
སྐབས་བཅུ་བདུན་པ། 
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དཀར་ཆག 
ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 

 
༡ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༢ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༤ པ། 
མུ་མཐུད་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་སོན་རྱིས་གསུང་བཤད་དང་། སོན་རྱིས་
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོབཅས་སྙན་སནོ་ཟྱིན་པར་སྱི་ཡོངས་བགྲ་ོགླེང་། ཡྱིག་ཆ་
ཨང་ ༤ པ་དང་། ༥ པ། 

 
༡༌༌༌༡༡ 

༢ སནོ་རྱིས་ཐགོ་སྱི་ཡོངས་བགྲ་ོགླེང་གནང་བའྱི་དནོ་གནད་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་
མཆགོ་གྱི་ལན་འདླེབས་གསལ་བཤད།  

༡༢་་་༣༢ 

 
༣ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༣ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༡ པ།ོ 
མུ་མཐུད་སོན་རྱིས་ཐགོ་སྱི་ཡོངས་བགྲ་ོགླེང་གནང་བའྱི་དོན་གནད་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་
བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱི་ལན་འདླེབས་གསལ་བཤད། 

 
༣༣་་་༦༠ 

 
༤ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༣ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༢ པ། 
མུ་མཐུད་སོན་རྱིས་ཐགོ་སྱི་ཡོངས་བགྲ་ོགླེང་གནང་བའྱི་དོན་གནད་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་
བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱི་ལན་འདླེབས་གསལ་བཤད། 

 
༦༡་་་༦༥ 

༥ སནོ་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ལན་འདླེབས་གསལ་བཤད།  ༦༦་་་༧༢ 
༦ ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགླེང་དང་། གཏན་འབླེབས།  ༧༣་་་༨༩ 
 
༧ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༣ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༣ པ། 
མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགླེང་དང་། གཏན་འབླེབས། 

 
༩༠་་་༡༢༠ 

 
༨ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༣ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༤ པ། 
མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགླེང་དང་། གཏན་འབླེབས། 

 
༡༢༡་་་༡༥༢ 

 

 



1 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༢ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༤ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སོན་རྱིས་སྱི་ཡོངས་ཐོག་བག་ོགེང་ཕབེས་བསྡད་ཡོད། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
སྱི་འཐུས་ར་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ར་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། གཞྱི་རའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་དབུས་པའྱི་བཀའ་ཤག་
ཟེར་ནའང་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་དོགས་པ་རྣམ་རོག་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ་ིངང་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
འདྱི་ཡང་བཅའ་ཁྱིམས་གཞྱིར་བཞག་ནས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ལས་འགན་ནང་ལ་དོགས་པ་རྣམ་རོག་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་འདུག དེར་བརེན་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དྱི་བ་མང་པ་ོཡོད། དྱི་བ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཙམ་ཞྱིག་གོང་དུ་ཕག་སེལ་ཚོས་བཏང་
ཚར་སོང་། བྱས་ཙང་ད་ེཚ་ོབསར་ཟླསོ་མྱི་དགསོ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ས་ོསོར་ལྷག་བསྡད་དྱི་བ་ཁག་ཞུས་བཞག་ན་བསམས་
བྱུང་།  
 ཤོག་གངས་ (I) པོའ་ིནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སོན་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༨༌༨༡ ཙམ་
ཞྱིག་དེབ་ལྗང་ཁུའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི། ང་ཚོས་རང་ཁ་རང་གས་ོབྱ་རྒྱུར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཡྱིན་ན། དང་
པ་ོབོད་པ་ད་ེཚ་ོདཔལ་འབྱརོ་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་རང་མག་ོཐནོ་པ་ཞྱིག་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་འད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་
ན་དེབ་ལྗང་ཁུ་གཅྱིག་པུའྱི་བརྒྱ་ཆ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་རང་མགོ་ཐོན་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག ཞལ་འདེབས་དང་ལས་འཆར་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོཁ་ཁ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་
པར་དཔྱ་དངུལ་ཚད་གཞྱི་སྤར་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། སྤར་བ་ཡྱིན་ན་སྤོར་སྟངས་སྤོར་ལུགས་གང་འད་
གནང་གྱི་རེད། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དམག་མྱི་ད་ེཚོར་སོན་ནས་སྤར་བཞག་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོསྤར་ན་ཏག་
ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཕལ་ཆེར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་སྟེ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དེ་ཚོ་ཡྱིན་ན། ང་འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སྤོར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་
མཁན་གས་ཤྱིག་ཡྱིན། ཚད་གཞྱི་སྤོར་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེའདྱི་ནས་ཐག་གཅད་རྒྱུ་རདེ། སྤོར་བའྱི་རསེ་སུ་བཀའ་ཤག་
གྱིས་ས་ེའཁྱིད་པའྱི་ཐགོ་ནས་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་བདོ་རྱིགས་མཐུན་ཚགོས་ཀྱིས་ལས་ཀ་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། 
གལ་ཆེ་ཤོས་ད་ོབདག་སོ་སོས་འགན་ཁུར་ནས་ཕར་སོད་དུ་ཕེབས་ཐུབ་ན་ཡག་ཤོས་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་ཀ་དེའང་
ལས་སླ་པ་ོཆགས་འག་ོཡྱི་རདེ། འདྱི་ཞར་དང་ཞརོ་ལ་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།  
 ཤོག་གངས་ (VII) པའྱི་ ༧་༦ ནང་དུ་ "བརྒྱུད་ལམ་སོགས་ལ་བོད་དནོ་དྱིལ་བསགས་དང་རྒྱབ་སོར་སར་ལྷག་
འབེལ་བ་ཤུགགས་ཆེ་་་གཏོང་ཆེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་ཁུལ་དུ་ཟུང་དྲུང་གནས་རྱིམ་གྱི་ལས་བྱེད་རེ་བསྐ་ོརྒྱུའྱི་
རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད།" ཅེས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདུག ངས་ཧ་གོ་བ་ཞྱིག་ལ། བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་
མཐུད་པ་བསྐ་ོབསྡད་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོགགས་ཆ་ེཞྱིག་ཟུང་དྲུང་གནས་རྱིམ་ཐགོ་བསྐ་ོགནང་གྱི་འདུག ངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ད་ོསང་བྱུང་། 
དཔེར་ན། ད་ེསོན་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ལའང་ཟུང་དྲུང་གནས་རྱིམ་ཐོག་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་བསྐོས་ཡོད་པ་རེད། ཟུང་དྲུང་
འདྱིའྱི་ཁོངས་སུ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་མེད་པའྱི་ས་ཆ་ད་ེཚོར་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་བསྐ་ོགཞག་བྱ་རྒྱུ་རེད་དམ། 
ཡང་ན། ཟུང་དྲུང་གནས་རྱིམ་ཐོག་ལས་དོན་གཞན་ཞྱིག་བྱ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་རེད་དམ། ར་བའྱི་ལས་བྱེད་མང་དུ་གཏོང་
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དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཁོད་པ་དེར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དེར་འགོ་སོང་གྱི་
དཀའ་ངལ་ཞྱིག་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ འཕྲད་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་གནང་སྟངས་གནང་ལུགས་གང་འད་གནང་གྱི་ཡྱིན། དརེ་
ང་ཚ་ོཚང་མས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདགེས་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་བྱདེ་དགོས་རདེ་སྙམ།  
 ད་ེནས་གང་མགོགས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་སྐོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམྱིན་ངའྱི་སོན་ལ་གཞན་གྱིས་དྱི་བ་གཏང་ཡོང་གྱི་རེད། 
འོག་དེར་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༠་་་༢༡། ༢༠༢༡་་་༢༢ ལོའ་ིཕོགས་དང་ཁ་ེཕན་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག 
ད་ེཚ་ོམཐ་ོཔ་ོཡོད་པ་དང་། དེའྱི་རསེ་སུ་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢་་་༢༣ ལོར་འདྱི་མར་ཆག་བསྡད་པ་འད་པ་ོཞྱིག་འདུག དངསོ་གནས་
བྱས་ན་ལས་བྱེད་གསར་པ་བསྐོ་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། འདྱི་འཕར་དགོས་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་རེད། འོན་ཀང་འདྱི་མར་ཆག་བསྡད་པ་
དསེ་ས་ཕྱི་གཉྱིས་མ་མཐུན་པའྱི་སང་བ་ཞྱིག་སླབེ་ཀྱི་འདུག འདྱི་གང་འད་ཡྱིན་ན་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 མཐའ་མ་དེར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ལོའ་ིསོན་རྱིས་ད་ེམར་ཆག་བསྡད་པའྱི་སང་བ་ཞྱིག་འདུག ཡང་ན། དངུལ་
ཡོང་འབབ་ཉུང་དུ་འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། ཡང་ན་ལས་འཆར་ཉུང་དུ་འགོ་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་
གཉྱིས་ནས་གང་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡདོ་པ་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་བཅར་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
སྱི་འཐུས་ ༤༥ ཡོད་དུས། ཚང་མར་ག་ོསྐབས་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་དུས་ཚདོ་འཕར་མ་བླངས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོ
མཆགོ་ནས་མར་བཞུགས་གསུང་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ང་རང་འདྱི་ག་རང་མཚམས་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
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་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་
རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནས་བཏནོ་པའྱི་སྙན་ཐ་ོརདེ། ད་ེགཉྱིས་ཐགོ་བག་ོགེང་གནང་བཞྱིན་
པ་རེད། དང་པ་ོདེར་ངས་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ད་ེརྱིང་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་དང་པ་ོད་ེ
ཕེབས་བསྡད་ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་བཀའ་ཤག་གསར་པ་དང་། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གཅྱིག་
ལགོས་གནང་བསྡད་པའྱི་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་མཆགོ་ལ་འཚམས་འདྱི་དང་བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཏམ་བཤད་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ར་བའྱི་གསར་གཏོད་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གནས་ཚུལ་མང་པོའ་ིཐོག་ནས་ཏོག་ཙམ་
མ་འད་བ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ག་ར་ེཞུ་འདོད་བྱུང་ཞ་ེན། འཛིན་སོང་གསར་པ་ཞྱིག་སླེབས་
པ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག གཞུང་གསར་པ་ཞྱིག་སླེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ང་རང་ཚོར་བཀའ་ཤག་གསར་པ་ཞྱིག་
ཕེབས་བསྡད་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གཞུང་གསར་པ་གང་འད་ཞྱིག་སླེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། གཞུང་དེའྱི་སོན་རྱིས་ད་ེགཞུང་
དེས་ག་ར་ེགནང་འཆར་ཡྱིན་པ་དང་། ག་རེ་དགོངས་པ་འཁོར་གྱི་ཡོད་པ་འདྱི་གཞྱི་རར་འཇོག་པའྱི་ཐོག་ནས་སླེབ་ཀྱི་ཡོད་
རེད། ཡྱིན་ནའང་སླེབ་སྟངས་དེའང་། རང་བཙན་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་ན་ར་ཁྱིམས་རེད། ང་རང་ཚོ་ཡྱིན་ན་བཅའ་
ཁྱིམས་རདེ། བཅའ་ཁྱིམས་དང་ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་ཁྱབ་ཚད་དའེྱི་འོག་ལ་གསར་གཏོད་ག་ར་ེགནང་རྒྱུ་འདུག དགངོས་པ་གསར་
པ་ག་ར་ེབཞེས་རྒྱུ་འདུག ལས་འཆར་གསར་པ་ག་ར་ེགནང་རྒྱུ་འདུག ད་ེའད་ཞྱིག་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་རེས་
ད་ེའད་ཞྱིག་ལ་ཕབེས་བསྡད་པར་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དང་པ་ོའདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
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 ད་ེརྱིང་འདྱིར་མཐུད་མཚམས་ཞྱིག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བསྡད་པའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་སླེབས་སོང་། བཀའ་ཤག་
སྐབས་བཅོ་ལྔ་དང་བཅུ་དྲུག་པའྱི་མཐུད་མཚམས་བཟ་ོའད་པ་ོཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཕག་སེལ་མང་ཆེ་བ་
ཞྱིག དཀྱིལ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གང་ལ་གང་འཚམ་བསླབ་པ་རྒན་པ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་དུས་
རྒྱུན་དུ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བཀའ་ཤག་དང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་འདྱི་ཞྱིང་ཁ་རོད་རྒྱག་མཁན་ ད་ེརྱིང་ཁ་སང་མང་ཆ་ེ
བས་ (Tractor) བེད་སོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་དེ། གང་གོག་གཉྱིས་མཉམ་དུ་སྤུང་བསྱིགས་ནས་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
ད་ེཡྱིན་དུས་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་གཞོགས་འདགེས་བྱས་ནས། དནོ་དག་ཡང་སྙྱིང་སེམས་ཅན་རྱི་ལ་བརྒྱབ་ནས་དོན་ལྷ་ར་
ཟརེ་བ་བཞྱིན། གང་ལྟར་བོད་སྱི་པར་ཡག་པ་ོཡོང་རྒྱུར་ཚང་མས་འབད་བརནོ་གནང་རྒྱུ་ད་ེང་ཚའོྱི་ལས་འགན་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོར་ེལགས། ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུར། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་དང་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་
ཀ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་བབ་ཆ་ནས་མཐ་ོཤོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་དཔ་ེའཇོག་ས་ད་ེགང་གོག་རང་ལ་བཞག་ན་
གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འགྱིག་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཚིག་སོར་ད་ེརྱིགས་ཕྱིར་འཐེན་གནང་ན་
ཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་དཔ་ེཞྱིག་བཞག་སོང་། ངས་ཡག་པ་ོཞྱིག་ག་ོཡང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། དཔ་ེད་ེཚ་ོཏོག་ཙམ་དཔ་ེ
དོན་དང་མཚུངས་པ། དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་དོན་མཚུངས་པ་ཞྱིག་འཇོག་ཐུབ་དགོས་འདུག སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོར་ེལགས། 
བཞུགས་རགོས་གནང་།  
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ དཀྱིལ་འཁརོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གཞོན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ལ་ོབཞྱི་བཅུ་ཐམ་པ་ཕག་ལས་གནང་ཚར་
བ་ཡྱིན། ཟུར་ཉན་དཔེ་མང་པོ་གནང་ཚར་བ་རེད་དེ། ཚོགས་གཙོས་མྱིང་མ་འབོད་སོན་ནས་ཕར་ཚོགས་གཙོ་ལ་རོད་པ་
རྒྱག་གབས་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཏག་ཏག་བསྡད་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚང་མས་དགངོས་པར་འཆང་རགོས་གནང་། དཔ་ེའཇགོ་ཡོང་དུས། ར་བས་ད་ེརྱིང་འཕྲོས་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ཏགོ་ཙམ་དཔ་ེདནོ་
མཚུངས་པ་འད་ཞྱིག་འཇོག་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག དཔ་ེདང་དཔ་ེཅན་མ་མཚུངས་པ་ད་ེའད་འཇོག་དུས་བཀའ་མོལ་གྱི་གོས་
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འག་ོསྟངས་དང་། ག་ོབ་ལེན་ཕོགས་མྱི་འད་བ་སླེབ་ཡངོ་གྱི་འདུག ར་བའྱི་དཔ་ེའཇགོ་དགོས་པ་ད་ེཚོའྱི་གས་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། 
ཡྱིན་ནའང་དཔ་ེའདྱི་ཏགོ་ཙམ་དནོ་དང་མཚུངས་པ་འཇགོ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོར་ེལགས་
འཕྲསོ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་གསུང་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོར་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལམ་སྟོན་རང་གྱི་རེས་སུ་འག་ོཆོག་པ་གྱིས། དེར་འཕྲོས་པའྱི་གང་ཡང་ཞུ་འདོད་མེད། ཡྱིན་
ནའང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་པ་མྱིན། ད་ེཞུ་ཆོག་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། གང་ལྟར་ད་ེའད་ཞྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོཚང་མས་མཉམ་་བ་ཐོག་
ནས་འགན་ཞྱིག་འཁྱེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ག་རེ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཅེ་ན། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ང་
ཚོས་ཕར་ཚུར་མཚུངས་བསྡུར་བྱེད་བསྡད་པ་དེ། ངས་བསམས་པར་མཚུངས་བསྡུར་རྱིགས་འདྱི་མ་དགོས་པ་རེད་དན་གྱི་
འདུག མཚུངས་བསྡུར་བྱདེ་ཀྱིན་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ས་ོསོའ་ིབསམ་བློའ་ིའཁྱེར་ཕགོས་ཤྱིག་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་
ཚགི་ཐལ་ད་ེའད་ཤོར་ཕྱིན་པའྱི་རྱིགས་འདྱི་ག་ཚོད་ཉུང་ཉུང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དག་ེམཚན་འདུག ངས་འདྱི་དན་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། 
 ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོག་ཕག་སེལ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། ངས་དུས་
རྒྱུན་དུ་ག་ར་ེདན་གྱི་ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རང་ཁ་རང་གསོ་ཟེར་བ་དེ་རང་དབང་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དུའང་རང་ཁ་རང་
གས་ོམ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པ་མང་པ་ོཡོད་རདེ། ང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་གྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་གནས་སྟངས་འདྱི་འད་
ཞྱིག་གྱི་འགོ་ལ་སྡོད་དུས་རང་ཁ་རང་གས་ོཟརེ་བ་ད་ེཁག་པ་ོཞ་ེདག་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་རྦད་ད་ེཐུབ་ཀྱི་མེད་ཟེར་ནས་ང་
ཚསོ་གོད་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རདེ། གང་ལྟར་འདྱིའྱི་ཐགོ་འབད་བརནོ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་མ་གཏགོས། ང་ཚསོ་ར་ེབ་བཅོལ་
ནས་རང་ཁ་རང་གས་ོཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་ཟརེ་ན། ངས་ད་ེརྱིང་ཐག་ཆདོ་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། རང་ཁ་རང་གས་ོཐུབ་པའྱི་གནད་
དནོ་ཞྱིག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 ད་ེནས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འདྱི་ཞྱིག་སླེབ་ཀྱི་འདུག ང་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ག་ོབ་ཐེངས་དང་པ་ོ
ཡྱིན། སར་ཐང་དཔར་ཁང་ཚངོ་སྒྱུར་བྱ་རྒྱུ་ཟརེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། ངས་མཚམས་ར་ེབཀའ་ཤག་གྱི་ལས་དནོ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་
ཏགོ་ཙམ་མགོགས་དགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཏོག་ཙམ་ལྷྱིང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འག་ོཐུབ་
པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་གནང་བ་ལས་གནང་རྒྱུ་མང་བ་བསྡད་ཡོད་རདེ། གོང་དུ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། སར་ཐང་དཔར་ཁང་
ཟེར་བ་ད་ེལོ་རྒྱུས་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་
བཅོས་བསྒྱུར་གང་འད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེརྱིང་སང་ཉྱིན་རྒྱ་གར་ནང་འདུག (Private & Public Partnership) 

ད་ེལྟ་བུ་ཞྱིག་ཐུབ་པ་འདུག་གམ་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐགོ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་ཏན་ཏན་ཡོད་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེ
ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་བསར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་བཞེས་དགོས་པ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྙམ། 
 སྱིར་བཏང་ནས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། བཀའ་ཤག་སྐབས་ས་ོསོར་བཀའ་ཤག་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ཐགོ་ནས་སྱིད་
བྱུས་གསར་པ་དང་ལམ་སྟོན་གསར་པ་ཞྱིག་ཕེབས་ཀྱི་རདེ། ང་ད་ེས་ལས་བྱདེ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་ང་ལ་རྒྱུས་ཡོད་རདེ། དཔརེ་
ན། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་ནས་གཞུང་གྱིས་ཚོང་བརྒྱབ་རྒྱུ་རྦད་དེ་མེད་པ་བཟོས་རེད། འདྱི་གཏན་ཁེལ་བ་ཞྱིག་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་ཚོང་འབེལ་གྱི་ལས་ཀ་གནང་རྒྱུ་མེད་པ་ཞྱིག་སྐབས་ད་ེདུས་ཐག་བཅད་ཟྱིན་པ་
ཆགས་བསྡད་ཡདོ་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དནོ་གཅོད་ཁག་ལ་ཡྱིན་ན། ངས་ད་ལྟའང་དན་གས་ོཡྱི་འདུག བཀའ་བླནོ་ཁྱི་པ་ཟམ་
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གདངོ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་དནོ་གཅོད་བྱདེ་དུས། དནོ་གཅོད་ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་ལས་འགན་གཙ་ོབ་ོད་ེལས་ཀ་ད་ེདཔལ་
འབྱོར་འདུ་འགོད་བྱ་རྒྱུ་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་བད་ེབ་སྡུག་བསལ་བལྟ་རྒྱུ་མ་རེད། ལས་
འགན་གཙ་ོབ་ོད་ེབོད་ཀྱི་བདནེ་མཐའ་གསལ་བར་ཆབ་སྱིད་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་དནོ་དང་། ཞུ་བསྐུལ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། ད་ེའདའྱི་
ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་གསལ་པ་ོརེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་སོ་སོའ་ིདགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་དང་གནང་ཕོགས་རེད། དེར་ང་
ཚསོ་ས་མ་ོད་ེཡག་ག་རདེ། ད་ལྟ་འདྱི་སྡུག་ག་རདེ། ད་ལྟ་འདྱི་ཡག་ག་འདུག ས་མ་ོད་ེསྡུག་ག་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་
མ་རདེ། ངས་ནམ་རྒྱུན་བསམ་བླ་ོའདྱི་འད་ཞྱིག་གཏངོ་གྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་འདྱིར་བཀའ་ཤག་གྱི་སོན་རྱིས་དང་འབལེ་
བའྱི་གཏམ་བཤད་ཕེབས་བསྡད་ཡོད་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པོའ་ིསྟངས་འཛིན་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོའབྱརོ་བསྡད་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། འདྱིར་ཏོག་ཙམ་བླ་ོམ་བད་ེབ་འད་ཞྱིག་ག་ར་ེབྱུང་ཟརེ་ན། 
ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བཏོན་བཞག་པའྱི་ཨང་ཀྱི ཨྱིན་ཇྱི་སྐད་ནང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། (Figure) དང་། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་
མཆོག་གྱི་གཏམ་བཤད་གཉྱིས་ཀྱི་ཨང་ཀྱི་མ་མཐུན་པ་དེ་ཚོ་གང་འད་རེད་བསམ་བསམ་འད་ཞྱིག་བྱུང་། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
བཀའ་ཤག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་མཆགོ་ནས་ཏགོ་ཙམ་ཞྱིབ་ཚགས་པའོ་ིས་ོནས་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་
སོན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མྱིའྱི་སང་བ་རྣམ་རོག་ལ་ཚད་འཛིན་ས་ཞྱིག་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་རྣམ་རོག་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག 
དགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ད་ེདག་ཆ་ཚང་གསལ་ནས་ལས་དནོ་གང་འད་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་། སྱི་བའྱི་ལས་དནོ་
ཐགོ་ཏག་ཏག་གོམ་འགོས་ཡག་པ་ོཞྱིག་འག་ོཐུབ་པར་ར་ེབ་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
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་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གོང་དུ་ཕག་སལེ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སངོ་། བསར་ཟླསོ་མདེ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ས་ཆ་
སྟོང་མྱིན་ཙམ་གྱིས་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེའང་དང་པ་ོདེ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་སོན་
རྱིས་གཏམ་བཤད་ཐོག་དམྱིགས་བསལ་འཚམས་འདྱི་ཞུ་མྱི་དགོས་ཞུ། གོས་ཚོགས་རང་གྱིས་གསུང་འཕྲྱིན་ཕེབས་ཚར་
རསེ་གསལོ་ཅགོ་བརབས་ཚར་བར་སོང་ཙང་། དསེ་འཐུས་པ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དེ་ནས་དོན་ཚན་ ༨༽ པའྱི་ནང་ལ། མ་འོངས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཁག་ཕེབས་བསྡད་
འདུག འདྱི་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ཙམ་མ་རདེ། སནོ་མ་ནས་རང་ཁ་རང་གས་ོདགོས་སྐོར་དང་། ལས་འཆར་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་
བསྡད་ཀྱི་འདུག་སྟེ། ལུང་པ་ཤོར། མྱིའྱི་ལུང་པར་བསྡད་ནས། ས་སྦར་མ་ོགང་མེད་པར་རང་ཁ་རང་གས་ོབྱ་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་
ཁྱོན་ནས་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག གཞུང་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། གཞན་བརེན་རང་གྱི་ཐོག་གནས་བསྡད་ཀྱི་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག དེར་འགེལ་བརོད་བྱེད་སྟངས་ཏོག་ཙམ་མྱི་འད་བ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམས་པ་མ་གཏོགས། རང་ཁ་རང་གསོ་
ཚད་ལྡན་གཅྱིག་ཡོང་བར་ཁལ་བསྡུ་རྒྱུ་ནྱི་ཡོད་མ་རེད། དཔྱ་དངུལ་བསྡུས་ནས་ག་ཚོད་ཙམ་སླེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཙམ་
གྱིས་རང་ཁ་རང་གས་ོཟརེ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། རང་མྱི་རང་ལས་ཟརེ་བ་ད་ེཚ་ོསྙན་པ་ོཡོད་རདེ། ཡྱིན་མདགོ་ཁ་པ་ོཡོད་རདེ། 
དོན་ལ་ཁ་གསངས་བྱས་པ་ཞྱིག་རེད་བསམ་པ་དན་གྱི་འདུག དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་གཉྱིས་རྱིང་ཏོག་
དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་རནེ་པས་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་མྱི་ཕདེ་ཀ་ནང་ལ་བསྡད་ནས། ཕདེ་ཀ་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོང་། ཡང་འགའ་
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ཤས་ནང་ནས་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་ཟེར་བ་ཡོད་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་བཀག་འདོམས་འོག་ནས་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་
བཟོས་པ་མ་ཟད། ང་ཚོ་རང་གྱིས་དེ་འད་བཟོས་ནས། (Work From Home) ཀྱི་དུས་ཡུན་དེར་ལས་ཀ་ག་ཚོད་བྱས་
ཡོད་པ་རེད། ལས་ཀ་མ་བྱས་ན་གོང་སུ་ལ་ཕོག་གྱི་ཡོད་རེད། ག་སུས་སོད་ཀྱི་ཡོད་རེད།  (Work From Home) ཟེར་
དུས་ (Work From Home) རེད་དམ། ཡང་ན། (Work For Home) རེད་དམ། འཁྱམ་འཁྱམ་ག་ཚོད་ཕྱིན་པ་རེད། 
ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ཀྱིས་གཞུང་གྱི་ཕག་གནོ་ལ་གངོ་ཕགོ་གྱི་ཡོད་རེད་དམ། བསྱི་ཚགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་དམ། ང་ཚསོ་བཀའ་
མོལ་ཞུས་ན་ཞུ་ས་མང་པ་ོའདུག བྱས་ཙང་ད་ེཚའོྱི་གནས་བབ་ལས་སླ་པ་ོཞྱིག་ཁྱནོ་ནས་མེད་པ་རེད། ངས་གཅྱིག་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 གཉྱིས་ནས་གོང་དུ་ཕག་སེལ་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་ཚར་སོང་། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་དང་བཅུ་གསུམ་
གྱིས་གཞུང་གྱིས་ཚངོ་བརྒྱབ་ན་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མེད་པ་དང་། ཡོང་གྱི་མེད་པ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་ནས། 
སོན་མ་ཡོང་འབབ་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་སྐབས་ད་ེདུས་ཚོད་ཅྱིག་རན་འདུག་ཟེར་ནས་ཆ་ཚང་ས་ོབརྒྱབ་པ་རེད། མཐར་སང་ཏོག་ 
(Hotel Tibet) དང་། དྷ་རམ་ས་ལ་ (Hotel Tibet) གཉྱིས་བོགས་མ་བཏང་ནས། དེང་སང་བོགས་མའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་
འབབ་ཅྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་ཚང་མ་སོ་བརྒྱབ་ཚར་བ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཚོད་ལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ད་ེ
འདའྱི་ཚོང་བརྒྱབ་ནས་ཞ་ེདག་ཡོང་རྒྱུ་དང་། རང་ཁ་རང་གས་ོཆགས་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ད་ེའད་ཡོད་མེད་ངས་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་
མྱི་འདུག འདྱི་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཐོག་གོས་ཚོགས་སུ་ཕག་སེལ་མང་པོས་
གསུངས་སོང་། བཀའ་བསྡུར་མང་པ་ོབྱུང་བ་རེད། དངུལ་ཁང་ལྟ་བུ་ཟེར་དུས། རེས་སུ་དངུལ་ཁང་ཆགས་པ་རེད། དེབ་
སལེ་བྱས་རདེ་ཟརེ་དུས། ང་ཡང་གོས་ཚགོས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འཚམས་འདྱི་ཞུ་མཁན་གས་ཤྱིག་ཡྱིན། འདྱི་དངསོ་གནས་
དེབ་སེལ་བྱེད་ཐུབ་པར་འཚམས་འདྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་འདྱི་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་
གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་གནད་དོན་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་ད་ེདག་ཤུཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་གྱིས་གསུངས་པ་འདྱི་གོས་ཚོགས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་
ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་ལ་བསམ་བླ་ོགཏང་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ་མ་གཏོགས། དོན་ལ་སནོ་མ་རྒྱབ་སོར་བྱས་པ་དང་། འཚམས་འདྱི་
ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་འད་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་ཉནེ་ཁ་ཆནེ་པ་ོཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཡག་ག་རང་
ལ་བལྟས་ནས། ཡག་ག་རང་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིད་ཆེས་བློས་སེལ་བྱས་ནས་ཕྱིན་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱི་
གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།   
 ད་ེནས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་དྲུག་གྱི་ར་ཁྱིམས་བོད་བསྒྱུར་ཆེད་དུ་འགོ་སོང་སོར་ ༡,༣༩༧,༢༠༠ ཞྱིག་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་འདུག 
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚོའྱི་ར་ཁྱིམས་ཕབ་སྒྱུར་བྱ་རྒྱུར་
བཀའ་འཁོལ་ད་ེའད་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། ག་ར་ེརེད་ཅེ་ན། ང་ཚོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། བདག་དབང་འདྱི་ང་ཚོར་
མེད་ཙང་། འདྱིའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཡོད་དམ་མེད། འདྱི་གཅྱིག་ཤེས་འདོད་བྱུང་། ཤེས་འདདོ་རང་ཆེད་དུ་ཡྱིན། གཅྱིག་འདྱི་
ཡྱིན། གཉྱིས་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་འོས་ཆོས། ཁ་སང་སོན་མར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དངེ་དུས་ཀྱི་སློབ་སོང་ཡོད་
པ་དང་། ཁྱིམས་ཀྱི་སློབ་སོང་ཡོད་པ་ད་ེའད་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། ཁ་ོཚརོ་དགོས་མཁ་ོབྱུང་ན་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེདག་གྱི་ར་ཁྱིམས་ལ་
བལྟས་ན་མག་ོའཚོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། སོར་འབུམ་ ༡༣ ལྷག་ཙམ་བཏང་ནས་བོད་བསྒྱུར་བྱས་ནས་ལྟ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་ཐ་ེཚོམ་ཡོད། བྱས་ཙང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀའ་འཁོལ་དེ་ཚོ་ཡོད་དམ་མེད། འགོ་སོང་དང་ལས་དོན་ད་ེཚོའྱི་
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ཐགོ་གབ་མཚུངས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། བསྱི་ཚགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོགནང་རྒྱུ་ཡོད་རེད་བསམས་པ་དན་གྱི་
འདུག ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་དྱི་བ་འདྱི་ཙམ་ཡྱིན།  
ད་ེརྱིང་མང་པ་ོཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་སེལ་ཚོས་མང་པ་ོགསུངས་ཚར་སོང་། གོང་དུ་ཞུས་པ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ལྡབ་
སརོ་མདེ་པའྱི་ཐགོ་ངས་འདྱིར་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སླབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སླབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱི་སོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ད་ལྟ་འདྱི་བཀའ་ཤག་གསར་པའྱི་སོན་རྱིས་དང་ལས་འཆར་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། 
འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ས་ོསོར་དགོས་གནད་འགའ་ཤས་ཡོང་གྱི་འདུག བཀའ་འདྱི་མ་ཞུ་ཐབས་མེད་ཀྱི་གནད་དནོ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡདོ།  
 བཀའ་ཤག་གྱི་སནོ་རྱིས་གཏམ་བཤད་ཀྱི་ ༧༽ སནོ་རྱིས་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུ་ཕོགས། ༧༌༢། དོན་ཁང་ཁག་གྱི་ས་ེལེན་
ནང་དེབ་ཉོས་ཏ་ེཕག་རགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསལ་འདུག དེབ་ད་ེཚ་ོཉསོ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་ས་
ད་ེའདར་འབུལ་དགོས་ཡོད་ཀྱི་རེད། སྱིར་བཏང་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ནམ་རྒྱུན་དུ་དེབ་པར་སྐྲུན་མང་པ་ོ
ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་བོད་དང་འབེལ་བའྱི་དེབ་མང་པ་ོཔར་སྐྲུན་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད་རདེ། བྱས་ཙང་དབེ་ད་ེཚོས་མ་འཐུས་ནས་དབེ་གཞན་དག་ཉསོ་ནས་ཕག་རགས་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་དམ། དེབ་
ག་ར་ེཉ་ོརྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་རདེ། དགོས་འདྱི་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ ༧༌༣། སར་ཐང་དཔར་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་སེམས་པ་ས་ོཔའོམ་བླ་ོཕམ་གྱི་ཐོག་ནས་སྐད་
ཆ་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། སར་ཐང་དཔར་ཁང་ཟེར་བ་དེ། བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སུ་ལོ་རྒྱུས་
ཀྱི་དནོ་གནད་ཆནེ་པ་ོཡོད་པའྱི་དཔར་ཁང་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། དའེང་ལ་ོསྟོང་ཕྲག་ཡས་མས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཡོད་པ་
སར་ཐང་ཆོས་སྡེ་ཆེན་མོས་འཆར་གཞྱི་བཏྱིང་ནས་སར་ཐང་དཔར་ཁང་སྐད་གགས་ཆེན་པ་ོདེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། 
སར་ཐང་དཔར་ཁང་ནས་ད་ལྟ་ཡོངས་གགས་སུ་ཡོད་པའྱི་སར་ཐང་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་ཟེར་བསྡད་པ་དེ། རྒྱལ་
དབང་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པས་ལམ་སྟོན་བྱས་ནས། བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་མཁས་གྲུབ་གཉྱིས་ལྡན་བུ་སྟོན་རྱིན་
ཆེན་གྲུབ་ཀྱིས་བཀའ་བསྟན་འགྱུར་ལག་བྱིས་བྱས་བཞག་པའྱི་དཔར་ར་དེར་སར་ཐང་དཔར་ཁང་དུ་པར་སྐྲུན་བྱས་ཡོད་པ། 
སར་ཐང་དཔར་ཁང་སྐད་གགས་ཆེན་པ་ོདང་ར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བོད་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་སར་ཐང་བཀའ་
བསྟན་འགྱུར་ཟེར་དུས་ཧ་ལས་པ་ར་ཆེན་པོ་དང་། རྱིན་ཐང་ཆེན་པོ། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་དོན་གནད་ཆེན་པ་ོད་ེའད་རྱི་སའྱི་གནད་ཀ་
ཆེན་པ་ོཞེ་དག་ཆགས་ཡོད་རེད། ད་ེབྱེད་དུས་བོད་ནང་དུ་རྱིག་གནས་གསར་བར་ེཆེན་པོ་བྱུང་ནས་བོད་ནང་ལ་མེས་པོའ་ི
གལ་བཞག་ར་ཆེ་རྱིགས་ཆ་ེཚད་དང་། གལ་ཆེ་རྱིགས་ཆ་ེཚད་མང་པ་ོཞྱིག་ར་གཏོར་བྱུང་ཡོད་པའྱི་ཁ་ཐུག་དེར། སར་ཐང་
དཔར་ཁང་ཡང་ར་གཏོར་ཤོར་བ་རེད། དེ་འད་ར་གཏོར་ཤོར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་ལོ་རབས་ 
༧༠།༨༠ ནང་ལ་སར་ཐང་དཔར་ཁང་ཞེས་ཆེད་དུ་བལྟས་ནས་བསར་བཟ་ོབྱས་ནས། སྐབས་ད་ེདུས་མྱི་རབས་རྒན་པས་



8 

དཀའ་ལས་མང་པ་ོཞ་ེདག་བརྒྱབ་ནས། གལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་རྱིས་ནས། སར་ཐང་དཔར་ཁང་ལ་ཚོང་ཞྱིག་བརྒྱབ་ནས་
ཡོང་འབབ་ཡོང་རྒྱུ་དང་། དེར་ཕར་འག་ོསོང་ཞྱིག་བཏང་ནས་ཚུར་ཁ་ེའབབ་ཅྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་བསམ་བླ་ོཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར། འདྱི་
ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་དོན་གནད་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བསར་གས་ོབྱས་ནས་སར་ཐང་དཔར་ཁང་གསར་འཛུགས་བྱས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེང་
ཚོས་སོ་རྒྱག་ཆོག་ཆོག་དང་། དེར་ཡོང་འབབ་ཅྱིག་མེད་ན་ལམ་སང་སོ་རྒྱག་ཆོག་ཆོག་གྱི་དོན་དག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་
ཡོད་མ་རེད་སྙམ། བཙན་བྱལོ་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་། རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱིག་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་ད་ེཉམས་པ་སླར་གས་ོ
དང་མྱི་ཉམས་གོང་འཕལེ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་དོན་གནད་ཡོད་པ་ར་ེར་ེབཞྱིན་ས་ོབརྒྱབ་ནས་ཕྱིན་
པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ལས་ཀ་ག་ར་ེབྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ག་ར་ེསྲུང་སོབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེར་ར་བ་ཉྱིད་
ནས་མོས་མཐུན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག སར་ཐང་དཔར་ཁང་ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་ཕྱིན་ན། ཕྱི་
དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་ཐོག་བསམ་བླ་ོགཏང་རྒྱུ་རང་ཡྱིན། ཆ་ཤས་ལེན་སྟངས་ལ་བསམ་བླ་ོགཏང་རྒྱུ་དང་ག་སྱིག་བྱ་
རྒྱུ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། སར་ཐང་དཔར་ཁང་སོ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་དེར་མོས་མཐུན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
འདུག སོ་སོ་སེར་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ནའང་། བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དོན་དག་ལ་གོམ་པ་གང་མ་གཏོགས་སྤོས་མ་ཐུབ་
ནའང་སྤོས། འཆར་གཞྱི་ཏོག་ཙམ་མ་གཏོགས་བླངས་མ་ཐུབ་ནའང་ཕན་ཐོགས་རྒྱུའྱི་བསམ་བླ་ོའཁོར་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་མ་
གཏོགས། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་དོན་གནད་ཡོད་པ་ཞྱིག་ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་འཆར་གཞྱི་བླང་རྒྱུའྱི་བསམ་བླ་ོདང་མཚན་མོར་རྱི་ལམ་
ཡང་གཏོང་མ་མོང་། ད་ེའད་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཧ་ལས་པ་བླ་ོཕམ་ཡོད། སར་ཐང་དཔར་ཁང་ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མསོ་
མཐུན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག སར་ཐང་དཔར་ཁང་དོན་དག་ལ་མྱི་རབས་རྒན་པས་དཀའ་ལས་ཞེ་དག་བརྒྱབ་ནས། དེའང་
མཐུན་འགྱུར་དང་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་གང་སར་ཞུ་བ་ཕུལ། ད་ེའད་བྱས་ནས་སར་ཐང་དཔར་ཁང་རྱིམ་པས་བསར་བཟ་ོབྱས་ནས་
པར་སྐྲུན་བརྒྱབ་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟ་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་དུས་དེབ་ཚགས་ཤོག་ "ཤེས་བྱ།" ལ་སོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་
པར་སྐྲུན་བྱས་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་ཡང་དེའྱི་ནང་གྱི་ཡོང་འབབ་ད་ེཚ་ོམག་ོཐུག་གྱི་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། ང་རང་ཚོའྱི་
ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་དོན་གནད་ར་ཆེན་པ་ོའདྱི་ས་ོརྒྱག་ཡོང་བ་དེ། ཕག་སེལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་པ་ངེས་
པར་དུ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ར་དནོ་ཟེར་དུས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་མདུན་ལ་སླེབ་ཡངོ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་
མ་རེད། དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བློ་ཐོངས། རྱིག་པ་སྱིམས། དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་ཕར་ཚུར་
ཕགོས་གཏོགས་གང་གྱིའང་གནད་དནོ་མ་རདེ། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་གནད་ཀ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ད་ེརྱིང་ས་ོརྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་གསུང་གྱི་ཡོད་
པ་རདེ། དནོ་དག་གཅྱིག་འདྱི་རདེ།  
 དནོ་དག་གཉྱིས་པ་ད།ེ ང་རང་ཚ་ོབོད་ཟརེ་མཁན་འདྱི་རནེ་འབལེ་གྱི་བདག་པ་ོཡྱིན་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་
སྱིང་སོང་མཆོག་ཡར་སླེབས་ནས་ལོ་ཁ་འཁོར་ཡོད་མ་རེད། ཟླ་བ་ ༨།༩ མ་གཏོགས་ཕྱིན་ཡོད་མ་རེད། གཅྱིག་ས་ོརྒྱག་གྱི་
ཡྱིན། གཉྱིས་སོ་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན། སོ་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་གནད་དོན་ག་ཚོད་ཆགས་སོང་། ང་ཚོའྱི་རེན་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་
ཡྱིན་ནའང་ག་ཚོད་གནོད་ས་རེད། དེར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ས་རེད། སར་ཐང་དཔར་ཁང་གྱི་འག་ོསོང་ད་ེགབ་ཐུག་གྱི་
མེད་ནའང་སར་ཐང་དཔར་ཁང་ནང་ལ་ལས་གཞྱི་མཁ་ོབསྡུ་བྱ་རྒྱུ་དང་། ལས་བྱདེ་ཉུང་དུ་གཏང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་མང་པ་ོཡོད་
རདེ། ལས་ཁུངས་ཆ་ཚང་ས་ོརྒྱག་དགསོ་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེབྱདེ་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་
ལ་བསར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་སར་ཐང་དཔར་ཁང་གྱི་གནད་དནོ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ལས་བྱདེ་ཉུང་དུ་གཏང་རྒྱུ་དང་། ལས་གཞྱི་རྒྱ་
ཆུང་དུ་བཏང་ནས་ས་ོརྒྱག་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཡོད་ན་བཞེས་རོགས་གནང་། འདྱི་ས་ོསོས་སེམས་
ཚརོ་ཆནེ་པའོ་ིཐགོ་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེས་ོབརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ལས་པ་བླ་ོཕམ་ཆནེ་པ་ོཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 ད་ེནས་ ༧༌༥ ནང་ལ་བོད་ནས་ཕབེས་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཁང་པ་དང་སྡདོ་ཁང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་
སྡདོ་ཁང་ག་ོསྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞ་ེདག་གསུངས་འདུག འདྱི་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་རང་ཡྱིན་པ་ལ་ངསོ་འཛིན་
ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཧ་ལས་པ་ཡག་པ་ོརདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། བོད་ནས་ཕབེས་མཁན་རདེ་ཟརེ་དུས་ལ་ོཚད་གང་ནས་
འག་ོའཛུགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ལ་ོག་ཚདོ་ཅྱིག་ནས་བདོ་ནས་ཕེབས་མཁན་ལ་ག་ོདགསོ་རདེ། ཕྱི་ལ་ོཆྱིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་ག་ཚོད་
ནས་ཕེབས་མཁན་ཚ་ོནས་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༡༩༥༢ ཙམ་ཞྱིག་འདུག ད་ེཚ་ོལོ་གངས་
གང་ནས་འག་ོབཙུགས་ནས་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ལ་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་དནོ་དག་གཉྱིས་པ་དེར། ༧༌༦ ནང་དུ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ཟུང་དྲུང་གནས་རྱིམ་གྱི་ལས་བྱེད་ར་ེབསྐ་ོ
རྒྱུ་གསུངས་འདུག ནམ་རྒྱུན་དུ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་ལས་བྱེད་བསྐ་ོརྒྱུར་ས་ོསོས་ཡྱིག་ཚད་བཏང་ནས་ཡྱིག་ཚད་
ལོན་པ་ཡྱིན་ན་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤུཤྱིག་ཡོད་བསྡད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡྱིག་ཚད་བཏང་ནས་འགོ་
རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་ད་ེཡོད་རེད་དམ་མ་རདེ། གལ་སྱིད་ད་ེམེད་པ་ཡྱིན་ན། ཟུང་དྲུང་གཏང་རྒྱུ་ད།ེ གཏོང་ལུགས་གཏོང་སྟངས་
དང་འགོ་ལུགས་འག་ོསྟངས་གང་འད་བྱ་རྒྱུ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་དོན་ཐོག་འགོ་ལུགས་འག་ོསྟངས་ཚད་དང་ལྡན་པ་
ཞྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཡང་ནས་བསར་དུ་ཐེངས་མང་པ་ོགསུངས་སོང་། དཔེར་ན། དོན་གཅོད་ཁག་ནང་དུ་ལས་བྱེད་བསྐ་ོ
རྒྱུར་འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་ཚད་ལྡན་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བསྐོ་རྒྱུ་རེད། ཡྱིག་ཚད་ཀང་གཏོང་མྱི་དགོས་པ་དང་། 
བཀའ་ཤག་རང་གྱིས་ཐད་ཀ་དམྱིགས་འཛུགས་བྱས་ནས་བསྐོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། འདྱི་འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ། ད་ེའདའྱི་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་དང་མ་མཐུན་པའྱི་ལས་བྱེད་ད་ེའད། 
འཇོན་ཐང་དང་ཤེས་ཚད་ཚང་མ་ཡོད་མཁན་ད་ེཚུད་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རདེ། ད་ེལའང་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རང་ཁ་རང་གས་ོཡོང་ཐབས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ད་ེའད་འདུག གོང་ལ་རང་ཁ་རང་གས་ོབྱེད་
ཀྱི་ཡྱིན། འགོ་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཆསོ་ཚོགས་ཁག་ནས་རྒས་གས་ོཁང་ད་ེཚ་ོལ་རགོས་རམ་ལེན་དགོས་རདེ་ཟརེ་བ་དསེ། སྐད་ཆ་ས་
ཕྱི་མ་མཐུན་པ་འད་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག་སྟེ། གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སྐབས་སུ་ཆ་ཤས་བླང་རྒྱུར་ག་
སྱིག་ཆ་ཚང་ཡོད།  
 ད་ལྟ་འདྱིར་སནོ་རྱིས་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐའོ་ིནང་དུ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱིས་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ལ་
ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༦ ནས་ ༡༠ བར་ལ་དངུལ་འབོར་ཕོན་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་འག་ོསོང་བཏང་ཡོད་པ་
རེད། སྐབས་དེ་དུས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་སོ་བརྒྱབ་ནས་སྱི་འཐུས་མེད་པའྱི་
སྐབས་ཐགོ་ལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པའྱི་ངོས་འཛིན་བྱདེ་པའྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་འབརོ་ཕནོ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་
ཅྱིག་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ནས་བཏང་ཡོད་རདེ། འདྱིའྱི་ཐད་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་
གང་ཡང་གསལ་མྱི་འདུག འག་ོསོང་བཏང་བ་ད་ེའགྱིག་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གང་ཡང་གསལ་མྱི་འདུག སྱིར་བཏང་འག་ོསོང་
གཏོང་ལུགས་གཏོང་སྟངས་སྐོར་ཟུར་ཙམ་ཡང་བཤད་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དེར་
ཐུགས་སང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་གནང་བ་རེད་དམ། ཡང་ན་མ་ཤེས་པ་རེད། ང་ཚའོྱི་བསྟན་བཅོས་ནང་ལ་ཡོད་རེད། འདྱིར་དཔ་ེ
མང་པ་ོའཇགོ་ཆགོ་གྱི་མ་རདེ་ད།ེ གང་ཆནེ་ལ་དཔ་ེབཞག་ན་སོན་ཡདོ་ཀྱི་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚསོ་གང་ཆནེ་གཟྱིགས་
སྟངས་བྱས་པ་རེད། མཐོང་ནའང་མ་མཐོང་མདོག་མདོག་བྱས་ནས་འགོ་རྒྱུའྱི་དཔེ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་བར་
བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགསོ་པ་ཧ་ག་ོབཞྱིན་དུ་མ་ག་ོམདགོ་མདགོ་བྱས་ནས་བཞག་པ་རདེ་དམ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་འཕེལ་ཐུབ་བསྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་འཕལེ་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རྱིང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱི་སོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་དང་འབེལ་ནས་
བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ར་བའྱི་འབྱུང་འགྱུར་ལ་ོ ༡ གྱི་སོན་རྱིས་ཟེར་བ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་
ཆགས་བསྡད་ཡོད། དེའྱི་ནང་ནས་ང་རང་ཚ་ོམང་གཙོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས་མྱི་མང་གྱི་མངོན་འདོད་འགྲུབ་ཐུབ་པ་
བྱ་རྒྱུ་ད་ེརེད། མྱི་མང་གྱི་དགོས་མཁ་ོདངོས་གནས་ག་ར་ེཡྱིན་པ་ཤུཤེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་སོན་རྱིས་གཏན་འབེབས་མ་བྱེད་གོང་ལ། དཔེར་ན། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་ཚ་ོརེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་རེད། ད་ེཚོས་སོ་སོའ་ིཁྱབ་ཁོངས་མྱི་
མང་ཚོར་ད་ེརྱིང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་སོན་རྱིས་འདྱི་འད་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁྱེད་
རང་ཚོར་དགོས་མཁོ་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་འདུག མྱི་མང་གྱི་མངོན་འདོད་དེར་ལྟ་རོག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ག་ནང་
བཞྱིན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་མྱི་མང་མཉམ་དུ་ག་ོབསྡུར་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། མང་གཙོའྱི་འཕེལ་རྱིམ་ནང་དུ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གོ་
བསྡུར་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་དང་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུགཤུད་ེའད་སོང་ཙང་མྱི་མང་གྱི་བསམ་བླ་ོརེད། མྱི་མང་
གྱིས་སོན་རྱིས་དང་འབལེ་བ་ཡདོ་པའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་གདནོ་རྒྱུ་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་མྱི་མང་ས་ོསོར་དགོས་མཁ་ོཡོད་
པའམ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་འཆར་ག་ར་ེཡོད་ནའང་རདེ། ད་ེཚོའྱི་གས་ཆ་ཚང་བསྡུ་་བ་ཀྱིས་སྱི་སྙོམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སནོ་རྱིས་
འཆར་འབུལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དསེ་སནོ་རྱིས་འཆར་འབུལ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ་སྙམ། 
 གཉྱིས་པ་དེར། ད་ེརྱིང་བཀའ་ཤག་གྱི་སོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་དབང་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་
སནོ་རྱིས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འགན་དབང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་སོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་
ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་གཙ་ོབ་ོགཞྱི་འཛིན་ས་འད་པ་ོད།ེ ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པ་ོཟརེ་ནའང་རེད། མ་འངོས་པའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་ལྟ་གྲུབ་
ད་ེཚ་ོགཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འཆར་ག་ར་ེསྤེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་གནད་འགག་གཟྱིགས་ཡོད་པ་
རེད་དམ་མ་རེད། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་རྱིང་གྱི་སོན་རྱིས་ནང་ལ་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐོག་བརྒྱ་ཆ་ ༦༨ དང་ཕྱི་དྱིལ་
ཁོངས་ལ་ཆབ་སྱིད་ཐོག་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ ད་ེགཉྱིས་དབར་བརྒྱ་ཆའྱི་བར་ཁྱད་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་
གལ་གནད་ཆེ་ཆུང་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་ན། ང་རང་ཚོ་མ་འོངས་པར་འཐབ་རོད་བྱེད་མཁན་གྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས་འཐབ་རདོ་འདྱིར་གལ་གནད་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་མ་མཐངོ་བའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་རདེ་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གསུམ་པ་དརེ། ང་ཚོས་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཟརེ་དུས་ད་ེརྱིང་ཁ་སང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་དུ་ཁང་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་
ད།ེ དཔརེ་ན། ལས་ཁུངས་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་། སློབ་གྲྭ་བརྒྱབ་རྒྱུ། སློབ་གྲྭ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡོད་རེད། སློབ་གྲྭ་མང་པ་ོཞ་ེདག་
ཅྱིག་ཁང་སྟོང་ལྷག་བསྡད་ཡོད་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མ་འོངས་པར་ (Infrastructure Development) 

ཐགོ་ང་ཚོས་དམ་འཛནི་ཞྱིག་མ་བྱས་ན། ཕྱིས་སུ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ས་ོསོས་ལས་བསྡོམས་ལ་བལྟས་ནས། ས་ོསོའ་ིཉུང་
དུ་འགོ་བའྱི་བྱས་རེས་ལ་བལྟས་ནས་ཁང་པ་གཅྱིག་བརྒྱབ། ཁང་པ་གཉྱིས་བརྒྱབ། ཁང་པ་གསུམ་བརྒྱབ། ད་ལྟ་གཞྱིས་
ཆགས་ནང་དུ་མྱི་འབོར་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་ཡོད་རེད། ཁང་སྟོང་མང་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་ལྷག་བསྡད་ཡོད་རེད། ད་ེཚོའྱི་
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གས་ཉམས་གས་ོབྱས་མ་ཐུབ་པ་ལྷག་ནས། མ་འོངས་པར་ཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་ཐགོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་དམ་འཛནི་
བྱདེ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་དམ་བསགས་བྱདེ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དནོ་གྲུབ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དནོ་གྲུབ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སནོ་རྱིས་ཐགོ་སྱི་ཡོངས་བག་ོགེང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ར་ེསྐུལ་ཟརེ་ནའང་མྱི་འདུག 
ར་ེའདུན་ཁག་གཉྱིས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
 དང་པ་ོདེར། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༡ ནང་འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་དང་
འབེལ་བའྱི་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་རེད། དེའྱི་ཐགོ་གོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་ནང་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཚར་
བ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ངས་ར་ེསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། ར་བའྱི་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་ནང་ལ་དོན་ཚན་ད་ེདག་ཞུ་དག་གཏོང་ཡོང་དུས། 
དངོས་གནས་སྐབས་སུ་བབ་པར་མྱི་མང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོང་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ། ཁ་ེཎ་ཌའྱི་ནང་ལ་
དངུལ་འབུལ་དགོས་པ་དེ་ཨ་སོར་གྱི་འཛའ་གཞྱིར་བཟུང་འབུལ་དགོས་རེད་ཟེར་བ་དེ། ངས་རེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུར། འདྱི་ས་
འཕྲསོ་རྱིང་ཕྱིར་འཐནེ་གནང་ཐུབ་པ་ཡདོ་ན་གནང་རགོས་གནངོས། འདྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། འདྱི་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གཙ་ོབ་ོདེ། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་འགེལ་བཤད་གནང་བ་རེད། མ་འོངས་པར་ཆ་
སྙམོས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞསེ་ནས་འགྱུར་བ་ཞྱིག་གཏང་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཡོད་ཅསེ་བཀའ་གནང་བ་རདེ། 
ད་ེཡྱིན་དུས་མཚམས་རེ་ལས་དོན་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་འད། ཡང་སེ་འགྱུར་བ་གཏོང་དུས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བརབ་
གསྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་དང་། ད་ེལས་ལྷག་གནད་འགག་ཆ་ེབ་འདྱི། 
ད་ལྟ་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་དངུལ་འདྱིར་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་གང་ལ་
གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པར་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོས་
འབད་བརོན་ཞུ་དགོས་ས་དང་གགས་རྒྱག་དགོས་ས་འདྱི། ད་ལྟ་འབུལ་མཁན་ཡོད་པའྱི་གངས་འབོར་དེ་གང་མང་ཞྱིག་
གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་དགེ་མཚན་ཆེ་བ་མཐོང་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་ནང་དུ་གསལ་བའྱི་
གནད་དནོ་འདྱི་མ་ཡྱིན་པ་ད་ེདག་ཕྱིར་འཐནེ་གནང་རགོས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། འདྱི་ཁ་གསལ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
 གཉྱིས་པ་ར་ེའདུན་ཞུར། འཛིན་སོང་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་འཛམ་བུ་གྱིང་དུ་ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་རྱིམས་རེན་པས་ཛ་
དག་གནས་སྟངས་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ། བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མའྱི་ངོས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་མང་ནས་
ཞལ་འདེབས་མང་པ་ོཞྱིག་བསྡུས་གནང་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ར་བའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་
གནང་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་དུང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ལབ་རྒྱུ་གེང་རྒྱུ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ནས། ཁ་ཤས་ཤུཤྱིག་
གྱིས་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་ནང་དུ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་འད་ཞྱིག་ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་འད་མྱིན་ས་
ཚོགས་རྒྱག་དུས། ངས་ར་ེའདུན་ལ་ད་ེརྱིང་གཞུང་འབེལ་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་
འགེལ་བཤད་གསལ་པ་ོཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་བསྡོམས་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་མེད་དང་། དངུལ་ད་ེདག་བེད་སོད་
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གཏོང་སྟངས་གང་འད་གཏངོ་ཡོད་པ་ད་ེདག་གསལ་བཤད་གནང་བ་ཡྱིན་ན། འདྱིས་ཏན་ཏན་སྱི་ཚགོས་ལ་ཐུགས་ཕན་ཆེན་
པ་ོཞྱིག་གས་ོཡྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེཡན་ཆད་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱི་སོན་རྱིས་གསུང་བཤད་དང་། སནོ་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གེང་ཆ་ཚང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། སོན་རྱིས་ཐོག་སྱི་
ཡོངས་བགོ་གེང་གནང་བའྱི་དོན་གནད་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་དང་། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད། འདྱིའྱི་ཐོག་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་
མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢་་་༢༣ ལོའ་ིབཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་སནོ་རྱིས་གཏམ་བཤད་དང་པ་ོ
དང་། སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་འདྱིར་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོད་ེདག་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་
སྙན་སནོ་ཟྱིན་པ་རདེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་དང་གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་སང་ལ་ཚོར་བ་
རྣ་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་སོང་། ད་ེདག་ར་ེརརེ་ལན་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༠་་་༢༡ དངོས་སོང་དང་བར་ཁྱད་ད་ེག་ར་ེབྱས་ནས་བྱུང་བ་རེད་
ཅེས་གསུངས་སོང་། ཕལ་ཆེར་དངུལ་ལྷག་མ་ད་ེའག་ོསོང་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེ
ག་རང་རེད། ར་བའྱི་ཆ་ནས་གནད་དོན་འདྱི་གསར་པ་གང་ཡང་མ་རེད། གོས་ཚོགས་ནས་མཁྱེན་གསལ་རེད། བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་སྐུ་བགེས་པའམ་ཞབས་ལ་ོརྒན་པ་ཚསོ་མཁྱེན་གྱི་རེད། ལ་ོལྟར་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་གང་སད་པ་འདྱི་ཏག་ཏག་
བེད་སོད་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་སོན་མའྱི་གནས་སྟངས་མར་ཞུ་
ཡོང་དུས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་སྱིད་སོང་གྱིས་གོ་བར། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་གྱིས་ཀང་གོས་ཚགོས་འདྱི་ནས་སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་སད་པ་དང་། དངོས་སུ་འག་ོསོང་བཏང་བ་གཉྱིས་དབར་བར་
ཁྱད་གགས་ཆེན་པ་ོའག་ོཡྱི་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཡང་ཐོས་སོང་། འདྱི་རྱིས་ལ་ོསོན་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
རདེ། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ཡོང་གྱི་རདེ། ད་ལྟ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་ལ་ོའདྱི་ལའང་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། འདྱི་ནམ་རྒྱུན་ནས་
ལྷག་བསྡད་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། ལྷག་པར་དུ་རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༡་་་༢༢ ལ་ནད་ཡམས་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་ཟབ་སོང་
འཚོགས་རྒྱུ་དང་། འགྱིམ་འགྲུལ་བྱ་རྒྱུ། ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུ། ད་ེའད་མང་དག་ཅྱིག་བྱེད་མ་ཐུབ་པའྱི་རནེ་གྱིས་ལྷག་པ་
རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་ད།ེ སོན་རྱིས་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་དང་། དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་མ་
དངུལ་གཉྱིས་མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་ད་ེརེད། འགའ་ཤས་ཤྱིག་མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག འདྱི་བདེན་པ་རེད། འདས་པའྱི་
ལ་ོ ༥ གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གྱི་གནས་བབ་བཏོན་བཞག་པའྱི་ནང་དུ་ཚེག་རེས་སུ་གངས་ཆུང་གཉྱིས་པ་དེར་ཁྱད་པར་
ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་རེད། གངས་ཆུང་ཀླད་ཀོར་གཅྱིག་གཅྱིག་གྱི་ཁྱད་པར་ཕྱིན་ཡོད་རེད། དེར་ཁྱད་པར་འགོ་སྟངས་འདྱི་དཔལ་
འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་འབུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཚེག་གྱི་རེས་ལ་ཨང་ཀྱི་ ༣ 
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པ་ད་ེཨང་ཀྱི་ ༥ ལས་མང་བ་ཡྱིན་ན། ཡར་སོན་དགོས་རྒྱུ་དང་། ཨང་གངས་ ༥ ལས་ཉུང་བ་ཡྱིན་ན། མར་བསྡུས་ནས་
གཞག་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ཁ་སང་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་འབུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ 
(Round Up) བྱ་རྒྱུ་ཟེར་བ་ད་ེརེད། གང་ལྟར་ཚེག་གྱི་རེས་ལ་ཨང་ཀྱི་ ༣ པ་ད་ེཡར་མ་སོན་པར་ཕུལ་འདུག ད་ེཡྱིན་པ་
སོང་ཙང་། དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཟ་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ཚགེ་གྱི་རསེ་སུ་ཨང་ཀྱི་ ༣ པ་འདྱི་ཨང་ཀྱི་ ༥ བརྒལ་ཡདོ་ན། 
ད་ེནས་ཡར་བསན་རྒྱུའྱི་ལུགས་སོལ་ཡོད་རདེ། འདྱི་བསན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་ ༌༠༡ གྱི་ཁྱད་པར་ཕྱིན་འདུག གལ་
ཏ་ེགངས་ཐ་ོཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ཕུལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེར་ཁྱད་པར་འག་ོརྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་ནང་
ལའང་གངས་ཀ་གང་ཡོད་པ་དེ། དཔེར་ན། སོར་ ༣,༢༠,༧༤༠,༠༧༢ དེ་འད་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། ཆ་ཚང་དཔལ་འབྱོར་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་ནང་དུ་འཁྱེར་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་འཁྱེར་སྟངས་འདྱི་ཚེག་གྱི་རེས་ལ་ཨང་ཀྱི་ ༣ པ་ད་ེཡར་བསྡོམས་དང་མ་
བསྡོམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་བྱུང་འདུག ད་ེམ་གཏོགས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དངུལ་འབོར་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་འགོ་ཡྱི་མ་
རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། འདྱི་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། འདྱིར་བར་ཁྱད་
ཕྱིན་པ་དརེ་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བློན་གྱི་གཏམ་བཤད་ཀྱི་ཤུཤོག་གངས་ (VI) པའྱི་ནང་དུ། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ལ་ ༥༌༡༥% 
ཟེར་བ་དེར་ ༥༌༡༤% བཟ་ོརོགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ ༣༌༡༣% ཚབ་ཏུ་ ༣༌༡༢% བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་
བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་ཏག་ཏག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནང་བཞྱིན་འོག་དེར་ཉེས་ཅན་དང་། ཁྱིམས་བཟོ། ཁྱིམས་
ལུགས་དབང་འཛིན་ཟེར་བ་ད་ེལའང་ང་ཚོས་ ༌༠༡% ནོར་བསྡད་འདུག སྱི་ཚོགས་ཟེར་བར་ ༦༨༌༡༩% དེར་ ༦༨༌༢༠% 
བཟསོ་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཡོད། ད་ེགཅྱིག་སྙན་སེང་ཞུས་པ་དང་། ནོར་འཁྲུལ་ཕྱིན་པ་དེར་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ར་བའྱི་རྱིས་སྐོར་སྟངས་འདྱི་རྱིས་འགོ་རེ་རེ་རྱིས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་ (Calculator) སང་ལ་སྐོར་བ་དང་། ཀཾ་པཱུ་ཊར་གྱི་ 
(Excel) ནང་སྐོར་ཡོང་དུས་གངས་ཆུང་གཅྱིག་ཀླད་ཀོར་གྱི་ཁྱད་པར་ཞྱིག་བྱུང་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་བ་ད་ེ
བྱུང་བ་རདེ། དརེ་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་འདྱི་རྱིགས་མ་ཡོང་བ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢་་་༢༣ ལོར་རྒྱུན་གོན་དང་དམྱིགས་བསལ་སོར་ས་ཡ་ ༤༤༡༌༨༨ དང་། ཚགོས་ཆུང་ནང་ལ་སོར་
ས་ཡ་ ༨༤༡༌༨༧ ཟེར་བ་དའེང་གནས་སྟངས་གཅྱིག་མཚུངས་རེད། ཚགེ་གྱི་རསེ་ལ་ཨང་ཀྱི་ ༣ པ་ད་ེ ༥ ལས་མང་བ་ཐནོ་
ཙང་། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་ལ་ ༌༨༨ དང་། ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ ༌༨༧ བཏོན་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཆགས་
བསྡད་ཡདོ་རདེ། ཁྱོན་ཡངོས་ཀྱི་བསྡམོས་འབོར་ནང་ལ་ཁྱད་པར་འག་ོཡྱི་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་བུན་གཏོང་གྱི་བསྡོམས་སོར་ས་ཡ་ ༣༢༨༌༥ བྱས་པ་ད་ེརེད། གངས་ཀ་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་བཀོད་པ་ཡྱིན་ན། 
འདྱིའྱི་སང་ལ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། འདྱི་སནོ་རྱིས་ནས་ཞུས་ཡདོ་རདེ་དམ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་རེས་བཀའ་ཤག་
གྱིས་འདྱི་འཁྱེར་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ག་ར་ེམཐངོ་བ་རདེ་ཅ་ེན། གཞུང་གོན་ཟེར་དུས། ཕགོས་བསྡམོས་མ་དངུལ་ནང་ལ་
མ་ཚུད་པའྱི་དངུལ་འདྱི་གཞུང་དངུལ་ལ་རྱིས་མྱི་ཆོག་ཟེར་བ་དེ། ལོ་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད། སྱིར་བཏང་
དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་དངུལ་ལའང་མ་དངུལ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་དང་། ལྷན་ཁང་སོ་སོའ་ིནང་ལའང་མ་དངུལ་ལྷག་མ་
ཡོད་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཚ་ོད་ལོར་འག་ོསོང་གཏོང་དགོས་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། བསྡོམས་འབོར་བྱི་
རྒྱུ་མ་གཏོགས། བཀར་བཅུག་ཡྱིན་ན། བཀར་བཅུག་གྱི་དངུལ་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། དངུལ་བེད་སོད་གཏོང་བསྡད་ཡྱིན་ན། 
དངུལ་བེད་སོད་གཏོང་བསྡད་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་བསྡོམས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། འག་ོགོན་གཏང་རྒྱུའྱི་
ནང་ལ་མྱིན་པ་སོང་ཙང་བསྡོམས་ནས་མར་འཐེན་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེརྱིང་འདྱི་འཐེན་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོད་ེགང་རེད་
ཟརེ་ན། གཞུང་གྱི་འག་ོགོན་ཟེར་དུས་དངསོ་ཡདོ་ག་ཚདོ་སླབེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཙམ་གྱིས་ཐུགས་ཕན་གས་ོཡྱི་རདེ་ཟེར་
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ནས་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱིས་སོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་ནང་ལ་བྱིས་ཡོད། སོན་རྱིས་ཀྱི་འགེལ་བཤད་དང་གང་ཐུབ་ཅྱི་
ཐུབ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་འགོད་ཐུབ་པ། ད་ེམྱིན་སོན་རྱིས་འདྱི་ (Inflated) ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། དངོས་སུ་
སོར་ ༣༠༠ མ་གཏོགས་གཏོང་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཡོང་དུས་སོར་ ༣༥༠ སླེབས་པ་ད་ེའད། ད་ལྟ་
སོར་ ༥༠ ལ་རྱིས་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་གཞུང་གོན་ཆགས་ཀྱི་མྱི་
འདུག བུན་གཏོང་གྱི་ལས་གཞྱི་རེད། བུན་གཏོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ཟེར་དུས་དངུལ་ཕར་གཡར། ཚུར་བསླེབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། འདྱི་
འགོ་གོན་ལ་རྱིས་ཀྱི་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་དངུལ་འབོར་ད་ེམར་འཐེན་པ་རེད། དངུལ་འབོར་འཐེན་པའྱི་ནང་ནས་སྱི་
ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་སོར་ས་ཡ་ ༣༠ མྱིན་ཙམ་དང་། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་
ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སོར་ས་ཡ་ ༧ ལྷག་ཅྱིག ནང་སྱིད་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བུན་གཏོང་གྱི་ལས་གཞྱི་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་བྱེད་
མཁན་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག མཉམ་འབེལ་ལ་གཡར་བཞག་པ་ད་ེཚའོྱི་དངུལ་འབོར་ད་ེདག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རདེ། བཀུར་
འོས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་འདྱི་གང་ནས་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། འདྱི་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། རྱིས་ལ་ོསོན་མའྱི་
ནང་ལ་བུན་གཏངོ་གྱི་ལས་གཞྱི་ནང་ལ་དངུལ་འབོར་ད་ེག་རང་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་དངུལ་འབོར་ད་ེདག་ཚང་མ་གཞུང་
གོན་ནང་ལ་བསྡོམས་ཡོད་རེད། གཞུང་གོན་ནང་ལ་བསྡོམས་དུས་སོར་ས་ཡ་ ༢,༨༠༠ ལྷག་ཙམ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། 
ད་ལྟ་ང་ཚོས་དངུལ་འབོར་ད་ེམ་འཐེན་པར་གཞུང་གོན་གྱི་ང་ོབོར་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ན་ནྱིང་གྱི་སོན་རྱིས་ལས་བརྒྱ་ཆ་གང་ལ་
གང་འཚམ་ཞྱིག་མང་དུ་འག་ོཡྱི་རདེ། གང་ལགས་ཞུས་ན། ན་ནྱིང་དརེ་སོར་ས་ཡ་ ༢༦༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་རདེ། ད་ལྟའྱི་སོར་
ས་ཡ་ ༣༠༠ ཡར་བསྡམོས་པ་ཡྱིན་ན། སོར་ས་ཡ་ ༢༨༠༠ ལྷག་བརྒལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ། སོར་ས་ཡ་ ༢༨༠༠༌་་༢༩༠༠ སླེབ་
འག་ོཡྱི་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་མར་འཐནེ་པ་ཡྱིན་ནའང་། འཐནེ་པའྱི་རེས་ལ་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་གཞྱི་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།་
བརྒྱ་ཆ་ ༦ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་འཕར་ཡོད། སྱི་ཡོངས་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆ་ ༦༌༤ མར་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་འད་པ་ོཡོད་
རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དངུལ་འབོར་འདྱི་ཡར་བསན་པ་ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆ་ ༡༢ ལྷག་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དངོས་ཡོད་
གནས་སྟངས་ལ་དངུལ་འབོར་འདྱི་མ་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ན་ནྱིང་གྱི་སོན་རྱིས་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༦ ལྷག་ཅྱིག་འཕར་ཡོད་རེད་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད།  
 ད་ེབཞྱིན་སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ད་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། གང་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རདེ། 
སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ད་ེལས་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རེད། བཀའ་འཁོལ་ཞུས་
རསེ་བསྡམོས་ད་ེནས་མར་འཐནེ་གྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། བཀའ་འཁོལ་གོས་ཚོགས་ནས་མ་ཞུས་པར་འག་ོས་ཡོད་མ་རདེ་
པཱ། བུ་ལོན་གཏང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འག་ོགོན་ད་ེདག་ཡྱིན་ཡྱིན་པ་རེད། 
བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཡོད་ཀང་འག་ོགོན་གྱི་བསྡོམས་ནང་བརྒྱབ་མེད། འདྱི་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་ཁུངས་ས་ོསོར་བཀའ་
འཁོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་རྣམ་པ་ཚོས་དངུལ་འབོར་ད་ེདག་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། དཔེར་ན། རོགས་དངུལ་སོད་མཁན་
གཞན་ཞྱིག་བྱུང་། དངུལ་ད་ེགཞན་ཞྱིག་ལ་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། འདྱི་ང་ཚའོྱི་གཞུང་གོན་ནང་ལ་ཚུད་ཀྱི་མེད་དུས། སོན་མ་
ཡྱིན་ན་ "ལས་ཁུངས་འདྱི་བརྒྱུད།" ཟེར་བའྱི་རྱིས་འག་ོའོག་འཁྱེར་གྱི་ཡོད་རེད། དེང་སང་ "ལས་ཁུངས་ཕན་ཚུན།" ཟེར་
བ་ཞྱིག་འཁྱེར་གྱི་ཡོད་རེད། རྱིས་འགོ་གཞན་པ་མེད་པ་སོང་ཙང་། དངུལ་འབོར་འདྱི་ "ལས་ཁུངས་ཕན་ཚུན།" ཞེས་པའྱི་
ནང་དུ་བཞག་ཡོད་རེད། ད་ེསའྱི་དངུལ་འབོར་ད་ེམར་འཐནེ་ས་མྱི་འདུག གལ་ཏ་ེགོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་འདྱི་བྱས་པ་ཡྱིན་
ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག སོན་མ་ད་ེག་རང་གནང་དགོས་རདེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་དགག་བྱ་གང་ཡང་མེད། འནོ་ཀང་ང་
ཚའོྱི་བསམ་བླ་ོད་ེགང་རེད་ཟེར་ན། སནོ་རྱིས་གང་ཡྱིན་པ། འག་ོགོན་གང་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ད་ེབཀོད་པ་ཡྱིན་ན། མང་ཚོགས་
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ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་ཡྱིན་ནའང་རེད། དངོས་ཡོད་ག་ཚོད་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ད་ེམཁྱེན་རགོས་
ལ་ཐུགས་ཕན་གས་ོཡྱི་རདེ་བསམས་ནས་འགྱུར་བ་བཏང་བ་མ་གཏོགས། འདྱིར་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཞན་པ་ད་ེ
འད་གང་ཡང་མདེ།  
 འགེལ་བཤད་གཞན་པ་ད་ེདམྱིགས་བསལ་མྱི་དགོས་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ན་ནྱིང་གཅྱིག་པུ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་
སུ་དཔལ་འབྱོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་མ་དངུལ་དེ་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནང་ལ་ཟླ་སྱིལ་
གནང་འདུག དེའྱི་སོན་ལ་དཔལ་འབྱོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་རང་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ལོ་
ང་ཚོས་འདྱི་ཚུར་འཇགོ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། དངུལ་ཁང་དེའང་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རའྱི་དངུལ་
ཁང་ནང་དུ། དངུལ་དེའང་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་དངུལ་འདྱི། དངུལ་ཁང་དེ་ག་རང་ནང་ལ་བཞག་ཡོད་པ་སོང་
ཙང་། ལས་ཁུངས་ད་ེག་རང་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ན་སྟབས་བད་ེབ་འདུག གང་ལགས་ཤུཤ་ེན། མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་རྱིས་
ཞྱིབ་པས་རྱིས་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད་འདུག ཕྱིའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་པས་རྱིས་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད་འདུག རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐ་ོ
འདོན་ཡོང་དུས་དཔལ་འབྱོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རའྱི་ནང་ལ་མ་དངུལ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་འདྱི་ང་ཚོའྱི་འདྱི་དང་གཅྱིག་
མཚུངས་ཤྱིག་ཡོང་ཐུབ་པའྱི་ཆདེ་དུ། སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རའྱི་ནང་ཚུར་རང་འཇགས་བཞག་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཞན་པ་གཅྱིག་ད་ེསོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་དང་འདྱིའྱི་ནང་ལ། འདྱི་གཟྱིགས་ཚུལ་ཙམ་ཞྱིག་
རེད་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཁྱིམས་བཟོ་དང་ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན། ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཁྱིམས་བཟོ་དང་
ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གཉྱིས་མཉམ་དུ་བསྡོམས་ནས་བཏོན་འདུག ང་ཚོས་རྱིམ་པ་བཏོན་པའྱི་ནང་དུ་ངེས་ཅན་དང་། 
ཁྱིམས་བཟོ། ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་བཅས་ཆ་ཚང་ཁག་ཁག་བཏོན་པ་རེད། ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་འདྱི་ 
(Legislative Body) ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་འདྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། འདྱི་
གཉྱིས་ཁག་ཁག་བཏོན་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་འདྱི་གཉྱིས་ཟླ་སྱིལ་གནང་འདུག གཞན་པ་དངུལ་འབོར་གྱི་ཐོག་
ནས་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མེད། ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ད་ེའད་མང་པ་ོབཟ་ོརྒྱུའྱི་
ལམ་སལོ་ཡོད་མ་རདེ། ད་ལོར་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཡོད་ཅསེ་བཀའ་གནང་འདུག བཀའ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་
ང་ཚོས་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ག་ར་ེགནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ང་ཚོས་ཤེས་མ་སོང་། སྱི་འཐུས་རྒན་པ་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་གཟྱིགས་ཀྱི་རེད། ད་
ལྟ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་གངས་ཀ་མང་པ་ོབཀོད་བཞག་པ་དང་། (Pie Chart) བཟོས་
བཞག་པ་ད་ེདག་སོན་མ་ཡོད་མ་རདེ། ད་ལ་ོཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་བའྱི་སྐད་ཆ་ཡྱིན་རྒྱུ་རེད་དེ། 
ཡྱིན་ནའང་། འདྱིའྱི་ཨང་ཀྱི་ད་ེཚ་ོམཐུན་དང་མ་མཐུན་བྱེད་དུས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་བསམ་ཚུལ་བསླེབ་ཀྱི་
རདེ། དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ནརོ་ཡདོ་ན་དགངོས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གངས་ཆུང་བྱིས་དང་མ་འབྱི་ཟེར་བ་འདྱི། སྱིར་བཏང་ཨང་རྱིས་ནང་ལ་གངས་ཀ་ཨ་མ་དེ་ཆ་ཚང་འབྱི་ཡྱི་རེད། 
གངས་ཀ་ཨ་མ་ ༡ ཡྱིན་ནའང་། ༡༠ ཡྱིན་ནའང་། ༡༠༠ ཡྱིན་ནའང་ཆ་ཚང་འབྱི་ཡྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཚེག་གྱི་རེས་ལ་ཨང་
ཀྱི་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པ་ད་ེཚ་ོཀླད་ཀརོ་ཡྱིན་ན། ངེས་པར་དུ་ ༠ འབྱི་དགོས་པ་ཁྱབ་ཀྱི་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་མེད་འགོ་གསུངས་པ་དེར། ང་ཚོས་མ་འོངས་པར་གཅྱིག་
མཚུངས་ཤྱིག་བཟ་ོཆགོ་པ་གྱིས། འནོ་ཀང་ཁྱད་པར་གང་ཡང་འག་ོཡྱི་ཡོད་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ༧༌༡ དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱུན་གོན་སྐོར་རེད། ད་ལྟ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་དེ། ལྷན་ཁང་མང་ཆེ་བས་འདས་
པའྱི་ལོ་ ༢ ལ་འགོ་སོང་ད་ེཙམ་ཕྱིན་མེད་པ་སོང་ཙང་། བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་དེའང་ལྷན་ཁང་སོ་སོས་ཞུས་ནས་ཕེབས་པ་
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རདེ། འདྱི་ལྷན་ཁང་ས་ོསོའམ་ལས་ཁུངས་ས་ོས་ོནས་འདང་གྱི་འདུག་ཟརེ་དུས། འདང་གྱི་མ་རདེ། ད་ེལས་ཏགོ་ཙམ་མང་ཙམ་
ཞུས་ཤོག་ཟེར་ཤུཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཁངོ་ཚོས་འདང་གྱི་འདུག་ཟརེ་དུས་འདང་གྱི་ཡོད་ཤུཤག་རྱིས་ནས། གང་རེད་ཟེར་ན། འཆར་
འབུལ་དེའང་ལྷན་ཁང་སོ་སོ་དང་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དུས། འདང་གྱི་ཡོད་ཤག་རྱིས་ཀྱི་ཡོད། ཁ་འགྱུར་བྱ་
རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ཁྱོན་ཡངོས་ནས་རྒྱུན་གོན་གྱི་དངུལ་མ་འདང་པ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དའེྱི་གནས་
སྟངས་ཁག་ཁག་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་པ་ད་ལྟའྱི་རྱིས་གཞྱིར་ལྷན་ཁང་དང་ལས་ཁུངས་སོ་སོས་ཕུལ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། 
འདངས་ཀྱི་ཡོད་ཤག་རྱིས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ཡུཀ་རན་ (Ukraine) གནས་ཚུལ་རེན་བྱས་ནས་ཨུ་་་སུ་ནང་དུ་ང་
ཚོར་ད་ོཕོག་གགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག དངུལ་གྱི་འཛའ་ཐང་བརྒྱ་ཆ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་
ནའང་། སྐབས་ཤྱིག་ལ་དངུལ་གྱི་འཛའ་ཐང་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ ཐམ་པ་མར་ཆག་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་དུས། ཨུ་
་་སུ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་འག་ོསོང་གཏང་རྒྱུ་དརེ། ང་ཚོས་སོན་རྱིས་བཟསོ། དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་
ཤག་གྱིས་བལྟས། སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་བརྒྱུད་ཕུལ་ཟྱིན་པ་སོང་ཙང་། དརེ་བཅོས་ཐུབ་མ་སོང་། ད་ེཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་སླེབ་
པའྱི་སྐབས་སུ་ཨུ་་་སུ་དོན་གཅོད་ལ་རྒྱུན་གོན་ད་ེདག་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཞྱིག་སྤར་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིར་ཚོད་དཔག་ར་བ་ཉྱིད་
ནས་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་གབས་ཡོད། གང་འད་ཆགས་ཀྱི་མེད། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཤེས་ཀྱི་
མེད་དུས་ཨུ་་་སུ་དོན་གཅོད་ནས་ར་ེབ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཡར་སྤར་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་སྤར་ཆ་ཞྱིག་འཁྱེར་ཡོང་གྱི་
ཡོད་མ་གཏོགས། གཞན་པ་ལས་ཁུངས་ཚང་མར་འདང་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན། གལ་ཏེ་འདང་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་
ནའང་། བསྱི་ཚགས་ག་ཚོད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ད་ལོར་ང་ཚོས་ལྟ་ཆོག་གྱི་རེད། དེར་བསྱི་ཚགས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་
གམ་མྱི་འདུག དའེང་ལྟ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་སར་ཐང་དཔར་ཁང་སྐོར་བཀའ་འདྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་སོང་། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་
ནས་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་ད་ེགལ་ཆ་ེཡྱི་རདེ། ད་ེས་ོབརྒྱབ་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ན། ད་ེགཞྱིར་བཟུང་འགོ་རྒྱུ་རེད། དེར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཨུ་ཚུགས་གང་ཡང་བརྒྱབ་རྒྱུ་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་། 
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བསམ་བླ་ོམ་བཏང་བ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་ལའང་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་
ཡྱིན། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལའང་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡྱིན། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་བོད་ནང་ལ་སར་ཐང་
དཔར་ཁང་རེད། སྡ་ེདག་ེདཔར་ཁང་རེད། ད་ེཚ་ོགནད་འགག་ཆེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཚོའྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་རྒྱུན་ཆ་ཚང་
ཞྱིག་ང་ཚསོ་འཛནི་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཤྱིང་བསྐོས་བརྒྱབ་ནས་དཔ་ེཆ་པར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་རེད་དེ། ད་ལྟ་སར་ཐང་དཔར་ཁང་ལ་སོན་མ་བོད་ནང་ལས་ཀ་བྱས་པ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་མ་རེད། འདྱི་
གནས་སྟངས་གཅྱིག་རདེ། དངེ་སང་པར་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཚང་མར་དངེ་དུས་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་པར་སྐྲུན་ག་ར་ེབྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ནའང་། ད་ེཚ་ོབྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱིང་དེར་སར་ཐང་དཔར་ཁང་ཡོད་རེད། མྱིང་སར་ཐང་དཔར་ཁང་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་
བརེན་ནས་ཉར་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། འདྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་མ་ཡྱིན་
པར། གོས་ཚོགས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་འདྱི་ཉར་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་མང་མོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དེ་
གཞྱིར་བཟུང་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འཛིན་སོང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། སྡ་ེཚན་འདྱི་རྱིགས་ས་ོབརྒྱབ་དང་མ་རྒྱག་བོད་མྱི་
མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ག་ོབསྡུར་ཞུ་དགོས་ཡོད་མ་རེད། དཔརེ་ན། གངས་ལྗོངས་དཔལ་
འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ངེས་པར་དུ་གསར་དུ་འཛུགས་པའྱི་སྐབས་སུའང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་གོ་
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བསྡུར་བྱདེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ཕྱིར་བསྡུ་བྱེད་པའྱི་སྐབས་ལའང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ག་ོབསྡུར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། 
རྣམ་པ་ཚསོ་འཛནི་སངོ་གྱི་ཆ་རེན་ནང་དུ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་མཁྱེན་གྱི་རདེ། ཁག་ཅྱིག་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ག་ོབསྡུར་
བྱདེ་དགསོ་པ། ཁག་ཅྱིག་ལ་ག་ོབསྡུར་བྱེད་མྱི་དགསོ་པ། སར་ཐང་དཔར་ཁང་འདྱི་ག་ོབསྡུར་བྱེད་མྱི་དགོས་པའྱི་ནང་ལ་ཚུད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
འདྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅ་ེན། ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱད་པར་མྱི་འདུག 
དང་པ་ོསར་ཐང་དཔར་ཁང་མུ་མཐུད་ནས་གནས་རྒྱུའྱི་ཐོག་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སར་ཐང་དཔར་ཁང་ད་ེཕྱི་དྱིལ་
ལས་ཁུངས་འོག་དེར་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་ཆ་ད་ེང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་ཆར་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་འདྱི་ས་ཆ་ཆུང་ཆུང་རེད། སྱིར་བཏང་ལས་ཁུངས་མང་ཆེ་ཞྱིག་རྒྱ་སེད་
ཕྱིན་ནས་འགྱིག་བསྡད་ཡོད་རེད་དེ། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་གྱི་
ལས་བྱེད་ད་ེདག་ལ་ལས་ཁུངས་འཛིན་ས་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེདག་སར་ཐང་དཔར་ཁང་ཡོད་
སའྱི་ས་ཆ་དེར་སྤོས་ན་བསམས་པ་རེད། ད་ལྟ་རེས་སུ་དྱི་བ་ཕེབས་མདོག་རེད། ང་ཚོས་སར་ཐང་དཔར་ཁང་དེར་གནས་
སྐབས་ས་ཆ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་བེད་སདོ་མྱི་དགསོ་པར། ས་ེལེན་ཁང་གྱི་ཕགོས་གཅྱིག་ནང་དུ་སྤ་ོཐུབ་ན་བསམས་ནས་ས་ཆ་ལྟ་
་་ཕྱིན། ག་པར་སྤ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག ཆ་ཚང་བལྟས་པ་ཡྱིན། བར་སྐབས་ཤྱིག་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ལའང་མངགས་པ་ཡྱིན། 
ལོ་ལྟར་པར་ག་ཚོད་འདེབས་ཀྱི་འདུག འགོ་སོང་ག་ཚོད་འགོ་ཡྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་རོགས་ཟེར་བ་ཡྱིན། 
དའེྱི་སནོ་ལ་ག་ར་ེགསུངས་ཀྱི་འདུག་ཅ་ེན། དཔར་ཁང་འདྱི་གངས་ཅན་སྱིད་གཤངོས་ལ་གནས་རྒྱུ་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཀྱི་
མྱི་འདུག གང་རདེ་ཅ་ེན། གངས་ཅན་སྱིད་གཤངོས་ལ་བཞའ་ཚན་ཆ་ེདགས་ནས་ཚནོ་ཁའྱི་པར་ད་ེཡག་པ་ོའདནོ་གྱི་མྱི་འདུག 
ད་ེདུས་བསམ་བླ་ོག་ར་ེའཁོར་བ་རེད་ཟེར་ན། གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ལ་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། མར་ས་ེལེན་
ཁང་ལ་སྤོས་པ་ཡྱིན་ན། གྷ་གྷལ་དང་ས་ེལེན་ཁང་ད་ེཚོའྱི་ས་མཐ་ོདམའ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་དུས། ཤོག་བུར་བཞའ་ཚན་མ་ཡོང་བ་
དང་། ད་ེའདའྱི་ཁྱད་པར་ཞྱིག་མེད་ན་བསམས་ནས་མར་སྤ་ོརྒྱུ་བྱེད་དུས། བར་དེར་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་
བྱས་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཐོན་པ་རེད། དཔེར་ན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༧་་་༡༨ ལ་འདས་པའྱི་ལོ་ ༤ གནས་
སྟངས་མར་འདོན་དུས། འདྱི་ངས་བཏནོ་བཞག་པ་མ་རེད། དགོས་པ་རྣམ་རོག་གནང་མཁན་དཔ་ེམང་པ་ོའདུག ད་ེཡྱིན་དུས་
འདྱི་ངས་བཏོན་བཞག་པ་མ་རེད། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་རང་གྱིས་བཏོན་བཞག་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་སར་ཐང་
དཔར་ཁང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧་་་༡༨ ལོར་པར་སྐྲུན་བྱས་བཞག་པ་དེ་རྱིན་ཐང་ལ་དཔག་པ་ཡྱིན་ན། སོར་ ༡༨,༠༨,༨༧༥ 
ཡྱིས་དེབ་པར་སྐྲུན་བྱས་འདུག དེབ་དང་བྱུང་འཛིན། ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་མང་པ་ོཞྱིག་པར་སྐྲུན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་། 
ལོ་འདྱིར་འགོ་སོང་ཁྱོན་བསྡོམས་སོར་ ༦༡,༦༧,༡༥༩  ཕྱིན་ཡོད་རེད། དེ་བྱེད་དུས་གོང་གུད་དེར་སོར་འབུམ་གཅྱིག་
གཉྱིས་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོལའང་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ལ་ོའདྱིར་དངུལ་གྱི་གོང་གུད་ད་ེསོར་ ༤༣,༥༨,༢༨༤ 
ཕྱིན་འདུག དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨་་་༡༩ ལོར་དེབ་དང་། ཚགས་ཤོག དུས་དེབ། བྱུང་འཛིན་པར་བརྒྱབས་པ་སོར་ 
༢༦,༡༠,༧༥༠ རདེ་འདུག ལ་ོདརེ་ལས་བྱདེ་ཀྱི་གསལོ་ཕགོས་དང་ཚང་མ་བསྡོམས་སོར་ ༥༩,༠༢,༢༥༧ ཕྱིན་འདུག གོང་
གུད་སོར་ ༣༢, ༩༡,༥༠༧ ཕྱིན་འདུག ད་ེནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩་་་༢༠ ལོར་སར་ཐང་དཔར་ཁང་གྱིས་པར་བཏབ་པ་ད་ེསོར་ 
༣༠,༤༢,༡༠༠ རདེ་འདུག ལ་ོའདྱིར་འག་ོསོང་སོར་ ༥༢,༤༨,༧༢༤ ཟརེ་དུས། གོང་གུད་སོར་ ༢༢,༠༦,༦༢༤ ཕྱིན་འདུག 
ད་ེནང་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩་་་༢༠ ལོར་དེབ་པར་བརྒྱབ་བཞག་པ་སོར་ ༢༠,༢༢,༨༨༠ རེད། འགོ་སོང་ང་ོམ་ཕྱིན་བཞག་པ་
དརེ་སོར་ ༥༤,༧༥,༢༢༢ ཟེར་དུས། གོང་གུད་སོར་ ༣༤,༥༢,༣༤༢ ཕྱིན་འདུག གནས་སྟངས་འདྱི་རེད། གནས་སྟངས་
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འདྱི་མཐོང་བ་སོང་ཙང་། བོད་ཡྱིག་ཐོག་ནས་པར་བརྒྱབ་རྒྱུར་ང་ཚོའྱི་ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་རྱིག་དཔར་
ཁང་གྱིས་ཚད་ལྡན་གྱི་ལས་ཀ་གང་འད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་རང་གྱིས་པར་སྐྲུན་ད་ེཚ་ོཏག་ཏག་བྱེད་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། འདྱི་ནས་མར་མངགས་ནའང་། ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ནས་གཞན་ཞྱིག་ལ་པར་བརྒྱབ་
བཅུག་ནས་ཚུར་སད་པ་ད་ེའདའྱི་ལས་ཀ་བྱདེ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ཕག་དཔ་ེདང་ད་ེའད་པར་སྐྲུན་བྱདེ་དགོས་པ་
ད་ེཚ་ོཡོད་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚོས་གོང་གུད་མ་ཚརོ་བ་ད་ེགང་རདེ་ཟེར་ན། ལས་བྱདེ་ ༨ ཀྱི་ག་ཆ་ཞྱིག་ཁུངས་གཞན་ནས་རག་
གྱི་ཡོད་རེད། མྱིང་ད་ེའདྱིར་འབོད་ཆོག་གྱི་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁུངས་གཞན་ཞྱིག་ནས་རག་གྱི་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ལ་བརེན་ནས་ད་ལྟ་གོང་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་བཟ་ོའད་པ་ོཞྱིག་བལྟས་བསྡད་པ་རེད་མ་གཏོགས། དོན་དག་སང་ལ་འདྱི་མུ་
མཐུད་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་འབེལ་ཡོད་ལའང་ཞུས་ནས། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
ང་ཚསོ་བསམ་གཞྱིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཁྱེད་རང་ཚསོ་ཀང་མ་འངོས་པར་ལས་བྱདེ་ད་ེཚའོྱི་མདུན་ལམ་ལའང་ངསེ་པར་
དུ་དགོངས་པ་བཞེས་རགོས་གྱིས། གང་རདེ་ཟེར་ན། སེམས་འཚབ་ཆ་ེཤོས་ད་ེལས་བྱེད་ ༨ ལ་བྱུང་། ད་ེདག་གཞུང་ཞབས་
མ་རེད། ཆེད་མངགས་ཟུར་དུ་གས་བཞག་པ་རེད། ལས་བྱེད་ ༨ ཀྱི་ནུས་པ་འདྱི་པར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་རང་ལ་མ་
གཏགོས། སྱིག་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་ཞྱིག་ག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། རྒྱ་གར་ད་ེམེད་པ་ཡྱིན་ན། སར་ཐང་དཔར་ཁང་ལ་
ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། རྒྱ་གར་འདྱིའྱི་གན་ཡྱིག་ད་ེཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ལ་རོགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་གྱིན་འདྱིའྱི་
སང་ལའང་གསུངས་སོང་། འཕྲུལ་ཆས་སོར་འབུམ་ ༡༡༠ ད་ེའད་སད་ནས། དངུལ་འབོར་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་ངས་ཏག་ཏག་
ཤེས་ཀྱི་མེད། གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ད་ེག་རང་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འཕྲུལ་ཆས་ད་ེ
ཡག་ཤོས་མ་རེད། ད་ལྟ་སར་ཐང་དཔར་ཁང་ལ་པར་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་འཕྲུལ་ཆས་ད་ེརྒྱ་གར་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་རེད། འདྱི་ཕྱི་ལ་
འཚོང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གོང་ཞེ་དག་རག་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ཡག་པ་ོཉ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་
ན། ཉྱི་ཧངོ་གྱི་ཉ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེལས་ཡག་ག་ཉ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན། ཇར་མན་གྱི་ཉ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ལྟ་སར་ཐང་
དཔར་ཁང་ལ་ཡོད་པ་ད་ེཇར་མན་ (Machine) ཡང་མ་རེད། ཉྱི་ཧངོ་གྱིའང་མ་རདེ། ད་ེརྒྱ་གར་རང་གྱི་ (Machine) རདེ། 
དརེ་སནོ་ཤོར་དུས་བཟོས་མ་ཤེས་པའྱི་དཀའ་ལས་ཡོད་པ་རདེ། ཕྱི་ནས་མྱི་ཡར་འཁྱིད་དགོས་ནའང་དཀའ་ལས་རདེ། ད་ེབཟ་ོ
ཤེས་མཁན་འགན་འཛནི་ཟུར་པ་ད་ེགཅྱིག་པུ་རེད་མ་གཏགོས་ཡོད་མ་རེད། འགན་འཛིན་ཟུར་པ་དརེ་གནས་སྤ་ོབཀདོ་སྱིག་
ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ལ་གནས་སྤོས་བཏང་ཟྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་
ཚོས་བསམ་བླ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གཏོང་བར། དངོས་གནས་བྱས་ན་ལོ་མང་འདྱིའྱི་རྱིང་སར་ཐང་དཔར་ཁང་ཉར་ཡོད་དུས། པར་
སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་ལས་བྱེད་ལ་ཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་
གནས་སྐབས་ལ་འདྱི་མྱི་འདུག གནས་སྟངས་འདྱི་ཚ་ོཞུས་ཟྱིན་པའྱི་རེས་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་། བོད་མྱི་མང་
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་འདྱི་ས་ོརྒྱག་དགོས་ཀྱི་མ་རེད། འཛིན་སོང་གྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག འདྱི་མུ་
མཐུད་ནས་ཉར་དགོས་ཀྱི་རེད། གོང་ག་ཚོད་རག་གྱི་ཡོད་ནའང་རག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བལྟ་འག་ོཡྱི་རདེ། འཛིན་
སོང་གྱིས་བལྟས་ན་མ་གཏོགས་ལྟ་མཁན་ཡོད་མ་རེད། འདྱི་ལྟ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། འདྱི་ནས་ཐག་གཅོད་
ཅྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དེ་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམྱིན་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱུ་མཚན་ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། སར་ཐང་
དཔར་ཁང་ཟེར་དུས་ལོ་རྒྱུས་ནག་བསུབ་གཏང་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་མ་ཡྱིན་པར། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་
འག་ོཡྱི་ཡོད་མ་གཏགོས་ཚོར་བའྱི་སང་ནས་མྱིན། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་གནད་འགག་མ་མཐོང་བ་ད་ེའདའང་མྱིན། འདྱི་ནས་ཚང་མར་
འཐུས་པའྱི་ལན་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།  
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 ད་ེནས་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་ར་ (SARD) འདྱི་ཁ་ེམེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་རདེ། ཁ་ེམེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་མུ་
མཐུད་ནས་ལྷག་བསྡད་ཡོད། ཁ་ེམེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེའང་མུ་མཐུད་སྲུང་སོབ་བྱ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁའྱི་སང་ལ་འག་ོབསྡད་ཡོད། 
ཁ་ེམེད་ཀྱི་གནས་བབ་མེད་པ་ཆགས་རྒྱུར་ཉེན་ཁ་གང་ཙམ་ཞྱིག་སླེབ་ཀྱི་འདུག ཉེན་ཁ་འད་པ་ོགང་ཙམ་སླེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་
ཙང་། ང་ཚསོ་ད་ོནན་པ་ོདང་གཟབ་གཟབ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད།  
 གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་འདྱི་ཁ་སང་ནས་འགེལ་བཤད་ཞུས་པ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་རེད། འདྱི་
ཚངོ་ལས་ཀྱི་ཚན་པ་ཞྱིག་རདེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁངོས་སྡ་ེཚན་གཞན་དང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འད་ཡྱི་མ་རདེ། རྣམ་
པ་ཚོས་འདྱི་མཁྱེན་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། འདྱི་ཚོང་ལས་ཤྱིག་གྱི་ང་ོབ་ོཡྱིན་དུས། ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ད་ེག་རང་རེད། 
རྣམ་པ་ཚོས་ད་ེརྱིང་ཡང་ཨུ་ཚུགས་ད་ེག་རང་སོན་གྱི་འདུག ང་ཚོས་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་རདེ་ཅ་ེན། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚདོ་ལ་ང་ཚོས་
སྙན་སེང་ཞུས་བཞག་པ་དེར་གོས་ཚོགས་ནས་ཡྱིད་ཆེས་གནང་རྒྱུ་ཁག་པ་ོའད་པ་ོཞྱིག་རེད་འདུག དོགས་པ་རྣམ་རོག་མང་
པ་ོཞྱིག་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་འད་པ་ོདང་། ཀུན་སློང་ལའང་དགོས་པ་ཡོད་པ་འད་པ།ོ ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་བཀའ་གནང་ཡོང་
གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཐག་བཅད་ནས། ཁྱེད་རང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་བྱོས་ཤོག་གསུངས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། 
ང་ཚསོ་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་གོས་ཚགོས་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རདེ། འདྱི་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་རེད། གལ་ཏ་ེ
མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བཟོས་མ་སོང་གསུང་གྱི་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ཁྱེད་རང་གྱིས་ག་ར་ེབྱས་ནས་མ་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུགཤུད་ེའད་ཞྱིག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་འགན་གང་འད་
འཁྱེར་དགོས་རེད། ང་ཚོས་གནས་སྟངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་
རོགས་གནོངས་ཞེས་ཕར་འབུལ་གྱི་ཡོད། ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནའང་ཆོ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། སོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ནྱི་གཏན་ཁེལ་
ཚར་འདུག ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་གཏན་ཁལེ་ཡོད་ན། ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཞུ་དགོས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚསོ་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་
ལྷག་བསྡད་ཡོད་རེད། འཛནི་སངོ་གྱིས་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་བྱས་ཚར་ཡོད་ན། ང་ཚོས་འདྱིར་ཞུ་ཡྱིའང་མ་རདེ། འཛནི་སངོ་གྱིས་
ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། འོན་ཀང་ང་ཚོས་བརྒྱུད་རྱིམ་ག་ར་ེབྱེད་ཡོད་མེད་ཁ་སང་སྙན་སེང་ཞུས་པ་
རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ལྷག་བསྡད་ཡོད། ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་བྱས་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་དྱི་བ་མང་པ་ོཞྱིག་སླེབ་ཀྱི་འདུག སོར་ (Crore) ༣༠ དང་ ༢༥ སང་ལ་སེད་ཀ་རག་བཞག་པ་ད་ེཚུར་འདྱིའྱི་ནང་
ལ་ག་ར་ེབྱས་ནས་འཇོག་ཆོག་གྱི་མ་རེད། ད་ེཚ་ོབྱ་རྒྱུར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་ཤེས་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ས་ོསོའ་ི
འདོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་གཞག་རྒྱུ་མེད་པ། ང་ཚ་ོཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། དངུལ་ད་ེཚུར་གང་འད་འཇོག་དགོས་རེད། 
གལ་ཏ་ེའཇོག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། བཀའ་ཤག་སྐབས་སོན་མས་ག་ར་ེབྱས་ནས་གནང་ཡོད་མ་རེད། དངུལ་ད་ེཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧་་་
༢༠༡༨ ནས་སླེབས་ཚར་བ་རདེ། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོརྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཤེས་པའྱི་ཐགོ་ནས་
གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། མ་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། གཞུག་མ་མགོ་ལས་ར་ཆེ་བ་བཟ་ོཡྱི་རེད། ད་ེ
ག ཅྱིག ་ཞུ ་རྒྱུ ་འདོད ་བྱུ ང ་། དེ ་ཡྱི ན ་དུས ་ཁ ་ས ང ་ངས ་ཞུས ་པ ་ཡྱི ན །  [Central Tibetan Administration 

Development Fund (CTADF)] ཟེར་བས་ (Special Purposes Vehicles) བརྒྱུད་ནས་ཕར་བྱ་རྒྱུ་དེའང་བྱེད་
བཞྱིན་པ་རདེ། སྱིག་འཛུགས་དསེ་ད་ལྟ་ལས་ཀ་གང་ཡང་བྱས་ཡོད་མ་རདེ། ཁ་ེམེད་ཚགོས་པའྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ལ་ཡོད་རདེ། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཚགོས་པ་ས་ོསོའ་ིགནས་བབ་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེགནས་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟ་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་ར་ནས་
དངུལ་བུ་ལོན་སད་བསྡད་པ་དེའང་། ཁ་སང་ངས་ཏོག་ཙམ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་དངུལ་ཡོད་བསྡད་པ་འདྱི་
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དངུལ་ཁང་ནང་དུ་བཅོལ་ནས་བཞག་ཡོད་རེད། འདྱི་གཏའ་མའྱི་ང་ོབ་ོབྱས་ནས་བུ་ལོན་གཡར་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ལ་དངུལ་
ཁང་ནས་ཐད་ཀར་གཡར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་ཁང་ནས་གཡར་བཞག་པའྱི་དངུལ་ལ་ང་ཚོས་སདེ་ཀ་མང་བ་སོད་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་དངུལ་དེས། 
མྱི་མང་རང་གྱི་ཁ་ེཕན་ཆདེ་དུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། མྱི་མང་རང་ལ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ནང་ལ་ཡྱིན་ན་ (Incentive) སད་ནས། གུན་
གསབ་འད་པོ་ཐོག་ནས་འགོ་སོང་གཏོང་བསྡད་ཡོད་རེད། འདྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་སོན་མ་ནས་གནང་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད་
འདུག་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་སྐབས་གསར་པས་འགོ་བཙུགས་པ་གང་ཡང་མྱིན། སོན་མ་ནས་གནང་བསྡད་པ་ཞྱིག་ལ་
ལམ་སང་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་པའང་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དརེ་ཐབས་ལམ་ག་ར་ེའཚོལ་དགོས་ཀྱི་འདུག རྱིམ་པས་བཙལ་
རྒྱུ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་སོན་མས་གནང་གྱི་འདུག་ཞུ་དུས་ཁྱིམས་འགལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ཁྱིམས་འགལ་
ཆགས་ཀྱི་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། ད་ལྟ་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་འག་ོབསྡད་ཡོད་རེད། མ་འོངས་པར་འདྱི་
ལས་ཚགས་ཚུད་པ་བཟ་ོརྒྱུ་དང་། ཁྱིམས་མཐུན་བཟ་ོརྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཐགོ ད་ལྟ་དཔལ་
འབྱརོ་ལས་ཁུངས་སུ་ང་ཚསོ་བསམ་གཞྱིག་བྱས་དང་བྱདེ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
ད་ེབཞྱིན་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་དངུལ་སྐོར་ཁ་སང་ངས་ནན་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན། དངུལ་གང་ཡོད་པ་
དེ་མྱི་མང་གྱི་ཁེ་ཕན་རང་ཆེད་དུ། དམྱིགས་ཡུལ་དེ་ག་རང་གྱི་ཆེད་དུ་བེད་སོད་གཏང་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་
རོགས་དངུལ་ཚོགས་པ་འདྱིར་ཕེབས་བསྡད་ཡོད་རེད། སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་རྣམ་པ་ཚོས་ཟློས་གར་ལ་མཇལ་གྱི་རེད། 
མཇལ་བའྱི་སྐབས་སུ་རྣམ་པ་ཚོས་ཁངོ་རྣམ་པར་བཀའ་མོལ་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་རདེ། ཁ་སང་འདྱིའྱི་སྐརོ་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡང་བསར་ཨ་སོར་འབུམ་ ༤ ཞྱིག་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སླེབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེདག་ལའང་ཁོང་
ཚརོ་བསམ་གཞྱིག་ནན་པ་ོབྱདེ་རགོས་ཞུས་བཞག་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བསྟུན་ནས་འག་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་
རདེ་མ་གཏགོས། དངུལ་ད་ེང་ཚརོ་སད་རདེ་ཟརེ་ནས་ང་ཚོས་ཐག་གཅདོ་བྱདེ་ཆོག་ཆོག་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག འདྱི་
སྙན་སེང་མ་ཞུ་ཐབས་མེད་འད་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཞ་ེདག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ག་ཚོད་ཅྱིག་ཕན་གནོད་འག་ོ
ཡྱི་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀྱི་མེད་དུས། ད་ེདང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ལ་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན། དབེ་སེལ་བྱས་པའྱི་གནས་སྟངས་
དང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགལ་གྱི་མེད།  
 ད་ེནས་ ༧༌༩ དང་འབེལ་ནས་འཛའ་སྐོར་རེད། འཛའ་འབབ་གཏན་འབེབས་མ་བྱས་ན་རྱིས་སྐོར་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད། 
ད་ལྟ་འདྱིར་ཌ་ོལར་ ༡ ལ་ཧྱིན་སོར་ ༧༣ དང་ ༧༠ ཟེར་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ཧྱིན་སོར་ ༧༦ སླེབས་བསྡད་ཡོད་ན། མ་འོངས་
པར་ཧྱིན་སོར་ ༧༧ དང་ ༧༨ ཆགས་གབས་ཡོད། ཧྱིན་སོར་ ༧༡ དང་ ༧༢ ཆགས་གབས་ཡོད། ད་ེསུ་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་ཞུ་
ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། རྱིས་སྐོར་རྒྱུ་དེར་འདས་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ། ཆ་སྙོམས་ཤྱིག་བྱས་ནས་རྱིས་སྐོར་བ་
རེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་འཛའ་ཐང་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རེད་
ཅེས་གསུངས་སོང་། འདྱི་ཕལ་ཆརེ་རྱིས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་མ་མཁྱནེ་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག འཛའ་ཐང་གཏན་འབེབས་མ་བྱས་
པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་རྒྱ་གར་སོར་མོའ་ིནང་དུ་སོན་རྱིས་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ལ། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་
སདོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ། ཡང་མྱིན་ན། ལུང་པ་ས་ོས་ོནས་ག་ར་ེཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེག་རང་ལ་གཏན་འབེབས་བྱདེ་དགོས་རདེ། 
འཛའ་ཐང་འདྱི་གཏན་འབེབས་མ་བྱདེ་རང་བྱེད་རདེ། གཏན་འབེབས་བྱདེ་སྟངས་གང་འད་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡོང་
གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་དགོངས་ཚུལ་མང་ཙམ་གསུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
མང་བའྱི་དགངོས་པར་ག་ར་ེཡོད་ནའང་། ད་ེདང་མཐུན་པ་ཞྱིག་འག་ོཆགོ་གྱི་རདེ།  



21 

 དྱི་བ་ང་ོམ་ད་ེའཛའ་འཕར་ཆག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་རད་གནང་བ་རེད། 
འཛའ་འཕར་ཆག་ཕྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བཀའ་འཁོལ་སད་པ་ཆ་ཚང་འག་ོགོན་གཏང་རྒྱུའྱི་འཛའ་ད་ེརེད། གཞུང་གོན་གཏང་
རྒྱུའྱི་འཛའ་ད་ེརེད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་མང་ཆེ་ཞྱིག་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ད་ེདག་རེད། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ད་ེདག་ལ་ང་
ཚོས་དངུལ་གཏོང་དུས། ད་ལྟའྱི་འཛའ་སྐོར་ནས་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་ཚུར་ཡོང་དུས་ཁོམ་རའྱི་ནང་ལ་འཛའ་ག་ར་ེ
ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེག་རང་ང་ཚོར་རག་ཡོང་གྱི་རེད། འཛའ་འཕར་མ་རག་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོར་ཁ་ེབཟང་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་
སྟབས་ཡག་ག་ཞྱིག་ལ་འཛའ་མར་ཆག་པ་བྱུང་མ་སོང་། ང་ཚོར་དངུལ་སདོ་མཁན་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ཨ་རྱི་གཞུང་ཡྱིན་པ་སོང་
ཙང་། ཌ་ོལར་ནང་སླེབ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ལྟ་བར་དུ་ཌ་ོལར་ཡར་འཕར་ནས་ཕྱིན་པ་མ་གཏགོས། ཌ་ོལར་མར་ཆག་མེད་
པ་སོང་ཙང་། ད་ལྟ་བར་དུ་ཆག་པའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་ཡོད་མ་རདེ། ཆག་པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་
ཆག་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའྱི་འགོ་གོན་གང་འད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེར་བསམ་བློ་གཏང་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་མ་
གཏོགས། འཕར་བ་ཡྱིན་ན། འཕར་མ་ད་ེདག་ང་ཚརོ་རག་གྱི་ཡོད་རདེ། ལྷན་ཁང་ས་ོསོའ་ིནང་དུ་ཏགོ་ཙམ་གསགོ་འཇགོ་དང་
ད་ེཚརོ་ཕན་ཐགོས་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་ད་ེནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་དོན་ཁང་གྱི་གསོལ་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རེད། ཨ་རྱིར་མྱི་གཞན་ལ་རག་གྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་
གཅྱིག་མཚུངས་རག་གྱི་རེད་དམ་ཟེར་བ་དེ། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕོགས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་ཐད་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་
མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ནས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གོས་ཆོད་བཞག་ནས་བཟུང་སྟེ། ད་ེ
ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ལོར་ལས་བྱེད་ཚོའྱི་ཕོགས་འཕར་འབབ་ཕྱིན་ཙང་། དོན་གཅོད་ལས་བྱེད་ཚ་ོལའང་གསོལ་ཕོགས་སྤར་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལ་ར་ཕོགས་འཕར་དུས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧་་་༡༨ ལ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་བྱེད་ཚོའྱི་གསོལ་ཕོགས་ཡར་སྤར་གནང་ཡོད་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་སྐབས་སོན་མའྱི་
དུས་སུ་ལས་བྱདེ་ཚའོྱི་གསོལ་ཕོགས་ཡར་སྤར་ཡོད་པ་རདེ། ལས་བྱདེ་ཀྱི་གསལོ་ཕགོས་སྤར་བ་ནང་བཞྱིན་དནོ་གཅོད་ཁག་
གྱི་ལས་བྱེད་ཚརོ་སྤོར་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རདེ། དནོ་གཅོད་ལས་བྱེད་ཚའོྱི་གསོལ་ཕོགས་སྤོར་ཟེར་དུས། ང་ཚོས་གསོལ་ཕགོས་
ཁྱོན་ཡོངས་ནས་སྤརོ་གྱི་ཡོད་མ་རདེ། ར་ཕགོས་འདྱི་གཅྱིག་པ་བཟ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། དནོ་གཅདོ་ཚ་ོདྲུང་ཆེའྱི་གནས་རྱིམ་
ཡྱིན་དུས་དྷ་རམ་ས་ལར་དྲུང་ཆེ་ཞྱིག་ལ་ར་ཕོགས་ག་ཚོད་རག་གྱི་ཡོད་པ་དེ་གཅྱིག་གྱུར་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བར་
སྐབས་ཤྱིག་ང་ཚརོ་དཀའ་ངལ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་འཕྲད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ད་ེཞུས་བཞག་ནའང་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་
འདུག སྦེལ་ཇམ་གཞུང་གྱི་འགོ་སྟངས་ཆ་ནས་གཞུང་གྱིས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་འགོ་སོང་ཆེན་པོ་ཕྱིན་ན། 
འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་འག་ོསོང་གཏང་རྒྱུར་ལས་བྱེད་སང་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ལུགས་སོལ་ཞྱིག་འདུག ཡང་གཞུག་མ་གཞུང་
གྱི་འག་ོསོང་ཆུང་བ་ཕྱིན་ན། འདྱི་མར་བཅག་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་ཞྱིག་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ནང་དུ་བརྒྱ་ཆ་ 
༢ སྤར་སོང་། འདྱི་སྤོར་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ང་ཚོར་ལས་བྱེད་ནས་ཡར་གནོན་གགས་ཤྱིག་སོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ཡུལ་
ཁྱིམས་བརྱི་སྲུང་བྱེད་དགོས་རེད་ཟརེ་གྱི་ཡོད་རདེ། འདྱི་སྤོར་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་གནོན་གགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚསོ་
སྦར་སྱིལ་དནོ་གཅོད་གཅྱིག་པུར་སྤར་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། དནོ་གཅོད་གཞན་དག་ཚང་མར་བསམ་བླ་ོགཏོང་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་རྱིང་ང་ཚརོ་ཐབས་ལམ་ག་ར་ེརདེ་པ་རེད་ཅ་ེན། ར་ཕོགས་སྤར་རྒྱུ་དེས་ཡུལ་ཐང་ལ་ཁྱད་པར་
ཞ་ེདག་འག་ོཡྱི་མ་རདེ། ར་ཕགོས་སྤར་རྒྱུ་དསེ་སྦལེ་ཇམ་དནོ་གཅོད་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༢ སྤར་རྒྱུ་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཀྱི་འདུག་
ན། ང་ཚོས་ར་ཕོགས་སྤར་བཞག་ན། ཁོང་ཚོར་བརྒྱ་ཆ་ ༢ སྤར་རྒྱུ་དེའང་འགྱིག་འག་ོཡྱི་འདུགཤུད་ེནས་ཡུལ་དང་མཐུན་པ་
ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག ཞོར་ལ་ཞུས་ན་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག ད་ེདང་མཉམ་དུ་དཀའ་ངལ་གསར་པ་ཞྱིག་འཕྲད་
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སོང་། ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པ་ཡྱིན། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༥ པ་དང་ ༦ པའྱི་ནང་ལ་ཡུལ་ཁྱིམས་སྲུང་དགོས་རེད་ཟེར་བ་ད་ེ
དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རེད། དཔེར་ན། སྦར་སྱིལ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་བྱེད་ ༤ ཡྱིན་ན། ལས་བྱེད་ ༤ ནང་དུ་ 
(Minimum Wage) དམའ་མཐའྱི་ག་ཆ་ཟེར་བ་དེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། སྦེལ་ཇམ་གཞུང་གཞྱིར་
བཟུང་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པ་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དུས་དོན་གཅོད་དང་ལས་བྱེད་གཅྱིག་མ་
གཏོགས། གཞན་གཉྱིས་ལ་དེའྱི་གནས་ཚད་འདང་གྱི་མྱི་འདུག མ་འདང་བའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞྱིབ་
འཇུག་བྱེད་དུས། ང་ཚོས་འདྱི་ནས་དོན་གཅོད་དང་ལས་བྱེད་བཏང་བཞག་པ་ད་ེཚ་ོ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་ཇྱི་
ཚགི་ལ་ (Highly Skilled Workers) ལག་ཤེས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཁ་ོརང་ལ་སྒྱུ་རལ་
ག་ར་ེཡོད་ནའང་། ལས་ཀ་ག་ར་ེཆེད་དུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ནའང་། ད་ེབྱདེ་དུས་དོན་གཅདོ་དང་ལས་བྱདེ་ཚང་མའྱི་དམའ་མཐའ་ཡྱི་
ཕགོས་ད་ེཡུ་སོར་ནང་དུ་སྐོར་ཡོང་དུས་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་རེད། དོན་གཅོད་ཚང་གྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་གཞན་པ་ད་ེཚ་ོ
ཚང་གྱི་ཡོད་མ་རདེ། དནོ་གཅོད་གཞན་པ་ད་ེཚརོ་ད་ེདང་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕྲད་པ་ཆ་ཚང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་
བྱོས་ཤུཤྱིག་ཟེར་བ་ཡྱིན། གང་ལགས་ཞུས་ན། བཀའ་ཤག་གྱིས་སྱིད་བྱུས་བཟུང་བ་ཡྱིན་ན། དནོ་གཅོད་གཅྱིག་ལ་གཟུང་རྒྱུ་
ཡོད་མ་རེད། དོན་གཅོད་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་འཛིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ལུང་པ་ས་ོསོའ་ིཁྱིམས་ས་ཚོགས་རེད། ལུང་པ་ས་ོསོའ་ི
ཁྱིམས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ལུང་པ་འགའ་ཤས་ལ་ད་ལྟ་དོན་གཅོད་ཚོར་འབུལ་བསྡད་པའྱི་ག་ཆར་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠༠ ད་ེའད་
སྤོར་དགོས་ཀྱི་འདུག ཐ་ོགཞུང་དགོས་ན་ང་ཚོས་འབུལ་ཆོག འགའ་ཤས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠༠ སྤོར་དགོས་ཀྱི་འདུག འགའ་
ཤས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ སྤརོ་དགསོ་པ། འགའ་ཤས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥།༡༠ སྤོར་དགོས་པ་ད་ེའད་འདུག འདྱི་ད་ལྟ་ང་ཚསོ་འབ་སུ་
འདུས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་མཁྱེན་རགོས་སླད་ཞུས་པ་ཡྱིན། མ་འངོས་པར་ཁྱེད་རང་ཚོས་ཉུང་
མཐའྱི་ག་ཆ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་ང་ཚོར་སྐད་ཆ་དྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཡོང་གྱི་མྱི་
འདུག་ཞུས་ན་མ་གཏོགས། གང་ལྟར་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བརྒྱ་ཆ་ ༢ ཀྱི་དོན་དག་ལ་ང་ཚོས་
གསལོ་ཕགོས་སྤར་ཆ་དང་ད་ེགཉྱིས་མཉམ་དུ་མཐུན་པ་བྱས་ནས་འག་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་བསམས་ནས། དའེྱི་སྤོམ་དངུལ་ཞུས་
བཞག་པ་རེད། གང་རེད་ཅེ་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་བྱེད་སྤོམ་དངུལ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་དོན་གཅོད་ཚུད་ཀྱི་མྱི་
འདུག་ཟེར་བ་དེར། དོན་གཅོད་དང་ལས་བྱེད་ཚང་མ་ཚུད་ཡོད། དོན་གཅོད་ཟེར་དུས་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཚང་མ་རེད། 
ཕ་གྱིར་ཡུལ་མྱིའྱི་ཕོགས་དང་གཅྱིག་མཚུངས་སད་རྒྱུ་ད་ེའད་གང་ཡང་མ་རེད་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་གསལ་པ་ོ
ཆགས་པའྱི་ར་ེབ་ཡོད།  
 དནོ་ཚན་བདུན་པའྱི་ནང་གསེས་ ༣ ནང་གསལ་ལྟར་ལག་བསྟར་ཞུ་དགོས་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། འདྱི་ངས་
ཡང་བསར་ལྟ་ཆགོ་པ་གྱིས།  
 ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ལུང་པ་གཞན་གྱི་ར་ཁྱིམས་འདྱིས་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད་གསུངས་པ་ཞྱིག་འདུག 
ལུང་པ་གཞན་གྱི་ར་ཁྱིམས་ཤེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུའང་བཀོད་འདུག རྒྱ་ནག་གྱི་ར་
ཁྱིམས་ད་ེབོད་ཡྱིག་ནང་ལ་བསྒྱུར་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁྱེད་རང་ཚོས་བསྒྱུར་རྒྱུར་འཁྱེར་དགོས་མྱི་འདུག་གསུང་
དུས། ཁ་སང་ཁོང་ཚོས་ད་ེམེད་པ་བྱས་ནས་སོར་འབུམ་ ༡༣ ནང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ ༥ ཙམ་ཡོད་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ ༥ ནང་དུ་
ཡྱིག་སྒྱུར་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེཡོད་རེད། འདྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། ཨྱིན་ཇྱི་མྱི་ཤེས་མཁན། བོད་ཡྱིག་ཤེས་
མཁན་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ད་ེདག་གྱིས་ལུང་པ་གཞན་གྱི་ར་ཁྱིམས་ལ་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ལྟ་ཆོག་ཆོག་གྱི་མཐུན་རེན་ཞྱིག་
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ཆགས་འག་ོཡྱི་རདེ། ཡྱིག་སྒྱུར་ད་ེཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་བྱདེ་ཀྱི་རདེ་མ་གཏགོས། ཕན་ཐགོས་ད་ེཚང་མར་ཡངོ་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་དེར། ད་ལྟ་འདྱིར་ཐུགས་འདདོ་ཡོད་དམ་མེད། ད་ེཚ་ོང་ཚསོ་སནོ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་
གཟྱིགས་རྒྱུ་རེད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་གོན་ཁག་ཅྱིག་དང་། ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་གྱི་ལས་འཆར་ཁག་ཅྱིག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེཚན་གྱི་ལས་འཆར་ཁག་ཅྱིག་བཅས་པ་ལ་དངུལ་འབརོ་
ཏགོ་ཙམ་མང་པ་ོསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་འདྱི་ཚའོྱི་ནང་དུ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་ད་ེཚ་ོལ་ོདང་པའོ་ིབཀའ་འཁོལ་མ་རདེ། ན་ནྱིང་
བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ནས་ད་ལྟ་ཡང་བསར་བཀའ་འཁོལ་སླེབས་བསྡད་པ་ད་ེའད་རེད། ན་ནྱིང་གཞེས་ནྱིང་ལག་བསྟར་བྱས་མ་
ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་སླེབས་བསྡད་པ་རེད། དངོས་གནས་བྱས་ན་སོན་མ་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་ད་ེཡང་བསར་
བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་གསར་པ་གང་ཡང་མ་རེད། དེ་ཚོ་ཡོད་བསྡད་པ་དེའྱི་དམྱིགས་
ཡུལ་གཙ་ོབོ་གང་རེད་ཟེར་ན། ཨ་རྱིའྱི་རོགས་དངུལ་ནས་མང་ཚོགས་ནང་ལ་མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་གགས་ཆ་ེ་་གཏང་
རྒྱུ་དང་། ཚད་ལྡན་བཟ་ོརྒྱུ། ནུས་པ་གོང་འཕལེ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ལས་འཆར་ལ་བཀའ་འཁོལ་སད་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེ
ཚ་ོཚང་མ་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ནས་རེད་མ་གཏགོས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བང་མཛོད་ནས་
གཏོང་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འགོ་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བཞག་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། བྱས་ཙང་གཏན་
འབེབས་བྱས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ལ། སནོ་རྱིས་སྟངས་འཛནི་གྱི་སྱིག་གཞྱིར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། རགོས་དངུལ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་
པ་ཞྱིག་ལ་གཅོག་འཕྲྱི་དང་ད་ེའད་བྱེད་ཆོག་གྱི་མེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། བཀུར་འསོ་རྣམ་པ་ཚོས་མ་མཁྱེན་པ་ད་ེའད་ཡོད་
ཀྱི་མ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ངས་ཞརོ་ལ་ཞུས་བཞག་ན་བསམས་བྱུང་།  
ཚགོས་ཆུང་གྱི་སནོ་ལ་གསུངས་པ་ད་ེགནས་ཚུལ་ཁག་ཁག་རདེ།  
 ད་ེནས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་དེར་ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་ག་ར་ེགནང་ཡོད་མེད་ངས་ཤེས་ཀྱི་མེད། དྱི་བ་འདྱི་
སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། ཚོགས་ཆུང་རང་ནས་ལན་སོན་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 དོན་ཚན་གཞན་པ་དེ་གཞུང་དངུལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་
ཚོགས་ཆུང་ལ་བཀའ་གནང་བ་དེ། འདྱི་རང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནམ། སྱིར་བཏང་བར་བརྒལ་སྐོར་ལ་ཡྱིན་ངས་
ཤེས་ཀྱི་མེད། དེར་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ལན་གནང་ཡོང་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་། ད་ེས་གོས་
ཚགོས་ནང་དུའང་བཀའ་མོལ་ཏོག་ཙམ་བྱུང་བ་རེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་བཀའ་ཤག་དབར་ཡྱིག་འབལེ་ཡང་བྱུང་ཡོད་
རདེ། བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་ཕོགས་ག་ར་ེཡྱིན་པ་ཆ་ཚང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་བཞག་ཡོད། གང་ལྟར་གོས་
ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་
འཛནི་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་བདུན་པའྱི་ནང་གསེས་ ༥ པ་དེར། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བརྒལ་འདུག་ཟརེ་
ནས་གསུང་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོརེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་འཛིན་སོང་གྱིས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་འགྱིག་ཡོད་ཟེར་རྒྱུའང་ཏོག་ཙམ་
ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། སྐབས་ད་ེདུས་མང་ཚོགས་ནས་སྐད་ཆ་འདྱི་དུས་ལན་འདབེས་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེ
ཞུས་ཡོད། ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། ཁ་སང་སོན་མའང་ཞུས་ཡོད། བཅའ་ཁྱིམས་གཏན་འབེབས་བྱེད་པའྱི་སྐབས་ལ་གོས་ཚོགས་
དང་རྒྱུན་ལས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་སུ་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་གཟྱིགས་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཚགི་ནང་ལ་ག་ར་ེཟརེ་ཡོད་རདེ་ཟེར་ན། 
རྒྱུན་ལས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཡོད་ཅེས་ཟརེ་ཡོད་རདེ། ཉྱི་མ་བཅུའྱི་ནང་ལ་མ་སླེབས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་
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པར་ངོས་འཛིན་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན། བྱས་ཙང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་སྐབས་རེར་ཉྱིན་གངས་ ༡༠ ནང་ལ་ཚོགས་
མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའད་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་
ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། རྒྱུན་ལས་ཡོད་དང་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་འགེལ་བཤད་ར་བ་ཉྱིད་
ནས་བརྒྱབ་ཡོད་མ་རདེ། གནས་སྟངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་སུ་གཅྱིག་གྱིས་གཟྱིགས་ཡོད་མ་རདེ། བཅའ་ཁྱིམས་
བཟོས་པ་དང་བསར་བཅོས་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་སུས་ཀང་གཟྱིགས་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་འདྱི་འགྱིག་
ཡོད་རེད་དང་། འདྱི་འགྱིག་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། སྐབས་ད་ེདུས་གོས་ཚོགས་ལ་དགོངས་ཚུལ་གསུང་ཡང་གསུང་གྱི་
ཡོད་རེད། ཁ་སང་ཉྱི་མ་གཉྱིས་གསུམ་སོན་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་ལས་ཁུངས་ལ་མར་ཡོང་རོགས་གྱིས་
ཞསེ་བཀའ་ཞྱིག་གནང་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་ག་ོབསྡུར་གང་བྱུང་བ་ད་ེགསུངས་སོང་། ད་ེགཞྱིར་བཟུང་བྱས་ནས་
ང་ཚོས་རོག་ག་མ་ཡོང་རྒྱུ་དང་ཞྱི་འཇམ་ཡོང་རྒྱུ། གཙང་མ་ཆགས་རྒྱུ་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དགོངས་པ་
གང་བྱུང་བ་དེ་གཞྱིར་བཟུང་འཁྱེར་ཡོང་ཆོག་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཞེས་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། དེ་རོག་ག་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་མ་
གཏོགས། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཁྱིམས་དང་འགལ་ཡོད་ཟེར་བ་ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་ངོས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་ཐབས་མེད། ད་ེགསལ་པ་ོ
བྱས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།  
 ང་ཚོའྱི་བསམ་བླ་ོའད་པ་ོད་ེག་ར་ེཟེར་ན་བསར་བཅོས་གཏོང་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་ཅྱིག་སླེབ་ཀྱི་ཡོད་དུས་ཁྱིམས་ཡྱིག་
རང་གྱི་ང་ོབ་ོསང་ལ་སླེབ་དུས་ད་ེསྐབས་ལ་ག་ོབསྡུར་གནང་བྱས། བཀའ་འཁོལ་གནང་ཡྱིན་ནའང་རེད། མེད་ནའང་རེད། ད་ེ
འད་ཞྱིག་བྱས་བཞག་ན་བསམས་རེད་དེ། ད་ལྟ་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་འཐལོ་པ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་གསུང་གྱི་ཡོད་རདེ། 
སོང་ཙང་དེར་ང་ཚོས་གུས་བརྱི་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་འཁྱེར་ཡོང་རྒྱུ་མ་གཏོགས། ད་ེདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་
བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་ཤོས་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འདྱི་གསུངས་སོང་། ལམ་ཀ་དེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདྱི་ང་ཚོས་བཟོ་ཡྱི་མེད། 
ཁྱེད་རང་ཚོས་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་བཟོ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་མེད། སྱི་པའྱི་ལས་དོན་བྱ་རྒྱུའྱི་དོན་དག་ལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་དང་ང་ཚ་ོདབར་ལ་ག་ར་ེབྱས་ནས་འགལ་ཟླ་བཟོས་སྡོད་དགོས་རེད། འདོད་པ་མེད། ཡྱིན་ནའང་། གནས་སྟངས་ད་ེ
འད་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀང་ཚོགས་ཐུབ་ཡོད་མ་
རེད། སྐབས་ད་ེདུས་གནད་དོན་གཞན་དག་ཡྱིན་ན། བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུར་གོས་ཚོགས་ཚོགས་མ་ཐུབ་པར་དུ་ང་ཚོ་སྒུག་
བསྡད་ནའང་འགྱིག་རྒྱུའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་། སྐབས་ད་ེདུས་ནད་ཡམས་འདྱི་ཛ་དགས་ཏུ་ཕྱིན་ནས་སྱི་ཚོགས་
ཁོད་དུ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་མ་ཐུབ་པ་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། ད་ེརྱིང་བཀའ་བཀོན་གཞན་པ་ག་ར་ེཕེབས་འགོ་ཡོད་འགོ་གང་ཤེས། 
གང་ལྟར་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་
བྱས། བལྟས། ས་ོསོས་ག་ོབ་ཞྱིག་ལེན་གྱི་ཡོད་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་ལེན་ཕོགས་ད།ེ ད་ེལེན་ཆོག་གྱི་ཡོད་རདེ། ལེན་ཆོག་
གྱི་མ་རེད་ཟེར་མཁན་སུ་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་མ་རེད། ཁྱིམས་བཟ་ོརྒྱུ་དེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འགན་རེད། འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུ་ད་ེ
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འགན་རེད། འདྱི་ས་མཚམས་ང་ཚོས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འཛིན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་དང་བཀའ་ཤག་
དབར་ལ་འགལ་ཟླ་ཆགས་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ང་ཚོར་རོག་ག་བཟ་ོ
རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཀང་བསྟུན་
ནས་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
   ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཚིག་དེར་མ་དངུལ་གསུངས་འདུག སོར་ ༣༨༣༦ ནས་སོར་ ༣༥༠༠  
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གང་འད་ཆགས་པ་རདེ། ད་ེཕལ་ཆརེ་ད་གྱིན་ངས་འགལེ་བཤད་བརྒྱབ་པའྱི་ནང་ལ་ཚུད་པ་ཡོད་བསམས་སངོ་། གང་ལྟར་ད་
ལྟ་མ་དངུལ། ངའྱི་ཚིག་ནང་ལ་མ་དངུལ་འཁོད་བསྡད་འདུག གང་ལྟར་སོན་རྱིས་ཀྱི་གནས་བབ་འདྱི་མར་ཆག་དགོས་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརདེ་གསུང་རྒྱུ་ད་ེཕལ་ཆརེ་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཆག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་
འདྱི་ངས་གངོ་དུ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིསྐོར་དགོངས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག འདྱི་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་རདེ། 
བཀའ་ཤུཤག་གྱི་ངསོ་ནས་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་ད་ེའད་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། ཐབས་ཤེས་བྱས་པ་ལ་སནོ་གང་
ཡང་མྱི་འདུག་བ། ཐབས་ཤེས་བྱས་པར་སོན་ག་རེ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་རེད། བྱེད་ཐུབ་ན་ཡག་ཤོས་རེད། བྱས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ནའང་སོན་ལྷག་རྒྱུ་མྱི་འདུག ད་ེནང་ནས་ཁྱེད་རང་ཚོས་འདྱི་ངསེ་པར་དུ་འདྱི་བྱདེ་མྱི་དགོས། རྒྱ་གར་མངའ་སྡ་ེགཞུང་ལ་ཞུ་
མྱི་དགསོ། ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་བ། གྲྭ་ཚང་ལ་བྱུས་གཏོགས་ད་ེའད་བྱས་མ་ཡོང་ཨ། དགནོ་
སྡ་ེཁག་ལ། ད་ེའདའྱི་གསུང་བབ་ད་ེཚ་ོགང་འད་ཡྱིན་ན་བསམ་བསམ་འད་པ་ོཞྱིག བྱུས་གཏོགས་བྱེད་མྱི་དགོས་ཟེར་ན། ག་
ར་ེགསུང་གྱི་ཡོད་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན་འཁྱེར་མཁན་ཞྱིག་ལ་བྱུས་གཏོགས་བྱེད་མྱི་དགོས་ཅེས་གསུངས་
ན། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཏགོ་ཙམ་དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏགོས།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་པའྱི་གཏམ་དཔ་ེཞྱིག་ཡོད་རེད། རྔ་ལ་དཔག་པའྱི་འཆམ་དེར་འག་ོདགོས་བྱེད་ཀྱི་འདུག 
ངས་གོང་དུ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་ལ་ཞུ་ཕོགས་ཐད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་མར་དགོན་སྡ་ེཁག་ལ་ཐད་གཏོགས་ཞ་ེ
དག་བྱེད་མྱི་དགོས་ན་ཞེས་ཞུས་པ་རེད། སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཆེད་མངགས་སུ་འཁྲུག་ཆ་ཐེབས་རྒྱུ་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། ངས་
བྱུས་གཏོགས་མ་གནང་ཞེས་གསུང་གྱི་འདུག་གསུངས་སོང་། དེར་གཟྱིགས་ན་མཁྱེན་གྱི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེར་དཔག་པའྱི་
ལྟ་གྱིན་ལྟ་གྱིན་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འག་ོཡྱི་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ འཕྲསོ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚོ་ག་པར་སླེབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་མགོ་འཚོས་ཀྱི་མྱི་
འདུག ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ནང་མང་པ་ོགསུངས་སོང་སྟེ། ཡང་ནས་ཡང་དུ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་འགོ་ལུགས་འག་ོསྟངས་ལ་
རྱིས་མདེ་དང་མཐངོ་ཆུང་། སང་མེད་ད་ེའད་གནང་རྒྱུ་ད་ེཡག་པ་ོཨ་ེཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རགོས་གནང། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེ
ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་དེ་ག་རང་ཡྱིན། ངས་གོང་དུ་ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་ "རྔ་ལ་དཔག་པའྱི་འཆམ་" ཟརེ་བ་ནང་བཞྱིན། གོས་ཚོགས་ལ་མཐངོ་ཆུང་དང་སང་མེད་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་
ཅེས་བཀའ་མོལ་གསུང་མཁན་འདྱིས་ཚོད་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་འདྱི་ཞྱི་འཇམ་པ་ོའགོ་ཡྱི་རེད། ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གདནོ་རྒྱུའྱི་ཐབོ་ཐང་ཆ་ཚང་ཡོད་རདེ། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་མཐུན་པའྱི་ཐགོ་ནས་འདནོ་གྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོའདུག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་ཡོང་དུས་ཐད་ཀར་
ཚོགས་གཙོས་སྟངས་འཛིན་བྱས་ནས་སྱིག་གཞྱི་ལུང་འདེན་བྱས་བསྡད་ན་གནས་བབ་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་གོས་
ཚོགས་འདྱིར་ལམ་ལུགས་འད་པ་ོཞྱིག་ཕྱིན་ཚར་བ་འད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་ཐུག་དེར་བཅོས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ འཕྲསོ་ད་ེགསུང་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་རང་ཁ་རང་གསོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
བསམ་བླ་ོགང་འད་ཡོད་མེད་གསུངས་པ་ད་ེརེད། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོདན་བསྡད་པ་ད་ེདོན་ཚན་གང་ཡོད་པ་ད་ེརེད། དེའྱི་སང་ལ་ད་
དུང་རང་ཁ་རང་གས་ོབཟ་ོརྒྱུའྱི་བསམ་བླ་ོགང་འད་གཏོང་དགསོ་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའང་བསམ་ཞྱིབ་བྱས་དང་བྱེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། 
ད་བཟ་ོཚོང་ལ་གགས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ད།ེ ཁ་ེབཟང་བཟ་ོརྒྱུ་ཡོད་པ་ད་ེནྱི་མར་ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་རདེ་འདུག་
ཅེས་གསུང་རྒྱུ་ད་ེརེད། ད་བཟ་ོཚོང་ལ་གགས་བརྒྱབ་མ་རྒྱག་ཟེར་རྒྱུ་དེ། ད་གྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལའང་གསུང་མཁན་
བྱུང་སོང་། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་བཞསེ་ནས་ལ་ོ ༡༠ རྱིང་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་ཕྱིན་
ཡོད་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་དང་བཅ་ོལྔའྱི་དགོངས་པ་བཞསེ་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ད་ལྟ་གངས་ལྗོངས་དཔལ་
འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་འདྱི་ཐོག་མར་དགོངས་པ་བཞེས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཏན་ཏན་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་། སྱི་ཚོགས་རང་ལ་ཕན་
ཐོགས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་པ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། གཞུང་དངུལ་འཕྲོ་བརླག་
གཏང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་དགངོས་པ་བཞེས་པ་རདེ་བསམ་བསམ་འད་པ་ོཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་དན་གྱི་མེད། ད་ེགསལ་པ་ོཡྱིན། ཡྱིན་
ནའང་། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེང་ཚསོ་སྙན་སེང་ཞུས་བཞག་ཡོད་རེད། ད་ེད་གྱིན་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་
བཀའ་ཤག་གྱིས་འདྱི་བྱས་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་ཟེར་ནའང་བྱདེ་ཀྱི་མྱིན་གསུངས་
པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ག་ར་ེབྱདེ་དགོས་རདེ། སུ་ལ་འབལེ་བ་བྱདེ་དུ་འག་ོདགསོ་རདེ། སུ་ལ་ཐག་གཅོད་དུ་འག་ོ
དགོས་རེད། གཅྱིག་གྱིས་འགན་འཁྱེར་དགོས་རདེ་པཱ། ད་ེཡྱིན་དུས་གཉྱིས་ཀར་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་
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ཀ་བྱ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཞ་ེདག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་ཚགོས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས། དེས་ཕན་ཐོགས་
རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ་འདུག་དང་། མ་འངོས་པར་ཡོང་ཐུབ་ས་རེད། ད་ེའད་ཞྱིག་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཁ་སེང་ངས་གསལ་པ་ོཞུས་པ་
ཡྱིན། ད་ེམུ་མཐུད་ནས་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱི་འགོ་ལ་བཞག་ནས་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་ཁག་
པ་ོརདེ་འདུག ག་ར་ེཟེར་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཚང་མ་སྲུང་བརྱི་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱི་དངུལ་ཁང་ཆེན་པ་ོནས་བྱས་ཏ་ེདེབ་སེལ་བྱས་བཞག་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ ༧།༨ ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ེཚང་མའྱི་
སྱིག་གཞྱི་འཁྱེར་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚ་ོམཐུན་མ་མཐུན་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག འགལ་ཟླ་མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག 
ལས་བྱདེ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་ལས་བྱདེ་ཡར་གསར་འཇུག་བྱ་རྒྱུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཟུར་དུ་བཟསོ་ནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་སནོ་མས། ད་ེ
འད་བྱས་ནས་བཙུགས་བཞག་ཡདོ་རདེ། ད་ལྟ་ལས་བྱདེ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་། ཏན་ཏན་སེམས་ཁལ་ཡོད་ཀྱི་རདེ། ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་
ཡོད་ན་མེད་ན་བསམས་ནས་སེམས་ཁལ་ཡོད་ཀྱི་རེད། ལས་བྱེད་ཡར་འཛུལ་སྟངས་ནས་བྱས་ཏ་ེགཞུང་ཞབས་ལས་བྱེད་
འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་བརྒྱུད་ནས་མ་ཡྱིན་པར་སྱིག་གཞྱི་ཟུར་དུ་བཟོས་ནས་ཡར་བཙུགས་བཞག་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ལས་
བྱེད་ཕ་གྱིར་ཡོད་བསྡད་པ་འདྱིའྱི་སྱིག་གཞྱི་འོག་ནས་བཙུགས་བཞག་པ་ད་ེགཞྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་
སང་ལའང་བསམ་བླ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་འདྱི་མར་སྙན་སོན་ཞུ་དུས་ཚོགས་གཏམ་
མང་བ་རག་བའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་འདུག ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་མ་བཟསོ་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་ཞུ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག ད་ེ
འདའྱི་གནས་སྟངས་འད་པ་ོཞྱིག་རེད་འདུག་བ། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ག་རང་ཡྱིན། ད་ེགོས་ཚོགས་ནས་
ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རགོས་གནངོས། ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་རྒྱུས་ལོན་ནས་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་གནང་
བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་གཞུག་མ་འགོད་པ་མེད་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་མ་གནང་བ་བྱས། དེ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་
གསུངས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་བཀའ་ཤག་ལ་སྙད་བར་ོབའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་མ་གཏོགས། དོན་དག་སང་ལ་གང་ཡང་ཕན་
གྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཁ་དཔེ་དེ་ག་རང་རེད། ར་ལ་ཆུ་འཐུང་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་
མེད་པ་ཡྱིན་ན། གཉའ་ནས་མར་གནོན་ནས་ཆུ་འཐུང་བར་བྱས་ན། དང་པོ་ར་ད་ེསྐོམ་དགོས་རེད་པཱ། ར་སྐོམ་མེད་ན། ཆུ་
འཐུང་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རདེ། ལས་ཀ་ག་ར་ེབྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་། བང་བསྱིགས་ནས་བྱདེ་དགསོ་ཀྱི་རདེ། འཆར་གཞྱི་ལྡན་
པའྱི་ཐགོ་ནས་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་རདེ། ཕུགས་རྒྱང་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རདེ་མ་གཏོགས། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེ
དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་མར་སྙན་སོན་ཞུ་དུས་ང་ཚོས་མཐོང་བ་ད་ེཕར་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱིར་དཔེ་མང་པ་ོཞྱིག་སར་ནས་
གནང་ཡངོ་དུས་ག་ཚདོ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ན་མེད་ན་བསམ་གྱི་འདུག  
 སར་ཐང་དཔར་ཁང་སྐོར་དེར་ད་གྱིན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། འཕྲུས་ཆས་གསར་པ་ཉོས་པའྱི་སྐོར་ད་ེཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
རང་ཁ་རང་གསོའ་ིགནད་དོན་ད་ེད་ེའད་ཞྱིག་རེད། ད་ེནས་གངས་ལྗོངས་ནང་ལ་སོར་བྱ་ེབ་ ༣༠ ཡོད་པ་འདྱི་ཡང་བསར་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་སོར་བྱ་ེབ་ ༣༠ མྱིན་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ལ་ོསེད་ཀ་ཡར་བསྡོམས་ན་ཕལ་ཆེར་ ༣༠ ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
ཀྱི་རདེ། ད་ེདག་མུ་མཐུད་ནས་མྱི་མང་ལ་ཕན་ཐགོས་རྒྱུ་རང་གྱི་ཆདེ་དུ་བེད་སདོ་གཏང་རྒྱུ་ཡྱིན་མ་གཏགོས། དམྱིགས་ཡུལ་
གཞན་གང་ཡང་མེད་ཅེས་གོས་ཆོགས་འདྱིའྱི་ནང་ཡང་ས་ེཡང་སེ་གསལ་པ་ོབྱས་ནས་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་གངས་ལྗོངས་ཀྱིས་
བྱདེ་བསྡད་པ་དང་། དཔལ་འབྱརོ་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཀྱིས་བྱེད་བསྡད་པ་འདྱིར་ཁྱད་པར་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། (Crore) 
༧ ཞྱིག་གྱི་ཁྱད་པར་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་པ་ད་ེདག་ང་ཚོས་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་ནས་མུ་མཐུད་ནས་གཡར་
བསྡད་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ།  
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 གངས་ལྗོངས་ཀྱི་དེབ་སེལ་ད་ེཁ་ོཚོང་ལས་ཀྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ཡྱིན་དུས་དེར་དཔག་པའྱི་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་ན། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། དེར་དཔག་པའྱི་ང་ཚོས་གམོ་པ་ཞྱིག་
རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏགོས། ང་རང་ཚའོྱི་འདདོ་པ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་གམོ་པ་སྤསོ་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡངོ་རྒྱུ་རེད་མྱི་འདུག  
 ད་ེནས་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིནང་ལ་ང་ཚོའྱི་བསམ་བློ་རེད། འགྱིག་མ་འགྱིག་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད། བོད་མྱི་འབྱོར་ལྡན་
རྱིགས་ཀྱིས་འཁསོ་ཞན་ཞསེ་པའྱི་ཚགི་འདྱི་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ད་ེཚ་ོང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་བྱདེ་ཆགོ་པ་གྱིས། མ་འོངས་
པར་ཚགི་འདྱི་ཚ་ོབར་ེཔ་ོརྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན།  
 ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུང་རྒྱུ་ད་ེརདེ། ང་ཚོས་ད་ེནས་ཆདེ་མངགས་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་དང་བོད་རྱིགས་
དབར་ལ་དབྱ་ེབ་འབྱདེ་རྒྱུ་དང་། སྱི་སྙོམས་མ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ད་ེའདའྱི་བསམ་བླ་ོགང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་ཡོང་དུས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཆེད་མངགས་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མྱི་དང་བོད་རྱིགས་
དབར་ལ་ད་ོཕོག་འགོ་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ེཞུས་མེད། 
བཀའ་ཤག་གྱི་ཚིག་ནང་ལའང་གསལ་པ་ོཡོད། ཁོང་ཚོ་མཉམ་དུ་འཆམ་མཐུན་ཡོང་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་
བཤད་ཡོང་རྒྱུ་རེད། འཆམ་མཐུན་ཡོང་རྒྱུ་དང་མཛའ་མཐུན་ཡོང་རྒྱུ་ད་ེང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། 
ཡྱིན་ནའང་། ཁ་ོརང་ཚ་ོརང་ཁ་རང་གས་ོཡོང་རྒྱུར་ང་ཚསོ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་ལ་ར་ེབ་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེརེད། སང་ལ་
རང་ཁ་རང་གས་ོལབ་འདུག འགོ་དརེ་འདྱིར་ལབ་ཡོང་དུས་འདྱི་རང་ཁ་རང་གས་ོགང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདྱི་གནས་
ཚུལ་ཁག་ཁག་རེད། ད་ལྟ་འདྱི་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ནས་ཡྱིན་པའྱི་གྲྭ་བཙུན་དེ་དག་ས་དག་ེབཀའ་རྱིང་དང་བོན་བཅས་པའྱི་
དགོན་པ་ཁག་ནང་ཡོད་པ། ད་ེདག་ལ་མངའ་སྡེ་གཞུང་ནས་ཏོག་ཙམ་རོགས་པ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོརྒྱུན་གནས་ལ་
ཕན་གྱི་རདེ་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེརེད་མ་གཏོགས། བོད་པ་ལ་རོགས་པ་བྱེད་རོགས་གྱིས་ཟེར་ནས་ང་ཚོས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ཡྱིན་
ནའང་། འདྱི་ལབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡ་ལ་ང་ཚོས་སྡང་པ་ོབྱ་རྒྱུ་དང་། བོད་པ་ལ་བདག་གཅེས་བྱ་རྒྱུའྱི་
སྐད་ཆ་ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཀང་དགོངས་པ་ཡག་པ་ོཞྱིག་བཞེས་རོགས་གྱིས་མ་
གཏོགས། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁ་སང་ནས་ལྟ་དུས་ས་སེར་གཉྱིས་ཀྱི་དབར་ལའང་གནས་ཚུལ་གསར་པ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་འད་པ་ོཞྱིག ད་ེདང་ད་ེརྱིགས་འདྱི་མང་དུ་མང་དུ་གསུང་ཡོང་དུས་དངོས་གནས་ད་ེའད་བསམ་བློ་
ཞྱིག་མེད་འགོ་བསམ་བསམ་འད་པ་ོཞྱིག མྱིར་རང་བཞྱིན་གྱིས་དོགས་པ་ཆགས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་མ་
སྱིད་པ་མྱིན་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་ཡང་བསར་བསར་ལྡབ་བྱས་ནས་ད་ེའད་བཀའ་ཤག་གྱི་བསམ་བློའ་ིནང་ལ་མེད་བསྡད་པ་ཞྱིག 
གོས་ཚོགས་འདྱི་ནང་ལ་སྤུང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་མ་གནང་རགོས་གྱིས། སྱི་ཚགོས་ད་ལྟ་ལྷྱིང་པ་ོཡོད་པ་འདྱི་ལྷྱིང་པ་ོརང་གནས་
འཇུག་རོགས་བགྱིས། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡ་དང་བོད་པའྱི་དབར་ད་ལྟ་འབེལ་བ་ཡག་པ་ོཡོད་རེད། བཀའ་ཤག་འདྱི་གཏོར་རྒྱུའྱི་འདོད་
པའང་མེད། བསམ་བློའང་མདེ། སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་སྐད་ཆ་ད་ེཚ་ོཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བསར་
ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུ་ཟེར་བ་དེ། ང་ཚོས་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡ་རྱི་རྒྱུད་ཕར་འབུད་རྒྱག་ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་
གསུང་སྟངས་ད།ེ ཧྱི་མཱ་ལ་ཡ་རྱི་རྒྱུད་འབུད་པ་དང་། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡ་རྱི་རྒྱུད་དང་དབྱ་ེབ་འབྱདེ་ཀྱི་མེད། ང་ཚ་ོབསར་ཞྱིབ་ཟེར་བ་
ད་ེག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། ད་ལྟ་དག་ེརྒན་ ༥༠༠ ལ་འབུལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཚང་མར་དངོས་གནས་དང་གནས་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། ཁ་ཤས་ལ་དགོས་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཕུལ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཟརེ་ནས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཡར་ཞུ་མཁན་ད་ེདག་ེརྒན་ ༨༥།༨༦ མ་གཏགོས་བྱུང་ཡོད་མ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚསོ་ ༥༠༠ 
ལ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་རེད། དའེང་སནོ་རྱིས་མ་དངུལ་ནས་འབུལ་གྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ངསེ་པར་དུ་དགསོ་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། 
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ད་ེཞུ་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག་གསུངས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་མཁན་ད་ེཚོར་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་འབུལ་
རྒྱུ་རེད་མ་གཏགོས། བསར་ཞྱིབ་བྱདེ་དུས་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་ཕར་དབྱ་ེབ་འབྱདེ། བོད་པ་དབྱ་ེབ་འབྱདེ། ཁྱེད་རང་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་དག་ེ
རྒན་རེད་འདུག ང་ཚོས་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ཁྱེད་རང་བོད་པ་རདེ་འདུག ང་ཚོས་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་པའྱི་བསམ་
བླའོང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མདེ། ད་ེགོས་ཚོགས་ནང་ལ་བསམ་བླ་ོམེད་པ་ཞྱིག མྱིའྱི་ཀླད་པའྱི་ནང་ལ་མ་འཇུག་རགོས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 སློབ་ཡནོ་གྱི་ཚགི་ད་ེབེད་སོད་མ་གཏངོ་རགོས་གྱིས་གསུངས་སངོ་། འདྱི་ཏན་ཏན་ང་ཚསོ་བསམ་བླ་ོགཏང་གྱི་ཡྱིན། 
སློབ་ཡནོ་ཚགི་ད་ེབེད་སདོ་མ་གཏངོ་བ་བྱས་ཏ་ེགཞན་པ་ཚགི་ག་ར་ེབེད་སདོ་གཏངོ་དགསོ་ཀྱི་འདུག ག་ར་ེཟརེ་ན། སློབ་ཡནོ་
ཆགས་ཀྱི་མེད་ནའང་། སློབ་ཡོན་བྱིས་བཞག་པ་དེའྱི་སློབ་ཡོན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། འདྱི་ངོས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཚ་ོཕན་ཐོགས་རྒྱུ་རེད་དམ་གནོད་སེལ་རྒྱུ་རེད་གསུངས་པ་ད་ེཚོ། ང་ཚོས་བསམ་བླ་ོག་ར་ེབཏང་བ་དེ། 
སྱི་ཚགོས་ཚང་མར་ཕན་ཐགོས་རྒྱུའྱི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་གྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། གནདོ་སལེ་རྒྱུའྱི་བསམ་བླ་ོགཏོང་གྱི་མེད་ཅསེ་ཞུ་
རྒྱུ་དང་།  དགོན་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་ལ་ད་གྱིན་གསུང་རྒྱུ་ད་ེརེད། ཐད་གཏོགས་མ་བྱེད་རོགས་གྱིས་ཞེས་གསུང་རྒྱུ་དེ། ང་ཚོར་ལས་
འགན་ཡོད་པ་ད་ེང་ཚོས་ཐད་གཏོགས་བྱེད་ཀྱི་རེད། ལས་འགན་མེད་པ་ད་ེང་ཚོས་ཐད་གཏོགས་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་ད་ེག་རང་མུ་མཐུད་ནས་ཡྱིན་ས་རེད། སར་ཐང་དཔར་ཁང་གྱི་སྐོར་དེའང་
ངས་ཞུས་ཚར་བ་བྱས། ད་ེནས་ར་དནོ་གྱི་འཐབ་རོད་དང་ཚངོ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་སྐརོ་ད་ེའད་གསུངས་འདུག ད་ེའད་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག 
མྱི་སེར་པ་ཞྱིག་དང་ར་དོན་འཐབ་རོད་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱབ་ནས་ལམ་སྟོན་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་
ཅེས་གསུངས་སོང་། སྐད་ཆ་འདྱི་འཛབ་ཆནེ་ཞ་ེདག་རདེ། སྱིད་སོང་ལ་ཡྱིད་ཆེས་མདེ་ཟརེ་གྱི་ཡོད་རདེ། བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱིད་
ཆསེ་མེད། དོགས་པ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོད། འདྱིའང་རྒྱབ་ལོག་ལ་ཡོད་རྒྱུ་ད་ེརྱི་ཕར་ཕོགས་ཟེར་གྱི་ཡོད་རདེ། རྒྱ་ནག་གྱིས་སྱིད་
སོང་ལ་བཀོད་བྱུས་བྱེད་ཀྱི་འདུག་མདགོ་མདོག་འད་པ་ོཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་རདེ་པཱ། ད་ེཚ་ོགཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་ཀྱི་རདེ་
མ་གཏོགས། དོགས་པ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་དོགས་པ་ཡོད་ན། རད་གཅོད་བྱོས། དཔང་རགས་བསྟན་རྒྱུ་
ཡོད་ན། རྐུབ་བཀག་ད་ེབླསོ་ནས་ལམ་སང་འག་ོཆགོ་པ་གྱིས། ད་ེམྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གོས་ཚགོས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་
ག་ར་ེགསུངས་པ་ཡྱིན་ནའང་། འགན་ཁྱེར་ནས་གསུང་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། འགན་མ་ཁྱེར་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། 
འདྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་གྱི་འདུག་གམ་གནོད་ཀྱི་འདུག སོ་སོ་རང་གྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ།   
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག ད་ལྟ་ང་རང་ཞུས་པའྱི་བཀའ་མོལ་ད་ེཚ་ོགང་གའྱི་ཐགོ་ལ་འགན་འཁུར་
ཡོད་པ་དང་། གནས་སྟངས་དའེྱི་ཐོག་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་རེད། ངས་འདྱི་ནང་ལ་ཞུས་པ་འདྱི་སྱིད་སངོ་སེར་ལ་གནག་ནག་ད་ེའད་
གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་དཔང་རགས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས། དང་པ་ོཡར་ལང་དུས་རྒྱ་གར་གསར་འགྱུར་ནང་ལ་ཐ་ེཝན་ལ་
ཡྱི་ག་ེགཏང་གྱི་མེད་ཅསེ་གསུངས་ཡདོ་རདེ་དམ་མ་རདེ། དཔང་རགས་ཡོད་རདེ།  
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 གཉྱིས་པ། ར་ཤྱི་ཡ་ད་ེནང་ལ་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་ནག་ལ་ཡང་སྱིད་ཆེད་དུ་འཁྱིད་དགོས་རེད་ཅེས་
བཤད་ཡོད་རེད་དམ་བཤད་ཡོད་མ་རེད། དཔང་རགས་ཡོད་རེད། མོན་ར་དབང་ལ་ང་འག་ོཡྱི་མྱིན་བསམ་ཤེས་ཡྱིན་ཟེར་རྒྱུ་
འདྱི། དཔང་རགས་ཡོད་རེད། སོང་ཙང་ང་ལ་དེའྱི་དོགས་པ་སླེབས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། དེ་ཚོ་གས་འདྱི་སྱི་ཚོགས་འཁྲུག་
ཐབེས་པའྱི་སྐད་ཆ་མྱིན།  
 ངས་དོན་ཚན་གཅྱིག་ག་རེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་སོ་རྒྱག་སྟངས་དང་། 
དང་བླངས་ཁྱད་ལས་ས་ོརྒྱག་སྟངས། སར་ཐང་དཔར་ཁང་ས་ོརྒྱག་སྟངས་ད་ེཚ་ོལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་དགོས་པ་འདུག  
 དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་དོགས་པ་གཅྱིག་འདྱི་ (President) ཞེས་པའྱི་ཐ་སྙད་འདྱི་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་འཇོག་དགོས་
རེད་ཅེས་བཀའ་ཤག་གོང་མར་གསུངས་ཡོད་རེད། རྒྱ་ནག་ཨ་ོལྱིམ་ཕྱིག་རེད་ཁར་ལས་གཞྱི་ད་ེའད་རང་རང་བརམས་པའྱི་
སྡདོ་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དགོས་པ་སླེབས་སོང་། དགོས་པ་སེལ་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ཡོད་ན་དགོས་པ་སེལ་འག་ོཡྱི་རདེ། 
གོང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ འཕྲསོ་ད་ེགསུང་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་ཡོད་མ་རེད། དྱི་བ་གཏོང་དུས་ལན་
བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་སོད་དགོས་རེད། གོས་ཚོགས་འདྱི་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། དེ་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ལའང་ད་ེའད་གནང་
སོང་། ད་ེའད་རང་རང་བྱས་ནས་ཕྱིན་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་
རེད། ཚུར་གསུང་ཡོང་དུས་ད་ེལ་དཔག་པའྱི་ལན་ཞྱིག་རྒྱག་དགོས་བྱེད་ཀྱི་རེད། ཡང་མེད་ན་དྱི་བ་གཏང་རྒྱུ་འཇོག་དགོས་
རདེ། དྱི་བ་བཏང་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་ལན་ཉན་རྒྱུ་བཟདོ་བསན་ད་ེདགསོ་རདེ། ལན་ར་ེར་ེརྒྱག་དུས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ར་ེར་ེ
བཏོན། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ནྱི་མ་ཡྱིན་པ་བྱས། ད་ེགསུང་ཡོང་དུས་གོས་ཚོགས་ལ་ཐུགས་ཕན་ག་ཚོད་གས་ོཡྱི་ཡོད་མེད་
ད་ེཡང་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་གསུང་རྒྱུ་ད་ེག་རང་རེད། ལན་བརྒྱབ་རྒྱུར་ག་སྱིག་བྱེད་བསྡད་ཡོད། ཐའེ་
ཝན་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྱིད་སངོ་གསར་པར་འཚམས་འདྱི་བཏང་བ་དེར་ལན་བརྒྱབ་མེད་རེད་ཅེས་ག་བ་ནས་གསན་
པ་རེད། ག་དུས་བཤད་ཡོད་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་མཁྱེན་དགོས་ཀྱི་རེད་པཱ། དམ་བཅའ་མ་ཕུལ་བའྱི་སོན་ལ་སྐད་ཆ་འདྱི་
མཁན་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ད་ེསྐབས་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། ངས་དམ་བཅའ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤུཐ་ེཝན་ཕྱི་སྱིད་
བློན་ཆེན་གྱི་ཡྱི་གེ་ད་ེསྱིད་སོང་མ་ཆགས་སོན་ནས་བསླེབས་པ་རེད། སྱིད་སོང་དམ་བཅའ་ཕུལ་བའྱི་རེས་ལ་གཞུང་འབེལ་
རང་གྱི་ཕར་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཆདེ་དུ་སོན་ནས་མ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། དམ་བཅའ་ཕུལ་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་གཞུང་འབལེ་
རང་གྱིས་ལན་བརྒྱབ་ཡོད། ཡྱིད་ཆསེ་མདེ་པ་ཡྱིན་ན་ཐ་ེཝན་དནོ་གཅོད་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ལན་བཏབ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ངས་ལན་བརྒྱབ་མེད་ཅེས་ངས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སག་རྫུན་བཤད་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད། 
འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་རེད། ད་ལྟ་ཨུ་་་སུ་ཡྱི་ཚགས་པར་སྐོར་འདྱི་ལ། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་གོས་ཚོགས་འདྱི་ནང་ལ་ང་
ཕྱི་ལ་ཕར་ཚུར་འག་ོབའྱི་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ད་ེཚ་ོགསན་གྱི་ཡོད་པ་འད་པ་ོའདུག ཕོགས་གཅྱིག་ནས་གསན་གྱི་མེད་པ་འད་པ་ོ
འདུག དེ་ལ་སོན་འཛུགས་རྒྱུ་ད་ེཚོ་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་གྱིས་གསན་ཡོད་ས་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་དེར་སུད་སྱི་ལ་འགོ་བའྱི་
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སྐབས་ལ་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་ཞུས་ཡོད། ག་ར་ེཟེར་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཙོས་པའྱི་ད་ོབདག་གཅྱིག་
གྱིས་བཀའ་ཤག་ལ་ཁྱེད་རང་གྱིས་ར་ཤྱི་ཡ་ཚགས་པར་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་སྐད་ཆ་ད་ེའད་བཤད་འདུག འདྱི་དངསོ་གནས་རདེ་
དམ་མ་རེད་ཅེས་འདྱི་མཁན་མ་བྱུང་། སུ་གཅྱིག་རང་བྱུང་མ་སོང་། ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འབྱི་ཡྱི་ཡོད་
རེད། ལན་འབུལ་ཆོག འདྱིའྱི་བར་ལ་སྦྱིར་སྡ་ེདག་ེདང་། སྦྱིར་ཅོན་ཏ་ར་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱིས་སྱིད་སོང་གྱིས་ད་ེའད་
ཞྱིག་བཤད་འདུག དེ་གང་མྱིན་ཚད་རེད་ཟེར་ནས་གོས་ཆོད་ཅྱིག་ཀང་བཞག་འདུག འདྱི་ལ་ང་ཚོས་ལན་ཕུལ་བ་ཡྱིན། 
གནས་སྟངས་ད་ེའད་རེད། ཡྱིག་ཆ་ད་ེདག་འདྱི་རེད་ཟེར་ནས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད། ག་རེ་ཟེར་ན་ (Sputnik)  ནང་ལ་
བཤད་བཞག་པ་ད་ེབདནེ་པ་མ་རདེ། ཁ་ོརང་གསར་འགདོ་པས་ད་ེབྱ་རྒྱུ་ད།ེ འདྱི་དཔང་རགས་ཚང་མ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་
ཡོད། རང་བཙུགས་ནས་ངས་ཚགས་པར་རྒྱག་མཁན་ཚོས་བཅར་འདྱི་ཞུ་པའྱི་སྐབས་དེར་ནང་ནས་མ་བྱས་པར། ཆེད་
མངགས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བྱེད་དགོས་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེམ་འོངས་པར་འདྱི་
རྱིགས་འད་པ་ོཡོང་ན་བསམས་ནས། བྱས་ཙང་ང་ཚསོ་ཚང་མ་ (Recording)  བྱས་བཞག་ཡོད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་རྣམ་པ་
ཚོས་ག་དུས་དགོས་ཡོད་ཟེར་ནའང་ངས་འབུལ་ཆོག ངས་ཚིག་འདྱི་ཟེར་འདུག་གམ་མྱི་འདུག བྱས་ཙང་གནས་ཚུལ་དེ་ 
(Sputnik)  བཏོན་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་ངའྱི་ང་ོཤེས་ཞྱིག་གྱིས་ (Sputnik)  འདྱི་ཨུ་་་སུའྱི་ཚགས་པར་ཞྱིག་རདེ། ད་ེསནོ་ལ་
ང་ཚ་ོཤེས་ཡོད་མ་རདེ། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ (Sputnik) ཡྱིས་གནས་ཚུལ་རྫུན་མ་བཀྲམ་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་འདུག འདྱི་དང་ད་ེ
འད་བྱུང་བཞག་ཟེར་ནས་ང་ལ་དེ་འད་ཚུར་བཏང་སོང་། དེ་དུས་ངས་ (Sputnik) ནས་སྐད་ཆ་འདྱི་མཁན་དེ་ལ་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ཁྱེད་རང་གཟབ་གཟབ་བྱས་ན་མ་གཏོགས། ད་ེསོན་ལ་ (CNN 18) གྱིས་ང་ལ་སྐད་ཆ་ཞྱིག་བྱིས་སོང་། ངག་ཐོག་
ནས་སྐད་ཆ་བྱིས་པ་ད་ེབརན་འཕྲྱིན་ནང་ལ་བཏནོ་པ་རེད། ད་ེལ་ཁྱད་པར་བཟ་ོརྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། བཟ་ོབཅོས་བརྒྱབ་
རྒྱུ་མེད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཡྱིག་ཐོག་ལ་མར་འབེབ་མཁན་དེ་ལས་བྱེད་དམའ་རྱིམ་ཞྱིག་ལ་སད་ནས་ངས་ (Kham & 

Amdo) ལབ་རྒྱུ་ད་ེཚརོ་ཁ་ོརང་གྱི་ (Comando) ལྟ་བུ་བྱིས་བཞག་འདུག འདྱི་ཚགས་པར་ནང་ལ་བཏནོ་ཡདོ་རེད། ངས་
ཁ་ོཚ་ོ (CNN 18)  ལབ་པ་ཡྱིན། ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་རྱིན་ཐང་ད་ེའད་པ་ོཞྱིག་རེད་དམ། ངས་ངག་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཏག་ཏག་
བཏོན་འདུག ཡྱིག་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་ད་ེའད་པ་ོཞྱིག་རེད་འདུག འདྱི་ལབ་ཡྱིན། ཁ་ོཚསོ་དགངོས་དག་ཟརེ་གྱི་འདུག ད་ེ
ནང་བཞྱིན་གྱི་ (Sputnik) ངས་ཚིག་འདྱི་བེད་སོད་བཏང་འདུག ཁྱེད་རང་གྱིས་ད་ེའད་བྱིས་འདུག མར་གཏངོ་དུས་ཁ་ོརང་
གྱིས་དགོངས་དག སྱིད་སོང་ང་ལ། (I Hope Sikyong Will Forgive Me)  ཁ་ོརང་བྱིས་ཡོད་རེད། ད་ེདག་ཡྱིག་ཆ་
ཚང་མ་ང་ཚོས་ཉར་བསྡད་ཡོད། བསམ་བླ་ོད་ེག་ར་ེརདེ་ཟརེ་ན། བཀའ་ཤག་ལ་སྐད་ཆ་འབྱི་མཁན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་མྱི་གཅྱིག་
ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱིག་འཛུགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཚགས་པར་རྒྱབ་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རེད། སུ་ཡྱིན་ནའང་ལན་འབུལ་ཀང་
བྱོས། སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ་ནང་འད་མྱིན་འད་བཤད་པ་ད་ེལ་བདག་པ་ོརྒྱབ་ལོང་མྱི་འདུག ད་ེནྱི་ཉྱི་མ་ཉྱིན་གང་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ་
ཉན་ནས་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ་ལན་རྒྱག་བསྡད་རྒྱུ་མ་གཏོགས་སྱི་བའྱི་ལས་ཀ་གང་འད་བྱེད་དགོས་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ོབདག་
སྐད་ཆ་འདྱི་མཁན་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ། སྦྱིར་སྡ་ེདག་ེདང་ཅོན་ཏ་ར་ནས་ཕག་བྱིས་གནང་བཞག་པ་ད་ེལ་ལན་ཕུལ་ཡདོ། སུད་
སྱི་ལནཊ་མང་ཚོགས་ལ་གཏམ་བཤད་བྱེད་པའྱི་སྐབས་ལ་དེའྱི་སྐད་ཆ་འདྱི་དུས་ལན་ཕུལ་ཡོད། འདྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་རེད། 
ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་དགོས་པ་གསལ་གྱི་མྱི་འདུག་ན། ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚ་ོགནང་རགོས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚསོ་འབུལ་ཆགོ  
 ར་དབང་སྐོར་ད་ེངས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ག་ར་ེཟེར་ན། དེང་སང་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དྱི་བ་མང་པ་ོཞྱིག་
གཞན་པས་ཧ་གོ་བའྱི་ཆེད་དུ་ངེས་པར་དུ་འདྱི་ཡོང་གྱི་འདུག རང་བཙུགས་ནས་ཀག་ཀག་བྱས་ནས་འདྱི་ཡོང་གྱི་འདུག ད་
ལྟའྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེསོན་
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ནས་ངས་ཞུས་པ་ད་ེག་རང་ཡྱིན་མ་གཏགོས། ངས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་འདྱི་བྱས་སོང་ཞེས་ཕལ་ཆརེ་ཁ་ནས་ཚིག་ཀང་ཐོན་
ཡོད་ཀྱི་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ག་ར་ེརདེ་ཟརེ་ན། ད་ེབཤད་ཤེས་མཁན་མདེ་པ་ཞྱིག་རདེ། ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་ཆགས་
པ་རེད། དེར་འགེལ་བཤད་མང་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་དང་ང་ཚོའྱི་དབར་གྱི་འབེལ་བའྱི་གནས་
སྟངས་སང་ལའང་འགེལ་བཤད་མང་པ་ོརྒྱག་དགོས་ཐུག་གྱི་རེད། རྒྱ་ནག་གྱི་ངོས་ནས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ། འདྱི་ངས་ཐག་
བཅད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱི་ཕར་རྒྱབ་ནས་མ་རེད། ཆུ་ཚུར་ཁ་ནས་མ་རེད། གང་ལྟར་འདྱིའྱི་གནད་དོན་དེ་ག་རང་ནས་རེད། 
༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ ཏགོ་ཙམ་མཚམས་འཇོག་
རགོས་གནང་།༽ མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དགོས་པ་གནང་མྱི་དགསོ་པ་ཞུས། ལྷག་མ་སང་ཉྱིན་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
སང་ས་ད་ོཕག་ཚོད་ ༩:༣༠ བར་དུ་ཚགོས་གསངེ་ཡྱིན།  
  



33 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༣ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༡ པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པ། ད་ེརྱིང་ལས་ཉྱིན་གསུམ་
པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། ད་ེརྱིང་ས་ད་ོདྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད། ད་ེརྱིང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༢་་་
༢༠༢༣ ལོའ་ིསོན་རྱིས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གེང་གནང་བའྱི་དོན་གནད་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་
མཆགོ་དང་། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་
དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢་་་༢༠༢༣ ལོའ་ིསོན་རྱིས་དང་། སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་བགོ་གེང་བཞེས་པའྱི་སྐབས་ལ་དགོངས་ཚུལ་དང་དོགས་འདྱི། དྱི་བ་བཏང་བ་ཁག་ལ་ལན་མུ་མཐུད་
ནས་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཚོང་ལས་ས་ོབརྒྱབ་འདུག་ཟརེ་ནས་བཀའ་གནང་སངོ་། ད་ལྟ་བར་དུ་
ས་ོབརྒྱབ་བཞག་པ་གང་ཡང་མེད། ཁ་སང་ཡང་གསལ་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན། ཚངོ་ལས་གཅྱིག་ཡོད་པ་འདྱི་གངས་ལྗོངས་དཔལ་
འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་སྐརོ་ལ་ཉྱིན་འགའ་ཤས་རྱིང་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོབྱུང་བ་རདེ། འདྱི་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་
རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་སར་ཐང་དཔར་ཁང་ད་ེཚོང་ལས་ཀྱི་ང་ོབོར་རྱི་ཡྱི་ཡོད་ན་ད་ལྟ་གནས་སྟངས་འགེལ་བཤད་ཞུས་པ་ད་ེག་རང་རེད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ས་ོབརྒྱབ་ཚར་ཡདོ་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ཕལ་ཆེར་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ད་ེག་རང་ལ་གསུང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། མ་ར་བདག་པ་ོཁ་ཤས་
ཀྱིས་མར་འཐེན་ཚར་རེད་གསུངས་འདུག མ་ར་བདག་པ་ོཁ་ཤས་ཀྱིས་མར་འཐེན་ཚར་རེད་གསུངས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་
གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་འགེལ་བཤད་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་ཞུས་ཡྱིན་བསམས་བྱུང་། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་
དྲུག་པ་སླེབས་ནས་ལས་ཀ་དང་པ་ོད།ེ ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བཟ་ོརྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོབརྱིས་ནས། དངུལ་འཇུག་མཁན་མ་ཤེར་
བདག་པ་ོཚང་མ་གདན་འདེན་ཞུས་ནས་གནས་སྟངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཞུས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་དེ་དུས་
ཚོགས་བཅར་བ་གངས་ ༦ མ་གཏོགས་བྱུང་མ་སོང་། དེ་ནས་ཐེངས་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་ཚོགས་པ་རེད། དེ་དུས་ཚོགས་མྱི་
གངས་ ༡༠ ཕབེས་འདུག་ཅེས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེདུས་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་གང་ཞུས་པ་ཆ་
ཚང་བརན་འཕྲྱིན་ནང་ལ་ཡདོ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་སུས་གཟྱིགས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འབུལ་ཆགོ་ཆགོ་ཡྱིན། འདྱི་
གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དང།  

དའེྱི་རསེ་ལ་ཚང་མ་ལྷན་འཛམོས་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡདོ་དུས། གང་རདེ་ཟེར་ན། མ་ཤེར་བདག་པ་ོཁག་ཅྱིག་ཡུ་རབོ་
ནས་རེད། ཁག་ཅྱིག་བྱང་ཨ་རྱི་ནས་ཡྱིན་དུས། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་ད་ོབདག་ར་ེར་ེལ་ད་ལྟ་བར་དུ་སྐད་ཆ་གང་
བྱུང་བཞག་པ་བརན་ཆ་ཚང་དང་། གནས་སྟངས་གང་ཡྱིན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་ཁོང་ཚོར་ཕར་ཕུལ་ནས། དེའྱི་མཉམ་དུ་
འགེངས་ཤོག་གཅྱིག་དང་། ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་བསམ་བློ་བྱས་ན་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་དམ་མེད། དེ་གཉྱིས་
རགས་རྒྱག་ས་ཞྱིག་ཕུལ་པས། དའེྱི་ནང་ནས་མ་ཤེར་བདག་པ་ོགངས་ ༢༥ ནས་ ༡༥ ཡྱིས་རྒྱ་གར་སོར་འབུམ་ ༢༠༠ ཞྱིག་
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མར་འཐེན་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། དངུལ་འཐེན་ཚར་ཡོད་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ད་ལྟ་ཐག་གཅོད་
བྱས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ལ་ལྷག་བསྡད་ཡོད། དངུལ་འཐེན་
ཚར་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། མྱི་ཚང་ ༡༥ ཡྱིས། ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་སོར་འབུམ་ ༥༡༠ ནང་ནས་སོར་འབུམ་ 
༢༠༠ ཞྱིག་མར་འཐནེ་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས། ད་ལྟ་བསམ་ཚུལ་ཡར་སླབེས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་དངུལ་འཐེན་རྒྱུ་རདེ། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  

ད་ེནས་སར་ཐང་དཔར་ཁང་སྐོར་ལ་རེད། ད་ལྟ་འདྱིར་གསུང་བའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ནང་གྱི་སར་ཐང་དཔར་
ཁང་ར་གཏོར་བཏང་བ་དང་། ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ེདང་ད་ལྟའྱི་སར་ཐང་དཔར་ཁང་འདྱི་ལོ་རྒྱུས་
གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསུང་ཡོང་དུས། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་གལ་ཆེན་པ་ོརྱི་ཡྱི་མེད་པའྱི་
བཟོ་འད་ཞྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་གོ་མ་སྱིད་པ་མྱིན་པར་སོང་ཙང་། ད་ེའདྱི་འད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་
གནས་བབ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གལ་ཆེ་ཤོས་འདྱི་ང་རང་ཚོའྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་མྱི་ཉམས་
བརྒྱུད་འཛནི་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཉམས་པ་སླར་གས་ོབྱ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆ་ེབ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སར་ཐང་དཔར་ཁང་འདྱི་པར་སྐྲུན་
ཁང་ཞྱིག་རེད། དེ་ཡང་སོལ་རྒྱུན་གྱི་པར་སྐྲུན་ཁང་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་ཉར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕོགས་ཡོངས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་དེ་གཞྱིར་
བཟུང་ཞུ་ཆོག དེ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ལྟ་བང་བསྱིགས་པ་ནང་བཞྱིན་འགོ་ཆོག་པ་གྱིས། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། གང་ལྟར་ཚོང་ལས་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། གང་ལྟར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོཡོད་རེད་གསུངས་པ་ད་ེཚོ། གནད་དོན་
ཁག་ཅྱིག་ལ་ང་ཚོར་གོང་གུད་ཆེན་པ་ོད་ེའད་འགོ་ཡྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་འད་པོ་ཞྱིག་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་མེད་ན་
གོང་གུད་སོར་འབུམ་ ༡ ནས་སོར་འབུམ་ ༥ ཙམ་མ་གཏོགས་འག་ོཡྱི་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། མུ་མཐུད་ནས་ཉར་རྒྱུ་ལ་ཏན་
ཏན་ཁྱད་པར་ཡོང་ས་རདེ་ད།ེ ད་ལྟ་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡདོ།  

ད་ེནས་གཞན་པ་དེར་ལན་ཁ་སང་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། ད་ལྟ་པར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའྱི་འཕྲུལ་ལས་དེར་སོར་འབུམ་ ༡༡༠ ཙམ་ཞྱིག་
འག་ོསོང་བཏང་བ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ད།ེ གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསུངས་པ་འདྱི་ (Machine) འདྱི་ཞ་ེདག་ཡག་པ་ོཡྱིན་པ་དང་འདྱིའྱི་
གནས་སྟངས་གསུངས་སོང་། (Machine) འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་དྱིས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཕར་འཚོང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། 
དའེྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་མདེ། ཡང་མ་འངོས་པར་སར་ཐང་དཔར་ཁང་སུས་འཇུ་ཡྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཟེར་བའྱི་
སྐད་ཆ་ད་ེཚོ། ཨ་ལས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་གོས་ཚོགས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་འདྱིའྱི་གནས་བབ་ལ་ལྟ་དགོས་
ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ཕ་གྱིར་ཡདོ་པའྱི་ལས་བྱེད་གངས་ ༨ ད་ེཚ་ོམུ་མཐུད་ནས་བདག་སངོ་བྱ་རྒྱུ་རདེ་མ་གཏོགས། ཁ་ོཚ་ོལ་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་གཞྱི་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འབེལ་ཡོད་ཚང་མར་སྐད་ཆ་འཆད་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ལ་བཤད་ཚར་བ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་
གོས་ཚོགས་ནས་རྒྱུ་མཚན་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་ད་ེའགྱིག་གྱི་འདུག་དགངོས་པ་ཡྱིན་ན། དའེྱི་ཅ་དངསོ་ད་ེཚ་ོཕར་
ཚུར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དབར་སྐད་ཆ་ཞྱིག་འགོ་
བསྡད་འདུག གལ་སྱིད་སར་ཐང་དཔར་ཁང་སོ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་འཕྲུལ་ཆས་དེ་དྷ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་
ཁུངས་ནས་བདག་ཉར་བྱ་རྒྱུའྱི་བསམ་བླ་ོཞྱིག་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེདག་ཞྱིབ་ཕྲ་མར་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེཚ་ོ
གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མདེ་ད་ལྟ་ཞུ་ཚདོ་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་གཞན་པ་ད་ེཚ་ོགནད་དནོ་རང་འཇགས་རདེ།  
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ད་ེནས་ཡང་བསར་སྱི་ཚོགས་དང་བླངས་ཞབས་ཞུའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་སོང་། འདྱི་སོ་བརྒྱབ་ཚར་བ་རེད། འདྱིའྱི་
ཐོག་ལ་འགེལ་བཤད་ཞུ་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གོ་སྐབས་ག་དུས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་
ཐངེས་གཉྱིས་གསུམ་བཞྱི་ལྔ་ག་ཚདོ་གངེ་བ་ཡྱིན་ནའང་། འགའ་ཤས་ལ་ཡང་བསར་འགེལ་བཤད་འཕར་མ་ད་ེའད་ཞུ་དགོས་
ན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམྱིན་ཞུ་མྱི་དགསོ་པ་ཞུ།  
ད་ལྟ་གཅྱིག་དེ། གང་ལྟར་དངུལ་ཡོང་སའྱི་ལམ་ད་ེས་ོབརྒྱབ་ཚར་སོང་། ཁ་སང་ཚགི་འདྱི་གསུངས་སོང་། དངུལ་ཡོང་སའྱི་
ལམ་ས་ོབརྒྱབ་ཡོད་ན་དངོས་གནས་དང་གནས་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་ཤག་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་
ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ། གདེང་ཚོད་མཐ་ོཔོའ་ིཐོག་ནས་ཚོང་ལས་འདྱི་མ་འངོས་པར་ཕུགས་འཕེར་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསུང་
རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། མངོན་ཤེས་ཡོད་མཁན་ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་གནང་ན་གཅྱིག་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟའྱི་གནས་
བབ་འདྱིར་དངུལ་ཡོང་ཁུངས་ཡོད་པ་ད་ེའད་ས་ོབརྒྱབ་པ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མེད། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་
ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ད་ེབས་ཀང་དཀའ་ངལ་ཆ་ེབ་འཕྲད་རྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་འདུག་ཅསེ་གསོ་ཚོགས་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་རདེ་མ་
གཏོགས། དངུལ་ཡོང་ས་ཡདོ་པ་ཞྱིག་ས་ོབརྒྱབ་ཚར་སོང་ཟརེ་བ་ད་ེའད་གསུངས་པ་འདྱི་ཏག་ཏག་སྡདོ་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་ནང་དུ་ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་དང་། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
བཏོན་པ་ད་ེགཉྱིས་གཅྱིག་གྱུར་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་གངས་ཀ་ཞྱིག་མར་སོར་གནང་སོང་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་གངས་ཀ་ད་ེ
ང་ལ་རེད་མ་སོང་། སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་གྱི་གངས་ཆུང་ཚེག་ཀླད་ཀོར་གཅྱིག་ནོར་བ་རེད་མ་གཏོགས། འདྱི་ཁ་སང་འགེལ་
བཤད་ཞུས་ཟྱེིན་པ་ཡྱིན། ད་ེམྱིན་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བཏོན་བཞག་པ་དང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཏོན་བཞག་པ་ད་ེ
གཉྱིས་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སྐོར་ད་ེརདེ།  
ད་ེནས་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་ཚུད་མེད་ཟེར་ནས། ད་ལྟ་སོར་འབུམ་ ༣༢༨ མར་ཆག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་
དེའྱི་སང་ལ་ཡང་སོར་འབུམ་ ༡༌༤ ད་ེའད་གསུངས་སོང་། ད་ེངས་གསལ་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་ཤེས་མ་སོང་སྟེ། གང་ལྟར་མར་
ཆག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི། སོར་འབུམ་ ༣༢༨ འདྱི་བུན་གཏོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ཡྱིན་པ་ལས་འག་ོགོན་མྱིན་པར་སོང་ཙང་
རེད། སོན་རྱིས་སོན་མའྱི་སྐབས་སུ་དངུལ་འབོར་ད་ེདག་ཆ་ཚང་ཕོགས་བསྡོམས་མ་དངུལ་ནང་ལ་ཡར་བསྡོམས་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ད་ེཡར་བསན་པ་ཡྱིན་ན་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་འདྱི་སོར་ས་ཡ་ ༢༨༠༠ བརྒལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ལྟ་ཞུས་པ་ད་ེསོར་ས་ཡ་ ༢༦༠༠ བརྒལ་ཙམ་ཡྱིན་དུས་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ད་ལ་ོསོན་རྱིས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་འཕར་ཡོད་རེད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་བཀའ་ཤག་གོང་མས་སོར་ས་ཡ་ ༥༠ ཞྱིག་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་
པར་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། བཀའ་ཤག་སོན་མས་སོར་ས་ཡ ༥༠ ཞྱིག་བཞག་ཡོད་གསུངས་པ་ཙམ་མ་
གཏོགས། ག་པར་གཏོང་དགོས་ཡོད་མེད་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། འདྱིའྱི་བར་ལ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་གང་ཞུས་པ་ནས་
ཕྱིན་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། གཞན་པ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་རང་ལ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་རེད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་
ཡོད་བསྡད་པའྱི་དངུལ་ཞྱིག་མ་འངོས་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་བདེ་སདོ་གཏང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་སོར་ས་ཡ་ ༥༠ ཞྱིག་འག་ོགོན་
གཞན་དག་ལ་དམྱིགས་སུ་མ་བཀར་བ་ནས་བཞག་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། གཞན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་དཔལ་
འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ད་ེནས་སར་ཐང་དཔར་ཁང་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་ད་ེཧྱི་མ་ཅཱལ་ནང་ལ་འདྱི་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ཧྱི་
མ་ཅཱལ་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཡོད་མདེ་ངས་ཤེས་ཀྱི་མེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་སར་ཐང་དཔར་ཁང་ལ་ཡོད་པ་འདྱི་རྒྱ་གར་གྱི་པར་སྐྲུན་གྱི་
འཕྲུལ་ཆས་ད་ེརདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ ༧༌༦ དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཟུང་དྲུང་གནས་རྱིམ་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་། ར་བའྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འགེལ་
བཤད་འདྱི་ཞུས་ཡོད། བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་ལའང་ཡོང་གྱི་ཡོད། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས། སོམ་གཞྱི་ལ་འགྱུར་བ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་བཏང་ཡོད་རེད། ད་ེནས་གནས་ཚུལ་སྟངས་འཛིན་
བྱེད་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རེད། སོམ་གཞྱི་ལ་འགྱུར་བ་ད་ེག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། བད་ེསྲུང་གྱིས་བོད་ནང་ནས་
གནས་ཚུལ་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་མཁོ་སྒྲུབ་བྱ་རྒྱུ་དང་། ད་ེནས་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་གནས་ཚུལ་ད་ེདག་ལ་
དཔྱད་པ་བྱ་རྒྱུ། དཔྱད་པ་བྱས་པའྱི་སྙན་ཐ་ོད་ེདག་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་དོན་གཅོད་དང་། བོད་དོན་ཞུ་
གཏུག་པ། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ད་ེདག་ཚང་མ་ལ་ཞུ་གཏུག་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཞུ་བད་ེཔ་ོཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཐུང་ཙམ་
གང་འད་བཟ་ོདགོས་འདུག ཡང་སྙན་ཞུ་གང་འད་རྒྱག་དགོས་འདུག ད་ེདག་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ནང་ལ་ 
(Repackaging) བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ཁོམ་རར་མར་འཚོང་དུ་འགོ་མཁན་དེ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོ་དང་། ཞུ་གཏུག་ལས་
འགུལ་སྤེལ་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་པ། ད་ལྟ་བང་འདྱི་འད་ཞྱིག་བསྱིགས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་གནས་ཚུལ་ (Information 

Management System) ཞྱིག་ང་ཚོས་བཟ་ོརྒྱུར་བང་སྱིག་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕར་ཞུ་གཏུག་བྱེད་པའྱི་
སྐབས་སུ་ཚུར་བསམ་ཚུལ་ག་ར་ེཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚོར་འདྱི་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ་ལ་བསམ་ཚུལ་ག་ར་ེཡོང་གྱི་འདུག ལྷག་
པར་དུ་གཞནོ་སེས་ཚསོ་དེང་དུས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་དང་ད་ེཚ་ོབེད་སདོ་གཏངོ་སྟངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དམྱིགས་ཡུལ་གཅྱིག་
ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ཡང་འགྲུབ་སྟངས་འདྱི། ཐབས་ལམ་འདྱི་གཞོན་སསེ་ཚོའྱི་བླ་ོདང་རྱིག་པ་མ་འད་བ་ད་ེའད་གདནོ་རྒྱུ་ཡདོ་
པ་ང་ཚསོ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ད་ེཡྱིན་པར་སོང་ཙང་དའེྱི་བརྒྱུད་ནས་མ་འངོས་པ་ལ་གཞནོ་སསེ་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ནང་ནས་
འག་ོཁྱིད་ལངས་ཐུབ་པ་དང་། གཞོན་སསེ་ཁ་ོརང་ཚ་ོརང་གྱིས་རྣམ་དཔྱོད་བེད་སོད་བཏང་ནས། བོད་དོན་གྱི་ཞུ་གཏུག་བྱེད་
ཐུབ་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ནང་ནས་འགོ་ཁྱིད་ད་ེདག་ལ་ང་ཚོས་མཐུན་རེན་ཞུས་ནས་ཚོགས་ཆེན་ད་ེའད་
འཚགོས་རྒྱུ། ད་ེནས་ཚགོས་ཆེན་ད་ེའད་འཚགོས་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་མྱི་འད་ནས་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་མྱི་
འད་བ་ནང་ནས་ལེགས་པའྱི་ཆ་ནས་ཕར་ཚུར་སློབ་སོང་བླང་རྒྱུ་ཡོད་པ། ད་ེའདའྱི་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་
སྱིག་གྱི་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་ཆ་ཤས་ནང་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ན། དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོར་མཛད་བེལ་
མང་པ་ོཡོད་རེད། དོན་གཅོད་ཁང་ར་ེརརེ་ལས་བྱདེ་གངས་ ༣།༤ གལ་ཏ་ེམང་ན་ལས་བྱདེ་གངས་ ༥ ཡོད་རེད། ལྡྱི་ལྱི་དནོ་
གཅདོ་དང་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ཕུད་པའྱི་ནང་ལ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་དུས། དནོ་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོས་ས་གནས་ཀྱི་
བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་དང་། བོད་པའྱི་དཀའ་སྡུག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཅར་དགོས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེབྱེད་མྱི་དགོས་པར་དོན་གཅོད་ཚོས་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ས་ོསོའ་ིགནས་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞུང་དང་། གོས་
ཚགོས། སློབ་སྟནོ་བསྟྱི་གནས་ཁང་། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ད་ེཚ་ོལ་འབལེ་བ་བྱདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བྱང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་
བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་གངས་ཀ་དེར་ ༣༤ ཙམ་ཞྱིག་རྱིས་ཀྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་ཡུ་རོབ་ནང་ལའང་རེད། ཡུ་རོབ་
ནང་ལ་དོན་གཅོད་ར་ེར་ེལ་ཟུང་དྲུང་ར་ེར་ེབཞག་པ་ཡྱིན་ན་འགོ་སོང་ཆེན་པ་ོཆགས་འག་ོས་རེད། ད་ེཡྱིན་པར་སོང་ཙང་ཡུ་
རབོ་ཁྱནོ་ཡངོས་ལ་ཟུང་དྲུང་གཅྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཡང་སྦལེ་ཇམ་ལ་འཇགོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཟུང་དྲུང་ད་ེདག་གྱིས་བདོ་
རྱིགས་ཚགོས་པ་དང་། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་ད་ེཚའོྱི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེཡོད་ནའང། དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་
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དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་དུང་གགས་ཆེ་ཙམ་གཏང་རྒྱུ་དང་། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་དེབ་སོན་པ་ོལའང་ཏོག་ཙམ་གགས་
རྒྱག་ཐུབ་པ། ས་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་སྐོར་བ་བརྒྱབ་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེའད་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་དང་། ད་ེ
ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དོན་གཅོད་ཚོས་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་སོ་སོའ་ིགནས་ཡུལ་གྱི་གཞུང་དེ་དང་། སོ་སོའ་ི
ཁྱབ་ཁངོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེཚའོྱི་གཞུང་ལ་འབལེ་བ་ག་ཚདོ་མང་བ་བྱདེ་ཐུབ་པ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ང་ཚརོ་སར་དང་མྱི་འད་བ་
ནུས་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཐནོ་གྱི་རདེ་བསམ་པའྱི་ར་ེབ་གཅྱིག་འདྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་སང་ནས་ས་ོསོའ་ིས་
གནས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དང་འབལེ་བ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དཔརེ་ན། ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་འད་པ་ོཡྱིན་ན། ད་ེས་ང་ཚསོ་ཞུ་གཏུག་
གྱི་ལས་ཀ་བྱདེ་པའྱི་སམོ་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གྱི་ས་ེཁྱིད་པ་ད་ེཡོད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོ
ཡྱིན་ན་དབུས་ལ་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུའྱི་སོམ་གཞྱི་ད་ེརང་འཇགས་བྱས། རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གྱིས་སེ་ཁྱིད་པའྱི་
འགོ་ནས་བོད་རང་དབང་སློབ་ཕྲུག་ཚགོས་པ་ཡང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལ་ོམང་པ་ོནས་ཕེབས་བསྡད་ཡོད་རདེ། 
ད་ེཚོའྱི་གས་མུ་མཐུད་ནས་རང་འཇགས་འག་ོསྡོད་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང། ས་གནས་ལ་ཞུ་གཏུག་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཚོ། དཔེར་ན། ཨ་
རྱིའྱི་ནང་དུ་གོས་ཚགོས་འོག་མར་འཐུས་མྱི་གངས་ ༤༣༥ དང་། གོས་ཚོགས་གོང་མར་འཐུས་མྱི་གངས་ ༡༠༠ ཡོད་དུས། 
འཐུས་མྱི་གངས་ ༥༣༥ ཙམ་ལ་ང་ཚོས་སྙོབ་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རེད། ད་ེསྙོབ་ཐུབ་པ་མེད་དུས། ད་ང་ཚོས་སུ་སུ་ལ་འབལེ་བ་
བྱདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཕྱི་འབལེ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ དཔརེ་ན། གོས་ཚོགས་འགོ་མའྱི་ (Foreign Affairs Committee) 
ཡྱིན་ན། ད་ེམངའ་སྡ་ེག་པ་ལ་འདུག གོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་ (Senate Foreign Relations Committee) ཡྱིན་པ་ཡྱིན་
ན། གོས་ཚགོས་གོང་མའྱི་ཕྱི་འབེལ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ཚགོས་མྱི་སུ་དང་སུ་འདུག མྱི་གངས་ ༢༡ ཡོད་རེད། གོས་ཚོགས་
འོག་མ་ལ་མང་བ་ཡོད་རེད། བཞྱི་བཅུ་ཞེ་གངས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེདག་ཚང་མ་མངའ་སྡེ་ག་པ་ལ་འདུག ང་ཚ་ོབོད་པ་ཡོད་
སའྱི་ས ་ཁུལ་ག་པ་ལ་འདུག  གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་སུ་སུ་ལ་འབེལ ་བ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག  སོན་རྱིས་ཡྱིན་ན་ 
(Appropriation) ད་ལྟ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་གཞུང་གྱིས་རགོས་དངུལ་སད་བསྡད་པ་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ན། སནོ་རྱིས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་
ལ་ཚོགས་མྱི་སུ་དང་སུ་འདུག དེ་དག་མངའ་སྡེ་གང་གྱི་ནང་ལ་འདུག བོད་པ་སུ་དང་སུ་ལ་གང་འད་མངགས་དགོས་ཀྱི་
འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཨ་རྱི་ལ་ཨ་རྱིའྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། ཨ་རྱིའྱི་འག་ོསྟངས་ལ་དཔག་པའྱི་ང་ཚོས་ཐབས་བྱུས་
དང་ལྡན་པའྱི་འབེལ་བ་ཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁེ་ཎ་ཌ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁེ་ན་ཌའྱི་འགོ་སྟངས་དང་མཐུན་པ། ཡུ་རོབ་
ནང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ས་ོསོའ་ིའག་ོསྟངས་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་བྱདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ལས་བྱེད་ ༢ ཀྱི་འག་ོསོང་འཕར་མ་འག་ོ
མདོག་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ལས་དོན་སང་ལ་ཚགས་ཚུད་པ་དང་། གགས་ཆེ་བ། ནུས་པ་ཆེ་བ་ཐོན་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་ཞྱིག་གྱི་
ཐགོ་ནས་ཟུང་དྲུང་གྱི་གནས་རྱིམ་འདྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་པ་རདེ།  
འདྱི་དམྱིགས་བསལ་ནས་བསྐོ་རྒྱུ་རེད་དམ་གསུངས་པ་ད་ེརེད། དམྱིགས་བསལ་གངས་ ༡༨ ནང་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་
ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་བསྐོས་ཡོད་མ་རེད། དམྱིགས་བསལ་གངས་ ༡༨ དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱིག་གཞྱི་བསར་
བཅསོ་ཤྱིག་གསོ་ཚོགས་ལ་འཁྱེར་ཡངོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ཁ་སང་སྙན་སངེ་ཞུས་ཡོད། འདྱི་ཐནོ་པ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ད་ེདང་བསྟུན་
ནས་ང་ཚསོ་ག་ར་ེབྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འདྱིར་བསྐ་ོགཞག་ག་ར་ེབྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་
ནང་ལ་གང་ཡོད་པ་དེར་གཞྱིར་བཟུང་ནས་བསྐ་ོགཞག་བྱེད་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཕྱི་ལ་བསྐ་ོགཞག་
བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེའད་ཞྱིག་ལ་སྱིད་སོང་གྱིས་མཛུབ་མ་ོག་པར་བསྟན་ནའང་ཤར་འག་ོམཁན་ཞྱིག་བསྐ་ོརྒྱུ་རདེ་
དམ་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། ད་ེམཛུབ་མ་ོག་པར་བསྟན་ནའང་ཤར་འག་ོམཁན་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། གང་ལྟར་བོད་སྱི་
པའྱི་དནོ་དུ་ལས་ཀ་ཚགས་ཚུད་པ་ོཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་པའྱི་མྱི་གཅྱིག་བསྐ་ོགཞག་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སུད་ཚོང་བ་ད་ེདགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་སོང་། ད་ེནས་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར། 
ཕལ་ཆརེ་གངས་ལྗངོས་ཞབས་ཞུ་ཁང་དང་འབལེ་བ་རདེ་འདུག སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རའྱི་དངུལ་འདྱི་ག་ར་ེབྱས་ནས་
ཁ་བསྒྱུར་བྱདེ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་མ་རདེ། ཕལ་ཆརེ་གངས་ལྗོངས་ནང་ལ་ཚུར་ག་ར་ེབྱས་ནས་ཁ་བསྒྱུར་བྱདེ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་མ་རདེ། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་སངོ་། ར་བའྱི་སྐབས་ད་ེདུས་ང་གོས་ཚོགས་ལ་མདེ། ཕགོས་བསདོ་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་
དེ། སྱིད་སོང་གྱི་ག་ར་ེབཤད་པ་ད་ེགོ་སོང་ཞེས་གསུངས་སོང་། དེའྱི་སྐབས་སུའང་འགེལ་བཤད་ཞུས་ཡོད། ག་ར་ེཞུས་པ་
རདེ་ཅ་ེན། ད་ལྟ་དངུལ་སརོ་ས་ཡ་ ༣༠ སླེབས་པ་ད་ེརྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༧་༌་༢༠༡༨ ནས་འག་ོབཙུགས་པ་རདེ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༧་
་་༢༠༡༨ ནས་ལ་ོར་ེརེར་སོར་ (Crore) ༧། སོར་ (Crore) ༨ ད་ེའད་བྱས་ནས་སླེབས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་མཐུན་
གྱིས་གངས་ལྗོངས་ནང་དུ་འཇུག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀའ་ཤག་སོན་མས་ཐབས་ཤེས་གནང་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་
འཇུག་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། བཅུག་མ་ཐུབ་ནས་ (Special Purposes Vehicle) ཟེར་ནས་ (Company) གསུམ་པ་
ཞྱིག་བཙུགས་ནས། ད་ེནས་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་ནས་ཕ་གྱིའྱི་ནང་ལ་བཅུག ཕ་གྱི་ནས་གངས་ལྗོངས་ནང་ལ་
ཚུར་འཇུག་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་འདུག དེའྱི་ཆེད་དུ་དེབ་སེལ་ཡང་བྱས་འདུག དེབ་སེལ་ནང་དུ་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚགོས་ནང་ (Dr.) དཀནོ་མཆོག་བརོན་འགྲུས་དང་རྒྱ་གར་ཞྱིག་འདུག་ཅེས་ཁ་སང་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན་བསམས་སོང་། 
ད་ལྟ་ཡང་བསར་སྙན་སེང་ཞུ་བཞྱིན་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཕྱི་ནས་རོགས་དངུལ་བླང་
རྒྱུ་དེར་དམ་བསགས་གགས་ཆེ་་་ཞེ་དག་ཅྱིག་བཏང་ནས། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩།༡༠ ནང་ལ་ཡྱིན་ན། 
(FCRA) དབེ་སལེ་བྱས་བཞག་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་གཅྱིག་གྱི་ (FCRA) དབེ་སལེ་བྱས་བཞག་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་གཞན་
པ། དམྱིགས་ཡུལ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དངུལ་སད་མ་ཆོག་པ། ད་ེའད་ཞྱིག་བཟ་ོདུས། ད་ལོར་ང་ཚོས་
ཕྲན་བུ་ཞྱིག་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད། ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་ཡང་ཏགོ་ཙམ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས། ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་ (Society) ཡྱི་
དེབ་སེལ་ཡོད་དུས། དེའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་དུས་དེའྱི་འགོ་སྟངས་ད་ེལའང་ལྷན་ཁང་སོ་སོའ་ིནང་ལ་ད་ལོར་ཕྲན་བུ་
ཞྱིག་དངུལ་ལེན་ཕོགས། (SARD) བརྒྱུད་ནས་ཡོང་བ་དང་། (SARD) བརྒྱུད་ནས་མ་ཡོང་པའྱི་འགྱུར་བ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་
བཏང་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དངུལ་བླངས་མ་ཐུབ་པ་འདྱི་ཁྱིམས་རང་གྱི་དཀའ་ངལ་རེད་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་མ་རེད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རེས་མ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་འགྱུར་བ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། དེ་ནས་་ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་གཏོང་
ཆགོ་གྱི་རདེ། ད་ེམ་གཏོགས་ད་ལྟ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགུལ་སོད་རྒྱག་སའྱི་ལམ་ཞྱིག་མྱི་འདུག ད་ལྟ་གངས་
ལྗོངས་ནང་ཚུར་བླུག་རྒྱུའྱི་ལམ་འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག ཡང་ཁྱིམས་འགལ་གྱི་ལས་ཀ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོར་རོག་ག་
ཆེན་པོ་ཞེ་དག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དེར་དགོངས་པ་བཞེས་
རགོས་གནང་ཞུས་པ་དང་།  
ད་ེནས་ (SARD) ཡྱི་དངུལ་འདྱི་ག་པར་བེད་སདོ་གཏངོ་གྱི་ཡོད་རདེ་གསུངས་པ་རེད། (SARD) ཡྱི་དངུལ་འདྱི་ཁ་སང་
ནས་ཐེངས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། (SARD) ལ་ད་ལྟ་ཡོད་བསྡད་པ་འདྱི། ད་ལོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་
མྱིང་རང་གྱི་སང་ལ་ཁྱེར་ཡོད། (SARD) ཡྱི་མྱིང་རང་གྱི་སང་ལ་ཁྱེར་ཡོད། དངུལ་གང་ཡོད་པ་འདྱི། ད་ལྟ་བྱུང་བ་འདྱི་
སོར་ (Crore)  ༢༥ རེད། སོར་ (Crore) ༢༥ སང་ལ་སེད་ཀ་འདས་པའྱི་ལ་ོའགའ་ཤས་ནང་ལ་རག་བཞག་པ་འདྱི། བཞྱི་
དང་ཕདེ་ཀ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་རདེ། ད་ལྟ་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ལྔ་ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ཀྱི་རེད། ད་ེནས་སརོ་ (Crore) ༣༠ ད་ེདག་
ད་ལྟ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་ལ་ོལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་། མང་བ་ད་ེསུད་ཀྲར་ཚོང་མཁན་ལ་ཕལ་ཆེར་སོར་ (Crore) ༡༣ ཙམ་
ཞྱིག་གཡར་འདུག བཀའ་འཁོལ་སད་པ་ད་ེསོར་ (Crore) ༡༩༌༥ བཀའ་འཁོལ་སད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དངོས་སུ་གཡར་
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མཁན་འདྱི་སོར་ (Crore) ༡༣ (སོར་འབུམ་ ༡༣༠༠) ཁ་སང་ལན་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་གངས་ཐ་ོད་ེཚོ་གསལ་པ་ོབྱས་ནས་
ཡྱིག་ཐགོ་ནས་ཕུལ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ཁྱིམས་མཐུན་མེད་པ་ད་ེཚ་ོཁྱིམས་མཐུན་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་འདྱི། ཁྱིམས་མཐུན་མེད་པ་འདྱི་ཁྱིམས་
མཐུན་བཟ་ོཐུབ་པ་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཁྱིམས་ལ་འགྱུར་བ་འད་ཞྱིག་བཏང་ན་མ་གཏགོས། གང་ལྟར་འདྱི་ལ་ཐབས་ཤེས་
མ་བྱས་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་རེད་མྱི་འདུག རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ 
བར་དུ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་སྤོས་མ་ཐུབ་དུས། བཀའ་ཤག་གོང་མས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་དགོངས་པ་མ་བཞེས་ནས་བཞུགས་ཡོད་རེད་
བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ག་ཚདོ་ཐུབ་ཐུབ་ཐབས་ཤེས་བཏང་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་སླེབས་ནས་དའེྱི་སྐརོ་ལ་
ཐབས་ཤེས་བཏང་བ་ཡྱིན། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་དཔོན་དེ་དག་ལ་སྐད་ཆ་འདྱི་དགོས་པ་ད་ེཚོ་འདྱི་བཅུག་པ་
ཡྱིན། འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ད་ེཚོ་ལ་ཡང་སྐད་ཆ་འདྱི་དགོས་པ་ད་ེཚོ་དྱིས་བཅུག་པ་ཡྱིན་དེ། ད་ལྟ་གཅྱིག་བྱས་ན་རེས་ལ་
སོན་རྱིས་སྐབས་སུའང་བསླེབ་མདོག་རེད། གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ད་དུང་འཕར་མ་ཞུ་དགོས་ན་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། 
ཁྱིམས་མཐུན་མེད་པ་ཞྱིག་ཁྱིམས་མཐུན་བཟསོ་པར། རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བཟ་ོརྒྱུ་མ་གཏོགས་གཞན་པ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་
ལམ་ཡོད་མ་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རའྱི་སོར་ (Crore) ༣༠ སྐོར་ལ་གེང་སློང་བྱུང་མ་སོང་གསུངས་སོང་། འདྱི་དང་འབལེ་
ནས་དའེྱི་སནོ་ལ་འགལེ་བཤད་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུས་ཡདོ། 
ད་ེནས་དའེྱི་སནོ་ལའང་ལན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། འཛའ་འདྱི་གཏན་འབེབས་མ་བྱས་རང་བྱདེ་རདེ་མ་གཏགོས། གཏན་འབེབས་
མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་སོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འཛའ་གཏན་འབེབས་འདྱི་གང་
འད་བྱེད་དགོས་རེད། ཡག་ཤོས་གང་འད་ཞྱིག་བྱས་ན་ཡོང་ས་རེད། ད་ེཚོའྱི་དགོངས་ཚུལ་གསུང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་ཙང་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འཛའ་གཏན་འབབེས་བྱདེ་སྟངས་ཤྱིག་བྱས། ད་ེནས་ཕར་
སནོ་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་འབུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚའོྱི་བྱདེ་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་བྱས་ཡོད། དརེ་འགྱུར་
བ་གཏོང་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནས་འགྱུར་བ་གཏོང་
གནང་རོགས་གནོངས་ཞེས་སྙན་སེང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་འག་ོསྟངས་འད་པ་ོད་ེའདྱི་འད་བྱས་ནས་
ཕྱིན་བསྡད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་འཛའ་ཡྱི་སྐོར་ལ་ད་དུང་ལེགས་བཅོས་བྱ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ད་ེའད། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་ཚ་ོལ་རྒྱུ་མཚན་དང་ལྡན་པ་ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོས་ཏན་ཏན་ལེགས་བཅོས་ག་ར་ེཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། ཡར་
རྒྱས་ག་ར་ེགཏང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྣམ་པ་ཚསོ་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ་ལ་དགངོས་ཚུལ་ག་ར་ེགསུངས་པ་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱུ་
མཚན་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚསོ་ངསོ་ལནེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མས་སོར་ས་ཡ་ ༥༠༠ ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ད་ེའད་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད་རེད། ད་
ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ག་ར་ེབྱས་ནས་ཁག་པ་ོའདུག་འད་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་། ངས་རེས་ཀྱི་ཚིག་ད་ེཏག་ཏག་དན་མ་སོང་
སྟ།ེ གང་ལྟར་བཀའ་ཤག་སྐབས་སནོ་མས་སོར་ས་ཡ་ ༥༠༠ འདྱིའྱི་སྐརོ་ལ་ག་ར་ེགསུངས་ཡདོ་མདེ་ངས་ཤེས་མ་སོང་། ཡྱིན་
ནའང་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་ཡོང་འབབ་ག་བ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད། ག་དུས་ཡོང་གྱི་ཡོད། གང་འད་བྱས་ནས་ཡོང་གྱི་
ཡོད། དེ་རྱིང་འདྱིར་ཞུས་བཞག་ན་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག་བསམས་སོང་། ད་ལོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་གཞུང་གྱིས་སོན་རྱིས་
བཀའ་འཁོལ་སད་བཞག་པའྱི་ནང་ལ་བོད་ལ་ཡང་ལ་ོལྟར་ཨ་སོར་ས་ཡ་ ༨ ཅྱིག་རོགས་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཐགོ་མའྱི་གོས་
ཚགོས་གོང་མའྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་། ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སནོ་རྱིས་འག་ོསྟངས་གང་འད་རདེ་ཅ་ེན། ལ་ོར་ེརརེ་ཕྱི་ཟླ་ ༦།༧ པའྱི་ནང་
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ལ་གོས་ཚོགས་འོག་མའྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཞྱིག་ཐོན་ཡོང་གྱི་རེད། གོས་ཚོགས་འོག་མའྱི་ནང་ལ་མང་ཆ་ེབ་ཚིག་མ་གཏོགས་ཨང་
ཀྱི་དོན་གྱི་མ་རེད། ད་ེནས་སྱི་ཟླ་ ༨ པ་ལ་གུང་གསེང་འག་ོཡྱི་རདེ། ཡང་ན་ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའྱི་གུང་གསེང་གྱི་སོན་ལ། གལ་ཏ་ེཕྱི་
ཟླ་ ༨ པའྱི་གུང་གསེང་སོན་ལ་བཏོན་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའྱི་གུང་གསེང་གྱི་རེས་ལ་ཨ་རྱི་གོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་
སནོ་རྱིས་འདྱི་དོན་ཡོང་གྱི་རེད། སོན་རྱིས་འདྱི་དནོ་ཡོང་དུས་གཏན་འཁལེ་ཡོད་པ་མ་རདེ། གོས་ཚགོས་གོང་མའྱི་ནང་ལ་སུ་
དང་སུ་ལ་རོགས་པ་ག་ཚོད་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། དངུལ་འབོར་དང་བཅས་པ་མར་དོན་ཡོང་གྱི་རེད། འདྱི་དོན་པའྱི་སྐབས་སུ་འཆར་
འབུལ་བཟ་ོའད་ཞྱིག་རེད། འཆར་འབུལ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་ནང་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཨ་སོར་ས་ཡ་ ༨ རོགས་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ལ་ོསོར་ས་ཡ་ ༥ ཞྱིག་ཡར་སྤར་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི། ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་གནས་སྟངས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དའེྱི་སྐབས་སུ་སོར་
ས་ཡ་ ༥ ཞྱིག་ཡར་སྤར་ནས་སོར་ས་ཡ་ ༡༣ ཞྱིག ཡྱིན་ནའང་བོད་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་འདྱི་ཁག་་་ཞ་ེདག་འག་ོབཞྱིན་པ་
རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཨ་རྱི་གཞུང་ལ་འདྱི་སྤར་བར་དགའ་པ་ོབྱུང་། ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་ནང་ལ་
ལས་དོན་བྱ་རྒྱུ་འདྱི་ཁག་ཏུ་ཞེ་དག་ཕྱིན་ཡོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་ལ་སུ་དང་སུ་ལ་དངུལ་འདྱི་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ལས་ཀ་ག་ར་ེག་རེའྱི་སང་ལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ང་ཚོས་ཤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོ་འདྱིར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་འགན་འཁྱེར་མཁན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། ད་ེནས་ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེདག་གྱིས་བོད་ནང་ལ་ཐུགས་ཕན་
གསོ་ཡྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག དེ་འདའྱི་བསམ་ཚུལ་ཕར་འབུལ་རྒྱུར་ཁྱད་པར་འདུག དངུལ་སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། ང་ཚོའྱི་
ལག་པ་ལ་ཡོད་མ་རེད། གང་རེད་ཟེར་ན། ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་གཞུང་རང་གྱིས་སུ་དང་། སུའྱི་བརྒྱུད་ནས་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་
འདྱི་ཁ་ོརང་ཚསོ་ཐག་བཅད་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདའྱི་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་ཀང་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ད་ེནས་ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱལོ་
སྱི་ཚོགས་ལ་རོགས་པ་བྱ་རྒྱུ་འདྱི། ལོ་གཅྱིག་ནང་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༦༌༠༠ རེད། སོར་ས་ཡ་ ༦ སང་ལ་འདྱིའྱི་བར་ལ་རྒྱལ་
སྱིའྱི་དཔེ་མཛོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཁ་ོཚོས་གོས་ཚོགས་ལ་ཞུས་ནས། ད་ེལ་སོར་ས་ཡ་ ༡ ཙམ་སད་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་
བྱས་ནས། དའེྱི་སང་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོལ་སརོ་ས་ཡ་ ༡ ཡར་སྤར་ནས། ད་ལརོ་བཀའ་འཁོལ་སད་པ་ད་ེསོར་ས་ཡ་ ༨ རདེ། སོར་
ས་ཡ་ ༨ ནང་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་དཔ་ེམཛདོ་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་སང་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༡ འག་ོཡྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་འདུག འདྱི་ཁ་ོ
རང་ཚའོྱི་ནང་ཁུལ་གྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དནོ་དག་རགོ་རགོ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། བཙན་བྱལོ་ནང་དུ་བེད་སདོ་
གཏང་རྒྱུ་འདྱི་སོར་ས་ཡ་ ༡ འཕར་མ་ཞྱིག་རག ད་ེནང་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་
དུ་སོར་ས་ཡ་ ༣ ཞྱིག་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་རག་སྡདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལ་ོའད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ (DRL) 
ནས་སོར་ས་ཡ་ ༣ དང་ (National Democratic Institute) ནས་སོར་ས་ཡ་ ༣ ཞྱིག དེ་རྱིང་ཞུས་པའྱི་ཞོར་ལ་
མཁྱནེ་རགོས་རང་གྱི་ཆདེ་དུ་ཡྱིན། ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་གཞུང་གྱི་སོར་ས་ཡ་ ༦ གནང་གྱི་ཡོད་རདེ་ཟེར་དུས། སོར་ས་ཡ་ ༦ ཆ་ཚང་
ང་ཚོའྱི་ལག་པ་ལ་རག་གྱི་ཡོད་རེད་དམ་ཟེར་ན། སྐད་ཆ་འདྱི་ཅ་ཟྱིང་པ་ོརེད། རྒྱ་གར་གཞུང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱིས་གང་གནང་བ་འདྱི། སོར་ ༡ ཡན་ཆད་ནས། པད་ཤག་ ༥ ཡན་ཆད་ནས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ང་ཚ་ོལ་རག་གྱི་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་
བར་ལ་སུ་གཅྱིག་ལ་སོད་དགོས་ད་ེའད་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱིས་སོད་ཡོང་དུས་ཚང་མ་ལས་
འཆར་དང་འབེལ་བ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་རེད། ལས་འཆར་དང་འབེལ་བ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་བྱེད་ཡོང་དུས། ད་ལྟ་ (NDI) ཟེར་
བའྱི་ཚགོས་པ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ཁ་ོཚ་ོལ་ཐེངས་མང་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན། ཁྱེད་རང་ཚརོ་ལ་ོར་ེརརེ་སརོ་ས་ཡ་ ༣ 
ཡོང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རེད། སོར་ས་ཡ་ ༣ ནང་ནས་ཐོག་མའྱི་འཆར་གཞྱི་ད་ེཚ་ོལྟ་ཡོང་དུས། ང་ཚ་ོལ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༣ ཙམ་ཞྱིག་
མ་གཏོགས་མྱི་འདུག བརྒྱ་ཆ་ ༧༧ ཙམ་ཁ་ོརང་ཚསོ་དངསོ་སུ་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་དང་། མཁས་པ་ད་ེཚ་ོལ་ག་ཆ་
སད་རྒྱུ། ད་ེའད་མང་པ་ོབྱེད་ཀྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཡར་མར་བཤད་རེས་བཏང་ནས། ད་ལྟ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༢།༥༣ 



41 

ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། མཐའ་མ་དེར་ཁ་ོཚོས་ཀང་ང་ཚོའྱི་ཆེད་དུ་འག་ོསོང་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཞྱིག་ཁྱེད་
རང་ཚོར་རག་གྱི་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་ཐེབས་ར་ནས་ལོ་ལྟར་ཡོང་བསྡད་རྒྱུ་འདྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༩ ཙམ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་
ཡོད་རདེ། བོད་ཀྱི་ཐབེས་རའྱི་འཛནི་སོང་དང་ཡང་སློབ་སྟོན་པ་ད་ེའད་ལ་སོད་དགོས་རྒྱུ། བརྒྱ་ཆ་ ༩༡ ང་ཚ་ོལ་རག་གྱི་ཡོད་
རདེ། ད་ལྟ་ (NDI) དང་ (IFS) ཟརེ་བ་ད་ེའདའྱི་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་པ་ད་ེའད་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་གཞུང་གྱིས་གཏན་འཁལེ་གྱི་ཡོད་
རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོར་ལག་པ་འཆང་རྒྱུའྱི་དབང་ཚད་ཡོད་མ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་གང་ལྟར་ཕེད་ཀ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག ཁ་ོ
ཚ་ོལ་སོར་ས་ཡ་ ༣ རག་གྱི་ཡོད་ཟེར་ན། ཕེད་ཀ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་ལག་པ་ལ་ཁ་ཐུག་རག་རྒྱུ་དང་། ད་ེནས་བརྒྱ་ཆ་ 
༢༠།༢༥ ཙམ་ཞྱིག་ཁ་ོཚའོྱི་བརྒྱུད་ནས་མཁས་པ་དང་། སློབ་སྟོན་པ་དང་ད་ེའདའྱི་འག་ོསོང་གཏང་རྒྱུ། ད་ེནས་སྱིག་འཛུགས་
ས་ོསོའ་ིའཛནི་སོང་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ཞྱིག་ལནེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ (Tibet fund) ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༧ རདེ། ད་ལྟ་སྱིག་འཛུགས་
གཞན་པ་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༢།༡༥ བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ བར་དུ་ལེན་མཁན་ད་ེའདའང་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་གནས་
སྟངས་འདྱི་མཁྱེན་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ང་ཚ་ོལ་སོར་ས་ཡ་མང་པ་ོད་ེཙམ་ཞྱིག་རག་གྱི་ཡོད་རེད་ཟརེ་དུས། ས་ཡ་ཚང་མ་ང་ཚོའྱི་
ལག་པ་ལ་ཏག་ཏག་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་ཡང་རོགས་དངུལ་སོད་མཁན་ས་ོསོའ་ིའགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་
རེད། དེའྱི་སང་ལ་ད་དུང་སོར་ས་ཡ་ ༣ ཞྱིག་བོད་པ་རང་ལ་ཡྱིན་པ། ལྷ་ོཨེ་ཤེ་ཡའྱི་ནང་ལ་དེབ་སེལ་བྱས་བཞག་པའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ད་ེའད་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་དེང་སང་ནུས་པ་འདྱི་གགས་ཆ་ེ་་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེལ་ཁ་གཏད་གཅོག་རྒྱུའྱི་འག་ོསོང་
གཏང་རྒྱུའྱི་ནང་ནས་སོར་ས་ཡ་ ༣ ཙམ་ཞྱིག འདྱི་ཨ་རྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་རང་ནས་ཡོང་ནས། ད་ལྟ་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། 
རྣམ་པ་ཚོའྱི་མཁྱནེ་རགོས་ཀྱི་ཆདེ་དུ་ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་གཞུང་གྱི་ངསོ་ནས་གནས་སྟངས་འདྱི་རདེ། ད་ལརོ་
སོན་རྱིས་ (Pass) བྱས་པ་དེ། ད་ལོ་སོན་རྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་དེ། དངུལ་རག་རྒྱུ་འདྱི་ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་རེས་ལ་མ་
གཏོགས་རག་གྱི་མ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོལ་རག་བསྡད་པ་འདྱི་སོན་མ་གཏན་འབེབས་བྱས་ཚར་བ་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་རག་གྱི་
ཡོད་རདེ་མ་གཏགོས། གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་རདེ་ཟེར་ནས་སྙན་སེང་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།  
ད་ེནས་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་འདྱི་ལ་ོ ༥ རེའྱི་མཚམས་ས་ོབརྒྱབ་པ་རེད་ཟེར་བར་ཁ་སང་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེ
ས་ོབརྒྱབ་པའྱི་སྐད་ཆ་མ་རདེ། དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ད་ེམར་སད་ནས་དངུལ་མ་སད་པར་ཡུན་རྱིང་པ་ོཉར་བསྡད་
པ་ཡྱིན་ན། འདྱིར་ང་ཚོས་གངས་ཐ་ོཉར་རྒྱུ་དང་ཚང་མར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ལ་ོ ༣ ནས་ང་ཚསོ་
དན་གསོ་ཞྱིག་སློང་གྱི་ཡྱིན། ཁྱེད་རང་གྱིས་དངུལ་སད་རྒྱུ་རེད་འདུག ལ་ོ ༣ པར་ཡང་བསར་དན་གས་ོཞྱིག་སློང་གྱི་ཡྱིན། 
ཁྱེད་རང་གྱིས་དངུལ་སད་རྒྱུ་རེད་འདུག་ཞུ་ཡྱི་རདེ། ད་ེནས་ལ་ོ ༥ པ་དརེ་མ་སད་པ་ཡྱིན་ན་ལག་དབེ་ཡར་བསྡུ་དགོས་བྱདེ་
ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་། མ་འོངས་པ་ལ་ཁ་ོརང་གྱིས་དཔྱ་དངུལ་མུ་མཐུད་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ལག་དབེ་
འདྱི་རང་འཇགས་མར་འབུལ་གྱི་རེད་མ་གཏོགས། འདྱིའྱི་ལམ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བཀག་མེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། དངུལ་གཅྱིག་
རང་མ་སད་ནས་ལག་དེབ་ལག་པ་ལ་ཉར་བསྡད་པ་དང་། དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་མ་ཆགས་པའྱི་ཆེད་དུ་དེ་ཞུས་རེད་མ་
གཏགོས། ལོ་ ༥ ནས་ས་ོརྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་ཞུས་མེད། ད་ེགསན་ནོར་ཐེབས་པ་ཡྱིན་ན་གནས་སྟངས་འདྱི་
ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ད་ེདག་ནྱི་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཕག་ལ་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལའང་ཕུལ་ཡོད་ན་མེད་ན། 
གང་ལྟར་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བསགས་ད་ེནྱི་ཡོངས་ཁྱབ་བཏང་ཟྱིན་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ ༨༌༡༠། ད་ེལ་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་དགོན་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་ལ་ཁ་གཡར་ནས་མངའ་སྡ་ེསོ་སོར་ཞུ་ཡྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་དགོངས་པ་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་མངའ་སྡ་ེཚ་ོལ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེར་ཐབས་ཤེས་བྱེད་དགོས་པ་དང་། དཀའ་ལས་རྒྱག་
དགོས་པ་དའེང་བརྒྱབ། དེའྱི་སང་ལ་ཡང་ཉེས་པ་མེད་ས་ལ་ཉེས་པ་ཕོག་དགོས་པའྱི་ཉེན་ཁ་ད་ེའདུག དགོན་པ་ལ་ཁ་གཡར་
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ནས་དངུལ་སློང་བར་འག་ོཡྱི་འདུག་ཟརེ་བའྱི་བཟ་ོའད། ད་ེའདའྱི་བཀའ་མོལ་གསུང་ཡོང་དུས། ད་ེཚའོྱི་གས་འདྱི་དངསོ་གནས་
ད་ེརྱིང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ཆོས་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོརེད་འདུག ཆོས་བརྒྱུད་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོདགོན་པ་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོའྱི་དགོངས་པ་ལ་མེད་པ་
ཡྱིན་ན། འདྱི་ང་ཚོས་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་ཆོག་པ་གྱིས། མངའ་སྡ་ེགཞུང་ལ་ཞུ་དགོས་པ་འདྱི་ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་ད་ལྟའྱི་སྱིད་སངོ་གྱི་གྲྭ་པ་བླ་མ་ལ་མ་དགའ་བའྱི་རྣམ་པ་འདུག་གསུངས་སོང་། འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། གྲྭ་བླ་མ་ཡྱིན་
ནའང་རདེ། མྱི་ས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། མྱི་སློབ་སངོ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་དང་། དངསོ་གནས་དང་གནས་
ཉམས་ལེན་ཚད་ལྡན་བྱདེ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གུས་བརྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ཡང་ངའྱི་སྐད་ཆ་འཆད་སྟངས་འགའ་ཤས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་གཅྱིག་བྱས་ན་ད་ེའད་གསུང་གྱི་མེད་འགོ། བར་ལམ་ངས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་པ་རེད། ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
གཞན་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་གསུངས་སོང་། ངས་གྲྭ་པ་བླ་མ་ལ་མ་དགའ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད། གུས་
ཞབས་བྱདེ་དགསོ་པ་ད་ེཚོར་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། ཁ་སང་ངས་འདྱི་གཅྱིག་ཀང་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་རདེ་ཅ་ེན། དགོན་སྡ་ེཁག་ནང་ལ་
གྲྭ་ཆས་གོན་མཁན་ཚང་མ་དཔེ་ཆ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་ཁྱབ་པ་གང་ཡང་མ་རེད། ད་ེགང་རེད་ཟེར་ན། དགོན་སྡ་ེཁག་གྱི་ནང་ལ་
སློབ་སོང་སོད་སྟངས་འདྱི་ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭའྱི་སློབ་སོང་ས་ོསྟངས་དང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་མ་རེད་པཱ། སློབ་གྲྭ་ཡྱིན་ན་ཕྲུ་གུ་
ཚང་མ་འཛིན་གྲྭ་ཐོན་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སློབ་སོང་ད་ེཚོ་ཚང་མ་སད་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། 
ཡྱིན་ནའང་མཐ་ོརྱིམ་གྱི་སློབ་སོང་ད་ེཚ་ོས་ོསོའ་ིཁམས་དང་མོས་པ་བརེན་ནས། ཡང་དགོན་པ་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་དགོས་མཁན་
མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས། ང་རང་གྱིས་སོན་མ་གཅྱིག་ལ་སྐད་ཆ་དྱིས་པ་ཡྱིན། ཁྱེད་རང་
ཚོའྱི་དགོན་པ་ལ་དགེ་འདུན་པ་གངས་ ༥༠༠༠ ཞྱིག་ཡོད་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་བྱ་བལ་བ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་རེད། བརྒྱ་ཆ་ ༥ 
ཡང་ཡོད་ན་མེད་ན་ཟེར་གྱི་འདུག ད་ེནས་དཔེ་ཆ་བ་ག་ཚོད་ཡོད་རེད་ཟེར་དུས། བརྒྱ་ཆ་ ༢༠།༢༥ ཟེར་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥།༣༠ ཞྱིག་དངསོ་གནས་དཔ་ེཆ་ལ་བརནོ་པ་བྱས། ཡང་དགནོ་པའྱི་འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་ཞྱིག་ཀང་ཡདོ་
རེད། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། ངས་དགེ་འདུན་པ་ཚ་ོལ་ཆ་ེམཐོང་མ་ཕུལ་བ་དང་ད་ེའད་མྱིན། ཡང་
སནོ་མ་སྐད་ཆ་བཤད་བཞག་པ་ད་ེའད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་སྐད་ཆ་རྱིང་པ་ཞ་ེདག་ད་ེཚ་ོཚུར་འདདེ་ནས་ཆ་ོཡོད་མ་
རདེ། ད་ེངས་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཞུ། ཡྱིན་ནའང་དག་ེའདུན་པ་དང་། གྲྭ་པ། བླ་མ་ལ་མ་བརྱིས་པ་དང་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། 
ད་ལྟ་ཕོགས་བསོད་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་དགོན་སྡེ་ཚང་མར། ཆེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་ར་ེརེ་བྱས་ནས་མཚན་ཕག་ཚོད་ ༧ 
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆོས་མཇལ་ལ་བཅར། དགོན་པའྱི་གནས་སྟངས་སྐད་ཆ་དྱིས། འབེལ་ཡོད་དེ་ཚོར་མཇལ། 
ཚང་མར་ཕྱིན་ནས་བྱས་ཡོད་མ་གཏོགས། གལ་ཏ་ེད་ེལ་མ་བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན་དགོན་པ་ལ་ཆོས་མཇལ་ཡང་འག་ོདགོས་དོན་
ཡོད་མ་རེད་པཱ། ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་ད་ེའདའྱི་ཐུགས་དོགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་མ་གནང་རོགས་
གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་གདན་ས་ད་ེཚ་ོགང་ཡང་མྱི་ཤེས་མཁན་རྱི་ཡྱི་འདུག་ཟརེ་སངོ་། ད་ེའད་ཡང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན།  
ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་དནོ་ཚན་ ༧༌༦། པ་ད་ེརདེ། ཟུང་དྲུང་གཉྱིས་ཀྱི་སྐརོ་དེར་ད་གྱིན་ངས་གསལ་
བཤད་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  
དུས་ཚོད་ད་ེལ་བཏང་གྱི་ཡོད་མེད་ཟེར་བ་ད།ེ ང་ཚོས་འདས་པའྱི་ལ་ོ ༢ ཀྱི་ཐ་ོཞྱིག་བླངས་པ་ཡྱིན་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་འདས་པའྱི་
ལ་ོ ༢ ལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གཞྱི་འཇོག་ས་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག གང་རེད་ཟེར་ན། ནད་ཡམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཁེལ་བསྡད་
ཡོད་རེད་པཱ། ད་ེསོན་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་བྱུང་ན་གཅྱིག་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་པ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཕོགས་བསོད་
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ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་མང་པ་ོཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མགོན་ཤོག་མང་བ་ད་ེབོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་དང་། བོད་པའྱི་སྱི་
ཚོགས་ནང་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་པ། དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠་་་༢༠༢༡ ནང་དུ་ཡྱིན་ན། དོན་གཅོད་ཁག་ ༡༢ ཡྱིས་ཕོགས་
བསོད་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བཞག་པ་འདྱི་ ༤༡ ཆགས་ཀྱི་འདུག ༤༡ ནང་ནས་ ༡༥ འདྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་དོན་རེད་འདུག 
ད་ེཡང་མང་ཆ་ེབ་ས་ོསོར་གནས་སའྱི་རྒྱལ་ཁབ་རེད་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༠༢༢ འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། དོན་གཅོད་རྣམ་པ་
ཚོས་ཕོགས་བསོད་བཀའ་འཁོལ་ ༦༦ ཞུས་འདུག ༦༦ ནས་ ༡༤ ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འབེལ་བ་རེད་འདུག འདྱི་གཙ་ོབོ་ནད་
ཡམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འོག་ནས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། གང་ལྟར་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོས་དུས་ཚོད་མང་
པ་ོཞྱིག་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་གཞུང་འབལེ་དང་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ། དགོན་སྡ་ེཁག 
ད་ེཚསོ་གདན་འདནེ་ཞུ་དུས་མ་བཅར་རང་བཅར་ཐུག་གྱི་ཡོད་རདེ། ཆབ་སྱིད་སང་ནས་ད་ེའད་བྱས་ནས། ཟུང་དྲུང་དསེ་འདྱི་
མར་བྱས། ད་ེནས་དནོ་གཅོད་དེས་གལ་ཆ་ེབ་ད་ེའད་ལ་ོ ༡ གྱི་ནང་ལ་དུས་ཆནེ་སྲུང་བརྱི་བྱདེ་དགསོ་པ་ད་ེཚ་ོལ་སྐརོ་བ་འད་
ཞྱིག་བརྒྱབ་ནས་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་པ་ོདང་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རེད་ཞུ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་འདྱི་
རདེ།  
ད་ེནས་བསྱི་ཚགས་འདྱི་ང་ཚོས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཙ་ོབོ་ད་ེལས་གཞྱིའྱི་སང་ལ་བསྱི་ཚགས་བྱ་རྒྱུ་འདྱི་གལ་
ཆེན་པ་ོཞྱིག་བརྱིས་བསྡད་ཡོད། ད་ལྟའང་ལས་གཞྱི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་འདོད་པ་ཁེངས་དང་མ་ཁེངས་པ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག 
ཁ་སང་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལས་བྱེད་ཚ་ོཡྱིན་ན་ས་ོསོའ་ིལས་ཀ་བྱེད་ས་ད་ེཚ་ོརྒྱུས་ལོན་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། ད་ལྟའྱི་རྱིང་ལ་ཕྱིན་
པ་ཡྱིན་ན་འག་ོསོང་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་འགྱིམ་འགྲུལ་དང་ཟུར་ཕོགས་ད་ེཚོར་འག་ོཡྱི་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། མ་འོངས་པར་ལས་གཞྱི་
ཕན་མ་ཐོགས་པ་ཞྱིག་དང་པ་ོནས་འགོག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དེས་ཕན་ཐོགས་ཞེ་དག་ཅྱིག་ཡོད་རེད། ལས་གཞྱི་ཕན་ཐོགས་པ་
ཞྱིག་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དསེ་ཕན་གྱི་ཡོད་རདེ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། བསྱི་ཚགས་བྱ་རྒྱུ་མང་ཆ་ེབ་ད་ེལས་འཆར་
སང་ནས་བྱདེ་དགསོ་ཀྱི་འདུག མྱི་འགོའ་ིཐགོ་ནས་ད་ེགཉྱིས་ང་ཚསོ་དགོས་གལ་གཅྱིག་ལ་མཐངོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གལ་ཏ་ེ
བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་རྒྱབ་ས་ོགནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ ༧༌༧། སུད་ཚོང་བ་ལ་ལས་བྱེད་ ༢ བསྐོས་འདུག ད་ེཡག་པ་ོབྱུང་འདུག ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ལྡྱི་ལྱི་གཅྱིག་པུའྱི་ཆེད་དུ་
རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། འདྱི་ལྡྱི་ལྱི་གཅྱིག་པུའྱི་ཆེད་དུ་མ་རེད། ཁ་སང་སོན་མ་འདྱི་འཛུགས་རྒྱུ་ཐག་གཅོད་
དུས། ན་ནྱིང་སུད་ཀྲར་ཚོང་པའྱི་སྐུ་ཚབ་གསུམ་འདྱིར་ཕེབས་པ་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་སུད་ཀྲར་ཚོང་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་ཞྱིག་ 
(Ludhiana) ལ་ཚོགས་པ་རེད། ད་ེདུས་སྱིད་སོང་ཡར་ལ་དྭགས་ལ་འགོ་དགོས་ཐུག་ནས། ཁ་ོཚོའྱི་དུས་ཚོད་ད་ེསྟབས་
བསྟུན་པ་བྱས་ནས་དཔལ་འབྱོར་དྲུང་ཆེ་མར་ཚོགས་འདུ་ལ་ཕེབས་པ་རེད། དེ་དུས་ཁྱེད་རང་ཚོས་ལས་བྱེད་ ༢ བསྐོ་
གཞག་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ལས་བྱེད་གཉྱིས་དེ་ (Ludhiana) ལ་འཇོག་རོགས་གནང་། ད་ེའད་ཡང་གསུངས་འདུག ང་ཚོས་ 
(Ludhiana) ལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་གྱི་མྱི་འདུག གང་རེད་ཅེ་ན། ང་ཚོའྱི་འདྱི་ཁོམ་ས་ལ་རོགས་པ་བྱེད་མཁན་རེད་མ་
གཏོགས། སུད་ཀྲར་ཚོང་གདོན་རྒྱུ་དང་། ད་ེའདའྱི་ཆེད་དུ་མ་རེད། གལ་ཏ་ེཁོམ་ས་ལ་རོགས་པ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་རྒྱབ་གཉེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ལྡྱི་ལྱི་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་བཞག་པ་ཡྱིན་
ན། ཕ་གྱི་དབུས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་པ་ལ་འབལེ་བ་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད་འདུག ས་གནས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་པ་ལ་འབལེ་བ་བྱདེ་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད་འདུག ས་གནས་ཀྱི་བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པ། ད་ེཚ་ོགསུམ་མཉམ་དུ་ཐུན་མངོ་གྱི་ལས་ཀ་བྱདེ་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས། སུད་ཀྲར་ཚངོ་མཁན་གྱི་ས་ཆ་ ༢༥༠ ཚང་མ་ལ་ཁོམ་སའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་མདེ་ཀང་མྱི་ཤེས། གང་ལྟར་
འདྱིའྱི་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་འདྱི་སུད་ཚོང་གྱི་མཐུན་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོད་རེད་པཱ། ཚོགས་པ་ད་ེདང་མཉམ་དུ་བྱས་ནས་ར་ེབ་ཆེ་ས་ག་
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པར་འདུག འབུད་རྒྱག་ཏོག་ཙམ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་ར་ེབ་ཆེ་བ་ཆེ་བ་ག་པར་འདུག ད་ེནས་མངའ་སྡེའྱི་ནང་ནས་བོད་པ་དང་
ཏགོ་ཙམ་ཉ་ེབ་འད་པ་ོསུ་དང་སུ་འདུག ཏགོ་ཙམ་ཞྱིག་ཐབས་ཤེས་འད་པ་ོབྱདེ་ས་གང་འད་འདུག གནས་ས་འདྱི་ལྡྱི་ལྱི་རདེ་མ་
གཏོགས། ལས་ཀ་བྱེད་ས་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་བྱེད་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཚང་མར་ལྟ་ཐུབ་རྒྱུ། ད་ལྟ་ང་ཚོས་སུད་ཀྲར་ཚོང་ས་ 
༢༥༠ ཟེར་བ་འདྱི། ནད་ཡམས་ཀྱི་སྐབས་སུ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འབེལ་བ་བྱེད་ཐུབ་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ད་ེདག་
རེད། རྒྱ་གར་གྱི་གོང་ཁྱེར་དང་གོང་སྡེ། གོང་གསེབ་ལ་སུད་ཀྲར་ཚོང་ས་ ༢༥༠ དང་། ད་དུང་ད་ེལས་ཏོག་ཙམ་མང་བ་ཏན་
ཏན་ཡོད་སྱིད་པ་རེད་སྙམ། འདྱི་རྱིམ་པས་ང་ཚོས་ལས་བྱེད་ ༢ བསྐོས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ། ད་ེདག་གྱི་ལས་ཀ་གང་འད་བྱེད་
དགོས་ཀྱི་རེད། དང་པ་ོག་ནས་འགོ་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེནས་སུད་ཀྲར་ཚོང་པའྱི་མཐུན་ཚོགས་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་མཉམ་
དུ་ག་ོབསྡུར་བྱས་ནས། འདྱི་ང་ཚ་ོགཅྱིག་པུས་བྱདེ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཐུན་མངོ་གྱི་
ནུས་པ་བཏནོ་ནས་ག་ཚདོ་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་འབད་བརནོ་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་དནོ་གཅོད་ཀྱི་ལས་བྱདེ་ཅྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག སོན་རྱིས་ནང་འཆར་འབུལ་ཟརེ་བ་ཞྱིག་འདུག འདྱི་
ངས་ད་ལྟ་གསལ་པ་ོདན་མ་སོང་། རསེ་ལ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  
རང་ཁ་རང་གསོའ་ིསྐོར་དེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་སོང་། རང་ཁ་རང་གས་ོཟེར་དུས། བྱ་ེབག་གྱི་ཐོག་
ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་སོ་སོའ་ིཡོང་འབབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚང་མ་སོ་སོའ་ིརང་པའྱི་སང་ལ་
ལངས་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལུང་པ་གཅྱིག་དང་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ལུང་པ་ད་ེག་རང་གྱི་
ཁལ་དང་། ཡོང་འབབ་ད་ེཚའོྱི་ཐོག་ནས་ལུང་པ་ད་ེག་རང་གས་ོསོང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། རང་ཁ་རང་གས་ོཞྱིག་ལ་རྱི་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་གནས་བབ་འདྱི་གཞན་དང་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་གཅྱིག་གྱིས་
གཅྱིག་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རང་ཁ་རང་གསོ་ལ་གོ་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་
དོན་ཚན་ ༨༌༦ ལའང་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་མངའ་གཞུང་ལ་ཡར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་བ་དེ། རང་ཁ་རང་གསོ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་རེད་
ཟརེ་བ་ད།ེ ད་ེཡང་ངས་བདོ་པའྱི་སྱི་ཚགོས་གཅྱིག་པུར་ལྟ་ཡྱི་མེད། རྒྱ་གར་ད་ེརང་བཙན་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་དགནོ་སྡ་ེནང་ལ་
རང་བཙན་ཡྱིན་པའྱི་སློབ་མ་ཡོད་པ་ཚརོ་ཐུགས་ཕན་ཞྱིག་གསོས་ཐུབ་ན། ད་ེབྱས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚའོྱི་རང་ཁ་རང་གས་ོལ་རང་
བཞྱིན་གྱིས་ཕན་གྱི་ཡོད་རེད། གང་རེད་ཟེར་ན་ང་ཚོས་འག་ོསོང་གཏང་རྒྱུ་འདྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཉུང་དུ་འག་ོཡྱི་རེད། ད་ེའད་
བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཞྱིག་མ་གཏགོས། འགལ་ཟླ་གང་ཡང་འག་ོཡྱི་ཡོད་མ་རདེ།  
ད་ེནས་ཆོས་ཚོགས་དང་རྒན་གསོ་ཁང་གསུངས་པ་འདྱི། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་པ་ཚོས་གསུངས་སོང་། གང་ལྟར་
གནང་བསྡད་པའྱི་ནང་ནས་བླ་མ་བཟདོ་པ་རྱིན་པ་ོཆསེ་གགས་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཤེས་རྱིག་གཅྱིག་པུ་མ་
རདེ། ནང་སྱིད་དང་། ཤེས་རྱིག་ད་ེའད་ལ་བླ་མ་བཟདོ་པ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་མཚན་ཐོག་ནས་ཁ་ཐུག་དང་གཞན་པ་
བརྒྱུད་ནས་ཡོང་རྒྱུ་ད་ེའད་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེགནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བར་དུ་རོགས་
དངུལ་ཆེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་རོགས་བྱེད་མཁན་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། སྱིད་སོང་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཀའ་བློན་
རྣམ་པ་ཚ་ོས་གནས་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་བོད་དནོ་རྒྱབ་སོར་བྱདེ་མཁན། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སརོ་བྱདེ་
མཁན་དང་། དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སརོ་བྱདེ་མཁན། ཆ་ེཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་ཚང་མ་ལ་ས་གནས་ལ་འག་ོ
བའྱི་སྐབས་སུ་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་ཚབ་བྱས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུའྱི་བང་སྱིག་བསྡད་ཡོད། ཆོས་ཚོགས་ཚོས་འདྱི་འད་
ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་ཤོས་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གང་རེད་ཟེར་ན། ཆོས་ཚོགས་ཚོས་རྒན་གསོ་ཁང་
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ཞྱིག་གས་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། དག་ེབའྱི་ལས་རདེ། དཔལ་འབྱརོ་གནས་སྟངས་ཡག་པ་ོམེད་ན་ཞུ་མཁན་ཡོད་མ་རེད། ཆོས་
ཚགོས་དཔལ་འབྱརོ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་ད་ེའད་ཡྱིན་ན། ད་ེའད་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུའྱི་བསམ་བླ་ོརདེ།  
ད་ེནས་གཞོན་སེས་ལ་བྱེད་ཐུབ་ན་གསུངས་པ་རེད། གཞོན་སེས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དེ། ཁ་སོན་སོན་རྱིས་གཏན་འབེབས་བྱེད་
པའྱི་སྐབས་སུ་གཞོན་སེས་ལས་མེད་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་ཡོད་དམ་ཟེར་བའྱི་སྐབས་སུ་ཐ་ོགཞུང་མེད་ཟེར་སོང་། ཐ་ོགཞུང་མེད་པ་
ཡྱིན་ན། ཁྱེད་རང་གྱིས་ལས་ཀ་གང་འད་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན། ས་གནས་གཅྱིག་ལ་གཞོན་སསེ་ལས་མདེ་ཚགོས་འདུ་ལ་ཤོག་ཟརེ་བ་
ཡྱིན་ན། ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ལ་རྒས་འཁོགས་ཤ་སྟག་ཡོང་གྱི་རེད། གཞོན་སེས་ལས་མེད་ད་ེཚ་ོཡོང་རོགས་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད། 
ཁྱེད་རང་གྱིས་སུ་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡྱིན། གཞོན་སེས་ལས་མེད་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་ངེས་པར་དུ་དགོས་རེད་ཟེར་ནས། ད་ལ་ོཕྱི་
ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༥ ནང་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལམ་སང་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ནས། གཞོན་སེས་ལས་མེད་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་
གངས་ ༢༧༨ ཡར་སླེབས་པ་ད་ེདང་། ལག་རལ་རྱིགས་ ༣༣ ཞྱིག་སློབ་སོང་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་དེར། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་
དང་ད་ེཚའོྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་ཐགོ་ནས་དུས་ཚོད་མ་འདངས་ནས། ད་ེལ་དཔྱད་པ་བྱ་རྒྱུ་དང་ལས་ཀ་དངསོ་སུ་འག་ོའཛུགས་པའྱི་
སྐབས་སུ། གང་གྱི་སོན་ལ་འགོ་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག བང་བསྱིག་རྒྱུ་ད་ེལྷག་བསྡད་ཡོད་མ་གཏོགས། ན་གཞོན་ལས་
མེད་ལ་རོགས་སོར་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེཚ་ོབང་བསྱིག་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡང་ད་ག་ས་ེསློབ་སོང་སད་བཞག་པ་མ་ཡྱིན་
པར། བྱུང་ན་མཉམ་འབེལ་ཡོད་ས་དེ་ཚོ་ཡྱིན་ན། མཉམ་འབེལ་གྱི་འགན་གགས་ཆེ་ཙམ་ཞྱིག་ཁྱེར་ནས། དཔེར་ན། ད་ལྟ་
གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་སྡདོ་ཁང་མེད་པ་ད་ེཚ་ོལ་ཁང་པ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ན། འག་ོགཅྱིག་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན་
ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཆགས་ཀྱི་རེད། ལ་ོག་ཚོད་འགོར་དང་མ་འགོར་ད་ེདངུལ་ག་ཚོད་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཐུབ་དང་མ་
ཐུབ་ལ་རག་ལས་པ་རེད། ཁང་པ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན། མཉམ་འབེལ་ཚོས་མ་རོས་ལོ་ཏོག་ 
(Corn) ལ་མགོ་འཁོར་ནས་མ་བསྡད་པར། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་ག་ར་ེའདུག 
ཕྱི་ནས་སྱིད་བྱུས་ག་ར་ེའདུག ད་ེཚ་ོལ་བལྟས་ནས་དངུལ་བཟ་ོཐུབ་པའྱི་ལམ་ཁ་གང་འད་ཡོང་ས་རེད། དཔེར་ན། ཁང་པ་
མང་པོ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། (Contactor) དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁང་པ་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ་འགན་འཁུར་
མཁན་དགོས་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོབོད་པ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་མ་རེད། རྱིག་པ་རྒྱག་མཁན་ནང་དུའང་བོད་པ་
ཡོད་མ་རེད། རོ་གཅལ་འདྱིང་དགོས་ན་འང་བོད་པ་ཡོད་མ་རེད། རྱི་གཏོང་དགོས་ནའང་བོད་པ་ཡོད་མ་རེད། གོག་འཐེན་
དགོས་ནའང་བོད་པ་གཅྱིག་གཉྱིས་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། ཆུ་འཐེན་དགོས་ནའང་བོད་པ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་མ་གཏོགས་
ཡོད་མ་རེད། དེའང་གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་བ་སྦེལ་ཀོབ་ནང་ལ་རེད། ཐོག་འགེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ཚང་མ་གཞན་ལ་ར་ེབ་
བཅལོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། མཉམ་འབལེ་ཚོས་ས་ོསོའ་ིགཞོན་སེས་ལས་མདེ་ད་ེཚའོྱི་ནང་ལ། ད་ེཚ་ོལ་སླབོ་སངོ་སདོ་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན། མཇུག་མ་ང་ཚསོ་ཚངོ་ལས་ཤྱིག་འག་ོའཛུགས་ཐུབ་ས་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག ཡང་མྱིན་ན་ (Cement) གྱི་ས་ཕག་བཟ་ོ
རྒྱུའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ནས་འག་ོབཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། སློབ་སོང་སད་རྒྱུ་འག་ོབཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། སློབ་སོང་སད་རྒྱུ་
ང་ཚོས་རོགས་པ་བྱེད་ཆོག་གྱི་རེད། གཞོན་སེས་ལས་མེད་ཚོ་ལ་ཟབ་སོང་སད་རྒྱུ་དང་། སློབ་སོང་སད་རྒྱུ། ལག་རལ་
བསླབ་རྒྱུ་ལ་ང་ཚོས་རགོས་པ་བྱས། ད་ེནས་མར་སླེབས་ནས་མཉམ་འབལེ་རང་གྱིས་འགན་ཁྱརེ། གཞོན་སེས་ཚོར་དའེྱི་ནང་
དུ་མ་ཤེར་བདག་པོ་བཟོས་ནས། ད་ེནས་ཚོང་ལས་ཀྱི་ང་ོབོ་ཐོག་ནས་འཛུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གཞོན་སེས་དེ་ཚོ་གཞྱིས་
ཆགས་ལ་གནས་ཐུབ་པ། ད་ེཚོར་ཕྲུ་གུ་སེས་པ་ཡྱིན་ན། སློབ་གྲྭ་ལ་འགོ་ཐུབ་པ། ད་ེའད་བྱས་ནས་སྐོར་བ་རྒྱག་ཐུབ་པའྱི་
བསམ་བླ་ོརྒྱ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ས་ལ་འབབ་རྒྱུ་ད་ེད་ལྟ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་རེད། ས་ལ་འབབ་རྒྱུ་
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དརེ་དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་མང་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་གཞནོ་སེས་ལས་མེད་ཚ་ོལ་
ང་ཚསོ་རགོས་བྱདེ་ཐུབ་པ་ལ་གགས་གང་ཡདོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཞུ་རྒྱུ་དང་།  
ད་ེནས་ཤེས་རྱིག་གྱི་སློབ་ཡོན་གྱི་ཚབ་ལ་བུན་གཏོང་ད་ེཚ་ོབྱེད་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། བུན་གཏོང་ག་
ཚོད་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་དངུལ་ད་ེརེད། སྱི་
ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སོར་ (Core) ༣༠ ད་ེརེད། ད་བུ་ལོན་ག་ཚོད་གཡར་གྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ནས་གཡར་རྒྱུའྱི་མ་ར་བཟ་ོའད་པ་ོད་ེརདེ། དའེྱི་ནང་ནས་སློབ་ཕྲུག་ལ་གཡར་བ་ཡྱིན་ན། སློབ་ཕྲུག་
ལ་གཡར་སྟངས་ད།ེ ར་བའྱི་ལ་ོ ༡ ནང་ལ་སརོ་འབུམ་གཉྱིས་གསུམ་འག་ོསོང་འག་ོམཁན་ད་ེའད་ཡྱིན་ན། ནང་མྱི་ས་ོས་ོདང་། 
ཤེས་ཡོན་རོགས་རམ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འགྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ཤེས་ཡོན་རྱིགས་གཅྱིག 
རྱིགས་གཅྱིག་རང་བྱས་ནས། འགོ་སོང་ཆེན་པོ་འགོ་རྒྱུ་ད་ེའད་ཡྱིན་ན། ཨེམ་ཆྱི་ཡྱིན་ན་སོར་འབུམ་ ༥༠།༦༠ ད་ེའད་འགོ་
དགསོ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚ་ོལ་ང་ཚསོ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེའད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚའོྱི་དངུལ་དསེ་མྱི་ག་ཚོད་ཙམ་
ལ་འདང་གྱི་རདེ། ཡང་ན་སོར་ (Crore) ༣༠ ནང་ནས་སུད་ཚོང་བ་ད་ེཚ་ོལ་ལ་ོ ༡ ལ་བརྒྱ་ཆ་འདྱི་ཙམ་གཡར་རྒྱུ། ད་ེནས་
ལམ་འཚངོ་རྒྱག་མཁན། དཔརེ་ན། ད་ལྟ་དྷ་རམ་ས་ལ་དང་ལ་དྭགས་ད་ེཚ་ོལ་ལམ་ཁའྱི་འཁྱིས་ལ་ཚངོ་རྒྱག་མཁན་ད་ེཚ་ོརདེ། 
ད་ེནས་ར་གལ་གྱི་ཚན་པ་ད་ེའད་ཡོད་རེད། ད་ེནས་ཚན་པ་མང་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་ཡོད་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་གས་ལ་ང་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་
འད་པ་ོཞྱིག་བག་ོབཤའ་བརྒྱབ་ནས། ད་ེནས་ཤེས་ཡོན་སང་ལ་ད་ེཙམ་ཞྱིག་བྱས་ཟེར་ནས་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཐབས་ཤེས་
གཅྱིག་རེད། དེས་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ཇྱི་ཙམ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག དེར་བརེན་ང་ཚོས་འདྱིར་ཐབས་ཤེས་ས་
ཚོགས་འད་པ་ོཞྱིག་བྱས་ནས། བུ་ལོན་གཏང་རྒྱུ་ཡོང་ས་རེད་དམ་མ་རེད་བལྟ་རྒྱུ་དང་། བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་
ནང་ལ་དངོས་གནས་དཔལ་འབྱོར་ཡག་པ་ོཡོད་མཁན་ད་ེའད་ཡོད་རེད། དཔལ་འབྱོར་དཔེ་ཡག་པ་ོཡོད་སྡོད་མཁན་ད་ེའད་
ཡོད་རདེ། འདྱིར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ལ་སླབོ་སོང་དཔ་ེཡག་པ་ོཡོད་ནའང་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པ་
ད་ེའད་ཡོད་ན། མྱི་ཚང་ཡག་པ་ོད་ེའདས་ཕྲུ་གུ་ད་ེལ་བུ་ལོན་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་དེར་ས་ོསོའ་ིཕྲུ་གུ་
ནང་བཞྱིན་གས་ོསངོ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པ་གཅྱིག་གྱིས་བོད་པ་གཅྱིག་གས་ོསོང་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཞ་ེདག་ཡག་པ་ོ
རདེ་བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་བསམ་བླ་ོརདེ། ད་ེམྱིན་ཕྲུ་གུ་སླབོ་སངོ་ཡག་པ་ོཞ་ེདག་ཡོད། འག་ོསོང་གཏང་རྒྱུར་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེནས་མང་ཚོགས་ནས་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་ (Crowd Funding) ཟེར་བ་ད་ེའད་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། 
རསེ་མ་བུ་ལོན་མང་པ་ོཞྱིག་སོད་དགསོ་ཡོད་བསམས་པ་དང་། ད་ེའདའྱི་ལྗྱིད་ཁོག་མ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ང་
ཚརོ་ཨ་རྱི་དང་ད་ེཚ་ོནང་བཞྱིན་ཤེས་ཡོན་ལ་བུན་གཏོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེརྒྱ་གར་གྱི་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་ལམ་ལུགས་དང་། མྱིའྱི་
གཤྱིས་ཀ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡོད་པ་འད་པོ་ཞྱིག་མཐོང་མ་སོང་། ཡྱིན་
ནའང་། མ་འོངས་པར་ད་ེའད་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་ཏན་ཏན་བསམ་གཞྱིག་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན། ད་ེགཅྱིག་རདེ།  
ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་དེར་རྒྱུ་མཚན་དངས་ནས། ད་འདྱི་ཕལ་ཆེར་ཚོགས་ཆུང་
གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་གྱི་ཡདོ་ཀྱི་རདེ་སྙམ། གལ་སྱིད་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༢༧ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡༡ བར་དུ། གོས་ཚོགས་
མ་ཚོགས་བར་གྱི་བཀའ་འཁོལ་གང་ཞུས་པ་དེའྱི་ཐ་ོགཞུང་ཞྱིག་དགོས་ཡོད་ཟེར་ནས་ཁ་སང་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ེཁ་
སང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡྱིག་ཆ་འཁྱེར་ཡངོ་བའྱི་སྐབས་སུ། ཡྱིག་
ཆ་ད་ེདང་མཉམ་དུ་སར་ནས་འབུལ་ཆོག་པ་གྱིས། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་པ་འབལེ་ཡོད་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཚོགས་ཆུང་ནས་
གསུང་མདོག་རེད། མང་ཚོགས་ནང་ལ་མག་ོསྐོར་གཏང་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་དངས་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་འབྱོར་མ་སོང་ཟེར་
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གྱི་ཡོད་ས་རེད། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ད་ེགཅྱིག་བྱས། མང་ཚོགས་ནས་མག་ོསྐརོ་གཏང་རྒྱུ་ཟེར་བ་ད།ེ བཀའ་དྲུང་གྱིས་
གཅྱིག་བཤད་སོང་། ང་ཚརོ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོའདུག་ཟརེ་བ་ཞྱིག གང་ལྟར་འདྱི་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་སད་རྒྱུའྱི་སྐརོ་ལ་
རེད། དེར་བརེན་ཁ་སང་ཡང་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་ཚར་བ་རེད། དེ་རྱིང་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་གང་ཡང་མེད། མང་
ཚགོས་ལ་མག་ོསྐརོ་བཏང་བ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། སྐབས་ད་ེདུས་ལས་གཞྱི་ད་ེཚ་ོཛ་དག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཏགོ་ཙམ་བསྒུགས་
བསྡད་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེམྱིའྱི་སོག་ལ་ཐུག་བསྡད་ཡོད་རེད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་
གཞྱི་ཟརེ་བ་ད་ེམྱི་ལ་ཕན་ཐགོས་པའྱི་ཆདེ་དུ་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། མྱི་མང་ལ་ཕན་ཐགོས་རྒྱུ་ད་ེདགག་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་བཟ་ོཡྱི་མེད་
པ་སོང་ཙང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་ག་ོབ་ད་ེའད་ཞྱིག་བླངས་ནས་ཕྱིན་པ་རདེ་མ་གཏགོས། མྱི་མང་ལ་མག་ོསྐོར་གཏང་རྒྱུ་དང་ད་ེ
འད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན་ཟེར་ནས། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དང་མ་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་། རྒྱུན་ལས་ཡོད་དང་མེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ད་ེཚ་ོངས་ཕལ་ཆེར་ཞུ་
དགོས་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་ཆགས་ཡོད་པ་དང། བཅའ་ཁྱིམས་གཏན་
འབེབས་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་གནས་སྟངས་ག་རེ་རེད། ན་ནྱིང་ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་རེད། ད་ེཚོ་ཚང་མ་ཚང་
མས་མཁྱེན་མཁྱེན་པ་རེད་སྙམ། གང་ལྟར་འདྱི་བྱས་ནས་ལས་དོན་ལ་འཐུས་ཤོར་གང་ཡང་ཕྱིན་མེད། དོན་ཚན་བདུན་པའྱི་
ནང་གསེས་ ༥ པ་ད་ེབཀའ་འཁོལ་ཞུ་ས་ཡོད་བསམས་ནས་སྤོབས་པ་མཐ་ོཔོའ་ིཐོག་ནས། ལྷག་པར་དུ་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་
སང་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་སོང་། གལ་སྱིད་བཀའ་འཁོལ་ད་ེབྱུང་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ནད་ཡམས་དེའྱི་སང་ལ་ང་ཚོས་ཚད་དང་
ལྡན་པའྱི་ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཆགས་བསྡད་ཡོད་རདེ། ཏན་ཏན་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ཡོད་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་ཐུབ་ས་རེད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཟླ་བ་ ༤ ནང་ལ་བཀའ་འཁོལ་ག་ཚོད་སད་ཡོད་མེད་རེ་རེར་བྱས་ནས་གོས་
ཚགོས་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢་་་༢༣། འདྱི་དངུལ་འཕར་ཆག་སྐོར་ད་ེརེད། ད་ེམང་པ་ོཞུས་ཚར་བར་སོང་
ཙང་། ཡང་བསར་ཞུ་མྱི་དགསོ་པ་ཞུ།  
ད་ེནས་སོར་ས་ཡ་ ༣༢༨༌༥ བུན་གཏོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེཚ་ོབཀའ་འཁོལ་གྱི་ནང་ལ་ཡོད་རདེ་དམ་མ་རདེ་གསུངས་སོང་། ད་ེ
བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་ཡོད། ད་ེཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་ནང་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཡྱིན་ནའང་ཕོགས་བསྡོམས་
ནས་མར་འཐནེ་དགོས་པ་ད་ེའག་ོསོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་འཐནེ་པ་རདེ།  
ད་ེནས་བཀའ་ཤག་ནས་ཐབས་ཤེས་སརོ་ས་ཡ་ ༥༠༠ ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་བ་ད།ེ འདྱི་ལ་ོལྟར་བཀའ་ཤག་ནས་ཐབས་ཤེས་
བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བརྒྱ་ཆ་ད་ེཚ་ོབསྐོར་གནང་འདུག བརྒྱ་ཆ་ད་ེཚ་ོདམྱིགས་བསལ་ཁྱད་པར་ཞ་ེདག་མྱི་འདུག  
སོན་རྱིས་དང་གཏན་འཇགས་ཀྱི་སེད་འབབ་ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག དེའྱི་ཟུར་འཛར་སར་མྱི་འདུག 
མཇུག་མ་ང་ཚསོ་ཟུར་འཛར་སརོ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཕུལ་ཡོད་ན་དྱི་བ་སླབེ་མྱི་དགསོ་པ་ཞྱིག་རདེ།  
དང་པ་ོད་ེགཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ད་ེག་པར་ཡོད་རདེ་གསུངས་སོང་། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚན་པ་གང་གྱི་ནང་ལ་
ཡོད་རདེ་གསུངས་པ་ཞྱིག་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དང་པ་ོདེ། བད་ེདོན་ལྷན་ཚོགས་ལ་སདེ་འབབ་ཡོང་རྒྱུ་ད་ེསོར་འབུམ་ ༡༠༥༠ 
རེད་འདུག སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་ལ་ཡོང་རྒྱུ་ད་ེསོར་འབུམ་ ༡༣ ཡོང་གྱི་འདུག དངུལ་ཁག་ཅྱིག ང་ཚོས་དངུལ་
འཇོག་སྟངས་མྱི་འད་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། 
གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཁངོས་སུ་ཡྱིན་པ་ལ་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་མར་བཞག་པ་ད་ེའད་ཡང་ཡདོ་རདེ། རྱིས་འཁྱརེ་དུས་དཔལ་
འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་འཁྱེར་གྱི་ཡོད་མ་རེད་དེ། དངུལ་ཉར་སྟངས་ད་ེཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ། ནང་སྱིད་
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ལས་ཁུངས་ལ་བཞག་པ་སོར་ ༧,༦༦,༧༠༠། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་བཞག་པ་དེ་སོར་ ༡༠,༨༡,༤༠༠ ད་ེཚོ་ཁྱོན་
བསྡམོས་ནས་སརོ་ ༡༠༨༡,༤༨,༡༠༠། ཡྱིད་ཆསེ་དག་ེརའྱི་ནང་ལ་སོན་རྱིས་མ་དངུལ་གྱི་སེད་འབབ་འདྱི་སོར་འབུམ་ ༢༥༠ 
ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་བཟ་ོམཉམ་སྐོར་ལ་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། བཟོ་མཉམ་གྱི་རྱིས་སྐོར་སྟངས་ད་ེམ་འོངས་པར་ང་ཚོས་དཔལ་འབྱོར་
གནས་སྟངས་རྒྱས་པ་ད་ེའད་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན། སྐབས་ད་ེདུས་དནོ་ཆགོ་པ་གྱིས། ད་ལྟ་ཡདོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྱི་རདེ།  
བརྒྱ་ཆ་ད་ེབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་སྐོར་བའྱི་སྐབས་སུ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༌༧༦ ཆགས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་འདུག བཀའ་ཤག་
གྱིས་བརྒྱ་ཆ་ ༨༌༨༡ ཟེར་བ་དེ། ང་ཚ་ོབོད་པ་རང་གྱིས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུས་ནས་གཞུང་དངུལ་ལ་ཕན་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་དེ། ངས་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་གཅྱིག་ཆད་འདུག དཔལ་འབྱརོ་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྙན་ཐ་ོདེའྱི་སང་ལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བཀདོ་བཞག་ཡོད། 
བརྒྱ་ཆ་སྐོར་སྟངས་དེ་འདས་པའྱི་ལོ་ ༢༠ ནང་ལ་དཔྱ་དངུལ་བསྡུས་པ་དེ་ལོ་རེ་རེར་མར་བསྐོར་ནས། དེ་ནས་འདྱི་ཆ་
སྙམོས་བྱས་ནས། བརྒྱ་ཆ་ ༨༌༨༡ ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་བ་ད་ེའདས་པའྱི་ལ་ོ ༢༠ ལ་རདེ། དཔརེ་ན། ད་ལ་ོརྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་
༢༢ གཅྱིག་པུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༤ ཙམ་སླེབ་ཀྱི་འདུག ན་ནྱིང་འསོ་བསྡུ་
བྱས་པར་སོང་ཙང་། དངུལ་ད་ེཕལ་ཆེར་ལྡབ་མྱིན་ཙམ་ཞྱིག་སླེབ་ཡོང་གྱི་འདུག འོས་བསྡུ་བྱེད་པའྱི་ལོ་ད་ེལ་ག་དུས་ཡྱིན་
ནའང་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ད་ེམང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། འསོ་བསྡུ་མེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཉུང་དུ་འག་ོབའྱི་གནས་སྟངས་དེ། རྣམ་པ་
ཚོས་མ་དངུལ་གྱི་གནས་བབ་ཀྱི་སྙན་ཐ་ོའདྱིར་ཞུ་བའྱི་སྐབས་དེར་གངས་ཀ་དང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་རེད། ད་ེལ་
གཟྱིགས་ཆགོ་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་དཔྱ་ཁལ་སྤར་ཆ་གནང་རྒྱུའྱི་སྐོར་ད་ེརེད། སྱིར་བཏང་སྤར་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་མཁན་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། ག་ཚོད་ཅྱིག་སྤར་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་གསུང་མཁན་བྱུང་མ་སོང་། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོམང་ཆ་ེབའྱི་དགངོས་པ་ལ་འདྱི་ཡོད་ན། ཡང་མྱིན་ན་ང་ཚསོ་གསོ་ཚོགས་འདྱི་ཚར་བའྱི་རསེ་
ལ་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་སྤར་ན། འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་སྤར་ན། འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་སྤར་ན་ཟེར་ནས་གདམ་ཀ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ཡོད་ན། མང་
ཚོགས་ནང་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་བསྡུས་ནས། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་རེས་མ་ཁྱིམས་འཆར་འད་ཞྱིག་འཁྱེར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། 
ཡང་འདྱི་མང་གཙོའྱི་ལམ་སོལ་གྱི་ཐོག་ནས། ཐད་ཀར་མང་གཙ་ོཟེར་བའྱི་ལམ་ལུགས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཀང་ང་ཚོས་ལག་
བསྟར་བྱེད་མ་འསོ་པ་དང་། བྱདེ་མ་ཐུབ་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མ་རེད། ད་ེཡང་མྱི་མང་གྱིས་ཡར་བསྡུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། མྱི་
མང་མང་བ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་ཚུལ་མཐུན་པ་ཞྱིག་ང་ཚསོ་བཟ་ོཐུབ་པ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ད་ེའདའྱི་ཐབས་ལམ་ལ་གལ་སྱིད་གསོ་
ཚགོས་ཀྱི་ངསོ་ནས་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་སྤར་ན་ཟརེ་ནས་དགོངས་ཚུལ་ངསེ་ཅན་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་འདྱི་འད་ཞྱིག་བྱས་
ནས་ལ་ོརེས་མའྱི་སནོ་རྱིས་ལ་མ་གཏོགས། ད་ལ་ོསྤར་ཆ་འཁྱེར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ནའང་། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་རྒྱབ་གཉརེ་
གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། སྤར་ཆ་འཁྱརེ་བ་ལ་ཏགོ་ཙམ་ཕྱི་དགས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་
ཡྱིན། སྱིག་གཞྱི་ལྟར་ན་སྤར་ཆ་དེ་འད་འཁྱེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དང་པོ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱིས་སོན་རྱིས་
གཏམ་བཤད་ཀྱི་མཉམ་དུ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ད་ེཚོ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་འཁྱེར་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་རེས་འདྱི་
འཁྱེར་རྒྱུ་བྱུང་ཡདོ་མ་རདེ། ལ་ོརསེ་མར་མ་གཏགོས་ཡངོ་གྱི་མ་རདེ། ག་སྱིག་བྱས་པ་ལའང་དུས་ཚོད་ཏགོ་ཙམ་ཞྱིག་དགོས་
ཀྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན།  
ད་ེནས་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་མྱི་མང་གྱིས་གནང་གྱི་རེད་གསུངས་པ་རེད། གལ་སྱིད་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་
དངོས་གནས་བྱས་ན་འབུལ་དགོས་བཟ་ོའད་ཞྱིག་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེར་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པ་ོཞེ་
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དག་ཅྱིག་ཕྱིན་ཚར་རེད་དེ། སྱིག་འཛུགས་ལ་གཅྱིག་བསྡུ་དགོས་རེད། འབུལ་དགོས་རེད་ཟེར་དུས་ཨམ་བག་ལག་པ་འཇུ་
རྒྱུ་ཏོག་ཙམ་ཁག་པ་ོའད་པ་ོཞྱིག སྱི་ཚོགས་ནང་ད་ེའད་འགའ་ཤས་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་མང་ཚོགས་ལ་
སྐུལ་མ་འདེབས་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་མ་འབུལ་མཁན་ད་ེཚོར་འབུལ་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་་་གཏང་རྒྱུར་ང་
ཚསོ་འབད་བརནོ་ག་ར་ེབྱདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ནའང་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཡོད་དམ། ཡང་ན་ག་པར་ཡོད་རེད་གསུངས་སོང་། གཏན་
འཇགས་མ་དངུལ་མང་བ་ད་ེཡྱིད་ཆསེ་དག་ེརའྱི་ནང་ལ་ཁྱརེ་བསྡད་འདུག སོར་ས་ཡ་ ༣༠༡ ད་ེརདེ།  
ད་ེས་སོར་ས་ཡ་ ༦༣༌༣༠ ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེག་པར་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེགཏན་འཇགས་མ་དངུལ་རང་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ན། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ད་ེལ་ོར་ེརརེ་ཡར་བསན་ནས་ཕྱིན་ནས་སོར་ས་ཡ་ ༣༠༡ ཆགས་པ་ད་ེརདེ། སནོ་མ་སོར་
ས་ཡ་ ༦༣ ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་སང་ལ་བསན་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་གསལ་བཤད་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལའང་ཞུས་
ཡོད། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གྱི་ཡོང་ཁུངས་དེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། གཏན་འཇགས་མ་
དངུལ་ད་ེགཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་མྱི་འདུག་ཟེར་སོང་། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་བྱས་ན་ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་ཟེར་བ་དེའྱི་ནང་ལ་དེབ་
སནོ་པ་ོཟརེ་བ། བོད་རྱིགས་མ་ཡྱིན་པས་བོད་པ་ལ་ཤ་ཚ་བྱས་ནས་དངུལ་འབུལ་རྒྱུ་དང་། ཁ་སང་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་
ལ་སྐད་ཆ་འདྱི་དུས། རྒྱ་གར་ནང་དུ་སུད་ཚངོ་བ་ད་ེཚསོ་ཚོང་བརྒྱབ་ནས་ཚངོ་ཕུད་ཞལ་འདབེས་ཙག་ཙགི་བྱུང་བ་དང་ད་ེཚ་ོ
ཡར་སོན་གྱི་ཡོད་རདེ། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གྱི་སདེ་ཀ་ད་ེསནོ་རྱིས་ནང་ལ་འག་ོསོང་གཏོང་གྱི་ཡོད་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ཤེས་རྱིག་གྱི་སྐོར་དེ། རེས་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱས་པ་ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད། ཤེས་རྱིག་གྱི་སོར་འབུམ་ ༡༣༣༩ ཟེར་བ་ད་ེ
རེད། སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་དེར་ (-) འཁོད་འདུག གནས་སྟངས་འདྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༤་་་༢༠༠༥ ནས་འག་ོབཙུགས། ད་ེནས་རྱི་
ལོ་ ༢༠༡༡་་་༢༠༡༢ དང་ ༢༠༡༤་་་༢༠༡༥ ལོ་ ༢ ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་དངུལ་ད་ེཏོག་ཙམ་ (-) མྱིན་པ་བྱས། 
(+) སང་ལ་ཕྱིན་འདུག ད་ེམ་གཏོགས་ད་ེནས་མར་ཆ་ཚང་ཞྱིག མ་དངུལ་ད་ེམར་ཉུང་དུ་ཕྱིན་བསྡད་ཡདོ་རདེ། ལ་ོམང་པ་ོཞ་ེ
དག་ཅྱིག་ཕྱིན་ཚར་དུས། མ་དངུལ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་ད་ེགཅྱིག་གྱིས་འདྱི་ནོར་རེད་ཟེར་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཞེ་དག་རེད་འདུག བཀའ་
ཤག་སྐབས་གོང་མས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོདེར་ཤོག་
གངས་ ༢ མ་གཏོགས་མྱི་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་གནས་སྟངས་རང་མ་གཏོགས། སྐབས་ད་ེདུས་བཀའ་བློན་སུ་རེད། སྐབས་ད་ེ
དུས་དྲུང་ཆ་ེསུ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་རྱིས་པ་སུ་རེད། ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ད་ེའད་གང་ཡང་གནང་མྱི་འདུག གང་ལྟར་
འབེལ་ཡོད་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རེད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ད་ེ
འད་ཁྱེར་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ་ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད། ད་རེས་ཀྱི་སནོ་རྱིས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྣམ་པ་ཚསོ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་
ན། ན་ནྱིང་གྱི་སོན་རྱིས་དའེྱི་ནང་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ར་བའྱི་འག་ོ
སོང་ད་ེ (-) ཆགས་བསྡད་ཡདོ་རདེ་ད།ེ ཡང་ཡ་གྱིར་རྱིས་འཁྱེར་དུས་སོར་འབུམ་ ༣༠༠ ཞྱིག་མ་དངུལ་ཡོད་ཟེར་ནས་ཁྱརེ་
བསྡད་པ། ད་ེཚ་ོརྱིས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མ་རེད། རྱིས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ག་ར་ེཡོད་པ་ད་ེག་
རང་འཁྱེར་དགོས་ར་ེཟེར་ནས། གལ་སྱིད་མ་དངུལ་སོར་འབུམ་ ༣༠༠ ཡོད་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། སོར་འབུམ་ ༡༣༣༩ ད་ེསོར་
འབུམ་ ༡༦༦༩ ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དརེ་བརནེ་སོར་འབུམ་ ༣༠༠ ད་ེའཇོག་མྱི་དགོས་པ་ཞུ། འགོ་དརེ་སོར་འབུམ་ 
༡༦༣༩ འཇགོ་མྱི་དགསོ་པར། ད་ལྟ་སྙན་ཐའོ་ིནང་ལ་སརོ་འབུམ་ ༡༦༣༩ རང་ཁྱེར་ཡདོ། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེག་ར་ེརདེ་
ཟེར་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་ཡོད། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱི་གཏམ་བཤད་དེའྱི་ནང་ལའང་གསལ་བསྡད་ཡོད་
སྙམ། གང་ལྟར་མ་འོངས་པར་ལྷན་ཁང་ས་ོསོའ་ིནང་ལ་ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་དཀར་བཅུག་ཟེར་བའྱི་དངུལ་ད་ེའད་ཡོད་རདེ། ཡང་ད་
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ལྟ་ཡོད་བསྡད་པ་ (Fund Pending Utilization) དངུལ་བེད་སོད་གཏོང་བསྡད་ད་ེཚ་ོམང་པ་ོཞྱིག་ལ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་
རདེ། ད་ེཚ་ོཞྱིབ་འཇུག་མ་བྱས་ནས་ལ་ོམང་པ་ོཞ་ེདག་ཕྱིན་འདུག ལ་ོ ༡༥།༢༠ ཕྱིན་པ་ད་ེའད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལ་ོའགའ་ཤས་
ཀྱི་མཚམས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་གྱིན་བྱེད་གྱིན་ཕྱིན་ནས། (Society) ཡྱི་དེབ་སེལ་དང་མཐུན་པའྱི་ས་ོནས། དངུལ་ལྷག་
མ་སྱིན་བདག་ལ་ཕར་སློག་མྱི་དགསོ་པ་དང་། ད་ེའདའྱི་རྱིགས་ཡོད་ན་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་ནང་ལ་ཚུར་འཇུག་དགསོ་པ། ད་ེ
ཚ་ོདུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ལ་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། སྤུང་གསོག་གགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཐེབས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་
ཆེན་པོ་འཕྲད་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་དུས་ད་ེཚོ་བྱེད་དགོས་རེད། དེ་ཚོ་མ་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས། ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ནང་དུ། ད་ལྟ་ངས་དངུལ་གངས་ཀ་ད་ེཏག་ཏག་དན་གྱི་མྱི་འདུག རེས་སུ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། གང་ལྟར་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ནང་ལ་དཀར་བཅུག་གྱི་དངུལ་དང་། བེད་སོད་གཏོང་བསྡད་ཕར་སློག་མྱི་དགོས་པའྱི་དངུལ་ད་ེགཉྱིས་བསྡོམས་
ནས་དངུལ་ད་ེཕ་གྱིར་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། དེའྱི་དངུལ་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གཏོང་གྱིན་གཏོང་གྱིན་
བྱེད་བསྡད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ (-) ཆགས་དགོས་པའམ་མར་འོག་ལ་ཕྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེརེད། ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ལ་ག་ར་ེམངགས་ཡོད་ཅ་ེན། ཚགོས་ཆུང་བཙུགས་ནས་དཀར་བཅུག་དང་། བེད་སདོ་གཏོང་བསྡད་ཀྱི་ནང་ནས་ཚུར་
སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཁ་བསྒྱུར་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་སྙན་ཐ་ོད་ེཡར་འཁྱེར་ཤོག་ཅེས་བཀའ་ཤག་ནས་མར་
བཀདོ་ཁྱབ་བཏང་ཡོད་རདེ། ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཚགོས་ཆུང་བཙུགས་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་དང་བྱདེ་བཞྱིན་པ་
རདེ། བྱུང་ཐུབ་པ་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། ད་ལ་ོཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ནང་ལ་གཏན་ཁེལ་བ་བྱས་ནས། གལ་སྱིད་ད་ེཚ་ོཚང་མ་
ཚུར་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་དངུལ་ལྷག་མ་ད་ེསོར་ས་ཡ་ ༡༢ ཤྱིག་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པའྱི་
གནས་སྟངས་འད་པ་ོཞྱིག སོར་ས་ཡ་ ༡༡།༡༢ ཙམ་ཞྱིག་ལྷག་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ། གལ་སྱིད་ཚུར་ཁ་བསྒྱུར་
བྱདེ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། (-) སང་ལ་འག་ོབསྡད་ཀྱི་རདེ། འདྱི་ང་ཚསོ་རྱིམ་པས་བཟ་ོབཅསོ་བརྒྱབ་ན་མ་གཏོགས། འདྱི་འདས་
པའྱི་ལོ་ ༡༠།༡༥ གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག འདྱི་གཞན་པར་སོན་འཛུགས་རྒྱུ་ད་ེའད་གང་ཡང་མྱིན་ཏེ། དངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་ར་ེཡྱིན་པ་ད།ེ གོས་ཚགོས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེལས་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ཞྱིག་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་ན་གོས་ཚོགས་ལ་ཨང་ཀྱི་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་འབུལ་ཆོག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་གཏན་འཇགས་དང་། 
སྱིར་བཏང་། ལས་འཆར་མ་དངུལ་ག་ར་ེཡྱིན་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱིས་ཁ་གསལ་འགོ་ཡྱི་རེད། ད་ལྟ་ངས་དཀར་བཅུག་
དང་བེད་སདོ་གཏོང་བསྡད་ཟརེ་བ་ད།ེ ཁ་ོརང་གཉྱིས་རྱིས་འག་ོཁ་ཁ་ཞྱིག་རདེ། ད་ེནས་ལས་འཆར་འག་ོབཞྱིན་པ་ད་ེཚ་ོལ་ོར་ེ
རརེ་སརོ་འབུམ་ ༣༠༠༠།༤༠༠༠ འག་ོསྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཡང་དངུལ་འབརོ་ཁ་ཁ་ཞྱིག་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ན་ནྱིང་སོར་ས་ཡ་ ༣༠ ཁྱེར་འདུག་ཟེར་བ་ད་ེངས་གོང་དུ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན།  
དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་སར་ཐང་དཔར་ཁང་སྐོར་ལ་ཡང་བསར་གསུང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་དང་། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཉུང་བ་ཆགས་པ་ད་ེལྷན་ཁང་དང་སྡ་ེཚན་གང་གྱི་ནང་ལ་ཉུང་བ་ཆགས་པ་རེད་གསུངས་
སོང་། ལྷན་ཁང་དང་སྡེ་ཚན་ག་རེ་ཡྱིན་པ་ད་ེདངོས་གནས་བྱས་ན་ཐུགས་སང་གནང་ཡོད་ན། ང་ཚོའྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་གཏམ་
བཤད་ནང་ལ་ཡོད་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ (SARD) སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་ཡྱི་དངུལ། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབྱོར་
ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་བུན་གཏོང་གྱི་ལས་གཞྱི། ནང་སྱིད་ཀྱི་ཞྱིང་པ་ཚོ་དང་མཉམ་འབེལ་ལ་བུན་གཏོང་གྱི་ལས་གཞྱི། དངུལ་
འབོར་ཆག་པ་ད་ེད་ེཚ་ོགསུམ་ནས་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རང་ཁ་རང་གས་ོཡོང་ས་རདེ་བསམས་པ་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག་གསུངས་འདུག ད་ེས་ོསོའ་ིདགོངས་པ་
རེད། ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ར་ེབ་གཟྱིགས་མདོག་རེད། ཁ་ཤས་



51 

ཀྱིས་ར་ེབ་གཟྱིགས་མདོག་མ་རེད། ས་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོང་མདོག་རེད། གོས་ཚོགས་ནས་ད་ེབྱེད་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཟེར་ནས་མ་
བཀག་ན། ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་བྱདེ་ཀྱི་རདེ། གྲུབ་འབས་ག་ར་ེཐོན་གྱི་འདུག སྐབས་དང་དུས་ས་ོས་ོལ་སྙན་སེང་ཞུ་ཆོག་
པ་གྱིས། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཡོང་ས་མ་རེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དགོངས་པ་རེད་མ་གཏོགས། 
ང་ཚསོ་ར་ེབ་ཞྱིག་བརྒྱབ་ནས་ད་ེའད་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན། 
ད་ེནས་ད་ེདང་མ་འད་བ་བྱ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་གང་ཡོད་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་བར་དུ་ཀླད་པ་མང་པ་ོདཀྲུགས་ནས་བང་འད་
ཞྱིག་སྱིག་བསྡད་ཡོད་རེད་དེ། ལས་ཀ་བྱེད་གྱིན་བྱེད་གྱིན་སློབ་སོང་མང་པ་ོཞྱིག་རག་གྱི་འདུག དེར་བརེན་ད་ེདང་མཉམ་དུ་
བསམ་བླ་ོགསར་པ་འད་ཞྱིག་ག་ར་ེཡོང་གྱི་འདུག ད་ེའད་དནོ་པ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། སྐབས་དུས་ས་ོསོར་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། 
བླ་མ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཆོས་ཚོགས་དང་ད་ེཚོས་གནང་རྒྱུ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞན་པ་ལའང་ང་ཚོས་ར་ེབ་བྱེད་ཆོག་གྱི་རེད། 
འདྱི་བྱས།  
གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་བཀའ་ཤག་གོང་མས་ཐབས་ཤེས་མང་པ་ོགནང་ཡོད་རེད། ངས་ཐབས་ཤེས་
གནང་ཡོད་མ་རེད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ད་ལྟ་འདྱིར་གངས་ལྗོངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གནས་ཚུལ་ཞུ་དུས་བཀའ་ཤག་གོང་མ་
ལ་སྡང་ཟུག་འད་པ་ོབྱས་ནས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། གང་འགྱིག་ཡོད་པ་ད་ེའགྱིག་པ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གང་མ་འགྱིག་པ་ད་ེ
གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས་རདེ་མ་གཏོགས། རེས་མ་འགན་ང་ཚསོ་འཁྱེར་དགོས་རདེ། ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་སྱི་པར་
འགན་འཁྱེར་དགོས་རེད་པཱ། ད་ེངས་གང་ཟག་ལ་བལྟས་པ་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། བཀའ་ཤག་སོན་མས་ཐབས་ཤེས་
མང་པོ་གནང་ཡོད་རེད། གནང་ཡོད་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་རེ་རེ་བྱས་ནས་གོས་ཚོགས་འདྱི་ག་རང་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ལན་གསལ་པ་ོབརྒྱབ་ན་གསལ་དགས་འདུག་ཟེར་ནས་བཀའ་བཀོན་ཕེབས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་ལན་ཤོག་གངས་ ༡༣ 
བརྒྱབ་འདུག་ཟརེ་གྱི་འདུག འདྱི་ངས་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ལ་བཟོས་ཤོག་ཟེར་བ་ཡྱིན། དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
གནས་སྟངས་གསལ་པ་ོབྱས་ནས་བཟོས་པ་རེད། ད་གསལ་དགས་ན་ཡང་གསལ་དགས་ཀྱི་འདུག ཡང་གསལ་པ་ོམེད་ན་
གསལ་པོ་མྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་རེད། བཀའ་ཤག་འདྱིས་ག་རེ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་འགྱིག་པའྱི་གནས་སྟངས་དང་གཟྱིགས་
སྟངས་འད་པ་ོབྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་རསེ་སུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་ཀ་བྱདེ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁག་པ་ོཡོང་ས་རདེ།  
ད་ེནས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠།༨༠ སོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་རེད་འདུག ཕངས་པོ་བྱུང་སོང་གསུངས་སོང་། གཡག་གྱི་དཔེ་གཅྱིག་ཀང་བཞག་
གནང་སོང་། དཔ་ེའདྱི་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གང་གོག་ ༢ ལ་དཔ་ེབཞག་པའྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་གཏམ་
ཞྱིག་རག་སོང་། ཁ་སང་སྱིད་སོང་ལ་ར་ལ་དཔེ་བཞག་གྱི་འདུག རའྱི་མཇྱིང་པ་མར་གནོན་ནས་ཆུ་འཐུང་འདོད་མེད་ན་ཟེར་
ནས། ད་ེཚོའྱི་གས་དཔ་ེརེད། དཔ་ེའཇགོ་དུས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་མྱི་ད་ེསེམས་ཅན་ད་ེརདེ་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཁྱབ་པ་གང་
ཡང་ཡོད་མ་རེད་སྙམ། གང་ལྟར་གཡག་གྱི་དཔ་ེགཅྱིག་ཁ་སང་བཞག་སོང་། དའེྱི་སོན་ལ་ར་ཡྱི་དཔ་ེགཅྱིག་ཀང་བཞག་སོང་། 
སྱིད་སངོ་ར་རདེ་ཟེར་ནས་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་ཀྱི་མེད།  
ད་ེནས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་རྒྱབ་སོར་མེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། འདྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་
གནང་རྒྱུ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེཚང་མ་ཞུས་ཡོད། བཀའ་ཤག་གྱིས་བཤད་པ་དེའྱི་
ནང་། འདྱི་བདེན་པ་རེད་མྱི་འདུག འདྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་གངས་ཀ་ཁ་ཁ་འདུག་ཟེར་ནས་གསུང་
རྒྱུ་ཡོད་ན་གཅྱིག་རདེ། ད་ེམེད་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ནས་འག་ོརྒྱུ་རེད། ད་ེམ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་
ཀྱི་ལམ་སྟོན་འོག་ནས་འགོ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། གོས་ཚོགས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཀང་བྱེད་ཀྱི་མྱིན། བཀའ་ཤག་གྱིས་འགེལ་
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བཤད་བརྒྱབ་པ་ད་ེལའང་འདདོ་པ་མེད་གསུངས་ན། གང་འད་བྱས་ནས་འག་ོདགསོ་རེད། ལས་ཀ་གང་འད་བྱདེ་དགསོ་རདེ། 
དརེ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ང་ཚོས་འབེལ་བ་མང་པ་ོབྱེད་བཞྱིན་པ་རེད། ཟླ་བ་ ༩ ནང་ལ་འབེལ་བ་མང་ཤོས་ཤྱིག་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་
རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འབེལ་བ་བྱེད་བསྡད་ཡོད་རེད། མུ་མཐུད་ནས་འབེལ་བ་བྱེད་སྡོད་ཀྱི་རེད། ང་ཚ་ོཕན་ཚུན་
གང་འད་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོང་ཚོས་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པ་ོབསམ་བླ་ོགཏང་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། གནད་དོན་གཅྱིག་གཉྱིས་
གཅྱིག་པུའྱི་སང་ལ་སོར་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཁག་པོ་འདུག གནད་དོན་མང་པོའ་ིསང་ལ་རེ་བ་རྒྱག་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས་ད་ེཚ་ོམུ་མཐུད་ནས་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ང་རང་རང་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་མང་པ་ོཡདོ་ཟེར་གྱི་འདུག་ཅསེ་གསུངས་སངོ་། མང་པ་ོཡོད། མང་པ་ོཡོད་པ་སོང་ཙང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རདེ། 
རྒྱ་གར་གཞུང་ལའང་ཞུ་རྒྱུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ལན་དེའྱི་ནང་ལ་སོར་འབུམ་ ༤༠ ཡྱིན་ཞེས་ཟེར་འདུག བཀའ་ཤག་སོན་མས་གངས་ལྗོངས་ད་ེལ་འག་ོསོང་ཨའ་ོཙི་
བཏང་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོཚོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ཆེན་པོ་ཞེ་དག་ཅྱིག་རེད། དེ་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་འགོ་སོང་བཏང་བ་རེད། ཁ་སང་
ཞལ་ནས་གསུང་བའྱི་སྐབས་སུ་སོར་འབུམ་ ༤༠ འག་ོསོང་བཏང་ཡོད་རདེ། ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོད་ེའད་ལ་གང་སོར་འབུམ་ 
༤༠ གང་ཡང་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། འདྱི་སོར་འབུམ་ ༤༠ མ་རེད། འདྱི་སོར་འབུམ་ ༤༨༩ རེད། (Crore) ༧ 
དང་འབུམ་ ༦༠ ཡྱི་མ་ར་ལ། སོར་འབུམ་ ༤༨༩ འག་ོསོང་བཏང་ཟྱིན་པ་རེད། ཕྱིན་པ་ད་ེཞུས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་
བཟསོ་བཞག་པ་གང་ཡང་མ་རེད། དངསོ་ཡདོ་གནས་སྟངས་དེར་རྣམ་པ་ཚསོ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། སོར་
འབུམ་ ༤༠ མ་རདེ། སོར་འབུམ་ ༤༨༩ འག་ོསོང་བཏང་ཡདོ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཁ་སང་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ པའྱི་ནང་
གསེས་ ༤ ད་ེམར་ལུང་འདེན་གནང་ནས། ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་ནང་ལ་ད་ེཚ་ོའགལ་ཚབ་ཆ་ེཤོས་ཡྱིན་པ། ད་ེཚ་ོཁྱིམས་དང་སྱིག་
གཞྱི་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ལ་སྱིད་སོང་གྱིས་ད་ོསང་བྱས་ནས་བསྡད་ཡོད། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལ་ོ ༢༠ ལས་ཀ་བྱས་པ་རེད། 
ཚགོས་གཙའོྱི་ལས་ཀ་བྱས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའང་སྱིད་སངོ་གྱི་འགན་ཁྱེར་ནས། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི། ད་ལྟ་ལས་བྱདེ་ཚ་ོལའང་
སློབ་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོ་སྱི་པའྱི་འགན་འཁུར་མཁན་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ལའང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་
ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོ་སྱི་པའྱི་འགན་འཁྱེར་མཁན་ཡྱིན་དུས་མྱི་མང་གྱིས་བདེ་སྡུག་བལྟ་རྒྱུར་འབེལ་བ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། མྱི་མང་གྱིས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ང་ཚོ་ལ་ཞུ་ཡོང་གྱི་རེད། ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་
ཐབས་ལམ་ཞྱིག་འདོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཐབས་ལམ་ད་ེམ་བཏོན་སོན་ལ་དང་པ་ོགནད་དོན་གང་འད་ཞྱིག་སླེབས་ཀྱི་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་རེད། དང་པོ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་
མཐུན་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག ད་ེལྟ་དགོས་རེད་ཟེར་ནས། ང་རང་གྱི་ལས་ཁུངས་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་
བརྱིགས་བརྱིགས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། གནད་དོན་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བསམས་པ་དང་། ལམ་སང་
ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་བལྟས་བྱས། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ལྟ་བའྱི་སྐབས་སུ་བཅའ་ཁྱིམས་ནས་བྱས་ནས་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་
གནས་བབ་བལྟས་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། ད་ེགཅྱིག་པུའྱི་གོ་དོན་ལ་བལྟས་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་
བཀའ་ཤག་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང། སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ལས་ཀ་བྱདེ་པའྱི་སྐབས་སུ་ལངས་ཕགོས་གཅྱིག་བཟུང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་གོ་བ་གཅྱིག་ཀང་ཟྱིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཁ་སང་ཡང་དེའྱི་སྐོར་ལ་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ད་ེའད་བྱས་ནས་འག་ོསྡོད་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་བྱས།  
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ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཞྱིག་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། མ་ཤེས་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། ལས་དནོ་ག་ར་ེབྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དང་པ་ོཁྱིམས་དང་སྱིག་
གཞྱི་མཐུན་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་དང་། གཉྱིས་པ་ད་ེསོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ད་ེལྟ་ཤོག ད་ེ
ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ལས་ཀ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཞྱིག་མྱི་ ༡༠ ལ་བསྐུལ་བ་ཡྱིན་ནའང་། ཁ་ོ
ལ་དུས་ཚོད་མྱི་འད་བ་འགོར་གྱི་རེད། བྱེད་སྟངས་མྱི་འད་བྱེད་ཡོང་གྱི་རེད། དེར་ང་ཚོས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་མ་
རདེ། ལས་བྱེད་ས་ོསོས་རྣམ་དཔྱོད་བེད་སོད་གཏང་རྒྱུ་རདེ་མ་གཏགོས། དེར་ང་ཚོས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེ
འདའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སམོ་གཞྱི་དང་བསམ་བླ་ོཞྱིག་གྱི་འགོ་ནས་ལས་ཀ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་མ་གཏགོས། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་འགལ་
རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་བྱདེ་ཀྱི་མེད།  
ད་ེནས་མ་དངུལ་གནས་བབ་མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་ད་ེཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  
སོར་ས་ཡ་ ༡༩༠ ད་ེབར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ད་ེརདེ།  
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནང་ལ་དེབ་ད་ེཚ་ོདགོས་མཁ་ོམྱི་འདུག་གསུངས་པ་ད་ེཚ་ོངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་
ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་། འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་དང་། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ད་ེཚ་ོལ་ད་ལོ་དང་ན་ནྱིང་ནས་སྱི་
ཚོགས་རང་ལ་ནུས་གགས་སྤེལ་བའྱི་ཆེད་དུ་ (Capacity Building) སྱིག་འཛུགས་ས་ོསོ་ནས་ནུས་གགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་
ལས་གཞྱི་ད་ེཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་རོགས་ཚོགས་རང་ནས་བྱེད་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། སོ་སོ་སོ་སོའ་ིལས་གཞྱི་འཁྱེར་ཤོག་ཟེར་ནས་
ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ན། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་
གཞྱི། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་གསུམ་ཡྱིན་ན། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་གསུམ་གྱི་ལས་གཞྱི་ཆ་ཚང་འཁྱེར་ཤོག་ཞུས་
པར། ཁ་ོརང་ཚསོ་ཡར་ཕུལ་ཡདོ་རདེ། དརེ་རགོས་ཚགོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་ནས་སླབེས་བསྡད་ཡདོ་དུས། ད་ེལ་ང་
ཚསོ་གཅོག་བྱ་སྤར་བྱ་བྱ་རྒྱུའྱི་ལམ་སལོ་ཡདོ་མ་རདེ། གཏན་ལ་ཁལེ་ཚར་བ་རེད། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་ནང་བ་ཡྱིན་
ན་མཁྱེན་གྱི་རདེ།  

གཞན་པ་ད་ེཚ་ོདྲུང་ཆེ་མེད་ས་ལ་དྲུང་ཆེ་ཟེར་བ་དང་། ད་ེརེད་འདུག ད་ེནས་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་སྤར་བྱ་དགོས་འདུག་
ཟརེ་བ་ད།ེ ད་ལ་ོང་ཚསོ་ཡངོ་གྱི་མ་རདེ། མ་འོངས་པར་བྱ་རྒྱུ་བྱས། གལ་ཏ་ེསྤར་བ་ཡྱིན་ན། དམག་མྱི་གཅྱིག་པུ་ཟེར་རྒྱུ་ཡོད་
མ་རདེ། དམག་མྱིས་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུ་ད་ེགཅྱིག་པ་འབུལ་གྱི་ཡདོ་རདེ། དམག་མྱི་དང་ལས་བྱདེ་ད་ེཚ་ོགཅྱིག་
པ་རེད། དམག་མྱི་ཚ་ོཡྱིན་ན་སང་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༢ ཡྱིན་ནའང་རེད། ར་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༤ ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་
མང་བ་ད་ེའབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ལས་བྱེད་ཚ་ོཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། འདྱིར་ང་ཚོར་གསོལ་ཕོགས་གནང་དུས་ནས་མར་
བཅག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་རདེ། དམག་མྱི་དང་ལས་བྱདེ་ཚ་ོཆ་ཚང་བ་འག་ོཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་དངསོ་ཡདོ་གནས་སྟངས་ཀྱི་
ཐོག་ནས། གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་འོས་ཤྱིང་འཚམ་པ་དེ་འད་འདུག་གམ་མྱི་འདུག  བསར་
བཅསོ་བྱདེ་དགོས་པ་ད་ེའད་འདུག་གམ་མྱི་འདུག གང་རདེ་ཟེར་ན། སེར་གྱི་ཚངོ་པ་ཡྱིན་ནའང། ཡོང་འབབ་འདྱི་ནས་འདྱི་ལ་
བརྒྱ་ཆ་འདྱི་ཙམ་སོད་དགོས་རེད་ཟེར་བ་ད་ེཚོ་ང་ཚོས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ཁྱིམས་སྱིག་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་
ལག་བསྟར་བྱས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་ང་ཚོས་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་དེ་འད་འདུག་གམ་མྱི་འདུག  དེ་ཚོ་
གཟྱིགས་དགསོ་པ་ད་ེའད་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རདེ་སྙམ།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་ཟུང་དྲུང་གཅྱིག་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ལ་བསྐསོ་ཡདོ་རདེ་ཟེར་སངོ་། ཨ་
མྱི་རྱི་ཀ་ལ་རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་ད་ེཟུང་དྲུང་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཟུང་དྲུང་ད་ལྟ་ག་ར་ེབསྐ་ོཡྱི་ཡོད་པ་ད་ེདའེྱི་ལས་འགན་
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རང་གྱི་ཆདེ་དུ་བསྐ་ོདགསོ་པ་ཞྱིག་རདེ་མ་གཏགོས། རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་ད་ེཟུང་དྲུང་གྱི་གནས་སྟངས་མ་རདེ། ལས་
བྱདེ་ཁ་ཁ་རདེ་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་གནང་སངོ་། ལས་བྱདེ་ཁ་ཁ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢་་་༢༣ ཆག་བསྡད་པའྱི་སྐརོ་ད་ེཞུས་ཚར་པ་ཡྱིན།  
དངུལ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་རེད་དམ་ལས་འཆར་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཉུང་དུ་འག་ོདགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ད་ེཡྱིག་ཐགོ་རང་ནས་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བློན་གྱི་གཏམ་བཤད་ནང་དུ་བཀོད་ཡདོ་རདེ། ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་ད་ེབུན་གཏངོ་
གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་སང་ལ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་གཞྱི་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པའང་མ་རེད། དངུལ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་བཞག་པ་ཡང་མ་
རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་སར་ཐང་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཏོག་ཙམ་ལྷྱིང་པ་ོགནང་ན་གསུངས་སངོ། ག་ཚོད་ཐུབ་
ཐུབ་ལྷྱིང་པ་ོབྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་སྐད་ཆ་རདེ། དངསོ་གནས་བྱས་ན་ལས་ཀ་མང་པ་ོཞྱིག་གང་མགགོས་མགོགས་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་ེཚོའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ར་ེརེའྱི་ནང་ལ་ལམ་སྟོན་གཅྱིག་གཏན་འབེབས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ཚོགས་འདུ་
ཐེངས་ལྔ་དྲུག་ཚོགས་ནས། འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ལ་མར་འབེལ་བ་བྱས། ཡར་ཡོང་མར་འབེལ་བ་བྱས་ནས་ཚོགས་འདུ་
ཐངེས་ལྔ་དྲུག་ད་ེའད་ཚགོས་ནས་གཏན་འབབེས་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ་མ་གཏགོས། འ་ར་ེའུར་ར་ེབྱས་ནས། བསམ་བླ་ོམ་བཏང་བ་ད་ེ
འད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བྱེད་ཀྱི་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དུས་དང་བསྟུན་པའྱི་མ་ཚར་ན། ཡང་ག་ར་ེབྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་དྱི་བ་གཅྱིག་
སླེབས་ཡོང་གྱི་རེད། ཏོག་ཙམ་ལྷྱིང་པ་ོབྱས་ནས་ལྷོད་ལྷོད་འད་བྱས་ནས་བསྡད་ན། ད་བཀའ་ཤག་ལྷོད་ལྷོད་ཞེ་དག་བསྡད་
འདུག་ཟརེ་ནས་གསུངས་མྱི་སྱིད་པ་མ་རདེ། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང། ང་ཚ་ོལ་ལས་ཀ་མང་པ་ོཡོད། ལྷན་ཁང་ས་ོསོའ་ིནང་ལ་འདས་
པའྱི་ལོ་ ༢༠།༣༠ ནང་ལ་ལྷན་ཁང་སོ་སོས་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་བཞག་པ་དང་། འཛིན་སོང་གྱིས་ར་འཛིན་བཏང་བཞག་པ། 
ལམ་སྟོན་བཏང་བཞག་པ། སྱིག་གཞྱི་བཟོས་བཞག་པ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་བཞག་པའྱི་
སྱིག་གཞྱི་ད་ེཚ་ོཡོད་ཡདོ་པ་བྱས། འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་གཏན་ལ་ཕབ་བཞག་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཡདོ་ཡདོ་པ་བྱས། དའེྱི་སང་
ལ་འཛིན་སོང་རང་གྱིས་འདས་པའྱི་ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་བཀོད་ཁྱབ་མང་པོ་ཞེ་དག་བཏང་ནས། ལས་བྱེད་ཚོ་ཡྱིན་
ནའང་། ད་གཅྱིག་ལྟོས་ཤོག་ཟེར་དུས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣ གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཡན་ཆད་ལྟ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་
འཚོལ་དུ་འག་ོདགོས་པ་ད་ེའད་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་གས་ད་ེང་ཚོས་དཀྱུས་གཅྱིག་ལ་བཟ་ོཐུབ་ན་
བསམ་སྟེ། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་དང་མཐུན་པ། དཔེར་ན། ལས་བྱེད་བླང་དོར་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་གཅྱིག་པུ་ལ་
ཐངེས་བརྒྱད་དགུ་འཛམོས་པ་ཡྱིན། བླང་དརོ་སྱིག་གཞྱི་ད་ལྟ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ལ་ཡདོ་བསྡད་པ་ད་ེརདེ། བླང་དརོ་སྱིག་
གཞྱི་ལ་ཐེངས་ ༨།༩ དོན་དག་ར་ེར་ེལ་ཡང་སེ་ཡང་སེ་གོ་བསྡུར་བྱས་ནས། ད་ེའད་གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས་བྱ་རྒྱུའྱི་འབད་
བརོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། བཅོས་སྒྱུར་ག་ར་ེབཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་། གནས་སྟངས་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་བལྟས་ནས་བཅོས་བསྒྱུར་གཏོང་
གྱི་ཡོད། འབལེ་ཡདོ་ཚ་ོལའང་ག་ོབསྡུར་བྱདེ་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡདོ་མ་གཏགོས། སྱིད་སངོ་གཅྱིག་པུས་ཐག་
བཅད་པ་དང་། བཀའ་ཤག་གཅྱིག་པུས་ཐག་བཅད་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མེད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གཙ་ོབ་ོལས་བྱདེ་ཚརོ་བསམ་བླ་ོ
གཏང་རྒྱུའྱི་གཤྱིས་ཀ་ད་ེསླེབ་དགོས་ཀྱི་འདུག བཀའ་གཅྱིག་པུར་སྒུག་བསྡད་པ་མ་ཡྱིན་པར། སོ་སོས་རྣམ་དཔྱོད་རལ་དུ་
གཏང་རྒྱུ་ད་ེའད་ཞྱིག་སླེབས་པའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚསོ་འབད་བརོན་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། ལས་བྱེད་ཚ་ོཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕག་འཁྱེར་
དཔེ་ཡག་པོ་འདུག དགུང་ལོ་ཆུང་བ་མང་པོ་འདུག ད་ཡྱིན་ནའང་། ཉམས་མོང་གྱིས་ཏོག་ཙམ་མ་འདང་པ་དང་དེ་འདའྱི་
དཀའ་ངལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡངོ་གྱི་རདེ། ང་རང་ཚ་ོཆུང་བའྱི་སྐབས་ལ་གནས་སྟངས་གང་འད་ཡོད་རདེ། ད་ལྟ་དགུང་ལ་ོཆུང་
བ་ད་ེཚ་ོལའང་གནས་སྟངས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོང་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ལས་བྱེད་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་ད་ོསང་བྱས་ནས། ལོ་
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རྒྱུས་ཀྱི་དེབ་ཀློག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཁྱིམས་ཀྱི་དེབ་ཀློག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། སོན་མའྱི་ས་ོསོའ་ིལྷན་ཁང་གྱི། དཔེར་ན། ངས་
དཔལ་འབྱརོ་གྱི་སནོ་རྱིས་སྡ་ེཚན་གཅྱིག་པུ་ལའང་ལབ་ཀྱི་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚརོ་སྐབས་གཅྱིག་ལ་དཔ་ེབལེ་བ་ཡོད་རདེ། སནོ་
རྱིས་བཟ་ོབའྱི་སྐབས་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཁོམ་མ་ཁོམ་གྱི་བེལ་བ་ཡོད་རེད། སྐབས་གཅྱིག་ལ་སོན་རྱིས་ད་ེཚོ་ཞེ་དག་མེད་
དུས་ཏོག་ཙམ་ལྷོད་པ་ཡོད་རེད། སྐབས་དེར་སོན་མའྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚོར་བལྟས་ནས། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ དང་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༠ ཡྱི་
ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚ་ོབལྟས་ནས་གནས་སྟངས་ད་ེཚོའྱི་སྒྲུང་ཡག་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཁྱེད་རང་གྱི་བྱས་རེས་རེད། ཞྱིབ་
ཚགས་པ་ོབྱས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་མྱི་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཡང་བསར་བྱདེ་མྱི་དགོས་པར། དསེ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བྱས་ཡདོ་
རདེ། ད་ེག་རང་ལ་བལྟས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་ཟེར་ན། འདྱི་དཔ་ེམཚོན་གཅྱིག་བཞག་པ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་པ་ཚང་མ་ལ་
འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེར་བརེན་ད་ེཚ་ོལ་ཡང་འབད་བརོན་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་བྱེད་དགོས་པ་ད་ེབྱེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། 
ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་སབས་བཅོལ་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་རང་ཁ་རང་གསོ་ཆགས་རྒྱུ་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་
གསུངས་པ་རེད། ད་ལྟ་འདྱིར་ང་ཚོས་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིཚིག་ད་ེགཅྱིག་འཇུག་ཡོང་དུས་ཆ་ཚང་གཅྱིག་རང་ཁ་རང་གསོ་
བཟ་ོརྒྱུའྱི་བསམ་བླ་ོད་ེཡོད་མ་རེད་ལ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་བཀོད་བཞག་ཡོད་རེད། ད་ེཁག་པ་ོཞ་ེདག་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་། དངུལ་ཐབས་ཤེས་བྱེད་དགོས་པ་ད་ེབྱེད་སྡོད་ཀྱི་ཡྱིན། རང་ཁ་རང་གསོའ་ིཁ་ཕོགས་ད་ེལ་ཡང་གཅྱིག་མ་ཕྱིན་
པ་ཡྱིན་ན། གོམ་པ་ཞྱིག་མ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོདུས་ནམ་ཡང་རང་ཁ་རང་གསོ་ཆགས་རྒྱུ་མེད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོལ་
དངུལ་ཡོང་བསྡད་པ་ད་ེཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་རདེ། གཙ་ོབ་ོད་ེརྒྱ་གར་གཞུང་དང་ཨ་མྱི་རྱི་ཁ་གཞུང་རདེ། གཞུང་ད་ེཚསོ་
རྒྱབ་སོར་བྱེད་དུས་ཉྱིན་ཞྱིག་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་རེད། ཆབ་སྱིད་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་ནས་ང་ཚོར་ལྟ་སྟངས་
ཡག་པ་ོཡོད་རདེ། རྒྱབ་སརོ་ཡག་པ་ོཡོད་རདེ། ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་རག་གྱི་ཡོད་རདེ། ཐབོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། འགྱིག་གྱི་ཡོད་རདེ། མ་
འངོས་པར་ཆབ་སྱིད་གནས་སྟངས་དཔེར་ན། ཡུཀ་རན་གྱི་གནས་སྟངས་དའེྱི་འོག་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་ད་ེའད་ཞྱིག་འགྱུར་བ་
འག་ོཡྱི་རདེ་བསམས་པའྱི་ང་ཚ་ོསུ་གཅྱིག་ལའང་ཚོད་དཔག་ཡོད་མ་རེད། མ་འངོས་པར་ཨ་རྱི་དང་རྒྱ་ནག་གྱི་འབེལ་བ་གང་
འད་ཆགས་ཀྱི་རེད། མ་འོངས་པ་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གྱི་འབེལ་བ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ེའདས་ང་ཚ་ོལ་གགས་རེན་
ཐེབས་སྱིད་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེཚོ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས། སྡུག་ས་ཞྱིག་ལ་མ་སླེབས་སོན་ནས་ང་ཚོས་
སོན་ནས་ག་སྱིག་བྱེད་དགོས་རྒྱུ། གོམ་པ་ཆུང་ཆུང་གཅྱིག་མ་གཏོགས་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་རེད། གང་ལྟར་
སླེབས་ས་ཞྱིག་ལ་སླེབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ལྟད་མ་ོབལྟས་ནས་སླེབས་ཀྱི་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་གོམ་པ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་
རྒྱག་གྱི་ཡྱིན། དའེྱི་སནོ་ལ་གསར་པ་གསར་རང་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུས་མདེ། སནོ་མ་གནང་བསྡད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་མུ་མཐུད་ནས་
བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུས་ཡོད། ཡར་རྒྱས་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞུས་ཡདོ་མ་གཏོགས། འདྱི་ང་ཚོའྱི་བསམ་བླ་ོཡྱིན་དང་། ང་ཚསོ་གསར་པ་
གསར་རང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུས་མེད། ང་ཚོས་དེར་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། འདྱིར་
ཐབས་ལམ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དཔེར་ན། གཞྱིས་ཆགས་ཟུར་པ་དང་། གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཐོག་གཉྱིས་དབར་འབེལ་བ་
ཡག་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ལས་གཞྱི་སྤལེ་བཞྱིན་ཡོད་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ལས་གཞྱི་སྤེལ་བ་ད་ེལའང་རྒྱ་
ཆ་ེབ་སྤལེ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ། སམོ་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཟསོ་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱི་སྟངས་འཛིན་འགོ་ནས་
བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་སྱི་ཡོངས་ལ་ཁ་ེཕན་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་སྱི་ཡོངས་ནས་བསམ་ཚུལ་
ཡོང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་མོས་མཐུན་བྱས། ད་ེནས་ཟུར་པ་ད་ེཚ་ོལ་ཕར་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་བློ་
བད་ེབ་ཡོད་རེད། ལག་བསྟར་ད་ེཚའོང་ཚད་དང་ལྡན་པ་བྱས་ནས། ལན་སད་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོཏག་ཏག་སད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཡྱིན་དུས་
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ང་ཚསོ་འགྱུར་བ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ནང་སྱིད་དང་། འཕྲདོ་བསྟེན་ནས་འག་ོའཛུགས་ཤོག དཔརེ་ན། ལས་གཞྱི་ར་ེར་ེལ་ཨང་ཀྱི་ར་ེ
ར་ེསད། མྱིང་ར་ེར་ེསད། ལས་གཞྱི་ད་ེག་པར་སླེབས་འདུག ད་རྒྱའྱི་ནང་ལ་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག ཁ་པར་བཏང་ནས་སྐད་ཆ་
འདྱི་མྱི་དགོས་པ། དངུལ་སོད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ། དངུལ་ལེན་མཁན་ཡྱིན་ནའང་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ། ལག་ལེན་
བསྟར་མཁན་ཡྱིན་ནའང་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ། བྱུས་གཏོགས་བྱེད་མཁན་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ། ཚང་མ་ལ་བལྟ་རྒྱུ་
ཡོད་པ། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ། ད་ེའད་ཞྱིག་འགག་བསྡད་ཡོད་ན་ག་པར་འགག་བསྡད་ཡོད་རེད། སུས་འགན་འཁྱེར་མྱི་
འདུག དེ་ཚོ་ཚང་མ་བལྟས་ནས་ལམ་ཁ་སངས་རྒྱུ། ད་ེཚོ་ཚང་མར་ང་ཚོས་བསམ་བློ་མང་པོ་ཞྱིག་གཏོང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། 
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་རེད། ལས་གཞྱི་ད་ེལ་འག་ོསོང་ཐོལ་བ་འག་ོདགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཚང་མར་དེང་
སང་ (Mobile phone) འཁྱེར་རྒྱུ་ཡོད་རེད། ད་ེརྱིང་ང་ཚོས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། པར་
ཞྱིག་བརྒྱབ་ནས་དེའྱི་ཉྱིན་མོར་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཆེད་དུ་ཚོགས་འདུ་འདྱི་ཚོགས་པ་རེད། ཐག་གཅོད་འདྱི་དང་འདྱི་བྱུང་སོང་། 
རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་འདྱི་ད་ེལ་འགོ་རྒྱུ་རེད་ཟེར་ནས་བཀོད་པ་ཡྱིན་ན། སོ་སོའ་ིད་རྒྱའྱི་ནང་ལས་གཞྱི་ར་ེརེར་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་
ཞྱིག་ང་ཚསོ་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་བསམས་ནས། ད་ེའདའྱི་བསམ་བླ་ོཡན་ཆད་ཡོད། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཡོང་རྒྱུ་དང་། སྱི་
ཚོགས་ལ་འགན་ཁྱེར་བ། གོས་ཚོགས་ལ་འགན་འཁྱེར་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུའྱི་བསམ་བླ་ོད་ེཚ་ོཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་
ཚདོ་ཅྱིག་སབས་བཅལོ་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་མཐངོ་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། གོམ་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ལྟ་དངུལ་ཁང་ལྟ་བུ་ཟེར་བ་དེ། ད་ལྟ་ང་ཚོས་གངས་ལྗོངས་སྐོར་ལ་གནས་ཚུལ་ཞུས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཕལ་ཆེར་རྱིས་
ལ་ོ ༢༠༡༩་་་༢༠ ཡྱིན་པ་ཡདོ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༩་་༌༢༠ ཡྱིན་ན། རྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་༢༡ ཡྱིན་ན་ད་ེངས་གསལ་པ་ོདན་གྱི་མྱི་འདུག 
གང་ལྟར་ལ་ོ ༡ རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་བྱས་ཡདོ་རདེ། ད་ེསནོ་གྱི་ལ་ོ ༢ ཀྱི་རྱིས་ཁ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་སད་མ་སོང་ཟེར་སོང་། ད་ལྟ་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐའོ་ིནང་ལ་འདྱི་འཁདོ་ཡོད་རདེ། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ངས་འདྱི་སྙན་སེང་ཞུ་
རྒྱུ་དང་། རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐ་ོདང་ད་ེཚ་ོཚང་མའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོལ་འབྱོར་ཡདོ་ཀྱི་རེད། རེས་མ་མང་ཚོགས་
རྱིས་ཁ་ཚགོས་ཚུང་ལའང་སླེབ་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ེཚའོྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་དང་གནས་སྟངས་གང་འད་རེད་འདུག རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་
ཐའོ་ིནང་ལ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་བཀདོ་ཡོད་རེད། རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐ་ོད་ེཕྱི་ཟླ ༡༢ ཚེས ༡༢ ལ་བཏནོ་འདུག ད་ེཚའོྱི་སྙན་ཐ་ོལ་
ཡང་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་དང་། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཟེར་དུས་བཀའ་ཤག་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། རྱིས་
ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱིས་ག་ར་ེག་ར་ེགསུངས་འདུག་དརེ་གཟྱིགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ལྟ་སྟངས་དང་གཟྱིགས་སྟངས་ད།ེ བཀའ་ཤག་
འདྱིས་བཀའ་ཤག་གོང་མར་སྡང་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་བསམས་པ་མ་ཡྱིན་པར། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཡྱིན་པ་ད་ེལ་
གཟྱིགས་རྒྱུའྱི་བླ་ོམྱིག་སེད་པའྱི་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
ད་ེནས་ར་ཁྱིམས་བསྒྱུར་བར་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད། ར་
ཁྱིམས་ཟེར་བ་ད་ེཚོ་ཚང་མ་ (Public Document) རེད། (Public Document) ཡྱིན་ཙང་འདྱི་ཡྱིག་སྒྱུར་བྱས་པར་
བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མེད་དེ། ཡང་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་རད་
གཅདོ་བྱདེ་ཆགོ་པ་གྱིས། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དོན་ཁང་གྱི་སོན་རྱིས་འོག་སེ་ལན་ནང་ལ་དེབ་ཕག་རགས་འབུལ་རྒྱུ་བྱས་འདུག ད་ལྟ་
བར་དུ་ཕག་རགས་འབུལ་རྒྱུའྱི་རྱིམ་པ་ས་ཚགོས་བྱས་འདུག ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་སྐུ་མགོན་གལ་ཆ་ེབ་ད་ེ
འད་ཡྱིན་ན། ཞལ་ཐང་འབུལ་དགོས་པ་ད་ེའད་ཏན་ཏན་ཡོང་སྱིད་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། སྐུ་མགནོ་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ལ་གལ་ཆ་ེ
ཤོས་དབེ་འདྱི་རདེ་འདུག བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་དེབ་ད་ེཚ་ོསྐུ་མགོན་ཚསོ་ཤེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོའདུག ཅ་ལག་ཅྱིག་ཕུལ་ན་
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ཕ་གྱིར་སྱིག་གཤོམས་བྱ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། བོད་པའྱི་གནད་དནོ་སང་ལ་ནམ་རྒྱུན་ད་ོསང་བྱེད་མཁན་གཅྱིག་མ་གཏོགས་
ཕན་ཐགོས་ཀྱི་མྱི་འདུགཤུ དའེྱི་ནང་ལའང་། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་ལའང་ཡོང་གྱི་རདེ། བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་
བཤད་ཀྱི་ནང་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་ད་ལྟ་ཞུས་ཚར་འག་ོཡྱི་འདུག ཞུས་བཞག་ནའང་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག སྐབས་ད་ེདུས་
ཏགོ་ཙམ་དུས་ཚོད་ཉུང་བ་འགརོ་བ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་གྱིས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་བོད་ཀྱི་སྐརོ་ལ་ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་སྐརོ་ལ་
འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་ད་ེགགས་ཆེ་དགས་ནས། སྦེང་ལོར་ལ་ངའྱི་རྒྱ་གར་གོགས་པ་ོགཅྱིག་ཡོད། སྱིར་བཏང་ཁོ་རང་
སློབ་སོང་དང་མཐོང་རྒྱ་ཐོས་རྒྱ་དེ་ཚོ་གགས་ཆེན་པོ་རེད། བོད་པའྱི་སྐོར་ལ་ངའྱི་བརྒྱུད་ནས་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཤེས་ཀྱི་
ཡོད་རདེ། ཁ་ོརང་གྱི་ང་ོཤེས་པ་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཤེས་ཡོན་ཅན་སྙན་གགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་གྱིས་བདོ་སྐརོ་ལ་གཅྱིག་ཀང་ཤེས་ཀྱི་མྱི་
འདུག་ཟེར་སོང་། བོད་ད་ེསོན་མ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་མ་རེད་དམ་ཟེར་བ་ཞྱིག ཤེས་ཡོན་ཅན་ནང་ལའང་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱ་ནག་གྱི་འགེལ་བརདོ་བྱདེ་སྟངས་ད་ེལ་ང་ཚསོ་ཁ་གཏད་ནན་པ་ོཞྱིག་བཅག་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཏག་
ཏག་སྡདོ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས། (Narrative) ད་ེང་ཚསོ་ཁ་ཕགོས་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེའགྱུར་བ་བཏང་བ་
ལ། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གྱིས་བོད་ནང་བཙན་འཛུལ་མ་བྱས་བར་དུ། བོད་རང་བཙན་ཡྱིན་པའྱི་གནས་བབ་གྲུབ་བཞག་པའྱི་
ཉ་ེབའྱི་འཆར་ཐོན་བསྡད་པ་དེབ་གཉྱིས་རེད། [Michael van Walt van Praag (Tibet Brief 20/20)] འདྱི་ད་ལྟའྱི་
ཆར་བདོ་ཡྱིག་ནང་ལ་སྒྱུར་བཞྱིན་ཡདོ། དེའྱི་རྒྱབ་ཤ་དརེ་ཏགོ་ཙམ་འགྱུར་བ་བཏང་ན་མ་གཏོགས། ཁ་ོརང་གྱིས་བསམ་བླ་ོཞ་ེ
དག་ཅྱིག་བཏང་ནས། (Tibet Brief 20/20 Human Rights Legalstat)  ཟརེ་ནས་ཆ་ེབ་ནས་ཆུང་དུ་ཆུང་དུ་ཕྱིན་པ་
ད་ེའད་བྱས་ནས། བོད་ཀྱི་གནད་དནོ་ད་ེཁ་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་བཟ་ོརྒྱུ་དང་ག་ོབ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ། དབེ་འདྱི་འདས་པའྱི་ལ་ོ
བཅུ་གངས་ཤྱིག་ནང་ལ། རྒྱ་ནག་གྱི་མཁས་པ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། ཨེ་ཤྱི་ཡེའྱི་ནང་ཁུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ། (Inner 

Asia) ཡྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའ་ིལོ་རྒྱུས་ལ་གཞྱི་བཅོལ་ནས། གང་ལྟར་ (Yuan) སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སོག་པོའ་ི
སྐབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སོག་པོའ་ིདུས་སུ་ཁྱིམས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། (Mongolian Order) བྱས་པ་ཡྱིན་
ན། བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་མོང་མྱི་འདུག རེས་སུ་ (Qing) རྒྱལ་རབས་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་
ཆགས་མྱི་འདུག དེའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་དང་རྒྱ་ནག་གོང་མའྱི་དབར་འབེལ་བ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རེད་པཱ། མན་ཇུའྱི་སྐབས་སུ་
ཡྱིན་ (Professor Lao) ཡྱིས་བྱིས་བཞག་པ་ད་ེཚ་ོརདེ། ཁངོ་དྷ་རམ་ས་ལར་ཕེབས་ནས་སོན་མའྱི་ལ་ོརྒྱུས་གནས་བབ་ད་ེ
ཚ་ོགཅྱིག་རེད་དེ། མ་འོངས་པའྱི་གནས་བབ་གསུང་སྟངས་ཤྱིག་གྱིས་ཕལ་ཆེར་དྷ་རམ་ས་ལར་དགོངས་ཚུལ་ད་ེའད་བྱུང་
ཡོད་ས་རེད་དེ། དེབ་དེའྱི་ནང་ལ་ཁོང་གྱིས་ག་ར་ེཁུངས་སེལ་གྱི་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། མན་ཇུའྱི་ (Imperial Record) རྒྱ་ནག་
གོང་མ་ཚོས་ཉར་བསྡད་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡྱིག་ཚགས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས། མན་ཇུའྱི་དུས་ཡུན་ཕྱི་ལོ་ ༡༦༤༤ ནས་
བཟུང་སྟ་ེཕྱི་ལ་ོ ༡༩༡༡ བར་དུ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱིས་དུས་ནམ་ཡང་རྱི་མོང་མྱི་འདུག་ཟརེ་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་ད་ེརདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་
ཚོས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཁྱེད་རང་ཚོས་ངོས་འཛིན་མ་
བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱེད་རང་ཚ་ོརྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་དང་འགལ་གྱི་འདུག་ཟརེ་ནས། ད་ེཡན་ཆད་ནྱི་ལབ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། རྒྱལ་སྱིའྱི་
ཁྱིམས་དང་འགལ་གྱི་འདུགཤུ ཁྱིམས་ཐོག་ནས་ (Mongolian Order) བཤད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད་འདུག (Chinese 

Order) བཤད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད། (Tibetan Order) བཤད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད་འདུག དེང་སང་གྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་ 
(International Law) བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། བོད་འདྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་མོང་མྱི་འདུག་
འཆད་ཡོང་དུས། ད་ེཡང་འདས་པའྱི་ལ་ོགཅྱིག་དང་། ལ་ོགཅྱིག་དང་ཕེད་ཀའྱི་ནང་དུ་ཐོན་པའྱི་དབེ་གཉྱིས། བོད་པས་བྱིས་པ་
མ་ཡྱིན་པ། ཕྱིའྱི་མྱིས་བྱིས་བཞག་པ། གཅྱིག་རྒྱ་རྱིགས་རང་ཡྱིན་པ། ད་ེའདའྱི་གནད་འགག་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དེའྱི་གནས་
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ཚུལ་ད་ེདག་ང་ཚསོ་གང་མང་སྤལེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལོའ་ིལ་ོའདྱིར་ཕག་རགས་འབུལ་རྒྱུ་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ (Michael van 

Walt van Praag) གྱི་དེབ་ད་ེད་ལྟ་ང་ཚོས་བོད་ཡྱིག་ནང་དུ་སྒྱུར་བཞྱིན་པ་རེད། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་ད་ེད་ལྟ་ང་ཚོས་
བེད་སོད་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད། དེ་ཚོ་བྱེད་བཞྱིན་པ་གཅྱིག་དང་། (Professor Lao) ཡྱི་དེབ་དེ་ད་ལྟ་རྒྱ་ཡྱིག་ནང་ལ་སྒྱུར་
བཞྱིན་པ་རེད། ད་ེཚར་བ་དང་དོན་ཁང་ས་ོསོས་ཉར་ནས་ད་ེཕག་རགས་འབུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ལྷག་པར་དུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་མྱི་
ས་དང་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས། གཞུང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་མྱི་ས་ད་ེཚ་ོལ་འབུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེས་ཏན་ཏན་བསམ་བླ་ོགཏང་
རྒྱུར་ཁྱད་པར་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་རེད། ང་ཚོས་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ད་ེཚ་ོལ་སྐད་ཆ་འཆད་དུས། ང་ཚོས་འཆད་སྟངས་ཏོག་ཙམ་
ཞྱིག་འགྱུར་བ་བཏང་ནས། རང་བཙན་གྱི་གནས་བབ་ད་ེསྒྲུབ་ཡོང་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་གདེང་འཇོག་ཅྱིག་
རག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆེ་མཐོང་ཞྱིག་རག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་བོད་རང་བཙན་སྒྲུབ་པའྱི་དབུ་ལམ་གྱི་ཆེ་
མཐོང་ད་ེཡོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ཁ་ོརང་ཚོར་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཟེར་ནས། 
ཁོང་ཚོས་ཐེངས་ར་ེརེར་ཟེར་དུས་ཁྱེད་རང་ཚོས་ར་ེར་ེའབྱི་ཡྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའབྱི་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་གཅྱིག་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་
ཁྱིམས་ད་ེཁྱེད་རང་ཚསོ་འགལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ། གཉྱིས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཁྱེད་རང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ག་ར་ེབྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་
ནའང་བྱེད་ཤོག ང་ཚོས་བྱུས་གཏགོས་བྱེད་ཀྱི་མྱིན། ཁྱེད་ཚོས་འདྱི་ལབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་པཱ། ཕོགས་གཞན་པ་གཅྱིག་ནས་བོད་
རྒྱ་འབེལ་མོལ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད། གཅྱིག་ཡོད་གཉྱིས་ཡོད་ལབ། བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་འད་པ་ོདང་། གདེང་
འཇགོ་འད་པ་ོད་ེབོད་ད་ེསནོ་མ་རང་བཙན་ཡྱིན་པའྱི་གནས་བབ་ད་ེརདེ། ད་ེལ་ངོས་འཛིན་བྱས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་རྒྱ་
ནག་གྱིས་ང་ཚ་ོལ་སྐད་ཆ་འཆད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལྷག་གྱི་མྱི་འདུག ཕགོས་གཅྱིག་ནས་ཞྱི་མོལ་བྱདེ་དགོས་རདེ། རྒྱབ་
སོར་ཡོད་ཟེར། ཞྱི་མོལ་བྱ་རྒྱུའྱི་རང་འད་པ་ོདང་མ་ར་འད་པ་ོད་ེང་ཚོ་རང་བཙན་ཡྱིན་པའྱི་གནས་བབ་ད་ེརེད། ད་ེཁྱེད་རང་
ཚོས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ། ཆ་ཤས་རེད་ཟེར་དུས་ང་ཚ་ོལ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་པ། ཁ་ནས་བཤད་རྒྱུ་དང་ལས་ཀ་བྱ་
རྒྱུ་ད་ེགཉྱིས་གབ་མཚུངས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ང་ཚོས་འགེལ་བཤད་དེ་འད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་པ་སོང་ཙང། 
(Michael) དང་ (Lao) གཉྱིས་ཀྱི་དེབ་ད་ེགང་མང་མང་ཞྱིག་འགེམ་ཐུབ་ན་བསམས་པ་རེད། ཕག་རགས་ཕུལ་བསྡད་པ་
ལས་ཕག་དབེ་རང་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་གས་ོས་རདེ་བསམས་ནས་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་སར་ཐང་དཔར་ཁང་ད་ེལ་ཐུགས་ཕམ་ཡོད་གསུངས་སོང་། ཏན་ཏན་དགོངས་སྱིད་པ་རེད། ང་ཚ་ོཡང་བླ་ོབད་ེཔ་ོམྱི་
འདུག ལ་ོརྒྱུས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང། གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། གོས་ཚོགས་ནས་
ལམ་སྟོན་གང་ཕབེས་པ་གཞྱིར་བཟུང་བྱདེ་ཆགོ་པ་གྱིས། འདྱི་ཡྱིན།  
ད་ང་རང་ཚ་ོཚང་མ་རནེ་འབལེ་གྱི་བདག་པ་ོརདེ། ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་ཡག་པ་ོཞྱིག་དང་བཟང་པ་ོཞྱིག་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
ལས་ཀ་ཡག་པ་ོད་ེཚ་ོརནེ་འབལེ་ཡག་པའྱི་ཐགོ་ནས་བྱས། ལས་ཀ་ཁུངས་འཁྱལོ་ས་མ་རེད་བསམས་པ་ད་ེཚ་ོདཔྱད་པ་བྱས་
ནས་འཇགོ་གྱིན་འཇོག་གྱིན་འག་ོརྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། ཡང་རནེ་འབལེ་གཅྱིག་པུ་ལ་བལྟས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་འདྱི་ཞུ་
དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། དངོས་གནས་བྱས་ན་ང་ཚོས་ལ་ོ ༢ བལྟས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཞུ་
དགོས་པའྱི་དུས་ལ་ཐུག་བསྡད་འདུག ཐག་གཅོད་གཅྱིག་བྱ་རྒྱུའྱི་དུས་ལ་ཐུག་བསྡད་འདུག ད་ེམ་བྱས་ན་རེས་མ་གོང་གུད་
ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རག་རྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ཞུས་པ་རདེ་མ་གཏོགས། གཞན་པ་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་ཞུ་དགོས་
པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མྱི་འདུག  
ལས་བྱདེ་ཉུང་དུ་གཏང་རྒྱུ་ད་ེལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆུང་དུ་གཏང་རྒྱུ་རེད། ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ། ལས་བྱདེ་ཉུང་དུ་བཏང་ནས་
ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེཆུང་དུ་འག་ོརྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། ཁ་སང་ངས་ལམ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
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ལས་དོན་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་རྱིགས་ད་ེཡར་རྒྱས་གཏོང་གྱི་ཡོད་ན་གཞན་པ་ད་ེལའང་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
དགོས་རེད་མ་གཏོགས། འཕྲུལ་ཆས་ལའང་འགོ་སོང་མང་དུ་བཏང་། མྱི་ལའང་འགོ་སོང་མང་དུ་བཏང་ན་ང་ཚོས་བསྱི་
ཚགས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོང་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རེད། འཕྲུལ་ཆས་ལ་ཡར་རྒྱས་བཏང་བ་ནང་བཞྱིན་མྱིའྱི་ནུས་པ་དེ་ཙམ་ཞྱིག་
འཕེལ་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ད་ེནས་འགོ་སོང་མང་དུ་འགོ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གནས་
སྟངས་ད་ེའད་རདེ།  
ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་སྡོད་ཁང་མེད་མཁན་ལ་སྡོད་ཁང་སད་པ་དེར་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཚོར་ལོ་ཚད་
ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད་གསུངས་པ་རེད། འདྱི་ངས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་སྐད་ཆ་དྱི་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་སྟེ། དེར་ལོ་ཚད་འཇོག་
དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ དང་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༠ ལ་སླེབས་སྡོད་མཁན་
གྱི་བོད་པ་ཁ་འཐརོ་ལ་ཡདོ་མཁན་ད་ེཚོར་ང་ཚསོ་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། བོད་ནས་ཕབེས་མཁན་ད་ེཚ།ོ ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༠ སནོ་
ལ་ཕལ་ཆེར་ཁག་པོ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ རེས་ལ་ཕེབས་མཁན་སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ིདཔལ་
འབྱརོ་གྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཁང་པ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དའེྱི་ནང་ལ་སྙན་ཞུ་རྒྱག་ཆགོ་པ་དང་། ཆ་རནེ་གཞན་པ་སྒྲུབ་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོ
སྒྲུབ་དགསོ་རདེ།  
ཟུང་དྲུང་གྱི་གནས་རྱིམ་ད་ེཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གང་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་མ་གཏོགས། སྱིད་སོང་གཅྱིག་པུས་
རང་སང་གང་དན་བྱས་ནས་བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འག་ོལུགས་འགོ་སྟངས་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་གྱི་
ཐགོ་ནས་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་སོན་རྱིས་ད་ེམ་བཟསོ་སོན་ལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ལ་དགོས་མཁ་ོད་ེཚ་ོམང་ཚགོས་
ལ་ག་ོབསྡུར་བྱས་ཡོད་རེད་དམ་བྱས་ཡོད་མ་རེད། བཀའ་ཤག་འདྱི་སླེབས་ནས་སང་གནངས་ནས་ཟླ་བ་ ༡༠ ཟྱིན་འག་ོཡྱི་
ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་ལས་འཆར་བཟོ་རྒྱུ་འདྱི་ལ་ལྷན་ཁང་སོ་སོས་དེ་ས་གང་གནང་བ་དེར་གཞྱི་བཞག་ནས་ཕྱིན་པ་རེད་མ་
གཏོགས། འཆར་ལོའ་ིཆེད་དུ་མང་ཚོགས་ལ་བསམ་ཚུལ་ག་ར་ེཡོད་ཟེར་ནས་སྐད་ཆ་དྱི་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་
ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བསམ་བླ་ོགཏོང་སྟངས་ད་ེག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢་་་༢༣ གྱི་སོན་རྱིས་ད་ེད་ལྟ་འབུལ་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༣་་༢༤། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༤་་་༢༥ ལ་བར་ཆད་གང་ཡང་མ་འཕྲད་པ་ཡྱིན་ན། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༥་་
༢༦ ལ་ོགསུམ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་གྱི་དུས་ཡུན་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ས་གནས་སོ་སོའ་ིམྱི་མང་གྱི་ལས་འཆར་ག་ར་ེ
ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། དགོས་འདུན་ག་ར་ེཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚ་ོཚང་མ་་བ་་བ་བཟསོ་ནས། ང་ཚོས་དམྱིགས་ཚད་འཛནི་
རྒྱུ་ད་ེད་ལ་ོཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ཟླ་མཇུག་ལ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༣་༌་༢༤། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༤༌་་༢༥། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༥་་༌༢༦ ལ་ོགསུམ་
གྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་མར་བང་སྱིག་ཐུབ་ན་བསམ་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེབསྱིག་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། སྱིད་སོང་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ཟླ་ ༦ པའྱི་
ནང་ལ་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཆ་ཚང་ལ་སྐོར་བ་ཞྱིག་བསྐོར་ཐུབ་ན་བསམས་པ་རདེ། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་གྱི་
འགན་དེའང་ཁྱེར་བསྡད་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་འགོ་རྒྱུ་ལྷག་བསྡད་པ་དེ། དབུས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ ༣ ཡོད། གོས་ཚོགས་ཚར་
ནས་བདུན་ཕྲག་ ༡ གྱི་ནང་ལ་བཅར་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཡར་ཡོང་ནས་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་ལ་འག་ོདགོས་པ་ད་ེའད་ཆགས་ཀྱི་
འདུག ད་ེནས་ཚུར་ཡོང་ནས་རྒྱ་གར་མངའ་སྡེ་ཨ་་་ན་ཅཱལ་དང་ལྷ་ོཕོགས་ལ་འགོ་དགྱིས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེནས་ཧྱི་མཱ་ཅལ་
གཅྱིག་པུ་ལྷག་སོང་། ད་ེཚོར་སྱིད་སོང་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཚ་ོཡང་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་
དའེྱི་སྐབས་སུ་མྱི་མང་ཚསོ་ནང་སྱིད་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ཚོགས་འདུ་སྐབས་སུ་གསུང་ཡོང་གྱི་
འདུག ང་ཚསོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དང་པ་ོཁྱེད་རང་ཚསོ་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེཡོད་ན་གསུངས་ཤོག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚང་
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མ་ཡར་ཞྱིག་གསོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོད་ལྟ་ཕོགས་བསོད་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཕོགས་
བསོད་ཕེབས་ནས་སྙན་ཐ་ོའབྱོར་ཟྱིན་པ་ད་ེདང་། ད་ལྟ་ཕེབས་རྒྱུ་ལྷག་བསྡད་པ་ད་ེཚ་ོརེས་སུའང་ཕབེས་ཀྱི་རེད། དེར་བརེན་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོལ་མྱི་མང་གྱིས་བད་ེསྡུག་ག་ར་ེཞུས་འདུག ད་ེཚའོང་ཡར་གཅྱིག་སྤུངས། ད་ེནས་འཛནི་སོང་
ལ་ཞུས་པ་དང་། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོལ་ཞུས་བཞག་པ་ད་ེཚ་ོམཚུངས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག མ་མཚུངས་པ་ཡྱིན་ན། མ་
མཚུངས་པ་ག་ར་ེའདུག ད་ེཚ་ོལ་རྒྱུ་མཚན་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ད་ེཚ་ོགཞྱིར་བཞག་ནས་ནང་སྱིད་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོད་ེཚ་ོཆ་
ཚང་བ་ཞྱིག སྱིད་སངོ་གྱིས་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་གྱི་མྱིང་ཐགོ་ནས་སྐོར་བ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡར་ཡོང་ཐུབ་
པའྱི་ར་ེབ་ཞྱིག་རྒྱག་བཞྱིན་ཡོད། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ནས་བཟུང་ཁ་ོརང་ཚརོ་ད་ལྟ་
དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་འདུག ལོ་གསར་བསླེབ་རྒྱུ་རེད། མ་འོངས་པར་ལོ་གསུམ་གྱི་གནས་བབ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱོས་ཤོག་
ཟེར་ནས། འཕྲོད་བསྟན་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་བྱེད་ད་ེཚ་ོས་ཆ་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། གཅྱིག་བྱས་ན་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ས་གནས་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་འད་པ་ོཡོད་སྱིད་པ་རེད། འཕྲོད་བསྟེན་སང་ལ་ད་ོསང་ཞེ་དག་
ཅྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། ངས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ལས་ཀ་བྱེད་མོང་མེད་དུས། འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་ལ་ཞ་ེདག་
ཤེས་ཀྱི་མེད་དུས། སན་ཁང་ར་ེར་ེལ་དགོས་མཁ་ོག་ར་ེཡོད་མེད་ད་ེས་གནས་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ། སན་ཁང་ལ་ལྟ་སྐོར་
ཕྱིན་པ་མ་གཏགོས་དགོས་མཁ་ོད་ེཚ་ོབང་སྱིག་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་འདྱི་བང་བསྱིག་རྒྱུ་འད་པ་ོཞྱིག་བྱེད་བསྡད་ཡོད། ད་ེནང་
བཞྱིན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་སློབ་གྲྭ་ཚང་མ་རྱིས་བླངས་ནས་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་དབུས་ནས་རྒྱུས་
ལོན་ཡོད་དུས། ཤེས་རྱིག་གྱིས་ས་གནས་ལ་བཅར་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ནས། འབྱུང་འགྱུར་ལ་ོ ༣ གྱི་འཆར་གཞྱི་ད་ེཚ་ོཚང་
མ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་ནས་བཟ་ོརྒྱུ་དང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ད་ེཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཟསོ་ཏ།ེ སྱི་ཚོགས་
བད་ེདོན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ལས་ཁུངས་ ༤ དེས་མ་འོངས་པའྱི་འཆར་གཞྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བཟོས་ཏེ། གཞྱིས་
ཆགས་དེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་། ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ཚོ་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བྱེད་འགོ་ཡྱི་རེད། འདྱི་ལོ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་བང་
བསྱིགས་ཡོད། འདྱི་གསུམ་པའྱི་ནང་བང་བསྱིགས་ཡོད། མ་འོངས་པར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོཕོགས་བསོད་ལ་
ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ལས་གཞྱི་དང་ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ལ་ཞེ་དག་གསུང་མྱི་དགོས་པ། ལས་འགན་གཙ་ོབོ་ཆབ་སྱིད་གོ་རོགས་
སྤེལ་རྒྱུ་དང་། མང་གཙོའྱི་འཕེལ་རྱིམ། ད་ེཚོའྱི་སང་ལ་གགས་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚ་ོའཛིན་སོང་རང་གྱིས་འགན་ཁྱེར་
ནས་སྐབས་དང་དུས་ས་ོས་ོལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་ནས། འདྱི་དང་འདྱི་འགྱིགས་སོང་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། 
ལས་དནོ་ཡག་པ་ོཚགས་ཚུད་པ་ོའག་ོརྒྱུའྱི་ར་ེབ་རྒྱག་གྱི་ཡོད།  
ད་ལྟ་ཆ་ཚང་ཚར་མ་སངོ་། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡༡:༌༡༥ བར་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༣ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༢ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འག་ོའཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་ཐ་ོའགོད་བྱས་པར་ཏོག་ཙམ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་
དང་སགས། སོན་རྱིས་སྱི་ཡོངས་ཐོག་བགོ་གེང་གནང་བའྱི་དོན་གནད་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་
དང་། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་ཐགོ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། དུས་ཡུན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འགོར་སོང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་
ན། དྱི་བ་མང་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་ཕེབས་པ་སོང་ཙང་། ཏོག་ཙམ་གསལ་པ་ོབཟ་ོཐུབ་པར་འབད་བརོན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
མུ་མཐུད་སོན་རྱིས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བག་ོགེང་ཐོག་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་ཞ་ེདག་ལྷག་མེད། ད་ེདག་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། མྱི་
མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་བའྱི་ཐོག་ལ། མྱི་མང་ར་ེར་ེནས་བསམ་ཚུལ་བསྡུས་ཟེར་བ་ད་ེགནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་ན། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བསམ་བླ་ོགཏོང་སྟངས་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དགོས་མཁ་ོག་ར་ེཡོད་པ་
ང་ཚོས་སྐོང་ཐུབ་པར་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། མྱི་མང་གྱི་འདོད་བླ་ོསྐོང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད། ད་ེ
འད་སོང་ཙང་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། ནང་སྱིད་དང་། འཕྲོད་བསྟེན། ཤེས་རྱིག ཆོས་རྱིག་ནང་དུ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ལས་གཞྱི་
ཞུས་ཡོད་པ། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་མ་འཚམ་པ་ཡོད་ན། ད་ེཚོ་མར་བཏོན་ནས། དངོས་
གནས་དང་གནས་ཀྱི་དགསོ་མཁ་ོག་ར་ེཡྱིན་པ་ད་ེདག་མར་བང་སྱིག་བཞྱིན་ཡདོ། གཙ་ོབ་ོགཞྱི་འཇགོ་ས་དང་གནད་འགག་ད་ེ
ཚ།ོ ད་ལྟའྱི་ལས་གཞྱི་མང་ཆ་ེཞྱིག་ས་གནས་རང་ནས་ཡར་སླབེས། ཨྱིན་སྐད་དུ་ (Bottom Up) ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། ཡང་ཁག་
ཅྱིག་ས་གནས་མྱི་མང་གྱིས་དགོངས་པ་ལ་མ་འཁརོ་བ་ཡྱིན་ནའང་དབུས་ནས་ས་གནས་དརེ་ལས་གཞྱི་འདྱི་འད་ཞྱིག་སྤལེ་ན་
ཡག་ས་རདེ། མྱི་མང་ལ་ད་ེའདའྱི་ཐུགས་ཕན་གས་ོས་རདེ་བསམས་པ་ད་ེའད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚོས་མར་ཞུ་རྒྱུར་ཁྱད་པར་
ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡངོ་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 ད་ལྟའྱི་སོན་རྱིས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྱི་ཚོགས་བད་ེདོན་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༦༨ རྱིས་སྐོར་སྟངས་ཆ་ནས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད། 
ལྷན་ཁང་ས་ོསོའ་ིང་ོབ་ོཐགོ་ནས་མར་སྐརོ་བསྡད་པ་ཞྱིག་རདེ་མ་གཏགོས། དའེྱི་འཛནི་སངོ་ལ་སྐོར་བ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་གནས་
ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་བར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་སྟོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོས་ཞྱིབ་
འཇུག་ཡག་པ་ོཞྱིག་བྱས་ནས་འཛིན་སོང་ནས་འདྱི་འད་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག སྱི་ཚོགས་ལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་འདུག ཆབ་
སྱིད་ལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་འདུག་ཅསེ་གསལ་པ་ོཞྱིག་སྟནོ་ཐུབ་པར་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལྷན་ཁང་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་
ནས་བག་ོབཤའ་བརྒྱབ་པ་རང་ལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས། སྱི་ཚོགས་བད་ེདོན་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༦༨ དང་། ཆབ་སྱིད་
ལ་བརྒྱ་ཆ་ཉུང་བ་ཆགས་པ་ད་ེལྟར་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་དངུལ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་སྐད་ཆ་མ་རདེ། འདྱིས་བཀའ་འདྱི་
གང་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། ཆབ་སྱིད་འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརྱིས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་དམ་ཟེར་བའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་རེད། བཀའ་ཁྱི་
ཟུར་པ་སློབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རྱིན་པ་ོཆེས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསུངས་ཡོད་དམ་མེད་ཏག་ཏག་ཅྱིག་དན་གྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། 
སྱི་ཚོགས་ཁོད་དུ་གནད་དོན་འདྱི་ཚོའྱི་ཐད་ཏན་ཏན་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་སམ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་
བབ་རང་འཐབ་རདོ་བྱེད་མཁན་གྱི་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་སངོ་ཙང་། དངོས་གནས་བྱས་ན་འག་ོསོང་མང་བ་ད་ེའཐབ་རདོ་ཀྱི་
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ལས་དོན་ཐོག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་སྱི་ཚོགས་བད་ེདོན་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་འག་ོསོང་མང་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་
པ་རདེ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོཁ་སང་ས་གནས་སུ་ཕབེས་པའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་མང་གྱིས་ང་ཚ་ོལ་འདྱི་མྱི་འདུག འདྱི་
མྱི་འདུག་རང་རང་ཞྱིག་མ་གཏགོས་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཞུས་པ་བཞྱིན། ས་གནས་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་ད་ེའད་
རང་རང་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། མྱི་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་ལ་ལྟ་དགོས་པའྱི་ལས་འགན་ཡང་ང་ཚོ་ལ་ཡོད་པ་
རདེ། ལྷག་པར་དུ་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ག་ཚདོ་ཅྱིག་གནས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚའོྱི་འཐབ་རདོ་ལ་ཕན་པ་ཞྱིག་ཏུ་ངསོ་
འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། སྡོད་ཁང་མེད་མཁན་ཚ་ོགཞྱིས་ཆགས་སྟོང་དུ་འགོ་བཞྱིན་པ་ད་ེཚོར་རྱིམ་པས་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་
བསམ་བློ་དེའང་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོ། ལོ་ང་ོབཅུ་བཅོ་ལྔ་ཉྱི་གའྱི་བསམ་བློ་བཏང་ནས་ལས་གཞྱི་སྤེལ་གྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། 
འཕྲལ་སལེ་གྱི་ལས་གཞྱི་སྤལེ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ། འཐབ་རདོ་ལའང་གལ་ཆནེ་པ་ོམ་རྱིས་པ་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་
མྱིན། འཐབ་རོད་ལ་གལ་ཆེན་པ་ོརྱིས་ནས་ད་ེརྱིང་འདྱིར་འཁྱེར་བའྱི་ཟུང་དྲུང་གྱི་ས་མྱིག་ ༢ ཀྱིས་ཆབ་སྱིད་ལ་ནུས་པ་ཏོག་
ཙམ་སྤུངས་ཐུབ་ན་བསམ་གྱི་ཡོད།  
 གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་དང་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞྱི་ལ་དམ་དོན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
གསུངས་པ་དེ། ད་ལྟ་བར་དུ་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེཚོ་ས་གནས་སོ་སོ་ནས་ཐག་བཅད་ནས་ཕྱིན་པ་མ་གཏོགས། 
དརེ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱདེ་ཆོག་གྱི་རེད། འདྱི་ལ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱདེ་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཟེར་ནས་དབུས་ནས་སྟངས་འཛནི་བྱེད་པའྱི་
ལམ་སལོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ངས་ཤུཤེས་ཀྱི་མེད། ས་གནས་ས་ོས་ོནས་ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོའ་ིགནས་བབ་དང་བསྟུན་ནས། དབུས་ནས་
གཏན་འབེབས་བྱས་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཁག་ཅྱིག་ལག་བསྟར་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་
ལ་ོཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས་པ་འགའ་
ཤས་དང་བསར་བཅོས་བྱདེ་དགོས་པ་ཁག་ཅྱིག་འདུག ད་རེས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུས་ཚོད་འདང་ས་མ་རེད་བསམས་
ནས་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ད་ེའཁྱེར་མདེ་ད།ེ ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚོགས་དུས་ལ་བསར་བཅོས་འཁྱེར་རྒྱུའྱི་བསམ་བླ་ོཡོད། གང་
ལྟར་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་ཚར་བ་དེ་ཚར་བ་རེད། སྱིག་འཛུགས་ནས་བྱས་མ་ཚར་བ་ད་ེཚོར་གཅྱིག་བྱེད་ཆོག་གྱི་མ་རེད། 
གཉྱིས་བྱེད་ཆོག་གྱི་མ་རདེ་ཟརེ་རྒྱུར་རང་བཞྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ས་ོསོ་དང་མངའ་སྡ་ེ
སོ་སོའ་ིཡུལ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་བྱས་ནས། འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་དང་བསྟུན་ནས་ང་ཚོས་ག་ར་ེབྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག 
ལྷག་པར་དུ་ ༢༠༡༤ སྱིད་བྱུས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་དུ་ཚངོ་ལས་དང་ཞྱིང་
ལས། རྱིག་གཞུང་སོགས་གང་གྱི་ཆདེ་དུ་བེད་སདོ་གཏངོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། བོད་པ་རང་ལ་ཐག་གཅོད་ཆགོ་པའྱི་ཆ་རནེ་
ཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་གཞྱིས་ཁག་ཅྱིག་ནས་མྱི་ཁ་ཤས་ལ་ཁང་པ་རྒྱག་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་སད་པ་དང་། ཁ་ཤས་ལ་མ་
སད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བྱེད་དགོས་པ་ད་ེསྡོད་ཁང་མེད་མཁན་ལ་སྡདོ་ཁང་
སད་རྒྱུར་འབད་བརནོ་བྱ་རྒྱུ་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཆར་གཞྱི་དང་ལྡན་པའྱི་ཐགོ་ནས་འགདོ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དཔྱ་དེབ་ཀྱི་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་སྐོར་གསུངས་སོང། ང་ཚོས་དཀའ་ལས་མང་པ་ོ
བརྒྱབ་པ་རེད། ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་མེད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན། གསར་པ་བཟ་ོདགོས་ནའང་རེད། བསར་བཟ་ོབྱེད་དགོས་
ནའང་རེད། ཁ་སང་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། (RC) དང་དཔྱ་དེབ་དབར་ལ་ོརྒྱུས་མཐུན་མྱིན་དཀའ་ངལ་ཡོད་ན་མཐུན་
པ་བཟ་ོབའྱི་ཆེད་དུ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་སྱིག་གཞྱི་ད་ེལ་གཟྱིགས་ནས། ད་དུང་སོན་གནད་དང་ལེགས་བཅོས་
བྱདེ་དགསོ་པ་ད་ེའད་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་གནང་རགོས་གནོངས། རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་དེའྱི་ནང་དུ་འཇུག་
ཆགོ་པ་གྱིས། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 དཔྱ་ཁལ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཁ་ེཎ་ཌ་ལ་ཁ་ེཎ་ཌའྱི་དངུལ་སད་རྒྱུ་དང་། ཨ་རྱི་ (Dollar) སད་རྒྱུའྱི་ཐགོ་བར་
ལམ་གནས་ཚུལ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་བྱུང་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་མཁན་བྱུང་མ་སོང་། ཕྱི་དྱིལ་
ལས་ཁུངས་ལའང་སྙན་སེང་ཞུ་མཁན་བྱུང་མ་སོང་། གོ་ཐོས་ལྟར་ན། (Canada) ཡྱི་ (Toronto) དང་ (Calgary) ལ་
ཨ་སོར་ཚད་ག་རེ་ཡྱིན་པ་ད་ེའབུལ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་མེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། མྱི་མང་ནས་དཀའ་ངལ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་
ཚསོ་ཆདེ་མངགས་དཀའ་ངལ་མཐངོ་དགསོ་པ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འངོས་པར་གཅྱིག་གྱུར་ལག་བསྟར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། 
ཚང་མ་ལ་གཅྱིག་པ་སལེ་འག་ོཡྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
 བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། གངས་ཀ་མང་དུ་བཏང་བ་དེ། མ་འབུལ་མཁན་ད་ེཚོས་མང་
བ་འབུལ་ཐུབ་པར་འབད་བརོན་བྱེད་པའྱི་སང་ལ་ང་ཚོས་གགས་གང་འད་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ནའང་། བཀའ་ཤག་སྐབས་
སོན་མའྱི་དུས་སུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེའྱི་གོང་གྱི་དུས་སུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ས་ཆ་འགའ་ཤས་ལ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་དང་
ལས་བྱདེ་དངསོ་སུ་ཕབེས་ནས་དཔྱ་དབེ་གསར་བཟའོ་ིགངས་ཀ་མང་དུ་ཕྱིན་པ་ད་ེའདའང་ཡོད་རདེ།  
 ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་གནས་བབ་ཆ་ནས་དེ་རྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ང་ཚོས་ཞུ་སྟངས་འད་ཤེས་མ་སོང་། དེ་མ་
གཏོགས་ཆག་ཡང་གྱི་གནས་བབ་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ཀྱི་གནས་བབ་དང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཡྱི་གནས་བབ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་
གཅྱིག་གྱུར་ཞྱིག་མ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའང་མུ་མཐུད་ནས་དུས་མཚམས་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་བབ་འོག་ནས། ད་ལྟ་ཆག་
ཡང་ཞུ་མཁན་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཚང་མ་ལ་གཅྱིག་གྱུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། ཞུ་རྒྱུ་
མེད་པ་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་གྱུར་མེད་པ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་གོས་ཚགོས་ནས་གཏན་འབེབས་གོས་ཆདོ་ ༢ ཡོད་དུས། ད་ེཚོའྱི་
སང་ལ་ང་ཚསོ་བསམ་ཞྱིབ་བྱདེ་དགོས་པ་འདུག་གམ། ད་ེནས་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་འཁྱེར་ཆགོ་པ་བགྱིས།  
 དེ་སོན་གྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། མྱི་མང་གྱི་ཞལ་
འདབེས་བསྡུས་པ་ཚང་མ་རྒྱ་གར་སྱིད་བླནོ་གྱི་མཚན་ཐོག་ཕུལ་ཡོད་རདེ་དམ་མ་རདེ། འདྱི་གཙང་མ་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་ན་ཞེས་
སྙན་ཞུ་རྒྱག་མཁན་ཡོང་གྱི་འདུག དའེྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་རེད། ད་ེརྱིང་གོས་ཚགོས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་གཙང་མ་
ཞྱིག་བཟོས་ན། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ད་ེའགྱིག་གྱི་ཡོད་ན་ཡོད་པ། འགྱིག་གྱི་མེད་ན་མེད་པའྱི་གནས་
སྟངས་འོག་ནས་ད་ེརྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག རྒྱ་གར་སྱིད་
བློན་གྱི་མཚན་ཐོག་ལ་དངུལ་བསྡུས་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་མེད་སྙན་སེང་ཞུ་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་
དརེ། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཞལ་འདེབས་དང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་ཉྱིན་གཅྱིག་གྱི་ག་འབབ་ཟེར་བ་ད་ེརདེ། བྱང་
ཨ་རྱི་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ཡུ་རོབ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ། ཨེ་ཤྱི་ཡ། ག་པར་ཡྱིན་ནའང་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་
དངུལ་བསླེབས་པ་དང་། དོན་གཅོད་ལས་བྱེད་ཚོའྱི་ག་འབབ་བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་སོར་ ༤༣༠,༩༥,༡༧༤ འབྱོར་འདུག 
གཉྱིས་པ་དེ། དེབ་སེལ་མེད་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཉྱིན་གཅྱིག་གྱི་ག་འབབ། ད་ེཚོ་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ཁུལ་ནས་རེད། ད་ེལ་
སོར་ ༢,༩༡,༥༦༤ རེད་འདུག དེབ་སེལ་མེད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཟེར་དུས་ཕལ་ཆེར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་། ཚོགས་དྲུང་
ལས་ཁུངས། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་གསུམ་ད་ེཚོ་ལ་དེབ་སེལ་ཡོད་མ་རེད། དེབ་སེལ་མེད་པ་སོང་ཙང་ཞལ་འདེབས་
ཟུར་དུ་བསྡུས་པའྱི་སོར་ ༢,༩༡,༥༦༤ རེད། དངུལ་འདྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༦ ཚེས ༡༤ ལ་ (PM Care Fund) ལ་
བཏང་ཚར་འདུག འདྱི་ལྷན་ཁང་ས་ོས་ོནས་བསྡུས་པ་དང་འབལེ་ཡོད་ས་ོསོས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་གཏོང་གྱིན་གཏོང་གྱིན་བྱས་
འདུག གསུམ་པ་ད།ེ ནང་སྱིད་དང་ཁྱབ་ཁངོས་ཀྱི་ཞལ་འདབེས་དང་ཉྱིན་གཅྱིག་གྱི་ག་འབབ་བསྡམོས་སོར་  ༨༦,༩༧,༥༩༢། 
འདྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༧ ཉྱིན་ (PM Care Fund) ལ་བཏང་ཚར་འདུག འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཆོས་
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རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཉྱིན་གཅྱིག་གྱི་ག་འབབ་བསྡམོས་སོར་ ༡༦,༡༦༧། དངུལ་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ལ་ (PM 

Care Fund) ལ་བཏང་ཚར་འདུག ཤེས་རྱིག་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཉྱིན་གཅྱིག་གྱི་ག་འབབ་ད་ེསོར་ ༥༤,༤༥༥། དངུལ་འབོར་ད་ེ
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་ཕུལ་ཚར་འདུག  སཾ་བོ་ཊའྱི་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཉྱིན་གཅྱིག་གྱི་ག་འབབ་དེར་སོར་  
༥,༤༨,༥༡༥། དངུལ་འབོར་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་ཕུལ་ཚར་འདུག བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སྡེའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ནས་
སོར་ ༥,༡༧,༨༤༠ ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་ཕུལ་ཚར་འདུག མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་གྱིས་སོར་ ༢,༨༨,༧༥༡ ད་ེ
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་ (PM Care Fund) ལ་ཕུལ་ཚར་འདུག འཕྲདོ་བསྟནེ་དང་ཁྱབ་ཁངོས་ལས་བྱེད་ཀྱི་
ཉྱིན་གཅྱིག་གྱི་ག་ཆ་སོར་ ༡,༣༣,༡༦༨ ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༢༠ ལ་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག དཔལ་འབྱརོ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་ནས་སོར་ ༩༡,༨༩༠ དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༤ ལ་ཕུལ་ཚར་འདུག 
གནད་དོན ་འདྱི་ཕྱི ་རྒྱལ ་ནས ་སླེབས ་པ ་ཞྱིག ་རེད། གོང་གསལ ་ཕྱི་རྒྱལ ་སྐུ་ཚབ་དོན ་གཅོད ་ཁང་བརྒྱུད་སོར ་ 
༤༣༠,༩༥,༡༧༤ བྱུང་ཁངོས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ཡྱི་འབབ་ད་ེསོར་ ༣༢༣,༢༡,༡༧༤ རེད་འདུག དངུལ་ད་ེ (PM Care 

Fund) ནང་དུ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་ཕུལ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ འབབ་སོར་ ༡༠༧,༧༤,༠༠༠ 
ད་ེབོད་པ་ཏགོ་དབྱྱིབས་ནད་པ་ཚོར་ལྟ་རགོ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་བེད་སདོ་བཏང་བ་རདེ། གཞན་དབེ་སལེ་ཡདོ་པའྱི་ལས་ཁུངས་ས་ོ
སོའ་ིགོང་གསལ་ཕུལ་བའྱི་ཞལ་འདབེས་རྣམས་ (PM Care Fund) ནང་དུ་བཅུག་ཟྱིན་འདུག  
 ཁ་སང་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ཟུར་པ་མཆོག་གྱིས་དངུལ་འབོར་དེ་ ༤༣༦ 
གསུངས་འདུག ད་ལྟ་འདྱི་ལ་ ༤༣༩ འདུག དངུལ་འབོར་ད་ེཚ་ོཏག་ཏག་སྡདོ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སངོ་། དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་ཟུར་པས་གསལ་བསགས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་དངུལ་འབོར་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གཏན་ཁེལ་ཡོད་མ་རེད། ཇྱི་མ་ཇྱི་
བཞྱིན་ག་ར་ེཡྱིན་པ་གཏན་ཁེལ་ཡོད་མ་རེད། ད་ེནས་སྱིད་སོང་ཟུར་པས་བཀའ་གནང་བའྱི་སྐབས་དེར་གནས་སྟངས་འདྱི་
འད་ཞྱིག་ཡོང་ས་རེད་དགོངས་ནས་ད་ེགསུངས་པ་རེད། བཀའ་ད་ེབཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མས་གནང་བ་རེད། བཀའ་ཤག་
སྐབས་བཅུ་དྲུག་ཡར་སླེབ་པའྱི་སྐབས་སུ་དངུལ་དེ་དག་ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་ཁག་སོ་སོས་ཚུར་གཏོང་དགོས་མ་རེད། ང་
ཚསོ་དངུལ་བརེས་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། དངུལ་བརེས་བྱས་ནས་འདྱི་ནས་འག་ོསོང་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིད་སོང་ལ་དཔལ་
འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐངེས་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་བར་འདདེ་བཏང་སོང་། དངུལ་ད་ེག་ར་ེབྱདེ་དགོས་རདེ། ཚང་མ་རྒྱ་གར་
གཞུང་ལ་གཏངོ་དགསོ་རདེ་དམ་མ་རདེ། འདྱིར་ནད་པ་མང་པ་ོཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག འག་ོསོང་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག ག་ར་ེབྱས་
ན་ཡག་གྱི་རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། གནས་སྐབས་འཇགོ་རགོས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དང་པ་ོགོས་ཚོགས་འཚགོས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། 
གོས་ཚོགས་བསྒུག་རྒྱུ་རེད། དངུལ་འབོར་ཏོག་ཙམ་ཆེ་བ་ཡྱིན་དུས་ལམ་སང་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ས་མ་རེད་བཅས་ཐེངས་
གཉྱིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་བསློགས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཡང་ས་ེགསུང་ཡོང་དུས་འདྱི་ཐད་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་
འདུག སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ང་ཚོས་ཉར། བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ (PM Care Fund) ཕུལ་
བ་ཡྱིན་ན་གང་འད་ཡོད་ན་ཟེར་ནས་འཆར་འབུལ་ཞྱིག་ཞུས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པ་ན་ད་ེགཞྱིར་བཟུང་བྱས་
ནས། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ འབུལ་དགོས་རེད་ཟེར་ན། བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ འབུལ་དགོས་རེད། བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཕུལ་
ཟེར་ན་འབུལ་དགོས་རེད། བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ཕུལ་ཟེར་ནའང་འབུལ་དགོས་རེད། ད་ེནས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ བླ་ོཁོག་མ་རེད་པ་རེད། 
གོས་ཚོགས་ཚོགས་མ་ཐུབ་པ་སོང་ཙང་། རྒྱུན་ལས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ས་མེད་དུས། བླ་ོཁོག་མ་རདེ་པ་བྱས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ 
༧༥ (PM Care Fund) ལ་བཏང་། བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ ད་ལྟའྱི་སོར་འབུམ་ ༡༠༧ ཞུས་པ་དེ་རེད། ང་ཚོར་དཔལ་འབྱོར་གྱི་
དཀའ་ངལ་དངོས་གནས་འཕྲད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ནད་ཡམས་རྒྱ་ཆ་ེ་་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། ང་ཚོས་ནད་པར་ལྟ་དགོས་ཀྱི་
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ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་གར་ནྱི་གཞུང་རདེ་པཱ། ད་ེཡྱིན་དུས་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ ཞྱིག་ཉར་ན་ཟརེ་ནས། གལ་ཏ་ེཐག་གཅོད་བྱས་པ་ད་ེགོས་
ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་ན། དེ་ནས་སོར་འབུམ་ ༡༠༧ བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་དེ་བསར་
བཅོས་སོན་རྱིས་གཏོང་ལེན་ནས་མར་བཅག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་མར་འབུལ་རྒྱུ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་བཀའ་ཤུཤག་
གྱིས་ཐག་གཅདོ་བྱས་པ་ད་ེའགྱིག་གྱི་འདུག བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ཡར་ཕུལ་འདུག བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ ང་ཚོས་བདེ་སདོ་བཏང་བ་ད་ེཏག་
ཏག་འགྱིག་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། བསར་བཅོས་སོན་རྱིས་གཏོང་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་སྐབས་སུ་དངུལ་འབོར་གང་
ཡོད་པ་ད་ེག་རང་ལ་བཀའ་འཁོལ་གནང་ན་འགྱིག་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐབས་ད་ེདུས་ཐག་གཅོད་ད་ེའདྱི་འད་ཞྱིག་བྱས་པ་རེད་
མ་གཏོགས། ཁྱད་པར་འད་པ་ོག་ར་ེཡོད་རེད་ཅ་ེན། རྒྱ་གར་གཞུང་སྱིད་བློན་གྱི་མཚན་ཐོག་ཏུ་ཕུལ་བ་དང་། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚོགས་ནང་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱི་ནད་མནར་ཚོར་རོགས་སོར་བྱེད་པའྱི་ཁྱད་པར་རེད་མ་གཏོགས། (COVID -

19) ན་ཚར་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་པ་དེ་བཏང་བ་རེད། ས་གནས་སོ་སོ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་གཞྱིར་བཟུང་
བསྡུས་ནས། གཙ་ོབ་ོབཀའ་ཤག་གྱི་དགོས་པ་དེའང་ (PM Care Fund) ཆེད་དུ་རེད་འདུག བཀོད་ཁྱབ་བཏང་བའྱི་ཡྱིག་
ཆ་ད་ེཚོ་རེས་ལ་མཇལ་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་ཟེར་བ་དེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བཀའ་གནང་
རགོས་གནངོས། གལ་སྱིད་འགྱིག་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན་སོར་འབུམ་ ༡༠༧ བསར་བཅོས་ཀྱི་གཏངོ་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་ནས་མར་
བཅག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་མར་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རདེ། ད་བར་ལན་ཆད་བསྡད་པ་ད་ེའད་ཡོད་ན་འབལེ་ཡོད་ལྷན་ཁང་སླེབ་
པའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་བསར་བཀའ་འདྱི་གནང་རགོས་གནངོས། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཐ་ོབརྒྱབ་པའྱི་སྐད་ཆ་ཡྱིན། ལན་མ་ཆད་པའྱི་
འབད་བརནོ་བྱས་ཡདོ་ད།ེ མྱི་ཡྱིན་པ་སངོ་ཙང་། ནརོ་བ་དང་འཁྲུལ་བ་ད་ེའད་ཡོང་སྱིད་པ་རདེ། ཡང་བསར་བཀའ་འདྱི་གནང་
རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ཡན་ཆད་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་མཆགོ་གྱི་སནོ་རྱིས་གསུང་བཤད་ཐགོ་ལ་སྱི་ཡངོས་ཀྱི་ལན་འདབེས་
གསལ་བཤད་ཆ་ཚང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།   
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང།  
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་གྱིས་ལན་གནང་བར་འཕྲསོ་དནོ་དྱི་བ་ད་ེའད་ཆགས་ཀྱི་ 
འདུག འདྱི་ག་དུས་འདྱི་ཆགོ་གྱི་ཡོད་རདེ། ཆ་ཚང་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་འདྱི་ཆགོ་གམ། ག་དུས་འདྱི་དགསོ་རདེ། ༼ཚགོས་གཙ་ོ
མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། ལྷན་ཁང་སོ་སོ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཡོད་ན། སྐབས་ད་ེདུས་གེང་སློང་
གནང་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ལྷན་ཁང་ས་ོས་ོདང་འབེལ་བ་ཆགས་པ་ཞྱིག་མ་གཏགོས་ཞ་ེདག་བསླེབ་ཀྱི་མ་རེད། གསུང་རགོས་
གནང།༽ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱི་ལྷན་ཁང་ས་ོསོའ་ིསོན་རྱིས་ཐོག་ལ་མ་རེད། ཁ་སང་དྱི་བ་དྱིས་པའྱི་དོན་ཚན་
གཞྱིར་བཟུང་འདྱི་ཡྱི་ཡོད་ཙང། ལྷན་ཁང་ས་ོསོའ་ིརྱིས་འག་ོསྐབས་སུ་འདྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་རེད་དམ། འདྱི་
བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གསལ་བཤད་ལན་འདབེས་ཆ་ཚང་ཟྱིན་པ་རདེ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་སྙན་ཐ་ོཞྱིག་འཁུར་ཡོང་གྱི་ཡོད་གསུངས་པ་
རདེ། ད་ེདུས་གསུང་ཆགོ་གྱི་རདེ། འདྱིའྱི་རསེ་འབལེ་གྱི་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཀང་
གསུང་ཆགོ་གྱི་རདེ་སྙམ། དརེ་དགངོས་པ་བཞསེ་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 འདྱི་ཡན་ཆད་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་གསུང་བཤད་ཐོག་བགོ་
གེང་ཞུས་ཟྱིན་པ་དང།  དའེྱི་རསེ་འབལེ་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་ཆ་ཚང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  
 འདྱིའྱི་རེས་སུ་རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༢་་་༢༣ གྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་བགོ་གེང་གང་ལ་
གང་འཚམ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་དོགས་འདྱི་དེ་འད་ཕེབས་སོང། དེ་ཡྱིན་དུས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནས་ལན་
འདབེས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།   
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་དང་
འབེལ་བའྱི་དགོངས་འཆར་མང་པ་ོཕེབས་སོང། ད་ེཚོའྱི་ནང་ནས་མང་ཆ་ེབར་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་
གྱིས་གསལ་བཤད་ནང་ནས་འཐུས་པ་མང་པ་ོབྱུང་སོང། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དུས་ཚོད་དམ་འཛནི་བྱས་ནས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་མཆགོ་གྱིས་བཀའ་གང་གནང་བ་ད་ེདག་ད་ེད་ེབཞྱིན་ན།ོ དརེ་ངས་བསར་བཅོས་ཞུ་རྒྱུ་མེད།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་རྒྱུར། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གྱི་དངུལ་འབོར་འདྱི། སོན་རྱིས་
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གྱི་དངུལ་འབོར་བཏོན་པ་ད་ེདང། དཔལ་འབྱོར་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་དངུལ་འབརོ་བར་ལ་གངས་ཆུང་གྱི་ཁྱད་པར་ཐགོ་བཀའ་གནང་སངོ། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་སྐུ་ང་ོདཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་
བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་ཞྱིབ་ཚགས་པོའ་ིས་ོནས་གངས་ཆུང་གྱི་ཁྱད་པར་འགོ་སྟངས་བཀའ་གནང་བ་རེད། ད་ེག་རང་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༧་་་༡༨། ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩། ༢༠༡༩་་་༢༠ གཏན་
འཇགས་མ་དངུལ་གྱི་གངས་ཆུང་དང་དངུལ་འབོར་གང་ཡྱིན་པ་འདྱི། ད་ེས་གང་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་བཀོད་ནས་ཁྱེར་ཡོང་
བ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ གྱི་གནས་བབ་འདྱི་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ནས་ཞུས། ད་ེཡང་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་དངུལ་རྱིས་སྡ་ེཚན་ལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཕུལ་ནས། ད་ེགཞྱིར་བཟུང་ཚུར་བཀའ་གནང་བ་གཞྱི་ལ་བཟུང་སྟ་ེང་ཚོས་འདྱིའྱི་ནང་
དུ་བཀོད་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཟུར་འཛར་ ༡ པོར་འཁོད་པའྱི་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Pie Chart) ནང་ལ་
བརྒྱ་ཆ་རྱིས་སྟངས་དེ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྐོར་བ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་གོང་དེའྱི་སོར་ས་ཡ་རེད། རེའུ་མྱིག་
དེའང་ད་ེསའྱི་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་མང་པོའ་ིའདྱི་འད་ཞྱིག་བཟ་ོསོལ་ཡོད་པར་གཞྱི་ར་བཞག་པའྱི་
ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཤོད་དེར་ ༼ཀ་པ།༽ ནང་དུ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་དེར་དཔག་པའྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐོག་ནས་
བསྐརོ་བ་རེད། འདྱི་གཉྱིས་ལ་ཕལ་ཆརེ་ནརོ་བ་དང་འཕྱུག་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད། འདྱིའྱི་ཤོད་དརེ་ངསེ་ཅན་དང་འཕྲདོ་བསྟནེ་
ཅན་ད།ེ འཁརོ་ལོའ་ིནང་ལ་ང་ཚའོྱི་གངས་ཆུང་ད་ེཏགོ་ཙམ་ཞྱིག་འཁྲུག་བསྡད་འདུག དརེ་ང་ཚསོ་གང་གཟབ་གཟབ་བྱས་པའྱི་
ཁུལ་རེད། འདྱི་བཟ་ོམཁན་ལ་ང་ཚོས་འབེལ་བ་ས་ཕྱི་ཞུས་ནས། ཐབས་ཤེས་གང་དག་ཅྱི་དག་ཞུས་པ་རེད། ད་ེའད་ཞུ་བའྱི་
སྐབས་ཤྱིག་ལ། དཀནོ་གཉརེ་དང་འདདོ་ཆ་ེན་གསེར་སྐུ་ཟངས་ལ་འགྱུར།། ཟརེ་བ་ལྟར། ང་ཚསོ་གང་གཟབ་གཟབ་བཟསོ་པ་
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རེད་དེ། མཐའ་མར་ད་དུང་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཆད་པ་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག འཐོལ་བ་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་གནས་
སྟངས་བྱུང་འདུག དའེང་གངས་ཆུང་གྱི་ཁྱད་པར་མ་གཏོགས་གཞྱི་རའྱི་སོམ་གཞྱི་ཐགོ་ལ་ཕལ་ཆརེ་ཁྱད་པར་ཞ་ེདག་མདེ་རདེ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་སོར་ས་ཡ་ ༣༢༨་༥ གྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབཀའ་
གནང་སངོ། འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་ཚང་མས་དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་དནོ་ཚན་གཅྱིག་ལ། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༦༌༣ པར་རེའུ་མྱིག་ཡོད་པ་
ད་ེདང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཟུར་འཛར་ ༡ པོའ་ིབར་ལ་བར་ཁྱད་ཀྱི་བཀའ་ཞྱིག་གནང་སོང། ང་ཚོའྱི་རེའུ་མྱིག་ད་ེགང་ལ་གང་
འཚམ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་ཡོད། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། འཁོར་ལོའ་ིགནས་བབ་ཐོག་གངས་ཆུང་གྱི་ཁྱད་པར་ཤོར་བ་དེར་དགོངས་
སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་སཾ་བོ་ཊའྱི་དངུལ་འབོར་ཐོག་ལ་བཀའ་གནང་སོང། དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཆགས་བསྡད་འདུག ང་
ཚསོ་ཟྱིན་བྱིས་བཟ་ོབའྱི་སྐབས་ལ་མཐའ་མའྱི་དུས་ལ་ཟྱིན་བྱིས་ནང་ལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འཁོད་ཡོད། ༦༣༦ ད་ེརེད། ཡྱིན་ནའང་
མཐའ་མའྱི་ཟྱིན་བྱིས་སྐབས་སུ་གང་འད་བྱས་ནས་ནརོ་བ་ཡྱིན་ནའང་། གང་ལྟར་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ ༥༥༤ མ་གཏོགས་འཁདོ་མྱི་
འདུག བྱས་ཙང་དེར་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་དང། ལྷ་རབ་བྱུང་ན་ང་ཚོའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ ༥༥༤ དེར་ ༦༣༦ ལ་
བཟ་ོསྟབས་བད་ེབ་ཡོད་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱི་སབས་འཇུག་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནོངས། ར་བའྱི་བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཐུགས་ཞྱིབ་ཚགས་པའོ་ིཐགོ་ནས་བཏནོ་པར་བཀའ་དྱིན་ཆ།ེ ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དཔལ་འབྱརོ་དྲུང་ཆ་ེད་ེདྲུང་ཚབ་ཡྱིན་པ། འསོ་བསྡུ་དང་འདམེས་ལྷན་ཟརེ་བ་ད།ེ འསོ་བསྡུ་མེད་པ་
དང་འདེམས་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆ་ེཡྱིན་པའྱི་སྐོར་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང། འདྱི་ཚོར་བླ་ོངེས་བྱུང། བཀའ་
གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ག་ཕོགས་ནང་ལ་ལས་བྱེད་གཅྱིག་གྱི་ག་ཕོགས་ལ་ཁྱད་
པར་ཤོར་ནས་བསྡོམས་འབོར་ལ་སོར་འབུམ་ ༤ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་ཁྱད་པར་ཤོར་ཡོད་རེད། འདྱི་ཚོ་འབེལ་ཡོད་ལས་
ཁུངས་མཉམ་དུ་ག་ོབསྡུར་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ། ག་ཕོགས་སྤོམ་དངུལ་ནང་དུ་བཞག་པ་ཞྱིག་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་
ཞེས་ཚོགས་ཆུང་ལ་གསུངས་པ་རེད། འདྱི་གསུངས་པ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་འདྱི་ལ་ད་ེཙམ་གྱིས་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་མཐོང་མ་
སོང། གང་ཡྱིན་ཟེར་དུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོརེད། ལས་བྱེད་མང་པ་ོཡོད་རདེ། གནས་སྤ་ོདང་བཀོད་སྱིག 
མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོདགསོ་པ་སྱིང་ཙང་སྤམོ་དངུལ་ནང་དུ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། རསེ་མར་དགོས་ངསེ་ཅན་ཞྱིག་གྱི་སྐབས་སུ་སྤམོ་
དངུལ་མ་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མྱི་དགོས་པའྱི་ཆེད་དུ་སྤོམ་དངུལ་བཞག་ན་མྱི་མཐུན་པ་མྱི་འདུག  ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་
བསམ་ཚུལ་འདྱི་རེད། བྱས་ཙང་འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ནས་གཅོག་ཆ་བྱེད་མྱི་དགོས་པར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གང་
ཞུས་པ་དེ་ལ་ངོས་བཞེས་གནང་ནས་ཁྱེར་བ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གང་བྱས་ནའང་འཁྱེར་
སྟངས་འདྱི་འགྱིག་ཡོད་མ་རེད། འདྱི་གཅོག་ཆ་རང་འགོ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་དུས་
ཚདོ་ཆ་ཚང་ཡོད་རེད། ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐབས་སུ་གཅོག་ཆ་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ག་ར་ེགནང་བ་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་པ་
བཞེས་ཕོགས་ཤྱིག་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་འདྱི་དང་། ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ། ད་ེབཞྱིན་གཏན་
འཇགས་མ་དངུལ་གྱི་བར་ཁྱད། ཟུར་བཀལོ་མ་དངུལ་དང་མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། དངསོ་ཡོད་གནས་
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ཚུལ་བཀའ་གནང་བར་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར། ང་ཚོར་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་དང་ཟུར་བཀལོ་མ་དངུལ་ཡོད་རདེ། ཟུར་
བཀལོ་མ་དངུལ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ནང་དུ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ ལོའ་ིསོར་ས་ཡ་ ༨༠༠་༧༡ ཟརེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། ང་ཚའོྱི་ནང་
དུ་སོར་ས་ཡ་ ༡༧༥༣ ད་ེབཞྱིན་ལོ་ ༥ ཆ་ཚང་ནང་དུ་ཁྱད་པར་ཤོར་བསྡད་པ་འདྱི། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཏོན་
པའྱི་ནང་དུ་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་གཅྱིག་པུ་འདུག ང་ཚོའྱི་སྙན་ཐོ་ནང་དུ་ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ་ལ་ཁག་གཉྱིས་ཡོད་རེད། 
སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་གཅྱིག་དང་ལས་འཆར་མ་དངུལ་རདེ། ཡོང་སྟངས་དརེ། ང་ཚོར་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནང་
བའྱི་ནང་དུ་ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ་དང། ལས་འཆར་མ་དངུལ་གཉྱིས་ཀ་བསྡོམས་པའྱི་སོར་ས་ཡ་ ༡༧༥༣ དང་སོར་ས་ཡ་ 
༡༧༨༩ ཟེར་བ་འཕར་སྟངས་འདྱི་འད་བྱས་ནས་འཕར་བསྡད་ཡོད་རེད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཏོན་པའྱི་ནང་དུ་
ལས་འཆར་མ་དངུལ་འདྱི་མ་བཏོན་པར། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་གང་ཡྱིན་པ་གཞྱིར་བཟུང་སྱིར་བཏང་མ་
དངུལ་བཏོན་ཡོད་དུས། འདྱིའྱི་བར་ཁྱད་ཤོར་སྟངས་ཤོར་ལུགས་འདྱི་འད་ཞྱིག་རེད་འདུག ང་ཚོས་ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ་
འདནོ་སྟངས་དའེང་འདས་པའྱི་ཚགོས་ཆུང་རྱིམ་པས་མ་དངུལ་འདནོ་སྟངས་ཀྱི་སམོ་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། སྱིམ་གཞྱི་ད་ེགཞྱིར་
བཟུང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ དང་ ༢༠༡༨། ༢༠༡༩ ལ་ག་ར་ེཡོད་པ་ད་ེཚ་ོཚུར་འབོར་ཁུར་ནས། ད་ེནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ པའྱི་
སྐབས་སུ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ད་ེདཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་ནས་འབོར་འཁུར་སྟངས་འདྱི་འད་བྱས་ནས་ཁྱེར་བ་རེད། 
ཁྱད་པར་ཤོར་སྟངས་འདྱི། ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ་ནང་དུ་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་བསན་པ་ཞྱིག་དང་། གཅྱིག་འདྱི་མ་སོན་པ་
ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། དོན་ལ་ཞེ་དག་ཁྱད་པར་ཤོར་མདོག་ཁ་པ་ོཞྱིག་ཨ་ེཡོད་ན་བསམས་བྱུང་། ང་ཚ་ོལ་ཡོད་པ་འདྱི་སར་
ལམ་གཞྱིར་བཟུང་བསྡུས་ནས་ཕྱིན་པ་རེད། དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཀང་མཛད་བྱུས་དང་རྱིག་པ་ཞྱིག་བཏང་བའྱི་ཆ་
ནས་ཡྱིན་གྱི་རདེ། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཁྱད་པར་འདྱི་འད་ཞྱིག་རདེ་འདུག འདྱི་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ཤེས་རྱིག་གྱི་མ་དངུལ་སྐརོ་བཀའ་གནང་སོང། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བློན་མཆོག་
གྱིས་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབཀའ་གནང་སོང། ད་དུང་གསལ་པ་ོམེད་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་འབྱོར་མ་དངུལ་གནས་བབ་སྐབས་ལ་
ཡྱིན་ནའང་ཞྱིབ་ཚགས་ཡོང་གྱི་རདེ་ཅསེ་བཀའ་གནང་སངོ་། འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་འཐུས་པ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བོད་སྒྱུར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱལ་ཁབ་སོ་
ས་ོནས་ཆགོ་མཆན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་སྐོར་གསུངས་སོང། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་མཆགོ་
གྱིས་ད་གྱིན་བཀའ་གནང་བ་ད་ེརེད། ད་དུང་མུ་མཐུད་དེའྱི་སང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་ཙྭ་བ་ཚད་ལྡན་སུ་རེད་འདུག ད་ེཚོ་
དང་མཉམ་དུ་གན་ཡྱིག་འཇོག་པའྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་ཚ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། རྱིམ་པས་ཕལ་ཆེར་གསལ་དུ་འགོ་ཡྱི་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག 
 ད་ེནས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས། ཕལ་ཆེར་སྱི་འཐུས་ ༥ ཙམ་གྱིས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་འདྱིའྱི་
ཐོག་ལ་བཀའ་རད་ཅྱིག་ཕེབས་སོང། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐོག་ངོས་ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པོས་ལམ་སྟོན་གང་གནང་ཡོད་པ་ད་ེམ་
འཕྱུགས་པ་བྱས་ནས། ར་ཆནེ་པརོ་རྱིས་ནས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་འདྱི་རད་ཞུ་
དགོས་ས་ལ་འདྱི་རད་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ད་ོནན་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ལ། 
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གོང་མའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ། མཇུག་སོན་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཆ་ནས། ང་
ཚསོ་འདྱི་མཐངོ་ནས་འདྱི་ཏགོ་ཙམ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་ཞྱིག་མཐངོ་བའྱི་ཆ་ནས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་རང་གྱི་ང་ོགདངོ་གྱི་
ཐགོ་ལ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོང་བ་འདུག འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང། འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཁདོ་དགསོ་རྒྱུ་འདྱི་འད་བྱས་ནས་བཀདོ་
པ་རེད། བཀའ་ཤག་གོང་མས་བཀའ་ག་ར་ེགནང་འདུག འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་བཀོད་པ་ཙམ་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་འདྱི་ཐོག་ལ་
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ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབྱས་ནས་གཅྱིག་གཅྱིག་གཉྱིས་གཉྱིས་བྱས་ནས་འག་ོརྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཀང་བྱུང་མ་སོང་ལ། ག་ོབསྡུར་ཡང་ཞུ་
རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང། གཙ་ོབ་ོཚགོས་ཆུང་གྱིས་ལྟ་དགོས་རྒྱུ་ད།ེ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢་་་༢༣ ལོའ་ིསནོ་རྱིས་རང་གྱི་ཚདོ་དཔག་འཆར་
རྱིས་ཚོགས་ཆུང་སོང་ཙང་རྱིག་པ་སྱིམ་རྒྱུ་མེད་ན་མ་གཏོགས་འདྱིའྱི་སང་ལ་བསྱིམས་པ་རེད། ཐབས་ཤེས་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ན་མ་
གཏོགས་འདྱིའྱི་སང་ལ་ཞུས་པ་རདེ།  
 ཚོགས་ཆུང་ནང་དུའང་ཚོགས་མྱི་གསར་པ་མང་པ་ོབྱས། གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་རྒྱུས་ཡོད་རྒྱུས་མེད་ཀྱི་
གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་བྱེད་དུས། དུས་ཚོད་གཏང་རྒྱུ་དེའང་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢་་་༢༣ གྱི་སོན་རྱིས་རང་གྱི་སང་ལ་གནས་
བབ་ག་ར་ེའདུག དེ་ཚོའྱི་བསྡོམས་འབོར་ལ་ཁྱད་པར་ག་ར་ེའདུག རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ག་ར་ེའདུག ཟུར་འཛར་
སར་བར་ག་ར་ེབྱུང་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ལས་འཆར་སོ་སོའ་ིཐོག་བཀའ་འཁོལ་ག་ར་ེརག་དང་མ་རག འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
དུས་འགོར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཕྱིན་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་དུས་ཚདོ་མང་པ་བཏང་བ་མ་གཏོགས། ད་ེའདའྱི་རྒྱབ་ཤྱིག་བརྒྱབ་ནས་
བར་བརྒལ་གྱི་གནས་སྟངས་བཟ་ོའད་པོར་ང་ཚོར་དུས་ཚོད་བྱུང་མ་སོང་ལ་རྱིག་པས་ཀང་འདང་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་
ཐོག་ལ་ད་ེརྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་གནང་བ་སོང་ཙང་རྱིམ་པས་བགོ་གེང་གྱི་
སྐབས་སུ་གང་འད་བྱས་ནས་གནང་བབ་བདེ་བ་འདུག ག་རེ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆེར་མ་
འཐུས་པ་ཡདོ་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཚོས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དང་། འཇོན་གྱི་ཡོད། དཔའ་ཁས་བླངས། དུང་སྐེད་པ་ལ་འཛེར་ནས། 
ཚོགས་གཙ་ོབགེས་གཞོན་ལ་ཞུས་ནས་ང་ཚ་ོའདྱིར་འཇུག་རོགས་ཞེས་ཞུས་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། ཚོགས་གཙ་ོབགེས་
གཞོན་གཉྱིས་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོབྱུང་འདུག  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ཏོག་ཙམ་བཞུགས་གནང་རོགས། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཁ་སང་བག་ོགེང་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཁ་གསལ་པ་ོདང་ནན་
པ་ོབྱས་ནས་ཞུས་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཕན་ཚུན་ཚིག་རྒྱག་བྱས་རེས་དང་འདྱི་འདའྱི་ཐགོ་ལ་གང་ཡང་ཞུས་ཡོད་མ་རེད། 
ད་ལྟ་གསུང་སྡོད་མཁན་འདྱི་རྦད་ད་ེལ་ོབཞྱི་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ལས་ཀ་བྱེད་སྡོད་མཁན་ཡྱིན་ཟེར་བ་རེད་དེ། གཏམ་དཔ་ེསྡུག་རྱིང་
སྡུག་ཚད་ཚང་མ་དངས་ཟེར་ནའང་འད། གཏམ་དཔེ་རང་རང་དངས་ནས་འདྱི་འད་བྱེད་དུས། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ར་བ་
འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ནན་པ་ོབྱས་ནས་ཞུས་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དཔའ་ཁས་བླངས། དུང་སོ་ཡྱིས་འཆས་
ནས་ཁྱེད་རང་ཚ་ོསླེབས་པ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོས་ལས་འགན་མ་བསྒྲུབས་ན་ཆོག་གྱི་མ་རེད། འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཟེར་
ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྱི་ཚོགས་འཁྲུག་རེན་འག་ོརྒྱུ་མྱི་རྒན་པ་ཚོས་མ་བཟསོ་ན་ཡག་པ་ོརེད། དེར་སྟངས་འཛིན་གནང་
རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གནད་དནོ་ཐགོ་ལ་གསུང་གནང་རགོས་གནངོས། སནོ་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ།ོ སྱི་ 
འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང།  
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ མྱི་སུ་ཡྱིན་མྱིན་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་རདེ། ད་ོབདག་ཁ་ོརང་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རདེ། རྒན་པ་ད་ེཚ་ོ
ཟརེ་ནས། ཡང་སྱི་ལ་སྤུངས་པའྱི་བཀའ་མལོ་ད་ེཕྱིར་འཐནེ་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གནད་དནོ་རང་གྱི་ཐགོ་ལ་གསུང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚིག་ལ་བཟུང་བསྡད་ན་ཚང་མས་ཚགི་བཟུང་ནས་ཚིག་ག་པར་
འཐེན་འཐེན་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཚིག་རང་ལ་གཙ་ོའདོན་མ་གནང་བ་བྱས་ནས། དོན་གནད་རང་གྱི་
ཐགོ་ལ་གསུང་གནང་རགོས་གནངོས།  
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ང་ཚ་ོཚོགས་མྱི་ ༥ འདྱི་མང་ཆ་ེབ་གསར་པ་རེད། ཚོགས་གཙ་ོབགེས་གཞོན་གཉྱིས་ཀྱིས་
ཚོགས་མྱི་རག་གྱི་མྱི་འདུག ངེས་པར་དུ་ཁྱེད་ཚ་ོའདྱིའྱི་ནང་དུ་འཛུལ་རོགས་ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་བ་སོང་ཙང། བཀའ་མ་
ཟློག་པར་བྱས་ནས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཅར་བ་ཞྱིག་རེད། བཅར་བ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ལས་དོན་མང་པོའ་ིཐོག་ལ་གང་ལ་གང་
འཚམ་གྱི་དོ་སང་བྱས་པ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ལས་ཉྱིན་ ༡༢ མ་གཏོགས་རག་མ་སོང། ག་རེ་རེད་ཟེར་དུས། འདྱིའྱི་དཀྱིལ་ལ་
གནམ་ལ་ོགསར་ཚེས་ཁེལ་བསྡད་འདུག མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ོགསར་ག་སྱིག་བྱས་ནས་དུས་ཚོད་མང་པ་ོགཏོང་དགོས་པ་འདུག 
ང་ཚ་ོནང་མྱི་ཡོད་མཁན་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་དེར་དཔག་པའྱི་འག་ོསྟངས་དང་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་དུས། དུས་ཚོད་གང་ཡོད་པ་
ད་ེཚ་ོརང་བཀག་ཅག་ཅག་ཞུས་པ་རེད། སྐབས་ར་ེགོས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་གངས་འབོར་ཚང་གྱི་མྱི་འདུག་པས་ཡར་
ཕེབས་ཤོག་ཟེར་བའྱི་བཀའ་གནང་བ་ད་ེའདའང་བྱུང་སོང། ཡང་སྐབས་ཤྱིག་ལ་སྐུ་མགོན་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་ཀྱི་འདུག ད་ེ
འད་ལའང་བཅར་དགོས་རེད་གསུངས་སོང། གང་ལྟར་གང་ཡྱིན་་ང་མྱིན་་ང། སོ་སོས་ཞུ་དགོས་པ་དེ་ཚོ་གང་ཐུབ་ཅྱི་
ཐུབ་དང་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་རདེ། ད་དུང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཆད་པ་དང་ལྷག་པ་ཏན་ཏན་བྱུང་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མར་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས། ད་ེརྱིང་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་བ་ད་ེགནད་འགག་
ཆེན་པ་ོའདུག མ་འོངས་པར་ང་ཚོར་ཕན་རྒྱུ་རེད་འདུག ང་ཚོར་ཡྱིན་ནའང་བླ་ོསེད་བླང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱུང་སོང། 
ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ང་ཚ་ོཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཆུང་དང་འབེལ་བ་ཆགས་པའྱི་དྱི་བ་གནང་བ་ད་ེདག་ཕལ་ཆེར་འདྱི་འད་ཞྱིག་གྱི་འཐུས་པ་ཡོད་
བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
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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་། དངསོ་གནས་ 
བྱས་ན་ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་གང་ཡང་འག་ོབཙུགས་མེད།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་པར། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འག་ོ
ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བ། ཁྱིམས་དང་འགལ་བ། ལུགས་སོལ་དང་འགལ་བ། འགལ་
བ་བྱུང་བའྱི་རྱིགས་ཚང་མར་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་དོགས་འདྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཆགས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།   
 ད་ེརྱིང་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙསོ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོབགསེ་གཞནོ་གཉྱིས་ཀྱི་ལམ་
སྟོན་ལྟར་རད་གཅོད་བྱས་པ་མ་གཏོགས་ཞེས་ཟེར་དུས། ང་ལ་དོགས་པ་ཆེན་པོ་ག་ར་ེསླེབས་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༨ བར་གྱི་སོར་ (Crore) ༡༩༠ ཐམ་པ་འདྱི། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོབགེས་གཞོན་གཉྱིས་ཀྱིས་ད་ེལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་ངམ། འདྱིའྱི་བབ་དེར་ཞྱིབ་
འཇུག་བྱེད་མྱི་དགོས་པ་རདེ་དམ། འདྱི་བཀའ་ཤག་གོང་མ་ནྱི་མ་རདེ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢་་་༢༣ བར་མ་
གཏོགས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་མྱི་དགོས་ཞེས་ཚོགས་གཙ་ོབགེས་གཞོན་གཉྱིས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་བྱས་སོང་ངམ། ད་ེངེས་པར་དུ་
གསལ་པ་ོབཟ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད། གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན།    
 གཉྱིས་ནས། སྱིར་བཏང་ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ་མྱི་འད་བ་གཉྱིས་རེན་པས་བསྡོམས་ཚིག་ད་ེམྱི་འད་བ་གསུངས་
སོང། ཕལ་ཆེར་ད་ེཡྱིན་གྱི་རེད། དེ་ཡྱིན་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་དང་མཐུན་དགོས་ཀྱི་རེད། ཚོད་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙསོ་ལམ་དང་ཚང་མར་བལྟས་ཡོད་གསུངས་སོང། གལ་ཏ་ེབལྟས་ཡོད་ན་འདྱི་སྐབས་
ས་མས་གསོ་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཆར་འབུལ་གཏན་འབེབས་བཟསོ་བཞག་པ་དང་མཐུན་དགོས་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ 
ལོར་ཡྱིན་ནའང་མཐུན་དགོས་རེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཡྱིན་ནའང་མཐུན་དགོས་རེད། ད་ེམ་མཐུན་པའྱི་ཆ་ནས་ངས་འད་ཡྱི་མྱི་
འདུག་ཅེས་ཁ་སང་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་ཏོག་ཙམ་གསལ་བཤད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམས་སོང་སྟེ། གསལ་བཤད་གང་ཡང་
གནང་མ་སོང། ད་ེགཉྱིས་ཐད་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོར་གསལ་བཤད་ཡོད་ན་གནང་རོགས་
གནངོས།    
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལགས་ས།ོ འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གསལ་བཤད་ཡདོ་ན་གནང་རགོས་གནངོས། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོ
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་གོང་དུ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ད་ེག་རང་ཡྱིན། ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་ག་ར་ེཞུས་པ་དེར་འབད་
བརོན་ཞུས་པ་རདེ། འདྱི་ཡྱིན་དུས་གཅྱིག་གཅྱིག་གཉྱིས་གཉྱིས་བྱས་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བལྟ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཀང་ཁམོ་ཡོད་
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མ་རེད། རྱིག་པས་ཀང་ཏན་ཏན་འདང་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཐབས་ལམ་གང་ཡོད་པ་ཚང་མ་བཙལ་བ་ཡྱིན། ད་ེས་
ཚོགས་ཆུང་གོང་མས་སྙན་ཐ་ོགང་འད་བཀོད་འདུག དེའྱི་ནང་དུ་རེའུ་མྱིག་གང་འད་ཞྱིག་གཏན་ཁེལ་འདུག ད་ེཚ་ོགཞྱི་རར་
བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་གང་ཐུབ་པ་དེ་ང་ཚོས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་དུང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་ཐུགས་
དགོངས་བསྐངས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་ཆུང་ནས་ཕལ་ཆེར་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད། དགོངས་སེལ་
ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། ད་ེལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་ལྷག་མ་སོང་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་གཙོ་མཆོག ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ 
ཚེས་ ༨ བར་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ད་ེའདྱི་འད་བྱས་ནས་གཞག་རྒྱུ་རེད་དམ། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱི་གཏམ་བཤད་ནང་
དུའང་གསལ་པ་ོམྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུའང་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་
གསལ་པ་ོབཟ་ོདགསོ་རདེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་གང་ལ་གང་
འཚམ་གསལ་པ་ོགསུངས་སོང་སྙམ། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་བྱས་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱིས་
ཀང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་ཆེད་མངགས་ལས་ཁུངས་ལ་ཕེབས་རོགས་ཞུས་ནས། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་
རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གང་གནང་བ་ཕར་ཞུས་པ་རདེ། ད་ེགཞྱིར་བཟུང་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་
ཡྱིག་ཆ་སོམ་ཡོང་གྱི་ཡྱིན་གསུང་དུས། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ལན་གསལ་པོ་ཆགས་སོང་སྙམ། སྐབས་དེ་དུས་རྣམ་པ་ཚོས་
གཟྱིགས་རྒྱུ་རདེ། ད་ེག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཆ་ཚང་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན།   
གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྣམ་པ་ཚོས་
གསལ་པ་ོབཟ་ོདགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་ན། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སྐབས་སུ་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པ་ོམ་ཆགས་པ་དེ། 
དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ཐོག་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ཐད་གསལ་པ་ོམ་
ཆགས་པ་ད་ེག་དུས་ཞུ་དགོས་རདེ། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པ་ོམ་བྱུང་བ་ད།ེ ལྷན་ཁང་གང་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ན་ད་ེ
དུས་གསུང་ཆོག་གྱི་རེད་སྙམ། ད་ེཡྱིན་དུས་རྣམ་པ་ཚོས་ད་ེག་རང་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་སྐབས་ད་ེདུས་གེང་སློང་གནང་
རོགས་གནོངས། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དེ། སོན་རྱིས་དེབ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་
ཐགོ་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་རདེ་མ་གཏོགས། འདྱིར་གསལ་མེད་པ་ཞྱིག་ཕྱི་ནས་གང་ཡང་གནང་རྒྱུ་ཡདོ་མ་རདེ། དབེ་འདྱི་རྱིམ་པ་
བཞྱིན་དུ་ཕེབས་ཡོང་དུས་དགོངས་ཚུལ་གསུང་ཆོག་གྱི་རེད། དོགས་འདྱི་གནང་ཆོག་གྱི་རེད། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་
ཚགོས་ཆུང་ནས་ཀང་འགན་འཁུར་ཆ་ཚང་བཞེས་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་ཕར་ལག་པ་ཕྱིས་ས་གང་ཡང་
ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ན་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ན་མྱི་འདུག་ཅེས་ལན་
འདབེས་གནང་ཐུབ་དགོས་པ་ད་ེགནད་འགག་རདེ་སྙམ། འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན།  
 ལས་རྱིམ་ ༢ པ། མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བག་ོགེང་དང་། གཏན་འབེབས་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་
ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོཚོགས་གཞོན་འདྱི་རེད། སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངེས་ཅན་འགོ་གོན། སོན་རྱིས་
དབེ་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༡ ལ་འདུག འདྱིའྱི་བསྡམོས་སྙན་སོན་གནང་མཁན་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོ
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངེས་ཅན་འགོ་གོན། བསྡོམས་འབོར་འདྱི་སོར་ ༡,༠༤༢,༡༡༠ 
དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།   
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་སྱིས་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མེད་པ་སོང་ཙང། སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་དངོས་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས། ཆསེ་
མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ངེས་ཅན་འག་ོགོན་ད་ེགསུང་གནང་རགོས་གནངོས།  
  
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ངསེ་ཅན་འག་ོགོན་སོར་ ༡,༤༥༠,༩༡༦ རདེ་འདུག 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ངསེ་ཅན་འག་ོགོན་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་
དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། ག་ར་ེགནང་སངོ་།  
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས། གསུང་རགོས་གནང།  
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སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་མྱིང་བཏོན་སོང་བསམས་སོང་སྟེ། ཡང་གཞན་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག སྱིར་བཏང་ཚོགས་
གཙོས་སྟངས་འཛིན་གནང་སྟངས་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་ཡག་པ་ོབཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་
གོས་ཚོགས་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་སོ་སོས་ལྟ་དུས། སྟངས་འཛིན་གནང་སྟངས་ད་ེཚ་ོཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག་
སྙམ། བསམ་ཚུལ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་ནས། ཚོགས་གཙསོ་མྱིང་
འབོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏ།ེ དུས་ཚོད་བཀག་སྡོད་ཀྱི་འདུག དརེ་བརནེ་མར་ཕྱིན་པ་རདེ། ༽  
 ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ངེས་ཅན་གྱི་ ༡ པོ། "ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན་གཞན།" ལ་དགག་པ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། 
དགག་པ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི། ད་ལྟ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་ཡདོ་པའྱི་ཁྱིམས་དཔནོ་གཉྱིས་པོས་ཁྱིམས་འགལ་བཙན་
འཛུལ་བྱས་ནས་བསྡད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེགཉྱིས་ལ་ཕོགས་སད་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག གང་འད་བྱས་ནས་བསྡད་ཡོད་
མེད་དང། གང་འད་བྱས་ནས་སླེབས་ཡོད་མེད་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ ད་ེད་ལྟའྱི་ཆར་གཙང་མ་
ཆགས་ཡོད་མ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་བར་ཕོགས་བླངས་བསྡད་པ་དེའང་ཁྱིམས་འགལ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད་གདའ། 
འདྱི་གང་འད་བྱས་ནས་སད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལའང་དྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། གང་ལྟར་འདྱིའྱི་ནང་དུ་
བཀའ་འཁོལ་འཁྱེར་ཡོང་བ་དེའང་ཏག་ཏག་བསྡད་ཡོད་མ་རེད། གང་འད་བྱས་ནས་བཀའ་འཁོལ་འཁྱེར་ཡོང་བ་རེད། ཁོང་
ཚསོ་ཁྱིམས་འགལ་བྱས་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརདེ། ཁྱིམས་འགལ་མྱིན་པ་སུས་ཁུངས་སལེ་གྱི་རདེ། འདྱི་གཙང་མ་
མ་ཆགས་ཀྱི་བར་དུ་ཕོགས་སད་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ཡོད་པ་གཉྱིས་རེད། གཅྱིག་ནྱི་ཐོན་ཚར་བ་རེད། གཉྱིས་དེས་
ཕགོས་བཟས་བསྡད་པ་ད་ེཁྱིམས་འགལ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། བཙན་འཛུལ་བྱས་ནས་བསྡད་པ་དརེ། ཕགོས་དངུལ་བཟས་བསྡད་
པ་དེས་གང་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ། གནམ་ནས་མར་ཟགས་པ་དང་ས་ནས་ཡར་སསེ་པ་ཞྱིག་མ་རདེ། མྱི་མང་ཉམ་ཆུང་གྱིས་
ཉྱི་མ་ར་ེརརེ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས། སོར་ ༡༠༠།༢༠༠ ཞྱིག་ལས་མདེ་ནའང་བསགས་ནས་དཔྱ་ཁལ་ཡར་བསྡུས་ནས་ཡོང་
གྱི་ཡོད་རེད། ད་ོབདག་ཁ་ོརང་གཉྱིས་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཁྱེད་ཚ་ོགཉྱིས་ཀྱིས་ལས་རྒྱུ་འབས་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་ན་
ཕོགས་བཟས་བསྡད་པ་ད་ེབཞུ་ཡྱི་མ་རེད་གདའ། གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་གསལ་པ་ོབྱས་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། བཟང་
སདོ་ཐགོ་ནས་མར་ཐོན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རདེ། ཁ་སང་སོན་མའང་གོས་ཚགོས་ནང་དུ་ཞུས་ཡོད་ལ། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། ང་ོཚ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཕགོས་བཟས་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ལས་རྒྱུ་འབས་་ང་གྱི་མ་རདེ་གདའ། ད་དུང་
ཕགོས་ཀྱི་སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཁྱརེ་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་འདྱིར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དགག་པ་རྒྱག་གྱི་ཡོད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀར་དག་ེལེགས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ང་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གསེས་ ༣ པར། "གོང་
གསལ་ངསེ་ཅན་གྱི་འག་ོགོན་རྣམས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འསོ་བསྡུའྱི་ཐགོ་ནས་ཐག་གཅདོ་བྱདེ་དགོས་མེད།" གསུངས་
ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་ངེས་ཅན་འག་ོགོན་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འསོ་



75 

བསྡུ་བྱདེ་དགསོ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་མང་པ་ོམ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་
རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་ལྷག་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་རདེ་དམ་དགངོས་ཚུལ་གསུང་མཁན་རདེ། གསལ་པ་ོགསུང་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོ 
ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། ད་ལྟ་བག་ོགེང་ཐོག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འོས་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ་འགོ་
འཛུགས་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། གསུང་རགོས་གནང།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་འབེལ་ནས་ཡྱིན། ཕོགས་དང་ཁ་ེཕན་གཞན་ལ་གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས། གོང་
གྱིས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་པ་ལྟར་ངསེ་ཅན་སྐརོ་དགག་པ་བརྒྱབ་མེད། ད་ེབདནེ་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འདྱི་ངསེ་
ཅན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ངེས་ཅན་དེ་ངེས་མེད་ཆགས་ནས་བཟས་ནས་བསྡད་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐོག་ནས་
དགག་པ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ངེས་མེད་ཀྱི་རྱིགས་གསུམ་ལ་སྱི་མོས་མྱི་
དགོས་པ་དང། མང་མོས་མྱི་དགོས་པར་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ངསེ་མེད་ད་ེངེས་ཅན་ཐོག་ནས་ཟ་
བཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། འདྱི་ངསེ་པར་དུ་འཁུར་ཆགོ་གྱི་མེད། དགག་པ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། ད་ེཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
གཉྱིས་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༥ ནས་ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་རགོས་གནང། སྱི་འཐུས་ཀར་དག་ེལེགས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང། ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་དུས་ (Table) འདྱི་གགས་ཆེན་པ་ོམ་རེབ་རོགས་གནང། ཚོགས་གཙ་ོལ་ཚུར་བར་ཞྱིག་སད་ན་
ཚགོས་གཙསོ་ལནེ་གྱི་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཀར་དག་ེལེགས་ལགས། གསུང་རགོས་གནང།  
 
སྱི་འཐུས་ཀར་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལག་པ་མ་བརབས་ན་ཚོགས་གཙོས་ཞལ་མར་གཟྱིགས་ཡོད་
དུས། འདྱི་ནས་ལན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་སུས་བཏོན་པ་ཡྱིན་ནའང་། དེར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་ངེས་པར་དུ་གོ་སྐབས་གནང་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ (Point Order) སད་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་ངསེ་པར་དུ་ཚགོས་གཙསོ་
ད་ེལ་གང་ལྟར་གོ་སྐབས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདྱི་དངོས་གནས་རེད་འདུག་གམ་མྱི་འདུག 
ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་མཐུན་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག འདྱི་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཚགོས་གཙའོྱི་ལས་འགན་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ངས་
ག་ར་ེཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཟེར་ན།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀར་དག་ེལེགས་ལགས་བཞུགས་རོགས་གནང་། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་ཐོག་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བསླེབ་
ཡོང་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང།  
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་སྟངས་འཛིན་བྱེད་སྟངས་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ན། ད་ེརང་
ཐགོ་འཆད་དགོས་ཀྱི་རདེ་མ་གཏགོས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་འགེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་མ་རདེ། ཚང་མར་བཅའ་ཁྱིམས་
དང་སྱིག་གཞྱི་དབེ་ཡདོ་རདེ། དརེ་ཚགོས་གཙསོ་སྟངས་འཛནི་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ད་ེབོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་
སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་གཙོར་དཀའ་ངལ་ཡོད་མ་རེད། དེ་ལས་བརྒལ་ནས་སླེབ་ཡོང་དུས་
ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ལས་རྱིམ་ག་རེ་འགོ་ཡྱི་འདུག ལས་རྱིམ་དེར་
བསྒྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ལས་རྱིམ་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག 
ད་ེཡང་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ཡུལ་གོམས་སོལ་ལུགས་དང་འགལ་གྱི་འདུག་ན། འགལ་གྱི་
འདུག་ཅེས་གསལ་པ་ོགསུང་པའྱི་ཐགོ་ནས། ལས་རྱིམ་འདྱི་འད་ཞྱིག་འག་ོདགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅསེ་གསུང་དགསོ་ཀྱི་ཡདོ་པ་རདེ། 
ད་ེམ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚོགས་གཙོས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འོས་
བསྡུ་འག་ོཡྱི་མེད། དགོངས་ཚུལ་གསུང་གྱི་ཡོད་ན་གསུང་ཆོག་གྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དེའྱི་གོ་སྐབས་ད་ེའགོ་བཞྱིན་ཡོད་རེད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ལྟར། ངེས་ཅན་རྱིགས་ལ་སྱི་མོས་མང་མོས་འགོ་མྱི་དགོས་པ་ཤེས་ཀྱི་
ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ད་ེངསེ་ཅན་མ་རདེ་ངསེ་མདེ་རདེ། ངསེ་མདེ་ཐགོ་ཟ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས་དརེ་དགག་པ་ཡདོ།  
 གཉྱིས་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༥ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༢༤ བར་གྱི་ཟླ་བ་ ༣ གྱི་རྱིང་དརེ་
ག་ར་ེབྱདེ་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་ད་ེལྟར་གཞག་རྒྱུ་རེད་དམ། འདྱིའྱི་ཟླ་བ་ ༣ རྱིང་ངེས་མེད་ཀྱི་ཟ་བཞྱིན་པ་ད་ེཚ་ོད་ེག་རང་གཞག་རྒྱུ་
ཡྱིན་ནམ། ག་ར་ེབྱ་རྒྱུ་རེད། 
 འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ འདྱི་ད་ལྟ་གོས་ཚགོས་ར་བའྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་
ནང་དུ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་རེད། དེའང་ངེས་པར་དུ་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ༼ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་
ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་མང་པ་ོཞ་ེདག་འདུག ཚང་མས་མཉམ་དུ་གསུང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། 
གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་མེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གསུང་མྱི་
དགསོ་པ་གཙ་ོའདནོ་གནང་རགོས་གནངོས། ད་ེཡྱིན་དུས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་ན་
གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། མཇུག་བསྡུ་རོགས་གནང།༽ 
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ལགས་སོ། ད་ལྟ་ཚར་མ་སོང། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ ཐོག་རེས་སུ་བཤད་ས་ཡོད་ན་རེས་སུ་བཤད་ཀྱི་ཡྱིན། ད་ལྟ་མ་བཤད་
ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས། ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་གནང་རགོས་གནངོས།ཤུསྱི་འཐུས་ཟླ་བ་
ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང།  
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པས་ངེས་མེད་ཟ་བཞྱིན་པ་རེད་ཟེར་བ་འདྱི། ཁོང་ཚོས་ཟ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་
ན་ང་ཚསོ་ཀང་ཟ་བཞྱིན་པ་རདེ་གདའ། ཁངོ་ཚརོ་བརནེ་ནས་ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་ཆགས་པ་རདེ། འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང།  
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ གོང་ནས་སྱི་འཐུས་གསུང་མཁན་དང་ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ལ་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༧ ཉྱིན་ང་ཚོས་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་སྤེལ་བའྱི་ལུང་འདེན་འདྱི་མར་ཞུ་ཆོག་པ་
ཞུ། "ཚ་ེའདྱི་ཕྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ར་ེལྟོས་ཉག་གཅྱིག་ཞུ་ཡུལ་སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་
ཚན་ ༡ པའོ་ིནང་གསསེ་ ༢ པའྱི་དགངོས་དནོ་ཡར་གསོལ་འདབེས་ཞུ་རྒྱུ་༌༌ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནོངས། (Table) ཐོག་ལ་ཕག་མ་རེབ་རོགས་གནང། གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་
མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་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 ད་ལྟ་འདྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་རེད་མྱི་འདུག གསར་འགོད་གསལ་བསགས་མར་སོགས་
སང་བྱདེ་ཀྱི་འདུག དརེ་སྟངས་འཛནི་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་གསུང་དགསོ་མྱི་འདུག ཚགོས་གཙསོ་སྱིག་གཞྱི་ད་ེམར་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ 
ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང།  
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སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཚགོས་གཙསོ་ང་ཚའོྱི་གསར་འགདོ་གསལ་བསགས་ཀྱི་དམ་བཅའ་དང་འགལ་གྱི་འདུག ང་ 
ཚསོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ད་ནས་བཟུང་སྟ་ེགེང་སློང་གང་ཡང་བྱདེ་ཀྱི་མྱིན་དང་། ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་བརན་པ་ོཡྱིན་ཞེས་ཞུས་ཡོད་
པ་རེད་གདའ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ གེང་སའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་མ་རེད། འདྱི་ཚོགས་གཙ་ོགཙ་ོབོར་འགྱུར་བའྱི་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ ༤༥ ཡྱིས་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་དང་འགལ་གྱི་ཡོད་རེད་གདའ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་ལ་ཞུས་
པའྱི་དམ་བཅའ་དང་འགལ་གྱི་ཡོད་རདེ་གདའ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། བཞུགས་རགོས་གནང། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོ
བཟང་ཕན་བད་ེལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདྱི་ལས་རྱིམ་མར་འགོ་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་གཡས་ལ་འགོག་དུས་གཡོན་ནས་ལང་ཡོང་གྱི་འདུག ས་ོས་ོརང་ཉྱིད་འད་པ་ོཞྱིག་གོས་ཚོགས་སུ་
སླེབས་པ་འདྱི་ཚ་ེའདྱི་ཕྱི་གཉྱིས་ཀྱི་སབས་གནས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གྱི་གསུང་འདྱི་དང་དུ་བླངས་པའྱི་
ཐགོ་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། གོས་ཆོད་ཨང་ ༣༩ རྒྱབ་ཏུ་གཡུག་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཡོང་མེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ད་ེཚོར་
དང་ལེན་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་མེད། ད་ེའདས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཕུ་དཀྲུག་མདའ་དཀྲུག་བྱས་ནས་ཡོང་གྱི་འདུག་ལ། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཀང་གསུང་འཕྲྱིན་ད།ེ རྫུན་བསྱིགས་དང་སྱི་ཚོགས་ལ་འཁྲུག་ཐེབས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་གསུང་གྱི་
ཡོད་པའྱི་དགོས་གཞྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ངས་འདྱི་ནས་མར་ཐག་གཅདོ་ཅྱིག་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན།  
བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ང་གཉྱིས་པའྱི་ནང་དུ། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལ་ོའཁརོ་སནོ་རྱིས།   
༡། བཀའ་ཤག་ནས་ལོ་ལྟར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་སྱིག་འཛུགས་དང་། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་
 ཡོངས་རོགས་ཀྱི་དངུལ་རྱིས་འཆར་ལོའ་ིཡོང་འབབ་ཇྱི་ཡོད་དང། འག་ོསོང་གཏོང་འཆར་ཇྱི་ཡོད་ཟུར་འཇོག་དང་
 འཚམེས་ ལུས་མེད་པའྱི་ལ་ོའཁརོ་སནོ་རྱིས་འགོད་འབུལ་བྱེད་དགསོ། ལ་ོའཁོར་སོན་རྱིས་ནང་གཞུང་གོན་རྣམས་
 གཤམ་གསལ་སྡ་ེཚན་གཉྱིས་སུ་དབྱ་ེདགསོ།  
 ཀ སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་ཐགོ་ནས་གཤམ་གསལ་ཨང་ ༢ པའྱི་ནང་འཁདོ་ངསེ་ཅན་གྱི་འག་ོགོན་
  གཏོང་རྒྱུའྱི་དངུལ་འབརོ་དང་།  
 ཁ ད་ེམྱིན་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་ཐོག་ནས་གཏོང་འོས་ཀྱི་འག་ོགོན་འཆར་གཞྱི་གཞན་དག་གྱི་དངུལ་
  འབོར་བཅས་།  
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༢། གོང་གསལ་ ཀ པའྱི་ཁོངས་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་ནས་གཏོང་དགོས་ངེས་ཅན་གྱི་འགོ་གོན་ཁག་གཤམ་
 གསལ།  
 ཀ ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པའོ་ིསྐུའྱི་ཉནེ་སྲུང་གཙསོ་འག་ོགོན་ཁགཤུ 
 ཁ སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་གཙ་ོདང་། ཚགོས་གཙ་ོགཞོན་པའྱི་མཚན་དདོ་དང། ལས་དདོ།  
 ག ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་དང། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་བཅས་ཀྱི་ཕགོས་
  དང། ཟུར་ཕགོས། ལས་ཐནོ་ཐབོ་ཐང་ཁག  
 ང སྱིག་འཛུགས་ལ་འཁྱི་བའྱི་བུན་སལེ་དམྱིགས་ཡུལ་དང། མ་དངུལ་སདེ་འབབ་བཅས།  
༣། གོང་གསལ་ངེས་ཅན་གྱི་འགོ་གོན་རྣམས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུའྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་
 མེད། འནོ་ཀང་ལྷན་ཚགོས་སུ་གོས་བསྡུར་བྱ་རྒྱུར་དགག་ཆ་མདེ།  
འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ངས་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ། རྣམ་པ་ཚོས་འཁྲུག་མ་ཐབེས་པ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངསེ་ཅན་འག་ོགོན་
གྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ཚོགས་གཙསོ་ཐག་གཅདོ་ཞུ་རྒྱུར། འདྱི་འད་བྱས་ནས་མར་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་གསེར་
ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་གསུང་རོགས་གནང། མཁན་པོས་གསུངས་ཚར་མ་སོང་ངམ། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངོས་
གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས། འཕྲསོ་ད་ེགསུང་རགོས་གནང།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པའྱི་ཐོག་ལ་རེས་སུ་བཤད་ས་ཡོད་གསུངས་པར་བརེན་རསེ་སུ་བཤད་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་ལུང་དངས་མ་ཐག་ད་ེཆ་ཚང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་ངེས་མེད་རདེ་འདུག 
ད་ེཡྱིན་དུས་དའེྱི་ཐགོ་ནས་ཟརེ་བསྡད་ཡདོ།  
ད་ེག་ནང་བཞྱིན་འདྱི་ངེས་མེད་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའང་ངེས་མེད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོ་ངེས་མེད་མྱིན། ༸སབས་མགོན་
དནོ་གྱི་བདག་པོའ་ིགསུང་གྱི་བྱྱིན་རླབས་ལ་བརནེ་ནས་ད་ལྟ་འདྱིར་ལས་བསྡད་ཡོད་མ་གཏོགས། ངསེ་མེད་ཐགོ་ནས་བཟས་
མེད། གསལ་བཤད་བཟ་ོདགསོ་པ་གཅྱིག་ད་ེཡྱིན། 
 གཉྱིས་ནས་ཞུ་འདོད་པ་ཞྱིག་ལ། རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་མཁྱེན་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་
ཁག་ལྔའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ད་ལྟ་ང་ཚའོྱི་གོས་ཚགོས་འདྱི་འཚོགས་ཐུབ་པར་ས་ེ་ག་ཡོད་རདེ་དམ་ཟེར་ན། བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ 
་ག་ཡོད་རེད། དགའ་བའྱི་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཡོད། བྱས་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ག་ར་ེཟེར་གྱི་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། ད་ལྟ་གོས་
ཚགོས་འཚགོས་ཐུབ་པ་འདྱི་ཁངོ་ཚའོྱི་བཀའ་དྱིན་རདེ་ཟརེ་སོང། བཀའ་དྱིན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ། འདྱི་སག་རྫུན་འཆད་ཀྱི་
ཡོད་རེད། ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་འཚོགས་ཐུབ་པ་འདྱི་༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོའ་ིབཀའ་རང་ལ་བརེན་ནས་ཡྱིན། 
ཁངོ་ཚསོ་བཀའ་དྱིན་ཡྱིན་ཞེས་བཤད་བསྡད་ཀྱི་འདུག སྱིར་བཏང་འག་ོ་ག་མཁན་ད་ེདཀྱིལ་ལ་སྡདོ་དགོས་རེད། ཁ་ོསྙྱིང་རེ། 
ཆད་མཐའ་དང་རག་མཐར་ལྷུང་སོང་བ་རེད། རེས་མ་ཆད་མཐའ་དང་རག་མཐའ་ལྷུང་དགོས་ན་འདྱི་ནང་དུ་གསལ་པ་ོབཟ་ོརྒྱུ་
ཡྱིན། དངསོ་གནས་བྱས་ན་མྱི་ལྔ་པ་ོད་ེདཀྱིལ་དུ་བསྡད་ནས་བྱེད་དགོས་རེད་ད།ེ ད་ེམ་བྱས་པར་རག་མཐའ་དང་ཆད་མཐར་
ལྷུང་ནས་ང་ཚོས་༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོར་མཚན་འཁོད་སྙན་ཞུ་འབུལ་དགོས་ཐུག་པ་རེད་མ་གཏོགས། གལ་
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སྱིད་ཁ་སང་འུ་མ་ཐུག་ན་༸སབས་མགོན་དནོ་གྱི་བདག་པ་ོལའང་ཐུགས་སྙན་སུན་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཆགས་ཡོད་
རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ད་ེའད་མ་བྱུང་བ་ད་ེཆད་མཐའ་དང་རག་མཐར་ལྷུང་ཡོད་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན། 
ཉ་ེབའྱི་ཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་དརེ་མཉམ་་བ་ཀྱི་ཐོག་ནས་གོས་འཆར་བཞག་ཡོད་པ་རེད། སྱི་སེར་ཚང་མས་བཤད་མྱི་
ཆོག་པའྱི་དམ་བཅའ་བཞག་ཡོད་རེད་ཅེས་ཟེར་སོང་། རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བཞག་ཡོད་མ་
རེད། ད་ེའད་འཆད་མཁན་ཚང་མ་ད་ལམ་ཁག་གྱི་དྱི་བ་འདྱི་མཁན་དང་ལན་འདེབས་ཚང་མ། ས་འོག་དར་ཐག་དང་འབེལ་
ནས་ཞུས་བ་རེད་མ་གཏགོས་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བཞག་ཡོད་མ་རདེ། ད་བར་༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པའོ་ིབཀའ་ར་
བ་ཉྱིད་ནས་འགལ་མ་མོང། མུ་མཐུད་ནས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་ཀྱི་
ཕགོས་དདོ་ཟེར་བ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཀང་བཏོན་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་
ཐག་གཅདོ་ཀང་གནང་བ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་གནད་དནོ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་ཐག་གཅདོ་
གནང་ནས་འོས་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ་མྱིན་པ་ད་ེགསུངས་ཚར་བ་རེད། གོང་དུ་གསུངས་པ་བཞྱིན་ང་ཚོས་སྐད་ཆ་མཐ་ོཙམ་དང་དམའ་
ཙམ་མང་པ་ོབཤད་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་དནོ་དག་ལ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་རྱིས་མེད་ར་བ་
ཉྱིད་ནས་བཏང་ཡོད་མ་རེད། འདྱི་གསལ་པ་ོགསལ་རང་རེད། ད་ལྟ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་ཡོད་བསྡད་པ་མྱི་གཉྱིས་
ཡོད་རེད། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་ད་ལྟ་ཡོད་མ་རེད། གོ་ཡུལ་སྟོང་པ་ཆགས་ཡོད་རེད། ཁ་སང་ཚོགས་ཆུང་
བཙུགས་ཡོད་རེད། འོས་མྱི་རག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ར་ོར་ེགྱིང་ལ་འགོ་དུས་གཞོན་སེས་གང་བསྡད་ཡོད། 
ཁྱེད་རང་ཚོས་ཡར་མ་བཞག་པ་རདེ་མ་གཏོགས་ང་ཚ་ོགང་བསྡད་ཡོད་ཟརེ་དུས། སྐབས་ད་ེདུས་ངས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་དུ་
དྷ་རམ་ས་ལར་ཚང་མ་འཁྱིད་ཡོང་རོགས་ཟེར་བ་ཡྱིན་ཏེ། ད་ལྟ་བར་དུ་སླེབས་མ་སོང་། མེད་ཡྱིན་ས་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་ཐག་གཅོད་གང་འད་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་དེར་བརྱི་བཀུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་དུ་ཡདོ་པའྱི་མྱི་གཉྱིས་པ་ོད་ེལ་ངསེ་ཅན་འདྱིའྱི་ཆ་རནེ་ཚང་བ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་ཀྱི་མདེ། འདྱི་བྱདེ་ཀྱི་མེད་
དུས་འདྱིའྱི་ཆ་ཤས་ནང་དུ་ཞུགས་རྒྱུ་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངེས་ཅན་གྱི་འག་ོགོན་འདྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལམ་ནས་བྱེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་
ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ངས་སྐད་ཆ་འཆད་ཀྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་ལྟ་ཡོད་བསྡད་པ་གཉྱིས་ཁྱིམས་འགལ་ཐོག་ནས་བསྡད་
ཡོད་ཙང་། ཁྱིམས་འགལ་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་ཕོགས་གང་འད་བྱས་ནས་སོད་དགོས་རེད། ངེས་ཅན་ཡྱིན་ནའང་རེད་
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མྱིན་ནའང་རེད། དེར་ཚོགས་གཙོས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། འདྱིར་འོས་བསྡུའྱི་ལམ་ནས་འག་ོརྒྱུ་མྱིན་
ཞེས་ཐག་གཅོད་གང་འད་བྱས་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགསལ་པ་ོབཟ་ོདགོས་རེད་མ་གཏོགས། ད་ེམ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་
ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རདེ། ང་ཚསོ་དམ་བཅའ་འབུལ་དུས་ག་ར་ེབྱདེ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། བཅའ་ཁྱིམས་ལ་འཇྱིགས་ཞུམ་
ཆགས་སྡང་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད། དང་ལནེ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བཅའ་ཁྱིམས་ད་ེཕར་བཞག་ནས། 
འདྱི་ངེས་ཅན་རེད། འོས་བསྡུའྱི་ལམ་ནས་འགོ་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཟེར་ན། གཏན་འབེབས་གང་འད་བྱེད་ཀྱི་རེད། དེར་ཁྱིམས་
འགལ་ཡྱིན་པ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་ད་ེདངས་མ་ཡོང་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་ད་ེའདནེ་དགོས་ཀྱི་རདེ། ག་ར་ེབྱས་ནས་ཟེར་ན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ ཐགོ་ནས་ར་འབོར་གྱི་གསུམ་ཆ་
གཉྱིས་ལྷག་གྱིས་ཁ་ོཚ་ོཕུད་པ་རེད། ཕུད་བཞག་པའྱི་གོས་ཆོད་ད་ེད་ལྟ་བསྡད་ཡོད་རེད། ད་ེགཙང་མ་བཟོས་མ་ཐུབ་བར་དུ་
ཁ་ོཚ་ོགཉྱིས་ཁྱིམས་འགལ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རདེ། ཡར་སུས་ཤོག་ལབ་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚགོས་ཀྱིས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ 
པ་ད་ེརྱིས་མེད་བཏང་ནས་ཡར་ཤོག་ཟེར་བ་རེད་དམ། འདྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་ཐག་གཅོད་ཡྱིན་ཟེར་ནས། འདྱི་ངེས་ཅན་གྱི་འོས་
བསྡུའྱི་ལམ་ནས་འག་ོརྒྱུ་མྱིན་ཟེར་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་ན། ཁྱིམས་དང་འགལ་བསྡད་ཡོད་རེད་གདའ། ཁྱིམས་དང་འགལ་
བའྱི་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་གང་འད་གནང་གྱི་རེད། དང་པ་ོའདྱི་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག དའེྱི་རསེ་ལ་ས་ོསོའ་ིལངས་ཕགོས་
འདྱི་གསལ་པ་ོབཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས།  
སྱི་འཐུས་ར་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་ར་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཐུགས་ར་ེཆེ། ད་གྱིན་ལག་པ་མང་པ་ོབརངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ངའྱི་རེས་ལ་ལག་པ་རོང་མཁན་
མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་གོ་སྐབས་རག་སོང་། ད་ེཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས། གང་ལྟར་ཕར་བཤད་
ཚུར་བཤད་བྱས་ན་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ལས་ཀ་རང་ཕར་བཤད་ཚུར་བཤད་བྱ་རྒྱུ་རེད། ངས་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་མཉམ་དུ་ལུང་འདེན་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༣ པའྱི་ནང་གསེས་ ༥ པ། 
༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང་།༽ ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་གཅྱིག་མ་ཚར་བའྱི་སོན་ལ་གཅྱིག་གང་འད་སླེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཨ་ལས་གཅྱིག་དེར་བཤད་འཇུག་དགོས་རེད་པཱ། 
ཚར་འཇུག་དགོས་རདེ་པཱ། ༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། དནོ་དག་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེམར་
གསུང་རོགས་གནང་།༽ དནོ་དག་འདྱི་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག "ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་བསམ་འཆར་ཐོག་
ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་གང་གནང་ལ་ཆ་འཇོག་བྱ་རྒྱུ་ལས་བགོ་གེང་བྱེད་མྱི་ཆོག" ཟེར་བ་དེ། ད་ལྟའྱི་གནང་སྟངས་ལ་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ག་པར་རྱིས་འཇགོ་བྱེད་དགོས་རེད། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོསུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ༼ཚོགས་གཙོམཁན་
པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། བཞུགས་རོགས་གནང་།༽ ཚོགས་གཙོས་བཀའ་མངགས་གནང་བར་གཞྱི་
བཞག་ནས་མ་སངོ་ན་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་གྱི་ཡོད་མ་རདེ་དམ། འདྱི་ཚགོས་གཙ་ོལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོས་ལས་རྱིམ་ལ་ཐག་གཅོད་བྱས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཡང་བསར་དེའྱི་
སང་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གནང་ཆགོ་གྱི་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་ཙང་། ད་ལྟའྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདནོ་མཁན་ད་ེཁྱིམས་སྱིག་
དགངོས་དནོ་ནང་བཞྱིན་ཆགས་ཡོད་མ་རདེ། དརེ་སྟངས་འཛནི་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་གྱིན་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་མར་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བགོ་གེང་གནང་ཆོག་གྱི་རེད། 
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུ་ཐོག་ང་ཚོས་དུས་ཚོད་ཟུར་འདོན་
བྱས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རེས་འབེལ་གྱི་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ནང་བསླེབས་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་
སྐབས་སུ་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་ཡོད་རདེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་སནོ་རྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན། ར་བའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་
གཞྱི་ལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས། ལས་དནོ་སར་རྒྱུན་ནང་བཞྱིན་འག་ོཡྱི་ཡོད་ན། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཆ་ཤས་བླང་རྒྱུ་མདེ་པའྱི་རྣམ་
པ་འད་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ད་ེས་མའྱི་ལུགས་སོལ་ནང་བཞྱིན་བསྡད་ཡོད་
པ་རེད་དམ་ཟེར་ན། བསྡད་ཡོད་མ་རདེ། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ན། ཇག་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་བཙན་བཟུང་བྱས་ནས་
སྡདོ་པའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚོས་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཆད་ཆགོ་དང་མ་ཆོག་གྱི་ལམ་ཁ་ད་ེག་འད་བྱས་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
སནོ་མ་ཡྱིན་ན་ངེས་ཅན་འག་ོགོན་ཡྱིན་ན་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ད་ེརྱིང་འདྱི་དམྱིགས་བསལ་ལམ་ཁ་
ཞྱིག་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ། ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་རགོས་གནང།ཤུསྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་མ་མཐུན་པའྱི་ཚགི་ད་ེའད། ཇག་པ་ཟརེ་བ་ལྟ་བུའྱི་ཚགི་འད་
མྱི་འད་ད་ེའད་བེད་སདོ་གཏངོ་གྱི་འདུག ད་ེཚརོ་སྟངས་འཛནི་གནང་རགོས་གནངོས།   
ལྷག་དནོ་དུ་ལངས་པའྱི་ཞརོ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་ད་ེརྱིས་མདེ་ཆགས་མེད་ན་ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་ཆགས་ཡདོ་མ་
རེད། བྱས་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྟངས་འཛིན་ཡག་པ་ོགནང་རོགས་གནོངས། དེར་སྟངས་འཛིན་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། རོག་ག་
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ལྷག་ས་འདྱི་ནས་ལྷག་གྱི་ཡོད་རདེ། ཚགོས་གཙསོ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པའྱི་གནས་སྟངས་ག་པར་ལྷག་ཡདོ་མདེ། དརེ་སྟངས་
འཛནི་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག    
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་སྟངས་འཛིན་ཡག་པོ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་
གཏོགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་ཟེར་ནས་གང་བྱུང་མང་བྱུང་བེད་སདོ་བཏང་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཀང་ལས་རྱིམ་
རྣམ་གཞག་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཚིག་གང་བྱུང་མང་བྱུང་བེད་སདོ་བཏང་ནས་བསམ་ཚུལ་བཤད་ན་འགྱིག་གྱི་རདེ་དམ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོང་དུ་ཚོགས་གཙོས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་ནང་དོན་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ག་ར་ེབཏོན་པ་ཡྱིན་
ནའང་། དསེ་ག་ར་ེའགལ་གྱི་འདུག་གསལ་པ་ོགསུང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལས་རྱིམ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཕེབས་དགསོ་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་གསལ་པ་ོགསུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེམ་ཡྱིན་པར་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ཚགི་སོར་ད་ེའད་གནང་བསྡད་
པ་ཡྱིན་ན། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཞུ་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་
ལའང་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེར་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་
ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
  
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟའྱི་ལས་རྱིམ་དེར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། འགོ་ཁག་པ་ོའད་
ཞྱིག་ཆགས་ས་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་། ད་ལྟའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་དང་འབེལ་བའྱི་བཞུགས་མོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། 
དའེྱི་ཚུན་ཆད་ལ་ད་ལྟའྱི་རྱིས་འག་ོད་ེཕར་འགངས་ན། ང་ཚ་ོཚང་མས་བསམ་བླ་ོཞྱིག་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་ས་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་
གཞན་འདྱི་འགོ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོརེད་འདུག ངེས་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ངེས་ཅན་གྱི་ཁོངས་སུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། འགོ་ཐུབ་ས་མ་
རདེ། ད་ེཡྱིན་ན་འདྱི་ནས་ཐནོ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དེར་ངོས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། འདྱིའྱི་གཤམ་ད་ེནས་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་རེས་འབེལ་གྱི་
ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤོག་གངས་ ༣ པ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངེས་
ཅན་འག་ོགོན་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་དངོས་གྲུབ་ར་ོ
ར་ེལགས།  
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སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སནོ་རྱིས་བསྡམོས་འབརོ་ད་ེསོར་ ༣༣,༢༤༡,༤༦༤ 
དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེག་རང་གྱིས་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ། འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་འཐུས་
དངོས་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས། སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསྡོམས་ད་ེསྙན་སོག་གནང་
རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་བསྡོམས་
འབོར་ད་ེསོར་ ༨,༡༢༥,༧༠༠ ཐམ་པ་རདེ་འདུག 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  
  
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱིར་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་འདུག བཀའ་ལན་ད་ེདཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་གནང་གྱི་
ཡོད་ན་སུས་གནང་གྱི་ཡོད་ན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་དོན་ཚན་ ༦ པར་ "ཆབ་སྱིད་ལས་འགུལ་ཆེད།" ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་སྤོམ་
དངུལ་ཞྱིག་འཇགོ་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེརྱིང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་གཞྱི་དངོས་གནས་ལག་བསྟར་ཐུབ་མཁན་ད་ེཚ་ོལ་ཏག་ཏག་
འཇགོ་རྒྱུ་དང་། ད་ེམ་ཡྱིན་པར་སྤམོ་དངུལ་ཡང་གཞག་རྒྱུ་མྱིན་ཞསེ་གསུངས་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དངུལ་གང་
ཡང་བཞག་མྱི་འདུག བཀའ་འཁོལ་ཞུས་མྱི་འདུག་ལ། གནང་ཡང་མྱི་འདུག གལ་སྱིད་ཆབ་སྱིད་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་ཡྱིན་ན། 
དངུལ་ད་ེགང་དུ་ཡདོ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ཐོག་ལ་
ཡྱིན། ཆབ་སྱིད་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཕལ་ཆརེ་འདྱི་རང་ཡྱིན་ས་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ས་ོསོའ་ིཉམས་
མོང་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་སུ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དང་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་
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གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེཐད་ཀར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ཡོང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་སྙམ། ཕག་
ལས་གནང་རྒྱུ་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་དགེ་མཚན་ཡོད་རེད། དེར་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ཆབ་སྱིད་ལས་འགུལ་ནང་དུ་
འཇུག་ཐུབ་ན་དན་བྱུང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ང་ཚོས་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས། བཞུགས་མོལ་གནང་གྱི་
ཡོད་ནའང་རེད། གང་འད་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེཚ་ོཏོག་ཙམ་མང་དུ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་
པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་སྙམ། དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེརང་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྤོམ་དངུལ་ནང་དུ་དངུལ་འབོར་འདྱི་ཁུར་མྱི་འདུག འདྱི་རསེ་ལ་བཀའ་ལན་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་དེ་ད་ལྟ་སོ་ཕེས་ནས་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ཚགོས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀལོ་བསྡམོས་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རགོས་
གནངོས། 
 
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་བསྡམོས་འབོར་ད་ེསོར་ ༩,༠༣༥,༩༣༥ 
དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་ཆ། མེད་པ་སོང་ཙང། འདྱི་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་དངོས་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནོངས། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་
གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་ད་གྱིན་ནང་བཞྱིན་ཕར་ཙམ་བཞག་ན་ཡག་ས་རེད་
སྙམ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ད་ེཡང་ངོས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ད་ེའག་ོཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེ
འད་སངོ་ཙང་ད་ལྟ་ས་ོཕསེ་ནས་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་
གསུང་རགོས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་མཁན་དང་། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་ཐག་
གཅོད་གནང་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ངེས་ཅན་དང་ད་ེགཉྱིས་ཀ་མཉམ་དུ་བསེས་ནས། 
ཕལ་ཆརེ་སུ་གཅྱིག་གྱིས་ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གནོ་ལ་དགག་བྱ་ད་ེའད་གང་ཡང་བྱས་ཡདོ་མ་རདེ་ད།ེ གཅྱིག་
པ་གཅྱིག་རང་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་སོང་། དེའྱི་གཞྱི་ར་ག་པར་བཞག་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། ང་འད་པོ་མཚོན་ན། གོང་གྱི་
གནད་དོན་ད་ེལ་མོས་མཐུན་མེད་ཞུས་ཡོད་མ་གཏོགས། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་ཁུངས་དང་ད་ེལ་འབེལ་བ་
ཡོད་པ་དེར་ད་ལྟ་བར་དུ་གང་ཡང་ཞུས་མེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཐག་གཅོད་བྱེད་སྟངས་དང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་
མཁན་གཉྱིས་ཀས་གཞྱི་ར་གང་ལ་བཞག་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ད་ེདངོས་གནས་བྱས་ན་ལས་བྱེད་རང་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་ད་ེག་རང་མར་འག་ོཐུབ་ན་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཚོགས་གཙསོ་འདྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་དནོ་དང་འབལེ་
བ་ཆགས་པའྱི་ཆ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་
རོགས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་ད་ེམ་སླེབས་བར་དུ་འཐནེ་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། རྒྱུན་
གོན་ནང་དུ་ཕགོས་དང་ཁ་ེཕན་གཞན་ད་ེཚུད་ཡོད་དུས། འཐནེ་བཞག་ན་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན་གཞན་ད་ེར་བའྱི་ངེས་ཅན་ནང་ཡོད་རེད། ཚོགས་གཙོས་ད་ེག་རང་ཐག་གཅོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་གནས་
སྐབས་ས་ོཕེས་ནས་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གཅྱིག་བཏོན། གཉྱིས་བཏོན་ན། ང་ཚོའྱི་ལས་རྱིམ་
མར་འག་ོརྒྱུ་ལ་འགོག་རེན་འཕྲད་ཀྱི་འདུག འདྱི་སོས་ཕེས་ནས་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་དའེང་
ས་ོཕསེ་ནས་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་འཐུས་དངོས་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས། བྱང་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གནོ་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བྱང་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བསྡོམས་འབོར་དེ་སོར་ 
༡,༢༡༠,༧༤༥  དརེ་སྤརོ་གཅགོ་གང་ཡང་མེད། 
 



87 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་
ཡྱིན།  
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས། ལྷ་ོཕགོས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གནོ་གྱི་བསྡམོས་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་བསྡོམས་འབོར་དེ་སོར་
༡,༤༧༦,༥༨༠ དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལྷོ་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བསྡོམས་སོར་ ༡,༤༧༦,༥༨༠ དེ་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས། ལྷ་ོཕགོས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་བསྡམོས་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རོགས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལྷ་ོཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསྡོམས་
འབོར་སརོ་ ༡༦,༤༠༠ འདུག དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལྷ་ོཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསྡམོས་སོར་ ༡༦,༤༠༠ ད་ེསྱི་མོས་ཐོག་
ནས་གཏན་འབབེས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས། ལ་དྭགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གནོ་གྱི་བསྡམོས་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལ་དྭགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བསྡོམས་འབོར་དེ་སོར་ 
༡,༤༡༠,༠༠༠ དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལ་དྭགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བསྡོམས་སོར་ ༡,༤༡༠,༠༠༠ དེ་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་བྱས་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས། སྐོར་སོད་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་ 
གོན་བསྡམོས་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྐོར་སོད་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བསྡོམས་ད་ེསོར་ ༤༩༢,༧༧༥ དེར་སྤོར་གཅོག་
གང་ཡང་མེད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྐོར་སོད་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བསྡོམས་དེ་སོར་ ༤༩༢,༧༧༥ དེ་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་
དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་དངོས་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས། ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་
རྒྱུན་གནོ་བསྡམོས་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚགོས་འདུའྱི་རྒྱུན་གོན་བསྡམོས་འབོར་ད་ེསོར་ ༢,༡༦༥,༧༡༥ རདེ་
འདུག  

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚགོས་འདུའྱི་རྒྱུན་གོན་བསྡམོས་སོར་ ༢,༡༦༥,༧༡༥ ད་ེསྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་
དགག་བྱ། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།    
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོག་ར་ེཡྱིན་ཟེར་ན། མང་གཙའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་དབུས་དང་ས་གནས་ཀྱི་
ལས་དནོ་གང་ཐད་ནས་ཚགས་ཚུད་དུ་འག་ོདགསོ་པ་ད་ེགནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་ཙང་། ངས་མདརོ་བསྡུས་ནས་ཞུས་ན། ད་
ལྟ་སྤར་ཆའྱི་གོས་ཆོད་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན་ཏེ། གང་ལྟར་ལོ་རེས་མར་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མྱིའྱི་ལས་དོད་ཐོག་སྤར་ཆ་ཞྱིག་
ངསེ་པར་དུ་དགོས་པའྱི་དུས་ཚདོ་ཅྱིག་སླབེས་བསྡད་ཡདོ་རདེ། ཚགི་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གནང་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ག་ོབསྡུར་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག  
ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚགོས་འདུའྱི་རྒྱུན་གོན་བསྡམོས་སོར་ ༢,༡༦༥,༧༡༥ ད་ེསྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་
དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
དགངོས་དག་སྐར་མ་ ༡ ཙམ་ཕར་འགང་བྱདེ་དགོས་ཆགས་སངོ་།  
ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་དམྱིགས་བསལ་བསྡོམས་ད་ེསྙན་སོན་གནང་རོགས་གནོངས། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་
ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚགོས་འདུའྱི་དམྱིགས་བསལ་བསྡམོས་འབོར་ད་ེསོར་ ༥༡༧,༣༣༧ 
དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་དམྱིགས་བསལ་བསྡོམས་སོར་ ༥༡༧,༣༣༧ ད་ེསྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་
ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ཕག་ཚོད་ ༡:༣༠ བར་དུ་གུང་ཚགིས་བར་གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༣ 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།ེ མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བག་ོགེང་
དང་། གཏན་འབེབས་ལ་ཕེབས་བསྡད་ཡོད། ད་ལྟ་དེབ་འདྱིའྱི་ཤོག་གངས་ ༥༣ ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཚོད་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་དངོས་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བསྡོམས་ད་ེ
གསུང་རགོས་གནང་།  
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དནོ་ཐོག་གེང་སློང་བྱེད་མཁན་ཡོད་སྱིད་པ་རེད་
ལ། སོན་རྱིས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཕེབས་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཏག་
ཏག་སྡདོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ་དམ། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་ཏོག་ཙམ་སྒུག་བསྡད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་ལན་གང་ཡང་
འབྱོར་མ་སོང་། ཕལ་ཆེར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་བསྒུག་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་
མགགོས་ཕབེས་རགོས་གསུང་རགོས་གནང་།  
ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུར། ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
བག་ོགེང་དང་དོགས་འདྱི་གནང་རྒྱུ་དེ། རྒྱུན་གོན་གྱི་སྐབས་སུ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཟུར་བཀོལ་དང་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་སྐབས་སུ་རྱིས་འག་ོདང་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། ལས་ཁུངས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དནོ་བྱེད་ཕོགས་
ཐགོ་བག་ོགེང་མ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གེང་སློང་ཞུ་ས་ད་ེརྒྱུན་གོན་གྱི་
སྐབས་སུ་གསུང་གནང་རོགས་གནོངས། འདྱི་དགོངས་པར་འཇོག་རོགས་གནང་། ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་དངོས་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་བསྡོམས་ད་ེསྙན་སོན་
གནང་རགོས་གནངོས། 
 
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བསྡོམས་འབོར་འདྱི་སོར་ ༥༢,༢༧༡,༡༦༨ དེར་སྤོར་
གཅགོ་གང་ཡང་མདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་སནོ་རྱིས་དང་འབལེ་ནས་ལས་དོན་སྐོར་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་
ཞུ་རྒྱུ་མེད། རེས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ད་ེདུས་གོ་སྐབས་ལེན་ཆོག་གྱི་འདུག ད་ེརྱིང་འདྱིར་
གནད་དནོ་འདྱི་ཚ་ོཆ་ཚང་ཞྱིག་ཧ་ག་ོདང་མ་གོ ག་ོབར་འཕྲོད་དང་མ་འཕྲོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་བྱས་པ་ལས། ཡྱིག་
ཐགོ་ལ་གསལ་བཤད་ཕབེས་ཡོང་དུས་ད་ེདུས་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡྱིན།  
རྱིས་འག་ོདང་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་ཡོད་པ། དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་གྱི་ཟུར་འཛར་ ༡ པའོ་ིནང་གསསེ་ ༧ པ། ཤོག་གངས་ 
༥༤ པ། སྱི་ཚོགས་འབེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་དྲྭ་བ། (Dear Mail & social Networking Sites) བརྒྱུད་གནས་
ཚུལ་སྡབེ་གཏོང་། (Mass Email) ཟརེ་བ་ད་ེམེད་པ་གནང་འདུག འདྱི་སོན་མའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆརེ་འཛམ་བུ་
གྱིང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། འདྱི་ལས་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་མེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་འད་པོའ་ིའགེལ་
བཤད་བརྒྱབ་ནས། ཡང་ང་ཚ་ོལ་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཟེར་ནས་ཞ་ེདག་ཅྱིག་གནང་ཡོད་རདེ། ད་ལྟ་ད་ེལ་གནང་གྱི་མེད་པ་འད་ཞྱིག་
གནང་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས། དའེྱི་གནས་སྟངས་ད་ེགང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ད་ེརང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྐུ་མཁྱནེ་དའེྱི་བར་ལ་ངས་ཡྱིག་ཆ་ལྟ་བའྱི་སྐབས་སུ་ག་ོམྱི་འདུག ཡང་བསར་གཅྱིག་གསུང་
རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགངོས་འགལ་མེད་པ་ཞུ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་གྱི་ཟུར་འཛར་ཨང་ ༧ པ་ད་ེདང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡང་བསར་གསུང་དགོས་ན། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ཡང་བསར་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ རྱིས་འག་ོཨང་ ༡༧ པ། དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་དེའྱི་ཟུར་འཛར་ ༡ པའོ་ིནང་གསེས་ ༧ 
པ། སྱི་ཚགོས་འབལེ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་དྲྭ་བ། (Dear Mail & social Networking Sites) བརྒྱུད་གནས་ཚུལ་སྡབེ་
གཏོང་། (Mass Email) ཟེར་བ་དེ། སོན་མ་བེད་སོད་གཏོང་སྡདོ་ཀྱི་འདུག ད་ལོར་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག དའེྱི་གནས་སྟངས་
ད་ེགང་འད་བྱདེ་རདེ། འདྱི་ཞུས་ཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།   
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སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་སྐརོ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མདེ། ཡྱིན་ནའང་། དགོས་འདྱི་ཆུ་ཆུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། 
བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་གྱི་ཟུར་འཛར་ནང་གསལ་ ༥ པ་དེ། རྒྱ་གར་ནང་ཕག་ལས་གནང་ཆོག་
པའྱི་མཐངོ་མཆན་དདོ། ད་ེལ་འག་ོསོང་གཏང་རྒྱུར་སོར་ ༧༠,༠༠༠ ཐམ་ད།ེ ད་འདྱི་སནོ་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་
ཆུང་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་ཡྱིན་ནའང་། འདྱིས་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་ཆོག་པའྱི་
ཆགོ་མཆན་ཞུ་མཁན་མྱི་ད་ེཚ་ོསུ་དང་སུ་རདེ། 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་ོམཆོག བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་རྒྱུན་གོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཐད་ཀར་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། 
ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། སྱིར་བཏང་ཚོགས་ཐེངས་གཉྱིས་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། བལ་
ཡུལ་ལ་གནས་པའྱི་སྤོག་ར་ས་ཁུལ་གྱི་མྱི་མང་གྱི་དཀའ་སྡུག་ཁག་ཞུ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་སོང་། ལྷག་པར་དུ་གལ་པ་ོཆ་ེལ་
ནན་ཏན་རང་གྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ངོས་ནས་སོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཐེངས་སྐབས་སུ། 
བལ་ཡུལ་ལ་བཞུགས་མཁན་གྱི་མྱི་མང་ཚོའྱི། ལྷག་པར་དུ་མྱི་མང་ད་ེཚོའྱི་ཤོག་བུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ཡྱིག་ཆ་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་སྡུག་ཁག་ལ་ཐུགས་སང་ཆེན་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ལྗགས་ལན་འབྱོར་སོང་། ད་ེརྱིང་འབོད་
བསྐུལ་ཙམ་དང་དན་གས་ོརང་གྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐད་ལ་དམྱིགས་བསལ་ང་རང་ཚོའྱི་བཀའ་ཤག་གསར་པའྱི་ངོས་ནས་
གལ་ཆ་ེརྱི་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཐུགས་འཁུར་བཞསེ་རགོས་གནང་ཟེར་ནས་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེདང་མཉམ་དུ་སྱི་ཡོངས་ནས་ལྷན་ཁང་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསྡད་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་དང་
འབལེ་བ་ཡྱིན་ཙང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱི་ཐུགས་ལ་གཞག་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་
རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཟེར་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་ད།ེ བལ་ཡུལ་ལ་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་བོད་མྱི་ཚོའྱི་དཔལ་
འབྱརོ་གནས་བབ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཐགོ་ནས། གང་ཐུབ་ཐུབ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚསོ་འདྱི་ནས་
ཕར་ཕག་དངུལ་ཚོགས་པ་བརྒྱུད་ནས་གཏོང་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། ཚོགས་པ་ད་ེཚ་ོབརན་པ་ོགནས་ཐུབ་པ་དང་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་
ཡྱིག་ཆའྱི་གནས་བབ་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་འཁུར་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་ར་ེབྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན། གལ་ཏ་ེའདྱིའྱི་ཐད་ང་ཚོས་བརན་པ་ོམ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ལ་ོཤུཤས་ནང་དུ་ང་ཚོའྱི་ཕག་དངུལ་བཞེས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། 
མ་འོངས་པར་ང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མྱི་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག བྱས་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་འཁུར་བཞེས་རོགས་
གནང་ཞསེ་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ   
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ   
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་གྱི་རྱིས ་འགོ་ཨང་ ༧ པ། (Dear Mail & Social 

Networking Sites) སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་ནང་དུ་སྡེབ་གཏོང་གྱི་གནས་ཚུལ། གནས་ཚུལ་སྡེབ་ཏུ་གཏང་རྒྱུ་དེ་འད་རེད་
འདུག ད་ལྟའྱི་སྱིད་སོང་འདྱི་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ལ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས། ད་ེའད་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་
པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང་། འཆར་གཞྱི་འབུལ་བའྱི་སྐབས་སུའང་འདྱི་ཕུལ་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་ད་ེ
འད་སྡེབ་གཏོང་བྱེད་དགོས་པ་ད་ེའད་ཡོད་ན། མ་འོངས་པར་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་འཇོག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་མང་བ་གཏངོ་གྱི་ཡདོ་དུས། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ད་ལྟ་མདེ་པ་
ཡྱིན་ན། ལ་ོརསེ་མ་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་ད་ལ་ོཞུས་མེད་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་ཆོག་པའྱི་ (Employment Visa) ཟེར་བ་འདྱི་རེད། ལས་
ཀ་བྱེད་ཆོག་པའྱི་ཆོག་མཆན་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི། ད་ལྟ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་གང་ཟག་བྱ་ེབག་པ་གཅྱིག་ལ་དམྱིགས་བཞག་པ་
གང་ཡང་མ་རདེ། ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་ལས་བྱདེ་ད་ེཚ་ོལ་ (Employment Visa) ཡོད་ཡོད་པ་རདེ། ཡང་མ་འོངས་པར་ད་ེའད་
བསྐ་ོགཞག་བྱདེ་དགོས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དརེ་འག་ོསོང་གཏང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་རདེ་འདུག འདྱི་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་དང།  
བལ་ཡུལ་ནང་དུ་ཁ་སང་ཡང་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ེརྱིང་ཡང་ད་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་
ནས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
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་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་གྱི་རྱིས་འགོ་དང་པོ། བཀའ་ཤག་ངེས་
མེད་དགོས་དངུལ། སྱིར་བཏང་བཀའ་ཤག་ངེས་མེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་བསྡད་པ་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། དེར་སོན་མ་
ནས་ང་ལ་སེམས་ཚོར་ཞྱིག་ཡོད། བཀའ་ཤག་ངེས་མེད་ཟེར་དུས། མྱིང་འདྱི་ཏོག་ཙམ་ཁྱད་མཚར་འད་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། 
དའེྱི་ཐགོ་ལ་འགེལ་བཤད་འད་ཞྱིག་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག བཀའ་ཤག་ཟརེ་དུས་ང་ཚོའྱི་འཛནི་སོང་
གྱི་སམོ་གཞྱིའྱི་ནང་ནས་མཐ་ོཤོས་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་བཀའ་ཤག་ངསེ་མེད་ཟེར་བའྱི་མྱིང་འདྱི་ཏག་ཏག་མེད་པ་
འད་པ་ོཞྱིག བཀའ་ཤག་ངེས་མེད་ཟེར་བ་དེར་གཙ་ོབ་ོལས་ཀ་ག་ར་ེལས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཁ་ོལ་ངེས་པ་མེད་དགོས་པ་ད་ེག་ར་ེ
ཆགས་རེད། བཀའ་ཤག་ངསེ་མེད་ཟརེ་དུས་བརན་པ་ོམེད་པ་འད་ཞྱིག ལས་ཀ་ག་ར་ེལས་པ་ཡྱིན་ནའང་ངེས་པ་མེད་པ་འད་
ཞྱིག་ཡྱིན་ན། གང་འད་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་ངེས་མེད་ཟེར་བ་དེར་འགེལ་བཤད་ཡག་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག སོན་རྱིས་ཀྱི་
རྱིས་འག་ོདང་པོའ་ིནང་དུ་དངུལ་འབོར་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིགཤུལོ་སྟར་ཆགས་ཀྱི་རྱིས་ལ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཡོང་
སྡདོ་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ནང་ནས་བཀའ་ཤག་ངསེ་མེད་ཀྱི་ལས་ཀ་གཙ་ོབ་ོད་ེག་ར་ེརེད། བཀའ་ཤག་ངེས་མེད་ཟརེ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ག་ར་ེརདེ། ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས་།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་རྱིས་འག་ོདང་འབེལ་ནས་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ལས་
དོན་བྱེད་ཕོགས་ཟེར་དགོས་ནའང་འད་འདུག ཕག་སེལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ང་གཉྱིས་ས་གནས་ལ་སྐོར་བསོད་འགོ་བའྱི་
སྐབས་སུ། མང་ཚགོས་ཀྱི་ཚརོ་བ་ཆནེ་པའོ་ིཐགོ་ནས་གཞུང་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞྱིག་ཞུས་སངོ་། ད་ེང་ཚསོ་ཁ་
སང་འབལེ་ཆགས་ཀྱི་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ལ་ལས་བསྡམོས་ནང་ལ་ཕུལ་བཞག་པ་དའེྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་སང་ལ་ཞུ་
དགོས་པ་ཆགས་སོང་། གནས་སྟངས་ད་ེག་ར་ེརེད་ཅེ་ན། ང་ཚོ་ལ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཞུས་བཞག་པའྱི་ཚིག་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་
ངས་བསོར་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན། "མྱི་གཞན་གྱིས་བསམ་སོར་ངན་པའྱི་སུད་སྱི་གཞུང་ལ་དབྱནེ་དཀྲུག་གྱི་སུད་སྱིར་གནས་སྡདོ་
བོད་མྱི་ར་མགྱིན་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་པ། བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ནས་དོ་བདག་ལ་རད་གཅོད་
ཀྱིས་རོགས་ཕན་ཞྱིག་ངེས་པར་གནང་དགོས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་སུད་སྱི་དོན་གཅོད་ཀྱིས་ཁོང་ལ་དཀའ་ངལ་ཇྱི་ཡོད་ལ་
ཕག་རོགས་གནང་དགོས་པའྱི་བཀོད་མངགས་ནན་པ་ོགནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེམྱིན་ད་ེལྟར་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སྡོད་མཁན་ཚ་ོཕན་
ཚུན་ཡྱིག་ཆར་གནོད་སེལ་རེས་བྱས་པ་དང་། ད་ེལ་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ནས་བདག་པ་ོམ་གནང་བར་བཞུགས་ཚེ། མ་འོངས་
པར་དག་དགའ་གཉནེ་སྡུག་གྱི་ལས་ངན་ཚབས་ཆ་ེཆགས་ངསེ་འདུག" ད་ེའད་བྱས་ནས་མང་ཚགོས་ཀྱིས་ཚོར་བ་ཆནེ་པསོ་
གསུངས་སོང་། འདྱིའྱི་ཐད་སྱི་འཐུས་བརྒྱུད་ང་ལ་ལན་འབྱོར་བ་ད་ེཕར་འཛིན་སོང་ལ་ཡྱིག་ཆུང་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་
སོང་། དེ་ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ང་ལ་ལན་འབྱོར་བ་དེ། "འདྱི་ལས་སུ་ཞུ་མཁན་སུ་ཡང་མ་བྱུང་།" གསུངས་
འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་གཙ་ོབ་ོངས་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ན། མང་ཚོགས་ལ་ཚོར་བ་ཆནེ་པ་ོའད་ཞྱིག་འདུག སུད་སྱི་ལ་སྡདོ་
མཁན་རམ་ཚ་ེཟེར་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། ཁ་ོརང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་འབེལ་ནས་མྱི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སེམས་པ་ངན་པ་བྱས་ནས། 
སུད་སྱི་གཞུང་ལ་སྙན་ཞུ་འད་པ་ོབརྒྱབ་ནས། ཡྱིག་ཆ་ད་ེལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་ཡདོ་ས་རདེ། གལ་ཏ་ེའདྱི་གས་དརེ་
བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་བདག་པ་ོའད་ཞྱིག་མ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ཕན་ཚུན་འདྱི་འད་བྱེད་རེས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་
ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དག་དགའ་གཉེན་སྡུག་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་སྱི་
གཉྱིས་ཀྱིས་དེར་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་བསམ་ཚུལ་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་ལས་
བསྡམོས་ནང་དུ་ད་ེག་རང་བཀོད་བཞག་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་འཛནི་སངོ་བཀའ་ཤག་ནས་འདྱིར་ "ཞུ་མཁན་སུ་ཡང་མ་བྱུང་།" 
ཞསེ་གསུངས་འདུག སྱི་འཐུས་ཀྱི་ངསོ་ནས་འཛིན་སངོ་ལ་ཕར་ཞུས་བཞག་ཡོད་ཟེར་ནས། གང་ལྟར་ལན་གཉྱིས་འདྱི་ང་ལ་
ནང་འགལ་འད་པ་ོཆགས་སོང་། གང་ལྟར་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་འབེལ་
ཡོད་ལྷན་ཁང་ལ་བཀའ་གནང་ནས། ཞུ་མཁན་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གེང་བ་ཡྱིན་ཙང་། ཉེ་
རྱིང་ཆགས་སྡང་གྱི་སྐད་ཆ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་ཡྱིན་པར། ཁ་ོརང་ལ་དཀའ་སེལ་རོགས་སོར་ག་ར་ེགནང་ཐུབ་པ་ཡོད་ན། ད་ེ
གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་། དོན་གཅོད་ལ་མངགས་ནས་གཅྱིག་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་འདྱི། ངས་གནད་འགག་ཆེན་པོ་འད་ཞྱིག་མཐོང་
སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེའད་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཚུན་ཡྱིག་ཆ་ལ་གནོད་སེལ་རེས་
འད་བྱས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཏན་ཏན་དག་དགའ་གཉནེ་སྡུག་གྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་ས་རདེ། འདྱི་ཞུ་བཞྱིནཡདོ།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀྲོང་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀྲངོ་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུར། དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་གྱི་ཟུར་འཛར་དང་པོའ་ིརྱིས་འགོ་ཨང་ ༢ 
པའྱི་ཐོག་ནས། ལས་བྱེད་གནས་སྤའོ་ིསྐོར་ལ་ཡྱིན། དེར་ད་ལྟ་ཆ་ཤས་བླངས་བཞག་ན་དན་སོང་། འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ར་བའྱི་ད་
ལྟའྱི་བཀའ་ཤུཤག་གྱི་ལངས་ཕགོས་དང་སྱིད་བྱུས་རདེ། དེའྱི་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ད།ེ གང་ལྟར་འདྱིའྱི་
ཐགོ་ནས་ཁ་སང་ས་ོས་ོས་གནས་ས་ཐོག་ལ། གཞྱིས་འག་ོབརྒྱད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་དེའྱི་ཐགོ་ལ་དཀའ་
ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུས་སོང་། བྱས་ཙང་ད་ལྟ་འདྱིར་ཁོང་རྣམ་པའྱི་དཀའ་ངལ་དང་འབེལ་ནས་ཕར་ཞུས་བཞག་ན་དན་སོང་། 
ད་ེཡྱིན་དུས་ར་བའྱི་ལས་བྱེད་གནས་སྤ་ོགཏངོ་དགོས་པ་དང་། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ཡྱིན་པ་འད་པ་ོརདེ། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་
ཐོག་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གགས་ཆེན་པ་ོབྱས་ནས་ག་ར་ེགསུང་གྱི་འདུག་ཅ་ེན། ལས་བྱེད་གནས་སྤོས་བཏང་བ། དཔེར་ན། 
གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་འད་པ་ོཡྱིན་ན། གཞྱིས་འགོ་དང་གཞྱིས་དྲུང་། འགའ་ཤས་ལ་རྱིས་པ་ཡོད་པ་དང་མེད་མང་པོ་
ཡོད་རེད། གང་ལྟར་ད་ེཚ་ོདུས་གཅྱིག་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕ་ོའགྱུར་འག་ོཡྱི་འདུག བྱས་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག དཔེར་ན། དེའྱི་བར་ཐག་ལ་ཟླ་བ་ ༥།༦ དེ་འད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་འགོ་དེ་འཕོ་འགྱུར་བཏང་
ནའང་གཞྱིས་དྲུང་ད་ེབཞག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ལས་དནོ་རྱིགས་ཁྱད་པར་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་མྱི་མང་གྱིས་ར་ེ
སྐུལ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག ཚོར་བ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། གཅྱིག་དང་གཉྱིས་མ་རེད། 
མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ད་ེའད་གསུང་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་མ་འངོས་པར་སྱིར་བཏང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གནས་སྤ་ོགཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། སྱིད་བྱུས་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངས་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་དུས་གཅྱིག་ལ་བཏང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་
གསར་པ་རང་རང་སྡེབ་གཅྱིག་ལ་སླེབ་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་ར་ེསྐུལ་ཞུ་
བཞྱིན་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུས་ན་སྙམ། 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་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་དགོངས་སེལ་དང་སགས་ནས། གོང་དུ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞ་ེ
ན། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་མར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ས་གནས་ལ་མར་ཕེབས་ནས། དེས་བསམ་འཆར་ཕུལ་
བཞག་པ་ད་ེཚརོ་མར་ལན་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡདོ་པ་རདེ། འདྱི་ད་ལྟ་སོན་ནས་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ལན་ད་ེཚ་ོགནང་དང་
གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས་ཏོག་ཙམ་ཕན་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ལན་འདྱི་འད་ཞྱིག་འབྱོར་ཡོང་གྱི་འདུག 
བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ཟེར་ནས་ཡོད་མ་རེད། ཟླ་བ་དང་ཚེས་གངས་ཀང་ཡོད་མ་རེད། ལན་སུས་གནང་གྱི་ཡོད། ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་མ་རེད། ལས་ཤོག་ཀང་ཡོད་མ་རེད། ཟླ་ཚེས་ཀང་ཡོད་མ་རེད། སུས་གཏོང་
གྱི་ཡོད་མེད་ཀང་ཡོད་མ་རེད། ད་ེའད་མྱི་འདུག ཤོག་བུ་འདྱི་འད་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་ལན་ཞྱིག་གནང་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའད་
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སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་ལན་ད་ེཚ་ོཏག་ཏག་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་མར་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་མྱིང་དང་། ཟླ་
ཚེས་ད་ེཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགང་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོས་མྱི་མང་ལ་འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
རདེ། འགན་འཁུར་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཡར་ག་དུས་ཞུས་ཡོད་མེད་ཟླ་ཚསེ་ཆ་ཚང་ཕུལ་ཡོད། མར་ཡང་ཟླ་བ་ཚེས་གངས་
ད་ེཚ་ོཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་འཁདོ་པ་ཞྱིག་གནང་རགོས། གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན།  
ད་ེདང་འབལེ་ནས་ད་གྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་ལན་ཞྱིག་གནང་དུས་འདྱི་གསུངས་སངོ་། ས་གནས་ལ་འག་ོབའྱི་
སྐབས་སུ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་བད་ེསྡུག་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་ཞུ་ཡྱི་རེད། ད་ེལ་རོགས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་དང་། ཆ་ཚང་ཞྱིག་ལ་ཞྱིབ་
འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་པཱ། ང་རང་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་ས་གནས་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་མང་གྱིས་ཞུས་
ཚད་ཚང་མ་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འབྱི་ཡྱི་མེད། ས་གནས་རང་ལ་ཕྱིན་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད་
འདུག་དང་མྱི་འདུག དཀའ་ངལ་ད་ེའཕྲད་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་སྐད་ཆ་དྱིས། ས་གནས་འཐུས་
ཚགོས་ཀྱི་འགན་འཁུར་མཁན་ད་ེཚ་ོལ་སྐད་ཆ་དྱིས། མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའདུག ཚང་མ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་ག་ོབསྡུར་
བྱས་ནས། དེ་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་ན། གཞྱི་ནས་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་བྱིས་ནས་ཡར་
འབུལ་གྱི་ཡོད་མ་གཏགོས། ཕག་སལེ་གཞན་པ་ཚའོང་ད་ེའད་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག་མ་གཏགོས། མྱི་མང་གྱིས་ལབ་ཚད་ཚང་
མ་ཐ་ོབརྒྱབ་ནས་ཡར་འབུལ་གྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་དགོངས་པ་བཞེས་ཕོགས་དེར། 
སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཡར་བད་ེསྡུག་གྱི་སྙན་སེང་ཞུས་བཞག་པ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་དང་། ཛ་དགས་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ནས་ཡར་
ཞུས་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་རོགས་མ་གཏོགས། མྱི་མང་གྱི་བད་ེསྡུག་ཞུས་ཚད་ཚང་མ་ཡར་ཞུས་པ་ལ་ངོས་འཛིན་
བྱདེ་ཀྱི་མེད། ད་ེནས་མ་འོངས་པར་ལན་གནང་དུས་གཟབ་གཟབ་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེདང་འབལེ་ནས་ད་ེརྱིང་གྱི་བཀའ་ལན་གྱི་ནང་དུ་མ་འོངས་པར་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ས་གནས་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་
སུ། ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་སྐརོ་ལ་མང་ཙམ་གསུངས། བད་ེསྡུག་གྱི་སྐརོ་ལ་མྱི་མང་ལ་ཞ་ེདག་སྐད་ཆ་མ་འདྱི་ཟརེ་གྱི་ཡོད་
ན། མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ད་ེཚ་ོཡར་མ་བསམས་ཟརེ་གྱི་ཡོད་ན། ད་ེའདའྱི་ལན་ཞྱིག་གནང་སོང་བསམས་སོང་། ད་ེའད་ཞྱིག་
ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཐག་གཅོད་གཙང་མ་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས། ང་ཚ་ོས་གནས་
ལ་མར་འག་ོདུས་མྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་རདེ། མྱི་མང་གྱི་བད་ེབ་སྡུག་བསལ་ལ་ལྟ་དགསོ་རྒྱུའྱི་འགན་ཞྱིག་ཡོད་
རདེ། རསེ་མ་ད་ེའདའྱི་ཐག་གཅོད་གསལ་པ་ོཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོས་གནས་ཁག་ལ་ཕེབས་དུས། 
ཁྱེད་རང་ཚ་ོལ་ང་ཚོས་ཆབ་སྱིད་སྐོར་ལ་མ་གཏོགས་བཤད་རྒྱུ་གང་ཡོད་མ་རེད། ཡར་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་མ་གཏོགས་འདྱི་ཆོག་
གྱི་མ་རེད་ཟེར་ནས། གསལ་པ་ོའད་ཞྱིག་བཟོས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་ལོགས་ཀར་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟའྱི་ཆར་
བཀུར་འོས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སུ་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་མང་གྱི་བད་ེ
སྡུག་ད་ེལྟ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེའགན་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ལན་གནང་དུས་
གཟབ་གཟབ་གནང་ནས། ང་ཚ་ོལ་ཚད་ལྡན་ཡོད་པ་ཞྱིག་གནང་རགོས་གནངོས། ཟླ་ཚེས་ཀང་མེད་པ། ལས་ཁུངས་ཀྱི་མྱིང་
ཡང་མདེ་པ། ཤོག་བུ་གཅྱིག་གྱི་སང་ལ་ད་ེལྟར་སླེབ་ཡངོ་དུས། ང་ཚསོ་འདྱིར་འགན་འཁུར་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཆགས་
ཀྱི་མྱི་འདུག ཁ་སང་བཀུར་འསོ་ཕག་སེལ་ང་གཉྱིས་མར་ཀ་ོལྱི་གྷལ་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ། ཡར་ལན་ཕུལ་བཞག་པ་ད་ེདག་
མར་འབྱོར་སོང་སྟེ། དེར་ཟླ་བ་དང་ཚེས་གངས་ཡང་འཁོད་མྱི་འདུག བཀའ་ཤག་གྱིས་བཏང་ཡོད། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་
གྱིས་བཏང་ཡོད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཏང་ཡོད། དེ་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེའད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་
འགན་འཁུར་ཐུབ་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་ཤག་ངསེ་མེད་དགོས་དངུལ་སྐོར་གསུངས་སོང་། 
ད་ེབཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་
ཡོད་ཡདོ་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དནོ་ཚན་དྲུག་པ། ངསེ་མེད་དགོས་དངུལ། ངསེ་མདེ་དགོས་དངུལ་ག་ར་ེཆདེ་དུ་རདེ་གསུངས་
པ་དེ། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ། "ག་ོབུར་ངེས་མེད་གཞུང་གོན་གཏོང་དགོས་རྱིགས་ཀྱི་ཆེད།" འཆར་གཞྱི་གཏན་འཁེལ་མ་ཚར་
བར་ལ་ོད་ེག་རང་ནང་དུ་ཛ་དག་གྱིས་བྱེད་དགོས་པ་ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། "མང་མཐའ་ལ་ོའཁོར་སོན་རྱིས་
ཀྱི་ཚོད་དཔག་འགོ་གོན་སྱི་བསྡོམས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་བཞྱི་ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞྱིག་ངེས་མེད་དགོས་དངུལ་ཞེས་པའྱི་རྱིས་
འགོའ་ིའོག་ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱི་རྱིས་ཁོངས་སུ་འཇོག་རྒྱུ་དང་། དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་ལ་བཀའ་ཤག་ལྷན་
རྒྱས་ར་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་མོས་མཐུན་ཆགོ་མཆན་དང་། དགསོ་དངུལ་སོད་འཐུས།" དའེྱི་ཤད་གུག་ནང་དུ་
གོ་བུར་ངེས་མེད་ད་ེགང་འད་ཞྱིག་ལ་གོ་དགོས་རེད་ཅེ་ན། ༼གོ་བུར་ངེས་མེད་ཅེས་པ་ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས་འགོད་སྐབས་
གཏོང་དགསོ་ཚོད་དཔག་མེད་བར་ག་ོབུར་དགོས་ངསེ་ཀྱི་གཏོང་དགསོ་གསར་བྱུང་གས་ལ་ག་ོདགསོ།༽ ད་ེསྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་
དུ་ཡོད་པའྱི་ཚགི་ད་ེག་རང་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེལ་དོན་ཚན་གཉྱིས་པ། གསུམ། བཞྱི་པ་འདུག ད་ེཡང་མར་བཀླགས་པ་ཡྱིན་
ན།  

༢།   ངསེ་མདེ་དགོས་དངུལ་ནས་ལས་བྱདེ་པའྱི་ཕགོས་དང༌ཁ་ེཕན་གཞན། སྤ་ོ་ང་མྱིན་པའྱི་མཁར་དབང་ཉ་ོསྒྲུབ།ཤུཨར་
ལས།ཤུས་གཡར། བུན་སདེ་བཅས་སུ་གཏངོ་མྱི་ཆགོ 

༣།   "ལས་བྱདེ་གསར་བསྐ་ོདང༌།ཤུགནས་སྤར།ཤུགནས་སྤ།ོཤུཆདོ་གན། བར་བརྒལ་བཀདོ་སྱིག་བཅས་བར་མའྱི་དུས་ཡུན་
གྱི་ག་ཕོགས་ཆདེ་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་རྱིས་ཁངོས་སུ་སྤམོ་དངུལ་གྱི་རྱིས་འགོའ་ིའགོ་དངུལ་འབོར་རན་འཚམས་ཤྱིག་
འཇགོ་འཐུས་དང༌། དགསོ་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་བཀའ་ཤག་ནས་འདནོ་སདོ་བཀའ་འཁལོ་ཞུ་དགསོ།"ཤུའདྱི་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་
ཚང་གྱི་འགོ་ལ་ཕོགས་སྤམོ་དངུལ་ཞྱིག་འཇགོ་གྱི་ཡོད་རདེ།ཤུའདྱི་ངསེ་མདེ་ཀྱི་ཆ་ཤས་ནང་དུ་ཚུད་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ།  

༤།   ལ་ོའཁརོ་སནོ་རྱིས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་རྱིས་འག་ོཕགོས་ནང་ཐབོ་གསེང་དངུལ་བསྒྱུར་དང་། ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་སྤར་ཆ་
ཇྱི་བྱུང་སདོ་དམྱིགས་ཆདེ་སྤམོ་དངུལ་རན་འཚམས་ཟུར་དུ་ཞུ་དགོས། སྤམོ་དངུལ་འདྱི་ནས་ག་ཕགོས་ཐགོ་ཁ་བསྒྱུར་མྱི་
ཆགོ ངསེ་མདེ་དགོས་དངུལ་ཟརེ་བ་ད་ེཁྱིམས་སྱིག་ནང་དུ་འདྱི་རདེ་འདུག་སྙན་སངེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

    ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་མྱི་གཅྱིག་གྱི་མྱིང་བཏོན་ནས། ཁོ་རང་ལ་ཡྱིག་ཆ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་
ཡོད་པ་དང་། ཡྱིག་ཆ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ད་ེཡང་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ཕན་ཚུན་གནོད་སེལ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་
རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ེཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་གནོད་བསལ་ནས་བྱེད་ཡྱིན་ནམ་མྱིན། ད་ེཚ་ོབཀའ་ཤག་
གྱིས་ཤེས་ཀྱི་མེད། ད་ལྟ་ལན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེགང་རེད་ཅ་ེན། སུ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ད་ོབདག་ཁ་ོརང་
གྱིས་བཀའ་ཤག་ལ་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ང་ཚོས་མར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་པ་དང་
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མཐུན་འགྱུར་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོཞུ་བཞྱིན་ཡོད་རེད། སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་སྐད་ཆ་མང་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག ངས་གོ་བ་ལྟར་ན་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཁ་ོརང་ལ་གནོད་བསལ་པའྱི་སྐད་ཆ་འད་པ་ོབཀྲམས་ནས་བསྡད་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ལན་གང་ཡང་
བརྒྱབ་མེད། ཁ་སང་སུད་སྱི་ལ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་དྱི་བ་གཏངོ་དུས་ཁ་ོརང་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་མ་གཏགོས། ད་ོབདག་སུ་ཡྱིན་
མྱིན་ང་ོཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད། འབེལ་བ་ཡང་གང་ཡང་མེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་སུ་གཅྱིག་ལའང་གནདོ་སེལ་དགོས་པའམ་གནོད་
བསལ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཡང་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། འདྱིར་ལས་ཀ་རང་བྱས་མ་ཚར་ནས། སྱི་པ་རང་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་
ནས་བསྡད་ཡོད་མ་གཏོགས། བོད་པའྱི་མྱི་གཅྱིག་ལ་གནོད་སེལ་དགོས་བསམ་པའྱི་བསམ་བླ་ོགང་ཡང་མེད། གལ་སྱིད་ད་
དུང་མུ་མཐུད་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ོབདག་ནས་ཡར་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་གྱིས་ད་ེའད་
ཟརེ་གྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་ང་ཚསོ་མར་འབལེ་བ་བྱདེ་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། རསེ་མ་ངས་ཧ་ག་ོཡྱི་མེད། ངས་ཞུས་མེད་པ་ཟརེ་ནས་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། དོ་བདག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དོ་བདག་གྱིས་
ཡར་སྙན་སེང་ཞུས། གནས་སྟངས་དེར་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སྡོད་
མཁན་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རང་དབང་ལུང་པའྱི་ནང་དུ་བསྡད་ཡོད་དུས། ས་ོསོའ་ིསྐད་འཕྲྱིན་རེད། དྲྭ་རྒྱ་རེད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་
ནག་ནང་དུ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་མེད་པ་བཟ་ོརྒྱུ་དང་། སྱི་ཚགོས་ད་རྒྱའྱི་ནང་དུ་ག་ར་ེའཆད་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེ
ཚོ་ཚང་མ་སོ་སོས་དོ་ནན་པོ་ཞྱིག་བྱས་ན་མ་གཏོགས། དེར་གཞུང་གྱིས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད་པཱ། སྱིག་
འཛུགས་ཀྱིས་ད་ེཚརོ་སྟངས་འཛནི་བྱདེ་ཐུབ་པ་ཡང་ཡོད་མ་རེད་ལ། ད་ལྟ་བར་དུ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་དེར་ཡ་ལན་ཡང་བྱདེ་
ཀྱི་མེད། ད་ལྟ་བར་དུ་གནས་སྟངས་ད་ེའད་རེད། ཡང་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་རྫུན་མ་འད་པ་ོདང་། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་
རྫུན་མ་འད་པོ་དེ་འད་བཟོས་པ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་འད་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་དེ་དངོས་གནས་མ་རེད་ཟེར་རྒྱུའྱི་གསལ་
བསགས་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད། གཞན་པ་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་ནང་དུ་ག་ར་ེབཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཚ་ོབདག་པ་ོ
རྒྱག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། གལ་སྱིད་ད་ོབདག་གྱིས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཏན་ཏན་ལྟ་ཆོག ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་ད་ེགང་
ཡྱིན་པ་ད་ེལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་རདེ་མ་གཏགོས། གལ་སྱིད་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་རགོས་པ་བྱས་མ་ཐུབ་པའྱི་
གནས་སྟངས་འད་པ་ོཡྱིན་ན། དེའྱི་སྐབས་སུ་ག་ར་ེབྱས་ནས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་འགེལ་བཤད་ཞུ་ཆོག་པ་
གྱིས། བྱེད་ཐུབ་པ་ཡོད་ན་ག་ར་ེབྱས་ཡོད་པ་དེའང་མ་འོངས་པར་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ད་
ལྟ་བར་དུ་མྱི་གཅྱིག་ལ་གནོད་སལེ་བའྱི་ལས་ཀ་གང་ཡང་བྱེད་མེད། འདྱི་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་མྱིའྱི་
ནང་ཁུལ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ཚང་མ་གནས་སྟངས་མྱི་འད་བ་མང་པོ་ཞེ་དག་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་ཡོད་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་
དུས་ཚང་མས་དོགས་ཟོན་བྱེད་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། མྱི་གཅྱིག་ལ་ཕོག་བསམས་ནས་གཞན་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གནོད་
སེལ་བའྱི་ལས་ཀ་དེ་འད་བྱས་པ་འད་ཡྱིན་ན། རང་མེད་མྱི་མེད་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་དུས། ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་
བརྒྱུད་ནས་མང་ཚགོས་རང་གྱིས་དགོངས་པ་ཡག་པ་ོབྱས་ནས་བཞེས་རགོས་གནང་། འདྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་།  
ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ལས་བྱེད་གནས་སྤ་ོསྐོར་ད་ེརེད། སྱིར་བཏང་གོས་ཚོགས་སོན་མ་ད་ེལའང་ཞུས་
ཡྱིན་བསམས་སོང་། ལས་བྱདེ་གནས་སྤ་ོཡྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱིར་བཟུང་
ས་མྱིག་བཅོས་སྱིག་བྱ་རྒྱུ། ད་ེདག་བྱས་ནས་ད་ེནས། ས་མྱིག་བཅོས་སྱིག་བྱེད་པའྱི་བརྒྱུད་ནས་ས་མྱིག་གཏན་འབེབས་བྱ་
རྒྱུ་ད་ེཡང་། རྒྱུ་མཚན་དང་ལྡན་པའྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་
ཐེངས་གཅྱིག་རྱིང་། སོན་མ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལས་བྱེད་ཚོ་ལའང་བར་འད་པ་ོཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་ས་ཡོམ་ཐེངས་
གཅྱིག་བརྒྱབ་ཀྱི་རདེ། ས་ཡམོ་དའེྱི་རསེ་ལ་ས་ཡམོ་ཆུང་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བརྒྱབ་ཀྱི་རདེ། དའེྱི་རསེ་ལ་ལས་བྱདེ་ད་ེཚ་ོལྷྱིང་
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པ་ོཆགས་འགོ་ཡྱི་རེད། གང་རེད་ཟེར་ན། སོམ་གཞྱི་བཟོས་པ་ནང་བཞྱིན་ས་མྱིག་ལ་གནས་རྱིམ་གཏང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དུས། གང་ལྟར་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཐོག་ནས་ས་གནས་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་བཞག་པ་དང་། ལས་དོན་བྱེད་
ཕོགས་ལ་ད་ོཕོག་ཕྲན་བུ་ཏན་ཏན་ཕྱིན་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། ད་ེཆོས་ཉྱིད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའདའྱི་ད་ོཕོག་དང་འཐུས་ཤོར་ད་ེ
འད་འག་ོགཞྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་འགོ་མྱི་དགོས་པའྱི་འབད་བརོན་ད་ེབྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་
ཞུས་པ་བཞྱིན་ལས་བྱེད་གནས་སྤ་ོད།ེ ཟུང་དྲུང་དང་ཟུང་དྲུང་མན་གྱི་ལས་བྱདེ་ད་ེཚོ། བཀའ་དྲུང་གྱིས་གཙ་ོསངོ་གནང་ནས་
དྲུང་ཆེ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། དྲུང་ཆ་ེལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་མྱི་སུ་འོས་དང་མ་འོས། 
ས་གནས་ལ་ལས་ཀ་ག་ཚོད་བྱས་འདུག་དང་མྱི་འདུག དབུས་ལ་ལས་ཀ་ག་ཚོད་བྱེད་འདུག ད་ེའདའྱི་ཆ་རེན་ད་ེདག་ལ་
བལྟས་ནས་ཕར་ཚུར་གནས་སྤ་ོགནང་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། མ་འོངས་པར་ད་ེརྱིང་ནང་བཞྱིན་ཡང་ས་ེད་ེཡོང་
གྱི་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་རདེ་ཟརེ་ན། ད་ེརྱིང་འདྱིར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་བཏང་བར་སོང་ཙང་དའེྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེའད་
ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད་མ་གཏོགས། མ་འོངས་པར་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་སྡེབ་གཅྱིག་ལ་མང་པ་ོབཏང་བསྡད་པ་ད་ེཡོང་གྱི་མ་རེད། ད་ེ
གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བསར་དུ་གསུང་གནང་བ་ད།ེ ང་ཚསོ་ལན་བཏང་བ་དརེ་ཟླ་དུས་ཚསེ་གངས་ད་ེའད་འཁདོ་
མེད་པ་དང་། ལས་ཁུངས་ཀྱི་མྱིང་འཁོད་མེད་པ་ཡྱིན་ན་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ད་ེསོན་གྱི་
གོས་ཚོགས་ནང་དུའང་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ལན་ད་དུང་སླེབས་མ་སོང་གསུངས་སོང། ད་ེདུས་ངས་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚ་ོབཀའ་ཤག་ནས་ཐག་བཅད་པ་ཞྱིག་ངས་དན་གྱི་འདུག མར་ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་འབྱོར་ཚར་ཡདོ་
ན་མེད་ན་ད་ེཞུ་དུས། བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ ནས་ཡར་ཕུལ་ཚར་འདུག ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡྱི་གེའྱི་ནང་ལ་
ཚསེ་གངས་འཁོད་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོབཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་ ༣ ཚེས་ ༡༢ ལ་ཐག་བཅད་ནས་ཕུལ་འདུག སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱི་ལན་ད་ེཚ་ོང་ཚ་ོལ་ཚུར་སླེབ་དུས་ཀང་ཤོག་བུ་དཀར་པའོ་ིསང་ལ་སླེབ་ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་ཕར་འབུལ་རྒྱུ་ད་ེཡང་ཤོག་
བུ་དཀར་པོའ་ིསང་ལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་ཞྱིག་འདུག ལས་ཤོག་བེད་སོད་གཏང་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་ཕལ་ཆེར་མྱི་འདུག་
བསམ་བསམ་འད་ཞྱིག་འདུག གལ་སྱིད་ངས་ནོར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་རེས་སུ་བཅོས་ཆོག་པ་གྱིས། ངས་ཤེས་ཚོད་འད་པ་ོད་ེད་
ལྟ་ད་ེའད་པ་ོཞྱིག་རདེ།  
ད་ེནས་མྱི་མང་གྱིས་དཀའ་སྡུག་ཞུས་བཞག་པ་དེ། ང་ཚོས་སྱི་ཡོངས་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཚང་མས་ད་ེའད་གནང་གྱི་འདུག་ཞུས་ཡོད་མ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོམར་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་དུས་
ཡུན་ག་ཚོད་ཞྱིག་རག་དང་མ་རག་གྱི་གནས་ཚུལ་ཡོད་རེད། འཛིན་སོང་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སོང་གྱིས་
གནད་དོན་ར་ེརེར་ཞྱིབ་འཇུག་བརན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་ཚུལ་
གསུངས་པ་ད་ེདག་ང་ཚསོ་གལ་ཆནེ་པ་ོརྱི་ཡྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། གལ་ཆེན་པ་ོརྱི་ཡྱི་མེད་ཅེས་དུས་ནམ་ཡང་ཞུས་མེད། གལ་
ཆནེ་པ་ོམ་རདེ། གལ་ཆེན་པ་ོརྱི་ཡྱི་མེད་ཟེར་ནས་ཞུས་མེད། གལ་ཆེན་པ་ོརྱི་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་ཀ་འདྱི་
གནད་དོན་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་དགོངས་ཚུལ་
ཕབེས་པ་ད་ེདག་དང་། ང་ཚ་ོམར་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་བསམ་ཚུལ་སླབེས་པ་ད་ེདག་ཚང་མ་ཡར་སྤུངས་ནས། ད་ེནས་ང་ཚསོ་
ལས་གཞྱི་བང་བསྱིག་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཅེས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ད་ེག་རང་ཡྱིན། ངས་ད་གྱིན་ཞུས་པ་ད་ེགང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ང་
ཚའོྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཡག་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འབྱུང་འགྱུར་ལ་ོགསུམ་བཞྱིའྱི་འཆར་གཞྱི་འདྱི་ཡག་པ་ོ
བྱས་ནས་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་མྱི་མང་གྱིས་དཀའ་ངལ་ད་ེའད་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཏགོ་ཙམ་ཉུང་དུ་འག་ོབའྱི་ར་ེབ་ཞྱིག་རྒྱག་
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གྱི་ཡོད། མྱི་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཟེར་བ་ད་ེརོགས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། གོ་བུར་གྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེའད་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། རྒྱུན་ལྡན་
གྱི་དཀའ་ངལ་དེ་འད་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། དེ་ནས་དཀའ་ངལ་གྱི་ཚད་ད་ེཡང་། དཔལ་འབྱོར་ཏོག་ཙམ་ཡར་རྒྱས་འགོ་དུས། 
དསེ་དཀའ་ངལ་གཞན་པ་གསར་པ་ད་ེའད་སླབེ་ཡོང་བ་ད་ེའད་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། 
གཞྱི་ར་འཛིན་ས་ད་ེག་རེ་ཡྱིན་ཟེར་ན། མྱི་མང་གྱི་དགོས་མཁ་ོ (Need) ད་ེམ་གཏོགས། (Want) ལ་ང་ཚོས་བལྟ་ཐུབ་ཀྱི་
མ་རདེ། མྱི་མང་གྱི་འདོད་པ་ཆ་ཚང་ང་ཚོས་སྐོང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། མྱི་མང་གྱི་དགོས་མཁ་ོག་ར་ེཡོད་པ་ད་ེང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་
བྱས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་བཞག་པ་དེའྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཚང་མ་མཉམ་དུ་
སྤུངས་ནས་རསེ་མ་འཁྱེར་ཡངོ་ཆགོ་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་ད་ེབཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་འཚམས་གཟྱིགས་ཕེབས་དུས། འཛནི་སོང་ནས་ཚུར་ལན་ཕབེས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡདོ་རདེ། ར་
བའྱི་ལན་འདྱི་ཐད་ཀར་ང་ཚོས་རྒྱུན་ལས་ནང་ཁུར། སྙན་སེང་ཞུས་ནས་ཁུངས་སོ་སོར་ཕར་འབུལ་གྱི་ཡོད་རེད། ཁ་སང་
གོས་ཚོགས་འཚོགས་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ལན་ཕེབས་ཡོང་དུས། གོས་ཚོགས་ལས་རྱིམ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བགོ་
གེང་དང་ད་ེའད་ཕབེས་ཡངོ་དུས། ལན་ད་ེབཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ལ་འབྱོར་བ་ནང་བཞྱིན་ཕར་ཐད་ཀར་ཕུལ་ཤོག རསེ་
ལ་ང་ཚོས་རྒྱུན་ལས་ནང་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད། དེ་ཞུས་ཡྱིན་ཏེ། ཁ་ཤོག་ད་ེཕུལ་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱབ་ཀྱི་ལན་
འདེབས་གཅྱིག་པུ་ད་ེཕུལ་འདུག ཁ་ཤོག་དེའྱི་ནང་དུ་བཀའ་དྲུང་གྱིས་ཚོགས་དྲུང་གྱི་མཚན་ཐོག་ལ་བཏང་། ད་ེནས་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་སུ་སུ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་མཚན་དང་། ནང་དོན་དེ་འདའྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཕུལ་ཡོད་ཅེས་ཚུར་གནང་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཁ་ཤོག་ད་ེལ་དཔྱད་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ངས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་མངགས་ནས་འབུལ་
ཆགོ་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་སླབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།   
 
སྱི་འཐུས་སླབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་དྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ། ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་གྱི་ཟུར་འཛར་དང་པའོ་ིནང་དུ། 
ནང་གསེས་ ༢ ལས་བྱེད་གསར་བསྐ་ོདང་། གནས་སྤར། གནས་སྤོ། ཆོད་གན། བར་བརྒལ་བཀོད་སྱིག་བཅས་བར་མའྱི་
དུས་ཡུན་གྱི་ག་ཕོགས། ལས་བྱེད་ཡར་མར་གནས་སྤ་ོགཏང་རྒྱུ་དང་། བཀ་ོསྱིག་བྱེད་སྟངས་ཤྱིག་འདུག ས་ཆ་ཁ་ཤས་ལ་
གནས་སྤོས་བཏང་ཡོད་ནའང་། གནས་སྤ་ོའག་ོམ་ཐུབ་པ་བྱས་ནས་ར་དགོངས་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་། ད་ེནས་
ས་ཆ་དརེ་ཚུར་ཡངོ་མཁན་དའེང་ལམ་སང་ཡོང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་འགའ་ཤས་མཇལ་རྒྱུ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་དྱི་
བ་ཞུ་རྒྱུར། གནས་སྤོས་བཏང་བ་ནང་བཞྱིན་ཕྱིན་མ་ཐུབ་ནས་སྱིག་ཁོངས་ནས་བུད་པ་འམ་འཕོས་པ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་རེད། 
ལས་བྱེད་ཁ་ཤས་ས་ཐག་རྱིང་པརོ་འག་ོརྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོའཕྲད་ནས། ཕྱིན་མ་ཐུབ་ནས་ར་དགོངས་ཞུ་མཁན་ག་ཚོད་
བྱུང་ཡདོ་རདེ། ད་ེབཀའ་དྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོར་ེལགས།  
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སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོར་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་འབོད་བསྐུལ་གཅྱིག་མ་གཏོགས། གཞན་སོན་
རྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། འབོད་བསྐུལ་འདྱི་ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབས་པར་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་
དང་འབེལ་བ་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག་མ་གཏོགས། འདྱི་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་མྱི་
ཡོང་བསམ་བསམ་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ག་ར་ེཡྱིན་ཟེར་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ང་རང་ཚོས་མྱིང་གང་
འད་ལ་བཏགས་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱི་གཞུང་ཟེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ར་ཆེན་པ་ོཞ་ེ
དག་ཅྱིག་རེད། ད་ེབཞྱིན་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ར་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐོག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་མང་པ་ོམཉམ་དུ། 
ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་མཚོན་པའྱི་གཞུང་འབེལ་དང་། གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་མཉམ་དུ་ང་ཚསོ་འབེལ་བ་ཡོང་གྱི་རདེ། 
ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་གནས་ཚང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་མཉམ་དུ་ད་ེལས་ཀང་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཕྱི་ནང་
གསང་གསུམ་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ད་ེཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་འད་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་
སྐབས་སུ་བབ་པར་འབོད་བསྐུལ་ག་ར་ེཞུ་འདོད་བྱུང་ཟེར་ན། ང་ཚོས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སའྱི་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་
བྱས་བཞག་པའྱི་ཡྱིག་འབལེ་རེད། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་བྱས་བཞག་པའྱི་ཡྱིག་འབེལ་གལ་ཆེན་པ་ོ
ད་ེའད་ཡོད་པ་ངས་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད། མཚམས་ར་ེང་ཏགོ་ཙམ་ཡ་མཚན་ས་ེཡྱི་འདུག ཉ་ེབའྱི་ཆར་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་དམྱིགས་བསལ་
སྐུ་ཚབ་མཚན་ཐགོ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱི་མཚན་ཐོག་ལ་གནང་བཞག་པའྱི་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་ད་རྒྱའྱི་ནང་ལ་འག་ོ
སྡདོ་ཀྱི་འདུག ངས་བསམས་པར་གཞུང་འབལེ་ཡྱི་ག་ེད་ེཚ་ོགས་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱི་དབར་ལ་ཉར་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆ་གལ་ཆནེ་
པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། གཉྱིས་ནས་དེའྱི་ནང་དོན་གནས་ཚུལ་ད་ེདག་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་རདེ། འབེལ་ཡོད་སུ་འད་
ཞྱིག་གྱི་ཡྱིན་ནའང་ཤེས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཟུར་དུ་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་
གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། ད་ེའད་བྱས་པ་ཞྱིག་འབྱོར་བ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་གནད་དོན་སྙྱིང་བསྡུས་དེ་འད་ཡོད་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་
འགེལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱི་ག་ེང་ོམ་ད་ེཕར་ཚུར་འག་ོམྱི་དགོས་པ་ད་ེཞ་ེདག་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ད་
ལྟ་ངས་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ལས་ཁུངས་ཁག་རེད། ང་ཚོ་བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་ཡྱིག་ཆ་གལ་
ཆེན་པ་ོད་ེའད་ད་རྒྱའྱི་ནང་དུ་གཏང་རྒྱུའྱི་སོལ་ད་ེནས། ཁ་ོཚོར་རྫུན་མ་མང་པ་ོབཟོས་ནས་གཏང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་རག་
འགོ་ཡྱི་འདུག ང་རང་གྱི་ཉམས་མོང་ལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་འབོད་བསྐུལ་རང་རེད་མ་གཏོགས། ད་ེཡང་བཀའ་དྲུང་
ཡྱིག་ཚང་རདེ། བཀའ་ཤག་ནས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་གནད་འགག་ག་ར་ེགཟྱིགས་ཡོད། ད་ེགནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡོད་པ། 
ད་ེདག་ལ་འགེལ་བཤད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུས་ཐ་དད་གཅྱིག་རདེ། ད་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེརྱིང་འདྱི་དཔ་ེམཚོན་ཙམ་ཞྱིག་རདེ་
མ་གཏོགས། ལྷན་ཁང་དང་འབེལ་ཡོད་ཚང་མས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སང་ཆེ་ཙམ་བྱས་ན་ཡག་པ་ོམེད་འགོ་བསམ་གྱི་
འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སུད་སྱི་གནས་བཞུགས་ར་མགྱིན་ཚ་ེརྱིང་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ལ། ངས་མང་ཚགོས་ཀྱིས་ 
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བསམ་ཚུལ་ཞུས་པའྱི་ཡྱི་ག་ེགསལ་པ་ོབྱས་ནས་བཀླགས་པ་ཡྱིན། "མྱི་གཞན་གྱིས་བསམ་སོར་ངན་པའྱི་སུད་སྱི་གཞུང་ལ་
དབྱནེ་དཀྲུག་བྱས་པ་མ་གཏོགས་" འཛནི་སངོ་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་གཅྱིག་བྱས་འདུག་ཟརེ་བ་ད་ེའད་ར་
བ་ཉྱིད་ནས་ཞུས་མདེ།  
ད་ེདང་མཉམ་དུ་ལན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ "ཞུ་མཁན་སུ་ཡང་མ་བྱུང་" གསུངས་པ་རདེ། ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འཛནི་སོང་
ལ་ཕར་བར་འདེད་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང་ཟེར་དུས། ད་ོབདག་ཁོ་རང་གྱིས་ང་ལ་ཞུས་མ་སོང་གསུངས་པའྱི་བཟ་ོའད། 
ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་ཕྱིན་སོང་། གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ེདང་འབེལ་
ནས་ཞུ་རྒྱུར། སྱིར་བཏང་ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་ཚ་ོས་གནས་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་ཕྱིན་ཡོད་རེད། མུ་མཐུད་ནས་ས་བགོས་ལ་
འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའད་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་མང་ཚོགས་ལ་ཟེར་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། སྱི་འཐུས་ཟེར་བ་ད་ེགཞུང་
མང་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་ཟམ་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། མང་ཚོགས་མདུན་ལ་ཡོང་དུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚབ་བྱས་ནས་
ལན་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་དང་། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཁྱེད་རང་ཚོས་བད་ེསྡུག་ཞུས་བཞག་པ་ད་ེཚ་ོང་
ཚོས་ཡར་གོས་ཚོགས་ནང་སླེབ་དུས། འཛིན་སོང་སར་སླེབ་དུས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་བྱས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ནས། མང་
ཚོགས་ལ་ད་ེའད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ལ། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ད་ེའད་བསམ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་ད་ལྟ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་
བསམ་ཚུལ་ཞུས་བཞག་པ་ད་ེདག ང་རང་ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་དང་འཚམས་གཟྱིགས། སྱི་འཐུས་བརྒྱུད་ནས་ཞུས་བཞག་
པ་ད་ེའཛིན་སངོ་གྱི་ངསོ་ནས་གལ་ཆ་ེབ་འད་ཞྱིག་ལ་བརྱི་རྒྱུ། ད་ེས་ཡྱིན་ན་ད་ེའད་བརྱི་རྒྱུའྱི་བསམ་བླ་ོའཁོར་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ལ། 
རྱིས་བསྡད་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བྱེད་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་འཛནི་སངོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ལན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་གྱིས་ཟེར་མ་སོང་ཟེར་བ་འད་པ་ོདང་། ད་ེའད་ཞྱིག་ང་ཚ་ོལ་ཟེར་མཁན་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་འད་པ་ོལན་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་
འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་། ད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་མང་ཚགོས་རང་གྱིས་ཞུས་པ་མ་གཏགོས། སྱི་འཐུས་ཚ་ོས་བགོས་ལ་
ཕྱིན་ནས་མྱི་མང་གྱིས་བད་ེསྡུག་ཞུས་བཞག་པ་ད་ེཚ་ོལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བདག་པ་ོརྒྱག་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ང་ཚོས་
ས་གནས་ས་བགོས་ལ་ཕྱིན་པ་ད་ེཡང་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ན། དེར་བསམ་བླ་ོགཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་རང་
འད་པོ་ཡྱིན་ན། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་དེ་གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་ཟམ་པ་ལྟ་བུ་བྱས་ནས། བཀའ་ཤག་ལ་
གསལ་བཤད་འད་མྱི་འད་ཡོང་བ་ཚང་མ་ལ་གསལ་བཤད་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ལན་རྒྱག་དགོས་པ་ཆ་ཚང་རྒྱག་སྡོད་ཀྱི་
ཡོད། ད་ེབརྒྱབ་ནས་གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་མང་ཚགོས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཡོད་ཚད་ཐམས་ཅད་
འདྱིའྱི་ནང་དུ་བྱིས་མེད་ལ། འབྱི་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བྱིས་བཞག་པ་ད་ེདག་འདེམས་
སྒྲུག་བྱས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་བསམ་ད་ེཚ་ོའབྱི་ཡོང་གྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། བསམ་
ཚུལ་ཆ་ཚང་འབྱི་ཡྱི་ཡོད་མ་རདེ། འདྱི་བྱིས་པར་བཀའ་ཤག་གྱིས་བདག་པ་ོརྒྱག་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་དངསོ་གནས་ང་
ཚོས་ས་གནས་ས་བགོས་ཟེར་བ་འད་པ་ོདང་། ད་ེཚ་ོལ་འག་ོམ་འགོ་ཁྱད་པར་མྱི་འདུག་ལ། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་
ནང་དུ་ཞུས་བཞག་པ་ད་ེཡང་ཁ་ོརང་གྱིས་མ་ལབ་པ་ཡྱིན་ན་བདག་པ་ོརྒྱག་གྱི་མྱིན་བཟ་ོའད་གསུངས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཆ་ོ
ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག དེར་བདག་པ་ོརྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། ད་ེཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་གསུང་
དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་ཤག་གྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་
ཡྱིན། ང་ཚོས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་རདེ། མྱི་མང་བ་ད་ེགཞྱིས་ཆགས་ཁག་
ལ་ཡོད་རདེ། བྱས་ཙང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཁག་གྱི་གནས་རྱིམ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་པཱ། ཁ་སང་ས་ཡོམ་ཆནེ་པ་ོབརྒྱབ་པའྱི་ནང་
ལ། གང་ལྟར་ས་གནས་ཆ་ེབ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་གནས་རྱིམ་ད་ེམར་ཕབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ནས། དཔེར་ན། གཞྱིས་ཆགས་ཆ་ེ
ཁག་གྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་གནས་རྱིམ་ད་ེཚོར་དྲུང་འཕར་ཡན་ཆད་འཇོག་དགོས་འདུག་དན་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་
ན། མྱི་མང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བདེ་སྡུག་ཞུ་ས་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་་འཛུགས་ཀྱི་བཀོད་ཁྱབ་ད་ེཚོ་རེད། དེ་ལ་གནས་རྱིམ་
དམའ་བ་ོད་ེའད་མར་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། གཞུང་དང་མྱི་མང་དབར་གྱི་ཟམ་པར་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྡོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམས་པ་
དན་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་ས་གནས་ཆ་ེཁག་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོའྱི་གནས་རྱིམ་ད་ེཡར་སྤར་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཞེ་
དག་འདུག་དན་གྱི་འདུག ཁ་སང་བཀདོ་སྱིག་བྱས་པ་དའེྱི་ནང་ལ་གནས་རྱིམ་ད་ེཚ་ོམར་བཅག་པ་དང་། ད་ེའདའྱི་གནས་ཚུལ་
ཞྱིག་ག་ོཐསོ་བྱུང་། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་སང་ངསེ་པར་དུ་གནང་རགོས་ཞསེ་འབོད་བསྐུལ་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ས་མྱིག་གསར་གཏོད་བྱས་པ་དང་། གནས་སྤོས་མང་པ་ོབྱེད་པའྱི་རེན་གྱིས། གནས་
སྤསོ་བཏང་ནས་ཕྱིན་མ་ཐུབ་པ་ག་ཚོད་བྱུང་སོང་དང་། གནས་སྤོས་བཏང་ནས་སྱིག་ཁོངས་ནས་མར་འཕསོ་པ་ག་ཚོད་བྱུང་
སོང་ཞེས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། གང་ལྟར་སྱིད་སོང་གྱི་ཤེས་པ་དེ། གནས་སྤོས་བཏང་ནས་ཕྱིན་མ་ཐུབ་པ་གཅྱིག་རང་
གཅྱིག་བྱུང་སོང་། སྱིག་ཁོངས་ནས་མར་དོན་མཁན་གཅྱིག་རང་གཅྱིག་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རཱ་ཇྱི་པུར་གྱི་བཟ་ོགྲྭའྱི་འགན་
འཛིན་ད་ེཏྱི་ཛུ་རེད། མེའ་ོརེད་ངས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་དན་གྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་བྱང་ཤར་ཁུལ་ལ་ཕར་གནས་སྤོས་བཏང་ནས། 
ཁ་ོརང་གྱིས་སརེ་གྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཕར་འག་ོཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་པ་མ་གཏགོས། ལས་བྱདེ་
གཞན་པ་ཚ་ོཚང་མ་གནས་སྤོས་ག་པར་བཏང་བ་ད་ེག་རང་ཕྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་བཏང་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ངས་མྱི་ཚ་ེཁ་ོརང་ལས་
ཀ་འདྱི་བྱས་བསྡད་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ངས་ལས་ཀ་འདྱི་འཇོན་ས་མ་རདེ་ཟརེ་མཁན་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ཙམ་ཞྱིག་ད་ལྟ་ཡོང་སྡདོ་
ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། གཞན་པ་གནས་སྤསོ་བྱདེ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་པ་བྱུང་མ་སོང་། གཅྱིག་ད་ེ
རང་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཁ་ཤས་གནས་སྤོས་བཏང་། ད་ལྟ་ལམ་སང་འག་ོརྒྱུ་ཁག་པ་ོབྱེད་ཀྱི་འདུག ནང་མྱི་ཐུག་དགོས་འདུག་ཟེར་བ་དང་། ཅ་ལག་
བསྡུ་གསོག་རྒྱག་དགོས་འདུག་ཟེར། ད་ེའདའྱི་རེན་པས་ཉྱིན་གངས་ ༡༠།༡༥།༢༠ དང་། ཟླ་བ་ ༡ ཙམ་ད་ེའད་ཕར་འགང་
བྱདེ་མཁནཡང་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལ་ཐུགས་ཁག་མེད་ཙང་། ང་ཚསོ་བཀའ་འཁོལ་སད་ནས། ཚང་མར་དཀའ་ངལ་
མེད་པ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ཞ་ེདག་བྱས་ཡྱིན། བར་ལམ་དེར་གནས་སྤ་ོགཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ནད་ཡམས་ད་ེའག་ོབཞྱིན་པ། 
ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་ོཊ་དང་ཁ་ལ་ོབ་ཚང་མ་ལྷག་བསྡད་ཡདོ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། མ་ོཊའྱི་སྟངས་འཛིན་གྱི་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་
མ་ོཊ་བེད་སོད་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། གནས་སྤོ་འགོ་དགོས་ཡོད་ན། ནད་ཡམས་དེའྱི་རེན་པས་ (Taxi) ག་རོགས་ཟེར་
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ནའང་ (Taxi) བཀའ་འཁོལ་ཕུལ་ཡདོ། གནམ་གྲུ་ལ་འག་ོདགསོ་མཁན་ཚ་ོལའང་། གནམ་གྲུ་བཀའ་འཁོལ་ཕུལ་ཡོད། ལས་
བྱདེ་ཚ་ོལ་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པར་གང་ཐུབ་ཐུབ་འབད་བརོན་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོཞུས་ཡོད། དའེྱི་དཀའ་ངལ་བརེན་ནས་ང་
ཚོས་གཞུང་འཁོར་བེད་སོད་གཏོང་བའྱི་སྱིག་གཞྱི་ད་ེལ་ཡང་བསར་བཅོས་བྱས་ནས། ཚང་མ་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ཞྱིག་ཡོང་
བར་འབད་བརནོ་ཞུས་ཡོད།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་འདྱི་འབོད་བསྐུལ་རང་ཡྱིན་གསུངས་སོང། ཕྱིའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་ས་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་ཕར་
ཕག་བྱིས་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ཚུར་སླེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དོན་ད་ེབརྒྱུད་ལམ་ལ་མར། ལྷག་
པར་དུ་གཞུང་འབེལ་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ལ་མར་འདོན་པའྱི་སྐབས་སུ་གང་འད་ཞྱིག་འདོན་དགོས་ཀྱི་འདུག ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བློན་
མཉམ་དུ་ག་ོབསྡུར་ཞུས་ནས། འབལེ་ཡདོ་ཚན་པར་ང་ཚསོ་ལམ་སྟོན་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་ཡོད། ར་བའྱི་གཞུང་གྱི་འཛིན་སོང་གྱི་
ལས་དོན་བྱདེ་ཕགོས་ད།ེ མང་ཚོགས་ཤྱིག་ཡྱིན་ན། མང་ཚགོས་ལ་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང། དང་པ་ོའབལེ་ཡོད་
འགན་འཁུར་མཁན་ད་ེལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་གང་ནས་ཡྱིན་
ནའང་། དེའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ད་ེལ་དང་པ་ོཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་མ་
ཐུབ་པ། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ན། ད་ེནས་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཡར་ཞུ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། འདྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ག་པར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གགས་མ་ཁེལ་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེ
ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་ཞུས། བཀའ་ཤག་ནས་གགས་མ་ཁེལ་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་སྱི་འཐུས་ལ་ཕར་འགོ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ད་ེ
རེད། ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་བརྒྱུད་ནས་ཚུར་ཕེབས་རྒྱུའྱི་ལམ་ད་ེརེད། ཕེབས་སྟངས་ད་ེའཚམས་གཟྱིགས་ལ་ཕེབས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རེད། ང་ཚོས་གལ་ཆེན་པ་ོམ་རེད་ཞུ་ཡྱི་མེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འཛིན་སོང་གྱི་ལམ་ལུགས་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་
འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ས་གནས་མྱི་མང་སུ་འད་ཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་གང་འད་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང། དང་པ་ོས་
ཁུལ་དེའྱི་འཛནི་སོང་གྱི་འགན་འཁྱེར་མཁན་མྱི་དེར་འབེལ་བ་བྱས་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་ད་ེཏག་ཏག་
ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ེམ་གཏགོས་གནད་དོན་གཞན་ཞྱིག་ཐུག་ཡོང་དུས། གཞན་པ་ཞྱིག་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་དུས། ད་ེནས་ང་
ཚརོ་ལྟག་ས་ོབརྒྱུད་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་བཟ་ོའད་པ་ོདང་། སྐད་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་སྡདོ་ཀྱི་འདུག བྱས་ཙང་ང་ཚསོ་ད་ལྟ་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་
ཡོད་རདེ་ཅ་ེན། ང་ཚསོ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བྱདེ་ཀྱི་མྱིན་ཞསེ་ཞུས་མེད། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་རདེ། ད་ེལ་གུས་
བརྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བྱེད་ཀྱི་མྱིན་ཞེས་ཞུས་མེད། བརྒྱུད་ལམ་དེ། ད་ོབདག་སོ་སོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ོབདག་སོ་
སོས་གཞུང་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ད་ེལ་ཞུ་དགསོ་རདེ། ཡར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ལྟ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཞུས་པ་མ་གཏགོས། ལྟ་
ཡྱི་མྱིན་ཟེར་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་པ་ད་ེཚ་ོརྱིན་ཐང་མེད་པ་དང་། མཐོང་མེད་པ། མ་རྱིས་པ། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་མར་ཕེབས་ནས་ཡར་ཕེབས་དུས། ང་ཚོས་ཚང་མ་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་ཞུས་
བཞག་པ་མེད་པ། ལན་རྒྱག་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལྷན་ཁང་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ད་ལྟའྱི་འག་ོལུགས་རྱིང་པ་དེའྱི་སང་ལ་ཕྱིན་ནས་
ང་ཚ་ོལ་ཞུ་མཁན་བྱུང་མ་སོང་ཟེར་བའྱི་སྐད་ཆ་དེ། ང་སོན་མ་སྱི་འཐུས་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ནས་ཡོད་ཡོད་པ་འད་པ་ོཞྱིག་
རེད། ད་ེཚོ་གས་ང་ཚོས་བསྒྱུར་བ་གང་འད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག ལན་རྒྱག་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསྒྱུར་བ་གང་འད་ཞྱིག་
གཏོང་དགོས་འདུག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོཕོགས་བསོད་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་དེ། དང་པ་ོསོན་ཙམ་ལ་ཕེབས་རྒྱུའྱི་
དགོངས་པ་བཞེས་སོང་། ད་ེནས་ (Omicron) སླེབ་དུས་རྣམ་པ་ཚ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་འགངས་པ་རེད་པཱ། འགངས་ནས་
གོས་ཚོགས་མ་ཚོགས་ཙམ་སོན་ལ་ཕེབས་དུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་དགོངས་ཚུལ་ད་ེཚ་ོབཀའ་ཤག་ལ་ཡར་སླེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
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རདེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐག་གཅོད་གཅྱིག་བྱས་ནས་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་མར་བཏང་། ལྷན་ཁང་གྱིས་ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་
ཕར་བཏང་། ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་འཕར་ཁྱེར། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ད་ོབདག་ས་ོསོར་
ཕར་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་འད་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་པཱ། དེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དེ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་ཚོས་གསུངས་བཞག་པ་དེ། སོ་སོས་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་། 
འཛིན་སོང་གྱིས་ལས་ཀ་ད་ེའདྱིའྱི་སང་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་ཡོད་རེད། ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྡོད་ཀྱི་
འདུག་གམ་མྱི་འདུག བྱས་ཙང་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་དེ། ང་ཚོར་ཡར་ཞུས་པ་ད་ེདག དངསོ་གནས་བྱས་ན་ས་གནས་ཕབེས་
ས་ནྱི་གཅྱིག་པ་རདེ། བཀུར་འོས་རྣམ་པ་ཚ་ོཕབེས་ས་དང་། སུད་ཚངོ་ས་ཁུལ་ལ་འཛནི་སོང་སླེབས་ཡོད་མ་རདེ་མ་གཏགོས། 
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ད་ེཚ་ོལ་ཕེབས་ས་གཅྱིག་པ་རེད། མྱི་ཐུག་ས་གཅྱིག་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་ཞུས་
ཡོད་ན། ང་ཚ་ོལའང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་པཱ། དངོས་གནས་བྱས་ན་ང་ཚོས་སྐོར་བ་བསྐོར་ནས་འག་ོསྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད་པཱ། 
དེའྱི་སང་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ད་ེདུས་རྒྱུན་དུས་ནས་མ་གྱིར་བསྡད་བསྡད་པ་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ཞུས་ནས་
བདག་པ་ོམ་བརྒྱབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་ག་ར་ེབྱས་ནས་བདག་པ་ོམ་
བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡདོ་རདེ། ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལ་ཡང་མ་ཞུས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོ
ཕེབས་ཡོང་དུས་ཐད་ཀར་ཞུ་དུས། འཛིན་སོང་གྱིས་ཤུཤེས་ཀྱི་མེད་དུས། ཤེས་ཀྱི་མེད་ཟེར་ནས་མ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་
པཱ། ཤེས་ཀྱི་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་ཤུཤེས་ཀྱི་ཡོད་མདོག་མདོག་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་པཱ། སྐབས་རེར་ང་ཚོས་ལན་རྒྱག་དགོས་
པར་ས་གནས་ལ་མར་སྐད་ཆ་འདྱི་དགོས་པ་དང་། གནས་སྟངས་འད་མྱི་འད་ཡོང་སྱིད་པ་རེད་མ་གཏོགས། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསུངས་བཞག་པ་ཚང་མ་ང་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ང་
ཚོས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། ས་ོས་ོལ་དགོངས་ཚུལ་ར་ེར་ེཡོད་རེད། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་སོན་ལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལྷན་ཁང་ར་ེ
ར་ེསླེབ་ཡོང་དུས་ལྷན་ཁང་ད་ེགལ་ཆེ་ཤོས་ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག ད་ེལ་མཐུན་འགྱུར་སོར་དགོས་ཀྱི་འདུག གཅྱིག་བྱེད་
དགསོ་ཀྱི་འདུག གཉྱིས་བྱེད་དགསོ་ཀྱི་འདུག ལྷན་ཁང་ཁག་བདུན་ཡདོ་རདེ་པཱ། ཀ་བ་གསུམ་དང་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེཚན་
ཕར་བཞག་ནས། ད་ེཚ་ོཚང་མར་འགོ་སོང་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། འགའ་ཤས་ལ་འག་ོསོང་བཏང་། འགའ་
ཤས་ལ་འག་ོསོང་མ་བཏང་ནས་གཞག་རྒྱུ་མ་རདེ་པཱ། ད་ེཡྱིན་དུས་གལ་ཆ་ེཆུང་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཀང་ལྟ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། དགོས་མཁ་ོལའང་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེཆུང་ནས་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་བྱེད་
ཐུབ་པ་རེད་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། དགསོ་མཁ་ོདང་འཚམ་པ་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ལྟ་དགསོ་པ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོད་དུས། ད་ེཚའོྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེབྱདེ་འཇུག་རོགས་གནང་། འདྱི་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་ཀ་རེད། ད་ེབྱས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་
ཡོང་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག ང་ཚོས་ཐག་བཅད་ནས་འག་ོདུས། ད་ེནས་ཐུགས་བླ་ོཁེངས་དང་མྱི་ཁེངས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་
ཚོས་ཟླ་བ་ ༦ རེའྱི་མཚམས་ལ་གོས་ཚོགས་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་གསུང་ཆོག་གྱི་རེད། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་
འདྱིར་སླེབས་ནས་ཟླ་ ༡༠ མ་གཏོགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་རེད། ལས་ཀ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་
གྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་འཆར་གཞྱི་བསྱིགས་ནས་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་དུས་གཅྱིག་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག གཅྱིག་བྱེད་ཀྱི་མྱི་འདུག གཉྱིས་
བྱདེ་ཀྱི་མྱི་འདུག མེད་ཟརེ་གྱི་འདུག མང་ཚགོས་ཀྱི་བསམ་བློའ་ིནང་ལ་ག་ར་ེའག་ོཡྱི་རདེ། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ་ད་ེ
གང་ཡང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རེད་བསམ་བསམ་འད་པ་ོཞྱིག སྱི་འཐུས་ཚོས་གསུངས་ནའང་ཉན་གྱི་ཡོད་ས་མ་རེད་བསམ་
བསམ་འད་པ་ོཞྱིག ད་ེའད་རང་མ་རེད་པཱ། ང་ཚ་ོམཐའ་ལ་ལྷུང་དགོས་པ་མྱི་འདུག་པ། ང་ཚ་ོཚང་མ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་
ཡྱིན་ལབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། དབུ་མ་ལ་སློབ་སོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མཐའ་ལ་ལྷུང་དགོས་
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པ་མྱི་འདུག་པ། སནོ་འཛུགས་བྱདེ་མཁན་ཡྱིན་ནའང། ངར་པ་ོདང་དག་པ།ོ རྒྱ་ལགོ་བརྡུངས་ནས་གསུང་དགསོ་པ་མྱི་འདུག་
པ། དརེ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ག་ར་ེདགོངས་ཀྱི་རེད། ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཚིག་མ་་ང་བ་ད་ེའད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི། 
ལན་མ་འདབེས་རང་འདབེས་རདེ། དརེ་དགངོས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ལན་མ་བཏབ་པ་ཡྱིན་ན། དརེ་ངསོ་ལནེ་
བྱས་པ་དང་གཅྱིག་པ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་དེར་ལན་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་རྒྱག་རང་རྒྱག་རེད། 
དྱི་བ་བཏང་ཚར་དུས་ལན་བརྒྱབ་ཀྱི་རདེ། དྱི་བ་དྱིས་ནང་བཞྱིན་ལན་ཉན་རྒྱུའྱི་བཟདོ་བསན་དགསོ་རདེ། ཁ་སང་ཡང་ཞུས་པ་
ཡྱིན། དགསོ་ཀྱི་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ང་ཚསོ་གུས་བརྱི་མ་ཞུས་པ་དང་། མ་བརྱིས་པ་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་
མྱིན། ད་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཅྱིག་ལྷག་འདུག 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལགས་ས།ོ རསེ་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་ཆགོ སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས། 
  
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་ལས་བྱེད་གསར་བསྐ་ོདང་། གནས་སྤར། གནས་སྤོ། དེའྱི་སྐོར་ལ་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་མཆགོ་གྱིས་བཀའ་མོལ་དང་འབེལ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་སོང་། སྱིར་བཏང་ས་ཡོམ་བརྒྱབ་
ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ས་ཡམོ་རྒྱག་སྟངས་ད་ེཏགོ་ཙམ་འཁྲུགས་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཚརོ་བྱུང་། དང་པ་ོས་ཡམོ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་བརྒྱབ་
ད་ེནས་ས་ཡོམ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བརྒྱབ་ན་ཡག་ས་རེད། ཆུང་ཆུང་དེས་གགས་ཁེལ་ན་ཆེན་པ་ོད་ེརྒྱག་དགོས་པ་མྱི་འདུག གལ་
སྱིད་ཆུང་ཆུང་དསེ་གགས་མ་ཁལེ་བ་ཡྱིན་ན། ཡང་བསར་ཆེན་པོ། ཆནེ་པ་ོདེའྱི་རསེ་ལ་ཡང་བསར་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་རྒྱག་ཆགོ་
པ་ཞྱིག་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། དང་པ་ོནས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བརྒྱབ་བཞག་ན། དེའྱི་རེས་ལ་གང་འད་ཆགས་ཡོང་ཧ་གོ་
ཡྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་ཡོམ་རྒྱག་ཆོག་གྱི་རེད། རྒྱག་ལུགས་རྒྱག་སྟངས་ཤུཤྱིག་ཡོད་རེད། ས་ཡོམ་རྒྱག་དུས་ཐའ་ེཝན་
གྱི་ས་ཡམོ་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་པར། བལ་ཡུལ་ལ་ས་ཡོམ་བརྒྱབ་པ་ནང་བཞྱིན་ཆ་སྙམོས་གཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་རྒྱག་ཐུབ་ན་དཔ་ེཡག་
པ་ོའདུག ད་ེཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་མཚན་ཐོ་ཞུས་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་ ༣ ཡོད། དེའྱི་རེས་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་
རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་ཤག་གྱི་སོན་རྱིས་སྱི་ཡོངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ངས་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་
གོན་གྱི་ནང་གསེས་ ༢ པ་ད་ེརདེ། དེའྱི་ནང་ལ་ལས་བྱེད་གསར་བསྐ་ོདང་། གནས་སྤར། གནས་སྤོ། ཆོད་གན། བར་བརྒལ་
བཀོད་སྱིག་བཅས་བར་མའྱི་དུས་ཡུན་གྱི་ག་ཕགོས། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ར་བའྱི་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་
ཚོས་ཞུས་སོང་། ས་གནས་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་ལས་བྱེད་གནས་སྤོས་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་། 
རྱིས་པ། ལས་དྲུང་ཆ་ཚང་དུས་གཅྱིག་ལ་བར་ེཔ་ོརྒྱག་དུས། ས་གནས་དེར་དཀའ་ངལ་ཕྲན་བུ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་
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འདུག དའེྱི་སྐརོ་ལ་གོང་དུ་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་གསུང་ལན་སནོ་པ་ད་ེ
ལ་ཆ་འཇགོ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ངས་ད་ལྟ་ད་ེདང་འབེལ་ནས་ལས་བྱེད་ཆོད་གན་ཟེར་བ་ད་ེརེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་དེ། འདས་པའྱི་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་
ནང་ལ་རདེ། དུས་གཅྱིག་ཏུ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱདེ། མྱི་ས་གཞོན་པ་གངས་ ༨ དུས་གཅྱིག་ཏུ་དགོངས་པ་ཞུས་པའྱི་
བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེལས་བྱདེ་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་ཚོགས་དྲུང་ལ་སླེབས་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་རྣམ་པ་ཚ་ོད་ེའད་
ཕྱིན་བཞག་དུས་ཏོག་ཙམ་བླ་ོཕམ་འད་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ེལ་དམྱིགས་བསལ་བག་ོགེང་བྱེད་ས་ཡོད་མ་རེད། ད་ེདང་
འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་སྱི་ཚགོས་ཟརེ་ནའང་རདེ། རྒྱུས་ལོན་བྱདེ་ས་ནང་ནས་ཚད་ལྡན་ག་ཚདོ་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤེས་ད།ེ ཁངོ་རྣམ་
པ་ཚོར་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ཆོད་གན་ཕར་འགང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། དེར་བརེན་འགོ་དགོས་ཐུག་པ་རེད་ཟེར་སོང་། 
ལས་བྱེད་གངས་ ༨ ཡོད་པ་ད་ེདངོས་བདེན་རེད། ཤོག་བུ་ད་ེཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་རེད། རེས་ལ་ང་
ཚོས་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཁོང་རྣམ་པ་ཚ་ོཆོད་གན་ཕར་འགང་མ་བྱས་ནས་ཕྱིན་པ་རེད་དམ། ཡང་ན། གནད་དོན་བྱ་ེ
བག་པའྱི་ཐགོ་ལ་རདེ། ད་ེལ་གསལ་བཤད་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག  
གཉྱིས་པ་ད་ེལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱི་བཀའ་ལན་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེས་སྱི་ཚོགས་ལ་བར་
ལན་གང་འད་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་ན་སྙམ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་
ནས་ཡོང་དགོས་ཀྱི་རེད། དང་པ་ོས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ཞུ་དགོས་རེད། གཉྱིས་པ་ནང་སྱིད་ལ་ཞུ་དགོས་རེད། གསུམ་པ་
བཀའ་ཤག་ལ་ཞུ་དགོས་རེད། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ད་ེབད་ེསྡུག་ཞུ་ས་རྱིམ་པ་བཞྱི་པ་འད་པ་ོཞྱིག་ལ་བཞག་འདུག དེར་
བརནེ་ང་ཚ་ོས་གནས་ཁག་ལ་སྐོར་བསདོ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་མང་ཚ་ོལ་ཁྱདེ་ཀྱིས་ད་ེནང་སྱིད་ལ་ཞུས་ཚར་ཡྱིན་ནམ་ཞསེ་
རྒྱུགས་གཅྱིག་ལེན། ནང་སྱིད་ལ་ཞུས་ཚར་ཡྱིན་ཟེར་ན། བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས་ཚར་ཡྱིན་ནམ་ཟེར་ནས་རྒྱུགས་གཅྱིག་ལེན། 
ད་ེགསུམ་ཀར་རྒྱུགས་འཕྲོད་སོང་ན། གཞྱི་ནས་ང་ཚོས་བསམ་ཚུལ་ད་ེལེན་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ། ད་ལྟ་གོང་དུ་ད་ེག་རང་
གསུངས་སོང་། སྱི་འཐུས་ད་ེརྱིམ་པ་བཞྱི་པ་ལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རདེ་གསུངས་སོང་། ང་ཚ་ོས་གནས་ཁག་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་
ས་གནས་འགོ་འཛོན་ལ་བདེ་སྡུག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ལ་ཡ་ལན་གང་ཡང་གནང་མ་སོང་ཟེར་དུས། ང་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་ནས་
ཐུགས་ཞྱིབ་གཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཕྲུ་གུ་སློབ་ཕྲུག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་རྱིག་ལ་བད་ེསྡུག་
མང་པ་ོཞུས་ཡྱིན། ཡ་ལན་གནང་མཁན་སུ་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག་ཟརེ་དུས། དེར་ང་ཚོས་མྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་
བདག་པ་ོརྒྱག་མཁན་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ད་ེད་ེབཞྱིན་རེད། འཕྲོད་བསྟེན་བརྒྱུད་
ནས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡྱིན། ཡ་ལན་གནང་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་དུས་ང་ཚོས་མྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་མཚོན་པའྱི་ཐོག་ནས་བད་ེསྡུག་ད་ེ
ཡར་ཁྱེར་ནས་ཡོང་དུས། ད་ལྟའྱི་གསུང་སོས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། རྱིམ་པ་གསུམ་ད་ེལ་བད་ེསྡུག་ཞུས་མ་ཚར་ན། ང་ཚསོ་
ལག་པ་འཆང་གྱི་མྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་འད་པོ་ཞྱིག གོ་བ་དེ་འད་ཞྱིག་རེད་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་གང་འད་ཡྱིན་ན། གསལ་བཤད་
གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས།  
 
 



108 

སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་སོན་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་དྱི་བ་དྱིས་ལན་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། 
ངས་ད་ལྟ་འབོད་བསྐུལ་འད་པ་ོཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར། སྱིར་བཏང་སནོ་རྱིས་དང་འབལེ་བ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང། ངས་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེ
ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཟེར་ན། སྱིར་བཏང་ང་ཚའོྱི་སྱིད་སོང་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེབཞྱིན་འཛིན་སོང་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་ཚང་
མའྱི་ལས་གནས་ལ་དཔགས་པའྱི་གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནད་ཡདོ་མྱི་ས་མང་པ་ོཞྱིག་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་
པའྱི་གཞུང་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་འབེལ་བ་ཞྱིག་གནང་བསྡད་ཡོད་རེད། དེའང་ང་རང་ཚ་ོགཞུང་གྱིས་ (Email) བརྒྱུད་ནས་
འབེལ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོའ་ིགོ་ཐོས་ལ། སོན་མ་འཛིན་སོང་གྱི་མྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད། དོན་གཅོད་
ཟུར་པ་དེ་འད་ཡྱིན་ནའང་རེད། སོན་མ་འབེལ ་བ་གནང་བཞག་པའྱི་ (Email) དེ་ཚོ་ནག་བསུབ་བཏང་བ་དང་། 
(Computer) སྟོང་པ་བཟོས་པ་ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འགོ་བསྡད་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གསར་པ་སླེབས་ཚར་ཙམ་རདེ། དེར་བརནེ་མ་འངོས་པར་ལ་ོ ༥ རསེ་ལ་འཛནི་སོང་གསར་པ་ཕབེས་
ཀྱི་རེད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཞུང་འབེལ་ཐོག་ནས་སུ་དང་སུ་ལ་འབེལ་བ་གནང་ཡོད། གཞུང་འབེལ་རང་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། སེར་གྱི་ག་ར་ེགནང་ནའང་ཁྱད་པར་ཡདོ་མ་རདེ། གཞུང་འབལེ་གྱི་ (Email) བརྒྱུད་ནས་མྱི་སུ་འད་ཞྱིག་ལ་འབལེ་བ་
གནང་ནའང་དེའྱི་ (Record) ད་ེངསེ་པར་དུ་ཉར་ཚགས་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོའདུག ད་ེར་ེསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ཡང་བསར་ལག་པ་རོང་དགོས་པ་ཆགས་སོང་། ངའྱི་གོང་གྱི་དྱི་བ་ད་ེལ་ལན་རག་མ་
སོང་། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འདྱི་ནས་ཞུས་བཞག་པ་དེར་ཆ་འཇོག་འད་པ་ོབྱས་ནས། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མྱི་མང་གྱིས་ར་ེསྐུལ་ཞུས་
བཞག་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ོབདག་ལ་དཀའ་སེལ་ཡངོ་བའྱི་ཐགོ་ལ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་རེད་དམ་མ་རདེ། ངས་ཐངེས་གསུམ་དྱིས་
པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ལན་རག་མ་སངོ་། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ཡང་བསར་འདྱི་ཡྱི་ཡོད། སྐད་ཆ་འདྱི་ཡང་མང་ཚགོས་ཀྱིས་ཚགོས་
འདུའྱི་སྐབས་སུ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། གཅྱིག་ད་ེརེད། གཉྱིས་ནས་ང་འག་ོས་ད་ེལ་ད་ལྟ་བར་དུ་སྱིད་སོང་ཕེབས་ཡོད་
མ་རེད། ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་ད་ེལ་དབུ་མ་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་གསུངས་པ་རེད། དངོས་གནས་རེད། དབུ་མ་གནང་
དགོས་ཀྱི་རེད། ང་རང་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་དབུ་མ་བྱས་པའྱི་སྐད་ཆ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་ང་ལ་ལན་རྒྱག་པའྱི་
སྐབས་སུ། དང་པ་ོང་ོཤེས་ཀྱི་མེད་གསུངས་སོང་། མཐའ་མ་ད་ེལ་ད་ེབར་གཅྱིག་ལ་འག་ོསྡོད་འདུག མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ད་ེརེད་
ཟེར་ནས་ང་ོསོད་གནང་སོང་། དང་པ་ོག་ོཡང་མ་སོང་གསུངས་སོང་། ཚིག་ད་ེཚོའྱི་གས་མར་མནན་པ་ཡྱིན། ད་ེདབུ་མ་བྱེད་
པའྱི་སྐད་ཆ་ཡྱིན། ད་ེའད་བྱདེ་ཡངོ་དུས།  
ད་ེལས་ཚགི་སྡུག་པ་ཞྱིག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་གྱིས་ "ལྟག་ས་ོབརྒྱུད་ནས་" ཟརེ་བའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་སོང་། དའེྱི་
ཚིག་ད་ེཕྱིར་འཐེན་བྱས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི། ང་ཚ་ོཚང་མ་མང་
ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རེད། མང་ཚོགས་ཀྱི་བད་ེསྡུག་ཉན་མཁན་རེད། མང་ཚོགས་མདུན་ལ་ཕྱིན་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ད་ེ
ཚོའྱི་གས། མང་ཚོགས་ཀྱིས་ང་ཚ་ོལ་བཤད་པ་ད་ེལྟག་སོ་བརྒྱུད་ནས་ཟེར་ན། ཚིག་ཐལ་ཆ་ཆེན་པ་ོའད་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེ
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ཡྱིན་ཙང་ཚིག་ད་ེཚ་ོདེབ་ཐེར་ནང་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམྱིན་འགན་འཁྱེར་དགོས་རེད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཐའ་ེཝན་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་ས་ཡོམ་སྐོར་ལ། ཆ་ེདང་ཆུང་
སྐོར་གསུངས་པ་རདེ། ད་ེསྱིར་བཏང་བཀའ་མོལ་གསུང་སྟངས་ཤྱིག་རེད་མ་གཏོགས། དོན་དག་ད་ེག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། ང་ཚོས་
ས་མྱིག་གཅྱིག་བཟོས་ཚར་དུས་ས་མྱིག་དེར་རན་པའྱི་གནས་རྱིམ་ད་ེསྤོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། གཅྱིག་དང་གཅྱིག་འབེལ་བ་
ཆགས་བསྡད་པ་ཤ་སྟག་རདེ། ལྷན་ཁང་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་སྤ་ོདུས་དརེ་ཚབ་གཅྱིག་སླེབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཆ་ཆ་དང་འད་
པ་ོདེ་ཚོ་མཉམ་དུ་བཏང་ན་མ་གཏོགས། རེ་རེ་བྱས་ནས་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་བཏང་། ད་ེནས་མང་དུ་གཏང་རྒྱུའྱི་ལམ་ད་ེད་ལྟའྱི་
གནས་བབ་དེར་བྱུང་མ་སོང་། གང་ལྟར་འདྱིའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེཚར་བ་རེད། གནས་སྤོས་གཏོང་དགོས་པ་ད་ེབཏང་ཚར་རེད། 
འག་ོདགོས་པ་ད་ེའག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། སནོ་ཆ་ེབ་ད་ེའད་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། ལས་བྱེད་གཅྱིག་དསེ་ས་གནས་སུ་ཕབེས་མ་
ཐུབ་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ད་ེམྱིན་ལས་བྱེད་ནང་ནས་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་འདྱི་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་
ད་ལྟ་བར་དུ་ཞུ་མཁན་བྱུང་མ་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་གྱིས་བསམ་བློ་བཏང་བ་དེར། ལས་བྱེད་ཚོས་དགོངས་པ་
བཞེས་ནས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བྱས་སངོ་བསམས་པ་འད་ཞྱིག་བྱུང་སོང་།  
 དཀའ་ངལ་ཡོང་བ་ད་ེཚ་ོདུས་གཅྱིག་ལ་བཏང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་ཟེར་
དགོས་རདེ་པཱ། ལས་བྱདེ་དང་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་དཀའ་ངལ་འདྱི་འཕྲད་སོང་ཟེར་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་
བཀའ་ཤག་ལ་ལབ་མཁན་གང་ཡང་མ་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ལས་གཞྱི་ད་ེསྤལེ་བ་རདེ། གནས་སྤ་ོབྱདེ་དགོས་པ་མང་ཆ་ེ
བ་ཞྱིག་གནས་སྤོས་བྱས་ཚར་རེད། ནམ་རྒྱུན་འགོ་དགོས་པ། དཔེར་ན། ལས་བྱེད་གཅྱིག་གནས་རྱིམ་ཡར་འཕར་ནས་ས་
མྱིག་སྟོང་པ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་མཁྱེན་རོགས་རང་གྱི་ཆེད་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ལས་བྱེད་གཞན་དག་
རྒས་ཡོལ་ས་སྣུར་ཞུ་མཁན་ད་ེཚ་ོམང་ཆ་ེབ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འག་ོམཁན་རདེ་འདུག་མ་གཏོགས། གཞན་ལས་བྱེད་དགངོས་པ་ཞུ་
མཁན་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། གཅྱིག་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཆདོ་གན་ལས་བྱདེ་གངས་ ༨ གསུངས་སོང་། ཆདོ་གན་སང་ལ་སུ་སུ་ཡོད་རདེ། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ལས་བྱེད་སུ་དང་སུ་རེད། མཚན་ད་ེཚ་ོའབོད་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ལན་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་པ་ཕྱི་
དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་བྱེད་གངས་ ༨ ད་ེའད་ལས་ཀ་ནས་ཕུད་པ་དང་། ད་ེའད་གང་ཡང་བྱས་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནད་
དོན་བྱ་ེབག་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མེད། ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོཚང་མ། གལ་སྱིད་མཚན་གཞུང་འཁྱེར་ཤོག་ཟེར་ནའང་། 
ཡང་བསར་དུས་ཚོད་འགག་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག གང་ལྟར་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བྱེད་
གངས་ ༦ ཅྱིག་འཕྲལ་སལེ་ལས་བྱདེ་རདེ། ཟླ་བ་ ༡༡ རྱིང་བསྐསོ་བཞག་པ། ད་ེཚ་ོདུས་ཚདོ་འཁྱུར་འག་ོརྒྱུ་དང་། ན་ནྱིང་ཕྱི་
ཟླ་ ༡༠ པ་ནས་ཁོང་ཚ་ོའཁྱུར་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་དབར་དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་མྱི་འད་བ་ཡོད་རེད། ཟླ་བ་དགུ་དང་
བཅུ། བཅུ་གཅྱིག་ནས་འཁྱུར་འགོ་མཁན་དེ་འད་ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དུས་ཚོད་འཁྱུར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ 
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(Tibet online) གྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ལ་ཡང་འགྱུར་བ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་གཏོང་ཡོང་དུས། ལས་བྱེད་གངས་ ༦ དེའྱི་
གནས་བབ་ད་ེཟླ་བ་ ༡༡ ནས་ཚར་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། ཁངོ་ཚརོ་ག་ར་ེབྱས་ན་ཡག་གྱི་རདེ་ཟེར་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་བལྟས། 
ལས་བྱདེ་ད་ེཚའོྱི་ལག་འཁྱེར་ལྟ་དུས་ཤེས་བྱ་ད་ེཚ་ོདཔ་ེམྱི་སྱིད་ཡག་པ་ོའདུག དའེྱི་ནང་ལ་སླབོ་སངོ་དང་ད་ེཚ་ོཤུཤེས་ཚད་མཐ་ོ
པ་ོརདེ་འདུག ད་ེཕངས་བ་ལ་བསམ་བསམ་དན་ནས། ད་ལྟ་ང་ཚསོ་ཁ་ོཚརོ་ལས་ཀ་གཞན་ཞྱིག་སད་ནས་བཞག་ཡོད། ལས་
ཀ་གཞན་པ་ད་ེག་པར་སད་ཡོད་མེད་དེ། ཧ་ག་ོརྒྱུའྱི་འདདོ་པ་གཞན་པར་ཏན་ཏན་ཡོད་ཀྱི་རེད་དེ། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཞུ་མྱི་དགོས་
པ་ཞུ། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་བྱདེ་ར་དགོངས་ཞུས་པ་དང་། ད་ེའད་གཅྱིག་ཀང་བྱུང་མེད། སྱི་ཚོགས་
ནང་ལ་སྐད་ཆ་ད་ེའད་ཞྱིག་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་ས་རདེ། སུས་བཀྲམ་མྱིན་ད་ེཧ་མ་ག་ོསྟ།ེ ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་བྱེད་མང་
པ་ོཞྱིག་མར་བཏོན་པ་རེད་ཟེར་བའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོདང་། ད་ེའདའྱི་སྐད་ཆ་འག་ོསྡདོ་ཀྱི་འདུག ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སླེབས་
པ་སོང་ཙང་། མཉམ་དུ་ལན་ཐབེས་པའྱི་ར་ེབ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་སྱི་འཐུས་ཚ་ོརྱིམ་པ་བཞྱི་པ་ཙམ་ཞྱིག་ལ་བཞག་སོང་། སྱི་འཐུས་མར་དམའ་བ་
ལ་བཞག་མེད། སྱི་འཐུས་ཡར་མཐ་ོབ་ལ་བཞག་ཡོད། ཡར་མཐ་ོབར་བཞག་ཡོད་མ་གཏགོས། སྱི་འཐུས་ཀྱི་གནས་རྱིམ་ད་ེ
མར་དམའ་་་བཏང་ཡོད་མ་རེད། འག་ོསྟངས་ད་ེག་རང་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱེན་གྱི་རེད། མ་མཁྱེན་པ་ཡོད་མ་རེད། མྱི་བྱ་ེ
བག་པ་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། བོད་པ་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། དཀའ་ངལ་གང་འད་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། དང་པོ་
གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ས་ོསོའ་ིསྱིག་འཛུགས་ད་ེལ་ཞུ་དགོས་རེད། ད་ེམ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚ་ོའཛིན་སོང་གྱིས་ཧ་ག་ོརྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་
མ་རེད། འཛིན་སོང་གྱི་ཧ་མ་ག་ོན་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཡོད་མ་རེད། བྱས་ཙང་འཛིན་སོང་ལའང་ཞུས། ད་དུང་
ཨར་བརནེ་གྱི་མྱི་འདུག་ན། ད་ེནས་ཡར་མཐ་ོསར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རདེ། འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏོགས། གོས་ཚོགས་འདྱིར་
རྱིམ་པ་དམའ་་་བཏང་མདེ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོདརེ་ཆ་ེམཐངོ་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད། སྱི་
འཐུས་བྱེ་བག་པ་ཚང་མ་ཡར་འདུས་ནས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་
འཛུགས་ད་ེལ་ང་ཚོས་ཆེ་མཐོང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བརྱི་ཡྱི་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ིཕག་ལས་
གནང་ཕགོས་དའེྱི་སང་ལ། འདྱི་ནས་ཡར་ལས་བསྡོམས་ཕུལ་བཞག་པ་ད་ེཚོར་ང་ཚོས་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་མ་གཏགོས། མ་བརྱིས་
པའྱི་སྐད་ཆ་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ལག་པ་འཆང་རྒྱུ་མེད་པ་ཟརེ་སོང་། ད་ེག་ོརྱིམ་ཞྱིག་རདེ། ལས་ཀ་བྱདེ་སྟངས་ཀྱི་ག་ོརྱིམ་ཞྱིག་རདེ། ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ལ་སོན་ལ་ཞུས། དེས་དཀའ་ངལ་སེལ་སོང་ངམ་སེལ་མ་སོང་། ད་ེནས་ནང་སྱིད་བརྒྱུད་བཀའ་ཤག་ལ་
ཡར་སླེབས་པ་དང་། སྱི་འཐུས་ལ་ཐད་ཀར་ཞུ་རྒྱུའྱི་བར་ལ་གོ་རྱིམ་དེ་ཁ་ཁ་རེད་མ་གཏོགས། བྱེད་ས་དེ་ཏག་ཏག་བྱས་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱིས་སུ་དཀའ་ངལ་འདྱི་ཆེ་ས་ཞྱིག་གྱིས་སེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། སུ་ལ་ཞུ་་་བཅར་དགོས་རེད། ཞུ་ས་
མེད་པ། དརེ་བརནེ་རྱིམ་པ་འད་པ་ོཞྱིག་བཟསོ་བཞག་ཡོད་རདེ། གཅྱིག་དང་གཅྱིག་བྱས་ནས་རྱིམ་པ་བཟོས་བཞག་ཡོད་རདེ། 
རྱིམ་པ་ད་ེནང་བཞྱིན་ལས་ཀ་བྱས། ཡང་ན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོས་བགསོ་ཕགོས་བསདོ་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེ
རྱིང་ནས་བཟུང་སྟ་ེབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ག་ར་ེགསུངས་པ་ད་ེག་རང་ལས་འཆར་ལ་མར་བང་སྱིག་ཟེར་ན། ང་
ཚ་ོལ་ད་ེལས་སྟབས་བད་ེབ་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་མ་རེད། སྐུ་ང་ོརྣམ་པ་ཚོས་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་བྱིས་བཞག་པ་དང་མྱི་མང་རྣམ་པ་
ཚོས་གཅྱིག་བྱེད་དགོས་འདུག་ཟེར་བ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལ་འགོ་སོང་འདྱི་ཙམ་འགོ་ཡྱི་འདུག ད་ེརྱིང་ནས་བཟུང་སྟ་ེབཀའ་ཤག་
གྱིས་ག་ར་ེབྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། སྱི་འཐུས་ཚོས་གསུངས་བཞག་པ་ཚང་མ་འཇུག་དགསོ་ཀྱི་རདེ་གདའ། གསུངས་ཀྱི་ཡོད་
ན་ནྱི། དེར་གཞྱི་བཟུང་སྟེ་འགོ་རྒྱུ་རེད། ད་ེནས་ང་ཚོར་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་དང་། ད་ེའད་མང་པ་ོཞེ་དག་གང་



111 

ཡང་དགོས་མ་རདེ། ད་ེནས་ལས་འཆར་ག་ར་ེཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚསོ་གསུངས་བཞག་པ་ད་ེཚ་ོ
མར་བྱིས་ནས་འག་ོརྒྱུ་རདེ། འཛནི་སོང་ལ་འཛིན་སོང་གྱི་ས་མཚམས། གོས་ཚོགས་ལ་གསོ་ཚགོས་ཀྱི་ས་མཚམས། ཁྱིམས་
ལུགས་དབང་འཛིན་ལ་ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གྱི་ས་མཚམས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་དེའྱི་ས་མཚམས་འཛིན་རྒྱུ་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ལག་པ་འཆང་གྱི་མྱིན། འདྱི་བྱེད་ཀྱི་མྱིན། བདག་པ་ོརྒྱག་གྱི་མྱིན་ཞེས་ར་བ་ཉྱིད་
ནས་ཞུས་མེད། བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཞུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཁུངས་ད་ེཏག་ཏག་སླེབ་དགོས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གཞུང་འབེལ་ཐོག་ནས་འབེལ་བ་བྱེད་པའྱི་སྐབས་དང་། གང་ལྟར་ད་ེའདའྱི་གནས་ཚུལ་
གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་རེད། རྱིས་སོད་པའྱི་སྐབས་སུ་གཞུང་གྱི་ (Email) ཆ་ཚང་སྟོང་པ་བཟོས་ནས་འག་ོམཁན་ད་ེ
འད་བྱུང་ཡོད་རེད། ད་ེའད་རྱིགས་འདྱི་གཞུང་གྱི་ (tibet.net) བེད་སོད་བཏང་ནས། སོ་སོ་འཁྱུར་བའྱི་སྐབས་སུ་རེས་མ་
སླེབ་མཁན་ད་ེལ་རྱིས་སོད་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། ད་ེགཞུང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་རེད། སེར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་མ་རེད། ད་ོབདག་སོ་སོས་
སེར་གྱི་ཡྱི་ག་ེགཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། སེར་གྱི་ (Email) ནས་གཏོང་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། གཞུང་གྱི་ (Email) ནས་
བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ། གཞུང་གྱི་ (Email) ནང་ལ་སརེ་བཏང་ནའང་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ། གཞུང་གྱི་ (Email) ནང་ག་ར་ེ
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེགཞུང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་རདེ། ད་ེཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ལྷག་དགསོ་ཀྱི་རདེ་མ་གཏགོས། སྱིག་འཛུགས་དའེྱི་དན་
པ་ནས་མེད་པ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། རེས་མ་སོན་མ་ག་རེ་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་ནས་ལྟ་་་འགོ་དགོས་ན། ལྟ་ས་མེད་པ་
ཆགས་འགོ་ཡྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་བཟུང་སྟེ་ (E-filing) ཟེར་ནས། གང་ལྟར་ཤུཤོག་བུ་མེད་པའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་འདྱི། དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་འག་ོའཛུགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་
འགོ་འཛུགས་དུས། ལམ་སང་དེ་དང་དུས་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། གང་ལྟར་འདྱི་འགོ་བཙུགས་པ་ནས་ (E-

Governence) དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ། (Technology) དང་འབལེ་བ་ཡདོ་པ། འཕྲུལ་ཆས་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ། ད་ེཚའོྱི་
སང་ལ་ལམ་སྟོན་དང་། བཀོད་ཁྱབ། ར་འཛིན། སྱིག་གཞྱི་ག་རེའྱི་ང་ོབ་ོཐོག་ནས་བཟ་ོདགོས་ནའང་ད་ེགསལ་པ་ོཞྱིག་བཟོས་
ནས། མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ནས་གཤམ་འོག་ལས་བྱེད་བར་དུ་ཆ་ཚང་གྱིས་གཅྱིག་གྱུར་འཁྱེར་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་བཟ་ོ
རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས། གང་ལྟར་ད་རེས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་རེད་མ་
གཏོགས། ད་ལྟ་ཡང་བསར་ཡར་བཞེངས་ནས་བཀའ་ཕབེས་ཡངོ་གྱི་འདུག བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡར་སླབེ་སྟངས་
ད།ེ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཁྱེད་རང་ལ་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕྲད་སོང་། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལ་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་འཁྱེར་ཤོག དང་པ་ོ
ས་ོསོས་ཡར་ཞུ་དུས་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་གཏོང་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། སྱིག་འཛུགས་ལ་བརྱི་བཀུར་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་རེད། འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་དེ་ཏག་ཏག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ོབདག་སོ་སོ་ནས་ཕ་གྱིར་ (Geneva) དོན་གཅོད་ལ་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་ཏན་ཏན་ལག་པ་འཆང་གྱི་ཡྱིན། བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་བལྟ་རྒྱུ་
རདེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  
ད་ེསོན་ངས་ཞུ་དུས་ང་ོཤེས་ཀྱི་མེད་ཞུས་པ་ཡྱིན། ངས་གང་ཟག་དེ་ང་ོཤེས་ཀྱི་མེད། སུད་སྱི་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་
འདུའྱི་ནང་ལ་དྱི་བ་གཏོང་མཁན་ད་ེཁོ་རང་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག ད་ེནས་ང་ོཤེས་པ་རེད། ད་ེངས་ལབ་པ་ལ་སོན་གང་ཡང་མྱི་
འདུག་པ། འདྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་རདེ།  
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ད་ེནས་ལྟག་ས་ོབརྒྱུད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་ད་ེམྱི་གཞན་པས་ཏན་ཏན་ཟེར་སྱིད་པ་རེད། ཁོས་གཅྱིག་གཅྱིག་གཅྱིག་ནས་ལྟག་ས་ོ
བརྒྱུད་ཀྱི་འདུག གཉྱིས་གཉྱིས་གཉྱིས་ནས་ལྟག་སོ་བརྒྱུད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་སྱིད་པ་རེད་ཟེར་བ་མ་གཏོགས། ངས་ལྟག་སོ་
བརྒྱུད་སོང་ཞུས་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བསྡོམས་འབོར་སོར་ ༥༢,༢༧༡,༡༦༨། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ལན་རག་མ་སངོ་། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་འགལ་མེད་པ་གྱིས། ད་གྱིན་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུ་ལྷག་བཞག་ཟེར་བ་དེ། གོང་ལ་ཐོ་
བརྒྱབ་ནས་ལྷག་འདུག ལས་བྱདེ་གནས་རྱིམ་ཕབ་རདེ་ཟེར་བ་ད།ེ ལས་བྱདེ་གནས་རྱིམ་ཕབ་པ་ད་ེགཙ་ོབ་ོས་གནས་གསུམ་
རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་ེས་ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་ད་ེས་གནས་ཀྱི་མྱི་འབོར་དང་། ས་ཁྱོན་ཆེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་
པའྱི་ཚང་མའྱི་གནས་རྱིམ་ད་ེཟུང་དྲུང་རེད། ད་རེས་ང་ཚོས་ས་མྱིག་བསར་བཅོས་བྱེད་དུས། མོན་གྷོ་དང་། སྦེལ་ཀོབ་དེ་
གཞྱིས་ཆགས་ཆ་ེབ་གཉྱིས་རདེ། ད་ེགཉྱིས་ལ་ཟུང་དྲུང་རང་འཇགས་བཞག བད་ེསྱིད་སླར་གས་ོདང་། ཀ་ོལྱི་གྷལ། ཧནོ་སུར། 
མན་སྤར། སྦན་ད་ར། ཁ་འཐརོ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་ཏྱི་ཛུ་དང་། མེའ།ོ ཁ་འཐརོ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ནས་
རརོ་གྱིང་དང་། ཀ་སྦུག སང་ཏོག འདྱི་ཆ་ཚང་གྱི་གནས་རྱིམ་གཅྱིག་པ་བཟོས་པ་རེད། དྲུང་གཞོན་གྱི་གནས་རྱིམ་བཟོས་པ་
རེད། གནས་རྱིམ་མཐ་ོཔ་ོམང་པོ་ཞེ་དག་ཅྱིག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་དེས་ཡར་འགོ་སའྱི་ལམ་ཁ་
ཞྱིག་ཡོད་རེད། དྷ་རམ་ས་ལར་ཡར་སླེབས་སོང་ན། ད་ལྟ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལ་དྲུང་འཕར་གྱི་ས་མྱིག་གཅྱིག་མ་གཏོགས་
ཡོད་མ་རེད། དྲུང་འཕར་གྱི་ས་མྱིག་ད་ེལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུ་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་གཞན་པ་ད་ེཚ་ོདའེྱི་འགོ་ལ་ཟུང་དྲུང་
རང་རང་རེད། ལ་སྱི་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཟུང་དྲུང་རེད།  སྱིམ་སྱི་ཡྱིན་ནའང་ཟུང་དྲུང་རེད། (UP) སྱི་ཁྱབ་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
(Uttarakhand) སྱི་ཁྱབ་གསུང་གྱི་ཡོད་ནའང་ཟུང་དྲུང་རདེ། ད་ེའད་བྱས་ནས་བཟསོ་པ་རདེ། ས་མྱིག་གསུམ་རང་གསུམ་
གྱི་གནས་བབ་ད་ེས་ཆ་རྒྱ་ཆ་ེཆུང་དང་། མྱི་འབོར་གྱི་གངས་ཀ་ལ་དཔགས་པའྱི་མར་བཅག་པ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་པ་
བཅག་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་བཟ་ོབའྱི་སྐབས་སུའང་ང་ཚསོ་བསམ་བླ་ོམང་པ་ོཞྱིག་བཏང་ནས། 
ཟླ་བ་ ༢ ཙམ་ཞྱིག་འགོར་སོང་། གང་རེད་ཅེ་ན། ས་གནས་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ཞྱིག་ལྟ་དགོས་ཀྱི་འདུག མྱི་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ལྟ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཁ་འཐརོ་གྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ལྟ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཁ་འཐོར་ལ་མྱི་འབོར་ཞ་ེདག་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། 
ས་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ལྟ་རོག་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་ད་ེའད་བྱས་ནས་བཞག་
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པ་རེད། དབུས་ལ་ལས་འབོར་ཉམས་ཞྱིབ་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་གནས་སྟངས་ཁ་ཁ་ཞྱིག་རེད། ས་གནས་ལ་ལས་འབོར་
ཉམས་ཞྱིབ་བྱདེ་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚསོ་ས་མྱིག་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚསོ་འབད་བརནོ་ག་ར་ེཞུས་
ཡོད་ཅེ་ན། ས་གནས་ཆུང་ཚགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་ཆུང་བའྱི་ནང་ལ་ཉེ་སར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སྦྱིར་
བོད་ཚགོས་དང་། སྡ་ེདག།ེ ཅོན་ཏ་ར། ཀུམ་རའ།ོ ས་སྟནོ་དང་ད་ེཚ་ོད་དུང་ཆུང་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེའདའྱི་ནང་དུའང་ང་
ཚསོ་ཉུང་མཐར་དྲུང་གཞོན་ལས་རགོས་ཤྱིག་བཞག་ཐུབ་ན་བསམས་པ་རདེ། སྡ་ེཚན་འགན་འཛནི་གྱི་མྱི་གཅྱིག་བཞག་ཐུབ་
ན་བསམས་ནས། བསམ་བླ་ོའདྱིབཏང་བ་རདེ། ད་ེནས་མར་བང་ཞྱིག་སྱིག་ཡོང་དུས། དཔརེ་ན། དྲུང་འཕར་གནས་རྱིམ་ཡྱིན་
ན། སྦེང་ལོར་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ན། ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་འདྱི་དྲུང་འཕར་གྱི་གནས་རྱིམ་འོག་ལ་ལས་བྱེད་གཞན་པ་ད་ེཚ་ོ
གནས་རྱིམ་གང་འད་གང་འད་འཇོག་དགོས་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་དྲུང་ལས་དང་། སྡ་ེའགན། ལས་དྲུང་། ལས་བྱ་གཅྱིག་བྱས་
ནས། ལས་བྱེད་གངས་ ༥ ད་ེའད་གཞག་རྒྱུ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཟུང་དྲུང་ས་མྱིག་ཅྱིག་ཡྱིན་ན། ཟུང་དྲུང་ས་མྱིག་ད་ེལ་ལས་
བྱེད་ཀྱི་གནས་རྱིམ་ག་ར་ེའཇོག་དགོས་འདུག དྲུང་གཞོན་ས་མྱིག་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དེའྱི་རོགས་པའྱི་
གནས་རྱིམ་གང་འད་འཇགོ་དགོས་འདུག ད་ེཚ་ོར་ེར་ེཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབྱས་ནས་བཟོས་པའྱི་སྐད་ཆ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་གནས་
རྱིམ་བཅག་པ་ད་ེས་གནས་གསུམ་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རདེ། ས་གནས་གཞན་པ་མང་ཆ་ེབ་གཅྱིག་གྱུར། ཡང་མྱིན་ན་འགའ་
ཤས་ཕར་ཚུར་ཏགོ་ཙམ་བཟ་ོདགསོ་པ་ཐུག་ཡོད་རདེ་མ་གཏགོས། མང་པ་ོད་ེའད་བཟསོ་པ་གང་ཡང་ཆགས་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེ
བཟོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་སྱིག་འཛུགས་ལ་གནོད་བསལ་བ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་
ཚགས་ཚུད་པོ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བཟོས་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་གྱིན་བྱེད་གྱིན་ང་ཚོས་དཀའ་འད་མཐོང་བ་ཡྱིན་ན། 
འབྱུང་འགྱུར་ལོ་གཉྱིས་ནང་ལ་ལས་འབོར་ཉམས་ཞྱིབ་ད་ེཚ་ོདུས་ཚོད་ཏག་ཏག སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་
བྱས་ནས་མྱི་འབོར་ཉམས་ཞྱིབ་བཙུགས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚ་ོགནས་ཚད་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་ཡདོ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གངེ་སློང་དང་གསལ་བཤད་ལན་འདབེས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སནོ་རྱིས་
ཐགོ་ལ། རྒྱུན་གོན་གྱི་བསྡོམས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤུསོར་ ༥༢,༢༧༡,༡༦༨ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་
པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་ད་ེསྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་དངོས་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་བསྡམོས་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བསྡོམས་ད་ེསོར་ ༦༦༨,༦༧༤ དེར་སྤོར་གཅོག་
གང་ཡང་མེད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསྡམོས་སོར་ ༦༦༨,༦༧༤ སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་ 
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དགག་བྱ། རྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་རེད་དམ། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱི་བཀའ་ལན་ཞྱིག་དང་འབལེ་ནས། ད་ེལ་ལན་གཅྱིག་ཏག་ཏག་
སླེབས་མ་སངོ་སྙམ། བཀའ་ཤག་གསར་རྱིང་བར་ལ་རྱིས་སདོ་རྱིས་ལནེ་སྐབས་སུ་ (Email) ད་ེསྟོང་པ་བྱས་ནས་རྱིས་སད་
ཡོད་པ་འད་པ།ོ ད་ེའད་ཞྱིག་ཚརོ་སངོ་། ད་ེཡྱིན་ན་ཉནེ་ཁ་ཚ་པ་ོཞ་ེདག་རེད། དའེྱི་སྐོར་ལ་གང་འད་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་ན་གསལ་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོང་དགོས་འདུག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་ཕག་སེལ་གྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོཆགས་བསྡད་འདུག 
ང་ཚ་ོབཀའ་ཤག་རྱིམ་བྱནོ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚ་ོགལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་རདེ། གལ་སྱིད་ (Email) ཁ་བྱང་ད་ེཚུར་
རྱིས་སོད་ཡོང་དུས། (Email) སྟོང་པ་བྱས་ནས་སད་རེད་ཟེར་ནས། ད་ེའད་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ེའད་བྱས་ཡདོ་ན་ཉནེ་ཁ་
ཚ་པོ་ཞེ་དག་རེད། དེར་རྱིས་སོད་རྱིས་ལེན་ཏག་ཏག་བྱུང་ཡོད་མེད་ཐོག་ཐ་ེཚོམ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་ (Email) ཁ་བྱང་སྟོང་པ་ད་ེསུའྱི་ (Email) རེད། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ (Email) ཁ་བྱང་རེད་དམ། བཀའ་ཤག་
གྱི་ (Email) ཁ་བྱང་རེད། སྱིད་སོང་གྱི་ (Email) ཁ་བྱང་རེད། སྟོང་པ་སུས་བྱས་པ་རེད། སྟོང་པ་གང་འད་བྱས་ནས་
རྱིས་སད་པ་རདེ། ད་ེགསལ་པ་ོཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་མ་གཏགོས། སྐད་ཆ་འདྱི་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཡོང་
དུས། ཡང་སྐད་ཆ་འདྱི་ཁ་ཕོགས་གང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་མེད་ཧ་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག ད་ེབྱདེ་དུས། (Email) ཁ་བྱང་ད་ེག་པར་ནས་
བཟོས་རེད། སུའྱི་རེད། སྟོང་པ་རྱིས་སོད་མཁན་སུ་རེད། རྱིས་ལེན་མཁན་སུ་རེད། གང་འད་བྱས་ནས་སྟོང་པ་ཆགས་རེད། 
དརེ་ལན་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།   
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འདྱི་མྱིང་འབོད་བྱདེ་མྱི་དགསོ་ན་བསམས་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་སྱིད་སངོ་གསར་
རྱིང་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་རྱིས་སདོ་ལེན་ད།ེ གང་ཟག་ཐུག་ནས་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་དང་འདྱི་ཡྱིན་ཟརེ་ནས་རྱིས་སདོ་ལེན་གྱི་ལམ་སལོ་
ད་ེམེད་པ་འད་འདུག གསང་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ནས་ཆ་ཚང་བཀའ་དྲུང་རང་གྱིས་ཉར་གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཡྱིག་ཆ་འདྱི་དང་འདྱི་
ཟེར་ནས་རྱིས་སོད་མཁན་མྱི་འདུག འདྱིར་དམ་བཅའ་ཕུལ་བ་དང་བཀའ་ཤག་ལ་ཕར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
ཟུར་པ་གཟྱིམས་ཤག་ལ་མར་ཕེབས་པ་རེད། རྱིས་སད་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་འད་པོ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ད་ེའད་རེད་འདུག མ་
འངོས་པར་སྱིད་སོང་གསར་རྱིང་དབར་ཏན་ཏན། སྱིད་སོང་གསར་པ་མ་སླེབ་སོན་ནས་འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་
ཞྱིག་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག དེར་བཀའ་ཤག་གྱིས་བསམ་བླ་ོབཏང་བསྡད་ཡོད། ད་ལྟ་ཏོག་ཙམ་ས་དགས་ཀྱི་འདུག མ་འངོས་
པར་རྱིས་མ་སད་སོན་ནས་གང་འད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་། ད་ེཚོའྱི་འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་སོང་། ད་ེབཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ལྟ་ (Email) མ་ཚང་བ་དེར་དྱི་བ་ཕེབས་པར་སོང་ཙང་མ་ཞུས་རང་ཞུས་རེད་མ་གཏོགས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ཟུར་
པས་སྱིད་སོང་གྱི་ང་ོབ་ོཐོག་ནས་བེད་སོད་གཏོང་གནང་རྒྱུ་ད་ེརེད། (sikyong@tibet.net) ཟེར་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ། ད་ེརྱིང་
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རྱིས་བླངས་ནས་སང་ཉྱིན་དརེ་སྐད་ཆ་འདྱི་དུས། ད་ེཆ་ཚང་ཞྱིག་ (Computer) སྡ་ེཚན་གྱི་ལས་བྱདེ་ཡར་སྐད་བཏང་ནས་
བསུབ་བཅུག་སོང་ཞེས་གསུང་གྱི་འདུག ངས་འདྱི་ཏག་ཏག་ཁྱོན་ནས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། དེ་གཞུང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་རེད། 
(Computer) ཚན་པ་མྱི་ད་ེག་རང་ཡར་སྐད་བཏང་ནས་ཡང་བསར་སླར་གས་ོབྱདེ་རགོས་ཟརེ་ནས་སླར་གས་ོབྱས་པ་ཡྱིན་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ད་ེཙམ་གྱི་ལན་འཐུས་ཀྱི་མེད་འག་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་རྱིས་སདོ་པའྱི་སྐབས་སུ་སྟོང་པ་རདེ། དའེྱི་རསེ་ལ་
ཚུར་སླར་གས་ོབྱས་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ (Email) ཚང་མ་བསུབ་འདུག་ཟེར་བ་དེ། ཡང་བར་ལན་ཞྱིག་དང་། ལས་རྱིམ་འདྱི་
གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་ཙང་། ངས་ཁྱུག་ཙམ་ཞྱིག སྐར་མ་ ༡ ནང་ལ་གསལ་བཤད་བྱས་ན་བསམས་སོང་། སྱིར་བཏང་ང་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་བྱས་ནས་ལ་ོགཅྱིག་དང་ཕེད་ཀ་ཙམ་ཕལ་ཆེར་བསྡད་པ་ཡྱིན། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁ་ཚོགས་ཆུང་བྱས་
ནས། ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པོའ་ིམཚན་ཐོག་ལ་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཡྱི་ག་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
སླེབས་ཡོད་ན། ལམ་སང་ཡྱི་གེ་དེ་མར་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Print) བྱས་ནས་དེའྱི་སང་ལ་ཐེལ་རེ་བརྒྱབ། 
ཨང་གངས་བརྒྱབ་ནས་ཡྱིག་སདོ་ནང་དུ་བཅུག་གཞག་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ་མ་གཏགོས། (Email) ནང་ལ་བཞག་པ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་
ནས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེནང་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གངོ་མས་ (Email) བསུབ་ཚར་བ་ད་ེལ་ཡྱིག་སདོ་འདུག་གམ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་དྲུང་གྱིས་མཁྱེན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ག་ར་ེཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང། ད་ེདག་ཡྱིག་སདོ་ནང་ལ་ཡདོ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་། སྱིད་སོང་གྱི་ (Email) ནང་ལ་ཡོད་པ། ཡྱིག་སོད་ནང་ལ་ཡོད་མེད་ས་ཚོགས་ཤུཤྱིག་ཡོང་སྱིད་པ་རེད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོར་ ༦༦༨,༦༧༤ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་
ཞུས་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་
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ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་དངོས་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་བསྡོམས་ད་ེསྙན་སོན་
གནང་རགོས་གནངོས། 
 
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཟུར་བཀལོ་བསྡམོས་འབོར་ད་ེསོར་  ༧༧,༤༩༥,༥༠༨  དརེ་སྤོར་
གཅགོ་གང་ཡང་མདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་བསྡོམས་ད་ེསོར་  ༧༧,༤༩༥,༥༠༨  ད་ེསྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་
དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེསྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ཚོགས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་དངོས་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་བསྡོམས་ད་ེསྙན་སོན་གནང་རོགས་
གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་བསྡམོས་འབོར་ད་ེསོར་ ༢༠,༩༣༦,༨༩༣ ད་ེལ་སྤརོ་
གཅགོ་གང་ཡང་མདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ རྱིས་འག་ོསང་ལ་གང་ཡང་མེད། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་སང་ལ་ཏོག་
ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་གསལ་བ་ནང་བཞྱིན། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་དནོ་གཙ་ོབ་ོད་ེསྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཉནེ་སྲུང་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན། 
དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་བད་ེསྲུང་བཀའ་བློན་རྱིམ་པ། ཡང་སོས་སུ་ང་རང་ཚོའྱི་མངའ་སྡ་ེགཞུང་རེད། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་། བད་ེ
སྲུང་གྱི་འགོ་ལས་ཡོངས་ཀྱིས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་ཉེན་སྲུང་དོན་དུ་ཉྱིན་མཚན་མེད་པར་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་
ནས། ད་ལྟ་བར་དུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེར་དཀའ་ངལ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མ་འཕྲད་པར་བཞུགས་བསྡད་པ་དེར། བད་ེསྲུང་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་འག་ོལས་ཡོངས་རགོས་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ མ་འོངས་པར་ད་ེད་ེབཞྱིན་གནང་རགོས་གནོངས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བད་ེསྲུང་བཀའ་བློན་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ག་ར་ེའདུག་ཅེ་ན། སྱིར་བཏང་ངས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བལྟས་ན། དེབ་སེར་པ་ོ
ཁྱེར་ནས་འགྱིམ་འགྲུལ་བྱེད་མཁན་ཉུང་ཉུང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཚར་འདུག ཡྱིན་ནའང་། མང་ཚོགས་ནང་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་
རེད། ང་ཚ་ོཕྱིར་སོད་ལག་འཁྱེར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེཚ་ོཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། གོ་བར་ཡག་པ་ོ
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འཕྲདོ་ས་རདེ། དབེ་སེར་པ་ོ (IC) ཁྱེར་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སོད་པའྱི་སྐབས་སུ། དེའྱི་མཉམ་དུ་ཡྱིག་ཆ་གཉྱིས་དགོས་རདེ། དང་
པ་ོད་ེ (Exit permit)  ད་ེནས་ (Return VISA) གཉྱིས་དགོས་དུས། གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་མྱི་ད་ེ
འད་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ང་ཚོ་ལ་ (Return VISA) ཡོད་ན། གཉྱིས་ཀ་རག་རྒྱུ་དང་། ཉེན་རོག་པས་བརག་དཔྱད་བྱེད་
དགོས་པ། སྐད་ཆ་འདྱི་དགོས་པ་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་རེད། ང་ཕྱི་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ལུང་པ་ད་ེནས་ཚུར་ལོག་ཆོག་པའྱི་ཆོག་
མཆན་ཡོད་ན། ཡང་བསར་ཕར་ཐནོ་ཆོག་པའྱི་ཆོག་མཆན་ག་ར་ེབྱས་ནས་དགོས་རེད། (Return VISA) ཟེར་དུས་མྱི་ད་ེ
ལ་རོག་ག་མེད། མྱི་ད་ེཕར་ཕྱིན་ནས་རྒྱ་གར་ལུང་པ་ལ་ཚུར་ལོག་ཆགོ་གྱི་ཡོད་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་དུང་དའེྱི་
སང་ལ་ཐལོ་པ་ (Exit permit) ག་ར་ེབྱས་ནས་དགསོ་རདེ། གནས་ཡུལ་གྱི་མྱི་ད་ེཚ་ོལ་འབལེ་བ་བྱདེ་དུས་ད་ེགོང་རྱིམ་གྱི་
བཀའ་ཁྱབ་རེད། དངོས་གནས་བྱས་ན་མྱི་དགོས་པ་འད་ཞྱིག་འདུག་པ། མྱི་ད་ེརྒྱ་གར་ལ་ཚུར་ལོག་ཆོག་གྱི་ཡོད་ན། ཡང་
བསར་ཕར་དོན་དགོས་པའྱི་ཤོག་བུ་གཉྱིས་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང། མྱི་ཞྱིག་ནང་མྱི་ཟླ་སྱིལ་གྱིས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། 
དེར་ (Exit permit)  དང་ (Police Clearance) ད་ེརྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་མ་ཟེར་ནའང་། འགོ་སའྱི་ལུང་པ་དེའྱི་འཁྱེར་
ཤོག་ལབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། [Exit permit, Return Visa, Police Clearence (PCC)] དེ་ཚོ་ཚང་མ་དགོས་པ་དེ་ང་
རང་ཚའོྱི་ཆ་རནེ་མ་རདེ། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཆ་རནེ་མ་རདེ། ད་ེའག་ོས་ལུང་པ་དའེྱི་ཆ་རནེ་རདེ། དརེ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་
ཤོག་བུ་གཉྱིས་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཞུ། (Return VISA) ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ལོ་ ༡ གནང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེགནང་ཚར་ནས་རྒྱ་
གར་ལ་ཕར་ག་དུས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། འག་ོཆགོ་པ། ཚུར་ཡོང་དུས་མྱི་ད་ེཚུར་ལགོ་གྱི་ཡོད་དུས། གང་ལྟར་ཡྱིག་ཆ་གཉྱིས་
ད་ེལྡབ་བསརོ་བརྒྱབ་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཡྱིག་ཆ་གཉྱིས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་དང་ཞུ་སྟངས། ཡྱིག་ཆ་འབུལ་དགསོ་པ་ཆ་ཚང་གཅྱིག་
པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། དོན་དག་ཡན་ཆད་ཕལ་ཆེར་གཅྱིག་པ་འད་པོ། གཅྱིག་ཕར་དོན་ཆོག་གྱི་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། 
ཚུར་ཡངོ་ཆགོ་པ་ལ་ཕར་དནོ་ཆགོ་པའྱི་ཆོག་མཆན་ག་ར་ེབྱས་ནས་དགསོ་རདེ། ད་ེཚ་ོབད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་བརྒྱུད་ནས་ངསེ་
པར་དུ་ཞུ་རགོས་གནང།  
བད་ེསྲུང་གྱི་ཡན་ལག་རེད། དམྱིགས་བསལ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཁག་གྱི་དགུང་ལ་ོབགེས་པ་རདེ། ཡྱི་ག་ེའབྱི་ཀློག་མ་ཤེས་
མཁན་རེད། ད་ེཚོའྱི་སབས་བཅོལ་ལག་འཁྱེར་ (RC) ཐོག་ལ། དེང་སང་ (RC) སོན་མ་དང་མྱི་འད་བ་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་
ཆགས་ཚར་དུས། ད་ེལ་ཡྱིག་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་དགོས་རེད། འགེང་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོལ་རོགས་པ་དཔེ་མྱི་
སྱིད་པའྱི་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ད་ེཚ་ོམུ་མཐུད་ནས་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ   
 
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 བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ཐོག་ལ་མ་ཡྱིན་པར། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་
ཕོགས་ཐོག་ལ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཁ་སང་ཕག་སེལ་མང་པོས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོ
ཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས། ལྷག་པར་དུ་ཉ་ེཆར་རྒྱ་ནག་ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་ད་ེདག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། 
༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེར་མཇལ་ཁ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ནས་ཕར་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་གཞྱིར་
བཟུང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་ལ་མཇལ་ཁར་སུས་བཅར་བ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེལ་སྱིག་གཞྱི་གཅྱིག་དང་། ལམ་སྟོན་ཞྱིག་
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ཡོད་པའྱི་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། དུས་ཡུན་ཐུང་ཐུང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་ད་ོསང་བྱུང་བ་ད།ེ འདྱི་ཏན་
ཏན་ནོར་མེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ོསང་ག་ར་ེབྱུང་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སའྱི་ནང་ལ་སྱིག་གཞྱི་ད་ེ
ཡོད་ཀྱི་རེད། ད་ེལ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཉྱིན་འགའ་ཤས་སོན་ལ་ཟུར་བཀག་ལ་བཞུགས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་མཇལ་ཁ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཕྱི་ནས་ཕེབས་པའྱི་བོད་པ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་སྐུ་མགོན་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེར་མཇལ་ཁ་སང་ཞོགས་ས་པ་ོཞུ་དགོས་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ནའང་། མཚན་བར་དུ་མྱི་ས་འད་མྱི་འད་ཐུགས་འཕྲད་གནང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཁ་ོརང་ཚསོ་མྱི་
ཡར་མར་ཐུག་སྡོད་ཀྱི་འདུག ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེར་མཇལ་ཁ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཁ་ོརང་ཚོས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བྱས་
ཙང་ངས་བསམས་པར་ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་ཆ་རནེ་མ་སངོ་ན། ང་ཚསོ་འདྱིར་ཆ་སྙམོས་ཀྱི་ཆ་རནེ་ཟེར་ནས་བཀའ་མལོ་གནང་ཡོང་
གྱི་ཡོད་རེད། ཁ་ོཚ་ོལ་ཆ་རེན་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་འཇོག་དགོས་མེད་དམ་སྙམ། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཁུར་མ་བཞེས་པ་
ཡྱིན་ན། ཕྱིས་སུ་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་ཁ་ོརང་
ཚོར་གལ་ཏེ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུ་འདོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཆ་རེན་དང་སྱིག་གཞྱི་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོད་རེད་
ཟརེ་ནས། ད་ེཁ་གསལ་པ་ོབཟསོ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་དག་ེམཚན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
གཉྱིས་པ་དེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (I.C.) དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན། ང་རང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་བཞུགས་
མཁན་ (I.C.) སོམ་མཁན་དང་། ལྷག་པར་དུ་ (I.C.) ཁྱེར་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཐོན་འགོ་མཁན་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ནའང། ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་ཕྱི་ཐནོ་ཆགོ་མཆན། (Exit permit) ཞྱིག་ཡོད་རདེ། གནད་དནོ་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་
ཕག་སལེ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་སོང་། ཁ་ོརང་ཚ་ོཐནོ་དུས་ཕག་ཡྱིག་ད་ེརག་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་
གསུངས་སོང་། དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་གྱི་ངསོ་ནས། ཉྱིན་གངས་ ༡༥ སནོ་ལ་ཆགོ་མཆན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་
ཚ་ོལ་ཏག་ཏག་རག་གྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ཕྱིར་ཐོན་ཆོག་མཆན་ཞུ་མཁན་ཚོའྱི་གསུང་སྟངས་བྱས་པ་
ཡྱིན་ན། ཉྱིན་གངས་ ༢༠ ལྷག་ཙམ་སནོ་ནས་ (Exit permit) ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་། གལ་ཏ་ེསང་ཉྱིན་གནམ་གྲུ་ཡྱིན་ན། ད་ེ
རྱིང་མ་གཏོགས་ (Exit Permit) མར་རག་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཆགས་བསྡད་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་བད་ེསྲུང་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ། མྱི་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཉུང་དུ་གཏང་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་བད་ེསྡུག་
སེལ་རྒྱུར་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་སྙམ། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་དཀའ་ངལ་འདྱིར་
དགོངས་པ་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས། སང་ཉྱིན་གནམ་གྲུ་ཡྱིན་ན་ད་ེརྱིང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་ལ་སྐོར་བ་བརྒྱབ་ནས་
འགོ་དགོས་བྱུང་ན། དངོས་གནས་དཀའ་ལས་ཤྱིག་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་ལྷ་རབ་བྱུང་ན་མྱི་མང་ངོས་ནས་ཉྱིན་གངས་ 
༢༠།༡༥ ནང་ཚུད་ལ་འབུལ་ཡོང་དུས། ད་ེལ་དགོངས་པ་བཞསེ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ོརང་ཚོས་ (Enquiry) ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་
གང་མགོགས་ཤྱིག་འབལེ་ཡོད་ད་ོབདག་གྱི་ཕག་ལ་རག་པ་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས། སང་ཉྱིན་གནམ་གྲུ་དང་ད་ེརྱིང་ཤོག་བུ་རག་
པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་དངསོ་གནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རེད་འདུག བྱས་ཙང་དེའྱི་ཐད་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་རགོས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་འཚམས་གཟྱིགས་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བདེ་སྲུང་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་གཞན་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པོ་དེར། ང་དང་ངའྱི་ཕག་རོགས་
འཚམས་གཟྱིགས་ལ་བཅར་བའྱི་རེས་སུ། ང་རང་གཉྱིས་ཀྱིས་སྙན་ཐོའ་ིནང་ག་རེ་ཕུལ་ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལ་དྭགས་ 
(Buddha Vihara) གྱི་མྱི་མང་ཚོས་རེ་སྐུལ་ཞུས་པར། སེ་ལེན་ཁང་གྱི་ཁང་པའྱི་ནང་དུ་ཚོགས་ཁང་ཞྱིག ཡང་ན་ལས་
ཁུངས་འཚོགས་ཐུབ་པའྱི་ཁང་མྱིག་ཅྱིག་གནང་རོགས་ཟེར་གྱི་འདུག ད་ེཞུས་ནས་ལ་ོམང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཕྱིན་སོང་ཟེར་གྱི་
འདུག སོན་མ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ་དེར་ཡ་ལན་གནང་མཁན་མྱི་འདུག སྱིར་བཏང་སེ་ལེན་ཁང་གྱི་ཁང་པ་དང་ས་ཆ་ད་ེཁོ་
རང་ཚོས་གཞུང་ལ་ཡར་ཕུལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ལྷན་ཁང་གྱིས་བཀའ་ལན་ནང་ལ་ག་ར་ེགསུངས་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན། དེར་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་སོང་། དེར་དཀའ་སེལ་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག ངེས་པར་དུ་ཁ་ོརང་
ཚསོ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གནང་རོགས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་གཉྱིས་པ་དརེ། ས་གནས་ཀྱི་དམག་ཟུར་ཚགོས་གཙ་ོནས་ཀང་འབོད་བསྐུལ་ཞྱིག་ཞུས་སངོ་། ཁ་ོརང་ཚསོ་མྱི་གངས་ 
༩༡ གྱི་ཐོ་ཞྱིག་གནང་སོང་། དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ བར་གྱི་བང་ལ་དྷེ་ཤྱི་དང་ (Kargil) ལ་སོགས་པའྱི་
དམག་འཁྲུག་ནང་ལ་རས་སནོ་བྱུང་བའྱི་གངས་ཐ་ོཞྱིག་གནང་སངོ་། ད་ེཚ་ོལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཆ་ེམཐངོ་དང་། ངསོ་འཛིན་
ཞྱིག་བྱུང་བར་འབོད་བསྐུལ་གནང་གྱི་འདུག ང་རང་གཉྱིས་ཀྱིས་ཕ་གྱིར་བཅར་བའྱི་ཞོར་ལ་བློན་ཆེན་ (Shri Rajeev 

Chandrashekhar) ལ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཁ་ོརང་ལ་ཐད་ཀར་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་སྟེ། ཞལ་པར་ཐོག་ནས་འབེལ་བ་བྱུང་
སོང་། བཀའ་མོལ་གནང་དུས་སྱིར་བཏང་ནས་ཁ་ོརང་བློན་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། སྤོབས་པ་དམའ་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་དང་ལམ་
སང་ལྗགས་ལན་གནང་མཁན་ད་ེའད་ཞྱིག་རདེ་འདུག ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག ཁ་ོརང་གྱིས་དེའྱི་སང་ལ་ཐུགས་ཁུར་བཞསེ་ཀྱི་
ཡོད་གསུངས་སོང་། རྒྱ་གར་དམག་མང་པོ་ཞྱིག་ནང་ལ་འདས་གོངས་ཕྱིན་པའྱི་དམག་མྱི་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཁོ་རང་གྱི་ 
(Memorial) ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་བེད་སོད་བྱེད་ཆོག་པ་གྱིས། ད་ེའད་འཛུགས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད། དེའྱི་ནང་ང་རང་
ཚོའྱི་དམག་སར་ཡྱིན་ནའང་རེད། དམག་ཟུར་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བླ་ོགཏོང་ཆོག་གྱི་རེད་གསུངས་སོང་། ད་ེངས་ང་ཚོའྱི་
སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཕུལ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་ཕུལ་བ་དེར་ལན་ད་ེཏོག་ཙམ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་ཕུལ་
པ་ད་ེམྱི་གངས་ ༩༡ ད་ེཚ་ོལ་ཆ་ེམཐངོ་དང་ངསོ་འཛནི་ཞུས་ཡོད་རདེ་ད།ེ རྣམ་པ་ཚསོ་མར་ལན་གནང་བ་དེར་ "དྭང་ཞབས་
ཟུར་པ་ད་ེཚ་ོལ་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༥ ནས་བགེས་ཡོལ་ཕེབས་མཁན་རྣམས་ལ་སྱི་མཚུངས་བྱས་ནས་བགེས་ཕོགས་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་
རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༥ གོང་ནས་ཕབེས་པ་ད་ེཚརོ་ཉ་ེབའྱི་ཆར་སོར་ ༣༠༠ ར་ེཟླ་རརེ་གནང་བཞྱིན་ཡོད་རདེ།" 
འཁོད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་གར་བློན་ཆེན་ (Shri Rajeev Chandrashekhar) གྱིས་ཐུགས་ཁུར་
བཞེས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེར་མུ་མཐུད་འབལེ་བ་གནང་ནས་འདྱི་ཡོང་བ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནངོས། ད་ེལ་ར་ེབ་ཞྱིག་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
གསུམ་པ་དེ། ཉེ་བའྱི་ཆར་ཨོ་སྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ལ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་། འབེལ་ཆགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྤོ་གནང་རྒྱུའྱི་
ལས་གཞྱི་དའེྱི་སང་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ང་ལའང་འབལེ་བ་བྱདེ་ཀྱི་འདུག འབལེ་བ་གནང་མཁན་ད་ེཚསོ་དཀའ་ངལ་རབ་དང་
རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུང་བཞྱིན་འདུག ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་པར་ད་ལྟ་མྱིང་ཐོ་ཡར་འབུལ་དུས་ཁོ་རང་ཚོ་ཚུད་ཀྱི་མྱི་
འདུག མ་ཚུད་པ་ད་ེདཔང་རགས་ཡག་པ་ོམེད་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་དང་པ་ོབོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་དུས་སེ་ལེན་ཁང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་
ནང་ལ་ད་ེའད་ཞྱིག་གསལ་མྱི་འདུག ཆབ་སྱིད་བཙནོ་པ་ཡྱིན་པའྱི་གནད་དནོ་གང་ཡང་འཁདོ་མྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཡོང་
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གྱི་མ་རེད་གསུང་གྱི་འདུག་གསུངས་སོང་། ད་ོབདག་ཁ་ོརང་ཚ་ོདང་ད་ེམྱིན་པའྱི་མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ག་ར་ེགསུང་གྱི་འདུག་
ཟེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ དང་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༡ ལ་བཅར་དུས་ལ་ོརྒྱུས་ཐོག་བཀའ་འདྱི་ཞུ་མཁན་མྱི་འདུག ཕ་གྱིར་ས་ེལེན་ཁང་
ལ་འབྱརོ་བ་དང་། ཁྱེད་རང་གྲྭ་པ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ། སློབ་གྲྭ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་མ་གཏོགས། ཁྱེད་རང་གྱི་
ལ་ོརྒྱུས་ཤོད་ཤོག་ཟེར་མཁན་ད་ེའད་མ་བྱུང་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེང་ོམ་ཡྱིན་མྱིན་ངས་མྱི་ཤེས་ཏེ། ཁ་ོརང་ཚོས་ད་ེའད་གསུང་
གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་གནད་དོན་ད་ེཚོར་གཅྱིག་གཟྱིགས་ནས། ང་ཚ་ོལ་ཚུར་ཞུ་མཁན་ནང་ནས་བལ་ཡུལ་ད་ེའད་
ནས་ཡྱིན་པ་དངོས་གནས་གནས་སྟངས་ས་ོཔ་ོད་ེའད་ཡང་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལ་ཡག་པ་ོབྱས་ནས་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གཟྱིགས་ནས་གནས་སྟངས་ས་ོཔ་ོཡོད་པ་དང་། དངོས་གནས་བཙོན་ཟུར་དང་འབེལ་ཆགས་ཡྱིན་ན་ཕག་རོགས་གནང་རྒྱུ་
ད་ེང་ཚོའྱི་ལས་འགན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེར་ངེས་པར་དུ་ཡག་པ་ོབྱས་ནས་གཟྱིགས་རོགས་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་མཆགོ སྐར་མ་ ༢ ཙམ་ལྷག་འདུག  
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རྱི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མདང་དགོང་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་ཐུབ་ན་བསམས་བྱུང་། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་འགོས་ལ་
གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགན་གཙ་ོབ་ོད་ེསྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་གྱི་
ཉནེ་སྲུང་གྱི་འགན་འདྱི་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རདེ། སྱི་ཡོངས་༸སབས་མགོན་རྱིན་
པ་ོཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ་ིངོས་འཛིན་བྱེད་སྟངས་དེར། ད་ལྟ་གསར་པ་གང་ཡང་མ་རེད། ཕལ་ཆེར་ད་ེ
སའང་ཞུས་ཡོད་བསམ་གྱི་འདུག གཙོ་བོ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སན་རས་
གཟྱིགས་པ་ཁོང་གྱི་ཐུགས་ཕག་ལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། ད་ེབཞྱིན་བོད་ཀྱི་ལྷ་མཁའ་འགོ་ཆོས་སོང་སྲུང་མའྱི་གོགས་དང་། ཁ་ོ
རང་ཚོས་ཐུགས་འགན་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚ་ོཡག་པ་ོབྱས་ནས་གནས་ཐུབ་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་མྱིའྱི་ཐོག་
ནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་དབུས་ས་གཞུང་རང་གྱི་གཙ་ོབ་ོཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་མཆགོ མཚམས་འཇོག་རོགས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༣:༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་
ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༣ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༤ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འག་ོའཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་ད་ེབད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་ཐོག་བག་ོ
གེང་ཕབེས་བསྡད་ཡདོ། དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རྱི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་གྱི་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་ (R.C.) དུས་འགང་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། དགུང་ལོ་བགེས་པར་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཚོས་འགན་ཡག་པ་ོའཁུར་གྱི་འདུག་ཅེས་
བསགས་བརདོ་གནང་སོང། སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་འགན་ཁུར་ནས་དུས་ཚོད་ཞ་ེདག་ཕྱིན་ཡོད་མ་
རདེ། བྱས་ཙང་ངས་གོང་དུ་ཐུགས་འགན་བཞསེ་མཁན་གྱི་སྐུ་ང་ོབད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་མཆགོ་དང་། འག་ོལས་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་
ཞུས་ནས་ཆེ་ས་དང་ཆུང་ས་གང་ཡྱིན་་ང། མ་འགྱིག་སར་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་མཁན་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་དང། གོས་ཚོགས་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ལ། རྱིན་ཐང་ཡང་ཆེན་པ་ོརྱིས་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་འགྱིག་ས་ཆུང་ཆུང་
ད་ེའད་ལའང་ངསོ་བཞསེ་གནང་བར་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཞུ་འདདོ་བྱུང། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་དེབ་སེར་པོའ་ིཐོག་ལ། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་འགའ་ཤས་བེད་སོད་གཏོང་ཆོག་པ་
བགྱིས། (I.C.) ཐགོ་རྒྱ་གར་ནས་མར་ཐོན་ཆོག་པའྱི་ (Exit Permit) དང་ཚུར་ལོག་ཆོག་པའྱི་ (Return VISA) དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་སོང། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཡྱིག་ཆ་ད་ེདག་དང་འབེལ་ནས་སྐུ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་
དངོས་འབེལ་རེད། འདྱི་ཐད་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ས་མར་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། གཙ་ོཆེ་ཤོས་ང་
རང་ཚོས་དུས་ཐོག་ཡར་འབུལ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེར་ང་ཚོས་ཀང་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག 
དཀའ་སེལ་ཐབས་ལམ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། གཉྱིས་ནས། སྐབས་ད་ེདུས་ཀང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། དུས་ཐགོ་ཡར་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ནའང་ས་
གནས་འགའ་ཤས་ལ་སག་ལང་འད་ཞྱིག་ཕྱིན་ནས། ས་གནས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ད་ེདག་གྱིས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཕར་འགང་བསྡད་
ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རེན་གྱིས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡང་འདུག མཚམས་ར་ེགནམ་གྲུ་ཐོན་གབས་ཡོད་ནའང་
ཡྱིག་ཆ་དུས་ཐགོ་མ་བཏང་ནས་ད་ོབདག་ལའང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ངའྱི་མྱིག་མཐོང་སར་འབེལ་ཡདོ་བད་ེསྲུང་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ལྡྱི་ལྱི་དནོ་གཅོད་ཀྱི་ལས་བྱདེ་ཚསོ་ཕར་ཚུར་ཞལ་པར་གཏོང་རེས་བྱས་ཏེ། ད་ེནས་ 
(FRO) ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ལ་ཞལ་པར་གནང་བ་ད་ེའད་བྱུང་སོང་། ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་དངོས་
འབེལ་རེད། ངས་ཁ་སང་སོན་མའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཀའ་ངལ་འདྱི་རྱིགས་མ་ཡོང་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ལམ་སང་ཁས་
ལེན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ་ད།ེ གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་འདྱི་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ད་ོསང་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད།  
 (Exit Permit) དང་། (Return VISA) གཉྱིས་ཀ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་དམ་མ་རདེ། གོས་ཚགོས་ཀྱི་དུས་ཚདོ་
བསྱི་ཚགས་སླད་ངས་ (Exit) དང། (Return) གྱི་ང་ོབ་ོག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་འགེལ་བརོད་ཞུ་ཡྱི་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་གཉྱིས་ཀ་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་མདེ་ཐགོ་དགངོས་ཚུལ་གནང་བ་ལྟར་ང་ཚསོ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བོད་པའྱི་ནང་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཇལ་ཁ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ། མཇལ་ཁའྱི་ཉྱིན་གཉྱིས་གསུམ་སནོ་ནས་ཟུར་བཀག་བཞུགས་རྒྱུའྱི་
རྱིགས་གནང་གྱི་ཡོད་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་བོད་པ་མྱིན་པའྱི་མཇལ་ཁ་ཞུ་མཁན་རྱིགས་བྱུང་ན་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་དགསོ་ཀྱི་
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འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུར། ད་ེསོན་རྒྱ་གར་གྱི་དབུ་ཁྱིད་ད་ེའད་མཇལ་འཕྲད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། ཁོང་
རྣམ་པས་མཇལ་ཁ་མ་ཞུ་གངོ་གྱི་ཞགོས་པ་དརེ་ (Rapid Test) གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང།  
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་འཚམས་གཟྱིགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་སོང་། ལ་
དྭགས་དྷ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པའྱི་མྱི་མང་གྱི་འཐུས་མྱི་ནས། ས་ེལེན་ཁང་གྱི་ཁང་པ་དེར་ལས་ཁུངས་འཛུགས་སའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ད་ེལྟར་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ལས་ཁུངས་ལའང་ཞུས་བྱུང་། 
བཀའ་བླནོ་ལའང་ཞུས་བྱུང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོལའང་ཞུས་འདུག དེར་ཡ་ལན་མ་བྱས་ནས་
བཞག་པ་གང་ཡང་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདས་པའྱི་ཉམས་མོང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། གཞུང་གྱི་ཁང་པའྱི་ནང་དུ་གཞུང་འབེལ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་རེད། ཡང་ན། བོད་པ་ཞྱིག་ལ་གཡར་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། རེས་སུ་དགོས་མཁ་ོམཆྱིས་ཚ་ེམར་གདོན་རྒྱུ་
ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད་འདུག གཡར་བའྱི་སྐབས་སུ་མ་འོངས་པར་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ཚུར་རག་རྒྱུ་མེད་པ་ཞྱིག་བསམ་བློ་བཏང་
ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ནང་དུའང་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་མང་པ་ོབྱུང། 
ད་ེསའང་གོས་བསྡུར་མང་པོ་བྱུང་འདུག ལྡྱི་ལྱིར་བཞུགས་པའྱི་བོད་མྱི་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ན། (Majnuka Tila) ཡོད་པ་དེ་
འཚ་ོགཅྱིག་རེད། ལ་དྭགས་དྷ་རམ་ས་ལ་དེའང་ཚོགས་སྱིད་གཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ཁ་ོཚ་ོའཛོམས་ས་ཞྱིག་དང། 
ལས་ཁུངས་ཤྱིག་གྱི་མཐུན་འགྱུར་སྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་ས་
རེད། དེའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་དུ་ཡྱིན་ན། ཕ་གྱིར་ཁང་པ་ད་ེཡོད་པ་ད་ེབད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རེད་འདུག ལས་
ཁུངས་འཛུགས་སའྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞྱིག་སོར་ཐུབ་ན་ཟེར་ནས་ད་ལྟ་གནས་སྟངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་ལྷག་ཡོད། གཙ་ོ
བ་ོའབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་དུས་ཚོད་རན་པ་ཞྱིག་ལ་ལྡྱི་ལྱིར་ཕབེས་ནས་གན་ཡྱིག་འཇོག་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་གནང་ཕོགས་གང་
འད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་བཀའ་མོལ་གནང་མུས་ཡྱིན། འདྱི་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དམག་ཟུར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར། ལས་བསྡོམས་
དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྱིག་ཐགོ་ནས་འབྱརོ་བྱུང་། ང་ཚསོ་ལན་འདེབས་ཕུལ་བ་དེའང་ད་ལྟ་སྙན་
སོན་གནང་བ་བཞྱིན་ཕུལ་ཡོད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་ོསང་མེད་པ་ཞྱིག་མྱིན། ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ག་ར་ེའདུག་ཅེ་ན། ལྷག་
པར་དུ་དྱི་བ་གཏངོ་མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ནའང་འབལེ་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་རདེ། མཁྱནེ་གསལ་རདེ། གཞུང་འབལེ་
གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་དགོངས་ཚུལ་ག་ར་ེཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་སའྱི་ཡུལ་ཞྱིག་དང་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་
ཡོད་རདེ། ད་ེམྱིན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཁངོ་རྣམ་པས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས་
ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་མྱི་ས་ནུས་པ་ལྡན་པ་ད་ེའད་རག་པ་ཡྱིན་ན། ས་ོསོས་ལས་གཞྱི་ད་ེམག་ོའཚོས་
པ་ད་ེམཐའ་སེལ་ཐུབ་ན། ང་ཚོས་མཉམ་་བ་ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད་མ་གཏོགས། ལས་གཞྱི་འདྱི་ང་ཚོས་བསྒྲུགས་ནས་བྱས་པ་
ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིག་ལན་ནང་དུའང་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཕུལ་ན་བསམས་ནས་ཕུལ་བ་ཡྱིན། འདྱི་སྙན་སེང་ཞུ་ཡྱིན།  
 ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་གཞྱིས་སྤ་ོབྱ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས། ཏན་ཏན་རེད། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་
པ་ས་གནས་ག་པར་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ལས་གཞྱི་བྱེད་ཕོགས་ཐད་བསམ་ཚུལ་ཞུ་མཁན་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་འབེལ་
ཡོད་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་འདྱི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང་། དང་པ་ོདག་གཞག དཔལ་ལྡན་བཀའ་
ཤག་གྱིས་གཏན་འབེབས་ལམ་སྟོན་དང་སྱིག་གཞྱི་དགོངས་དནོ་འག་ོདང་འག་ོབཞྱིན་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ས་
གནས་ས་ཐོག་ཏུ་མྱི་མང་ནང་ནས་དང་པོ་བྱེད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་མཁན་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རེད། ང་ཚོའྱི་
གནས་བབ་འདྱི་གཞན་རྒྱལ་ཁབ་དང་མ་འད་བ་ཞྱིག་ལ། ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་མེད་པའྱི་མང་གཙོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་དང། 
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བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གོས་ཚོགས་སུ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་མང་གྱི་འཐུས་མྱིའམ་སྐུ་ཚབ་བྱས་ནས་གསུང་དང་
གསུང། ད་ེབཞྱིན་མར་ས་གནས་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུའང་གཞུང་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་མར་གསལ་བཤད་གནང་གྱི་ཡོད་
པ་ཞྱིག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་དང་བདེན་མ་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། མྱི་
འདྱི་ལ་དང་པ་ོབྱུང་མྱི་འདུག་ཟརེ་རྒྱུ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཐུགས་ར་ེགཟྱིགས། ང་ཚརོ་གསུང་རགོས་གནང་། བཀུར་འསོ་སྱི་
འཐུས་ཚོར་གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེམྱིན་སྐད་ཆ་འདྱི་རྱིགས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་མྱི་ཡོང་
བའྱི་ཆེད་དུ་རྣམ་པ་ཚོས་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་སློབ་གསོ་སོན་གྱི་ཡོད་རེད་བསམ་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད། དེར་ང་ཚ་ོཚང་མས་
མཉམ་་བ་ཐགོ་ནས་འགན་ཞྱིག་བཞསེ་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་འད་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོ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་དོན་བྱེད་ཕོགས་ལ་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཞུ་
འདདོ་བྱུང། བསམ་ཚུལ་དང་པ་ོའདྱི། བོད་ཀྱི་དམག་ཟུར་སྐརོ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་རང་བཙན་ཡདོ་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་ན། 
བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་འདྱི་ཧ་ལས་པའྱི་ལས་ཁུངས་གལ་ཆནེ་པ་ོདང་། ནུས་པ་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དརེ་སམེས་
གཏྱིང་ནས་ཆ་ེམཐོང་ཆནེ་པ་ོཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་དམག་ཟུར་མང་པ་ོཞྱིག་
གྱི་དཀའ་ངལ་སྐོར་སྐད་ཆ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ། འནོ་ཀང་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་གྱི་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ། 
ད་ེརྱིང་གཏམ་བཟང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཟརེ་ནས། གཏམ་བཟང་ད་ེདམག་ཟུར་རྣམ་པར་སོར་ ༣༠༠༠ སད་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག ཡྱིན་
ནའང་ངས་འདྱི་གཏམ་བཟང་ཞྱིག་མཐོང་མ་སངོ། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། དམག་ཟུར་རྣམ་པས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༧༠ ཡས་མས་
ནས་ད་བར། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༧༠ དང་ ༡༩༨༠ སྐབས་ཀྱི་རྒས་ཡལོ་རྣམ་པས་ཐབོ་ཐང་རོད་རྒྱུ་ད་ེསོར་ ༣༠༠༠ ཙམ་ཞྱིག་རདེ་མྱི་
འདུག ཁ་ོརང་ཚ་ོསྐབས་ད་ེདུས་རྒས་ཡོལ་དུ་ཕྱིན་ནས་ད་བར་རྒས་ཡོལ་གྱི་ཕོགས་ཐོབ་གང་ཡོད་པ་ད་ེཁ་ོཚོར་དགོས་ཀྱི་
འདུག ཁ་ོཚསོ་ཐབོ་ཐང་འདྱི་རདོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ།  ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐབས་ཤེས་བརྒྱུད་ལམ་
གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ནུས་པ་ཞྱིག་འདོན་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། དམག་མྱི་ཟེར་བ་འདྱི་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་
ཆནེ་པ་ོརདེ། དམག་མྱི་རྣམ་པའྱི་ཐགོ་མའྱི་བསམ་བླ་ོདང་དམྱིགས་ཡུལ། འཆར་གཞྱི་ད་ེཉྱིན་ཞྱིག་ཕར་སོང་ནས་ས་ོསོའ་ིརྒྱལ་
ཁབ་བླང་རྒྱུ་རེད། དམྱིགས་ཡུལ་དང་འཆར་གཞྱི་ཆེན་པོ་འདྱི་བཞག་ནས་ཁོང་ཚོས་དམག་མྱིའྱི་ནང་དུ་ཞུགས་པ་རེད་མ་
གཏོགས། ཁ་ཕོར་པའྱི་ཆེད་དུ་ཞུགས་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚོར་ལའང་སང་མེད་དུ་མ་ཤོར་བའྱི་སང་
ནས་གགས་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་སནོ་དགོས་ཆགས་ཀྱི་འདུག གཅྱིག་འདྱི་རདེ།  
 གཉྱིས་ནས། དཔརེ་ན། བོད་ཀྱི་དམག་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཡུལ་མྱིའྱི་དམག་མྱི་མཉམ་དུ་པ་ཀྱི་སྱི་ཐན་དང་། བང་ལ་དྷཤེྱི་
དམག་ལ་སོགས་པའྱི་ནང་དུ་འདས་གངོས་སུ་གྱུར་བ་མང་པ་ོཡོད་རདེ། སྐབས་དརེ་བདོ་ཟེར་བ་ད་ེལ་མཚན་སྙན་གགས། ཁ་
ར་ེདབང་ཐང་གང་གྱི་ཐད་ལ་ཡྱིན་ནའང་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕན་ཐོགས་རླབས་ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡོད་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་
རེས་དན་གྱི་ཆེད་དུ། ར་ོརྱིང་འད་ཞྱིག་སེང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད་འདུག ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་བྱེད་དགོས་
འདུག ང་ཚོས་འཐུས་ཤོར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཕྱིན་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག མྱི་ལ་ོའདྱིའྱི་རྱིང་དམག་མྱི་འདས་གོངས་སུ་ཤོར་བ་ད་ེ
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ཚོའྱི་མྱིང་གཅྱིག་ཀང་ང་ཚོར་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། སྱིར་བཏང་ང་ཚོར་རྒྱལ་ཁབ་ཡོད་མ་རེད། རང་བཙན་ཡོད་མ་རེད། 
མེད་ནའང་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་འད་ཞྱིག་བསྟན་ནས། ང་ཚོས་འདྱིར་སྱིད་སོང་དང། གོས་ཚོགས་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་
བཙུགས་པའྱི་དཔེ་དེ་བཞྱིན་དུ། དམག་མྱི་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་བ་རྣམས་ལ་རེས་དན་གྱི་རོ་རྱིང་འཛུགས་དགོས་པ། དེ་
བཞྱིན་མྱི་ད་ེཚརོ་ཆ་ེམཐངོ་ལྡན་པའྱི་ས་ོནས། འབལེ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་དཔ་ེབལྟས་ནས་གང་འད་ཞྱིག་བྱདེ་དགོས་ནའང་
བྱདེ་དགོས་རེད་མ་གཏགོས། ནང་མྱི་སུ་དང་སུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། སེམས་ཕམ་དང་བླ་ོཕམ་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་
ཐགོ་ལ་གཅྱིག་བྱདེ་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཕོགས་བསོད་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། དམག་སྡ་ེ ༢༢ ནང་ལ་
འཚམས་གཟྱིགས་ཕེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤུཤྱིག་ག་ོསོང་། དརེ་འག་ོམྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་པ་རདེ། 
ལོ་འགའ་ཤས་སོན་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་ཟེར་ནའང་འད། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་ཕྱིར་གགས་ཡོངས་གགས། ས་གགས་
གནམ་གགས་ཆགས་རེད་པཱ། ད་ེཡྱིན་ནའང་ད་དུང་དམག་སར་ལ་ང་ཚོའྱི་འཐུས་མྱི་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་འགོ་མྱི་ཆོག་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་གསལ་བཤད་གསལ་པ་ོཞྱིག་གནང་རགོས་ཞུ།  
 ད་ེནས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་སྐུའྱི་བད་ེསྲུང་རེད། ད་ེལ་ཁ་སང་ཡང་བསགས་བརོད་ཞུས་
ཡྱིན། འོན་ཀང་མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གགས་སོན་དགོས་ཤུཤོད་མྱི་དགོས་པ་རེད། ཁ་སང་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཆ་ོའཕྲུལ་སོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ིབཀའ་ཆོས་གནང་བ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ཚོགས་གཙ་ོ
བགེས་གཞོན་རྣམ་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་རེད། མཇལ་ཁར་ཚང་མས་བཅར་བ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་
ཡྱིན་ཟེར་མཁན་གྱི་ཀར་དག་འདུལ་ཡང་མཉམ་དུ་མཇལ་ཁར་བཅར་བ་རེད། སྐབས་དེར་ཁོང་གྱིས་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་འདུག 
༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་ནས་མདུན་དུ་ཐོན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་རས་འདྱི་མར་ཕུད་སོང་། བརན་འཕྲྱིན་ནང་དུ་བལྟ་རྒྱུ་འདུག 
དེས་ག་ར་ེསྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་གཙོ་བགེས་གཞོན་གཉྱིས་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་སོགས་གཞན་ཚང་མས་ཁ་
རས་འབུད་མྱི་དགསོ་པར། ཁསོ་དམྱིགས་བསལ་ཁ་རས་འབུད་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརདེ། ད་ེཚརོ་དགོས་པ་རྣམ་རགོ་
མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ཁ་སང་ད་ེརྱིང་ཆསེ་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ཟརེ་དུས་སྱི་ཚགོས་འདྱི་འཁྲུགས་ནས་ཡོང་གྱི་འདུག 
ངས་བསམ་པར་ལྷན་ཁང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གདོན་འད་ེཞུགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ནའང་འད། མྱིའྱི་ཁོག་པར་གདོན་འད་ེཞུགས་པ་ཡྱིན་
ནའང་འད། ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་གཅྱིག་ཡོད་ས་རེད། ལས་ཁུངས་འདྱིའྱི་མྱིང་གཅྱིག་ཟེར་ཡོང་དུས་སྱི་ཚོགས་འདྱིར་
འཁྲུག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཐེབས་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེརྱིང་ངས་འདྱིར་རྐུན་མ་ཇག་པ་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ཡག་པ་ོཡོད་མ་རེད། ཡང་རྐུ་
བརྒྱབ་ཇག་ལངས་བྱདེ་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ། ཡྱིན་ནའང་བཙན་འཛུལ་འདྱི་རྱིགས་ལ་བོད་མྱི་སྱི་བ་ོགནམ་བསྟན་
ཡོངས་སུ་རོགས་པས་གཟབ་གཟབ་ཅྱིག་མ་བྱས་ན། ང་རང་ཚོར་སོན་ལམ་ལོག་པ་དེ་འད་ཞྱིག་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། འདྱི་
རྱིགས་ཉེན་ཁ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག འདྱི་སང་ལ་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བློན་གྱིས་ཉེན་བར་བཏང་ཡོད་དམ་མེད། 
མཐངོ་སོང་ངམ་མ་སོང། དརེ་ལན་གསལ་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་འདདོ་བྱུང།  
 ད་ེནས་ཁ་སང་ལྷ་འབབ་པ་རེད། འདྱི་ཐད་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་གྱི་ལན་ཕེབས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། 
བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་ལན་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ལ་ཚོར་སང་ཁྱད་མཚར་ཞྱིག་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བློན་
ལའང་ལྷ་འབབ་སོང་བསམ་བསམ་འད་ཞྱིག་བྱུང་། གང་ལྟར་གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ་ཟེར་བའྱི་ལྷ་འདྱི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ནང་གྱི་རྒྱལ་
པ།ོ མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ད་ེག་རང་རེད། གཉན་ཆེན་
ཐང་ལྷ་ཟེར་བ་འདྱི་བན་བོན་གཉྱིས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་དུ་ལ་ོརྒྱུས་ཧ་ཅང་རྱིང་པ་ོརེད། བོན་པོའ་ིལོ་རྒྱུས་ནང་དུའང་གཉན་ཆེན་
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ཐང་ལྷ་ཟརེ་བ་འདྱི་འ་ོད་ེགུང་རྒྱལ་ཟེར་བའྱི་གནས་སྐབས་ནས་ལ་ོརྒྱུས་ཧ་ཅང་རྱིང་པ་ོརེད། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོཐགོ་མ་གཉའ་ཁྱི་
བཙན་པའོ་ིས་རལོ་ནས་ཡོད་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཆནེ་པ་ོད་ེའད་རདེ། ང་ཚའོྱི་ལ་ོརྒྱུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཆསོ་འབྱུང་མཁས་པའྱི་
དགའ་སྟོན་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག བཀའ་ཐང་སྡ་ེལྔ་ཡྱིན་ནའང་འད། ལྷ་ོབག་ཆསོ་འབྱུང་ལ་སགོས་པའྱི་ནང་དུ་བདོ་ཟེར་བ་འདྱི་
ཐགོ་མར་མྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་གོང་ཁྱེར་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སྐབས་ནའང་། གཉན་ཆནེ་ཐང་ལྷ་ཟེར་དགོས་ནའང་འད། འ་ོད་ེ
གུང་རྒྱལ་ཟེར་བའྱི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོམཆོག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། སྱིད་པ་ཆགས་པའྱི་ལྷ་དགུའྱི་པཱ་
ལགས་ཟརེ་དགོས་ནའང་འད་འདུག ཡབ་ཆནེ་ད་ེཆགས་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱུ་མཚན་དརེ་བརནེ་ནས་༸གོང་ས་མཆགོ་གྱིས་ཀང་
གཉན་ཆནེ་ཐང་ལྷ་ཟརེ་བ་འདྱི་ལྷ་གཞན་དང་མྱི་འད་བ། དེང་སང་བཙན་དང་རྒྱལ་པ།ོ ཐའེུ་རང་། མ་མ།ོ དམ་སྱི་ལ་སོགས་པ་
མང་པ་ོཡོད་རེད། ད་ེའད་པ་ོམྱི་རྱིགས་གཞན་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པ་ཞྱིག་ནས་ས་འཁྱམ་ར་ོའཁྱམ་བྱུང་བ་ད་ེའད་ཞྱིག་མ་
རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ལྷའྱི་ག་ོརྱིམ་འཇོག་དགོས་ནའང་འད། ཕོགས་ཐོབ་སོད་དགོས་ནའང་འད། གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ་འདྱི་
ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་རྒྱལ་པ་ོལྟ་བུ་འཇགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡང་ངས་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་སང་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་
གཏོགས། བསམ་ཚུལ་དང་ཚོར་སང་ད་ེའད་གང་ཡང་མྱིན། དཔེར་ན། བོད་སོང་བསྟན་མ་བཅུ་གཉྱིས་ལ་སོགས་པ་ཐམས་
ཅད་གུ་་་པདྨ་འབྱུང་གནས་བོད་དུ་ཕབེས་པའྱི་སྐབས་སུ། འད་ེགདོན་མྱི་མ་ཡྱིན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས་
ནས་བོད་ཀྱི་བསྟན་སྲུང་ཉྱིད་དུ་བསྐོས་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ཡར་ལངས་བརྒྱབ་ཟེར་དགོས་ནའང་འད། ས་ཁང་ད་ེརྱིང་པུ་
ཏྱིན་ (Putin) ལ་ཡར་ལངས་བརྒྱབ་ནས་ཡུཀ་རན་ (Ukraine) གྱིས་གགས་ཆེན་པ་ོབཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟར། གུ་་་རྱིན་
པ་ོཆ་ེལའང་ཏགོ་ཙམ་གྱི་ཡར་ལངས་རྒྱག་ཐུབ་མཁན་ད་ེགཉན་ཆནེ་ཐང་ལྷ་དང་། ཡར་ལྷ་ཤམ་པ་ོགཉྱིས་མ་གཏོགས་གཞན་
སུ་གཅྱིག་ཀང་བྱུང་ཡོད་མ་རེད། གཞན་པ་ཐམས་ཅད་ལམ་སང་མགོ་བཏགས་ཞུས་ཟེར་དགོས་ནའང་ཆོག་གྱི་རེད། ཡྱིན་
ནའང་གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ་འདྱི་ནུས་པའྱི་ས་ོནས་བཤད་ནའང་འད། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ནའང་འད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་
རདེ་མ་ོརེད་རྒྱུ་འདྱི་འད་གང་ཡང་མ་རེད། རདེ་མ་ོརདེ་ནའང་རདེ་མ་ོརེད་བྱེད་ཀྱི་ལག་ཆ་འད་ཞྱིག་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དེར་
དམྱིགས་བསལ་ཐབོ་ཐང་དང་ག་ོགནས། ཕགོས་ཐབོ་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་སོད་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚསོ་ག་
ར་ེབཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གོ་རྱིམ་ཞྱིག་ལྟ་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། དམྱིགས་བསལ་ཚོར་སང་ཞྱིག་དང་བེད་སོད་
ཡོད་མདེ་ལ་བལྟ་རྒྱུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ། ད་ེའད་བལྟས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡང་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་ངས་དན་གསོའ་ི
ཆེད་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དན་གསོ་ད་ེལ་བརེན་ནས་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མ་འོངས་པར་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ལ་
ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་ད་ེལྟ་བུའྱི་ག་ོགནས་དང་ཕགོས་ཐབོ་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གནང་རགོས་བགྱིས། 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ད་ལྟ་འདྱིར་མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་གངས་ ༢༠ ཡོད། ད་དུང་
སྱི་འཐུས་གངས་ ༡༦ ལྷག་ཡོད། དེའྱི་རེས་སུ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་
ལགས། གསུང་རགོས་གནང།  
  
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མེད། གཙ་ོབ་ོཉ་ེཆར་ཚགོས་ཟྱིན་པའྱི་གོས་ཚོགས་དང་འབལེ་བའྱི་གནས་ཚུལ་
འད་པ་ོདང། སྐབས་ད་ེདུས་མང་ཆ་ེབ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་བསར་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོད་ེགཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་དུ་ཕྱི་
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རྒྱལ་མྱི་ས་ཡོང་ཆོག་པ་དང་སྡོད་ཆོག་པའྱི་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (PAP)  སྐོར་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་
གྱི་འགེལ་བཤད་ནང་དུ། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་འཁུར་གྱི་ཡོད་པ་དང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ས་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་
མྱིང་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང། དེར་ངས་སོན་གྱི་ཉམས་མོང་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར། སོན་མ་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ནས་སོག་
པོའ་ིསློབ་གཉེར་བ་ཚོ་ཡོང་ཆོག་པར་དགོན་སྡེ་ཁག་དང་སློབ་གཉེར་སྡེ་ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་སད་འདུག རེས་སུ་དེར་
བསར་ཞྱིབ་བྱདེ་དུས། བོན་གཞྱིས་ཐོབ་རྒྱལ་གསར་པ་དཔལ་གཤེན་བསྟན་སན་རྱི་གྱིང་གྱི་མྱིང་ད་ེམར་བཀགོ་འདུག་ ཕྱིས་
སུ་སློབ་གཉེར་བ་སླེབ་དུས་འག་ོས་མྱི་འདུག མཐའ་མར་ས་རཱ་མཐ་ོསློབ་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་
ཆགས་སོང། ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ེལྟ་བུ་མ་ཆགས་པ་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་དེ། བོད་པ་སབས་བཅོལ་བའྱི་ལག་འཁྱེར་ཡོད་མཁན་ད་ེཚ་ོབལ་ཡུལ་ལ་སོད་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ། དྷ་
རམ་ས་ལ་ལྟ་བུ་མཚོན་ན། དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡན་ལག དཔལ་ལྡན་ཚོག་གཙོ་མཆོག (Liason 
Office) ནས་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ལེན་གྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིག་ཆ་ད་ེབླངས་ནས་བལ་ཡུལ་དུ་བསོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་འད་ཞྱིག་
ཡྱིན་ནའང་ཐངེས་བརྒྱད་དགུ་བཅུ་སོང་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་ཉར་བསྡད་ཡོད། ཡྱིག་ཆ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གང་ཟག་འདྱི་བལ་ཡུལ་
ལ་གནས་སྐོར་དང་། དོན་དག་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ། ཁ་ོརང་གྱི་སབས་བཅོལ་ལག་འཁྱེར་ཨང་གངས་འདྱི་རེད། 
ས་ཆ་འདྱི་ལ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཁ་ོརང་གནམ་ཐགོ་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། ས་ཐགོ་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། མཐུན་
རེན་སོར་དགོས་རེད་ཅེས་བྱིས་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱི་ཡྱི་གནམ་ཐང་ནས་དུས་ནམ་ཡང་
ངསོ་ལནེ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ། བལ་ཡུལ་གྱི་གནམ་ཐང་ནས་སྐབས་ར་ེངསོ་ལནེ་བྱདེ་ཀྱི་རདེ། ང་ཐངེས་ཞྱིག་སླབེས་ཡྱིན། ལྡྱི་
ལྱི་ལ་ཆུ་ཚདོ་ ༢ རྱིང་བཀག་སངོ་སྟ་ེམཐའ་མར་བཏང་སོང། རྒྱ་གར་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱི་ག་ེནང་དུ་ད་ེལྟར་བཀདོ་ཡདོ་
རེད། མ་འོངས་པར་འཁོད་པ་བཞྱིན་དུ་འགོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་གགས་སོན་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་འབེལ་ཆགས་འབེལ་ཡོད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་སོན་མ་ནང་པ་ལ་ (Nangpa 

La) གནད་དོན་ཐོག་གེང་སློང་བྱུང་སོང་། བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་གྱིས་གང་དག་ཅྱི་དག་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། 
ངས་གསལ་པོར་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ང་ཚ་ོསྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ད་ལྟའྱི་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་
བཀའ་བློན་མཆོག་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་བཀའ་བློན་ཁྱི་པར་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་ལམ་ནས། ནང་པ་ལ་ 
(Nangpa La) ནས་ཡོང་མཁན་ད་ེཚ་ོཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་དྱི་བ་འདྱི་དགོས་རེད་ཟེར་ནས། ང་ཚོས་དྱི་
བ་འདྱི་མོང། སྐབས་ད་ེདུས་དྱི་བ་འདྱི་དགོས་རེད་གསུང་མཁན་ད་ེརྱིང་ལག་ལེན་བསྟར་མཁན་ཡྱིན་དུས། དེར་སང་དག་ར་
བ་ཉྱིད་ནས་ཡདོ་མ་རདེ་དན་གྱི་འདུག བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས་ནས་འགྱུར་བ་གཏོང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད། ག་ར་ེབྱདེ་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་ན་གནང་རགོས་གནངོས།  
 སྐབས་ད་ེདུས་ནང་པ་ལ་ (Nangpa la) ནས་ཕར་བོད་དུ་ཁྱིད་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པ། བཙོན་ཁང་ནང་
བཅུག་པའྱི་གནས་སྟངས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ེཚརོ་དགོངས་བཞེས་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཁ་སང་འདྱིར་གེང་སློང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་སྟ།ེ ཁ་གསལ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་ས་མ་རདེ། སྱི་ཚགོས་ནས་བད་ེསྡུག་ཞུ་རགོས་
ཟེར་མཁན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ག་ར་ེཡོང་གྱི་འདུག་ཅེ་ན། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་། འབེལ་ཡོད། འབེལ་ཆགས་
གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་རྒྱན་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ནང་མྱི་ཞྱིག་ཡོད་ན། ད་ེདག་
ཚུད་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག ང་ཚོས་ཕྱི་རྒྱལ་ཟེར་དུས་ཨ་རྱི་དང། ཡུ་རོབ་འད་པོར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་པཱ། 
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བོད་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཟརེ་དུས་བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་བཅས་ཚང་མར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་རེད། གང་ལྟར་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད་ས་
རདེ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་འབེལ་ཡོད་དང་འབེལ་ཆགས་ད་ེའད་ཚུད་ཚར་ནའང་། རེས་སུ་རྒྱན་གྱི་ནང་དུ་མ་ཚུད་ནས། མཐའ་མར་
ཡུ་རོབ་ད་ེའད་ལ་ཕྱིན་ནས། གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ད།ེ ད་ལྟ་ནང་མྱི་ཟླ་སྱིལ་བྱེད་ཐུབ་པའྱི་གནས་
སྟངས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མདེ་པ་ད་ེའད་ཆགས་བསྡད་འདུག ད་ེཚོར་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ནང་མྱི་ཡོད་རདེ་ཟརེ་བ་ཙམ་གྱིས་ཏག་ཏག་སྡདོ་
ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རདེ། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་གནས་སྟངས་ཞུས་ནས། བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་མཆགོ་གྱིས་ག་ར་ེགསུངས་ཡོད་
དམ་མེད་ངས་མྱི་ཤེས་ཏ།ེ དྲུང་ཆ་ེདང་འབེལ་ཡོད་རྣམ་པས་འདྱི་དཀའ་ངལ་དངོས་ཡོད་ཡྱིན་པ་དང་། ང་ཚོས་བཀའ་ཤག་ལ་
ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེབྱུང་ཚར་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དངོས་ཡདོ་གནས་ཚུལ་འདྱི་རྱིགས་སུ་གྱུར་བར་
དགོངས་བཞེས་གནང་ནས། སྱིག་གཞྱིར་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད་འདུག གང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་བྱེད་
དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 མཐའ་མ་དེར། གོང་དུ་གསུངས་སོང། ད་དུང་ནན་པ་ོབྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུར། (Exit permit, Return VISA) ད་ེ
ཚ་ོར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པ་ཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་ན་ངེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནངོས། ད་ེམྱིན་ཉྱིན་གངས་ ༡༥ དུས་ཐོག་ཟེར་བ་ད་ེ
ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུགཤུ ཁ་ཤས་ལ་ཟླ་བ་ ༡ ནང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་རག་མྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ རྒྱ་
གར་གྱི་ལས་ཁུངས་ག་པར་འགག་བསྡད་པའྱི་ཁ་ཐུག་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Computer) ནས་ (Yes, 

No) གནོན་ཐེངས་གཅྱིག་རེད་འདུག རྒྱབ་ནས་བརྒྱུད་རྱིམ་གཅྱིག་དེད་ནས་ཕ་གྱིའྱི་མྱིས་ཀཾ་པཱུ་ཊར་གྱི་ཙ་ིཙ་ིགནོན་ཐེངས་
གཅྱིག་ལ་ཤག་ས་ེཐནོ་ཡངོ་རྒྱུ་རདེ་འདུག ད་ེབཀག་བསྡད་ན་ཉྱིན་གངས་ ༡༥ མ་ཚང་བར་དུ་འགག་བསྡད་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས་ཉྱིན་གངས་ ༡༥ དུས་ཐགོ་ཟརེ་བ་འདྱི་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རྱི་སལོ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཁ་སང་གཏམ་སྙན་པ་ོཡྱིན་ཟེར་ནས་བཤད་སོང་སྟ།ེ འདྱི་ག་
རེ་ཡྱིན་མྱིན་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་བྱེད་དགོས་པ་འདྱི་ཡྱིན་ས་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། ཁ་སང་ཞུས་པ་
བཞྱིན། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་འདྱི་གཏམ་བཟང་ཡྱིན་པར་ངསོ་འཛནི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གང་ལགས་ཤ་ེན། བད་ེསྲུང་ལས་
ཁུངས་ལ་ཡྱིན་ནའང་བད་ེསྡུག་ཞུ་མཁན་བྱུང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཕབེས་ཏ་ེ
ལས་བསྡོམས་འགོད་འབུལ་ཞུས་པའྱི་ནང་དུའང་། ཟླ་བ་རེར་ཧྱིན་སོར་ ༣༠༠༠ ཞྱིག་རག་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། ད་ེརྒྱུན་རྱིང་པ་ོ
ཞྱིག་ནས་འགགས་བསྡད་འདུག འདྱི་མར་བཏོན་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འཁོད་ཡོད་པར་བརེན། ལས་བསྡོམས་
དང་འབེལ་བའྱི་དྱི་བ་ཕེབས་པ་ཁག་དང་། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལའང་བད་ེསྡུག་ཞུ་མཁན་བྱུང་ཡོད་པར་སོང་། དཀའ་ངལ་
ད་ེསེལ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་བར་བརེན། ད་ལན་ངས་གོས་ཚོགས་སུ་གཏམ་བཟང་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་འད་བགས་ཤྱིག་འབུལ་ཐུབ་ན་བསམས་བྱུང། འདྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ནས་འགགས་
བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོར་བཀའ་འཁོལ་ཐོན་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ནང་དངོས་སུ་འབུལ་འགོ་
བཙུགས་པ་རདེ། འདྱི་ངས་གཏམ་བཟང་རང་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
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 གང་ལྟར་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ད་ེགཏམ་བཟང་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དན་རེན་
གྱི་ཚུལ་དུ་རོ་རྱིང་བཞེངས་དགོས་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་དེ། གསུང་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཁྱད་པར་ཙམ་ཞྱིག་རེད་མ་
གཏོགས། ངས་རད་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
འདས་གོངས་ཕྱིན་པ་གངས་ ༩༡ ཡྱིན་པ་དང་། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐགོ་ནས་འབེལ་ཡོད་རྣམ་པར་
བཀའ་མོལ་ཞུ་དགོས་རེད་ཅེས་དགོངས་ཚུལ་ད་ེའད་གོས་ཚོགས་སུ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་དམག་སྡ་ེ ༢༢ སྐོར་ང་ཚ་ོཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། བཤད་ནའང་གསང་བ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཞྱིག གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བད་ེསྲུང་བཀའ་བློན་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཞུ་དགོས་བྱུང་ན། ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་འགྱིག་གྱི་ཡོད་
དམ་མེད། ད་ེལྟ་བུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ཆ་འགྱུར་བ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་པར་
ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། གང་རདེ་ཅ་ེན། བོད་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ས་མཚམས་ལ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དང། ཕ་གྱིར་དམག་ཤོར་
བའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་དམག་སར་ནང་དུ་ཡདོ་པའྱི་བོད་མྱི་ད་ེཚསོ་གཟངེས་སུ་ཐནོ་པའྱི་བྱས་རསེ་བཞག་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ལ་བརེན་ནས། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོའྱི་དམག་མྱི་པ་ཀྱི་སྱི་ཐན་ལའང་
ཕྱིན་པ་རེད་། ཀར་གྱིལ་ལའང་ཡོད་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ང་ཚསོ་བཤད་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་པ་རདེ། 
ད་ེརྱིང་ང་ཚསོ་སྤབོས་པ་ཆནེ་པ་ོབྱས་ནས། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་བཀའ་དྱིན་ཆནེ་པ་ོརདེ་དེ། རྒྱ་གར་ལ་ག་དུས་དགསོ་
མཁོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཀང་རྒྱ་གར་མཉམ་དུ་ལངས་པ་ཡྱིན་ཞེས་འཆད་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་རེད། ད་རེས་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཏན་ཏན་ཐུགས་སང་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཟླ་བ་འགའ་ཤས་སནོ་དུ་ལ་དྭགས་སུ་
དཔའ་བོ་ཉྱི་མ་བསྟན་འཛིན་གྱི་དན་རེན་ཚུལ་དུ་ཁོང་གྱི་འད་སྐུ་ཞྱིག་བཞེངས་འདུག འདྱིའྱི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སོར་ལ་དྭགས་
ས་གནས་ཀྱི་དཔནོ་རྱིགས་ཁག་དང་། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་ཀང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པ་རདེ། སྐབས་
ད་ེདུས་ང་དྷ་རམ་ས་ལར་སླེབས་ཡོད་མ་རེད་དེ། ངས་མཇལ་བྱུང་། དེར་བརེན་ད་ལྟ་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་པ་བཞྱིན་ང་ཚོས་
ག་ར་ེབྱ་རྒྱུ་འདུག་ཏན་ཏན་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། དུས་ཚོད་རན་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་འཆད་ཆོག་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་རདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཉེ་བའྱི་ཆར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ས་བགོས་
གནང་བ་ལྟར། ས་བགོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དམག་སྡ་ེ ༢༢ ལ་ཕེབས་མ་ཐུབ་པར་ང་ཚ་ོལའང་བླ་ོཕམ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་
མཚན་གསལ་བཤད་ཞུ་མྱི་དགོས་པར། མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་ཐུབ་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སངོ་དང་། འབལེ་ཡདོ་རྣམ་པ་ཚ་ོསར་ལམ་བཞྱིན་དརེ་ཕབེས་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ཁ་སང་ཚེས་པ་ ༡༥ ཉྱིན་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཕེབས་བསུ་སྐབས། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོདང་། ཚགོས་གཙ་ོགཞོན་པ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ དཔལ་ལྡན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་ལས་ཚབ་བཅས་བཅར་
ཡོད་དུས། སྐབས་ད་ེདུས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབའྱི་ལས་ཚབ་མཆོག་གྱིས་ཁ་རས་མར་ཕུད་སོང་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། ང་ལྟ་
བུ་ཡྱིན་ན་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སྐད་ཆ་དང་པ་ོདང་གཞག་འཆད་ཀྱི་ཡོད། བཤད་པ་ད་ེབཤད་སངོ། བྱུང་མེད་པ་ད་ེབྱུང་མ་སོང་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་མ་གཏགོས། ང་ཚ་ོསུས་ཀང་༸སབས་མགོན་རྱིན་
པ་ོཆེའྱི་ཉ་ེསར་བཀའ་མོལ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་རས་མར་ཕུད་པར་ཐུགས་སང་བྱུང་མྱི་འདུག དགོངས་སེལ་ཞུས་པ་དང་
སགས། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཉ་ེའགམ་ལ་ང་ཚ་ོསུ་འད་ཞྱིག་སླེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། གནང་
སྟངས་གནང་ཕགོས་དང་འབལེ་བའྱི་ལམ་སྟོན་གང་འད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མདེ་ཐད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་ལམ་སྟོན་ 
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ཞུས་ནས། མ་འོངས་པར་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ད་ོསང་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ད་ེག་རང་གྱིས་ཚེས་པ་ ༡༠ ཉྱིན་ཕ་ོབང་དུ་ལྷ་ཕེབས་པ་དང་། ངའྱི་འདྱིར་ལན་འདེབས་བྱེད་
སྟངས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་འགལེ་བརདོ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་སོང། ལྷག་པར་དུ་གསོ་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ལྷ་གཉནེ་
ཆནེ་ཐང་ལྷའྱི་ལ་ོརྒྱུས་དང་། གནས་བབ། ཆ་ེམཐངོ་། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་བ་ད་ེཞ་ེདག་ཡག་པ་ོརདེ། ཐུགས་
ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ངས་ལན་འདེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། ངས་ལྷ་ལ་དམའ་འབེབས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བྱས་མེད་
བསམ་གྱི་ཡོད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་བྱུང་བ་དང་མཐོང་བ་དེ་དང་པོ་ཞུས་པ་རེད། འདྱི་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མས་
མཁྱེན་གསལ་རེད། དངོས་གནས་བྱས་ན་གནས་ཚུལ་ད་ེཕ་ོབང་ནང་དུ་བྱུང་བ་ཞྱིག་དང། དེའང་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་ཐམས་
ཅད་མཁྱེན་པ་དབུ་བཞུགས་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེངས་དང་པ་ོདང་གཞག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལན་འདབེས་
གསལ་བཤད་སྐབས་སུ་་རྣམ་པ་ཚོར་གད་མ་ོསློང་དགོས་བསམས་ནས་ཞུས་མེད། གལ་ཏེ་སྐབས་ད་ེདུས་ང་ལ་ལྷ་བབས་
ཡོད་ན་གོས་ཚོགས་ཚང་མར་ལྷ་བབས་སོང་སྙམ། དང་པ་ོཞུ་དགོས་རེད་པཱ། དེའང་ལྷའྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་གྱི་རེད། ང་ལྷ་
མཁའ་འག་ོཆོས་སོང་སྲུང་མར་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཆེ་བ་སུ་ཡྱིན་དང་ཆུང་བ་སུ་ཡྱིན། སྐབས་ར་ེ
ངས་ཆ་ཚང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེབཞྱིན་གྲྭ་པ་དང་བླ་མ་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། དགེ་སློང་ཡྱིན་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ཚང་
མར་གུས་ཞབས་གཅྱིག་མཚུངས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ལྷ་ལ་ཡྱིན་ནའང་གུས་ཞབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གལ་སྱིད་ཁ་སང་ངས་འདྱིར་
ལན་འདེབས་འབུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་བསམ་ཚུལ་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་ན། ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། ལྷག་པར་དུ་ལྷ་མཁའ་འགོ་
ཆོས་སོང་སྲུང་མ་ལ་ཡྱིན་ནའང་དམའ་འབེབས་ག་པར་ཞུ་ཕོད། ད་ེམ་ཟད་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེས་ཡྱིན་ནའང་སྐབས་ད་ེདུས་
ལྷ་ད་ེས་མ་ོཡྱིན་པ་བཀའ་གནང་བྱུང་། ངས་ཚགི་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་དན་གྱི་མྱི་འདུག་སྟ།ེ གང་ལྟར་ལྷ་ད་ེནུས་པ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་
རདེ་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། ཁ་སང་ང་ལ་ལྷ་ད་ེགང་འད་རདེ་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་ནས་བྱས་ན་དྱི་བ་ད་ེ
ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཕེབས་དགསོ་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ལྷས་ལུང་བསྟན་ག་ར་ེགནང་སོང་ཟརེ་བ་ཡྱིན་ནའང་ཆསོ་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ལ་ཕབེས་དགོས་རདེ། ང་ལ་ད་ེབད་ེའཇགས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་འདྱི་ཕབེས་པ་རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་
ལྷག་བསྡད་པ་གཅྱིག་ད།ེ ང་ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་འབལེ་ནས་ར་ཆེན་པ་ོརདེ། ད་ེའདའྱི་སྐབས་སུ་ཏགོ་ཙམ་དངངས་སྐྲག་དང་
ཞདེ་སང་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཞུས་པ་རདེ་མ་གཏོགས། ལྷ་སུ་འད་ཞྱིག་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དཔེར་ན། གནས་ཆུང་ཆོས་སོང་
ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཁོང་རྣམ་པས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེར་སན་རས་གཟྱིགས་རང་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད་དན་གྱི་
འདུག ངས་ལབ་དགོས་མ་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱེན་གསལ་རེད། ལྷ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེལ་ཉེན་ཁ་
ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ངས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་དྱི་བ་ཕེབས་པ་ལྟར་ང་ཚོའྱི་ནང་དུའང་ད་ེའདའྱི་བསམ་
ཚུལ་བྱུང་ཞསེ་གསུངས་པ་ད་ེལས་རྒྱས་པ་ཞྱིག་ཞུ་མྱི་དགསོ་པ་བགྱིས། བོད་ཀྱི་ལྷ་མཁའ་འག་ོཆསོ་སངོ་སྲུང་མ་ཐམས་ཅད་
ལ་གུས་ཕག་སནོ་དུ་འབུལ་གྱི་ཡོད། ད་ེརྱིང་འདྱིར་འགེལ་བརདོ་གནང་བ་ད་ེདཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པ་ོབྱུང། གང་ལྟར་རདེ་མ་ོ
རདེ་པ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པར། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་ས་ཡོང་བའྱི་
སྐབས་སུ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་ (PAP) ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཕལ་ཆེར་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་ལས་ཡུན་དང་
པོའ་ིསྐབས་སུ་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་ང་ཚོའྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་སློབ་སོང་བྱེད་དུ་ཕེབས་པའྱི་སློབ་མ་དེ་
ཚོར་ (Student VISA) གནང་སོལ་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་གནང་བཞྱིན། སོག་པོའ་ི
གཞུང་ཚབ་ནས་གགས་བརྒྱབ་ནས། དང་པ་ོའདནོ་ས་འད་པ་ོད་ེནས་བྱུང་བ་རེད། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་གྱིས་
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སྙན་སོན་གནང་སོང། ད་ལྟའྱི་ཆར་དགོན་སྡེ་ཁག་ ༣༠ ལ་བྱུང་ཡོད། སན་རྱི་དགོན་པའང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་བསམས་པ་
བྱུང་། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། འདྱི་དང་འབལེ་བ་ཆ་ེཤོས་ད་ེཆོས་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་རྣམ་
པ་ཚ་ོཆགས་བསྡད་འདུག འནོ་ཀང་འདྱི་རྱིགས་ལམ་སང་འདོན་གྱི་མྱི་འདུག ར་བའྱི་ཐུགས་འགན་གཙ་ོབ་ོལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་
ལས་ཁུངས་ནས་བཞསེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོར་མཇུག་གནནོ་བྱེད་དགོས་པ་དག་སྐབས་མཚམས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་། ཐ་ོགཞུང་ཞྱིག་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་
ཕུལ་ནས། དརེ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་ཀྱིས་ད་དུང་སོན་དགོས་པ་འད་འདུག་དགངོས་ན། ང་ཚསོ་གང་ཐུབ་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་དབར་འགྲུལ་སདོ་བྱེད་མཁན་བོད་མྱི་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེས་ཡྱིན་ན་དྷ་རམ་
ས་ལར་ཡདོ་པའྱི་ (Liason Office) ཀྱིས་ཡྱིག་ཆུང་གནང་སལོ་འདུག འདྱིས་ཕན་ཐགོས་ག་ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་མདེ་ཐད་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས། ངས་འགེལ་བརོད་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར། དེང་སང་
ཡྱིག་ཆུང་གནང་རྒྱུ་མཚམས་བཞག་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དང་། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབེལ་ཡདོ་
ནས་རྒྱ་གར་སྱིད་བློན་ལས་ཁུངས་དང་། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་སུ། རྒྱ་གར་ནང་དུ་གནས་སྡོད་
སབས་བཅོལ་བོད་མྱི་ཚོར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་དེབ་སེར་པོ་ (Travel Document) ཞྱིག་
གནང་སོལ་ཡདོ་རདེ། འདྱི་དངསོ་གནས་དང་གནས་བཀའ་དྱིན་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་ཡྱིན་པ་དང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གནང་བའྱི་
དེབ་སེར་པོར་བལ་ཡུལ་གཞུང་གྱིས་ཀང་ངོས་ལེན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེལྟར་མ་བྱུང་ཚ་ེསོན་མ་ཡྱིག་ཆུང་སོད་སོལ་
ཡོད་པ་ད་ེབསར་དུ་སླར་གས་ོབྱས་ནས། ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་མེད་པ་ཞྱིག་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ལ་ངསོ་བཞསེ་བྱས་དང་མ་བྱདེ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་མ་རེད་དམ། གང་ལྟར་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ནས་འདྱིའྱི་
ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་འག་ོདང་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཚ་ོདཀའ་ངལ་ཡྱིན་པ་དངོས་འབེལ་ཆགས་བསྡད་
ཡོད་རདེ།  
 ནང་པ་ལ་ (Nangpa La) དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་སོང། ཏན་ཏན་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
བཀའ་གནང་བ་ལྟར་དྱི་བ་གཏོང་དགོས་རེད་ཅེས་ངས་ཏན་ཏན་ཞུས་ཡོད་ཀྱི་རེད། ད་ེསོན་གོས་ཚོགས་ལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ད་ལྟའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་ད་ལྟ་ལངས་ནས་འཆད་མཁན་གྱི་བད་ེསྲུང་བཀའ་བློན་གཉྱིས་ཀྱིས། སྐབས་ད་ེདུས་
འཛིན་སོང་ལ་གནང་རོགས་གནོངས་ཞེས་ཞུས་ཡོད་རེད་དེ། ཡང་ཞ་ེདག་ཅྱིག་འབྱེད་ཡོང་གྱི་འདུག་བསམས་ནས་སྦ་ོལུག་
ཡོང་ནའང་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གསལ་པ་ོབྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་བོད་ནས་བོས་བྱལོ་ཡོང་མཁན་
ནང་ནས་ལ་བར་འཇུས་བཟུང་བྱས་པ་དང་། བཙོན་འཇུག་བྱས་པ། ད་ེའདའྱི་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་
ནང་པ་ལའྱི་ (Nangpa la) གནད་དནོ་ཐད་འགེལ་བརོད་རྱིང་པ་ོམེད་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ེས་ནས་འཛིན་སངོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་
དམྱིགས་བསལ་གནས་བབ་ཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་དཔལ་ལྡན་
བཀའ་ཤག་ལ་འབུལ་ཆདེ་བསར་བཅོས་རགས་ཟྱིན་ཞྱིག་བཟསོ་དང་བཟ་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་མ་འོངས་པར་ཕག་
ལས་གནང་ཕོགས་ལ་མཛད་དཀའ་མ་ཡོང་བ་དང་། སྙོམས་པ་ོཞྱིག་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་བསྱིགས་དང་
སྱིག་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དུད་ཚང་ཞྱིག་གྱི་ནང་མྱི་གཅྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་ན། དུད་ཚང་ད་ེརྒྱན་ཁོངས་སུ་བཞུགས་ཆོག་གྱི་ཡོད་དམ་མེད་
ཅེས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རེད། ངས་འདྱིར་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་བླ་ོངེས་བྱུང་ཞུས་པ་དང་སགས་རྱིམ་
བཞྱིན་སྙན་སེང་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
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 དེ་ནས་ (Exit VISA) དང་ (Return VISA) སྐོར་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན། དེ་རྱིགས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་
གཏན་འབེབས་བྱས་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་དང་། ཐག་གཅོད་བྱས་ཚར་བའྱི་ལས་ཀ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། 
(Exit VISA) ད་ེཕྱིར་གདནོ་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་རེད། (Exit VISA) ད་ེསནོ་མ་ནས་ཡོད་ས་རེད། གལ་ཏ་ེརྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ 
(Return VISA) ད་ེང་ཚོར་མ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། རྒྱལ་ཁབ་འགའ་ཤས་ལ་དེབ་སེར་པའྱི་ཐོག་ (VISA) ཞུས་ནས་ཕར་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དེབ་སེར་པ་ོའདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་ལོག་ས་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། རྒྱལ་ཁབ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ 
(VISA) སད་རྒྱུར་ཐེ་ཚོམ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གཞུང་དང་གཞུང་དབར་བཀའ་མོལ་བྱུང་ནས། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་
དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས། བོད་པ་ཚོ་ཚུར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་ཡོང་ས་ཡོད་ཟེར་ནས་ (Return VISA) འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ངས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དུས་ཚོད་ཞ་ེདག་ཅྱིག་བླངས་ནས་ཟབ་སོང་ཁྱིད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་བྱེད་འདོད་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་
ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ག་པར་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཏན་ཏན་ཞུ་ས་ཡོད་རདེ། ཞུ་ས་ད་ེལ་ང་ཚ་ོབསླེབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང། ཁོང་
རྣམ་པ་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུས་ནས། དཀའ་ངལ་ད་ེདག་སེལ་ཐབས་གང་འད་འདུག གང་ལྟར་རྱིམ་པས་གོམ་པ་སྤ་ོརྒྱུའྱི་སང་ལ་
འཇགོ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོམེད་འག་ོསྙམ། 
 
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་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་སྱི་ཡོངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་
ཚུལ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ། དའེང་འབོད་བསྐུལ་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ལྟའྱི་དུས་ཚདོ་ལ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་ནང་ནས་མྱི་མང་པོས་ར་ེབ་ཆ་ེཤོས་བྱདེ་ས་ཞྱིག་དང་། རོག་
གའང་ཆེ་ཤོས་ཡོད་པ། ཕན་ཐོགས་ཀང་ཆེ་ཤོས་ཟེར་ནའང་མྱི་ཤེས། ཕན་ཐོགས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་གཞྱིས་སྤོའ་ིལས་གཞྱི་ད་ེརེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་
ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཚོགས་ནང་དུའང་བད་ེསྡུག་ཞུ་མཁན་ད་ེཚ་ོལའང་རང་བཞྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེ
འད་ཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར། སྱིར་བཏང་ང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ད་ེའདའྱི་ཐོག་རྒྱུས་མངའ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོ
ཡོད། ཡྱིན་ནའང་མང་པ་ོཞུས་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་མ་རེད། ངས་དཔ་ེམཚོན་གཅྱིག་གྱི་སང་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་བད་ེ
སྲུང་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། ངས་མྱིང་འབོད་མ་བྱས་ནའང་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕལ་
ཆེར་མཁྱེན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་མ་ཚབ་ཅྱིག་རེད། མོས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་འདུག ཉེ་
ཆར་འདྱི་ཐད་མང་པ་ོཞྱིག་བཤད་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་ལ་རོག་ཞྱིབ་ཅྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན། དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དང་རང་བཙན་ལག་དེབ་བཅས་ཀྱི་ནང་དུ་འཁདོ་པའྱི་ཕ་ད།ེ བོད་ནང་དུ་ཆབ་སྱིད་
ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ནས་ཚ་ེསོག་ཤོར་བ་འདྱི་གསལ་པ་ོརེད། ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་ཡྱིན་པ་ཡོངས་གགས་རེད། དེར་ཐ་ེཚོམ་
གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། གང་ལྟར་གནས་ཚུལ་ག་ར་ེབྱུང་འདུག་ཞུས་ན། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ནས་བཙོན་ཁང་ནང་
འགོ་དགོས་བའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེཕྱིས་སུ་ཡྱིན་པ་དང་། དང་པ་ོས་ེལེན་དུ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིག་ཆ་དེ་ཏོག་ཙམ་མ་འད་བ་
ཞྱིག་རེད་འདུག འདྱི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རེད་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། དང་པ་ོསེ་ལེན་ཁང་ལ་ཐ་ོའགོད་བྱས་པ་དང། 
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ཕྱིས་སུ་རང་བཙན་ལག་དེབ་དང་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་བཟ་ོབཅོས་བྱས་པ་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༦ དང་ ༡༩༩༧ ནས་བཟོས་
པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག་མ་གཏོགས། སྐབས་ད་ེདུས་ལ་ོབཅུ་དང་བཅ་ོལྔའྱི་རསེ་སུ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཕ་ད་ེབཙོན་ཁང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་
ཤེས་རོགས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པ། དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེབཟ་ོབཅོས་བྱས་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་རེད་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ད་ེདང་ཕ་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་སྤུན་མཆེད་ཅྱིག་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་བཏང་འདུག ཁ་ོ
རང་གྱིས་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་སྤུན་མཆེད་ཡྱིན་པ་དཔང་རགས་ར་སོད་བྱས་འདུག་སྟེ། ཡྱིག་ཆ་དེས་ཁུངས་སེལ་
བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཚུར་བསློགས་འདུག བྱས་ཙང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་ན། གང་ལྟར་
འདྱིའྱི་བར་ལ་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་མདགོ་རེད་མ་གཏགོས། ཡྱིག་ཆ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཁུངས་
སལེ་ར་སོད་བྱདེ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གསལ་པ་ོརདེ་འདུག སྱིར་བཏང་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཕར་འག་ོམཁན་ནང་དུའང་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་ཐད་བསམ་ཚུལ་ཡོད་རེད་དེ། ངའྱི་ངོས་ནས་ད་ེ
ཚོའྱི་ཐོག་གང་ཡང་ཞུ་དགོས་མེད། དེ་འད་སོང་ཙང་འགན་འཁུར་མཁན་རྣམས་ལའང་དཀའ་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་དེ། ད་ེཚོའྱི་སང་ལ་བསར་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་འདྱི་གསལ་པོ་རེད་འདུག ངས་དཔེ་
མཚནོ་གཅྱིག་གྱི་སང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 དནོ་དག་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་ལ། གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་སྱི་ཡོངས་ནས་ཡོངས་གགས་རདེ། ད་ལྟ་སྱི་ཚགོས་ཁྱོན་
ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཏགོ་ཙམ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་བསྡད་པ་རེད། ལྟ་སྟངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་རདེ། སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་རང་
བཞྱིན་གྱིས་སྐད་ཆ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གནས་ལུགས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ལྟ་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་
ཆ་ནས་གནས་ལུགས་རྒྱུ་མཚན་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁ་ཕོགས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་སྐབས་སུ་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་ལས་བྱདེ་རྣམ་པར་མཚོན་ན་ཐུགས་འཚབ་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རདེ། མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་
ཚང་མར་ཡོང་གྱི་རེད་དེ། རྣམ་འགྱུར་འདྱི་སྟོན་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོའདུག ལྷག་པར་དུ་ལྷན་ཁང་གྱི་འབེལ་ཡོད་
རྣམ་པའྱི་ངསོ་ནས། འདྱི་འད་བའྱི་ལས་འགུལ་རྱིགས་ལ་ཐ་ེགཏོགས་གནང་མྱི་དགསོ་ན་ཡག་པ་ོཞ་ེདག་འདུག་བསམས་ནས་
ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེམ་གཏོགས་ཚོར་བ་ཆེན་པ་ོད་ེའད་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མེད་དེ། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་ཞ་ེ
དག་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་ཙང། འདྱིས་ག་ར་ེབྱས་མྱིན། ག་ར་ེལབ་མྱིན། ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤེས་པའྱི་གནས་སྟངས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་
ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚ་ོཚང་མ་ཧ་ག་ོབསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་འདུག འདྱིས་ཕན་གནོད་
ཞ་ེདག་འག་ོཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ཚརོ་བ་ཡོད་པ་ད་ེཚོའྱི་རསེ་སུ་འག་ོམྱི་དགསོ་པ་གཙ་ོ
འདོན་གནང་རོགས་བགྱིས། འདྱི་ངས་འབོད་བསྐུལ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་རྱིམ་པས་ཞུ་དགོས་བྱུང་ན་ཞུ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་མྱི་
འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། འབོད་བསྐུལ་ཞྱིག་ཞུས་བཞག་ན་ཡག་པ་ོའདུག་བསམས་བྱུང་།  
 སྱིར་བཏང་སབས་བཅོལ་ལག་དབེ་དང་འབལེ་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང། བྱས་ཙང་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་
ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག ར་བའྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་ཚར་དུས། དེར་རེས་ཟློས་
བྱས་ན་ཕན་ཐོགས་མྱི་འདུག ཚོར་བ་ཡོད་པ་ད་ེགཉྱིས་ཀྱིས་བཤད་སོང་དང་། གསུམ་གྱིས་བཤད་སོང་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་
རེད་པཱ། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ན། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ད་ེས་ལོ་ ༥ དུས་འགང་བྱས་ཡོད་པའྱི་མ་ཁ་ཤས་ལ་ད་ཆ་ཟླ་བ་
འགའ་ཤས་མ་གཏོགས་འགངས་མདེ་པ་ད་ེའདའང་བྱུང་འདུག དའེྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཕྱི་རྒྱལ་བར་ང་ཚོའྱི་ལག་འཁྱེར་ད་ེག་རང་
སདོ་ཀྱི་ཡོད་ས་རདེ། བྱས་ཙང་འདྱི་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ནས་འབལེ་ཡོད་ལས་བྱདེ་ཚོར་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་མདེ་ཀྱི་གནས་
སྟངས་ཐགོ་ནས། ད་ེའད་སོང་ཙང་ལ་ོ ༥ རག་པ་དེར་ལ་ོ ༡ ལས་མ་རག་པ་ད་ེའད་མང་པ་ོབྱུང་འདུག ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ 
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ཐགོ་ནས་ཚོར་བ་ཡོད་པ་དང་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ད་ེརསེ་ཟླསོ་ཙམ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་འཕེལ་ཐུབ་བསྟན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་འཕལེ་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་
ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། ར་བའྱི་གནད་དནོ་འདྱི་ཐད་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཁ་གསལ་
བ་དང། ས་ོསོར་མོང་ཚོར་གང་བྱུང་བ་ད་ེརྱིང་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཡོང་ཆོག་པའྱི་
ཡྱིག་ཆ་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Protected Area Permit) ཟེར་བ་དེ། ལ་ོམང་སོན་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་
དམྱིགས་ཡུལ་ངེས་ཅན་ཐོག་ནས་དམ་བསགས་འདྱི་བཟོས་པ་རེད། ལོ་མང་གོང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་རྱིགས་ཤུཤྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་ནས་གནད་དནོ་འདྱི་ཆགས་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ན། བོད་པ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་མཁན་ད་ེ
ཚོར་དཀའ་ངལ་འདྱི་ཛ་དགས་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག དཔེར་ན། ལ་ོཤས་སོན་དུ་ལྷ་ོཕོགས་མོན་གྷ་ོལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོ
ཆའེྱི་ཆྱིབས་བསྒྱུར་སྐབས་སུ་བོད་ནས་བོད་མྱི་གངས་ ༨༠ ལྟག་ཙམ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་རདེ། ཁངོ་རྣམ་པ་ཚ་ོརྒྱ་མྱིའྱི་ལག་འཁྱེར་
ཐོག་ཕེབས་པ་རེད། (Protected Area Permit) འོག་ནས་ཁོ་ཚོའྱི་ལག་འཁྱེར་ཆ་ཚང་ཡར་འཛིན་བཟུང་བྱས་ནས་
དཀའ་ངལ་གགས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་པ་རདེ།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཉ་ེཆར་ཟླ་བ་གཅྱིག་ཙམ་སནོ་ལ་རདེ། མོན་གྷ་ོགཞྱིས་ཆགས་ནས་ཡྱིན་པའྱི་ཨ་མ་ལགས་ཤྱིག་ཕྱི་
རྒྱལ་ནས་ཚུར་གུང་སེང་ལ་ཕེབས་དུས། མ་ོརང་ལ་ (PAP) ཡོད་པ་དང་། ཕྲུ་གུ་ཟླ་བ་ ༦ ཅན་ཞྱིག་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་དེར་ 
(PAP) ཞུས་མྱི་འདུག རྒྱ་གར་ཉེན་རོག་པས་ཨ་མ་ལགས་ཁྱེད་རང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་བསྡད་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། ཕྲུ་གུ་
གཞྱིས་ཆགས་ཕྱི་ལ་སྡདོ་དགོས་རདེ་ཟེར་ནས། ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དུས་ས་ོས་ོལའང་འབལེ་བ་གནང་བྱུང་། བྱས་ཙང་
དཀའ་ངལ་འདྱི་ཛ་དགས་པ་ོགང་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་ཐོབ་ཁུངས་ཡྱིན་པའྱི་བོད་པ་ཞྱིག་ཕྱི་
རྒྱལ་ལ་ཕྱིན་ནས། ཕྱིས་སུ་ཕར་ཚུར་ཕྲུ་གུ་ཐུག་འཕྲད་ཆདེ་ཛ་དག་ཡོང་དགོས་བྱུང་ན་ (PAP) དུས་ཐགོ་རག་གྱི་མེད་པའྱི་
དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཕ་མ་ཁ་ཤས་ཛ་དག་ནད་མནར་རནེ་པས་ཨེམ་ཆྱིས་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་མ་གཏོགས་འཚ་ོས་མ་
རེད་ཟེར་དུས། ཕྲུ་གུ་ཕ་མར་ཐུག་ཏུ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་དུས་ཐོག་ (PAP) མ་ཐོན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ནས་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་པ་ད་ེའད་བྱུང་འདུག ལྷག་པར་དུ་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ནང་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་ས་ག་དུས་ཕེབས་པ་ཡྱིན་
ནའང་། ཁོང་ཚོར་རོགས་རམ་ཞྱིག་གནང་རོགས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། གྲྭ་ཚང་སོ་སོའ་ིམཆོད་ཡོན་སྱིན་བདག་མང་པ་ོཞེ་
དག་ཅྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་སྱིན་བདག་ཡྱིན་དུས། ཁ་ོརང་ཚོ་དུས་ཐོག་ཕེབས་འདོད་ཡོད་ནའང་ཆ་རེན་འདྱིས་ཕེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་འདུག  འདྱི་མཁྱནེ་རགོ་རང་གྱི་ཆདེ་དུ་ཡྱིན།  
 སྐབས་ཤྱིག་ལ་ཀར་ན་ཊ་ཀའྱི་མངའ་སྡེའྱི་ཡུལ་སྐོར་ས་ོའཆམ་ལྷན་ཁང་ (Tourism Secretary) གྱིས་རྒྱ་གར་
གཞུང་ལ་སྙན་ཞུ་ཞྱིག་ཕུལ་ནས། ཀར་ན་ཊ་ཀའྱི་མངའ་སྡེ་གཞུང་ལ་ཡོང་འབབ་དང་ཁལ་འབབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡུལ་སྐོར་ས་ོ
འཆམ་བསླེབ་རྒྱུར་ད་ོཕགོ་འག་ོཡྱི་འདུག་ཟརེ་ནས། གནས་ཚུལ་ད་ེའད་བྱུང་ཡདོ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་
ད་ེབོད་རྱིགས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡདོ་པ་ད་ེཚ་ོརྒྱ་གར་ལ་ཛ་དག་ཐགོ་ཕ་མ་སྤུན་མཆདེ་ཐུག་འཕྲད་ཆདེ་དུ་ཡོང་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཆནེ་
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པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་གྱི་ག་ོསྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་རྒྱ་གར་གྱི་དཔོན་
རྱིགས་དང་འབེལ་ལམ་བཟང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པར་བརེན། རབ་ཏུ་བྱུང་ན་ (PAP) མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། དེ་ལྟར་མ་བྱུང་
ནའང་ལས་སླ་པོའམ་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཡྱིག་ཆ་ད་ེགདོན་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ཤེས་གནང་རོགས་གནོངས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ས་ོནས་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཟེར་ནའང་
འད། དྱི་བ་འགའ་ཤས་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། དང་པ་ོདརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་དུས་ནས་
དུས་སུ་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་དཔྱད་ཞྱིབ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོ་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་
གནང་གྱི་འདུག ད་ེཚརོ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ངས་ར་ེབསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༢༢ བར་དུ་བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་
གཏོང་གནང་མཁན་བོད་མྱི་གངས་ ༡༥༦ བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ཤེས་རོག་བྱུང་བའྱི་གངས་འབོར་ད་ེརེད། ང་ཚོས་ཁོང་
རྣམ་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་མེད་ཐོག་གནས་ཚུལ་བསྡུ་་བ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱས་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། 
ངས་ཞུ་འདོད་པ་ད་ེགང་ཡྱིན་ཞ་ེན། སྐབས་ཐགོ་གནས་ཚུལ་ད་ེཚ་ོབསྡུ་་བ་བྱས་ཡོད་པ་རདེ་དེ། དེའྱི་རེས་འབེལ་གྱི་གནས་
སྟངས་སང་ལ་ངེས་པར་དུ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དཔྱད་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག་སྙམ། གང་ལགས་ཤ་ེ
ན། ད་ལྟ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚོའྱི་ནང་མྱི་དང་། སྤུན་མཆེད། དེ་བཞྱིན་
གོགས་པ་ོགོགས་མ་ོམང་པ་ོཡོད་རདེ། ཁངོ་ཚ་ོལའང་རང་ལུས་མེར་བསགེས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
བསུན་པ་ོབཟོས་པ་དང་། མནར་གཅོད་བཏང་བ་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོས་གནས་ཚུལ་ད་ེཚ་ོཁ་
སྐོང་ཟེར་ནའང་འད། ད་ེའད་ཞྱིག་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་
གནང་མཁན་བོད་མྱི་གངས་ ༡༥༦ བྱུང་བ་རེད་ཟེར་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གོས་ཆདོ་བཞག་པ་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དེ། 
ཡྱིན་ནའང་། ད་བར་བོད་མྱི་གངས་ ༡༥༦ ནས་སྐུ་དཔར་མ་རག་པ་གངས་ ༣༤ ཙམ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམས་བྱུང་། 
ཁོང་ཚོའྱི་སྐུ་དཔར་རག་རྒྱུར་ངེས་པར་དུ་ཐབས་ཤེས་གཏོང་དགོས་འདུག མྱི་ད་ེཚོས་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ར་དོན་ཆེད་དུ་རང་
ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བ་རདེ། ས་ོསོས་ཞྱི་བའྱི་ཐོག་ནས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བ་རདེ་ད།ེ ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁོང་རྣམ་
པའྱི་སྐུ་དཔར་ཙམ་ཡང་ང་ཚོའྱི་ལག་པར་མ་རག་ནས་ལྷག་པ་འདྱི་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཐུས་ཤོར་ཟེར་ནའང་འད། ང་
རང་ཚའོྱི་ཞན་ཆ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤུ འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།  
 གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤུཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང། བལ་ཡུལ་དུ་གནས་མཇལ་འག་ོདུས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་རྒྱབ་གཉེར་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་གནང་། ད་ེནས་མེ་གྷན་དུ་ཡོད་པའྱི་ (Liason Office) ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་སོད་ཀྱི་
ཡོད་རེད་པཱ། ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ག་ར་ེགསུངས་ཡོད་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གནམ་ཐོག་ནས་འག་ོནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད། 
ས་ཐོག་ནས་འགོ་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཡྱི་གེར་བཀོད་འདུག་སྟེ་གནམ་ཐོག་ནས་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་
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སོང་། ངས་འདྱི་དང་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་ག་ར་ེཞུ་འདོད་བྱུང་ཟེར་ན། གང་ཟག་ཡར་ལངས་སྡོད་མཁན་འདྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ནང་དུ་ (Liason Office) ནས་རྒྱབ་གཉརེ་ཡྱི་ག་ེཞུས་ནས་ཕར་བལ་ཡུལ་ལུམ་བྱི་ནྱི་གཅྱིག་པུར་གནས་
མཇལ་དུ་འག་ོདུས། (Sonauli) ཡོད་པའྱི་ (Immigration Office) ལ་ཡྱི་ག་ེད་ེསྟོན་དུས། ཡྱི་ག་ེའདྱི་ཟླ་བ་བཞྱི་ལྔ་སནོ་
ནས་བཀག་ཚར་བ་རེད། འདྱི་ཡོད་མ་རེད། སྱིར་བཏང་ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཀྱིས་ཧ་གོ་ཡྱི་རེད། ས་གནས་
དརེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་གཅྱིག་བཞག་ཡོད་རེད། ཁོང་སྐད་བཏང་ན་ཁོས་ཧ་ག་ོཡྱི་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག ངས་
ལས་བྱེད་དེ་ག་པར་ཡོད་མེད་ཧ་གོ་མ་སོང། ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱ་གར་ (Immigration Office) ཀྱི་ལས་བྱེད་གཅྱིག་གྱིས་
རོགས་པ་བྱས་ནས་ལས་བྱེད་དེའྱི་སར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ངས་ཁོང་ལ་རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་ནས་འདྱི་འད་ཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག 
གནས་སྟངས་གང་འད་རེད་ཟེར་དུས། ཁོས་ཧ་གོ་ཡྱི་མེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱིས་བཀག་ཚར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། བད་ེསྲུང་ཡན་ལག་ནས་དང་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་གཉརེ་ཡྱི་ག་ེད་ེསད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེག་ནང་
བཞྱིན་ས་གནས་ཀྱི་ (Liason Office) ནས་ཀང་རྒྱབ་གཉརེ་ཡྱི་ག་ེའདྱི་སད་རྒྱུ་ཡདོ་མ་རདེ་པཱ། གལ་སྱིད་འདྱི་བཀག་ཟྱིན་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་མྱི་མང་ནང་དུ་ངེས་པར་དུ་གསལ་བསགས་བྱས་ནས། མ་འོངས་པར་དེས་མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་མྱི་འཕྲད་
པར་ཁྱད་པར་ཡོད་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 ད་ེནས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ང་རང་ཚའོྱི་བད་ེསྲུང་ལྷན་ཁང་འདྱི་ཡྱིན་ན། བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་གནས་ཚུལ་
མཁ་ོསྒྲུབ་བྱ་རྒྱུ་ཐོག་ཕག་ལས་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་བསྡད་ཡོད་རེད། གོང་དུ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། བད་ེསྲུང་ལྷན་ཁང་
ནང་དུ་རྒྱ་ཡྱིག་དང་རྒྱ་སྐད་ཤེས་མཁན་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ངས་གོ་ཐོས་ལྟར་ན་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་སུ་རྒྱ་
ཡྱིག་ཤེས་མཁན་ལས་བྱེད་གངས་ ༣ ཡོད་རེད་པཱ། ལས་བྱེད་གསུམ་པོས་འགྱིག་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་
དམ། འདྱི་ལས་མང་བ་ཞྱིག་དགོས་པ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།  
 དེ་ནས་ (I.C.) སྐོར་ལ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་སྐད་དུ་ (Return VISA) དང་ (Exit 

Permit) སྐོར་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་ཆེ་བས་གསུངས་ཚར་སོང། ད་ལྟ་ (I.C.) སྐོར་ཡྱིན་ན་ངས་ནོར་མེད་པ་ཡྱིན་ན། 
བཀའ་ཤག་སྐབས་ས་མའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ (I.C.) འདྱི། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག (Travel Document) ནང་བཞྱིན་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཡོད། ལས་དོན་དེ་གང་འཚམ་གྲུབ་ཡོད་པ་འད་ཞྱིག་གསུངས་
སོང། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ (I.C.) དང་ (Return VISA) ཐོག་བཀའ་མོལ་གནང་དུས། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འག་ོམེད་པ་འད་ཞྱིག་
ཚརོ་བྱུང་། བཀའ་ཤག་སྐབས་སནོ་མའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་ (Travel Document) བཟ་ོརྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཡདོ་པ་
ནང་བཞྱིན། ད་ལྟ་ལས་ཀ་ད་ེའག་ོབཞྱིན་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ལས་ཀ་ད་ེམཚམས་ག་པར་བསླེབས་ཡོད་
རདེ། སནོ་མ་ཡྱིན་ན་ཡྱིག་ཆ་དརེ་ (Identity Certificate) ཟརེ་གྱི་ཡོད་རེད། ཉ་ེཆར་ག་ོརྒྱུར། གཞྱི་ནས་ (Certificate 

of Identity) ཞེས་མྱིང་འགོ་མཇུག་འད་ཞྱིག་ལོག་ནས་བྱིས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས། (Travel Document) གྱི་ཆ་ཤས་
ཡྱིན་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་བྱུང་མྱི་འདུག ཤོག་བུ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་མང་དུ་གཏོང་བའྱི་གནས་ཚུལ་འད་ཞྱིག་ག་ོརྒྱུ་འདུག འདྱིའྱི་
གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་རདེ།  
 གཞན་པ་ད་ེ (R.C.) དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་རེད། སྱིར་བཏང་རྒྱ་གར་ནང་དུ་གནས་སྡོད་བོད་མྱི་ཚོར་ (R.C.) 
དང་འབེལ་བའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་གཅྱིག་པ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ས་ོསོས་ངསོ་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དྷ་
རམ་ས་ལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། (R.C.) དུས་འགང་བྱ་རྒྱུ་ད་ེ (Online) བརྒྱུད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་སོན་མ་སོན་རྱིས་
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་འཚགོས་པའྱི་སྐབས་སུ། ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ནས་ (R.C.) དུས་འགང་བྱེད་ཆདེ་
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རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འབེལ་ཡོད་མྱི་ས་ཚུར་ལས་ཁུངས་སུ་གདན་འདེན་ཞུས་ནས། དེར་དངུལ་འགོ་སོང་གཏོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་
བཟ་ོའད་ཞྱིག་རྱིས་འགོའ་ིནང་དུ་འཁུར་འདུག འདྱི་གང་འད་རེད། ས་གནས་ཚང་མར་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་དུས། སྱིར་
བཏང་དངུལ་འབོར་མང་པ་ོརེད་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ནས་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་ས་གནས་ར་ེར་ེནས་སོད་བསྡད་པ་
ཡྱིན་ན། རེས་མ་འདྱིས་ཡང་ལམ་སོལ་ངན་པ་ཞྱིག་ཆགས་པའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཕལ་ཆེར་འདྱི་
ཙམ་ཡྱིན་ས་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
  
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རྱི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོགཤུབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་གཞྱིས་སྤ་ོལས་གཞྱི་དང་འབེལ་ནས་མ་སུ་རྱིའྱི་
མ་ཚབ་ཅྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་བཀའ་གནང་སོང་། བཀུར་འསོ་མཆགོ་ནས་དཔ་ེམཚོན་དང་སགས་ནས་བཀའ་གནང་གྱི་
ཡོད་ཙང་། ངས་འདྱིར་གསལ་བཤད་རྱིང་པ་ོཞུ་མྱི་དགོས་པར། གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དཔེ་
མཚནོ་གནང་བའྱི་མ་ཚབ་དའེྱི་གནས་སྟངས་ད་ལྟའང་ལྷག་བསྡད་ཡདོ་ན། ང་ཚསོ་ཏན་ཏན་བསར་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་
གནང་ཕོགས་ད་ེདག་གཏན་འབེབས་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དངོས་ཡོད་གནས་
སྟངས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་སྱིག་གཞྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན་ངོས་བཞེས་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཡོད་ནའང་། ང་
ཚསོ་གསལ་པ་ོཤེས་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་ས་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཐགོ་ནས་ད་ོབདག་གྱི་མྱིང་དང་ལ་ོ
རྒྱུས་གསལོ་རས་གནང་རགོས་གནངོས། ང་ཚ་ོལའང་ཕན་ཐགོས་ཡོང་ས་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་ད་ེའབོད་བསྐུལ་རང་ཡྱིན་ཞེས་བཀའ་གནང་སོང་། ང་ཚོས་ཀང་ད་ེག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ངོས་བཞེས་བྱས་
ཏེ། བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་བོད་པ་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། གཉན་འཕྲང་གྱི་དུས་ཚོད་རེད། ཆབ་སྱིད་ཐོག་ནས་
གལ་གནད་ཆ་ེབའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བྱདེ་དགསོ་པའྱི་དུས་ཚདོ་ཅྱིག་རེད་མ་གཏོགས། 
གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པ་དང་། འགྱིགས་མ་འགྱིག་བྱདེ་པའྱི་དུས་ཚདོ་ཅྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ། གལ་ཏ་ེ
ང་ཚོས་མ་འགྱིག་པ་བྱུང་ཡོད་ན། མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་གཟབ་གཟབ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཚོས་
ངེས་པར་དུ་དོགས་པ་རྣམ་རོག་ཏོག་ཙམ་ཉུང་དུ་གནང་རོགས་གནོངས། འདྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ད་ེཚ་ོརྱིམ་པས་
ཡག་ཏུ་འགོ་རྒྱུར་ཁ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་ཀྱི་ར་ེབ་དང་། སོ་སོར་ནུས་པ་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་འདོན་ཐུབ་ན་བསམ་གྱི་ཡོད། འདྱི་སྙན་
སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ (R.C.) དུས་འགང་བྱེད་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་སོང་། ཁ་སང་ཡང་བཀའ་གནང་
མཁན་བྱུང་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ལ། སོན་མ་ལོ་ ༥ 
དུས་འགངས་བྱས་ཡོད་པ་དང་། རེས་སུ་ལོ་ར་ེར་ེདང་ལ་ོ ༡ ལས་ཉུང་བ་ (Extend) བྱས་པ་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་པ་ཧ་གོ་ཡྱི་
ཡོད། ད་ེམ་ཟད་ངས་ཀང་དཔེ་མཚོན་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཡ་མཚན་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། བད་ེསྲུང་དྲུང་ཆེའྱི་ (R.C.) 
དུས་འགང་བྱདེ་པའྱི་སྐབས་སུའང་། ལ་ོ ༡ མ་གཏོགས་རག་མྱི་འདུག ད་ེགང་འད་རདེ་ཞུས་པས། དང་པ་ོདརེ་དབུས་གཞུང་
ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་བསྟན་བྱུང་། ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་ད་ེས་ནས་དཀའ་ངལ་
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འདྱི་འཕྲད་པ་བྱུང་འདུག ཁོའ་ིསྐབས་སུ་བྱུང་རེད། འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། གནས་
བབ་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེའད་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ། མང་ཆ་ེབར་ལྡྱི་ལྱི་ནས་ (Order) སླེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལྡྱི་
ལྱི་ནས་ལ་ོ ༡ སད་སོང་ཟེར་ནའང་རེད། ཟླ་བ་ ༣ སད་སོང་ཟེར་ནའང་རེད། ང་ཚོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མདོག་མདོག་བྱས་ནས། 
ས་གནས་མང་ཆེར་བཀའ་བརད་བྱདེ་དུས་ད་ེའད་ཞྱིག་བཤད་འདུག ཡྱིན་ནའང་། བད་ེསྲུང་དྲུང་ཆའེྱི་གནས་ཚུལ་ལྟོས་དང་། 
དཀའ་ངལ་དེ་མྱི་མང་ལའང་ཡོད་དང་ཡོད། འདྱི་ཕར་སྟོན་པའྱི་སྐབས་སུ། འདྱི་འགྱིག་མྱི་འདུག ཁྱེད་རང་དེ་ང་ཚོས་བཟོ་
དགསོ་སམ་ཞེས་གསུངས་པ་རདེ། བད་ེསྲུང་དྲུང་ཆསེ་སྐབས་དརེ་དཀའ་ངལ་ད་ེང་མྱི་སེར་ཞྱིག་གྱིས་སེལ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་
ཀྱི་སྐད་ཆ་མ་རདེ། ངའྱི་འདྱི་རང་འཇགས་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན། ལ་ོ ༡ གྱི་རསེ་ལ་ (Renew) བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་བཞག་པ་རདེ། 
གང་རདེ་ཅ་ེན། འབལེ་ཡོད་ཚ་ོལ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ། ལ་ོ ༡ མ་གཏོགས་སདོ་ཀྱི་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ། དཔརེ་ན། ང་ཚའོྱི་
མཐངོ་ཡུལ་་ལ། མྱི་ར་ེགཉྱིས་ལ་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་སད་པའང་བྱུང་འདུག བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་ད་ེཚ་ོཤེས་ཀྱི་
ཡོད། ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ་ིསོ་ནས་སྐབས་ད་ེདུས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ངས་ར་ེབ་བྱ་རྒྱུ་གང་
ཡྱིན་ཟེར་ན། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱིས་སོན་མ་ནས་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་བཟུང་ནས། རྒྱ་གར་ནང་ལོ་ ༢༠ ལས་ལྷག་སྡོད་
མཁན་དང་། རྒྱ་གར་དུ་སེས་པ་ད་ེདག་ལ་ལ་ོ ༥ རེའྱི་དུས་འགང་སདོ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད་ཙང་། དེར་ང་
ཚསོ་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལམ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡདོ་ཀྱི་རདེ་བསམ་པའྱི་ར་ེབ་ཆནེ་པ་ོཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།   
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་གོང་དུའང་དྱི་བ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་རེད། བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཕྱི་
རྒྱལ་གྱི་ཡུལ་མྱི་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ངས་རྱིང་པོ་ཞུ་མྱི་
དགོས་པ་བྱས་ན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གོང་མས་ཐབས་ཤེས་སམ་འབད་བརོན་གནང་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་
ཀང་ཏན་ཏན་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་གནང་མཁན་གྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་
འགན་མང་པ་ོབཞེས་མོང་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་རྦད་ད་ེམེད་པ་མ་ཆགས་ནའང་། 
གུ་ཡངས་པ་ོདང་སྟབས་བད་ེ་་འག་ོརྒྱུར་ར་ེབ་བྱདེ་ཆགོ་གྱི་རདེ་སྙམ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་གང་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་ེས་ཉམས་
ཞྱིབ་བྱས་པ་དང་། (Monitor) བྱས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ། ད་ལྟའང་བྱེད་ཀྱི་འདུག དེར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་གསུངས་
སོང་། བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་ཡྱིན་ནའང་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་མངགས་པའྱི་
འགན་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་བོད་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་རོགས་ཐུབ་དགོས་པ་
ད་ེརདེ། འགན་ད་ེལྗྱིད་ཁོག་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་རེད་འདུག བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་ནད་ཡམས་རེན་པས་དམ་བསགས་ཆེན་པ་ོཞ་ེ
དག་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་དུས་ཚོད་ལ་དཔག་པའྱི་འཕྲུལ་ཆས་དེ་ཚོ་ཡར་རྒྱས་གང་འད་གཏང་རྒྱུ་འདུག་དང་མྱི་
འདུག ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་པར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་ཤག་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུས་ནས། ང་ཚོས་ནང་ཁུལ་ལའང་
བཀའ་མོལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། རྱིམ་པས་ད་ེཚ་ོསྤུས་དག་པ་ོཞྱིག་དང་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོར་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་
ལ་གམོ་པ་སྤོས་ཐུབ་ན་བསམ་པའྱི་ར་ེབ་ཡདོ།  
 རང་ལུས་མེར་བསགེས་གཏོང་གནང་མཁན་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གསུངས་པ་རདེ། ངས་འདྱི་ཐད་རྱིང་པ་ོཞུས་
ན་ཡང་ང་ལ་ཚོར་བ་བསླེབ་སྱིད་པ་རེད། ངས་མདརོ་བསྡུས་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་
བ་ལྟར་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཀང་
གསན་ཡོད་རེད་ལ། མཐའ་ན་མྱི་ང་ོའཕྲོད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱེད་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེཚ་ོདངོས་གནས་བཀའ་
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མོལ་གལ་ཆེན་པ་ོདང་ཚབས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེར་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད། ཁོང་རྣམ་པའྱི་ཞལ་རས་འདྱི་རདེ་ཟེར་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་སྟོན་ཐུབ་པའྱི་ནུས་པ་བྱུང་བར་ཉམས་ཞྱིབ་སྡ་ེཚན་དང་། ཕྱི་
དྱིལ་ལས་ཁུངས། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་གཙོས་པའྱི་བཀའ་ཤག་རེད། ཚང་མས་
གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ད་ོསང་གནང་དགོས་པའྱི་གནད་དནོ་གལ་ཆ་ེཞྱིག་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་
གནང་སངོ་། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 བལ་ཡུལ་ལ་ཕབེས་ཕོགས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ངས་སྙྱིང་བསྡུས་ཤུཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཚོའྱི་དཀའ་ངལ་སངས་
བའྱི་ཆེད་དུ་བཀའ་མོལ་འགོ་དང་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། བྱུང་ན་ (I.C.) ཐོག་ (VISA) སྟབས་བད་ེཔ་ོརག་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱས་
ནས། ང་ཚསོ་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་ནུས་པ་ཐནོ་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་མེད་དེ། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་བལ་ཡུལ་གཞུང་
ལ་ཐད་ཀར་བཀའ་མོལ་གནང་རོགས་ཞསེ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཡོད། རྱིམ་པས་བལ་ཡུལ་གཞུང་ཚབ་དང་མཉམ་དུ་ཐད་ཀར་
འབལེ་བ་ཡོང་ཐབས་ལ་ར་ེབ་ཆནེ་པ་ོབྱདེ་ཀྱི་ཡདོ། གང་རདེ་ཅ་ེན། བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེལ་ོརྒྱུས་ཐགོ་ནས་ང་ཚ་ོདང་འབལེ་
བ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་འབེལ་བ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ། བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་བོད་པ་མང་པ་ོཞེ་དག་
ཅྱིག་བལ་ཡུལ་ལ་གནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་ག་ོསྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བལ་ཡུལ་གཞུང་དང་མྱི་མང་ལ་འཚམས་
འདྱི་ཞུས་པ་དང་སགས། ང་ཚོའྱི་འབེལ་བ་ཟབ་ཏུ་ཡོང་བའྱི་ར་ེབ་ཆེན་པ་ོབྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡར་མར་ཕེབས་ཕོགས་
ཐད་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་པ་ད་ེཚ་ོརྱིམ་པས་སལེ་ཐུབ་པར་འབད་བརནོ་བྱས་དང་བྱདེ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། 
 དེབ་སེར་པོའ་ིང་ོབོ་དེ། བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ (Travel Document) ང་ོབོ་
ཞྱིག་ལ་བསྒྱུར་ཐབས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་བཀའ་གནང་སོང་། དའེྱི་གནས་བབ་གང་འད་ཆགས་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་
སོང་། འདས་པའྱི་ལ་ོའགའ་ཤས་ནང་དུ་དབེ་སེར་པོའ་ིཚད་གཞྱི་དང་། ང་ོབ་ོལ་རྱིམ་བཞྱིན་ཁྱད་པར་ཆེན་པ་ོསོང་ཡོད་པ་རདེ་
སྙམ། ད་ལྟ་ (Travel Document ) ཡྱི་ང་ོབོ་དང་ (I.C.) ཡྱི་ང་ོབོ་ལ་ཁྱད་པར་ཞྱིག་ཡོད་འགོ་མེད་འགོ། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་
ངས་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ངས་གཅྱིག་བལྟས་ནས་ད་ེའདའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་འག་ོབཙུགས་ཡོད་ན། ད་ེ
ཚོ་མཇུག་བསང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ (I.C.) སང་ལ་ཕེབས་མཁན་ཚོར་  
(Exit Permit) དང་ (Return VISA) ཡྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེསངས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་སར་དང་མྱི་འད་བ་
འགྱུར་བ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཆནེ་པ་ོའག་ོཡྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
མཐའ་མ་དརེ། (R.C.) དུས་འགང་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ལྷ་ོཕགོས་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཡྱིན་ན། (R.C.) དུས་འགང་ཐགོ་
འག་ོསོང་ཆུང་ཚག་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་འགོ་སོང་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། སོན་རྱིས་ནང་དུ་ཡོད་ན་ཕལ་ཆེར་
ལོག་དངུལ་ཡྱིན་གྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་རྒས་འཁོགས་མང་པོ་ཡོད་སའྱི་ས་ཆ། 
དཔེར་ན། རྒས་གསོ་ཁང་ལ་ཡྱིན་ན། (Extension) བྱེད་མཁན་དེར་ཚུར་ཡོང་རོགས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། (FRO) ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་ད་ེགཞྱིས་ཆགས་ལ་གདན་འདནེ་ཞུས་ནས། ཁ་ོརང་གདན་འདནེ་ཞུས་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་རྱིང་ལ་གསོལ་
ཇ་ཞལ་ཏོག་བཀག་རྒྱུའྱི་གོམས་གཤྱིས་ཤྱིག་ང་ཚོར་ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ེའདའྱི་འགོ་སོང་མྱིན་འགོ་བསམ་གྱི་འདུག 
ཚདོ་དཔག་བྱས་ནས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ཐོག་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུར། ང་ཚོས་ལས་བསྡོམས་སད་
པའྱི་ནང་དུ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱི་བཀའ་འཁལོ་དང་སགས་ནས། ང་ཚསོ་ (Exit Permit, Return VISA) 

ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་དངུལ་ཕོན་ཆེན་པོ་སོད་དགོས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་དུས། དེར་ལན་ག་ར་ེགནང་འདུག་ཅེ་ན། "དངུལ་
ཕོན་ཆེན་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བད་ེསྡུག་དཀའ་ངལ་ཞུ་མཁན་རྱིགས་མ་བྱུང་།" ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ས་
གནས་ཀྱི་བད་ེསྡུག་ཡར་ཞུ་ཡོང་དུས། འབལེ་ཡདོ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་ལ་འབལེ་བ་བྱས་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་དྱི་བར་ལན་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཙམ་གྱིས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ་དམ་མ་རདེ། ས་གནས་ལ་འབལེ་བ་བྱདེ་དགོས་པ་ཞྱིག་ངས་མཐངོ་གྱི་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་ལན་དརེ་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན་འབལེ་བ་མ་བྱས་ནས་ཕུལ་བ་ཞྱིག་རདེ་འདུག ང་ཚ་ོལ་ཞུ་མཁན་མ་བྱུང་ཟེར་དུས། ཡར་ཞུ་མཁན་མ་བྱུང་ན་ང་ཚོར་
ཡྱིག་ཐོག་ནས་ལན་ཞྱིག་སད་ནས་འཇོག་རྒྱུ་རེད་དམ། དེས་མྱི་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 གཉྱིས་པ་དེ་ལ། སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་འབྱི་རྒྱུ་འཚེམས་ལུས་ཤོར་འདུག (PAP) སྐོར་ལ་
ཡྱིན། ས་གནས་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་སྦྱིར་ལ་ (PAP) བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སྟངས་ཐད་བོད་པ་དང་རྒྱ་གར་དབར་ཁྱད་པར་
ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག བོད་པའྱི་མགོན་ཁང་ནང་དུ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ (PAP) དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་མགོན་
ཁང་ནང་དུ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ (PAP) དགོས་ཀྱི་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ས་རེད། སྱིར་བཏང་ལས་
བསྡོམས་ནང་དུ་གསལ་མྱི་འདུག་སྟེ། གང་ལྟར་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། འདྱི་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག གལ་ཏེ་
བཀའ་འཁོལ་ཡྱིག་ཆ་ད་ེདགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། རྒྱ་གར་དང་བོད་པ་གཉྱིས་ཀར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། ད་ེམྱིན་གཉྱིས་ཀར་
དགོས་ཀྱི་མེད་པ་ཞྱིག་བཟ་ོབར་བདེ་སྲུང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས། ངེས་པར་དུ་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་
འདུག  
 གནད་དནོ་གསུམ་པ་ད།ེ མ་སུ་རྱི་གཏན་སླབོ་ཀྱི་མ་མ་ཞྱིག་གྱི་སྐོར་ཡྱིན། གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཤུཤྱིག་གྱིས་ཞུས་སོང་སྟེ། 
ཕལ་ཆེར་གཅྱིག་པ་རང་རེད་མྱི་འདུག ག་ར་ེཞུ་འདོད་བྱུང་ཞ་ེན། མ་སུ་རྱི་གཏན་སློབ་ཀྱི་མ་མ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རེད། མ་ོརང་གྱི་
འདུག་རགོས་ད་ེཆབ་སྱིད་བཙནོ་ཟུར་གྱི་རྒྱན་ནང་དུ་ཞུགས་ནས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག སྟབས་མ་ལགེས་
པ་ཞྱིག་ལ་ཁ་ོརང་ཕར་ཕྱིན་ནས་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་འདུག སྱིར་བཏང་ནང་མྱི་ཆ་ཚང་མཉམ་དུ་འགོ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་
སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཡྱིན་ངས་ཤེས་མ་སོང། ངས་ཞྱིབ་འཇུག་དམྱིགས་བསལ་བྱ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ངས་
དཀའ་ངལ་གཙ་ོབ་ོཞུ་རྒྱུར། མ་སུ་རྱི་གཏན་སློབ་ཀྱི་སློབ་སྱིའྱི་ལས་ཚབ་དེས་དབང་ཆ་བེད་སདོ་ལོག་པ་བཏང་ནས། མ་ོནང་
མྱི་ཟླ་སྱིལ་ཐོག་འགོ་གབས་ཡོད་རེད། ལས་ཀ་སད་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ལས་ཀ་ནས་མར་ཕུད་འདུག ད་ལྟ་ལས་མེད་
ཆགས་ནས་བད་ེསྱིད་གྱིང་དུ་ཁང་པ་གས་ནས་སྡདོ་དགསོ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོའཕྲད་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འག་ོརྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་
བུ་ལོན་དང་གང་འད་ཞྱིག་བྱས་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག དེར་བད་ེསྲུང་ལས་
ཁུངས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས། ནང་མྱི་ཟླ་སྱིལ་ཐོག་ག་རེ་བྱས་ནས་འགོ་ཐུབ་མྱི་འདུག གནས་སྟངས་ཞུས་པ་ད་ེཚོ་
དངསོ་ཡོད་རདེ་འདུག་གམ་མྱི་འདུག གལ་སྱིད་དཀའ་ངལ་དངསོ་ཡོད་ཡྱིན་ན་བདག་པ་ོབརྒྱབ་ནས། དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་
པ་དགསོ་ཀྱི་འདུག འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 འདྱི་དང་ཆབས་ཅྱིག བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། བད་ེསྲུང་བཀའ་བློན་གྱིས་དམ་བཅའ་ཕུལ་བའྱི་རེས་ལ། གསར་འགོད་
པས་དྱི་བ་དྱིས་པར་ལན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། དམ་བཅའ་ཕུལ་བའྱི་བཀའ་བླནོ་རང་གྱི་ཚགི་ད་ེབེད་སདོ་གཏང་རྒྱུ་ཡྱིན། "ང་
རང་གྱིས་གདམ་ཀ་བྱས་པ་ནང་བཞྱིན་སྐུ་ང་ོདཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོགནང་སོང་། ཐུགས་རེ་
ཆེ།" ཞེས་གསུངས་སོང་། ཚིག་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་བསྡད་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། རྦད་དེ་ཚོར་བ་རྣ་ོཔོའ་ིསོ་ནས་ངུ་དགོས་པ་ད་ེ
འད་ཞྱིག་བཤད་སོང་། ད་ེའད་འཆད་དགོས་པ་དང་། བད་ེསྲུང་བཀའ་བློན་རང་བྱེད་དགསོ་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ངེས་ཅན་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཚོར་བ་རྣོ་པོའ་ིཐོག་ནས་སྱིད་སོང་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇྱིགས་བལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇྱིགས་བལ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེསོན་ཚོགས་ཐེངས་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་ངོས་ནས། ལས་ཁུངས་
ཁག་དང་འབེལ་བའྱི་བསམ་ཚུལ་ཁ་སོན་ཡོད་ན། སོན་རྱིས་སྐབས་སུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་
གསུངས་སོང་། འདྱི་སོ་སོའ་ིཡྱིད་ལ་བཅངས་ནས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་བསམ་བླ་ོཞྱིག་འཇོག་འདོད་
བྱུང་། སོ་སོ་སྱི་འཐུས་གསར་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། ང་དང་ངའྱི་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྒན་པ་དགེ་བཤེས་ལགས་ངེད་
གཉྱིས་ (Uttarakhand) མངའ་སྡེ་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་ཕྱིན་ཚར་བའྱི་རེས་ལ། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་བསྡོམས་ཤྱིག་ག་རེ་
རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ན། སྱི་ཚོགས་ད་ལམ་ནང་ར་ེཟུང་གྱིས་བཤད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་དངོས་སུ་མྱི་མང་ནང་དུ་འཆམ་
མཐུན་དང་མཐུན་ལམ་ཡག་ཐག་ཆོད་འདུག དེ་ས་མྱི་མང་ལ་དངོས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དེ་རྱིང་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ 
(Uttarkhand) མངའ་སྡ་ེ་་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཡོངས་དང་། ལྷག་པར་དུ་སྱི་ཚགོས་ཁོད་ལ་བཞུགས་ནས་སྱིག་འཛུགས་དང་
ཚགོས་པ་ཁག་བརྒྱུད་འགན་བཞེས་མཁན་ཚང་མར་རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་སྱི་ཚགོས་ད་ལམ་ནང་བཀའ་
མོལ་སུ་དང་སུས་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ད་ོསང་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ས་ོསོའ་ིངསོ་
ནས་ཡྱིན་ནའང་། སྱི་ཚོགས་ད་ལམ་བརྒྱུད་གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ཁོང་རྣམ་པས་བཤད་པ་
དའེྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ བདནེ་པ་ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་གྱི་མཐོང་སང་ཞྱིག་ཡོད། ཁ་སང་འཚམས་གཟྱིགས་འག་ོ
བའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་མང་གྱི་ངསོ་ནས་བསམ་ཚུལ་གགས་ཆེན་པ་ོསླེབས་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་ངསེ་པར་དུ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ངོས་ནས་སྟངས་འཛིན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེང་སང་སྱི་ཚོགས་ད་ལམ་ནང་དུ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ལམ་གཏམ་
བཤད་གནང་མཁན་ཕལ་ཆེ་བ་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་རེད་འདུག་ཞུས་ན་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག བཀའ་མོལ་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་གནང་། 
བརབ་གསྱིག་འདྱིར་ཐེབས་ཀྱི་འདུག ད་ེནས་རྱིམ་པས་བོད་ལ་བརབ་གསྱིག་ཐེབས་པའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག མཐའ་མར་གནས་
སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། དཀའ་ངལ་འཕྲད་མཁན་ད་ེམྱི་མང་ཉམ་ཆུང་རེད་པཱ། ང་ཚ་ོའདྱིར་བཞུགས་མཁན་མང་ཆེ་
བ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (R.C.) སང་གནས་བསྡད་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་སྱི་ཚོགས་ད་ལམ་བརྒྱུད་བཀའ་མོལ་
གནང་མཁན་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ངེས་པར་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག འདྱི་རེ་
བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  



141 

ད་ེབཞྱིན་ཉ་ེཆར་ཨ་རྱིར་རེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་རང་དབང་ཁང་པས་ (Freedom House) བཏནོ་པའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Transnational Repression Report) ནང་དུ། ཁོང་ཚོས་ག་རེ་བཀོད་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། ཉེ་
ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་་་བཏང་ཡོད་པ་དང་། བོད་དང་རྒྱ་ནག་
ཙམ་དུ་མ་ཟད། གང་ལྟར་བོད་པ་དང་དེ་བཞྱིན་ཤར་ཏུར་ཀྱི་སྱི་ཐན་གྱི་མྱི་རྱིགས་ཡོད་སའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་
ནའང་། དེར་ཐད་ཀར་ཐ་ེཇུས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་འཁོད་འདུག དཔེར་ན། སྱིད་སྡུག་ཚོགས་པ་རེད། སློབ་
གཉེར་བས་ཚོགས་པ་རྫུན་མ་བཟོས་ནས། གང་ལྟར་སྱི་ཚོགས་ཁོད་དུ་ཐ་ེབྱུས་བྱས་ནས་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་བྱས་པ། 
འཇྱིགས་སྐུལ་དང་སྡྱིགས་ར་བསྐུལ་ནས་སྱི་ཡོངས་ལ་ད་ོཕོག་བཏང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་བཀདོ་འདུག 
དརེ་ང་ཚ་ོཚང་མས་ཡྱིད་གཟབ་གནང་དགོས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚ་ོལགས། དགངོས་དག་ནརོ་འདུག སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསོད་སྟབོས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཉ་ེཆར་དྷ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆསོ་གྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འབུམ་འགྱུར་ཟླ་བའྱི་ཚསེ་ ༡༥ སྐབས་
སུ། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱིས་བཀའ་ཆསོ་དང་གསུང་ཆསོ་སྐབས་སུ། དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་
གྱིས་ད་ེཙམ་འགན་འཁུར་གནང་མ་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་བྱུང་། གང་ལགས་ཞུས་ན། བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་གྱིས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པའོ་ིགསུང་ཆསོ་སུ་ཡར་མར་ཕབེས་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ། 
སྐུ་རང་བཅར་ནས་མཉམ་དུ་ཕེབས་ནས་འགན་འཁུར་བཞེས་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། དུས་འཁོར་
དབང་ཆནེ་དང་གསུང་ཆསོ་ཉྱིན་གངས་ ༡༠།༡༥ ཡོད་ནའང་། དངསོ་གནས་ཉྱིན་མོའ་ིམྱི་དང་མཚན་མོའ་ིཁྱྱི་བྱས་ནས་དཀའ་
ལས་ཧ་ཅང་བརྒྱབ་ནས་ཕེབས་ཀྱི་འདུག ངས་ཁོང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱས་པའྱི་ཉམས་མོང་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། ཁ་སང་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྱིན་རྒྱུ་རེད་བསམས་ནས། ཚོུད་ ༡ ཡྱིན་ན་སྐར་མ་བཞྱི་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཞྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་དཔལ་ལྡན་
བད་ེསྲུང་བཀའ་བློན་མཆོག་ཕལ་ཆེར་བྱུས་གཏོགས་མེད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་བྱས་ནས་ཡ་གྱིར་བཞུགས་འདུག  འོན་ཀང་
ཐུགས་ལ་ག་ར་ེཡོད་པ་ངས་ཧ་ག་ོཡྱི་མ་རདེ། མྱིའྱི་རྱི་མ་ོནང་ལ་ཡོད། སྟག་གྱི་རྱི་མ་ོཕྱི་ལ་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཕྱིའྱི་རྣམ་
འགྱུར་ལ་བལྟས་ན་ཕལ་ཆེར་འགན་མ་འཁུར་བ་འད་ཞྱིག་དང་། ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད་བྱྱིས་པ་ཞྱིག་སྐར་མ་ལྔ་དྲུག་རྱིང་མང་
ཚགོས་དཀྱིལ་དུ་ངུ་གགས་ཆནེ་པའོ་ིསྐད་ཅོར་བརྒྱབ་བསྡད་དུས། བླ་ོབུར་དུ་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་མར་ཕབེས་ནས། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ (Shock) འད་ཞྱིག་སད་སོང་། དངསོ་གནས་ཧང་སང་དགོས་པ་འད་པ་ོཞྱིག དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་
བཀའ་བླནོ་གྱི་ཕྲུ་གུ་རདེ་འདུག་བསམས་པ་བྱུང་། ཕྲུ་གུ་ད་ེཁུར་ཕྱིན་སོང་། ཕྲུ་གུ་དསེ་ངས་ཨ་མ་གོང་དུ་ཡདོ་ཟེར་དུས། རདེ་
མྱི་འདུག་བསམ་པ་འད་ཞྱིག་བྱུང་། དསེ་ཚོར་བ་ག་ར་ེསད་སོང་ཞ་ེན། ཕྲུ་གུ་དསེ་ལྟ་ོཕད་ཅྱིག་ཁུར་འདུག བྱྱིས་པ་བསམ་མེད་
ད་ེའད་ཞྱིག་ག་ོབུར་དུ་ཅ་ལག་ད་ེའད་ཁུར་བ་ཞྱིག་༸སྐུ་འདུན་གྱི་ཐག་ཉ་ེསར་འཁུར་སོང་ན། ལ་ོརྒྱུས་ཐོག་ལ་ད་ེའདའྱི་གནས་
སྟངས་ཚབས་ཆེན་ཞྱིག་དང་ཉེན་ཁ་ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡོད་རེད་གདའ། རྒྱུ་མཚན་དེར་བརེན་ནས། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་
བཀའ་བློན་གྱིས་ད་ེའད་གནང་བ་དང་། ལྷན་དུ་བཅར་མ་ཐུབ་པ་ག་ར་ེཡྱིན་ན། གོང་དུ་གསུངས་སོང་། གཡུ་རལ་འདོམ་པ་
གང་ཡྱིན་ན། འདོམ་པ་གཉྱིས་ཡྱིན་ན་ཞྱིག་ཟེར་གྱི་འདུག ད་ེའད་གང་འད་ཡྱིན་ན། དབུ་ལ་རྒྱན་ནས་ཁ་སང་ཕེབས་རྒྱུའྱི་གོ་



142 

སྐབས་ཡག་པ་ོཞྱིག་རག་སོང་། ཕེབས་ཀྱི་རེད་བསམས་པ་ཞྱིག་བྱུང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ལྷདོ་ཤྱིག་ཤྱིག་བཞུགས་བསྡད་སོང་། 
རྒྱུ་མཚན་དེར་བརེན་ནས་ཞུ་རྒྱུར། མ་འོངས་པར་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་གཟབ་གཟབ་དང་འགན་འཁུར་ངེས་པར་བཞེས་དགོས་
འདུག་མ་གཏོགས། ཡ་གྱིར་ཙོག་གེ་བཞུགས་བསྡད་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བློན་གྱིས་གསུང་
ཆོས་མ་ཚར་བར་དུ་སྐུ་སྲུང་བ་ཚོས་ག་ར་ེགནང་གྱི་འདུག མྱི་མང་གྱི་ཁོད་ལ་ག་ར་ེའདུག ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ། གཡས་
སྐོར་གཡོན་སྐོར་བརྒྱབ་ནས་༸སྐུ་མདུན་ཞབས་སོར་འཁོད་མ་ཚར་བར་དུ་དངོས་གནས་འགན་འཁུར་གཙང་མ་བཞེས་
དགསོ་པ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ད་ེརྱིང་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་ནས་ད་ོནན་པ་ོཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་།  
བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་ང་ཚོའྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་དང་སློབ་གྲྭ། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དེ་འདའྱི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་ཛ་དགས་པོ་ཞྱིག་
དང་། ང་རང་ཚོའྱི་ར་བ་སྟོང་འག་ོབ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནས་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ད་ེཚ་ོཚུར་ཡོང་ཐུབ་པར་
ཐབས་ལམ་དང་འབད་བརོན། སྱིད་བྱུས་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། གལ་ཏེ་གནང་གྱི་མེད་ན་ངེས་པར་དུ་
གནང་དགོས་འདུག་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠།༥༠ ཆགས་ཚར་བ་རེད། ལོ་འགའ་ཤས་རེས་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག སློབ་གྲྭ་ཁག དགནོ་པ་ད་ེཚ་ོཨའོུ་ཙ་ིརདེ། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་དྱིན་གྱིས་གནས་
ཀྱི་རེད་དེ། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ད་ལྟ་ནས་བསམ་བླ་ོམ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ནམ་ཞྱིག་ངུས་ནའང་རེད། 
སྐད་འབོད་བརྒྱབ་ནའང་རེད། ཅྱི་གང་ཡང་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་ཆགས་འགོ་ས་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དེར་སྱིད་བྱུས་དམྱིགས་
བསལ་ཞྱིག་དང་། ཐབས་བྱུས་ངསེ་ཅན་ཞྱིག་འདནོ་དགོས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 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་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་དང་འབེལ་ནས་འབོད་བསྐུལ་འད་
ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག དོན་ཚན་འགའ་ཤས་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ར་བའྱི་ཆ་ནས་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བློན་
གྱིས་གོང་ན་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་དོགས་འདྱི་ཞྱིག་ལ་ལན་འདེབས་ཞུ་དུས་རོབ་ཙམ་གསུངས་སོང་། ཏོག་དབྱྱིབས་
གཉན་རྱིམས་ཀྱི་དུས་ཚདོ་འདྱི། འདས་པའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་རྱིམ་པ་བྱས་པའྱི་གྲུབ་ཐའོ་ིསྙྱིང་དོན་ལ་
གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལ་ོནས་བཟུང་སྟ་ེཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་དང་འབེལ་བའྱི་དམ་བསགས་ཀྱི་རྱིགས་ད་ེཉུང་དུ་འག་ོ
ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་དང་འབེལ་བའྱི་༸སབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་འགོ་བ་སེམས་ཅན་ལ་
གཟྱིགས་པ་ཆེན་པ་ོརདེ། བསྟན་པ་དང་འག་ོབའྱི་དོན་དུ་མཛད་པ་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོསངོ་རྒྱུའྱི་ཐུགས་བསདེ་གཏྱིང་ཟབ་པ་ོཡོད་པ་ད་ེ
ང་ཚ་ོཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱིས་སྐུར་བའྱི་བློན་ཆེན་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་འགན་དུ་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པ་
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་འདྱི་༸སབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྱི་བད་ེའཇགས་དང་༸སྐུ་ཕྱྭ་ལ་
ཐུགས་འགན་བཞེས་རྒྱུ། དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་རེད། ར་བའྱི་༸སབས་མགོན་༸རྒྱལ་
དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྱི་ཐུགས་རེའྱི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་བསྟན་པ་དང་འགོ་བར་མཛད་པ་སོང་བ་ད་ེལས་ཀྱི་བསྐལ་བ་
ཞྱིག་ཀང་ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་ནས་ལྷ་ཆོས་སོང་སྲུང་མ་དམར་ནག་གཉྱིས་ཀྱིས་གཙ་ོའགན་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བར་
དུ་བཀྲ་ཤྱིས་ལ་ོལེགས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། གསུམ་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་འདས་པའྱི་ལ་ོ ༦༣ རྱིང་ལ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་ས་
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གནས་བད་ེསྲུང་ཚན་པའྱི་འགོ་སོང་བཏང་། ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས་བཀའ་དྱིན་བླ་མེད་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས། ༸སབས་
མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའྱི་བོད་མྱི་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་སུ་གནས་པའྱི་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ལ་བླ་ོའཚབ་སེ་བྱེད་དང་
སེམས་ཁལ་ཡོང་བའྱི་གནད་དོན་བྱུང་ཡོད་མ་རེད། ད་ེད་ེབཞྱིན་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་རང་གཞུང་གྱི་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་གྱི་འགོ་
ལས་ཚང་མས་ཉྱིན་མཚན་ལྟོས་མདེ་ཀྱི་ཐོག་ནས། དའེྱི་ཐགོ་ལ་གཟབ་གཟབ་གཟྱིགས་གཟྱིགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེདུས་དང་
རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཐོང་སྡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་། རྣམ་པ་ཚོའྱི་རླབས་པ་ོཆེའྱི་ལས་ཀ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེ
ལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་དང་། བོད་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཡྱིད་ཆེས་དང་ཆེ་མཐོང་ཆེན་པོའ་ིཐོག་
ནས་རྣམ་པ་ཚ་ོལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་།  
གཤམ་དུ་ཞུ་འདོད་ཡོད་པའྱི་དོན་དག་གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། འབོད་བསྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་
ད་གྱིན་གསུངས་པ་ལྟར། ཕྱི་ནང་གྱི་མྱི་ས་གལ་ཆེན་པོ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གཟྱིམ་ཆུང་མཇལ་ཁའྱི་སྐབས་སུ། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚགི་ལ་ (Rapid Test) བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ར་བའྱི་ཆ་ནས་བདནེ་
པ་རེད། ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱི་ནད་འབུ་ཅན་གྱི་མྱི་སུ་ཡྱིན་མྱིན་བརག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུའྱི་ཡ་ོཆས་རྱིགས་གཉྱིས་ཡོད་པ་
རེད། ནུབ་ཕོགས་ལ་ཡྱིན་ན་ (Rapid Test) ལ་ཡྱིད་ཆེས་འཕེར་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་ 
མ་འོངས་པར་གཟྱིམ་ཆུང་མཇལ་ཁ་རྱིགས་མུ་མཐུད་བཀོད་སྱིག་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བློན་
དང་། འབལེ་ཡོད་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་ལས་ཀྱི་ས་ེམ་ོབ། རྒྱ་གར་གྱི་སྐོར་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཚང་མས་མཉམ་་བ་
ཀྱི་ཐོག་ནས་བད་ེའཇགས་དང་འབེལ་ནས་ (RTPCR) གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་ས་གལ་ཆ་ེསུ་འད་ཞྱིག་༸སབས་མགོན་
རྱིན་པ་ོཆེར་མཇལ་འདོད་ཡོད་ན། ད་ེའད་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་ཡྱིད་ཆེས་འཕེར་བ་དང་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཐོག་ནས་
ཡྱིན་ནའང་གལ་གནད་བཟ་ོརྒྱུ་ཞྱིག་རདེ་འདུག ཡང་མང་ཚགོས་ལ་མཇལ་ཁ་གནང་ས་ཚང་མར་ (RTPCR) ཞུ་དགོས་ན་
ཞུ་ཚོད་ཡདོ་མ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་གལ་ཆནེ་དནོ་ཆནེ་རྱིས་ནས། འགན་ཆནེ་པ་ོཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
ད་ེནས་དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དེ། གོང་དུ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཞུས་སོང། ལྷ་རབ་བྱུང་ན་ (Protected Area Permit) ཟེར་བ་དེ་
དང་པ་ོརྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་སྐབས་དང་དུས་སུ་གནས་བབ་ཅྱིག་ལ་གཟྱིགས་ནས་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་རྒྱུ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། དེའྱི་བར་དུ་ལ་ོ ༦༣ ཕྱིན་པ་སོང་ཙང་། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་
བཞྱིན། འདྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་འབེལ་བ་ཡོད་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱི་སྱིད་བྱུས་གསར་པ་གཏན་འབེབས་བྱེད་སྟངས་
ལ་བལྟས་ན། གཞྱིས་ཟུར་བ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་འག་ོའོང་དང་དཔལ་འབྱོར་ཕན་ཚུན་རོགས་རམ་བྱ་རྒྱུར་ར་ེ
བ་འཆང་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཐགོ་ནས་གསུང་གྱི་འདུག ར་བའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚའོྱི་ལུས་ད་ེཡུ་རབོ་དང་བྱང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀར་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན་ནའང་། ནང་མྱི་དང་ཕ་མ་རྒྱ་གར་ལ་ཡོད་དུས། དུས་ནས་དུས་སུ་བོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ངས་དགོན་སྡ་ེགཅྱིག་པུ་ཞུ་ཡྱི་མེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་
རདེ། ཁ་ོཚརོ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ལྷ་རབ་བྱུང་ན་ད་ེམེད་པར་བཟ་ོཐུབ་ན་དཔ་ེཡག་པ་ོཡོང་ས་རེད། གལ་སྱིད་ད་ེ
མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གཞན་པ་ཞྱིག་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་
གཅྱིག་བེད་སོད་གཏོང་ཆོག་ཞུ། (Overseas Citizen of India) ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་
བླནོ་གནང་སྡོད་མཁན་ད་ེསྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་ཡྱིན་དུས། དབུས་ས་གཉྱིས་ལ་འབེལ་བ་
མང་པོ་བྱས་ནས་སྐུ་ལས་སོན་ཏེ། བོད་པའྱི་སབས་བཅོལ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་ (Tibetan 

Rehabilitation Act) དོན་ཚན་ ༡༤ ཅན་གྱི་སྱིད་བྱུས་གསར་པ་ཞྱིག་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད། སྱིད་བྱུས་དེའྱི་ནང་དུ་ཕྱི་ལོ་ 
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༡༩༨༧ ཡྱིན་ས་ཡོད། དེའྱི་སོན་ཚུད་རྒྱ་གར་ནང་སེས་ཡོད་ན། ཁ་ོཚོས་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སེར་ཆགས་ཆོག་གྱི་རེད་ཅེས་པའྱི་
བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། མ་འངོས་པར་རྒྱ་གར་ལ་འཁྲུངས་པ་ཞྱིག་ནུབ་ཕོགས་སུ་ཕྱིན་པ་ད་ེདག་ཕྱིར་ཡོང་བ་ལ་སྟབས་
བདེ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Birth Certificate) བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། (Overseas 

Citizen of India) ད་ེབཟ་ོཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ། དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ངསོ་ནས་རྒྱ་གར་འབལེ་ཡོད་ཚན་པ། རྒྱ་
གར་ནང་སྱིད་དང་ཕྱི་སྱིད་ལ་འབེལ་བ་བྱས་ནས་མ་འོངས་པར་ (Policy Shift) ད་ེའད་ཞྱིག གུ་ཡངས་ཡོང་བའྱི་ཐོག་ལ་
སྐུ་ལས་བསནོ་རྒྱུ་འདུག་གམ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
བཀའ་ཤག་གསར་པའྱི་བཀའ་མོལ་གསུང་སྟངས་ཐགོ་ནས་སྱིད་བྱུས་གསར་པ་གཏན་འབེབས་བྱདེ་སྟངས་དང་། བང་སྱིག་
སྟངས་ལ་ཉན་དུས། དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་གཅྱིག་ད་ེབོད་ནང་འབལེ་བ་བསྙབས་ནས་གནས་ཚུལ་མཁ་ོ
སྒྲུབ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན་གསུང་གྱི་འདུག གནས་ཚུལ་ད་ེབདེན་དང་མྱི་བདེན་ཡང་ལྱི་བཀག་རྒྱུ་ད་ེབོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་
ཁང་གྱི་ལས་འགན་ཡྱིན་གསུང་གྱི་འདུག རྒྱལ་སྱིའྱི་སང་ལ་ང་ོསོད་གང་འད་བྱེད་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། (Presentable) 
རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་དང་ཚགོས་སྡ་ེཁག་ལ་ཡྱིད་ཆེས་འཕརེ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་སྟབས་བད་ེཔ་ོབཟ་ོརྒྱུ་ད་ེདཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགན་ཡྱིན་གསུང་གྱི་འདུག དངོས་སུ་ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་ཕར་སོད་དུ་འག་ོམཁན་དེ། ཕྱི་སྱིད་ཀྱི་ལས་བྱེད་
ཟརེ་ནའང་མྱི་འདུག དོན་གཅོད་ལས་བྱེད་དང་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་རེད། ང་ཚ་ོཞུ་གཏུག་ཏུ་འག་ོམཁན་གྱི་ལས་ཀྱི་ས་ེམ་ོབ་
ད་ེཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་སོང་། དངེ་སང་བོད་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྒྲུབ་བྱེད་དགསོ་ན། རྒྱ་ནག་གྱི་དམ་བསགས་སྱིད་བྱུས་
འདྱི་ལྟ་བུའྱི་འགོ་ལ། བད་ེསྲུང་ལས་བྱདེ་ཅྱིག་ཕར་དངསོ་སུ་ཕྱིན་ནས་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྒྲུབ་བྱ་རྒྱུ་འདྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཞ་ེ
དག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་རྣམ་པ་ཚོས་མྱི་མཁྱེན་པ་ཡོད་མ་རེད། རྒྱ་ནག་དང་འབེལ་བ་བཟང་པ་ོཡོད་པ་དང་། 
ཕར་འག་ོཚུར་འངོ་སྟབས་བད་ེཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་སའྱི་བརྒྱུད་ནས། ང་ཚའོྱི་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་རྒྱ་ཡྱིག་དང་བོད་
ཡྱིག་རང་ས་འཕེར་བའྱི་ལས་བྱེད་མྱི་ས་ད་ེའད་སྤོར་དགོས་མེད་འག་ོབསམ་གྱི་འདུག གང་རེད་ཅ་ེཟེར་ན། བོད་དང་འབེལ་
བའྱི་གནས་ཚུལ་རྒྱ་ཡྱིག་ནས་རག་གྱི་ཡོད་དུས། གནས་ཚུལ་གང་རག་པ་ད་ེརོགས་ཞྱིབ་དང་དོན་དག་གང་ལ་གང་འཚམ་
རགོ་ཐུབ་མཁན་གྱི་ལས་བྱདེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོར་དོན་གྱི་ཐགོ་ནས་ནུས་པ་ཐནོ་པ་དང་གནད་ལ་འཁལེ་བ་ཞྱིག་ཡོང་
ས་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
དནོ་ཚན་གཞན་པ་ཞྱིག་ཡོད་ད།ེ དན་པ་བརེད་སངོ་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༥:༣༠ བར་དུ་ཕར་འགང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རྱི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ལས་བསྡམོས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དྱི་བ་གནང་བར།  
བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལན་འདེབས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ལམ་བཀའ་བཀོན་ཕེབས་གབས་བྱེད་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་
ལན་འདེབས་ནང་དུ། དངུལ་སད་ནས། དངུལ་ཤོར་ནས། དངུལ་སོད་མཁན་གྱིས་ངའྱི་དངུལ་ད་ེཁྱེར་སོང་། ངའྱི་དངུལ་ད་ེ
འཕྲགོ་སངོ་ཟརེ་མཁན་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་འད་ཞྱིག་བྱུང་མ་སངོ་ཞུས་པ་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཡྱིག་ཐགོ་
ནས་བར་ལན་བསླེབས་པ་ད།ེ བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོས་གནས་ལ་ཕབེས་ནས། ས་གནས་ནས་ཡར་ཡོང་བ་དང་པ་ོ
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ད་ེརེད་འདུག གནད་དོན་འདྱི་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། གནད་དོན་གཞན་པ་མང་པོའ་ིཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་། བརྒྱུད་འཕྲོས་སུ་ས་
གནས་ལ་དཀའ་ངལ་ད་ེའད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་འག་ོའཛནི་རྣམ་པས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འཕྲལ་མར་ཡར་གསུང་
དགོས་ཀྱི་འདུག་དགོངས་ནས། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་ཉ་ེཆར་ཡྱིག་ཆུང་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན། འདྱིས་ང་ཚ་ོལ་ག་
ར་ེཕན་ས་རེད་ཟེར་ན། ད་ེརྱིང་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ད་ོབདག་ལ་དངུལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་
སློང་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ང་ཚོར་རག་ན། ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གོང་རྱིམ་གྱི་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་
རང་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་བཟུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམ་གཏོགས་སོ་སོའ་ིདོན་དག་གྲུབ་ན་
འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས། དའེྱི་སྐབས་སུ་མྱི་ད་ེལ་སད། ཡང་འཁྱེར་གྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ལམ་ཁ་
ད་ེསྡུག་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་བཟོས་ནས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་དེས་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡང་ཐག་ཆོད་པ་ོབྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ རདེ་འདུག  

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་མཆགོ བཞུགས་རགོས་གནང་།  
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་མདུན་ལོག་བརྡུངས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་རེད་
དམ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་སྟངས་འཛནི་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལན་དེ་དོན་དག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག དེ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་འཁྲུག་ཐེབས་ཀྱི་མྱི་འདུག དེར་
དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རྱི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དྱི་བ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུའང་། མྱིག་གྱི་གཟྱིགས་ཕོགས་
དང་། གཟུགས་པའོ་ིརྣམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་ཚགོས་གཙོའྱི་བརྒྱུད་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དརེ་དཔགས་པའྱི་
གུས་ཞབས་ལྡན་པ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚུར་ཡང་ད་ེག་རང་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་ཏ་ེངའྱི་གོང་དུ་ལན་འདབེས་
གནང་སྟངས་ད་ེའགྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོདང་གོས་ཚོགས་ལ་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གང་ལྟར་ད་ེཚོ་བཀག་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ལ་ག་ར་ེདགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེ་ན། ངས་བརྒྱུད་རྱིམ་འདྱི་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལ། དེ་འདས་དངུལ་སློང་མཁན་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ནས་
ཐེངས་གཅྱིག་དངུལ་ཟ་མཁན་ཞྱིག་བཟུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེརྱིགས་ལ་ཡྱིན་ནའང་སྐྲག་སང་ཞྱིག་སླེབ་པའྱི་ར་ེབ་མེད་འགོ་
སྙམ། ད་ེམྱིན་ཁ་ོཚོས་ལམ་སྡུག་ཆགས་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ཐོག་འགོ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། མཚམས་ར་ེདངུལ་ཕོན་ཆེན་པ་ོད་ེའད་
སློང་གྱི་ཡོད་པའང་ག་ོཐསོ་བྱུང་།  
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སྱིར་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་ད་ེདངསོ་འབལེ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ངསོ་འཛིན་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད་ལ། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ (Exit Permit) དང་ (Return permit) གཉྱིས་ཀ་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ་དམ་མ་རདེ། དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་འདྱི་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅསེ་འབལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་ད་ེ
ས་ཞུས་ཡོད་ལ། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ཚར་ནས་མར་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུའང་བསར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་
རདེ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ (PAP) དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་སྙམ། 
སྱིར་བཏང་སྦྱིར་དང་ས་གནས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལ། བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་གོང་གསེབ་ས་འབལེ་
ཡྱིན་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་དེ་ཚོ་ལ། (PAP) གཞག་རྒྱུ་དེར་རྒྱུ་མཚན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག་ཅེས་ང་ཚོས་སོན་མ་ཡང་
འབེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་གྱི་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་མོང་། གང་རེད་ཅ་ེན། བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་རང་པ་ཞྱིག་ཕ་གྱིར་ཡོད་ན་གནས་
སྟངས་ཁ་ཁ་རེད་མ་གཏོགས། བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཡུལ་མྱིའྱི་གོང་གསེབ་མཉམ་དུ་འབེལ་བསྡད་ཡོད་
རེད། བོད་པའྱི་ཟ་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་ནང་དུ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ (Permit) ད་ེམེད་ན་འགྱིག་གྱི་མེད་པ། ཚུར་ཕོགས་ད་ེལ་རྒྱ་
གར་གྱི་མགོན་ཁང་ནང་དུ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ཡྱིག་ཆ་དགོས་ཀྱི་མེད་པ། གོང་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་མགོན་ཁང་དང་བོད་པའྱི་བདག་
དབང་ཡོད་པའྱི་མགོན་ཁང་དབར་དབྱ་ེབ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ེཚའོྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེག་
ནང་བཞྱིན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་ནས་ར་འཕྲདོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེའད་ང་ཚརོ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གནང་རགོས་གནངོས། 
ང་ཚ་ོལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེརྱིགས་ལ་རད་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། དཔེར་ན། 
ཧྱི་མཱ་ཅལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་ (PAP) སད་རྒྱུ་དེ་ཏོག་ཙམ་ལས་སླ་་་བཏང་བ་ཡྱིན་གསུངས་པ་རེད། 
སྐབས་ད་ེདུས་ང་རང་ཡྱིན་ནའང་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་དུས་ཤྱིག་རེད། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་རོང་ས་ོསོའ་ི (S.P.) 
ལས་ཁུངས་ལ་སྐུ་དབང་མར་ཕུལ་ནས། རྒྱ་རྱིགས་དང་རྱིགས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་ཕུད། དེ་མྱིན་གྱི་ 
(Tourist) ཡྱིན་ན། (Locally) ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་སོད་ཆོག་གྱི་ཡོད་ཅེས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཕྱིས་སུ་ད་ེཚ་ོལའང་
འགྱུར་བ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་ཕྱིན་འདུག གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དཀའ་ངལ་
དངོས་འབེལ་ཡོད་པ་ད་ེཚོ་སྤུངས་སའྱི་ས་ཆ་འདྱི་ག་རང་རེད་ལ། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་གང་ཐུབ་འབད་བརོན་བྱ་རྒྱུ་དེ་ལས་
འགན་རདེ། སྒྲུབ་ཐུབ་མྱིན་དང་། དུས་ཚོད་ག་ཚདོ་འགརོ་མྱིན་ད་ེཚ།ོ གོས་ཚོགས་རྱིམ་པར་སྙན་སེང་ཞུས་ནས་འག་ོཆགོ་པ་
གྱིས།  
ད་ེནས་མ་སུ་རྱི་གཏན་སློབ་ཏུ་གནས་སྡདོ་མ་ཚབ་ཅྱིག་གྱི་དཀའ་ངལ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་བཀའ་གནང་སོང་། གོང་དུ་ཞུས་པ་
ནང་བཞྱིན། ད་ལན་རྱིམ་པ་འདྱི་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གནད་དོན་འདྱི་ཆེན་
པ་ོཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་པ་དང་དང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་མྱི་འདུག་བསམས་ནས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ད་ེདག་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་དང་། སུ་ཡྱིན་མྱིན་བཅས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ང་ཚོར་གསོལ་རས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། 
ག་ར་ེབྱེད་ཐུབ་པ་འདུག་དང་། ག་ར་ེབྱུང་འདུག་ཆ་ཚང་བལྟ་རྒྱུ་འདྱི་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་རེད་ལ། བལྟ་རྒྱུའང་ཡྱིན། ད་ེནས་
སྙན་སེང་སུ་ལ་ཞུ་དགོས་ནའང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཚུར་གནང་རགོས་གནོངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེ
ལྟར་མ་བྱུང་ནའང་། གནས་ཚུལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཅེས་ (Detail) ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རེད་
སྙམ། 
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ད་ེནས་བཞྱི་པ་དེར། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ད་ེག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་བློན་འདེམས་ཐོན་བྱུང་ཚར་རེས། བདེན་པ་རེད། 
ངས་ཚོར་བ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ད་ལན་སོ་སོས་ར་ེབ་བྱས་པ་ལྟར། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ངའྱི་གདམ་ཀ་ཟེར་
ནའང་རེད། ངས་འདོད་པ་ཡོད་པའྱི་ལྷན་ཁང་འདྱི་གནང་བྱུང་། བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་གནང་སོང་ཞེས་བཤད་པ་ཡྱིན། དེར་
འགེལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་ཙང་། རགོ་རགོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དརེ་དགོས་པ་རྣམ་
རོག་འད་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ན་མྱི་ཤེས་མ་གཏོགས། གང་ལྟར་ང་རང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། སྱིར་
བཏང་ལྷན་ཁང་ཆ་ཚང་གཅྱིག་ལས་གཅྱིག་གལ་ཆ་ེབ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་ཆུང་དུས་ནས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ད་ེར་
དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་རདེ། ལྷག་པར་དུ་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་འབལེ་བ་ཆེན་པ་ོཡོད་
པའྱི་ལྷན་ཁང་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་དང་ཆ་ེམཐོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ལོ་ལ་བཀའ་བློན་ཁྱི་པའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ། 
ངས་ཆ་ཤས་ལེན་ཨ་ེཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཅྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་མང་གཙོའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཆེན་པ་ོད་ེའད་
ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ། ང་རང་ཚ་ོསུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཆ་ཤས་ལེན་དགོས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བུད་མེད་ཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་
ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལེན་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམས་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ལོར་ཆ་བླངས་པ་ཡྱིན། ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་སྐབས་དེར། ངའྱི་
སེམས་པའྱི་ནང་དུ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ངས་བཀའ་བློན་ཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་
བསམས་པ་འདྱི། ཕལ་ཆེར་ངས་ཆུང་དུས་སུ་ལས་ཀ་ཡག་པོ་འད་ཞྱིག་བྱས་ན་ "ཕ་བཟང་བུ་མོ་" ཟེར་གྱི་རེད། གོས་
ཚགོས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མང་ཆ་ེབས་མཁྱནེ་མདགོ་ཁ་པ་ོམ་རདེ་དེ།ཤུཡྱིན་ནའང་། གང་ལྟར་རྒྱ་རྱི་འཆྱི་མེད་སོལ་མ་ཞསེ་རྒྱ་ལ་ཁ་
གཏད་བཅག་ནས། མཐའ་མར་གགས་མ་ཁེལ་ནས་རྒྱ་མྱིས་མྱི་མང་འཛོམས་སར་དམར་གསོད་བཏང་བ་རེད། དའེྱི་སྐབས་
སུ་རྒྱ་རྱི་འཆྱི་མེད་སལོ་མས་ "ཉག་རངོ་མྱི་མང་ཚསོ་རྒྱ་གུང་ཁན་ཏང་ལ་མག་ོབཏགས་མྱི་ཉན་ཨ།" ཞསེ་བཤད་པ་རདེ་ཟེར་
ནས་ལབ་སོལ་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཆུང་དུས་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་ལས་ཀ་ཏོག་ཙམ་ཡག་པ་ོབྱས་པ་ཡྱིན་ན། "འདྱི་རྒྱ་རྱི་
འཆྱི་མེད་སལོ་མ་དང་འད་པ་ོའདུག་གདའ།" ཟརེ་གྱི་རདེ། ངས་རྫུན་བཤད་ཀྱི་མེད། ལ་ོརྒྱུས་བདནེ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་བཤད་
ཀྱི་འདུག་ན་འཕ་སོད་རྒྱག་ཆོག་གྱི་རདེ། འདྱི་དངོས་འབེལ་རེད། དྱི་བ་གནང་བ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ང་ལ་
ཨ་མ་གཉྱིས་ཡོད་རེད། ཨ་མ་ཆུང་བ་རྒྱ་རྱི་ར་ོར་ེགཡུ་སོན། མྱི་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚོའྱི་གས་ལ་བདག་པ་ོ
གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། བུད་མེད་ཚོགས་པ་ནས་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་དྱི་བ་གཅྱིག་ཀང་གཏངོ་དུ་སླེབ་མ་མོང་། ཡྱིན་ནའང་
ཁྱད་པར་མྱི་འདུག ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ག་སེ་འཛིངས་པ་ཙམ་མ་རེད། དམག་རང་འགོ་ཁྱིད་ནས། ཁ་ཤས་ཀྱིས་རྒྱ་མྱི་
སྟངོ་ཕྲག་མང་པ་ོབསད་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེངས་མྱི་ཤེས། གང་ལྟར་རྒྱ་ལ་ཁ་གཏད་བྱེད་མཁན་གྱི་གངས་ཅན་གྱི་བུད་
མེད་དཔའ་མ་ོཞྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་རང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ཆུང་དུས་ནས་བད་ེསྲུང་ལ་དབྱྱིངས་ཡོད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ 
ལོར་ཡྱིན་ནའང་ང་བད་ེསྲུང་བཀའ་བློན་ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་ན་བསམ་བསམ་དན་གྱི་ཡོད། ད་ེདུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བློ་
བཟང་སེང་ག་ེལགས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་ནང་དུ་ག་ོསྐབས་གནང་བ་དརེ། ད་ེརྱིང་ག་ོསྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཁོང་ལའང་བཀའ་
དྱིན་ཆ་ེདང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་། མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་སྐབས་ད་ེདུས་ངས་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བླནོ་བྱེད་ཀྱི་རེད་དན་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དན་ཡོད་མ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ངའྱི་ར་ེབ་ལ་བད་ེསྲུང་ཡྱིན། ད་ལན་འདྱི་ལའང་
སྱིད་སོང་འོས་འདེམས་བྱུང་ནས་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ཞལ་པར་ཕེབས་བྱུང་། ཁྱེད་ངའྱི་བཀའ་ཤག་ནང་དུ་
མཉམ་་བ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཞེས་གསུངས་སོང། ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་འཚང་ག་མྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། བད་ེསྲུང་
ལས་ཁུངས་འདྱི་ (Sensitive) ཡྱིན་ཙང་། ཉམས་མོང་ཡོད་པའྱི་བད་ེསྲུང་བཀའ་བློན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ངས་འཚང་ག་
ར་བ་ཉྱིད་ནས་བརྒྱབ་ཀྱི་མྱིན། ད་ེམྱིན་སྐུ་མཁྱེན། ད་ལན་ང་ལ་བད་ེསྲུང་ལ་གོ་སྐབས་ཤྱིག་ལ་གནང་རོགས་གནོངས་ཞེས་
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ཞུས་པ་ཡྱིན། ནང་སྱིད་ལ་བྱས་ན་ཞེས་བཀའ་གནང་སངོ་། ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་གྱི་གདམ་ཀ་ད་ེབྱས་པ་ཡྱིན། ད་ེབྱདེ་ཆགོ་གྱི་
མ་རདེ་ཅེས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གསུང་མདོག་ཁ་པ་ོམ་རེད། ངས་འགེལ་བཤད་བསྡུས་ཙམ་བརྒྱབ་ན་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་
རྒྱུ་དང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཆྱིབས་བསྒྱུར་རྱིགས་ཞ་ེདག་ཡོད་
ས་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ངས་ཐེངས་གཅྱིག་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུ་རག་ནའང་བསོད་ནམས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་བསམ་གྱི་འདུག་
ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚོར་བ་གགས་ཆེན་པ་ོབྱུང་། ཚོར་བ་རྣ་ོཔ་ོབྱུང་། རང་གྱི་ལས་འགན་ད་ེ (Serious) བྱས་
ནས་ལནེ་གྱི་ཡོད། ཚརོ་བ་ཆནེ་པའོ་ིཐགོ་ནས་ལནེ་གྱི་ཡོད། ངས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགན་ང་ལ་སདོ་རགོས་ཞུས་
པ་དང་། བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཞུས་པ་ད་ེའདྱི་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། མཚམས་ར་ེཆགས་ས་ོཡོང་སྱིད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་མཚམས་ར་ེ
ཞེད་སང་ཡང་སླེབ་ཀྱི་འདུག སོ་སོས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་མ་བྱས་པར་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་པ་ཡྱིན་ན། གང་འད་ཞྱིག་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད་ན་བསམ་བསམ་དན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ལྷ་མཁའ་འག་ོཆསོ་སངོ་སྲུང་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ཀྱི་ཡོད། ར་ེབ་བྱས་
པ་ནང་བཞྱིན་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་བྱུང་ན། སར་གྱི་གནས་བབ་འད་པ་ོཞྱིག་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འབེལ་བ་
བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་འབལེ་གྱི་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རདེ། ལམ་གཞན་ནས་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་འཕྲུལ་
ཆས་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་འགྱུར་བ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལའང་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་ར་ེབ་ཞྱིག་
བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་ོས་ོཡྱིན་ན་རྒྱུན་རྱིང་སོན་འདུན་ཞུས་པ་ད་ེགྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་ཞསེ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
     བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་དེར་ངས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ངོས་བཞེས་ཞུས་ཐུབ་མ་སོང་། དགོངས་
འགལ་མེད་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མཛད་སོ་དང་། ལྷག་པར་དུ་
ཆསོ་འབལེ་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ། བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་ལས་ཐགོ་ད།ེ ང་རང་ཚ་ོམཉམ་དུ་བཀའ་བླནོ་ཡྱིན་ཙང་། མཚམས་ར་ེ
དང་པ་ོནས་མཉམ་དུ་བཞུགས་པ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག མཚམས་ར་ེཕྱི་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ལོགས་ཀ་མེད་འག།ོ ས་ོས་ོ
འད་པོ་ཡྱིན་ན་འགན་མ་ཁྱེར་བ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེདུས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཡར་ལངས་
ནས་ཡར་མར་འགོ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་མ་གཏོགས། འགན་འཁྱེར་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཁྱེར་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་ེབཞྱིན་ཆོས་འབེལ་
གྱི་ཉྱིན་གཅྱིག་གཉྱིས་གོང་དུ་ག་སྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ཙང་། ག་སྱིག་གནང་ཕོགས་ད་ེཚ་ོགང་འད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་བཅས་
པ་ཆ་ཚང་ལ་ད་ོསང་བྱས་པ་ཡྱིན། འདྱི་སྙན་སེང་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ནའང་རེད། མྱི་གཞན་
པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཏན་ཏན་ད་ེའད་དགངོས་ཡོད་སྱིད་པ་རདེ། མ་འོངས་པར་ཏགོ་ཙམ་ཡར་ལངས་ནས་ཡར་མར་འག་ོརྒྱུའྱི་
འབད་བརནོ་ཏན་ཏན་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་སོང་། མྱི་ཚང་མའྱི་བསམ་ཚུལ་
དང་། ལྟ་སྟངས་ཐ་དད་རེད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ "འ་ོཁ་དོ། ཁྱེད་དཔེ་ཡག་པ་ོརེད།" ཅེས་གསུང་མཁན་འདུག གང་རེད་ཅེ་ན། 
༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེབཞུགས་ཁྱིའྱི་སང་ལ་བཞུགས་ཡོད་རདེ། སྡྱིངས་ཆའྱི་འཁྱིས་ལ་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་སླེབས་པ་རདེ། ཕྲུ་གུ་
ཆུང་ཆུང་དེ་ངུ་ཅོ་བརྒྱབ་ནས་སླེབ་ཡོང་དུས། ང་ཚོའྱི་ལས་བྱེད་རེ་ཟུང་གྱིས་ཕྲུ་གུ་དེ་ཡར་བཀགས་ནས། སྐུ་ཤོགས་རེ་
གཉྱིས་ཡོད་སའྱི་ (Railing) འཁྱིས་དེར་བཞག་སོང་། ཕྲུ་གུ་དེས་ངུ་མཚམས་གཅོད་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་དུང་ཞེད་སང་བྱདེ་ཀྱི་
འདུག ཁོས་མཛུམ་མོ་འཛུགས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཐོག་ཁ་ད་ེནས་སླེབས་པ་རེད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་བད་ེསྲུང་
བཀའ་བླནོ་གྱིས་འགན་ཁུར་བ་ཡྱིན་བསམ་གྱི་ཡོད། གལ་ཏ་ེཁ་ོལ་ (Bomb) ཡོད་ན་ད་ེག་རང་གས་པ་ཡྱིན་ན་སྡུག་ས་རདེ། 
ད་ེཡྱིན་དུས་ཕྲུ་གུ་ད་ེལམ་སང་ཡར་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་བྱུང་སོང་
ཞསེ་གསལ་བཤད་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།  
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ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱི་དགངོས་ཚུལ་ལ་ལན་འདབེས་མ་ཞུ་གངོ་དུ། གོང་གྱི་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་
གྱིས་ད་ལྟའྱི་ཆར་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། ངས་དེར་ལན་
འདབེས་ཕུལ་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚ་ོལ་རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་པའྱི་ལས་བྱདེ་གངས་ ༣ ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེག་ནང་
བཞྱིན་རྒྱ་སྐད་ཡག་པ་ོམཁྱནེ་མཁན་དང་། བོད་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྒྲུབ་བྱདེ་ཐུབ་མཁན་གྱི་མཁས་པ། བད་ེསྲུང་བཀའ་
བློན་ཟུར་པ་ཞྱིག་དྷ་རམ་ས་ལར་བཞུགས་མཁན་ཞྱིག་ལའང་ང་ཚོས་འབེལ་བ་མུ་མཐུད་བྱས་ནས། ཁོང་དྷ་རམ་ས་ལར་
བཞུགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་ང་ཚ་ོལའང་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོདང་། ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོང་བསྡད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་མྱི་མང་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་མྱི་འདུག་སྟེ། ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ལམ་དུ་བཤད་སྡོད་
མཁན་ད་ེདག་རེད་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དེ། ད་ེཚོ་ཏན་ཏན་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ནས་དངོས་ཡོད་
གནས་སྟངས་ཐགོ་ནས་རེད། ང་ཚོའྱི་ཐགོ་ནས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟ།ེ རགོ་ཞྱིབ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་
སང་སོན་ལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོརེད། མཛད་གཙ་ོབཀའ་ཤག་རེད། མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་སུ་
འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་ཕབེས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཚང་མས་སློབ་གས་ོགནང་དགསོ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ་འདུག 
ལྷག་པར་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚགི་ཅྱིག་བེད་སོད་གཏངོ་ཆགོ་པ་
གྱིས། (Transnational Repression) འདྱི་རེད། ད་ལྟ་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་དུ་ཆབ་སྱིད་འགྱུར་འགོས་ཆེན་པོའ་ིདུས་སུ། 
རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དམ་བསགས་བྱ་རྒྱུའྱི་གནད་དནོ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་མ་མཁྱནེ་པ་ཡདོ་
མ་རེད། ག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ནང་ལ། དཔེར་ན། ཨ་རྱིའྱི་ནང་
ལ་ཡྱིན་ནའང་། ཉྱིན་འགའ་ཤས་ཀྱི་སོན་ལ་མྱི་གངས་ ༥འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་རེད། དེ་ག་རང་ (Transnational 

Repression)  དང་འབེལ་བ་ཡོད་རེད། གང་འད་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་སོ་
སོའ་ིནུས་པ་བེད་སོད་བཏང་ནས། ཨ་རྱིའྱི་འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཇུས་གཏོགས་བྱ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱས་པ་
དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚབ་བྱས་ནས་ཨ་རྱིའྱི་རང་དབང་རྒྱལ་ཁབ་དེའྱི་ནང་དུ་
ཡྱིན་ནའང་། གང་ཟག་ད་ེའད་ལ་གནོན་གགས་སད་ནས། གང་ལྟར་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་ནག་མྱི་
དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེདག་གྱིས་ནང་དུ་ལག་པ་རོང་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟརེ་ནས། རྒྱ་གར་གྱིས་གཙསོ་
པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སང་ཆེན་པ་ོགནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག ངས་
སནོ་གྱི་གོས་ཚགོས་ལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་སླར་ཡང་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ང་རང་ཚའོྱི་ནང་དུ་དགོས་པ་
རྣམ་རོག་ད་ེཕར་བཞག་ནས། ང་ཚོས་ག་ར་ེགནང་དགོས་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་བཀའ་མོལ་
གནང་མཁན་ཚ་ོནས་ཡྱིན་ནའང་། རང་དབང་ཡོད་རེད། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། དགའ་ས་ལ་དགའ་ཆོག་གྱི་རེད། མྱི་དགའ་སར་མྱི་
དགའ་ཆོག་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་མོལ་གནང་ཕོགས་ལ་ཡྱིད་གཟབ་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་
འག་ོཡྱི་ཡོད་ནའང་། ས་ོས་ོབཞུགས་སའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དརེ་འག་ོདང་མྱི་འག་ོགཟྱིགས་དགོས་རེད་མ་གཏགོས། སང་ཉྱིན་དཀའ་
ངལ་ཡོང་མ་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཁ་སང་ནས་གསུངས་བསྡད་སོང་། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཆབ་
སྱིད་འགྱུར་འགོས་ (Geopolitics Changes) ནང་དུ་ག་ར་ེཡོང་གྱི་འདུག ཁ་ཤས་ཀྱིས་ང་ཚ་ོལ་བཟང་སོད་ཀྱི་ཐགོ་ནས། 
གལ་ཏེ་ང་ཚོས་གོ་སྐབས་བླངས་པ་ཡྱིན་ན་ལེན་ས་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ཏན་ཏན་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ཤུཤས་
ལ་ང་ཚ་ོད་ག་ས་ེཆགས་པའྱི་ཉནེ་ཁ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་རདེ། སོན་མ་རྒྱ་གར་ནང་ལའང་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ང་
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ཚའོྱི་མཉམ་དུ་ཐག་ཉ་ེཔའོ་ིས་ོནས་ལས་ཀ་བྱདེ་མཁན། བོད་སྱིའྱི་ར་དནོ་ཐགོ་ཐུགས་འཁུར་ཆནེ་པ་ོབཞེས་མཁན་གྱི་གང་ཟག་
ཅྱིག་གྱིས་ལྡྱི་ལྱིར་ (Lecture) བཤད་ས་ཞྱིག་ལ། གསུམ་བཅུ་དུས་དན་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གང་ལྟར་མཛད་ས་ོད་ེའད་ཞྱིག་ལ། 
ཁོང་གྱི་བཀའ་མོལ་གནང་ཕོགས་ཤྱིག་ལ་རྒྱ་གར་གསང་བའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞེ་དག་གནང་ནས། རྒྱ་
གར་གཞུང་ནས་ཁ་ོརང་ལ་ཕྱིར་འབུད་དགོས་པའྱི་ (Quit India Notice) བཏང་བ་རེད། ད་ེདུས་ང་ཚ་ོཚང་མ་ཧང་སང་
དགོས་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། གང་རེད་ཅེ་ན། གང་ཟག་དེས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོགནང་མོང་ཡོད་པ་རེད། 
འབལེ་མཐུད་པ་བྱེད་མོང་ཡོད་པ་རེད། རྣམ་རགོ་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ངས་མྱི་དའེྱི་མྱིང་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་གྱི་མཚན་
ལ་བླ་ོབཟང་ལགས་ཟེར་གྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མྱིན། ཁོ་རང་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་འགན་འཁུར་
མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཁོས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དེས། ངས་སྐད་ཆ་དེ་ཡང་བསར་དུ་ཞུ་མྱི་དགོས་པར། 
གང་ལྟར་དོགས་པ་ཆེན་པ་ོབྱས་ནས་འདྱི་ལྟར་ཆགས་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་སྟབས་ཡག་ག་ཞྱིག་ལ་ (जॉजज फर्नांडीस 

सनहब) རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་བློན་ཆེན་བྱས་ནས་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྐབས་ཀྱི་གཞུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོརེད། ད་ེ
དུས་ལྡྱི་ལྱི་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་དང་། ང་ཚ་ོཚང་མ་ཁངོ་གྱི་སར་བཅར་ནས་དཀའ་སྡུག་ཞུས་པས། ཁསོ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་
དེའྱི་སང་ལ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ཁོང་གྱི་བརྒྱུད་ནས་ཤེས་པ་མ་རེད་གཏོགས། ད་ེམྱིན་བརྒྱུད་ལམ་ད་ེཡང་ཡོད་མ་
རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཁྱིད་པ་རདེ། ངས་ད་ེརྱིང་ག་ར་ེཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཅ་ེན། ང་ཚོའྱི་ནང་ཁུལ་ལ་ཆབ་སྱིད་
ཀྱི་བསམ་བླ་ོའད་མྱིན་ས་ཚོགས་ཡོད་རེད། འཆད་ཆོག་གྱི་རེད། འཆད་དགོས་ཀྱི་རེད། ལྷག་པར་དུ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་མ་
བཤད་ན་གང་ན་བཤད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་རྣམ་རོག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། མང་གཙ་ོལ་གུས་ཞབས་
མེད་པའྱི་རགས་རེད་མ་གཏོགས། འཆད་ཆོག་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚ་ོཚང་མས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་སློབ་གསོ་གནང་
རགོས་གནོངས། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་སུ་གཅྱིག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་དགོས་བྱུང་མ་སོང་། ཡག་ཐག་ཆོད་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་། ད་
ལྟ་བཀུར་འོས ་སྱི ་འཐུས ་ཀྱིས ་བཀའ་གནང་བ ་ནང་བ ་ལྟར། ད་ལྟ ་འཛམ ་བུ ་གྱིང ་གྱི ་ནང་དུ ་ (Transnational 

Repression) ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་ཐོག་དམ་བསགས་ཆེན་པ་ོབྱས་དང་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་དུས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག་ཅེས་
སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེལ་མཇལ་བཅར་བ་ད་ེཚོས་ (Rapid 

Test) གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། (RTPCR) ཡང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དགངོས་ཚུལ་དཔ་ེཡག་པ་ོགནང་སོང་། ངས་
ཡང་ཤུཤོད་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས། དམ་བསགས་ད་ེཚ་ོཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་ཞྱིག་ཡངོ་ཐུབ་པར། གཙ་ོབ་ོའདྱིའྱི་འགན་ཆ་ཚང་
ད་ེདཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡྱིག་ཚང་གྱིས་བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡྱིག་ཚང་ལ་
རེད། ཁོ་ཚོས་ (Rapid Test) མ་བྱེད་གོང་ལ་ཚུར་ཕེབས་ཡོང་དུས་ (RTPCR) གནང་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཞུ་
འདདོ་བྱུང་། 
ད་ེནས་ (PAP) དང་ (OCI) སྐོར་ལ་བཀའ་མང་པ་ོགནང་སོང་། ད་ེཚ་ོཚང་མ་བློ་ངེས་བྱུང་སོང་། བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ང་རང་
ཚརོ་དགོས་པ་ཚང་མ་བསྒྲུབས་ཐུབ་ན་བསམས་པ་ཞྱིག་མ་གཏགོས། ང་ཚ་ོལའང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཁག་ 
པ་ོཡྱིན་འག།ོ ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚསོ་རྱིམ་བཞྱིན་གམོ་པ་སྤ་ོཡོང་གྱི་ཡྱིན། འདྱི་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་ལ་བཀའ་འདྱི་གཉྱིས་ཞུས་ཡོད། བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་
བའྱི་ས་ེལེན་ཁང་དང་འབལེ་བ་ཡོད། དརེ་ལན་གནང་མ་སངོ་། དརེ་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕྲད་ཡྱིན་ན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རྱི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དགོངས་འགལ་མེད་པར་ཞུ། འདྱི་ལྷག་འདུག གཞན་གང་ཡང་མེད། འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་
ཐགོ་ནས། བོད་ནས་མྱི་མང་ཙམ་ཚུར་ཡོང་བ་ལ། བད་ེསྲུང་ལྷན་ཁང་རང་གྱིས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་ཅེས་ངས་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་
འདུག འདྱི་ངས་གསལ་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དརེ་སྱི་ཡོངས་ནས་བཀའ་ཤག་རེད། གོས་ཚོགས་རདེ། ཚང་མས་དགངོས་པ་བཞེས་
ནས་གང་འད་གནང་དགོས་ས་རེད། དེ་འད་ཞྱིག་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་མྱིན་འགོ། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་རང་ལ་ཐད་ཀར་
འབེལ་བ་ཡོད་པ་དེ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་མཁན་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དེར་ས་
མཚམས་ལ་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པ་ཞྱིག་དང་། ཕེབས་པའྱི་རེས་སུ་སེ་ལེན་ཏག་ཏག་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་བྱེད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེང་ཚོའྱི་ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ལ། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་འཐུས་ཤོར་མེད་པ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ (Sonauli) གཅྱིག་པུ་ནས་མྱིན་པར། ས་
མཚམས་གཞན་ནས་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཕེབས་ཆོག་པའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་
ཐགོ་ལ་ག་འད་ཡདོ་མེད་གང་ཚདོ་ཐུབ་ཐུབ་བལྟ་རྒྱུ་རདེ།  
ད་ེནས་ངས་ཞརོ་ལ་འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ནས་ཚུར་ཕབེས་པ་དང་འབལེ་ནས་ང་ཚའོྱི་ལག་པ་ལ་ག་ཚདོ་ཅྱིག་ཡོད་
འགོ། ལོ་རྒྱུས་ལ་ཕར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། གཙ་ོབ་ོསྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་བརྒྱད་ཅུ་ག་གངས་ནང་
དུ། གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་གསུང་བཤད་ནང་དུ་བཀའ་དང་པ་ོཕེབས་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནས་ཕར་འག་ོཚུར་འོང་ཆོག་པ་
ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནས་རྱིམ་པས་ཆགས་པ་ཞྱིག་རདེ། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་
འབལེ་ཡདོ་རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་ལ་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅ་ེན། རྣམ་པ་ཚསོ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཐུགས་
ཕན་གསོས་པ་འདུག་དགོངས་ན། དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་མེད་འགོ། བོད་ནང་ནས་དངེ་སང་མྱི་མ་ཡོང་བ་དེ། ནད་ཡམས་ཀྱི་
རྒྱུ་མཚན་ད་ེཕར་ཕུད། ད་ེམྱིན་ཡོང་འདདོ་མདེ་པ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ། ཡོང་ཆགོ་གྱི་ཡོད་མ་རདེ། ཡོང་སའྱི་ག་ོསྐབས་
བཀག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་རྣམ་པ་ཚོས་
དཔནོ་རྱིགས་ཁག་མཇལ་དུས། སྐུ་མཁྱནེ། འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རགོས་གནང་། བོད་ནང་དུ་གཏམ་བརདོ་རང་དབང་མེད་པ་ཙམ་
དུ་མ་ཟད། འག་ོའངོ་གྱི་རང་དབང་ཡང་མདེ། ས་ོསོའ་ིབླ་མ་མཇལ་དགསོ་བསམས་ནའང་མཇལ་རྒྱུའྱི་རང་དབང་ཡང་མདེ་པ། 
ད་ེམ་གཏོགས་རང་དབང་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ལོ་རེར་བོད་མྱི་འབུམ་ཙམ་ད་ེའད་ཡོང་བ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱི་གངས་ 
༥༠,༠༠༠ ད་ེའད་ཡོང་བ་བྱུང་ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་མྱི་བདུན་བརྒྱད་ཙམ་མ་གཏོགས་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། 
འདྱི་གང་འད་རེད། འདྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་བྱུས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་བཀག་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར། རྣམ་པ་ཚོས་ངོས་འཛིན་
གནང་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། ད་ེལ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཅྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ར་བ་ཉྱིད་
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ནས་ངསོ་ལེན་མ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཡྱིན། གང་རེད་ཟེར་ན། འདྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྱིད་ཇུས་ངན་པ་
ཞྱིག་རདེ།  
ད་དུང་གོ་རྒྱུ་ལ། ད་ེརྱིང་འདྱིར་སྐར་མ་ ༢ བླངས་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། རྒྱ་ནག་མྱི་མང་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་
ངན་པ་གཅྱིག་དེ། འག་ོའོང་གྱི་རང་དབང་འཕྲོག་ནས། གནས་སྐོར་འག་ོདགོས་བསམས་ནའང་། གནས་སྐོར་འག་ོས་ཡོད་མ་
རདེ། བླ་མ་མཇལ་དུ་འག་ོདགསོ་བསམས་ནའང་། འག་ོས་རག་གྱི་ཡོད་མ་རདེ། ཤསེ་ཡནོ་གྱི་དནོ་དག་ལ། སློབ་སངོ་གྱི་དནོ་
དུ་བོད་ནས་ཕྱི་ལ་འག་ོདགོས་བསམས་ནའང་། འག་ོས་མ་རག་པར་ལྷག་བསྡད་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
རགོ་རོལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་ནས། བོད་ལ་ཕར་ག་ཚོད་མང་མང་ཡོང་ན་བསམས་ནས་ར་ེབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
འདྱི་གསང་བའྱི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མ་རདེ། སནོ་མ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཏུ་ (VISA) ཞུ་་་འག་ོཡྱི་ཡོད་རེད། རྒྱ་གར་
བ་ད་ེཚོས་ཀང་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་ས་རེད། སུ་དང་སུ་ག་པར་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ཆ་ཚང་ཞྱིག་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་ས་རེད། དེང་སང་རྒྱ་
ནག་ནས་ག་ར་ེབྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅ་ེན། དཔརེ་ན། ངའྱི་ཕ་ཡུལ་ཉག་རོང་རེད། ང་བོད་ལ་ཕར་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ན། ངའྱི་ལུང་པ་ལ་
ལས་ཁུངས་ཤྱིག་སོ་ཕེས་བཞག་ཡོད་རེད། ལས་ཁུངས་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། སོ་སོའ་ིལུང་པར་ཕར་ལོག་མཁན་ཚོའྱི་ཐོ་
འགོད་བྱདེ་སའྱི་ལས་ཁུངས་རདེ། ལས་ཁུངས་དེར་ཐ་ོའགོད་ཆདེ་དུ་སུ་འག་ོདགོས་རདེ་ཟརེ་ན། ངའྱི་སྤུན་མཆདེ་ཕར་ཡོད་པ་
ད་ེའག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ངས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འདྱིར་ཆབ་སྱིད་འགྱུར་འགོས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་
ལ་ངོས་འཛིན་གནང་བ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་ཕ་གྱིར་ཐ་ོའགོད་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་འབེལ་ཡོད་ད་ོབདག་གྱི་ 
(Aadhaar Card) ཡན་ཆད་འཁུར་ཤོག་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གང་ལྟར་ཐ་ོའགོད་བྱས་ནས་ཆ་ཚང་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ན། ཚུར་
འབལེ་བ་བྱས་ནས་གཞྱི་ནས་མར་ལྡྱི་ལྱིར་ཡདོ་པའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ལ་ཕྱིན་ཏ་ེཡྱིག་ཆ་ལེན་དགོས་པ། འག་ོསྟངས་ད་ེའད་
ཞྱིག་ཡོད་རདེ་ཅེས་ག་ོརྒྱུ་འདུག འདྱི་འག་ོབཙུགས་ཡོད་མ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། འགེངས་ཤོག་འགེང་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོབྱས་དང་བྱདེ་
བཞྱིན་པ་རདེ་འདུག རྒྱ་ནག་གྱི་ཐོག་ནས་འག་ོབཙུགས་ཡདོ་པ་རདེ།  
ག་ོསྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ངས་ཡང་བསར་གཅྱིག་ག་ར་ེཞུ་འདོད་བྱུང་ཞ་ེན། བོད་ལ་གནས་གཟྱིགས་ཆེད་དུ་ཕེབས་མཁན་
ཡོད་ནའང་རེད། གནས་སྐོར་བྱས་ནས་ཕེབས་མཁན་ཡོད་ནའང་རེད། རྒྱ་གར་ལ་ཚུར་ལོག་དགོས་སེམས་མཁན་ད་ེའད་
ཡོད་ན། སར་ལྟར་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་སམ་ས་གནས་འགན་འཛིན་སོ་སོའ་ིཁྱབ་ཁོངས་ལ་འགེངས་ཤོག་དགང་རྒྱུ་ཞྱིག་
ཡོད་རེད། བོད་ལ་ཕྱིན་ནས་ཚུར་ཕེབས་མཁན་རྱིགས་ཡྱིན་ན། འགེངས་ཤོག་ད་ེབཀང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རེད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གནོ་ཐགོ་བག་ོགེང་ས་ོཕསེ་ནས་བཞག་ཡོད། སང་ས་ད་ོཕག་ཚོད་ ༩:༣༠ བར་དུ་ཚགོས་
གསངེ་ཡྱིན། 


