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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
 
༡ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
མུ་མཐུད་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་དང་ཁྱབ་ཁངོས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༠༠་་་༢༠༠༡ 
ནས་ ༢༠༢༠་་་༢༠༢༡ བར་གྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་སྙན་ཐའོ་ིཐགོ་བགྲ་ོགླེང་། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ། 

 
༡་་་་༢༣ 

 
༢ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
མུ་མཐུད་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་དང་ཁྱབ་ཁངོས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༠༠་་་༢༠༠༡ 
ནས་ ༢༠༢༠་་་༢༠༢༡ བར་གྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་སྙན་ཐའོ་ིཐགོ་བགྲ་ོགླེང་། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ། 

 
༢༤་་་༢༧ 

༣ མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགླེང་དང་། གཏན་འབླེབས། ༢༨་་་༤༩ 
 
༤ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགླེང་དང་། གཏན་འབླེབས། 

 
༥༠་་་༥༣ 

༥ སྤར་ཆའྱི་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པ།  ༥༤་་་༥༥ 
༦ མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགླེང་དང་། གཏན་འབླེབས།  ༥༦་་་༨༨ 
 
༧ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགླེང་དང་། གཏན་འབླེབས། 

 
༨༩་་་༡༡༤ 

༨ ཚགོས་དྲུང་ནས་དགངོས་ཤོག་ཁག་དང་། བདུན་རླེས་མའྱི་ལས་རྱིམ་སྙན་སནོ། ༡༡༥་་་༡༡༧ 
 
༩ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགླེང་དང་། གཏན་འབླེབས།  

 
༡༡༨་་་༡༥༣ 

 



1 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༥ 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་པ་དེར། ཏགོ་ཙམ་འགྱུར་བ་གཏངོ་ཆགོ་པའྱི་ཐགོ་ནས། དང་པ་ོ
མ་དངུལ་གནས་བབ་སྙན་ཐའོ་ིཐགོ་བག་ོགེང་ཚར་བ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་སྙན་ཐ་ོདང་འབེལ་ནས་བསྐྱར་དུ་བསམ་
ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་། སྱིར་བཏང་བསྔགས་བརོད་དང་ར་ེབ་ཞུ་འདདོ་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོཁ་སང་ཞུས་ཚར་
ཡྱིན། བསྐྱར་དུ་དེ་དང་འབེལ་ནས་མང་པོ་ཞུ་དགོས་པ་གང་ཡང་ཆགས་མ་སོང་། མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན། ང་ཚོའྱི་
གནས་བབ་མང་པོའ་ིཐོག་ནས་སྱིར་བཏང་དཔལ་འབྱོར་རྱིག་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་རྱིས་དང་ད་ེའདྲའྱི་
ཐོག་གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་གངས་ཅན་
སྐྱྱིད་གཤངོས་ལ་རྒྱུན་རྱིང་པ་ོཞྱིག་བསྡད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟནེ་ནས་ཚགི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་།  
སྔོན་མ་དཔལ་འབྱོར་གནས་བབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་ད་ེཚ་ོབཏོན་བའྱི་སྐབས་སུ་དོ་སྣང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བྱས་ནས་བཀླག་རྒྱུའྱི་འབད་
བརནོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། ཆ་ཚང་ཞྱིག་རྟགོས་ཡོད་མེད་ཐ་ེཚམོ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའང་དྲན་ལམ་དུ་བསྡད་པ་ཞྱིག་ལ་ད་ེརྱིང་
སྔ་དྲ་ོདཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་མྱི་མང་ལ་
བུ་ལོན་སོད་དགོས་པ་ད་ེསོར་འབུམ་ ༣༡༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་དང་། ད་ེལའང་ལོ་རེའྱི་ནང་ལ་སྐྱེད་ཀ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ར་ེསོད་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོསྐབས་ད་ེདུས་ཀྱི་སྙན་ཐའོ་ིནང་ལ་ཡདོ་རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་ཐགོ་ནས་
དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྡ་ེཚན་ཚང་མ་སེར་བདག་ཅན་ལ་བསྒྱུར་ནས། བུ་ལོན་ད་ེཚ་ོཕར་བསུབ་པ་ད་ེཚོར་ཡྱིད་སོན་དང་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཤོར་མོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། རྱིམ་བཞྱིན་གནས་སྟངས་མང་པོའ་ིཐོག་ལ་ལྟ་དུས། སྐབས་སོ་སོར་དཔལ་འབྱོར་རྱིག་པ་
ཤེས་ཀྱི་མེད་པ་དང་། གནས་སྟངས་མང་པརོ་རྒྱུས་མངའ་མདེ་པའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚདོ་ལ་ད་ེའདྲ་རང་ཚོར་གྱི་འདུག་
གམ་ཟརེ་ན། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཚརོ་གྱི་མྱི་འདུག དརེ་རྒྱུ་མཚན་འགའ་ཤས་ཡོད་རདེ། དཔརེ་ན། ལྡྱི་ལྱིའྱི་ཉ་ེའགམ་གྱི་ས་ཆ་ད་ེཐགོ་
མ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་ཉོས་པའྱི་མ་ར་དང་། མཐའ་མར་ཕར་བཙོང་བའྱི་སྐབས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ན། 
ད་ེགཅྱིག་པུའྱི་ང་ཚོའྱི་ད་ལྟ་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོཡོངས་སུ་རོགས་པ་བསུབ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་ས་རདེ་བསམ་
པའྱི་ཚོར་བ་ད་ེའདྲ་སེབ་ཀྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་བལ་ཡུལ་གྱི་ (Hotel Tibet) རེད། བེང་ལོར་ལའང་ཟ་ཁང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་
རདེ། ལྡྱི་ལྱི་ལའང་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རདེ། དྷ་རམ་ས་ལར་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད་དེ། ངས་དཔ་ེམཚོན་གཅྱིག་ཞུས་ན། ཟློས་
གར་གྱི་གོང་དེར་དེང་སང་སྐར་མ་ ༥ ཅན་གྱི་མགོན་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ས་ཆ་ད་ེཧ་ཅང་གོང་ཁ་ེཔ་ོཐོག་བཙོང་བ་རེད། ད་
ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་ན། ཨ་ོཧོ། སྐབས་ད་ེདུས་ངས་ཡང་དག་པ་རང་ཚོར་གྱི་ཡོད་དེ། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་ན་དེའང་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཞྱིག་རེད་འདུག་བསམ་བསམ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་ཡོད། འདྱི་ངས་བསྐྱར་དྲན་གྱི་
ཐགོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིར་གེང་སོང་བྱུང་ཚར་བའྱི་སྐབས་ལ། དགསོ་པ་རྒྱུ་མཚན་དང་
དམྱིགས་ཡུལ་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་ཐོག་ནས། མྱི་མང་ལ་ག་ོབརྡ་སོད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་འགོ་
སྱིད་པ་རེད། ད་ལྟ་ངས་བཤད་རྒྱུ་ད་ེཤེས་རྱིག་གྱི་མ་དངུལ་ཐོག་ལ་ཡྱིན། རྒྱུན་རྱིང་པ་ོཞྱིག་ནས་ང་ཚོའྱི་རྱིས་ཁ་ད་ེཚོའྱི་ནང་ 
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(-) ཟེར་དུས། ཀླད་ཀོར་འོག་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་འགོ་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤཤྱིག་རེད། དོན་དམ་པའྱི་ཐོག་ནས་སྙན་ཐ་ོའདྱི་
ནས་ཤེས་ཐུབ་པ་ག་ར་ེཡོད་རེད་ཟེར་ན། བཀར་བཅུག་ཁོངས་སུ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༠༧་༤༨ ཡོད་པ་དང། རོགས་དངུལ་
བེད་སོད་གཏོང་བསྡད་ཀྱི་ནང་སོར་ས་ཡ་ ༡༥༩་༣༩ ཡོད་རེད། ད་ེགཉྱིས་བསྡོམས་པ་ཡྱིན་ན་སོར་ས་ཡ་ ༢༦༦༌༨༧ གྱི་
གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདྱི་ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། འདྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དངུལ་རེད། ཡྱིན་ནའང། ད་གྱིན་
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཚིག་གཅྱིག་བེད་སོད་བཏང་གནང་སོང་། དངོས་གནས་འདྲ་པ་ོའདྲ་ཞྱིག་
རེད། ཀླད་པ་ཡོད་ན། ཨང་གངས་དང་རྱིས་ཁ་ད་ེཚ་ོཡར་བཟ་ོམར་བཟ་ོབྱ་རྒྱུ་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ད་ལྟ་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་ཀང་བཙུགས་ཡོད་རདེ། གང་ལྟར་བཀར་བཅུག་དང། རོགས་དངུལ་
བེད་སདོ་གཏོང་བསྡད་ཀྱི་དངུལ་ད་ེཚ་ོཚུར་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་ནང་དུ་བསྒྱུར་བཞག་ན། ལ་ོའགའ་ཤཤས་ནས་ (+) ཡྱི་དུས་
ཚོད་དེའང་ཡོང་གྱི་རེད། གང་ལྟར་དངུལ་ད་ེའདྱིར་ཡོད་རེད། དངུལ་ད་ེམདུན་ཅོག་ལ་ཡོད་པ་དང་། ཨམ་ཕྲག་ནང་དུ་ཡོད་
པའྱི་ཁྱད་པར་ཙམ་ཞྱིག་རེད། ཨམ་ཕྲག་ནང་ལ་ཡོད་ན། ངས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གཏོང་ཆོག་ཆོག་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེརེད། དངུལ་ད་ེཟུར་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༢༦༦་༨༧ ཡོད་པ་ད་ེག་རང་རེད། སྐབས་རེར་ཀླད་པ་བེད་སོད་བཏང་ནས་
འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ག་ོབརྡ་འཕྲོད་དང་མྱི་འཕྲོད་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སོར་ས་ཡ་ ༢༦༦༌༨༧ 
གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ད་ལྟ་ཡོད་བསྡད་པ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་རྱིས་འཁྱེར་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དེར་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་
མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། ངའྱི་ར་ེབའམ་ཚོད་དཔག་འདྲ་ཞྱིག་མ་སངོ་ན། ལ་ོའགའ་ཤས་ནས་ (+) ལ་འག་ོརྒྱུ་རེད། དངུལ་ད་ེ
ཡང་ད་ེག་རང་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དོན་དག་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་གནས་སྟངས་དེ་ཚ་ོབཏོན་པ་དེ། གང་ལྟར་ཁ་གསལ་པ་ོདང་ཡག་པ་ོབྱུང་བསྡད་འདུག 
འདྱིའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དང་། ཀུན་སོང་། ད་ེའདྲ་ཅྱི་ཧ་ག་ོཡྱི་མེད། རྒྱུ་མཚན་འདྲ་མྱི་འདྲ་འགའ་ཤས་ཤཤྱིག་ཡོད་སྱིད་པ་རདེ། 
ཡྱིན་ནའང་དེར་ཁྱད་པར་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། རྡོག་རྡོག་ང་ཚ་ོལ་འདྱི་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་གསལ་པ་ོཡོད་རེད། 
སྔནོ་མའང་དཔལ་འབྱོར་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐ་ོཆ་ཚང་བལྟས་མོང་། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་འདུག ཁ་ཤས་ཀྱིས་
མ་འོངས་པར་འདོན་དགོས་མ་རདེ་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་། ངའྱི་ངོས་ནས་བསྐྱར་དུ་ང་ཚོར་རང་བདག་གྱི་བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་
དབང་། རྡགོ་རྡོག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་དབང་ཡོངས་རགོས་ཟརེ་དུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ག་ོམ་གོའ་ིགནས་སྟངས་ཡོང་སྱིད་པ་རདེ། 
དརེ་བརྟནེ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་རྱིམ་པས་ཡྱིག་ཐོག་ལ་བཀདོ་ནས། འདྱི་ལྟ་བུ་དབེ་སང་ལ་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ན། མ་འངོས་
པར་རྱིམ་བཞྱིན་ཁྱད་པར་ཆནེ་པ་ོཡོད་རདེ་སྙམ། ད་ེབསྐྱར་དུ་ནན་པ་ོབྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེགནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ་
བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རདེ། 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་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་བཀའ་ལན་ཕེབས་པར་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་
ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར། ལྷན་ཁང་གཞན་གྱི་ནང་ལ་བཀར་བཅུག་མེད་ནའང་། ཕྱིར་སགོ་མྱི་དགསོ་པའྱི་རགོས་དངུལ་ད་ེའདྲ་
ལྷག་བསྡད་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། འདྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཟུར་བཀོལ་ནང་དུ་འཁོད་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། 
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ཡྱིན་ནའང་། དངོས་ཡདོ་ཐགོ་ནས་ལྷན་ཁང་ར་ེརེར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ལྷན་ཁང་ར་ེརའེྱི་རྱིས་ཁའྱི་ནང་དུ་རང་བདག་མ་དངུལ་
དང་། ད་ེསྔའྱི་ལྷག་བསྡད། མཇུག་ལྷག་གསལ་བསྡད་པ་ལས། དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ལྷན་ཁང་འདྱིར་བཀར་བཅུག་མ་
དངུལ་ཡོད་པ་དང་། ལྷན་ཁང་དརེ་རགོས་དངུལ་བེད་སདོ་གཏོང་བསྡད་འདུག་ཅེས་འཁདོ་པ་ཞྱིག་ཤཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་
གཏོགས། གཞན་ལྷན་ཁང་གང་ལའང་ལྷག་བསྡད་མྱི་འདུག འདྱི་སྙན་སེང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། དེར་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ལྟ་
ཡོང་དུས། ད་ལྟའྱི་སྐབས་བབས་སུ་དངུལ་རྱིས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་འདྱི་ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (+) ལ་འག་ོབསྡད་འདུག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོར་གནང་བའྱི་ལས་བསྡོམས་དེ་
དང་། ཚོགས་ཆུང་ལ་གནང་བའྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་ལྷག་བསྡད་ད་ེའདྲ་ཡོད་ན། གོང་དུ་ངས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་
ཡྱིན། ལྷན་ཁང་གཞན་ལ་བཀར་བཅུག་མ་དངུལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། རོགས་དངུལ་བེད་སོད་གཏོང་བསྡད་ད་ེའདྲ་ཡོད་ན། སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ནང་དུ་ཐུགས་སྣང་ཡོད་མཁན་ཚོར་ཨང་གངས་ད་ེགནང་རོགས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་
གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོར་གནང་བའྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་གསལ་མེད་དུས། ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེདམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་དང་། དངུལ་རྱིས་སྟངས་ལ་དབྱ་ེབ་འདྲ་ཞྱིག་ཕསེ་ནས་ (-) ཆགས་འདུག་
མ་གཏགོས། སྱི་ཡོངས་ནས་ལྟ་ཡོང་དུས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་དངུལ་ལྷག་བསྡད་འདུག དངུལ་རྱི་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་
ནས་རྱིམ་པས་ལ་ོཤས་ནང་དུ་ཕག་དངུལ་གདོན་གྱི་ཡྱིན་གསུང་དུས། ད་ལྟ་བར་དུ་དེ་ག་རང་གནང་བཞྱིན་པ་ཆགས་ཡོད་
རདེ། ད་ལྟ་མ་འདྲ་ཞྱིག་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་དགོས་གཞྱི་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་བསྐྱར་དུ་གསལ་
བཤད་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་བྱས་ན་ལྗགས་ལན་རང་འཇགས་ཕབེས་སྱིད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང། 
ལྷན་ཁང་གཞན་ལ་རོགས་དངུལ་བེད་སོད་གཏོང་བསྡད་དང་། བཀར་བཅུག་ཡོད་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་
བརྒྱུད་ནས་ང་ཚརོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག འདྱི་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་དང་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༠་་་
༢༠༠༡ ནས་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་༢༠༢༡ བར་གྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་སྙན་ཐ་ོའདྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག ཐུགས་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱི་གསུང་བཤད་འཕྲོས་ནས་ང་ལ་ར་ེབ་གསར་པ་ཞྱིག་བྱུང་། དམྱིགས་བསལ་རང་ཁ་
རང་གསོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱིས་སྔོན་རྱིས་ནང་དུའང་། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་རང་ཁ་
རང་གས་ོབྱ་རྒྱུ་གལ་གནད་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པའྱི་སྐརོ་གསུང་དུས། ས་ོསོས་ཡྱིན་ནའང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་རང་ཁ་རང་
གས་ོབྱེད་ཐུབ་པའྱི་ཐགོ་ལ་ག་ར་ེབྱ་རྒྱུ་འདུག་བསམ་བ་ོགཏོང་དུས། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་གསལ་
བཤད་ནང་དུ། རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༢་་་༢༠༠༣ ལོར་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་པས་ཚོང་ལས་སྡེ་ཚན་ཆ་ཚང་སེར་བདག་
ཅན་ལ་བསྒྱུར་བའྱི་སྙན་ཐའོ་ིནང་དུ། བོད་མྱི་རང་ནས་དངུལ་དང་། རྒྱན་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་བཅོལ་
བ་ད་ེསོར་འབུམ་ ༣༡༠༠ རེད་ཟེར་དུས། ཕལ་ཆེར་ (Crore) ༣༡ ཙམ་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྐབས་ད་ེདུས་འདྱི་ཙམ་གནང་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེག་ཚོད་ཅྱིག་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་རེད། ག་ཚོད་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་རེད། ངས་
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ཡར་མར་ཞྱིབ་འཇུག་ཏོག་ཙམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ང་རང་ཐད་ཀར་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལའང་བཅར་བ་ཡྱིན། ཁོང་ཚོས་
གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འགོ་ཐུབ་པར་སོར་ (Crore) ༢༠༠ དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
གསུངས་སོང་། ས་ོས་ོའདྲ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་
ཁང་ད་ེམུ་མཐུད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིསང་འག་ོཐུབ་པའྱི་ལམ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བོད་མྱི་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེབཞྱིན་དགོན་སྡེ་ཁག་རེད། ག་པར་ཡྱིན་ནའང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་
སྟངས་ལ་ཡར་རྒྱས་ཞ་ེདྲག་ཕྱིན་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ངས་འདྱི་ནས་མྱི་མང་ལའང་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རང་ཁ་
རང་གས་ོཡོང་བར་བོད་མྱི་ཚསོ་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདགེས་གནང་རགོས་གནངོས། འདྱི་ངའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཡྱིན།  
ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས་གསུངས་སོང་། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཁ་ེཉེན་གྱི་
གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་རྟགོ་ཞྱིབ་སད་ང་ཚསོ་ཚགོས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུངས་པ་ད་ེལའང་མོས་མཐུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ངའྱི་དྲྱི་བ་གཅྱིག་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་མ་དངུལ་ནང་ལ་གསོག་དངུལ་ཚུད་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་སྙམ། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་
གཅྱིག་བེད་སོད་བཏང་ན། (Provident Fund) རྒྱ་གར་གྱི་དངུལ་ཁང་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ (Provident Fund) དེའང་
དངུལ་ཁང་བརྒྱུད་ནས་བསེབ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དྲྱི་བ་གཅྱིག་འདྱི་
སེབ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་གངོ་དུ་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སངོ་། གཞུང་འདྱི་རང་ཁ་རང་གས་ོདགསོ་དུས། དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་ནས་ཁ་སང་སྔནོ་རྱིས་ནང་དུ་མ་འོངས་ལས་འཆར་ཟརེ་དུས། རང་ཁ་རང་གསོའ་ིལས་འཆར་ཟརེ་དུས་ཡང་ན་
རགོས་ཚོགས་ལ་བརྟེན་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡང་ན། མྱི་མང་ནས་དངུལ་ཞུ་རྒྱུ་རདེ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མྱི་མང་ལ་དངུལ་ཚུར་
ཞུས་པ་ད།ེ མྱི་མང་ལའང་ཕར་རག་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་ན། དེར་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུར་དག་ེམཚན་ཡོད་རེད་སྙམ། 
འདྱི་ངས་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་མྱི་མང་ནས་ཡྱིན་ནའང་གཞུང་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོ་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་དེར་
བསམ་བ་ོཞྱིག་གཏོང་དགོས་དུས། དབེ་ལྗང་ཁུའྱི་དཔྱ་དངུལ་འབབ་ཚད་དེའང་ཡར་སྤར་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ངས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱུན་ལས་ནས་སྤར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ཞྱིག་སྣོམ་ཕེབས་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དྲྱི་བ་མང་པ་ོཆགས་སོང་། དུས་ཚོད་ཏགོ་ཙམ་འགོར་སྱིད་པ་རདེ།  
ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ནང་སྱིད་ཀྱི་མ་དངུལ་དང་འབེལ་ནས་བཀའ་གནང་བ་དེ། ནང་སྱིད་རང་གྱི་ནང་དུ་ལྟ་
དུས་སོར་འབུམ་ ༡༨༧ མ་གཏོགས་མྱི་འདུག མ་དངུལ་ནང་ལ་སོར་འབུམ་ ༢༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་འདུག་གསུངས་པ་ད་ེརདེ། 
དེར་ཁྱད་ཕྱིན་པ་དེ། སྱིར་བཏང་རྱིས་འབུལ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྐྱོན་གང་ཡང་འག་ོཡྱི་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་མ་དངུལ་གྱི་
གནས་བབ་ནང་ལ་བཏོན་པ་ད་ེདངུལ་འབོར་ད་ེག་རང་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། གང་ལགས་ཤཤ་ེན། རྱིས་ཉར་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་གནང་བསྡད་དུས། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་མ་དངུལ་ནང་དུ་ཚུད་དང་མ་ཚུད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེལྷན་ཁང་ས་ོསོས་
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ཐག་བཅད་ནས་བྱས་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་འདྱི་འག་ོའཛུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་དང་པ་ོདབུས་ལས་ཁུངས་ཁག ས་
གནས་ས་ོསོའ་ིལས་ཁུངས་ལ་མར་འབལེ་བ་གནང་བྱས་ནས་གནས་སྟངས་བཏོན་ཡདོ་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་ནས་དཔརེ་ན། ལྷན་
ཁང་ཁག་ཅྱིག་ལ་ (Set Apart) ཟུར་འཇགོ་བྱས་ནས། (Set Apart) ཟརེ་བ་ད་ེག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། ལ་ོ ༡ ནང་སོར་མ་ོ ༡༠༠ 
སེབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སོར་ ༡༠༠ ནས་སོར་ ༨༥ འགོ་སོང་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། (Society Registration) 
དབེ་སྐྱེལ་བྱས་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་ན། སོར་ ༨༥ འདྱི་འག་ོསོང་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། སོར་ ༡༥ ད་ེཉར་ཆོག་
གྱི་ཡོད་རེད། ལ་ོད་ེག་རང་ནང་སོར་ ༨༥ འགོ་སོང་བཏང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ལྷག་བསྡད་ད་ེའབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལ་ོ ༥ ནང་ལ་
བཏང་ཚར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཏང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ཡྱི་ཁལ་ཕོགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁལ་
མ་ཕོགས་པའྱི་ཆེད་དུ་ལྷན་ཁང་སོ་སོས་དངུལ་ལྷག་འཕྲ་ོད་ེ (Set Apart) ཟུར་དུ་བཞག་ནས། དངུལ་ད་ེལས་གཞྱི་འདྱི་
འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཆདེ་དུ་ཡྱིན་ཟརེ་ནས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་སོར་འབུམ་ ༢༠༠ འདྱི་བཞག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟནེ་ནས་
ཁྱད་པར་ད་ེཕྱིན་འདུག མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་གནས་བབ་འདོན་ཡོང་དུས་འདྱི་ཡར་བསྡམོས་ནས། ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
པ་ད་ེག་ར་ེརེད་ཅེ་ན། གོས་ཚོགས་ལ་ཡྱིག་ཆ་འབུལ་དགོས་པ་ད་ེཕུལ་ནས། ང་ཚོས་ཡ་གྱིར་ད་དུང་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཚད་དང་
ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག མཐུན་དང་མ་མཐུན་གྱི་གནས་སྟངས་ག་པར་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྐབས་ཤྱིག་ལ་ལྷན་ཁང་
ཚང་མའྱི་རྱིས་པ་ཡར་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས། ད་ནས་བཟུང་མཐའ་མ་ད་ེའདྱི་ཡྱིན་པ་ཞེས་འདྲྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་
བྱུང་སོང་། དཀའ་ལས་མང་པ་ོཞྱིག་བརྒྱབ། ནོར་འཁྲུལ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཐོན་ཡོང་དུས་དེར་ཚོགས་གཏམ་མང་པ་ོརག་རྒྱུའྱི་
ལས་ཀ་ད་ེང་ཚོས་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུས་ཡྱིན་ཏེ། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་འདྱི་གཅྱིག་ལྷག་བསྡད་འདུག ཡྱིན་
ནའང་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་ནང་དུ་ཕུལ་བཞག་པ་ད་ེདངུལ་འབབ་ད་ེག་རང་ཡྱིན། ལྷན་ཁང་ས་ོསོའ་ིརྱིས་ཁའྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེ
བྱིས་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། (Provision) འདྱི་རྒན་གསོ་ཁང་ཆེད་དུ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་བཞག་པ་མ་གཏོགས། དོན་དངོས་སུ་མ་
དངུལ་རང་རདེ། ལ་ོལྟར་བཀའ་འཁོལ་སོད་དགསོ་པ་ད་ེསདོ་བསྡད་ཡདོ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ལས་བྱེད་རྣམ་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་གསུངས་སོང་། ལས་བྱེད་ཚོས་དཀའ་
ལས་མང་པ་ོབརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་ལས་བྱེད་
རེད། ས་གནས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཚ་ོརེད། འདས་པའྱི་ལོ་ ༥༠ ལྟོས་ཤོག་ཟེར་དུས། ས་གནས་སུ་ཡྱིག་ཆ་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་
སྔགོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ།ཤཁངོ་རྣམ་པ་ཚོར་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ཀང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད་གསུངས་པ་རེད། དེའང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རེད། ག་ར་ེརེད་
ཅ་ེན། མ་དངུལ་གནས་བབ་ཀྱི་སྙན་ཐ་ོའདོན་ཡོང་དུས། དངོས་གནས་བྱས་ན་མ་དངུལ་གནས་བབ་གང་བཏོན་པ་ད་ེརང་
སོར་གནས་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་བཏོན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་འབོར་གང་ཡྱིན་པ་
དརེ་རྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་ཚར་བ་སོང་ཙང་། (Audited Statement) ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། ད་ེལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། 
ད་ཆ་ང་ཚསོ་སྙན་ཐ་ོད་ེཚ་ོའདནོ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། སྔནོ་རྱིས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ད་ེཚའོྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་། འགའ་
ཤས་ལ་སྐར་རྟགས་བརྒྱབ་བཞག་ཡོད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྱིས་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུ་ལྷག་བསྡད་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་རདེ་ཅེས་སྐར་རྟགས་བརྒྱབ་
ཡོད། མ་འོངས་པར་དངུལ་འབོར་ད་ེལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གང་རེད་ཟེར་ན། རྱིས་ཞྱིབ་མ་བྱེད་པའྱི་སྔོན་གྱི་གནས་
བབ་དང་། རྱིས་ཞྱིབ་བྱས་ཟྱིན་པའྱི་གནས་བབ་ལ་ཁྱད་པར་འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ། ད་ལྟ་མ་དངུལ་གནས་བབ་འདོན་པའྱི་སྐབས་
སུ་ང་ཚོས་རྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་པའྱི་རྱིས་ཁ་རང་ལ་གཞྱི་བཅོལ་ནས་བཏོན་ཡོད། ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་
བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། གང་ལ་ཆ་འཇོག་དགོས་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མ་
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དངུལ་གནས་བབ་སྙན་ཐ་ོདེར་གཞྱི་བཅལོ་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནང་སྱིད་ཀྱི་སོར་འབུམ་ ༢༠༠ མ་གཏོགས། གཞན་ཆ་
ཚང་ཏག་ཏག་བསྡད་ཡདོ། འདྱི་གཅྱིག་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་དེ། སྐབས་ད་ེདུས་བཀའ་
ཤག་གྱི་ཁག་པ་ོརདེ་ཅསེ་གསུངས་སོང་ཟརེ་བ་འདྱི། འདྱི་དཔ་ེཁག་པ་ོཡོད་རདེ། འནོ་ཀང་ང་ཚསོ་ཐ་སྙད་ད་ེཚ་ོགསལ་པ་ོབཟ་ོ
དགསོ་རདེ། "བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་དཔལ་འབྱརོ་གནས་སྟངས།" ཟརེ་དུས། མྱི་སེར་གྱི་ཚངོ་དང་། ཡོང་འབབ་
དང་མང་པ་ོཞེ་དྲག་ཅྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་པའྱི་གཞོན་སྐྱེས་ནང་དུ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཐོག་ལ་
ཡྱིན་ནའང་རདེ། བོད་པའྱི་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། དཔེར་ན། ལ་ོ ༡ ལ་ང་ཚའོྱི་སུད་ཚངོ་བས་
ཚངོ་ག་ཚོད་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཟརེ་ན། ང་ཚསོ་ཏག་ཏག་བཤད་རྒྱུ་ཡདོ་མ་རདེ། སྔནོ་མ་ངས་གངས་ཀ་ཞྱིག་བཏོན་ཡྱིན། 
ཨ་སོར་ས་ཡ་ ༤༣ ཙམ་གྱི་ཚངོ་རྒྱག་གྱི་འདུག་ཟེར་ནས། དེའང་རབོ་རྱིས་རང་རེད། སུད་ཚངོ་ས་ཁུལ་ག་ཚོད་འདུག ནང་
མྱི་ག་ཚོད་འདུག ནང་མྱི་ར་ེརེས་ད་ོཔ་ོག་ཚོད་འཚོང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ད་ོཔ་ོར་ེརེར་མ་ར་ག་ཚདོ་སེབ་ཀྱི་འདུག འདྱི་རྱིས་སྐོར་
བའྱི་སྐབས་སུ་སུད་ཚངོ་ས་ཁུལ་ད་ེདག་ནས་འཚངོ་འདྱི་ཙམ་རྒྱག་གྱི་འདུག ད་ེལ་དཔག་པའྱི་ཁ་ེབཟང་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥།༣༠ ག་
ཚདོ་ཙམ་སེབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་རོབ་རྱིས་མ་གཏགོས། ཞྱིབ་ཚགས་པོའ་ིས་ོནས་ཉམས་ཞྱིབ་བྱེད་མཁན་
ཞྱིག་ད་བར་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བྱུང་མ་སོང་། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་། ཆབ་སྱིད་དང་ད་ེཚོའྱི་སང་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་
བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ད།ེ འབུམ་རམས་སོབ་སངོ་བྱདེ་མཁན་ཚ་ོཡྱིན་ན། བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་དཔལ་འབྱརོ་གནས་བབ་ཀྱི་
སྙན་ཐ་ོཞྱིག་བཏོན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བཙན་བྱལོ་བོད་མྱི་ཁྱོན་ཡོངས་ཟརེ་དུས་རྒྱལ་སྱི་ཆགས་འག་ོཡྱི་རདེ། ད་ེག་རང་ཁག་པ་ོ
ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་རདེ། ཨ་ལས་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་རེད་འདུག བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་
རེད་འདུག དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་
ཐུགས་ཕན་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་གས་ོས་རདེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཀང་ག་ཚདོ་ཐུབ་ཐུབ་དང་། ག་ཚོད་སྙབོ་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ནའང་། དགོས་མཁ་ོལ་དཔག་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བྱདེ་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོང་ཚསོ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞ་ེ
དྲག་ཅྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཏན་ཏན་ཐུགས་ཁག་
ཡོད་མ་རདེ། ད་ེལས་ས་པ་ོཚར་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རདེ། སྟབས་བད་ེཔ་ོར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡདོ་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
འདྱི་ཞུས་པའྱི་ཞོར་ལ་ "དཔལ་འབྱོར་གནས་བབ་སྙན་ཐོ།" ཟེར་བ་དེ། མ་གཞྱི་ནས་འདྱི་རེས་ལ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་རདེ།  
ད་ེཡྱིན་དུས་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱརོ་གནས་སྟངས་ད་ེཏོག་ཙམ་ཁག་པ་ོཡོད་རེད། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་
ཡྱིན་ན་ཏགོ་ཙམ་ལས་ས་པ་ོཡོད་རེད། གང་རེད་ཅ་ེན། རྱིས་དང་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ང་ཚསོ་ཉར་གྱི་ཡོད་དུས། གཅྱིག་འཁྱེར་ཤོག་
ཟརེ་ནའང་འཁྱེར་ཆགོ་ཆགོ དཔརེ་ན། ཚངོ་རྒྱག་མཁན་མྱི་སེར་ཞྱིག་ལ་ "ཁྱེད་རང་གྱིས་ལ་ོ ༡༠ སྔནོ་ལ་ད་ོཔ་ོག་ཚདོ་བཏནོ་
གྱི་ཡོད།" ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མག་ོའཕུར་གྱིན་ག་ཚོད་བཏོན་གྱི་ཡོད་ན་ཟེར་ནས་བསྡད་རྒྱུ་མ་གཏོགས། ང་
ཚོས་གངས་ཀ་ཉར་ཚགས་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་
གངས་ཀ་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོབརྱི་ཡྱི་ཡོད་ཞུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་འདྱི་རེད། གང་ལྟར་དངུལ་དེ་ཡང་ན་རོགས་
ཚོགས་ནས་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡང་ན་བང་མཛོད་ནས་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
གསུངས་པ་ད་ེག་རང་རདེ། ག་ཚདོ་འདང་གྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཟེར་ན། ད་ལྟ་འདྱིར་དངུལ་འབོར་བཏོན་བཞག་པ་ཆ་ཚང་ཡར་
བསྡོམས་པ་ཡྱིན་ནའང། སོར་ས་ཡ་ ༣༥༠༠ དང་། ས་གནས་ད་ེཚ་ོཡར་ཚུད་པ་ཡྱིན་ན་སོར་ས་ཡ་ ༣༧༠༠ རེད། ད་ལྟ་ང་
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ཚོའྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི་འགོ་སོང་དེ། དཔེར་ན། ད་ལོ་གཅྱིག་པུར་རྒྱུན་གོན་དང་། དམྱིགས་བསལ། དམྱིགས་བཀར་ཆ་ཚང་
བསྡོམས་པ་ཡྱིན་ན། སོར་ས་ཡ་ ༢༥ བརྒལ་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ལྟ་དངུལ་ཡོད་པ་ད་ེརྒྱུན་གོན་དང་། དམྱིགས་བསལ། ཟུར་
བཀོལ་ད་ེཚ་ོཚང་མར་གཞན་ནས་གཅྱིག་ཀང་ཡོང་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚརོ་ལ་ོ ༡ ལྷག་ཙམ་མ་གཏོགས་འདང་རྒྱུའྱི་གནས་
སྟངས་ཡདོ་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་རང་ཆགས་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་ཡདོ་མ་རདེ། གང་ལགས་ཞུས་ན། ལ་ོསྟར་ཆགས་ས་ོ
སའོ་ིཡོང་འབབ་ཡོང་རྒྱུ་ད་ེདང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ཐབས་ཤེས་བྱདེ་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་རདེ།  
 དྲྱི་བ་ཕབེས་པ་ད་ེཡོང་འབབ་ནང་ནས་གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་བསྡུའྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། གཙང་
ཁ་ེབརྒྱ་ཆའྱི་གངས་ཀ་ད་ེརེས་སོར་འབུལ་ཆོག་པ་ཞུ། གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆ་སུས་ཕུལ་ཡོད་རེད་དང་། སུས་ཕུལ་ཡོད་མ་རེད། 
གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆ་འབུལ་དགསོ་མཁན་ནང་ནས། ཕལ་ཆརེ་རང་སྐྱངོ་སྡ་ེཚན་ཚང་མས་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། མཉམ་
འབེལ་ཅན་ཚང་མས་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་སུས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཕུལ་འདུག སུས་ཕུལ་
མྱི་འདུག དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ནས་གངས་ཐ་ོད་ེབཟསོ་ནས་འདནོ་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལམ་སང་ཞུ་ཆགོ་ཆགོ་ཅྱིག་
མྱི་འདུག  
 དཔྱ་ཁལ་སྤོར་དགོས་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་
གསུང་ཡོང་དུས། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་གསུངས་སོང་། ཁ་སང་ངས་འགེལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
སྱིག་གཞྱི་དེ་ཚོ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། སྤར་ཆ་མ་བྱེད་སྔོན་ནས། གལ་སྱིད་བཀའ་ཤག་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྤར་ཆའྱི་གོས་
འཆར་ཞྱིག་འཁྱེར་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། དང་པ་ོཁྱིམས་འཆར་ཞྱིག་འཁྱེར་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་རདེ། ཁྱིམས་འཆར་དེར་འགྱུར་བ་བཏང་། གཞྱི་ནས་སྤར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ད་ེགོས་ཚགོས་ནང་དུ་འག་ོདགོས་ཀྱི་རདེ་མ་
གཏོགས། ད་ེརྱིང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཁྱིམས་འཆར་བསྐྱར་བཅོས་ད་ེའཁྱེར་མེད་པ་སོང་ཙང། སྤར་ཆ་ད་ེཡོང་རྒྱུ་ཁག་པ་ོབྱེད་
ཀྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བྱུང་འགྱུར་རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༣་་་༢༤ ཡྱི་སྔོན་རྱིས་བཟ་ོབའྱི་སྐབས་སུ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གྱིས་གསུང་ཡོང་དུས། གལ་ཏ་ེདགོངས་པ་ད་ེཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དཔྱ་དངུལ་འབབ་ཚད་ད་ེག་ཚོད་ཙམ་སྤོར་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་མེད་ཐོག་མང་ཚོགས་ལའང་སྐད་ཆ་ཞྱིག་དྲྱིས་ནས། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བྱ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོཡོད་དེ། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་ད་ེདུས་
དངསོ་ཡདོ་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་གང་འདྲ་བྱདེ་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སྙན་ཐ་ོའདོན་དགོས་སམ་མྱི་དགོས་གསུངས་པ་རེད། དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་ལ་
མཐའ་ཡོད་མ་རེད། ཡོང་ཆོག་གྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་ལ་དོགས་པ་ཏོག་ཙམ་མང་བ་ཡོད་པའྱི་
བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་འདུག དོགས་པ་དའེང་རྒྱ་ནག་གྱི་ངོས་ནས་ཚུར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་གསུང་བཞུགས་ཀྱི་འདུག ད་ེ
འདྲ་རང་མ་རེད། ད་ེརྱིང་རྐང་བཙུགས་ནས་བཏོན་པ་དེ་ "དཔལ་འབྱོར་གནས་བབ་སྙན་ཐོ།" བཏོན་ཡོད་གདའ། དཔལ་
འབྱོར་གནས་བབ་སྙན་ཐ་ོཟེར་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོལ་གང་ཡོད་པ་དེ་རེད། འདྱི་རྒྱ་ནག་ལ་ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་འབྱོར་རྱིག་པ་ལ་
མཁས་པ་མང་པ་ོཞེ་དྲག་ཡོད་རེད། གཞན་པ་གང་ཡང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། པེ་ཅྱིང་ལ་བསྡད་ནས་བཟ་ོཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་
རེད། སྔོན་རྱིས་དེབ་འདྱི་གཅྱིག་པུའྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་གང་ལ་གང་འཚམ་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་
སྙན་ཐ་ོའདྱི་བཏོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཤུགས་རེན་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་འག་ོབསྡད་པ་དང་། ཕན་ཐོགས་ཞ་ེདྲག་
ཅྱིག་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ "དཔལ་འབྱོར་གནས་བབ་སྙན་ཐོ།" 
ཟེར་དུས་ད་ལྟ་གང་ཡོད་པ་ད་ེའདོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་ "དཔལ་འབྱོར་བསྐྱར་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ།" ཞེས་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། 
དརེ་ཉེན་ཁ་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། གང་རེད་ཅ་ེན། སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ "དཔལ་
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འབྱོར་བསྐྱར་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ།" ཞྱིག་འདོན་དགོས་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་འབྱོར་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཟེར་དུས་མ་
དངུལ་གནས་བབ་སྙན་ཐ་ོདང་འདྲ་ཡྱི་མ་རེད། དཔལ་འབྱོར་བསྐྱར་ཞྱིབ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དཔལ་འབྱོར་གནས་བབ་
སྙན་ཐ་ོཟེར་ན་ཡང་ཁག་ཁག་རེད། དཔལ་འབྱོར་གནས་བབ་སྙན་ཐ་ོཟེར་ན། ཁ་དབང་འདྱི་ཙམ་རེད་འདུག་དང་། བེད་སོད་
གཏོང་བསྡད་འདྱི་ཙམ་རདེ་འདུག གཅྱིག་གཅྱིག་འདྱི་ཙམ་ལྷག་འདུག་ཟེར་ནས། འདྱིས་གནས་བབ་གཅྱིག་པུ་གདོན་རྒྱུ་རེད། 
དའེང་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཧ་ག་ོབ་ཡྱིན་ནའང་སྐྱནོ་ཆནེ་པ་ོགང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་། ཧང་སང་རྒྱུ་ཞ་ེདྲག་ཡོད་མ་རེད། དཀའ་ངལ་ཆ་ེ
བ་ད་ེག་ར་ེཡོད་རེད་ཅ་ེན། དཔལ་འབྱརོ་བསྐྱར་ཞྱིབ་སྙན་ཐ་ོབཏོན་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ནང་ནས་དངུལ་གང་ནས་ཡོང་གྱི་འདུག 
དངུལ་ཡོང་ས་གང་ནས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་འདུག ཡོང་ས་གང་ནས་མང་དུ་ཕྱིན་འདུག གཏོང་ས་ག་པར་མང་དུ་ཕྱིན་འདུག ག་པར་
ཉུང་དུ་ཕྱིན་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མ་འབྱི་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ལྟ་བར་དུ་མ་དངུལ་གནས་བབ་སྙན་ཐའོ་ིནང་དུ་དངུལ་གང་ནས་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེབཤད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། དེ་བཞྱིན་དཔལ་འབྱོར་གནས་བབ་སྙན་ཐོ་བཏོན་ཟེར་བ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་
དངུལ་གང་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེའདནོ་དགོས་པའྱི་གནས་བབ་ཆགས་ཀྱི་མ་རདེ། འག་ོསོང་ག་པར་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་དང་། 
ག་ཚོད་ལྷག་ཡདོ་མདེ་ཀྱི་གནས་སྟངས་གདནོ་རྒྱུ་མ་གཏགོས། དཔལ་འབྱརོ་བསྐྱར་ཞྱིབ་བྱདེ་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སྔནོ་མ་
རོགས་ཚོགས་ཡོད་པ་ད་ེད་ལྟ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག འདུག་སེ་བྱས་འདུག་ཟེར་ནས་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་འདོན་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ཡོང་ཁུངས་ད་ེཚ་ོརྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྱིས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོ
འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ཡོང་ཁུངས་རྱིས་སདོ་དུས། གཞྱི་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ང་ཚོའྱི་དཔལ་འབྱརོ་ཡོང་འབབ་ཀྱི་
མཇྱིང་པ་བཙིར་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ད་ེཐོན་གྱི་ཡོད་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་
ཚའོྱི་དངུལ་གྱི་ཡོང་ཁུངས་ད་ེམ་འདྲ་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཡྱིན་ཙང་། ཁུངས་དང་། གང་ཟག སྱིག་འཛུགས། གཞུང་མྱི་འདྲ་བ་མང་པ་ོ
ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། གཅྱིག་ལ་བཀར་ནས་གནོན་ཤུགས་སད་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་
ཙང་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྔནོ་རྱིས་གཏམ་བཤད་ནང་དུ། "བཀའ་ཤག་གྱི་ཐབས་ཤེས།" ཟརེ་ཀྱི་ཡོད་རདེ་
མ་གཏོགས། ད་ེགང་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད་དང་། ཇྱི་ལྟར་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་ཡྱིན་
ནའང་། ང་ཚོས་ལན་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། གཞན་སྐྱེད་འབབ་ནས་ག་ར་ེཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དེ། ང་ཚོའྱི་ཡོང་ཁུངས་ནང་དུ་
གསལ་བསྡད་ཡོད་རདེ། ད་ེལ་ོརྟག་པར་གསལ་བསྡད་པ་ཞྱིག་རདེ་མ་གཏོགས། ད་རསེ་གསར་པ་བཟོས་བཞག་པ་གང་ཡང་
མ་རེད། བྱས་ཙང་དཔལ་འབྱོར་བསྐྱར་ཞྱིབ་བྱས་དང་མྱི་བྱེད་ཟེར་བ་ད་ེགནས་ཚུལ་ཁག་ཁག་རེད་མ་གཏོགས། དཔལ་
འབྱརོ་མ་དངུལ་གནས་བབ་སྙན་ཐ་ོདང་། དཔལ་འབྱརོ་གནས་བབ་སྙན་ཐ་ོབཏོན་ནས་ད་ོཕགོ་གང་ཡང་འག་ོརྒྱུ་ཡོད་མ་རདེ། 
རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་དོགས་གནང་བ་ད་ེགནང་དགོས་མ་རེད། འདས་པའྱི་ལ་ོང་ོཉྱི་ཤུའྱི་ནང་ལ་འདྱི་མ་བཏོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
དའེང་འདྱི་རདེ་ཅེས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོས་གསུང་གནང་གྱི་འདུག འདྱི་ཡྱིན་མྱིན་སྐབས་ད་ེདུས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་ལ་སྐད་ཆ་དྲྱི་རྒྱུ་
རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་འདྱིར་ལངས་བསྡད་པའྱི་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་ཤེས་པ་ད་ེག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༡ ནས་བཏོན་པ་རེད། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༡ ནས་ལ་ོ ༥ རྱིང་སྙན་ཐ་ོབཏོན་པ་རདེ། སྙན་ཐ་ོའདྱིའྱི་སམོ་གཞྱི་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་མ་རདེ། སྙན་ཐ་ོད་ེདག་ལ་
གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་སོམ་གཞྱི་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཡོད་མ་རེད། ཁ་སང་ངས་བཀའ་ཟུར་དེ་ག་རང་ལ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། 
སྐབས་ད་ེདུས་སྐུ་ང་ོརྣམ་པས་བཏོན་འདུག་སྟེ། ད་ལྟ་ངས་གངས་ཀ་འཚོལ་དུ་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ཁྱེད་རང་ཚའོྱི་སྙན་ཐ་ོ
དསེ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡན་ཆད་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་། སྐབས་ད་ེདུས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་བསྟུན་ནས། སེར་
བདག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་དུས་སྙན་ཐ་ོགཉྱིས་པ་དང་། གསུམ་པ། བཞྱི་པ། ལྔ་པ་བཏོན་
ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་སྙན་ཐ་ོག་ཚོད་བཏོན་པ་ཡྱིན་ནའང་དྲྱི་བ་མང་དུ་འག་ོརྒྱུ་མ་གཏོགས་གནད་དོན་ལ་ཕན་གྱི་མྱི་འདུག་
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ཟེར་ནས། བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་ད་ེབཞེས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ནས་བཟུང་བཏོན་ཡོད་མ་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་
གསར་པ་ཕེབས་པ་རེད། བཀའ་བོན་གསར་པ་ཕེབས་པ་རེད། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གསར་པ་ཕེབས་པ་རེད། ད་ེནས་
བཟུང་སྟ་ེའདས་པའྱི་ལ་ོ ༡༥ དང་ ༡༦ རྱིང་མ་བཏོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། འདྱི་
བཏོན་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཁ་ེཕན་རག་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་འགོ་ནས་ཡྱིན་པ་ངས་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་
ལྟ་ང་ཚོས་མ་དངུལ་གནས་བབ་བཏོན་པ་དེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཁ་ེཕན་ཡོང་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མ་རེད། མ་དངུལ་གནས་
བབ་ཀྱི་སྙན་ཐ་ོདང་། དཔལ་འབྱརོ་གནས་བབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ། དཔལ་འབྱོར་བསྐྱར་ཞྱིབ་སྙན་ཐ།ོ ད་ེཚ་ོགསུམ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་
རེད། རྒྱ་ཆེ་ཆུང་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་རེད། གནས་སྟངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོ་གསུམ་གྱི་དབྱ་ེབ་དེ་ངེས་པར་དུ་
འབྱེད་ཤེས་པ་བྱེད་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤམ་འོངས་པར་དཔལ་འབྱོར་བསྐྱར་ཞྱིབ་སྙན་ཐ་ོའདྱི་འདོན་མྱི་དགོས་པའྱི་བསམ་བ་ོ
ཡོད། ད་ེབཏོན་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་ེཕན་འག་ོརྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་། མ་དངུལ་གནས་བབ་སྙན་ཐ་ོད་
ལོར་བཏོན་པ་རདེ། དཔལ་འབྱརོ་གནས་བབ་སྙན་ཐ་ོཞྱིག་ལ་ོ ༢ རསེ་བཏནོ་པ་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཁྱད་པར་འག་ོ
རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གཅྱིག་བྱས་ན། ང་ཚོ་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལས་ཞྱིབ་
ཚགས་པ་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། འདྱི་པེ་ཅྱིང་ནས་བལྟས་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཧ་གོ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་བསྡད་ཡདོ་རདེ་མ་གཏགོས། ང་ཚསོ་འདྱི་བཏོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟནེ་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
འདྱི་དང་འབེལ་ནས་ཁ་གཏད་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་དང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་གསང་བའྱི་དམ་བཅའ་བཞག་ཡོད་རེད་ཟེར་བ་དེ། 
སྔོན་རྱིས་ཀྱི་དེབ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཏོན་བཞག་པ་དེ་ཚ་ོགསང་བ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཏོན་
བཞག་པ་ཆ་ཚང་ཡོངས་གགས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས་གསང་བའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་མ་རེད། ད་ལྟ་ང་
ཚོས་བཏོན་པ་མང་ཆེ་ཞྱིག་འདྱི་ཚོར་གཞྱི་ར་བཞག་ནས་བཏོན་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་གྱིས་གསང་བའྱི་དམ་
བཅའ་བཞག་པ་དང་། མ་དངུལ་གནས་བབ་སྙན་ཐ་ོབཏོན་པའྱི་བར་ལ་འབེལ་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེགསང་བའྱི་
གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། བྱས་ཙང་གནས་སྟངས་ད་ེཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བཟ་ོདགསོ་པ་རདེ།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་ཚིག་རྒྱག་མ་རྒྱོབ་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཙང་། ངས་ཤེལ་སོའ་ིསྐོར་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་
མྱིན། བྱ་ར་སྟངས་འཛིན་གནང་མཁན་གྱིས་བྱ་ར་སྟངས་འཛིན་གནང་གྱི་རེད། ང་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་
ནས་ལན་འདེབས་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེགང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོདང་། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་མཁྱེན་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་བཟ་ོསད་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུའང་ཚིག་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྐད་ཀྱི་ས་མཐ་ོལོད་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
ད་ེཚོའྱི་ཐོག་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་གུས་བརྱི་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྲྱི་བ་
གནང་བའྱི་སྐབས་སུའང་གུས་བརྱི་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ནང་གོས་ཚོགས་
ཚོགས་དུས་དང་པ་ོད་ེལའང། དམ་བཅའ་དང་པོ་དེ། སྱིག་འཛུགས་གཉྱིས་ཀྱི་ག་ོརྱིམ་བཟོས་ཡོད་རེད་དེ། དཔེར་ན། གོས་
ཚོགས་དང་བཀའ་ཤག་བར་ལ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་གུས་བརྱི་དང་ཆེ་མཐོང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་འབེལ་བ་ཞུ་ཡྱི་
ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་པ་ལྟར། ད་ལྟའང་དམ་བཅའ་བརྟན་པ་ོབསྡད་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་འགན་འཁུར་དགོས་པ་འཁུར་གྱི་ཡོད། 
ལན་རྒྱག་དགོས་པར་རྒྱག་གྱི་ཡོད། རྱིས་རྒྱག་དགོས་པར་ཆ་ཚང་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ས་ཁང་དང་འབལེ་བའྱི་གནས་བབ་སྙན་ཐ་ོའདོན་ཐུབ་ན་ཞེས་གསུངས་སོང། སྱིར་བཏང་
ས་ཁང་ཟེར་བ་དེ་བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ (Immovable Property) ནང་དུ་སེབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། མ་འོངས་པར་དཔལ་
འབྱོར་གནས་བབ་སྙན་ཐ་ོཞྱིག་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་གྱི་གནས་སྟངས་དེའང་དེའྱི་ནང་ཚུད་ཡོང་གྱི་རེད། 
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འནོ་ཀང་ས་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོབཏོན་པ་ཡྱིན་ནའང། ད་ལྟའྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་ག་ཚོད་ཅྱིག་
འཚམ་དང་མ་འཚམ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོརདེ། གང་ལགས་ཤ་ེན། རྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་སྔནོ་མ་ས་ཆ་ཉསོ་པའྱི་རྱིན་པ་ད་ེཉར་གྱི་རདེ་
མ་གཏོགས། དངེ་སང་བཙངོ་ན་ག་ཚདོ་ཆགས་ས་རདེ་ཟརེ་བ་ད་ེའགོད་ཀྱི་མ་རདེ། (Market Value) ད་ེའབྱི་ཡྱི་མེད་དུས། 
སྔནོ་མ་སོར་འབུམ་ ༢ ལ་ཉསོ་པ་ཡྱིན་ན། དེང་སང་སོར་འབུམ་ ༡༠༠ ཆགས་བསྡད་ཡོད་ནའང་། ང་ཚོས་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་
སོར་འབུམ་ ༢ མ་གཏོགས་གསལ་གྱི་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚ་ོདངོས་ཡོད་ག་ར་ེཡྱིན་པ་ད་ེགདོན་རྒྱུ་རེད། གནས་སྟངས་
གཅྱིག་འདྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ལྷན་ཁང་འགའ་ཤས་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། ད་ལྟ་ (-) འག་ོབསྡད་པ་ད་ེཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུ་རེད། 
ད་ེཡང་འདས་པའྱི་ལ་ོ ༡༥་་་༡༦ ནས་ཡོང་བསྡད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཐགོ་འགེལ་བཤད་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་འདྱི་ནང་ལ་གངས་
ཀ་བཏོན་པ་ད་ེསྐུ་ང་ོརྣམ་པ་ཚོས་དཔྱད་པ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རེད། དཔྱད་པ་བྱས་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་གསུམ་
གྱིས་གསུངས་སོང་། གང་ལྟར་འདྱི་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་ནང་དུ་སེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ད་ེ (+) ཆགས་
ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རདེ། ཁ་སང་ཉྱི་མ་དང་པ་ོད་ེལའང་ཞུས་ཡོད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ (-) ཕྱིན་བསྡད་པ་ད་ེཆ་
ཚང་མར་བཏོན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༠ འམ་ ༡༢ ཤྱིག་ལྷག་གྱི་ཡོད་རེད། (+) ལ་འགོ་
བསྡད་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཁ་བསྒྱུར་བྱེད་དགསོ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ག་ར་ེབྱས་ནས་ཁ་བསྒྱུར་བྱས་ཡོད་མ་
རདེ་ཟེར་དུས། དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་གཞྱིར་བཟུང་ཏག་ཏག་འག་ོཡོད་རེད་དམ་ཟེར་ན། ད་ེཕྱིན་ཡོད་
མ་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང། དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་དང་ང་ཚ་ོཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་ཟེར་བ་
ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས། ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོཁས་བངས་ནས་འག་ོདགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་པ་ད་ེཁྱིམས་མཐུན་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་བཙུགས་པ་རདེ། ཚགོས་ཆུང་གྱི་སྙན་
ཐ་ོཐག་གཅོད་གང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ག་ར་ེབྱུང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་
རེད་ཟེར་ན། ད་ེསྔ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་དེས་རེན་པས་ད་ལྟ་ (-) དང་། (+) ཆགས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེཚ་ོཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་གནས་ཚུལ་ད་ེཤེས་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་བཙུགས་
ཡོད། ར་ེབ་དརེ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ ནང་ཚུན་སྙན་ཐ་ོཡར་འབྱོར་ཐུབ་པ་དང་ཐག་གཅདོ་བྱདེ་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་རདེ། མ་འོངས་
པའྱི་ཤེས་རྱིག་གྱི་དཔལ་འབྱོར་གནས་བབ་འདོན་དུས་ (+) གདོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཟ་ོདགོས་བསམ་གྱི་ཡོད་རེད་ད།ེ ཡྱིན་
ནའང་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ད་ེག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། དུས་གཅྱིག་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༣༦ ཆ་ཚང་ཚུར་ཁ་བསྒྱུར་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་
དམ། ད་ེཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། དབེ་སྐྱལེ་བྱས་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ལ་བསྟུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།  ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་
ཁ་བསྒྱུར་བྱེད་ཐུབ་པ་དེ། བཀར་བཅུག་དང། རོགས་དངུལ་བེད་སོད་གཏོང་བསྡད་ནས་ལ་ོརེར་ག་ཚོད་གཅྱིག་ཁ་བསྒྱུར་
བྱདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཙམ་ཞྱིག་གྱིས་ (-) ད་ེ (+) ཆགས་ཀྱིན་ཆགས་ཀྱིན་འག་ོཡྱི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིམ་པས་ང་ཚོས་
བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ས་ོརྒྱག་དགོས་ཐུག་ས་རདེ་ཟརེ་བའྱི་བཀའ་མོལ་ད་ེའདྲ་
སྐབས་ད་ེདུས་བྱུང་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷན་ཁང་ག་པར་
དཔལ་འབྱརོ་གནས་སྟངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ནའང། དརེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བང་མཛདོ་ནས་གཏང་རྒྱུ་
རདེ་མ་གཏོགས། དངུལ་མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་ལྷན་ཁང་ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་དང་། དངུལ་མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་ཤེས་ཡནོ་རགོས་རམ་མ་
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སད་པ་དང་ད་ེའདྲ་མ་རདེ། ལ་ོལྟར་ཤཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འག་ོསོང་གཏོང་དགསོ་པ། ཟུར་བཀལོ་ལས་འཆར་མ་དངུལ་
ད་ེཚ་ོསྔོན་རྱིས་ནང་དུ་གསལ་བསྡད་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་འགོ་སོང་གཏང་རྒྱུ་ད་ེདག་ཆ་ཚང་
འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་གྱི་ཡོད་རེད། སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་འཁོར་ལ་ོ (Pie Chart) ད་ེབྱིས་ནས་བརྒྱ་ཆ་སྐོར་དུས། ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ད་ེཙམ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད་དེ། དངོས་སུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་ཤཤེས་ཡོན་ཐོག་འག་ོ
སོང་ག་ཚདོ་ཙམ་གཏོང་གྱི་ཡོད་རདེ་ཟརེ་བ་ཡྱིན་ན། མ་སུ་རྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་དང་། བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སྡེའྱི་འག་ོསོང་ད་ེཚ་ོབསྡམོས་པ་
ཡྱིན་ན། ཤེས་ཡོན་ཐོག་འག་ོསོང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་ཐག་ཆོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད། དངོས་གནས་རང་བཙན་ཡོད་པའྱི་
རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་ལས་ང་ཚའོྱི་གནས་སྟངས་ཡག་ག་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 མ་འོངས་དཔལ་འབྱོར་ཐོག་སྱིད་བྱུས་ཡོད་རེད་དམ་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། མ་འོངས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྱིད་བྱུས་
གདྱིང་བ་ལ། གལ་ཏ་ེང་ཚོས་ཁལ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། གཏེར་ཁ་བསྔོག་འདནོ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་ན། ང་ཚསོ་སྱིད་
བྱུས་གཟུང་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ཁྱད་པར་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་བོད་པའྱི་སར་ནས་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡོད་ན་མེད་ན་ད་ེདཔྱ་དངུལ་
རདེ། དཔྱ་དངུལ་གཅྱིག་པུ་མ་གཏོགས་མེད་དུས། འདྱིའྱི་སང་ལ་སྱིད་བྱུས་དམྱིགས་བསལ་འཛིན་ཐུབ་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་
རདེ། དོན་དག་དཔྱ་དངུལ་སདོ་མཁན་མང་དུ་གང་འདྲ་གཏོང་དགོས་འདུག ད་ལྟ་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོཚགས་ཚུད་པ་ོགང་འདྲ་བཟ་ོ
དགོས་ཀྱི་འདུག མདང་དགོང་ཞུས་པ་ལྟར། རོགས་ཚོགས་ད་ེཚ་ོམཉམ་དུ་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་མཐུན་པོའ་ིཐོག་ནས། ང་ཚོར་
དངུལ་གནང་མཁན་ད་ེགཞུང་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱིག་འཛུགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། སེར་ཡྱིན་ནའང་རེད། གཞུང་གཅྱིག་ཡྱིན་
ནའང་། རྒྱལ་ཁབ་དའེྱི་མྱི་མང་ཚོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་ཁལ་གྱི་དངུལ་ད་ེཡར་བསྡུས་ནས་ང་ཚོར་སདོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ང་
ཚ་ོཚང་མས་འདྱི་ཤཤེས་པ་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་དུས་རྒྱུན་དུ་ཟེར་གྱི་ཡོད། བྱས་ཙང་ཁོང་ཚོས་དཀའ་ལས་
བརྒྱབ་ནས་ང་ཚརོ་དངུལ་བཏང་བཞག་པ་ད་ེཆུད་ཟོས་སུ་མ་འག་ོབ་དང་། ཉྱིས་ཟླསོ་མ་འག་ོབ་དང་། བསྱི་ཚགས་ད་ེང་ཚསོ་
བྱདེ་དགསོ་ཀྱི་རེད་ཅེས་སྔོན་མ་ཡྱིན་ནའང་ཞུས་མོང་། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ལས་བྱེད་ཚ་ོལ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེག་རང་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། དངུལ་གང་ཡོད་པ་ད་ེདམྱིགས་ས་ལ་དམྱིགས་ནས། ཕན་ཐོགས་པ་ཞྱིག་བཟ་ོདགོས་རྒྱུ། བྱ་ེམར་ཆུ་བླུགས་ཀྱི་
ལས་འཆར་ད་ེའདྲ་མ་ཡྱིན་པ། ད་ེཡོང་བ་ལ་ལས་འཆར་རམ་ལས་གཞྱི་ཚགས་ཚུད་པ་ོབཟ་ོརྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་
རདེ། སྱིད་བྱུས་བརྟན་པ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། སྱིད་བྱུས་བརྟན་པའོ་ིའོག་ནས་སྱིད་བྱུས་ད་ེའགྲུབ་པ་བྱས་པ་ལ་ལས་གཞྱི་ད་ེ
གང་འདྲ་བང་སྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད། ཁ་སང་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལ་ོཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ནང་ལ་བྱུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན། ས་ོསོའ་ིར་ེ
བ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་མར་འགང་འགོ་ཡྱི་
འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ར་ེབ་ག་ར་ེབྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅ་ེན། ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ནང་ལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོགང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་
ཡར་རུབ་རུབ་བཟསོ་ནས། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༣་་་༢༤ དང་། ༢༤་་་༢༥། ༢༥་་་༢༦ གྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེདག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་ཚོས་ས་གནས་སུ་ཕེབས་དུས་མྱི་མང་གྱིས་གསུངས་བཞག་པ་ད་ེཚ་ོདང་། ང་ཚ་ོལའང་ཐད་ཀར་ཞུས་བཞག་པ། ད་ེ
ཚའོྱི་ནང་ནས་ག་ར་ེབྱ་རྒྱུ་རདེ་འདུག ག་ར་ེབྱ་རྒྱུ་རེད་མྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་དང་རན་པ་ག་ར་ེའདུག མྱི་མང་གྱི་འདོད་
པ་ང་ཚོས་སྐོང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། མྱི་མང་གྱི་དགོས་མཁ་ོང་ཚསོ་སྐོང་དགོས་ཀྱི་རེད། དེར་ར་འཛིན་བྱས་ནས་
བང་བསྱིག་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་སྱིག་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཡང་དེར་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གོ་ནོར་ཐེབས་ནས། མ་འོངས་པར་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་ཚསོ་ས་གནས་སུ་ཕབེས་པའྱི་སྐབས་སུ། མྱི་མང་གྱིས་བད་ེསྡུག་ཞུ་མྱི་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་རྦད་ད་ེ
ཆགས་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག མྱི་མང་གྱི་བད་ེསྡུག་ལ་རོགས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། གང་ཟག་བྱ་ེབག་པ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ལ་ོརེར་
དཀའ་ངལ་གསར་པ་མྱི་འདྲ་བ་ད་ེའདྲ་ཡོང་རྒྱུ་ཡདོ་རདེ། སྱིག་འཛུགས་སྱི་ཡོངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚོའྱི་འག་ོལུགས་འག་ོ
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སྟངས་དང་། འཆར་གཞྱི་བང་སྱིག་སྟངས་ད་ེཚ་ོ (Smart Planing) རྱིག་པ་གྲུང་པ་ོབྱས་ནས་བསྱིག་རྒྱུ་རདེ། དཔརེ་ན། ད་
རསེ་སྔོན་རྱིས་གཏན་འབེབས་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་སྐྱོན་གནད་གཅྱིག་ག་ར་ེམཐོང་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འཆར་གཞྱི་
སྱིག་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ག་ར་ེམཐངོ་གྱི་ཡོད་རདེ་ཟརེ་ན། ང་ཚརོ་དངུལ་སདོ་མཁན་ཤུགས་ཆ་ེབ་ད་ེཨ་མྱི་རྱི་
ཀ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྔོན་རྱིས་ལ་ོད་ེཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ནས་འག་ོའཛུགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་འདྱིར་ཕྱི་ཟླ་ 
༡༠ ཚེས་ ༡ ནས་དངུལ་བེད་སོད་གཏོང་འག་ོའཛུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ལོའ་ིཟླ་བ་ ༦ 
འདས་ཟྱིན་པ་རེད། ཟླ་བ་ ༦ ཅྱིག་ལྷག་བསྡད་ཡོད་རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་དུ་ལྷག་བསྡད་
ཡོད་དུས། ང་ཚོའྱི་ལས་འཆར་བང་སྱིག་སྟངས་ད་ེཨ་རྱིའྱི་རོགས་དངུལ་ (USAID) དང་། (PRM) ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ 
༡ ནས་བཟུང་སྟ།ེ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་སྔནོ་ལ་ལས་གཞྱི་ག་ར་ེའཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག ལས་གཞྱི་གལ་ཆ་ེཆུང་ཙམ་མ་
ཡྱིན་པར། དུས་ཡུན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་བྱདེ་ཐུབ་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག གང་རདེ་ཟརེ་ན། ལས་
གཞྱི་འགའ་ཤས་ལོ་ད་ེག་རང་ལ་བྱེད་དགོས་པ་གང་ཞྱིག་ལ། ག་སྱིག་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ཉམས་ཞྱིབ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་
འདྲའྱི་རེན་པས་དུས་འགོར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་བང་སྱིག་སྟངས་ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ལོ་འདྱིའྱི་
རགོས་དངུལ་གྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་དུ། ལ་ོལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་དུ་སྔནོ་ལ་ཚར་དགོས་པ། 
ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༣༡ བར་དུ་ཚར་དགསོ་པ། ད་ེའདྲའྱི་རྱིག་པ་གཏང་རྒྱུ་ཏན་ཏན་ཡོད་རདེ། (Smart 

Planning) ཟེར་ནའང་རེད། (Advance Planning) ཟེར་ནའང་རེད། རྱིག་པ་གྲུང་པོའ་ིཐོག་ནས་འཆར་གཞྱི་བཟ་ོརྒྱུ་
དང་། སྔོན་ཚུད་ནས་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལ་ོགསུམ་བཞྱིའྱི་འཆར་གཞྱི་མཉམ་དུ་བཟ་ོརྒྱུ། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པ་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ན། ལ་ོ 
༥ ཚུན་གྱི་འཆར་གཞྱི་བཟོས་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་དེར་ཐབས་ཤེས་མ་བྱས་པ་མ་རེད། འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་
བཙུགས་པ་དང་། ལ་ོ ༥ རེར་མཚམས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི། དེའང་བཙན་བྱོལ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པ། བོད་ནང་གྱི་ལ་ོ ༥ འཆར་
གཞྱི་བཟོས་པ་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡོད་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་ད་ེགཞྱིར་བཟུང་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་འག་ོཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་
ཟརེ་ན། ཁག་པ་ོཞ་ེདྲག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ད་ེགང་རེད་ཅ་ེན། ང་ཚའོྱི་ཡོང་འབབ་ཆ་ཚང་། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་
ཁག་ཅྱིག་མ་གཏོགས། ཆ་ཚང་གཞན་བརྟནེ་རང་རང་ཡྱིན་དུས། དརེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་མ་འདྲ་བ་ད་ེའདྲ་འདུག མ་མཐུན་པ་དེ་འདྲ་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། 
བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔནོ་མའྱི་མ་དངུལ་འདནོ་སྟངས་དང་། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་གྱི་མ་དངུལ་འདནོ་སྟངས་དབར་ཁྱད་
པར་ཡོད་པ་དེ། ད་རེས་འདྱིར་སྔོན་མ་ཕར་ཚུར་བཞག་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཆ་ཚང་འགྱིགས་པ་བཟོས་ནས་ཁྱེར་ཡོད། ཁྱད་པར་
ཕྱིན་པ་བསྡད་པ་གཅྱིག་དེ། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ ཙམ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐབས་ཤེས་ཤཤྱིག་གནང་ནས་སོར་ས་ཡ་ 
༡༥༠ ཞྱིག་རག་འདུག སོར་ས་ཡ་ ༡༥༠ རག་པ་ད་ེམ་དངུལ་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་མ་བཞག་ནས། བཀའ་ཤག་གྱིས་དངུལ་ད་ེ
ལས་འཆར་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ཞོག་ཅེས་བཀའ་གནང་སྟ།ེ ན་ནྱིང་བར་དུ་མ་དངུལ་གནས་བབ་ནང་དུ་ཁྱེར་མྱི་འདུག རྱིས་
ཞྱིབ་ཀྱིས་ག་ར་ེགསུང་གྱི་ཡོད་རདེ་ཅ་ེན། བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་འཆར་ང་ོབོའ་ིཐོག་ཞོག་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རདེ་དེ། ཡྱིན་
ནའང་། དངུལ་དེའྱི་གནས་བབ་ད་ེམ་དངུལ་རང་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་མ་དངུལ་ནང་འཁྱེར་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་
ཐོའ་ིནང་གསལ་ཡོད་དུས། སོར་ས་ཡ་ ༡༥༠ ད་ེརྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༡༦ ནས་ཡར་ཁྱེར་ཡོད་རེད། ལོ་རེར་འགོ་སོང་ཞྱིག་
གཏོང་གྱི་ཡོད་དུས། ལ་ོལྟར་ཉུང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འདྱི་གཉྱིས་དབར་ཁྱད་པར་
འདུག འདྱི་ཇྱི་ལྟར་རདེ་ཅེས་བཀའ་རད་ཕེབས་པ་དེ། ད་ེལྟར་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་༡༦ ནས་སོར་ས་
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ཡ་ ༡༥༠ ཟུར་དུ་ཁྱེར་ནས། མར་འགོ་སོང་གཏོང་གྱིན་གཏོང་གྱིན་མར་ཉུང་དུ་ཕྱིན། བར་ཁྱད་དེས་ད་ེལ་དཔག་པའྱི་ཁྱད་
པར་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་ཀྱི་རེད། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པར་སོར་ས་ཡ་ ༡༥༠ ཡྱི་ལྷག་མ་ག་ར་ེཡོད་པ་
ཡྱིན་ནའང་ཆ་ཚང་མ་དངུལ་གནས་བབ་སྙན་ཐའོ་ིནང་དུ་བཏོན་བཞག་ཡདོ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་སྙན་ཐའོ་ིནང་དུ་ཆ་ཚང་ཚུད་
བསྡད་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༧་་་༡༨ ནས་ཆ་ཚང་ཡོང་གྱི་རེད། གོང་དུ་གངས་ཀ་བསྐྱོར་གནང་བ་ཆ་ཚང་འདྱི་དང་
འབལེ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རདེ། སདེ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུས་མེད། གང་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་བཏོན་བཞག་ཡོད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཕན་ཐོགས་གང་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་དོགས་པ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དེ། དོགས་པ་ཏན་ཏན་
ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཀུན་སོང་ལའང་དོགས་པ་ཡོད་པ་ད་ེའདྲའང་ཏན་ཏན་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། 
སྔོན་མ་ནས་ངས་འདྱི་བསམ་གྱི་ཡོད། འོས་གཞྱིར་ལང་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་བསམ་གྱི་ཡོད། དཔལ་འབྱོར་གནས་
སྟངས་ཐོག་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་མཁྱེན་པ་ཡྱིན་ན། ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་མྱི་མང་གྱིས་མཁྱེན་པ་
ཡྱིན་ན། དེས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་མ་གཏོགས། གནོད་བསྐྱལ་རྒྱུ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོང་གྱི་མ་རེད། ནང་
མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། སོ་སོའ་ིནང་ལ་དངུལ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ད་ེནང་མྱི་ཚང་མས་ཧ་གོ་སོང་ན། ནང་མྱི་དེས་ཧུར་ཐག་འབད་
ཐག་ག་ཚོད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཤེས་ཀྱི་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་དེང་སང་གཞོན་སྐྱེས་ནང་ལའང་། སོ་སོས་ཕ་མའྱི་དཔལ་
འབྱརོ་གནས་སྟངས་མ་ཤེས་ནས། མཐ་ོསོབ་འག་ོདུས་ཕྲུ་གུ་གཞན་པས་སག་སག་དང་ད་ེའདྲ་ཉ་ོདུས། ང་ལའང་སག་སག་ཉ་ོ
དགོས་ཡོད་ཟེར་ན། ཕ་མར་དངུལ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཉ་ོརྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་པཱ། ནང་མྱིའྱི་དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་མ་ཤེས་ན་
དཀའ་ངལ་འདྱི་འདྲ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གནས་སྟངས་ཤེས་ན་ས་ོསོས་ཕ་མ་ལ་ག་ཚོད་རོགས་པ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག 
དེར་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ནང་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་ད་ེཤེས་པ་ཡྱིན་ན། མང་ཚོགས་
ཀྱིས་ཡར་ག་ཚདོ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་འདུག མར་ག་ཚདོ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག དརེ་དགོངས་པ་བཞསེ་རྒྱུར་ཐུགས་བསྐྱེད་ཡོང་
གྱི་རདེ་ཟེར་བ་ད།ེ འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་མ་གཏགོས། བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་ཀ་བྱས་པ་དེའྱི་ཀུན་སོང་ལའང་དགོས་
པ་མ་གནང་རོགས་གནོངས། གནང་དགོས་པ་མེད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་དྲང་པ་ོདྲང་གཞག་དང་། ཕྱི་གསལ་
ནང་གསལ་ཡངོ་བའྱི་ཆདེ་དུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་ཤ(+) བཏོན་བཞག་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེར་ཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ལན་འདེབས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མེད་འགོ།ཤགཅྱིག་ལ་ (-) བཏོན་པ་
དང་། གཅྱིག་ལ་ཤ(+) བཏོན་པ་ད་ེཡོང་མྱི་སྱིད་པ་འདྲ་ཞྱིག་རདེ།ཤཚགོས་ཆུང་གྱིས་དརེ་བསྡམོས་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ། གོང་
དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔནོ་མའྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ།ཤཐ་སྙད་བདེ་སདོ་བཏང་བ་ད་ེ "ཕགོས་བསྡམོས་" ཞསེ་
པའྱི་འོག་ལ།ཤཕོགས་བསྡོམས་མ་དངུལ་ནང་ལས་འཆར་མ་དངུལ་མ་ཚུད་པ་ཡྱིན་ན་ཕོགས་བསྡོམས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་
རེད།ཤདེ་ཡྱིན་དུས་ལས་འཆར་མ་དངུལ་བསྡོམས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཏོན་འདུག སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་ག་ཚོད་རེད།ཤ
གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ག་ཚོད་རེད།ཤསྱིར་བཏང་མ་དངུལ་ག་ཚོད་རེད།ཤའདྱིའྱི་སང་ལ་ལས་འཆར་མ་དངུལ་ག་ཚདོ་རེད་
བཅས་བསྡོམས་ཡོང་དུས།ཤབསྡོམས་འདྱི་མྱི་འདྲ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རེད།ཤགནས་སྟངས་དེའང་མ་འདྲ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
གསལ་པ་ོརདེ།ཤད་ེཡྱིན་དུས་ར་ེརེར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་དངུལ་དརེ་ཁྱད་པར་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རདེ།ཤ 
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 གངས་ཆུང་ཚེག་གཅྱིག་འདྱི་ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤརྱིས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཁྱད་པར་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁྱོན་
ཡོངས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཚགེ་ཨང་ཀྱི་གསུམ་པ་ད་ེ ༥ ལས་མཐ་ོབ་ཡྱིན་ན་ ༡ ཡར་བསྣན་རྒྱུ་དང་། ༥ ལས་
ཉུང་བ་ཡྱིན་ན་རང་འཇགས་གཞག་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ེམ་གཏོགས་ཁྱད་པར་ཡོད་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དཔལ་འབྱརོ་བསྐྱར་ཞྱིབ་ལ་གང་ལྟར་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་
ཞྱིག་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ལམ་སང་འབུལ་ཆགོ་ཆགོ་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གྱི་དགོས་མཁ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཐོག་དོགས་པ་བསངས་བ་རེད། གོང་དུ་ངས་འགེལ་བཤད་
ཞུས་པ་དེས་འཐུས་པ་བྱསོ།  
 རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་ད་ེའདྲའྱི་འག་ོསྟངས་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་སྔོན་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་བསྡུར་ཐུབ་རྒྱུ་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་ཁག་པ་ོརདེ། སྱིར་བཏང་རྒྱལ་ཁབ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་
ཁབ་ས་ོསོར་དཔལ་འབྱརོ་རྱིག་པ་ལ་མཁས་པ་ཡོད་རདེ། རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། སྔནོ་རྱིས་ཚོད་དཔག་ཚགོས་ཆུང་ཟརེ་དུས་
ལ་ོགང་པ་ོལས་ཀ་བྱེད་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། འདྱིར་སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཉྱིན་གངས་ ༡༠ 
དང་ ༡༥ ནང་ཚུད། ང་ཚསོ་ལས་ཉྱིན་ ༡༠ སྔནོ་ལ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། རྒྱ་གར་འདྲ་པ་ོཡྱིན་ན་ཉྱིན་གངས་ ༡༠ དང་། 
༡༥།༢༠ ནང་ལ་ཚར་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་ཆེ་ཆུང་རེད། ཐེངས་གཅྱིག་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་
ཁག་ཅྱིག་སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཡྱིན་ཟེར་ནས་དྷ་རམ་ས་ལར་ཕེབས་སོང་། ང་ཚོས་ག་ོབསྡུར་བྱ་རྒྱུ་བྱུང་། 
ཁ་ོཚོས་ལ་ོགང་ཚང་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་ོཚ་ོལ་ཡོང་འབབ་དང་། ཁལ་རྒྱག་སྟངས་ཡོད་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་དཔལ་འབྱོར་བོན་ཆེན་གྱི་གསུང་བཤད་ཀྱི་ཕག་དེབ་དེའང་ཉྱི་མ་ ༡ ཕར་ཞོག་ཕག་ཚོད་ ༡ གྱི་སྔོན་ལ་ཡོངས་
གགས་བྱདེ་ཆོག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་ཁལ་གྱི་འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་འཁོད་ཡོད་དུས། ཆུ་ཚོད་ 
༡ གྱི་སྔོན་ལ་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་ཁ་ཤས་སང་པ་ོབཟ་ོཐུབ་པ་དང་། མྱི་ཁ་ཤས་ཕྱུག་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཆགས་འག་ོབའྱི་གནས་
སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཚོར་སྟངས་འཛིན་བྱདེ་མཁན་ཡོད་རདེ། ང་ཚསོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སདེ་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་
མ་རེད། ང་ཚ་ོལ་ཁལ་བརྒྱབ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསང་བ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་གནས་
སྟངས་ཐགོ་ནས་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ས་ོསོར་དཔལ་འབྱརོ་རྱིག་པའྱི་མཁས་པ་མང་པ་ོཡོད་དུས། རྒྱལ་ཁབ་ས་ོསོའ་ིདཔལ་འབྱརོ་
གྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་འདུག་ཆ་ཚང་འདོན་ཡོང་མཁན་སྱིག་འཛུགས་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། དེར་ད་ོསྣང་བྱས་དང་
མ་བྱདེ་ཅྱིག་རདེ། ས་ོསོར་ཤེས་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་དམ་མེད། ས་ོསོས་དརེ་ད་ོསྣང་བྱས་དང་མ་བྱདེ་ཀྱི་གནས་སྟངས་རེད་མ་
གཏོགས། དཔལ་འབྱརོ་རྱིག་པའྱི་སང་ལ་སྱིག་འཛུགས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། གཞུང་གྱིས་སྔོན་རྱིས་བཟ་ོབའྱི་སྐབས་
སུ་གཟྱིགས་དང་། མཁས་པ་ད་ེཚོས་གསུང་བཤད་ག་རེའྱི་སང་ལ་གནང་གྱི་འདུག ད་ོསྣང་བྱདེ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། མཁྱེན་
ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ་མ་གཏགོས། སས་བསྐུངས་བྱས་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་དུང་དངུལ་མ་འདང་
བའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་བུ་ལོན་ག་ཚོད་གཡར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་གསལ་པ་ོའགོད་ཀྱི་ཡོད་
རེད་མ་གཏོགས་མ་འཁོད་པ་མ་རེད། གལ་ཏེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་གསུང་མཁན་དེ་དཔལ་འབྱོར་རྱིག་པའྱི་
མཁས་པ་དང་། སྔནོ་རྱིས་བཟ་ོསྟངས་ཐགོ་མཁས་པ་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན། རེས་མ་ང་ཚོས་ཟུར་དུ་ཐུག་ནའང་འགྱིག་གྱི་རདེ། ད་ེམ་
གཏོགས་འདྱི་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སེར་བདག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའྱི་གནས་ཚུལ་གསུངས་སོང་། འདྱི་ལ་ོབཅ་ོལྔ་བཅུ་
དྲུག་སྔོན་དུ་བྱུང་ཟྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རདེ། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ངས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚོས་སྐབས་



15 

ད་ེདུས་གཟྱིགས་ཚུལ་ག་ར་ེབྱུང་བ་དང་། ད་ལྟ་གཟྱིགས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཡོད་པ། ང་ཚསོ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་འཐུས་ཤོར་མང་པ་ོཕྱིན་
ཡོད་པ་རེད། ས་ཆ་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོབཙོངས་བཞག་པ་དང། ཉ་ོདགོས་པ་ད་ེཚ་ོཏག་ཏག་ཉོས་མ་ཐུབ་པ། སྐབས་ད་ེདུས་ཉོས་
ཡོད་ན་ང་ཚོར་ད་ེཙམ་ཞྱིག་རག་ས་ཡོད་ཟརེ་ནས། མྱི་རྱིང་པ་ང་ོཤེས་པ་མང་པ་ོཡོད། སྐད་ཆ་འཆད་དུས། སྐབས་ད་ེདུས་ང་
ཚསོ་འདྱི་ཉོས་མ་ཐུབ་ནས་ཞ་ེདྲག་འཕྱུག་འདུག སྐབས་ད་ེདུས་འཚངོ་མྱི་དགསོ་པ་ད་ེབཙངོས་འདུག་ཟེར་ནས། ད་ེའདྲ་མང་
པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། ཚར་ཚར་བ་ད་ེཚར་ཚར་བ་རེད། བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་ད་ེའདྲ་མ་ཡོང་
ཕྱིར་ག་ར་ེབྱདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་བ་ོགཏང་རྒྱུ་རདེ།  
 ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀར་བཅུག་སྐོར་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
གསུངས་པ་ད་ེག་རང་རདེ། མཐའ་མ་དརེ་ང་ཚསོ་ཡར་མར་བྱས་ནས་ཆ་ཚང་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་ནང་དུ་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་
འཇུག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ (+) ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལ་ོརེས་མར་ (+) བཏོན་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ། ད་
ལྟ་གནས་སྟངས་ཁག་ཁག་ཅྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེརདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 མ་འོངས་པར་དཔལ་འབྱོར་སྙན་ཐ་ོདེའང་བཏནོ་ཐུབ་ན་ཞེས་གསུངས་སོང་། དེར་དགོངས་ཚུལ་མྱི་འདྲ་བ་གཉྱིས་
ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་འབྱརོ་སྙན་ཐ་ོགདནོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བསྐྱར་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུ་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བསྐྱར་ཞྱིབ་
བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་ཆདེ་དུ་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་གྱི་ཆདེ་དུ་མ་གཏོགས། ཕྱི་ལ་
བསྟན་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བྱ་རྒྱུ་མྱིན། གང་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་རོགས་ཚོགས་ད་ེཚོའྱི་གནས་བབ་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་རེད། འདས་
པའྱི་ལ་ོགཉྱིས་རྱིང་ནད་ཡམས་རེན་པས། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོར་སེར་གྱིས་རོགས་པ་བྱེད་མཁན་ད་ེཚོའྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེ
ཆགས་ཡོད་རེད། ལོ་བཅུ་བཅོ་ལྔའྱི་སྔོན་ལ་ང་ཚོར་རོགས་ཚོགས་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་རོགས་ཚོགས་ག་ཚོད་ཆགས་
འདུག རོགས་ཚོགས་ད་ེཚོས་ཕག་དངུལ་གནང་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོགང་འདྲ་ཆགས་འདུག བྱས་ཙང་ང་ཚོས་ཁ་ོཚ་ོབདག་པ་ོརྒྱག་
དགསོ་ཀྱི་འདུག་བསམས་ནས། ལུང་པ་ག་པར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རགོས་དངུལ་གནང་མཁན་ད་ེཚོའྱི་སར་ཆདེ་དུ་མངགས་
ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་ཆེད་འགོ་དགོས་བསམས་བསྡད་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁོང་ཚ་ོལའང་བརྱི་མཐོང་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་གལ་
ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག  
 བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་ལམ་སང་ལྷན་ཁང་གཞན་པ་ད་ེཚོར་བཀར་བཅུག་དང་། རགོས་དངུལ་བེད་
སདོ་གཏངོ་བསྡད་ད་ེདག་འབུལ་དགསོ་རདེ་ཅེས་ཟརེ་བ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ཚགོས་ཀྱིན་ཚགོས་ཀྱིན་འདྱི་བཟ་ོཤོག་ཟརེ་ན། 
ལས་ཀ་འདྱི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོརེད། ལས་ཀ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ལམ་སང་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ད་ལྟ་བྱ་ེབག་གཟྱིགས་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་དེབ་འདྱི་ནས་གཟྱིགས་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟ་གཅྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ནའང་། མ་འོངས་པར་ད་ལྟ་ཕུལ་བ་འདྱི་དང་ལ་ོ 
༢ རསེ་ལ་བཏོན་པའྱི་སྙན་ཐ་ོད་ེགཉྱིས་ཏོག་ཙམ་མ་མཚུངས་བ་ཡྱིན་ན། ཡང་མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་མ་སྱིད་པ་མྱིན་
པ་སོང་ཙང་། ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བྱས་ནས་ལ་ོ ༢ ཀྱི་རསེ་ལ་སྙན་ཐ་ོའདོན་པའྱི་སྐབས་སུ་གསལ་པ་ོཆགས་
ཀྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལམ་སང་ལྷན་ཁང་ཆ་ཚང་འབུལ་ཆགོ་ཆགོ་ད་ེའདྲ་ཡོད་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་རང་ཁ་རང་གས་ོསྐོར་ད་ེརེད། རང་ཁ་རང་གས་ོདང་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབྱོར་
ཞབས་ཞུ་ཁང་དེ་གཉྱིས་སར་ནས་གསུངས་པ་རེད། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་སྐོར་ཡང་བསྐྱར་ཞུ་མྱི་
དགོས་བྱུང་ན་བསམས་བྱུང་། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་གྲུབ་སོང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ཀྱིས་ཀང་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡར་བསྣམ་ཕེབས་རྒྱུར་ཐུགས་ཐག་བཅད་སོང་ཞེས་བཀའ་གནང་དུས། སྐབས་ད་ེདུས་
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ཀང་བཀའ་མོལ་ཡངོ་མདགོ་རདེ། དེར་ག་ར་ེགནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མདེ་ཚགོས་ཆུང་གྱིས་ཐག་གཅདོ་བྱ་རྒྱུ་རེད། གོས་ཆདོ་ད་ེ
མ་འཇགོ་སྔནོ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་བསམ་ཚུལ་ག་ར་ེཡོད་པ་ད་ེབག་ོགེང་སྐབས་སུ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
 གསོག་དངུལ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་གསུངས་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐད་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་
གསལ་པ་ོམྱི་འདུག་སྟེ། གང་ལྟར་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་ནས་ད་ེསྔ་གསགོ་དངུལ་རག་བསྡད་པ་ད་ེདག་ལ་མུ་མཐུད་
ནས་རག་རྒྱུ་དང་། གསར་པ་ད་ེདག་ལ་མྱི་དགོས་པ་གནང་བཞག་ཡོད་རེད། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་གཞན་པ་ད་ེཚ་ོལའང་
དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་འདུག གང་རདེ་ཅ་ེན། གསོག་དངུལ་ད་ེས་ོསོའ་ིལས་ཁུངས་ལ་ཉར་དུས། གལ་ཏ་ེས་ོསོའ་ིམ་
དངུལ་དང་ད་ེཚོའྱི་དབར་གཙང་མ་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གསོག་དངུལ་ད་ེམ་ར་ནང་དུ་བཅུག་ནས་བེད་
སདོ་གཏོང་མཁན་ད་ེའདྲའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའདྲ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཚོང་ཡག་པ་ོབྱུང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཚོང་ཡག་
པ་ོམ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་མ་འངོས་པར་ལས་བྱདེ་ཀྱིས་གསོག་དངུལ་བསགས་བཞག་པ་དའེང་འབུལ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ད་ལྟ་གསོག་དངུལ་རག་བསྡད་པ་ད་ེསོ་སོའ་ིརང་འབབ་དང་། གཞུང་དངུལ་གྱི་
གསོག་དངུལ་ད་ེཚ་ོདངུལ་ཁང་ནང་དུ་ཁ་ཐུག་བཅུག་པ་མ་གཏོགས། གསོག་དངུལ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཉར་
བསྡད་པ་དང་། མ་འོངས་པར་དགམ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཕལ་ཆེར་མེད་བསམས་སོང་། གལ་སྱིད་ངས་ལན་བརྒྱབ་པ་ད་ེ
ནརོ་ཡོད་ན། ངས་རེས་ལ་བཅོས་ཆགོ་པ་ཞུ། ད་ལྟ་ངས་ཤཤེས་པ་བྱས་ན་གསོག་དངུལ་འདྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ (Provident 

Fund) ཁྱིམས་གཞྱིར་བཟུང་འག་ོབ་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ (Provident Fund) ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ། 
ད་ེག་རང་མྱིན་ནའང་། ད་ེདང་མཐུན་པ་སོང་ནས་ (SS) ཟེར་བའྱི་ (Program) ཞྱིག་ཡོད་རེད་ཟརེ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་
ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ (SS) འགོ་སྟངས་སང་ལ་ཕྱིན་ནས། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ། ས་ོསོའ་ི
དངུལ་ག་ར་ེཡོད་པ་དེའང་དངུལ་ཁང་ནང་ལ་བཞག་ནས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཉར་བསྡད་པ་མ་ཡྱིན་པ། རེས་མ་
བགོ་བཤའ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་མ་ཡྱིན་པ་བཟོས་བཞག་འདུག ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་འདྱིར་ལངས་
བསྡད་པའྱི་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བནོ་གྱིས་ཤེས་པ་འདྱི་རདེ། གལ་སྱིད་མྱིན་པ་དང་། ད་ེདང་གནས་སྟངས་མ་མཐུན་པ་ད་ེའདྲ་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གསོ་ཚོགས་ལ་རེས་སུ་སྙན་སེང་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
དཔྱ་དངུལ་འབབ་ཚད་སྤོར་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ། ད་ལྟ་རྒྱུན་ལས་ནས་བསྣམ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེརྱིང་གྱི་
གོས་ཚགོས་ནང་དུ་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ། གོས་ཚོགས་རསེ་མ་དེར་འབུལ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་དང་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༠་་་
༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༢༠་་་༢༠༢༡ བར་གྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་སྙན་ཐའོ་ིཐགོ་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཚགི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་ང་རང་དཔལ་འབྱརོ་རྱིག་པའྱི་ཐགོ་གནས་ཚད་ཡག་པ་ོད་ེའདྲ་གང་ཡང་མདེ། ད་ེའདྲ་སངོ་ཙང་མང་པ་ོགང་
ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེརྱིང་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་རདེ། འཛནི་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ནས་སྙན་ཐ་ོའདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བསྣམས་
ཕབེས་པར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེདང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 གོང་དུ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་ཚར་སོང་། ང་ཚོའྱི་སྙན་ཐ་ོའདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་རྱི་ཕར་རྒྱབ་
ཀྱི་རྒྱ་མྱི་ལ་གསང་བ་ཤོར་དང་མ་ཤོར་ད་ེཚོར་ངས་འགེལ་བཤད་བསྐྱར་དུ་རྒྱག་མྱི་དགོས་པར། ད་ེག་རང་གྱིས་འཐུས་པ་
བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན།  
 ང་ཚོའྱི་དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་ཐོག་སྙན་ཐ་ོའདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕྲད་ཀྱི་འདུག་
ཟརེ་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱརོ་ཡར་རྒྱས་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཕྱིན་ཡོད་ཟེར་ནས། རྒྱང་གགས་འབོད་གགས་བྱེད་
དུས། དརེ་བསམ་ཚུལ་ཡག་ག་དང་སྡུག་ག་གཉྱིས་ཀ་ཡོང་གྱི་འདུག བསམ་ཚུལ་ཡག་ག་ད་ེག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ད་ེས་བརྟན་དང་ཡག་པ་ོཞ་ེདྲག་ཆགས་པ་རདེ་ཟརེ་ནས་དགའ་ཚརོ་དང་དགའ་གུས་བྱདེ་མཁན་ཞ་ེ
དྲག་བྱུང་བ་རེད། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བསམ་ཚུལ་སྡུག་ག་ད་ེག་ར་ེཆགས་པ་རེད་ཟེར་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ད་ེཙམ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ད་ལྟའང་ཉམ་ཐག་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་
འདུག སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱངོ་བྱ་རྒྱུ་དང་ཤེས་ཡནོ་ཐགོ་སོབ་ཡོན་མ་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་མུ་མཐུད་ནས་འདུག ད་ེའདྲའྱི་དཔལ་
འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་རོགས་རམ་གནང་མ་ཐུབ་པ་ད་ེགང་འདྲ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གནས་
ཚུལ་ཡངོ་དུས་ད་ལྟའྱི་སྙན་ཐའོ་ིབརྒྱུད་མང་ཚགོས་ཀྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱརོ་གནས་སྟངས་དངསོ་གནས་
དྲང་གནས་ད་ེཤཤེས་ཐུབ་པ་དང་། གོང་དུ་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། མང་ཚགོས་ནས་ཡར་གཞུང་ལ་ག་
ར་ེབྱེད་དགོས་འདུག གཞུང་གྱིས་མར་ག་ར་ེགནང་ཐུབ་པ་འདུག འདྱིའྱི་གནས་བབ་དེ་ཚང་མར་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་
ཆགས་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ཕན་ཐགོས་ཡོང་གྱི་རདེ་གསུངས་པ་ལྟར་ཞ་ེདྲག་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ དང་། ༢༠༡༦། ༢༠༢༡ ཡྱི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོའ་ིསྐབས་སུ་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ད་ེ
འཕར་འདུག འདྱི་འཕར་ས་ད་ེརྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་འཕར་གྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་འཕར་གྱི་ཡོད་དམ་
ཞསེ་དགོས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་སྔོན་རྱིས་ཐོག་བག་ོགེང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་ས་ོསོས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་
བྱུང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་མ་དངུལ་གནས་བབ་ཧ་ག་ོདགོས་པའྱི་གནད་འགག་དང་། དེའང་ཁྱྱིམ་ཚང་ཞྱིག་ལ་
དཔ་ེསར་ནས་གསུངས་སོང་། ད་ེདངོས་ཡོད་རེད། ཁྱྱིམ་ཚང་གཅྱིག་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མ་སྱིད་པ་མ་
རེད། དེར་བལྟས་ནས་ས་ོསོས་མ་དངུལ་བཟ་ོརྒྱུ་དང་། དགོས་མཁ་ོལ་དཔགས་པའྱི་དཔལ་འབྱོར་གཏོང་དགོས་པ། དེའང་
རྱིས་རྒྱག་པའྱི་ཐོག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་ཟེར་ནའང་རེད། འཐབ་རོད། གཙ་ོབ་ོསྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཉག་གཅྱིག་དང་། རྒན་རབས་པ་མང་པ་ོཞེ་དྲག་ཅྱིག་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་ནས་ད་ལྟ་
བར་དུ་འག་ོཐུབ་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་། མ་འོངས་པར་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་
གབས་ཡོད་མེད། ད་ེཚདོ་དཔག་ཞུ་ཁག་པ་ོརེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་འདྱི་འདྲའྱི་སྔནོ་རྱིས་གངས་ཐ་ོབཏནོ་པའྱི་སྐབས་སུ། ད་ལྟ་
ཙམ་དུ་མ་ཟད། ལ་ོ ༡༠ དང་ ༡༥།༢༠ ནང་ལ་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་རེད། དེའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་འབྱོར་དགོས་རྒྱུ་
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གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེའདྲའྱི་བསམ་བ་ོགཏང་རྒྱུ་ད་ེངའྱི་ངོས་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་གཞུང་ཡྱིན་
ནའང་རདེ། ཚོགས་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་རདེ། དའེྱི་ལས་གཞྱིའྱི་འག་ོགོན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་རྒྱུན་གོན་ད།ེ དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ (General Operating Cost) ཞྱིག་ཡོད་རེད། དེར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ལོ་ལྟར་གང་ལ་
གང་འཚམ་འདྲ་པ་ོབསྡད་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་འཆར་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་དང་། དམྱིགས་བཀར་ད་ེའཛིན་སྐྱོང་སོ་
སོའ་ིའཇནོ་ཐང་དང་བསམ་བ་ོརདེ། ཁརོ་ཡུག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཤུགས་ཆ་ེབ་སྤལེ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་
ལ་ཐུག་བསྡད་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱུན་གོན་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་༢༠༢༡ ལོའ་ིརྒྱུན་གོན་ད་ེསོར་ས་ཡ་ 
༦༩༦༌༡༨ ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག གང་ལྟར་སོར་ས་ཡ་ ༧༠༠ ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག ད་ལྟ་ངའྱི་མཐོང་ཚུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
སྐབས་རེར་མྱི་མང་གྱིས་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་རེད། ཕོགས་མང་པ་ོནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་རེད། ང་
ཚའོྱི་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་ད་ེགང་ལྟར་སོར་ས་ཡ་ ༣,༧༠༠ ལྷག་ཙམ་ཡོད་དུས། གལ་ཏ་ེད་ེརྱིང་ནས་བཟུང་སྟ་ེབོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ལ་ཕྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། སོར་ ༡ ཀང་མ་སེབས་པ་ཡྱིན་ན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་རྒྱུན་
གོན་གྱི་ཐོག་ནས་ག་ཚོད་འགོ་ཐུབ་པ་འདུག་ཟེར་ན། ཧ་ལམ་ལོ་ ༥ ཙམ་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་རྒྱུན་གོན་ནང་དུ་
ལས་བྱདེ་ཀྱི་གནས་བབ་དང་། ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དུས་རྒྱུན་དུ་གཏོང་དགསོ་པའམ་ད་ེམེད་ན་མེད་ཐབས་ཆགས་འག་ོརྒྱུ་ཞྱིག་
ཡོད་རདེ། དའེང་ལས་གཞྱི་ལ་ཏོག་ཙམ་རག་ལས་ཀྱི་རདེ། ལས་བྱདེ་ཀྱི་གངས་ཐ་ོའཕར་དང་མ་འཕར་གྱི་གནས་སྟངས་ཡདོ་
རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་འག་ོཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག འདྱིའྱི་ནང་ནས་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་༢༠༢༡ ནང་དུ་དཔྱ་དངུལ་འབབ་སོར་ས་ཡ་ ༢༨༧ 
བྱུང་ཡོད་དུས། དའེྱི་སྔནོ་མའྱི་གངས་ཐོར་ལྟ་ཡོང་དུས་ (Average) དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སོར་ས་ཡ་ ༢༠༠ དང་ 
༢༥༠ ཙམ་ཡོང་དུས། འདྱི་རྒྱུན་གོན་ལ་ཕར་ཕབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བཤད་བསྡད་པ་དེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་
མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་རོགས་ཚོགས་ལ་བརྟེན་གྱི་ཡོད་རེད། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༨ ཅྱིག་སྐོར་གྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་
ནའང་རྒྱུན་གོན་རང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ ཟྱིན་མ་ཟྱིན་ཞྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག དེའང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
ཐོག་ནས་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞ་ེདྲག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཆབ་སྱིད་
རང་གྱི་ཆེད་དུ་དངུལ་རག་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཡོད་རེད། ཤེས་ཡོན་དང་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ལས་གཞྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་
གང་ལ་གང་འཚམ་རག་འག་ོཡྱི་རེད། ངའྱི་མཐོང་ཚུལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཐོང་ཚུལ་བྱུང་བ་དེའང་། སྔོན་གྱི་
བཀའ་ཤག་སྐབས་བཞྱི་ཡྱིས་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ཐོན་པ་རེད། དངོས་
གནས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱིད་བྱུས་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེསྔ་ག་ར་ེགྲུབ་འདུག ག་ར་ེགྲུབ་མྱི་འདུག ད་ེ
འདྲའྱི་སང་ལ་དགོས་འདྲྱི་དང་བསམ་ཚུལ་ཡོང་ཆགོ་གྱི་རདེ།  
ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར། འདྱི་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་མཐོང་ཡོང་དུས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་
ལ་ཕེབས་ཏ་ེལ་ོ ༥ འཆར་གཞྱི་སྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ལ་ོ ༥ འཆར་གཞྱི་སྱིག་གྱི་ཡོད་རེད། 
ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། གལ་སྱིད་ད་ེའདྲའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡྱིན་ན་ཟེར་དུས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་
གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚརོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཡངོ་གྱི་ཡོད་རདེ། ངས་བསམས་པར་ད་དུང་ང་ཚརོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཡངོ་
རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཚད་མཐ་ོབ་ཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་འཛནི་སྐྱངོ་གྱི་ཐགོ་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཟླ་བ་མང་པ་ོཞྱིབ་འཇུག་བྱས་
ཡོད་པ་རདེ། ད་དུང་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དམྱིགས་ར་འཛནི་ས་ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག  
(Target) ལ་ལྟ་ཡོང་དུས། ད་ལན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལོ་ ༥ རེས་ལ་མ་དངུལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་པའྱི་འཆར་གཞྱིའམ། 
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དམྱིགས་ར་ད་ེའདྲ་ཡོད་ན། དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ན་ཏན་ཏན་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་ལོ་རེར་
བསབེས་ནས་བལྟ་རྒྱུ་ཆགས་འག་ོཡྱི་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ད་ེག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་རསེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་དང་ཁྱབ་ཁངོས་ལས་ཁུངས་ཁག་
གྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༠༌༌༌༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ བར་མ་དངུལ་གནས་བབ་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། གནས་སྟངས་ཚད་ལྡན་ག་ཚོད་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། 
གང་ལྟར་ང་ཚའོྱི་མདུན་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱདེ་ས་ཞྱིག་དང་། དཔྱད་གཞྱི་བྱདེ་ས་ཞྱིག ལ་ོམང་པའོ་ིརྱིང་གྱི་གནས་བབ་ཐགོ་ལྟ་ས་
ཞྱིག་འདོན་ཡོང་དུས། དེར་ལེགས་གསལོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། གཤམ་འོག་ལས་བྱདེ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་རེད། ཕག་ལས་གནང་མཁན་
ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 ངས་སྱི་ཡོངས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་དཔལ་འབྱོར་གནས་བབ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས།  ར་བའྱི་ང་ཚོས་
གཞུང་ཆེན་པོ་ལྟ་དུས་ས་བཅད་འགེམ་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། དེ་བཞྱིན་རྱིས་ཐོག་ལྟ་བའྱི་སྐབས་སུའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་དེ་སྡེ་ཚན་བཞྱིའྱི་ཐོག་འབྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་དང་། གཏན་འཇགས་མ་
དངུལ། ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ། ཕོགས་བསྡོམས་མ་དངུལ་བཅས་སེབ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། སྡ་ེཚན་བཞྱི་པ་ོའདྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་བབ་ཡྱིན་དུས། ལྷན་ཁང་ས་ོས་ོལ་ཕར་ལྟ་བར་འག་ོདུས། ཤེས་རྱིག་དང་དཔལ་འབྱརོ་
ཁག་བརྒྱུད་ནས་དཔྱད་གཞྱི་བྱེད་བད་ེཔ་ོཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱདེ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། རྱིས་ཐོག་མཐ་ོསོབ་གཞན་ལ་འག་ོམ་མོང་
བ་ཡྱིན་ནའང། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྱིས་འགོད་སྟངས་ད།ེ འདུམ་བད་ེཔ་ོའདྲ་ཞྱིག གཅྱིག་ནས་ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་ཁ་
བསྒྱུར་བྱས་ནས་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རྒྱུ་རེད། གང་ལྟར་འདུམ་བད་ེཔ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ཚོར་གྱི་ཡོད། བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་
སྐབས་སུ་ལ་ོ ༥ བསྡད་པ་རདེ། ད་ལྟ་སྡདོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།  
ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ངས་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེ་ན། དུས་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོདང་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་
ནས་གནས་སྟངས་འདྱི་ཞུས་ན་ཡག་པ་ོའདུག་སྙམ། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ད་རེས་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དཔལ་འབྱོར་གནས་
བབ་སྙན་ཐ་ོབཏོན་པ་རེད། ཁ་སང་སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོརེད། གང་ལྟར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་དེབ་དང་ཆ་ཚང་ལ་ཕོགས་བསྡོམས་ཤྱིག་རྒྱག་ཡོང་དུས། བཀའ་ཤག་གོང་མར་ཡྱི་རང་བསྔགས་
བརོད་ཞུ་འོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེགང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༡༡ བར་དུ་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མ་དངུལ་ད་ེསོར་ས་ཡ་ ༩ ཙམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ལྟ་མ་དངུལ་ད་ེསོར་ས་ཡ་ ༣༧༠༠ ལྷག་ཙམ་འག་ོ
ཡྱི་ཡོད་རེད། དེར་ང་ཚོས་གཡས་བརངས་གཡོན་བསྐུམས་མ་ཡྱིན་པ། ལོ་ ༡༠ རྱིང་ལ་དངུལ་ས་ཡ་མང་པ་ོད་ེའདྲ་ཞྱིག་
འཕར་ཡོད་པ་དེ། བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རེད། དེར་གཞྱིས་བྱེས་གཉྱིས་ཁ་སོར་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། བཙན་
བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་སྡོད་མཁན་ཚོར་དགོས་མཁ་ོཆེ་ཤོས་ཤཤྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྔོན་མ་རྱིས་ལེན་པའྱི་
སྐབས་སུ་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༩ ད་ེདང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོར་རྱིས་སད་ནས་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ 



20 

༣༧༠༠ ལྷག་ཙམ་བཟོས་པ་དེའྱི་གནས་བབ་ཆ་ཚང་ང་ཚོས་ཤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་སྐབས་
གོང་མའྱི་བཀའ་ཤག་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་ལེགས་གསོལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་འདོད་བྱུང་། མ་འོངས་པ་བཀའ་ཤག་གྱིས་
ཡྱིན་ནའང་དེར་དཔེ་བལྟས་པའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་འབྱོར་གནས་བབ་ད་ེབཞྱིན་བཟ་ོཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འདྱི་གནས་
སྟངས་གཉྱིས་པ་ད་ེཡྱིན།  
 གནས་སྟངས་གསུམ་པ་དརེ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་འག་ོདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཕག་སལེ་ཁག་གྱིས་དྲྱི་
བ་བཏང་སོང་། དྲྱི་བ་དང་པ་ོགཏོང་དུས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་དུས། ནམ་རྒྱུན་
དུ་འདྱི་རདེ་བསམས་པ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་ཡོད། ད་ེགང་ལགས་ཤ་ེན། སྐབས་ད་ེདུས་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བོན་མཆགོ་གྱིས་བཀའ་
ཤག་གོང་འགོ་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིས་འག་ོའཁྱེར་སྟངས་མ་འདྲ་བའྱི་ཐགོ་ནས་རདེ་ཅེས་གསུངས་པ་རདེ། ད་ེད་ེབཞྱིན་ངོས་འཛིན་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད། ཤེས་རྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་དངུལ་ད་ེཡར་འཕར་དང་མར་ཆག ངས་གནས་བབ་དེར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན། 
མྱི་ཚང་གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་མྱི་ཚང་དའེྱི་དཔལ་འབྱརོ་ཕགོས་བསྡམོས་གྱི་མ་དངུལ་རྒྱག་དུས། ཨ་མའྱི་མྱིང་ཐོག་ཡོད་པ་དང་། 
མནའ་མའྱི་མྱིང་ཐོག་ཡོད་པ། ནང་མྱི་ཆ་ཚང་གྱི་དངུལ་ཕོགས་བསྡོམས་རྒྱག་དུས་སོར་ (Crore) ༡ འདུག་ཟེར་ནས་རྱི་
སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། མནའ་མ་དང་ཨ་མའྱི་ཐོག་ལ་ཡོད་པའྱི་དངུལ་ད་ེནང་མྱིའྱི་མ་དངུལ་ནང་དུ་ཕོགས་བསྡོམས་རྒྱག་གྱི་
མྱིན་ཟརེ་ནས་རྱི་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤཤག་གངོ་འགོ་གཉྱིས་ཀྱིས་རྱིས་འཁྱེར་སྟངས་ཤྱིག་ངོས་འཛནི་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་བསྐྱར་དུ་དྲྱི་བ་ཕེབས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་དུ། སྐབས་སྔོན་མའྱི་
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་སྔོན་རྱིས་གསུང་བཤད་སྐབས་སུ། གནས་སྟངས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འགེལ་
བཤད་བརྒྱབ་སོང་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་ནང་དུ་རྱིས་ཤེས་
མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ག་ར་ེབཟ་ོབཟ་ོརེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དསེ་མང་ཚོགས་ནང་བརྡ་ལན་གང་འདྲ་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་རེད། ངས་
ཞུ་རྒྱུ་འདྱི། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་རདེ། སྐབས་གོང་མའྱི་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ལས་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། 
མཐའ་མའྱི་རྱིས་དརེ་བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། དང་པ་ོསྔནོ་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་ལ་
འབུལ་གྱི་ཡོད་རེད། སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་རྒྱུགས་བངས་ནས། དེའྱི་རྒྱུགས་གཞྱི་ད་ེལ་ཕྱི་ཟླ་ 
༣ པའྱི་ནང་དུ་ཉྱིན་གངས་ ༡༠ རྱིང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ ༤༥ ཡྱིས་དཔྱད་གཞྱི་བྱས་ནས། མཐའ་མར་གཏན་འབེབས་
བྱས་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་འཛནི་སྐྱངོ་རྱིས་བཟ་ོམཁན་གྱིས་ག་ར་ེབཟ་ོབཟ་ོའདྲ་པ་ོཡྱིན་ན་
གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད་དམ། ད་ེམྱིན་འདྱིས་མང་ཚོགས་ལ་བརྡ་ལེན་གང་འདྲ་འག་ོཡྱི་རེད། རྱིས་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ག་ར་ེ
བཟ་ོབཟ་ོརདེ་ཟརེ་བ་རདེ། གལ་སྱིད་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན་ད་རསེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཏོན་པའྱི་སྙན་ཐ་ོའདྱི་ལའང་ཡྱིད་ཆསེ་བྱདེ་ཐུབ་
ཀྱི་མ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་བཟོས་པ་རེད། རྱིས་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་ག་ར་ེབཟ་ོབཟ་ོརེད་ཟེར་བ་རེད། ང་ཚོས་འདྱི་ལྟ་བུ་
ལབ་རེས་བྱེད་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག མང་ཚགོས་ལ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གོང་མས་ག་ར་ེབཟ་ོབཟ་ོ
འདྲ་ཞྱིག་བྱས་འདུག་བསམས་ནས་ཕོག་ཐུག་ཡོང་གྱི་རེད། གཅྱིག་ནས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཙུགས་
པའྱི་སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་དང་། སྔོན་རྱིས་གོས་ཚོགས་གཉྱིས་ལ་ད་ེཙམ་ཞྱིག་གྱི་གནས་བབ་མེད་
པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག འཛནི་སྐྱོང་གྱིས་ག་ར་ེབཟ་ོབཟ་ོའདྲ་པ་ོཞྱིག་གྱི་སང་ལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཕོགས་ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ང་
ཚའོྱི་གནས་བབ་ལ་ཉམས་ཆག་འག་ོཡྱི་འདུག་ལ། མ་འོངས་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་མང་ཚགོས་ནང་དུ་རྱིས་ག་ར་ེ
བཟ་ོབཟ་ོརེད། དརེ་ཡྱིད་ཆེས་མེད་ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་བཀའ་མོལ་མ་གནང་ན་ཡག་པ་ོའདུག 
འདྱི་ངས་འབདོ་བསྐུལ་རང་ཡྱིན།  



21 

 མཐའ་མ་དེར། ད་རེས་བཀའ་ཤག་གྱིས་མ་དངུལ་གནས་བབ་སྙན་ཐ་ོབཏོན་འདུག རྱིས་ཁ་གསལ་པ་ོཞ་ེདྲག་བྱུང་
འདུག གཏམ་བཟང་རེད་ཟརེ་མཁན་ཡང་བྱུང་སོང་། ངས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་མཐའ་མའྱི་མཇུག་སྡོམ་ཞུ་རྒྱུར། འདྱི་སྐབས་བཅུ་
དྲུག་པའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པར་གསུང་རྒྱུའྱི་འོས་བབ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། སྐབས་བཅུ་བདུན་ལ་ཕབེས་མཁན་ཚོས་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ལོས་ཡྱིན། དོགས་འཆར་དགོས་ཀྱི་རེད། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་སྔོན་རྱིས་ལ་ོལྟར་
ཚགོས་ནས་ལ་ོ ༥ རྱིང་སྔནོ་རྱིས་གོས་ཚགོས་ལ་སེབས་ནས། ཤེས་རྱིག་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དངུལ་དང་གཞུང་གྱི་མ་
དངུལ་གང་ཡོད་པ་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ནང་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡༌༌༌༢༠༢༢ སྔོན་རྱིས་དེབ་འདྱི་ནས་བཏོན་ཡོད་པ་རདེ། ཤོག་
ཐགོ་ཡོད་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། བཞུགས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སྐབས་བཅ་ོལྔ་པའྱི་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་
ཀྱི་འགོ་སྟངས་དང་། ཉལ་སྟངས། སྡོད་སྟངས་ཡན་ཆད་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་སྡོད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་སྐབས་ད་ེདུས་རྱིས་ཁ་
གསལ་པ་ོམ་ག་ོནས། ད་ེརྱིང་ཁ་གསལ་པ་ོཆགས་སོང་ཟརེ་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གནས་བབ་གང་
འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡོད་ན་སྙམ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་ང་ཚ་ོཚང་མས་གཟབ་གཟབ་བྱེད་པའྱི་
ཐགོ་ནས། ཕོགས་ཚང་མས་མདའ་འཕེན་རསེ་བྱདེ་མྱི་དགོས་ན་ཡག་ཤོས་རདེ། གལ་ཏ་ེམདའ་འཕེན་རསེ་བྱདེ་དགོས་བྱུང་
ན་ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་ཐགོ་ནས་འཕེན་རསེ་བྱདེ་ཆགོ་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱིར་བཏང་མང་ཚོགས་ནང་དུ་བསམ་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཡོང་གྱི་རེད། དངུལ་ཡོད་ནའང་
བསམ་ཚུལ་ཡོང་གྱི་རེད། དངུལ་མེད་ནའང་བསམ་ཚུལ་ཡོང་གྱི་རེད། དངུལ་ཡོད་ན་ག་ར་ེབྱས་ནས་གཏངོ་གྱི་ཡོད་མ་རེད་
ཟརེ་བའྱི་བསམ་ཚུལ་ཡོང་གྱི་རེད། དངུལ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་མ་འདང་བའྱི་སྐད་ཆ་འདྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ལྟ་སྐད་
ཆ་གཅྱིག་དེ། ད་ལྟ་ཡོད་པ་ད་ེམ་འོངས་པར་གང་འདྲ་བྱ་རྒྱུ་རེད་ཟེར་བ་ད་ེརེད། མ་འོངས་པར་མང་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རེད་
ཟརེ་བའྱི་བཀའ་མོལ་ད་ེསེབས་བསྡད་ཀྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚསོ་ཁ་སང་ནས་ཞུས་བཞག་པ་ད་ེཚོར་རྱིམ་
པས་གསན་པ་ཡྱིན་ན། གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོགང་ལ་གང་འཚམ་གསལ་པ་ོཆགས་ཀྱི་རེད་བསམས་སོང་སྟེ། གང་ལྟར་དེར་
བསམ་ཚུལ་མྱི་འདྲ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ་དེ། ང་རང་ཚོའྱི་གནས་བབ་ལ་དཔགས་པའྱི་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་
འདྲ་འདུག ནང་སྱིད་ཀྱིས་མྱི་མང་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག ང་རང་ཚ་ོརྒྱ་གར་ལ་སྡོད་བཞྱིན་པ་རེད། 
རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི་ཚ་ོལ་ཁ་ེཕན་ག་ཚདོ་རག་གྱི་འདུག ང་ཚསོ་མཐངོ་མཐངོ་པ་རདེ། ད་ེལས་མང་ཙམ་བདོ་པ་ཚརོ་རག་གྱི་ཡོད་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོསྐྱབས་བཅོལ་བའྱི་གནས་སྟངས་རེད་དེ། མཚམས་རེར་ང་ཚོས་གཞན་
པ་ཚོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚ་ོསྐྱབས་བཅོལ་བ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་རང་བཙན་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོལའང་ང་ཚོས་
ཤསེ་ཡོན་སད་རྒྱུའྱི་མཐུན་རེན་སར་གྱི་ཡོད། རང་བཙན་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་ལའང་ང་ཚོས་ནང་ཆོས་ཀྱི་སོབ་
སོང་ད་ེདགོན་སྡེ་ཁག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚ་ོསྐྱབས་བཅོལ་བའྱི་གནས་བབ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། 
སྐྱབས་བཅོལ་བའྱི་གནས་བབ་གཞན་དང་མྱི་འདྲ་བ་ཡྱིན་ཟེར་བ་དེ། ང་རང་ཚོས་མྱི་མང་གྱི་བདེ་སྡུག་བལྟ་རྒྱུ་དང་། སྱི་
ཚོགས་ཀྱི་འཛུགས་སྐྲུན། སྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་པའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེཚ་ོགཞན་དང་མ་འདྲ་བ་སྤེལ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་
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བརྟེན་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་དངུལ་ཡོད་པ་ད་ེདག་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤམ་འོངས་པར་ཡར་རྒྱས་
གང་འདྲ་འག་ོཐུབ་ཀྱི་རདེ་དང་མ་རདེ། འདྱིའྱི་རསེ་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། འདྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་ཆགོ  
 དཔྱ་དངུལ་འཕར་རྒྱུ་དེ་ག་རང་རེད། འོས་བསྡུའྱི་ལོ་དེར་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་མང་བ་འཕར་གྱི་ཡོད་རེད། མང་
ཚགོས་ནང་དུ་བསམ་བ་ོད་ེའོས་བསྡུའྱི་ནང་ཆ་ཤས་བང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་སྡེབ་གཅྱིག་ལ་འབུལ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དངསོ་ནས་བྱས་
ནས་ལ་ོབཞྱི་ལྔ་སྡེབ་གཅྱིག་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ས་ོསོ་ལའང་དཀའ་ངལ་ཡོད་རེད། ལ་ོསྟར་ཆགས་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཡྱིན་ནའང་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་མཁན་བོད་མྱི་གངས་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད། ལོ་དེར་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་
ཡོང་འཆར་ཡོད་ཟེར་རྒྱུ་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཏོག་ཙམ་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ན་ནྱིང་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་
ཡོང་བ་གཅྱིག་པུར་གཞྱི་བཞག་ནས་ད་ལོར་ཚོད་དཔག་བྱས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཡོང་གྱི་མ་རེད། གང་རེད་ཅ་ེན། 
ན་ནྱིང་འསོ་བསྡུ་གཅྱིག་པུ་ལ་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་འཕར་བསྡད་ཡོད་རདེ། ན་ནྱིང་འོས་བསྡུ་གཅྱིག་པུའམ་ལ་ོ ༡ གཅྱིག་པུའྱི་རྱིས་པ་
ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འག་ོསོང་ཁྱོན་ཡངོས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༤ ཙམ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ད་ེ
རདེ། ད་ལྟ་བརྒྱ་ཆ་ ༨་༨༡ ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་བའྱི་གནས་སྟངས་དེ། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
 ད་ལྟ་དྲྱི་བ་ཕབེས་པ་ད་ེག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་དཔྱ་དངུལ་ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ། ཕྱི་རྒྱལ་
ཡུལ་གྲུ་ས་ོསོ་ནས་ག་ཚོད་རེད་ཟེར་བ་དེ། ཕལ་ཆེར་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་བཏོན་པ་ཞྱིག་ཡོད་བསམས་བྱུང་། ད་ེ
གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ལོག་ལ་རེས་སུ་འབུལ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཚ་ོར་ེར་ེཀློག་དགོས་བྱུང་ན། ས་གནས་རེ་རེ་དང་
དངུལ་འབོར་ར་ེར་ེབཅས་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཀློག་བསྡད་དགོས་རེད། མཁྱེན་འདོད་ཡོད་པ་ཚོར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་
བརྒྱུད་ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་འབུལ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
 བཀུར་འོས་གཅྱིག་གྱིས་མ་འོངས་པའྱི་ལོ་བཅུ་དང་ཉྱི་ཤུའྱི་གནས་བབ་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་
གསུངས་པ་རདེ། ཏན་ཏན་རདེ་འབྱུང་འགྱུར་ལ་ོབཅུ་དང་ཉྱི་ཤུའྱི་གནས་བབ་ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ཕུགས་
རྒྱང་རྱིང་པ་ོབསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ལས་གཞྱི་ག་ར་ེབང་བསྱིགས་པ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་མང་ལ་འཕྲལ་སེལ་གྱི་ཁེ་
ཕན་ཡོང་རྒྱུ་དང་། ཕུགས་རྒྱང་ལ་ཕན་ཐགོས་ཆ་ེབ་ཡོང་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོདེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་གཏོང་གྱི་ཡོད། 
ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་འགེལ་བཤད་གནང་བའྱི་སྐབས་དེར། རྒྱུན་གོན་ཟེར་བ་དེ་ (Recurring 

Expenses) འཆར་ཅན་གྱི་འག་ོསོང་། དཔེར་ན། གསོལ་ཕོགས་དང་བཅས་པའྱི་རྱིས་འག་ོཁག་བཅུ་དྲུག་བཅུ་བདུན་ཞྱིག་
ཡོད་རདེ། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་གྱི་རྱིས་འག་ོརདེ། ད་ེདག་ལ་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢་་་༢༠༢༣ ཡྱི་འཆར་འབུལ་
ནང་དུ། རྒྱུན་གོན་ལ་ཤོག་བུ་གཉྱིས་ཡོད་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་ཡྱིག་ཆ་དེར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཤོག་བུ་དང་པ་ོད་ེཡོང་འབབ་
དང་རྒྱུན་གནོ་རང་ལ་ག་ཚདོ་འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ། རྒྱུན་གོན་དརེ་རྒྱུན་གནོ་རང་ནས་གཏང་རྒྱུ་དང་། ཟུར་བཀལོ་ནས་གཏང་རྒྱུ་
གཉྱིས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ད་ེགཉྱིས་ཡར་བསྡོམས་ནས་ག་ཚོད་འག་ོཡྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། སོར་ས་ཡ་ ༨༢༧ ཟེར་དུས་སོར་
འབུམ་ ༨༢༧༠ ཙམ་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེམྱིན་ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་རྱིས་སྐོར་སྟངས་དེར་རྒྱུན་གོན་ད་ེརྒྱུན་གོན་རང་ནས་
བཏང་བཞག་པ་མ་གཏོགས་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་རེས་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག འདྱིའྱི་
ནང་དུ་རྒྱུན་གོན་ད་ེརྒྱུན་གོན་རང་ནས་ག་ཚོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བང་མཛོད་ནས་ག་ཚོད་
གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད། རྒྱུན་གོན་ད་ེཟུར་བཀོལ་ནས་ག་ཚོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགཉྱིས་དབྱ་ེབ་ཕེས་ནས་བྱིས་ཡོད་རེད། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་བདེའྱི་ཆེད་དུ་རེད། འདྱིའྱི་སང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ད་ེདག་ལས་འཆར་ཡྱིན་པ་
གང་ཞྱིག་ལ་རོགས་དངུལ་གཞན་ནས་མེད་པར་སོང་ཙང་བང་མཛདོ་ནས་གཏོང་དགོས་པ་ད་ེདག་ལ་ག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། 
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ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱུན་གོན་བང་མཛདོ་ནས་གཏོང་དགོས་པ་དང་། དམྱིགས་བསལ་ད་ེདག་ཆ་ཚང་བང་མཛདོ་ནས་གཏོང་དགོས་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ལ་ོདམྱིགས་བསལ་ཁ་ོནར་སོར་ས་ཡ་ ༣༨༧ བཞག་ཡོད་རེད། འདྱི་ཡར་མར་
འཕར་སྱིད་པ་རེད། དཔརེ་ན། ད་ལྟ་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་རྒྱུར་ད་ལྟ་སྔོན་རྱིས་ནང་དུ་སྤར་ཆ་
ཁྱེར་བ་ད་ེསོར་འབུམ་ ༥༠ འཁྱེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དངོས་སུ་ལག་ལེན་བསྟར་བའྱི་སྐབས་སུ་སོར་འབུམ་ ༢༠༠ ཡང་འགོ་
སྱིད་པ་རདེ། ལས་ཀ་རྒྱ་ཆ་ེཆུང་ལ་རག་ལས་ཀྱི་རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་དམྱིགས་བསལ་འག་ོསོང་འཕར་འག་ོརྒྱུ་རདེ། ད་ེཡྱིན་
དུས་བང་མཛདོ་ནས་སོང་ད་ེམང་དུ་འག་ོརྒྱུ་རདེ། ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་༌༌་ 
  
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་རགོས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༡:༣༠ བར་དུ་གུང་ཚགིས་བར་
གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༣ པ། 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ རྒྱུན་གོན་དང་དམྱིགས་བསལ་གཞུང་གྱི་བང་མཛདོ་གཅྱིག་པུ་ནས་གཏོང་དགསོ་པ་ཡྱིན་ན། 
ལ་ོ ༦ ཙམ་ཞྱིག་འདང་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡདོ་རདེ། གང་རདེ་ཅ་ེན། སོར་འབུམ་ ༡༩༨ ད།ེ གང་ལྟར་སརོ་འབུམ་ ༢༠༠ 
རྱིས་པ་ཡྱིན་ན། དེར་སོར་ས་ཡ་ ༡༢༡༤ ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། འདྱི་ལྡབ་དྲུག་ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་
འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་དེ། མ་འོངས་པར་དམྱིགས་ས་ད་ེགང་འདྲ་བྱེད་
དགོས་རེད། ཡར་རྒྱས་གང་འདྲ་གཏོང་དགོས་རེད། གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་ལྟར་ང་ཚོར་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་དང་། ཁལ་དེ་
འདྲའྱི་འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་མེད་པར། གཞན་རྟེན་རང་ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་དུས། མ་འོངས་པའྱི་དམྱིགས་ས་འཛིན་
ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེཁག་པ་ོརདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ང་ཚསོ་དམྱིགས་ས་གཅྱིག་ག་ར་ེའཛནི་གྱི་ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚརོ་རགོས་
དངུལ་སདོ་མཁན་ནང་ནས་ཁང་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་། ས་ཆ་ཉ་ོརྒྱུ་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་རགོས་དངུལ་སོད་མཁན་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོཡོད་
རདེ། ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གཞན་ནས་ཐབས་ཤེས་ཡོད་དགུ་རལ་སྤྲུགས་བྱེད་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། 
ཁང་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་། ས་ཆ་ཉ་ོརྒྱུ། ཅ་ལག་ཉ་ོརྒྱུའྱི་རྱིགས། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་རོགས་ཚོགས་སེབ་མཁན་ཚ་ོདང་
མཉམ་དུ་རོད་པ་རྒྱག་སྡོད་ཡོད།  ཁྱེད་རང་ཚོས་ང་ཚོར་ཤོག་བུ་བེད་སོང་གཏོང་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས།  (E-

Governance) དྲ་རྒྱའྱི་ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དང་། མྱིའྱི་ནུས་ཤུགས་སྤལེ་རྒྱུ། ད་ེཚའོྱི་སང་ལ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་རདེ་དེ། 
ད་ེཚ་ོཚང་མ་བཟསོ་པ་ལ། ང་ཚསོ་དྲ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་འཛནི་སྐྱངོ་གྱི་འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བཟསོ་པ་
ཡྱིན་ན། ཁྱེད་ཚསོ་ང་ཚའོྱི་ཀླད་པའྱི་ནང་ལ་སབོ་སངོ་སད་པ་གཅྱིག་པུའྱི་ཕན་གྱི་མ་རདེ། ཁང་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་ས་ཕག་
དང་ད་ེཚ་ོཚང་མ། ཀཾ་པཱུ་ཊར་གྱི་ (Hardware) དང་ (Software) ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་། ཀཾ་པཱུ་ཊར་གྱི་ 
(Hardware) དང་ (Software) མ་སད་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱེད་རང་ཚོས་ག་ཚོད་བསབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་དངོས་སུ་
ལག་བསྟར་བྱདེ་པར་འག་ོདུས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་པ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་སྱིད་སྐྱངོ་འདྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚསེ་ 
༢༧ ལ་དམ་བཅའ་ཕུལ་ནས་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་གྱི་ནང་དུ། ཀཾ་པཱུ་ཊར་སྡེ་ཚན་ལ་ཆ་ཚང་མངགས་པ་ཡྱིན། 
དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་ས་ོསོར་ཀ་ཾཔཱུ་ཊར་ག་ཚོད་དགོས་ཀྱི་འདུག ས་གནས་ས་ོསོར་ག་ཚདོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ས་གནས་ད་ེ
ཡང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། མཉམ་འབེལ་དང་། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་
བཅས་ཆ་ཚང་གྱི་གངས་ཐ་ོཡར་ལོངས་ཤོགཤ མ་འོངས་པར་ང་ཚསོ་འཆར་གཞྱི་གསར་པ་བཟ་ོདུས་ཡང་མར་སྐད་ཆ་འདྲྱི་མྱི་
དགསོ་པར། ཁ་ཐུག་ཁ་ཐུག་འཇུག་རྒྱུ་ཡདོ་པ་ཞྱིག རྱིམ་པ་དང་པ་ོད་ེད་རསེ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ གྱི་རསེ་སུ་གདནོ་རྒྱུའྱི་ར་ེ
བ་རྒྱག་བཞྱིན་ཡོད། ཁག་གཞན་པ་ཞྱིག་ད་ལྟ་ཡོང་དང་མ་ཡོང་གྱི་གནས་སྟངས་བཤད་བསྡད་ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་ཨུ་ཚུགས་
གཅྱིག་འདྱི་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་། ད་རསེ་ཨ་རྱིར་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ཕ་གྱིའྱི་འབེལ་ཡོད་ཚ་ོལ་ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི། ད་ེཚའོྱི་སང་ལ་
ཏགོ་ཙམ་ཤུགས་བརྒྱབ་ཐུབ་ན་ཞེས། འདྱི་བསམ་བ་ོགཏངོ་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་རོགས་ཚགོས་གཞན་པ་ད་ེཚོའྱི་མཉམ་དུ་འབེལ་
བ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་དའེང་བྱདེ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།  
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འག་ོསོང་ཆ་ེཤོས་གཅྱིག་འདྱི་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ཚགོས་འདུ་ཆེན་པ་ོད་ེའདྲ་འཚགོས་རྒྱུ་ད་ེརེད། དཔརེ་ན། རྒྱལ་
སྱིའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིས་བོད་དནོ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུ་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དནོ་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཚགོས་པའྱི་ཚགོས་འདུ་འཚགོས་རྒྱུ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་བོད་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚགོས་པའྱི་ཚགོས་འདུ་འཚགོས་རྒྱུ་རདེ། 
མ་འོངས་པར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོཤུགས་ཆ་ེརུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ཡུ་རོབ་ཟུར་དུ་འཚོགས་དགོས་པ་དང་། བྱང་ཨ་
མྱི་རྱི་ཁ་ཟུར་དུ་འཚགོས་དགསོ་པ། ས་ཁུལ་གཞན་པར་ཟུར་དུ་འཚགོས་དགོས་པ་ད་ེའདྲ་ཆགས་མྱི་སྱིད་པ་མ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་
གས་ལ་རོགས་དངུལ་སོད་མཁན་ཏོག་ཙམ་ཁག་པ་ོཡོད་རེད། ད་ེཚོའྱི་གས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་རག་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་
འབད་བརོན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། གཞུང་གོན་ནས་གཏོང་མྱི་དགོས་པ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་ལས་འགུལ་
སྤལེ་རྒྱུ་ད་ེཚོའང་སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་ནས་གཏངོ་གྱི་ཡོད་རདེ། སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། 
མ་འོངས་པར་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་རོགས་དངུལ་རག་པ་ཡྱིན་ན། སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་ནས་བཏང་མྱི་དགོས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་
གསག་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེཚོའྱི་སང་ལ་ང་ཚོས་བསམ་བ་ོགཏོང་བསྡད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམ་
གཏོགས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་། དམྱིགས་ས་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་གཟུང་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མྱི་འདུག ཡྱིན་
ནའང། མ་འོངས་པར་འདྱི་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤཤྱིག་གྱིས་བཀའ་ཤག་གོང་མ་ལ་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ས་ོསོས་ཞུ་འོས་པ་
གཟྱིགས་པ་ད་ེཚ་ོའགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགང་རདེ་ཅ་ེན། སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་གྱི་དངུལ་འབོར་ད་ེའཕར་ཡོད་པ་རདེ། ཁྱོན་
ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་རང་ལ་ག་ར་ེཆགས་འདུག གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་རང་
ལ་ག་ར་ེཆགས་འདུག ཟུར་བཀོལ་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་ནང་ག་ར་ེཆགས་འདུག དེའྱི་ནང་ནས་དབུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ག་
ར་ེཆགས་འདུག ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་འདུག་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། གང་ཆགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེཆགས་
ཡོད་རདེ། རྱིས་འག་ོས་ོསོའ་ིནང་སེབ་དགོས་པ་ད་ེསེབས་བསྡད་ཡོད་རདེ། ད་ེལྷག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་སྔནོ་རྱིས་སྙན་
ཐོའ་ིནང་དུ་གསལ་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་བཀོད་ཡོད། གཅྱིག་ནས་རོགས་དངུལ་མང་དུ་ཕྱིན་པ་རེད། དངུལ་གྱི་རྱིན་ཐང་ད་ེམར་
ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་རདེ། རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་ད་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེསྱི་ཡོངས་འདྲ་པ་ོཞྱིག་རེད། གཉྱིས་པ་ད།ེ སྔོན་རྱིས་བཀའ་
འཁོལ་སད་པ་ད་ེབེད་སོད་བཏང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས། གསུམ་པ་དེ། རྒྱུན་གོན་ཟུར་བཀོལ་ནས་བཏང་བར་སོང་སྔོན་
རྱིས་ནང་ལྷག་པ། གཙ་ོབ་ོད་ེཚ་ོགསུམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
མ་འོངས་པར་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་བབ་བཀའ་ཤག་གོང་མ་ལྟར་འཕར་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་གསུངས་པ་ད་ེརེད། ངས་ཁ་སང་
ཁས་ཉྱིན་མང་པ་ོཞུས་པ་ད་ེག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། སྱིར་བཏང་ག་ཚོད་འཕར་ཐུབ་ཐུབ་ཐོག་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་རེད་དེ། ཡྱིན་
ནའང་། ར་བའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་དེའང་གལ་ཆནེ་པ་ོརེད་མ་གཏགོས། དེར་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། 
རསེ་མ་ལག་འཁྱེར་ད་ེཚ་ོཚང་མ་འཕྲགོ་འག་ོབའྱི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ཐངེས་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་
ཞུས་ཡྱིན་བསམས་སོང་། གང་ལྟར་རགོས་དངུལ་གང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། སོར་ ༡༠༠ བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སོར་ ༨༥ ད་ེལ་ོདའེྱི་
ནང་དུ་བེད་སདོ་གཏོང་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོར་ ༡༥ ད་ེག་ལེར་བསགས་པ་ཡྱིན་ན། དཔརེ་ན། ད་ལྟའྱི་འག་ོསྟངས་
རང་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་སོང་བ་ཡྱིན་ན། ལྷན་ཁང་སོ་སོའ་ིམ་དངུལ་ལྡབ་འགྱུར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ལོ་ ༧ ལ་མ་
གཏོགས་ལྡབ་འགྱུར་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་འདྲ་པ་ོཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཡོང་འབབ་མང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་ཁག་
ཁག་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་ང་ཚོར་རོགས་དངུལ་མང་དུ་ཕྱིན། ཡང་ལྡབ་འགྱུར་འགོ་རྒྱུའྱི་
གནས་སྟངས་ཁག་པ་ོབྱེད་ཀྱི་རེད། དངུལ་གང་ཡོང་བ་ད་ེཚོའང་ང་ཚོས་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་བེད་སོད་གཏང་རྒྱུ་
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ད་ེགཏོང་དགོས་ཀྱི་རེད། ད་ེབཞྱིན་སྡོད་ཁང་མེད་མཁན་ལ་སྡོད་ཁང་སོད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་དེ། ཆ་ཤས་ཤྱིག་ང་ཚོས་གཏོང་
དགོས་རེད། ཆ་ཤས་གཅྱིག་ང་ཚོས་རོགས་པ་འཚོལ་དགོས་པ་ད་ེའདྲ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། མ་དངུལ་ནས་ག་ཚོད་
གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། འདས་པའྱི་ལ་ོབཞྱི་ལྔ་ནང་ལ་འཕར་པ་ནང་བཞྱིན་མ་འངོས་པར་འཕར་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་
རདེ་ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་དེ། དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོསོང་དང་བཀའ་འཁོལ་ཚང་མར་བལྟས་ནས་འག་ོ
རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ་མ་གཏགོས། འདས་པའྱི་ལ་ོབཞྱི་ལྔ་ནང་འཕར་པ་ནང་བཞྱིན་མ་འོངས་པར་འཕར་གྱི་རདེ་ཅེས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་
ཐུབ་ཀྱི་མེད། ད་ེཁྱིམས་སྱིག་གཞྱིར་བཟུང་འག་ོདགོས་རེད། ལ་ོལྟར་འཆར་འབུལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འཆར་འབུལ་ཞུ་
བའྱི་སྐབས་སུ་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
ཤེས་རྱིག་སྐོར་ལ་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་དང་པ་ོའཆད་དུས་ཉེན་ཁ་ཚ་པ་ོཡོད་པ་འདྲ་ཞྱིག་བཤད་སོང་། འདྱི་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། 
དང་པ་ོཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་ངས་བཀར་བཅུག་གྱི་གནས་སྟངས་དང་། བེད་སོད་གཏོང་བསྡད་ཀྱི་གནས་བབ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་མ་
རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས། འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་མར་ཟགས་འདུག འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་མང་དུ་གཏོང་དུས། སུ་ཡྱིན་ནའང་སེམས་ཁལ་ཡོང་གྱི་
རདེ། ད་ེཡང་སོར་འབུམ་ ༢༠༠།༣༠༠།༡༠༠།༢༠༠ སྐད་ཆ་མ་རདེ། སོར་འབུམ་ ༡༣༠༠ ལྷག་གྱི་སྐད་ཆ་འཆད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། 
ད་ེཡྱིན་དུས། དའེྱི་སྐབས་སུ་ད་ེའདྲ་ཞུས་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས། གང་ལྟར་བཀར་བཅུག་དང་ད་ེགཉྱིས་
མེད་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་རེད། བཀར་བཅུག་དང་བེད་སོད་གཏོང་བསྡད་ད་ེཚ་ོརྱིམ་པས་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། 
འདྱི་ (+) ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ།  
རྱིས་ཤེས་མཁན་ཡྱིན་ན་ག་ར་ེབཟ་ོབཟ་ོརེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། རྱིས་ཤེས་མཁན་ཡྱིན་ན་ག་ར་ེབཟ་ོབཟ་ོརེད་ཟེར་མེད་
བསམ་བསམ་དྲན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ཡང་བསྐྱར་ཉན་ཆོག་གྱི་རེད། རྱིས་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བཟ་ོརྒྱུ་ཡོད་རེད། 
ཏན་ཏན་བཟ་ོརྒྱུ་ཡོད་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་རྒྱུས་ལོན་བྱུང་ཡོད་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ནས་བཟུང་སྟེ་སྔོན་རྱིས་འདོན་སྟངས་ལ་
གཟྱིགས་དང་། སོབ་དཔནོ་ཟམ་གདངོ་རྱིན་པ་ོཆེས་བཀའ་བནོ་ཁྱི་པ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་གྱིས་སྔོན་
རྱིས་འདོན་སྟངས་དེ། སྔོན་རྱིས་འཕར་བྱུང་བཏོན་ཡོད་རེད། སྔོན་རྱིས་ཀླད་ཀོར་བཏོན་ཡོད་རེད། ཡོང་འབབ་སོར་ ༡༠༠ 
ཡྱིན་ན། ཕར་འག་ོསོང་གཏང་རྒྱུའྱི་སོར་ ༡༠༠ རང་ཡྱིན་ཟརེ་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཡོང་ཁུངས་ལ་ཁྱད་པར་བཟ་ོབའྱི་ལམ་
ཡོད་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། ཚང་མ་རྫུན་མ་བཟ་ོརྒྱུ་ཡོད་རེད་ཟེར་གྱི་མེད། དཔེར་ན། གོང་དུ་ཤེས་རྱིག་སྐོར་ལའང་
ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྔོན་མའྱི་སྔོན་རྱིས་ནང་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༣ ཞྱིག་གོང་དེར་འཁྱེར་བསྡད་ཡོད་རེད། འགོ་ལ་ (-) ཕྱིན་ཡོད་
ཟེར་དུས། གོང་དེར་ཡོད་ཟེར་དུས་རྱིས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་འགེལ་བཤད་འག་ོས་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་རྱིས་ཀྱི་ 
(Manipulation) བྱ་རྒྱུ་ཡོད་རདེ་ད།ེ ང་ཚསོ་ད་ེབྱ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་གྱི་མེད། གང་ཡདོ་པ་ད་ེའདནོ་ཡངོ་གྱི་ཡོད། ག་ར་ེ
བཟ་ོབཟ་ོརདེ་ཅེས་ངས་ཞུས་མེད། རྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་བཟ་ོརྒྱུ་ཡོད་རདེ། ཤེས་དང་མ་ཤེས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བཟ་ོསྟངས་ཡོད་རདེ་དེ། 
ཡྱིན་ནའང་། དེའྱི་ནང་དུ་ག་ར་ེབཟ་ོབཟ་ོརེད་ཟརེ་དུས། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྙན་ཐ་ོབཏོན་པ་ད་ེལ་ཡྱིད་ཆསེ་བྱདེ་ཁག་པ་ོ
ཆགས་ས་རེད་གསུངས་པ་ད་ེའདྲ། ད་ལྟ་གང་བཏོན་པ་ད་ེདངོས་ཡོད་གང་ཡོད་པ་ད་ེབཏོན་བཞག་ཡོད། དེའྱི་སྔོན་ལ་ག་ར་ེ
ཚུད་མེད་པ། སོར་འབུམ་ ༡༥༠ ཚུད་མེད་པ་ད་ེཡང་ཞུས་ཡོད། ཤེས་རྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཡང་ཞུས་ཡོད། ནང་སྱིད་ཀྱི་
ཟུར་དུ་སརོ་ (Crore) ༢ བཞག་ཡོད་པ། (Set a part) ཟརེ་བའྱི་ཟུར་འཇགོ་ད་ེཡང་ཞུས་ཡདོ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་
པས་མ་མཁྱེན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཕལ་ཆརེ་ལྷག་མེད་བསམ་བསམ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན། གང་ཡོད་པ་ད་ེཞུས་ཡོད། གངས་ཀ་དེར་
ཐུགས་དགོས་གནང་དགོས་པ་མེད། ཕལ་ཆརེ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རདེ།  
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ཉྱིན་འགའ་ཤས་གངོ་དུ་སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་བཞག་པ་གཅྱིག་ད།ེ ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདབེས་དང་། རྒྱ་གར་ནང་
དུ་མྱི་སེར་གྱིས་ཕུལ་བའྱི་ཞལ་འདེབས་ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ས་ོས་ོནས་དང་བངས་ངེས་མེད་ཞལ་
འདབེས་སམ་ལག་དབེ་སྔོན་པ་ོལ་ག་ཚདོ་ཡངོ་གྱི་ཡོད་རདེ།  
 དེར་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ ལ་ཁྱོན་བསྡོམས་སོར་ ༧༢,༠༤,༤༢༥ ཡོང་འདུག དེའྱི་ནང་ནས་ཚོང་ཕུད་ཞལ་
འདེབས་སོར་ ༢,༨༦,༨༩༠ རེད་འདུག དོན་གཅོད་ཁང་བརྒྱུད་ནས་ལག་དེབ་སྔོན་པ་ོནས་བྱུང་བ་ད་ེསོར་ ༦༦,༦༨,༡༥༦ 
རདེ་འདུག རྒྱ་གར་ནང་ནས་ཞལ་འདབེས་ཙག་ཙགི་བྱུང་བ་ད་ེ ༢,༤༩,༣༧༩ བཅས་ཁྱོན་བསྡམོས་ ༧༢,༠༤,༤༢༥ རདེ་
འདུག  
 རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ལ་ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདེབས་སོར་ ༢,༡༣,༤༦༠ རེད་འདུག དོན་ཁང་ནས་བྱུང་བ་སོར་ 
༥༧ ,༡༧ ,༧༤༨ རེད་འདུག རྒྱ་གར་ནས་ཞལ་འདེབས་བྱུང་བ་སོར་  ༣ ,༦༡ ,༩༢༧  ཁྱོན་བསྡོམས་པའྱི་སོར་ 
༦༢,༩༣,༡༣༥།  
 ཁ་སང་དྲྱི་བ་དེར་ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདེབས་རང་ལ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུང་དུས། ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདེབས་
གཅྱིག་པུ་ལ་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ལ་སོར་ ༢,༨༦,༢༧༢། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ ལ་སརོ་ ༤,༠༣,༩༦༥ ། རྱིས་ལ་ོ 
༢༠༡༩་་་༢༠༢༠ ལ་སོར་ ༢,༦༡,༤༦༥། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་༢༠༢༡ ལ་སོར་ ༡,༣༥,༧༦༦། ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་
བའྱི་གངས་ཀ་འདྱི་རདེ། ཨང་གངས་ད་ེདགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན་ཡར་འབུལ་ཆགོ འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་པ་དང་། 
ཁ་སང་ངའྱི་ལན་གཅྱིག་གསལ་པ་ོམ་བྱུང་བ་དའེྱི་དྲྱི་བ་ད་ེའདྱི་ཡྱིན་ས་རེད། དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ལ་ཡང་གཏན་འཇགས་
མ་དངུལ་ཞྱིག་འདུག ལྷན་ཁང་ས་ོས་ོལའང་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག འདྱི་ལྷན་ཁང་གྱི་གཏན་འཇགས་
མ་དངུལ་རདེ་དམ། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ནང་ལ་ཚུད་བསྡད་ཡོད་རེད་དམ། གལ་ཏ་ེསྔོན་
མའྱི་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱི་གསུང་བཤད་ད་ེཚོར་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་ཡོད་ན། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱི་གསུང་
བཤད་ནང་དུ་ལྷན་ཁང་ས་ོསོའ་ིགཏན་འཇགས་མ་དངུལ་འདནོ་གྱི་ཡོད་རེད། དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བོན་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་
དུའང་ལྷན་ཁང་ནང་དུ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཡོད་པ་དང་། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལའང་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་
ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདནོ་དུས། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གཉྱིས་དབུ་མ་འཚོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོང་
གྱི་ཡོད་རེད། གང་ལྟར་འདྱིར་སོར་ས་ཡ་ ༣༠༡ གྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཟེར་བ་ད་ེདཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་རང་ལ་
ཡོད་བསྡད་པ་ད་ེརེད། ད་ེཡང་ཆ་ཤས་གཅྱིགཤསོར་ས་ཡ་ ༡༧ ཞྱིག་ (TAWS) དང་། དེའྱི་ལྷག་མ་ད་ེཡྱིད་ཆེས་དགེ་རའྱི་
ནང་དུ་བཞག་ཡོད་ཅསེ་ཁ་སང་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ལྷན་ཁང་ས་ོསོའ་ིནང་དུ་ཡོད་པའྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་
ད།ེ ལྷན་ཁང་ས་ོསོའ་ིཟུར་བཀོལ་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་ནང་ཚུད་བསྡད་ཡོད་རདེ་མ་གཏོགས། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་དང་འདྱི་གཉྱིས་ཐ་དད་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་སྙན་སངེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་གྱིན་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཕེབས་པའྱི་ནང་དུ། མཉམ་འབེལ་ཁག་གྱི་གཙང་ཁའེྱི་བརྒྱ་ཆ་ད་ེསུ་སུས་འབུལ་གྱི་ཡོད་རེད་གསུངས་པ་
དེར། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༧་་༌༢༠༡༨ རྱིས་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧།༢༠༡༧་་་༢༠༡༨  མང་ཆེ་བ་རྱིས་ལོ་ 
༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ རེད་འདུག ཧོན་སུར་མཉམ་འབེལ་འདྲ་པ་ོཡྱིན་ན། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ བར་དུ་སོར་ ༡,༡༧,༦༣༠ 
ཕུལ་འདུག མེའ་ོམཉམ་འབེལ་ཡྱིན་ན་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ བར་དུ་སོར་ ༢,༦༡,༥༡༤༌༠༤ ཕུལ་འདུག བར་ཟེར་བ་
དེར་འདས་པའྱི་ལ་ོག་ཚོད་ཅྱིག་བསྡོམས་ཡོད་མེད་ཧ་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་ད་ལྟ་འདྱིར་དྷ་ས་དཔ་ེམཛོད་ཁང་ནས་སོར་ 
༥,༥༧,༤༢༧ རདེ། ཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆནེ་བཟ་ོགཞྱིས་ནས་སོར་ ༡,༠༠,༩༢༡ ཕུལ་འདུག ཌལ་ཧོར་ཕུན་ཚགོས་གྱིང་གྱི་བཟ་ོ



28 

གྲྭ་ཡྱིན་ན་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༧་་༌༢༠༡༨ བར་སོར་ ༡,༤༤,༢༣༣ ཕུལ་འདུག སྤོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་བཟོ་གཞྱིས་ནས་སོར་ 
༢༥,༩༧༢ རདེ་འདུག བལ་ཡུལ་བསམ་གྲུབ་གྱིང་གྱི་བཟ་ོགྲྭ་ཡྱིན་ན་སོར་ ༡,༩༡,༢༧༠ རེད་འདུག སྤགོ་ར་བཀྱིས་གྱིང་བཟ་ོ
གྲྭ་ནས་སོར་ ༦,༡༣,༩༢༥ རེད་འདུག སྤོག་ར་བཀ་ཤྱིས་དཔལ་འཁྱྱིལ་གྱི་བཟ་ོགྲྭ་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ བར་ལ་སོར་ 
༤༠,༢༠༧ བཅས། ཁྱོན་བསྡོམས་སོར་ ༢༠,༥༣,༠༩༩་༠༤ ཆགས་ཀྱི་འདུག མ་འབུལ་མཁན་གྱི་ཐ་ོགཞུང་དེ་དཔལ་
འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ནས་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག གང་རདེ་ཅ་ེན། མཉམ་འབལེ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་རྱིས་ཞྱིབ་བྱས་
ཚར་ནས་མ་གཏགོས། རྱིས་ཞྱིབ་བྱས་ཚར་ནས་ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་གཙང་ཁ་ེའདྱི་རེད་འདུག དེའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ འདྱི་རྱིས་བསྐོར་
ནས་འབུལ་རྒྱུ་མ་གཏགོས། རྱིས་ཞྱིབ་མ་ཟྱིན་པ་ད་ེཚོས་ཡར་འབུལ་གྱི་མྱི་འདུག་ལ། ཕུལ་ཚར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མ་
གཏོགས་འབུལ་གྱི་མེད་དུས། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཞུ་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག གནས་སྟངས་གཅྱིག་འདྱི་ཆགས་འདུག 
འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཞྱིབ་ཕྲ་གཞན་དག་ད་ེའདྲ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། གལ་སྱིད་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་ལ་གཟྱིགས་
མཁན་ཡོད་ན་གཟྱིགས་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཕལ་ཆེར་ད་ལྟ་བར་དུ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་བཞག་པ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རེད། ཆད་སོང་བ་ཡོད་ན་ཡང་བསྐྱར་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་
ན་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་དང་ཁྱབ་ཁངོས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༠༠་༌་༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ བར་
གྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་ཀྱི་སྙན་ཐའོ་ིཐགོ་ལ་བག་ོགེང་དང་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་ཆ་ཚང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སྔོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གེང་དང་། གཏན་འབེབས་ཐོག་
ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ཐོག་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བག་ོགེང་
ཕབེས་བསྡད་ཡདོ་རདེ། 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 ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་ཁ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མ་ཡྱིན་པར། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཕག་
ལས་གནང་ཕོགས་ཐོག་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་འབུལ་ཐུབ་ན་བསམས་བྱུང་། ད་ེརྱིང་གོས་ཚགོས་ར་བའྱི་ནང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐྱངོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་མོལ་དང་། ད་ེབཞྱིན་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ངོས་ནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་
པའྱི་བོད་དནོ་ཐགོ་ལ་དྲྱིལ་བསགས་གནང་སྟངས་གནང་ལུགས་དང་། ལྷན་ཁང་གཞན་པའྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་སྟངས་གང་
འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་ཐད་བཀའ་མོལ་གནང་སོང་། དའེྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཐགོ་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་ད་ེགནད་འགག་ཆནེ་
པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ། བོད་དོན་ཐོག་ལ་དྲྱིལ་བསགས་གནང་རྒྱུའམ་ང་རང་ཚ་ོལ་ལག་ཆ་གང་ཡོད་པ་ད་ེབེད་སོད་གཏོང་མཁན་
ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ཙང་། ལྷན་ཁང་འདྱིས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕག་ལས་གང་གནང་བ་དེར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་
ནའང། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་ཕག་ལས་དང་། དེར་ར་ེབ་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་ཙང་། འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
ཐུགས་འགན་ཆེ་ཙམ་ཞྱིག་བཞེས་དགོས་པ། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཕག་ལས་གནང་
བཞག་པ། བོད་དནོ་ཁྱབ་བསགས་གནང་སྟངས། བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་ཁང་། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག (Tibet TV) 
ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་སྟངས། ད་ེབཞྱིན་དནོ་གཅདོ་ཁག་ནས་ཕག་ལས་དཀྱུས་མ་གནང་སྟངས། གང་ལྟར་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་
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ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་ཐབས་ལམ་གསར་པ་ཟེར་ནའང་རདེ། དངེ་དུས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐགོ་ནས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་གནད་འགག་
མྱིན་འག་ོབསམ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་བྱུང་། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། ང་རང་ཚསོ་བདོ་དོན་དྲྱིལ་བསགས་ཐགོ་འཛམ་བུ་གྱིང་སྟངེ་བཀའ་
མོལ་ཞུ་དུས། སྱི་ཡོངས་འགེམ་སྟངས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱབ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདྲག་མ་རདེ། ཁ་སང་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན་ད་
ལྟའྱི་ཆར་སྐད་ཡྱིག་གངས་ ༡༢ ཤྱིག་གྱི་ནང་དུ་བོད་དོན་ཁྱབ་བསགས་ཟེར་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་
སྐབས་སུ་བབ་པར་བོད་ཀྱི་བཙན་བྱལོ་གནས་བབ་དང་། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་མཛད་རྱིམ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཁྱབ་བསགས་ཙམ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་
ད་ལྟ་ཡོད་པ་ད་ེསྐད་ཡྱིག་གངས་ ༡༢ ཆགས་ཡོད་རདེ། ད་ེལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། རྒྱན་ཆ་འདྲ་མ་སོང་ན་ང་ཚསོ་
གང་ཐུབ་ཐུབ་ས་ཆ་གསར་པ་ལ་བསྙབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་གལ་སོང་ཙང་།  དེའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་
བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་གཅྱིག་སྙན་སངེ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
ད་ེདང་མཉམ་དུ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ངས་ད་ོསྣང་ག་ར་ེབྱུང་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་བརན་ཚན་པའྱི་ངོས་ནས་བོད་དོན་ཐོག་དྲྱིལ་
བསགས་གནང་ཡོང་དུས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སམ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་
པར་ཏགོ་ཙམ་ཁྱབ་ཆ་ེརུ་བཏང་ནས། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕགོས་དང། ད་ེབཞྱིན་གཞུང་
འབེལ་མ་ཡྱིན་པ་བོད་དནོ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ། ད་ེབཞྱིན་བོད་དོན་ཐགོ་ཕག་ལས་གནང་དུས་རང་བཙན་དང་དབུ་མ། ལམ་
གཞན་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། སྱིར་བཏང་ཁྱབ་བསགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་
ཚརོ་བ་བྱུང་སོང་། ད་ེལ་བསྔགས་བརོད་དང་། མུ་མཐུད་ནས་ད་ེལྟར་གནང་རོགས་གནོངས། ངས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཆགོ་པ་
ཞུ།  
 ད་ལྟ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཐོག་ནས་མུ་མཐུད་ནས་བསྔགས་བརོད་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག ང་ཚའོྱི་ངོས་ནས་བོད་དོན་
དྲྱིལ་བསགས་ཐད་གསར་འགྱུར་འགོད་འབུལ་ཞུ་སྟངས་ཐོག་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་དོ་སྣང་ག་རེ་བྱུང་སོང་ཞེ་ན།  (Czech 

Republic) ས་གནས་ནས་ (Tibet TV) གསར་འགྱུར་གཏོང་སྟངས་ད་ེདམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་མཐངོ་སོང་། བོད་པའྱི་མྱི་
རབས་གཞོན་པས་གསར་འགྱུར་སོགས་སང་དེ་ཚོ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྟེ།  ཡྱིན་ནའང་། ཁོ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ 
(Czech Republic) གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་དང། གོག་བརན་འཁབ་མཁན། ས་གནས་ཀྱི་ (Mayor) གང་ལྟར་ས་གནས་
དེའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་དེ་ཚོས་གསར་འགྱུར་དེ་ཚོ་བཤད་ཡོང་དུས། འདྱིའྱི་ཁྱབ་དེ་མྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་། 
འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་དོན་གཅོད་ཁང་གཞན་པའྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ་དང་། བོད་དོན་ཁྱབ་བསགས་ད་ེཕྱི་དྲྱིལ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚན་པ་ (Tibet TV) གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་འགན་ཞྱིག་
བཞེས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེལ་གྲུབ་འབས་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་ཐནོ་གྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ས་ོསོར་ཚརོ་སྣང་བྱུང་སོང་།  (Czech 

Republic) ལ་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་བོད་མྱི་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རེད། མྱི་གངས་ ༡༠༠ ཡང་མྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་
ཆེར་ངས་ནོར་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་དེའྱི་བོད་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དམྱིགས་
བསལ་ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གནང་ཡོང་དུས། གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་བསྔགས་བརོད་འསོ་པ་ཞྱིག་དང་། 
ཞུ་དགོས་པ་གནད་འགག་མཐོང་གྱི་འདུག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ད་ེབཞྱིན་དནོ་གཅདོ་གཞན་པའྱི་ངོས་ནས་དེར་མྱིག་དཔ་ེགཟྱིགས་
དགསོ་པ་དང་། ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
བཀའ་ཤག་གསར་པའྱི་ལམ་སྟནོ་ནང་དུ་གཅྱིག་དེ། ད་ལྟ་དོན་གཅོད་ཡོད་བཞྱིན་པ་ཚོར་བོད་དོན་དྲྱིལ་བསགས་ དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Tibet Advocacy) ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ། གང་ལྟར་དོན་གཅོད་གསར་པ་ཚ་ོལ་བོད་དོན་
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ལས་འགུལ་བའྱི་རྣམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་གཏང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་འདུག ངས་འཆར་གཞྱི་འདྱི་ཡག་པ་ོའདུག་བསམ་གྱི་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་བར་དུ་ཁ་ོརང་ཚོས་བོད་དོན་ལས་འགུལ་བའྱི་ང་ོབ་ོམ་ཡྱིན་པར། ད་བར་གངས་སྐྱྱིད་ཀྱི་ར་བ་དང་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ལ་སྐོར་བ་བསྐོར་ནས་ཕག་ལས་གནང་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། མཐོང་ཆུང་ཞུས་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་
མྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་ཚོས་ཕག་ལས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནང་དུའང་ད་ེག་རང་
ཆགས་བསྡད་འདུག སྱི་འཐུས་ཚ་ོལའང་ཟབ་སོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་མོལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། བཀའ་མོལ་གནང་
སྟངས་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། མྱི་མང་ལ་འབལེ་བ་བྱེད་སྟངས་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གལ་ཏ་ེདནོ་གཅོད་ཚ་ོབོད་དནོ་ཁྱབ་
བསགས་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་འགན་བཞེས་མཁན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། དགུང་ལོ་ག་ཚོད་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་
སོབ་སོང་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། གལ་ཏེ་གོ་གནས་དེར་མུ་མཐུད་གནས་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་
ནས་ཀང་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་འགན་བཞེས་དགོས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཁ་ོརང་ཚོས་སྡྱིངས་ཆ་གལ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ལ་
བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། མྱི་མང་གྱི་མདུན་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། དེའྱི་ཐགོ་ལ་གནང་སྟངས་
གནང་ལུགས་གང་འདྲ་འདུག ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཟབ་སོང་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དག་ེམཚན་ཆནེ་པ་ོཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
བསམ་ཚུལ་འདྱི་འབུལ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
སྱིར་བཏང་བཀའ་ཤག་གསར་པའྱི་དགོངས་འཆར་གཞྱིར་བཟུང་དཔྱད་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུའྱི་ཐུགས་འགན་ད་ེབདེ་སྲུང་ལས་
ཁུངས་ཆགས་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་འབུལ་ཆོག་པ་ཞུ། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་འོག་ལ་
དོན་གཅོད་ཁག་ད་ེདག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། དོན་གཅོད་ཁག་ཆ་ཚང་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ས་
གནས་ཐོག་ལ་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གྱིས་འཁྱོག་བཤད་དྲྱིལ་བསགས་བྱེད་སྟངས་བྱདེ་ལུགས་གང་འདྲ་འདུག ཁ་ོརང་ཚསོ་
སུ་དང་སུ་ལ་འབལེ་བ་བྱདེ་ཀྱི་འདུག ས་གནས་དེའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་དུ་མྱི་སྣ་སུ་དང་འབལེ་བ་འདུག སུས་ད་ོསྣང་
གསལ་པ་ོམེད་པའྱི་རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གྱི་འཁྱོག་བཤད་དྲྱིལ་བསགས་ (Narrative) གསལ་བསགས་བྱདེ་ཀྱི་
འདུག འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་སྣང་ཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག གནས་ཚུལ་ད་ེདག་གྱི་ཐགོ་ལ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་
ཁུངས་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དོན་གཅོད་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་བའྱི་ཐགོ་ནས། འདྱིའྱི་ཐོག་
ལ་ལས་བསྡོམས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་པ་དང་། ལས་བསྡོམས་བཟོས་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་
ལ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་གནད་དནོ་ད་ེཚརོ་དགངོས་པ་བཞསེ་པའྱི་ཐགོ་ནས། ང་རང་ཚའོྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕགོས་དང་། 
ལས་འགུལ་སྤལེ་ཕོགས་ཐོག་ལ། ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་ཡྱིན་ན་གནད་དོན་ག་རའེྱི་ཐོག་ལ་སྤལེ་དགོས་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་
ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གས་ོཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ང་རང་ཚསོ་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གྱི་འཁྱོག་བཤད་དྲྱིལ་བསགས་ཟེར་གྱི་ཡོད་རདེ། བྱས་ཙང་དེར་ཁ་གཏད་བཅག་པ་
ལ་བདོ་དནོ་ཁྱབ་བསགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། དརེ་བརྟནེ་ཁྱབ་བསགས་ཚགས་ཚུད་པ་ོཞྱིག་དང་། ཁྱབ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གཏོང་
འདོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོའྱི་འཁྱོག་བཤད་དྲྱིལ་བསགས་བྱདེ་སྟངས་ཐགོ་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་སྣང་
གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་གནངོས་ཞསེ་འབདོ་
བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་རྒྱ་མཚ་ོསྱི་ཐར་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་རྒྱ་མཚ་ོསྱི་ཐར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་
འདདོ་བྱུང་། ཁ་སང་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་གྱིས་དྲ་བརན་ཚན་པ  (Tibet TV, Tibet.net) དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གསར་
འགོད་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཐགོ་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་སངོ་། དརེ་ངས་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེགལ་
ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ད་ེདང་འབལེ་ནས་བསམ་ཚུལ་གཉྱིས་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། དང་པ་ོད།ེ ཕྱི་དྲྱིལ་
དྲ་བརན་ཚན་པའྱི་ང་ོབ་ོད་ེཁ་གསལ་པ་ོབཟ་ོརྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག འདྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚན་པ་ཞྱིག་
རདེ། གསར་ཁང་ཞྱིག་རདེ། གསར་ཁང་ཡྱིན་ན་གསར་ཁང་གྱི་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རདེ། ཡང་དྲྱིལ་བསགས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་
དའེྱི་ཚན་པའྱི་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རདེ། དཔརེ་ན། རྒྱ་གར་ནང་ལ་རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁྱནེ་གསལ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་
གཙ་ོམཆོག (Doordarshan) ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Autonomous) རེད། རང་ཁོངས་ཀྱི་སྡེ་
ཚན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། འགོ་སྟངས་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་འདྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིན་དུས། ཡང་
མཚམས་རེར་ང་ཚསོ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཞྱིག་རདེ་ཟརེ་དུས། གསར་འགོད་པ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་དུས། དའེྱི་ང་ོབ་ོཁ་
གསལ་པ་ོབཟ་ོརྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ོབོ་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་ལམ་སྟོན་དེ་ཚོ་ཕེབས་ཀྱི་རེད། དེ་
གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།  
དེ་དང་མཉམ་དུ། ཕྱི་དྲྱིལ་དྲ་བརན་ཚན་པའྱི་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་ (Target Audience) 
དམྱིགས་ས་ག་ར་ེརེད། སུ་ལ་དམྱིགས་ནས་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། གསར་འགྱུར་ཡྱིན་ནའང་རདེ། དེའྱི་ནང་གྱི་དྲྱིལ་བསགས་
ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚ་ོབཀོད་པ་ད་ེསུ་ལ་དམྱིགས་ནས་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔ་ེམཚོན་གཅྱིག་ཞུས་ན། ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། རྒྱ་ནག་གྱིས་ཁྱབ་བསགས་ (Propaganda)  བྱེད་དུས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་གསར་
འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེའདྲ་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། [China Global Television 

Network (CGTN)]  འདྱིས་རྒྱལ་སྱིའྱི་མྱི་མང་ཚའོྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ལྟ་བ་དང་ལངས་ཕགོས་ཐོག་བསམ་བ་ོགཏོང་ཕོགས་ལ་
དཔག་པའྱི་གསར་འགྱུར་འགོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་བོད་ནང་དུ་གསར་འགྱུར་འགོད་སྟངས་ད་ེམ་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ེ
ཡྱིན་དུས། ང་ཚོའྱི་གསར་འགྱུར་ད་ེསུ་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་འགོད་ཀྱི་ཡོད་མེད། གསར་འགྱུར་ཞུས་ཤཤོར་གྱི་འདུག དགོངས་
འགལ་མེད་པར་ཞུ། ད་ེཡྱིན་དུས། ད་ེསུ་ལ་གཞྱི་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་མྱི་མང་ལ་གཞྱི་འཇོག་གྱི་ཡོད་
རེད་དམ། རྒྱལ་སྱིའྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ལ་གཞྱི་འཇོག་གྱི་ཡོད་རེད་དམ། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ལ་གཞྱི་
འཇོག་གྱི་ཡོད་རེད་དམ། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་གསལ་པ་ོཡོད་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Target Audience) ལ་
དཔག་པའྱི་ང་ཚའོྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེཚ་ོཡག་ག་ཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།  
ཁ་སང་བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མའྱི་ལས་བསྡམོས་དང་འབལེ་ནས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་འདྲྱི་དུས། དརེ་ལན་འདབེས་འབྱརོ་བའྱི་ནང་དུ། 
"ད་ལྟའྱི་ཆར་ (Google World) བེད་སོད་ཞུ་ཕགོས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་མཐུན་རནེ་མེད་" ཅེས་གསུངས་འདུག ངས་
བསམ་པར་དརེ་བཀའ་འཁོལ་དང་མཐུན་རནེ་ངསེ་པར་དུ་སོར་དགོས་འདུག དརེ་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། དཔརེ་ན། 
སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱི་ག་ེཞྱིག་གཏོང་དགོས་ན། དང་པ་ོཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་
ཡྱི་ག་ེད་ེའབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཚོགས་དྲུང་ནས་བཀའ་དྲུང་། བཀའ་དྲུང་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ེལ་ (Chain of Custody) ཞུ་ཡྱི་རེད། འགོ་རྱིམ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་། 
(Google World) འདྱིས་ག་ར་ེབྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། གོག་འཕྲྱིན་ཁ་བྱང་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གོག་འཕྲྱིན་ག་ར་ེའབྱོར་བ་
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ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཉར་ཚགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཉར་བཟུང་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞུ་སྟངས་བྱས་ན། གོག་
འཕྲྱིན་ད་ེཚ་ོརེས་སུ་ (e-Filing) བྱ་རྒྱུ་རེད། (e-Filing) འདྱི་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་ད་ེའདྲ་བྱ་
རྒྱུ་ད་ེཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་མདེ་ཐགོ་དགོས་གཞྱི་ཡོད། གང་ལགས་ཤ་ེན། གོག་འཕྲྱིན་ག་ར་ེའབྱརོ་ནའང་གཞུང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་
ཡྱིན་དུས། འདྱི་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཉར་ཚགས་བྱདེ་དགསོ་རདེ་མ་གཏོགས། དརེ་གལ་ཆ་ེཆུང་བརྱི་རྒྱུ་ད་ེཏག་ཏག་སྡདོ་
ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག དེའང་ཞུ་དགོས་དོན་གང་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་གསུངས་པ་
ནང་བཞྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་ཟུར་པས་གོག་འཕྲྱིན་སུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ། ཉྱིན་གངས་ ༡ སོང་ཡོད་ཙང་ཚུར་རག་
ཐུབ་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང། (Google) ནང་དུ་ཉྱིན་གངས་ ༤༠།༥༠ ཙམ་ཕྱིན་ཚར་བ་ཡྱིན་ན། གོག་འཕྲྱིན་ཚུར་རག་རྒྱུ་ཡོད་
མ་རདེ། མ་རག་ན་ག་ར་ེབྱདེ་ཀྱི་རེད། ཁ་སང་ད་ེརྱིང་གནས་ཚུལ་འདྱི་ལྟ་བུ་སྱི་ཚོགས་ནང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་
ཙང་གཞུང་འབེལ་གྱི་གོག་འཕྲྱིན་ཆ་ཚང་མེད་པ་ཆགས་ན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་ཡྱིན་དུས་ 
(Google world) བེད་སོད་གཏང་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་། མཐུན་རནེ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་སོར་དགོས་རེད་བསམ་
གྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། 
འདྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་དང་བད་ེསྲུང་མཉམ་དུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཀ་ཾཔཱུ་ཊར་སྡ་ེཚན་ད་ེཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་ཁུངས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། 
ལས་འགན་མང་པ་ོཞྱིག་བད་ེསྲུང་དང་འབེལ་བ་ཆགས་དུས། ཁ་སང་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་གྱིས་  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆགོ (Cyber security) ལ་ད་ོསྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་གསུངས་པ་དརེ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། (Cyber Security) ལ་
ད་ོསྣང་བྱ་རྒྱུ་འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག གང་ལ་ཞ་ེན། རྒྱ་ནག་གྱིས་ང་ཚོའྱི་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་དུ་དྲ་འབུ་གཏང་རྒྱུ་ཡྱིན་
ནའང་རེད། ཡྱིག་ཆ་རྐུན་མ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས། 
ཁ་སང་གྱི་ལན་འདེབས་ནང་དུ། གོག་འཕྲྱིན་བེད་སདོ་གཏངོ་ཕོགས་ཐོག་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་གྱི་རགས་ཟྱིན་ཞྱིག་བཟོས་ཚར་
རདེ་གསུངས་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། འདྱིའྱི་ནང་དུ་གལ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ག་ར་ེལྡུག་དགོས་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག  (Procurement) ལམ་སྟོན་ཞྱིག (Procurement) འཕྲུལ་ཆས་སམ་མཉེན་ཆས་ག་ར་ེབེད་སོད་
བཏང་ནའང་། བེད་སདོ་ག་ར་ེགཏོང་ཆགོ་གྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ངསེ་པར་དུ་དགོས་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་
ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཡྱིན་ཟརེ་ན། ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་སྱིད་འཛིན་ཆགས་པའྱི་རསེ་སུ། ཕྱི་ལོ ༢༠༡༧ ནང་རྒྱ་ནག་ནང་
ཁྱིམས་གསར་པ་ཞྱིག་སེབས་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེལ་ (National Intelligence) རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་གསང་བའྱི་ཁྱིམས་གསར་པ་ཞྱིག་བསེབས་ཡོད་རདེ། གསང་བའྱི་ཁྱིམས་དེའྱི་ནང་ག་ར་ེཞུ་བཞྱིན་ཡོད་རདེ་ཅ་ེན། རྒྱ་ནག་
ལ་ཡོད་པའྱི་ཚོང་ལས་སྡ་ེཚན་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྒྱ་ནག་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་མང་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ས་ོཔ་
བྱདེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ལུང་པ་ག་པར་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ཁྱིམས་དའེྱི་དགོངས་དནོ་ལྟར་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ས་ོཔ་བྱདེ་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། རྒྱ་ནག་ནས་བཟསོ་པའྱི་འཕྲུལ་ཆས་
ཡྱིན་ནའང་རེད། མཉེན་ཆས་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེའྱི་རྱིགས་བེད་སོད་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་ (Procurement) ཞྱིག་
མེད་ན། ངས་བསམས་པར་ལམ་སྟནོ་འདྱི་ང་ཚ་ོགཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། དཔརེ་ན། དྷ་རམ་ས་ལའྱི་དཀྱིལ་འཁརོ་ནང་དུ་མཐངོ་
ཡོད་ཀྱི་རེད། (CCTV) མང་པ་ོཞེ་དྲག་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ (CP 

Plus) དང་ (Panasonic) བེད་སོད་གཏོང་གྱི་འདུག ད་ེགཉྱིས་རྒྱ་མྱིའྱི་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་
མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ (Hikvision) བེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། (Hikvision) འདྱི་རྒྱ་མྱིས་བཟོས་པ་མ་ཟད། བོད་ནང་
དུ་རྒྱ་ནག་གྱིས་མྱི་རྱིགས་དབྱ་ེའབྱེད་བྱདེ་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་
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བད་ེསྲུང་གྱི་ཆེད་དུ་རྒྱ་ནག་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཤྱིག་བད་ེསོད་གཏངོ་དུས། ད་ེཏག་ཏག་མ་བསྡད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་
སོང་ཙང་ང་ཚའོྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་དུ་ལམ་སྟོན་ཨ་ཅང་ཅང་། ད་ེདང་མཉམ་དུ་མྱི་མང་དང་། སྱི་ཚགོས་ནང་ལའང་ལམ་སྟནོ་
ཕབེས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 ཀ་ཾཔཱུ་ཊར་སྡ་ེཚན་གྱི་ང་ོབ་ོདེར་བསམ་ཚུལ་རང་ཡྱིན། གང་འདྲ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ངས་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། 
ཡྱིན་ནའང་། ཀ་ཾཔཱུ་ཊར་སྡེ་ཚན་དེ། ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། གོག་འཕྲྱིན་ཡྱིན་ནའང་རེད། (Technology) ཟེར་གྱི་
རེད། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ཡྱིན་དུས། ཀཾ་པཱུ་ཊར་སྡེ་ཚན་དེ་དྲྱིལ་བསགས་གཅྱིག་པུའྱི་འོག་ལ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ན་
བསམ་གྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཅ་ེན། ལས་འགུལ་ག་ར་ེསྤེལ་ནའང་རེད། ལས་གཞྱི་ག་ར་ེསྤེལ་ནའང་རེད། ལས་གཞྱི་
ད་ེདག་གོག་ཀླད་དང་འཕྲུལ་ཆས་འབེལ་བ་མེད་པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟའྱི་འག་ོསྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། སྡེ་
ཚན་འདྱི་དྲྱིལ་བསགས་གཅྱིག་པུའྱི་འགོ་ལ་ཡྱིན་པ་དང། ལྷན་ཁང་གཞན་པར་བེད་སདོ་ཡདོ་པ་ཚང་མས་མཁྱནེ་གསལ་རདེ། 
ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་། འདྱིའྱི་ང་ོབ་ོལ་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་ཚན་པ་མྱི་འདྲ་བ་བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
དཔརེ་ན། རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་ཡོད་ན། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གཞུང་ཡྱིན་
ནའང་རེད། མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་དུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ [Chief Technology Officer (CTO)] ད་ེའདྲའྱི་
ལས་བྱདེ་ཅྱིག་དང་། ད་ེའདྲའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན་མེད་ན་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། མ་འོངས་པར་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ན་ཡག་པ་ོའདུག་བསམས་བྱུང་། 
ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཁ་སང་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་འདྱི་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཐོག་སྔོན་རྱིས་མང་དུ་
གཏང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་མང་དུ་གཏང་རྒྱུ་དརེ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ད་ེདང་མཉམ་དུ་ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཞེ་ན། ལས་
འགུལ་སྤེལ་སྟངས་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚགོས་ཡོད་རེད་གསུངས་པ་ད་ེདངསོ་གནས་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག གཞུང་ཞྱིག་
ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་མཚམས་རརེ་ལས་འགུལ་སྤལེ་སྟངས་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཐགོ་ལ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་
བསམ་གྱི་འདུག ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བ་ཡོད་དུས་སྱིད་བྱུས་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་
ནའང་རེད། མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ལུང་པ་གཞན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེའདྲ་ལ་
ང་ཚོས་ཤུགས་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག དཔ་ེམཚནོ་ཞྱིག་ཞུས་ན། ལ་ོའགའ་ཤས་སྔནོ་ལ་རྒྱ་ནག་ནང་
དུ་ཚངོ་ལས་སྡ་ེཚན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ག་ར་ེཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། དཔེར་ན། གསར་འགྱུར་ཞྱིག་ཐནོ་ཡོད་རདེ། ཀུ་ཤུ་
རྟགས་ཅན་གྱི་ཚངོ་ལས་སྡ་ེཚན་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་བོད་པ་ལས་ཀ་བྱེད་ཆོག་གྱི་མེད་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་
དང་འགལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁྱིམས་གང་དང་འགལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅ་ེན། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཤདཔལ་ལྡན་ཚགོས་
གཙོ་མཆོག (Business & Human Rights) འདྱིའྱི་ཁྱིམས་དང་འགལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཁྱིམས་ལ་ང་ཚོས་
བསྒྱུར་བ་གཏང་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་ད་ེངས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གཏོང་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ནང་དུ་ཡདོ་པའྱི་བོད་མྱི་ཚརོ་ཁ་ེཕན་ཞྱིག་ཡོང་ངསེ་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ལགས་ས།ོ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་འཕེལ་ཐུབ་བསྟན་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་ཆསོ་འཕལེ་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས། སྔནོ་མའྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་
འགོའ་ིནང་དུ་ལས་དོན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གསལ་གྱི་འདུག ད་ེརྱིང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དམྱིགས་བསལ་གསལ་གྱི་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་
གནད་དནོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ལོར་བཀའ་ཤག་གོང་མས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་
ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད། ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་ད་ེལ་བརྟེན་
ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འག་ོཁྱིད་དང་། གཞུང་ཞབས། གནད་ཡོད་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་སེམས་འགུལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
ཐེབས་ནས། སེམས་ནང་དུ་དགའ་སྣང་གྱི་ཚོར་བ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་སྐྱེས་པ་དང། ཤུགས་རེན་ཐེབས་ཡོད་པ་ས་ོས་ོལའང་མོང་
ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བྱུང་། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ར་བའྱི་རྒྱ་གར་དང་བོད་གཉྱིས་དབར་གྱི་
འབེལ་བ་ད་ེརྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་ལྡན་པ། གང་ལྟར་ལ་ོ ༢༠༠༠ ལྷག་ཅྱིག་གྱི་སྔོན་ནས་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་
འབལེ་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་བ་སོབ་ཀྱི་འབལེ་
བའྱི་ཐགོ་ནས་ཐུགས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་བཞྱིའྱི་ནང་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བོའ་ིརྱིག་གཞུང་ད་ེཚ་ོབསྐྱར་གས་ོདང་། གོང་འཕལེ་
གཏང་རྒྱུར་བཀའ་སོབ་རབ་དང་རྱིམ་པ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་འབེལ་བ་
གཞག་རྒྱུ་འདྱི། དམྱིགས་བསལ་དུས་ནས་དུས་སུ་ལས་འགུལ་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་བྱས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཤུགས་རེན་ཆེན་
པ་ོཞྱིག་ཐེབས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེར་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ལོར་ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔའྱི་ངོས་ནས་ཀར་ན་ཊ་
ཀའྱི་མངའ་གཞུང་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སྤེལ་བ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་བསྐལ་པ་བཟང་པ་ོཞྱིག་ལ་སྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་མཛད་སོ་དེར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། མངའ་སྡེའྱི་སྱི་
ཁྱབ་བོན་ཆེན་ཤདཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག (Chief Minister) དང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག ཚགོས་གཙ་ོམང་པ་ོ
ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་རྒྱ་གར་མངའ་སྡ་ེསྱི་ཁྱབ་བནོ་ཆེན་དེས་མཛད་ས་ོད་ེཚར་ནས་ཉྱིན་གངས་ ༡༥།༢༠  
རེས་ལ་རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཉྱིན་མ་ོད་ེཁེལ་བ་རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་རེད། རྒྱ་གར་མངའ་སྡེ་ཀར་ན་ཊ་ཀའྱི་སྱི་ཁྱབ་
བོན་ཆེན་གྱིས་རང་བཙན་ཉྱིན་མོའ་ིགསུང་འཕྲྱིན་ནང་དུ་ཉ་ེཆར་བོད་པས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་ཐུགས་ར་ེཞུ་རྒྱུའྱི་
ལས་འགུལ་བརམས་སོང་། སྐབས་ད་ེདུས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེལ་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་སོང་། ཁོང་གྱིས་རྒྱ་གར་རང་
བཙན་དུས་ཆེན་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་ད་ེའགེལ་བརོད་གནང་བ་རེད། འདྱིས་ཁོང་གྱི་སེམས་ལ་དགའ་ཚོར་
དང་ཤུགས་རེན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་སད་ཡོད་པ་དེ་ར་འཕྲོད་པ་བྱུང་ཡོད་རེད། ད་ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་ནང་དུ་གང་ཡང་གསལ་གྱི་མྱི་
འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ལོ་བཞྱི་ལྔའྱི་མཚམས་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཀའ་ཤག་དུས་རེའྱི་མཚམས་ནས་ད་ེའདྲའྱི་རྒྱ་གར་
གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་དེ་འདྲ་སྤེལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེས་ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་གྱི་གནས་
སྟངས་དང་། སྱི་ཡོངས་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུས་བསྡད་པ་ད་ེརྒྱ་གར་འདྱི་དངསོ་གནས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་བཀའ་
དྲྱིན་ཆེན་པ་ོཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བོད་པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཀང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་སྐབས་རེ་རེའྱི་མཚམས་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ལས་འགུལ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་
བོད་པ་སྱི་ལ་ཕན་རླབས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གཉྱིས་པ་དེར། གཞོན་སྐྱེས་འག་ོཁྱིད་སྐྱེད་སྱིང་ཟབ་སོང་ཞསེ་མྱིང་ཞྱིག་འདུག ང་རང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་མྱིའྱི་ནུས་པ་གོང་འཕེལ་
གཏང་རྒྱུ་འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་རྱི་ཡྱི་ཡོད། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ན་གཞོན་འག་ོཁྱིད་སྐྱེད་སྱིང་གྱི་ཟབ་སོང་ད་ེའདྲ་ལ་འགོ་
མཁན་གྱི་གཞནོ་སྐྱསེ་སོབ་ཕྲུག་མང་པ་ོཞྱིག་ཐུག་སོང་། ཁོང་ཚོར་ཐུག་པའྱི་སྐབས་སུ་ཟབ་སོང་དཔ་ེམྱི་སྱིད་ཡག་པ་ོཡོད་པ་
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དང་། བོད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། ཆབ་སྱིད་ཐོག་ལ་མང་པ་ོཤེས་སོང་། ང་འཛུལ་དགོས་བསམས་སོང་སྟེ་གོ་སྐབས་
རག་མ་སོང་ཟེར་ནས་ལུས་སྡོད་མཁན་གང་ལ་གང་འཚམ་འདུག ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ད་ེགང་ལྟར་
གནས་དགོས་རདེ། ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚ་ོའཐབ་རདོ་བྱེད་མཁན་གྱི་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། འཐབ་རོད་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་འདྱི་
རྒྱུན་གནས་ཐུབ་ཐབས་ལ་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་མཐུད་ཁ་རྒྱག་དགོས་དུས། གཞནོ་སྐྱསེ་ཀྱི་འག་ོཁྱིད་ཀྱི་ཟབ་སོང་ཤདཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ (Leadership Training) ད་ེའདྲ་དུས་ནས་དུས་སུ་ག་ོསྱིག་བྱདེ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་
ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་ནརོ་འཛནི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་དགོངས་འཆར་ཡག་པ་ོད་ེའདྲ་ཕབེས་སོང། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་དང་པ་ོནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་བོད་དནོ་དྲྱིལ་བསགས་གནང་འཆར་ཡོད་པ་དརེ་
བསྔགས་བརོད་གནང་སོང། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེབཞྱིན་ (Tibet TV) དང་། བོད་དོན་ཁྱབ་བསགས་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་དུས་དང་འཚམ་པ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང། དེར་ངོས་ལེན་དང་མོས་མཐུན་ཆ་ཚང་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟ་ང་ཚོས་སྐད་ཡྱིག་ ༡༢ 
ནང་དུ་གསར་འགྱུར་འཆད་བཞྱིན་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་དང། སྐད་ཡྱིག་ད་ེལས་མང་བ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐོག་འབད་བརོན་
བྱདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་སོང། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་འབད་བརནོ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེབཞྱིན་ (Czech Republic) གྱི་གསར་འགྱུར་སོགས་སང་གནང་སྟངས་ད་ེགཞན་དང་མྱི་འདྲ་བ། ས་གནས་དའེྱི་མྱི་སྣ་
གལ་ཆནེ་ད་ེཚསོ་སོགས་སང་གནང་བ་སངོ་ཙང། ཁྱབ་ཆ་ེབ་འདུག ད་ེཡང་བདོ་རྱིགས་མཐུན་ཚགོས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་འགོ་
ནས་བྱུང་བར་བསྔགས་བརོད་ཕེབས་སོང། ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་དོན་ཁང་གཞན་པ་ཚ་ོནས་ཀང་དེར་མྱིག་
དཔ་ེལྟ་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཅསེ་བཀའ་སོབ་ཕེབས་སོང།  
ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་ཁང་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་བཞུགས་པའྱི་སྐུ་ོདོན་གཅོད་རྣམ་པར་ཁྱབ་བསགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཚགས་
ཚུད་ཡོང་ཐབས་སུ་ཟབ་སོང་ད་ེའདྲ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གནང་དགོས་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་
ནས་ལ་ོལྟར་ (Diplomacy Training) ཞྱིག་འབུལ་མུས་རེད་འདུག འདྱི་དང་འབལེ་ནས་རྒྱ་སྱིའྱི་འབེལ་ལམ་དང་།  ཞུ་
གཏུག་སྤལེ་ཕོགས་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ལ་མ་འངོས་པར་ཟབ་སོང་སོད་མཁན་ནུས་པ་ལྡན་པ་ད་ེའདྲ་གང་འདྲ་ཡོང་ས་རདེ། ད་ེཚའོྱི་
ཐགོ་ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 འདྱི་དང་མཉམ་དུ་དགངོས་འཆར་གཅྱིག་འདྱི་ཕབེས་སོང། ང་ཚསོ་གནས་ཚུལ་གཞྱི་བཅོལ་ས་དེར་བད་ེསྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་མཁ་ོསྒྲུབ་བྱས་པའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། ཕྱི་རྒྱལ་དནོ་ཁང་ཡོད་པའྱི་ས་གནས་ད་ེཚའོྱི་ནང་དུ་རྒྱ་
ནག་གྱིས་འཁྱོག་བཤད་དྲྱིལ་བསགས་བྱེད་སྟངས་ད་ེཚ་ོགང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྒྲུབ་བྱས་ནས་
བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། དེར་ངོས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཉ་ེ
ལམ་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ནང་དུ་དནོ་གཅོད་ཀྱི་ཚགོས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་པ་རདེ། འདྱི་དང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་རདེ་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་
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སྟེ། ང་ཚོས་འདྱི་འདྲ་བའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྙན་ཐ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ཅེས་ཞུས་པས། དནོ་ཁང་ཆ་ཚང་ནས་སྙན་ཐ་ོརག་པ་བྱུང་ཡོད། སྙན་ཐའོ་ིནང་དུ་ག་ར་ེའཁོད་ཡདོ་མེད་ད་ེའདྱིར་ཞུ་མྱི་དགསོ་
པ་བྱས། ཡྱིན་ནའང་། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་ཁག་ང་ཚོས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་
ཡོད། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ (Tibet TV) དང། (tibet.net) ལ་གསར་འགོད་ལམ་སྟོན་བཟོས་དང་
བཟ་ོབཞྱིན་པ་དེར་བསྔགས་བརོད་གནང་སོང། ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་
བཞྱིན་རེད། བོད་ཀྱི་ས་བརན་ཚན་པའྱི་ང་ོབ་ོའདྱི་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་འདྲ་ཞྱིག་
རེད། སྱིར་བཏང་བོད་ཀྱི་ས་བརན་ཚན་པ་འདྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཕྱི་
དྲྱིལ་གྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་པུ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཡོངས་ཀྱི་
གནས་ཚུལ་ག་ར་ེབྱུང་བ་ད་ེཁྱབ་བསགས་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་དགོངས་
འཆར་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ང་ོབོ་འདྱི་མ་འོངས་པར་གང་འདྲ་ཞྱིག་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བ་ོ
གཏང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་ང་ཚོའྱི་ (Target Audience) སུ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་སོང་། ང་ཚོས་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་
དང་དྲྱིལ་བསགས་བྱ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ས་ད་ེསུ་རེད། འདྱི་ངས་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམས་སོང། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། ང་ཚའོྱི་དམྱིགས་ས་ད་ེརྒྱལ་སྱིའྱི་མྱི་མང་རདེ་དམ། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགོས་པ་རདེ་དམ། 
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱི་གཅྱིག་པུ་རདེ། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་བོད་དོན་ཁྱབ་སྤེལ་དང་དྲྱིལ་བསགས་གནང་སྟངས་འདྱི་ཚང་མར་གཅྱིག་པ་
འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། མཚམས་རེར་ང་ཚསོ་དམྱིགས་ས་ད་ེརྒྱལ་སྱིའྱི་མྱི་མང་རདེ་ད།ེ ང་ཚའོྱི་སྟོན་ས་ (Platform) འདྱི་
ད་ེག་རང་བེད་སོད་གཏོང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མཚམས་རེར་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་དགོས་པ་ད་ེའདྲ་
ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་ (Platform) ད་ེག་རང་བེད་སོད་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གང་འདྲ་བྱདེ་དགསོ་
ཀྱི་འདུག (Target Audience) ལ་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Demarcate) གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་འདུག འདྱིའྱི་
དབྱ་ེབ་གང་འདྲ་ཕེས་ནས་རེས་མར་དྲྱིལ་བསགས་གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་བསམ་བ་ོགཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
འདྱི་དང་མཉམ་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ (Google World) འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ལ་
གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཕེབས་སོང། འདྱི་གཞུང་འབལེ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ཉར་ཚགས་བྱ་རྒྱུ་ཐོག་ལ་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ས་རདེ། 
དརེ་བཀའ་འཁོལ་དང་མཐུན་རནེ་སར་རྒྱུ་གནད་འགག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་སུ་སྙན་སེང་ཞུ་ཆོག་པ་
ཞུ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བདེ་སྲུང་དང་ཕྱི་དྲྱིལ་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ (Cyber Security) ཐོག་དོ་སྣང་བྱས་པ་དེ་ཡག་པོ་རེད་ཅེས་
གསུངས་སོང་། འདྱི་དང་མཉམ་དུ་འཕྲུལ་ཆས་ཉ་ོསྟངས་ཐད་ལམ་སྟནོ་དགོས་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང། ད་ེཡང་དམྱིགས་
བསལ་རྒྱ་ནག་གྱིས་བཟོས་པའྱི་འཕྲུལ་ཆས་དེ་དག་བེད་སོད་གཏོང་ཕོགས་ཐད་ལ་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
(Procurement) ལམ་སྟོན་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་དགོས་འདུག་གསུངས་སོང་། འདྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག ད་ལྟ་འདྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་གཅྱིག་
པུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། བད་ེསྲུང་ལྷན་ཁང་ལ་ཡང་འབེལ་བ་ཆགས་དུས། ང་ཚོས་རེས་སུ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གོས་བསྡུར་
བྱས་ནས། བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སེང་གང་འདྲ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མདེ་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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འདྱི་དང་མཉམ་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་ཀ་ཾཔཱུ་ཊར་སྡ་ེཚན་གྱི་ང་ོབ་ོཁ་གསལ་དགོས་པའྱི་དགངོས་འཆར་ཕབེས་
སོང། འདྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རེད། ཁངོ་ཚོའྱི་ལས་དོན་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཆ་ཚང་ལ་ཁྱབ་པའྱི་
ལས་དནོ་ཞྱིག་གནང་བཞྱིན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕྱི་དྲྱིལ་ཁྱབ་ཁངོས་སུ་ཆགས་བསྡད་རདེ། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཟླ་བ་
འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལ་ོ ༡ ཙམ་གྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ག་ལེར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ངས་ད་ལྟ་འདྱིར་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྡ་ེཚན་འདྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་
གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་འགོ་ལ་ཡོད་པ་རདེ། 
 བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་མང་དུ་གཏང་རྒྱུ་དང། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ལས་འགུལ་གྱི་
རྣམ་གངས་མ་འདྲ་བ་ཡོད་པ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་དང་བཀའ་མོལ་ཕེབས་སོང། ད་ེབཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
གཞན་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་ལས་དོན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་དང། ད་ལྟའྱི་སྔོན་རྱིས་ནང་དུ་ད་ེདག་
གསལ་གྱི་མེད་པ་ཞྱིག་གསུངས་སངོ། དའེྱི་ནང་ནས་དཔ་ེམཚནོ་དརེ། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་ང་ཚའོྱི་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་
རྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་ད་ེསྔ་སྤལེ་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་ཡདོ་སྐརོ་གསུངས་སོང། འདྱི་དངསོ་ཡདོ་གནས་སྟངས་རང་
རེད། རྒྱ་གར་དང་ང་ཚོའྱི་དབར་གནའ་རབས་ནས་འབེལ་བ་གཏྱིང་ཟབ་པ་ོཡོད་པ། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀ་ཧ་ཅང་
བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པོ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱི་དགོངས་འཆར་གཞྱིར་བཟུང་ལོ་བཞྱི་ལྔའྱི་ནང་དུ་ང་ཚོས་ལས་
འགུལ་དེ་འདྲ་བརམས་ཐུབ་པ་དང། གོ་སྱིག་དེ་འདྲ་བྱས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང། དེར་མོས་
མཐུན་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེབཞྱིན་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་འགོ་ཁྱིད་ནུས་པ་སྐྱེད་སྱིང་སད་ཟབ་སོང་ད་ེའདྲ་སྔོན་མ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ད་ེཚ་ོ
གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ། ང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། མ་འོངས་པར་ད་ེའདྲ་འཚོགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་གསུངས་སོང། རསེ་མར་ང་ཚསོ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཤུགས་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 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 ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གནོ་སྔནོ་རྱིས་ཐགོ་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐགོ་ནས། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་བྱེད་ཕགོས་ཐགོ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་འདདོ་བྱུང། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགན་གཙ་ོབ་ོཞུས་ནའང་འདྲ། 
དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་འགན་གཙ་ོབ་ོཞུས་ནའང་འདྲ། དང་པ་ོདེ། བོད་ནང་གྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་གང་
ཡྱིན་པ་ད་ེདྲྱིལ་བསགས་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ང་ོའཕྲོད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་མཉམ་དུ་བོད་དོན་ཐགོ་ལ་རྒྱབ་
སྐྱརོ་འཚོལ་གནང་རྒྱུ་ད་ེརེད། རྐང་འདྲ་པ་ོའདྱི་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་གྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་ཡུལ་འགྲུབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་
ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་པ་རདེ། ཞུ་གཏུག་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང། ལ་ོམང་སྔནོ་དུ་གཙ་ོབ་ོ༸སྐྱབས་
མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཉག་གཅྱིག་དང། ད་ེབཞྱིན་མྱི་ཐོག་གོང་མ་ཚོས་སྐུ་ལས་བསྐྱནོ་ནས་བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་བོད་
པའྱི་གནད་དོན་འདྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་ལ་གནས་ཚད་མཐ་ོཔ་ོཞྱིག་ལ་སེབས་པ་རེད། འདྱི་ང་ཚ་ོཚང་མས་མཁྱེན་
གསལ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་འདས་པའྱི་ལ་ོལྔའམ་བདུན་ནང་དུ། གོང་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་པའྱི་
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གནས་ཚད་འདྱི་ཏོག་ཙམ་མར་ཉུང་དུ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ། ད་ེལའང་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་མང་པོའ་ིནང་
ནས་གནད་འགག་གཅྱིག་དེ། ཨ་རྱི་ནང་དུ་དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་གོགས་པ་ོརྱིང་པ། བོད་དོན་ཐོག་
དངསོ་གནས་ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མདེ་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚད་མཐ་ོཔ་ོགནང་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་དགུང་ལ་ོབགསེ་པ་ོཆགས། རྒས་ཡོལ་
དུ་ཕེབས། ཁ་ཤས་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན། འདྱི་ཡྱིན་པའྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་ཨ་རྱི་ནང་དུ་བར་ལམ་ཏོག་ཙམ་བོད་དོན་དང་
འབེལ་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གེང་མོལ་བྱ་རྒྱུ་ཕྲན་བུ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏ་ེང་
ཚའོྱི་ངོས་ནས་དཀའ་ངལ་འདྱི་སེལ་བར་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་འགན་མ་འཁུར་བའྱི་ང་ོབ་ོཞྱིག་ལ་ངསོ་
འཛིན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། འདྱིའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཞུས་ནའང་མྱི་འདུག ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏང་
རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ངས་བསམ་འཆར་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང།  
ཨ་རྱི་གོས་ཚགོས་གོང་འགོ་གཉྱིས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཡོངས་རགོས་བསྡོམས་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་གངས་ ༥༣༥ ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་ེཚ་ོཚང་མར་ང་རང་ཚོའྱི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་ངོས་ནས་ཧུར་ཐག་
འབད་ཐག གང་ཐུབ་ཐུབ། གང་ཡོང་ཡོང་འབེལ་བ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། སྔོན་མ་དང་
མྱི་འདྲ་བ་ད་ེརྱིང་ཁ་སང་ག་ོསྐབས་གསར་པ་ཞྱིག་སེབས་བསྡད་པ་འདྱི་ང་རང་ཚོས་རྟོགས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང། ངོས་འཛིན་
ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ག་ོསྐབས་གསར་པ་འདྱི། ཁ་སང་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་མྱི་འབོར་བརྒྱ་ཆ་
ཧ་ལམ་ ༤༠།༥༠ ཙམ་ཞྱིག་ཕར་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་སེབས་ཡོད་དུས། འདྱི་ག་ོསྐབས་གསར་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་
ཡོད་རེད། ག་ོསྐབས་འདྱི་རྱིན་ཐང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། འདྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། ར་བའྱི་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་
ནས་དང་བངས་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་སྤེལ་གནང་འདུག དེར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་དང་ཆབས་ཅྱིག་བོད་
རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། ཨ་རྱི་ནང་དུ་དཔ་ེབཞག་ན་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་གངས་ ༣༢ ཙམ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ཁག་མྱི་འདྲ་བ་གངས་ཉྱི་ཤུ་ར་གངས་ཤྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚོས་གོ་སྐབས་བཟུང་ནས། 
ལྷ་རབ་བྱུང་ན་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་ནས་ཚགོས་པ་ད་ེཚའོྱི་ནང་དུ་ཞུ་གཏུག་འབེལ་མཐུད་པ་
ཞྱིག་བསྐ་ོགཞག་གནང་དགོས་འདུག འདྱི་ངས་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ག་ར་ེབྱས་ནས་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རདེ་ཅ་ེན། ས་གནས་སུ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཨ་རྱིའྱི་མྱི་སེར་ཡྱིན་པ་ཚོས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚརོ་འསོ་བསྡུའྱི་
སྐབས་སུ་འསོ་འཕེན་རྒྱུའྱི་ཐབོ་ཐང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཐབོ་ཐང་འདྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚའོྱི་འསོ་འཕེན་
མཁན་མྱི་མང་ད་ེདག་ལ་འགན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་ར་ེརེའྱི་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ནང་དུ་འོས་བསྡུའྱི་
འབེལ་མཐུད་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ས་ོསོའ་ིས་གནས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་འགོ་མའྱི་འཐུས་མྱི་སུ་རདེ་འདུག གོང་མའྱི་འཐུས་
མྱི་སུ་རེད་འདུག ད་ེཚོའྱི་ང་ོསོད། ད་ེདག་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་དོན་ཐོག་དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་གང་ཡྱིན་པ་མར་གནང་བ་ད་ེདག་ཁངོ་ཚརོ་འཕྲོད་པ་ཞྱིག་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཁངོ་ཚའོྱི་བརྒྱུད་ནས་བོད་དོན་ཐོག་ལ་
ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་གཞོན་སྐྱེས་དང་བངས་བ་ཚོས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་བྱས་ནས་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སྤེལ་
བ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ནུས་པ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཐོན་རྒྱུ་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ལམ་སང་གཅྱིག་བྱེད་
དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག རྒྱ་ཆ་ེས་ནས་འདྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་དང་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་གྱི་འཐབ་རོད་
ཡྱིན་དུས། འཆར་གཞྱི་འདྱི་ཕུགས་ཐག་རྱིང་པོ་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ཕྱིས་སུ་ཕ་གྱིར་བོད་མྱི་
མང་པ་ོསེབས་ཡོད་དུས། ལུང་པ་ས་ོསོའ་ིསྱི་ཞུ་བ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བོད་རྱིགས་སེབས་ཐུབ་པ་དེར་ང་
རང་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་སོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། ག་ོསྐབས་སྐྲུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ་ངས་
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དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་སྱི་ཞུ་བའྱི་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་
འདོད་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་སོ་ས་ོས་གནས་ཀྱི་མྱི་སེར་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བོད་དོན་ཐོག་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་ན། 
གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ལོ་ ༡༥།༢༠ རེས་སུ་སེབ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འཛིན་མཁན་ཚོར། ད་ལྟ་ཆུང་དུས་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་
གྲྭར་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ནས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་ཉམས་མོང་བསག་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་ནས། 
(Internship) ཟེར་བ་འདྱི་འདྲ། དེ་འདྲ་ཞྱིག་ང་ཚོས་གང་མང་མང་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་བོད་
རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ནང་དུ་ཞུ་གཏུག་གྱི་འབེལ་མཐུད་པ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། འདྱིའྱི་ལས་འགན་གྱི་ང་ོབ་ོགཅྱིག་ད་ེའདྱི་
ལྟ་བུའྱི་ག་ོསྐབས་སྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་གྱི་འཆར་གཞྱི་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིས་ལ་ོ ༡༥།༢༠ རེས་སུ་ང་རང་ཚོར་ཏན་ཏན་ཕན་
ཐགོས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་མྱི་ལ་ལག་པ་བརངས་ནས་བོད་དོན་ང་ོསོད་བྱེད་མྱི་དགོས་པར། ངས་
དཔ་ེམཚོན་ ༢།༣ ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་རྱི་ (Cincinnati) གྱི་རོང་དཔོན་ད་ེབོད་རྱིགས་ཤྱིག་རེད། (Aftab Karma 

Pureval) ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཁེ་ན་ཌའྱི་ནང་དུ་གོས་ཚོགས་འོག་མའྱི་འཐུས་མྱི་ (Karpoche Bhutila) རེད། དེ་
བཞྱིན་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་ནང་དུ་གོས་ཚོགས་འགོ་མའྱི་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་སྱི་ཟུར་སྐྱྱིད་འཛམོས་ལགས་ཡདོ་པ་
རེད། འདྱི་དང་འདྱི་འདྲ་བ་མང་དུ་གཏང་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ང་ཚ་ོགཞུང་ཞྱིག་དང་། སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་འཆར་
གཞྱི་བསྐོས་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། འདྱིས་ལོ་མང་ནང་ལ་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོ་ཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང།  
གཉྱིས་པ་དེ། ཁ་སང་ནས་ཨ་ོལྱིམ་པྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ངོས་ནས་ག་ར་ེགནང་ཡོད་པ་རེད། ངའྱི་བསམ་བ་ོའཁྱེར་ཕོགས་ད་ེལས་འགུལ་ག་ར་ེསྤེལ་ཡོད་རེད་ཟེར་བ་ལས། གནད་
འགག་ཆ་ེབ་འདྱི། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་ཆབ་སྱིད་འགྱུར་ལྡོག་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ང་རང་ཚསོ་ག་ོསྐབས་འདྱི་བཟུང་ནས། ང་རང་
ཚའོྱི་ལངས་ཕོགས་གང་ཡྱིན་པ་གསལ་པ་ོཞྱིག་གསུང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག འདྱི་ཚང་མར་
ཡོང་གྱི་རེད་དམ་ཟེར་ན། ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔེར་ན། ཉེ་ཆར་དམག་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ཐོག་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རེད། 
མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་བྱེད་དགསོ་དུས། འདྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང། གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ང་རང་
ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་ལངས་ཕོགས་འདྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་མ་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ངས་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལངས་ཕོགས་འདྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསར་
འགོད་གསལ་བསགས་ཤྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་གྱིས་ག་ོཐསོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཨ།ོ ང་རང་ཚའོྱི་གཞུང་གྱི་ལངས་ཕོགས་
འདྱི་རེད་འདུག འདྱི་གལ་ཆེན་པོར་བརྱིས་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་བའྱི་སྐབས་སུ་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ཁྱད་པར་
འགོ་ཡྱི་རེད། འདྱི་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ལས་འགུལ་བ་ཚོས་ལས་འགུལ་སྤེལ་བའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚོས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་སྐད་
འབོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མདུན་དུ་འདྱི་འདྲ་བྱས་ཡྱིན་ཟེར་དུས། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལངས་ཕགོས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་གང་ཡང་ཕབེས་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་མཉམ་
ཞུགས་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་ཨ་ེཡོད་ན། ད་ེའདྲའྱི་ཐ་ེཚམོ་དང་དགོས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་བཟས་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་གྱི་མྱི་འདུག བྱས་ཙང་མ་འོངས་པར་ད་ེལྟ་བུའྱི་ག་ོསྐབས་རག་པའྱི་སྐབས་སུ་གལ་ཏ་ེསྟབས་བད་ེཔ་ོའདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ན། 
ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ལངས་ཕོགས་འདྱི་གསལ་པ་ོགནང་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
མཐའ་མ་དརེ་འདྱི་དང་འབལེ་ནས་ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ (Due Diligence) ཐགོ་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རདེ།  
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འདྱི་ངས་ཁ་གསལ་དུ་བཏང་ན་བསམས་བྱུང་། མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚངོ་འབལེ་དང། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་ཐགོ་
ལ་ཚངོ་འབལེ་སྡ་ེཚན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་ལུང་པ་གང་དུ་ཚོང་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེལ་གན་རྒྱའྱི་
ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ལ་ོགངས་ད་ེངས་གསལ་པ་ོཞྱིག་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་ཨྱིན་སྐད་ནང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
(UN Business and Human Rights) ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཆ་རེན་གཙ་ོབ་ོཞྱིག་ག་ར་ེའཁོད་ཡོད་
རེད་ཅེ་ན། (Coco-Cola) ཡྱིན་ནའང་རེད། ཚོང་འབེལ་སྡེ་ཚན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། བོད་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། 
ཤྱིན་ཅང་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ག་པར་ཡྱིན་ནའང་ཚོང་འབེལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་ན། ལོ་ར་ེརེའྱི་ནང་དུ་སྙན་ཐ་ོ
ཞྱིག་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྙན་ཐ་ོའདྱི་ལ་ (Due Diligence Report) ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྙན་ཐ་ོའདྱིའྱི་སྙྱིང་
དོན་ག་ར་ེདགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། ཚོང་རྒྱག་ཆོག་པའྱི་སང་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ད་ེཚ་ོ
ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ། ཅ་ལག་འདོན་ས་ནས་མར་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Supply Chain Process) 

འདྱིའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཆ་ཚང་ལ་འདྱི་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ནས། མཐའ་མ་དེར་སྙན་ཐ་ོཞྱིག་འདོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
བྱས་ཙང་སྙན་ཐ་ོའདྱི་ང་རང་ཚོའྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ེཚ་ོགང་ཐུབ་
རག་ཐབས་ཤྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེགཞྱིར་བཟུང་སྟ་ེཚངོ་པའྱི་སྡ་ེཚན་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པ་ཚརོ་ལས་དོན་
བྱདེ་ཕགོས་ཐགོ་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གས་ོཡྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབང་འདུས་རྡ་ོར་ེལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དབང་འདུས་རྡ་ོར་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་
འདྱིའྱི་སྔོན་ལ་ཁ་སང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་ཚན་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མདོ་དབུས་
ཁམས་གསུམ་གྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཕེབས་སོང། དརེ་ས་ོསོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཁ་སང་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་
བནོ་མཆགོ་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གོས་བསྡུར་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུངས་སོང།  
ཁ་སང་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བོད་དོན་ལས་འགུལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ ཨྱིན་སྐད་དུ། (Activism) དང་ 
(Advocacy) ཐགོ་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་ཡོད་རདེ་ཅསེ་གསུངས་སོང། ས་ོས་ོཡྱིན་ནའང་ད་ེལ་མོས་མཐུན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
སྱིར་བཏང་བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོཚསོ་དག་བ་ོརྒྱ་དམར་ལ་ས་ོསོའ་ིསོག་འབེན་ལ་འཛུགས་པའྱི་ཐགོ་ནས་
ལས་འགུལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་མ་ཟད་རྒྱ་གར་བཙན་བྱོལ་ནང་དུའང་གཞུང་འབེལ་དང་། གཞུང་
འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་མང་པོས་ང་རང་ཚོའྱི་ར་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་སྤེལ་གྱི་
ཡོད་རེད། ལས་འགུལ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དྲྱིལ་བསགས་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ས་ོསོའ་ིབསམ་
ཚུལ་མདརོ་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ཉ་ེབའྱི་ཆར་ང་ཚ་ོའཚམས་གཟྱིགས་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། 
མྱི་མང་ཚོས་ད་ལན་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀའྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་འཚོགས་ལ་ཉ་ེབའྱི་ཨ་ོལྱིམ་པྱིག་ཐོག་ལ་ང་ོརྒོལ་ཟེར་ནའང་
འདྲ། ལས་འགུལ་ད་ེའདྲ་སྤལེ་མ་སོང་ཟརེ་བ་དང། ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད་ང་རང་ཚའོྱི་གོས་ཚགོས་ནང་དུའང་བསམ་ཚུལ་ད་ེའདྲ་
ཕེབས་པ་རེད། ངས་བསམས་པར་ང་ཚོས་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། དྲྱིལ་བསགས་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་རེན་
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པས་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གོ་རྟོགས་དེ་ཙམ་སེབས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ངའྱི་ངོས་ནས་དྲྱིལ་བསགས་བྱེད་
སྟངས་ཐགོ་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད།  
 དང་པ་ོདེ། སྱིར་བཏང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབེལ་བ་འདྱི་རྒྱ་གར་ཙམ་
མ་ཡྱིན་པར། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་གསར་ཁང་ཚང་མ་མཉམ་དུ་ཡག་པ་ོཡོད་རདེ་ལ། མ་ཟད་ང་རང་ཚའོྱི་ཕྱི་
དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཕལ་ཆེར་ (Media Relation Officer)  ཡང་ཡོད་ཀྱི་རེད། སྱིར་བཏང་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སྟངས་
སྐབས་སུ་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བོད་པའྱི་གསར་འགདོ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་གཞུང་གྱི་ངསོ་ནས་བོད་
པ་ནང་ཁུལ་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཁྱབ་བསགས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། གལ་ཆ་ེཤོས་བོད་ནང་གྱི་
ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་འདྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དྲྱིལ་བསགས་བྱ་རྒྱུ་འདྱི་རེད། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་དང་། 
ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གསར་ཁང་ད་ེཚ་ོམཉམ་དུ་ད་ེསྔ་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ད་ེགཏྱིང་ཟབ་ཏུ་བཏང་ནས། ཁོང་ཚོར་ཟླ་རེར་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། 
ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སྟངས་སྐབས་སུ་གནས་ཚུལ་བསྟན་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེརྱིང་
ཁ་སང་དྲ་རྒྱའྱི་དུས་རབས་རེད་དེ། གསར་ཁང་དེ་ཚོར་ལྟ་མཁན་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
(Follower) འབུམ་ཕྲག་དང་ས་ཡ་ནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོས་དྲྱིལ་བསགས་བྱ་རྒྱུར་ནུས་པ་ཏན་ཏན་ཐོན་
གྱི་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
གཉྱིས་པ་དེར། ཨ་རྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (VOA) བོད་པའྱི་གསར་འགྱུར་ལེ་ཚན་འདྱི་དང་
འདྱི་འདྲ་བ། ཨ་རྱི་ཙམ་དུ་མ་ཟད་རྒྱ་གར་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཕྱི་རྒྱལ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། གཞུང་དང་གཞུང་འབེལ་བ་བྱེད་དགོས་
ནའང་འདྲ། གསར་ཁང་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་བྱདེ་དགོས་ནའང་འདྲ། ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ་མཉམ་འབལེ་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་པའྱི་གསར་
འགྱུར་གྱི་ལ་ེཚན་ད་ེའདྲ་གསར་འཛུགས་བྱདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚསོ་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་དྲྱིལ་བསགས་
ཤྱིག་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་སྙམ། འདྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན།  
གསུམ་པ་དེར། ཉེ་བའྱི་ཆར་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ངེད་གཉྱིས་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ། ང་རང་ཚོའྱི་མང་
ཚགོས་དང། རྒྱ་གར་གྱི་དཔནོ་རྱིགས་ཁག་ཐུག་དུས། ང་ཚརོ་དྲྱིལ་བསགས་བྱ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་སོང། དམྱིགས་བསལ་
རྒྱ་གར་གྱི་གསར་འགྱུར་ཁག་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་ཞུ་གཏུག་ཟེར་ནའང་འདྲ། སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའྱི་ག་ོ
སྐབས་བྱུང་། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་བསམ་ཚུལ་ག་ར་ེཡོད་ཅ་ེན། རྒྱ་གར་གྱི་གསར་ཁང་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གསར་ཁང་
ད་ེཚརོ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་ནང་དུ་བཀའ་བནོ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་
འདྲ། ག་ོསྐབས་ཟརེ་ནའང་མྱི་འདུག སྡྱིངས་ཆ་ད་ེའདྲ་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་དནོ་དང་འབེལ་བའྱི་དྲྱིལ་བསགས་བྱ་རྒྱུའྱི་
ག་ོསྐབས་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོའདྲ་ཞྱིག་རདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལགས་ས།ོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་སྱི་ཡོངས་ཐོག་ལ་བསམ་འཆར་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བསྐྱར་དུ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཁ་སང་འདྱི་ནས་བགོ་གེང་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཐོག་བསམ་ཚུལ་ཞུ་དགོས་ཆགས་
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སོང། དང་པ་ོདེ། ཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་རྒྱ་སྐད་ཚན་པ་ད་ེརེད། སྱིར་བཏང་རྒྱ་སྐད་ཚན་པའྱི་ལས་བྱེད་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ལྷན་
ཁང་གཞན་ལ་ཟླ་སྱིལ་བཏང་བ་དང། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་ཕ་གྱིར་ཡདོ་ས་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་
དུས་ངས་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ང་ཚོས་གང་ལྟར་རྒྱའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་ཁྱབ་བསགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ད་ེ
བཞྱིན་ང་ཚོས་བདེན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེཚ་ོཕར་བཤད་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། རྒྱ་ཡྱིག་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་
རྒྱུ་འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེསྔ་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་གོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་ལས་བྱེད་
འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༣ བཟསོ་ནས། རྒྱ་ཡྱིག་ཡག་པ་ོཤེས་མཁན་དང། 
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ལག་འཁྱེར་ད་ེའདྲ་མེད་ནའང་ལས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་གོ་ཆོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དམྱིགས་བསལ་
བསྐ་ོགཞག་བྱེད་ཆོག་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་འདྱིས་ཐུགས་ཕན་གསོས་
ཡོད་པ་ཏོག་ཙམ་ཁག་པ་ོའདྲ་ཞྱིག་རེད་སྙམ། སྱིག་གཞྱི་འདྱིས་ཐུགས་ཕན་གསསོ་མེད་ནའང་མྱི་འགོའ་ིཆ་ནས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་
རདེ་སངོ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་རདེ། གང་ལྟར་རྡགོ་རྡོག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་དང་སྱིར་བཏང་རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་
མཁན་སྔནོ་མ་ནང་བཞྱིན་མང་པ་ོཡོད་པ་མ་རདེ། རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཏགོ་ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེཚོའང་རྒྱ་གར་གྱི་གོང་ཁྱེར་ནང་དུ་ལས་
ཀ་བྱས་པ་དང་། ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་མ་གཏོགས་དྷ་རམ་ས་ལར་ཡོང་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་དཀོན་པ་ོཆགས་བསྡད་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ལ་བསམ་འཆར་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་དང་རྒྱུ་མཚན་རྱིང་པ་ོད་ེའདྲ་ཞུ་རྒྱུ་
མྱིན་ཏ།ེ གང་ལྟར་གནད་འགག་འདྱི་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ང་ཚོས་རྒྱ་ཡྱིག་རྒྱ་སྐད་སང་རྒྱུ་དརེ་གཙ་ོབ་ོཐའ་ེཝན་གཞུང་མཉམ་
དུ་འབལེ་བ་བྱས་ནས་ན་གཞནོ་འཛནི་གྲྭ་ ༡༢ ཐནོ་པ་དང་། འཛནི་གྲྭ་ ༡༠ པ་ཐོན་མཁན་འདྱིའྱི་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་ཐའ་ེཝན་
ལ་རྒྱ་ཡྱིག་སོང་བར་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་ཞྱིག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་གྱི་ངོས་ནས་བྱ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་
འདུག འདྱི་འདྲའྱི་ག་ོསྐབས་དང་ཁོར་ཡུག་ཅྱིག་སྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡོད་ས་རེད། ད་ེཙམ་ཞྱིག་མ་གཏགོས་མང་པ་ོཞུ་ཡྱི་མྱིན། འདྱིའྱི་
ཐགོ་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དགོངས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དྲ་བརན་ཚན་པའྱི་ངོས་ནས་སྐད་ཡྱིག་འདྲ་མྱིན་ཐོག་གསར་འགྱུར་སགོས་སང་ད་ེད་ལྟའང་རང་འཇགས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་
གསུངས་སངོ། ད་ེཚ་ོཚང་མར་བཀའ་དྲྱིན་ཆ།ེ ལྷག་པར་དུ་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་བྱདེ་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐད་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ན་གཞནོ་
མང་པོས་དང་བངས་ཐོག་ནས་གནང་བསྡད་པ་ད་ེཚོར་ལའང་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་དུས་
ཚོད་འདྱི་ཛ་དྲག་ཡྱིན་པར་སོང་མྱི་ར་ེར་ེནས་འདྱི་འདྲ་བྱེད་ཡོང་དུས། ད་ེཚ་ོཞ་ེདྲག་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དེར་
བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། ཁ་སང་ངས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཞུས་ཡྱིན་ཏེ་ལན་གསལ་པ་ོའདྲ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང། ང་ཚོའྱི་
གསར་ཤོག་ཤེས་བྱ་དང་བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་ད་ེཚ་ོབར་ལམ་ནས་ངས་མཇལ་མ་སོང། ཡོད་མེད་ང་ལ་བཤད་རྒྱུ་མེད་ད།ེ ཁ་
སང་སྐུ་ང་ོསྱིད་སྐྱོང་མཆགོ་གྱི་བཀའ་ལན་ཞྱིག་ལ་བལྟས་ན། གང་འདྲ་ཡྱིན་ན་བསམས་བྱུང། རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། སྐུ་
ང་ོལྷ་ོཕོགས་ནས་ཡར་མ་ཕེབས་སྔོན་དུ་སེལ་ཀོབ་ཀྱི་ས་སྐྱའྱི་མགོན་ཁང་དུ་ཚགས་པར་གཟྱིགས་པ་འདྱིའྱི་དགོངས་ཚུལ་
གསུངས་པ་དང། ད་ཆ་ངའྱི་ལས་ཁུངས་ལ་ཤེས་བྱ་དང་། བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་གསར་ཤོག་ད་ེཚ་ོམཇལ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་འདོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེཡང་བཀའ་འདྲྱི་རང་ཡྱིན། ཁ་སང་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་
གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱི་ཤེས་འདདོ་ཡདོ། གལ་ཏ་ེད་ལྟ་ཡན་ཆད་བཏོན་མདེ་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ལོར་གདནོ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་
འདྲ་ཡདོ་རདེ་དམ་གང་འདྲ་རདེ། འདྱི་དྲྱི་བ་རང་ཡྱིན།  
ཀ་ཾཔཱུ་ཊར་སྡ་ེཚན་དང་འབལེ་ནས་ཡྱིན། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གགོ་འཕྲྱིན་ 
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ཁ་བྱང་དང་འབེལ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་སོང། དེར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་ཞྱིག་ཀང་གནང་
སོང། འདྱི་དང་ཐད་ཀར་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ངས་ཞུ་ཡྱི་མེད་ད།ེ ང་རང་ལ་འདྱིའྱི་ཞརོ་དུ་སེམས་ཁལ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་སོང། ཁ་
སང་སྔོན་མ་ནས་དོགས་པ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད། གང་ལགས་ཤེ་ན། ད་ལོ་ཡྱིན་ན་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མྱི་ཕལ་ཆེ་བར་གོག་འཕྲྱིན་ཁ་བྱང་ཞྱིག་བཟོས་པ་རེད། ང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་དང་པ་ོནས་འདྱི་བཟ་ོདགོས་རེད་ཟེར་
མཁན་གྱི་གས་སུ་མེད། གང་ལྟར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཤོག་བསྡུ་སྐབས་སུའང་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དམྱིགས་བསལ་
གང་ཡང་ཞུས་མེད་དེ། གང་ལྟར་མཐའ་མར་རང་བཞྱིན་གྱིས་ང་ཚོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་ཡར་བསུབ་མར་
བསུབ་ཟེར་དུས་ང་ལ་དོགས་པ་ཞྱིག་བྱུང། རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཞེ་ན། སྱིར་བཏང་གོག་འཕྲྱིན་ཁ་བྱང་དེའྱི་ནང་དུ་གཞུང་འབེལ་
ཡྱི་ག་ེབེད་སོད་བཏང་བ་ཙམ་མ་གཏོགས་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་་གཏོང་གྱི་ཡོད་མ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོའྱི་ཁ་པར་
ནང་དུ་འདྱི་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་ན་སྙམ་པའྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད། དེའང་རྒྱུ་མཚན་ཁྱོན་ནས་མེད་པ་
ཞྱིག་མྱིན། དཔང་རྟགས་ཆ་ཚང་གྱི་ཐགོ་ནས་ངས་ཞུ་ཡྱི་མེད་ད།ེ ད་ལྟ་ང་ཚའོྱི་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་ཀྱི་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་
གཞུང་འབེལ་གྱི་ (Network) ཟེར་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ས་རེད། འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ལྟ་དུས་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གསར་
འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ལྟ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འགའ་ཤས་ཀྱིས་ལྟ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བྱས་ཙང་འདྱི་
འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཀང་ཡོད་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ང་རང་གྱི་ཉམས་མོང་ཞྱིག་ལ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༥ པའྱི་མཚམས་ཤྱིག་ལ་རདེ། 
ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་རོད་རོག་ཆེན་པ་ོབྱུང་བའྱི་སྐབས་ལ། ང་རང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གསར་འགྱུར་
བརྒྱུད་ལམ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་སྤལེ་བའྱི་སྐབས་སུ། ཕག་ཚོད་གཉྱིས་རེས་སུ་དྲ་རྒྱ་ད་ེཁྱོན་ནས་བསྔོག་རྒྱུ་མེད་
པ་ཞྱིག་ཆགས་སོང། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེཉྱིན་གངས་གཅྱིག་གཉྱིས་རེས་སུ་མ་གཏོགས་བསྐྱར་བཟོའང་བྱེད་མ་ཐུབ་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་བ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ངའྱི་སེམས་ནང་དུ་ཕྱི་ནས་ཕལ་ཆེར་མ་རེད་སྙམ། དཔང་རྟགས་དམྱིགས་
བསལ་གང་ཡང་མེད་ལ། འདྱི་འདྲའྱི་སྐོར་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དྲ་རྒྱ་ད་ེཚ་ོལ་ ངས་ཚིག་
གང་འདྲ་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་མྱིན་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། གཏོར་རྒོལ་ཟེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། གང་ལྟར་འདྱི་བྱེད་
མཁན་ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བསམ་པའྱི་ང་རང་ལ་སེམས་འཚབ་ཅྱིག་ཡོད། ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེང་སང་
ང་ཚའོྱི་ན་གཞནོ་ནང་དུ་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ལ་ག་ོརྟོགས་ཡོད་མཁན། ཤེས་ཡོན་ཡོད་མཁན་ཏགོ་ཙམ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་
ཡྱིན་དུས་ད་ག་ར་ེའདྲ་ཞྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་བསམ་འདྲ་པོ། སྐབས་རེར་ཐ་ེཚོམ་དང་དོགས་པ་ཟེར་བ་འདྱི་ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚགོས་ནང་དུ་དེང་སང་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་སོང། ང་ཚསོ་འདྱིར་ཡར་
བསུབ་མར་བསུབ་མང་པ་ོབྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག་བསམ་པའྱི་སེམས་འཚབ་ཅྱིག་བྱུང་། འདྱི་ཡང་ཞོར་དུ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཞྱིག་
བྱུང།  
ལས་དོན་དང་འབེལ་ནས་དོན་དག་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད། སྱིར་བཏང་འགེམས་སྟོན་ཁང་གསར་པའྱི་ནང་དུ་ཁ་སང་ས་ོའབྱེད་
སྐབས་སུ་བཅར་རྒྱུ་བྱུང། དེའྱི་རེས་སུ་འགོ་རྒྱུ་མ་བྱུང། ད་ེསྔོན་འདྱིའྱི་སྐོར་དམྱིགས་བསལ་ཧ་ག་ོམ་སོང་ལ། འགོའང་མ་
མོང་། ད་ེརྱིང་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ། སྱིར་བཏང་མག་ོམཇུག་བར་གསུམ་དུ་འཆར་གཞྱི་འདོན་མཁན། བསམ་བ་ོགཏོང་མཁན། 
དཔལ་འབྱོར་གྱི་མཐུན་རེན་སོར་མཁན། དངོས་སུ་འདྱིར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་ཆེད་ལས་པ་
དང། མཁས་པ་ད་ེཚ་ོཚང་མས་དགོངས་པ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བཞེས་ནས་ཡག་པ་ོཞ་ེདྲག་གནང་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འབེལ་ཡོད་
ཚང་མར་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་དང་འབེལ་ནས་ང་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། འགེམས་སྟོན་གྱི་ཚན་
པའྱི་ནང་དུ་གསར་འགྱུར་གྱི་སྡ་ེཚན། ཚགས་པར་གྱི་སྡ་ེཚན་ཞྱིག་རྱིག་པའྱི་ངསོ་ན་བཞག་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཞག་དང་མ་
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འཇོག་གྱི་སྡེ་ཚན་དེར་ཆ་རེན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཚང་དང་མ་ཚང་བལྟས་ནས་བསྱིགས་པ་ཡྱིན་ནམ། འདྱི་བཀའ་འདྲྱི་རང་ཡྱིན། 
འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚུད་པའྱི་ཆདེ་དུ་ཆ་རནེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་དྲངས་པ་རེད། དཔེར་ན། གཞུང་འབལེ་དང་སེར་གང་གྱི་ཡྱིན་ནའང་རདེ། 
དེར་ལན་ཞྱིག་ཡོད་ན་གནང་རོགས། གལ་སྱིད་གནང་བད་ེམེད་པ་ཡྱིན་ན་མ་གནང་ནའང་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མེད་དེ། སྱིར་
བཏང་འདྱི་འདྲའྱི་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་བསེབ་རྒྱུ་འདྱི་ཁརོ་ཡུག་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྔོན་མ་ནས་མཐངོ་སོང་ལ། ད་ལྟའང་ད་ེའདྲ་
ཡོང་གྱི་འདུག་བསམ་བསམ་ཞྱིག་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཡང་ཞརོ་དུ་ཞུས་བཞག་ན་བསམས་བྱུང། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་
ཤོག་གངས་ ༦༠ ནང་དུ། རྱིས་འག་ོཨང་ ༧ པར་ "ཁང་ག།" ཞསེ་བྱིས་འདུག སྔོན་མ་ངས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕར་
ཁང་པ་གཡར་གྱི་ཡོད་པ་ཧ་ཡྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། ཚུར་གཡར་གྱི་ཡོད་པ་ཧ་ག་ོཡྱི་མེད། ངས་ཧ་མ་ག་ོཔ་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས། 
ད་ལྟའྱི་ཆར་འདྱི་མྱི་འདུག སྟོང་པ་རེད་འདུག འདྱིའྱི་གོང་དུ་རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༠་་་༢༠༢༡ དང་ ༢༠༢༡་་་༢༠༢༢ ནང་དུ་གསལ་
བསྡད་འདུག ཁང་ག་སོད་དགོས་པ་འདྱི་གང་གྱི་ཡྱིན་ན། འདྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང།  
ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ད་ེརདེ། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་གཞནོ་སྐྱེས་ཚོགས་འདུ་དང་པ་ོའཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་འདྱིར་ཡོད། དེའྱི་རསེ་སུ་
བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་གཉྱིས་ནང་དུ་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་གཞྱིས་སྤ་ོབྱ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་དུས། འདྱིའྱི་ནང་དུ་མཉམ་
ཞུགས་བྱས་པ་ཡྱིན། འདྱི་ཡག་པ་ོའདུག་ཟརེ་མཁན་ཡདོ་རེད། ཡག་པ་ོམྱི་འདུག་ཟརེ་མཁན་ཡདོ་རདེ། ང་རང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་
ན་འདྱི་ཡག་པ་ོཡོད་པ་འདྲ་ཞྱིག་ཚོར་བྱུང། གང་ལགས་ཤཤེ་ན། གཞོན་སྐྱེས་མང་པ་ོཞྱིག་ས་ཕོགས་གང་སར་ནས་སེབ་ཀྱི་
ཡོད་རདེ། ད་ེཚ་ོཕར་ཚུར་ཐུག་དུས་ང་ོམ་ཤེས་པ་ད།ེ ང་ོཤེས་རྒྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་འདནོ་ཡངོ་གྱི་འདུག མ་འངོས་པར་ལས་འགུལ་
ཞྱིག་མཉམ་དུ་སྤེལ་གྱི་ཡྱིན་ནམ་ཟེར་ན། ང་ོཤེས་པ་ཡྱིན་དུས་ཕར་ཚུར་འབེལ་བ་བྱ་རྒྱུ་བད་ེབ་འདུག མ་འོངས་པར་འདྱི་
གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་སེབས་སོང། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་བསྔགས་བརོད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ལས་དོན་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཏགོ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང། ད་ལྟ་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་
མཐུད་པའྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་ང་ལ་ལན་རག་ཚར་སོང་། ད་ེམྱིན་ང་ཚོའྱི་དོན་གཅོད་ཁག་ ༡༢ དང་ཧྤ་རན་སྱི་ཡན་ལག་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་གཙསོ་ཡྱིག་ཚང་གངས་ ༡༣ ནང་དུ་རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་ག་ཚདོ་ཡདོ་པ་རདེ། ཡོད་ན་གཏམ་བཟང་དང། 
མེད་ན་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འགལེ་བརདོ་སྐྱནོ་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དབེ་སྔོན་པ་ོརདེ། ཚངོ་པ་ཁག་གྱིས་གནང་རྒྱུའྱི་དབེ་སྔོན་པ་ོད་ེཞུ་ཡྱི་མེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་མྱི་རྱིགས་དེ་ཚ་ོནས་དངུལ་དང། རྒྱབ་སྐྱོར་རག་ཐབས་བྱ་རྒྱུ། འདྱི་དངུལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གཉྱིས་ཀ་རེད། འདྱི་ཡྱིན་
མདོག་ཁ་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་འདུག ངས་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་དུ་གཅྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན། ང་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་
མྱི་གངས་ ༣ ནས་བཟ་ོརྒྱུ་གཏན་ཁལེ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ང་རང་གྱི་ལས་ཀ་བྱདེ་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རདེ། སྱི་འཐུས་རདེ་ད།ེ སྱིག་
འཛུགས་ལ་ཞབས་འདགེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རདེ། སྐྱནོ་བརདོ་བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཟརེ་ནས་གཉྱིས་ཡངོ་
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གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཞབས་འདགེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། མང་ཚོགས་ལ་སྐད་ཆ་
བཤད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁྱེད་རང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་ནྱི་མ་རེད། བཀའ་བོན་ནྱི་མ་རེད། སྱིད་སྐྱོང་ནྱི་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁྱེད་རང་ཚ་ོ
མྱི་རདེ། བོད་པ་རདེ། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ལས་ཀ་འཚོལ་བར་འག་ོདུས་ཁ་ོཚསོ་ཞ་ེདྲག་དཀའ་ལས་རྒྱག་གྱི་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཉྱིན་རེར་
ཨྱིན་ཇྱི་མྱི་རརེ་ཁྱིད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཉྱིན་གངས་ ༣༦༥ ནང་དུ་མྱི་ ༡ འཁྱིད་ཐུབ་པ་བྱསོ་དང། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་བོད་
པ་ལ་ོ ༡༨ བརྒལ་བ། དྲང་པ་ོཞུས་ན་ལ་ོ ༡༤ ནས་མྱི་ཚ་ེསྐྱེལ་སྟངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལ་ོ ༡༨ ནས་ད་ེབས་ཀང་ཤེས་
འགོ་གྱི་ཡོད་དུས། མྱི་ར་ེརེས་ཨྱིན་ཇྱི་མྱི་གཅྱིག་ལ་དེབ་སྔོན་པ་ོབཟོས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཤུགས་ཞེ་དྲག་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་འདུག 
ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ཞ་ེན། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་དུ་མྱི་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་དབེ་སྔོན་པ་ོབཟ་ོཐུབ་
པའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་དམ་མེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། མྱི་ར་ེང་ོར་ེནས་ས་ོསོའ་ིབསམ་བ་ོགཏོང་རོགས་
གནང་། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚརོ་ཡང་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་ཕྱི་རྒྱལ་སྱི་འཐུས་བཞྱི་པོར་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་ཡྱིན་ན་ད་ལྟའྱི་ལ་ོའདྱི་ཚར་སོང། རསེ་མའྱི་ལ་ོད་ེརསེ་སུ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དྲྱི་བ་འདྱིར་ལན་གནང་བད་ེཡོད་མདེ་མྱི་ཤེས། ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དརེ་ལན་རག་མ་སོང། འདྱི་ངས་བད་ེསྲུང་ལ་ཞུས་
འདུག ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ལ་ོརེར་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་བཞུགས་མཁན་བོད་
ལ་འགོ་མཁན་ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་འདུག སྐད་ཆ་འདྲྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཉྱིས་ཡོད། གཅྱིག་ངས་ག་ོསྟངས་བྱས་ན། ངས་
ནོར་མེད་ན། བོད་ལ་འགོ་མཁན་ཚོས་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས་ཙམ་བྱས་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། རྒྱ་གར་དུ་སྡོད་མཁན་
ཡྱིན་ན་བད་ེསྲུང་ལ་ཞུ་ཡྱི་མེད་འགོ། ངས་ཧ་ག་ོཡྱི་མེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སྡོད་མཁན་ཚོས་སྱིད་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ལ་ཁ་པར་བཏང་
ནས་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དུས། ས་ོསོས་འབལེ་ཡོད་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་ཡྱི་མེད་འག་ོབསམ་པའྱི་ངའྱི་དོགས་པ་རྣམ་རྟགོ་འདྲ་
ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་གཅྱིག་འདྱི་བོད་ནང་དུ་འག་ོམཁན་ད་ེཚའོྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་ཐགོ་ནས། དཔརེ་ན། བོད་
ནང་དུ་མྱི་གཅྱིག་ཕྱིན་ཡདོ་ན། ཁ་ོརང་ཚུར་ལགོ་གྱི་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཁ་ོརང་ལ་ (Passport) ཡོད་ནས་
ཕྱིན་པ་རདེ། བོད་ནང་དུ་འག་ོམཁན་ད་ེཚུར་ཡོང་དུས། བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཤེས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག ཁོང་ཚ་ོནས་ད་ལྟ་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་ཧ་ག་ོརྒྱུ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གངས་སྐྱྱིད་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་གྱི་ཕྱི་ལ་དཔར་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་འདུག ཆབ་སྱིད་བཙོན་པའྱི་དཔར་ད་ེའདྲ་
ངས་མཇལ་མ་བྱུང་། འདྱི་ངས་མཇལ་མ་བྱུང་། ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དགོངས་དག འདྱི་ཟེར་ནའང་བད་ེཔ་ོཞྱིག་མྱི་འདུག (Miss 

Tibet) ཞྱིག་གྱི་དཔར་གཅྱིག་འདུག འདྱི་དཔ་ེམཚནོ་རང་ཡྱིན། ང་ཚསོ་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་ལ་སོབ་སངོ་སད་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་དཔར་འདྱི་
སར་བ་ཡྱིན་ན། དཔར་འདྱི་ལ་བལྟས་ནས་ཕྲུ་གུ་དསེ་མ་འངོས་པར་ངས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རདེ། མ་འོངས་
པར་བོད་སྱི་པའྱི་དོན་དུ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད་བསམ་པའྱི་སོབ་སོང་བང་རྒྱུ་རག་གྱི་རེད་སྙམ།  ད་ལྟ་ 
(Miss Tibet) ད་ེལ་བལྟས་ནས། ངས་གང་ཡང་ཚོར་མ་བྱུང་། མཛངས་མའྱི་ཡོན་ཏན་ཞྱིག་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། འདྱིས་
བོད་པ་ཚོར་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བྱས་སོང་བསམས་པ་ཞྱིག་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། འདྱི་དཔ་ེམཚོན་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན། དགོངས་པ་མ་
འཚོམ་རོགས། ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱད་མཚར་པ་ོའདྲ་ཞྱིག་འདུག གང་ལྟར་ད་ེཚ་ོའཇོག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན། ཆབ་
སྱིད་བཙནོ་ཟུར་ལ་ོམང་ཕྱིན་པ་ད་ེའདྲ། ཨྱིན་སྐད་དུ་ (Unsung Hero) ད་ེའདྲའྱི་དཔར་སར་བ་ཡྱིན་ན། ས་ོས་ོཡྱིན་ནའང་
པཱ་ལགས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་ཡྱིན་དུས་སྤོབས་པ་ཞྱིག་སེབ་ཀྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་བོད་པ་ཞྱིག་འདྱི་ལྟར་མངས་བའྱི་
ཉམས་མོང་གྱི་ཐགོ་ནས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་རག་གྱི་རདེ་བསམས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ར་ེགཉྱིས་ཤྱིག་ཡོད། སྔོན་མ་ངས་དྲྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ལ་གོག་འཕྲྱིན་གཉྱིས་བཏང་བ་ཡྱིན། 
གཅྱིག་འདྱི། ང་ཇུས་གཏོགས་ཚ་བོ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དྲྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་དུ་ལྟ་དུས་དོན་གཅོད་
གསར་པ་བརེས་པ་ོབརྒྱབ་ཟྱིན་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕ་གྱིའྱི་ནང་དུ་འཁོད་མྱི་འདུག དོན་གཅོད་རྱིང་པ་རང་རང་བཞག་འདུག ཕྱི་
རྒྱལ་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་བལྟས་ན་དོན་གཅོད་རྱིང་པ་མཐོང་བསྡད་རྒྱུ་ཞྱིག་ལས་གསར་པ་མཐོང་རྒྱུ་རདེ་མྱི་འདུག དེར་བརྟེན་ངས་
ཡྱི་ག་ེབཏང་ནས་ད་ེཚ་ོ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ (Update)  གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན། གོག་འཕྲྱིན་རང་
ཡྱིན་དུས། སང་ཉྱིན་རང་ལ་ཡྱིག་ལན་ཕེབས་སོང། (Update) ཡང་གནང་འདུག འདྱིར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དུས་
ཐགོ་འདྱི་འདྲ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག  
ད་ེབཞྱིན་དེབ་ལྗང་ཁུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེར་ལན་ཏག་ཏག་དང་མགོགས་པ་ོའབྱོར་
སོང། འདྱི་ཚ་ོཤུགས་ཆ་ེབ་འདྲ་ཞྱིག་གསོ་ཚོགས་ར་བའྱི་ཕྱི་ལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འགན་འཁུར་བའྱི་ལས་ཀ་འདྲ་ཞྱིག་རདེ།  
ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ (Activism) དང་ (Advocacy) ཞུ་གཏུག་
དང་ལས་འགུལ་ཟེར་དགོས་མྱིན་འགོ། ད་ེའདྲའྱི་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཟབ་སོང་གཏྱིང་ཟབ་མ་ོཞྱིག་གནང་སོང། 
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཙམ་མ་ཟད་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཡོད་རེད། ད་ེབཞྱིན་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཚོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གཞུང་གྱི་ལས་དོན་བྱེད་དགོས་པ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་རེད་འདུག གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཚགོས་པའྱི་བྱདེ་ཐུབ་པ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་རདེ་འདུག་བསམ་པའྱི་སོབ་སངོ་ཞྱིག་རག་པའྱི་ར་ེབ་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡོད།  
འཚམས་འདྲྱི་ཟརེ་དགོས་སམ། ང་ཚ་ོཁ་སང་འསོ་འདམེས་བྱུང་ནས་ཕར་ཚུར་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་འཚམས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུའང་
ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་དབུས་པའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་གསུམ། བཞྱི། ལྔ། དྲུག་ཕེབས་མདོག་ཁ་པ་ོརེད། ཚོགས་
གཙོས་དབུས་པའྱི་ཚོགས་གཞནོ་དང་། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མར་གོས་ཚགོས་རགོས་པའྱི་རསེ་སུ་ལམ་ཀ་གང་དུ་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན་ནའང་། ལས་འགུལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་སྤེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་ལམ་ལྷངོས་ཡངོ་བའྱི་སོན་འདུན་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
དང།  
 མཐའ་མ་འདྱི་ངས་མང་ཚོགས་ལ་ཡྱིན། སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བལྟས་བསྡད་ཡོད་དུས། ཁ་སང་ངས་
ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ར་ེཟུང་ལ་ཆོབ་དང་སགས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། སྐབས་རརེ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྐད་ཆ་འཆད་
པའྱི་སྐབས་སུ་མཐ་ོདམན་ཡོང་གྱི་འདུག ཚགི་འཇམ་རྩུབ་ཡོང་གྱི་རདེ། དཔ་ེམཚནོ་འདྲ་མྱིན་ཡངོ་གྱི་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚའོྱི་
གོས་ཚོགས་ལྟ་མཁན་ད་ེཚསོ་བདོ་པའྱི་གོས་ཚོགས་གཅྱིག་པུ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཞེད་སྣང་ཚ་པ་ོམཐངོ་གྱི་རདེ། གོས་ཚོགས་
གཞན་པ་ད་ེཚོ་བལྟ་རུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ལས་ཀང་ཞེད་སྣང་ཚ་བ་མཐོང་གྱི་རེད། སྐད་ཆ་འདྱི་ངས་མང་ཚོགས་ལ་ཞུ་
བཞྱིན་ཡདོ། ང་རང་ཚ་ོནང་ཁུལ་ལ་མྱིན། ང་ཆབ་སྱིད་རྱིགས་པའྱི་གཞུང་བལྟས་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་སྐད་ཆ་རདེ། ངས་ཉུང་
མཐར་རྒྱལ་ཁབ་གངས་ ༢༠།༣༠ ཡྱི་གོས་ཚོགས་བལྟས་མོང། ཡུ་རོབ་ནང་དུ་བལྟས་མོང། རྒྱ་གར་ནང་ལྟ་ཨ་ཅང་ཅང། 
མང་གཙ་ོདང་མ་གཙ་ོམ་ཡྱིན་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཁག་ཁག་རདེ། ད་ེམྱིན་འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གོས་ཚོགས་ཡོད་པའྱི་ནང་
ནས་ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ (Top 10) ལ་བལྟ་རུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚའོྱི་གོས་ཚོགས་འདྱི་ཨང་ ༣ པར་སབེ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ཨང་ཀྱི་དང་པ་ོདང་། གཉྱིས་པ་སུ་ཡྱིན་ན་བསམས་ནས་དགོས་པ་སྐྱེས་སྱིད་པ་རདེ། ཨང་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ་
བྱང་ཀ་ོརྱི་ཡ་དང་རྒྱ་མྱི་རདེ། གོས་ཚགོས་འཐུས་མྱི་ཚང་མ་ལགས་འདྲ་པ་ོསྡོད་ཀྱི་རེད། གོང་ནས་མར་ཤོད་མཁན་གྱི་ཁ་ལ་
ཉན་སྡོད་དགསོ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་མང་གཙོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ནས་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚགོས་འདྱི་དྲག་ཤོས་རདེ། ངས་གསོ་ཚགོས་
མང་པ་ོལྟ་ཡྱི་ཡོད་དུས་མང་ཚོགས་ལ་ཞུ་རྒྱུར། གོས་ཚོགས་འདྱི་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་གོས་ཚགོས་གཞན་པ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་
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ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། བྱས་ཙང་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དྲྱི་བ་གནང་སྟངས་ཁ་རྱི་ཁ་ཐུག་དང་། 
གཏྱིང་ཟབ་པ་ོརདེ་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལན་སྐྱོན་སྟངས་ད་ེཚའོང་གཏྱིང་ཟབ་པ་ོདང་། ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པ་ོརདེ་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་མང་ཚགོས་ལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ང་རང་ཚ་ོནང་ཁུལ་ལ་མྱིན། ད་ེའདྲ་ལྟ་ཡོང་དུས་གསོ་ཚོགས་འདྱི་ཞེད་
སྣང་ཚ་པ་ོདང་། སེམས་ཤུགས་ཞ་ེདྲག་ཆགས་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་ཁྱོན་ནས་མ་དགོངས་རགོས་གནང་། གོས་ཚོགས་གཞན་པ་ལྟོས་
དང་མཐངོ་གྱི་རདེ། ད་ེག་རང་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ   
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་ནརོ་འཛནི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཐོག་ལ་
བསམ་ཚུལ་དང་དགོངས་འཆར་ད་ེའདྲ་ཕེབས་སོང་། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནང་ནས་དང་པ་ོདརེ། ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་
གཙོ་བོ་འདྱི་བོད་ནང་གྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་དྲྱིལ་བསགས་བྱ་རྒྱུ་དང་། བོད་དོན་འཐབ་རོད་ཐད་ལ་ང་ཚོས་ཞུ་
གཏུག་ལས་འགུལ་སྤེལ་ནས། རྒྱབ་སྐྱོར་བཙལ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེདངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་རང་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ཕྱིས་སུ་ལོ་འགའ་ཤས་ཀྱི་རྱིང་ལ་བོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད། གནས་སྟངས་འདྱི་ཆགས་པའྱི་རྒྱུ་རེན་གཙ་ོབ་ོའདྱི་བོད་དོན་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ལ་ོཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚོའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེཚ་ོརྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་ལ་ཐོན་རྒྱུ་ཏོག་ཙམ་
ཉུང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་གསུངས་སངོ་། འདྱིའྱི་ཐད་ལ། དཔེར་ན། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་གྱིས་དབུ་
ཁྱིད་པའྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་ལས་དོན་གཅྱིག་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཅ་ེན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱིའྱི་ནང་
ནས་གཞོན་པ་ཚ་ོལ་ང་ཚསོ་འབལེ་བ་བྱ་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་རྒྱབ་སྐྱརོ་བཙལ་རྒྱུ་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་རདེ། གཉྱིས་པ་ད་ེལ། ང་ཚསོ་
འཐབ་རདོ་པ་དང་ལས་འགུལ་བ་གཞོན་པ་ཚརོ་འབལེ་བ་དང་གས་ོསྐྱངོ་བྱ་རྒྱུ། ད་ེགཉྱིས་ང་ཚའོྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཞྱིག་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  གལ་སྱིད་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ནང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  (Cultivation of the young congressional 

members and staffers and young Activist) འདྱི་ང་ཚའོྱི་ལས་དནོ་གཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེབཞྱིན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དགངོས་འཆར་གཅྱིག ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་གོང་འགོ་ནང་དུ་འཐུས་མྱི་གངས་ ༥༠༠ ལྷག་
ཡོད་རདེ། ད་ེཚོར་དོན་གཅོད་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་འབེལ་གཏུག་བྱེད་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚསོ་བོད་རྱིགས་སྱི་
མཐུན་ཚོགས་པའྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་ཞྱིག་བསྐ་ོགཞག་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོས་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐགོ་
ནས་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆ་ེརུ་སྤལེ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེར་ངསོ་ལེན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ་ེ
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བོད་དནོ་འཐབ་རདོ་ད་ེརྒྱུན་གནས་ཡོང་རྒྱུ་དང་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པའོ་ིའཆར་གཞྱི་གདནོ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་
གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བོད་རྱིགས་ད་ེའདྲ་བསེབ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོའདུག དེའྱི་སང་ལ་མཐུན་འགྱུར་སོར་དགོས་ཀྱི་འདུག་
གསུངས་པ་རེད། དཔེར་ན། (Internship)  ག་ོསྐབས་བསྐྲུན་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོའདུག དེའྱི་ནང་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
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མཆགོ་གྱིས་དཔ་ེམཚནོ་དང་སགས་སྐུ་ཞབས་ (Aftab Karma Pureval) ད་ེབཞྱིན་ (Karpoche Bhutila) ད་ེབཞྱིན་
སྱི་ཟུར་སྐྱྱིད་འཛམོས་ལགས་གསུམ་གྱི་མཚན་འབོད་གནང་སོང་། གསུངས་པ་ལྟར་མ་འོངས་པར་གཞནོ་སྐྱེས་ཚ་ོལ་མཐུན་
འགྱུར་སར་རྒྱུ་དང་སེམས་ཤུགས་སྤར་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ག་ར་ེཡོད་ནའང་། ང་ཚསོ་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ (Olympic) དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལངས་ཕོགས་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་གསལ་པ་ོཞྱིག་
འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་གསལ་པ་ོབཟོས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་མྱི་ཚོས་མཉམ་
ཞུགས་གནང་རྒྱུར་ཁྱད་པར་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་
གསུངས་སོང་། ཕལ་ཆེར་གཅྱིག་བྱས་ན་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་མེད་ན་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚའོྱི་ངོས་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་
བ་ད་ེཁ་སང་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༢༢ཤཟླ་ཤ༡ཤཚེས་ཤ༣༠ཤཉྱིན་བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་ཚན་པས་ཡུ་ཊུབ་
དང་ངོ་དེབ་གཉྱིས་ཀའྱི་སྟེང་དབྱྱིན་སྐད་ཐོག་ཤ(Beijing 2022 turning Berlin 1936: Genocide Games) ཞེས་
པའྱི་སྐར་མ་ ༡༥ ཡྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་འདནོ་སྤལེ་ཞུས།ཤདེའྱི་ནང་དནོ་གཙ་ོབ་ོནྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དགུན་དུས་ཨ་ོརེད་འགན་
བསྡུར་ག་ོསྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐད་བོད་དང་རྒྱ་ནག་གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་
པས་འགན་བསྡུར་ག་ོསྱིག་བྱ་རྒྱུའྱི་འོས་བབ་མེད་པའྱི་དངསོ་བདནེ་གནས་ཚུལ་འགེལ་བརོད་བྱས་ཡོད།ཤལས་རྱིམ་དེའྱི་ནང་
གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་གྱི་ལས་འགུལ་ཇྱི་སྤལེ་དང་།ཤད་ེབཞྱིན་བཙན་བྱལོ་ནང་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་།ཤབོད་དནོ་
ཐབས་རདོ་པ་དང་ལས་འགུལ་བ་ཁག་ཅྱིགཤབདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་བཅས་ལ་ཐངེས་འདྱིའྱི་རདེ་འགན་དང་
འབལེ་བའྱི་དགངོས་ཚུལ་གསུངས་ཡོད།ཤད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ནང་ད་བར་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་རྡགོ་རལོ་གཏངོ་
བའྱི་གནས་ཚུལ་དང་ལྷག་པར་དུ་ཉེ་བའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་སོགས་ང་ོསོད།ཤདེ་བཞྱིན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཨོ་རེད་
འགན་བསྡུར་དརེ་ང་ོརྒལོ་གྱི་རྣམ་འགྱུར་ཤ(Diplomatic boycott) བསྟན་པ་སོགས་གསལ་སྟནོ་ཞུས་ཡོད། དའེྱི་ནང་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་དྲུང་འཕར་བསྟན་འཛིན་ལེགས་བཤད་ལགས་ཀྱིས་འགེལ་བཤད་གནང་དནོ། ང་ཚོས་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་ཟརེ་དུས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མགྱིན་ཚབ་པས་གང་གསུངས་པ་དརེ་ལངས་
ཕོགས་ཤྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ན་མ་འགྱིག་པ་ཡོད་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་མགྱིན་ཚབ་པས་ག་ར་ེའགེལ་བརོད་
གནང་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། "འདྱི་ལ་ོཔ་ེཅྱིང་དུ་དགུན་ཁའྱི་ཨ་ོརེད་འགན་བསྡུར་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤའཛམ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་
ཚསོ་རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་གནད་དནོ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བསམ་ཞྱིབ་གནང་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུགཤརྒྱ་ནག་ལ་ཨ་ོརདེ་འགན་
བསྡུར་འཚོགས་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་སད་པ་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས།ཤལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་ཁས་ལེན་ཞུ་དོན་བཞྱིན་རྒྱ་ནག་ནང་དང་ད་ེབཞྱིན་བོད་ཀྱི་ནང་དུ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཐད་
བཟང་ཕོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་ཡོད་དམ། ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༠༨ཤལོར་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཨ་ོརདེ་འགན་བསྡུར་སྐབས་སུ་རྒྱ་གཞུང་ལ་
ང་ོརྒལོ་མང་པ་ོབྱས་ཡོད།ཤསྐབས་ད་ེདུས་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཁས་
ལེན་བྱས་ཡོད་ནའང་ད་ལྟ་ལ་ོ ༡༠ ལྷག་ཕྱིན་ཚར་ཡོད།ཤད་ལྟའང་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བ་ཡྱིན་ན།ཤབཟང་ཕགོས་
ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཕྱིན་མེད་པ་དང་བོད་ནང་དུ་གནས་སྟངས་ཇ་ེཞེན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད།ཤལྷག་པར་ད་ལྟའྱི་
འཆར་བོད་ནང་བོད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་།ཤསྐད་ཡྱིག་སོགས་མདོར་ན་བོད་མྱིའྱི་ང་ོབ་ོཡང་ཆགས་འཇྱིགས་ཀྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཏུ་འགྱུར་ཡོད།ཤསྱི་ཡོངས་ནས་ད་ལྟའྱི་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེརྱིག་གནས་གསར་བར་ེསྐབས་ཀྱི་གནས་
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སྟངས་དང་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།" ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། འཕྲསོ་ལྷག་ད་ེཚ་ོཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཞུ། ད་ེའདྲ་སོང་
ཙང་མགྱིན་ཚབ་པའྱི་ངསོ་ནས་གསལ་བཤད་གནང་བ་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། གལ་སྱིད་པ་ེཅྱིང་ཨ་ོལྱིམ་པྱིག་ (Olympic)  ཐགོ་
ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕགོས་གསུང་གྱི་ཡོད་ན་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཁྱབ་
སྤལེ་མ་ཕྱིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ག་ོནརོ་ཐབེས་པ་ད་ེའདྲ་ཆགས་ཡོད་སྱིད་པ་རདེ།  
དེ་དང་མཉམ་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ (Human Rights Due Diligence) ཐོག་ལ་ ༼ཚོགས་གཙོ་
མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ ཏགོ་ཙམ་མཚམས་འཇགོ་རགོས་
གནང་།༽ ལགས་ས།ོ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༣:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༥ 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་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་
ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཕེབས་བསྡད་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
འཕྲསོ་ད་ེགསུང་རགོས་གནང་།  
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་ནརོ་འཛནི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱིའྱི་སྔོན་ལ་ངས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མགྱིན་ཚབ་པའྱི་གཏམ་བཤད་པ་དེའྱི་ཕདེ་ཀ་
ལྷག་བསྡད་འདུག ད་ེཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། "སྱི་ཡོངས་ནས་ད་ལྟའྱི་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེརྱིག་གནས་གསར་བར་ེསྐབས་ཀྱི་
གནས་སྟངས་དང་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། འཛམ་གྱིང་ནང་རང་དབང་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་ཐེངས་འདྱིའྱི་ཨ་ོརེད་
འགན་བསྡུར་འདྱིར་ང་ོརྒོལ་གྱི་རྣམ་འགྱུར་དང་སེམས་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་བསྟན་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་རེད།ཤཨ་ོརེད་འགན་
བསྡུར་དེའྱི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་གཞུང་འབེལ་ཐོག་ནས་མཉམ་ཞུགས་མྱི་བྱ་རྒྱུ་ཤ(Diplomatic Boycott) ད་ེ
གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་རེད།ཤསྱིར་རེད་མོའ་ིའགན་བསྡུར་ད་ེརེད་འགན་པར་མཚོན་ན་ས་ོསོའ་ིརེད་མོའ་ིནུས་པ་དང་རལ་སྟོན་
སའྱི་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་ཡྱིན་ནའང་ག་ོསྱིག་ཞུ་མཁན་ད་ེའོས་བབ་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཆགས་མེད་པ་རེད།ཤད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱལ་ཁབ་མང་
པོས་པེ་ཅྱིང་གྱི་དགུན་ཁའྱི་ཨ་ོརེད་འགན་ཚོགས་དེར་གཞུང་འབེལ་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་པ་ཤ(Diplomatic Boycott) ད་ེརྒྱ་
ནག་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནནོ་ཤུགས་སད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།ཤརྒྱ་ནག་ལ་ཆ་མཚནོ་ན་རྒྱ་ནག་དང་བོད་ནང་འག་ོབ་
མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་བཟང་ཕགོས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཁས་ལེན་ཞུ་དོན་བཞྱིན་ལག་ལེན་དུ་འཁེལ་རྒྱུ་གལ་
ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་རདེ།" ཅེས་གསུངས་ཡོད། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་འདྱི་ང་ོདབེ་ཐགོ་གསན་གཟྱིགས་གནང་མཁན་གངས་ 
༥༦༠༠ ལྷག་བྱུང་འདུག བརྒྱུད་སྐུར་བྱདེ་མཁན་གངས་ ༡༣༢ བྱུང་འདུག ད་ེལས་ལྷག་བྱུང་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ (Human Rights Due Diligence) ཐོག་གསལ་བཤད་དང་བཀའ་སོབ་
ཕབེས་སོང་། དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་ལམ་སྟནོ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་ལ་ོརའེྱི་སྙན་
ཐ་ོད་ེཚ་ོརག་ཐུབ་ན་དེར་དཔགས་པའྱི་ང་ཚོས་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕན་གྱི་རེད་ཅེས་
གསུངས་སངོ་། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་ཚན་པས་མད་ོདབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་གསར་འགྱུར་
སྤལེ་ཕོགས་ཐད་དགངོས་འཆར་ཕབེས་སོང་། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ང་ཚསོ་གསོ་བསྡུར་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་
ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲྱིལ་བསགས་གནང་ཕོགས་ཐད་ལའང་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཕེབས་སོང་། དེར་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པར། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་འགུལ་སྤལེ་མུས་རདེ་ད།ེ དྲྱིལ་བསགས་ད་ེཚ་ོཁྱབ་སྤལེ་ཆ་ེརུ་གཏོང་
ཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་དམྱིགས་བསལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་གསར་ཁང་ཁག་ལ་འབེལ་བ་གཏྱིང་ཟབ་བྱ་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཟླ་རེར་ང་ཚོས་
གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་སྤལེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་སོང། དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ང་ཚརོ་ 
(Media) གསར་འགོད་འབེལ་མཐུད་པ་ཞྱིག་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་གསར་འགོད་དང་། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་
གསར་འགོད་པ། བོད་པའྱི་གསར་འགོད་པ། ཚང་མར་སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་འབེལ་བ་ཡག་པ་ོཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་། བཀུར་
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འསོ་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་གཞྱིར་བཟུང་དརེ་གཏྱིང་ཟབ་ཏུ་གཏང་རྒྱུ་དང་། གང་ཐུབ་དྲྱིལ་བསགས་རྒྱ་
ཆ་ེབ་སྤལེ་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེབཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ (VOA) གསར་འགྱུར་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་ལེ་ཚན་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་
བྱདེ་ཐུབ་ན་ཞེས་གསུངས་པ་རདེ། གལ་སྱིད་ངས་ག་ོནོར་ཐེབས་ཡོད་ན་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམས་སོང་། གང་ལགས་ཞུས་ན། གཅྱིག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རེད། གཞན་ད་ེརང་དབང་ཅན་
གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ངས་ག་ོནརོ་ཐབེས་ཡོད་སྱིད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་།  
བོད་ཀྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐགོ་ལ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་སྤལེ་རྒྱུའྱི་ཐད། བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ག་ོསྐབས་གང་ཐུབ་
ལེན་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཕན་ཐགོས་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེག་རང་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་རྒྱ་སྐད་ཚན་པའྱི་ཐོག་ནས། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཁོད་དུ་རྒྱ་སྐད་བརྒྱུད་ཁྱབ་
བསགས་བྱ་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་སྐད་ཐགོ་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་གསུངས་སོང་། ད་ེདངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་
རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཅ་ེན། བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་དང་རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་
ད་ེཚ་ོཉུང་དུ་དང་དཀོན་དུ་འག་ོདུས། ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་འོག་ལ་ཐའ་ེཝན་གཞུང་དང་ང་ཚོའྱི་དབར་འབེལ་བ་བྱས་ནས། 
ཐའ་ེཝན་ནང་དུ་རྒྱ་ཡྱིག་སང་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་སྐྲུན་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་དགོངས་འཆར་ཕེབས་སོང་། ངས་ནོར་མེད་པ་
ཡྱིན་ན། ད་ེའདྲའྱི་སོབ་སོང་བྱ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་སྔོན་མ་ནས་འདུག་བསམས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། ངས་གཏན་ཁེལ་བའྱི་
ཐགོ་ནས་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག གང་ལྟར་དགོངས་འཆར་འདྱི་ཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དྲ་བརན་ཚན་པ་ནས་སྐད་ཡྱིག་འདྲ་མྱིན་ཐོག་ནས་གསར་འགྱུར་སགོས་སང་དང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་མང་ཆ་ེ
ཞྱིག་གཞོན་སྐྱེས་ཡྱིན་པ། གཞོན་སྐྱེས་ཡྱིན་པ་མ་ཟད་དང་བངས་ཀྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་དེར་
བསྔགས་བརདོ་གནང་སོང་། ངས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་མཆགོ་ལའང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ཤེས་བྱ་དང་། བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་
ཕབེས་སོང་། ཤེས་བྱ་ད་ེཟླ་རེར་འདོན་སྤེལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ནའང་། བར་སྐབས་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་རནེ་པས་༸གོང་
ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཆར་ཉུང་དུ་སོང་བ་དང་། པར་སྐྲུན་ཤོག་བུ་སོགས་དུས་ཐོག་མ་རག་པའྱི་རེན་གྱིས་ཟླ་གཉྱིས་རེའྱི་
མཚམས་ཤེས་བྱ་འདོན་སྤེལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཕོགས་མཚུངས་རང་དབང་གསར་ཤོག་སྔར་ལམ་བཞྱིན་བདུན་རེར་འདོན་
སྤལེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་བཏནོ་དང་འདནོ་བཞྱིན་པ་རདེ་འདུག ད་ེགཅྱིག་སྙན་སངེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གཞན་ཀཾ་པཱུ་ཊར་སྡེ་ཚན་སང་ལ་གསུངས་སོང་། ད་ེངས་ཞེ་དྲག་ཅྱིག་མགོ་འཚོས་མ་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་
གྱིས་དྲ་རྒྱ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་ས་རདེ།  
འགེམས་སྟོན་ཁང་གསར་པའྱི་ཐོག་ལ་འཆར་གཞྱི་སྟནོ་མཁན་དང་། ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཆ་ཚང་ལ་བསྔགས་བརདོ་ཡོད་
གསུངས་སངོ་། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེདང་མཉམ་དུ་འགེམས་སྟོན་ཁང་ནང་དུ་ཚགས་པར་དང་འབེལ་བའྱི་སྡེ་ཚན་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། དེར་འགེམས་སྟོན་ནམ་
གསར་ཤོག་འཇོག་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆ་རནེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་རདེ་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། དརེ་ཆ་རེན་དམྱིགས་
བསལ་གང་ཡང་ཡདོ་ས་མ་རདེ། ད་ེསྔནོ་འགེམས་སྟོན་ཚན་པའྱི་ནང་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་སོབ་སྟནོ་པ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སོབ་སྟནོ་པ་
ད་ེའདྲའྱི་ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་ནས་ཚགས་པར་དེ་འདྲ་བཞག་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད་ཟེར་ནས།  ད་ལྟ་འགེམས་སྟོན་ཁང་
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གསར་པ་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཁངོ་ཚསོ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བདམས་ཡོད་ས་རདེ། དའེྱི་ནང་ནས་དམྱིགས་
བསལ་ཚགས་པར་རྱིང་པ་ཁག ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༠ ཙམ་ལ་འདོན་སྤེལ་གནང་བའྱི་ཚགས་པར་ད་ེཚ་ོདང་། ད་ལྟ་ཁོང་ཚོས་འདྱི་
གསུང་གྱི་འདུག འགེམས་སྟོན་ཁང་ད་ེཉ་ེཆར་དབུ་འབྱདེ་བྱས་ཚར་ཙམ་རདེ། མ་འོངས་པར་ཚགས་པར་གཞན་དག་ཁག་ག་
ལེར་ཡར་འཇུག་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཆ་རནེ་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡོད་ས་མ་རེད། སོབ་སྟོན་
པའྱི་ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་ད་ལྟ་ཡོད་པ་ད་ེདག་བདམས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རདེ།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ཁང་གའྱི་སྐོར་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཕབེས་སོང་། འདྱི་འགེམས་སྟནོ་ཁང་གྱི་ཁང་ག་རེད། ད་ལྟའྱི་
འགེམས་སྟནོ་ཁང་ད་ེམ་རདེ། ད་ེསྔ་མེག་གྷན་ལ་ཡོད་པའྱི་འགེམས་སྟནོ་ཁང་རྱིང་པ་ད་ེརེད། དེར་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། འདྱི་ལོའ་ིསྔནོ་རྱིས་ནང་བཀའ་འཁོལ་མདེ་པ་ནྱི། གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ཉ་ེའཁྱིས་སུ་ཡདོ་པའྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་གྱི་ཁང་
པའྱི་གན་རྒྱའྱི་དུས་ཚོད་རོགས་ཟྱིན་སྟབས། ཁང་པ་ད་ེབཞྱིན་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ལ་ཕྱིར་ལོག་ཟྱིན་པར་སོང་། ད་ཆ་འགེམས་
སྟནོ་ཁང་མེད་སྟབས་ཁང་ག་འབུལ་དགོས་མདེ། འདྱི་རདེ་འདུག 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་འདུ་དེར་སྔོན་མ་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པ་དང་།  འདྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་
མཐོང་སོང་། མྱི་ཕན་ཚུན་ང་ོཤེས་རྒྱུ་དང་། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཡག་པ་ོའདུག མུ་མཐུད་ད་ེལྟར་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་
ཅེས་གསུངས་སོང་། ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། མྱིང་ད་ེག་རང་ཐོག་ཕེབས་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། ང་ཚོས་ལས་
དོན་དེ་ མུ་མཐུད་ནས་སྤེལ་གྱི་རེད། འདྱི་ལོ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། མྱིང་གཏན་ཁེལ་གང་ཡང་བྱུང་མེད། ད་ལྟའྱི་དུས་སུ་ 
(Tibetan Youth Conference) ཞྱིག་གནང་འཆར་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དནོ་གཅོད་ཁང་ནང་དུ་རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་ག་ཚོད་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་རྱིགས་
འབལེ་མཐུད་པ་ཡདོ་པའྱི་དནོ་ཁང་གསུམ་རདེ། ཨ་རྱི་དནོ་གཅོད་ཁང་དང་། སུད་སྱི་ཇྱི་ནྱི་ཝ་དནོ་གཅོད་ཁང་། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་
དནོ་གཅོད་ཁང་བཅས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཐའ་ེཝན་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་འདྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་མྱིང་ཙམ་
མ་རེད། རྒྱ་སྐད་དང་ཆ་ཚང་ཐོག་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོར་ཡོད་པ་ཨ་རྱིར་ཡོད་པ་ད་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་
རདེ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་ (Blue Book) འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། འདྱིས་དངུལ་རག་ཐབས་གཅྱིག་
པུ་མ་ཡྱིན་པར། རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་སོང་། འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། འདྱི་
དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་རང་རདེ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་མ་འོངས་པར་མྱི་ག་ཚོད་ཅྱིག་ནས་ལག་དབེ་སྔནོ་པ་ོད་ེཞུ་
ཐུབ་པའྱི་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་པ་རེད། དེར་ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ (Blue Book) གནང་མཁན་མང་བ་དང་། རྒྱབ་སྐྱོར་མང་བ་རག་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་གང་
ཐུབ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན། ག་ཚོད་རག་གྱི་རདེ་ཟེར་བ་དརེ་ཚདོ་དཔག་བྱདེ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཕྱི་དྲྱིལ་གྱིས་བོད་ལ་ཕེབས་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ཐད་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ང་ཚ་ོལས་ལྷག་པ་
བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཁྱེན་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ངས་འདྱིའྱི་ཐད་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། སྱིར་བཏང་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ད་ེབདེན་པ་རེད། ད་ལྟ་བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་མཁན་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་དུས་བོད་ནང་གྱི་གནས་
ཚུལ་རག་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོཆགས་བསྡད་ཡདོ་རདེ། ང་ཚརོ་གནས་ཚུལ་རག་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་ལམ་གཅྱིག་ཁངོ་རྣམ་པ་ཡྱིན་པར་
ངས་ངསོ་ལནེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
འགེམས་སྟོན་ཁང་གྱི་ཕྱི་ལ་དཔར་ད་ེའདྲ་སར་འདུག དཔར་ད་ེཚ་ོའདམེ་སྟངས་སྐརོ་ལ་གསུངས་སངོ་། སྔནོ་མ་འགེམས་སྟོན་
ཁང་གྱི་ངསོ་ནས་ (I am Tibetan) ང་བོད་པ་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་ཐགོ་ལ་བཅར་འདྲྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུས་ཡོད་ས་རདེ། བཅར་འདྲྱི་
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ཞུ་སའྱི་བོད་མྱི་ནང་ལ་ཁ་ཤས་གགས་ཅན་རེད་འདུག ཁ་ཤས་མྱི་དཀྱུས་མ་རེད་འདུག ཁོང་ཚོས་བཅར་འདྲྱི་ཞུ་སའྱི་མྱི་ད་ེ
ཚོའྱི་དཔར་ཡར་སར་ཡྱིན་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་། པར་སར་བཞག་པ་ད་ེདུས་ནས་དུས་སུ་བར་ེཔ་ོབསྐྱོན་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུང་
བཞྱིན་འདུག ད་ལྟ་ཁངོ་ཚའོྱི་པར་སར་བ་རདེ། མ་འོངས་པར་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཆབ་
སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་། འཐབ་རོད་པ། སྒྱུ་རལ་བའྱི་པར་ཡང་སར་རྒྱུ་རེད་འདུག འདྱི་དུས་ནས་དུས་སུ་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུ་
ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག  
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་དནོ་གཅོད་གསར་རྱིང་བར་ེབའྱི་སྐབས་སུ་གནས་ཚུལ་ད་ེཚ་ོདུས་ཐགོ་ (Update) བྱདེ་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་སོབ་ཕེབས་པ་དང་། ད་ོསྣང་གནང་བ་དེར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེདང་མཉམ་དུ་དཔྱ་
དངུལ་ལག་དབེ་ (Green Book) ཐགོ་ལའང་བཀའ་སབོ་ཅྱིག་ཕེབས་ཡོད་ས་རདེ། དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེདང་མཉམ་དུ་བཀའ་སྱི་ཚང་མར་འཚམས་འདྲྱི་གནང་སངོ་། དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ཡན་ཆད་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བག་ོགེང་དང་
གསལ་བཤད་ལན་འདབེས་ཆ་ཚང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། རྒྱུན་གནོ་སྔནོ་རྱིས་ཀྱི་བསྡམོས་ད་ེམར་གཏན་འབེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱི་དྲྱིལ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་བསྡམོས་སོར་ ༣༩,༠༤༠,༨༧༤ 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་རྡ་ོར་ེལགས། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བསྡམོས་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་བསྡམོས་སྔནོ་ལ་སྤར་ཆ་ཞྱིག་འདུག 
དང་པ་ོསྤར་ཆ་ད་ེསྙན་སེང་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་དམ། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དང་པ་ོབསྡོམས་ད་ེསྙན་སེང་ཞུ་རོགས།༽ ལགས་སོ། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསྡོམས་དེར་
སོར་༡༠,༩༠༧,༠༡༤ དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སྔོན་རྱིས་ནང་དུ། རྱིས་འག་ོཨང་ ༤ པ། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྤར་ཆ་ཞྱིག་འདུག སྤར་ཆའྱི་གོས་འཆར་དེ་ཁ་སང་ཕུལ་ཡོད་རེད། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པ་གཟྱིགས་
རགོས་གནང་། སྤར་ཆའྱི་གོས་འཆར་འདནོ་མཁན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  
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ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༡༡ 
༄༅། །རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢༌༌༌༢༣ ལའོ་ིཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁལོ་སྤར་ཆའྱི་གསོ་འཆར། 

རྱིས་འག་ོ
ཨང་། 

རྱིས་འག ོ སྤར་ཆ་ཧྱིན་
སརོ། 

བཀའ་འཁལོ་ཞུ་
འཆར་ཧྱིན་སརོ། 

ཟུར་བརདོ། 

༤ ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་གཞྱི། ༥,༠༠༠,༠༠༠ ༥,༧༨༠,༢༢༠ དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྱིས་འགོ་
ཨང་ ༤ ཟུར་འཛར་ ༥ པའྱི་ ༡ དབུ་མའྱི་
ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་ལས་འགུལ་ཆེད་འགོ་
གོན་ཧྱིན་སོར་ ༢༨༠,༢༢༠།༠༠ དང་། ཟུར་
འཛར་ ༥ པའྱི་ ༤ བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་
ལས་འགུལ་ཁོངས་ཕྱི་དྲྱིལ་བོད་དོན་ཞུ་
གཏུག་ལས་འགུལ་ཚན་པ་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་
ནང་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་
གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེརུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་འག་ོའཆར་
སོར་ ༥,༠༠༠,༠༠༠ བཅས་བསྡོམས་སོར་ 
༧༨༠,༢༢༠།༠༠ འཆར་ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་
འཆར་འབུལ་སྐབས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་
ཟྱིན་པ་དང་། དེའྱི་ཐགོ་ཟུར་འཛར་ ༥ པའྱི་ 
༤ ནང་གསལ་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ནས་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཆེད་འགོ་གོན་
སྤར་ཆ་ཧྱིན་སོར ་  ༥ ,༠༠༠ ,༠༠༠།༠༠ 
འཆར་འབུལ། ཟུར་འཛར་ ༥  

 བསྡམོས་ཧྱིན་སརོ། ༥,༠༠༠,༠༠༠ ༥,༧༨༠,༢༢༠  
 

ཟུར་འཛར། ༥ 
༄༅། །རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢༌༌༢༠༢༣ ལའོ་ིབདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁལོ་སྔནོ་རྱིས། 
རྱིས་འག་ོཨང་། ༤ ཆབ་སྱིད་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་གཞྱི།           ལས་ཁུངས། ཕྱི་དྲྱིལ། 

ཨང་། རྱིས་འག ོ

༢༠༢༢༌༌༢༣ 

ཟུར་བརདོ། 
ཚདོ་དཔག་
སོང་། 

བཀའ་
འཁལོ་རྒྱབ་
གཉརེ། 

སྤར་ཆའྱི་
འཆར་
འབུལ། 

བཀའ་འཁོལ་
རྒྱབ་གཉརེ། 

བཀའ་
འཁལོ་
གཏན་
འབེབས། 
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༡ དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
ག་ོརྟགོས་ལས་
འགུལ། 

༢༨༠,༢༢༠ ༢༨༠,༢༢༠  ༢༨༠,༢༢༠  རྒྱབ་ལྗངོས། 
༢༥ 

༢ རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དནོ་
རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚགོས་
པའྱི་ཚགོས་ཆནེ། 

      

༣ བོད་ནང་གྱི་འག་ོབ་
མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་
གནས་སྟངས་སྐོར་
ག་ོརྟགོས་ལས་
གཞྱི། 

      

༤ བོད་དནོ་ཞུ་གཏུག་
གྱི་ལས་འགུལ། 

༥༠༠,༠༠༠ ༥༠༠,༠༠༠ ༥,༠༠༠,༠༠༠ ༥,༥༠༠,༠༠༠  རྒྱབ་ལྗངོས། 
༢༦ 

 བསྡམོས། ༧༨༠,༢༢༠ ༧༨༠,༢༢༠ ༥,༠༠༠,༠༠༠ ༥,༧༨༠,༢༢༠   
 
ཁྱོན་བསྡོམས་སོར་ ༥,༧༨༠,༢༢༠ བཀའ་འཁོལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འདྱིའྱི་རྱིས་འགོ་ཟུར་དུ་འཁྱེར་མ་ཐུབ་པ་དེ། ད་ེསྔ་ཆབ་
སྱིད་ལས་གཞྱི་ཐགོ་རྱིས་འག་ོཡོད་པའྱི་ཐགོ་ལ་བསྣན་ཏ་ེཁྱེར་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྤར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་ནརོ་འཛནི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢་་་༢༠༢༣ ལོའ་ིཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སྤར་
ཆའྱི་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པར་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
སྤར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་། སྤར་ཆའྱི་གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན།  
ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་དང་འབེལ་ནས། རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་རྒྱུ་
ཡོད་ན་གསུང་རགོས་གནང་། གང་ཡང་གསུང་རྒྱུ་མདེ་པ་འདྲ་འདུག  
ད་ལྟ་སྤར་ཆའྱི་གོས་འཆར་དང་གང་ཡོད་པ་གཉྱིས་ཡར་བསྡོམས་ནས་སོར་ ༡༥,༩༠༧,༠༡༤ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་
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ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་རྡ་ོར་ེལགས། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་བསྡམོས་ད་ེསྙན་སནོ་
གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་བསྡམོས་འབོར་ད་ེསོར་ ༧,༠༦༡,༠༨༠ རེད་འདུག དརེ་
སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། གང་ཡང་གསུང་རྒྱུ་མེད་ན། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་
བསྡོམས་སོར་ ༧,༠༦༡,༠༨༠ སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་
གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
ད་ལྟ་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་དེབ་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་རྱིམ་ད་ེཏོག་ཙམ་ཡར་འཐེན་དགོས་ཆགས་སོང་། 
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དེ་ཡར་འཐེན་རྒྱུ་ཡྱིན། དེབ་འདྱིའྱི་ཤོག་གངས་ ༣༡༨ གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ད་ེཟུར་བཀལོ་ནང་དུ་འཁོད་བསྡད་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཟུར་བཀོལ་ནང་དུ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བག་ོགེང་དང་། རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བག་ོགེང་དང་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་
ཀྱི་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་
ལགས། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སྔོན་རྱིས་བསྡམོས་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསྡམོས་ད་ེསོར་ ༨༧,༡༧༧,༠༠༠ 
རདེ་འདུག ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་རོགས་གནང་། ལས་དོན་དང་
འབལེ་བའྱི་བག་ོགེང་གྱི་ག་ོསྐབས་ད་ེཟུར་བཀལོ་སྐབས་སུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ རསེ་སུ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ། གང་ཡང་གསུང་རྒྱུ་མདེ་ན། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་
བཀའ་འཁོལ་སྔོན་རྱིས་བསྡམོས་སོར་ ༨༧,༡༧༧,༠༠༠ སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་
ཙང་། འདྱི་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོན་དག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ད་
འདྱི་ས་ཾབ་ོཊ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག གཙ་ོབ་ོཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེ
སྔོན་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་ནང་དུ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གེང་སོང་བྱུང་བ་དང་། དེར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་བཀའ་ལན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གནང་ཟྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་ཡོད་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ཁ་གསལ་ཙམ་བྱས་ནས་གནད་དནོ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དང་པ་ོད།ེ དབུས་བདོ་སབོ་འཛིན་ཚགོས་ཀྱིས་སབོ་གྲྭ་ཆ་ཚང་རྱིས་བངས་ཟྱིན་པ་རདེ། ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དག་ེརྒན་
དང་ལས་བྱེད་བསྐ་ོགཞག་བྱེད་སྟངས་སྐོར་གེང་སོང་བྱེད་དུས། དང་པ་ོདཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཆོད་
གན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། དག་ེརྒན་དང་ལས་བྱེད་ཆོད་གན་ཚང་མ་བསྐ་ོགཞག་བྱ་རྒྱུ་ཡོང་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རེད། བོད་
ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སྡེའང་ཡོད་རེད། མ་སུ་རྱིའང་ཡོད་རེད་ཟེར་ནས་ཚང་མ་རྒྱུག་པ་ལེབ་བརྡུང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་གཞག་རྒྱུ་མ་
གཏོགས། ཞྱིབ་ཕྲ་འདྲ་ཞྱིག་ཕེབས་མ་སངོ་། དའེྱི་རསེ་སུ་ཞྱིབ་ཕྲ་ཕབེས་ཡོང་དུས། བོད་སབོ་འཛིན་ཚགོས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་
ལས་བྱདེ་བསྐ་ོགཞག་བྱདེ་སྟངས་དང་། ད་ེཚའོྱི་སྱིག་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་དགསོ་པ་གསུང་དུས། ད་ལྟའྱི་དཔལ་ལྡན་
ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ཤེས་ཡོན་ཐགོ་ལ་ཉམས་མོང་རྒྱ་ཆ་ེཤོས་དང་། དུས་རྱིང་ཤོས་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དག་ེ
རྒན་ལས་བྱེད་ད་ེཚ་ོཆོད་གན་ནས་གཏན་འཇགས་མ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། བར་ཐག་གྱི་དུས་ཡུན་འདྱིར་དཀའ་ངལ་ག་ཚོད་
ཡོད་པ་དེའང་ཧ་ག་ོམཁན། ཡུན་རྱིང་ཤོས་གཟྱིགས་མོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༡༤ ནས་བཟུང་སྟ་ེད་ལྟ་བར་དུ་དག་ེརྒན་ལས་བྱེད་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཆོད་གན་ཐོག་ལ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་
བསྡད་པ་ད་ེཚོའྱི་ནང་ནས་དངསོ་གནས་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་མཁན་དང་། ཉམས་མོང་ཡོད་མཁན། ཤེས་ཡོན་ཡོད་མཁན་མང་
པ་ོཞྱིག་ར་ེབ་བརྒྱབ་པ་ནང་བཞྱིན་མ་བྱུང་ནས། དགངོས་པ་ཞུ་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་སོང་། འདྱི་ནན་པ་ོབྱས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལ་ར་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་
སྱིག་གཞྱིར་ར་འཛནི་བྱདེ་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་བརྒྱུད་རྱིམ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་བཏོན་ནས། ལ་ོགཉྱིས་གསུམ་བཞྱི་ནང་དུ་བསྐོར་
བ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འཁོར་མ་ཐུབ་ནས། ལས་བྱེད་རེ་རེ་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུར་འགོར་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་
དགོས་ཀྱི་མ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལོ་སུམ་ཅུ་བཞྱི་བཅུར་ཉམས་མོང་ཡོད་མཁན་དེ།  འདྱིར་
བཞུགས་བསྡད་ཡོད་དུས། ཐད་ཀར་བོད་སབོ་འཛནི་ཚགོས་ལ་ཆ་རནེ་ཚང་ཡོད་པ་དའེང་འགེལ་བཤད་རྒྱག་དགསོ་རདེ་མ་
གཏོགས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ རྒྱ་གར་གྱི་གནང་སྟངས་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ནས། ཡོད་ས་མ་རེད། སྐོར་བ་མང་པ་ོ
རྒྱག་དགོས་རེད་གདའ་ཟེར་ནས་བསྡད་བཞག་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེནན་པ་ོབྱས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཉེ་
ཆར་ང་ཚ་ོའཚམས་གཟྱིགས་འག་ོས་ནས་གནས་སྟངས་འདྱི་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཟརེ་གྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན།  
གཅྱིག་ད།ེ འག་ོགོན་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས། མ་དངུལ་དང་ད་ེཚའོྱི་གནས་སྟངས་ད་ེགོང་དུ་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་འགེལ་བཤད་
བསྐྱོན་ཚར་བ་རེད། ད་ལྟ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་དངུལ་ད་ེང་ཚོའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་གནང་བསྡད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རདེ། དའེྱི་ནང་ལ་ཕོགས་བཟའ་མཁན་གྱི་ཁངོས་སུ། མད་ོདོན་ད་ེསྔ་བགེས་ཡོལ་ཕྱིན་ཚར་བ་དག་ེརྒན་ལས་བྱེད་ག་ཚདོ་ལ་
ང་ཚོས་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། མྱི་ར་ེརེར་ག་ཚོད་སོད་དགོས་རེད་ཞུས་མེད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་ག་ཚོད་ལ་སོད་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་རེད། དགེ་རྒན་ལས་བྱེད་ག་ཚོད་ལ་བགེས་ཕོགས་ག་ཚོད་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་དངུལ་ག་ཚོད་
ཆགས་ཡོད་རདེ། ད་ལྟ་ཡོད་བཞྱིན་པ་དརེ་ག་ཚདོ་འབབ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། འདྱི་གཉྱིས་ཆ་སྙམོས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཕུལ་ཟྱིན་པ་ད་ེ
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ཚོར་མང་བ་རག་གྱི་ཡོད་རེད་དམ། ཡང་ན་ད་ལྟ་ཡོད་བསྡད་པ་ད་ེཚོར་མང་བ་རག་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེགསལ་པ་ོབྱས་ནས་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གཅྱིག་ད་ེངས་སྔོན་མའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའང་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། བོད་སབོ་འཛིན་ཚགོས་ནང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་དག་ེ
རྒན་ལས་བྱེད་ད་ེཚ་ོབཀའ་དྲྱིན་ཆནེ་པ་ོརདེ། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་ཐོན་
བསྡད་པ་མང་པ་ོཞེ་དྲག་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེདག་རྱིས་ལེན་རན་ཁར་བགེས་
ཡོལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མཁན་མང་པ་ོཞེ་དྲག་ཅྱིག་མ་བཞུགས་ནས་ཕབེས་སོང་བ་རདེ། ང་རང་ཚ་ོལ་ཡྱིད་ཆསེ་མ་བྱས་ནས་
ཕབེས་སོང་བ་རདེ། དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ང་རང་ཚའོྱི་ལག་པ་ལ་སེབས་ན་ཕལ་ཆརེ་རག་གྱི་མ་རེད། ད་ེལས་ང་ཚ་ོ
སྔནོ་ནས་འག་ོཡྱི་ཡྱིན། ངས་སྔནོ་མ་དཔ་ེཞྱིག་བཞག་ཡྱིན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལོར་ང་བསྟན་འཛནི་སང་ལ་འག་ོདུས། འདྱིའྱི་ནང་
ལ་དག་ེརྒན་གཅྱིག་མ་གཏགོས་ལྷག་མྱི་འདུག གཞན་པ་བོད་པའྱི་དག་ེརྒན་ཚང་མ་ཕྱིན་ཚར་འདུག ག་ར་ེབྱས་ནས་ཕྱིན་རདེ་
ཟེར་དུས། ཁོང་རྣམ་པ་ལ་བགེས་ཡོལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་རག་དང་མྱི་རག་གྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་ནས། དོགས་པ་སྐྱེས་ནས་ཕྱིན་
སོང་བ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ཡྱིན་ཟརེ་གྱི་ཡོད་རདེ་དེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཡོང་འབབ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་
ད་ལྟ་བར་དུ་རག་ཡོད་རེད། ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ཡོད་རེད་ལ་ཡོང་འབབ་ཀང་རག་ཡོད་རེད། ད་ེགཉྱིས་ཀ་མཉམ་དུ་བྱས་ནས། 
མདོར་བསྡུས་ན། མཐའ་མ་དེར་ཡོང་འབབ་དང་ཞབས་ཕྱི་གཉྱིས་ནས་ཡོང་འབབ་ད་ེབདམས་ནས་སོང་བ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོ
ཞྱིག་མཐོང་སོང་། དེའྱི་ཉམས་མོང་ད་ེཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལ་ཡོད་རེད། འགེལ་བཤད་ད་ེཁོང་གྱིས་བསྐྱོན་གྱི་རེད། ཡྱིན་
ནའང་། གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཆགས་ནས་ད་ལྟ་ག་ཚོད་ལྷག་ཡོད་རེད། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་སོབ་གྲྭ་ཆ་ཚང་རྱིས་བངས་
ཟྱིན་པའྱི་མཇུག་ལ། དངསོ་གནས་ཀྱི་རྒས་ཡོལ་གྱི་ཐབོ་ཐང་ཆ་ཚང་རག་མཁན། རག་རྒྱུ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་ནང་ལས་
ཀ་བྱེད་སྡོད་མཁན་ཡོད་རདེ་དམ། ད་ལྟ་ཡོད་བསྡད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ོགངས་མ་ཚང་ནས་བགསེ་ཡོལ་གྱི་ཐབོ་ཐང་བསྒུགས་
ནས་སྡོད་མཁན་མ་གཏོགས། ཐོབ་ཐང་ང་ོམ་ཡོད་མཁན་ལྷག་བསྡད་པ་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ད་ེཧ་གོ་ཡྱི་མེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེ
གསལ་པ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གནད་དོན་མང་པ་ོའདུག་སྟེ། གསུང་མཁན་མང་པ་ོཡོད་རེད། ཡང་དུས་ཚོད་མང་པ་ོབཀག་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། འདྱི་འགོ་
ཙམ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀལོ་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་བསྡམོས་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རྒྱུ་ལྷག་བསྡད་འདུག ཚདོ་དཔག་འཆར་
རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་བ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྱིས་བསྡོམས་ད་ེ
སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཟུར་བཀལོ་བསྡོམས་ད་ེསོར་ ༢༡༨,༣༨༨,༩༡༠ རེད་འདུག ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་སྤོར་
གཅགོ་གང་ཡང་མདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔནོ་རྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས། ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྐརོ་
ལ་བསམ་འཆར་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པ་ོདེར། ལ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གྱི་རྱིང་ཨ་རྱིར་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་སོང་གྱི་ཕྱི་
བསྐྱོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་ནས་འདྱིའྱི་སྐོར་གསལ་བཤད་བྱུང་བ་ལྟར་ན། ད་
ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ལ་ོརེར་ཕར་ཕེབས་བསྡད་པ་ད་ེཚོ་ཚུར་ལོག་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ། མ་ལོག་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པའྱི་
གསལ་བཤད་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གནང་བ་རེད། ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་དེར་སེམས་འཚབ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་
ཞུས་ན། དང་པ་ོདརེ། དེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེརྒྱ་གར་ནས་སོབ་སོང་ཐོན། མཐུན་རེན་ཚང་བའྱི་མྱི་ད་ེཚ་ོཕྱིའྱི་ལུང་པ། ཡང་ན། 
ཡར་རྒྱས་ཆེན་པ་ོཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཕར་བསྐྱདོ་ནས་ཤེས་ཡོན་འདྲ་མྱིན་ཐོག་ལ་སང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཡུལ་ལུང་ས་ོ
སོའ་ིལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ད་ེཚོར་ཉམས་མོང་བསགས་ནས་ཚུར་སེབ་དུས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཚགས་ཚུད་པ་ོདང་
ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ། རོགས་རམ་གནང་མཁན་གྱི་ངསོ་ནས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ང་
ཚོས་འདྱི་ནས་ཕར་གཏོང་མཁན་གྱི་བསམ་བ་ོདང་འཆར་གཞྱི་རྱིམ་པ་དེའང་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། 
ད་ལྟའྱི་ཆར་ད་ེཚ་ོཕེབས་མྱི་དགོས་པ་དང་། དའེྱི་རྒྱུ་མཚན་དེའང་ཚུར་ཡོང་མཁན་ཚརོ་ཕོགས་སད་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཀྱི་སྐོར་
གསུང་ཡོང་དུས། འདདོ་པ་ཁངེས་པ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་དང་རྒྱུ་མཚན་ཡདོ་པ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་གང་ཡང་ཚརོ་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེདང་འབལེ་ནས་ང་རང་ལ་ནམ་རྒྱུན་ཏོག་ཙམ་ཉམས་མོང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཉནེ་ཁ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ། ང་ཚསོ་འདྱི་ནས་ལོག་ཀང་
ཆགོ མ་ལོག་ཀང་ཆོག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ད་ེཐག་གཅོད་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་ངསོ་ནས་དརེ་ངོས་འཛནི་
གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་གྱི་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ལ་ོའགོར་ད་ེསྔནོ་འག་ོམཁན་ད་ེཚ་ོཚུར་མ་ལོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟནེ་ནས། ད་ེ
ལོར་ཡྱིག་ཚད་འཕྲདོ་བསྡད་པ་གཅྱིག་ཀང་བཏང་ཡདོ་པ་མ་རདེ། གང་ལགས་ཞུས་ན། ཁྱེད་ཚ་ོལོག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་ལྡྱི་
ལྱི་ཨ་རྱི་གཞུང་ཚབ་ཁང་ནས་ཐངོས་མཆན་སད་ཡདོ་མ་རདེ། ང་ཚསོ་འདྱི་ནས་ཕར་འག་ོཆགོ་གྱི་རདེ་ད།ེ ཚུར་མ་ལོག་ནའང་
འགྱིག་གྱི་རེད་ཟེར་ན། ཨ་རྱི་གཞུང་གྱིས་མུ་མཐུད་ནས་ང་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་ད་ེསོར་གྱི་རེད་དམ། ཡང་ན། ང་ཚོས་ཕར་
གཏོང་གྱི་ཡྱིན། ལོག་ནའང་འགྱིག་གྱི་རདེ། མ་ལོག་ནའང་འགྱིག་གྱི་རདེ་ཟེར་བ་ད།ེ ཨ་རྱི་གཞུང་དང་མཉམ་དུ་ག་ོབསྡུར་བྱུང་
ནས་ཐག་གཅདོ་བྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། སྔནོ་མ་ངསེ་པར་དུ་ལོག་དགོས་པའྱི་སྐབས་སུའང་མ་ལོག་པ་
བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ལགོ་ཀང་ཆགོ མ་ལགོ་ཀང་ཆགོ་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་མ་ལོག་མཁན་ད་ེལས་མང་བ་ཡོང་གྱི་
རདེ་བསམ་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་ད་ེརྦད་ད་ེའགག་འག་ོརྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ད་ེཡོད་མ་རདེ་དམ། མྱིའྱི་ནུས་པ་ཆེན་པ་ོ
ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ། རྒྱ་གར་ལ་སོབ་སོང་བྱེད་མཁན་ད་ེཚོར་ནུས་པ་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་གྱི་མེད་དེ། རྒྱ་གར་ལ་སོབ་སོང་ཆ་
ཚང་བྱས་ཚར་ནས། ད་དུང་ཨ་རྱི་ལྟ་བུའྱི་ཡར་ཐོན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སོབ་སོང་བྱེད་མཁན་གྱི་མྱི་དེ་ཚོ། གངས་ཅན་སྐྱྱིད་
གཤོངས་ཀྱི་ར་བ་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྡ་ེཚན་ནང་དུ་ཚུར་སེབས་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་
བཞེས་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོམ་རདེ་དམ། ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན།  
 ད་ེདང་འབེལ་ནས་ང་རང་ལ་དོགས་པ་གཞན་དག་ཅྱིག་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ད་ེཚད་ལྡན་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤེས་ཏེ། ཡྱིན་
ནའང། སེམས་འཚབ་ཡོད་པ་ད་ེར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཤད་བཞག་ན་ཡག་ས་རེད། སྐབས་རེར་ང་ཚོས་བསམ་ཚུལ་མང་པ་ོ
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བཤད་པའྱི་སྐབས་སུ། དགོས་པ་རྣམ་རྟོག་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་གསུང་རྒྱུ་དང་། སྐད་ཆ་ཚང་མ་ལྡོག་ཕོགས་ལ་གཟྱིགས་སྡོད་
དུས། ཡྱིན་ནའང་། སྐབས་རརེ་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ད་ེའདྲ་ཡངོ་བའྱི་སྐབས་ལ་ང་ཚའོྱི་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་ཨ་རྱིར་མྱི་གཏང་
རྒྱུ་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག་སྙམ། གང་ལྟར་ཁོང་ཚོས་སོབ་སོང་ཞྱིག་བྱས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ཚུར་སྱིག་
འཛུགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོང་ཐུབ་པ་དང་། ཡོང་རྒྱུའྱི་ལམ་ད་ེསྐྲུན་དགོས་རྒྱུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན་རེད་སྙམ། ད་ེ
གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ལྟ་བདོ་སབོ་འཛནི་སྐྱོང་ཚགོས་པའྱི་འགོ་ནས་ཚུར་འགྱུར་ནས་
ད་ལྟ་སཾ་བ་ོཊ་ཟེར་བ་ད་ེགལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བོད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དང་པ་ོངས་བོད་སོབ་
འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོང་དུ་ཕག་སེལ་གྱིས་གསུངས་མ་ཐག་པ་དེའྱི་དགོངས་ཚུལ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་
བསྐྱར་ཟླསོ་མ་བྱདེ་པའྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཡདོ། ངའྱི་ལྟ་ཚུལ་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ཟེར་ན། བོད་སབོ་འཛིན་སྐྱོང་ཚགོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་དེ། ཁ་སང་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ཚ་ོབསྐྱར་ཟློས་བྱེད་དགོས་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། 
སྔནོ་མ་ཡྱིན་ན། བོད་སོབ་འཛནི་སྐྱངོ་ཚགོས་པའྱི་འགོ་ལ་དག་ེརྒན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་མ་འདྲ་
བ་ཞྱིག་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁ་གསལ་ཙམ་ཞྱིག་དང་། ཚང་མས་ག་ོབད་ེཔ་ོའདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཞུས་ན། སྐབས་ད་ེདུས་
འདྱིའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་དངོས་སུ་ཡོད་མཁན། བགེས་ཡོལ་ཕེབས་མཁན། བོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་རྱིས་ལེན་རྒྱུར་ལྡོག་
ཕགོས་བྱེད་མཁན་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོགང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚོའང་ར་བ་འདྱིའྱི་
ནང་དུ་མང་པ་ོབསྡད་ཚར་དུས་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། གང་ལྟར་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་
རྱིས་ད་ེབངས་ཚར་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འགོ་ནས་མཇུག་བར་དུ། ད་ལྟའྱི་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་བར་དུ་ཚང་མར་བཀའ་
དྲྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་དེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ཁྱབ་ཁོངས་འོག་ལ་ཚུར་རྱིས་བངས་ཚར་དུས། མ་འངོས་པར་དའེྱི་ལམ་དང་ག་ོསྐབས། ར་ེབ་དརེ་ངོས་འཛནི་གང་འདྲ་ཞྱིག་
གནང་གྱི་ཡོད། དེས་ཡག་པ་ོའདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་དམ། གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད། ཁྱེད་ཀྱིས་ཉམས་མོང་གྱི་ཐོག་
ནས་དགངོས་ཚུལ་ཞྱིག་གསུངས་ན། ང་ཚ་ོལའང་བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡོད་ས་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེདང་འབེལ་ནས་དནོ་དག་གཞན་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྔནོ་མ་ཡྱིན་ན། བོད་སོབ་འཛནི་ཚགོས་ཀྱི་དག་ེརྒན་ད་ེཚའོྱི་ཕགོས་ཐབོ་
ད་ེཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོརདེ། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡག་པ་ོརདེ། གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའྱི་དག་ེ
རྒན་ལ་མཐུན་རེན་ཚད་དང་ལྡན་པ་དགོས་རྒྱུ་དེ། ང་ཚོས་སོར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེརེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ར་བ་
འདྱིའྱི་ནང་དུ་གཏན་འབེབས་བྱས་བཞག་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ད་ེཚོ། དཔེར་ན། དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་གྱི་ཐོག་ནས་
ཕོགས་འབབ་ད་ེཚ་ོཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་རག་དང་མ་རག་གྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་ད་ེརྱིང་ངས་
སྱིག་གཞྱི་ད་ེལུང་དྲངས་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་གྱི་འབུལ་འབབ་ཁྱིམས་ཡྱིག  
དནོ་ཚན་དྲུག་པ། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཐབོ་ཐང་།  
 ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱིར་གསལ་བའྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་བའྱི་ཐབོ་ཐང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཁ་ོནར་ཡོད་ཅྱིང་། དང་
བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་ཟས་བཅད་དོད། ཕགོས་ཐབོ་བརྒྱ་ཆ་ཆད་མེད་སྒྲུབ་འབུལ་མྱི་བྱེད་མཁན་སུས་ཀང་བཙན་བྱལོ་བོད་
མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་། ཁྱིམས་ཡྱིག་ནང་གསལ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཁག་ལ་ལོངས་སུ་སདོ་མྱི་ཆགོ  
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ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་སྱིག་གཞྱི་དགངོས་དནོ་བྱས་ན་མ་འོངས་པར་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ད་ེཚརོ་ཡངོ་མ་སྱིད་པ་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་གསེས་ལྟར་ན། ཕོགས་འབབ་བརྒྱ་ཆ་སྒྲུབ་འབུལ་མྱི་བྱདེ་མཁན་ད་ེཚོས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་བའྱི་བོད་
ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ད་ེཚ་ོལེན་ཆགོ་གྱི་མ་རདེ་ཅེས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་
ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཉམས་མོང་ཆེན་པ་ོཡོད་ཙང་། ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་ཚད་དེར་ར་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་ད་ེའདྲ་མ་
འབུལ་མཁན་ད་ེའདྲ་བོད་སབོ་འཛིན་ཚགོས་ནང་དུ་ཡོད་པ་རདེ་དམ། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆོག་ནས་དའེྱི་སྐརོ་
མཁྱནེ་རྟགོས་ཡོད་དམ། སྔོན་མ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ན། ང་ཚསོ་ཟརེ་གྱི་རདེ། ད་ེཚ་ོསྔནོ་མ་རེད། ད་ེཞགོ་ཅྱིག ད་ེ
འདྲའྱི་རྱིགས་ང་ཚོའྱི་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་འབུལ་ཐུབ་པའྱི་ལམ་གང་འདྲ་
ཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེའདྲའྱི་སོབ་ཟུར་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དག་ེརྒན་ཟུར་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སོབ་སྱི་ཟུར་པ་ཡྱིན་
ནའང་འདྲ། དག་ེརྒན་དཀྱུས་མ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ནས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་རག་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་དམ་
མེད། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ལྟ་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་གྱི་འབུལ་འབབ་སང་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་བཤད་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ད་ེདང་
འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དནོ་དག་གཅྱིག་ད་ེརདེ།  
དནོ་དག་གཉྱིས་པ་དེ། གོང་དུ་ངས་ཚགི་གྱི་འག་ོཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། དྲྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་ངས་ཞུས་མེད། ཤེས་རྱིག་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚོགས་ནང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ལས་དོན་བྱེད་ཐུབ་པའྱི་མྱི་སྣ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་
གར་སྐད་ཡྱིག་སང་ལའང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་བསྡད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་རྒྱའྱི་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་གོམ་པ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོ
ཞྱིག་སྤ་ོརྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱ་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚོའྱི་འཕྲལ་ཕུགས་གཉྱིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་ཐད་ནས་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་གནད་འགག་ཅྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཐའ་ེཝན་ལ་བོད་མྱི་ན་གཞོན་མང་པ་ོཞྱིག་ཕར་གཏངོ་ཐུབ་རྒྱུ་
ཞྱིགཤ དའེང་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སམ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག 
ད་ེའདྲའྱི་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་ཕལ་ཆེར་ཡོད་སྱིད་པ་རེད་འདུག ད་ེལས་ལྷག་པ་ངས་ཞུ་དགོས་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དེར་ཡྱིན་
གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གལ་ཆནེ་པ་ོབལྟས་ནས། འདྱིའྱི་སང་མྱིང་ཞྱིག་བཏནོ་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་རག་ཐུབ་
ཀྱི་རེད། བྱས་ཙང་མ་འོངས་པར་ཕྱི་ལ་སོབ་སོང་གཏང་རྒྱུའྱི་ནང་ནས་ཐའ་ེཝན་ལྟ་བུར་ན་གཞོན་མང་ཙམ་ཞྱིག་གཏོང་ཐུབ་
པའྱི་ཆདེ་དུ་འབད་བརོན་གནང་རོགས། དསེ་མ་འངོས་པར་རྒྱ་ཡྱིག་དང་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་འབེལ་འབལེ་
ལྷུག་ལྷུག་རག་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཁ་ེཕན་ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་དུས་ཚོད་ཀྱི་དགོས་མཁོ། གོ་སྐབས་ཀང་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་
པའྱི་གནས་སྟངས་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རདེ་སྙམ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་ལང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དྲྱི་བ་མང་པ་ོསྡེབ་གཅྱིག་ལ་གཏོང་དུས། ཏག་ཏག་བསྡད་ཡོད་མེད་ངས་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག 
གལ་སྱིད་ངས་ལན་བརྒྱབ་མ་ཐུབ་པ་ཡདོ་ན་གསུང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ད་ལྟ་བོད་སབོ་འཛནི་ཚགོས་ཀྱི་དག་ེརྒན་བསྐ་ོགཞག་བྱདེ་སྟངས་ཐད་བཀའ་འདྲྱི་གཅྱིག་གནང་སངོ་སྙམ། ད་ེསྔ་ཡྱིན་ན། བོད་
སོབ་འཛིན་ཚགོས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་བསྐ་ོགཞག་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏོགས། ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ཐད་བྱུས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེཚ་ོཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༡༣ ནས་རྱིམ་པ་བཞྱི་བྱས་ནས། ཁ་སང་ངས་ཞུས་ཡྱིན་བསམས་སོང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ དང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༨། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོ་རྱིམ་པ་བྱས་ནས་རྱིས་ལེན་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་རྱིས་ལེན་གསུངས་པ་གཞྱིར་
བཟུང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བངས་པ་རདེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པར། མང་པ་ོཞྱིག་ལས་ཀ་གཡུགས་
ནས་ཕྱིན་སོང་། ད་ེཡྱིན་ཙང་། ད་ེརྒྱུ་མཚན་ག་པར་འཕྲད་པ་རེད། བགེས་ཡོལ་སྐབས་སུ་ཐོབ་ཐང་ཏག་ཏག་རག་གྱི་མ་རེད་
བསམས་ནས་ཕྱིན་ཡྱིན་ན། ངས་གོ་བ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བངས་པ་ཡྱིན། གལ་ཏེ་ངས་ག་ོབ་བངས་པ་ད་ེཏག་ཏག་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༣ ནས་རྱིས་བང་རྒྱུ་འགོ་འཛུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་མང་པ་ོཞྱིག་བགེས་ཡོལ་མ་རན་གོང་ནས་འག་ོམཁན་མང་པ་ོཞྱིག་
བྱུང་བ་རེད། རྱིགས་གཅྱིག་བགེས་ཡོལ་གྱི་དུས་ཚོད་མ་སེབ་པར་དུ་མཐར་འཁྱོལ་ནས་སྡོད་མཁན་ཡང་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་
རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་འགའ་ཤས་མྱི་ཚ་ེགང་པོར་ལས་ཀ་བྱས། རྱིས་བངས་ཚར་བའྱི་
རསེ་སུ་རྒས་ཕགོས་ད་ེམ་རག་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རདེ་བསམས་ནས་ཕྱིན་པ་ད་ེངས་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་
མ་གཏོགས། ད་ེརེད་ཟེར་ནས་ངས་ཞུ་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྱིས་བངས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་བགེས་
ཡོལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་ཁྱེད་རང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚསོ་ལ་ོ ༣༠།༤༠ ལས་ཀ་བྱས་ཚར་བའྱི་རེས་
ལ་རྒས་ཡོལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་རག་གྱི་མ་རེད་བསམས་ནས་དངངས་སྐྲག་སྐྱེས་པ་ཡྱིན་ན། དེར་ཁྱེད་རང་ཚོས་སེམས་ཁལ་ར་བ་
ཉྱིད་ནས་མ་གནང་རོགས། ད་ེཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་ཆགས་ཡདོ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚསོ་ལ་ོམང་ཕག་
ལས་གནང་བ་རདེ། ང་ཚསོ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་རྒས་ཕགོས་ཐོབ་ཐང་ད་ེཏག་ཏག་རག་རྒྱུའྱི་
ཐབས་ཤེས་གཏོང་གྱི་ཡྱིན། ཡྱིད་ཆེས་འཕེར་ཐུབ་ཡོད་ན། ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་མ་རེད་སྙམ། ཡྱིད་
ཆེས་ད་ེའཕེར་ཐུབ་ཡོད་མེད་ང་ལ་རྒྱུས་མེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་ཁྱེར་ཚར་བའྱི་རེས་སུ། 
ཕལ་ཆེར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༨ ཡྱིན་པ་ཡོད། དྲ་ཐོག་བརྒྱུད་ངས་སྔོན་ལ་སཾ་བ་ོཊའྱི་ལས་བྱེད་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་
བཤད་པ་ཡྱིན། གང་རདེ་ཅ་ེན། བོད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་ནས་ས་ོསོས་འགན་བཞསེ་ནས་མྱི་ལ་ོ ༦༠ ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། ཁ་ོརང་ཚརོ་
སེམས་ཀྱི་དངངས་སྐྲག་ད་ེཡོད་མ་རེད། སཾ་བ་ོཊ་ད་ེའགན་ཆེན་པ་ོཞ་ེདྲག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་
ནས་སོབ་གྲྭ་རྱིས་ལེན་པའྱི་སྐབས་སུ། དགེ་རྒན་ར་ེཟུང་དགོངས་པ་ཞུས་ནས་འགོ་ཡྱི་འདུག ངས་འདྱི་གོ་བ་དང་དྲ་རྒྱའྱི་
བརྒྱུད་ར་ེའདུན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ར་ེའདུན་ག་ར་ེཞུས་ཡོད་ཅ་ེན། ཁྱེད་རང་ཚསོ་ལ་ོམང་རྱིང་ཕག་ལས་གནང་ཚར་བ་རདེ། ཁྱེད་
རང་ཚོས་རྒས་ཕོགས་མ་རག་པའྱི་སེམས་ཁལ་ཡོད་ན། སེམས་ཁལ་ཁྱོན་ནས་མ་གནང་རོགས། ངས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ར་ེ
འདུན་བྱས་ནས་ཐོབ་ཐང་ད་ེཁྱེད་རང་ཚོར་རག་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེངའྱི་ལས་འགན་རེད། ད་ེསྔོན་ཡྱིན་ན་ངའྱི་ལས་འགན་རེད་
ཅེས་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་མ་རདེ། ད་ཆ་འགན་ཞྱིག་སེབས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ། རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་ཡོད་ན། ངས་
དྲ་ཐོག་བརྒྱུད་གསལ་པ་ོཞེ་དྲག་ཞུས་ཡོད། ད་དུང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ང་ཚ་ོལོ་བགེས་ནས་བགེས་ཡོལ་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་། ད་དུང་འགན་ཞྱིག་སོད་ཡོང་དུས་འགན་ད་ེཁུར་ནས་༸རྒྱལ་དབང་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཞབས་ཀྱི་འཁྱིས་དེར་ཞབས་ཕྱི་
ཞུ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ད་ེངས་བངས་ནས་བསྡད་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚ་ོགཞོན་སྐྱེས་ཚ་ོལས་ཀ་བཞག་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ལ་དག་གྱི་
མ་རདེ། མ་ཕབེས་རགོས་ཞསེ་ངས་ར་ེའདུན་ཞུས་པ་ད་ེརྣམ་པ་ཚོས་དྲ་ཐགོ་ལ་ཏན་ཏན་མཐངོ་གྱི་རདེ།  
ཁ་སང་བཀའ་མོལ་བྱུང་བའྱི་ནང་དུ། ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་ཕབེས་པའྱི་སྐབས་སུ་དག་ེརྒན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ 
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སེམས་པའྱི་ནང་ལ་དངངས་སྐྲག་འདུག ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་རེད། གཏན་འཇགས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག 
མཐུན་རེན་ཏག་ཏག་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་འདུག དྲྱི་བ་གཅྱིག་ག་ར་ེསེབས་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ དང་ 
༢༠༡༤ ནས་རྱིས་བང་རྒྱུ་འགོ་འཛུགས་པའྱི་སྐབས་སུ། དྷ་ས་བོད་ཁྱྱིམ་དང་སོབ་གྲྭ་གཞན་གྱི་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་
མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་སཾ་བ་ོཊ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱིས་རྱིས་བངས་པའྱི་ནང་དུ་ཚུར་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་། 
སྐབས་དེར་དྲྱིལ་བསགས་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་གསལ་པ་ོབྱུང་ཡོད་དམ་མེད་ངས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་
གསོལ་ཕོགས་ཡག་པོ་འདུག་བསམས་ནས་བོད་ཁྱྱིམ་ནས་ཚུར་སཾ་བོ་ཊ་ཁོངས་གཏོགས་སུ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ཚུར་
ཕབེས་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་ཁ་ོརང་ཚ་ོའཕྲལ་སལེ་ཡྱིན་པ། ཁ་སང་འཚམས་གཟྱིགས་ཕབེས་མཁན་ཚསོ་ཕག་བྱིས་ནང་དུ་བྱིས་
པ་ནང་བཞྱིན་ཉྱིན་གངས་ ༢༠ དང་། ཉྱིན་གངས་ ༥༠། ལ་ོ ༡ ནང་ལ་གསོལ་ཕོགས་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ། 
ཐོག་མར་དྲྱིལ་བསགས་གང་འདྲ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། བསྐ་ོགཞག་གང་འདྲ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁས་
ལེན་ག་ར་ེབྱས་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ཤེས་རྱིག་གྱི་འགན་འཁྱེར་མཁན་ང་མྱིན་པར་སོང་ཙང་ངས་ཞུས་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་
འདུག ཡྱིན་ནའང་། ངས་འགན་ཁྱེར་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་གསལ་པ་ོབྱས་ནས་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ 
༡༢ ཚེས་ ༢༠།༢༥།༢༦ ཡན་མན་ཞྱིག་ལ། ལྡྱི་ལྱིར་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་འགན་
འཁྱེར་སྡོད་མཁན་ (Joint Secretary) ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། (Changsan) ཁོ་རང་། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ (Finance 

Director of Government of India, Rotella) ཟརེ་གྱི་རདེ། ང་ཚ་ོཚོགས་འདུ་འཚགོས་པའྱི་སྐབས་སུ་ངས་སྐབས་
ད་ེདུས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ལ་ོབདུན་བརྒྱད་ཕྱིན་འདུག ད་དུང་གཏན་འཇགས་བཟ་ོམ་ཐུབ་པ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དག་ེརྒན་ཡག་ག་
ད་ེཚ་ོབསྡད་ཀྱི་མ་རེད། དག་ེརྒན་ཡག་པ་ོམེད་པ་ཡྱིན་ན། རྱིས་ལེན་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེཚའོྱི་ནང་དུ་སོབ་སོང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་སོད་
ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། དེར་མ་ཟད་ལ་ོབདུན་བརྒྱད་འཕྲལ་སེལ་སྡོད་དགོས་དུས་སེམས་ལ་དཀའ་ངལ་ཞ་ེདྲག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་
ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ ( Director Rotella) གྱིས་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱེད་རང་གྱིས་
གཏན་འཇགས་བཟོ་དགོས་ཞེས་ཞེ་དྲག་ནན་པ་ོཟེར་གྱི་འདུག ད་ལྟ་འཕྲལ་སེལ་ཐོག་ལོ་བདུན་བརྒྱད་གནས་པ་ཆ་ཚང་
གཏན་འཇགས་བཟ་ོཡྱི་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་དྲྱིས་བྱུང་། ངས་ཆ་ཚང་གཏན་འཇགས་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱི་གཏན་འཇགས་བཟོ་སྟངས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། ཡང་བསྐྱར་གསལ་བསགས་བྱེད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་བསྐྱར་སྙན་ཞུ་ལེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུགས་སོད་ཅྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེའྱི་
འག་ོསྟངས་འག་ོལུགས་ད་ེངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ངས་ད་ལྟ་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་སྡེབ་གཅྱིག་ལ་གཏན་འཇགས་བཟ་ོཤེས་ཀྱི་མ་རེད། 
རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ད་ེངས་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ། འགྱིག་སོང་གསུངས་པ་རེད། ཁྱེད་རང་གྱིས་ད་ག་
ས་ེཆ་ཚང་གཏན་འཇགས་མ་བཟོས་པར། རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའམ་འག་ོསྟངས་འག་ོལུགས་ཐོག་ནས་འདྱི་འདྲ་
བྱས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་དེར་བསམ་བ་ོགཏང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་གསུངས་སོང་། ད་ེའདྲ་སོང་ཙས་ངས་ཀང་ཏན་ཏན་
སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
མ་དངུལ་སྐོར་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཕེབས་པ་དེར་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱིས་རྒྱས་ཤྱིང་རྒྱས་པ་གསལ་བཤད་
གནང་སངོ་།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=APq-WBtjEG_k5f8oaDf9wY4ZamQoO6xSlA:1648784780798&q=finance+filan+director+government+of+india+retail&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjmlK75-fH2AhXbzTgGHVLYARcQkeECKAB6BAgBEDE
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=APq-WBtjEG_k5f8oaDf9wY4ZamQoO6xSlA:1648784780798&q=finance+filan+director+government+of+india+retail&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjmlK75-fH2AhXbzTgGHVLYARcQkeECKAB6BAgBEDE
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=APq-WBtjEG_k5f8oaDf9wY4ZamQoO6xSlA:1648784780798&q=finance+filan+director+government+of+india+retail&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjmlK75-fH2AhXbzTgGHVLYARcQkeECKAB6BAgBEDE
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ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ལ་མ་དངུལ་སྐོར་ངས་
ཚིག་གཅྱིག་ཀང་དྲྱིས་མེད། བཀུར་འོས་གཞན་པ་དེས་ཀང་དྲྱིས་མ་སོང་། ད་ེའདྲའྱི་འགེལ་བཤད་སྐྱོན་དགོས་གང་ཡང་མྱི་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
སྱིར་བཏང་སྐུ་ངལ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ལན་ད་ེཚ་ོརྡགོ་རྡགོ་བསྐྱནོ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་ས་རདེ། ཁ་སང་ཆདོ་གན་བསྐ་ོལུགས་
བསྐ་ོསྟངས་ཆ་ཚང་འདྱིར་གསུངས་སོང་། ང་རང་ཚོའྱི་ལག་པར་གང་ཡོད་པ་དེར་ལག་ལེན་བསྟར་རོགས་བྱོས། ང་ཚོས་
ལག་གཉྱིས་ཐལ་མ་ོསར་ནས་ཞུ་སྡདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་ལང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་མ་དངུལ་ཟེར་བ་འདྲ་ཞྱིག་ག་ོསོང་། འདྱི་སུས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་གང་ཤེས། བཟོད་
གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགོངས་དག ངས་བསྐྱར་དུ་དྲྱི་བ་གཏངོ་སྟངས་དེར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། སྔོན་མ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་
ད་ེགསལ་པ་ོམ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ངས་གསལ་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མ་དངུལ་བྱིས་བཞག་འདུག 
དགངོས་དག དྲྱི་བ་གཅྱིག་གྱི་རསེ་ལ་གཅྱིག་གཏོང་ཡོང་དུས། ང་ཚ་ོལའང་ཏགོ་ཙམ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག དྲྱི་བ་གཅྱིག་
གྱི་རེས་སུ་ལན་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ལ་སྟབས་བད་ེབ་འདུག གང་ལྟར་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག དྲན་ཤེས་ (Memory Power) ཧྲ་ཏག་ཏག་ཡོད་ན་སྣང་དག་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁག་པོ་འདྲ་བྱས་
སོང་། དགངོས་དག ད་ེཡྱིན་ན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་དངུལ་ད་ེ (Cut) ཡྱིན། 
 བགེས་ཕོགས་ (Pension) ལེན་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། བགེས་ཕོགས་བཞེས་
མཁན་གྱི་གངས་འབོར་ད་ེད་ལྟ་ངས་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག གང་ལགས་ཞུས་ན། ཤེས་རྱིག་ཐོག་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་བྱ་རྒྱུ་ད་ེརེས་
སུ་ཡྱིན་པའྱི་ཁུལ་རདེ་ད།ེ ལྡྱི་ལྱིར་ཚགོས་འདུ་ཛ་དྲག་ཅྱིག་ལ་བཅར་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ནས་སྔནོ་ལ་བསྣམས་
པ་རདེ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་ཐགོ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ད་ལྟ་སྐར་མ་ ༥།༡༠ སྔནོ་ལ་ཧ་ག་ོབ་རདེ། 
ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཧབོ་ད་ེཁ་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡདོ་པ་རདེ། ཚང་མས་མཁྱནེ་པ་ཞྱིག་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་རྱིས་ལེན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕེབས་ཚར་མཁན་ད་ེཚ་ོཕེབས་ཚར་བ་རེད། བོད་སོབ་འཛིན་
ཚགོས་ཀྱིས་འགན་ཁྱེར་ནས་ཐབོ་ཐང་གནང་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོགནང་ཚར་བ་རདེ། བགསེ་ཕོགས་བཞེས་མཁན་གྱི་གངས་འབོར་ཏག་
ཏག་ཅྱིག་ང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཉེ་ཆར་ང་ཚོས་སྔོན་རྱིས་ (Budget) ཕུལ་བའྱི་ནང་དུ་སོར་ (Crore 18) 

བཀདོ་ཡོད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་སྔོན་མ་བོད་སོབ་འཛནི་ཚོགས་ཁོངས་གཏོགས་ཡོད་པའྱི་དག་ེརྒན་
རྱིང་པ་ལྷག་བསྡད་པ་ད་ེཚརོ་བགསེ་ཕོགས་དང་། ཐབོ་ཐང་སད་རྒྱུ་དའེྱི་འགན་ཆ་ཚང་ས་ཾབ་ོཊས་འཁྱེར་མུས་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དག་ེལས་མང་པ་ོཞྱིག་རྱིས་ལེན་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་དུས་དངངས་སྐྲག་གྱིས་ལས་ཀ་བཞག་ནས་ཕྱིན་པ་རེད་ཟེར། ང་ནྱི་ཕྱིན་མེད། 
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གཞན་པ་ད་ེཚ་ོགང་འདྲ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་ངས་རྒྱུ་མཚན་གསལ་པ་ོད་ེགོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཨ་རྱིར་སོབ་སོང་བྱདེ་དུ་ཕྱིན་པའྱི་སྐོར་དརེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ་ནས་བཀའ་ལན་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ངས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ཞ་ེདྲག་ཤེས་ཀྱི་མེད།  
རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་རྱིས་ད་ེགང་འདྲ་རདེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ལས་བྱེད་ཚོས་དབུས་གཞུང་ལ་ཁལ་འབོར་ཆེན་
སདོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། མངའ་སྡ་ེགཞུང་ལའང་ཁལ་སདོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བོད་སོབ་འཛནི་ཚོགས་
ནང་དུ་བསྡད་པའྱི་དགེ་རྒན་དེ་ཚོར་སོབ་སྱིས་བཀའ་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཁལ་སད་རྒྱུ་དེ། གསོལ་
ཕགོས་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གཅོག་འཐེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏ་ེའཕར་མ་ཕྱིན་ཡོད་ན་ཕྱིར་སོག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རདེ་མ་གཏོགས། དཔྱ་དངུལ་ད་ེསོབ་སྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད། (Rector) ཡྱིན་ནའང་རེད། ང་ཚསོ་གཅོག་འཐནེ་བྱེད་ཆོག་གྱི་
ཡོད་མ་རདེ། ད་ེད་ོབདག་ས་ོསོས་འགན་བཞེས་ནས་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་སབོ་འཛིན་ཚགོས་གཙང་མ་གཙང་
རང་རྱིས་བངས་ཟྱིན་པ་བཞྱིན། ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་༣༡ ལ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ད་ེས་ོབརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་
རསེ་གཟའ་ཟླ་བར་ང་ཚསོ་ཛ་དྲག་གྱི་ཚོགས་འདུ་དེར་བཅར་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་དངུལ་བང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ངས་ཞུས་
པ་ཡྱིན། ཡང་བསྐྱར་དངུལ་བང་རྒྱུའྱི་སྐོར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་བཀོན་ཕེབས་ཡོང་། དངུལ་བང་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོ (Kendriya 

Vidyalaya) ལ་ཕར་སར། ག་སྱིག་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་འདུག མཐའ་མ་དེར་ང་ཚོས་གན་ཡྱིག་ [Memorandum 

of Understanding (M.O.U.)] མཚན་རྟགས་བརྒྱབ་རེས་མ་འོངས་པར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འག་ོསྟངས་འག་ོལུགས་ད་ེ
བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གང་ལགས་ཞུས་ན། གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་མཐུན་རེན་ད་ེརྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོས་རྱིས་བངས་པ་ཡྱིན། ང་ཚ་ོརང་དབང་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དངུལ་མ་བངས་ན་ང་
རང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བཏྱིང་ནས་བྱེད་ཆོག་གྱི་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་དངུལ་བངས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ། སྱིག་གཞྱི་
གཞྱིར་བཟུང་སོར་ར་ེར་ེརྱིས་ཁའྱི་ནང་དུ་འགོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིས་བངས་ཚར་ནའང་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་
བཟུང་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྱིག་གཞྱི་གསར་པ་བཟ་ོརྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་ནང་ང་ཚོས་
གསལ་པ་ོཞྱིག་ག་ར་ེམཁྱེན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅ་ེན། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཡོངས་རགོས་ས་ཾབ་ོཊས་རྱིས་བངས་
ཚར་རེད་ཟེར་དུས། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་དངུལ་གནང་རྒྱུ་མ་གཏོགས། ལས་དོན་ཐག་གཅོད་ཚང་མ་ང་རང་ཚོས་བྱ་རྒྱུའྱི་
རང་དབང་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་སྣང་བ་ཞྱིག་འཁོར་མ་སྱིད་པ་མ་རེད། ད་ེརང་མ་རེད། སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་ད་ེས་ཾབ་ོཊས་བྱ་
རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། དངུལ་ད་ེརྒྱ་གར་གཞུང་ནས་མུ་མཐུད་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དགེ་རྒན་གཏན་འཇགས་བཟ་ོརྒྱུ་
ཡྱིན་ནའང་རེད། གནད་དོན་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུས་ན་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་གཅྱིག་པུས་ཐག་
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གཅད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རདེ། ད་དུང་ཡང་ང་ཚསོ་མུ་མཐུད་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ། ག་ོབསྡུར་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོ
བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ།  
ད་ེརྱིང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་ད་ེསྔོན་ལ་གཏོང་
རགོས་ཞུ་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོད།ེ ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བ་ཡདོ་པའྱི་གནད་དནོ་གནད་འགག་འདྲ་
པ་ོཞྱིག་ལ་ཐུག་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེགང་རེད་ཞུས་ན། ད་ལ་ོཐེངས་དང་པ་ོང་ཚོས་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་སོབ་གྲྭའྱི་སྔནོ་རྱིས་ཤྱིག་
མར་ཕུལ་ཡོད་པ་རདེ། ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ (Pitampura) ཡྱི་དབུས་བོད་སོབ་འཛནི་ཚོགས་ཀྱི་
ལས་ཁུངས་ད་ེས་ོབརྒྱབ་རྒྱུར་རྱིས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚེས་ ༢༩ ལ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་
ལྷན་ཚོགས་མཐའ་མ་ད་ེའཚོགས་རྒྱུ་དང་། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་དང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དབར་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་
གནད་དོན་ཐོག་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ག་ོསྱིག་ཞུས་འདུག སྱིར་བཏང་གོས་ཚོགས་འཚོགས་བཞྱིན་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། མ་
འོངས་སོབ་གྲྭ་དང་། སོབ་མ་ཆ་ཚང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་ད་ེསྔོན་ལ་བཏང་། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ཚསེ་ ༢༨ ཕབེས་ཐོན་གྱིས་ཚེས་ ༢༩ ལ་ཚོགས་འདུར་མཉམ་ཞུགས་གནང་ནས་
ཚསེ་ ༣༠ ལ་ཡར་ཕབེས་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་ཞྱིག་ཞུས་ནས། ད་ལྟ་སོབ་ཕྲུག་ཚའོྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོགལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བརྱིས་
ནས་ཕབེས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ལྟ་འདྱིར་གངས་འབོར་ད་ེཚ་ོཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཚུར་བངས་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་འབུལ་ཆོག་གྱི་རེད། 
དའེྱི་སྔནོ་ལ་ང་ཚརོ་གངས་ཐ་ོམེད་པ། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ལ་ཡདོ་པ་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན། ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཏག་ཏག་
འབུལ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ད་ེའདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་རསེ་མར་འབུལ་ཆགོ ཡང་གལ་ཏ་ེདའེྱི་སྔནོ་ལ་མཁྱེན་དགསོ་པ་
འདྲ་ཡོད་ན། ང་ཚོའྱི་ལག་པར་ག་དུས་རག་པ་ཡྱིན་ནའང་འབེལ་ཡོད་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་དེར་
འབུལ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གང་ལྟར་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནང་དུ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་རང་གྱིས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱིར་
བཟུང་དག་ེརྒན་བསྐ་ོགཞག་བསྩལ་བ་ཞྱིག་དང་། བགསེ་ཡལོ་ཕྱིན་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དརེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འག་ོསྟངས་
གཞྱིར་བཟུང་བགེས་ཕོགས་དང་། བགེས་ཡོལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་རག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དེའྱི་ཆེད་དུ་ཁ་སང་ཡང་ངས་
གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ང་ཚསོ་ཧ་ག་ོཔ་ད་ེག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་གནས་ཚུལ་ནང་ཁུལ་
ནས་ཧ་ག་ོཐུབ་པའྱི་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་བྱས་ནས། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དངུལ་གྱི་སྤོམ་ཚདོ་ད་ེསོར་ (Crore) ༧༠ ཐམ་པ་
ཡོད་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་སོར་ (Crore) ༡༨ ཅྱིག་བགེས་ཡོལ་བར་འབུལ་རྒྱུ་རེད། གང་ལྟར་སོར་ 
(Crore) ༥༢ ལྷག་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་བསྡད་ཆ་ཚང་ང་ཚོར་རག་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ང་ཚོས་ཐག་ཆོད་པ་ོཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་
མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་བགསེ་ཡོལ་པ་ག་ཚདོ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རདེ། བགསེ་ཡོལ་འག་ོརྒྱུ་ལྷག་བསྡད་པ་ག་ཚདོ་ཡོད་པ་རདེ། 
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་གངས་འབོར་གང་ཡོད་པ་ད་ེང་ཚསོ་འབུལ་ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཨ་རྱི་བོད་མྱིའྱི་སོབ་ཡོན་ལས་གཞྱི་ [Tibetan Scholarship Programme (TSP)] ཟེར་རྒྱུ་དེ་རེད། ཨ་རྱི་ལ་ཕར་
གཏང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ངས་ཞུས་མ་ཤེས་ནས་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས། ད་ེམྱིན་ཕ་གྱིར་ཕྱིན་ནས་ཚུར་
ལོག་དགོས་ཀྱི་མ་རདེ་ཅསེ་གསོ་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུས་མདེ། བསྡད་ནའང་འགྱིག་གྱི་རདེ་ཟེར། ད་ཡང་འདྱི་
ག་ོནོར་འག་ོརྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཞ་ེདྲག་འདུག ང་ཚསོ་ད་ེའགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོཞྱིག་གཏངོ་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་རེད། གང་
རདེ་ཅ་ེན། ད་ལ་ོང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་པ་རེད། དེའང་དངོས་སུ་བཀའ་ཤག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་རེད། གལ་སྱིད་
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དཀའ་ངལ་ད་ེམེད་པ་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེསྔནོ་ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་ནང་དུ་ལ་ོརརེ་ལས་བྱེད་གངས་ ༡༤ ག་ཆ་ཞྱིག་ཟུར་དུ་
བཅད་གནང་ཡོད་ན། ཁོང་ཚ་ོསེབས་པ་དང་ང་ཚོས་ལས་ཀ་སད་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ད་ེསྔ་འདྱིའྱི་ལམ་
སལོ་ཡང་མྱི་འདུག ད་ེསྔ་གང་འདྲ་བྱས་པ་རེད། ལས་རྱིམ་འདྱི་ལ་ོམང་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། ཨ་རྱིར་སོབ་སོང་བྱས་ནས་
ཚུར་ཕེབས་མཁན་ཚང་མས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འོག་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུང་མཁན་ཞྱིག་མ་རེད། ཁག་ཅྱིག་ནས་
ངས་དག་ེརྒན་སོབ་སོང་བྱས་པ་ཡྱིན། ང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་དག་ེརྒན་གྱི་ལས་ཀ་སདོ་རོགས་ཟརེ་མཁན་ཡོད་རེད། གང་ལྟར་སྣ་
ཚོགས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁག་ཅྱིག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་དུ་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་འདོད་པ་ཡོད་ཅེས་
གསུང་གྱི་ཡོད་རེད། གལ་སྱིད་ཕར་ཕྱིན་ནས་ཚུར་ལོག་མཁན་ཆ་ཚང་ལ་ལས་ཀ་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ལ་ོརེར་མྱི་གངས་ 
༧ ལ་ལས་ཀ་སདོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལ་ོ ༢ རྱིང་སདོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས། ལ་ོརེར་མྱི་གངས་ ༡༤ ཞྱིག་མུ་མཐུད་ནས་
འག་ོསྡོད་ཀྱི་རེད། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༥ ལ་གོ་སྐབས་ཡོད་རེད། མར་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ནས་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༧ 
ཆགས་ཡོད་རེད། དེར་མ་འོངས་པར་མང་དུ་གཏང་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ང་ཚོས་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་
ནའང་། ཚུར་ཡོང་ནས་ལས་ཀ་སོད་དགོས་ཀྱི་རེད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། དེར་ག་ཆ་སད་རྒྱུའྱི་མཐུན་རེན་མ་སར་བ་ཡྱིན་ན། 
ད་ལྟ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་སྔོན་རྱིས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དརེ་གཞྱིར་བཞག་ནས་ང་ཚོས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཚུར་ལོག་
དགོས་མ་རེད་ཅེས་དུས་ནམ་ཡང་ཞུས་མེད། ཨ་རྱིར་སོབ་སོང་འག་ོམཁན་ད་ེཚོས་གན་རྒྱ་བཞག་པ་ནང་བཞྱིན་ཚུར་ལོག་
དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། གལ་སྱིད་ཚུར་མ་ལོག་པ་ཡྱིན་ན་ཨ་རྱི་གཞུང་ཚབ་དང་ང་ཚ་ོདབར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་
རེད། མ་འོངས་པར་སོབ་ཕྲུག་གཏང་རྒྱུ་ཆ་ཚང་འགག་འགོ་ཡྱི་རེད། འདྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། 
དེར་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། གང་ལྟར་ཚུར་སེབས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་དང་། ད་ེལམ་
སང་ཡངོ་གྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཟེར་བ་ད།ེ ད་ལྟ་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་པའྱི་འགོ་ནས་ང་ཚསོ་ཆ་རནེ་དའེྱི་ནང་
དུ་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུ་རེད། ཚུར་ཕེབས་ནས་ལམ་སང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་མྱི་དགོས་པར།  ལོ་
གཉྱིས་རྱིང་སྱི་ཚོགས་ཁོད་དུ་ག་པར་ལས་ཀ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་རྒྱུ་ཞྱིག་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་ད་ེསོབ་སོང་བྱེད་དུ་
ཕར་བཏང་བས་ཕན་ཐོགས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། སོབ་སོང་ཕྱིན་པ་ཚང་མར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ལས་ཀ་སདོ་
ཐུབ་ཀྱི་ཡང་ཡོད་མ་རེད། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལའང་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། སྱི་
ཚོགས་ནང་ལ་ལས་རྱིགས་འདྲ་མྱིན་ཡོད་དུས། ས་ོསོས་ཐབས་ཤེས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གང་ལྟར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཨ་རྱིར་གཏང་རྒྱུ་གཅྱིག་པུའྱི་བསམ་བ་ོད་ེའདྲ་གང་ཡང་མ་རདེ། གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ཐ་
སྙད་བེད་སདོ་བྱདེ་སྟངས་གཉྱིས་བྱུང་འདུག ཨ་རྱི་སོབ་ཡོན་ལས་གཞྱི་ (Full Bright Scholarship) ཟརེ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་
པ་རེད། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་དེ་བེད་སོད་བཏང་བསྡད་འདུག དེང་སང་ ཨ་རྱི་བོད་མྱིའྱི་སོབ་ཡོན་ལས་གཞྱི་ [Tibetan 

Scholarship Programme (TSP)] ཟེར་ནས་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད་མ་གཏོགས། (Full Bright) ཟེར་བ་དེར་ཨ་རྱི་
གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་རྦད་ད་ེཁག་ཁག་རེད། (Full Bright) ད་ེག་ར་ེཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། (Full) ཟེར་དུས་གང་ཚང་
རདེ། (Bright) ཟརེ་དུས་རྱིག་པ་གསལ་པ་ོའདྲ་པ་ོཞྱིག་ལ་ག་ོདགོས་ཀྱི་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ (Full Bright) ཟེར་དུས་
འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པའྱི་ནང་དུ་སོབ་ཕྲུག་ར་ེཕུད་ད་ེཚརོ་ཨ་རྱིར་སབོ་སངོ་སད་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཟྱིན་ཏ་ེབྱདེ་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ [Tibetan Scholarship Programme (TSP)] དེ་འཆར་གཞྱི་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱི་འོག་
ནས་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། (Full Bright Scholarship) འོག་ནས་མ་རེད། གལ་སྱིད་འདྱི་འགྱིག་གྱི་མྱི་
འདུག ཨ་རྱིར་སོབ་སོང་བྱས་ནས་ཚུར་ཡོང་མཁན་ཚང་མར་ལ་ོ ༢ རྱིང་ལས་ཀ་སོད་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་
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ན། ད་ེརྱིང་འདྱིར་སྤར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ཞྱིག་འདནོ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་ཚ་ོཚུར་ཡོང་དུས་ལས་ཀ་སད་རྒྱུར་ང་ཚརོ་ཁྱད་
པར་གང་ཡང་མེད། ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་བསམ་བ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། 
བཀའ་ཤག་གྱིས་འགལེ་བཤད་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཚན་པ་ར་ེར་ེསྐད་ཆ་བཤད་དུས། ཚང་མ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་གསུང་གྱི་འདུག 
ཆདོ་གན་བསྐ་ོདགོས་རྒྱུ་ད་ེམ་བསྐོས་རང་བསྐོས་རེད། ཆོད་གན་བསྐ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ཆདོ་གན་གྱི་གངས་འབོར་
ག་ཚདོ་ཡོད་མེད་ད།ེ ང་ཚསོ་རེས་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་ལ་ཆོད་གན་ལས་
བྱདེ་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། དང་བངས་ཞབས་ཞུ་བ་ད་ེཚོའང་མུ་མཐུད་ནས་གནས་དགོས་ཡོད་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེཚོའང་ལས་
ཁུངས་ནང་འཇོག་དགོས་ཀྱི་རེད། ཨ་རྱིར་སོབ་སོང་འག་ོམཁན་ད་ེཚོའང་ཚུར་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཟེར་དུས། གཞུང་ཞབས་ལས་
བྱདེ་དང་། ད་ེའདྲ་ཞ་ེདྲག་མང་པ་ོཆགས་དུས། འདྱིར་ལས་ཀ་སདོ་ཟེར་དུས་ས་ཆ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ལ་རྒྱ་ལགོ་གཅྱིག་དང་རྐུབ་
བཀག་གཅྱིག་སད་པ་ཙམ་གྱིས་ཕན་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ཡང་ཀཾ་པུ་ཊར་ལ་སོགས་པའྱི་མཐུན་རེན་ཆ་ཚང་སོར་དགོས་དུས། 
ད་ེཚོའྱི་དཀའ་ངལ་འདུག་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཚང་མར་བྱདེ་དགོས་རེད་ཟེར་ནས། ས་ོསོའ་ིགཟྱིགས་
སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོགཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེབྱེད་དགོས་རེད་ཅེས་གསུང་ཡོང་དུས། འདྱི་བྱེད་ཐུབ་པ་
འདུག་དང་། འདྱི་བྱེད་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ཅེས་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གལ་ཏ་ེངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། སྤར་ཆ་ཞྱིག་བསྣམས་ཕེབས་ན་མ་གཏོགས། ཁོང་ཚོར་ཕོགས་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་མྱི་འདུག དེ་
གཅྱིག་ཡྱིན། 
 ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། ད་ལྟའང་ཤེས་རྱིག་དང་འབལེ་ནས། རྒྱ་
ནག་གྱི་སྐད་ཡྱིག་སོབ་སོང་བྱ་རྒྱུ་ཆེད་དུ་གང་མང་མང་ཞྱིག་གཏོང་ཐུབ་ན་གསུངས་པ་རེད།  ར་བའྱི་ཐུགས་སྣང་གནང་
མཁན་ཚ་ོཡྱིན་ན། མ་མཁྱེན་པ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། ཟླ་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་གོང་ལ་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ཐ་ེཝན་དནོ་གཅོད་མཇལ་བ་
ཡྱིན། ད་ེདུས་ང་ཚོའྱི་དབར་བཀའ་མོལ་ལྷུག་པ་ོའདྲ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ད་ེདུས་ང་ཚ་ོཕན་ཚུན་འབེལ་བ་བཟང་དུ་གཏངོ་དགོས་
པ་སོགས་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། ངས་ཁ་ོརང་ལ་ཐད་ཀར་ཞུས་པ་ཡྱིན། འབེལ་བ་གཏྱིང་ཟབ་ཏུ་
གཏང་རྒྱུའྱི་སྔོན་ལ་བོད་པ་ད་ེཚོར་ཐོངས་མཆན་སད་རྒྱུར་ག་ར་ེབྱས་ནས་ལྷོད་དུ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འབེལ་བ་
ཟབ་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། མྱི་དང་མྱིའྱི་འབེལ་བ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕ་གྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ཀྱི་མྱི་དང་། ང་ཚོའྱི་སྱིད་
སྐྱངོ་། གཞུང་ཚབ་ཀྱི་མྱི་དང་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གཅྱིག་པུ་ཐུག་ནས་ཕན་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཐ་ེཝན་དོན་གཅོད་ནང་ལ་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེའདྲ་གཅྱིག་པུ་བྱས་ནས་ཕན་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཡར་རྒྱས་ག་ར་ེགཏང་རྒྱུ་
འདུག བསམ་ཚུལ་གཞན་དག་མང་པ་ོཞྱིག་བཞག་ཡོད། ཉ་ེབའྱི་ཆར་ལྡྱི་ལྱི་དནོ་གཅོད་ནས་ཡར་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་འབྱོར་བྱུང་། 
ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་ངོས་ནས་འབེལ་བ་འཇོག་དགོས་པ་ཆ་ཚང་བཞག་བསྡད་ཡོད་རེད། མ་འོངས་པར་རྒྱ་ཡྱིག་སོབ་སོང་
སད་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གསལ་བསགས་ལམ་སང་གཏོང་ཤེས་མ་སོང་། ད་ེགང་རེད་
ཅེས་ཞུས་ན། ཐའ་ེཝན་གཞུང་ཚབ་ཀྱིས་གསལ་བསགས་གཏང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་རདེ། ཁངོ་ཚསོ་གསལ་བསགས་བཏང་ཚར་བའྱི་
རསེ་སུ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་ཁ་ེཕན་ག་ར་ེབང་རྒྱུ་འདུག་ཆ་ཚང་བལྟས་ནས་གསལ་བསགས་གཏངོ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་
ལྟར་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དགོན་སྡེ་ཁག་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་སྐད་ཡྱིག་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག  ཆབ་སྱིད་
གནད་དོན་ཐད་ལའང་རྒྱ་སྐད་རྒྱག་མཁན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། 
ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་དོན་ཚན་བཅུ་དགུའྱི་ནང་གསེས་ ༣ པ་དེར་ཆ་རེན་གསར་པ་ཞྱིག་བཟོས་པ་རེད་དེ། 
ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་བ་ོཁེངས་པ་ཞ་ེདྲག་བྱུང་མ་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ད་ེག་རང་རེད། དེང་སང་རྒྱ་
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ཡྱིག་ཨའུ་ཙ་ེཡོད་མཁན་ད་ེཚ་ོརྒྱ་གར་གྱི་གོང་ཁྱེར་དང་། གོང་སྡ་ེད་ེཚའོྱི་ནང་དུ་རྒྱ་མྱིའྱི་ (Company) ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱདེ་
ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་སྐད་སྒྱུར་བར་ང་ཚསོ་ག་ཆ་སད་རྒྱུ་ལས་ལྡབ་འགའ་ཤས་མང་བ་ཁོང་ཚརོ་རག་གྱི་ཡོད་དུས། བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་པ། དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༣ པའྱི་ནང་ལ་ཆ་རེན་དེ་
བསྐྲུན་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། གསར་དུ་བཅུག་བཞག་པ་དེ་ཚོ་སྔོན་མ་འདྱིའྱི་གཡས་གཡོན་ལ་ཡོད་བསྡད་པ་མ་
གཏོགས། གསར་པ་ད་ེའདྲ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་མ་ཐོབ་པ། གང་ལྟར་དངུལ་གྱི་ཁ་ེཕན་གཅྱིག་པུར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། 
རྒྱ་མྱིའྱི་ (Company) ནང་དུ་ཚོང་ལས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཕོགས་མང་པ་ོརག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཚང་མས་དངུལ་གཅྱིག་པུར་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོ་འདྱིར་བོད་སྱི་པའྱི་ར་དོན་ལ་ཕན་ན་
བསམས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རདེ། གང་ལྟར་ང་ཚའོྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་རྒྱ་སྐད་
ཤེས་མཁན་སུ་འདུག ཕག་ལས་མེད་པ་སུ་འདུག ད་ེཚ་ོང་ཚ་ོའདྱིའྱི་ནང་དུ་བཅུག་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ས་རེད་ཟེར་ནས་
འཚལོ་སྡདོ་ཀྱི་ཡོད་ད།ེ མྱི་འཚལོ་དགོས་བྱུང་ན་དཔ་ེམྱི་སྱིད་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོདང་། མྱི་རག་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོ
ཆགས་དུས། ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་ཆ་རེན་ག་ཚདོ་སྐྲུན་ཐུབ་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཐའ་ེཝན་ནང་དུ་ཏོག་ཙམ་མང་དུ་གཏོང་ཐུབ་
ཀྱི་ཡོད་ན། གདན་ས་ཁག་ནས་སོབ་སངོ་ཐནོ་ཚར་རསེ་སྐད་ཡྱིག་གསར་པ་ཞྱིག་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་གས་ོརྒྱུའྱི་ལམ་
འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་ངེས་ལ་སོང་། ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ། ང་ཚོའྱི་རྒྱ་སྐད་བརྒྱུད་ལམ་ཚན་པའྱི་ནང་ནས་ལས་བྱེད་གཅྱིག་ཙམ་
ཞྱིག་ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཕར་སོབ་སོང་ཆེད་དུ་བཏང་ནས། ཚུར་ལོག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་པ་མ་གཏོགས། 
གཞན་པ་རྒྱ་ཆ་ེས་ནས་ད་ལྟ་གང་ཡང་ཡདོ་པ་མ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཡོང་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཞྱིག་རྒྱག་མུས་ཡྱིན། སྐད་ཆ་འཆད་
དགསོ་སར་བཤད་བཞག་ཡདོ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོས་མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་མཚན་མར་ལྗགས་ཀློག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམྱིན་ཁ་ཤས་ལྷག་
སྡོད་ཀྱི་འདུག སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་དང་། སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇྱིགས་བལ་
ལགས། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས། སྱི་འཐུས་ཆོས་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས། སྱི་འཐུས་འཇུ་
ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས། སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་དབྱངས་ཅན་
ལགས། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས། སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཛིན་
ལགས། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་རྒྱ་མཚ་ོསྱི་ཐར་ལགས། སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡང་འཕེལ་ལགས། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་
རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ཨ་ཀོང་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས། སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛིན་ཕུན་
ཚགོས་ལགས། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་སལོ་མ་ལགས། སྱི་
འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། སྱི་འཐུས་པདྨ་མཚ་ོལགས། 
མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  
ངར་མ་སྡདོ་རགོས། ལག་པ་བརངས་ན་ཞུ་ཆགོ་གྱི་རདེ། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས། སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་
མོ་ལགས། དཱ་མང་པོ་ཞེ་དྲག་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་ལགས། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་
ལགས། མཚན་ཐ་ོཚང་མ་ཞུས་ན་ལས་རྱིམ་ད་ེའག་ོམ་ཐུབ་ནས་བར་དུ་མཚམས་འཇོག་དགོས་ཆགས་ཀྱི་རེད། སྱི་འཐུས་
མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལག་པ་སྔོན་ལ་ག་ཚོད་བརངས་ནའང་ཐ་ོགཞུང་ད་ེརེས་ལ་རང་རང་སེབ་ཀྱི་འདུག དཔལ་
ལྡན་ཚགོས་གཙསོ་རྒྱབ་ལ་མ་གཏོགས་མདུན་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རདེ།  
ད་ེདང་མཉམ་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱི་སྟངས་འཛིན་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་དང་
ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གཉྱིས་ཀྱིས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་མང་པོ་ཞྱིག་བེད་སོད་གཏོང་གྱི་འདུག དེའང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆགོ་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཁྱནོ་ནས་མ་ཞུས་ནས། འདྱིར་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་སྲུང་གྱི་ཡོད་ཟེར་གྱིན་ཟེར་གྱིན་ཁྱིམས་དང་སྱིག་
གཞྱི་སྲུང་གྱི་མྱི་འདུག དེར་ངེས་པར་དུ་ད་ོབདག་གཉྱིས་ཡྱིན་ནའང་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོནས་ཡྱིན་ནའང་སྟངས་
འཛནི་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
སྱིར་བཏང་དྲྱི་བ་འདྲྱི་འདོད་པ་མང་པ་ོཞེ་དྲག་ཡོད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་ལན་སྐྱོན་སྟངས་ལྟ་ཡོང་
དུས་དྲྱི་བ་གཏང་རྒྱུར་ཉབོ་སྣང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་བས་དགོས་འདྲྱི་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་དྲྱི་བ་དང་པོར་མ་འག་ོ
སྔནོ་དུ་ཞུ་འདོད་པ་གཅྱིག་དེ། ད་ལྟ་མ་སུ་རྱི་གཏན་སོབ་ཏུ་ད་ེསྔ་ལ་ོ ༡༥ ཙམ་ཞྱིག་ཕག་ལས་གནང་མོང་མཁན། ད་ེམ་ཟད་
ལ་ོ ༨ རྱིང་མ་ཚབ་བྱས་མོང་མཁན་ཚུལ་ཁྱིམས་དཔལ་མ་ོཟེར་མཁན་ཞྱིག་མར་བུད་ནས། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གང་ཡང་
འགལ་ཡོད་ས་མ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་བད་ེསྐྱྱིད་གྱིང་ལ་ཁང་པ་གས་ནས་བསྡད་འདུག འབུད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོག་
ར་ེརདེ་ཅ་ེན། ཁ་ོརང་གྱི་ཁྱ་ོག་ད་ེཕྱི་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོམགོགས་པ་ོཕྱི་རྒྱལ་ལ་བསྐྱདོ་པར་བརྟེན་ནས་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཁྱ་ོ
ག་ད་ེའདས་གོངས་ཕྱིན་ཚར་འདུག ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་ཡོད་ས་རེད། ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་ད་ེལའང་གཏན་སོབ་ནང་ཡར་བཅུག་དང་མ་
འཇུག་གྱི་དཀའ་ངལ་རབ་དང་རྱིམ་མང་པ་ོའཕྲད་འདུག དག་ེརྒན་ད་ེཚོས་རོགས་པ་བྱས་འདུག བོད་པ་ད་ེཚོས་རོགས་པ་
བྱས་འདུག མཐའ་མར་ང་ོབཞེས་གནང་ཙམ་བྱས་ནས་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚ་ོབཞག་འདུག ཡྱིན་ནའང་། མ་ོརང་ལ་ད་ཆ་འཚ་ོབའྱི་
མཐུན་རནེ་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་བེད་སྐྱྱིད་གྱིང་ལ་ཁང་པ་གས་ནས་བསྡད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་
བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ངེས་པར་དུ་ཡར་བཅུག་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་སྙམ། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ར་
བ་ཉྱིད་ནས་འགལ་ཡདོ་མ་རདེ། ད་ེངསེ་པར་དུ་བྱདེ་དགོས་འདུག་སྙམ། གཅྱིག་ད་ེཡྱིན།  
གཉྱིས་པ་དེར། ངས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འདྱིར་ལང་དུས་དག་ེརྒན་ད་ེཚོའྱི་ག་ཕོགས་ཟེར་ནའང་འདྲ་འདུག ཟླ་ཕོགས་ད་ེསྤར་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་མཁན་གས་ཤྱིག་ཡྱིན། སྔོན་མ་ས་ོསོ་དག་ེརྒན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དགེ་རྒན་གྱི་ག་ཕོགས་སྤོར་དགོས་
འདུག་ཟརེ་ན། བད་ེཔ་ོའདྲ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་ོས་ོདག་ེརྒན་ཟུར་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དག་ེརྒན་ད་ེཚརོ་
ག་ཕོགས་སྤོར་དགོས་འདུག་ཟརེ་ན་འསོ་ཤྱིང་འཚམ་པ་ཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ལས་ཐགོ་གྱི་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་
ད་ེསྔ་དག་ེརྒན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དག་ེརྒན་ལ་དཀའ་ལས་གང་འདྲ་ཡོད་མེད། དག་ེརྒན་གྱི་འཚ་ོབའྱི་མཐུན་རེན་ཐོག་དཀའ་
ངལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་མེད་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ མཁྱེན་གྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དག་ེརྒན་རྱིགས་གཅྱིག་ལ་ག་ཕོགས་ད་ེམ་
འདངས་ནས་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (-) ཆགས་མཁན་དཔ་ེམང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་ག་ཆ་ངེས་
པར་དུ་སྤརོ་རགོས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
ད་ེདང་མཉམ་དུ་སྔོན་མ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རྱིན་པ་ོཆེར་ཞུས་མོང་། འདྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུའང་ཞུས་མོང་། 
དག་ེརྒན་ད་ེཚོར་ངེས་པར་དུ་དག་ེརྒན་ཡག་ཤོས་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་ད་ེའདྲ་སོད་ཐུབ་ན། ད་ེལྟར་གནང་བ་ཡྱིན་ན་དག་ེརྒན་
སོབ་སོང་དྲགས་པ་ད་ེཚ་ོཁརོ་ཡུག་འདྱིའྱི་ནང་བསྡད་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ས་རདེ་ཅེས་རབ་དང་རྱིམ་པ་ཞུས་མོང་། ད་ེཡྱིན་
དུས་ད་ལྟའྱི་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་ལ་དག་ེརྒན་དང་ཚང་མའྱི་ཉམས་མངོ་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་ཡདོ་དུས། དག་ེརྒན་ད་ེཚའོྱི་ནང་
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ནས་བཟང་སོད་ཀྱི་དག་ེརྒན་དང་། སོབ་སོང་ཡག་ཤོས་རེད་ལྟ་བུ། ཡང་ན། སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚོར་སོབ་ཁྱིད་བྱེད་སྟངས་ཡག་པ་ོ
འདུག་ཅེས་པའྱི་གཟངེས་རྟགས་ཀྱི་རྱིམ་པ་ཞྱིག་སྱིག་ཐུབ་ན། དག་ེརྒན་ད་ེཚ་ོཕྱི་ལ་མྱི་འག་ོབའྱི་ཕན་ཐགོས་དང་། དག་ེརྒན་ལ་
ཆ་ེམཐངོ་སདོ་ཐུབ་པའྱི་ལས་རྱིགས་ཤྱིག་རམོ་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེབཞྱིན་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་རེད། ད་ཡང་སོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་རེད་འདུག ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ནས་ཡང་སོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་རེད་
འདུག གང་ལྟར་ཆོད་གན་རྣམ་པའྱི་ཐོག་དག་ེརྒན་མང་པ་ོཞྱིག་བསྡད་འདུག ང་དང་ཕག་རོགས་གཉྱིས་ས་གནས་ས་ཐོག་
འཚམས་གཟྱིགས་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་དག་ེརྒན་ཆོད་གན་ཐོག་གནས་པ་མང་པ་ོཡོད་ས་རེད། དཀའ་ངལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་
བཤད་མཁན་བྱུང་། ད་ེཚ་ོངསེ་པར་དུ་གཏན་འཇགས་ཀྱི་དག་ེརྒན་གས་སུ་ཕར་འཇུག་ཐུབ་པ་བཟ་ོརྒྱུ་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོ
རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་བཀའ་ལན་འཕྲོས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་སོང་། རྒྱ་གར་དང་ང་ཚ་ོ
གཉྱིས་མཉམ་རུབ་ཐོག་ནས་བྱེད་དགོས་རེད་མདོག་མདོག་གསུངས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ངས་འདྱི་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་མ་
རདེ་སྙམ། ག་ཆ་ད་ེརྒྱ་གར་གྱིས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། དེར་གསལ་བཤད་གང་ཡང་དགོས་མ་
རདེ། ཡྱིན་ནའང་། དག་ེརྒན་ཡར་འཇུག་རྒྱུ་དང་མར་གདནོ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་དབང་ཆ་ཚང་མ་ང་རང་ཚོར་འདུག འདྱི་ངས་ཚགི་
ཐག་ཆདོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ང་ཚརོ་དག་ེརྒན་མ་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། ཆོད་གན་ང་ོབོའ་ིཐགོ་གནས་
པ་དག་ེརྒན་མང་པ་ོའདུག ད་ེཚ་ོགཏན་འཇགས་དག་ེརྒན་ཐོག་བསྐ་ོགཞག་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ངསེ་པར་དུ་འབད་བརོན་གནང་
རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེསྔའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། སོབ་གྲྭ་ས་ོསོར་ནས་སན་པའྱི་ཞབས་སྟེགས་ཐོག་ནས་ཡྱིག་ཚད་
བཏང་ནས་སེབས་བསྡད་པ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ང་འདྲ་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ད་ལོར་ཡྱིག་ཚད་ཅྱིག་བཏང་ནས་བརྒྱ་ཆ་
འགའ་ཤས་ཤྱིག་མ་ལོན་པ་བྱས། ཐེངས་གཉྱིས་པ་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་ཡོང་དུས་ཡྱིག་ཚད་རྦད་ད་ེ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ (Top) སེབས་ཡོད་ནའང་། ཤེས་རྱིག་གྱི་སོབ་ཡོན་སྡ་ེཚན་གྱིས་ག་ར་ེཟེར་བ་རེད་ཅ་ེན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆགོ ཁ་ོ (Fresh) རདེ་མྱི་འདུག་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ (Fresh) མ་གཏགོས་གཏོང་གྱི་མྱིན་ཟརེ་
གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོར་བ་ཉྱིད་ནས་དྲང་པ་ོབྱདེ་མ་སོང་། བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔནོ་མའྱི་ཤེས་རྱིག་གྱི་སྡ་ེཚན་རདེ། ཤེས་རྱིག་
གྱི་སོབ་ཡོན་ཚན་པས་དྲང་པ་ོར་བ་ཉྱིད་ནས་བྱས་མ་སངོ་། ད་ེརསེ་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ད་ེའདྲ་མ་ཡྱིན་པར། ཕྲུ་གུ་ཁ་ོརང་གྱི་བ་ོ
ཚད་ལ་དཔགས་པ། ཡྱིག་ཚད་ག་ར་ེའཕྲོད་ཡོད་ནའང་ག་པར་གཏོང་འདོད་ནའང་ཐོངས། སན་པའྱི་ཞབས་སྟེགས་ག་པར་
ཡོད་ནའང་དརེ་གཏངོ་དགསོ་རདེ་མ་གཏགོས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དརེ་ (Fresh) མ་གཏོགས་རྱིང་པ་གཏོང་མ་
ཆགོ་མདགོ་མདགོ་བཤད་ན། ར་བ་ཉྱིད་ནས་དྲང་པ་ོབྱདེ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོཞྱིག་སེམས་ཤུགས་ཆག ཨྱིན་ཇྱི་སོབ་གྲྭ་
དང་རྒྱ་གར་སོབ་གྲྭ་འག་ོམཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚསོ་ང་ོདེབ་ནང་ལ་ཟརེ་གྱི་འདུག བོད་པའྱི་ཁོར་ཡུག་ནང་དུ་ལས་ཀ་
བྱདེ་ས་རག་གྱི་མ་རེད་ཟེར་མཁན་མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག ད་ེདང་ད་ེབཞྱིན་བོད་ཕྲུག་ཤེས་ཡོན་ཅན། མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་ར་
ད་ེཚ་ོརྱིམ་པས་ཨྱིན་ཇྱི་སོན་ར་ཆགས་པའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚ་ོངེས་པར་དུ་བདག་པ་ོརྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེ
གཅྱིག་ཡྱིན།  
 གཉྱིས་ནས་ཉ་ེབའྱི་ཆར། ད་ལྟའྱི་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་རྐུབ་བཀག་འདྱིའྱི་སང་ལ་ཕེབས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ། ཕྲུ་གུ་
ཞྱིག་གྱིས་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ལ་ོམཐའ་མའྱི་སོབ་ཡོན་སད་མ་ཐུབ་ནས། ཕལ་ཆེར་སོར་འབུམ་ ༡༌༥ ཙམ་རེད་འདུག ངས་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་ཡྱིན། སྔོན་མ་གཅྱིག་ཞུ་དུས་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ང་ལ་ལན་འདེབས་ག་ར་ེགནང་སོང་ཞེ་ན། ཁྱིམས་དང་སྱིག་
གཞྱིའྱི་ཐགོ་ནས་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོབརྱི་མཁན་གས་ཤྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ཁ་
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སང་སོར་ས་ཡ་ ༡༩༠ ཐམ་པ་ཟླ་བ་བཞྱིའྱི་ནང་ལ་བེད་སདོ་གཏོང་ཡོང་དུས། སྱིད་སྐྱངོ་གྱིས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གང་ཡང་
ཡོད་མ་རེད། མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས་རེད་ཟེར་བ་རེད། ཡང་མང་ཚོགས་གལ་ཆེན་པ་ོབརྱིས། ཁྱིམས་དང་
སྱིག་གཞྱི་ཕར་གཡུགས་པ་རེད། ཕྲུ་གུ་དེས་བད་ེསྡུག་ཞུ་ཡོང་དུས། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ལྟ་དགོས་རེད། མྱི་གཅྱིག་ལའང་
དམྱིགས་བསལ་མདེ་གསུངས་པ་རདེ། དུས་ཚོད་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཚགི་འགལ་ཆའྱི་བཀའ་མོལ་ད་ེའདྲ་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ། 
ད་དུང་ཕྲུ་གུ་དེར་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད། ཕ་མ་ཉམ་ཐག གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་ཁ་ོརང་ལ་ནོར་འཁྲུལ་འདུག་ཅེས་
ངས་ལབ་བཞག་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ནོར་འཁྲུལ་དེར་ཡ་ོབསང་བྱེད་ཀྱིན་བྱེད་ཀྱིན་སོབ་གས་ོབྱེད་ཀྱིན་བྱེད་ཀྱིན་འག་ོདགོས་
རདེ་མ་གཏོགས། ནརོ་འཁྲུལ་འདུག་ཟརེ་ནས་ཕར་གཡུགས། མྱི་ཚ་ེགང་པ་ོའཕྲ་ོབརླག་བཏང་བཞག་ན་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག ད་ེ
འདྲ་སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་ད་ེའདྲའྱི་རྱིགས་བྱུང་ན། ངེས་པར་དུ་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚོར་སོབ་ཡོན་སད་རྒྱུ། གན་རྒྱ་འཇོག་དགོས་
ནའང་འདྲ་འདུག ཁྱེད་རང་གྱིས་ནོར་འཁྲུལ་འདྱི་ཤོར་འདུག ད་རེས་ང་ཚོས་སོབ་ཡོན་སོད་ཀྱི་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ཁྱེད་རང་
གྱིས་མ་འངོས་པར་ཞབས་ཕྱི་སྒྲུབ་དགསོ་ནའང་རདེ། གན་རྒྱ་ད་ེའདྲ་འཇགོ་དགོས་རདེ་ཟེར་ན་མ་གཏོགས། ཁྱིམས་དང་སྱིག་
གཞྱི་འགལ་རེད་མདོག་མདོག་བཤད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག་མདོག་མདོག་བཤད་ནས། ད་ལྟའྱི་ཕྲུ་གུ་
དརེ་ཕོག་ཐུག་ག་ཚདོ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདང་རྱིགས་མཚུངས་པའྱི་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕགོ་ཐུག་ག་ཚདོ་ཕྱིན་འདུག དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་དང་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་མཐོང་ཡོད་ཀྱི་རེད། དྲ་རྒྱའྱི་ནང་དུ་གང་འདྲ་གསུངས་འདུག ད་ེཚ་ོམཁྱེན་
དགོས་རེད། ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་ལ་ཕོག་ཐུག་གཏོང་ཉན་གྱི་མ་རེད། མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་ར་དེ་ཚ་ོང་རང་ཚོས་གསོ་སྐྱོང་དང་། 
བདག་པ་ོརྒྱག་དགོས་རདེ། གཅྱིག་ད་ེཡྱིན།  
 སྱིར་བཏང་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་ཚར་སོང་། དག་ེརྒན་ར་དགོངས་ཞུས་པའྱི་སྐོར་རེད། དེར་ཤེས་
རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་ལན་ག་ར་ེགནང་སོང་ཞ་ེན། ངས་ཞུས་མེད། གཞན་པས་ཞུས་ཡོད་ན་ཧ་ག་ོཡྱི་མེད། ལན་སྐྱནོ་སྟངས་
ད་ེའདྲ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ། ས་ོསོས་བྱས་མེད་ན་ཡག་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་། བྱེད་མཁན་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རེད། ང་སྡོད་
སའྱི་ཁོར་ཡུག་གཅྱིག་ནས་ག་ཚདོ་ཅྱིག་ཞུས་སོང་། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་དག་ེརྒན་ག་ཚོད་ཅྱིག་གྱིས་དགོངས་པ་ཞུས་
ནས་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། མ་མཐོང་སོང་ན་མེད་པ་མ་རེད་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ས་ོསོས་མ་ཤེས་ནས་ཧ་ག་ོཡྱི་མེད། བཀའ་
མོལ་གནང་སྟངས་ད་ེའདྲ་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་རྐུབ་བཀག་ཐོག་སྡོད་མཁན་ཞྱིག་གྱི་བཀའ་མོལ་
གནང་སྟངས་འདྱི་འདྲ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ། དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་གསུང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དག་ེརྒན་ཧ་ཅང་གྱི་མང་
པསོ་དགོངས་པ་ཞུས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་དག་ེརྒན་གྱིས་དགངོས་པ་མ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དག་ེརྒན་བདག་པ་ོབརྒྱབ་རྒྱུ། སྱི་
ཚོགས་སྣ་ེཁྱིད་དགོས་ན་སོབ་གྲྭའྱི་སྣ་ེཁྱིད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་ད་ེསུས་འཁྱིད་ཀྱི་རེད་ཅ་ེན། དག་ེརྒན་ཤེས་ཡོན་
ཅན་གས་ོསྐྱོང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་ཡོན་གས་ོསྐྱོང་བྱེད་པར་ང་ཚོས་བདག་པ་ོརྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་
ཚོས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བདག་པ་ོམ་བརྒྱབ་ནས་བསྡད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་དགེ་རྒན་ཇྱི་ལྟར་བདག་
གཉརེ་དགོས་འདུག ཤེས་ཡནོ་ཅན་ལ་ཆ་ེམཐངོ་གང་འདྲ་སདོ་དགོས་འདུག ད་ེཚརོ་ཆ་ེམཐངོ་སདོ་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་
ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཤེས་ཡོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དགེ་རྒན་ཉམས་མོང་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ངེས་པར་དུ་དག་ེརྒན་ད་ེཚོར་ཆ་ེམཐོང་གྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་དང་། ཁོར་ཡུག་
བཟང་པ་ོཞྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་པའྱི་ང་ལ་ཡྱིད་ཆེས་གཙང་མ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་
འཕལེ་མཆགོ་ནས། ཚར་སོང་ངམ།༽ ཚར་མ་སངོ་། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་གངས་ ༢༩ ཡོད། སྱི་འཐུས་གངས་ ༢༦ ལྷག་བསྡད་ཡོད། དེའྱི་རེས་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་
རྒྱུ་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ར་ེརེར་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་
བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་ལང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ ངས་ལན་རྒྱག་སྟངས་སྐྱ་ོཔ་ོའདྲ་ཆགས་ཡོད་ན་དགངོས་དག  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་
ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཅ་ོམཆགོ གོས་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས། ལན་མ་འདབེས་གོང་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་
ཅེས་གུས་བརྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཞུས་མ་སངོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
ད་ེགསུང་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལན་ད་ེཁ་ཐུག་གནང་ན་སྙམ། ཁ་སང་ཐ་ོབརྒྱབ་པ་ནང་བཞྱིན་རེས་སུ་དོགས་མ་གཅོད་
པ་འདྲ་བྱུང་སོང་ན། ཕར་ཚུར་བཀའ་མོལ་ཞུ་ཆགོ་གྱི་རདེ། འབལེ་ཡདོ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབལེ་ཡདོ་ལས་བྱདེ་མཉམ་
དུ་རསེ་སུ་ཞུ་ཆགོ་གྱི་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཤཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ འཕྲསོ་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་ལང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ངའྱི་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་ད་ེཏོག་ཙམ་འགྱིག་གྱི་མེད་པ་དེ། སྔོན་
མ་ལམ་སྟོན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ངས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུས་པ་ཡྱིན། ངའྱི་སེམས་པའྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེདྲན་སོང་ཞ་ེན། ཚིག་གཅྱིག་
ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངའྱི་འཆད་སྟངས་ད་ེམ་འགྱིག་ཙང་། ངས་ལམ་སང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཟེར་ནས་
འགྱུར་བ་བཏང་བ་ཡྱིན། ངས་བསམས་པར་ཚང་མས་གུས་ཞབས་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དྲན་བྱུང་སྟ།ེ ཡྱིན་
ནའང་། ཚང་མས་ད་ེའདྲ་གནང་གྱི་མྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་ལའང་བཀའ་བཀོན་གནང་གྱི་འདུག་ལ། བཀའ་
ཤག་ལའང་བཀའ་བཀོན་གནང་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ཕན་ཚུན་ཡང་བཀའ་བཀོན་གནང་གྱི་འདུག ཁྱེད་རང་ཚོས་བཀའ་
བཀོན་གནང་བཞུགས་ན༌༌༌ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག བཞུགས་རོགས་གནང་། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཕེབས་ཡོང་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་
དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དེ། བཀུར་འོས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས། ང་ཚོའྱི་བོད་
པའྱི་གཏམ་དཔ་ེལ་ཡོད་པ་རེད། ཡག་པ་ོལ་ལྟ་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། མ་པ་ོལ་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་
ཚགོས་ནང་དུ་ད་ེབྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་སོང་། ངས་ད་ེབྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་འདྲ་ཞྱིག་སྟོན་གྱི་འདུག དེར་བརྟེན་མྱི་རབས་རྒན་
པ་ཞྱིག་རདེ། ང་རང་ཚའོྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་། ཁ་དཔ་ེཡར་ལྟ་དང་། མྱིག་དཔ་ེཡར་ལྟ་རདེ་མ་གཏོགས། མྱིག་དཔ་ེ
མར་ལྟ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའདྲ་གསུངས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་སྡདོ་ཀྱི་ཡོད་ན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་དགོས་འདྲྱིར་ལན་ད་ེཚ་ོཁ་ཐུག་གསུང་རགོས། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་ལང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཐུགས་ར་ེཆེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་མ་སུ་རྱི་སྐོར་གསུངས་སོང་། གཅྱིག་མར་
བུད་པ་རེད། འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ངས་ཧ་ག་ོམ་སོང་། ངས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་འབུད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ག་པར་འཕྲད་འདུག  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་སྐྱག་རྫུན་བཤད་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྙན་ཞུ་ཆ་ཚང་ཕུལ་
འདུག སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནས་འདྱི་ནས་ག་ར་ེགསུངས་ཡོད་པ་རདེ་ཟརེ་ན། ང་ཚསོ་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ས་གནས་རང་གྱི་
སོབ་སྱི་ལ་ཐག་གཅདོ་བྱསོ་ཤོག་ཟརེ་འདུག ད་ལྟའྱི་བཀའ་བནོ་ཕབེས་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་སྙན་ཞུ་ཆ་ཚང་ཕུལ་འདུག  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
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དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་ཐར་ལམ་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་སྐྱག་རྫུན་ཁྱོན་ནས་བཤད་ཀྱི་མེད། ངས་འདྱི་ཁྱོན་ནས་མཐོང་མྱི་འདུག མཚམས་རེར་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་མང་པ་ོཞྱིག་དྲུང་ཆེས་ཐད་ཀར་གནང་འག་ོཡྱི་འདུག འདྱི་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་ས་རེད། ང་སྐྱག་
རྫུན་མ་ཤོད་འཁན་ཞྱིག་ལ་སྐྱག་རྫུན་བཤད་སོང་ཞེས་གསུངས་པ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ད་ེཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ན་སྙམ། གང་
ལྟར་ངས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས། འབུད་སྟངས་གང་འདྲ་བུད་འདུག རྒྱུ་མཚན་ག་པར་ཐུག་འདུག འདྱི་བལྟ་རྒྱུ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ 
ངའྱི་ལས་འགན་རདེ། འདྱི་བྱདེ་ཀྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དགེ་རྒན་སོབ་སོང་སོད་སྟངས་ཡག་པོ་དང་། ཤེས་ཡོན་ཡག་པ་ོལ་ཆེ་མཐོང་སོད་དགོས་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ལས་བྱདེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཞབས་ལ་ོ ༢༥ འཁརོ་ཚར་པ་ཚརོ་ཐནོ་མྱི་ས་ཾབ་ོཊའྱི་ཐང་ག་དང་། བསྔགས་བརོད་ཕག་འཁྱེར་འབུལ་
རྒྱུའྱི་ལུགས་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་ཡྱིན་ན། སྱིད་འཛིན་གྱི་རྟགས་མ་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། བསྔགས་
བརོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ལ་ོརརེ་ཁ་ོརང་ཆོའ་ིབྱས་རསེ་དེར་ང་ཚོས་ཨང་ཀྱི་སད་ནས་ཡག་པ་ོབྱདེ་མཁན་
ད་ེཚ་ོག་ོགནས་སྤར་འག་ོརྒྱུ། ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བོད་སབོ་འཛིན་ཚགོས་ཀང་ས་ོབརྒྱབ་པ་རདེ་གསུངས་པ་དརེ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས། བཀའ་
ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་གྱིས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ས་ོབརྒྱབ་པ་ཞྱིག་ནམ་ཡང་མ་རེད། ངོས་ལེན་ནམ་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མ་རེད། 
བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་སོ་རྒྱག་དགོས་པ་དེ། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་སོབ་གྲྭ་ཆ་ཚང་རྱིས་སད་ཚར་རེས་སུ་ལས་
ཁུངས་སྟངོ་པ་འཇགོ་དགསོ་རདེ་དམ། དནོ་མདེ་ཀྱིས་ཁག་དཀྱི་མ་གནང་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་
པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། གསུང་རགོས་གནང་།༽ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་བེད་སོད་གཏོང་ཆོག་པ་ཞུ། (M.B.B.S.) སན་པའྱི་ཟུར་བཅད་ས་
མྱིག་ (Seat) ད་ེབོད་སབོ་འཛནི་ཚོགས་ལ་གཅྱིག་དང་། ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡ་ེལ་གངས་ ༥ ཡོད་རདེ། སན་པའྱི་རྒྱུགས་སདོ་
ད་ེལ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ (NEET) ཚུད་རྒྱུགས་ཤྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་རྐུབ་
བཀག་གཅྱིག་ད།ེ བོད་སབོ་འཛནི་ཚགོས་ནས་ཐནོ་པ་ཞྱིག་ལ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་བདོ་སོབ་འཛནི་ཚགོས་ནས་
ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ག་ར་ེགནང་ཡོད་པ་རདེ་ཅ་ེན། དཔརེ་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ གྱི་ཞབས་སྟེགས་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ལ་ཐོན་མཁན་
གྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེརང་ལ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏ་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལ་ཐོན་པ་ཞྱིག་གྱིས་ངས་ལ་ོ ༡ ངལ་གས་ོརྒྱག་གྱི་ཡྱིན། ལོ་
རེས་མ་ཡོང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ན། དེར་ཐོབ་ཐང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དེར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བཀའ་གཏང་རྒྱུ་ཅྱི་ཡང་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ (NEET) གཏོང་མཁན་ནང་དུ་བོད་
སོབ་འཛིན་ཚོགས་མྱིན་པའྱི་ཕྱི་ནས་སོབ་གྲྭ། དཔེར་ན། བོད་ཁྱྱིམ་དང་། སཾ་བ་ོཊ། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་བཅས་ཀྱི་སོབ་མ་ཚོ། 
(NEET) ཚུད་རྒྱུགས་བཏང་ནས་ར་ེཕུད་ལྔ་དརེ་ག་ོསྐབས་སདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གོང་དུ་གཅྱིག་ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ངས་དེར་ལན་བརྒྱབ་མེད་དྲན་བྱུང་། དེར་ད་ལྟ་ལན་འབུལ་ཆོག བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་དསེ་ང་བཀའ་བནོ་ཆགས་པ་དང་ལམ་སང་། བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་ཡྱིན་ན། ཉྱི་མ་བཅུ་ཡྱིན་ན། ཉྱི་མ་ཉྱི་ཤུ་ཡྱིན་ན་
མྱི་ཤེས། དྲན་གྱི་མྱི་འདུག སྙན་ཞུ་ཞྱིག་ཕུལསོང་། སྙན་ཞུ་དེའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་དེར་དཀའ་ངལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་
དང་། དེར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སོབ་ཡོན་སོད་དགོས་རེད། དངོས་གནས་དྲང་གནས་དཀའ་ངལ་ཅན་དང་སྱིག་གཞྱི་
གཞྱིར་བཟུང་ཡྱིན་ན། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། སྱིག་གཞྱི་ལ་སྙྱིང་ར་ེབྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ། སྱིག་གཞྱི་འདྱི་སྱིག་གཞྱི་རེད། 
ངས་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་སོབ་ཡོན་ཚན་པའྱི་འགན་འཛིན་ལ་མར་སད་ནས། ཤེས་རྱིག་དྲུང་ཆ་ེདང་ཁྱེད་རང་གཉྱིས་ཀྱིས་
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དེར་ཡག་པ་ོཞྱིབ་འཇུག་བྱོས་ཤྱིག ཕྲུ་གུ་དེར་དཀའ་ངལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་འཕྲད་འདུག ལོ་དང་པོའ་ིརེས་སུ་སོབ་ཡོན་ད་ེག་ར་ེ
བྱས་ནས་ཆད་པ་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་རོགས་བྱསོ་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁ་ོརང་ཚསོ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་
ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཞ་ེན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སོབ་ཡོན་སོད་པའྱི་སྐབས་སུ། རྱིགས་གཅྱིག་ལ་དྷ་ས་བོད་ཁྱྱིམ་དང་
མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་ཁ་ོརང་ཚོས་སོད་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། གལ་སྱིད་དྷ་ས་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། 
དྷ་ས་བོད་ཁྱྱིམ་ནས་སོབ་ཡོན་མ་ཐོབ་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོབ་ཡོན་ནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
ད་ལྟའྱི་ཕྲུ་གུ་དེས་ག་རེ་བྱས་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་སྙྱིང་རེ་བྱས་ནས་གནང་དགོས་རེད་
གསུངས་པ་ད།ེ ཕྲུ་གུ་དརེ་ཐགོ་མར་དྷ་ས་བདོ་ཁྱྱིམ་ནས་སབོ་ཡནོ་གནང་ནས་ ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚགི་གཅྱིག་བདེ་སདོ་གཏངོ་ཆགོ་པ་
ཞུ། ལྡྱི་ལྱི་ (Youth Hostel) ནང་དུ་བཞག་འདུག སྱིར་སོབ་ཡོན་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་ལ་ོགཅྱིག་ཡྱིག་ཚད་ཚར་བ་དང་། 
ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོམཐ་ོསོབ་ལ་ཕེབས་པའྱི་འབྱོར་ཐ་ོཞྱིག་དགོས་རེད། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་ (Attendance Statement) ད་ེག་ནང་
བཞྱིན་ལ་ོརྱིམ་དང་པའོ་ིརྒྱུགས་འཕྲདོ་ཡོད་ན། རྒྱུགས་འཕྲདོ་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་། མཐ་ོསོབ་ལ་ཏག་ཏག་ཕྱིན་ཡོད་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་ 
༧༥ ཡྱིག་ཆའྱི་མཉམ་དུ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་སྐུར་བའྱི་སྐབས་སུ། ཁ་ོཚོས་ལ་ོགཉྱིས་པའྱི་སོབ་ཡོན་ད་ེམར་གནང་གྱི་
འདུག བོད་ཁྱྱིམ་ལའང་གཅྱིག་མཚུངས་རེད་འདུག ཁོང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དུས། བུ་དེ་དྷ་ས་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་ཁོངས་
གཏོགས་ཡྱིན་པ་དང་། དྷ་ས་བོད་ཁྱྱིམ་ཁོངས་གཏོགས་བྱས་ནས་ཁོ་རང་གྱིས་ཡྱིག་ཚད་མ་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
རྒྱུགས་མ་འཕྲོད་པ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རེད། ང་ཚ་ོལ་རྒྱུས་མངའ་མེད་པ་སོང་ཙང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལག་པ་
བཅང་རྒྱུ་མེད་པ་ཆགས་རེད། དྷ་ས་བོད་ཁྱྱིམ་གྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་བཀག་བཞག་པ་དེར། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་ལག་པ་འཆང་དུ་འག་ོརྒྱུ་ཡོད་མ་རེད།ཤད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོས་ལག་པ་འཆང་མྱི་འདུག དྷ་ས་བོད་ཁྱྱིམ་གྱིས་འདྱི་འདྲ་
གནང་འདུག གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་རེད་འདུག སྙྱིང་ར་ེངས་ཀང་བྱེད་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་
ལ་སྙྱིང་ར་ེབྱ་རྒྱུ་མྱི་འདུག སེར་སོ་སོས་སྙྱིང་ར་ེག་ཚོད་བྱས་ནའང་རང་དབང་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཁྱིམས་དང་སྱིག་
གཞྱི་ལ་སྙྱིང་ར་ེབྱ་རྒྱུ་ཡདོ་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ངས་ཕལ་ཆེར་དྲྱི་བ་ཆ་ཚང་ལ་ལན་བརྒྱབ་ཡྱིན་དྲན་གྱི་འདུག གལ་སྱིད་ལུས་བསྡད་པ་ཡོད་ན། ཡང་བསྐྱར་གསུང་རོགས་
གནང་། ངས་ལན་འབུལ་ཆགོ་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་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐོག་མར་འདྱི་ལོའ་ིསྔནོ་རྱིས་འཆར་འབུལ་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆ་མང་ཤོས་ད་ེཤེས་
རྱིག་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་འདུག བརྒྱ་ཆ་ ༣༣༌༨༩ ཆགས་པ་ད་ེརྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་བསྡད་ཡོད་པ་
རེད། ས་ོསོས་ཡྱིན་ནའང་། བསྔགས་བརོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་གོང་འཕེལ་ཡོང་སད་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆགོ (Nation Building) ཆདེ་དུ་དགོས་ངསེ་ཅན་གཉྱིས་མཐངོ་གྱི་ཡོད། དང་པ་ོདརེ་རང་འབྱུང་ཐནོ་ཁུངས། གཉྱིས་པ་
དརེ་མྱི་ཆའྱི་ཐནོ་ཁུངས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ (Natural Resource and Human Resource) མྱི་ཆའྱི་ཐནོ་
ཁུངས་ཐགོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་ཕ་མ་དང་སོབ་གྲྭ་གཉྱིས་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་
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ཡོད། སོབ་གྲྭ་ད་ེརྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་གྱི་མྱི་ཆའྱི་ཐོན་ཁུངས་བཟ་ོསའྱི་ལྟ་ེགནས་ཤྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེསྔནོ་ལས་
བསྡོམས་ནང་དུ་འཁོད་པ་ལྟར་ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གཏན་སོབ་དང་ཉྱིན་སོབ་ཁྱོན་བསྡོམས་ ༦༤ ཆགས་
བསྡད་འདུག བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་འབོར་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཕེད་ཀ་ཕེད་ཀ་སེབས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
གྱི་འོག་ལ། རྒྱ་གར་ནང་དུ་མྱི་འབོར་གངས་ ༦༠,༠༠༠ ཡོད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ན། བསྡུར་ཚད་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆོག (Ratio) གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ལམ་མྱི་གངས་ ༩༤༠ ལ་སོབ་གྲྭ་ར་ེཐོབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
རྒན་པའྱི་མྱི་འབོར་དང་། སོབ་གྲྭ་ཐོན་ཚར་བའྱི་མྱི་འབོར་མར་འཐེན་དགོས་ཀྱི་རེད། གང་ལྟར་ཡང་རྱིང་ད་ལྟའྱི་ཆར་སོབ་གྲྭ་
མང་པ་ོཞྱིག་སྟོང་པ་ཆགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་སོབ་གྲྭའྱི་སྤུས་ཚད་ཡག་ཏུ་གཏང་
རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་སེབས་འདུག ཡོད་བསྡད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེདང་ཟླ་སྱིལ་བྱས་ནས། དེང་དུས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་
རེན་སོར་ཐུབ་པ། མདུན་བསྐྱོད་བྱ་རྒྱུའྱི་མཐུན་རེན་གང་འདྲ་སོར་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ད་ེའདྲའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའྱི་དུས་ལ་
འབབ་འདུག དཔརེ་ན། རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་ཕགོས་བཞྱིར་སོབ་གྲྭ་སྤུས་ཚད་ཡག་པ་ོད་ེའདྲ་གང་འདྲ་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་
རདེ།  
 རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་གྱི་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གནད་དོན་བཞྱི་ཐོག་ད་ོསྣང་བྱ་རྒྱུ་འདུག ཚན་རྱིག་
དང་། འཕྲུལ་ཆས་རྱིག་པ། བཟོ་རྱིག་པ། ཨང་རྱིས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་  [Science, Technology, 

Engineering and Mathematic (STEM)] ཉེ་ལམ་ང་དང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ངེད་གཉྱིས་  (Uttarakhand) 
མངའ་སྡ་ེལ་འཚམས་གཟྱིགས་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ། མ་སུ་རྱིར་ཟླ་སྱིལ་བྱས་པའྱི་ས་ཾབ་ོཊའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་
འཕྲལ་སེལ་ལས་བྱེད་མང་པ་ོཞྱིག་ཐུག་རྒྱུ་བྱུང་། ཁངོ་རྣམ་པས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཞུས་སོང་། དཀའ་ངལ་ག་ར་ེརདེ་འདུག་ཅ་ེ
ན། ཕྲུ་གུ་གསར་དུ་སྐྱེས་པའྱི་མ་ཞྱིག་ལ་ཨ་མའྱི་དགོངས་ཞུ་རག་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་འདུག དེར་བོད་གཞུང་ནས་ངེས་
པར་དུ་དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག བོད་པའྱི་ཕ་མར་ཕྲུ་གུ་སྐྱསེ་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོབོད་མྱི་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་
རང་ཚོའྱི་མྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་ལ་ང་ཚོས་བདག་གཅེས་བྱེད་དགོས་རེད། བྱས་ཙང་མ་འོངས་པར་བོད་
གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ཕྲུ་གུ་གསར་དུ་སྐྱེས་པའྱི་ཕ་དང་མ་གཉྱིས་ཀར་དགོས་ངེས་ཅན་གྱི་མཐུན་རེན་སར་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་སང་
བཤད་དང་མདུན་སྐྱོད་བྱ་རྒྱུ་ཡདོ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག དཔརེ་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་བདོ་གཞུང་གྱི་ངསོ་ནས་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་པའྱི་མ་ལ་
ཟླ་བ་ ༣ གྱི་གུང་གསེང་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་པཱ་ལགས་ལ་ཉྱིན་གངས་ ༡༥ ད་ེའདང་ངེས་ཅན་ཞྱིག་རེད་འདུག་གམ་མྱི་
འདུག ང་ཚསོ་ཏན་ཏན་མ་འངོས་པར་སང་བཤད་བྱ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་གངོ་འཕལེ་གཏང་རྒྱུར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ཁ་སང་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་ངོས་ནས་གསུངས་སོང་། ང་རང་ཚོས་བོད་པའྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ད་ེསྐྲུན་དགོས་རེད། འདྱི་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད། འདྱི་ང་ཚོས་གཞྱི་རྱིམ་ཐོག་ནས་བསྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། ས་ོས་ོལྟ་བུ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་བོད་ཁྱྱིམ་
སོབ་གྲྭར་འཚར་ལོངས་བྱདེ་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་རང་གྱིས་གཏན་འབེབས་བྱེད་པའྱི་རྒྱ་གར་རང་བཙན་འཐབ་རོད་ཀྱི་ལ་ོ
རྒྱུས་སོབ་ཁྱིད་བྱས་ནས་འཚར་ལོངས་བྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། བྱས་ཙང་ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་འཐབ་
རོད་ལ་ོརྒྱུས་ཁ་གསབ་བྱ་རྒྱུ། ལ་ོརྒྱུས་ཁ་གསབ་བྱ་རྒྱུའྱི་དུས་ལ་འབབ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེར་ན། ཉ་ེབའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
འཐབ་རོད་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་དམག་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་ལ་གདོང་ལེན་བྱས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་ནང་
བཞྱིན་ཕྱི་ལྱི་ ༡༩༨༧ དང་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༨ ཞྱི་རྒལོ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ཡྱི་ས་བྱྱིས་ཞྱི་རྒོལ་ཆེན་མོས། ཉ་ེབའྱི་ཆར་རང་ལུས་མེར་
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བསེགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགོག་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚ་ོཆ་ཚང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཁ་གསབ་བྱེད་
དགསོ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
 མཐའ་མ་དེར་ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ནང་དུ་གཅྱིག་ག་ར་ེའཁོད་ཡོད་རེད་ཅ་ེན། ཚད་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་
མང་གཙ།ོ ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་དརེ་ཡྱིད་སོན་དང་བསྔགས་བརོད་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེང་རང་ཚའོྱི་སོབ་
གྲྭའྱི་ནང་དུ་ལག་བསྟར་གང་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། མང་གཙ་ོགོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་ད་ེང་ཚོའྱི་
བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་དང་། དགོས་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་
མ་འོངས་པར་ང་ཚ་ོབོད་ལ་ལོག་པ་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་བ་ོགཏང་རྒྱུ་ད་ེདགསོ་ངསེ་ཅན་
ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་ལང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་དེར་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ངོས་ལེན་ཡོད། དངོས་གནས་
དྲང་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་གྱི་མྱི་རྱིགས་གས་ོསྐྱོང་ད་ེསོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་གས་ོསྐྱོང་བྱེད་
པའྱི་སྐབས་སུའང་། མྱི་བཟང་སོད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་གཏང་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་ངས་ཤེས་
ཀྱི་ཡོད། གོང་དུ་བཀུར་འོས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ང་ལ་ཉམས་མོང་ཞེ་དྲག་ཡོད་རེད་གསུངས་སོང་སྟེ། ངས་ང་ལ་
ཉམས་མོང་དང་འཇོན་ཐང་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཡོད་ནམ་ཡང་ཟེར་མ་མོང་། གལ་ཏེ་མྱིས་ལབ་ན་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། 
ངས་ག་ར་ེབྱདེ་དགོས་རདེ།  
སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུའྱི་གངས་འབོར་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་དེ། ངས་ཞུ་མྱི་དགསོ་པར་ཚང་མས་མཁྱནེ་གསལ་རེད། སྱིད་སྐྱངོ་
གྱིས་ཀང་ཐངེས་མང་པ་ོགསུངས་སངོ་། བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་རདེ། སྐྱསེ་འཕེལ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་རདེ། མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཕབེས་པ་རེད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཕྲུ་གུ་གང་ལྷག་པ་ད་ེཚ་ོཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཡག་པ་ོབཟ་ོ
རྒྱུ་དང་། གཅྱིག་ཀང་འཕྲ་ོབརླག་མ་འག་ོབའྱི་འགན་ཏན་ཏན་འཁྱེར་གྱི་ཡྱིན། སོབ་སྱི་དང་དག་ེརྒན་ལའང་ལམ་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད། ང་འཇནོ་པ་ོཞ་ེདྲག་མེད། ཡྱིན་ནའང་། ཤེས་པ་ད་ེབརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ སོབ་སྱི་ཚརོ་ཉམས་མོང་སྤལེ་བ་ཡྱིན། ད་ནས་བཟུང་
གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་མང་དྲགས་འདུག ཕྲུ་གུ་རརེ་ད་ོསྣང་སད་རྒྱུ་ཁག་པ་ོའདུག་ཟརེ་
རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དེ་མེད་རེད། འཛིན་གྲྭ་རེ་རེར་ཕྲུ་གུ་སར་མོ་གང་ལས་མེད་པར། ཕྲུ་གུ་རེ་རེར་ད་ོསྣང་སོད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
འདུག་ཟརེ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ད་ེཡོད་མ་རདེ། ཡག་པ་ོབྱེད་རགོས་བྱོས། ངས་དྲ་ཐགོ་བརྒྱུད་སོབ་སྱི་ཚརོ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཁྱེད་རང་
ཚ་ོཁ་ཤས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཡོད་ཀྱི་རེད། གཟྱིགས་མཁན་མང་པོ་བྱུང་འདུག འགའ་ཤས་ལ་ཁྱི་གཉྱིས་ལྷག་ཙམ་གཟྱིགས་
མཁན་བྱུང་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ གཏོང་གྱི་རེད། ཁོར་ཡུག་ད་ེཡག་པ་ོབསྐྲུན། སོབ་སོང་
ཚད་ལྡན་ཞྱིག་སད། བྱམས་སྙྱིང་རེའྱི་ཐོག་ནས་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚོར་སོབ་སྟོན་བྱོས། ངས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སོབ་སྱི་ཚོར་ག་ར་ེཞུ་
བཞྱིན་ཡོད་ཅ་ེན། ཕྲུ་གུ་ལ་གཤེ་གཤ་ེབཏང་པ་དང་། སྐད་ཅོར། འུར་ས། སྡྱིགས་ར། དབྱུག་པ་གཞུས། ད་ེའདྲ་མ་བྱོས་ཨ། 
ཐབས་ཤེས་ད་ེདག་ལས་ས་ཤོས་ད་ེརེད། བྱམས་སྙྱིང་རསེ་ཐགོ་ནས་བཟདོ་སམོ་བྱས་ནས། ཕ་མས་ཕྲུ་གུར་ལམ་སྟོན་བྱདེ་པ་
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ནང་བཞྱིན་བཟོད་པ་སོམ་ནས། དུས་ཚོད་བཏང་ནས་ཁྱེད་རང་ཚོས་བྱེད་དགོས་རེད། ད་ེམ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དག་ེརྒན་གྱི་
ལས་ཀ་ད་ེཧ་ཅང་ར་ཆེན་པ་ོརདེ། ཡག་པ་ོབྱས་ན་འདྱི་ལས་ལྷག་པ་ཆོས་ཤྱིག་མྱི་འདུག ཡག་པ་ོམ་བྱས་ན་འདྱི་ལས་སྡྱིག་པ་
ཆ་ེབ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དེར་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ མོས་མཐུན་ཡོད། ང་ཚ་ོ
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ནུས་པ་དང་འཇནོ་ཐང་ལ་དཔགས་པའྱི་འགན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འཁྱེར་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དགེ་རྒན་བུད་མེད་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་རྒྱུ་ཡོད་པར། སྐྱེད་མའྱི་ཐོབ་སེང་ ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་ (Maternity Leave) ཟེར་གྱི་རེད། པཱ་
ལགས་ལ་སྐྱསེ་པའྱི་ཐབོ་སེང་ (Paternity Leave) པཱ་ལགས་ལ་སྱིར་བཏང་ཉྱིན་གངས་ ༡༥ སོད་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
ཨ་མ་ལགས་ལ་ཟླ་བ་ ༣ ཡང་ན། ཁ་ཤས་ལ་ཟླ་བ་ ༦ སོད་མཁན་ད་ེའདྲའང་ཡོད་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུ་
ཆགོ ད་ལྟ་ཕྲུ་གུ་འཕལེ་རྒྱས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཕྲུ་གུ་སྐྱ་ེམཁན་ཨ་མ་ད་ེའདྲ་ཡོད་ན་ད་ེཚརོ་དགའ་བསུ་ཞུ་
རྒྱུ་རདེ། ཉ་ེཆར་ཨ་རྱིའྱི་ཐེབས་ར་ (Tibet Fund) གྱི་འབེལ་ལས་ (Bob Ankerson) ལ་ཟརེ་རྒྱུ་བྱུང་། ཁ་ོརང་གྱིས་ཕྲུ་
གུ་སྐྱེས་ཚར་རེས་མཐུན་རེན་འདྱི་དག་སར་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་སོང་། ངས་ཕྲུ་གུ་མ་སྐྱེས་སྔོན་དུ། ཕྲུ་གུ་ཨ་མའྱི་གོད་ཁོག་
ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ནས་སྟོབས་རྒྱས་སན་སད་རྒྱུ་དང་། ཨ་མ་དེའྱི་གཟུགས་པ་ོཡག་པ་ོཆགས་ན། ཏན་ཏན་ཕྲུ་གུ་དེའྱི་
གཟུགས་པ་ོཡག་པ་ོཆགས་ཀྱི་རེད། གལ་ཏ་ེཨ་མའྱི་གཟུགས་པ་ོསྐྱ་ོཔ་ོཡོད་ན། ཕྲུ་གུ་དེའང་ནད་གཅོང་སྐྱེས་ཀྱི་རེད། འདྱི་
འགྱིག་གྱི་མ་རེད། ཕྲུ་གུ་མའྱི་གཟུགས་པོར་འཁོར་ཚར་བ་དང་། ཁྱེད་རང་ཚོས་ལྟ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་ད་ེདཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གནད་
འགག་ཆགས་ཀྱི་རདེ་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་རང་ཨ་མ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།  
སོབ་སངོ་ད་ེར་ཆེན་པ་ོདང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅསེ་གསུངས་སོང་། སོབ་སངོ་ལས་ལྷག་པ་དང་གལ་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ག་པར་ཡོད་པ་
རདེ། ང་རང་ཚ་ོབཙན་བྱལོ་ནང་དུ་ཡདོ་པ་ཚསོ་དཔལ་འབྱརོ་ཐགོ་ནས་དམག་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། དམག་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ལག་
ཆ་ནྱི་ང་ཚོར་མེད། ང་ཚོས་ཁ་གཏད་གང་འདྲ་གཅོག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། ངས་དུས་རྒྱུན་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཁ་གཏད་ད་ེང་
རང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚརོ་ཤེས་ཡོན་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་དང་། རྱིན་ཐང་ཅན་གྱི་བཟང་སོད་འདྱི་གཉྱིས་ང་ཚོས་སྤལེ་ཐུབ་པ་འདྲ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚོས་ཁ་གཏད་བཅག་རྒྱུའྱི་ལག་ཆ་ཡོད་ན་མེད་ན་ཤེས་ཡོན་དང་རྱིན་ཐང་ཅན་གྱི་
བཟང་སདོ་རདེ། ཤེས་ཡོན་ཡོད་ན། རྱིན་ཐང་ཅན་གྱི་བཟང་སདོ་མེད་ན་ཕན་ཐགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ས་ོསོས་རང་མག་ོཐནོ་རསེ་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་དགོས་དང་། ངས་དགེ་རྒན་བྱས་ནས་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཡག་པོ་བཟ་ོདགོས་
བསམ་པའྱི་རྱིན་ཐང་ཅན་གྱི་བཟང་སདོ་ཀྱི་བསམ་བ་ོད་ེདགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
ཤེས་ཡནོ་སྱིད་བྱུས་བཀའ་ཁྱི་ཟམ་གདངོ་རྱིན་པ་ོཆསེ་བརམས་གནང་བ་འདྱི། སྔནོ་མ་ང་ཤེས་ཡནོ་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་མྱི་
བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། གཟྱི་བརྱིད་ཅན་གྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་རེད། རྒྱལ་ཁབ་སྟོབས་ཆེན་ད་ེཚོ་ཡང་ཉྱིན་
གཅྱིག་བདོ་པའྱི་ཤེས་ཡནོ་སྱིད་བྱུས་དཔ་ེབཤུས་དགསོ་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་རདེ། གང་རདེ་ཅ་ེན། ཤེས་ཡནོ་སྱིད་བྱུས་ད་ེལག་ལེན་
ཡག་པ་ོཞྱིག་བསྟར་ཐུབ་པ་འདྲ་ཡྱིན་ན། མྱིའྱི་བསམ་བ་ོའཁྱེར་བཟ་ོདང་། རྱིན་ཐང་ཅན་གྱི་གོམས་གཤྱིས་ཡོད་པ་འདྲ་ཞྱིག་
ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཉ་ེཆར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཡྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་
གནང་བ་དེ། ང་ཚོའྱི་འདྱི་ནས་དཔེ་བཤུས་རེད་ཟེར་ན་ཧམ་པ་ཆེ་དྲགས་རེད་མ་གཏོགས། ཏོག་ཙམ་འདྲ་པ་ོཆགས་བསྡད་
ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ག་ར་ེསྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དེ་ལག་ལེན་འཁེལ་བ་གནང་དགོས་རེད། 
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྔོན་མའང་ཟབ་སོང་མང་པ་ོགནང་འདུག ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕབེས་ནས་བཀའ་སོབ་མང་པ་ོ
གནང་འདུག ད་དུང་ང་ཚསོ་གང་ཐུབ་བྱས་ནས། ངས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅ་ེན། ཟབ་སངོ་གནང་མཁན་ནམ་
བཀའ་སོབ་གནང་མཁན་རང་ཉྱིད་ས་ོསོས་དརེ་ཡྱིད་ཆསེ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ དགསོ་རེད། ཡྱིད་ཆེས་ཡདོ་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་
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ཟབ་སོང་དང་། བཀའ་སོབ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཕར་ཕགོས་ཕ་མ་ཚའོྱི་སེམས་པའྱི་ནང་དུ་ཟུག་ཐུབ་ཀྱི་རདེ། རང་ཉྱིད་ས་ོསོས་
དརེ་ཞ་ེདྲག་ཡྱིད་ཆེས་མེད་པ་དང་། ལས་འགན་ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཕྱིན་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཙམ་ཞྱིག་ནུས་པ་ཐོན་གྱི་
ཨ་ེཡོད་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ནད་ཡམས་ད་ེམེད་པ་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་བསྱིགས་བཞག་ཡོད། བརྒྱ་
ཆ་ ༡༠༠ གོམ་པ་སྤོས་ནས་མ་གཏོགས། ཧོབ་ད་ེའགྱུར་བ་ཧང་སང་བ་ཞྱིག་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ཤེས་ཡོན་
གྱི་ལས་ཀ་ད་ེལ་ོནས་ལ་ོབྱེད་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་གྲུབ་འབས་ད་ེམྱིག་གྱིས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་
དརེ་ཐབས་ཤེས་གཏང་གྱི་ཡྱིན། ངས་ཕྲུ་གུ་ཚང་མ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་རདེ་ཅསེ་ནམ་ཡང་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། མང་པ་ོཞྱིག་ལ་རག་ལས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
ཕག་ཚོད་ ༥:༣༠ བར་དུ་ཕར་འགང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 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་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་འགའ་
ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དའེང་བསམ་ཚུལ་རང་གྱི་སང་ལ་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས་
དརེ་ལན་མ་བཏབ་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད། རྒན་པར་གུས་བཀུར་གྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་དང་། གཙ་ོབ་ོངའྱི་བསམ་ཚུལ་གྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་དུས། མ་འོངས་པར་ལག་ལེན་གང་མང་དང་གང་ཐུབ་བསྟར་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་རྒྱག་བཞྱིན་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཐོ་སོབ་ཕེབས་མཁན་སོབ་མ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་སོབ་ཡོན་དེ་སོད་ཀྱི་འདུག  ཡྱིན་
ནའང་། སོབ་ཡོན་འདྱིས་སོབ་མ་ཚང་མར་ར་ེའདོད་སྐོང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཟེར་དགོས་རེད་དམ། གང་ལྟར་ཕར་ཕོགས་ལ་སོབ་
ཡོན་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཚང་གྱི་མྱི་འདུག ངས་འབལེ་བ་མང་པ་ོབྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། དརེ་རྒྱབ་གཉརེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱས་ནས་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་གཏང་རྒྱུ་གཅྱིག་ཀང་མ་བྱུང་སྟེ། ས་ོསོས་གང་ཐུབ་རགོས་རམ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་གང་ལ་གང་འཚམ་
བྱས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱི་ཆ་བཞག་ན། སོབ་ཡོན་ཁྱད་པར་ཆེན་པ་ོཞ་ེདྲག་ཕྱིན་མྱི་འདུག སོར་ ༢༠,༠༠༠ དང་སརོ་ ༣༠,༠༠༠ 
ཁྱད་པར་མ་གཏོགས་ཕྱིན་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕབེས་པ་ད་ེརྱིགས་ཡྱིན་ན། ཕ་མ་སྤུན་ཟླ་མེད་པ་ཧ་ཅང་
མང་པ་ོཞྱིག་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་ོཚརོ་སོར་ ༡༠,༠༠༠ ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་ར་ཆནེ་པ་ོདང་། དོན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
དུས། མ་འོངས་པར་མཐ་ོསོབ་ལ་བསྐྱོད་པའྱི་སོབ་མ་ཚོར་སོབ་ཡོན་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་འབུལ་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་ཤེས་
གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གཉྱིས་པ་ད།ེ ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་གྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན། ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔནོ་རྣམ་པ་ཡྱིན་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་ར་ེཆེན་
པ་ོཞྱིག་བཞེས་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་ཡང་གདན་ས་ཁག་གྱི་ས་དག་ེབཀའ་རྱིང་བོན་དང་
བཅས་པའྱི་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་གདན་ས་ཆེན་པ་ོཁག་ནས་གཞུང་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ཏ།ེ སྱི་ཚོགས་ཁོད་དུ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔནོ་རྣམ་པའང་དགནོ་སྡ་ེཁག་ལ་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ཁངོ་རྣམ་པ་གཏོང་ཆགོ་
ཆགོ་ཡོད་མ་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་ཚོས་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རྱིས་ནས་སྱི་ཚོགས་ཁོད་དུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་སང་
ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འདྱིའྱི་སང་ལ་གསུངས་སོང་། ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་རྣམ་པ་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་བྱེད་དགོས་པའྱི་
བཀའ་སོབ་གནང་གྱི་འདུག་སྟེ། ངས་བསམས་ན། ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་རྣམ་པ་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་བྱེད་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་
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ཡོད་པ་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། ཁངོ་རྣམ་པ་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་དགནོ་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་གྱི་སོབ་དཔནོ་མཐར་
ཕྱིན་ནས། མཁན་པ་ོཡྱིན་ནའང་འདྲ། སོབ་དཔནོ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དག་ེབཤསེ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་གནད་འགག་
ཆནེ་པ་ོཡྱིན་དུས། གཞན་པ་ཞྱིག་གྱིས་འདྱིའྱི་སང་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ་ལ། གང་ཡང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། ཁྱད་པར་
དུ་ད་ེརྱིགས་སང་ལ་མྱི་གཞྱི་ཀུན་སདོ་སང་ལ་བཀའ་མོལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གནང་སོང་། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག ལྟ་
གྲུབ་སོབ་དཔནོ་ཟེར་བ་ད་ེཧ་ལས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། སྱི་ཚགོས་ཀྱི་སྣ་ེའཁྱིད་མཁན་ཡྱིན་པ། ང་རང་ཚསོ་བདོ་
ལ་བཅུ་ཕྲག་རྱིག་གཞུང་ཞེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཅུ་ཕྲག་རྱིག་གཞུང་གྱི་ལྟ་ེབ་ད་ེགང་ན་ཡོད་རེད་ཅ་ེན། དགོན་སྡ་ེཁག་
ལ་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་སོབ་གྲྭ་གང་དུའང་ཡོད་མ་རེད། མྱི་ད་ེའདྱིའྱི་བདག་པ་ོཡྱིན་དུས་ཁངོ་རྣམ་པར་གུས་བཀུར་
བྱདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འངོས་པར་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་བཀོད་ཁྱབ་ཅྱིག་བཏང་ནས། གནས་
རྱིམ་ཟརེ་ནའང་འདྲ་འདུག ག་ོརྱིམ་འདྲ་པ་ོཡྱིན་ནའང་། ལྟ་གྲུབ་སབོ་དཔནོ་རྣམ་པར་ཏགོ་ཙམ་གུས་ཞབས་ཡདོ་པའྱི་སང་ནས། 
གས་འག་ོཟེར་དགོས་ནའང་འདྲ་འདུག ཐ་སྙད་ད་ེབེད་སོད་གཏོང་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། གུས་ཞབས་ཡོད་པ་ཞྱིག་
བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཟེར་བ་མ་གཏོགས། ད་ེལྟ་བུའྱི་མྱི་སྣ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཕེབས་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་གུས་
ཞབས་མེད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ན་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག གཅྱིག་ད་ེརདེ།  
གཉྱིས་ནས་མ་འོངས་པར་ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་ད་ེརྱིགས་ལྷ་རབ་བྱུང་ན་མྱི་སྐྱ་ཡོང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཁོར་
ཡུག་དང་འཚམ་པ་ོརདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་སང་གཅྱིག་གྱིས་ཝ་རཱ་ཎ་སྱི་ལ་སོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་བཤད་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ཝ་
རཱ་ཎ་སྱི་དང་། ས་རཱ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག ཕབེས་པའྱི་བསབ་པ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་རྱིགས་ལྟ་གྲུབ་སབོ་དཔོན་གྱི་ག་ོགནས་དང་
ཤེས་ཚད་ད་ེའདྲ་ཡོད་ན། ཁོང་རྣམ་པ་གཏོང་ཐུབ་ན། དརེ་ཕགོས་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་དག་ེམཚན་མཐོང་གྱི་འདུག འདྱི་བསམ་
ཚུལ་རང་ཡྱིན།  
 ཁ་སང་སྔནོ་མ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་ཕབེས་པ་རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་སྤནོ་ཊ་ཆལོ་གསུམ་ལའང་
འག་ོརྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་སོང་། སྤོན་ཊ་ཆལོ་གསུམ་ལ་གཏན་སོབ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དའེང་ཉ་ེཆར་ཧབོ་དེར་ས་ོབརྒྱབ་འདུག 
ས་ོརྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕ་མ་ཚ་ོཚོང་ལ་ཕྱིན་པ་དང་། ཕ་མ་ཚ་ོཡར་སེབས་མ་ཐུབ་པར་ཛ་དྲག་ཅྱིག་གྱི་སང་ནས་ས་ོད་ེབརྒྱབ་
འདུག སྐབས་ད་ེདུས་ཕ་མ་ཚརོ་སེམས་འཚབ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བྱུང་འདུག ད་ེའདྲ་མང་པསོ་གསུངས་སོང་། དའེང་སྤནོ་ཊ་ཆོལ་
གསུམ་གྱི་གཏན་སོབ་ལ་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། བོད་རྱིགས་ཁམས་གཙང་གངས་ ༡༩༦ འདུག གཏན་སོབ་ད་ེསོ་
བརྒྱབ་ནས་ཡུལ་མྱི་དང་ག་གོས་བྱས་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བཏང་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིགས་ཏག་ཏག་ཆགས་ཡོད་པ་མ་
རདེ་སྙམ། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་དགངོས་དང་འགལ་ཡོད་དམ་མེད་ཟེར་ནས། ང་ལ་དོགས་པ་
ད་ེཡོང་གྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཅེ་ན། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཐོག་མར་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་པའྱི་
སྐབས་སུ། སྱིད་འཛིན་ན་ེཧ་རུ་དང་གོས་བསྡུར་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བོད་
ཕྲུག་ད་ེདག་ཁམས་གཙང་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ལ་འཇགོ་དགོས་རེད་མ་གཏགོས། རྒྱ་གར་གྱི་ཁརོ་ཡུག་གང་སར་བཏང་བཞག་པ་
ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་རྱིགས་ལ་མཐུན་མངོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐད་དང་ཡུལ་སོལ་གམོས་གཤྱིས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་
བརླག་འག་ོཡྱི་རདེ། འདྱི་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་སྤོན་ཊ་ཆལོ་གསུམ་གྱི་གཏན་སོབ་དེའང་
ད་ེའདྲ་བའྱི་བོད་རྱིགས་ཁམས་གཙང་གྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༩༦ ཟེར་དུས། གངས་འབོར་ཧ་ལས་པ་མང་པ་ོརདེ། ཉུང་ཉུང་
མ་རེད། དེར་ཡུལ་མྱི་དང་ག་གོས་བྱས་ནས་བཏང་བཞག་པ་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་ཆགས་མྱི་འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སྤནོ་ཊ་ཆལོ་
གསུམ་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། དགོན་
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འབངས་དབར་ལ་འབེལ་བ་ཟེར་དགོས་ནའང་འདྲ། མང་ཚགོས་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་དབར་ལ་འབལེ་ལམ་ཟེར་དགོས་ནའང་
འདྲ་འདུག དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ས་ོསོ་ཆ་བཞག་ན། འདས་པའྱི་ལོ་ ༥ རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་པོར་འཚམས་གཟྱིགས་
ཕྱིན་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། མང་ཚགོས་ཀྱིས་བསམ་ཚུལ་དང་བད་ེསྡུག་འདྲ་ཞྱིག་བཤད་ཡངོ་དུས། གཅྱིག་འགྱིག་མ་སངོ་དང་
གཉྱིས་འགྱིག་མ་སོང་རང་རང་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་གང་ཡང་གསུང་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། སྤོན་ཊ་ཆལོ་གསུམ་གྱི་
མང་ཚོགས་མཉམ་དུ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས་བགོ་གེང་དང་། གོས་བསྡུར་བྱེད་ཡོང་དུས། ཆབ་སྱིད་དང་ཤེས་ཡོན་འབེལ་
བའྱི་གནས་བབ་མ་གཏོགས། བད་ེསྡུག་དང་ར་ེསྐུལ་གྱི་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག ད་ེཚའོང་ང་ཚསོ་མྱིག་
དཔེ་སྟོན་ས་འདྲ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་དང་། ད་ལོའ་ིརྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའ་ི
རྐང་རདེ་སྤ་ོལ་ོརདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཀ་ོནྱི་ཧྥ་རེད་རྱིགས་ཆེན་པ་ོརེད། གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་ཆུང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁངོ་
ཚོས་མཐུན་རེན་སྐྲུན་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་མྱིག་དཔེ་ལྟ་སའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་
ཆགས་ཡོད་དུས། ཁརོ་ཡུག་ད་ེལྟ་བུར་གཏན་སོབ་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས། ད་ེཚརོ་ཡང་བསྐྱར་ག་ར་ེབྱེད་དགོས་ནའང་བྱེད་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག ཁརོ་ཡུག་དའེང་ས་ཆ་རྒྱ་ཆ་ེབ་དང་། ཁང་པ་ད་ེཚའོྱི་སྤུས་ཀ་ཡག་པ།ོ ཁརོ་ཡུག་ད་ེཚརོ་ལྟ་ཡོང་
དུས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སོ་བརྒྱབ་ཡྱིན་ན། བསམ་བོ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བཏང་ཡྱིན་ན། འཆར་གཞྱི་ག་རེ་ཡོད་ན། 
དམྱིགས་ཡུལ་ག་ར་ེཡོད་ན། ད་ེའདྲ་བའྱི་ཚོར་སྣང་ཆེན་པ་ོབྱུང་། ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་དའེྱི་ཐོག་ལ་བྱེད་ཐུབ་པ་ད་ེའདྲ་
ཡོད་ན་བྱདེ་རགོས་གནང་། བྱདེ་ཐུབ་པ་མེད་ན་མྱི་ཐུབ་རདེ།  
ད་ེབཞྱིན་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་ཕར་ཚུར་བརེ་སྤོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དགེ་རྒན་རྣམ་པ་བརེ་སྤོ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུའང་མང་
ཚོགས་དང་། སོབ་ཕྲུག་ནང་ལ་བརྡབ་གསྱིག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེར་འབེལ་བ་མཐུད་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཀྱི་བར་ལ། 
དཔེར་ན། ཀ་ོལྱི་གྷལ་གྱི་ཉྱིན་སོབ་ཆ་བཞག་ན། འདས་པའྱི་ལ་ོ ༡ གྱི་ནང་དུ་དག་ེརྒན་བར་ེསྤ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གནང་སོང་། དེའྱི་
བར་ལ་དག་ེརྒན་གསར་པ་དང་རྱིང་པའྱི་དབར་འབལེ་ལམ་མཐུད་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་རེན་པས། དརེ་འཐུས་ཤོར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
ཕྱིན་པ་ས་ོསོའ་ིམྱིག་གྱིས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་འཐུས་ཤོར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་གོང་དུ་
ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་རང་ཚའོྱི་སོན་ར་ད།ེ སོབ་ཕྲུག་རྣམ་པ་ཟེར་དགོས་ནའང་རདེ། བོད་ཕྲུག་རྣམ་པ་རདེ། ད་ེདག་ཡག་པ་ོམ་
ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ང་ཚ་ོཆགས་ས་བརྟེན་ས་གང་ཡང་མེད་པར། སྐྱབས་བཅོལ་རང་གྱི་ས་ོནས་བསྡད་རྒྱུ་མ་
གཏོགས་གོ་སྐབས་མྱི་འདུག དེའྱི་སང་ལ་ལན་འདེབས་མྱི་དགོས་ཏེ། སེམས་ནང་གཉེར་རོགས་གནང་། ལག་ལེན་བསྟར་
རགོས་གནང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུ་ཡདོ་ན་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་ལང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་སོད་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོབ་ཡོན་ཆ་ཚང་སདོ་ཐུབ་མ་
ཐུབ་དརེ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
ལྟ་གྲུབ་དག་ེརྒན་སྐོར་ལ་ཁ་སང་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་སོང་། དའེྱི་སྐབས་སུ་ངས་ག་ར་ེཞུས་པ་ཡྱིན་ཞ་ེན། གལ་ཏ་ེ
ཕྲུ་གུ་དེས་ཡག་པོ་ག་ོབརྡ་མ་འཕྲོད་པ་ཡྱིན་ན། དག་ེརྒན་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། དེར་ཞྱིབ་
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འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ས་ོསོའ་ིསྐྱསེ་སའྱི་ལུང་པ་དེའྱི་སྐད་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱིས་བརྒྱབ་ཀྱི་རེད། ད་ེརྒྱག་ཆོག་གྱི་མ་རེད་
ཟརེ་ན་ལ་དག་གྱི་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་དག་ེརྒན་ས་ོསོས་ཏོག་ཙམ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ག་ལེར་གསུང་གྱི་ཡྱིན་ནའང་
རདེ། འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག  
དགེ་རྒན་ལ་གུས་ཞབས་ཟེར་དུས། ངས་སྔོན་མའང་ཕ་མ་ད་ེཚོར་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོསོབ་སོང་ཡག་པོ་
ཆགས་པ་དང་བཟ་ོལྟ་བཟ་ོམཁན་དག་ེརྒན་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁྱེད་རང་ཚོས་དག་ེརྒན་དང་སོབ་སྱི་ལ་ལོག་ལབ་བྱས་ན་བྱསོ་
ཤོག ངས་གང་ཡང་ཟརེ་མྱི་ཡོང་། ཡྱིན་ནའང་། ཕྲུ་གུ་ཡོད་སར་ཁྱོན་ནས་མ་བྱདེ་རགོས་བྱསོ། མེད་སར་གཏོང་ཆགོ་གྱི་རདེ། 
ཁྱེར་རང་ཚོའྱི་རང་དབང་རེད། ཕྲུ་གུ་ཡོད་སར་ཁ་བཏང་ན་ཕྲུ་གུ་དེས་དག་ེརྒན་ལ་བརྱི་བཀུར་མེད་པའྱི་གོམས་གཤྱིས་ད་ེ
སེབ་ཀྱི་རདེ། ཁྱེད་རང་ཚསོ་འདྱི་འདྲ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་པ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།  
སྤནོ་ཊ་སོབ་གྲྭར་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༩༦ ཡོད་པ་ད།ེ སྔནོ་མ་སྤནོ་ཊའྱི་སོབ་གྲྭར་འཛནི་གྲྭ་དང་པ་ོནས་བཅུ་གཉྱིས་བར་དུ་ཡོད་
པ་རདེ། དེའྱི་རསེ་ལ་འཛནི་གྲྭ་དང་པ་ོནས་བཅུ་པ་བར་དུ་ཡྱིན་ས་རདེ། སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༩༦ ད་ེའཛནི་གྲྭ་དང་པ་ོནས་བཅུ་
པ་བར་དུ་ཡྱིན་དུས། འཛིན་གྲྭ་ར་ེརརེ་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༠།༡༢ ཙམ་ཡྱིན་ན། དརེ་དག་ེརྒན་གྱི་མཐུན་རེན་སར་རྒྱུ་ཧ་ཅང་
དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཡོད་པ་རདེ། སོབ་ཚན་ར་ེརརེ་དག་ེརྒན་རེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དམའ་རྱིམ་ཡྱིན་ན་ཏགོ་ཙམ་དྲག་ག་
ཡོད་རེད། འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ཡན་ཆད་ལ་ཚན་རྱིག་དང་། ཨང་རྱིས། དེ་བཞྱིན་སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་བཅས་སོབ་ཚན་དེར་
མཁས་པ་ཡདོ་པ་ཞྱིག་འདམེས་དགསོ་དུས། སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༨།༩།༡༠ འཛནི་གྲྭ་གཅྱིག་ནང་ལ་ཡོད་ན། དག་ེརྒན་ ༥།༦།༧ 
གྱི་མཐུན་རེན་སར་རྒྱུ་ད་ེཁག་པ་ོརེད། ད་ེམ་ཟད་འཛིན་གྲྭ་རེར་སོབ་ཕྲུག་ག་ཚོད་དགོས་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་ཀང་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་སོབ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། ངས་ཏན་ཏན་སེམས་ལ་བཞག་
ནས་ལག་ལེན་འཁེལ་ཐུབ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། འཁེལ་མ་ཐུབ་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་ན། དེར་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེ
ཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
སྱི་འཐུས་ཆསོ་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་མེད། མ་འོངས་ལས་
དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དེའང་གོང་དུ་ཕག་སེལ་གཞན་པ་ད་ེབཞྱིན་ང་ལའང་
དམྱིགས་བསལ་བཀའ་ལན་ད་ེའདྲ་མེད་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་བཀུར་འོས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་
གསུངས་པར་བརྟནེ་ནས། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ་གཉྱིས་ཀའྱི་ངསོ་
ནས་བཀའ་ལན་གནང་ཚར་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་རང་འདྲ་པ་ོཡྱིན་ན་གཙང་མ་ཡང་ཆགས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། གལ་པ་ོཆ་ེལ་
ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་སཾ་བ་ོཊའྱི་གནད་དོན་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་དགོངས་
པར་འཇོག་དགོས་པ་དེར། ང་དང་ངའྱི་ཕག་སེལ་གཉྱིས་ཡྱིན་ན། ཉ་ེཆར་ཟླ་བ་གཅྱིག་རྱིང་ཕ་གྱིར་འཚམས་གཟྱིགས་ཕྱིན་པ་
རེད། སྐབས་ད་ེདུས་དག་ེསོབ་ཚང་འཛོམས་ཐོག་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་ཞུས་རེས། དག་ེརྒན་རྣམ་པས་ཚོར་བ་རྣོན་པོའ་ིསང་ནས་
ཟུར་དུ་འབོད་བསྐུལ་གནང་ནས་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ཞུས་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་རེས་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་ཙང། 
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མ་ཞུས་ཐབས་མེད་འདྲ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེག་ར་ེརེད་འདུག་
ཞུས་ན། གཙ་ོབ་ོཆོད་གན་རདེ། ས་ཾབ་ཊའྱི་ཁྱབ་ཁངོས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་ཁྱོན་བསྡོམས་གངས་ ༢༤ འདུག འདྱིའྱི་ནང་ནས་ལས་
བྱདེ་གངས་ ༢༡ ཆ་ཚང་ཆདོ་གན་རདེ་འདུག ཆདོ་གན་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱིར་སར་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་རྱིམ་
པས་འཕྲད་ཀྱི་འདུག དཔེར་ན། ལོ་གཅྱིག་ལ་གུང་གསེང་ཐེངས་གཉྱིས་འདུག ཉྱིན་གངས་ ༥༠ བྱས་པ་གཅྱིག་དང་། ཉྱིན་
གངས་ ༢༠ བྱས་པ་གཅྱིག་འདུག གུང་གསེང་ཉྱིན་གངས་ ༧༠ དེའྱི་རྱིང་ལ་ག་ཕོགས་མེད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་རྒས་ཡོལ་ཐོན་
དུས་རྒས་ཕོགས་མེད་པ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཆོད་གན་ཡྱིན་ཙང་། ལས་བྱདེ་ར་ེཟུང་ལ་ལས་ཤག་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ། ཕྱི་
ལ་ས་ོསོས་ཁང་པ་གཡར་དུས་ཁང་ག་དེའང་ས་ོསོའ་ིས་ཁུག་ནས་གཏོང་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་རནེ་པས། ལས་བྱདེ་མང་
པ་ོཞྱིག་གྱི་སེམས་ལ་བད་ེའཇགས་ཟེར་ནའང་འདྲ། ལས་ཀའྱི་བད་ེའཇགས་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་ཡོད་ས་
རདེ། ཚིག་ག་ར་ེབེད་སོད་བཏང་སོང་ཞ་ེན། ང་ཚོའྱི་དཔྲལ་བ་སང་ལ་མ་ེམདའ་བཞག་བསྡད་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་དང་འཇྱིགས་
སྣང་། བད་ེའཇགས་མེད་པ་ཞྱིག་ཚོར་གྱི་འདུག་ཟེར་སོང། ལས་བྱེད་ད་ེཚོས་ཚིག་ད་ེག་རང་བེད་སོད་བཏང་སོང་། ད་ེཞུ་
དགོས་པ་དེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གཉྱིས་ནས་གནང་བའྱི་བཀའ་ལན་
དསེ་གཙང་མ་ཆགས་སངོ་སྟ།ེ དའེང་ང་རང་ཚ་ོགཅྱིག་པུའྱི་ཕག་ལ་མེད་པ་དང་། མ་འངོས་པར་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མཉམ་དུ་
གོས་བསྡུར་བྱདེ་ཀྱིན་བྱེད་ཀྱིན་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་རདེ། མ་འོངས་པར་ལས་ཀ་བྱདེ་སྟངས་ཀྱི་སང་ནས་ཡྱིན་ནའང་། 
ཉྱིན་གངས་ ༡༠ དུས་ཚོད་གཏོང་དགོས་ནའང་ཉྱིན་གངས་ ༥ མ་གཏགོས་བཏང་མྱི་དགོས་པའྱི་ཛ་དྲག་ཟརེ་ནའང་འདྲ། དའེྱི་
རྣམ་པའྱི་སང་ནས་ལས་ཀ་བྱདེ་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེདང་འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ང་ཚསོ་ཤེས་རྱིག་གྱི་སང་ལ་སྐད་ཆ་འཆད་ཡོང་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་
འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ནས་ཀང་སོབ་ཕྲུག་ད་ེདག་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ཀང་གསུངས་
སོང་། ང་རང་ཚོས་ལུང་པ་ཡོད་མཁན་དང་རང་བཙན་གྱི་ནུས་པ་ཡོད་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན།  ང་རང་ཚ་ོ
ཡག་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ངས་ཡྱིན་ནའང་ད་ེག་རང་མཐོང་གྱི་ཡོད། རྒྱ་གར་གྱི་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གྲྭ་
ཚང་མ་འགྱིམས་ནས་ཡོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། རྣམ་པ་ཚོས་ཀང་འགྱིམས་ཡོད་རེད། ད་ེབྱེད་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་ དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ (Primary School) གྱི་གནས་སྟངས་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་གནས་སྟངས། ཁང་པའྱི་སང་ལ་
ཡྱིན་ནའང་འདྲ། གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཁངོ་ཚ་ོལས་དྲག་པ་མེད་ནའང་སྐྱ་ོབའྱི་གནས་སྟངས་མྱི་འདུག ད་ེབྱེད་དུས་སོབ་ཕྲུག་གྱི་
ངོས་ནས་གནས་སྟངས་ཡག་ཐག་ཆོད་འདུག ཡྱིན་ནའང་། དགེ་རྒན་དང་ལས་བྱེད་ཟེར་དུས། ང་རང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་རྱིག་
གཞུང་ནང་དུ་མཐའ་ན་གཞས་པ་གཞས་མས་གཞས་ཤྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་། དང་པོ་དེར་ར་བའྱི་བ་མ་བཞག་ནས། 
གཉྱིས་པ་དརེ་དྲྱིན་ཆེན་ཕ་མ་བཞག་ནས། གསུམ་པ་དེར་དག་ེབའྱི་བཤེས་གཉེན་བཞག་ནས། བ་མ་དང་ཕ་མ། དག་ེརྒན་ད་ེ
ཚ་ོས་ཆ་གཅྱིག་ལ་བཞག་ནས། ད་ེའདྲའྱི་བརྱི་སལོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་དག་ེརྒན་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག 
ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ད་ལྟ་བར་དུ་རྱིགས་ཤྱིག་གྱིས་ག་ར་ེགསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། དག་ེརྒན་ཟེར་དུས་དངོས་གནས་
དྲང་གནས་སོ་སོའ་ིཕ་མས་ཕྲུ་གུ་གཉེར་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས། ས་ོསོར་ག་ཆ་དང་མཐུན་རེན་གང་ཙམ་ཡོད་མེད་ལ་མ་
ལྟོས་པར་འུར་ཐག་འབད་ཐག་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་དགོས་རེད་གསུང་མཁན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་རང་རེད། དེར་བདེན་པ་མཐོང་གྱི་
འདུག ཡྱིན་ནའང་། ཁ་སང་ད་ེརྱིང་གྱི་དུས་རབས་དང་ཁ་སང་ད་ེརྱིང་གྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས། ལག་ལེན་རང་གྱི་
ཐོག་ནས་འཁྱོལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་སྐྱབས་གནས་དག་ེའདུན་པའྱི་སྡེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། 
སང་ལ་ཕ་མ་གཉརེ་དགོས་པ་དང་། འོག་ལ་ཕྲུ་གུ་སྐྱངོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་མེད་དུས། དག་ེརྒན་གཅྱིག་གྱི་འགོ་ལ་
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དག་ེཕྲུག་གཅྱིག་ཡོད་ན། དམྱིགས་བསལ་ག་ཆ་དང་མཐུན་རནེ་ཞ་ེདྲག་མེད་ནའང་། འགྱིག་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དག་ེརྒན་ད་ེཚོའྱི་སང་ལ་ཕ་མ་གཉེར་དགོས་ཡོད་པ་རེད། འགོ་ལ་ཕྲུ་གུ་སྐྱོང་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབྱེད་དུས་ས་ོསོའ་ིམྱི་ཚ་ེསྐྱེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་དང་མཐུན་པའྱི་ས་ོསོར་ཉྱི་
མ་ར་ེརེའྱི་དགོས་དངུལ་དེའང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབྱེད་དུས་ཕོགས་ཚང་མར་ལྟ་ཡོང་དུས་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི། 
ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་སུ་མ་རེད། སྔོན་མ་ནས་དེ་ག་རང་མཐོང་གྱི་ཡོད། ད་ེབྱེད་དུས་དེར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་
དང་། དེར་མཐོང་ཆེན་བྱེད་དགོས་རྒྱུ། དགེ་རྒན་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་སོབ་གྲྭའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་
མཁན་མ་བྱན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ཚགོས་སྡ་ེཁག་གཞན་པའྱི་མ་བྱན་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོལ་ཆ་ེམཐངོ་ད་ེའཇགོ་དགོས་ཀྱི་
འདུག་སྙམ། ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་དང་སྱི་ཚགོས་ཤྱིག ལུང་པ་གང་འདྲ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ནའང་། ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་རྱིམ་པ་དང་སྡ་ེཚན་རྣམ་གངས་མ་འདྲ་བ་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དག་ེརྒན་ཟེར་བ་ད་ེདཔ་ེ
ར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དཔེར་ན། ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཉྱི་ཧོང་གཙོ་བོར་འགྱུར་བའྱི་ལུང་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་
དག་ེརྒན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཁ་ོས་འོག་ལགས་ལམ་ནང་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། སྱི་སོད་གང་འཁོར་ནང་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་
ནའང་འདྲ། ང་རང་ཚ་ོརྒྱ་གར་འདྲ་པ་ོམཚོན་ན། བུད་མེད་ལ་བཞུགས་སའྱི་རྐུབ་བཀག་ཅྱིག་དམྱིགས་བསལ་འདུག དེ་ག་
ནང་བཞྱིན་དགེ་རྒན་ལ་ད་ེའདྲ་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཞེ་དྲག་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། 
ཡྱིན་ནའང་། ཚགོས་སྡ་ེགཞན་པ་ཁག་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། དག་ེརྒན་ད་ེདག་གྱི་མཐུན་རནེ་དང་། ག་ཆ་ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོཞྱིག་
བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ཐབས་ཤེས་གནང་དགོས་འདུག་སྙམ། མ་འོངས་པར་རྐུབ་བཀག་གངས་ ༡༠ སང་ལ་མྱི་འག་ོགངས་ ༡༠༠ 
འཚང་ག་རྒྱག་དགོས་ཆགས་ན། དའེྱི་ནང་ནས་ཡག་ཤོས་ད་ེའདམེ་ཆོག་གྱི་རེད། བཟང་ཤོས་ད་ེའདེམ་ཆགོ་གྱི་རདེ། སོབ་གྲྭ་
ཁག་ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་སྟོང་པ་ལྷག་ལ་ཉེ་ཙང་། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཟླ་སྱིལ་བྱས་
ནས། ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་གཏམ་དཔེ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད། ཐབ་ཆུང་ཆུང་མེ་ཚ་པོ། ད་ེཡྱིན་དུས་དེ་ཚ་ོཚང་མ་ཟླ་སྱིལ་
བཏང་ནས་གང་ཡོད་པ་དེར་མཐུན་རེན་གཞན་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་བྱེད་ཡྱིན་ནའང་
རེད། དགེ་རྒན་ཡྱིན་ནའང་རེད། འཚང་ག་རྒྱག་གྱི་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་སོབ་སོང་གྱི་གནས་ཚད་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། གང་ཅྱིའྱི་
ཐད་ལ་སོ་སོས་ཞྱིབ་འཇུག་གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་ནའང་། ཡག་པོའ་ིནང་ནས་དྲགས་པ། དྲག་པ་ནང་ནས་དྲག་ཤོས་དེ་
བདམས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོལ་ཡྱིན་ནའང་། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་འགྱུར་བ་
ད་ེཚ་ོས་ོསོའ་ིའདོད་པ་ཁངེས་པ་ཞྱིག་མ་བྱུང་བར་དུ། ག་ོསྐབས་དང་ཆ་ཤས་བངས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་
ཐགོ་ནས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ང་ལ་ལན་ད་ེའདྲ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་དགོས་ཀྱི་མེད། དགོངས་པ་རང་ལ་
བཞག་ནས་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་ཀང་དྲན་གསོ་གནང་གྱིན་གནང་གྱིན་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།  རྣམ་པ་ཚོས་མུ་མཐུད་འདྱིའྱི་ཐོག་
ཤུགས་རྒྱག་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་ལང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་ནས་ལན་རྒྱག་མྱི་དགསོ་གསུངས་སོང་ 
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སྟེ། ངས་ལན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་བརྒྱབ་པ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་གསལ་པ་ོཆགས་ཀྱི་རེད་སྙམ། ད་ལྟ་ཆོད་གན་གྱི་གུང་གསེང་
ཉྱིན་གངས་ ༥༠ དང ༢༠ སྐོར་ལ་ངས་གངོ་དུ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  
ལས་བྱེད་གཏན་འཇགས་བཟ་ོརྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་རེད། ཤེས་རྱིག་གྱི་འགན་ཁྱེར་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་སྐུ་ོསྱིད་སྐྱོང་དང་། དྲུང་ཆེ། ལྡྱི་
ལྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འབངོ་ཆུང་དངསོ་གྲུབ་ལགས། ང་ཚ་ོཚང་མ་བཅར་ནས་ལག་གཉྱིས་ཐལ་མ་ོསར་ནས་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ཡང་བསྐྱར་ཞུ་མྱི་དགསོ་པ་གྱིས། ཐབས་ཤེས་གཏོང་གྱི་ཡྱིན། གལ་ཏ་ེལས་ཤག་མེད་པ་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན། དངསོ་གནས་
དཀའ་ངལ་རེད། དངོས་གནས་བྱས་ན་ལས་ཤག་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མྱི་དགོས་པ་འདྲ་ཞྱིག་རེད། ངས་ས་ཾབ་ོཊར་ཉ་ེཆར་
སྐད་ཆ་བཤད་ཡྱིན། མོན་གྷ་ོཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཕ་གྱིར་ལ་ོལྔ་བསྡད་པ་ཡྱིན། ལས་ཤག་ཐོག་བརེགས་གསུམ་ཐོག་བྱས་
པ་དང་། གཉྱིས་ཐགོ་བྱས་པ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེག་ར་ེབྱས་ནས་མ་འགྱིག་པ་རདེ་ཅ་ེན། བོད་པའྱི་གོམས་གཤྱིས་ལ་ དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་བེད་སོད་གཏོང་ཆོག་པ་ཞུ། (Repair, Maintenance, Renovation) དེ་
འདྲ་གཅྱིག་ཀང་མ་བྱས་པར་སོང་ཙང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྡོད་ལདོ་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་བསྡད་ནས་ལ་ོར་ེ
རེར་བཟ་ོབཅོས་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། འགྱིག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཁ་ོརང་ཚོར་ནན་པ་ོབྱས་ནས་ཞུས་ཡོད། མཐུན་རེན་
ཡོད་པ་ད་ེབདག་པ་ོརྒྱབོས། ཡོད་པ་དརེ་བཟ་ོབཅསོ་ཐངོས། གསར་པ་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཟརེ་གྱི་ཡོད་རདེ། གསར་པ་བརྒྱབ་པར་
ས་ཆ་དགོས་རེད། སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་རྱིང་པ་ད་ེམར་བཤྱིག་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བཤྱིག་རྒྱུ་ལས་ས་པ་ོཁྱོན་ནས་
ཡོད་མ་རེད། ཡོད་པ་ད་ེབདག་པ་ོབརྒྱབ་ནས་བཟ་ོབཅོས་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། གསར་པ་བརྒྱབ་པའྱི་འག་ོསོང་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ 
མ་གཏོགས་འག་ོཡྱི་མ་རེད། ངས་ནན་པ་ོབྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིར་གསུངས་པ་ལྟར་ངས་སེམས་ལ་བཞག་ནས་
ལག་ལེན་ཁལེ་བ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན།  
དངོས་འབེལ་བྱས་ན་འཛིན་ཁང་དང་ལས་ཤག་ཟེར་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། ཕྲུ་གུ་དཔེ་ཉུང་ཉུང་
ཆགས་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ།  
 དག་ེརྒན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ལས་ཀ་གཞན་རག་གྱི་མྱི་འདུག དག་ེརྒན་བྱས་བཞག་དགོས། སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་སུ་འདྲ་
ཞྱིག་གྱི་ཡྱིན་ནའང་དག་ེརྒན་བྱདེ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག ད་ེའདྲ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ། དག་ེརྒན་བྱ་རྒྱུར་རྱིག་པ་འདྲ་
མྱིན་བཏང་ནས་སོབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དག་ེརྒན་ཡག་པོ་བྱས་ན་དག་ེརྒན་གྱི་ལས་ཀ་ད་ེལས་ས་པ་ོཞྱིག་ཁྱོན་ནས་མ་
རདེ། ད་ེཡྱིན་ཙང་། ང་ཚསོ་དག་ེརྒན་འདེམ་པའྱི་སྐབས་སུ། ཆོད་གན་ལ་ོམང་པ་ོབྱས་པ་རདེ། སྙྱིང་ར་ེཟརེ་ནས་ཉརེ་ན། དག་ེ
རྒན་གཅྱིག་ལ་སྙྱིང་ར་ེབྱས་ནས་མ་འོངས་པར་བོད་ཕྲུག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་སོབ་སོང་སད་རྒྱུར་གནོད་སྐྱོན་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞེ་
དྲག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚསོ་ཉ་ེཆར་སབོ་གྲྭ་ ༦ ཟརེ་བ་དརེ། ཌལ་ཧརོ་ལ་ཕྲུ་གུ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། སོབ་གྲྭ་ 
༥ ཟེར་ན་ཏག་ཏག་འདྲ་ཞྱིག་འདུག རྒྱ་གར་དག་ེརྒན་ཚང་མ་ཕར་ཕྱིན་ཙང་། སོབ་གྲྭ་རྱིས་བངས་ནས་དག་ེརྒན་གྱི་ས་མྱིག་
གངས་ ༩༢ དང་། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ས་མྱིག་གངས་ ༨ སྟོང་པ་ཐོན་པ་རེད། ང་ཚོས་ཁྱབ་བསགས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོ
གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ། བོད་པ་དང་། རྒྱ་གར་བ་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་གངས་ ༥༨༡ བྱུང་བ་རེད། ང་ཚོས་དགེ་རྒན་གང་
མགོགས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། གུང་གསེང་སྐབས་སུའང་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས། ཆ་རེན་ཚང་མཁན་གངས་ ༣༨༣ 
བྱུང་བ་རདེ། སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་གངས་ ༥༨༡ ནང་ནས་དག་ེརྒན་འསོ་སོང་མེད་པ་དང་། ལག་འཁྱེར་ཆ་མ་ཚང་བ་ད་ེའདྲ་
མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་གངས་ ༣༨༣ ལ་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་ཡྱི་གེ་མར་གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ། 
མཐའ་མར་རྒྱུགས་སོད་གཏོང་མཁན་གངས་ ༢༢༧ བྱུང་བ་རེད། དག་ེརྒན་དགོས་མཁ་ོགངས་ ༩༢ དང་། ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་བྱདེ་གངས་ ༨ རེད། རྒྱུགས་སདོ་ཁུངས་སུ་ཞུགས་མཁན་མྱི་གངས་ ༢༢༧ འདེམས་སྒྲུག་བྱདེ་མཁན་མྱི་ད་ེཚ་ོདངོས་
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གནས་དྲང་གནས་ཉམས་མོང་ཅན་ཤཤ་སྟག་ཅྱིག རྒྱུགས་སོད་བཞེས་མཁན་ཁག་བཞྱི་བཙུགས་ནས་ཉྱིན་གངས་ ༤།༥ ནང་
ཚར་བ་བྱས་པ་རདེ། ཁྱེད་རང་ཚ་ོམང་པསོ་གཟྱིགས་ཡོད་ཀྱི་རདེ། གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤངོས་སུ་རྒྱ་གར་དག་ེརྒན་དང་། བོད་
པ་རྒྱུགས་སོད་གཏངོ་མཁན་འཚང་ག་ཤྱིག་ཤྱིག་སབེས་པ་རདེ། རྒྱུགས་སདོ་གཏངོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་ནན་པ་ོཞྱིག་ག་ར་ེ
ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟརེ་ན། དག་ེརྒན་ཚད་ལྡན་འདམེ་དགོས་རདེ་མ་གཏགོས། ང་ཚོས་དག་ེརྒན་གངས་ ༩༢ དགོས་ཟེར་དུས། མྱི་
གངས་ ༩༢ བསྒྲུགས་མ་ཡོང་ཞསེ་ནན་པ་ོབྱས་ནས་ཞུས་ཡྱིན། མཐའ་མར་དག་ེརྒན་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་མ་རག་ནས། དག་ེརྒན་
གངས་ ༩༢ ཡྱི་ཚབ་ཏུ་དགེ་རྒན་གངས་ ༧༨ བདམས་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་བོད་པའྱི་དག་ེརྒན་གངས་ ༥༢ དང་། རྒྱ་
གར་དགེ་རྒན་གངས་ ༢༦། ལྷག་པར་དུ་ཚན་རྱིག་དང་ཨང་རྱིས་ད་ེའདྲ་ལ་བོད་པའྱི་དགེ་རྒན་རག་ཁག་པ་ོའདུག ད་ེཡྱིན་
དུས་རྒྱ་གར་དག་ེརྒན་ཚད་ལྡན་གངས་ ༢༦ དང་། བོད་པའྱི་དག་ེརྒན་གངས་ ༥༢ བསྐ་ོགཞག་བྱས་པ་རདེ། བསྐ་ོགཞག་བྱ་
རྒྱུ་དང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་གཏང་རྒྱུ། ལས་ཀ་ད་ེདག་ངས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ཚོད་ཡོད་མ་རདེ། དཀའ་ལས་རྒྱག་མཁན་འབལེ་
ལས་ཚརོ་ངས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཁ་ོརང་ཚསོ་ཚགས་ཚུད་པ་ོཞ་ེདྲག་གནང་སོང་།  
ས་ཾབ་ོཊའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་ཕབེས་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐུགས་ལ་ད་ེདགོངས་འདུག ཕོགས་ཆ་ེཆུང་ཡོད་
པ་ད་ེཚ་ོསྱི་སྙོམས་བཟ་ོདགོས་རེད་ཟེར་བ། བསམ་ཚུལ་འདྲ་མྱིན་གསུངས་པ་ནས་ངས་གཅྱིག་ཞུས་བཞག་ན། བོད་སོབ་
འཛིན་ཚགོས་ནས་ཡོང་མཁན་དག་ེརྒན་གས་ཤཤྱིག་དང་། ས་ཾབ་ོཊ་ཐད་འཛནི་སོབ་གྲྭ་ནས་ཡོང་མཁན་གྱི་དག་ེརྒན་གས་ཡོད་
པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ (Category) ག་ོརྱིམ། ད་ེའདྲའྱི་ག་ོརྱིམ་གསུམ་ཡོད་རདེ། བོད་སོབ་འཛནི་ཚོགས་
ནས་ཡོང་མཁན་ད་ེཚརོ་གསོལ་ཕགོས་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ས་ཾབ་ོཊས་བསྐ་ོགཞག་བྱས་པ་ད་ེཚརོ་གསོལ་ཕགོས་ཡག་ཐག་
ཆོད་ཡོད་རེད། སཾ་བ་ོཊའྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཡྱིན་པ་ད་ེཚོའྱི་གསོལ་ཕོགས་ལོ་རེར་འཕར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོརང་ཚོར་
གསོལ་ཕོགས་ག་ཚོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེམཁྱེན་རྒྱུ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཁ་ོཚོར་གསོལ་ཕོགས་ཡག་ཐག་
ཆོད་ཡོད་པ་རེད། ངས་རེས་ལ་ཞུ་ཆོག ཆོད་གན་གནང་མཁན་ད་ེཚོར་ཉྱིན་གངས་ ༢༠ དཀའ་ངལ། ཉྱིན་གངས་ ༥༠ རྱིང་
ཕོགས་མེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ། ངས་དཀའ་ངལ་ད་ེམཐོང་ནས་གང་མགོགས་གཏན་འཇགས་བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་། ཆ་རེན་ཚང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུགས་འཕྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུགས་མ་འཕྲོད་པ་དང་ཆ་རེན་མ་ཚང་བ་ཡྱིན་ན། སྱིག་གཞྱི་
རདེ། དརེ་སྙྱིང་ར་ེབྱ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ལྟ་འཚམས་གཟྱིགས་དང་འབེལ་ནས་བསམ་འཆར་ཕེབས་སོང་། ངས་ཞུས་བཞག་གྱི་ཡྱིན། གཞྱིས་ཆགས་
གསར་པ་བད་ེསྐྱྱིད་སར་གསོའ་ིསྔོན་འགོ་སོབ་གྲྭ་དེ། སྔོན་མ་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་རེད་འདུག མོན་གྷ་ོཆ་བཞག་ན། 
སྔོན་འགོ་སོབ་གྲྭ་མང་པ་ོཞྱིག་ཐད་ཀར་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་འོག་ལ་ཡོད་རེད། ཁ་ོརང་ཚོར་མཐུན་རེན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་
རེད། ཕོགས་ཀང་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད། དེར་ཁྱད་པར་ཕྱིན་འདུག་ཅེས་བཀའ་མོལ་གནང་སོང་། ང་སྐོར་བསྐྱོད་ལ་འག་ོབའྱི་
སྐབས་སུ་སྔནོ་འག་ོདག་ེརྒན་ད་ེཚའོྱི་བྱདེ་སྟངས་ཧ་ལས་དགསོ་པ་འདུག སོབ་སངོ་སདོ་པ་མ་ཟད་བྱམས་སྙྱིང་རེའྱི་ཐགོ་ནས་
བོད་པའྱི་གོམས་གཤྱིས། ཡོན་ཆབ་འབུལ་སྟངས་དང་། ཕག་འཚལ་སྟངས། ཞལ་འདནོ་བྱདེ་སྟངས་ཆ་ཚང་བརྒྱུད་ནས་རྱིག་
གཞུང་སྤེལ་གྱི་འདུག ཁ་ོརང་ཚོར་གསོལ་ཕོགས་ཞེ་དྲག་ཉུང་ཉུང་རེད། ཟླ་རེར་སོར་ ༧༠༠༠ དང་སོར་ ༨༠༠༠ ལས་མྱི་
འདུག སྔོན་མ་ང་ཚ་ོཆུང་ཆུང་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་སོར་ ༡ ལ་ལས་ཀ་མང་པ་ོབྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དེང་སང་
སྟངོ་ཕྲག་མང་པ་ོརག་ནའང་གང་ཡང་བྱ་རྒྱུ་མྱི་འདུག དངུལ་གྱི་ནུས་པ་ད་ེཉམས་ཚར་བ་རདེ། དངེ་སང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་
ཀང་ཕོགས་སྤར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཉེ་ཆར་ཝྱིམ་ལ་རོགས་ཚོགས་ (Vimala Association) གྱི་འབེལ་
མཐུད་པ་ (Debbie) ལགས་རདེ། གཅྱིག་སུད་སྱི་ནརོ་བཟང་ཐེབས་ར་ (Norsang Foundation) ཁོང་ཚ་ོཚང་མར་དྲ་
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ཐགོ་ནས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ། དག་ེརྒན་གངས་ ༩ དང་མ་བྱན་གངས་ ༦ འདུག ཁངོ་ཚརོ་ཕོགས་ཀྱི་ཚུལ་
དུ་མ་བྱན་ལ་སོར་ ༦༠༠༠ ལས་མྱི་འདུག དག་ེརྒན་ད་ེཚོར་སོར་ ༧༠༠༠།༨༠༠༠ ལས་མྱི་འདུག འདྱི་དེང་སང་རྒྱ་གར་གྱི་
ལུང་པའྱི་ནང་དུ་འ་ོམ་དང་ཚལ་ཉ་ོརྒྱུ་འདང་ཙམ་རེད་འདུག ཁངོ་ཚསོ་ལས་ཀ་ད་ེབོད་པའྱི་མ་འོངས་སོན་རར་འགན་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་ཁྱེར་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་རོགས་རམ་འདྲ་ཞྱིག ཡང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཕོགས་ཟེར་ན་
འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག (Allowance) ཚིག་དེ་བེད་སོད་གཏོང་རོགས་གསུངས་པ་རེད། གནས་སྟངས་དེ་མཐོང་ནས་ངའྱི་
སེམས་ནང་དུ་ཞུ་དགོས་དྲན་པ་ད།ེ ངས་ཕར་ཁོང་ཚརོ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་ོཚའོྱི་སེམས་ལ་ཟུག་པ་ོབྱུང་སོང་། ཁ་ོརང་ཚོས་
གནང་དགོས་གསུངས་པ་རེད། འདྱི་ནས་མ་བྱན་གངས་ ༦ དང་དགེ་རྒན་གངས་ ༩ ལ་རོགས་དངུལ་ཐབས་ཤེས་བཏང་
དང་གཏོང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགངོས་འཆར་དཔ་ེཡག་པ་ོགནང་སངོ་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
སང་སྔ་དྲ་ོཕག་ཚོད་ ༩:༣༠ བར་དུ་ཚགོས་གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༡ པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའྱི་ལས་ཉྱིན་དྲུག་པ་དེ་
ཆགས་བསྡད་ཡོད།ཤསྔ་དྲ་ོདྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རྱིས་ཐོག་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པས་དྲྱི་བ་ཕེབས་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་དྲྱི་བ་དང་པ་ོགཏོང་མཁན་སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་
ལགས། སྐར་མ་ ༥ ར་ེརརེ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་མྱི་གངས་ ༢༩ འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཚང་མས་དྲྱི་བ་རང་གནང་ཐུབ་པའྱི་
འབད་བརནོ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ཐགོ་ལ་ཡྱིན། དང་པ་ོརྱིས་འག་ོརང་གྱི་ཐགོ་ནས་སྐད་
ཆ་འདྲྱི་རྒྱུ་ཁག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཡོད། དང་པ་ོད་ེཟུར་འཛར་ ༡ པའོ་ིནང་དུ་ "སྱིད་སྐྱངོ་གཟངེས་བསྟདོ་དང་ལེགས་གསལོ་
ཆེད།" ཅེས་རྱིས་འག་ོགཅྱིག་འདུག ད་ེབཞྱིན་གོང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ནང་བཀའ་འཁོལ་སྔོན་རྱིས་ནང་དུའང་ "སྱིད་སྐྱོང་
གཟེངས་བསྟོད་དང་ལེགས་གསོལ་བྱ་དགའ།" ཞེས་ཁག་གཉྱིས་འདུག ད་ེགཉྱིས་ཀྱི་དབྱ་ེབ་གང་འདྲ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བྱ་
དགའ་དང་ཆདེ་ཟརེ་བ་ཙམ་མ་གཏོགས། རྱིས་འགོའ་ིའག་ོབརོད་ད་ེཕལ་ཆརེ་འདྲ་པ་ོརདེ་འདུག 
 ཟུར་འཛར་ ༡ པའྱི་ ༤ པ་ོདེར་ "དུས་ཐུང་ཟུར་སོང་སོབ་ཡོན།" ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག སྱིར་བཏང་དངུལ་འབོར་
ཆེན་པ་ོམྱི་འདུག སོར་ ༡༥༠,༠༠༠ མ་གཏོགས་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ཟུར་སོང་སོབ་ཡོན་ད་ེསུ་ལ་སོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
སདོ་སྟངས་ད་ེགང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་ཐགོ་གསལ་བཤད་དགསོ་ཀྱི་འདུག འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།   
 ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཐོག་ལ་ཡྱིན། ཁ་སང་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་མོལ་གསུངས་ཚར་སོང་། ད་ེདང་འཕྲོས་
ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུའང་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་མ་སུ་རྱིའྱི་གནད་དནོ་སྐརོ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་
པ་ཡྱིན། སྐབས་ད་ེདུས་ངས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམས་ཏ་ེཞུས་པ་ཡྱིན་ཏ།ེ ཡྱིན་ནའང་། 
ཕག་རགོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གནད་དོན་ད་ེཤཤེས་རྱིག་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་དུས། ས་ོསོས་ཀང་འདྱི་ཤེས་རྱིག་
དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམས་ནས་ནན་ཏན་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་བཀའ་བོན་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་
གསུངས་སོང་། དེར་ཞྱིབ་འཇུག་ནན་པ་ོཞྱིག་གནང་ནས་ཁ་ོརང་ལ་ཆེད་མངགས་ཕྱིར་འབུད་བྱས་པ་དང་ལས་ཀ་མ་སད་
པའྱི་གནས་སྟངས་ར་འཕྲདོ་པ་ཡྱིན་ན། ལས་ཀ་རག་ཐབས་ཤྱིག་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེབཞྱིན་དཔ་ེསྟནོ་སོབ་གྲྭའྱི་སྐོར་ཡྱིན། ཁ་སང་ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ལ་བཅར་དུས་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཡྱིན་ཟེར་ནས་
སྙན་ཞུ་ཞྱིག་སད་སོང་། དརེ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན། ཁངོ་ཚསོ་སྙན་ཞུ་ད་ེསདོ་ཡོང་དུས་མ་གཏོགས་ས་ོསོས་འདྱིའྱི་ཐགོ་
ཤེས་རྟགོས་མེད། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ལ་དཔ་ེསྟོན་སོབ་གྲྭ་སྤོས་པ་ཡྱིན་པ་དང་། གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་
ཡོད་མེད། དེར་ལྟ་ཡོང་དུས། དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་འདྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱས་ནས་མ་གྱིར་སྤོས་ཡྱིན་ན་བསམ་པ་འདྲ་ཞྱིག་ཚོར་
བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ད་ལྟ་ཁོང་ཚོས་པར་རྱིས་ནང་འདྱི་འདྲ་སྟོན་ཡོང་དུས། ག་ར་ེབྱིས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། "ཁང་
ཆུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་སོབ་སྱིའྱི་ཡྱིག་ཚང་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། ཐབ་ཚང་ནང་དུ་དྲུང་ཡྱིག་དང་རྱིས་པའྱི་ཡྱིག་ཚང་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། ཉལ་ཁང་
ནང་འཛིན་གྲྭ་འཚགོས་བཞྱིན་ཡོད།" ཅེས་འཁདོ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་རྣམ་པ་ཚོས་དཔ་ེསྟནོ་སོབ་གྲྭ་ད་ེཤཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་
སོབ་གྱིང་ལ་མ་སྤ་ོགོང་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བྱེད་མེད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་དེར་ཞྱིབ་
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འཇུག་གང་འདྲ་གནང་བ་རདེ། ད་ལྟ་ཁངོ་ཚསོ་ག་ར་ེབྱིས་ཡདོ་རདེ་ཅ་ེན། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་དུ་སྡོད་མཁན་ཚསོ་
རྱིས་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚ་ོམ་གྱིར་བསྡད་ཡོད་དུས་ཁག་ཡོད་པ་མ་རེད། ལམ་སང་ཞྱིབ་
འཇུག་གཅྱིག་ཀང་མ་གནང་བར་སོབ་ཕྲུག་ཡོད་ཀྱིན་ཡོད་ཀྱིན་མར་སྤོས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོའང་འགོ་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད་པཱ། 
ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་མ་གྱིར་ཡོད་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད། མ་འོངས་པར་ཕྲུ་གུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད་སུ་
གཅྱིག་གྱིས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་དེའང་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གལ་སྱིད་
ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེར་མོས་མཐུན་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ངས་འདྱིའྱི་ཐོག་བསམ་ཚུལ་
ཞུ་འདོད་པ་དེ། ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་མ་གནང་བ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ཁ་སང་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་རདེ། ཀུ་ལུ་ཕགོས་ལ་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། སྐབས་
ད་ེདུས་ག་རེ་ཞུས་པ་རེད་ཅེ་ན། ས་གནས་དེར་སྡོད་ཁང་མེད་རེན་པས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ད་ེཚོར་སོད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་
འདུག ས་གནས་ནས་ཀང་བོད་ཁྱྱིམ་ལ་ཐེངས་མང་ཞུས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་
ནས་བོད་ཁྱྱིམ་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་ནས་ཁང་པ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ད་ེཚརོ་སདོ་དགོས་འདུག་ཞུ་དུས། བཀའ་ལན་ལ་ག་ར་ེ
ཕབེས་ཡོད་པ་རདེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་སོབ་གྲྭ་ད་ེབོད་ཁྱྱིམ་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཤཤེས་ཡོན་ཆདེ་དུ་སད་པ་རདེ། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་གཞྱིས་ཆགས་སད་ཁང་པ་སད་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག ངས་འདྱི་གཅྱིག་ཀླགོ་ཆགོ་པ་ཞུ། "ད་ཡདོ་
སོབ་གྲྭའྱི་ས་ཆ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཤེས་ཡོན་ཆདེ་གནང་ཡོད་སྟབས། ཕྱིས་འབྱུང་དཀའ་ངལ་མ་འབྱུང་སད། སྔོན་འགོའམ་
གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་དགོས་ལུགས་གསུངས་འདུག་ན། ད་ེལྟར་ཐབས་ལམ་བལ།" ཞེས་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། 
གང་ལྟར་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་སད་ཁང་པ་སད་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་
བསམ་ཚུལ་ག་ར་ེཡྱིན་ཞེ་ན། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ད་ེམ་གྱིར་རང་འཇགས་བཞག་ནས། ཡ་གྱིར་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་
འཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་བོད་ཁྱྱིམ་གྱིས་དགངོས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་ཡྱི་ག་ེའདྱིའྱི་ནང་མངནོ་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་
ཡྱིན་དུས་བོད་ཁྱྱིམ་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་ནས་དཔ་ེསྟོན་སབོ་གྲྭ་ད་ེཡར་སྤསོ་པ་ཡྱིན་ན། དརེ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མཐངོ་གྱི་མྱི་
འདུག དརེ་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག  
ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཁ་སང་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སྤནོ་ཊ་སོབ་གྲྭ་ད་ེས་ོབརྒྱབ་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། གལ་ཏ་ེསོབ་གྲྭ་ད་ེས་ོབརྒྱབ་
ཡོད་ན། སོབ་གྲྭ་དརེ་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གལ་སྱིད་སོབ་གྲྭ་ད་ེབེད་སདོ་གཞན་ལ་བཏང་མེད་པ་ཡྱིན་ན་དཔ་ེསྟོན་སབོ་
གྲྭ་ད་ེཕ་གྱིར་སྤོས་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ང་རང་ཚ་ོདང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ལས་གཞྱི་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་འདྱིར་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་རེས་བྱས་པ་དེ། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་
སོབ་གྱིང་དེའང་ང་ཚོའྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་རེད། དཔ་ེསྟོན་སོབ་གྲྭ་དེའང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོང་
ཡྱིན་དུས། གང་ལྟར་ཁོར་ཡུག་ཡག་པ་ོཞྱིག་སོད་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་ད་ེགཙ་ོབོ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་
བྱུས་དང་འབལེ་བ་ཡདོ་པའྱི་ཐོག་ནས། ཁརོ་ཡུག་ཡག་པ་ོམེད་པ་ཡྱིན་ན་སོབ་སོང་ཡག་པ་ོཡོང་རྒྱུ་མདེ་པ། ཕྲུ་གུ་ཡྱིན་ནའང་
རདེ། ལས་བྱེད་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་རེད། དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོཡོད་པ་ད་ེདངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ཡྱིན་དུས། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་
གྱིས་མཁྱནེ་གསལ་རདེ། གང་ལྟར་སབོ་གྲྭ་ད་ེཁརོ་ཡུག་ཡག་པ་ོཞྱིག་ལ་གནས་ཐུབ་དགསོ་པ་ད་ེདཔ་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག 
ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོམཐོང་སོང་། དེར་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་
ཐབས་ལམ་ཞྱིག་འཚོལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 ད་ེདང་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་འདྲྱི་འདོད་པ་གཅྱིག་དེ། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་སོ་བརྒྱབ་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། 
ངས་ས་ོབརྒྱབ་ཡོད་མེད་ཐོག་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་རྱིས་ཆ་ཚང་བངས་གྲུབ་པ་རེད་
དམ་མ་རདེ། འདྱི་གསལ་པ་ོབྱུང་མ་སོང་། དརེ་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་རྒྱག་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་སྱི་འཐུས་མཆོག སྐར་མ་ ༥ རོགས་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆོག་ནས་བཀའ་ལན་
གནང་རགོས་གནངོས།  
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་ལང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ངས་ཁ་སང་ལན་ཕུལ་མ་ཐུབ་པ་ད་ེདག་ལ་ལན་རྒྱག་ཆོག་པ་ཞུ། དབུས་བོད་སོབ་
འཛིན་ཚོགས་ཀྱིས་ས་ཾབ་ོཊ་ལ་རྱིས་སད་པ་དག་ེརྒན་ག་ཚདོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ག་ཚདོ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་རྒས་ཕགོས་
བཞེས་མཁན་ག་ཚདོ་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་པ་རེད། ལན་འབྱརོ་བའྱི་ནང་དུ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ ནས་ ༢༠༢༡ བར་
དུ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚགོས་ནས་དག་ེརྒན་གངས་ ༡༡༢ སམ་བ་ོཊ་ལ་ཚུར་ཕེབས་འདུག ད་ལྟ་ས་ཾབ་ོཊ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་བོད་
སོབ་འཛིན་ཚགོས་ཀྱི་དག་ེརྒན་གངས་ ༨༧ འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དག་ེརྒན་ ༡༡༢ ནས་ ༨༧ ཕུད་ན་ ༢༥ ཡོད་པ་རྒས་ཡོལ་
ཕྱིན་པ་ ༡༢ འདུག ལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་རེས་སུ་དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་གངས་ ༡༠ བྱུང་འདུག དག་ེལས་ཁ་ཤས་གཟུགས་པ་ོ
བད་ེཐང་མེད་པ་དང་། ཁ་ཤས་ཕ་མ་རྒས་འཁགོས་ལྟ་དགོས་པ་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། དག་ེརྒན 
༡༠ ལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་སྔོན་ལ་དགངོས་པ་ཞུས་འདུག ལས་ཐགོ་དག་ེརྒན་ ༣ འདས་གོངས་ཕྱིན་འདུག འདས་གོངས་ཕྱིན་པ་
དང་རྒས་ཡོལ་ཕེབས་མཁན་ལ་ཕེབས་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཞུ་སྟངས་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད། ངས་ཞུས་མྱི་དགོས་པ་ཁྱེད་རྣམ་པས་
མཁྱནེ་གསལ་རདེ།  
ཁ་སང་ངས་ལན་བརྒྱབ་མ་ཐུབ་པ་གཅྱིག་དེ། མ་སུ་རྱིའྱི་ཚེ་རྱིང་དཔལ་མོ་ཟེར་བ་དེ། ཐོག་མར་དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་
ཚོགས་ (CTSA) ཡྱིས་ཆོད་གན་བསྐ་ོགཞག་བྱས་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ནང་མ་སུ་རྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་བོད་སོབ་འཛིན་
ཚོགས་ནས་ཚུར་སཾ་བ་ོཊ་ལ་རྱིས་སོད་པའྱི་སྐབས་སུ། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་རྒྱ་གར་དགེ་རྒན་ད་ེཚ་ོ 
(KV) ལ་ཕར་བཏང་བ་རེད། གཏན་འཇགས་མྱིན་པའྱི་ཆོད་གན་རྒྱ་གར་བ་དང་བོད་པ་ཡང་ཡོད་རེད། ཁོང་ཚ་ོགས་སྱིག་
གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ཕ་གྱི་ལ་འཇོག་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཁོང་ཚ་ོལ་བསྐྱར་དུ་རྒྱུགས་སོད་གཏང་རྒྱུའྱི་ག་ོ
སྐབས་ཤྱིག་ཕུལ་འདུག ཚ་ེརྱིང་དཔལ་མ་ོལགས་ཆདོ་གན་ཐགོ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐ་ོགཞག་བྱས་པ་ཡྱིན་ཙང་། 
རང་བཞྱིན་གྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་མར་བཏོན་འདུག ད་ེམ་ཟད་ཁ་ོརང་ཡྱིག་རྒྱུགས་བཏང་བར་ཕེབས་མེད་པ་ཡྱིན་ས་
རདེ། ཁ་ོརང་གྱི་ཨ་བ་གསུམ་གྱི་གནས་སྟངས་ཁག་ཁག་རེད། ཁོང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཡོད་མ་རེད། ཚ་ེརྱིང་དཔལ་མ་ོལགས་
ཀྱི་བཟའ་ཟླ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འདུག ཚ་ེརྱིང་དཔལ་མ་ོལགས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ནང་མྱི་ཟླ་སྱིལ་ཆེད་དུ་ཡྱིག་ཆ་ག་སྱིག་གནང་མུས་དེར། 
སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ་ཁོང་གྱི་སྐུ་ཟླ་ད་ེའདས་གོངས་ཕྱིན་འདུག འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་ཤེས་མ་ཐག་ས་ཾབ་ོཊའྱི་འགན་
འཛིན་རང་གྱིས་ཁ་ོརང་ལ་ཞལ་པར་གནང་སྟེ། ཁྱེད་རང་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཆགས་འདུག སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནས་ཐད་ཀར་
བསྐ་ོརྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ། སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ཁྱེད་རང་གྱིས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་རསེ་ང་ཚསོ་ངག་རྒྱུགས་ཤྱིག་བཏང་ནས་སྱིམ་
ལ་ལ་གཏོང་དགོས་ཞེས་གསུངས་འདུག ལས་ཀ་ཞ་ེདྲག་བྱས་ཚར་བ་ཡྱིན་ཙང་རྒྱུགས་འཕྲོད་ཀྱི་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ཚ་ེ
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རྱིང་དཔལ་མ་ོལགས་ཀྱིས་ག་ར་ེགསུངས་འདུག་ཅེ་ན། ང་ལྡྱི་ལྱིར་ཡོད། ངས་ཡྱིག་ཆ་བཟ་ོབསྡད་ཡོད། ཕྱི་རྒྱལ་འགོ་རྒྱུའྱི་
འཆར་གཞྱི་ཡོད། ས་ཾབ་ོཊའྱི་འགན་འཛིན་གྱིས་ད་ལྟ་ག་ོསྐབས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། ཁྱེད་རང་
ལ་རག་སྱིད་པ་རེད། ང་ལ་ལམ་སང་ལན་བརྒྱབ་མྱི་དགོས། ཁྱེད་རང་གྱིས་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་ང་ལ་ཉྱིན་གཅྱིག་གཉྱིས་
རསེ་ལན་ཞྱིག་ཐོངས་ཤོག (Matron) དང་ཉལ་ཁང་གྱི་ད་ོདམ་པའྱི་ས་མྱིག་ད་ེཚོའྱི་གས་ཡྱིན་ན། ཡྱིག་རྒྱུགས་བཏང་ནས་
ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ངག་རྒྱུགས་ད་ེམ་བཏང་གོང་འགན་འཛིན་དེས་ཉྱི་མ་གཉྱིས་གསུམ་
སྒུག་འདུག་སྟེ། ཚ་ེརྱིང་དཔལ་མ་ོལགས་ནས་ཡ་ལན་སད་མྱི་འདུག ཁ་ོརང་གྱི་སྐུ་ཟླ་འདས་གོངས་ཕྱིན་ཙང་འགན་འཛིན་
གྱིས་ཐུགས་བསམ་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་མོ་རང་ལ་གོ་སྐབས་ད་ེའབུལ་ཐུབ་ན་བསམས་ནས་ཡང་བསྐྱར་ཞལ་པར་ཕུལ་འདུག 
ཞལ་པར་འབུལ་དུས་ཚེ་རྱིང་དཔལ་མ་ོལགས་ནས་ང་ཨ་རྱི་ཡྱིན་ན་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་། ཕྱི་རྒྱལ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆ་བཟོ་
བཞྱིན་ཡོད། ངས་ལས་ཀ་ད་ེབྱདེ་འདོད་མེད། དེར་བརྟནེ་གཞན་ཞྱིག་ལ་གནང་ཤོག་ཅེས་གསུངས་འདུག ཁ་སང་ངས་འདྱིའྱི་
སྐོར་ཤེས་རྟོགས་མེད་ཟེར་བ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཁོ་རང་གྱིས་ཡྱི་གེ་དེ་སཾ་བོ་ཊ་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་ལ་བཏང་འདུག་མ་
གཏོགས། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྱི་ག་ེད་ེབཏང་མྱི་འདུག་ལ་འབྱོར་ཡང་མྱི་འདུག ད་ེག་ར་ེབྱས་ནས་འབྱོར་གྱི་མ་རེད་
ཟེར་ན། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་སཾ་བ་ོཊ་ནས་གནང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཤེས་རྱིག་དྲུང་ཆེ་དང་
བཀའ་བོན་གཉྱིས་ཀྱིས་བྱེད་དགོས་མ་རེད། དཀའ་ངལ་འཕྲད་ན་ང་ཚོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་ཾབ་ོཊའྱི་འགན་འཛིན་གྱིས་
ཁ་ོརང་ལ་འབེལ་བ་བྱས་པ་ད་ེངས་ད་ལྟ་ཞུས་པ་ད་ེརེད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཚ་ེརྱིང་དཔལ་མ་ོལགས་ཀྱིས་སྙན་ཞུ་
ཡང་བཏང་མྱི་འདུག གང་ཡང་བྱས་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ངས་ཤེས་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཤེས་རྱིག་དྲུང་ཆསེ་ཀང་མཁྱེན་གྱི་
མྱི་འདུག ས་ཾབ་ོཊ་སྱི་ཁྱབ་དང་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་དབར་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཤྱིག་རདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ལྟ་བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་པ་དེ། སྱིད་སྐྱོང་གཟེངས་རྟགས་སྐོར་རེད། ངས་སྱིད་སྐྱངོ་གཟངེས་རྟགས་མེད་ཅེས་ག་པ་ལའང་ཟེར་
ཡོད་མ་རེད། འཚམས་གཟྱིགས་ཀྱི་དྲྱི་བ་འགའ་ཤས་ནང་ལ་འདུག སྱིད་སྐྱོང་གཟེངས་རྟགས་རང་འཇགས་གནས་བསྡད་
ཡོད་རདེ། སྱིད་སྐྱངོ་གཟངེས་རྟགས་ད་ེརག་པ་ལ་ཆ་རནེ་ཞྱིག་ཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཆ་རནེ་ཚང་མཁན་ད་ེཚ་ོལ་སྔར་
རྒྱུན་བཞྱིན་འབུལ་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཟུར་སངོ་སོབ་ཡནོ་ཟེར་བ་ད།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་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་གཙ་ོམཆོག ངས་སྱིད་སྐྱོང་གཟེངས་རྟགས་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་མེད། དྲྱི་བ་ད་ེཡག་པ་ོ
མག་ོའཚོས་མྱི་འདུག ཚོགས་གཙསོ་ཀང་དེར་དགོངས་པ་བཞསེ་ནས་དྲྱི་བ་འདྱི་མ་རེད། འདྱི་རེད་ཅེས་གསུང་ཐུབ་ན་ཡག་
པ་ོཡོད་རེད་སྙམ། དྲྱི་བ་མེད་པ་ལ་ལན་བརྒྱབ་བསྡད་ན། ངས་རྱིས་འག་ོརང་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྱིས་འགོ་
ཁག་གཉྱིས་འདུག གཅྱིག་པ་རདེ་འདུག ད་ེག་ར་ེབྱས་ནས་རདེ། དངུལ་འབོར་དའེང་མ་འདྲ་བ་རདེ་འདུག དརེ་འགེལ་བཤད་
རྒྱག་དགོས་རེད་མ་གཏོགས་སྱིད་སྐྱོང་གཟེངས་རྟགས་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་ཞུས་མེད། བྱས་ཙང་དེར་སྟངས་འཛིན་གནང་
རགོས་གནངོས།  
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ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་ལང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གལ་ཏ་ེསྱིད་སྐྱངོ་གཟངེས་རྟགས་ད་ེརྱིས་འག་ོགཉྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོད་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་
མཆགོ་གྱིས་རསེ་ལ་ལན་སྐྱནོ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
དཔ་ེསྟོན་སོབ་གྲྭ་ད་ེཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ལ་ག་ར་ེབྱས་ནས་སྤོས་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་སྤ་ོའཆར་ད་ེསྔོན་མ་ནས་འདུག 
ངས་སྐད་ཆ་འདྲྱི་པའྱི་སྐབས་སུ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཁྱིས་དརེ་ཡོད་པའྱི་དཔ་ེསྟོན་སབོ་གྲྭ་ད་ེགུ་དགོ་པ་ོཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ་
ད་ེངས་ཞུས་མྱི་དགོས་པ་རེད། ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་རེས་སུ་ཁོང་ཚོས་དྷ་ཤོད་བོད་ཁྱྱིམ་འཁྱིས་སུ་ཆ་
ཤས་ཤྱིག་སྤོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ས་ཆ་དེའང་ཆུང་དྲགས་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་ཕ་གྱིར་སྟོང་པ་ཡོད་ཙང་བཀའ་མོལ་
བྱུང་ཡདོ་ཀྱི་རདེ་མ་གཏགོས། བཀའ་མོལ་མ་གནང་བར་སྤོས་ཡོད་ཀྱི་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཀུ་ལུ་ཅོན་ཏ་ར་ཟརེ་བ་ད་ེངས་ཞ་ེདྲག་མག་ོའཚསོ་མ་སོང་། དྲྱི་བ་ད་ེང་ལ་གསལ་པ་ོཞ་ེདྲག་བྱུང་མ་སོང་། ངས་བཀའ་བནོ་གྱི་
འགན་བངས་ཚར་པའྱི་རསེ་ལ། ཅོན་ཏ་ར་ནས་སྙན་ཞུ་ཞྱིག་ཕུལ་འདུག ས་ཾབ་ོཊའྱི་སོབ་གྲྭ་དའེྱི་ནང་ལ་འཛིན་ཁང་སྟངོ་པ་མང་
པ་ོའདུག འགེལ་བཤད་ཏགོ་ཙམ་རྒྱས་པ་མ་བརྒྱབ་ན། འགེལ་བཤད་ཐབེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུང་གྱི་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་འགེལ་
བཤད་རྒྱས་ཙམ་རྒྱག་ཆགོ་པའྱི་ག་ོསྐབས་གནང་རགོས་གནངོས་། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནངོས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ང་ཚོས་དྲྱི་བ་འདྲྱི་དུས་གནད་འགག་ད་ེཚ་ོཐ་ོབསྐྱོན་ནས། དྲྱི་བ་འདྱི་མ་རེད། འདྱི་རེད་ཅེས་
གསུངས་ན་ཡག་པ་ོའདུག "ཅོན་ཏ་ར་" ཚིག་ད་ེདྲངས་མེད། ཅོན་ཏ་ར་ཟེར་ནས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྡོད་ཀྱི་འདུག ད་ེག་ར་ེ
ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། སོ་སོའ་ིགང་དྲན་པ་ད་ེལན་བརྒྱབ་བསྡད་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་རེད་དམ། དྲྱི་བ་གང་དྲྱིས་པ་དེར་ལན་རྒྱག་
དགོས་རེད། ངས་ཅོན་ཏ་ར་ཟེར་ནས་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་བཏོན་ཡོད་པ་མ་རེད། ཚོགས་གཙོས་ཏོག་ཙམ་སྟངས་འཛིན་གནང་
དགསོ་ཀྱི་འདུག ལན་རྒྱག་མཁན་རདེ་ཟེར་ནས་ག་ོསྐབས་གང་བྱུང་སད་པ་ཡྱིན་ན། འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག 
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ དྲྱི་བ་གང་གནང་བ་དེར་བཀའ་ལན་གནང་རགོས་གནངོས། 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་ལང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
ལགས་ས།ོ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཀུ་ལུ་ནས་དཀའ་ངལ་ད་ེའདྲ་འཁྱེར་ཡངོ་མཁན་གཅྱིག་ཀང་བྱུང་མ་སངོ་། ཕལ་ 
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ཆརེ་ངས་ག་ོནོར་ཐེབས་ཡྱིན་གྱི་རདེ། ཅོན་ཏ་ར་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སོང་ཟེར་ནས་ངའྱི་སར་སེབས་སོང་། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་
ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཀུ་ལུ་དང་ཅོན་ཏ་ར་གཉྱིས་ནོར་བ་འདྲ་ཡྱིན་ན། ངས་ག་ོནོར་ཐབེས་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཀུ་ལུ་འདྱི་ངས་ཞ་ེ
དྲག་མག་ོའཚསོ་མ་སོང་།  
སྤནོ་ཊ་སོབ་གྲྭ་ད་ེག་ར་ེབྱས་ནས་ད་ེའདྲ་བྱས་པ་རེད། དཔ་ེསྟནོ་སོབ་གྲྭ་ཕར་གནས་སྤོས་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་དམ་ཞེས་
གསུངས་པ་རདེ། དྲྱི་བ་འདྱི་ཏག་ཏག་ཡྱིན་བསམ་གྱི་འདུགཤསྤོན་ཊ་སོབ་གྲྭར་འཛནི་གྲྭ་དང་པ་ོནས་ལྔ་པ་བར་དུ་རང་འཇགས་
བཞག་ཡོད་རེད། ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡང་བསྐྱར་ཞུ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་ན། སྤནོ་ཊ་སོབ་གྲྭ་ནས་སོབ་ཕྲུག་རྱིགས་གཅྱིག་མ་
སུ་རྱིར་སྤ་ོཤུ་དང་། རྱིགས་གཅྱིག་གྱི་ཕ་མས་ཧ་སྤུར་ལ་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་གསུང་དུས། ང་ཚོས་འགྱིག་གྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང། 
ཐག་གཅོད་བྱདེ་པའྱི་སྐབས་སུ་ས་ཾབ་ོཊའྱི་འགན་འཛིན་གྱིས་སྤནོ་ཊའྱི་ཕ་མ་མཉམ་དུ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས་བཀའ་བསྡུར་
གནང་། ཚང་མས་མསོ་མཐུན་བྱས་པ་ཞྱིག་རདེ་ཅསེ་གསུང་གྱི་འདུག དཔ་ེསྟོན་སབོ་གྲྭ་སྤནོ་ཊ་ལ་སྤ་ོཤུ་བྱདེ་སྐོར་ད།ེ སྤནོ་ཊ་
འདྱི་ནས་ཐག་རྱིང་ལོད་ག་ཚོད་ཡོད་དམ་མེད་ང་ལ་དངསོ་གནས་རྒྱུས་མངའ་མེད། ངས་དཔ་ེསྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་སོབ་ཕྲུག་
མང་ཆ་ེབ་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ེལྟར་མྱིན་ན་མྱི་
ཤེས། ངས་འདྱིའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཆ་ཚང་ཧ་ག་ོཡྱི་མེད། གལ་ཏ་ེཡྱིན་ན་སྤོན་ཊ་འཁྱིས་དརེ་ཡྱིན་ན་གཏང་རྒྱུར་གནད་འགག་ཡོད་མ་
རདེ། ཐག་རྱིང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཡྱིན་ན། ཕ་མ་ཚོས་ཁུ་སྱིམ་ནས་བཞུགས་ཀྱི་མ་རེད། དེའྱི་རྱིས་གཞྱི་ད་ེགང་འདྲ་བྱེད་ཡོང་ན་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ངས་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། འགེལ་བཤད་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ་གསན་རགོས་གནང་། ད་ལྟ་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཁ་སང་ཁ་
ཉྱིན་གྱི་དྲྱི་བར་ལན་བརྒྱབ་པ་དེར་ཉན་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལན་འདབེས་པའྱི་ཆེད་དུ་དྲྱི་བ་བཏང་བ་རེད་མ་གཏོགས། དྲྱི་བའྱི་
ཆདེ་དུ་བཏང་བ་མ་རདེ། ཁ་སང་ངས་ད་ེགསལ་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན། བོད་སབོ་འཛིན་ཚགོས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཆ་ཚང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ 
༡༢ ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་རྱིས་བངས་ཚར་བ་ཡྱིན། ད་ཆ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཁོངས་གཏོགས་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་མ་པ་
རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཐག་གཅོད་ག་ར་ེབྱས་པ་རེད་ཅེ་ན། འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐག་གཅོད་མ་རེད། རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱིས་ཐག་གཅོད་གཞྱིར་བཟུང་སོབ་གྲྭ་ཚང་མ་རྱིས་སད་ཚར་བ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་ོརང་ཚོས་བོད་སོབ་འཛིན་
ཚགོས་ད་ེས་ོབརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ཚགོས་འདུར་ཛ་དྲག་བཅར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེརདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་ཐགོ་ནས་ཤཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་སྱི་ཡོངས་
ཐོག་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པ་ོདེར། བཀའ་ཤག་རྱིམ་པས་བོད་པའྱི་ཤེས་ཡོན་ད་ེབོད་པའྱི་ར་དོན་
འཐབ་རོད་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན། དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོབརྱི་ཡྱི་
ཡོད་ཟེར་ནས་གནང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཀང་ད་ེག་རང་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ར་ེབ་དང་། ཡྱིད་ཆེས་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་གྱི་
ཐགོ་ནས། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབརོ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་བརྟནེ་སབོ་གྲྭ་མང་
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པ་ོཞྱིག་ཕར་ཚུར་ཁུ་བསྡུས་དང་། ཟླ་སྱིལ་གཏང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་གཞྱི་འདྱི་
གང་འདྲ་ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་ཡོད་རེད། ཟླ་སྱིལ་བཏང་བའྱི་ཐོག་གནས་ཚུལ་གང་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ལན་
ཞྱིག་གནང་རགོས་གནངོས།  
ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་ཆ་ཚང་ལ་ལན་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལན་མྱི་དགོས་པ་ད་ེའདྲ་མྱིན། ལན་ངེས་པར་དུ་
གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོས་གསུངས་སོང་། དགེ་རྒན་གྱི་ག་ཕོགས་ཐོག་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་ས་རེད། བྱས་ཙང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་དགོངས་བཞེས་ངེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནོངས། བོད་སོབ་
འཛིན་ཚོགས་ཁོངས་སུ་ཆོད་གན་གྱི་དག་ེརྒན་ད་ེཚ་ོབསྐ་ོརྒྱུའྱི་ཐོག་གཞུང་ལ་སྐད་ཆ་འཆད་ཀྱི་ཡོད་རང་རང་ཟེར་བསྡད་ཀྱི་
འདུག གཞུང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་ཐག་གཅདོ་དུས་དག་ེརྒན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་དགོངས་པ་ཞུས་ནས་ཕྱིན་ཚར་བའྱི་
གནས་སྟངས་བྱུང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རདེ། གཞུང་དང་བཀའ་མོལ་གནང་དགསོ་རདེ་ད།ེ ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་དམྱིགས་བསལ་མཐུན་
འགྱུར་ཞྱིག་སར་རྒྱུ་ཡོད་ན། ངེས་པར་དུ་གང་མགོགས་མགོགས། ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་རེད་སྙམ། དརེ་ཕྱིར་འགང་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་དག་ེརྒན་ད་ེཚོར་ག་ཆའྱི་ཐོག་མཐུན་འགྱུར་སོར་ཐུབ་པ་དང་། ཤེས་རྱིག་
གྱིས་ཐབས་འཚོལ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དགེ་རྒན་ད་ེཚོར་བ་ོཕམ་མེད་པ་དང་། མྱིའྱི་
འདོད་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བསྐོང་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དགོས་མཁ་ོདང་འཚམ་པའྱི་ཐོག་ནས་གང་ལ་གང་
འཚམ་བསྐོང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ངསེ་པར་དུ་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ལ་ོའགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་གོང་ནས་སྱིད་སྐྱོང་སོབ་ཡོན་གཟེངས་རྟགས་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལེན་མཁན་ཡང་
ཕྲུ་གུ་རབ་དང་རྱིམ་པ་བྱུང་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་སྱིད་སྐྱོང་སོབ་ཡོན་གཟངེས་རྟགས་ཟརེ་བ་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད་དམ་མ་རདེ། སྱིར་བཏང་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་གནས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་བཤད་སོང་
སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། ཟླ་བ་འགའ་ཤས་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ་གྱིས་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གནང་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ལྟ་
ཡོང་དུས། ད་ེགནས་ས་རེད་དམ་བསམ་པའྱི་འཚརོ་སྣང་ཞྱིག་ཡོད། གནས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་ཁྱད་པར་ཅྱིའང་མེད། སྱིར་བཏང་
གནས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཡོད་པ་དང་། མེད་ན་མེད་པ་ཞྱིག བཀའ་ལན་གསལ་པ་ོཞྱིག་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ནད་ཡམས་རནེ་པས་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ་དང་། དྷ་སྟངེ་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ། མ་སུ་རྱི་བ་གྲྭ་བཅས་པར་དཀའ་ངལ་གང་
ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ན་ཚ་ད་ེའདྲའང་ཏགོ་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། འཆྱི་སྐྱནོ་ད་ེའདྲ་ཚབས་ཆནེ་པ་ོབྱུང་མེད་རདེ་དེ། 
དཀའ་ངལ་ཏོག་ཙམ་བྱུང་སོང་། ད་ེའདྲའྱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཏགོ་དབྱྱིབས་
ན་ཚ་བྱུང་སའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ལྟ་རྟོག་དང་རོགས་རམ་ད་ེའདྲ་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་དམ། ད་ེཚ་ོགང་འདྲ་
བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ། འདྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གསུམ་པ་དེ། ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་གནང་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དཔ་ེསྟོན་སོབ་
གྲྭ་ད་ེཧ་ལམ་ཐག་རྱིང་པ་ོཞྱིག་ལ་སྤ་ོཤུ་ཆོག་གྱི་མེད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་གཅྱིག་གངས་སྐྱྱིད་ཁུལ་དུ་སྡོད་
དགོས་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་འཆད་ཀྱི་འདུག ད་ེགང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག དཔ་ེསྟོན་སོབ་གྲྭ་ད་ེཐག་རྱིང་པོར་
སྤོས་མྱི་དགོས་པ། གངས་སྐྱྱིད་རང་ལ་སྡོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། ཡང་ན། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་གཡས་གཡོན་ལ་
སྡདོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ། ཐག་རྱིང་པརོ་སྤསོ་མྱི་རུང་བའྱི་སྐད་ཆ་དང་ར་འཛནི་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ཡྱིན་གཅྱིག་ཕ་མ་དང་ཕྲུ་
གུ་ཐག་རྱིང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། བོད་ནས་ཕྲུ་གུ་རྒྱ་གར་ལ་སོབ་གྲྭ་གཏོང་
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བའྱི་སྐབས་སུ། ཕ་མ་དང་ཕྲུ་གུའྱི་དབར་རྱི་དང་ཆུ་དང་ལུང་པ་འདྱི་འདྲ་ལ་ེབར་སྟོང་ཕྲག་གྱི་བར་དུ་ཆདོ་ནས། སོབ་སངོ་ཆདེ་
དུ་འདྱི་འདྲ་བཏང་ཡོད་རེད། ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོསྤནོ་ཊ་སོབ་གྲྭ་ལ་བཏང་ནས། ཆུ་ཚདོ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བར་དུ་ཆདོ་པ་ཡྱིན་ན། ཕ་མ་
ལ་ཞ་ེདྲག་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་དང་འདྱི་འདྲའྱི་འ་ོབརྒྱལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ད་ེཚ་ོལ་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ཆོས་དག་ེརེད། བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོ
ཆའེྱི་བཀའ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔནོ་ཞསེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། སོབ་གྲྭ་ཁག་ད་ེཚ་ོལ་ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔནོ་
ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་མེད་ངས་མྱི་ཤེས་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་། གང་ཡོད་པ་ད་ེཚོར་ངེས་པར་དུ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
གཞུང་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ། འགན་འཁུར་མཁན་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚོར་ཆ་ེམཐངོ་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག དག་ེརྒན་
སྱི་མཚུངས་ཀྱི་མཐོང་དང་གུས་ཞབས་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་ཟེར་དུས་ཧ་ལམ་ཞེ་དྲག་གནད་
འགག་མེད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་པ་ོཞྱིག་རྱིས་རྒྱུ་དང་། སོབ་གྲྭའྱི་ལས་བྱེད་ཚསོ་ཡྱིན་ནའང་ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔནོ་རེད་ཟརེ་དུས། ལས་
བྱེད་དཀྱུས་མ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་རྱིས་བསྡད་པ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་འདུག ས་ོས་ོགྲྭ་པའྱི་རྟེན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཕོགས་རྱིས་
ཆགས་སྡང་བྱས་ནས་དེ་ཚོའྱི་བད་ེསྡུག་དང་སྡུག་བསྔལ་ཞུ་བསྡད་པ་གང་ཡང་མྱིན། ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་ཟེར་དུ་རབ་བྱུང་
ངུར་སྱིག་གྱི་སྡ་ེཟེར་བ་ད་ེཆགས་བསྡད་འདུག གྲྭ་པ་བ་མ་དང་། དག་ེབཤེས། མཁན་པ་ོད་ེའདྲ་ཆགས་བསྡད་འདུག ཁ་སང་
ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ག་ཆ་སྤརོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། གོང་ལ་ཕ་མ་དང་འོག་ལ་ཕྲུ་གུ་གས་ོདགོས་ཀྱི་
ཡོད་རདེ་ཟེར་སོང་། ༼ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ སྐར་མ་ ༥ རགོས་སོང་།༽ 
ལགས་སོ། ད་ེབྱེད་དུས་ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་ད་ེཚོར་ངེས་པར་དུ་ཆ་ེམཐོང་དང་གུས་ཞབས། ག་ཆ་དམྱིགས་བསལ་སྤར་མ་
ཐུབ་ནའང། ཁ་ོརང་ཚའོྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་དེར་ཆ་ེམཐངོ་དང་གུས་ཞབས་ཏན་ཏན་རག་ཐུབ་པ་གནང་རགོས་གྱིས། 
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ངསེ་པར་དུ་ཐུགས་ལ་འཇགོ་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་ལང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁུ་བསྡུས་བྱ་རྒྱུའྱི་སྐོར་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་དེར། ཁུ་བསྡུས་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ནས་
འག་ོབཙུགས་འདུག ངས་ཐ་ོགཞུང་ཆ་ཚང་ལྗགས་ཀློག་བྱེད་དགོས་ན་དུས་ཚོད་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་འགོར་ས་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་
ཞུས་མྱི་དགོས་པ་གྱིས། དེའང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ལ་སང་ཏགོ་གཏན་སོབ་གཅྱིག་ས་ོབརྒྱབ་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ལ་སྤོག་རའྱི་
སྤོང་གཏན་སོབ་སོ་བརྒྱབ་འདུག ཤྱིས་ལོང་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་དང་གསུམ་པ་ཁུ་བསྡུས་བྱས་འདུག ཅོ་ཀུར་ 
(Chowkur) ད་ེས་ོབརྒྱབ་འདུག ཅ་ོཀུར་ལ་ཕྲུ་གུ་ལྔ་དྲུག་ལས་ཡོད་པ་མ་རེད། བད་ེསྐྱྱིད་གྱིང་ཉྱིན་སོབ་མ་སུ་རྱི་ལ་ཕར་ཟླ་
སྱིལ་བཏང་འདུག སྱིར་ཉྱིན་སབོ་ཀྱི་འཛནི་གྲྭ་ལྔ་པ་ནས་གསུམ་པ་ཁུ་བསྡུས་ཤྱིག་གནང་འདུག ཅོན་ཏ་ར་གཏན་སོབ་ད་ེའཛནི་
གྲྭ་བཅུ་པ་ནས་ལྔ་པ་བར་ཁུ་བསྡུས་གནང་འདུག ར་ཝང་ལ་ཉྱིན་སོབ་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་ནས་ལྔ་པ་བར་ཁུ་བསྡུས་གནང་
འདུག མ་ཧྱིན་དྷར་ན་གྷར་ཉྱིན་སོབ་ད་ེཟླ་སྱིལ་བཏང་འདུག གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་སྤོན་ཊ་ཉྱིན་སོབ་ཀྱི་འཛནི་གྲྭ་ ༦ ནས་ ༡༢ 
བར་དུ་མ་སུ་རྱི་ས་ཾབ་ོཊ་ལ་བཏང་འདུག ཤྱིས་ལངོ་གཏན་སོབ་ད་ེཉྱིན་སབོ་ལ་ཕར་བསྒྱུར་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 ཁ་སང་ནས་གསོལ་ཕོགས་སྤོར་དགོས་རདེ་ཅེས་ཡང་ས་ེགསུང་གྱི་འདུག ག་ཕོགས་དེར་བོད་སོབ་འཛནི་ཚོགས་
བརྒྱུད་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་ད།ེ ང་ཚསོ་སོར་ཨ་ན་གཅྱིག་ཀང་སྤརོ་གཅོག་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དརེ་
ང་ཚོས་ལག་པ་བཅང་རྒྱུ་མེད་པ་ཞྱིག་རེད། སཾ་བ་ོཊའྱི་ཁོངས་གཏོགས་རྱིས་བངས་ཟྱིན་པའྱི་ཆོད་གན་ (Contractual) 

དག་ེལས་ཚའོྱི་གསལོ་ཕོགས་རབོ་ཙམ་མ་གཏགོས། ཆ་ཚང་ཞུས་ན་དུས་ཚདོ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མདེ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་
བསྡད་འདུག སོབ་སྱི་ཨང་དང་པོ་དེར་སོར་ ༣༣,༥༠༠ སང་ལ་སོར་ ༡༠༠༠ བསྣན་ན་སོར ༣༤,༥༠༠། སོབ་སྱི་ཨང་
གཉྱིས་པ་དེར་སོར་ ༣༢,༥༠༠། དེ་བཞྱིན་ (Director) ལ་སོར་ ༢༦,༦༢༤། དེ་བཞྱིན་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་ཚོ་ལ་སོར་ 
༢༦,༢༥༠། ཁ་ལ་ོབར་སོར་ ༡༦,༠༠༠ ད་ེའདྲ་རེད། ད་ེཙམ་སྔོན་མ་རྱིས་བཞག་ན་ཡག་པ་ོརེད། གཏན་འཇགས་ཆགས་པ་
ཡྱིན་ན་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་སྤར་ཆ་སད་རྒྱུ་འག་ོའཛུགས་ཀྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ངས་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་ཕར་སྤ་ོཆོག་གྱི་མ་རེད་ཞུས་མེད། སྤོན་ཊ་སོབ་གྲྭ་ད་ེདངོས་གནས་ཡག་པ་ོའདུག གལ་ཏེ་
འཁྱིས་ལ་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་སྤ་ོདགོས་པའྱི་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་བོད་
མྱིའྱི་སྱིགས་འཛུགས་སུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཕ་མ་ད་ེཚོར་ག་ོབསྡུར་བྱས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། 
ང་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་ལ་ཆེ་མཐོང་དགོས་སྐོར་གསུངས་པ་རེད། ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཆེ་མཐོང་ཟེར་བ་ད་ེཨྱིན་
ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་བེད་སོད་གཏོང་ཆོག་པ་ཞུ། (Give Respect, Take Respect) ང་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་སྱི་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་
སུ་ལྟ་གྲུབ་སབོ་དཔནོ་ཟེར་དུས། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སོབ་སྱིའྱི་རསེ་ལ་ལྟ་གྲུབ་སབོ་དཔནོ་གྱི་མཚན་ད་ེའབོད་ཀྱི་ཡོད། ལྟ་གྲུབ་
སོབ་དཔོན་ད་ེཚ་ོཤེས་ཡོན་ལྡན་པ། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་དངོས་གནས་ར་ཆེན་པ་ོརེད། ངས་སཾ་བ་ོཊའྱི་
ཁྱབ་ཁོངས་དང་། དྷ་ས་བོད་ཁྱྱིམ། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་ལ་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་ཐོངས་ཤཤོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་ོརང་ཚོར་ཆ་ེམཐོང་རག་གྱི་
མེད་པ་ཡྱིན་ས་རེད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ན་བཟའ་མཆོད་མཁན་ལ་ཆེ་མཐོང་མ་སད་ན་ག་པར་ཆེ་མཐོང་སོད་དགོས་ཀྱི་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་ལྟ་གྲུབ་དག་ེརྒན་ཚརོ་ཆ་ེམཐངོ་ད་ེསད་པ་ནང་བཞྱིན་ཁ་ོརང་ཚསོ་ཀང་མྱིག་དཔ་ེཡག་པ་ོཞྱིག་སྟོན་དགསོ་པ་དའེང་
གལ་ཆེན་པ་ོཞེ་དྲག་ཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ངས་མར་སཾ་བ་ོཊ་བརྒྱུད་ནས་ད་ེརྱིང་རང་འབོད་བསྐུལ་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་
གཏོང་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ནད་ཡམས་སྐབས་སུ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ག་ར་ེབྱས་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་སོང་། ངས་དྲྱི་བ་ད་ེ
སེབ་ཀྱི་རདེ་བསམས་སོང་། ཏག་ཏག་ཕབེས་སོང་། ས་ཾབ་ོཊ་དང་། དྷ་ས་བོད་ཁྱྱིམ། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ། ཚང་མ་ལ་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ནས་འག་ོསོང་ཇྱི་ཙམ་བཏང་འདུག་ཟེར་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ལ་ོགཅྱིག་པུར་སོར་ ༤,༩༧༧,༧༠༡ གནང་འདུག 
ནད་ཡམས་སྐབས་སུ་རང་སོག་འབེན་ལ་བཙུགས་ནས་སྐུ་ལས་སྐྱནོ་མཁན་གྱི་ཆེད་དུ། སོར་ ༥༠༨,༥༧༠ འག་ོསོང་བཏང་
འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སོབ་སོང་འཐུས་ཤོར་མ་འག་ོབའྱི་ཆེད་དུ། ཨ་རྱི་ཐེབས་ར་ (US Fund) ནས་དྲ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་སོབ་
སོང་སད་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རོགས་དངུལ་སོར་ ༡,༨༤༨,༠༠༠ གནང་འདུག གནང་བ་དེ་བེད་སོད་བཏང་འདུག དེ་བཞྱིན་ 
(GAC) ཁ་ེཎ་ཌའྱི་རགོས་ཚགོས་ཀྱིས་རགོས་དངུལ་སོར་ ༡,༩༤༦,༠༠༠ མཐུན་འགྱུར་སར་བ་ད་ེཤཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་འགན་བཞེས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ  
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དྲྱི་བ་གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིག་སྣོད་ད་ེམ་རདེ་ནས་
ལྷག་སངོ། ད་ལྟ་དྲན་པ་ད་ེཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། ལྷག་པ་ཡྱིན་ན་རསེ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཟུར་འཛར་ ༡ པའོ་ིརྱིས་འག་ོ ༢ པ། "སྱིད་སྐྱངོ་གཟངེས་བསྟདོ་དང་ལེགས་གསལོ་ཆདེ།" ཟརེ་བ་ད་ེདང་། རྱིས་འག་ོ ༥ པ། 
"སྱིད་སྐྱོང་ཆེད་ལས་སོབ་ཡནོ་" ཟརེ་བ་ད་ེགཉྱིས་ག་ར་ེརདེ་གསུངས་ཡྱིན་པ་འདྲ་འདུག རྱིས་འག་ོ ༢ པ་ད་ེགཟེངས་བསྟདོ་
འབུལ་དགསོ་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོས་ོསོའ་ིསྡོད་གནས་ནས་དྷ་རམ་ས་ལ་བར་དུ་སྱིད་སྐྱངོ་གཟངེས་རྟགས་ཕག་འཁྱརེ་བཞསེ་
པའྱི་ཆེད་དུ་ཕར་ཚུར་འགོ་རྒྱུའྱི་ལམ་གོན་དང་། ཟུར་ཕོགས་ད་ེཚོའྱི་ཆེད་དུ་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ནང་གསེས་ ༥ པ་དེ། 
མཐ་ོསོབ་ལེགས་གས་ཁག་ནང་དུ་བོད་རྱིགས་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་སོ་སོའ་ིདགོས་མཁ་ོགཞྱིར་བཞག་གྱི་ལ་ོརེར་སོབ་ཡོན་
ཧྱིན་སོར་ ༢༥༠,༠༠༠ གནང་རྒྱུའྱི་དངུལ་འབརོ་ད་ེརདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
རྱིས་འག་ོགཞན་དག་ད་ེངས་ག་ོམེད་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ནས་ཡང་བསྐྱར་བཀའ་འདྲྱི་གནང་རགོས་གནངོས། 
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་དབྱངས་ཅན་ལགས། ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་རགོས་གནང། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཟུར་འཛར་ ༡ པོའ་ིརྱིས་འག་ོཨང་ཀྱི་ ༤ པར་ "དུས་ཐུང་ཟུར་སོང་སོབ་ཡོན།" ཟེར་བ་
དརེ་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་བསྐྱནོ་པ་ཡྱིན་ན། ངས་དརེ་དངུལ་འབརོ་སོར་ ༡༥༠,༠༠༠ མ་གཏོགས་མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག སྱིད་སྐྱངོ་
གྱིས་ད་ལྟ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་དུས་དངུལ་འབོར་སོར་ ༢༥༠,༠༠༠ གསུངས་སོང་། ད་ེཏག་ཏག་གང་འདྲ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་
བྱས་ན་འགེལ་བཤད་རྒྱག་དུས་ངས་ག་ོམ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་གང་ཤེས། འདྱིའྱི་ནང་དུ་སོར་ ༡༥༠,༠༠༠ མ་གཏོགས་མྱི་འདུག  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དརེ་བཀའ་ལན་རེས་སུ་གནང་རགོས་གནངོས། སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་དབྱངས་ཅན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་དབྱངས་ཅན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་ཚུལ་དང་འབོད་བསྐུལ་ཁག་ཅྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡདོ། དང་པ་ོད་ེའབོད་བསྐུལ་རང་ཡྱིན། དརེ་ལན་མ་བསྐྱནོ་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལགས་ཤཤ་ེན། ར་བའྱི་
ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཡྱིན་ནའང། ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོམཐོང་ཙང་མ་ཞུ་ཐབས་མེད་ཆགས་བསྡད་འདུག ལས་བྱེད་འཕྲལ་
སེལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཆདོ་གན་ཡྱིན་ནའང་རདེ། དག་ེརྒན་གཏན་འཇགས་བཟསོ་ཏ་ེཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་སོབ་སོང་ལ་འཐུས་ཤོར་མདེ་
པའྱི་ཐོག་ནས་འགན་བཞེས་རོགས་གནང་ཅེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། རྒྱ་གར་བྱང་
ཤར་མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་ལ་ནད་ཡམས་རེན་པས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ཡོད་ས་རེད། འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་དང་བདུན་པ་ལ་
ཕེབས་ཡོད་ནའང་། ཁོང་ཚོའྱི་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ས་གདངས་དེ། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག 
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(Phonetics) འག་ོའཛུགས་རྒྱུར་ལའང་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་འདུག ས་གནས་ད་ེདག་གྱི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་དྲ་རྒྱའྱི་དཀའ་
ངལ་དང་། ནང་མྱིའྱི་གནས་བབ་ཆ་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་ཡོད་ས་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེདག་ལ་བསྙབ་རྒྱུའྱི་
ཆེད་དུ། ད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་འཚོགས་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས་དེར་དགོངས་བཞེས་ཤྱིག་གནང་རོགས་གནོངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
 གཉྱིས་པ་དེར། ང་ཚསོ་ཁ་སང་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཐོག་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་བཞག་གནང་ཡོད་རེད། ཁོར་ཡུག་ད་ེ
བོད་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ག་པར་ཡྱིན་ནའང་། འཛམ་བུ་གྱིང་སྱི་ལ་ཁོར་ཡུག་ད་ེ
གལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཟུར་སོང་གྱི་རྱིག་གནས་ (Co-Curricular Activities) 
དགོས་པ། སོབ་གྲྭ་འགའ་ཤས་ལ་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་དང་། མེད་པ་ད་ེཚ་ོ
ཡྱིན་ནའང་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། (Environment Club) ད་ེའདྲ་འཛུགས་
རགོས་གནོངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ས་ོསོའ་ིབསྡད་ས་ཆ་བཞག་ནའང་། དགོན་སྡ་ེཁག་ནང་དུ་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཚོགས་པ་དང་། 
འཕྲདོ་བསྟེན་དང་འབལེ་བའྱི་ཚགོས་པ་ད་ེའདྲའང་འདུག སོབ་གྲྭ་ཁག་ལའང་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་འཛུགས་རོགས་གནང་། འདྱི་འབོད་
བསྐུལ་ཡྱིན། ད་ེའདྲ་འཛུགས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་ཁརོ་ཡུག་ཐགོ་རམོ་དང་། སྙན་ངག་ད་ེའདྲ་འདནོ་སྤལེ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོང་ས་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གད་སྙྱིགས་གང་བྱུང་མ་གཡུག་རྒྱུ་དང་། ལྷ་རབ་བྱུང་ན་འགྱིག་ཤོག་ད་ེཚ་ོ
བེད་སོད་མ་གཏང་རྒྱུ། གལ་སྱིད་གཏོང་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ཉུང་དུ་གཏང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་རོགས་གནོངས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁརོ་ཡུག་ཐགོ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཚགོས་པ་ཟརེ་ནའང་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ (Club) ད་ེའདྲའྱི་ནང་
ལ་ (Tree Plantation) ཤྱིང་སྡངོ་དང་། རྱི་ཤྱིང་། མ་ེཏགོ་འཛུགས་རྒྱུ། ཕྲུ་གུ་ར་ེར་ེནས་ས་ོསོའ་ིཡྱིན་བསམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་
བདག་གཅེས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཐད་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ། ར་བའྱི་ཁ་སང་འདྱིའྱི་སྐོར་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་
སོང་། ས་གནས་ཁག་ལ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ (Solar 

energy) དང་ཆར་ཆུ་བསག་རྒྱུ་རེད། (Rainwater Harvesting) དཔེར་ན། རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་ (Tamil Nadu) 
ས་ཆ་འགའ་ཤས་ལ་ཁང་པ་གསར་སྐྲུན་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ (Rainwater Harvesting) ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་
འཛུགས་དགསོ་པའྱི་ཆ་རནེ་འཇགོ་གྱི་འདུག ང་ཚ་ོབཙན་བྱལོ་སྱི་ཚགོས་ནང་ལའང་དགོན་སྡ་ེཁག་དང་། སོབ་གྲྭ་ཁག ཁྱྱིམ་
ཚང་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་ཆ་རནེ་ཞྱིག་སྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་གས་ོཡྱི་རདེ་སྙམ།  
 ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར། སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བོད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་། ས་ོསོའ་ིསྐད་
ཡྱིག་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་འགའ་ཤས་ལ་ངས་མཐོང་སོང་། ར་བའྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་མཁྱེན་
གསལ་རེད། དཔེར་ན། སོབ་གྲྭའྱི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ལམ་ཁ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། དེར་བོད་པའྱི་མྱིང་བཏགས་ནས་མྱིང་བྱང་
བཟསོ་པ། སྙྱིང་རའེྱི་ལམ། བྱམས་བརེའྱི་ལམ་ཟརེ་ནས། ད་ེའདྲ་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རདེ་དྲན་གྱི་འདུག  
 རྒས་གས་ོཁང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་། སོབ་གྲྭ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་སེལ་ཀོབ་བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སྡ་ེསོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོ
རྒས་གས་ོཁང་དུ་ཕབེས་ནས། རྒས་འཁགོས་ཚརོ་གཙང་མ་བཟ་ོརགོས་བྱ་རྒྱུ་དང་། སེན་མ་ོགཏུབ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལ་ོ ༡༠ ལས་ལྷག་ཕྱིན་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོཚང་མར་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུས་པ་དང་སགས། ད་དུང་ཡང་སབོ་གྲྭ་དང་རྒས་གས་ོཁང་ཡོད་པའྱི་ས་ཆ་ད་ེཚོར་འདྱི་ལྟ་བུ་གནང་ཐུབ་ན་ཕན་
ཚུན་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་ཕན་གས་ོཡྱི་རདེ་སྙམ།  
སྱིར་བཏང་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ ལ་ལོ་ལྟར་འཛམ་གྱིང་ཁོར་ཡུག་ཉྱིན་མ་ོསྲུང་བརྱི་བྱེད་སོལ་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ལ་ད་ེའདྲ་གནང་གྱི་འདུག ཁརོ་ཡུག་གྱི་ཉྱིན་མ་ོད་ེགལ་ཆནེ་པ།ོ ༼ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། བཀུར་འསོ་ 
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སྱི་འཐུས་མཆགོ སྐར་མ་ ༥ རགོས་སོང་།༽ ལགས་ས།ོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཤསེ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་འག་ོཐགོ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། འབོད་བསྐུལ་འགའ་ཤས་ཤཤྱིག་
ཞུ་དགོས་བསམས་སངོ་སྟ།ེ ད་ེདག་རསེ་མའྱི་གོས་ཚོགས་ལ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
ད་ལྟ་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ད་ེདཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་སྐོར་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ཤཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཞེ་དྲག་མེད་དུས། 
ཐད་ཀར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དཔ་ེསྟོན་སོབ་གྲྭ་སྤ་ོརྒྱུའྱི་ཐད་དང་པ་ོརགོས་ཚོགས་ལ་
བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། རོགས་ཚོགས་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད་ན། གནང་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་
གསར་འབྱོར་གྱི་སོབ་གྲྭ་དེར། མ་འོངས་པར་བོད་ནས་གསར་འབྱོར་བ་ཚུར་འབྱརོ་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚོར་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་
པ་དང་། རེས་མ་སེབས་པ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ལམ་སང་བསྡད་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་གན་ཡྱིག་ཟེར་ནའང་འདྲ་འདུག ད་ེའདྲ་ཞྱིག་
བཟོས་ཡོད་པ་རེད་དམ་བཟོས་ཡོད་པ་མ་རེད། ལྷག་དོན་དུ་མ་གྱིར་ཡོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ ༡༡ ལ་དཀའ་ངལ་མ་ཡོང་བར་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་ཟེར་ནའང་རེད། གན་རྒྱ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་གནང་
ཚར་ཡོད་ན། འཛནི་སྐྱངོ་གྱིས་ག་ར་ེཐག་བཅད་པ་ཡྱིན་ནའང་དརེ་ཕལ་ཆརེ་མ་གྱིར་ཡདོ་བསྡད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚསོ་ཉན་རགོས་
གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འཛནི་སྐྱངོ་གྱིས་ཐག་གཅོད་ག་ར་ེགནང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེལའང་འཛིན་སྐྱངོ་གྱིས་ཏག་ཏག་བསྡད་དགོས་
པ་དང་། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཆུང་ཆུང་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཐག་མ་བཅད་པ་ལྷག་ནས། དེ་འདྲའྱི་ཛ་དྲགས་པ་ོདང་ཞུ་
གཏུག་བྱེད་དགོས་པ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོམཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དང་པ་ོདེར་རོགས་ཚོགས་ལ་བཀའ་མོལ་
གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེབཞྱིན་མ་གྱིར་ཕྲུ་གུ་ ༡༡ ཡོད་པ་ད་ེཚོའྱི་བད་ེསྡུག་དང་མཐུན་འགྱུར་ཐོག་གུ་བཤངས་ག་
ར་ེབྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ཁ་ོརང་ཚའོྱི་འདདོ་པ་ཁངེས་པ་ཞྱིག་ཐག་གཅདོ་བྱས་ནས། ཁངོ་ཚ་ོམཉམ་དུ་གོས་བསྡུར་གྱིས་
ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། ལྷག་དོན་དུ་མ་འོངས་པར་བོད་ནས་གསར་འབྱརོ་བ་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ན། སྐབས་ད་ེ
དུས་དཀའ་ངལ་མེད་པའྱི་གན་ཡྱིག་བཟ་ོའདྲ་པ་ོག་ར་ེབཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོགསལ་པ་ོབྱུང་ན། ད་ལྟའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་
མ་ཐུབ་པ་དང་། འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ཐག་བཅད་པ་ད་ེལ་མ་གྱིར་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ ༡༡ གྱིས་མོས་མཐུན་བྱེད་མ་ཐུབ་པའྱི་
གནས་ཚུལ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་པ་དང་ཐག་ཆོད་པ་ཞྱིག་
གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་གྱིན་སྱིད་སྐྱངོ་གྱི་མྱིང་ཡོད་པའྱི་རྱིས་འག་ོགཉྱིས་དང་འབལེ་ནས་ལན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་  



101 

"དུས་ཐུང་ཁྱད་ལས་སོབ་ཡོན།" ཟེར་བ་ད་ེཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོབ་ཡནོ་ཐབོ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ནས་ད་ེདང་མཉམ་དུ་དུས་
ཚོད་ཐུང་ཐུང་རྱིང་སོབ་སོང་བྱ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་ཕྲུག་ ༡༠ ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་རེད་འདུག སོར་ 
༥,༠༠༠ རེར་འབུལ་རྒྱུ་རེད། ཁྱོན་བསྡོམས་སོར་ ༥༠,༠༠༠།  "ཕྱི་རྒྱལ་སྐད་ཡྱིག་སོབ་ཡོན།" ཟེར་བའྱི་ནང་དུ་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོབ་ཡོན་ཐོབ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་སྐད་ཡྱིག་དུས་ཐུང་གྱི་ཐོག་ནས་སང་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། 
སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༠ ལ་སོར་ ༡༠,༠༠༠ རརེ་གནང་རྒྱུའྱི་སྔནོ་རྱིས་རདེ་འདུག་རྒྱུ་ཡྱིན།   
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་སབོ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་དང་དག་ེརྒན་གྱི་གསལོ་ཕོགས་སྐརོ་བཀའ་མོལ་ཡང་ས་ེཕབེས་བསྡད་ཀྱི་འདུག ད་ེ
ཡྱིན་དུས་སོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་སྐོར་དརེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོས་གནས་ལ་ཕབེས་པའྱི་སྐབས་སུ་ས་གནས་ར་ེར་ེནས་
བད་ེསྡུག་ཞུ་དུས་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཁག་ཡོད་མ་རེད། གནས་ཚུལ་ད་ེཚོར་གཟྱིགས་ཡོང་དུས་དེ་དངོས་གནས་རེད་འདུག་
དགངོས་མ་སྱིད་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། ལྟ་སྟངས་ད་ེཤྱིང་ནགས་ནང་དུ་འཛུལ་ནས་ཤྱིང་སྡངོ་གཅྱིག་བལྟས་པ་དང་གཅྱིག་
པ་འདྲ་ཞྱིག་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ལས་ཀ་བྱེད་དུས། ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་
འཇུག་བྱས་ནས་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། སོབ་གྲྭ་བྱ་ེབག་པར་ས་གནས་མྱི་མང་གྱིས་འདོད་པ་ཡོད་དམ་མེད། 
ད་ེགཅྱིག་པུར་གཞྱི་བཞག་ནས་ཐག་གཅོད་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་གང་ཡོད་པ་ད་ེག་རང་མུ་མཐུད་ནས་གནས་རྒྱུ་མ་
གཏོགས། རེས་མ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་རྒྱུ་ཁག་པ་ོརདེ། གང་རདེ་ཅ་ེན། འཛནི་སྐྱངོ་གྱིས་ལས་ཀ་
བྱདེ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁྱོན་ཡངོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གཟྱིགས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་གསར་དུ་
གཏོད་བཞག་པ་གང་ཡང་མ་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ ནས་བཟུང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦། ༢༠༡༨། ༢༠༢༡ བཅས་འདས་པའྱི་དུས་ཡུན་
ཐངེས་བཞྱིའྱི་རྱིང་རྱིས་བངས་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྔོན་ལ་ཁུ་བསྡུས་ཕྱིན་པ་དང་། ཟླ་
སྱིལ་བྱས་པ། འཛནི་རྱིམ་དམའ་རུ་བཏང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་
ཟྱིན་པ་རདེ། 
  ད་ལྟ་དཔ་ེསྟོན་སོབ་གྲྭ་དང་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་གྱི་སྐོར་ལའང་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ལ་ཁང་པ་ག་
ཚདོ་ཡོད་མེད་དའེང་གཟྱིགས་དགསོ་རདེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་མང་ཆ་ེབས་མཁྱནེ་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རདེ། ཁང་པ་ག་ཚདོ་
ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ང་ཚོས་བདག་པ་ོཡང་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཁང་པའྱི་ནང་ལ་མྱི་སྡོད་མཁན་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཁང་པ་
འཕྲ་ོབརླག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བད་ེསོད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་རྱིང་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་གྱི་
གངས་ཀ་དེ། ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་ནང་ནས་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་། ང་ཚ་ོལ་བད་ེསྲུང་ནས་གསུངས་པ་
དེར། ན་ནྱིང་གཞ་ེནྱིང་ལོར་བོད་ནས་མྱི་གངས་ ༥ མ་གཏོགས་ཕེབས་ཡོད་པ་མ་རེད། ན་ནྱིང་མྱི་གངས་ ༡༠ མ་གཏོགས་
ཕེབས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོང་ཚོ་འདྱིར་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་ོཚོའྱི་དགོས་མཁ་ོཆ་ཚང་འགྲུབ་དགོས་པ་དེ་ང་ཚོའྱི་ལས་
འགན་རདེ། ད་ེང་ཚོས་འགྲུབ་ཀྱི་རདེ། མ་འངོས་པར་སུ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚ་ོཚང་མར་བཞུགས་ས་དང་། སྣ་ེལེན་ཁང་
འདྲ་པ་ོཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཁང་པ་གཞན་པ་ད་ེཚ་ོགང་འདྲ་བེད་སདོ་གཏོང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་གཅྱིག་བལྟས་ནས། དཔརེ་
ན། ཡྱིག་ཚགས་འདྱི་གངས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་དུ་འགྱུར་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་འདྲ་པོ་ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་རྱིགས་རྦད་ད་ེམ་གྱིར་
གནས་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་མ་རེད། དུས་ཐུང་གྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་མ་གྱིར་ཚར་སོང་ན་མཇུག་སྱིལ་འག་ོཡྱི་རེད། ཁ་སང་
སྔོན་མ་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་སོང་ཙང་། ཟབ་སོང་སོད་སའྱི་མཐུན་རེན་ཞྱིག་ཀང་བསྐྲུན་བཞག་
ཡོད་པ་རེད། དེའང་བད་ེསྲུང་ལ་ཡོང་འབབ་ཡོང་ཆེད་དུ་རེད། དེའང་དམྱིགས་ཡུལ་ངེས་ཅན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་
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སྐབས་སྔོན་མས་གནང་བཞག་པ་རེད། གང་རེད་ཟེར་ན། མ་གྱིར་ས་ཆ་དང་མཐུན་རེན་ཡོད་པ། འདྱི་དོན་མེད་བཞག་ན་
འགྱིག་གྱི་མེད་པ། ཁང་པ་འཕྲོ་བརླག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ། ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་འོག་ནས་མ་གྱིར་ཟབ་སོང་སོད་སའྱི་མཐུན་
རནེ་སར་བ་རདེ། ཟབ་སོང་སདོ་སའྱི་མཐུན་རནེ་དའེང་ང་ཚསོ་མུ་མཐུད་ནས་བཞག་ཡོད། ཡྱིག་ཚགས་ཆདེ་དུའང་ཟུར་དུ་
གཞག་རྒྱུ་བྱས་ནས། ཁང་པ་བེད་སོད་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་བཞུགས་ས་ཡོད་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བལྟས་ནས། བསམ་བ་ོབཏང་ནས་འག་ོབསྡད་ཡོད། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་འདྲ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ནའང་། འཁྱིས་ལ་སེབ་དུས་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་སེམས་པ་མ་སྐྱྱིད་པ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ཁང་པ་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཧམ་སྤུ་
བརྒྱབ་ནས་ར་སྐྱེས་ཡོང་དུས། ཁང་པ་དེར་འག་ོསོང་བཏང་ནས་ལོ་ལྟར་བདག་པ་ོརྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེབེད་སོད་མ་
བཏང་བའྱི་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། བྱས་ཙང་སོབ་ཕྲུག་ ༡༡ གྱི་བད་ེདནོ་ལྟ་དགོས་རྒྱུ་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་རདེ། དརེ་ང་ཚོས་
བལྟ་ཡྱི་རདེ། ཁ་སང་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ད་ེགོས་ཚགོས་འཚགོས་བའྱི་སྐབས་སུ་བྱུང་བ་རེད། དེའྱི་བར་ལ་དུས་ཚདོ་གཅྱིག་
ཀང་རག་གྱི་མྱི་འདུག རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་གཟྱིགས་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ཚོགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ཉྱིན་གུང་གྱི་གསོལ་
ཚིགས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གོས་ཚོགས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྐུ་མགོན་མང་པ་ོཞེ་དྲག་ཅྱིག་ཕེབས་ཀྱི་འདུག 
འགན་འཛནི་ལྷན་ཚོགས་དང་ད་ེའདྲའྱི་ཚོགས་འདུ་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་འཚོགས་དགོས་ཀྱི་འདུག དུས་ཚོད་མ་ཪག་ནས་མ་
གྱིའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་ཡོད་མ་རེད་མ་གཏོགས། འདྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོད་ེའདྲ་གང་ཡང་མ་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོས་སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ག་ོབརྡ་མ་འཕྲོད་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་མ་
རེད། མ་འོངས་པར་བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་མཁན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚ་ོཚང་མ་སོབ་སོང་བྱེད་ས་དང་། ད་ེཚ་ོཚང་མའྱི་
འགན་ང་ཚོར་ཡོད་རདེ། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚོགས་དུས་འདྱི་ག་རང་ནང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
དེའྱི་སྐབས་སུ་བལྟས་མ་ཐུབ་ན་བཀའ་ཤག་གྱི་འགྱིག་མ་སོང་ཞེས་གསུང་རོགས་གནང་། ད་ེའདྲའྱི་དུས་ཚོད་མ་ཤར་བའྱི་
བར་དུ་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ལས་ཀ་བྱེད་འཇུག་རོགས་གྱིས། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་ཀ་ར་ེརེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ར་ེར་ེནས་
དགོངས་ཚུལ་ར་ེར་ེགསུངས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། དགོངས་ཚུལ་གསུངས་མ་ཆགོ་པ་གང་ཡང་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་ཡྱིན་
གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གྱི་ལག་བསྟར་བྱདེ་དགོས་པའྱི་གནས་བབ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རདེ། ང་ཚསོ་གནས་སྟངས་གཅྱིག་གྱི་འགོ་ནས་འག་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེགཅྱིག་རདེ།  
 སོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་བྱ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བསམ་བ་ོའདྱི་ག་ར་ེ
རདེ་ཟརེ་ན། མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་ཀར་དཔགས་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་གངས་ཀ་ཞྱིག་བཟུང་ནས། སོབ་གྲྭ་གང་
ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་མཐུན་རེན་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་སད་རྒྱུ། ད་ལྟ་ནང་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་ཚང་མ་འཐོར་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། 
མཐུན་རེན་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་སུ་ལའང་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ད་ལྟ་གང་ཕུལ་བ་ལས་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་མཐུན་རེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་
ཁག་པ་ོཡོད་པ་རེད། གང་རེད་ཟེར་ན། དངུལ་ད་ེཙམ་མ་གཏོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སོབ་གྲྭ་ད་ེདག་ཆ་ེསར་
ཟླ་སྱིལ་བྱེད་དགོས་པ། བསམ་བ་ོད་ེག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། འཛིན་གྲྭ་ ༦ པ་ཡན་ནས་སོབ་གྲྭ་ཆ་ེབའྱི་ནང་དུ་འགོ་ཐུབ་པར་ཟླ་
སྱིལ་བྱདེ་ཐུབ་པ་དང་། འཛིན་གྲྭ་ ༥ པ་མན་ཆད་ཕྲུ་གུ་གངས་ཉུང་ལ་དཔག་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ས་ོསོར་གནས་ཐུབ་ན་ཟརེ་
བ་ད་ེརེད། ད་ལྟ་སོབ་ཕྲུག་གངས་ཚད་ད་ེལྔ་དང་བཅུ་ཆགས་ཡོང་དུས། དེར་དག་ེརྒན་དང་ལས་བྱེད་ཀྱི་མཐུན་རེན་ཆ་ཚང་
སར་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ད་ེདག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ས་གནས་ད་ེག་རང་ལ་གནས་པ་ཡྱིན་ན་གནས་
སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་རེད། དཔེར་ན། ས་གནས་ད་ེདག་གྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོའདྱི་ག་རང་ལ་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་ལ་གཏོང་གྱི་
མྱིན་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན། ཤྱིས་ལོང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། བོད་ཡྱིག་དགེ་རྒན་ཞྱིག་གཏོང་ཐུབ་ན་བསམས་ནས་ཐབས་
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ཤེས་བྱས་པ་རེད། ཕྲུ་གུ་སོབ་གྲྭ་གཞན་ལ་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་བོད་ཡྱིག་རྒན་ཞྱིག་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཡྱིག་སོབ་
ཚན་དའེང་མུ་མཐུད་ནས་གནས་བསྡད་ཀྱི་རེད། སོབ་གྲྭ་གཞན་ལ་ཟླ་སྱིལ་མ་བྱེད་རང་བྱས་རདེ། ཕྲུ་གུ་ཉུང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་
པ་རདེ། དཀའ་ངལ་ད་ེས་ཆ་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ལ་འཕྲད་རྒྱུ་རདེ་མ་གཏགོས། ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་ཚད་ད་ེམང་དུ་འག་ོཡྱི་མྱི་འདུག ཕྲུ་
གུ་སྐྱསེ་ཚད་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། ད་དུང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕ་མས་ཕྲུ་གུ་འཁྱིད་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏ་ེཕྲུ་གུ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་
ཆེད་དུ་མཐུན་རེན་ཆ་ཚང་སོར་དགོས་རེད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་འབ་སུ་འདུས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ཚོ་ལ་
དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ས་གནས་མྱི་མང་ལ་ཐུགས་ཁག་ཡོད་མ་རེད། བྱས་ཙང་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་
ནས་གསུམ་པ་བཟ་ོདགོས་པ་དང་། གསུམ་པ་ནས་ཡང་ཆུང་དུ་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་
རེད། བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སྡེའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དེ་བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སྡེ་ཡྱིས་གནང་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་ཁྱབ་
ཁངོས་ད་ེམ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་གྱིས་གནང་བཞུགས་ཡོད་པ་རདེ། ས་ཾབ་ོཊའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ད་ེས་ཾབ་ོཊས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ་མ་གཏགོས། ད་ེའགགས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོར་མདུན་སྐྱོད་བྱདེ་སའྱི་ལམ་ཁ་ད་ེརག་གྱི་མ་རདེ། ང་ཚའོྱི་ར་ེབ་འདྲ་པ་ོད་ེ
ག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོཚང་མ་བདོ་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སྡའེྱི་ལེན་ཐུབ་ན་བསམ་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། ད་ལྟའྱི་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་ད་ེའང་བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སྡེའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ལེན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཧྱི་མ་ཅཱལ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་
སོབ་གྲྭ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སྡེའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཆགས་འག་ོཡྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་རྱིང་བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སྡེའྱི་ཐུགས་
འདོད་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཐནོ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དང་པ་ོབོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སྡ་ེཁུ་བསྡུས་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ཟླ་སྱིལ་
བྱདེ་དགོས་པ་ད་ེཁོང་ཚོའྱི་སྡ་ེཚན་ནང་དུ་བྱས་ནས། རྱིམ་པས་ཁུ་བསྡུས་བྱས་ཚར་དུས། གང་འདྲ་ཆགས་ས་རེད། ལྟ་གྱིན་
ལྟ་གྱིན་བྱེད་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་གམ་ཤཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འདོད་པ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། ཚང་མར་བཀའ་
གཏོང་ཆོག་ཆོག་དང་བྱེད་ཆོག་ཆོག་བཟ་ོའདྲ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཚང་མར་ག་ོབསྡུར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གནས་
སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་སྐོར་ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་
ཚོའྱི་དགོངས་ཚུལ་གསུང་གྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕྲད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ད་ེདག་ལ་
དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད་འདུག མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་ཚད་ལ་དཔག་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཆ་ེ
ཁག་བྱང་ཤར་ཕོགས་སུ་ག་རེ་དགོས་ཀྱི་འདུག དབུས་བྱང་ངོས་སུ་ག་ར་ེདགོས་ཀྱི་འདུག ནུབ་ངོས་སུ་ག་ར་ེདགོས་ཀྱི་
འདུག ལ་དྭགས་ལ་ག་ར་ེདགོས་ཀྱི་འདུག དབུས་ལ་ག་ར་ེདགོས་ཀྱི་འདུག ལྷ་ོཕོགས་ལ་ག་ར་ེདགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚ་ོརྱིམ་
པས་བཟ་ོརྒྱུ་རེད་མ་གཏགོས། སོབ་གྲྭའྱི་སོམ་གཞྱི་ད་ེཚ་ོཉྱིན་གཅྱིག་ནང་དུ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤཤྱིག་མ་
རེད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བསམ་ཞྱིབ་བྱས་དང་བྱེད་བཞྱིན་པ་
ཡྱིན། སོབ་གྲྭ་ ༦ ད་ེཚུར་རྱིས་བངས་ཚར་ཙམ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ང་ཚོས་
ཕྱི་ཟླ་ ༤།༥ ནང་ལ་བང་བསྱིགས་ནས། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་འཚོགས་ཀྱིན་འཚགོས་ཀྱིན་ལའང་བསབ་གཞྱི་སྐོར་ཤེས་ཡནོ་
ལྷན་ཚོགས་འཚོགས་བསྡད་པ་རེད། ལས་ཀ་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས་མ་འགོ་བ་ད་ེའདྲ་མ་རེད། བྱས་ཙང་ཨ་
ལས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཟླ་མཇུག་བར་དུ་སོབ་གྲྭ་ཆ་ཚང་རྱིས་ལེན་པར་དུས་ཚོད་དང་དཀའ་ངལ་ག་ཚདོ་ཅྱིག་ཡོད་རེད། དག་ེརྒན་
གསར་པ་ཡར་འཇུག་རྒྱུ་ལའང་ལས་རྱིམ་ད་ེཚ་ོལས་ས་པ་ོམ་རེད། གངས་ཀ་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་
བཀའ་བནོ་མཆོག་གྱིས་གསུངས་གྲུབ་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ལས་ཀ་ད་ེཚ་ོམུ་མཐུད་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱིར་སེབས་
ནས་ཟླ་བ་ ༡༠ མ་གཏོགས་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རེད། ཟླ་བ་ ༡༠ ནང་དུ་གནད་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་བཀའ་ཤག་སྔོན་མ་ནས་ཐག་
བཅད་ཟྱིན་པ་རདེ། དཔརེ་ན། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ལ་དཔ་ེསྟོན་སབོ་གྲྭ་ག་དུས་སྤསོ་རདེ་ཟེར་ན། སོབ་གྲྭ་ད་ེབཀའ་
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ཤག་སྐབས་སྔནོ་མའྱི་སྐབས་སུ་སྤོས་བཞག་པ་རདེ་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་སྐབས་གསར་པ་སེབས་ནས་སྤསོ་བཞག་པའྱི་
གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་གང་ཡདོ་པ་དརེ་ང་ཚསོ་དམྱིགས་བསལ་འགྱུར་བ་བཏང་ཡདོ་མ་རདེ་དེ། 
ཡྱིན་ནའང་དེར་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་འགྱུར་བ་
གཏོང་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ།  
 སྤོན་ཊ་སོབ་གྲྭའྱི་སྐོར་ལའང་མང་པ་ོགསུངས་སོང་། སྤོན་ཊ་སོབ་གྲྭ་ལ་གཞྱི་རྱིམ་འགོ་སའྱི་ཆ་རེན་བཞག་ཡོད་པ་
རདེ་མ་གཏགོས། སྤནོ་ཊ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་མ་ད་ེཚ་ོཕ་གྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ལ་འག་ོས་མདེ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤཤྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
འཛནི་རྱིམ་མཐ་ོབ་ད་ེདག་མ་སུ་རྱི་ལ་བཏང་བ་རདེ། མ་སུ་རྱི་ལ་བཏང་བ་དེའང་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་མདེ་མྱི་ཤེས། དྲྱི་བ་མང་པ་ོཕབེས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ཕ་གྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ལ་ད་ོཕགོ་ག་ར་ེའག་ོཡྱི་ཡོད་མདེ་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག བྱས་ཙང་མ་སུ་རྱི་གཏན་སོབ་ནང་དུ་
སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་གང་འདྲ་ཆགས་བསྡད་འདུག གནས་སྟངས་གང་འདྲ་རེད་འདུག ད་ེདག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་
དང་། ང་ཚསོ་བྱུང་ན་བོད་ཕྲུག་མང་དུ་བཏང་ནས་མ་སུ་རྱི་གཏན་སོབ་ད་ེང་ཚསོ་བདག་པ་ོརྒྱག་ཐུབ་ན་བསམ་པའྱི་ར་ེབ་ཞྱིག་
གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྤོན་ཊ་ནས་ཡར་མ་གཏོང་རང་བཏང་རེད། བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གཅྱིག་ཀང་
མེད་པ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ (CST) མ་སུ་རྱིའྱི་ས་ཆ་ཕར་རྱིས་སད་རྒྱུ་རེད། ཡང་རྱིས་སད་པ་ཡྱིན་ན་སྐབས་ད་ེདུས་ཡང་
བསྐྱར་གོས་ཚོགས་ནས་གཅྱིག་གསུང་ཡོང་གྱི་རདེ། ག་ར་ེབྱས་ནས་བདག་པ་ོརྒྱག་ཐུབ་ཡོད་མ་རདེ་གསུང་གྱི་རདེ། ད་ེཡྱིན་
དུས་ང་ཚོས་བསམ་བ་ོམང་པ་ོཞྱིག་བཏང་ནས། ག་སྱིག་མང་པ་ོཞྱིག་བྱས་ནས། ད་ལྟ་ཡང་ག་སྱིག་བྱས་དང་བྱེད་བཞྱིན་པ་
རདེ། ད་ེའདྲ་བྱས་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། བྱས་ཙང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོས་གནས་ར་ེར་ེལ་ཕེབས་དུས་ཏན་ཏན་
བད་ེསྡུག་གསུང་གྱི་རདེ། ཐུགས་ཁག་ཡོད་མ་རེད། གོས་ཚགོས་ལ་གསུང་རྒྱུ་ད་ེཡང་རྣམ་པ་ཚའོྱི་འགན་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ང་
ཚསོ་ཐབས་ཤེས་གསུང་ཡོང་དུས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་དའེང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག  
ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སོབ་གྲྭའྱི་གནས་སྟངས་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་བར་དུ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ ནས་ ༢༠༢༡ བར་དུ་སོབ་གྲྭ་རྱིས་
བངས་བཞག་པ་ཆ་ཚང་། སོབ་གྲྭ་ ༦ མ་ཡྱིན་པའྱི་སོབ་གྲྭ་གཞན་དག་རྱིས་བངས་པ་ཆ་ཚང་། རྱིས་ལེན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁང་
པ་བཟ་ོབཅོས་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་ཚོན་རྱི་གཏང་རྒྱུའྱི་སྔོན་རྱིས་ཡོད་མ་རེད། ས་ཾབ་ོཊ་ལ་སྐད་ཆ་དྲྱིས་པ་ཡྱིན། ད་ེག་ར་ེབྱས་ནས་
ཡོད་མ་རདེ་ཟརེ་དུས། ཁ་ོཚོས་བོད་སོབ་འཛནི་ཚོགས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མས་ཚོན་རྱི་གཏང་རྒྱུ་དང་
ཉམས་གས་ོབྱ་རྒྱུ་ཚང་མ་ང་རང་ཚོས་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་སོང་། ད་ེཡྱིན་པ་སངོ་ཙང་ང་ཚོས་སད་ཡདོ་མ་རདེ་གསུང་
གྱི་འདུག ཡྱིག་ཐགོ་ནས་ཡོད་གསུང་གྱི་འདུག ཡྱིག་ཐགོ་ནས་ག་པར་ཡོད་རདེ། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནང་ལ་བཙལ་བ་ཡྱིན། 
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནང་ལའང་བཙལ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ཕག་བྱིས་གནང་བཞག་པ་དེ་རེད་ཀྱི་མྱི་
འདུག ཁ་ོཚོས་འཆད་ཡོང་དུས་ང་ཚོས་ཕར་ཞུ་ས་གང་ཡང་མྱི་འདུག ད་ེརྱིང་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ་སེབས་ནས་
སོབ་གྲྭ་ ༦ རྱིས་བངས་གྲུབ་བའྱི་རེས་སུ། ད་ེསྔ་རྱིས་བངས་བཞག་པ་ཆ་ཚང་ལ་ཚོན་རྱི་གཏང་རྒྱུ་དང་། ཉམས་གས་ོབྱེད་
པར་དངུལ་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོར་འགོ་སོང་གཏང་རྒྱུ་མེད་ཅེས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་གསལ་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེཞུ་དུས་
ཟུང་འབེལ་དྲུང་ཆེས་འགྱིག་གྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། བྱས་ཙང་ངས་ཁ་སང་སྔོན་མ་མང་ཚོགས་ལ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ། 
མང་པ་ོཞྱིག་ས་ོབརྒྱབ་མེད་ན་བསམས་པ་འདྲ་ཞྱིག་དྲན་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་སྟབས་ཡག་པ་ོཞྱིག་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་སོ་
ཕསེ་ནས་བཞག་འདུག གསལོ་ཕོགས་སྐརོ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚསོ་བསམ་བ་ོམ་བཏང་བ་ཁྱོན་ནས་མ་རདེ། སྔནོ་མ་ས་ཾབ་ོཊ་རྱིས་
ལེན་དུས་ས་ཾབ་ོཊའྱི་ཐད་འཛིན་སོབ་གྲྭའྱི་གསོལ་ཕགོས་འག་ོསྟངས་ཤཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་གནས་སྟངས་ད་ེ
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ཡོད་རེད། བོད་སོབ་འཛནི་ཚགོས་ཀྱི་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཕོགས་ཤྱིག་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ས་ཾབ་ོཊ་ནས་ཚུར་རྱིས་བངས་ཚར་བའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཕོགས་ཤྱིག་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འགོ་སྟངས་ད་ེགང་འདྲ་ཕྱིན་
ཡོད་རེད་ཅ་ེན། བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མས་དགོངས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཏན་ཏན་བཞེས་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བོད་སོབ་
འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་ད་ེག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། ཁྱེད་རང་ཚོས་བོད་པའྱི་དག་ེརྒན་གསར་པ་ད་ེདག་ལ་བོད་སོབ་འཛིན་
ཚོགས་ཀྱི་དག་ེརྒན་ད་ེཚོའྱི་ག་ཆ་གཞྱིར་བཟུང་སོད་ཆོག་གྱི་རེད་ཅེས་ང་ཚོར་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་
སྐབས་སྔོན་མས་སྐུ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་འདུག སྐུ་ངལ་འཕྲད་པ་ད་ེག་ར་ེརེད་ཅེ་ན། ས་ཾབ་ོཊའྱི་སྱིག་འཛུགས་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་
ཕགོས་རྱིམ་གྱི་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཕྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག བྱས་ཙང་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ཕོགས་འདྱི་
ས་ཾབ་ོཊ་རྱིས་བངས་བཞག་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཚང་མར་སད་པ་ཡྱིན་ན། ས་ཾབ་ོཊས་ཐད་ཀར་འཛིན་སྐྱོང་བྱས་བཞག་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་
དག་ེརྒན་ད་ེཚ་ོལ་སྤར་ཆ་ད་ེཤཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། འཛནི་སྐྱངོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ག་ཆ་ཁག་
ཁག་གཉྱིས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ནས། གཞན་པ་ད་ེཚོར་མཐ་ོས་ད་ེསད་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ནས། མར་ཕབ་ནས་ས་ཾབ་ོཊ་དང་
གཅྱིག་པ་བཟསོ་བཞག་པ་རདེ། གཅྱིག་པ་བཟསོ་འཇོག་དུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚགོས་ནས་ཚུར་རྱིས་བངས་པའྱི་དག་ེརྒན་ད་ེ
ཚའོྱི་ག་ཆ་མར་ཆག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ལྟ་ང་ཚསོ་གསོ་ཚོགས་ལ་ཞུ་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག 
ཁ་སང་ཡང་བསྐྱར་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་ས་ཾབ་ོཊའྱི་འག་ོསོང་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་
ལ་ཐུག་བསྡད་ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་རདེ་ཅ་ེན། སྔོན་རྱིས་ཐེངས་དང་པ་ོཕུལ་བཞག་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཀའ་འཁོལ་
ག་ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཐོག་ང་ཚོར་ད་ལྟ་བར་དུ་ཉམས་མོང་ཡོད་མ་རེད། འདྱི་ཉམས་མོང་གསར་པ་རེད། 
ད་ལྟ་སྔོན་རྱིས་ཕུལ་བཞག་ཡོད་ཟེར་བ་དེ། ད་ལྟ་རྱིས་བངས་བཞག་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་དེ་རྒྱ་གར་
གཞུང་ལ་ཕུལ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་ཐེངས་གཉྱིས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྔོན་རྱིས་ད་ེསོར་ (Crore) 
༧༠ རེད་འདུག སོར་ (Crore) ༧༠ ཟེར་དུས་སོར་འབུམ་ ༧,༠༠༠ ཞྱིག་རེད། སོར་འབུམ་ ༧,༠༠༠ ནས་སོར་འབུམ་ 
༡,༨༠༠ ད་ེབགེས་ཡོལ་ཚོར་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ (Pension) རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེཡྱིན་དུས་བགེས་
ཡོལ་ཚོར་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས་སོར་ (Crore) ༥༢ ལྷག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོར་ (Crore) ༥༢ ཡྱི་འཆར་གཞྱི་ཆ་ཚང་ཞྱིག་
ཡར་ཕུལ་བཞག་ཡོད། དའེྱི་ནང་ནས་ག་ཚདོ་ལ་བཀའ་འཁོལ་གནང་དང་མ་གནང་ཟེར་བ་དེ། ད་ལྟ་གཏན་འཁལེ་མདེ་དུས་ང་
ཚསོ་སྒུག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་ནང་ནས་ང་ཚོས་གསོལ་ཕོགས་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་བཞག་པ་ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠་་་༧༠ 
ཙམ་ཞྱིག་འཕར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ང་ཚོས་ཞུས་མ་ཕོད་པར་ལྷག་བསྡད་ཡོད། དེར་གཏན་ཁེལ་སོང་ན། གོས་ཚོགས་ལ་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་སྟབས་བདེ་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམས་པ་རེད། ད་ལྟ་སཾ་བ་ོཊ་ལ་རག་བསྡད་པ། བོད་སོབ་འཛིན་
ཚགོས་ནས་ཚུར་རྱིས་བངས་ནས་ང་ཚོས་མར་འཆར་འབུལ་ཞུས་བཞག་པ་དེ། ད་ལྟའྱི་ག་ཆ་ལས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡར་
སྤར་ནས་འབུལ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཐོན་ན་མ་
གཏོགས་ང་ཚསོ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་རདེ། ང་ཚསོ་བསམ་བ་ོམ་གཏང་བ་དང་ད་ེའདྲ་
ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། དགེ་རྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། མཐུན་རེན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་
རདེ། ད་ལྟ་འཕྲལ་སེལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་ས་ོས་ོལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེདག་མུ་མཐུད་ནས་གནས་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་རདེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ར་ེརསེ་ས་གནས་ར་ེརའེྱི་དཀའ་ངལ་ར་ེརའེྱི་ཐགོ་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་གསུང་དུས། ད་ལྟ་
གང་ཡོད་པ་ད་ེག་རང་མ་གཏོགས། མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་འགྱུར་བ་གཏོང་སའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཀང་རག་གྱི་མ་རེད། འགུལ་
སྐྱོད་རྒྱག་ས་ཡང་རག་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འཛིན་སྐྱོང་ལ་ཏོག་ཙམ་བ་ོའཁེལ་གནང་རོགས་གནོངས། ང་ཚོས་ཕུགས་
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རྒྱང་རྱིང་པ་ོདང་རྒྱ་ཆ་ེས་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་གསོལ་ཕོགས་སྐོར་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
སོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་བྱ་རྒྱུའྱི་སྐརོ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། སོབ་གྲྭ་ལ་མཐུན་རནེ་སར་རྒྱུའྱི་སྐོར་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ང་ཚསོ་ད་ལྟའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་
མཐུན་རེན་ད་ེལས་གང་མང་མང་ཞྱིག་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། ཚན་རྱིག་གྱི་སྡེ་ཚན་ནང་དུའང་ཡ་ོཆས་མང་དུ་
གཏང་རྒྱུ་དང་། རེད་ཆས་མང་དུ་གཏང་རྒྱུ། རྱིག་གཞུང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་མཐུན་རེན་མང་དུ་གཏང་རྒྱུ། 
སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚརོ་མཐུན་རནེ་གང་མང་སར་རྒྱུ་དང་། སོབ་གྲྭ་ད་ེཚད་དང་ལྡན་པ་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརེད་མ་གཏོགས། ད་
ལྟ་སོབ་གྲྭ་དྲུག་བཅུ་ར་ེགངས་ཡོད་པ་ད་ེདག་འཐོར་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། རེས་མ་ང་ཚ་ོཁུངས་འཁྱོལ་ས་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་དགོངས་པ་བཞེས་རགོས་གྱིས། འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།  
དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཤཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་
གྱིང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་སོང་། ཕལ་ཆེར་ལན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚུད་པའྱི་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གང་ལྟར་མ་འོངས་
པར་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕབེས་མཁན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ནང་ནས་ད་ལྟ་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སབོ་གྱིང་ནང་བཞྱིན་གྱི་སོབ་
སོང་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་མཁན་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ནའང་། མ་འོངས་པར་ད་ེདག་གྱི་བད་ེསྡུག་བལྟ་ཐུབ་པའྱི་
འགན་ཆ་ཚང་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་འཁུར་གྱི་ཡྱིན། ད་ལྟ་ས་ཆ་གང་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚོས་གང་འདྲ་བེད་སོད་གཏོང་
དགོས་ཀྱི་འདུག གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་འཛིན་སྐྱངོ་ལ་ཏགོ་ཙམ་བ་ོའཁེལ་གནང་རོགས་གནོངས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་དང་འབལེ་ནས་ཚགི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ། དའེང་
ཐད་ཀར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོདེར། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་སྔོན་མ་བརྒྱུད་ལམ་
ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་སོབ་ཡོན་དང་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་གཟེངས་རྟགས་ཟེར་བའྱི་མྱིང་ད་ེཧ་ལམ་བར་ེཔོ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་
བཀའ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་ར་ེབྱས་ནས་བར་ེཔ་ོརྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིད་སྐྱོང་གྱི་སོབ་ཡོན་དང་སྱིད་སྐྱོང་
གྱི་གཟངེས་རྟགས་ཟརེ་བའྱི་མྱིང་དསེ་ག་ར་ེགནདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ག་ར་ེའགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རདེ། དྲྱི་བ་དང་པ་ོའདྱི་ཡྱིན།  
གལ་སྱིད་བརེ་པ་ོརྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་སྱིད་སྐྱོང་གཟེངས་རྟགས་དང་སྱིད་སྐྱོང་སོབ་ཡོན་ད་ེང་ཚོའྱི་སྱིད་སྐྱོང་ཟུར་པའྱི་
སྐབས་སུ་གསར་གཏདོ་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། སྱིད་སྐྱངོ་ཟུར་པ་རང་གྱི་མཚན་ཐགོ་ལ་འཇགོ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག 
དྲྱི་བ་འདྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་ད་ེཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སབོ་གྱིང་སྐརོ་ཡྱིན། ཁ་སང་ངས་འདྱིའྱི་ཐགོ་དང་པ་ོཞུ་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་
མཆོག་གྱིས་ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཞ་ེན། འདྱི་ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་ལྷན་ཁང་གཅྱིག་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་རེད། ད་ེརྱིས་མ་སད་པ་ད་ེཚ་ོ
ཡག་པ་ོརེད་ཟེར་བ་ད་ེཡག་པ་ོམ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ད་ེཤཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་
ཁངོས་ཡྱིན་པ་ཧ་ག་ོནས་ངས་དྲྱི་བ་ད་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལམ་ཟུར་ལ་ཡོད་པའྱི་ཤཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སབོ་གྱིང་གྱི་ས་ོབྱང་ད་ེ
ཚ་ོབསུབས་ཚར་འདུག དེར་སྐད་ཆ་ཕོགས་གཉྱིས་ཀར་མང་པ་ོའདུག ད་ལྟ་ཕ་མ་ད་ེཚོས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་ད་ེཁག་ཡོད་མ་
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རདེ། ཁ་ོཚ་ོལ་འག་ོསྟངས་གཅྱིག་ང་ཚོས་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གོང་མ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་
རདེ། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ས་ོརྒྱག་གྱི་ཡོད་མ་རདེ་ཅེས་གསུངས་སངོ་། དཔ་ེསྟོན་སབོ་གྲྭ་མར་སྤོས་ཚར་དུས་ཤེས་
རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་གྱི་མྱིང་ད་ེནྱི་བསུབས་ཚར་འདུག ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ས་ོབརྒྱབ་མེད་ན་ག་པར་ཡོད་
རདེ། ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་མང་པ་ོཞྱིག་ཟླ་སྱིལ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་དུས། ས་གནས་གཞན་ཞྱིག་ན་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་
ས་ོཕསེ་པ་ཡྱིན་ནའང་དེར་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལྟར་མ་གྱི་ད་ེས་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག དརེ་མྱི་
གངས་ ༡༠།༡༡ གང་ཡོད་པ་ད་ེཚོས་སེར་བདག་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་ན་ཁ་ོཚ་ོལ་ངས་ཀང་ང་ོརྒལོ་བྱེད་
ཀྱི་རདེ། ང་རང་ཚའོྱི་གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་འགོ་ལ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་ས་ོ
བརྒྱབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག དརེ་དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་གྱིས། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་ཟུར་འཛར་ ༥ པའྱི་ནང་དུ་ "བྱྱིས་པའྱི་དཔ་ེཚོགས་རོམ་སྱིག་
དང་པར་བསྐྲུན།" ཞསེ་འདུག དརེ་སོར་འབུམ་ ༣ ལྷག་ཙམ་ལས་མྱི་འདུག བྱྱིས་པ་ད་ེཚོའྱི་བོད་སྐད་དང་བོད་ཡྱིག་ཡག་པ་ོ
ཡོང་ཆདེ་དབེ་བཟ་ོརྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམང་དུ་གཏོང་དགོས་འདུག་ཅེས་གོས་ཚོགས་རྱིམ་པ་མང་པོའ་ིནང་དུ་ཞུས་མོང་། 
ད་ེདང་འབལེ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་། བོད་རྱིགས་ཚགོས་པ་ཁག་བརྒྱུད་ནས་གཟའ་
མཇུག་བོད་ཡྱིག་བསབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ་དག་ེརྒན་མང་ཆ་ེབ་དང་བངས་རང་རང་རེད། དག་ེརྒན་ད་ེཚ་ོ
ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་མཐུན་རེན་ཞྱིག་སོར་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ཉུང་མཐར་དགེ་རྒན་དེ་ཚ་ོལ་ཆེ་
མཐོང་གྱི་ཚུལ་དུ་ལག་འཁྱེར་འབུལ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་དུས་ཚོད་ད་ེདཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་ར་ཆེན་པ་ོཆགས་བསྡད་
ཡོད་རདེ། ཁོང་ཚསོ་བོད་ཡྱིག་དང་བོད་སྐད་སོབ་ཆདེ་དང་བངས་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། མྱིའྱི་དང་བངས་དང་ལྷག་བསམ་ཟརེ་
བ་དེར་མཐུན་རེན་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འདང་ངསེ་ཤྱིག་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོས་སྔནོ་མ་གོས་ཚགོས་ནང་དུ་དག་ེ
རྒན་ད་ེཚོའྱི་ག་ཆ་ཡར་སྤོར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་དུས། ང་ཚོའྱི་དག་ེརྒན་ད་ེཚ་ོལྷག་བསམ་དང་སེམས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོརེད་
ཅེས་ལན་འདྱི་འདྲ་མང་པ་ོསེབས་ཀྱི་རེད། སེམས་ཤུགས་དང་ལྷག་བསམ་གཅྱིག་པུའྱི་འདང་གྱི་མ་རེད། ཕར་ཕོགས་ད་ེདག་ེ
རྒན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། མྱི་ཞྱིག་རེད། མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཁ་ོལ་མཐུན་རེན་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན་གནས་ཐུབ་ཀྱི་མ་
རདེ། དྲང་པ་ོབཤད་ན་ང་ཚའོྱི་བཙན་བྱལོ་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་དག་ེརྒན་ཡག་པ་ོཚང་མ་ཕྱིན་ཚར་བ་རདེ། ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་
རདེ་ཟེར་ན། ཁ་ོཚརོ་ལྷག་བསམ་དང་སེམས་ཤུགས་ཡོད་རདེ་དེ། ལྷག་བསམ་དང་སེམས་ཤུགས་གཅྱིག་པུས་མྱི་ཚ་ེགཅྱིག་
ལ་འདང་གྱི་མ་རེད། མྱི་ལ་མཐུན་རེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། མཐུན་རེན་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བསྐྲུན་མ་ཐུབ་པར་བརྟནེ་ནས་ང་ཚའོྱི་
དག་ེརྒན་ཚང་མ་ཕྱི་ལ་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། དག་ེརྒན་ཡག་པ་ོབདག་པ་ོརྒྱག་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུ་བསྡད་རྒྱུ་
མེད། གང་ལྟར་ད་ེདགངོས་པ་ལ་འཆང་རོགས་གྱིས། བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མ་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་དག་ེརྒན་
ཡག་པ་ོཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཉནེ་ཁ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདྲག་ཆགས་ཡོད་རདེ། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞདེ་སྣང་ཆགས་
འདུག ད་ེབཞྱིན་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་གྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གནས་སྟངས་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་། མྱི་རྱིགས་གཞན་པའྱི་ཕྲུ་གུ་མང་དུ་
ཡོང་བ་དེས་ང་རང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་ཟུར་དུ་འཛུགས་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་མ་འགྱིག་པ་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ། སྐད་
དང་ཡྱི་ག་ེད་ེཚོར་སགས་སྐད་མང་པ་ོསེབས། ཤན་ཞུགས། དེར་ང་ཚོས་འག་ོསོང་ཞྱིག་བཏང་བསྡད་པ། འཛིན་སྐྱོང་ལའང་
དཀའ་ངལ་ཡོད་བསྡད་པ། དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་འགྲུབ་རྒྱུ་མདེ་པ། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་དུས། 
ངས་གོས་ཚོགས་རྱིམ་པ་མང་པོའ་ིནང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚསོ་སོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་བའྱི་ཞརོ་ལ། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐྱངོ་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། ས་ཡོམ་ཞྱིག་རྒྱག་པའྱི་ཞརོ་ལ་བདོ་པ་གཙང་མ་ཡྱིན་པ་ད་ེཚ་ོསོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་གཅྱིག་ལ་
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བྱས། མྱི་རྱིགས་གཞན་པ་ད་ེཚ་ོཕགོས་གཅྱིག་ལ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་དརེ་དབྱ་ེའབྱདེ་བྱདེ་པའྱི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མ་རདེ། 
མཐུན་རནེ་གང་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ད་ེཚང་མར་ཆ་སྙོམས་ཤཤྱིག་ཕུལ། ད་ེམ་གཏགོས་སོབ་གྲྭའྱི་ཁོར་ཡུག་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ང་
ཚའོྱི་མྱི་ད་ེཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་དུས། ང་ཚསོ་སོབ་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོཏག་ཏག་ཅྱིག་བསབས་མ་ཐུབ། བསབས་མ་དགོས་
པ་ད་ེཚ་ོཤེས་ཡངོ་གྱི་རདེ། ཧབོ་ད་ེཁ་ལ་རྣམ་པ་ཚ་ོལ་ཚརོ་བ་ཞ་ེདྲག་སེབ་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་མ་རདེ། མ་འོངས་པར་ལ་ོ ༡༠།༢༠ ཐགོ་
བསམ་བ་ོབཏང་ནས། ང་ཚའོྱི་མ་འོངས་པའྱི་སོན་ར་ད་ེཚ་ོགང་འདྲ་ཆགས་ས་རདེ། ད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་བའྱི་ཞརོ་ལ་ད་ེ
འདྲ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོའདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནམ་རྒྱུན་འགུལ་རྱིས་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་ (Cartoon) 
ཟརེ་གྱི་འདུག ཕྲུ་གུ་ལ་བོད་ཡྱིག་དང་བོད་སྐད་བསབ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་འགུལ་རྱིས་བཟ་ོརྒྱུར་འག་ོསོང་ཆེན་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་རེད་
ཟརེ་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་འགུལ་རྱིས་བཟ་ོརྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་རྱིས་འགོའ་ིནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་
ཧ་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག ད་ེམང་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྲུ་གུ་ལ་བོད་ཡྱིག་དང་། བོད་སྐད། བོད་ཀྱི་ས་ཆ། བོད་ཀྱི་
ལུང་པ་དེ་ཚོ་འགུལ་རྱིས་བརྒྱུད་ངོ་སོད་བྱ་རྒྱུ་དེ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཕྲུ་གུ་ཆེན་པོ་
ཆགས་ཚར་དུས། ཁྱེད་རང་གྱིས་བོད་སྐད་སོང་དགོས་རེད། བོད་ཡྱིག་སོང་དགོས་རེད། བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་སོང་དགོས་རེད་
ཅེས་ག་ཚོད་ཟེར་བ་ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོཚོའྱི་ཀླད་པའྱི་ནང་དུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རེད། དག་ེརྒན་གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེཕ་མ་ཚ་ོཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕ་མ་ད་ེཚོས་འགན་དང་པ་ོད་ེཁུར་ནས། དེར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་མཐུན་རེན་གང་སོར་
དགོས་པ་ད་ེསར་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་ཕྲུག་
ད་ེདག་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་བྱྱིས་པའྱི་སྒྲུང་དབེ་དང་། དའེྱི་ཚོའྱི་ཐགོ་ནས་འབེལ་འབེལ་ལྷུག་ལྷུག་བྱདེ་ཐུབ་
དགོས་པ་ད་ེདུས་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོཛ་དྲག་ཞེ་དྲག་ཅྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་
དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ཐོག་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་འཚབ་མ་གནང་རོགས་གནོངས། 
མ་གྱིར་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ད་ེདག་གྱི་བད་ེསྡུག་ང་ཚོས་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་ཆ་ག་པར་ག་ར་ེདགའ་བ་འདུག ག་ར་ེབེད་སོད་
ཡག་ག་འདུག ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བེད་སོད་བཏང་ན་ཡག་ས་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་བཀའ་ཤག་གྱིས་བསམ་བ་ོ
གཏང་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེདག་གྱི་བད་ེསྡུག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འགན་ཡོངས་
རགོས་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པ་རདེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་འགན་འཁྱེར་གྱི་ཡྱིན། བྱས་ཙང་ཐུགས་འཚབ་མ་གནང་རོགས་གྱིས། 
གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས། ཐག་གཅོད་བྱེད་ཀྱིན་བྱེད་ཀྱིན་འག་ོཡྱི་
ཡྱིན། 
 ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གནས་ཚུལ་གསུངས་པ་ད།ེ ར་བའྱི་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་
གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་མདོག་རེད། ད་ལྟ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཟུར་དུ་འཇོག་དགོས་པའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་
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གནང་སོང་། འདྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུ་སྟབས་བད་ེཔ་ོག་ཚདོ་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ང་ཚའོྱི་བསམ་བོའ་ིནང་དུ་ད་ལྟའྱི་
སོམ་གཞྱི་ཡོད་པ་དེའྱི་ནང་དུ་དག་ེརྒན་གང་འདྲ་འཇོག་དགོས་འདུག མ་འོངས་པར་ལ་ོལྔ་བཅུའྱི་ནང་དུ་གནས་སྟངས་གང་
འདྲ་ཆགས་ས་རདེ། ལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་ནང་དུ་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ས་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་འག་ོ
བཞྱིན་ཡོད། སྱིམ་ལར་གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཧ་པ་སྤུར་ལ་གང་འདྲ་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག མ་སུ་རྱི་ལ་གང་འདྲ་བྱདེ་
དགོས་ཀྱི་འདུག ཀ་སྦུག་ལ་གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག རྡ་ོར་ེགྱིང་ལ་གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོའྱིསོབ་གྲྭ་ 
༥ ཡོད་པ་ད་ེརེད། ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡ་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་
ཡྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ག་ཚདོ་ཡདོ་པ་རདེ། མ་འོངས་པར་ད་ེཚའོྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་སྱིད་པ་རདེ། ད་ལྟ་ (CST) མ་
སུ་རྱི་ད་ེའདྲ་ཆགས་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ང་ཚ་ོདང་རྒྱ་གར་གཞུང་དབར་སྐད་ཆ་ཡོད་པ་རདེ། 
སྐད་ཆ་ཡོད་དུས་ད་ེཚ་ོམང་པ་ོཞྱིག་འདྱིར་ཞུས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་ཚང་མས་གསན་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་འདྱིར་ཞུས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭར་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་འགོ། གནོད་ཀྱི་ཡོད་འགོ། 
རྒྱ་གར་དང་བོད་པའྱི་དབར་རདེ། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡ་དང་བོད་པའྱི་དབར་རེད། ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་གབས་ཡོད་འག།ོ ད་ེཞུ་ཚོད་
མ་ཐྱིག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ལ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་དགོས་པ་དང་སོབ་སོང་སོད་དགོས་པ་ད་ེསྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་དགོངས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དེའང་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚ་ོཚང་མར་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་འགོ་བསྡད་ཡོད། ད་ལྟ་སྤོན་ཊའྱི་སྐོར་འགེལ་
བཤད་རྒྱག་དུས། མ་སུ་རྱི་དེར་འགེལ་བཤད་མ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་མ་འགྱིག་པ་འདྲ་ཞྱིག མ་སུ་རྱི་ད་ེའགེལ་བཤད་རྒྱག་ཏུ་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ཡ་གྱིའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོས་ག་ོབ་ཡྱིན་ན་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ེའདྲའྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་
ཡོད་དུས། གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། རསེ་མ་གྲུབ་འབས་ཐནོ་ཚར་
བའྱི་རེས་ལ། མ་གཞྱི་ནས་རྣམ་པ་ཚོས་གནས་སྟངས་གཟྱིགས་ཀྱིན་གཟྱིགས་ཀྱིན་གནང་གྱི་རེད། ཅྱི་སྟ་ེཟུར་དུ་མཁྱེན་རྒྱུའྱི་
འདོད་པ་ཡོད་ན་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་ཞུ་ཆོག སྱིམ་ལར་བསམ་བ་ོག་ར་ེཡོད་པ་རེད། ཧ་པ་སྤུར་ལ་བསམ་བ་ོག་ར་ེཡོད་པ་རེད། 
ད་ལྟའྱི་རྱིང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། སོབ་གྲྭ་གང་རྱིས་བངས་པ་དེར་ལམ་སང་ཐབས་ཤེས་
བཙལ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ག་ོབསྡུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཛ་དྲག་ཆགས་འདུག 
ཛ་དྲག་ད་ེརྱིང་གཅྱིག་པུ་ཆགས་པ་རེད་དམ། ཛ་དྲག་ལ་ོལྔ་བཅུ་སྔོན་ནས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། གངས་ཀ་འདོན་མཁན་
མེད་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་གངས་ཀ་འདོན་དུས་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་བབ་ད་ེམཁྱེན་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཛ་དྲག་ལ་ཛ་
དྲག་དཔག་པའྱི་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། གོ་བསྡུར་བྱེད་ས་ལ་མ་བྱེད་པར་ང་ཚོར་ཐབས་ལམ་
གཞན་འདོན་ས་ཡོད་མ་རེད། ཁག་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། འདྱི་མྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་བད་ེསྡུག་བལྟ་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རེད། སོབ་གྲྭ་ཁྱོན་
ཡོངས་ཀྱི་བད་ེསྡུག་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། གཞན་པ་ཚང་མར་གཅྱིག་གྱུར་སྤོར་དགོས་རེད་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་གྱུར་
སྤར་བ་ལ་དངུལ་དགོས་རདེ། སྤ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་རྒྱུ་ལས་ས་པ་ོཞ་ེདྲག་རདེ། དག་ེརྒན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རདེ། ལས་ས་
པ་ོཡོད་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག གནད་དནོ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གོས་ཚགོས་ནང་དུ་
གེང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག འདྱི་གེང་ནས་ཕན་ས་རེད་དམ་ཕན་ས་མ་རེད། ད་ེཚ་ོལའང་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་
ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཞུས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་
སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་འདྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་མེད་འགོ་བསམས་ནས། གལ་སྱིད་
གནད་འགག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསང་བ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མ་རདེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་བྱ་ེབག་པས་མཁྱེན་



110 

འདོད་ཡོད་ན་ཤེས་ཪྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་འབེལ་བ་གནང་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ལ་ཡར་འབེལ་བ་གནང་
ན་ང་ཚའོྱི་བསམ་བ་ོའདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུས་མ་ཐུབ་པ་སེར་ལ་ཞུ་ཐུབ་པ་ད་ེཚ་ོང་ཚོས་ཞུ་ཆོག 
འགན་འཁྱེར་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འགན་འཁྱེར་སྟངས་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གང་འདྲ་
ཆགས་གབས་ཡོད་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དགོངས་ཚུལ་གསུང་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚོར་དགོངས་པ་
བཞེས་རགོས་གྱིས། ང་ཚསོ་ལན་རྒྱག་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དགངོས་པ་བཞེས་
རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཛིན་ལགས། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་
གནངོས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དྲྱི་བ་ད་ེཚོར་ལན་ཏག་ཏག་བྱུང་མ་སོང་། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་འགན་འཁུར་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་
འདུག ངས་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་སོབ་ཡོན་གཟེངས་རྟགས་དང་འབེལ་ནས་སྔོན་མ་མྱིང་བར་ེཔ་ོབརྒྱབ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་
འདུག དརེ་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕྲད་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཞུས་པར་ལན་གནང་མ་སངོ་།  
ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སབོ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་བཏང་ནས་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་མཐུན་རནེ་སར་རྒྱུ་ཡོད་མ་རདེ་ར་བ་ཉྱིད་
ནས་ཞུས་མེད་གདའ། དརེ་རྦད་ད་ེལན་ལོགས་ཀར་གནང་སོང་། ད་ེའདྲ་བྱས་ན་དངསོ་གནས་གོས་ཚགོས་ནང་དུ་གེང་ནས་
གནོད་ཀྱི་ཡོད་དང་ཕན་གྱི་ཡོད་ཟེར་དུས་གནོད་གཞྱི་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། ངས་མཐུན་རེན་ག་ར་ེཡོད་པ་ཚང་མ་སོར་
དགོས་ཀྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཟུར་དུ་གཞག་རྒྱུ་ད་ེས་ོསོའ་ིསྐད་དང་ཡྱི་ག་ེད་ེཚ་ོགཙང་མ་གཙང་རང་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་
དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ཡོད་མ་གཏོགས། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ལ་མཐུན་རེན་སར་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་ར་བ་
ཉྱིད་ནས་ཞུས་མདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྐད་ཆ་འདྱི་མང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་གང་འདྲ་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་ན་ཧ་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག ཧྱི་མཱ་
ལ་ཡ་རྱི་རྒྱུད་ད་ེཚ་ོརྒྱལ་ཁབ་གང་གྱི་མྱི་རྱིགས་ཡྱིན་མྱིན་ད་ེལའང་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་རེད། དེའང་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
རདེ། ག་ོབ་ལནེ་ཕགོས་དང་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་མྱི་འདྲ་ཞྱིག་རདེ། འདྱིའྱི་སང་ལ་ངས་འཕར་མ་ཞུས་མྱི་དགསོ་པ་གྱིས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ད་ེདག་ང་ཚོས་བ་ོངསེ་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འཛིན་སྐྱོང་
བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ལས་དོན་བྱ་རྒྱུ་དེའང་ཁ་ཕོགས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ལ་འགོ་བསྡད་ཡོད། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་
འཐུས་ཀྱི་མེད་འག་ོབསམ་གྱི་འདུག  
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 སྱིད་སྐྱོང་སོབ་དཔོན་གཟེངས་རྟགས་ད་ེསྱིད་སྐྱོང་ཟུར་པའྱི་མྱིང་ཐོག་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་
གོས་ཆོད་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་སྱིད་སྐྱོང་ཟུར་པའྱི་མྱིང་ཐོག་བཟ་ོཆོག་པ་ཞུ། ད་ེམ་གཏོགས་ད་ལྟའྱི་སྱིད་སྐྱོང་འདྱིར་
ལངས་སྡོད་མཁན་ད་ེཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས། སྱིད་སྐྱོང་གྱི་གཟེངས་རྟགས་ཟེར་དུས་བ་ོལ་མ་བད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག 
སྔོན་མ་ག་ར་ེགནང་བ་ད་ེགནང་བ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་གནང་བ་རེད། ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་རེད། དེར་ང་ལ་བསམ་ཚུལ་
གང་ཡང་མེད། སྐབས་དང་དུས་ས་ོསོར་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་དེར་ཤེས་ཡོན་རོགས་རམ་སད་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ས་ོདང་
དཔག་པའྱི་མྱིང་ཞྱིག་འདགོས་ཐུབ་ན་བསམས་ནས། ཡང་ན། "ཤེས་ཡོན་ར་ེཕུད་གཟེངས་རྟགས།" ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཟེར་བ་ཡྱིན་
ན། ཤེས་ཡོན་རགོས་རམ་ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་སདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་དནོ་དང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེབཞྱིན་
བོད་པའྱི་བྱུང་རབས་ནང་དུ་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། སོབ་དཔོན་ཐོན་མྱི་སམ་བ་ོཊ་
ནས་མར་མྱི་སྣ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གྱི་མཚན་ཐགོ་བཟོས་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་བཟསོ་མ་ཆོག་པ་གང་ཡང་
མ་རེད། དེའང་གཟྱི་བརྱིད་ལྡན་པ་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམས་ནས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་བསམས་བྱུང་སྟེ། ད་ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་
བཟོས་ཚར་བ་སོང་ཙང་རང་འཇགས་བཞག་ཡོད། ལ་ོརེས་མ་ནས་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་དེར་བསྒྱུར་བ་བཏང་ནས། གང་
རན་པ་དང་གང་འསོ་པ་ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལའང་བཀའ་འདྲྱི་ད་ེ
འདྲ་གནང་སོང་བསམས་བྱུང་། ངས་ལྷག་འཕྲོས་ད་ེཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུར་བཞག་ཡོད། དཔལ་
ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་ལའང་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་ལང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ལུས་བསྡད་པའྱི་ལན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བརྒྱབ་ན་བསམས་བྱུང་། 
ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་འགུལ་རྱིས་ ཨྱིན་ཇྱི་ཚགི་གཅྱིག་བེད་སདོ་གཏོང་ཆགོ་པ་ཞུ། (Cartoon) ད་ེའདྲ་གང་མང་
བཟོས་པ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དཔ་ེགནད་འགག་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་དེར་མོས་མཐུན་ཡོད། ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
འགན་འཛིན་ངེད་གཉྱིས་ཀྱིས་ཉེ་ཆར་འཆར་གཞྱི་བཀོད་ནས། དངུལ་ག་ཚོད་བཞག་པ་དེ་ངས་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག འགུལ་
བརན་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ (Script) བརམ་རྒྱུ་ད་ེཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མ་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེང་ཚོའྱི་རྱིག་
གཞུང་དང་སྐད་ཡྱིག་མཚུངས་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། རྐང་ ༡༧ ཙམ་ཞྱིག་ང་ཚསོ་བྱིས། བརམས། སོབ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན་
ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ལ་ཏགོ་ཙམ་ཉམས་མོང་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་ང་གཉྱིས་མཉམ་དུ་བསྡད་ནས་མང་པ་ོབཟསོ་པ་
ཡྱིན། འགུལ་རྱིས་སྐར་མ་ ༡ ལ་སོར་འབུམ་ ༡ ཟརེ་གྱི་འདུག འག་ོསོང་ཆནེ་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་ཨ་ཁུ་ཕག་པའྱི་ལས་རྱིམ་
ཞྱིག་བཟོས་ཚར་བ་རེད། འགུལ་རྱིས་བཟ་ོམཁན་ད་ེརྒྱ་གར་ཡྱིན་ཙང་། སྐད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་འདུག 
བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་སྐབས་སུའང་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་འགུལ་རྱིས་ཀྱི་ (Animation Company) 
ཆེན་པ་ོད་ེའདྲའྱི་ནང་ལ་བོད་པའྱི་མྱི་རྱིགས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཏན་ཏན་ཡོད་ཀྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཕར་ཚུར་འབེལ་བ་
མང་པ་ོབྱས་ནས་མྱི་བཞྱི་ལྔ་ཞྱིག་ཐོན་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་བསམ་བོར་ཁོང་ཚ་ོདུས་རྒྱུན་དུ་ས་ོསོའ་ིལྟ་ོགོས་ཆེད་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་
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ཀྱི་ཡོད་རེད། ཤེས་ཡོན་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་སམ་མཐུན་འགྱུར་ཞྱིག་
གནང་ཐུབ་ན། ཁོང་ཚ་ོལའང་དགའ་སྤོབས་ཤྱིག་དང་། ང་རང་ཚརོ་ཕན་ཐགོས་པ། མཐའ་མ་དེར་འགུལ་རྱིས་བཟ་ོམཁན་མྱི་
གངས་ ༥ ནས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤཤྱིག་རག་སོང་། གཞན་པ་ད་ེཚོས་ཚུར་འབེལ་བ་བྱས་མ་སོང་། གཅྱིག་ད་ེཁ་ེན་ཌ་ནས་རེད་
འདུག (Animation Company) ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་འདུག དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་བཏྱིང་ནས་བྱིས་ཚར་བ་
དང་ལམ་སང་འགུལ་རྱིས་བཟ་ོཐུབ་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་ཁྱོན་ནས་རེད་མྱི་འདུག ལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་ནང་ལ་ཏན་ཏན་ང་ཚསོ་གང་ལ་གང་
འཚམ་ཞྱིག་འདོན་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་ (Cartoon) བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཔ་ེམཚོན་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུས་
ན། ཕྲུ་གུའྱི་ཕ་མར་ང་ཚོའྱི་སྐྲ་དང་ང་ཚོའྱི་སྡོད་ས་ད་ེའདྲ་ཡྱི་མྱི་འདུག གང་རེད་ཟེར་ན། བོད་ཤོར་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་ཡོང་བ་
དང་། ང་ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་ག་ར་ེཡྱིན་པ། ཆསོ་ག་ར་ེཡྱིན་པ། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་སྒྲུང་གྱི་ཐགོ་ནས་བཤད་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རདེ། ང་
ཚསོ་འཆར་གཞྱི་མྱི་འདྲ་འདྱིང་གྱི་ཡོད། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་དགོངས་འཆར་གནང་བ་ད་ེལའང་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ། ང་ཚསོ་ཀང་གང་ཐུབ་
ཅྱི་ཐུབ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དག་ེརྒན་ཡག་པ་ོདགསོ་པ་ད་ེརདེ། ངས་ཡང་བསྐྱར་ཞུས་ན་བསྐྱར་ཟླསོ་བྱདེ་ཀྱི་འདུག་གསུང་གྱི་རདེ། ངས་ཐངེས་
མང་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན། དག་ེརྒན་ཡག་པ་ོམེད་ན་སོབ་ཁྱིད་ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་མ་རདེ། སོབ་ཁྱིད་ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་མེད་ན། ཤེས་ཡནོ་
ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་མ་རེད། བཀའ་མོལ་གཅྱིག་ད་ེགོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཨ་ེཡོད་ན་བསམས་བྱུང་། དག་ེ
རྒན་ཡག་པ་ོཚང་མ་ཕྱིན་ཚར་འདུག་ཅེས་གསུངས་སངོ་། སྙྱིང་ར།ེ ད་ལྟ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་བཞུགས་པ་ད་ེཚ་ོསྡུག་པའྱི་
གས་སུ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་དམ། འདྱིས་སེམས་ཤུགས་གཅོག་གྱི་འདུག དགོངས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་ཡོད་ཀྱི་
མ་རདེ། དག་ེརྒན་ང་ོཤེས་པ་ཡག་པ་ོད་ེའདྲ་ཕེབས་ཡོད་ཙང་། ཡག་པ་ོད་ེདག་ཕྱིན་སོང་དགོངས་པ་ཡྱིན་གྱི་རདེ་མ་གཏགོས། 
ད་ལྟའང་དགེ་རྒན་ཡག་པ་ོམང་པ་ོབསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོརང་ཚོར་ང་ཚོས་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་ཀྱི་རེད། སོབ་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་རེད། 
དག་ེརྒན་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཟབ་སོང་སད་ནས་ལམ་སྟནོ་བྱས་ན། དག་ེརྒན་ཡག་པ་ོཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་སོབ་ཁྱིད་བྱས་མ་
ཤེས་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་རེད། ཁོང་ཚོར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཟབ་སོང་དང་མཐུན་རེན་སར་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་གསོལ་ཕོགས་འབུལ་རྒྱུ། 
སོབ་སངོ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་སདོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགན་དང་དམ་བཅའ་རདེ། དག་ེརྒན་དང་
ཕ་མའྱི་ངོས་ནས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལའང་གང་ལ་གང་འཚམ་རག་ལས་ཀྱི་རེད། 
ཁངོ་རྣམ་པས་གང་ལ་གང་འཚམ་མ་གནང་བ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ལག་ལེན་འཁལེ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་
མྱི་འདུག འནོ་ཀང་ང་ཚའོྱི་ལག་པར་ཡོད་པ་དེར་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་རོམ་སྱིག་དང་། གཏམ་བཤད། སྙན་ངག སྒྲུང་། སྐད་ཡྱིག ཨང་རྱིས། ཚན་རྱིག སྱི་ཚོགས་རྱིག་
གནས་བཅས་པ་ཆ་ཚང་བོད་སྒྱུར་བྱས་དང་བྱེད་བཞྱིན་པ་རེད། འགུལ་བརན་སྒྲུང་ད་ེཚ་ོཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་གང་མང་འགེམ་
ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཕ་མ་ཚ་ོལའང་ཨ་ེཤཤ་ེཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་ནས་ར་ེའདུན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ནང་ལ་
བོད་སྐད་སྐྱོན་རོགས་གནང། སོབ་གྲྭ་ལ་ཨྱིན་ཇྱི་ཡྱིན་ནའང་ནང་ལ་བོད་སྐད་བསྐྱོན་ན། བོད་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་བརླག་གྱི་མ་རདེ། 
གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་བསམ་བ་ོགཏྱིང་ཟབ་པ་ོཞྱིག་བཏང་ནས་འཆར་གཞྱི་བསྱིགས་དང་སྱིག་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་ཆསོ་འཛིན་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་ཆསོ་འཛནི་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ར་བའྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངསཀྱི་སྔནོ་རྱིས་དང་འབལེ་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མདེ། ཕལ་
ཆརེ་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཐོག་ཆགསཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ངའྱི་ངོས་ནས་བསམ་ཚུལ་དང་ར་ེསྐུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། 
དརེ་དཔལ་ལྡན་ཤཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས་ལན་མ་གནང་ནའང་འགྱིག་ས་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གནད་དོན་དང་པ་ོད།ེ གོང་དུ་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང་། གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཨ་
བ་ད་ེཚ་ོམ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་ར་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ། འཛམ་བུ་གྱིང་ཁོད་ལ་འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཁོང་ཚོར་འགན་
འཁུར་སྣེ་འཁྱིད་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Leadership Training) ཐོག་ང་ཚོས་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་རེད་
གསུངས་སོང་ལ། ངའྱི་ར་ེབ་ལ། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་འདྱིའྱི་ཐོག་མྱི་ཚ་ེགཅྱིག་གྱི་ཉམས་མོང་ཡོད་
ཙང་། འདྱིའྱི་ཐགོ་སྐུ་ལས་ཏན་ཏན་སྐྱནོ་གྱི་རདེ་སྙམ།  
ད་ེདང་མཉམ་དུ་འགན་འཁུར་སྣ་ེའཁྱིད་ཀྱི་ཟབ་སངོ་ཐགོ་ང་རང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། འདས་པའྱི་ལ་ོ ༧ ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་རང་ལ་ོ ༦ དང་ 
༧ གཙོས་པའྱི་མྱི་བགེས་པ་རང་ལ་ོ ༦༠ དང་ ༧༠ ད་ེའདྲའྱི་མྱི་གངས་ ༤༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ལ་ཟབ་སོང་སད་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་
བྱུང་སོང་། དེ་འདྲའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཐོག་ནས་གོ་རྟོགས་གང་བྱུང་བ་དེ་ཞུ་ཐུབ་ན། ཡོང་རྒྱུའྱི་ཟབ་སོང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་དུས་
ཐུགས་ཕན་གསོས་ཡངོ་བསམ་པའྱི་བསམ་བ་ོད་ེཁྱེར་ནས། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་ངང་ནས་ཞུ་རྒྱུར། འགན་འཁུར་སྣ་ེཁྱིད་
ཟབ་སོང་སྐབས་སུ་མང་ཆ་ེབས་གནའ་སྔ་མོའ་ིལུགས་སོལ་ལྟར། སང་ནས་འཆད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་བཤད་བསྡད་པ་དང་། 
འོག་ནས་ཉན་མཁན་ཞྱིག་གྱི་ཉན་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་གནད་ལ་ཁེལ་བ་ད་ེ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག (Participatory Approach) ཚང་མས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའྱི་བསམ་བོའ་ི
ནང་དུ་ཐ་སྙད་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བར་ེཔ་ོརྒྱག་དགོས་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། དཔེར་ན། ཟབ་ཁྱིད་པ་ (Trainer) ད་ེ
མཐུན་རེན་སོར་མཁན་ (Facilitator) ད་ེའདྲའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་འཁྱེར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕོགས་གཉྱིས་ཀ་ནས་སང་རྒྱུ་
ཡོད་པ། ངས་འདྱི་ཞུ་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཆེ་ཤོས་གཉྱིས་ལ་ཐུག་བསྡད་ཡོད། དང་པ་ོདེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
མཆོག ཨྱིན་སྐད་གཉྱིས་བེད་སོད་བྱེད་ཆོག་པ་ཞུ། (Ageism) ཞུ་ཡྱི་རེད། ང་ཚོའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་རྒྱུན་རྱིང་པ་ོཞྱིག་ནས་
ཡ་རབས་སོད་བཟང་གྱི་ངང་ནས་འཁྱེར་ནས། ཕགོས་གཅྱིག་ནས་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག ཕོགས་གཅྱིག་ནས་གཞོན་སྐྱསེ་ཚོའྱི་
འབོད་ས་སོགས་ག་ོམ་ཐུབ་པ་དང་། རྒན་པ་ཚོས་རྟག་པར་འགྱིག་བསྡད་ཡོད་པ། ཤེས་རྟོགས་ཚང་མ་ཡོད་པ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་
འཁྱེར་ཡོང་དུས། (Ageism) ཟེར་དུས་ལརོ་དབྱ་ེབ་ཕེས་ནས། འགོ་ནས་སང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་བ་ོཞྱིག་
འཁྱེར་ཡོང་གྱི་འདུག གཉྱིས་པ་ད་ེ (Intergenerational Gap) ཟེར་གྱི་རདེ། རྒན་གཞནོ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་སྟངོ་ད་ེསེལ་བའྱི་
ཆདེ་དུ་ང་ཚོས་ཀུན་སོང་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བཞེས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ངས་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོས་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམས་ནས་
དགངོས་འཆར་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན།  
 ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་ཟབ་སོང་འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་སྐབས་སུ། ད་ེསྔ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་མྱི་ལ་ར་ེབ་མ་ཞུ་རང་
ཞུས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཟབ་ཁྱིད་བྱེད་དུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ག་རེ་
གསུང་གྱི་འདུག་ཟེར་ན། ཕྱི་ནས་སེབ་མཁན་ཚོར་ཏན་ཏན་གནས་ཚུལ་ཆ་ནས་མང་པ་ོཞེ་དྲག་གསུང་རྒྱུ་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་
ནའང་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་སྐོར་གཏྱིང་ཟབ་མ་ོཞྱིག་གསུང་རྒྱུ་མེད་དུས། དེ་འདྲའྱི་འབེལ་བ་ཆགས་མ་ཐུབ་པ། (Culture 

Nuances) ཞུ་ཡྱི་རདེ། ད་ེའདྲ་མ་མཐུན་པ་ཆགས་དུས། ཕྲུ་གུ་ཚ་ོནས་ཀང་དརེ་དབྱྱིངས་སབེས་མ་ཐུབ་པ་དང་། འབལེ་བ་
བཟ་ོམ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ང་ཚ་ོརང་གྱི་གཞོན་སྐྱེས་ད་ེའདྲས་ཟབ་ཁྱིད་པའྱི་
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ཟབ་སོང་ད་ེའདྲ་ (Training of Trainer) ཕུལ་ནས། ཁོང་རྣམ་པས་ཡོང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་གཞོན་སྐྱེས་ལ་
ཟབ་ཁྱིད་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། ངས་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོ་ཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ངས་ཟབ་སོང་འདྱི་རྱིགས་མང་པོར་གོ་
སྐབས་བངས་ཡྱིན་ལ། གཞོན་སྐྱེས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཕན་ཐགོས་སོང་བསམ་པའྱི་བསམ་བ་ོཡོད། འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་།  
གནས་ཚུལ་གཉྱིས་པ་ད་ེསྱིར་བཏང་ཞུས་མྱི་དགོས་ན་བསམས་སོང་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་
གསུངས་གནང་སོང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་ཀང་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་དང་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ཐོག་
སེམས་ཁལ་མ་གནང་རོགས་ཅེས་གསུངས་སོང་། འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཐག་ག་རེ་བཅད་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་། 
ཕོགས་གཉྱིས་ལ་གཟྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དུས་རྒྱུན་དུ་ག་རེ་
བསམ་གྱི་ཡོད་ཅེ་ན། བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཚ་ོརེད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོས་དམ་ཚིག་སྲུང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་
སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ནས། སྣ་ེལན་ཁང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་གྱི་སྡྱིངས་ཆ་ད་ེཚ་ོངསེ་
པར་དུ་དམ་ཚིག་སྲུང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ དཔལ་ལྡན་གཙ་ོམཆོག (Symbolic Representation) ལྟ་བུ་མཚནོ་བྱ་ད་ེཚ་ོགལ་
ཆེན་པ་ོརྱི་ཡྱི་ཡོད། ད་ལན་གང་ཟག་ ༡༡ དེའང་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་རེད། ཨ་བ་ ༢༠༠ དེའང་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཡྱིན་དུས་
ཐུགས་ཐག་ག་ར་ེགཅོད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། འཚ་ེམེད་ཞྱི་བའྱི་ཀུན་སོང་ཞྱིག་འཁྱེར་བའྱི་ཐོག་ནས། ཕོགས་གཉྱིས་ཀ་ལ་གསན་
པའྱི་ཐོག་ནས། ཐབས་ལམ་ག་ར་ེབཟང་བ་ཞྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། དཔརེ་ན། གན་རྒྱ་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
ད་ེའདྲའྱི་ཐུགས་སྣང་བཞེས་ཀྱི་རདེ་བསམ་པའྱི་བསམ་བ་ོའཁྱེར་གྱི་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
བཀའ་ལན་ད་ེརེས་མ་གནང་རོགས་གནོངས། ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། ཚོགས་དྲུང་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་དང་། བདུན་རེས་
མའྱི་ལས་རྱིམ་སྙན་སནོ་ཞུ་རྒྱུ།  
 
ཚགོས་དྲུང་བསདོ་ནམས་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་དུས་ ༣ པའྱི་ཡྱིག་ཐགོ་
དགངོས་ཤོག་འབྱརོ་བ་སྙན་སནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
 
ཨང་། མཚན། དགངོས་ཞུའྱི་ཚསེ་དང་། རྒྱུ་མཚན། 
༡ སྱི་འཐུས་ཡ་ེཤེས་སོལ་མ་ལགས། ཕྱི་ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་གཟུགས་གཞྱི་བདེ་མྱིན་གྱིས་ཉྱིན་གཅྱིག་

དགངོས་ཞུ་གནང་སོང། 
 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དགངོས་ཤོག་སྙན་སནོ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
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དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དུས་རེས་མའྱི་ལས་རྱིམ་རགས་ཟྱིན་སྙན་སནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
 
ཕྱི་ལ་ོཟླ་ཚསེ་དང་
རསེ་གཟའ། 

ཚུདོ། ཨང་། ལས་རྱིམ། 

༢༠༢༢།༠༣།༢༨ 
རསེ་གཟའ་ཟླ་བ། 

 
 

སྔ་དྲ།ོ 
༠༩:༣༠ 

 
༡༡:༠༠ 
༡༡:༡༥ 
ཕྱི་དྲ།ོ 
༡༢:༣༠ 
༠༡:༣༠ 
༠༣:༠༠ 
༠༣:༡༥ 
༠༥:༠༠ 

 
༡ 
༢ 
 
༣ 
 
 
༤ 
 
༥ 
༦ 

 
གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 
ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སྔནོ་རྱིས་ཐགོ་བག་ོགེང་དང་། གཏན་འབེབས། 
གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་། 
གོང་བཞྱིན་སྔནོ་རྱིས་ཐགོ་བག་ོགེང་དང་། གཏན་འབེབས། 
 
གསལོ་ཚགིས་བར་གསངེ་། 
གོང་བཞྱིན་སྔནོ་རྱིས་ཐགོ་བག་ོགེང་དང་། གཏན་འབེབས། 
གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་། 
གོང་བཞྱིན་སྔནོ་རྱིས་ཐགོ་བག་ོགེང་དང་། གཏན་འབེབས། 
སང་སྔ་དྲ་ོཚུདོ་ ༠༩:༣༠ བར་ཚགོས་གསངེ་། 

༢༠༢༢།༠༣།༢༩ 
མྱིག་དམར། 

སྔ་དྲ།ོ 
༠༩:༣༠ 

 
 

༡༡:༠༠ 
༡༡:༡༥ 
ཕྱི་དྲ།ོ 
༡༢:༣༠ 
༠༡:༣༠ 
༠༣:༠༠ 
༠༣:༡༥ 
༠༥:༠༠ 

 
༡ 
༢ 
༣ 
 
༤ 
 
 
༥ 
 
༦ 
༧ 

 
ཁྱིམས་བཟའོ་ིལས་དནོ་ཁག་གྱི་བརོད་པ་དང་པ་ོདང་། གཉྱིས་པ། 
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད། 
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐགོ་བག་ོགེང་དགསོ་པའྱི་གསོ་འཆར། 
གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་། 
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐགོ་བག་ོགེང་། 
 
གསལོ་ཚགིས་བར་གསངེ་། 
ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སྔནོ་རྱིས་ཐགོ་བག་ོགེང་དང་། གཏན་འབེབས། 
གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་། 
མུ་མཐུད་སྔནོ་རྱིས་ཐགོ་བག་ོགེང་དང་། གཏན་འབེབས། 
སང་སྔ་དྲ་ོཚུདོ་ ༠༩:༣༠ བར་ཚགོས་གསངེ་། 
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༢༠༢༢།༠༣།༣༠ 
ལྷག་པ། 

སྔ་དྲ།ོ 
༠༩:༣༠ 

 
 
 
 

༡༡:༠༠ 
༡༡:༡༥ 

 
ཕྱི་དྲ།ོ 
༡༢:༣༠ 
༠༡:༣༠ 
༠༣:༠༠ 
༠༣:༡༥ 
༠༥:༠༠ 

 
༡ 
༢ 
༣ 
༤ 
 
 
༥ 
༦ 
 
 
༧ 
 
༨ 
༩ 
 

 
དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན། 
ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཆར། 
ཁྱིམས་བཟའོ་ིལས་དནོ་ཁག་གྱི་བརོད་པ་གསུམ་པ་དང་། གཏན་འབེབས། 
བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་བགོ་གེང་ཟྱིན་པར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་
མཆགོ་གྱི་ལན་འདབེས་དང་གསལ་བཤད། 
གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ། 
གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 
ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སྔནོ་རྱིས་ཐགོ་བག་ོགེང་དང་། གཏན་འབེབས། 
 
གསལོ་ཚགིས་བར་གསངེ་། 
གོང་བཞྱིན་སྔནོ་རྱིས་ཐགོ་བག་ོགེང་དང་། གཏན་འབེབས། 
གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་། 
མུ་མཐུད་སྔནོ་རྱིས་ཐགོ་བག་ོགེང་དང་། གཏན་འབེབས། 
སང་སྔ་དྲ་ོཚུདོ་ ༠༩:༣༠ བར་ཚགོས་གསངེ་། 
 

༢༠༢༢།༠༣།༣༡ 
ཕུར་བུ། 

སྔ་དྲ།ོ 
༠༩:༣༠ 

 
 

༡༡:༠༠ 
༡༡:༡༥ 
ཕྱི་དྲ།ོ 
༡༢:༣༠ 
༠༡:༣༠ 

 
༠༣:༠༠ 
༠༣:༡༥ 

 
༠༥:༠༠ 

 
༡ 
༢ 
༣ 
 
 
 
 
༤ 
 
 
༥ 
༦ 
༧ 

 
དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན། 
གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 
ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སྔནོ་རྱིས་ཐགོ་བག་ོགེང་དང་། གཏན་འབེབས། 
གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་། 
གོང་བཞྱིན་སྔནོ་རྱིས་ཐགོ་བག་ོགེང་དང་། གཏན་འབེབས། 
 
གསལོ་ཚགིས་བར་གསངེ་། 
དཔལ་འབྱརོ་ལས་དནོ་ ༼གཏོང་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག༽ 
ལས་དནོ་འཕྲ་ོསྐྱངོ་དགསོ་རྱིགས། 
གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་། 
ཚགོས་དྲུང་ནས་དགངོས་ཤོག་ཁག་སྙན་སནོ་ཞུ་རྒྱུ། 
ཚགོས་གཙའོྱི་མཇུག་བསྡམོས་གསུང་བཤད། 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༧ པའྱི་གོས་ཚགོས་ཚགོས་དུས་ ༣ པ་གོལ་
བའྱི་གསལ་བསགས་གནང་རྒྱུ། 
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 གོང་གསལ་ལས་རྱིམ་རགས་ཟྱིན་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ཇྱི་དགོས་སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་བཅས། 
སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༦ ལ།། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བདུན་རསེ་མའྱི་ལས་རྱིམ་རགས་ཟྱིན་སྙན་སནོ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སང་སྔ་དྲ་ོཕག་ཚདོ་ ༩:༣༠ བར་དུ་ཚགོས་གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༡ པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་གསུམ་པའྱི་ལས་ཉྱིན་བདུན་པ་
ཆགས་བསྡད་ཡོད། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ། སྔ་དྲོ། དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད་པ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་དང་པོ། མུ་
མཐུད་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སྔནོ་རྱིས་ཐོག་བག་ོགེང་དང་། གཏན་འབེབས་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀལོ་ད་ེས་ོཕསེ་ནས་བཞག་ཡོད།  
ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་གྱི་དེབ་གཞྱིར་བཟུང་སྟེ། འཕྲོས་མར་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤོག་གངས་ 
༧༣ ལ་གཟྱིགས་རགོས་གནང་། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོདངསོ་གྲུབ་རྡ་ོར་ེལགས། བོད་ཀྱི་སྱིད་
བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གནོ་སྔནོ་རྱིས་བསྡམོས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་རྡ་ོར་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བསྡོམས་སོར་ ༨,༦༤༨,༦༡༢ དེར་སྤོར་
གཅགོ་གང་ཡང་མདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བསྡོམས་སོར་ ༨,༦༤༨,༦༡༢ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་
དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་།ཤསྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་རྡ་ོར་ེལགས། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་
དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སྔོན་རྱིས་བསྡམོས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་རྡ་ོར་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསྡོམས་འབོར་ད་ེསོར་ 
༢,༤༢༡,༣༢༧ དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསྡམོས་སོར་ ༢,༤༢༡,༣༢༧ སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་།ཤསྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་རྡ་ོར་ེལགས། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་
ཟུར་བཀལོ་གྱི་བསྡམོས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
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སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་རྡ་ོར་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀལོ་གྱི་བསྡམོས་སོར་ ༡༡,༦༠༥,༦༡༧ དརེ་ 
སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀལོ་བསྡམོས་སརོ་ ༡༡,༦༠༥,༦༡༧ སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་
པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་།ཤསྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་
སྔནོ་རྱིས་བསྡམོས་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ཨ་ཀོང་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་
ལགས། སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཐགོ་ལ་ད་གྱིན་ག་ོསྐབས་བཞེས་མ་སོང་། ག་ོསྐབས་བང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་ཚར་བ་རདེ།    
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་
གྱི་བསྡམོས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས། 
  
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་བསྡོམས་སོར་ ༡༤,༥༤༡,༥༡༠ དེར་
སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་བསྡམོས་སོར་ ༡༤,༥༤༡,༥༡༠ སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་
པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་།ཤསྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་
བསལ་བཀའ་འཁོལ་སྔོན་རྱིས་བསྡམོས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སྔོན་རྱིས་བསྡོམས་
སོར་ ༤,༤༥༦,༤༡༣ དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྲྱི་བ་ཡོད་ན་ག་པར་འདྲྱི་དགོས་རེད། མཚམས་རེར་རྒྱུན་གོན་ལ་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་འདུག 
མཚམས་རེར་དམྱིགས་བསལ་ལ་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་འདུག  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། ལས་དནོ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་ན་རྒྱུན་གོན་སྐབས་སུ་གསུང་རགོས་གནང་། རྱིས་དང་འབལེ་
བ་ཡདོ་ན། ཟུར་བཀལོ་དང་དམྱིགས་བསལ་གཉྱིས་ནས་ག་པར་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ཐད་ཀར་གསུངས་ན་འགྱིག་
གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ག་ོསྐབས་ད་ེཡོད་རདེ། ག་ོསྐབས་བཞེས་རགོས་གནང་། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གསུང་རྒྱུ་ཡདོ་དམ།  
སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ཐོག་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཡོད། ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ལས་ཁུངས་ཆ་བཞག་ན། ལོ་མང་རྱིང་ཁང་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱིར་བཏང་ས་གནས་ཀྱི་བབ་ཡྱིན་
ནའང་རེད། ལས་ཁུངས་ད་ེངེས་པར་དུ་གསར་དུ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་། ཉམས་གསོ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་གསར་པ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་
འཆར་གཞྱི་ད་ེབཀའ་ཤག་རྱིམ་པས་འབད་བརོན་གནང་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་
གྱིས་གསལ་བཤད་མང་པ་ོབྱས་ཚར་བ་རདེ། ཁྱིམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ནས་གསར་རྒྱག་བྱས་མ་ཐུབ་པར་ད་ལྟ་བར་
དུ་ལྷག་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁྱིམས་ཀྱི་གནད་དནོ་དའེང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་སལེ་ཚར་བ་དང་། ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་གསར་རྒྱག་བྱ་རྒྱུའྱི་དུས་ལ་བབས་པ་འདྲ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། རྱིས་འགོའ་ིནང་དུ་
གསར་རྒྱག་བྱ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་གང་ཡང་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འཆར་གཞྱི་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་
བནོ་མཆགོ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་ནརོ་འཛནི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཁང་པའྱི་གནས་སྟངས་དང་། གནས་བབ་ཐད་ལ་ད་ེསྔོན་གསལ་
བཤད་ཟེར་ནའང་འདྲ་འདུག གནད་དནོ་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་སྐད་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དཀའ་
ངལ་སེལ་བ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དེའྱི་སང་ལ་བསམ་ཚུལ་ག་ར་ེཡྱིན་ཞུས་ན། ༌༌༌ 
ལམ་སང་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མདེ། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔནོ་མས་གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཚགོས་ནང་དུ་ཁྱིམས་ཀྱི་གནད་
དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཏན་ཏན་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེབསྐྱར་ཟླསོ་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་
ནས། ད་ལྟ་ཁྱིམས་ཀྱི་གནད་དོན་ད་ེགཙང་མ་ཆགས་མེད། ཁྱིམས་ཀྱི་གནད་དོན་ད་ེགཙང་མ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། གཙང་མ་
ཆགས་པའྱི་རསེ་སུ་ང་ཚསོ་འཆར་གཞྱི་གང་འདྲ་སྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེབསྱིག་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁངོས་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་སནོ་གཏན་འབེབས་བྱས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  
ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སྡོན་རྱིས་བསྡོམས་སོར་ ༤,༤༥༦,༤༡༣ སྱི་མོས་
ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་།ཤསྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། ཟུར་བཀོལ་ད་ེཕལ་ཆེར་མེད་པ་འདྲ་
འདུག ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁྱབ་ཁོངས་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རྱིས་བསྡོམས་སྙན་
སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁྱབ་ཁོངས་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་
བསྡམོས་སོར་ ༤,༣༣༣,༣༠༩ དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ། ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁྱབ་ཁངོས་འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་བསྡོམས་སོར་ ༤,༣༣༣,༣༠༩ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་
སོང་ཙང་།ཤསྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁྱབ་ཁོངས་
འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སྔོན་རྱིས་བསྡོམས་ད་ེསྙན་སོན་གནང་རོགས་
གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁྱབ་ཁོངས་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་
བསལ་བཀའ་འཁོལ་སྔོན་རྱིས་བསྡམོས་སོར་ ༥,༨༣༣,༧༧༧ དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁྱབ་ཁོངས་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སྔོན་རྱིས་
བསྡོམས་སོར་ ༥,༨༣༣,༧༧༧ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་།ཤསྱི་མོས་ཐོག་
ནས་གཏན་འབབེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
རྒྱུན་གནོ་སྔནོ་རྱིས་བསྡམོས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།   
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གནོ་སྔནོ་རྱིས་བསྡམོས་འབོར་ད་ེསོར་ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་རགོས་གནང་། དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སྔོན་རྱིས་བསྡམོས་ད་ེགཏན་འབེབས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
རྒྱུན་གནོ་སྔནོ་རྱིས་བསྡམོས་འབོར་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ 
༢༨,༡༣༩,༡༠༢ དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སྔནོ་རྱིས་བསྡམོས་ཧྱིན་སོར་ ༢༨,༡༣༩,༡༠༢ སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ཐོག་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། ར་བའྱི་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གནོ་ད་ེསྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འདྱི་དཔལ་
འབྱརོ་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ཆ་ཚང་སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་
ནས་བཏང་འདུག ཨ་རྱི་དོན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་འདྱི་ཟུར་བཀོལ་ནས་བཏང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་པ་
རདེ། དཔེར་ན། ཨ་རྱི་དནོ་གཅོད་ཀྱི་ཡྱིད་ཆེས་དག་ེར་རེད། ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རདེ། ད་ེབཞྱིན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཁག་འགའ་ཤས་འདུག དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཟུར་བཀོལ་ནས་བཏང་འདུག ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་དེ་ཟུར་
བཀལོ་ནས་ག་ར་ེབྱས་ནས་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་དང། 
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ར་བའྱི་ང་ཚོའྱི་དོན་གཅོད་དང་། ཐེབས་ར་ཁང་ད་ེཚ་ོཁྱོན་བསྡོམས་པའྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་ ༡༧ ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་
བསྡམོས་པ་ཡྱིན་ན་དངུལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། མད་ོདོན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་
དང་། ཐེབས་ར་ད་ེཚ་ོལ་དངུལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གྱི་རྒྱུན་གོན་དེ་ཟུར་བཀོལ་ནས་གཏོང་
སྡདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། མཐའ་མར་དནོ་གཅོད་ཁག་གམ་སྡ་ེཚན་ ༡༧ ད་ེཚ་ོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དངུལ་ག་
ཚདོ་ཅྱིག་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། མ་དངུལ་ནས་ག་ཚདོ་ཅྱིག་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་དང་འབེལ་ནས། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་
ཐོག་ལ་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པ་ོདེར། དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་ནང་དུ་ "བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་དང་
འབེལ་བའྱི་འག་ོགོན།" ལ་ཨ་སོར་ ༢༠༠༠ མ་གཏོགས་མྱི་འདུག ཨ་རྱི་ད་ེགལ་གནད་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། 
དམྱིགས་བསལ་ཁ་སང་ང་ཚོས་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་ཕོགས་ལ་ཟུང་དྲུང་གྱི་གནས་རྱིམ་བསྐོས་ནས། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་
ཚགོས་པ་ཁག་ལ་བཅར་མྱི་དགོས་པར། བོད་དོན་གྱི་ལས་འགུལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེབ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་
གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས། བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་འགུལ་དེར་ཨ་སོར་ ༢༠༠༠ མ་གཏོགས་མྱི་
འདུག དསེ་ཞུ་གཏུག་ག་ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  
གནས་སྟངས་གཅྱིག་དེ། ཤོག་གངས་ ༩༣ ནང་དུ། རྱིས་འག་ོཨང་ ༡་༤ ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན། དེའྱི་ནང་དུ་
ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་རྱིགས་དང་འབལེ་ལམ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་རྱིགས་ཤེས་ཡནོ་ཅན་དང་། གསར་འགོད་པ་འཚམས་
གཟྱིགས་ལ་སྐད་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་མ་གཏོགས། ད་ེལས་འཕྲོས་པའྱི་ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་དེ། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་འགྱུར་འགོས་དང་བསྟུན་ནས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་འཛམ་གྱིང་གྱི་ཆབ་སྱིད་པ་དང་། གནད་ཡོད་
མྱི་སྣ་མང་པ་ོདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་སྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། དེའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་རྱིགས་ལ་
འབལེ་ལམ་མཐུད་ཀྱི་ཡྱིན། རྒྱ་རྱིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང། གསར་འགདོ་པ་རྣམས་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་འཁྱིད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་
བ་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཆབ་སྱིད་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་དནོ་ག་ཚོད་ཅྱིག་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེལ་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་དོན་ད་ེཉམས་ཆུང་ཆུང་འདྲ་ཞྱིག་བྱ་རྒྱུ་མྱིན་འག་ོབསམ་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཡོང་སྡདོ་ཀྱི་འདུག དའེྱི་སྐརོ་ལ་འགེལ་བཤད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེབཞྱིན་ཤོག་གངས་ ༩༥ ནང་དུ། ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགེ་རའྱི་ནང་དུ་རྣམ་པ་ཚོས་
གཟྱིགས་ན། ༡་༤ ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན། དོན་ཚན་དྲུག་མར་བཤད་འདུག ཀ ཁ ནས་ ཆ་ བར་དུ་འདུག 
ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་གྱི་ནང་དུ། རྒྱ་རྱིགས་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་འག་ོགོན། ད་ེཆབ་སྱིད་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་ལ་
འག་ོཆོག་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ངའྱི་དོགས་པར། "ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་དང་། ན་གཞོན་འགོ་ཁྱིད་ཟབ་
སོང་།" ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་བཅུག་འདུག རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་དང་། "ག བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སོབ་དགེ་
རྣམས་ལ་ཟབ་སངོ་།" ད་ེཆབ་སྱིད་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་དནོ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མཐའ་མ་དརེ། "ཆ། ཉམ་ཐག་
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རོགས་སྐྱོར།" དེའང་བཅུག་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས། རྱིས་འགོ་འགོད་སྟངས་དེར་ ༡་༤ ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན། 
དེར་ཀ་ནས་ཆ་བར་འདུག ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀྱི་སྐད་
ཡྱིག་སོབ་དགེ་རྣམས་ལ་ཟབ་སོང་སད་རྒྱུ། ཉམ་ཐག་ལ་རོགས་སྐྱོར་ཡྱིན་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། རྱིས་ད་ེདག་རྱིམ་བཞྱིན་སེབ་ཡོང་དུས་ཁ་ཐུག་གསུངས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། ཨ་རྱི་དོན་
གཅདོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱུན་གོན་སྐབས་སུ་གསུང་གནང་རགོས། ༽ ལགས་ས།ོ 

 
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་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དྲྱི་བ་མདེ། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་དགོས་བསམས་བྱུང་། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ད་ེཟུར་བཀོལ་ནས་ག་ར་ེབྱས་ནས་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རདེ་ཅེས་གསུངས་པ་རདེ། ཟུར་བཀལོ་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དའེྱི་ནང་དུ་དངུལ་ལྷག་མ་ག་ཚོད་ཡདོ་མདེ་
གཟྱིགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཨ་སོར་ ༤༣,༠༠༠ ལྷག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས། ཟུར་བཀོལ་ནས་ཨ་རྱི་དོན་
གཅདོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འག་ོསོང་གཏངོ་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་ད་ེཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་བཏང་ཡདོ་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་ ༡༧ ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཁྱོན་ཡོངས་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
གཞུང་གོན་ནས་ག་ཚོད་ཅྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཐུགས་ཞྱིབ་ཚ་པ་ོ
ཡྱིན་དུས། དངསོ་གནས་བྱས་ན་ཕག་དབེ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཚང་མ་འདོན་ཐུབ་པ་ཡོད་རདེ་ད།ེ གལ་སྱིད་ཟུར་དུ་འདནོ་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་ན་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་མངགས་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ལོག་ཐོག་འབུལ་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལམ་
སང་དོན་གཅོད་ཁང་ཚང་མ་ལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་འདུག་ཟརེ་ནས། བསྡོམས་ད་ེད་ལྟ་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་
དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་མངགས་ཞུས་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་འབུལ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
ར་བའྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་རྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་ཡྱིན་ན་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་དྲྱིས་ཟྱིན་པ་ད་ེདག་ལ་ལན་འདབེས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། "བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་དང་འབལེ་བའྱི་
འག་ོགོན།" ཟེར་བ་ད་ེལ་དངུལ་ཞ་ེདྲག་བཞག་མྱི་འདུག བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆ་ེཆུང་ག་ཚདོ་ཅྱིག་བྱདེ་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་བ་ད་ེརེད། ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་འདྱི་ཨ་རྱིའྱི་ཕ་ོབང་དཀར་པ་ོདང་། ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས། 
ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ད་ེཚ་ོཚང་མ། ང་ཚའོྱི་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་རང་ (Washington D.C.) ལ་རྟནེ་གཞྱི་བྱས་ཡདོ་པར་
བརྟནེ། འག་ོསོང་འཕར་མ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རདེ། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་ཀའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་གཞུང་ལ་འབལེ་བ་བྱདེ་དགསོ་པ་
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ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལ་འག་ོསོང་འཕར་མ་འག་ོམྱི་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས། གང་རེད་ཅ་ེན། ལས་ཁུངས་རང་ (Washington D.C.) 
ལ་རྟེན་གཞྱི་བྱས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། འག་ོསོང་འཕར་མ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་
རྒྱུ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ། རྒྱ་རྱིགས་དང་འབེལ་བའྱི་འག་ོགོན་གསུངས་པ་ད་ེཚ་ོདམྱིགས་བསལ་ནང་ནས་ཨ་སོར་ ༢༠༠༠ ཞྱིག་
ཞུས་ཡོད་རདེ། ཟུར་བཀལོ་ནས་ཨ་སོར་ ༢༣,༠༠༠ ཞྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ད་ེཨ་རྱིར་ཡདོ་པའྱི་རྒྱ་ནག་མང་
གཙ་ོདནོ་གཉརེ་ཅན་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོབྱདེ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་རྱིགས་ནང་ནས་གཞནོ་སྐྱསེ་
ཁག་ད་ེའདྲ་ལ་འབལེ་བ་ག་ཚདོ་ཞུ་ཐུབ་ཐུབ་དང་། རྒྱ་རྱིགས་སྱིག་འཛུགས་ཡདོ་པ་ཁག་ད་ེཚའོྱི་མཉམ་དུ་ཕར་ཚུར་འབལེ་བ་
ཞུ་རྒྱུ། ད་ེགཉྱིས་ནང་དུ་ཆ་ཚང་ཚུད་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དག་ེརའྱི་ནང་དུ་རྱིས་འག་ོའཁྱེར་སྟངས་དེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་མ་འོངས་པར་བཅོས་དགསོ་ན་བཅོས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བ་བཏགས་པ་ཡྱིན་
ནའང་འདགོས་མ་ཆགོ་པ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མ་རེད་དེ། རྱིས་འག་ོའཁྱེར་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དགོས་ངསེ་ཀྱིས་བསྒྱུར་བ་གཏངོ་
དགསོ་པ་ད་ེགཏངོ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་སྐད་ཡྱིག་སོབ་གས་ོཡྱིན་ནའང་རདེ། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཚང་
མ་ང་ཚསོ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ང་ོབོར་འབལེ་བ་བཏགས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ཡང་འདྱི་རྦད་ད་ེ
རྒྱ་ཆ་ེདྲགས་ཀྱི་རདེ། རྱིས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དུས་རྱིས་འག་ོཏག་ཏག་ད་ེམ་འོངས་པར་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༢༨,༡༣༩,༡༠༢ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་
ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་།ཤསྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སྔོན་རྱིས་བསྡམོས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སྔོན་རྱིས་བསྡོམས་
ཧྱིན་སོར་ ༤༠༧,༨༥༦ དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སྔནོ་རྱིས་བསྡམོས་ཧྱིན་སོར་ ༤༠༧,༨༥༦ སྱི་མོས་
ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། 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 ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡ ད་ེཡྱིན། རྒྱ་
རྱིགས་ལས་དོན་འབེལ་བའྱི་འག་ོགོན། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོའྱི་དོན་གཅོད་ག་པར་ཡོད་ནའང་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབེལ་བ་བྱས་ནས་
བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་མང་པ་ོབྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོར་འདྱིའྱི་རྱིས་འགོའ་ིནང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཁུར་མྱི་འདུག དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་
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གང་རེད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ནམ་རྒྱུན་དུ་དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་མྱི་དང་འབེལ་ལམ་བྱེད་དགོས་པའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་
བསགས་སྔ་ཕྱི་མང་པ་ོགནང་ཡོད་རདེ་ལ། ཉ་ེཆར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་བཀའ་སོབ་ནང་དུའང་རྒྱ་མྱི་དང་འབལེ་ལམ་སྐརོ་
མང་པ་ོགསུངས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་རྱིས་འག་ོའདྱི་སྟངོ་པར་ཁུར་འདུག ད་ེསྟོང་པ་འཇགོ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ག་ར་ེརདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་།  
 རྱིས་འག་ོཨང་ ༢ པ་ད་ེསྱིར་བཏང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཟབ་སོང་འབུལ་རྒྱུ་ཐད་རེད། ཨ་རྱིར་སྡོད་མཁན་ཚང་མར་
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཟབ་སོང་སོད་མྱི་དགོས་པ་ཆགས་ཚར་མྱིན་འགོ། དེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་དགའ་བའྱི་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་རེད་མ་
གཏོགས། རྒྱུན་ལྡན་ནས་ང་ཚོའྱི་རྱིས་འགོ་མང་པོའ་ིནང་དུ་བྱྱིས་པ་ལོ་བརྒྱད་བསམ་བ་ོནར་མ་སོན་པ་ད་ེཚ་ོལ་དབུ་མའྱི་
ལམ་གྱི་ཟབ་སོང་སོད་པའྱི་ཕོན་ཆེན་པོའ་ིརྱིས་འག་ོཁུར། ད་ེརྱིང་འདྱིར་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱི་ནང་དུ་
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཟབ་སོང་ད་ེམེད་པར་བཟསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡྱིན་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག དེའྱི་ཐད་ལ་གསལ་བཤད་གནང་
རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 རྱིས་འག་ོཨང་ ༣ པ། བོད་དནོ་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་དང་འབལེ་བའྱི་འག་ོགོན། སྱིར་བཏང་གོང་དུ་བཀུར་འསོ་
སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ནམ་རྒྱུན་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་སྐབས་སུ་ཨ་སོར་ཕོན་ཆེན་པ་ོའག་ོཡྱི་ཡོད་རེད། ད་ེརྱིང་
འདྱིའྱི་ནང་དུ་ ཨ་སོར་ ༢༠༠༠ མ་གཏོགས་ཁུར་མྱི་འདུག གཅྱིག་བྱས་ན་རོགས་ཚོགས་རག་ཡོད་ཀྱི་རེད། རོགས་ཚོགས་
རག་མེད་ན། འདྱི་འདྲའྱི་དངུལ་འབོར་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་གྱིས་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་སྤེལ་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་སབེས་སོང་། 
རྱིས་འགོ་ཨང་ ༥ པ། འཕྲུལ་ཆས་གསར་ཉོའ་ིཟུར་འཛར་ནང་ལྟ་ཡོང་དུས། དེའྱི་ནང་དུ་ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་གྱི་གོག་ཀླད་
གཉྱིས་ཉ་ོརྒྱུ་རདེ་འདུག དའེྱི་ནང་ནས་ ༢ པ་དརེ། ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་གྱི་ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ (MacBook Pro 

13) ད་ེཉ་ོརྒྱུ་རེད་འདུག སྱིར་བཏང་ཁ་ོཚོས་དངུལ་ག་ཚོད་འཁུར་ཤོག་ཟེར་ཚད་ཆ་ཚང་སད་རྒྱུ་ཡོད་རེད་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག 
ད་ེཚ་ོལ་དཔ་ེམ་སྱིད་པའྱི་གོང་ཆུང་ཆུང་བྱ་རྒྱུ་འདུག ང་ལ་ཉམས་མོང་ཡོད། ངས་གོག་ཀླད་ད་ེག་རང་ཉོས་ཡྱིན། དང་པ་ོཟེར་
དུས་ཨ་སོར་ ༡,༥༠༠ དང་ཨ་སོར་ ༡༦༠༠ ཟེར་གྱི་འདུག སོབ་གྲྭའྱི་ལག་འཁྱེར་ཡོད་པ་དང་། གཞུང་གྱི་ལས་བྱེད་ཡྱིན་ན་
ཨ་སོར་ ༡,༡༠༠ ལ་རག་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་ག་ཚདོ་ཁུར་ཤོག་ཟརེ་བ་ད་ེག་རང་སད་རྒྱུ་ད།ེ ཐབས་ཤེས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་
བྱས་པར། མཚམས་ར་ེང་ཚསོ་དངུལ་ད་ེབསྱི་ཚགས་དགསོ་མདགོ་མདགོ་འདྲ་བྱས། ད་ེཚ་ོལ་ག་ཚདོ་ཁུར་ཤོག་ཟརེ་བ་ཡྱིན་
ནའང་སད་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་བྱུང་། ད་ེཡྱིན་དུས། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ཨ་སོར་ ༡,༡༠༠ ལ་རག་གྱི་འདུག་ཅེས་ངས་ཞུ་
ཐུབ་ཀྱི་འདུག ད་ེཚརོ་མར་གཅོག་པའྱི་ཐབས་ཤེས་འཚོལ་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ རྱིས་འག་ོཨང་ ༡ པ་ོད།ེ རྒྱ་རྱིགས་ལས་དནོ་དང་།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆགོ ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀོན་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་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་ཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་ཐོག་ལ་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་ཡོད་བཞྱིན་དུ་ལན་འདེབས་
མང་ཆ་ེཞྱིག་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྡདོ་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན་བཀའ་བོན་ཡོད་མེད་ཁྱད་པར་མེད་
པ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གྱི་ངོས་ནས་འགན་མ་འཁུར་བ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་གང་འདྲ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་བོན་གྱི་རྐུབ་བཀག་ཐོག་བསྡད་པ་ཙམ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། ལན་ཡོད་ཚད་ཆ་ཚང་སྱིད་སྐྱོང་
གྱིས་གནང་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རདེ་དམ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ར་བའྱི་ད་ེག་རང་རེད། འབེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ཡོད་ཕྱིན་ཆད་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། རྱིས་དང་
འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་མང་བ་ཞྱིག་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་གྱིས་ལན་བརྒྱབ་ཀྱི་རདེ། ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་
ན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་གྱིས་འགན་འཁུར་ཞུ་དགསོ་རདེ། ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས།  

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
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 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་འགེལ་བཤད་བསྐྱནོ་སོང་། རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ལན་
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་རེད་གསུང་དུས། མཚན་འབོད་དེའང་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་
བནོ་ལ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་སྡདོ་ཀྱི་འདུག་མ་གཏགོས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་རང་རང་གནང་བསྡད་ན་དེའང་ཏག་ཏག་
སྡདོ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱིའྱི་དབྱ་ེབ་འབྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ལས་དནོ་དང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཆ་ནས་འགན་མང་པ་ོཞྱིག་མཉམ་དུ་ཁུར་བསྡད་ཡོད་
དུས། གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ལན་རྒྱག་ཆོག་པ་ཞུ། ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་
བཀའ་བནོ་རྣམ་པ་ས་ོསོས་སྐྱནོ་གནང་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་དརེ་དམྱིགས་བསལ་ནང་དུ་དངུལ་འབརོ་བཞག་ཡོད་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཨ་རྱི་དནོ་
གཅོད་ཁང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དག་ེརའྱི་རྱིས་འགོའ་ིནང་དུ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་སོར་ ༢༦,༧༧༥ བཞག་
ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཚམས་རེར་དམྱིགས་བསལ་ནང་དུ་ཡོད་ནའང་ཟུར་བཀོལ་ནང་དུ་མེད་པ། ཟུར་བཀོལ་ལ་ཡོད་པ་
དམྱིགས་བསལ་ནང་དུ་མདེ་པ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ། ལས་ཁུངས་གཅྱིག་ཡྱིན་དུས། འག་ོསོང་གཏོང་དམྱིགས་ཡོད། གལ་
ཆནེ་པ་ོབརྱི་ཡྱི་ཡོད་པར་བརྟནེ་ད་ེའདྲ་བཞག་ཡོད། 
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་འགུལ་ཟེར་བ་དེར་ད་ལོར་སྔོན་རྱིས་བཞག་ཡོད་མ་རེད། སྱིར་བཏང་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་སྱིད་སྐྱོང་
གྱིས་དབུས་པའྱི་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་སུ་
ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ་འདུག བོད་མའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་། དབུ་མའྱི་
ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་། དོན་གཅོད་ཀྱིས་གཙོས་པའྱི་ལས་བྱེད་ཚོའང་འབེལ་ཡོད་ས་གནས་ལ་
ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་གནང་རྒྱུ་བྱས་ནས། ད་ལྟ་འདྱིར་རྱིས་འགོ་
བཞག་དང་མ་གཞག་ཟེར་བ་དེ། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཆེད་དུ་ཚོགས་འདུ་ད་ེའདྲ་ཚོགས་པའྱི་ཐོག་ནས། འགོ་སོང་གཏང་རྒྱུའྱི་
འཆར་གཞྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་རེད་མ་གཏོགས། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ག་ོརྟོགས་མུ་མཐུད་ནས་སྤལེ་སྡོད་ཀྱི་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། 
འག་ོསོང་གཏོང་དགསོ་པའྱི་ལས་འགུལ་ད་ེའདྲ་ད་ལྟ་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བོད་དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་ཟརེ་བ་ད་ེལས་གཞྱི་གསར་པ་རདེ། བོད་དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོ
མཆོག ཨྱིན་སྐད་ནང་དུ་ [Voluntary Tibet Advocacy Groups (V-TAGs)] ཟེར་བ་དེ་རེད། དེ་ལ་ཨ་སོར་ 
༢༠༠༠ མ་གཏོགས་བཞག་ཡོད་མ་རདེ། ད་ལ་ོའག་ོའཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། ང་ཚསོ་ར་ེབ་ག་ར་ེཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅ་ེན། 
བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་གྱི་ལས་གཞྱི་དེར་གཞན་བརྟེན་ཞ་ེདྲག་བྱེད་མྱི་དགོས་ན་བསམ་པའྱི་ར་ེབ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ་ད།ེ ཡང་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་དང་པ་ོའག་ོའཛུགས་དུས་འག་ོསོང་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་མ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ལམ་ལྷངོ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྱིད་པ་རེད་ཟེར་མཁན་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚོས་ར་ེབ་ག་ར་ེརྒྱག་གྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། བོད་དོན་ཞུ་
གཏུག་ལས་འགུལ་གྱི་ལས་འགུལ་བ་ད་ེཚསོ་གཙ་ོབ་ོཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ། ཁངོ་ཚ་ོལ་འག་ོསོང་གཏང་རྒྱུའྱི་མཐུན་
འགྱུར་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཚོ། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚོས་ལ་ོགཅྱིག་ལ་ཁོང་ཚོར་འག་ོསོང་གཏངོ་བའྱི་ཆདེ་དུ་དགོང་ཚགོས་
ད་ེའདྲ་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན། བྱང་ཨ་རྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། བོད་དོན་ཞུ་
གཏུག་ལས་འགུལ་ཐོག་ང་ཚོས་ཞ་ེདྲག་འག་ོསོང་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་མཐོང་གྱི་མེད། འག་ོསོང་ཞེ་དྲག་
བཏང་མྱི་དགོས་པར། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ད་ེཚོའྱི་ངོས་ནས་མཉམ་རུབ་བྱས་ཏེ། འགོ་སོང་གཏང་རྒྱུ་ད་ེབོད་
རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པས་འགན་ཁུར། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་
མ་དང་བངས་ཤ་སྟག་རདེ། གསལོ་ཕོགས་ཡོད་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་ཞ་ེདྲག་སྤལེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་། ང་ཚསོ་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་ཆདེ་མངགས་ཟུར་དུ་བཙུགས། ཁ་ོཚོའྱི་འག་ོསོང་གཏང་རྒྱུ་ད་ེབོད་
རྱིགས་ཚགོས་པ་དང་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚསོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དའེྱི་སང་ལ་ཁ་ོཚོར་ཞུ་གཏུག་
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བྱེད་སྟངས་དང་། སོབ་སོང་སད་རྒྱུ། ཡྱིག་ཆ་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཞྱིག་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་དང་མཉམ་དུ་
ཐུན་མངོ་བྱས། དེའྱི་སང་ལ་མྱི་ཐུག་རྒྱུ་ལ་སགོས་པའྱི་རགོས་པ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས། གོས་ཚོགས་ས་ོསོའ་ིནང་དུ་ང་ཚའོྱི་ང་ོ
ཤེས་ཡོད་པ་ད་ེཚོའྱི་བརྒྱུད་ནས་འཛིན་སྐྱོང་དང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་མྱི་ཐུག་རྒྱུ། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བྱས་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་ལྷན་དུ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོ
རྟག་པར་དུས་ཚོད་འདོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ཡུ་རོབ་ཆ་བཞག་ན། ང་ཚོས་ལུང་པ་ར་ེརེའྱི་ནང་ཞུ་
གཏུག་ལས་འགུལ་ར་ེར་ེའཛུགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཁ་ོཚོས་ཞུ་གཏུག་བྱེད་ཐེངས་ར་ེརེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་
མར་ཁྱབ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཁག་ཁག་རེད་མ་གཏགོས། ཁྱབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་དུས་ཚོད་ག་དུས་ཁམོ་པ་ཡྱིན་
ནའང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚའོྱི་མཉམ་དུ་ཕག་ལས་གནང་། གང་ལྟར་བོད་པ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ། ང་རང་ཚའོྱི་བོད་
པའྱི་གཞོན་སྐྱེས་གཙ་ོབོར་གྱུར་བའྱི་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་དང་། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚགོས་པ། ཚང་མ་མཉམ་རུབ་བྱས་ཏ་ེརྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་ལ་བོད་དོན་ག་ོརྟོགས་དང་། ཞུ་གཏུག་བརྒྱུད་ནས་
རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚད་མཐ་ོརུ་གཏང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་རདེ། ད་ལྟའྱི་རྱིང་ཨ་སོར་ ༢༠༠༠ དསེ་འདང་གྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
ཀ་ཾཔཱུ་ཊར་ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་ད་ེརྒྱ་གར་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་རྱིན་གོང་གཅྱིག་ལབ་ནས། མར་གཅོག་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་ཏན་ཏན་ཡོང་སྱིད་པ་
རདེ། ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཅ་ལག་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་ (Company) གྱིས་ག་ར་ེགཏན་འབེབས་ཞུས་པར། བཟ་ོ
ལས་ཁང་གྱིས་ག་ར་ེགཏན་འབེབས་བྱས་པ་ད་ེའབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཨ་རྱིའྱི་ནང་ལ་མཚནོ་ན་འག་ོསྟངས་ཚད་ལྡན་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཅ་ལག་ཉ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་གོང་ཚད་འགན་བསྡུར་གསུམ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཆ་རེན་ཚང་
མ་ཚང་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སྔོན་རྱིས་བསྡམོས་ཧྱིན་སོར་ ༤༠༧,༨༥༦ 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་དང་
བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། བསམ་ཚུལ་ངག་ངའྱི་ར་ེབ་ལ་ད་རེས་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འབེལ་བའྱི་
ལས་འགུལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་ཆེ་བ་འདྲ་ཞྱིག་གནང་གྱི་རེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་ངས་ཚོར་བ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་སྔནོ་རྱིས་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ག་ོརྟགོས་སྤལེ་རྒྱུ་དང་། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་འགུལ་གྱི་རྱིས་
འག་ོམང་ཆ་ེབ་སྟངོ་པ་ཆགས་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཁ་སང་ཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་སྐབས་སུའང་། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
ལས་འགུལ་ཆདེ་སྔོན་རྱིས་ད་ེསྔནོ་མ་ལས་རྦད་ད་ེལྡབ་མང་པ་ོཉུང་ཉུང་འཁདོ་བསྡད་འདུག ཡྱིན་ནའང་། རེས་སུ་བཟ་ོབཅསོ་
གོས་འཆར་ཞྱིག་ཁྱེར་ནས་ཡར་སྤར་གནང་སོང་། སྐབས་ད་ེདུས་ངའྱི་མཐོང་སྣང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་འགུལ་དང་དབུ་
མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ད་ེཙམ་ད་ོསྣང་གནང་མྱི་འདུག་བསམས་བྱུང་། རེས་སུ་སྔོན་རྱིས་ཡར་སྤར་བ་དེའང་བསམ་
སྟངས་དྲན་ཤེས་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་འཁུར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་
བསམས་པ་ཞྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་



130 

མཆགོ་གྱི་གསུང་ལན་ནང་དུ། གོང་གྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་འགུལ་གྱི་རྱིས་འག་ོད་ེསྟོང་པ་ཆགས་ཡོད་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། 
འགོ་གྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་ནང་དུ་ཨ་སོར་ ༢༦,༠༠༠ ཙམ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་ཅེས་གསུང་སྡོད་ཀྱི་འདུག གཞྱི་རའྱི་ནམ་རྒྱུན་དུ་ང་
ཚོས་དབུ་མའྱི་ལམ་ག་ོརྟོགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་རྱིས་འག་ོད་ེདང་། རྒྱ་རྱིགས་ལ་འབེལ་བ་བྱ་རྒྱུའྱི་རྱིས་འག་ོད་ེགཉྱིས་ལོགས་ཀར་
འཁུར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་འོག་གྱི་ཨ་སོར་ ༢༦,༠༠༠ དེ་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབེལ་བ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཨ་སོར་ 
༢༦,༠༠༠ ཅྱིག་འདུག དརེ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ག་ོརྟགོས་སྤལེ་རྒྱུར་རྱི་ཡྱི་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། དམྱིགས་བསལ་དབུ་མའྱི་ལམ་
གྱི་ག་ོརྟགོས་སྤལེ་བར་ཨ་སོར་ ༢༥,༠༠༠ ཞྱིག་འགོ་ལ་མྱི་འདུག  
ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ལྟའྱི་ཆར་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་འདྱི། རྒྱ་རྱིགས་ཁོ་ན་ལ་འབེལ་བ་བྱ་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མ་
གཏོགས། རྱིས་འགོའ་ིཁ་ཕོགས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་སྟོན་སྡོད་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དབུ་མའྱི་
ལམ་གྱི་ག་ོརྟགོས་སྤལེ་རྒྱུ་དརེ། ཡང་སྱིད་བྱུས་གསར་པ་འདྲ་ཞྱིག རྒྱ་རྱིགས་ཁ་ོནར་མ་གཏོགས་གཞན་དག་ལ་མ་གནང་བ་
འདྲ་ཞྱིག་རེད་དམ། དཔེར་ན། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ཆེ་མཐོང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་
རག་རྒྱུ། ལྷག་པར་དུ་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་དང་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱབ་སྐྱརོ་རག་པའྱི་ལས་འགུལ་ད་ེའདྲ་
མང་པ་ོསྤེལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་གསུངས་པ་ལ་ (D.C.) ཕོགས་སུ་ད་ེརྱིགས་ལ་འག་ོསོང་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་ལྟ་བུ་གསུངས་
སོང་། བྱས་ཙང་ད་ེའདྲ་རདེ་དམ། དྲྱི་བ་དང་བསམ་ཚུལ་མཉམ་དུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། ལས་རྱིམ་
རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་
དྲྱིལ་བཀའ་བོན་འདྱིར་ཡདོ་བཞྱིན་དུ། དེར་ཚགོས་གཙོས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་རདེ། ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་ཡར་ལངས་
ནས་ད་ོནན་གྱིས་ངས་དེར་ལན་རན་པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། གནས་སྟངས་འདྱི་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གཞྱི་ནས་དངེ་
སང་གྱི་འག་ོསྟངས་ཆ་ནས་ (Pass) ཐངོས་ཟེར་གྱི་རེད། ད་ེབྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏོགས། སལོ་མ་ལྷ་ཁང་ལ་སོལ་
མ་བཞངེས་པ་ནང་བཞྱིན་བཞག་ནས། གང་པ་ོཕོགས་རང་པས་བརྒྱབ་བསྡད་ན་ཏག་ཏག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། གོང་
དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཚད་ལྡན་ས་ོནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་པ་རེད། ད་ེགང་ཡང་མེད་པར་བྱས་ནས་ད་ེ
འདྲ་བྱས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རེད། མ་ཤེས་པ་ཡོང་ཆོག་གྱི་རེད། ཉམས་མོང་མེད་པ་ཡོང་
ཆགོ་གྱི་རེད། ལན་ཐེབས་སར་བརྒྱབ། མ་ཤེས་པ་ད་ེརེས་སུ་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོའྱི་ལམ་
ལུགས་སལོ་ད་ེརདེ། དའེྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ།  

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ར་བའྱི་མ་མཁྱེན་པ་ཡོད་མ་རེད། འབེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་གྱིས་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་གྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་ནའང་
འདྲ། རྱིས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་ནའང་འདྲ། རྒྱུས་ཡོད་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདྲག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལན་རྒྱག་ཐུབ་
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ན་ཆ་ཚང་གོ་སྐབས་ལེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྱིད་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལན་བརྒྱབ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཆགས་སོང་ན། འབལེ་ཡོད་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱིས་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་ད་ེསྔནོ་མ་ནས་ཡོད་པ་རེད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
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 སྱིར་བཏང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་པར་གསལ་
བཤད་གནང་སོང་། སྔནོ་རྱིས་ཐགོ་བཀའ་འདྲྱི་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ན། འགེལ་བཤད་ད་ེདཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་གྱིས་རྒྱག་གྱི་རདེ་
གསུངས་པ་རདེ། སྱིར་བཏང་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་མ་མཁྱེན་པ་ཡོད་མ་རེད། སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཇྱི་འདྲ་
ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དང་པ་ོལྷན་ཁང་དེས་འཆར་འབུལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཆར་འབུལ་ཞུ་དུས་རྱིས་འགོ་
གཞྱིར་བཟུང་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལྷན་ཁང་དེའྱི་ཧ་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྱིད་ཧ་གོ་ནའང་གསལ་པ་ོམ་
ཆགས་པ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་གྱིས་རྒྱབ་ལྗངོས་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚ་ོཀློག་དགོས་པ་རདེ་མ་གཏགོས། རྱིས་
འགོའ་ིཐོག་སྐད་ཆ་དྲྱིས་པ་ཙམ་གྱིས་ལམ་སང་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱིས་ལན་རྒྱག་དགོས་པ་ཞྱིག་འགོ་ལུགས་འགོ་
སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཨ་ཡྱིན་ན། འདྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཚོགས་གཙོས་ཐག་བཅད་ཟྱིན་པའྱི་རེས་ལ། དེར་བརྱི་བཀུར་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེགོས་ཚོགས་
འཐུས་མྱིའྱི་ལས་འགན་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ངས་གོང་དུ་ཐག་གཅོད་ཞུས་པ་ཡྱིན། འབལེ་ཡོད་བཀའ་བོན་ནས་རྱིས་དང་འབེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལས་དོན་དང་འབེལ་
བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྒྱུས་ལོན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལན་གང་རྒྱག་ཐུབ་པ་ད་ེརྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། གལ་ཏ་ེརྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་པར་བརྟེན། ལན་བརྒྱབ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་སོང་ན། དཔལ་
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ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱིས་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་སྔོན་མ་ནས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཐག་གཅོད་ད་ེག་
རང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེག་རང་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་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 ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུས་པར་ཚགོས་གཙསོ་ཐག་གཅོད་གནང་བར་སོང་། ངས་གུས་
བརྱི་བྱས་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། བསྐྱར་དུ་དྲྱི་བ་སབེ་དུས། ལམ་སང་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་ལ་ག་ོསྐབས་གནང་
གྱི་འདུག འདྱི་ཏག་ཏག་སྡདོ་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ། དང་པ་ོཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་ལ་ག་ོསྐབས་སོད་དགོས་ཀྱི་རདེ། བཀའ་བནོ་རེད། 
ད་ེལ་ག་ོསྐབས་མ་སད་ནས་ལམ་སང་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་ཟེར་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ཐག་གཅདོ་གཅྱིག་བྱས་པ་
དརེ་མུ་མཐུད་ནས་འག་ོདགསོ་པ་ད་ེགང་འདྲ་རདེ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚགོས་གཙོས་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ཕ་གྱི་ནས་ཕག་མ་རོང་དུས། ང་ཚོས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་
འདུག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ལ་ཡར་གསུང་སྡདོ་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ག་ོསྐབས་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་ནརོ་འཛནི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བརྒྱུད་ནས་དགོངས་འཆར་ད་ེའདྲ་ཕེབས་སོང་། འདྱིའྱི་
ཐགོ་ལ་ངའྱི་ངསོ་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་ཆོག་གྱི་ཡོད་ན། ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གྱི་ངོས་ནས་དརེ་འགན་མ་ཁུར་བ་དང་། འགན་
འཁུར་མ་ཐུབ་པ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་རེད་ཅེ་ན། ཁ་སང་བཀའ་ཤག་ནང་དུ་ཐག་གཅོད་ག་ར་ེབྱུང་བ་རེད་
ཞུས་ན། ཕལ་ཆརེ་གསོ་ཚོགས་ནང་དུ་གསལ་བཤད་ཡག་པ་ོབྱུང་མདེ་པ་འདྲ་འདུག བཀའ་ཤག་ནང་དུ་རྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་
གནད་དོན་གང་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱིས་དེར་གསལ་བཤད་དང་ལན་འདེབས་གནང་རྒྱུ་དང་། 
ལས་དོན་གྱི་ཆ་ནས་འབེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ས་ོསོས་ལྷན་ཁང་གྱི་འགན་འཁུར་རྒྱུ། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་ནང་དུ་ཐག་ཆོད་
བྱུང་བ་རདེ། ད་ེགཞྱིར་བཟུང་གནང་བསྡད་པ་ཞྱིག་རདེ།  
ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱི་དྲྱི་བ་སེབས་པ་ད།ེ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་
དམ། ཕྱི་དྲྱིལ་སྔོན་རྱིས་ནང་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་འགུལ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། འདྱི་དང་འབལེ་ནས་རྱིས་འག་ོགོང་དུ་ཡདོ་
པ་ད་ེཚ་ོསྟོང་པ་ཆགས་པ། ད་ལྟ་ཟུར་བཀལོ་ནས་ཨ་སོར་ ༢༥,༠༠༠ ཡོད་གསུང་གྱི་འདུག ཨ་སོར་ ༢༥,༠༠༠ ད་ེརྒྱ་རྱིགས་
འབེལ་ལམ་ཁ་ོནའྱི་ཆེད་དུ་རེད་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་སྔོན་རྱིས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསྡད་འདུག ད་ེ
ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་ནང་དུ་ཐག་ཆོད་བྱུང་བ་གཞྱིར་བཟུང་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་ལན་
འདབེས་གནང་གྱི་རདེ་བསམས་ནས་བསྡད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས་བཀའ་གང་གནང་བ་
ཡྱིན་ནའང་དརེ་བརྱི་བཀུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོང་དུ་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཡྱིན། རྱིས་དང་འབེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག ལས་དོན་དང་འབེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག 
གལ་ཏ་ེདཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མཁྱེན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེག་རང་གནང་རོགས་གནོངས། གལ་ཏ་ེརྱིས་
དང་འབེལ་བའྱི་རྒྱབ་ལྗངོས་ད་ེའདྲ་མ་མཁྱནེ་པ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། འབེལ་ཡདོ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་ལ་
ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སྔནོ་རྱིས་བསྡམོས་སོར་ ༤༠༧,༨༥༦ སྱི་མོས་ཐགོ་
ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ།  
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་ང་ཚའོྱི་ནམ་རྒྱུན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི། 
ལམ་དང་ལུགས་སོལ་གྱི་འག་ོསྟངས་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། ལམ་དང་ལུགས་སོལ་གྱི་འག་ོསྟངས་ཐོག་ནས་ལྷན་ཁང་ས་ོསོའ་ི
ལས་ཀ་དང་འབལེ་བ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། རྱིས་འག་ོདང་འབལེ་བ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ད་ེལ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་བོན་
དེས་ལན་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ལ་ཡར་འཇོག་དགོས་ཀྱི་མ་རེད། ཨང་གངས་ད་ེའདྲ་
འཁྲུག་པ་དང་། རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་སྔོག་དགོས་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིག་ཆ་ད་ེཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གྱི་ཕག་ལ་མེད་པ་སོང་ཙང་། 
ལམ་ལུགས་སོལ་གྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གནང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་
ལུགས་སོལ་དང་འག་ོསྟངས་འགལ་བའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐག་ཆོད་ད་ེལ་ང་ཚོས་བརྱི་བཀུར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་མ་རེད། ད་ལྟ་ཕྱི་
དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐག་ཆོད་ལྟར། རྱིས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཙང་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱིས་ལན་
འདབེས་བྱ་རྒྱུ་ཟརེ་བ་ད།ེ གོས་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་དང་འགལ་བའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐག་ཆདོ་ཅྱིག་ཡྱིན་ཙང་། ད་ེལ་བརྱི་སྲུང་
ཞུ་དགོས་ཀྱི་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ཉརེ་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༡ པོར། སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བནོ་མཉམ་
འདུས་ཀྱི་འགན་འཁུར་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མཉམ་
འདུས་ཀྱིས་འགན་འཁུར་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་རྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གསལ་པ་ོ
ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དུས། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། 
ངས་གཙ་ོབ་ོག་ར་ེཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཅ་ེན། བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ཉརེ་དགུ་པའྱི་ནང་གསསེ་ ༡ པའོ་ིནང་དུ་སྱིད་སྐྱངོ་དང་བཀའ་
བོན་མཉམ་འདུས་ཀྱི་འགན་འཁུར་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེསྔ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་མཉམ་འདུས་ཀྱི་འགན་འཁུར་གྱི་ཡོད་པ་ངས་
མཐངོ་མ་སངོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་སུའང་ད་ེའདྲ་རེད། མྱི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚབ་ཐོན་
ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བྱ་རྒྱུ་དང་། ལས་བསྡམོས་བསྐྱོར་རྒྱུ། ད་ེརྱིང་བཀའ་ཤག་གྱི་སྐབས་སུའང་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་
འདྱིར་བཞུགས་ཡདོ་པ་རདེ། ཚབ་ཐནོ་ནས་ག་ར་ེབྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལས་རྱིམ་འདྱི་ཏག་ཏག་རདེ་དམ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་མང་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། ལས་རྱིམ་
རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་ཤག་མཉམ་འདུས་ཀྱི་འགན་འཁུར་བྱེད་དགསོ་
པའྱི་ལུང་ད་ེདྲངས་ནས། ལན་ཆ་ཚང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་གྱིས་རྒྱག་དགསོ་པ་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་ཁྱིད་སངོ་། ད་
ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་སྟངས་འཛིན་ནན་པ་ོགནང་ནས། བཀའ་ཤག་མཉམ་འདུས་ཟརེ་བ་འདྱི། 
ལས་བསྡམོས་དང་རྱིས་འགོའ་ིདྲྱི་བ་གང་པ་ོལ་ལན་ཆ་ཚང་སུས་རྒྱག་ཐུབ་ནའང་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ག་ོབ་བངས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་
པ་རདེ་དམ། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་མཉམ་འདུས་ཀྱི་འགན་འཁུར་དགོས་རེད་ཟརེ་བ་ད་ེལས་ཀ་ག་ར་ེབྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་
ཤག་མཉམ་འདུས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་བྱས། གོས་བསྡུར་བྱས། དེའང་བཀའ་ཤག་ལས་ཁུངས་ལ་རེད། གོས་ཚོགས་ནང་དུ མ་
རདེ། ཕ་གྱི་ནས་ཐག་གཅདོ་བྱས་ཏ་ེལས་ཀ་མཉམ་དུ་བྱདེ་དགོས་རདེ་ཞུས་པ་མ་གཏགོས། འདྱིར་བཀའ་བནོ་ས་ོསོས༌༌  
༼སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག༽ ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གཅྱིག་མ་ཚར་
གོང་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གཉྱིས་པ་གདོན་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། བྱས་ཙང་བཀའ་བོན་ས་ོསོའ་ིདྲྱི་བ་དེར་སུས་ལན་ཐེབས་ན་
རྒྱག་ཆགོ་ཆགོ་ད་ེའདྲ་ལ་ངསོ་འཛིན་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་རདེ་དམ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
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་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དང་པ་ོནས་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་རེད་འདུག འདྱིའྱི་སང་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཕག་ཚོད་
གཅྱིག་ཙམ་ཆགས་གབས་བྱས་སོང་། བཀའ་ཤག་རྱིང་པའྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། བཀའ་ཤག་གསར་པའྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་
ནའང་འདྲ། ད་ེཚོའྱི་བར་ཐག་ལ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་བསྡད་པ་ད་ེམེད་པར་བྱས་ནས། ཚོགས་གཙོས་གོང་དུ་ཐག་གཅོད་
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བྱས་པའྱི་ཐགོ་ནས། ཚགོས་གཙསོ་ཐག་བཅད་ནས། ཡར་བཞངེས་དགསོ་ཐུག་ནའང་ཡར་བཞངེས་ནས་ཐག་གཅདོ་ནན་པ་ོ
བྱདེ་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་སྡོད་ཀྱི་འདུག གོ་སྐབས་མ་
ཕུལ་ན་དགོངས་པ་འཚོམས་ཀྱི་འདུགཤགོ་སྐབས་འབུལ་དུས་བཀའ་མོལ་དེར་ཉན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས། 
དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཚོགས་གཙོས་ད་གྱིན་ནས་ཐག་ཆོད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། རྱིས་དང་འབེལ་བ་ཡྱིན་
ནའང་འདྲ་འདུག ལས་དོན་དང་འབེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག འབེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་གྱིས་འགན་འཁུར་བཞེས་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་ན་ཆ་ཚང་བཞེས་དགོས་རེད། གལ་ཏེ་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་མ་ཆགས་པ་དང་། རྒྱབ་ལྗོངས་ལྟ་
དགོས་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་ན། ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་སར་ཡོད་དུས། འགན་འཁུར་ཞུ་དགོས་རེད་
ཅེས་གངོ་གྱི་ཐག་གཅདོ་ད་ེག་རང་ལ་གནས་བསྡད་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 ངས་གངོ་དུ་ཞུས་པ་ད།ེ གོང་དུ་ཚགོས་གཙསོ་གསུངས་པ་དརེ་ནན་པ་ོབྱདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཞུས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་མཇུག་ལ། ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་ཨུ་
ཚུགས་རྒྱག་མཁན་ད་ེཚ་ོལ་ག་ོསྐབས་མ་ཕུལ་ན་དགོངས་པ་འཚོམས་འག་ོཡྱི་འདུག་གསུངས་པ་རདེ། སྱི་འཐུས་བྱ་ེབག་པ་
དགངོས་པ་འཚམོས་རྒྱུ་དང་སྱིག་གཞྱི་གཉྱིས་ལས། སྱིག་གཞྱི་གལ་ཆ་ེཡྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་ཚགོས་གཙསོ་གཙ་ོསྐྱངོ་བྱས་པ་ད་ེཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་གང་ཡང་འགལ་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ལས་རྱིམ་འདྱི་མར་འགོ་ཐུབ་ན་ཡག་ག་མྱི་འདུག་གམ། ཚིག་རང་རང་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་སྡོད་ཀྱི་འདུག 
ཚོགས་གཙོས་གཙ་ོསྐྱོང་བྱས་པར་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་མྱི་འདུག ནང་ཁུལ་ཕན་ཚུན་ཚིག་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་འདོན་སྡོད་ཀྱི་འདུག འདྱི་དུས་ཚོད་འཕྲ་ོབརླག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེར་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་། འདྱི་
ནས་བསྡམོས་དརེ་མར་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། ཡང་ཨུ་ཚུགས་སྐྱནོ་གྱི་འདུག 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དྲང་མདགོ་འདྲ་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་བསྟན་ནས། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ད་ེཚ་ོལ་སྣང་མེད་དང་ཡ་མེད་
བཏང་བཞག་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། འདྱི་ངས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ལ་ཞུ་ཡྱི་མེད། ངས་ད་ལྟ་ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུས་པ་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱི་ཐག་གཅདོ་ཅྱིག་དང་འབལེ་ནས། བཀའ་བནོ་གྱིས་འདྱི་ང་ཚསོ་བཀའ་ཤག་ལ་གསོ་
བསྡུར་བྱས་ནས་ཐག་གཅདོ་ཡོད་དུས་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་གྱིས་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུ་རདེ། དརེ་ངས་ལན་བརྒྱབ་ན་འགྱིག་གྱི་
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རདེ་དམ་ཞསེ་བཀའ་བོན་རང་གྱི་ངོས་ནས་ཡར་ཚགོས་གཙ་ོལ་དྲྱིས་སོང་། ད་ེལ་ཐག་གཅདོ་ཅྱིག་གནང་རགོས་གསུངས་པ་
དརེ་ད་དུང་ཚགོས་གཙསོ་ཐག་གཅོད་གནང་མ་སངོ་། ད་ེགནང་བ་ཡྱིན་ན། ལས་རྱིམ་འདྱི་ཤར་ཤར་འག་ོས་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ངས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཕག་བརངས་པ་ཡྱིན་ན་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕག་མ་བརངས་ན་ཚོགས་གཙོས་མྱིང་
འབོད་བྱས་ན་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ག་ོསྐབས་བཞེས་པ་དང་ཚོགས་གཙོས་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོ་སྐབས་
ལེན་རགོས་གནང་། ག་ོསྐབས་བཞེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
འདྱི་ནས་མར་དམྱིགས་བསལ་བསྡོམས་ད་ེསྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་
བཀའ་འཁོལ་སྔོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༤༠༧,༨༥༦ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་
སོང་ཙང་།ཤསྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ཨ་རྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མོ་ལགས། ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀལོ་སྔོན་རྱིས་བསྡམོས་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ 
༨༣༢,༨༡༠ དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དགོངས་སེལ་དང་སགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་ཨ་རྱི་ཚོད་དཔག་
ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་ཟེར་སྡོད་ཀྱི་འདུག ཚགོས་མྱི་ཁ་ོརང་གྱིས་ཨ་རྱི་ཚོད་དཔག་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་ཟེར་བ་འདྲ་
ཞྱིག་འདུག ཨ་རྱི་ཚདོ་དཔག་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་ཟརེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་
བཀལོ་སྔོན་རྱིས་བསྡམོས་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ 
༨༣༢,༨༡༠ དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  
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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 ཟུར་བཀལོ་གྱི་ ཀ རྒྱ་རྱིགས་དང་འབལེ་ལམ། སྔནོ་མ་ནས་དོགས་པ་ཡོད་སྡདོ་མཁན་ཞྱིག་
ཡྱིན། ག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། ང་ཚོའྱི་དོན་གཅོད་ཁང་དང་། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། གཞུང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གྱིས་བྱང་ཨ་རྱིས་གཙོས་པའྱི་ཡུ་རོབ་ཀྱི་ལུང་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་རྒྱ་མྱི་དང་འབེལ་བ་བྱེད་དགོས་རེད་ཟེར་ནས། རྒྱ་མྱི་
མང་གཙ་ོདོན་གཉེར་བ་གཅྱིག་རེད།  གཉྱིས་པ་ད།ེ (Falun Dafa OR Falun Gong) རེད། ཁོང་ཚ་ོདང་ཁ་ཐུག་འབེལ་
བ་བྱས་ནས། རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་བསྐོས། རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་བསྐོས་ན་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆནེ་མོའ་ིརྒྱ་རྱིགས་
ག་ཚོད་ཅྱིག་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཁྱེད་རྣམ་པས་མཁྱེན་གྱི་རེད། མང་ཆ་ེམང་གཙ་ོདོན་གཉེར་ཅན་དང་ (Falun 

Gong) ནམ་རྒྱུན་ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་མཁན། རྒྱ་ནག་འདྱི་མང་གཙ་ོཆགས་དགོས་
རདེ་དང་། མང་གཙ་ོམ་ཆགས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ་ཟརེ་མཁན་ཤ་སྟག་ཅྱིག་རེད། མང་ཆ་ེཤོས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་རདེ། དབུས་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕགོས་ད་ེདབུ་མའྱི་ལམ་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འབེལ་བ་བྱདེ་མཁན་ཚསོ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
གོ་དོན་དེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་མཁྱེན་དགོས་རེད་སྙམ། ང་ཚོ་ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ར་ཁྱིམས་འོག་ལ་ཤར་
བསྐྱདོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་མྱི་དམར་ཤོག་ཡྱིན་ནའང་རདེ། མང་གཙ་ོཡྱིན་ནའང་རདེ། ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་དམངས་སྱི་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ར་ཁྱིམས་འགོ་ལ་སྡོད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་འབལེ་བ་བྱདེ་སའྱི་རྒྱ་རྱིགས་མང་
པ་ོཞྱིག དྷ་རམ་ས་ལ་ཡོང་མཁན་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་འབེལ་བ་བྱེད་སའྱི་རྒྱ་རྱིགས་ད་ེཚ་ོ
ཡྱིན་ནའང་རེད། ཁ་ོཚོས་ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ར་ཁྱིམས་འོག་ལ་སྡོད་ཀྱི་མྱིན་ཟེར་མཁན་ཤ་སྟག་རེད། 
རྒྱ་ནག་འདྱི་མང་གཙོར་འགྱུར་དགོས་ཡོད། མང་གཙོར་མ་འགྱུར་བར་དུ་ང་ཚ་ོརྒྱ་ནག་ལ་འག་ོཡྱི་མྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ཨ་རྱི་ལ་མང་པ་ོབཞུགས་ཡོད་པ་རེད། དེར་དབྱ་ེབ་གང་འདྲ་ཞྱིག་འབྱེད་དགོས་རེད། 
ཁ་ོཚོར་འབལེ་བ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་གཉྱིས་སན་དབུ་མའྱི་ལམ་འདྱི་དང་འགལ་ཟླ་འག་ོཡྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རདེ། ད་ེ
གཙང་མ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏགོས། ཉ་དང་ཉུང་མ་ཆ་ཚང་བསེས་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྡདོ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་རགོས་གནང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་ཐུགས་ཐག་གཅོད་གནང་སོང་། ལས་ཁུངས་ར་ེརེའྱི་
རྒྱུན་གོན་སྐབས་སུ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་སྐོར་གསུང་རྒྱུ་དང་། རྱིས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང། རྱིས་ཀྱི་
གངས་ཀ་ད་ེདང་འདྱི། འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཞྱིབ་ཕྲ་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་འདྱི་ལས་དོན་
བྱདེ་ཕགོས་རང་གྱི་སང་ལ་གསུང་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱི་ཟུར་བཀལོ་རྱིས་འག་ོཨང་ ཀ རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་ལམ། དའེྱི་ཐགོ་ནས་རེད།  
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་ནརོ་འཛནི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རྒྱ་རྱིགས་དང་འབེལ་ལམ་ཐོག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་རྒྱ་
ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པོར་འབེལ་བ་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་དང་། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འབེལ་བ་བྱེད་སྡོད་ས་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་མང་གཙ་ོདོན་
གཉེར་བ་ཆགས་སྡདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་ོཚོའྱི་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་བྱས་པ་དེས། ད་ལྟ་ང་ཚསོ་འཛནི་པའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལྟ་
གྲུབ་དང་འགལ་ཟླ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། ངས་མག་ོའཚསོ་ཡདོ་ན་དྲྱི་བ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་རདེ་འདུག ངས་བསམས་པར་
ད་ེང་ཚོའྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་གྲུབ་བྱའམ་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེམ་འདྲ་བ་ཡྱིན་སྱིད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ོརྒོལ་བྱེད་སའྱི་ཡུལ་ད་ེ
གཅྱིག་པ་ཆགས་སྡདོ་དུས་དརེ་ངས་འགལ་ཟླ་མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༨༣༢,༨༡༠ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་།ཤསྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། ཨ་རྱི་དནོ་གཅོད་ཁང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་དག་ེརའྱི་བསྡམོས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགེ་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་
བསྡམོས་ཧྱིན་སོར་ ༡༤,༣༠༧,༧༥༠ དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  
 
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 ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དག་ེརའྱི་རྱིས་འག་ོཨང་ ག 
ང་། ཆ། ད་ེཚོ་གསུམ་གྱི་སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ། ག བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སོབ་དགེ་རྣམས་ལ་ཟབ་སོང་། དེར་ཨ་སོར་ 
༧,༥༠༠ འདུག ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་བརྒྱུད་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སོབ་དགེ་ག་ཚོད་ལ་ཟབ་སོང་འབུལ་དགོས་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། བོད་ཡྱིག་གྱི་དག་ེརྒན་ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་འདུག ས་གནས་གང་དང་གང་ལ་ཡོད་པ་རདེ། དག་ེརྒན་
གངས་ཀ་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། ཟབ་སོང་འབུལ་སྟངས་སྐོར་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་རྒྱག་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ང་
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ཚསོ་གསོ་ཚོགས་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བསམ་འཆར་མང་པ་ོཞྱིག་འབུལ་བསྡད་པ་རདེ། ང་ཚའོྱི་མྱི་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཕྱིའྱི་
རྒྱལ་ཁབ་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཨ་རྱིའྱི་ལུང་པར་མྱི་འབོར་མང་བའྱི་གས་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་
དུ་བོད་ཕྲུག་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ད་ེཚོར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ནས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ནམ་ཡང་
གསབ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གོང་གུད་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སེམས་འཁུར་ཡོད་མཁན་
ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་དག་ེརྒན་ད་ེཚོར་ཟབ་སོང་གང་འདྲ་སད་རྒྱུ་རེད། སྱིར་བཏང་ཨ་རྱི་དོན་ཁང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་བོད་
ཡྱིག་དག་ེརྒན་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་དང་བངས་ཐགོ་ནས་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཚའོྱི་གནས་བབ་ད་ེལའང་ང་ོསདོ་ཅྱིག་བྱས་ནས། 
མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཆ་ེརུ་གཏངོ་ཐུབ་པའྱི་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་ལ་ཡདོ་ན་མེད་ན། གང་ཡྱིན་ཞ་ེ
ན། བོད་ཡྱིག་དག་ེརྒན་ད་ེཚ་ོདཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ཁ་སང་ཞུས་མ་ཐག་པ་ནང་བཞྱིན་ལྷག་
བསམ་དང་སེམས་ཤུགས་གཅྱིག་པུ་རེད་ཟེར་ནས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་ཐབས་མྱི་འདུག ད་ེཚོར་ང་ཚོས་
མཐུན་རེན་བཟང་དུ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། ཆེ་མཐོང་ཡྱིན་ནའང་ཆེ་རུ་འབུལ་དགོས་པ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་
ཆགས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
ང་། དེའང་ད་ེག་རང་རེད། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་སུ་དགོས་མཁོའ་ིཉམས་ཞྱིབ། ད་ེལ་ཨ་
སོར་ ༡,༠༠༠ མ་གཏོགས་མྱི་འདུག ཨ་སོར་ ༡,༠༠༠ གྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་ག་ར་ེགནང་རྒྱུ་རེད། ཉམས་ཞྱིབ་ད་ེས་ཆ་ག་པར་
གནང་རྒྱུ་རདེ། དརེ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག  
དེའྱི་འོག་དེར་ ཆ། ཉམ་ཐག་རོགས་སྐྱོར། ད་ེལ་ཨ་སོར་ ༢༠,༠༠༠ འདུག ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཉམ་ཐག་ག་
པར་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་ཡོད་ཆོག་གྱི་རེད་ད།ེ ནམ་རྒྱུན་ཡོངས་གགས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་རྱི་ལ་ཡོད་ན་ཉམ་ཐག་མེད་
པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་རྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཨ་རྱིར་བོད་རྱིགས་ཉམ་ཐག་ལ་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་དགོས་པ་ད་ེའདྲ་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད། 
སུ་དང་སུ་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་སྟངས་དའེང་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོགསུང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་ནརོ་འཛནི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སོབ་དག་ེརྣམས་ལ་ཟབ་སངོ་ད་ེསུ་
དང་སུ་ལ་སད་རྒྱུ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་སོང་། ཨ་རྱི་ནང་དུ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཡོད་
པ་རདེ། དའེྱི་བརྒྱུད་ནས་གཟའ་མཇུག་གྱི་སོབ་གྲྭ་དང་། ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་སྡོད་
མཁན་དག་ེརྒན་ད་ེཚརོ་ཟབ་སོང་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བོད་དག་ེཕལ་ཆ་ེབས་དང་བངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོཚ་ོརྣམ་པ་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་
དང་ཆེ་མཐོང་ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེལ་ངོས་ལེན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཁ་ོརང་ཚོས་ད་ལྟ་
བར་དུ་སེམས་ཤུགས་བྱས་ནས་དང་བངས་ཀྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་བོད་སྱི་པའྱི་དོན་དུ་རེད། དམྱིགས་བསལ་བོད་ཀྱི་སོན་ར་ད་ེ
ཚ་ོལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་། རྱིག་གཞུང་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཐགོ་ཕག་ལས་གནང་བསྡད་པ་དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་འཆར་གཞྱི་མང་ཆ་ེཞྱིག་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ང་ཚ་ོའབལེ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། ཁ་སང་
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ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག (Cartoon) དང་ (Animation) བཟ་ོརྒྱུའྱི་
ཐགོ་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་སོང་། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་དམྱིགས་ས་ད་ེཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལས་འཆར་གྱི་འབལེ་བ་ད་ེའདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཉམ་ཐག་རོགས་སྐྱརོ་དང་འབལེ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་། འདྱི་ཨ་རྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཉམ་
ཐག་ད་ེཚོར་ལྟ་སྐྱངོ་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རདེ། སྔནོ་མ་བོད་པ་ཞྱིག་འདུག ཁ་ོརང་གྱི་མཚན་ད་ེརསེ་སུ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ཁ་ོརང་འདས་
གོངས་ཕྱིན་ནས་ཁ་ོརང་གྱི་དངུལ་མང་པ་ོཞེ་དྲག་ཅྱིག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཞལ་འདེབས་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག (Legacy Endowment) ད་ེའདྲའྱི་བརྒྱུད་ནས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག དངུལ་ད་ེཁ་ོརང་གྱིས་ཚད་བྱས་ནས། 
ལ་ོགཅྱིག་གྱི་ནང་སོར་ ༢༠,༠༠༠ ཞྱིག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བརྒྱུད་ནས། ཕན་ཐོགས་སའྱི་ཡུལ་མྱི་ད་ེཤེས་ཡོན་དང་ཉམ་
ཐག་རདེ་འདུག ད་ེའདྲ་ལ་སོར་ ༢༠,༠༠༠ གནང་རྒྱུ། སྱིར་བཏང་སོར་ ༢༠,༠༠༠ ལས་མང་བ་ཡོད་པ་རེད་ད།ེ ལ་ོགཅྱིག་གྱི་
ནང་དུ་སོར་ ༢༠,༠༠༠ འབུལ་རྒྱུ་གཏན་འབེབས་བྱུང་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་བའྱི་ཉམ་ཐག་དེ་རྒྱ་བལ་
འབྲུག་གསུམ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཉམ་ཐག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཨ་རྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཉམ་ཐག་ད་ེའདྲ་
མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་འགོ་ ༡་༤ ཇ། ཤེས་ཡོན་གོང་འཕེལ་དང་སོབ་ཡོན་རོགས་སྐྱོར། དེར་ཨ་སོར་ 
༢༠,༠༠༠ ཤྱིག་འདུག སོབ་ཡོན་ད་ེསུ་ལ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་རྱིས་འག་ོགསར་པ་ཆགས་ཡོད་དུས། སྱིག་གཞྱི་གང་
འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་གངོ་དུ་ཉམ་ཐག་སྐོར་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ེདང་གཅྱིག་མཚུངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། 
གལ་སྱིད་སོབ་ཡོན་འབུལ་གྱི་ཡོད་ན། ཨ་རྱི་ནང་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ལ་མཐུན་རེན་འདྱི་སོར་གྱི་ཡོད་ན། དེའྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགོ་
སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཨ་རྱི་དནོ་གཅདོ་ཁང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་དག་ེརའྱི་སྐརོ་ལ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་
ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ། དང་པ་ོད།ེ ཨ་རྱི་དནོ་གཅོད་ཁང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་དག་ེརའྱི་ཚགོས་གཙ་ོདང་། ཚགོས་མྱིར་
སྟངས་འཛནི་ད་ེདནོ་གཅོད་རང་གྱིས་ཐད་ཀར་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། འདྱིའྱི་ཚགོས་གཙ་ོདང་ཚགོས་གཞོན། 
ཚོགས་མྱི་ད་ེཚ་ོགང་འདྲ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཞུ་དགོས་དོན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགེ་ར་དེར་རྒྱུན་གོན་
ཞྱིག་ཀང་ཟུར་དུ་འདུག དོན་གཅོད་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ད་ེཡང་གོང་དུ་ཕྱིན་སོང་། རྒྱུན་གོན་གཉྱིས་ཆགས་ཀྱི་འདུག འོག་གྱི་རྒྱུན་
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གོན་ད་ེདངུལ་འབོར་ཞ་ེདྲག་ཆེན་པ་ོརེད་མྱི་འདུག་སྟ།ེ སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་དེའྱི་ཚགོས་མྱི་ད་ེཚ་ོང་ོསདོ་གསལ་པ་ོ
ཞྱིག་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
གཉྱིས་པ་དེ། རྱིས་འག་ོཨང་ ཁ ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སདོ་དང་། ན་གཞནོ་འག་ོཁྱིད་ཟབ་སོང་། ཆསོ་ལུགས་
ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་དང་། ན་གཞོན་འག་ོཁྱིད་ཟབ་སོང་ད་ེགཉྱིས་དབར་འབེལ་བ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། 
ཟབ་སོང་ད་ེསུས་སོད་ཀྱི་རེད། སུ་ལ་སད་རྒྱུ་རེད། ཟབ་སོང་ད་ེས་ཆ་གང་ལ་སད་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་རེད། ཟབ་སོང་ད་ེ
སད་ནས་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་། ད་ེསྔ་ཕན་ཆད་དོན་གཅོད་ཀྱི་རྱིས་འགོའ་ིནང་དུ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་
བརྟནེ་པའྱི་བཟང་སདོ་ཀྱི་ལས་འགུལ་ད་ེའདྲ་སྤེལ་གྱི་འདུག དེས་ད་ལྟ་བར་དུ་དོན་ཕན་ག་ཚོད་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེ
བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 རྱིས་འག་ོ ང བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཐབས་སུ་དགོས་མཁོའ་ིཉམས་ཞྱིབ། དེར་དགོས་
མཁའོ་ིཉམས་ཞྱིབ་ག་ར་ེརདེ། སོབ་གྲྭ་ད་ེཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་གཟའ་མཇུག་གྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེཚ་ོརདེ་དམ། བོད་མྱི་སྱི་ཡོངས་
ཀྱི་སོབ་གྲྭའྱི་དགསོ་མཁརོ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུ་རདེ་དམ།  
ད་ེབཞྱིན་རྱིས་འག་ོ ཇ། ཤེས་ཡོན་གངོ་འཕལེ་དང་སབོ་ཡོན་རགོས་སྐྱརོ། འདྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོབ་ཡོན་ཁངོས་སུ་
ཡོད་རདེ་དམ་མ་རེད། ཡང་ན་དོན་གཅོད་རང་གྱི་སོབ་ཡོན་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཟུར་དུ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་རེད་དམ། ད་ེཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་ནརོ་འཛནི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ཤདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  [Tibetan 

Community Development Fund (TCDF)]  འདྱིའྱི་ཚོགས་མྱི་ང་ོསོད་གནང་རོགས་གསུངས་ཡྱིན་ས་རེད། དེར་
ཚགོས་མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཁ་ཤཤས་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་གྱི་ང་ོ
སོད་ངས་རེས་སུ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེར་ན། ད་ལྟ་ངས་དྲན་པ་གསོས་པ་ཞྱིག (Dr) བསྟན་འཛིན་རྡ་ོར་ེལགས་དང་། 
(Dr) དཀནོ་མཆགོ་རྡ་ོར་ེལགས། ད་དུང་གསར་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་བསམས་སངོ་། ད་ེདག་གྱི་མཚན་ངས་རེས་སུ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་དང་། ན་གཞོན་འགོ་ཁྱིད་ཟབ་སོང་དེ་སུ་ལ་
གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གསུངས་ཡྱིན་ས་རེད། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཟབ་སོང་གནང་མཁན་སུ་རེད་གསུངས་
སོང་། ད་ལྟ་བར་དུ་འགན་ཆ་ེབ་བཞེས་སྡོད་མཁན་ད་ེ (Emory University) ནས་ཆསོ་ལུགས་ལ་མ་བརྟནེ་པའྱི་ཐགོ་ལ་ 
(Center)  ཞྱིག་ཡོད་དུས། ཁ་ོཚསོ་སྣ་ེའཁྱིད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གནང་བཞྱིན་པ་རདེ།  
ད་ེདང་མཉམ་དུ་བདོ་ཀྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་དགོས་མཁ་ོའདྲ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ེངས་ཞ་ེདྲག་གསལ་པ་ོཆགས་མ་སངོ་།  
ཤེས་རྱིག་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། ངས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་རེད་མ་སོང་། ད་ལྟ་གསལ་པ་ོཆགས་མ་སོང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

 



142 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་ཤག་གྱིས་ལན་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ་སྟངས་འཛནི་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག གུས་པ་
སྱིད་སྐྱོང་འདྱིར་ལངས་སྡོད་མཁན་འདྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ནས་སྱི་འཐུས་བྱས་པ་ཡྱིན། སྐབས་ད་ེདུས་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
ལམ་ལུགས་འདྱི། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྔནོ་རྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་གྱིས་ལན་འདབེས་
སོལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཀང་ལན་འདེབས་སོལ་ཡོང་ཡོད་པ་རེད། 
ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་འགལ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐག་གཅདོ་གནང་སོང་གསུངས་པ་རེད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ག་ར་ེདང་
འགལ་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་གསུང་རགོས་གནང་། ང་ཚོས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་འགལ་ཡོད་དང་མེད་ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད། ཁྱིམས་
དང་སྱིག་གཞྱི་གང་ཡང་འགལ་མེད་པར། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་འགལ་ཡོང་གྱི་
འདུག་གསུང་དུས། དེར་སོ་སོས་ཁུངས་བསྐྱལ་རྒྱུ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ད་ག་སེ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་
སྤུངས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ། བཀའ་ཤག་གྱི་མཉམ་འདུས་ཀྱི་འགན་རེད། འདྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་གསལ་བསྡད་ཡོད་
རདེ། བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་འགན་འདྱི་ག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དྲྱི་བ་ག་ར་ེཕབེས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ར་བའྱི་ལྷན་
ཁང་ས་ོསོའ་ིབཀའ་བོན་གྱིས་འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱེན་གསལ་རེད། བཀའ་
བནོ་རྣམ་པ་ཚ་ོག་དུས་ཕེབས་པ་རདེ། དུས་ཚོད་ག་ཚདོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་དུས་ཡུན་ཕདེ་ཀར་ལས་ཀ་ད་ེཚ་ོསྱིད་སྐྱངོ་
གྱིས་འགན་ཁུར་ནས་བྱས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དྲྱི་བ་གང་འདྲ་ཞྱིག་སེབས་
པ་ཡྱིན་ནའང་། གནད་དོན་གསལ་པོ་བཟ་ོདགོས་རྒྱུ་བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་འབེལ་ཡོད་
བཀའ་བནོ་གྱིས་དྲྱི་བར་ལན་འདེབས་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གནང་བད་ེམ་མཆྱིས་པ་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེར་དཔལ་
འབྱརོ་བཀའ་བནོ་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། སྱིད་སྐྱངོ་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་གསོ་ཚོགས་འདྱིར་གཙང་མ་བཟསོ་པར་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་དག་ེརདེ་མ་གཏོགས། གོས་ཚགོས་ཀྱི་སྐྱོན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ལམ་ལུགས་དང་མ་མཐུན་པ་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ། སྱིག་གཞྱི་དང་མ་མཐུན་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། འདྱི་དགོངས་པར་འཇོག་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོའདུག་
མ་གཏོགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་། མ་འོངས་པར་གོས་ཚགོས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་འདྱི་ཡང་གང་འདྲ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་མག་ོའཚོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་ལ་སྟངས་འཛིན་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག་སྟེ། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བརོད་གཞྱི་ར་ེརེའྱི་སང་ལ་གསུང་པའྱི་སྐབས་སུ་གསུང་མཚམས་ད་ེཏག་ཏག་བཟུང་ནས་
གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེཚ་ོལའང་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་
རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དྲྱི་བ་གཅྱིག་འདྱི་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་ར་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་རདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང།  
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུས་པ་དེར་ད་ལྟ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གསལ་པ་ོབཟ་ོ
དགསོ་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཙང། ངས་ད་གྱིན་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་དང་
ལུགས་སོལ་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་ཙང་ལྷན་ཁང་སོ་སོའ་ིབཀའ་བོན་གྱིས་ལན་འདེབས་ཐུབ་པ་ད་ེལྷན་ཁང་སོ་སོའ་ི
བཀའ་བོན་གྱིས་ལན་འདེབས་དགོས་ཀྱི་རེད། འདྱི་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ལྟ་འདྱིར་བཀའ་བོན་
གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱས་ནས་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བནོ་གྱིས་ལན་འདེབས་བྱ་རྒྱུ་བྱས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་ཙང་ངས་ལན་བཏབ་ན་འགྱིག་གྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅེས་དྲྱི་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བཏང་སོང། ཁ་ོརང་ལན་འདབེས་རྒྱུ་ཡདོ་
པ་ཞྱིག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐག་གཅོད་འདྱིའྱི་འོག་ནས་ལན་འདེབས་མྱི་ཆོག་པ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ན། ངས་
འགྱིག་གྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཟེར་ནས། ངས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་ནས། བཀའ་བོན་
མཆགོ་གྱིས་འདྲྱི་བཞྱིན་འདུག དེར་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་གནང་ན་ཞསེ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏནོ་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་རྣམ་པའྱི་ཐགོ་
ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ལྷན་ཁང་ས་ོསོའ་ིབཀའ་བོན་ད་ེཚོས་ལན་འདེབས་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐག་གཅོད་
འདྱིའྱི་འགོ་ནས་འདབེས་མྱི་ཆགོ་པ་གནང་བ་ད།ེ གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་དང་ལུགས་སལོ་ལས་འགལ་གྱི་འདུག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོང་དུ་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། འབེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་གྱིས་ཚང་མ་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་ན། འགན་འཁུར་
བཞེས་ནས་ལན་འདབེས་སྐྱནོ་རགོས་གནང། ད་ེཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ཤེས་ཡོན་གོང་འཕེལ་དང་སོབ་ཡོན་ཟེར་བ་དེ། གོང་དུ་རྱིས་འག་ོཞྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་གསུངས་པ་རེད། འདྱི་ཚ་ེའདས་ཚ་ེདབང་སྟོབས་རྒྱལ་ཟེར་བས་ཉམ་ཐག་དང་ཤེས་ཡོན་ལ་རོགས་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུའྱི་
ཆེད་དུ་དམྱིགས་ནས་དངུལ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་ནང་དུ། ད་ེལའང་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་ཟུར་དུ་བཙུགས། ཆོད་གན་བཞག་ནས་ཁ་ོརང་གྱི་དངུལ་གང་ཡོད་པ་དེའྱི་སྐྱེད་བབ་འདྱིར་
བེད་སོད་གཏང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། ཚེ་ལས་མ་འདས་སྔོན་ནས་ཁོང་གྱི་ཞལ་ཆེམས་ཡོད་པ་བཞྱིན་དོན་གཅོད་ལ་བཞག་ནས། 
འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཨ་སོར་ ༢༠,༠༠༠ ཡོད་པའྱི་རྱིས་འག་ོགཉྱིས་ཀ་ཚ་ེའདས་ཚ་ེདབང་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་གནང་བའྱི་དངུལ་
ད་ེརེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དངུལ་ད་ེགང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དང་། གང་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ཕ་གྱིའྱི་
རྱིས་འག་ོནས་ཚུར་གཏང་རྒྱུ་རེད། ཤེས་ཡནོ་རགོས་རམ་འདྱི། འབལེ་ཡདོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡདོ་རདེ། ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཡྱིན་ན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་དུ་ཐནོ་གྱི་རེད། ཉམ་ཐག་ལ་རགོས་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
རྱིས་འགའོ་ིནང་དུ་ཐནོ་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ལས་ཁུངས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཕོགས་ཀང་བཅུག་འདུག་གསུངས་པ་ད་ེརེད། ང་ཚོས་དབེ་སྐྱལེ་བྱདེ་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་
མང་པ་ོཡོད་ཙང། ཡུལ་ཁྱིམས་བརྱི་སྲུང་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ལས་ཁུངས་འདྱིས་ལས་ཀ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་
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དང་། ལས་ཁུངས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ལས་བྱདེ་གཅྱིག་ཀང་མདེ་པ། ཕགོས་གཅྱིག་ཀང་མདེ་པ་བཏོན་ན། རསེ་མ་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་
ཀྱི་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཕགོས་གཅྱིག་ད་ེའདྱིའྱི་ནང་དུ་བཅུག་བཞག་ཡོད་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭར་དགོས་མཁ་ོནང་བཞྱིན་ཟེར་དུས། དགོས་མཁ་ོའདྱི་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭ་ས་ོསོར་གནས་སྟངས་མྱི་
འདྲ་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། འདྱིའྱི་དགོས་མཁ་ོལ་དཔགས་པའྱི་མཐུན་རེན་ག་ར་ེསོར་དགོས་ཀྱི་འདུག སར་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་རེ་རེའྱི་དགོས་མཁ་ོག་ར་ེརེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་འདྱིར་ཞུ་ཚོད་ཐུབ་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥་་༌༢༠༡༦ ནས་འགན་འཛིན་ལྟན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་མྱི་བསྐ་ོརྒྱུ་ད་ེབོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐྱོང་ནས་འགན་ད་ེབཞེས་གནང་འདུག ཚོགས་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལ་བསྒྱུར་བ་
བཏང་ནས། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་མྱི་བསྐ་ོརྒྱུ་འདྱི་སྱིད་སྐྱངོ་གྱིས་འགན་འཁྱེར་གྱི་ཡོད་རདེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙ་ོའདྱི་དནོ་གཅདོ་ཡྱིན་ཡྱིན་པ་རདེ། འདྱིའྱི་འགོ་ལ། ད་ེསྔནོ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་
ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕྱིན་སོང། ད་ེཚོའྱི་ཚབ་བསྐོ་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་ཕལ་ཆེར་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གྱི་བསྟན་ཆོས་
ལགས་བསྐོས་བཞག་གནང་ཡོད་པ་རེད། (Dr. Ashish Kulshetra) ཟེར་བ་ད་ེསྔོན་མ་ནས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་དུས་ཡུན་
རགོས་ནས་བསྐྱར་དུ་བསྐ་ོགཞག་བྱས་པ་ཡྱིན། ད་དུང་ཚགོས་མྱི་གཞན་པ་ལྷག་ཡོད་ན། རེས་སུ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ཕལ་ཆེར་
ལན་འདབེས་འདྱི་ཙམ་ཡྱིན་ས་རདེ།  
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤགང་ལྟར་སྔོན་རྱིས་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
གང་ལྟར་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འབེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་
བསྒྲུབས་པའྱི་རསེ་སུ་ལན་མ་ཐབེས་པ་འདྲ་ཡོད་ན། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། སྱིད་སྐྱངོ་
གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། འདྱི་བཤད་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགནང་རོགས་
གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
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 ད་ལྟ་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྱིས་ཐོག་བཀའ་མོལ་གནང་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ངས་འདྱི་གཅྱིག་
དྲན་སོང། ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་ ༡་༤ ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན། ཆ། ཉམ་ཐག་རོགས་སྐྱོར། ཇ། 
ཤེས་ཡོན་གོང་འཕེལ་དང་སོབ་ཡོན་རོགས་སྐྱོར། འདྱིའྱི་སང་ལ་ཚ་ེའདས་ཚ་ེདབང་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི་ཕག་དངུལ། ད་
ལྟའྱི་ཆར་ལ་ོརེར་ཨ་སོར་ ༢༠,༠༠༠ འདུག དེར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་གྱིས་ཁྱོན་བསྡོམས་ཕག་དངུལ་ག་ཚོད་
ཅྱིག་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་གནང་ཡདོ་པ་རདེ། དྲྱི་བ་འདྱི་འདྲྱི་འདདོ་བྱུང་།  
ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་ཚ་ེའདས་ཚ་ེདབང་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི་སྐརོ་ཏགོ་ཙམ་ཞྱིག་གསུངས་ཐུབ་ན་གནད་འགག་མེད་ན་སྙམ། 
ཁངོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ས་ོསོའ་ིདངུལ་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་བཞག་ཐུབ་པ་དང། ར་དནོ་ཐགོ་བསམ་བ་ོགཏོང་མཁན་གྱི་མྱི་
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འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དེའང་ཚང་མས་མཁྱེན་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་སྙམ། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཨ་རྱི་དནོ་གཅོད་ཁང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་དག་ེརའྱི་རྱིས་འག་ོཨང་ ཀ་ ནས་ ཇ་
བར་དུ་མ་གཏོགས། སྱིར་བཏང་དྲྱི་བ་མང་པ་ོའདྲྱི་འདོད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། མང་ཆེ་ཞྱིག་གོང་དུ་བཀུར་འོས་མང་པོས་དྲྱིས་
ཚར་དུས་ངས་བསྐྱར་ཟླསོ་བྱདེ་འདདོ་མདེ།  
 གང་ལྟར་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ཅ། བོད་རྒྱ་ཐུན་མོང་གྱི་གཞྱི་རྟེན་འཚོལ་བ་ཞེས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོགས་འདུ། 
འདྱི་ད་ེསྔ་ནས་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་རྱིས་འག་ོཡང་སྟོང་པ་རེད་འདུགཤད་ེཡྱིན་དུས་རྱིས་འགོའ་ིནང་དུ་མཚམས་རེར་བོད་རྒྱ་
འབེལ་མོལ་དགོས་རྒྱུ་བཤད་འདུག ཡྱིན་ནའང་། བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་གྱི་ཟབ་སོང་སྟོང་པ། བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་གྱི་ཚོགས་
འདུའྱི་རྱིས་འག་ོམང་ཆ་ེབ་སྟོང་པ་རེད་འདུག འདྱི་ཚོར་ངེས་པར་དུ་གསལ་བཤད་བྱེད་རོགས་གནང། ད་ལྟ་འདྱི་རྱིས་འགོ་
དང་འབེལ་བ་ཡྱིན་དུས། ད་གྱིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་རྱིས་འགོ་དང་འབེལ་བ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབྱརོ་བཀའ་བནོ་གྱིས་ལན་འདབེས་བྱདེ་ཆགོ་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང། ང་ལ་དརེ་དགག་བྱ་མེད། ཡྱིན་ནའང་། ལས་དནོ་དང་
འབེལ་བ་འདྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་གྱིས་གསུང་དགོས་པ་དེར་བརྱི་སྲུང་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་བསྐྱར་དུ་
རྱིས་འག་ོཚང་མར་ལན་འདབེས་དགསོ་རདེ་མདགོ་མདགོ་ཀྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཀང་བཏོན་སོང།  
ད་ེབཞྱིན་དུ་ད་ེརྱིང་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱི་བཀའ་ལན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ལན་འདེབས་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་སྱིད་
སྐྱངོ་དང་བཀའ་བནོ་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་དགསོ་པ། ད་ེབཞྱིན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་
ནས་སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བོན་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། ད་ེཡྱིན་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེ
སྔོན་ཟླ་བ་བཞྱིའྱི་རྱིང་སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བོན་མཉམ་རུབ་བྱས་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་མ་སོང། སྱིད་སྐྱོང་སེར་གྱིས་ཐག་
བཅད་ནས་ཕྱིན་སོང། ད་ལྟ་འདྱིར་འཆད་དུས་ཡང་བཅའ་ཁྱིམས་ལུང་འདྲེན་བྱས་ནས། སྱིད་སྐྱངོ་དང་བཀའ་བོན་ཚང་མས་
མཉམ་རུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། འདྱིར་འོས་བབ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག་གམ། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་
འཕལེ་མཆགོ་ནས། འདྱིར་རྱིས་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་གསུང་རགོས།༽ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་
བོན་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་དང་འཕྲོས་ནས་ལན་འདེབས་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ཟླ་བ་བཞྱིའྱི་རྱིང་སྱིད་སྐྱོང་ཁ་ོནས་
ཐག་བཅད་ནས་ཕྱིན་སོང། སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བོན་མཉམ་རུབ་བྱས་ནས་ཐག་བཅད་མ་སོང། སྐབས་དེ་དུས་ང་ཚོས་
ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་འགལ་གྱི་འདུག་ག་ཚོད་ཞུས་ཀང་ཡ་མེད་བཏང་སོང། ཡང་ད་ལྟ་འདྱིར་སེབ་དུས་ཀང་སྱིད་སྐྱོང་དང་
བཀའ་བནོ་གཉྱིས་མཉམ་རུབ་དགསོ་ཀྱི་འདུག་མདགོ་མདགོ ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དྲངས་ན་བཤད་ཁུལ་གནང་བ་དསེ་ལས་
རྒྱུ་འབས་རུང་གྱི་མ་རེད། སོ་སོས་ལས་དོན་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ག་རེ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་བྱས། དགག་བྱ་སེབ་དུས་ཀང་
ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དྲངས་ན་ལས་རྒྱུ་འབས་རུང་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་ནརོ་འཛནི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་ཉམ་ཐག་རོགས་སྐྱོར་དང་། ཤེས་ཡོན་ཐགོ་དངུལ་གྱི་
ཞལ་འདེབས་གནང་མཁན། ཁོང་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཐོག་གསལ་བཤད་ཅྱིག་བྱེད་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་གསུངས་སོང། ངས་རེས་
སུ་ཁོང་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡར་ཁུར་ནས་འདྱིར་ཞུ་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོང་བསྔགས་བརོད་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། 
ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ཁངོ་དང་ཁངོ་གྱི་ནང་མྱི་ཡོངས་སུ་རགོས་པར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་འདྱི་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། སྱིར་བཏང་བོད་རྒྱ་
འབལེ་མོལ་འདྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ་གྱི་ལས་འགན་ཆ་ེབ་གསུམ་ནང་ནས་གཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་
ཐོག་ལ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་པ་དེ། མཐུན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་
ནས་ག་ོསྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། གང་འདྲ་ཞྱིག་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། དེར་ཡྱིག་ཆ་དང། མྱི་ཆའྱི་མཐུན་འགྱུར་
སར་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོཤ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གང་ལྟར་བཀའ་ཤག་གྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་འགལ་གྱི་ཡོད་པ་དང། ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་
མང་པ་ོཞྱིག་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྤུང་ཡོང་གྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཀའ་
མོལ་གསུང་བའྱི་སྐབས་སུ། ག་ར་ེགསུངས་པ་ཡྱིན་ནའང་དརེ་ཁུངས་བསྐྱལ་རྒྱུའྱི་འགན་འདྱི་ས་ོསོར་ཡོད་རདེ། བཀའ་ཤག་
གྱིས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་གྱི་ཡོད་ན། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་འདྱི་དང་འདྱི་འགལ་གྱི་འདུག སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་
འདྱི་དང་འདྱི་འགལ་གྱི་འདུག་ཟེར་ནས། ལས་རྱིམ་ར་ེརེའྱི་ཐོག་ལ་མ་ཡྱིན་པར། ལས་དོན་ཟུར་དུ་འཁྱེར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། 
བརྡར་ཤ་གཅད་རྒྱུའྱི་ལམ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམ་གཏོགས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་མཐུན་གྱི་འདུག་གམ་
མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་༌༌ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་རགོས་གནང་། 
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་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཟདོ་སམོ་བྱདེ་སར་བཟདོ་སམོ་བྱས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་སེབས་ཡོད། བཤད་མྱི་ཤེས་པ་གང་ 
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ཡང་མྱིན། ད་ལྟ་འདྱིར་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཟེར་ནའང་རདེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་ཟེར་ནའང་རེད། གང་ལྟར་
ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་འགལ་གྱི་མེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་གྱིས་གསུངས་སོང་། སྱི་
འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཀང་བཏནོ་སོང། བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་མཉམ་རུབ་བྱས་ནས་ལན་འདབེས་དགོས་
ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་དོན་ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་མཉམ་དུ་རེད་ཅེས་ད་ལྟ་རང་ཞལ་དྲོན་མོ་ནས་
གསུངས་སོང། བྱས་ཙང་ད་ེཡྱིན་ན། ཟླ་བ་བཞྱིའྱི་རྱིང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་གཅྱིག་པུས་ལས་དནོ་རྣམས་སེར་བཅད་ཐགོ་
ཕག་ལས་གནང་སོང། ཐག་བཅད་སོང། དེའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་གཉྱིས་ཀ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ས་ོསོས་
ལན་བརྒྱབ་ནས་ལན་ཐེབས་མྱི་ཐེབས་སྐབས་སུ། ཡང་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཟེར་ན་འདྱི་ལས་རྒྱུ་འབས་འགོ་ཡྱི་མྱི་འདུག 
བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༡༤ ནང་དུ་དོན་ཚན་ཉེར་དགུ་པ། བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་འཁུར་ཟེར་བ་ད་ེདང་འགལ་ཡོད་པ་
རདེ། བཅའ་ཁྱིམས་ལུང་འདྲནེ་བྱསོ་ཤོག་གསུངས་པ་རདེ། བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་དང་འགལ་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚསོ་གངེ་སོང་
ཞ་ེདྲག་བྱས་མྱི་དགོས་ན། ལ་ོལྔའྱི་རྱིང་ཞྱི་བད་ེཐོག་འག་ོཐུབ་ན་བསམས་ནས་ཁ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་ཀྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་མཁན་
ཞྱིག་ཡྱིན། གལ་སྱིད་ད་དུང་ཡང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཁྱེར་ཤོག ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཁྱེར་ཤོག་ཟརེ་ན། མུ་མཐུད་ད་ེབྱེད་
ཀྱི་ཡྱིན། ད་ལྟ་བར་དུ་བཟོད་སོམ་བྱས་ནས་སེབས་ཡོད། མྱིག་འཚུམ་ས་ནས་བཙུམས། ཨ་མཆོག་དགབ་ས་ནས་བཀབ་
ནས་སེབས་ཡོད། ད་དུང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཟེར་གྱི་ཡོད་ན། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་འགལ་འདུག བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་
ཉརེ་དགུའྱི་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་འཁུར་དང་འགལ་འདུག རྒྱ་ཆའེྱི་མང་ཚགོས་ཀྱིས་མཁྱེན་པའྱི་ཆེད་དུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
ད་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་མ་བཤད། དྲྱི་བ་ག་ར་ེབཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་དརེ་ལན་འདབེས་ཏག་ཏག་གནང་ཡོང་ན། ཞར་དང་ཞོར་
ལ་མ་བཤད་ན་ཡག་པ་ོཡོད་ས་རེད་མ་གཏོགས། བཤད་རྒྱུ་མང་པ་ོཡོད། མྱིག་བཙུམས་ནས་སེབས་ཡོད། མྱིག་གཡས་
བཙུམས། རྣ་བ་གཡས་གཅྱིག་བཀབ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་སེབས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གཙ་ོབ་ོལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་གཙ་ོསྐྱོང་བྱེད་ཕོགས་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་ཐོག་སེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་
ལམ་ལུགས་ཁྱད་མཚར་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་།  
གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ལན་འདེབས་བྱདེ་དུས་སྣང་བ་འག་ོདང་མ་འག་ོལྟ་བུའྱི་ཚགི་བེད་སདོ་གཏོང་སྟངས་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་
ཏགོ་ཙམ་ཡོང་སྡདོ་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དནོ་དག་རང་གྱི་ཐགོ་ལ་ཕབེས་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ   
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་ཤག་གྱིས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་འགལ་གྱི་ཡོད་པ་དང། བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་
འགལ་གྱི་ཡོད་པའྱི་དཔང་རྟགས་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་ན། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་འཕ་ོའགྱུར་
གཏང་རྒྱུའྱི་ལམ་ད་ེཡོད་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཅའ་
ཁྱིམས་འགལ་རེད་ཅེས་གསུང་དུས། བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བ་ལས་ཉེས་པ་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ཡོད་མ་རེད། གོས་ཚོགས་ར་བ་
འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། འདྱིའྱི་དོན་དག་ཡྱིན་ན་གནད་དོན་གཞན་པ་ཞྱིག་དང་དུས་ཚོད་གཞན་པ་
ཞྱིག་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་དུས་ཚོད་གནང་ནས་སང་བཤད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ག་ོབསྡུར་
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བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། ཐག་གཅདོ་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ག་ར་ེབྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་མ་
གཏོགས། དོན་ཚན་ར་ེརེར་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་འགལ་གྱི་འདུག ལམ་ལུགས་དང་འགལ་གྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་ཡོང་དུས། 
ད་ལྟ་དེར་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུ་མེད་པ་མྱིན། ངས་རྐང་བཙུགས་ནས་དོན་ཚན་འདྱི་ལབ་མེད། ཡྱིན་ནའང་། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་
འགལ་གྱི་འདུག་གསུང་དུས། དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་མ་གཏོགས། བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་བཀའ་
ཤག་ཅྱིག་འདྱིར་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། བཅའ་ཁྱིམས་སྲུང་སྐྱབོ་སུས་བྱེད་ཀྱི་རེད། གོས་ཚགོས་དང་བཀའ་ཤག་གྱིས་མ་བྱས་པ་
ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་འགལ་གྱི་འདུག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་འདྱིར་བསྡད་རྒྱུའྱི་དབང་ཚད་ད་ེ
ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེཚརོ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་འདུག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་དོན་ཚན་ར་ེརེར་ངས་རོད་པ་
བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་མེད། རོད་པ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་དུས་ཤྱིག་ལ་སེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སོད་བྱེད་དགོས་
ཀྱི་རེད། སྱིར་བཏང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་འགེལ་བཤད་ལ་རོད་པ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་འགོ་རྒྱུ་རེད་མ་
གཏོགས་འདྱིར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་དང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཤད་ནས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའྱི་གནང་སྟངས་ཤྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ།    
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང།  
 
སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདྱི་ཐད་ཀར་ལས་རྱིམ་དང་འབེལ་བ་ཡོད། གལ་སྱིད་བཀའ་ཤག་
གྱིས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་འགལ་གྱི་ཡོད་ན། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་འཕ་ོའགྱུར་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ་
ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། ངས་ད་ལྟའྱི་ཆར་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཕ་ོའགྱུར་གཏང་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་གང་ཡང་མེད་པར་
ངསོ་འཛིན་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ འཕྲསོ་གསུང་རགོས་གནང།  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འདྱིར་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ནྱི་རདེ་མྱི་འདུག ཐག་གཅོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་པ་ཡོད་པ་རེད། ཐབས་ཤེས་གནང་རོགས་གནོངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་མྱི་འདྲ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའང་ག་
པར་སབེ་གབས་ཡོད་མདེ་མག་ོའཚསོ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ནང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གཟྱིགས་པ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ནང་དུ་སྔོན་རྱིས་
སེབས་བསྡད་པ་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠་་༌༢༠༢༡ ནང་དུ་ཡོད་བསྡད་པ། ནད་ཡམས་རེན་པས་ལག་བསྟར་བྱེད་མ་



149 

ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤ་སྟག་ཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྱིང་བཀའ་ཤག་འདྱིས་གསར་པ་ཁྱེར་བ་རང་རངཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགེ་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ 
༡༤,༣༠༧,༧༥༠ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་།ཤསྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
 ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་དྲུང་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་རྒྱུན་གནོ་གྱི་བསྡམོས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ 
༡༩,༩༡༣,༣༩༣ དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༡༩,༩༡༣,༣༩༣། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་
ཡར་འཕལེ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དྲྱི་བ་རང་ཡྱིན། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ད་ེང་རང་ཚོས་ཉ་ོཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐད་
བཀའ་ཤག་གོང་མས་བཀའ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་ད་ེག་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། སུད་སྱི་དོན་
གཅདོ་ལས་ཁུངས་ད་ེསྔ་མ་ལྟར་ཁང་ག་བྱས་ནས་ལྷག་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ་དམ། ཁང་པ་ད་ེཚ་ོང་ཚསོ་ཉ་ོཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་
ཆགས་ཡོད་པ་རདེ་དམ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱིར་བཏང་རྒྱུན་གོན་འདྱི་ནམ་རྒྱུན་ས་ཆའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཏོག་ཙམ་ཡར་འཕར་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན་གཞན་གྱི་ཐོག་ནས་མར་ཆག་པ་དེ། ད་ེསྔའྱི་སོང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་སུད་སོར་ 
༤༢,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཆག་འདུག ཕལ་ཆརེ་ལས་བྱདེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་ས་རདེ། འདྱིའྱི་རནེ་པས་སྱི་ཡོངས་ནས་སུད་སྱི་
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དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ད་ེཏོག་ཙམ་ཉུང་དུ་ཆགས་འདུག འདྱི་ཆག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་པ་དང་། 
ལས་བྱདེ་དགོས་མཁ་ོམེད་པ་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ན་ཞསེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་ནརོ་འཛནི་ས ོལ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་སུད་སྱི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་དེ་སྔོན་མ་ཉ་ོརྒྱུའྱི་
འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་སོང། དྲྱི་བ་ད་ེཁ་
སང་ཕེབས་ཚར་སོང་། ངས་དེར་ལན་ཡང་ཕུལ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སྔོན་མ་ཉ་ོརྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་ལྟར་ཞྱིབ་འཇུག་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཀང་བྱས་འདུག་སྟེ། ཕྱིས་སུ་གོང་ཚད་ད་ེཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་དུས་ཉ་ོཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་ལྷག་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཕགོས་དང་ཁ་ེཕན་གཞན་གྱི་རྱིས་འགའོ་ིནང་དུ་དངུལ་མར་ཆག་པ་ད་ེདང་འབལེ་ནས། ལས་བྱདེ་ཉུང་དུ་སོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ག་ར་ེཡྱིན་ན་ཞསེ་གསུངས་སོང། ད་ེདང་མཉམ་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་ཚདོ་དཔག་བྱས་པར་ཕལ་ཆེར་ལས་
བྱེད་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་ས་རེད། འདྱི་ཡྱིན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་རེད་ཅ་ེན། ད་ེསྔ་ལས་བྱེད་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་
ལྟའྱི་ཆར་ཁ་ོརང་མེད་པར་བརྟེན་ག་ཆ་ད་ེཉུང་དུ་ཆགས་ཡྱིན་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང། འདྱི་ངའྱི་ཚོད་དཔག་རང་ཡྱིན། དཔལ་
འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ལ་འདྱིའྱི་ཐགོ་བཀའ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གསུང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་བྱེད་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་ན། ལས་དོན་གང་གྱི་ཐོག་ནས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ལས་བྱེད་
དསེ་ཕག་ལས་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་རདེ། འདྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ལས་བྱེད་གཅྱིག་ད་ེམཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚགོས་ལ་འབལེ་བ་བྱདེ་མཁན་གྱི་ལས་བྱེད་ད་ེརེད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁངོ་དམྱིགས་བསལ་དུས་ཡུན་ད་ེརོགས་ནས། ང་ཚོས་ཁ་ོརང་འཇགས་གནས་ཐུབ་པར་འབད་བརོན་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ཏ།ེ སྐབས་ད་ེདུས་ཕན་ཚུན་ག་ོབརྡ་མ་འཕྲདོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འགོ་ནས་ཁངོ་གྱིས་ལས་མཚམས་བཞག་སངོ་ 
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ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ལས་བྱདེ་གཅྱིག་གྱི་གསལོ་ཕོགས་འདྱི་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་རདེ།  
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གསལ་པ་ོཆགས་སོང། ད་ེལྟར་ཡྱིན་ན་ད་ལན་གྱི་སྔོན་རྱིས་ནང་དུ་མེད་དུས་ལས་བྱེད་
བདམ་རྒྱུ་མྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་འབེལ་བ་བྱ་རྒྱུ་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་
གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེསྔ་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ང་ཚོས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་འབེལ་བ་ཞ་ེདྲག་
བྱས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་ཕེབས་པའྱི་ནང་དུ། 
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚགོས་ལ་མཇལ་བའྱི་སྐབས་སུ། ད་ལྟའྱི་དུས་སུ་བོད་འདྱི། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
གྱི་འགན་འཛནི་གསར་པ་སེབས་ནས། བོད་ཅསེ་ཟརེ་ཕདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་ག་ོ
སྐབས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དརེ་ལས་བྱདེ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེརང་བཞྱིན་གྱིས་གོང་གུད་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལན་སྔོན་རྱིས་ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ལས་བྱེད་གཞག་རྒྱུ་མྱིན་པའྱི་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ།  ད་
ལྟའྱི་ལས་བྱེད་ད་ེམེད་ནའང་མ་འོངས་པར་ལས་བྱེད་གཞན་པ་གཏང་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོའ་ིབསམ་
ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སངོ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་ནརོ་འཛནི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟའྱི་ཆར་སྔནོ་མའྱི་ལས་བྱདེ་ད་ེཡོད་མ་རདེ་ད།ེ དའེྱི་སྐབས་སུ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འག་ོ
བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཡུ་རོབ་སྱི་འཐུན་གྱི་ཚན་པ་འདྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ལས་བྱེད་
གཅྱིག་ང་ཚོས་དེ་སྔ་ནས་ (Geneva) དོན་གཅོད་ལ་བཏང་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་ལས་དོན་གྱི་ཆ་ནས་
འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་མདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཐོག་ང་ཚོས་དྲྱིལ་
བསགས་བྱ་རྒྱུ་དང་། རྒྱབ་སྐྱོར་བཙལ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོང་ཚོས་གལ་ཆེན་པོར་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་
འཐུས་ཤོར་གང་ཡང་ཕྱིན་ཡདོ་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༡༩,༩༡༣,༣༩༣ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་
གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་།ཤསྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
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ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སྔོན་རྱིས་བསྡམོས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སྔོན་རྱིས་བསྡམོས་
ཧྱིན་སོར་ ༨༡༧,༣༩༣ དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ད་ེཡྱིན། རྱིས་འག་ོཨང་ ༥ དང་ ༦ པ་རདེ། 
རྱིས་འག་ོཨང་ ༥ པ། "རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ོའཁོར་ཚགོས་འདུ་དང་གཞནོ་སྐྱེས་རྣམས་ལ་སོང་བརྡར།" ད་ེཡང་ད་ལ་ོ
མྱི་འདུག ད་ེས་ོབརྒྱབ་འདུག ད་ེལ་གསལ་བཤད་གནང་རགོས་གནངོས།  
 ད་ེབཞྱིན་རྱིས་འག་ོཨང་ ༦ གོས་ཚགོས་བོད་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚགོས་མྱི་དྷ་སར་གདན་ཞུ་སྐོར། ད་ེཡང་མྱི་འདུག ད་ེ
འདྲ་སོང་ཙང་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབེལ་བའྱི་རྱིས་འགོ་མང་ཆེ་ཞྱིག་འཁུར་མྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མ་གོང་དུའང་ནན་པ་ོབྱས་ནས་
ཞུས་ཡོད། དེར་འདོད་པ་ཁེངས་པའྱི་ལན་འདེབས་ཤྱིག་བྱུང་མ་སོང་། ད་ེརྱིང་འདྱིར་བསྐྱར་དུ་ལན་འདེབས་ཤཤྱིག་གནང་
རོགས། འདྱི་ནས་རྱིས་འགོ་ལ་མར་ལྟ་ཡོང་དུས་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་སྔོན་མ་ཡོད་པ་མང་ཆེ་བ་འཁུར་མྱི་
འདུག དེའྱི་ཐད་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེའྱི་ཐད་ལ་
གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་ཤྱིག་གནང་རོགས། ངས་བསྐྱར་དུ་དེར་ཆ་ཤས་བངས་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལན་འདེབས་
གསལ་པ་ོཞྱིག་གནང་རགོས་བྱསོ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་ནརོ་འཛནི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བར། རྱིས་འགོ་ཨང་ ༥ "རྒྱ་
རྱིགས་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ོའཁརོ་ཚགོས་འདུ་དང་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་སོང་བརྡར།" ད་ལོར་རྱིས་འག་ོད་ེསྟོང་པ་ཆགས་འདུག 
འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་སོང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་མ་སེབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རདེ་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་བསྐ་ོཐུབ་ཡོད་མ་རེད། ཨོ་སྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ལའང་རྒྱ་རྱིགས་
འབལེ་མཐུད་པ་བསྐ་ོཐུབ་ཡོད་མ་རདེ། ནམ་རྒྱུན་འག་ོསྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས། ཨ་རྱི་དང་། ལྗྱི་ནྱི་ཝ། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་
རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ཚང་མ་བསྡོམས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་འཚོགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་
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མཐུད་པ་ད་ེབསྐོས་མ་ཐུབ་པར་སོང། མ་བསྐོ་བར་དུ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་འཆར་ཡོད་པ་སྟོན་ཐུབ་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེ
གཅྱིག་དང་།  
 གཉྱིས་པ། རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་འདྱི། ད་ལོ་འཚོགས་རྒྱུ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་
བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་པ་འདྲ་འདུག ད་ེའཚོགས་རྒྱུ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལན་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་
ཚགོས་ཆེན་མ་ཡྱིན་པར། དང་པ་ོརྒྱ་གར་ནང་གྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱརོ་བ་ནས་འག་ོའཛུགས་བྱ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ད་ེའདྲ་ཡོད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་རྒྱུ་རེད་དེ། འདྱི་ལོར་རྒྱ་གར་
ནང་ལ་དམྱིགས་པའྱི་འཆར་གཞྱི་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྔོན་རྱིས་གཟྱིགས་པའྱི་སྐབས་སུ། དམྱིགས་བསལ་དང་། ཟུར་བཀོལ། ཁྱོན་ཡོངས་ནས་
གཟྱིགས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརེད། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་གཅྱིག་པུར་གཟྱིགས་དུས། ཟུར་
བཀོལ་ནང་ག་ར་ེཡོད་པ་ད་ེམ་མཁྱེན་པ་ཡྱིན་ན། རྱིས་འག་ོབཞག་ཡོད་དམ་མེད་མཁྱེན་གྱི་མ་རདེ། དམྱིགས་བསལ་ནང་ལ་
མེད་པ་ཟུར་བཀོལ་ནང་ཡོད་པ། ཟུར་བཀལོ་ནང་དུ་མདེ་པ་དམྱིགས་བསལ་ནང་ཡོད་པ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ། གོང་དུ་ཨ་
རྱི་དནོ་གཅོད་སྐབས་སུའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཨ་སོར་ ༢༦,༠༠༠ ལྷག་ཅྱིག་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་བཞག་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེདབུ་མའྱི་ལམ་མ་རེད། གོང་དུ་ངས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་དེར། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཕལ་
ཆརེ་གསན་ནོར་ཐེབས་མྱིན་འགོ། དབུ་མའྱི་ལམ་ད་ེའགེལ་བཤད་ཞུས་མེད། རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་ལ་ཨ་རྱི་དནོ་གཅདོ་
ནས་འབེལ་བ་བྱས་པར་ཨ་སོར་ ༢༦,༧༧༥ ཞྱིག་བཞག་ཡོད། ད་ལྟ་སུད་སྱི་དོན་གཅོད་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་
མཐུད་པ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་བསྐོ་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ཟུར་བཀོལ་ནང་དུ་སུད་སོར་ 
༢,༨༥༠ ཞྱིག་དང་། རྒྱ་རྱིགས་ད་ེའདྲ་དྷ་རམ་ས་ལར་གདན་འདྲེན་ཞུས་པར་སུད་སོར་ ༥,༥༠༠ ཞྱིག་ཟུར་བཀོལ་ནང་དུ་
ཡོད་རེད། མེད་པ་ད་ེའདྲ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྲྱི་བ་གཏོང་དུས་དམྱིགས་བསལ་དང་ཟུར་བཀོལ་གཉྱིས་ཀར་
གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། གང་གྱི་ནང་དུ་ཡདོ་མདེ་མཁྱེན་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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