱིག་འག་ོཡྱི་མྱི་འདུག བས་ཙང་ང་ཚ་ོཚང་མའྱི་ཐོག་ནས། ཆོལ་ཁའྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཡང་ན་འཛིན་སོང་གྱིས་བས་
པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གང་ལྟར་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་མྱི་མང་ལ་བར་ལན་འཁོལ་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་གནད་འགག་
ཅྱིག་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཆ་ཤས་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ཕག་སེལ་ལ་གུས་བཀུར་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་
ལན་བཏབ་པ་དང། བཀའ་བནོ་འདནོ་རྒྱུ་སྔ་དགས་པ་ད་ེའད་ཁོན་ནས་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

         
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག གསུང་རྒྱུ་ལྷག་བསད་པ་ད་ེའད་ཡོད་དམ། ༼དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་
བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། ལྷག་མེད། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ༽ ལགས་ས།ོ འདྱི་ཡན་ཆད་འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་འཕྲོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་
ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐོའ་ིཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གེང་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཆ་ཚང་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན།  
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༣ པ། ཁྱིམས་བཟའོ་ིལས་དནོ་ཐགོ་ལ་ཕབེས་རགོས་གནང་། བརོད་པ་གསུམ་པ་དང་། གཏན་འབེབས་
བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ཁྱིམས་བཟའོ་ིལས་དནོ་ཐོག་ལ་ཡྱིག་ཆ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། འདྱི་ལམ་ལུགས་གཞྱིར་བཟུང་
སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༣༥ 
༄༅། །གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཀྱི་ཚད་རྱིམ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅསོ་ཁྱིམས་འཆར། 

 

དང་པ།ོ བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ཉརེ་དྲུག་པའྱི་འགོ་སྱིད་སངོ་དང༌། བཀའ་བནོ་རྣམ་པའྱི་ཟླ་རའེྱི་ཕགོས་དང༌། ཟུར་
ཕགོས་བཅས། 

མཚན་
གནས། 

ར་ཕགོས། ཡུལ་ཐང་
གུན་
གསབ། 

ཕགོས་
བསམོས། 

གནས་རྱིམ་
གངོ་འགོ་གྱི་
བར་ཁད། 

ཕགོས་བསདོ་ཉྱིན་རའེྱི་ཟུར་
ཕགོས། 

ཟུར་བརདོ། 

རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་ནང་
ཧྱིན་སརོ། 

ཕྱི་རྒྱལ་ནང་
ཨ་སརོ། 

སྱིད་སངོ༌། ༤༠,༦༠༠༌༠༠  ༤༠,༦༠༠༌༠༠ ༡༥༠༌༠༠ ༧༢༠༌༠༠ ༤༠༌༠༠ བ ས ར ་
བཅོས ་སྱི ་
མོས ་ཀྱིས ་
ག ཏ ན ་ལ ་
ཕབ། 

བཀའ་བནོ་
རྣམ་པ། ༤༠,༣༠༠༌༠༠  ༤༠,༣༠༠༌༠༠ ༡༥༠༌༠༠ ༧༡༠༌༠༠ ༣༥༌༠༠ 

 
བསར་བཅོས་འདྱི་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རདེ། བརོད་པ་གསུམ་པ་དང་། གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
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གཉྱིས་པ། བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ལྔ་བཅུ་པའྱི་འོག་སྱི་འཐུས་ཀྱི་མཚན་མཐངོ་དདོ་དང༌། ཉྱིན་རའེྱི་ལས་དདོ། ཉྱིན་དདོ་
བཅས། 

མཚན་གནས། མཚན་དདོ། ཉྱིན་རའེྱི་
ལས་དདོ། 

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

གནས་
རྱིམ་གངོ་
འགོ་གྱི་
བར་ཁད། 

ཕགོས་བསདོ་ཉྱིན་རའེྱི་ཉྱིན་
དདོ། 

ཟུར་བརདོ། 

རྒྱ་བལ་
འབྲུག་

གསུམ་ནང་
ཧྱིན་སརོ། 

ཕྱི་རྒྱལ་
ནང་ཨ་
སརོ། 

སྱི་འཐུས་
ཚགོས་གཙ།ོ ༤,༠༠༠༌༠༠ ༡,༢༢༥༌༠༠ ༤༠,༧༥༠༌༠༠ ༡༥༠༌༠༠ ༧༢༠༌༠༠ ༤༠༌༠༠ བསར་བཅོས་

སྱི་མོས ་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། སྱི་འཐུས་

ཚགོས་གཞནོ། 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 
 
བརོད་པ་གསུམ་པ་དང་། གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 

གསུམ་པ། བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ར་ེལྔ་པ་དང༌། དནོ་ཚན་ག་ོབརྒྱད་པ། དནོ་ཚན་བརྒྱ་དང་བཞྱི། དནོ་ཚན་བརྒྱ་དང་དགུ་
བཅས་ཀྱི་འགོ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་དང༌། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས། དབུས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛནི་རྣམ་པ། 
རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པ། ལས་བདེ་འདམེས་ལྷན་ཚགོས་གཙ་ོབཅས་ཀྱི་ཟླ་རའེྱི་ཕགོས་དང༌། ཟུར་ཕགོས་བཅས། 

མཚན་གནས། ར་ཕགོས། ཡུལ་
ཐང་
གུན་
གསབ། 

ཕགོས་
བསམོས། 

གནས་
རྱིམ་གངོ་
འགོ་གྱི་
བར་ཁད། 

ཕགོས་བསདོ་ཉྱིན་རའེྱི་ཉྱིན་
དདོ། 

ཟུར་བརདོ། 

རྒྱ་བལ་
འབྲུག་

གསུམ་ནང་
ཧྱིན་སརོ། 

ཕྱི་རྒྱལ་
ནང་ཨ་
སརོ། 

ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ། ༤༠,༩༠༠༌༠༠  ༤༠,༩༠༠༌༠༠  ༧༢༠༌༠༠ ༤༠༌༠༠ བསར་
བཅསོ་སྱི་
མོས་ཀྱིས་

ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་
གཞན། 

༤༠,༣༠༠༌༠༠  ༤༠,༣༠༠༌༠༠ ༡༥༠༌༠༠ ༧༡༠༌༠༠ ༣༥༌༠༠ 
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དབུས་འོས་བསྡུའྱི་
འགན་འཛནི་དང༌། 
འགན་འཛནི་ལས་
འཕར། 

༤༠,༡༥༠༌༠༠ 
 

༤༠,༡༥༠༌༠༠ " ༧༠༠༌༠༠ ༣༥༌༠༠ 

གཏན་ལ་
ཕབ། 

ལས་བདེ་འདམེས་
བས་ོལྷན་ཁང་གྱི་
ཚགོས་གཙ།ོ 

༤༠,༡༥༠༌༠༠ 
 

༤༠,༡༥༠༌༠༠ " ༧༠༠༌༠༠ ༣༥༌༠༠ 

རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་
པ། 

༤༠,༡༥༠༌༠༠ 
 

༤༠,༡༥༠༌༠༠ " ༧༠༠༌༠༠ ༣༥༌༠༠ 

 

ལས་ཐནོ་ཕགོས་ཐབོ་ཀྱི་ར་ཕོགས་གོང་གསལ་ལས་གནས་ས་ོསོའ་ིར་ཕོགས་ཐོབ་འབབ་གཞྱིར་བཟུང་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པའྱི་
ཐབོ་ཐང་སྱིག་གཞྱི་ནང་གསལ་ཞབས་ལ་ོརྱིས་བསོར་གྱིས་འཐབོ་རྒྱུ། 
ལས་བེད་འདམེས་བས་ོལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱིར་ལས་བཅར་སབས་ཉྱིན་གངས་ཇྱི་འགོར་ལ་འདེམས་ལྷན་ཚོགས་གཙོའྱི་ར་
ཕགོས་ཉྱིན་གངས་ ༣༠ ལ་རྱིས་བསོར་གྱིས་ཉྱིན་རརེ་ཐོབ་ཆ་ཇྱི་བེད་ལས་དོད་དུ་ཞུ་སོད་ཆོག་རྒྱུ་དང་། ཟླ་རེར་མཚན་དོད་
སོར་ ༡,༥༠༠.༠༠ འཐབོ་རྒྱུ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་དང་། གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 
བཞྱི་པ། སྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་རྣམ་པར་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་ནམ་འཕར་སབས་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ལའང་གཅྱིག་གྱུར་རང་

བཞྱིན་གྱིས་འཕར་རྒྱུ་དང་། ད་ེཡང་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པའྱི་ར་ཕོགས་དང་། མཚན་དོད། ལས་དོད་བཅས་ལ་རྱིས་
སོར་གྱིས་འཐོབ་རྒྱུ། ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་འཕར་འབབ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པའྱི་མཚན་དདོ་དང་། 
ལས་དདོ། ཉྱིན་དདོ། འགྱིམ་འགྲུལ་ཟུར་ཕགོས་བཅས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་དགོས། 

བརོད་པ་གསུམ་པ་དང་། གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 
ལྔ་པ། སྱི་ཞུ་ལས་བེད་རྣམ་པར་ཕོགས་རྱིམ་བསར་བཅོས་སབས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་

ཕོགས་ཀང་དུས་ནས་དུས་སུ་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་མུས་ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་ནས་དང་། ད་ེམྱིན་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་སར་ཆ་གནང་དགོས། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཕྱིས་སུ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་སབས་
གོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགསོ། 

བརོད་པ་གསུམ་པ་དང་། གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 
དྲུག་པ། ཚད་རྱིམ་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ར་འཛནི་ལག་བསྟར་ཞུ་དགསོ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་དང་། གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
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བདུན་པ། སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལ་བསར་བཅསོ་ནམ་དགོས་སབས་སྱི་འཐུས་མང་མོས་ཀྱིས་བསར་བཅོས་གནང་བར་སྱིད་སངོ་

གྱིས་ཆགོ་མཆན་མྱིང་རགས་འགདོ་དགོས། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་དང་། གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
འདྱི་ཡན་ཆད་ཁྱིམས་བཟའོ་ིལས་དནོ་གྱི་བརོད་པ་གསུམ་པ་དང་། གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ལས་རྱིམ་ ༤ པ་གཟྱིགས་རོགས་གནང། ལས་དོན་འཕྲ་ོསོང་དགོས་རྱིགས། ལྷག་ཡོད་དམ། དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་
བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་རྒྱ་རྱི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ངས་སྐུ་ང་ོའབོང་
ཆུང་དངསོ་གྲུབ་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལན་འདེབས་རྒྱུ་ལྷག་འདུག སྔོན་རྱིས་སབས་སུ་བཀའ་འཁོལ་དང་སགས་
ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། ད་ེམྱིན་ད་ལྟ་ག་ོསབས་ཤྱིག་གནང་རགོས་གནངོས།  

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོང་དུ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་སོང་། སྐུ་ང་ོལྟ་བུ་ལ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་དནོ་གཅོད་ལས་ཐགོ་ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ། 
གལ་ཏེ་མཚན་སྨྲ་དགོས་བྱུང་ན་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་མདོར་
བསྡུས་ཤྱིག་ཡོད་ན་གསུང་རགོས་གནང། ད་ེམྱིན་སྔནོ་རྱིས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་སབས་སུ་ག་ོསབས་འབུལ་ཆོག ༼དཔལ་ལྡན་
བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རེས་ལ་གོ་སབས་གནང་རོགས་གནོངས།༽ 
ལགས་ས།ོ སྔནོ་རྱིས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་སབས་སུ་ག་ོསབས་འབུལ་ཆགོ་པ་གྱིས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༥ པ། ཚགོས་དྲུང་ནས་དགངོས་ཤོག་ཁག་སན་སནོ་ཞུ་རྒྱུ།  
 
ཚགོས་དྲུང་བསདོ་ནམས་ར་ོར་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་ཡྱིག་
ཐགོ་དགོངས་ཤོག་འབརོ་བ་ཁག་སན་སནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཨང་། མཚན། དགངོས་ཞུའྱི་ཚསེ་དང་། རྒྱུ་མཚན། 
༡ སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་མཆགོ ལས་དནོ་ཞྱིག་གྱི་རནེ་པས་སྱི་འཐུས་སབས་བཅུ་བདུན་

པའྱི་གོས་ཚགོས་ཚགོས་དུས་གཉྱིས་པ་ཆ་ཚང་དགོངས་
ཞུ། 

༢ སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ ཕྱི་ཚསེ་ ༡༥ ཉྱིན་གཅྱིག་དགོངས་ཞུ། 
༣ སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀ ཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་

ནམས་མཆགོ 
དཔལ་བར་ེཆེན་ས་ས་པའྱི་གཏན་པའྱི་གཙུག་རྒྱན་རྒྱལ་
ཀུན་ས་ས་བདག་ཅན་ཁྱི་ཐོག་ ༤༣ པའྱི་ཁྱི་འདོན་མངའ་
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སོལ་གྱི་མཛད་སོའ་ིསབས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ས་ས་པའྱི་
ཆསོ་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། འདྱི་ལས་ལྷག་
པའྱི་གལ་ཆེ་བའྱི་ལས་དོན་ཞྱིག་གཏན་གནས་མེད་པའྱི་
མ་བཅར་ཐབས་མྱིན་ལ་བརེན། ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ དང་ ༡༧ 
ཉྱིན་གཉྱིས་དགོངས་ཞུ། 

༤ སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་མཆགོ དཔལ་ས་ས་ཁྱི་རབས ༤༣ པའྱི་ཁྱི་འདོན་གྱི་མཛད་
སོར་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཐོག་མཛད་སོར་
བཅར་རྒྱུར་བརེན། ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ དང་ ༡༧ ཉྱིན་གཉྱིས་
རྱིང་དགངོས་ཞུ། 

༥ སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་མཆགོ དཔལ་ས་ས་གསེར་ཁྱིར་མངའ་སོལ་ལ་ཆེད་ཕེབས་
གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་བརེན། ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ དང་ ༡༧ ཉྱིན་
གཉྱིས་རྱིང་དགངོས་ཞུ། 

༦ སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་
མཆགོ 

ལས་དོན་གལ་ཆེ་ཞྱིག་གྱི་ཆེད་ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ དང་ ༡༧ 
ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་དགངོས་ཞུ། 

༧ སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་རྒྱ་མཚ་ོསྱི་ཐར་མཆགོ ལས་དོན་གལ་ཆེ་ཞྱིག་གྱི་རེན་པས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་
རྒྱབ་དགངོས་ཞུ། 

༨ སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ སྱི་དནོ་གལ་ཆ་ེཞྱིག་གྱི་དནོ་དུ་ཕགོས་བསོད་འག་ོདགསོ་
ངེས་ཆགས་པར་སོང་། ཕྱི་ཚེས་ ༡༧ ཕྱི་དོ་ཉྱིན་ཕེད་
དགངོས་ཞུ། 

༩ སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ གནད་དོན་གལ་ཆ་ེཞྱིག་གྱི་དབང་གྱིས་ཕྱི་ཚསེ་ ༡༨ ཉྱིན་
ཕདེ་དགོངས་ཞུ་གནང་སོང་བ་བཅས། 

  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དགངོས་ཤོག་ཁག་སན་སནོ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༦ པ། ཚགོས་གཙའོྱི་མཇུག་བསམོས་གསུང་བཤད་།  
 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱི་མཇུག་བསམོས་གསུང་བཤད། 
༄༅། །དེ་རྱིང་ང་ཚོ་སབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་ལས་རྱིམ་ཁག་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ། ཚགོས་གཙསོ་ད་ེརྱིང་མར་གཏམ་བཤད་གནང་རྒྱུ་ད།ེ བཀདོ་ཁབ་འད་པ་ོདང་། ལམ་
སྟོན། ཐག་གཅོད་ད་ེའད་གང་ཡང་མ་རེད། ཚོགས་འདུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་རྱིམ་གྱི་གྲུབ་འབས་དང་། གནད་དོན་
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ཁག་ཅྱིག་སན་སེང་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་གཙོས་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་གོས་
ཚགོས་ཚགོས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་སབས་སུ་ལས་ཉྱིན་ལྔ་ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ། ན་ནྱིང་དང་པའོ་ིསབས་སུ་ར་བའྱི་འཛནི་སོང་
གྱི་ལས་དོན་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་མ་རེད། བཀའ་བོན་གྱི་འོས་འདེམས་ཙམ་མ་གཏོགས། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བོད་ནང་གྱི་
གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དང་། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་དུས་ཚོད་མང་བ་བཏང་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེརྱིང་ཚོགས་ཐེངས་གཉྱིས་པ་དེར་དངོས་སུ་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བ་ཆགས་པ་ཞྱིག ལས་ཉྱིན་མང་བ་
དེའྱི་ཐོག་ལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་ཉྱིན་དང་པོའ་ིཐོག་ར་བའྱི་མ་ངན་
གུས་འདུད་ཀྱི་གོས་ཆོད་བཞྱི་འཇགོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ་རདེ། ང་ཚའོྱི་སྱི་འཐུས་ཟུར་པ་གཉྱིས་དང་། ད་ེབཞྱིན་བོད་དནོ་ལ་རྒྱབ་
སོར་གནང་མཁན་སན་གགས་ཅན་གོགས་པ་ོགཉྱིས་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་བ་ལ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རེས་དན་གོས་ཆོད་
གོས་འཆར་འཇོག་གནང་བ་དང་། གོས་ཆོད་འཇོག་པའྱི་སབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དགོངས་
ཚུལ་གསུངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་། ང་ཚསོ་གོས་ཆོད་ད་ེཚ་ོཨྱིན་ཡྱིག་ཐགོ་ལ་བསྒྱུར་ཆེད་འཛནི་སངོ་ལ་ཡར་ཕུལ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
རྱིང་མྱིན་ཁུངས་སོ་སོར་འབུལ་གཏོང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མཇུག་སོང་བ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
ད་ེནས་ལས་རྱིམ་གལ་ཆ་ེབ་གཅྱིག་ད།ེ བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་གོས་ཆདོ་གསོ་
འཆར་ད་ེཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ ༤༠ བསྟུད་མར་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་ཁ་ཤས་
བྱུང་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏོགས། སྱི་འཐུས་ ༤༠ ལྷག་ཙམ་གྱིས་ཆ་ཤས་བཞེས་སོང་། ད་ེབཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་
རདེ། འཛིན་སོང་ནས་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་གནང་དགོས་པ། ད་ེའད་གནང་བའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་རྱིམ་འདྱི་ཧ་ཅང་ཡག་
པ་ོབྱུང་སོང་། ད་ེབཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཙམ་གྱིས་གོས་ཆོད་ལའང་བཟ་ོབཅོས་གོས་ཆོད་ཕེབས་པ། ད་ེནས་
གོས་ཆདོ་བདུན་ཆ་ཚང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་བྱུང་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཡག་པ་ོབྱུང་སོང་། གཙ་ོབ་ོགོས་
ཆདོ་དགོངས་དནོ་གཞྱིར་བཟུང་སྟ་ེབོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་བཟང་དུ་འག་ོཐུབ་པ། དའེང་རྒྱ་ནག་གྱི་ད་ལྟའྱི་དབང་འཛནི་པའྱི་
མཉམ་དུ་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་ཆགས་སོད་དུས། རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོཁྱིད་ཀྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་ཕགོས་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚསོ་ཏོག་ཙམ་
གུ་ཡངས་བ། གཙ་ོབོ་ང་ཚོས་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་དང་། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་བོད་དོན་དཀའ་རོག་སེལ་ཐུབ་པར་དགོངས་པ་
བཞེས་དགོས་རྒྱུའྱི་འབོད་བསྐུལ་བསར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ།  
ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་གོས་ཚོགས་དང་། སེར། གཞུང་ད་ེཚ་ོལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་
དོན་གྱི་ར་དོན་གྱི་འཐབ་རོད་ཡྱིན་ནའང་འད། ད་ེབཞྱིན་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། ག་རེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་། གཙ་ོབ་ོབོད་མྱི་
རང་གྱིས་ཤུགས་རྒྱབ་དགོས་རྒྱུ། དེའྱི་ཐོག་ནས་རྣམ་དཔྱོད་བཏོན་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་རྒྱབ་སོར་འཚོལ་ཐུབ་
དགོས་པ། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེར་འགྱུར་བ་འགོ་ཐུབ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་བཟ་ོཐུབ་རྒྱུ་
གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་འད་པ་ོད་ེགོས་ཆོད་རྱིམ་པ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པ་ོབྱུང་ཡོད། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོས་ལས་ཉྱིན་མང་བ་ད་ེལྷན་ཁང་ཆ་ེཁག་བདུན་གྱི་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་ཐོག་བག་ོགེང་དང་། ད་ེབཞྱིན་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ལྷན་ཁང་ཆེ་ཁག་བདུན་གྱི་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་
བའྱི་སན་ཐ་ོདེའང་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གེང་དང་། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་
ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི་ཚགས་ཚུད་པ་ོཡག་པོ་བྱུང་སོང་
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བསམ་པ་ཚགོས་གཙ་ོགཉྱིས་ལ་ད་ེའདའྱི་ཚོར་བ་བྱུང་། ད་ེབཞྱིན་ར་བའྱི་ལས་བསམོས་ལྟ་བུ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་
གོང་མའྱི་ལས་བསམོས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གསར་པའྱི་ཐགོ་ནས་འགན་འཁུར་བའྱི་
ཐགོ་ནས། ལས་དོན་རྒྱུན་སོང་བ་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ལྟ་བུ་ཟྱིན་ས་འད་པ་ོཞྱིག ར་བའྱི་ལས་བསམོས་ད་ེཚ་ོགས་ལས་རྱིམ་ནང་འཁོད་
པ་གཞྱིར་བཟུང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ལས་རྱིམ་ནང་འཁོད་ལས་
བསམོས་ནང་དུ་ལྷན་ཁང་ས་ོསོའ་ིལས་འཆར་དང་འབེལ་བ་ཆགས་པ་ད་ེཚ་ོརྒྱ་སདེ་གཏངོ་དགོས་ནའང་འད་འདུག ད་ེབཞྱིན་
ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་དགོས་ནའང་འད། གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་འཛནི་སོང་ལའང་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཞྱིག་དང་། 
བཀའ་ཤག་གོང་མས་ཕག་ལས་གང་གནང་བ་ད་ེགོས་ཚོགས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་ནང་དུ་ལྷག་ཐུབ་པ་ཞྱིག མང་ཚོགས་ནང་དུའང་
གནད་དོན་གང་ལ་གང་འཚམ་གསལ་པ་ོམཁེན་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་རེད། ཚོགས་གཙ་ོགཉྱིས་ལ་ད་ེའདའྱི་
བསམ་ཚུལ་བྱུང་།  
ད་ེནས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བགོ་གེང་ཞུ་བའྱི་སབས་སུ། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས། ཁབ་ཁངོས་ཀྱི་ས་ེཚན་གཅྱིག་ཙམ་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ན། འཛནི་སངོ་གྱིས་
ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་གང་བཙུགས་པའྱི་སན་ཐ་ོགཞྱིར་བཟུང་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་བཀའ་གསལ་པ་ོཕབེས་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེགཞྱིར་བཟུང་ང་ཚོས་འབེལ་བ་ག་པར་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེར་ག་ོབསྡུར་ཞུས་ནས་ང་ཚོས་མཇུག་སོང་བེད་ཕོགས་
དེ། གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའྱི་སབས་སུ་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེགཅྱིག་
སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གཞན་ཞྱིག་ལ། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བའྱི་འོས་མྱི་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐ་ོདེའང་འདྱིར་སེབས་བསད་ཡོད་རེད། 
སན་ཐོའ་ིནང་དུ་རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་པ་གཞྱིར་བཟུང་རེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བའྱི་འོས་ཆོས་ཚང་བའྱི་འོས་མྱི་མ་རག་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་པ་ོབས་ནས་འདྱིར་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རེས་འབས་ཁ་སང་ངས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སན་སེང་
ཞུས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་མཇུག་སོང་བེད་སྟངས་དེའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚོས་ག་ོབསྡུར་བས་ནས། དེའང་མཇུག་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཆགས་བསད་
ཡོད་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དེ་བཞྱིན་གོང་དུ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་ཕོགས་རྱིམ་ཚད་འཛིན་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དེ་རེད། ར་བའྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཕོགས་རྱིམ་དེ་ཕྱི་ 
༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ནས་ལག་བསྟར་བས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཚད་འཛིན་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་
གྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚགོས་ནང་དུ་སན་སེང་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་སོད་དུས། ད་ེགོང་དུ་སྱིག་གཞྱི་
གཞྱིར་བཟུང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་མོས་མཐུན་བྱུང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་གསོ་ཚགོས་ཚགོས་དུས་གཉྱིས་པ་སངོ་པའྱི་སབས་སུ། ནམ་རྒྱུན་འད་ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཚགི་
ཆ་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་རེད། ལྷག་པར་དུ་སྱི་འཐུས་ནང་ཁུལ་ཚིག་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་ད་ེའད་ཡང་ས་ེཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་གོས་ཚགོས་ལྟ་བུ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེའད་ཞ་ེདག་ཅྱིག་བྱུང་མ་སངོ་། གང་ལ་གང་འཚམ་ཆ་ེམཐངོ་
དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ད་ེའདའྱི་དགོངས་པ་བཅང་
ཐུབ་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག  
ད་ེནས་བགོ་གེང་གྱི་དྱི་བ་འདྱི་བའྱི་སབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག དགོངས་ཚུལ་གསུང་པའྱི་སབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་འད། 
འཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་སབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་འད། ཏོག་ཙམ་གནད་དོན་དང་འབེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་དུས་ཚོད་མང་ཉུང་གཏོང་དགོས་པ་ཡང་སེ་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་འཛིན་སོང་གྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་
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གསར་པ་ཕབེས་ཚར་ཙམ་རདེ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་ནའང་དངསོ་སུ་འཛནི་སངོ་གྱི་ལས་དནོ་ལ་ཞུགས་པ་ཐངེས་
དང་པ་ོཡྱིན་ཙང་། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཏོག་ཙམ་གུ་ཡངས་པ་ོའད་པ་ོཞྱིག་བེད་པའྱི་བསམ་བ་ོཡྱིན། ཡང་ཐད་ཀར་བཀའ་མོལ་
གསུང་སྟངས་རེད། ཆ་ཤས་བཞེས་སྟངས་རེད། ད་ེཚོར་ཐད་ཀར་སྟངས་འཛིན་འད་བས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ཏོག་ཙམ་
སེམས་འཚབ་འད་བའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་རྱིམ་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་བར་ཆད་ཀྱི་རྣམ་པ་འད་པ་ོཆགས་མྱི་ཡོང་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང། 
ད་ེཡྱིན་དུས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་གུ་ཡངས་སུ་བཏང་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞུས་ཡོད། མ་འོངས་པར་གཙ་ོབོ་ཚོགས་འདུ་
འག་ོལུགས་དང་། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། དྱི་བ་བཏོན་
པ་ཡྱིན་ནའང་འད། གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་ག་ར་ེགནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་གོ་སབས་
འཛནི་ཐུབ་དགསོ་པ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པ་འདྱི། ར་བའྱི་ཚོགས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱིས་ག་ོབསྡུར་བས་པ་ལ། ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ 
འད་པ་ོཞྱིག་ལ་ཚགོས་ན་བསམས་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཕར་ཚུར་ག་ོབསྡུར་བེད་དུས། 
ད་ལྟ་ཕྱི་ ལོ་ ༢༠༢༢ ནང་དུ་སེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའང་གཙོ་བོ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། བར་སབས་ཤྱིག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ལའང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བྱུང་དུས། དེའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེརྒྱུན་འད་པ་ོཞྱིག་མཐུད་པར་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་མྱི་
འདུག དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་སདོ་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང། དཀའ་ངལ་ད་ེཚ་ོབཟང་ཕགོས་ནས་གདངོ་ལེན་བས་ནས། ད་
ལྟ་མཆོད་རེན་མགོ་མཇུག་ལོག་ཀང་། བམ་རྱིམ་སེད་པར་གནས། ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་དཔེ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དཀའ་ངལ་ག་ཚོད་
འཕྲད་པ་ཡྱིན་ནའང་སེམས་པ་གཞག་ས་འད་པོ་ཞྱིག་དང་། གཞྱི་འཛིན་ས་འད་པོ་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ཆེ་མཐོང་རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བེད་མཁན་བོད་མྱི་མང་ཚོགས་རེད། ང་ཚོར་
རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡྱིན་ནའང་འད། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོའྱི་གོགས་པ་ོསུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོར་ཡྱིད་ཆེས་དང་
སེམས་ཤུགས་སེབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག ང་ཚའོྱི་ལས་དནོ་ཐགོ་ལ་སེམས་འགུལ་ཐེབས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེབཟ་ོཐུབ་དགོས་
རྒྱུ་ད།ེ ང་ཚ་ོའདྱིའྱི་ནང་དུ་བཞུགས་མཁན་ཚོའྱི་ལས་འགན་ཆགས་དུས། ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོང་བ་ལ་ང་ཚ་ོཚང་མས་འབད་བརནོ་
ཞུ་དགོས་རདེ།  
དེ་རྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་གཙོ་བོ་ང་ཚོའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་རེད། དེ་
བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་རེད། ཚང་མས་མཐུན་འགྱུར་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་སོང། ད་ེཡྱིན་དུས་འབེལ་ཡོད་ཚང་མར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། ད་ེརྱིང་ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པ་སོང་པའྱི་སབས་སུ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་
ལས་རྱིམ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་མཁན་གཙ་ོབ་ོཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་བརན་ས་ེཚན། ཁོང་རྣམ་པས་
གོས་ཚོགས་ལས་རྱིམ་ད་ེཚ་ོཐད་གཏོང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚའོྱི་སད་སྦུག་ད་ེཚ་ོདུས་ནས་དུས་སུ་ཁངོ་རྣམ་པས་
བཟ་ོབཅོས་བརྒྱབ་ནས་འཐུས་ཤོར་མེད་པ་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཕྱི་དྱིལ་ས་བརན་ས་ེཚན་རེད། ད་ེབཞྱིན་འཕྲོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གོས་ཚགོས་ནང་དུ་མཁའ་རླུང་གཙང་མ་བཟ་ོཆེད་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་ད་ེའད་བཙུགས་ཡོད་རེད། 
ད་ེབཞྱིན་སྔ་ད་ོང་ཚ་ོཡར་ཕེབས་པའྱི་སབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། ཕག་དུག་སེལ་གནང་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་ཚ་བ་བརག་དཔྱད་གནང་
རྒྱུ། གང་ཅྱིའྱི་ཐགོ་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་བསད་པ་ད་ེཚ་ོའཕྲདོ་བསྟེན་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ། ད་ེ
བཞྱིན་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་མྱི་ལྟ་རགོ་བ་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་རྒྱལ་ས་ོཁག་སྲུང་རྒྱུ་དང་། བད་ེ
སྲུང་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་འགན་ཡངོས་སུ་རགོས་པའྱི་འགན་འཁུར་གྱི་ཡོད་རདེ།  
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ད་ེབཞྱིན་གོས་ཚགོས་ནང་དུ་ཡྱིག་ཆ་བཟ་ོརྒྱུ་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚགོས་དྲུང་མཆགོ་དང་། 
དྲུང་འཕར་རྣམ་པ་གཉྱིས། གཤམ་འགོ་ལས་བདེ་ཡངོས་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བཞསེ་ནས་ཕྱི་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ལྷག་སདོ་
ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ལྟའང་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ག་སྱིག་བས་ནས་ལྷག་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེའདའྱི་
ཐགོ་ནས་འགན་འཁུར་ཆེན་པ་ོབཞེས་གནང་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་གྱི་ག་ོསབས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་གོང་གསལ་ལྷན་ཁང་
ཁག་རདེ། ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བདེ་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
མཐའ་དོན་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་པད་བསལ་བརྒྱར་བརན་པ་དང་། བོད་དོན་
བདནེ་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་བའྱི་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་ ༧ པ། སབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གོས་ཚགོས་ཚགོས་དུས་གཉྱིས་པ་གོལ་བའྱི་
གསལ་བསགས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
 


