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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
 
༡ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རྲེས་དྲན་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པ། 

 
༡༌༌༌༤ 

༢ ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན། བརོད་པ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པ། ༼བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་
བཅའ་ཁྱིམས།༽ 

༥་་་༡༣ 

༣ མུ་མཐུད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགྲོ་གྲེང་དང་། 
བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདྲེབས་གསལ་བཤད། 

༡༤་་་༢༩ 

 
༤ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
མུ་མཐུད་ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན། བརོད་པ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པ། ༼བཙན་བོལ་
བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས།༽ 

 
༣༠་་་༣༠ 

༥ ཁྱིམས་བཟའོ་ིལས་དནོ། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པ།  ༣༡་་་༣༦ 
 
༦ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༢ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་མ་ལོན་བར་བརྲེན་ཚགོས་གསྲེང་། 

 
༣༧་་་༣༧ 

 
༧ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཁྲེ་ཉྲེན་གནས་
སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོསྙན་སནོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ པ། 

 
༣༨་་་༡༠༢ 

༨ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པ། ༡༠༣༌༌༌༡༠༣ 
༨ གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཁྲེ་ཉྲེན་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ི

ཐགོ་སྱི་ཡོངས་བགྲ་ོགྲེང་དང་། ལན་འདྲེབས་གསལ་བཤད། 
༡༠༤་་་༡༡༣ 

 
༩ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
མུ་མཐུད་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཁྲེ་ཉྲེན་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
སྙན་ཐའོ་ིཐགོ་སྱི་ཡོངས་བགྲ་ོགྲེང་དང་། ལན་འདྲེབས་གསལ་བཤད། 

 
༡༡༤་་་༡༣༧ 

 



1 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་ཐངེས་ ༤ པ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ 
༡༠། ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཉྱིན་ ༤ པ་ཆགས་ཡོད། ད་ེརྱིང་སྔ་དོར་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་
རྱིམ་དང་པོ། གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པ་སྙན་སོན་གནང་
མཁན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  
 

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༢༠ 
གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 

སྔནོ་གངེ་། 
༄༅། །ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༨ རསེ་གཟའ་ཕུར་བུ་ཉྱིན་ཨྱིན་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་མ་ོཨ་ེལྱི་ཛ་ེབ་ེཐྱི་གཉྱིས་པ་ (Queen 

Elizabeth II) མཆགོ་དགུང་གངས་ ༩༦ ཐགོ་ཨྱིན་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁང་བལ་མ་ོརལ་ (Balmoral) དུ་སྐུ་ཚའེྱི་འཕནེ་པ་
རགོས་པའྱི་ཡྱིད་སའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་འདུག  
 ཁངོ་ནྱི་ ༡༩༢༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༡ ལ་སྐུ་འཁྲུངས། ནར་སོན་སྐབས་ཡུམ་དང་དམྱིགས་བསལ་མ་མ་བཅས་ནས་
ཤེས་ཡོན་སོབ་སོང་ཕུལ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༩ ལོར་འཛམ་གྱིང་དམག་ཆེན་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་ཨྱིན་ལན་གྱི་དམག་ཁོངས་སུ་
ཞུགས་ཡོད་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཁ་ལ་ོབ་དང་འཕྲུལ་ཆས་བཟ་ོལས་ཀྱི་སོང་བརྡར་གནང་ཡོད། དགུང་གངས་ ༢༡ ཐགོ་རྒྱལ་
སྲས་ཕྱི་ལྱིབ་ (Philip) དང་མཉམ་དུ་གཉེན་སྱིག་གནང་། ཁོང་གཉྱིས་ལ་སྲས་ཅར་ལ་སྱི་གསུམ་པ་ (རྒྱལ་པོ། King 

Charles III) དང་། སྲས་མ་ོཨ་ནྱི།(Princess Anne) སྲས་ཨྱིན་དྲུལ།(Prince Andrew) སྲས་ཨེཌྱི་ཝ་ཌྱི་ (Prince 

Edward) བཅས་བྱུང་ཡོད། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༢ ལོར་ཡབ་རྒྱལ་པ་ོཇོར་ཇྱི་དྲུག་པ་ (George VI) སྐུ་གཤེགས་རེས་ཁོང་གྱི་
རྒྱུན་ལྡན་གྱི་སྐུ་ཚེར་འགྱུར་བ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཕྱིན་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་ཨྱིན་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་མོའ་ིཁྱིར་
འཁདོ་ད་ེརྒྱལ་མོའ་ིཐུགས་འགན་བཞེས་ནས་རང་དབང་ལྡན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་ནང་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་
གནང་ཡོད། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༧ ལོར་ཨ་རྱིར་ཕེབས་ནས་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་རྒྱལ་ཕྲན་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་
ཁབ་ (Commonwealth) ཀྱི་ང་ོཚབ་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་། ༡༩༦༡ ལོར་རྒྱ་གར་གྱིང་ཕྲན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་ཐེངས་
དང་པ་ོགཞུང་འབེལ་ཕགོས་ཕབེས་དང་། ༡༩༦༨ ལོར་ལྷ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀ་དང་པར་ཤྱིན་གྷལ་བཅས་སུ་ཕེབས་ཡོད།  ཁོང་རྒྱལ་
ཁྱིར་མ་འཁོད་གོང་མྱི་ཚ་ེཧྱིལ་པརོ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་རྒྱལ་ཕྲན་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེད་སྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་
གསུངས་ཡོད། ཁོང་གྱིས་རྒྱལ་སྲྱིད་བསངས་ཏེ་མྱི་ལོ་ ༢༥ དང་ ༦༠ འཁོར་བའྱི་དུས་དན་སྲུང་བརྱི་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
འདྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ པའྱི་ནང་ཉྱིན་གངས་ ༤ རྱིང་ཁོང་གྱིས་རྒྱལ་སྲྱིད་བསངས་ནས་མྱི་ལ་ོ ༧༠ འཁོར་བའྱི་དུས་ཚིགས་
དང་། དགུང་གངས་ ༩༦ ལ་ཕེབས་པའྱི་འཁྲུངས་སྐར། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་རྒྱལ་ཕྲན་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས་
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གནང་བ་བཅས་མཉམ་དུ་དུས་ཚིགས་སྲུང་བརྱི་ཞུས་ཡོད་པས་མྱི་མང་ས་ཡ་མང་པསོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། མདརོ་ན་
ཨྱིན་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་སྲྱིད་དུས་ཡུན་རྱིང་ཤོས་བསངས་ཤྱིང་། སྐུ་ཚ་ེཧྱིལ་པོར་ཨྱིན་ཡུལ་དང་མནའ་འབེལ་རྒྱལ་ཁབ་ཚོའྱི་
མཚོན་རྟགས་དང་ཞབས་ཞུ་ལྷོད་མེད་གནང་ཡོད་པར་བརྟེན་གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་འཇོག་
དགསོ་སུ་མཐངོ་། 

གསོ་ཆདོ། 
རྒྱལ་མ་ོསྐུ་གཤེགས་དམ་པའྱི་རྨད་བྱུང་མཛད་རསེ་རྣམས་ལ་གུས་བཀུར་ཆ་ེབསྟོད་ཀྱིས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་
ཉྱིད་སྐུ་ཚ་ེམ་ཟྱིན་པར་འཛམ་གྱིང་སྱི་དང་བ་ེབག་ཨྱིན་ཡུལ་མནའ་འབེལ་རྒྱལ་ཁབ་ཚོར་གོང་གུད་ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡོད་པས་
ཤུལ་བཞུགས་རྒྱལ་སྲས་ཅར་ལ་སྱི་གསུམ་པ་ (རྒྱལ་པོ། King Charles III) སྐུ་འཁོར་ལོས་བཅས་རྣམས་དང་། ཨྱིན་
ཡུལ་མྱི་མང་རྣམས་ལ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཞྱིས་བེས་བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་གས་ོཞུ་
རྒྱུ་དང་། དམ་པ་ད་ེཉྱིད་ཀྱི་ཕུགས་འདུན་བཟང་པ་ོརྣམས་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་ཅྱིང་། ཚ་ེརབས་ཀུན་ཏུ་བད་ེནས་བད་ེབར་བགོད་
པའྱི་སོན་ལམ་ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་སྱི་མོས་གོས་ཆོད་དུ།   བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ 
ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༠ ལ།།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས།  
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དན་གསོ་ཆསོ་གསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ ཐགོ་
ལ་ར་བའྱི་སྔོན་གེང་དང་། གོས་ཆོད་ཁག་བཅས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསྣམས་ཕེབས་པ་ཡག་པ་ོཞ་ེདག་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། ངས་སྐབས་སུ་བབ་པར་ག་ར་ེཞུ་འདོད་བྱུང་ཞ་ེན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ར་བའྱི་རྒྱལ་མ་ོདེའྱི་མཛད་པ་འཕྲྱིན་ལས་དང་། ཆབ་
སྲྱིད་གང་འད་བསངས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་གསལ་པ་ོཞྱིག་བཀོད་གནང་བ་རེད། འོན་ཀང་ངས་ག་ར་ེམཐོང་གྱི་འདུག་ཅ་ེན། ཨྱིན་
ཡུལ་ལ་བུ་ཡྱིན་ན། ཡུ་རོབ་ཙམ་མ་རེད། ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མྱི་འད་བ་བོད་པའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ 
(Treaty Agreement) ཟེར་གྱི་རེད། གང་ལར་འབེལ་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ག་ོསྐབས་འདྱི་
བརྒྱུད་ནས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་རྒྱལ་མ་ོདམ་པ་ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག རྒྱལ་མོའ་ིཡབ་གཞྱིས་ཕ་ོབང་ནས་བདོ་པའྱི་ཐགོ་དགོངས་པ་བཞེས་
སྟངས་སྐརོ་རབོ་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚའོྱི་དབེ་ཐརེ་དུ་འགོད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་བསམས་ནས་ངས་ཡར་
ལངས་ཏ་ེཞུས་པ་ཡྱིན། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལར། རྒྱལ་མ་ོདགུང་གངས་ ༩༦ བར་དུ་བཞུགས་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་དགུང་ལ་ོ 
༧༠ ཐམ་པ་ས་ོསོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་མྱི་རྱིགས་སྱིའྱི་གནད་དོན་ཐོག་ཕག་ལས་གནང་སྟེ། 
ཆསོ་ཕོགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། མཛད་པ་མཐར་ཕྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཏུ་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། གནའ་
འབེལ་རྒྱལ་ཁབ་ ༥༤ སྐོར་ཞྱིག་གྱི་དབུ་འཛིན་གནང་བ་རེད་ལ། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོས་མཁེན་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ། གནའ་
འབེལ་རྒྱལ་ཁབ། དཔེར་ན། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་དང་། ཁེ་ཎ་ཌ། ད་ེའདའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཇྱི་སྙེད་ཅྱིག་གྱིས་ད་དུང་ཡང་ཨྱིན་ཡུལ་གྱི་
རྒྱལ་མོའམ་རྒྱལ་པ་ོདརེ་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་དབུ་ཁྱིད་དང་། ཨྱིན་སྐད་དུ་ཞུས་ན། (Head of State) ལ་ད་ལའང་ངོས་འཛནི་བས་
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ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། དེས་ག་ར་ེསྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། རྒྱལ་ཁབ་དེའྱི་གཟྱི་བརྱིད་དང་མངའ་ཐང་མཚོན་ཐུབ་པ་ཞྱིག་
ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་སྙམ། ད་ལ་སྐབས་སུ་བབ་པར་ངས་གང་ཞུ་འདདོ་བྱུང་ཞ་ེན། རྒྱལ་ཡུམ་དམ་པ་དའེྱི་དགངོས་པ་
བཞེས་སྟངས་རེན་གྱིས་ཁོང་གྱི་འཁོར་ལ་གནས་པའྱི་ (Queen mother) མ་ཡུམ་ཆེན་མ་ོརེད། ཁོང་གྱི་སྲས་ཅར་ལ་སྱི་ 
(Charles) རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་སྲས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་སྐུ་ཟླ་རྣམ་པ་ཚོ་རེད། ད་ེཚོས་བོད་དང་བོད་དོན་ཐོག་ལ་དངོས་
ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་མ་ཡུམ་དམ་པ་ད་ེདང་། ད་ེབཞྱིན་ད་ལའྱི་རྒྱལ་པོ། སྐབས་ད་ེདུས་རྒྱལ་སྲས་
རདེ། ད་ེཚོའྱི་༸སྐུ་མདུན་ལ་བརྱི་བཀུར་ཞུ་སྟངས་རེད། འབེལ་བ་གནང་སྟངས་རེད། དངོས་གནས་དང་གནས་ཐུགས་ཉ་ེཔ་ོ
དང་། ཤ་ཚ་ཆེན་པོའ་ིས་ོནས་གནང་ཡོད་པ་དངོས་ར་འཕྲོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ངས་འདྱི་ཞུ་དགོས་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། གལ་སྲྱིད་རྒྱལ་མོའ་ིཆོག་མཆན་དང་། ནང་འདོད་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་འག་ོསྟངས་ད་ེའདའྱི་རནེ་པས་ད་ེའད་ཞྱིག་གནང་ཁག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ།  
 ངས་དེའྱི་ནང་ནས་འབུར་ཐོན་འད་ཞྱིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། གཅྱིག་དེ། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ལྗགས་རོམ་གནང་བའྱི་ (Ethics for the new Millennium) དུས་རབས་
གསར་པའྱི་བཟང་སོད་སྐརོ་བཀའ་སོབ་གང་སར་གནང་ཡདོ་པ་རདེ་ལ། ཕག་དབེ་ད་ེདབུ་འབདེ་དང་གསུང་བཤད་དང་པ་ོད་ེ
གང་དུ་གནང་བ་རེད་ཅ་ེན། ཨྱིན་ཡུལ་དུ་ (Royal Albert Hall) ལ་གནང་བ་རེད། འདྱི་ངས་ག་ར་ེབས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་
ཅ་ེན། སྐབས་དརེ་འགན་གཙ་ོབ་ོབཞེས་མཁན་ད་ེད་ལ་རྒྱལ་པོའ་ིམཚན་བཞེས་གྲུབ་པ་ (Prince Charles) དང་། རྒྱ་གར་
གྱི་ (High Commissioner) གཉྱིས་ཀྱིས་བཞེས་པ་རེད། དེབ་ད་ེསྐབས་དེར་ (Best Seller) ཚོང་འགེམས་ཆེ་ཤོས་
ཀྱི་ཕག་དབེ་ཅྱིག་ཏུ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༡ (Prince Charles) ད་ལ་རྒྱལ་པའོ་ིཁྱི་ཐོག་ཏུ་ཕབེས་
མཁན་དེས་གང་གནང་བ་རེད་ཅ་ེན། བོད་པའྱི་ཐོག་ལ་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས་ཤྱིག་དང་། ཁོང་གྱིས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེལ་
འཛིན་པའྱི་དད་གུས་དང་བརེ་བ། གང་ལགས་ཤེ་ན། ཁོང་དང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དགོངས་པ་མང་པོ་ཞྱིག དཔེར་ན། 
འཛམ་གྱིང་ནང་ཆསོ་ཕོགས་ཀྱི་མཐུན་ལམ་དགསོ་རྒྱུ། ཆསོ་ལུགས་འད་མྱིན་གྱི་མཐུན་ལམ་དགསོ་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་ཁརོ་ཡུག་
ལ་སོགས་པའྱི་གནད་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་མཐུན་པ་གནང་མཁན་ཞྱིག་རེད། དེ་འདའྱི་རྒྱུ་
མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཆ་ནས་ཁོང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལ་ཨྱིན་ལེན་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་བེད་པ་དང་། ཨྱིན་ལན་ཁུལ་དུ་
གནས་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཡོད་ད་ོཅོག་ཚང་མར་གཞུང་འབལེ་ཐོག་ནས་གདན་འདེན་ཞུས་ཏ།ེ རྒྱལ་པའོ་ིཕ་ོབང་ནང་དུ་༸རྒྱལ་
བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བ་རེད། འདྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་དུ་བྱུང་བ་དང་པ་ོརདེ་ལ། འབྱུང་འགྱུར་ད་ེ
ལ་བུ་ཡོང་རྒྱུ་ཏོག་ཙམ་ཁག་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ང་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དམྱིགས་བསལ་འགོད་དགོས་པའྱི་གནས་
ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཆབ་སྲྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་མངནོ་གསལ་དདོ་པ་ོགནང་གྱི་མེད་པ་
ཡོངས་གགས་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། རྣམ་འགྱུར་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་ག་ར་ེམཚནོ་པ་རདེ་ཟརེ་ན། ངས་འདྱིར་དཔ་ེམཚོན་ཆུང་
ཆུང་ཞྱིག་ཞུས་ན། སྐབས་ད་ེདུས་ང་ཕ་གྱིར་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་པའྱི་ཁ་ཐུག་ལ་རེད། ལ་ོཞྱིག་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་སྲྱིད་འཛིན་ (Jiang 

Zemin) གཞུང་འབལེ་ལ་སྐརོ་ལ་ཨྱིན་ཡུལ་དུ་ཕབེས་པ་རདེ། ད་ེའདའྱི་གཞུང་འབལེ་ལ་སྐརོ་དུ་གལ་ཆའེྱི་མྱི་སྣ་ཕབེས་དུས། 
འཛམ་བུ་གྱིང་གང་སར་ལུགས་སྲོལ་གཅྱིག་པ་རདེ། གཞུང་འབལེ་གྱིས་ཆ་ེབསྟོད་གསོལ་ཚགི་འདགེས་འབུལ་བ་རྒྱུ། ཨྱིན་
སྐད་དུ་ (State Banquet) ཟེར་གྱི་རདེ། དེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་དང་། འཛནི་སོང་གྱི་དབུ་ཁྱིད། གང་ལར་ཉྱིང་ཁུ་ད་ེཚ་ོ
ཡར་འཛོམས་ནས་ལྷན་རྒྱས་སུ་གསོལ་ཚིགས་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལམ་སྲོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་རྒྱལ་པ་ོཡོད་
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པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ན། རྒྱལ་པོའ་ིབང་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་དུ་སུ་སེབ་ཀྱི་འདུག སྲས་དང་སྲས་མོ་སུ་སེབ་ཀྱི་ཡོད་
ནའང་ད་ེཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཁོང་གྱིས་སྐབས་ད་ེདུས་གཞན་དག་ཅྱིག་ལ་དུས་ཚོད་བཟོས་ཡོད་
ཅེས་གསུངས་ནས། གང་ལར་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་ཐགོ་ལ་ཁངོ་གྱིས་གང་ཡང་གསུང་གྱི་ཡོད་མ་རེད་དེ། 
ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཀང་འདྱི་དང་འདྱི་བས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་པ་རེད་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། གསར་འགྱུར་
བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གྱི་དཔྱད་རོམ་ནང་དུ་ག་ར་ེཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། (Prince Charles) ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
བོད་ཐོག་འཛིན་པའྱི་སྲྱིད་བྱུས་ཐོག་ནས་བོད་ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། བོད་པའྱི་ཐོག་དག་
གནནོ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་ལ་ང་ོརལོ་གྱི་རྣམ་འགྱུར་གསལ་པ་ོརདེ་ཅེས་སྐབས་ད་ེདུས་ཁངོ་ཚསོ་བསྡོམས་ད་ེབརྒྱབ་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་ེམཚུངས་གནས་ཚུལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་༸སྐུ་མདུན་ག་དུས་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་ཡྱིན་
ནའང་། ཁོང་གྱིས་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་རྒྱུར་ག་སྱིག་ཨང་གསར་གནང་མཁན་ཞྱིག་རེད། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལར། རྒྱལ་མོའ་ི
ནང་དོན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་མ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེདག་གནང་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེར་
བརྟནེ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཡབ་གཞྱིས་ཕ་ོབང་ད་ེང་ཚརོ་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འབལེ་བ་ཡོད་པ་རདེ་ལ། དུས་ད་ལའྱི་ཆར་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་
པ་ོཆེ་ལ་བསྩལ་བའྱི་བརེ་བ་དང་དད་པ། ད་ེབཞྱིན་བོད་དོན་ཐོག་ཏུ་བཞག་པའྱི་ཁ་ོཚོའྱི་ནུས་པ་ད་ེད་ལའང་མཐ་ོས་ལ་ཆབ་
སྲྱིད་དགོས་མཁ་ོམེད་པ། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་དང་བདེན་ལ་གཟྱིགས་ནས་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཏུ་ཆགས་
ཡོད་རདེ། ངས་འདྱི་བསྡམོས་རྒྱག་འདདོ་བྱུང་།  
 མཐའ་མ་དེར་ (Prince Charles) རྒྱལ་པོའ་ིཁྱི་ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་མ་ོདམ་པ་ད་ེལ་བསྔ་ོབ་སོན་ལམ་
ཞྱིག་དང་། (Prince Charles) རྒྱལ་པ་ོགནང་སྟ་ེཁངོ་གྱི་དགངོས་པར་ག་ར་ེཡོད་པ་ད་ེདག་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་དགངོས་
པ་དང་བསྟུན་པའྱི་ཐགོ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐགོ་ཞབས་འདགེས་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་སོན་ལམ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
  
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ངག་བཅད་སྐར་མ་ ༡ རྱིང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་གནང་རགོས་གནངོས།  
ངག་བཅད་གྲུབ་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། ཁྱིམས་བཟའོ་ིལས་དནོ། བརོད་པ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ། ནང་གསསེ་
ཀ་པ། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པ། ཁྱིམས་འཆར་འདནོ་མཁན་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་མ་གདོན་གོང་དུ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར། བཅའ་ཁྱིམས་བསར་
བཅོས་ཀྱི་ནང་དོན་ད་ེདཔལ་ལྡན་ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཚུར་ཕུལ་བ་ཞྱིག་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པ་
སྙན་སནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
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ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༢༡ 
༄༅། །བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅསོ་ཁྱིམས་འཆར། 

 

དནོ་ཚན། ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ། བསར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ། ཟུར་བརདོ། 
ར་ེགསུམ་པ།   
ནང་གསསེ་ ༢ 

ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ། 
 ག ཁྱིམས་ཁང་ཞྱིག་ནང་ལོ་ལྔའྱི་རྱིང་མུ་
མཐུད་ཁྱིམས་དཔོན་གྱི་ལས་འཁུར་བས་མྱོང་
བའམ། ཡང་ན་ཉུང་མཐར་ལོ་བཅུའྱི་རྱིང་ཁྱིམས་
རོད་མཁས་པའྱི་གས་སུ་ཚུད་པ་བཅས་ལ་མ་
གཏོགས་འསོ་བབ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན། འནོ་ཀང་བཅའ་
ཁྱིམས་འདྱི་ཉྱིད་ལག་ལེན་འགོ་འཛུགས་བས་པ་
ནས་བཟུང་ལོ་སུམ་ཅུའྱི་རྱིང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་
དང༌། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་བཅས་བསྐོ་
གཞག་དགོས་རྱིགས་ནང་གསེས་འདྱིའྱི་ཆ་རེན་
ཁག་ལ་བསྟུན་གནང་མྱི་དགསོ། 
 
 

ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ། 
 ག  ཁྱིམས་ཁང་ངམ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་འོག་མ་ཞྱིག་
ནང་ལ་ོལྔའྱི་རྱིང་མུ་མཐུད་ཁྱིམས་དཔོན་ནམ་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པའྱི་ལས་འཁུར་བངས་མྱོང་བའམ། དམའ་
མཐར་ཉ་ེབའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་རམ་འབམས་པའྱི་ལག་
ཁརེ་ LLB ཡདོ་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ོབཅུ་ཡན་ཁྱིམས་དནོ་
དང་འབལེ་བའྱི་ལས་འགན་བངས་མྱངོ་བའམ། བཙན་
བལོ་བདོ་མྱིའྱི་ཁྱིམས་དང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་རདོ་
པའྱི་ལག་ཁརེ་ཡདོ་པ་གང་ཞྱིག་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་
སྱི་ཚོགས་ནང་ལོ་ངོ་ ༡༥ ཡན་ལས་འགན་བངས་
མྱངོ་བ། ཡང་ན་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་མ་ལག་ཏུ་ལ་ོ
ང་ོ ༡༥ ཡན་གྱི་ཞབས་ཞུའྱི་ཉམས་མྱོང་ལྡན་པ་ཞྱིག་
དགསོ་པ་ཡྱིན།  

 
 
 
བོད ་མྱིའྱི ་ སྱིག ་
འཛུགས་མ་ལག་
ཞེས་པ་དེ། བོད་
མྱི འྱི ་ སྱི ག ་
འ ཛུ ག ས ་ ཀྱི ་
འཛིན་སོང་སྱིག་
གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ 
པ་དང ་ །  ༦  པ ་
ནང་གསལ་སྱིག་
འཛུགས་ཁག 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་ལྕང་ར་ཐར་ལམ་སོལ་མ་ལགས། 
 
ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་ལྕང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པ་ལ་
རྒྱབ་སརོ་ཡདོ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པར་ 
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དགག་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེའང་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། སྱིར་བཏང་དང་པ་ོདེར། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ "བངས་མྱོང་
བའམ།" དང་། "བངས་མྱོང་བ། ཡང་ན་" ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་གདམ་ག་བཞག་འདུག དའེྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་དང་པ་ོཞུ་
རྒྱུར། གོང་གྱི་ཚང་མ་མེད་པར་མཐའ་མར་འབབ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། "བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཁྱིམས་དང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་
ཁྱིམས་རོད་པའྱི་" ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་སེབས་འདུག གོང་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐོག་ནས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་
ནའང་མ་མཐར་རང་ལ་ོ ༥༠ ལོན་དགོས་པ་ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དནོ་རདེ། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་བཤད་ཡངོ་དུས། 
དང་པ་ོདརེ། "ཁྱིམས་ཁང་ངམ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་འགོ་མ་" ཟེར་དུས། ཕལ་ཆེར་འགོ་མ་ད་ེང་ཚརོ་ག་ོཡྱི་ཡོད་ས་རདེ། ཁྱིམས་
ཁང་ཟེར་བ་ད་ེགཞན་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ཟེར་བ་ད་ེང་ཚོར་རེད་འདུག དེ་ནས་ཁྱིམས་ཀྱི་ལག་ཁེར་གྱི་གནས་སྟངས་
བཤད་ཡོད་པ་རེད། མཐའ་མ་དེར་ "ཁྱིམས་དང་ལམ་ལུགས་༌༌" ཟེར་བ་དེ། སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཉྱིན་
གངས་ ༧ རྱིང་ཟབ་སངོ་སྤྲད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་དམྱིགས་འདུག ད་ེནས་མར་ཡོང་དུས། "བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་མ་
ལག་ཏུ་ལ་ོང་ོ ༡༥ ཡན་གྱི་ཞབས་ཞུའྱི་ཉམས་མྱོང་ལྡན་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན།" ཞེས་འཁོད་འདུག ཧོབ་ད་ེལ་དུས་དེར་གོ་
རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་མ་ལག་ཟརེ་བ་དེར། ཡྱིག་ནོར་སང་ནས་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་བརྒྱབ་
འདུག དའེྱི་ནང་དུ་ག་ར་ེཟརེ་འདུག་ཅ་ེན། འཛནི་སོང་སྱིག་གཞྱིའྱི་དནོ་ཚན་ ༥ པ་དང་ ༦ པ་ཞསེ་ཟརེ་འདུག ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་
དུ་བཞུགས་མཁན་ཚང་མས་འཛིན་སོང་སྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ ༥ པ་དང་ ༦ པ་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རདེ། ངས་ཞུ་དགསོ་
མྱི་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། ཕྱི་ནས་གཟྱིགས་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་འཛིན་སོང་སྱིག་གཞྱིའྱི་དནོ་ཚན་ ༥ པ་དང་ ༦ པ་ག་ར་ེ
ཡྱིན་མྱིན་མ་མཁནེ་པ་ཡངོ་སྲྱིད་པ་རདེ། དནོ་ཚན་ ༥ པ་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛནི་སོང་ལས་ཁུངས་ཁག་རདེ། དའེྱི་
འགོ་ནས་ཟརེ་དགོས་མ་རདེ། བཀའ་བནོ་ལས་ཁུངས་ཁག་ཚང་མ་རདེ། ད་ེནས་དནོ་ཚན་ ༦ པ་ད་ེའཛནི་སོང་གྱི་དབང་ཆའྱི་
འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་རང་སོང་གྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་རེད། ད་ལན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གོང་ནས་མར་ཡོང་བ་རེད། གོང་གྱི་དུམ་མཚམས་དེ། 
ལག་ཁེར་གྱི་ཆ་རེན་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོརག་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཆགས་ཚར་བ་རེད། ད་ེང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་རེས་
འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཛིན་སོང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ པ་དང་ ༦ པ་ལུང་འདེན་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ། ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་
ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོདའེྱི་འོག་ཏུ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ་གདའ། གང་ལར་ཆ་རནེ་དེའྱི་འགོ་ནས་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་
པ་ཁ་ཤས་ཚུད་སྲྱིད་པ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཛིན་སོང་གྱི་དོན་ཚན་ ༥ པ་དང་ ༦ པའྱི་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་
མྱོང་བ་ད་ེའད་ཡོད་རྒྱུ་རེད་དེ། ད་ེམྱིན་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོཚུད་ཀྱི་མ་རེད། དཔརེ་ན། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནང་
དུ་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ཐོག་ལས་དོན་བས་ཏ་ེཡོང་བའྱི་མྱི་ལ་ོ ༢༠ ཉམས་མྱོང་ཡོད་མཁན། ཕྱི་ལའང་ཡོད་རེད་ལ། ནང་ལའང་
ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་གས་ཉྱིན་གངས་ ༧ གྱི་ཟབ་སོང་ལས་གོང་ཆུང་བ་ཡོད་རེད་གདའ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་
འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལྗངོས་ལའང་དགོས་པ་འདུག་ལ། དངསོ་ཡདོ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཀང་ཁག་པ་ོརདེ། དཔརེ་ན། ཚགི་གཅྱིག་ལ་ "ལ་ོབཅུ་
ཡན་ཁྱིམས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་འགན་བངས་མྱོང་བའམ་" ཟེར་ཡོད་པ་རདེ། དང་པ་ོབཤད་ན་ད་ེཚ་ོཁྱིམས་རོད་ཀྱི་ཆ་
ནས་རོད་གཞྱི་ཆེན་པ་ོརེད། མ་འོངས་པར་ག་ོབ་གང་འད་ཞྱིག་ལེན་དགོས་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། ད་ལ་འདྱིས་དགོས་མཁ་ོ
སྐོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ལ། དགོས་པ་དང་དམྱིགས་ཡུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ཐ་ེཚོམ་འདུག ལྷག་པར་དུ་འཛིན་སོང་སྱིག་གཞྱི་
དནོ་ཚན་ ༥ པ་དང་ ༦ པ་བཞག་པ་དརེ་ཚོར་བ་ཆནེ་པ་ོཡོད། ད་ེའད་སོང་ཙང་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བལས་ན། ར་
བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ངས་དེར་རྒྱབ་སོར་
བདེ་རགོས་ཞུ་ཡྱི་མེད། གང་ལར་ང་རང་གྱི་ངསོ་ནས་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དགག་བ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 



7 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སངོ་མཆགོ ཁྱིམས་འཆར་འདནོ་མཁན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། 
 
དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན་ན། དའེྱི་ནང་དནོ་ལ་འདདོ་པ་ཁངེས་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དརེ་བཟ་ོ
བཅསོ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
           
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལ་ཡར་ཚུད་པར་དགག་པ་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས། ཡར་ཚུད་པར་མང་མོས་ཐོག་ནས་བལ་རྒྱུ་རེད། དང་པ་ོཁྱིམས་འཆར་འདྱི་
ཚུད་པ་ལ་དགག་པ་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རོང་རོགས་གནང་། དགག་བ་གནང་མཁན་གངས་ ༡༠ བྱུང་སོང་། ཁྱིམས་
འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རོང་རགོས་གནང་། རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་གངས་ ༢༢ འདུག ད་ེ
འད་ཡྱིན་དུས་མང་མསོ་ཐགོ་ནས་ཚུད་པ་ཡྱིན། དའེྱི་ཐགོ་ལ་བརོད་པ་དང་པ་ོཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན།  
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པ། 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ར་ེགསུམ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༢ པའྱི་ག་པ། ད་ེརྱིང་བསར་བཅོས་དང་འབེལ་བའྱི་
སྐོར་ལ་དྱི་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་འདྱི་རྒྱུ་ཡོད། དེར་ཁྱིམས་འཆར་སྣམོ་མཁན་འཛིན་སངོ་གྱིས་ལན་བསནོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་སོན་
དགསོ་རདེ། ད་ེམྱིན་ན་དངསོ་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་གང་ནས་ཡྱིན་ནའང་ལན་གསལ་པ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད།  
 དང་པ་ོདེར། འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྡེ་ཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེས་འདུག གང་ལར་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཆ་རེན་མྱི་འད་བ་བཞྱི་བཞག་
འདུག གཉྱིས་པ་དེའྱི་ནང་དུ་ "དམའ་མཐར་ཉེ་བའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་རམས་འབམས་པའྱི་ལག་ཁེར་ (LLB) ཡོད་པ་གང་
ཞྱིག་ལ་ོབཅུ་ཡན་ཁྱིམས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་འགན་བངས་མྱོང་བའམ" ཟེར་བ་དེ། ཁྱིམས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་
འགན་བངས་མྱོང་དང་མ་མྱོང་ཟརེ་བ་དེ། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། སྱི་ཚོགས་གཞན་ནས་ང་ཚོས་
ལག་ཁེར་བངས་ནས། དཔ་ེཆུང་ཆུང་ཞྱིག་བཞག་ན། རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ (Oppo) བཟ་ོགྲྭའྱི་ནང་དུ་ལས་
དོན་བེད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་ལ་ོ ༡༠ རྱིང་ཁྱིམས་ཀྱི་ལས་ཀ་བེད་བཞྱིན་ཡོད་ན། དེའང་ཐེ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། གང་འད་
རདེ། འདྱི་གཅྱིག་རདེ། 
 གཉྱིས་པ་ད།ེ "བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་ཁྱིམས་དང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་རདོ་པའྱི་ལག་ཁེར་ཡདོ་པ་གང་ཞྱིག་བཙན་
བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ོང་ོ ༡༥ ཡན་ལས་འགན་བངས་མྱོང་བ།" ཟེར་བ་ད་ེརེད། ད་ེའདའྱི་ལག་ཁེར་ཡོད་མཁན་
དང་། ལ་ོང་ོ ༡༥ ཡན་ལས་འགན་བངས་མྱོང་ཟེར་མཁན་དེས་ང་ཚོའྱི་ཆེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ངམ། ཡང་ན། ས་གནས་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་གང་རུང་ལ་ཁྱིམས་རོད་པའྱི་འགན་ཁུར་ནས་ལས་འགན་བངས་མྱོང་བར་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན། 
སོབ་གྲྭའྱི་དག་ེརན་དང་སྡ་ེཚན་གང་ཡང་རུང་བ། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནས་སྱི་མྱི་བརྒྱ་དཔནོ་བས་མྱོང་བ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཡར་
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བསྡོམས་ནས་ལས་འགན་བངས་མྱོང་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། གང་འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ཁྱིམས་རང་དང་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་ཡོད་དམ་མེད།  
 མཐའ་མ་དེ། ད་ལ་དྱི་བ་འདྱི་བཞྱིན་ཡོད། འདྱིར་ལན་འབོར་བའྱི་རེས་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། "བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་མ་ལག་ཏུ་ལོ་ ༡༥ ཡན་གྱི་ཞབས་ཞུའྱི་ཉམས་མྱོང་ལྡན་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན།" ཟེར་བ་དེ། སྔོན་མ་ང་ཚོས་ལོ་ 
༣༠ བར་དུ་ནང་གསེས་དེར་བསྟུན་མྱི་དགོས་ཟེར་བའྱི་ཚིག་ཅྱིག་བེད་སོད་བཏང་ཡོད་རེད་པཱ། ད་ེཕར་འགང་མྱི་དགོས་པར་
ཕན་ཐགོས་ཆ་ེརུ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་དམ། གང་འད་ཡྱིན་ན། འདྱི་ལ་བལས་པ་ཡྱིན་ན། ད་དུང་ཡང་ཁྱིམས་དང་འབལེ་བ་ར་
བ་ཉྱིད་ནས་མདེ་མཁན། དཔརེ་ན། ངས་དཔ་ེའཇགོ་གྱི་ཡོད། འདྱི་རདེ་ཟེར་གྱི་མེད་གདའ། གངས་ཅན་སྱིད་གཤངོས་ཀྱི་ལས་
ཁུངས་ཨ་མ་གཅྱིག་ལ་ཁ་ལོ་བ་ལོ་ ༡༥ བས་པ། ལས་བ་ཡྱིག་གད་ལོ་ ༡༥ བེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། འབྱི་སྟངས་དེར་
བལས་ན་དེའྱི་ནང་དུ་འག་ོཆགོ་གྱི་རེད་པཱ། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རདེ། ཁ་སང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དགོས་པ་
དམྱིགས་ཡུལ་ཞུ་དུས། ཁྱིམས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ལ་ོགཅྱིག་པུ་སར་བསྡད་
པ་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག་ཟེར་བའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་པཱ། དེའྱི་ཐོག་ལ་རང་འཇགས་སེབས་བསྡད་ཡོད་མ་རེད་དམ། 
ལ་ོཁོན་ནས་སརོ་མྱི་དགོས་པ་བས་ཏེ། ལ་ོ ༡༠༠ ཡྱིན་ནའང་ད་ེག་རང་ཐོག་འག་ོཆོག་ཆོག་ཅྱིག་མ་གཏགོས། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༡ 
ལོར་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་གསོལ་བསྩལ་དང་། ང་ཚོའྱི་ར་ཁྱིམས་ཟྱིན་བྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱིས་
གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་དནོ་ཚན་གོང་མ་ད་ེཚ་ོདང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བསྟུན་མྱི་དགོས་པར་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་འག་ོབཞྱིན་
ཡོད་པ་མ་རདེ་དམ།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དོགས་པ་ལྷག་མ་ཟེར་ནའང་འད་འདུག གོང་དུ་དགག་པ་རྒྱག་མཁན་གྱིས་གསུང་དུས། མ་ལག་
དང་བཅས་པ་འབེལ་ནས་གསུངས་སོང་། ངས་ད་ལ་ཞུ་རྒྱུར། དཔེར་ན། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་སྲྱིད་སོང་
གྱིས་གཙོས་པའྱི་བཀའ་བནོ་རྣམ་པ་དང་། ཚོགས་གཙསོ་གཙོས་པའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ། ངས་ཐད་ཀར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེའྱི་ནང་
ནས་བཀའ་བནོ་རྣམ་པ་འཛིན་སངོ་གྱི་འགན་འཁུར་མཁན་རེད། ད་ེའད་ག་ོཡྱི་ཡོད་ན། དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པའྱི་
ནང་དུ་ "དམྱིགས་བསལ་སྡེ་ཚན་ཁག་གྱི་ལས་ཁུངས། ཀ་པ། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་ཁུངས། ཚོགས་དྲུང་
ལས་ཁུངས། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་" ཟེར་འདུག ལས་ཁུངས་ད་ེདག་གྱི་ལས་བེད་རང་ལ་ག་ོདགོས་རེད་དམ། ཡང་ན། སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་ལ་ག་ོཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གང་འད་ཞྱིག་ལ་ག་ོདགསོ་རདེ། དའེང་གསལ་པ་ོདགསོ་འདུག  
 ད་ེཡྱིན་དུས་དང་པོ་གནད་དོན་ད་ེཚ་ོགསལ་པ་ོབཟོས་ན་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་བག་ོགེང་ཡོང་གྱི་རེད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
           
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཚིག་གཞྱི་དེར་ལ་དུས་དོགས་པ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སེབས་ཀྱི་
འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་བཀའ་འདྱི་ཞུ་དགོས་ཆགས་སོང་། གོང་གྱི་ཆ་རེན་ད་ེདག་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྔོན་མ་ད་ེཁ་གསལ་བ་
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འད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། འོག་ལ་གསལ་བ་ད་ེསྔོན་མ་ལ་ོ ༣༠ ཕར་འགང་བས་པ་ད་ེདང་གཅྱིག་མཚུངས་འད་པོ་ཞྱིག དོན་
གཅྱིག་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་འད་ཞྱིག་རེད་འདུག་མ་གཏོགས། སྔནོ་མ་གང་འག་ོརྒྱུ་དའེྱི་ཆ་རནེ་དེའྱི་འགོ་ལ་འདུག ཡྱིན་ནའང་། 
ད་ཆ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་བསྡད་པ་རེད། གོས་ཚགོས་ནང་དུ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་འབེལ་
བའྱི་ཐགོ་དགོས་པ་ཞྱིག་ས་ེབཞྱིན་ཡདོ་པ་རདེ། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་མར་གནང་བ་དའེང་དགོས་པ་ས་ེདགསོ་པའྱི་ཕག་ལས་
ཤྱིག་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འདུག་སྙམ། གང་ལར་ཆ་རེན་འདྱིའྱི་འོག་ནས་སྱི་འཐུས་ཚ་ོའག་ོས་མེད་པ་ཞྱིག་གསལ་པ་ོབཟོས་འདུག 
སྔོན་མ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བའང་བས་མྱོང་ཡོད་རེད་ལ། ཆ་རེན་ནང་དུ་ཚུད་ནས་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་མ་ཆགས་པ་ད་ེའདའང་ཡོད་པ་རདེ། ད་རེས་ལམ་ཁ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཁོན་ནས་མྱི་འདུག འདྱི་འདའྱི་རྣམ་པ་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ན། ག་དུས་ཡྱིནའང་དོགས་པ་སེ་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། ལས་ཀ་མདུན་བསོད་བས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ངསེ་པར་དུ་གཙང་མ་བཟ་ོརགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེབཞྱིན་ཡན་ལག་ཟརེ་བ་ད་ེནྱི་གསལ་ཐག་ཆདོ་བཀདོ་འདུག འཛནི་སོང་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ པ་དང་། ༦ པ་
ཞེས་གསལ་པ་ོབཟོས་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། འདྱིའྱི་ཚོད་ད་ེགསལ་པ་ོམྱི་འདུག དེར་གསལ་ཆ་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་
བལས་པ་ཡྱིན་ན། ཆ་ཚང་དནོ་གཅྱིག་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་རང་རདེ་འདུག  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚ་ོལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚ་ོལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ ལ་ར་
བའྱི་ཆ་ནས་འག་ོདགོས་པ་ཞྱིག་ངས་མཐོང་གྱི་འདུག གང་ལགས་ཤ་ེན། བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་སུ་བཀའ་བོན་མང་པ་ོཞྱིག་
བསྐ་ོབཞག་བ་རྒྱུའྱི་ར་བའྱི་ཆ་རནེ་ད་ེད་ལ་མ་ཚང་བར་བརྟནེ། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་འདྱི་འདའྱི་ཁྱིམས་གཞྱི་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་
གྱིས་བསྣམས་ཕེབས་པ་རེད། ར་བའྱི་ཕག་སེལ་ཚོས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཁ་གསལ་དུ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། ཁ་
སྣོན་དགོས་པ་ད་ེའད་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཀང་མཐོང་གྱི་འདུག ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སྔོན་མའྱི་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དེ་ཚིག་བརོད་
གསར་པ་ལ་འཁུར་དགསོ་པ་ཞྱིག་ངས་མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག གང་རདེ་ཅ་ེན། "ལ་ོལྔའྱི་རྱིང་མུ་མཐུད་ཁྱིམས་དཔནོ་" ཟརེ་བ་ད་ེ
ཚོའྱི་གས་དེ། སྔོན་མ་ད་ེང་ཚོས་འགོག་ཆོག་གྱི་མེད་དུས། གསར་པ་ཞྱིག་དང་གུ་ཡངས་སུ་གཏང་རྒྱུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆོག (Flexible) གནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའྱི་ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ཆ་རེན་ཞྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་
གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 ད་ེནས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཚོས་དོགས་འདྱི་གནང་བ་ལར། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ "བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་མ་ལག་ཏུ་ལ་ོ 
༡༥ ཡན་གྱི་ཞབས་ཞུའྱི་ཉམས་མྱོང་ལྡན་པ་" ཟེར་བ་དང་། ད་ེནས་འཛིན་སོང་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ཞྱིག་དངས་གནང་འདུག 
དེའྱི་ཆ་རེན་ལྡན་པ་ད་ེཚོས་འོས་གཞྱི་ནང་དུ་འཛུལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། ཡང་ཁྱིམས་རོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚ་ོའསོ་མྱིར་ཚུད་ཀྱི་མེད་པ་བཟ་ོའད་ཞྱིག་འདུག ངས་བལས་ན་ད་ེཚ་ོཁ་སྣནོ་བདེ་
དགསོ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་རགོས། 
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བརོད་པ་དང་པའོ་ིཐགོ་ལ་སྒུག་བསྡད་ཡོད། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐགོ་ལ་གསུང་རོགས་གནང་།༽ ལགས་སོ། བརོད་པ་དང་པ་ོ
ད་ེགོང་དུ་ཕག་སེལ་ཚསོ་དགོས་འདྱི་གནང་བ་ལར་རདེ། དགོས་པ་དང་རྣམ་རྟོག་ད་ེལ་ཡོང་གྱི་འདུག གཙ་ོབ་ོང་ཚོས་དཀའ་
ངལ་སེལ་གྱི་ཡོད་དུས། ཚང་མའྱི་དགོངས་ཚུལ་དང་། འོས་མྱི་ལ་ས་ོསོའ་ིཡོན་ཏན་དང་འཇོན་ཐང་། ནུས་པ་ད་ེཡོད་ན། མ་
འངོས་པར་གོས་ཚགོས་ར་བ་འདྱི་བརྒྱུད་འོས་ཤོག་གཏངོ་དགོས་ཡོད་དུས། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་
འཕེལ་མཆོག་ནས། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་གསུང་རོགས་གནང་། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་ཞུ་ཆོག་གྱི་
རདེ།༽ ལགས་ས།ོ ད་ེག་རང་ཡྱིན།  
           
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་གཙོ་མཆོག ད་ལ་བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཐེངས་མང་གསུངས་སོང་སྟེ། ཡྱིན་
ནའང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་བརོད་པ་དང་པ་ོང་ོཤེས་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རེད། བརོད་པ་དང་པ་ོཟེར་ན་འདྱི་འད་
ཞྱིག་མ་གཏགོས། གང་འདདོ་བཤད་མྱི་ཆགོ་པའྱི་ང་ོསྤྲདོ་ཅྱིག་བདེ་དགོས་ས་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
         
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བརོད་པ་ོདང་པ་ོཟེར་ན། ཚིག་བརོད་ལ་འགེལ་བཤད་དང་། དགོས་པ། དམྱིགས་ཡུལ། ཁབ་ཚད་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། 
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པ་ཆ་ཚང་བཀླགས་པ་ཡྱིན། བས་ཙང་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
 དནོ་ཚན་ར་ེགསུམ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༢ པའྱི་ག་པ་ད་ེའབེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ "ཁྱིམས་
ཁང་ངམ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་འགོ་མ་ཞྱིག་ནང་ལ་ོལྔའྱི་རྱིང་མུ་མཐུད་ཁྱིམས་དཔོན་ནམ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་ལས་འཁུར་བངས་མྱངོ་
བའམ་" ཟེར་བ་དེར་ "ནམ་" ད་ེགང་འད་ཞྱིག་ལ་ག་ོདགོས་རདེ། "ནམ་" ཞེས་བྱིས་འདུག འདྱི་ག་ར་ེཟེར་གྱི་ཡོད་རེད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
          
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། དོན་ཚན་ར་ེགསུམ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༢ པ་དང་
འབེལ་ནས་ཆགས་བསྡད་འདུག བརོད་པ་དང་པ་ོཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ "ཁྱིམས་ཁང་ངམ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་འོག་མ་" ཞེས་
བཀདོ་པ་ད།ེ ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་འོག་མ་ད་ེ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་འཁོལ་དང་སགས། (Civil Court) ལ་ག་ོ
བ་བངས་ན་འགྱིག་གྱི་རདེ་དམ། འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། "འགོ་མ་" ཟརེ་བ་ད་ེགང་ལ་ག་ོབ་ལནེ་དགསོ་རདེ། འདྱི་བཀའ་
འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ "ཁྱིམས་དཔོན་ནམ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་ལས་འཁུར་བངས་མྱོང་བའམ་" ཞེས་འཁོད་
འདུག ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཟེར་དུས་ང་ོབ་ོགང་འད་ཞྱིག་ལ་འཛིན་དགོས་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་ཁང་ལ་བུ་ཡྱིན་ན་ལས་གནས་
གང་འད་ཞྱིག་ལ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་ཁ་གསལ་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོའདུག ད་ེམ་གཏོགས་འོག་དེར་ཡོད་པ་ད་ེལྡབ་སོར་ཆགས་ཀྱི་
འདུག  
 
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་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པའྱི་བརོད་པ་དང་པའོ་ིཐགོ་
ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་སྱི་འཐུས་དེ་ཚ་ོའགོག་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། 
ངས་བལས་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་ད་ེཚའོང་འགོག་གྱི་མེད་ན་བསམས་བྱུང་། འདྱིར་ "བཙན་བལོ་
བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ོང་ོ ༡༥ ཡན་ལས་འགན་བངས་མྱངོ་བ།" ཟརེ་བ་ད་ེཁེར་རང་འཇགོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འགོ་ད་ེཡོད་
ནའང་། འདྱིའྱི་མཉམ་དུ་ "ཁྱིམས་རདོ་པའྱི་ལག་ཁེར་ཡོད་པ་" ཟེར་དུས། གཞན་ཚ་ོལའང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དང་། འདྱིའྱི་
ག་ོདནོ་གསུང་རགོས་གནང་། "བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ོང་ོ ༡༥ ཡན་ལས་འགན་བངས་" ཟེར་དུས། འདྱིའྱི་
ནང་དུ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚུད་ཀྱི་རདེ་པཱ། ཚུད་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ། དྱི་བ་་ཡྱིན།  
          
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ དང་
འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས། བརོད་པ་དང་པའོ་ིཐོག་ནས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པསོ་གསུངས་སོང་། ད་ེདང་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་
གྱུར་གྱི་ཐགོ་ནས་སབེས་ཡོང་གྱི་འདུག  
 ད་ལ་ཁྱིམས་འཆར་འཁུར་མཁན་གྱིས་བཀའ་མོལ་གསུངས་པའྱི་ནང་དུ། འདྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ས་བོན་བཟསོ་ 
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ནས་ཚུར་སྤྲད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་གསུངས་པ་རེད། དེ་དུས་དོགས་པ་ད་ེལས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་སོང་། ངས་ཐད་ཀར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཅསོ་སྟངས་ད་ེསྔ་མའྱི་རྒྱབ་ལྗངོས་ཀྱི་ན་ཚ་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཚིག་གཉྱིས་ཁུར་ནས་ཡོང་གྱི་འདུག ཐད་ཀར་ཞུ་
ཆགོ་པ་ཞུ། གང་ལགས་ཤ་ེན། ཁྱིམས་ལུགས་མཁས་པའྱི་ལག་ཁེར་ཡོད་པ་ཟེར་དུས། དངོས་བདེན་རེད། ག་ོསྐབས་འབུལ་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་རབས་གཞོན་པའྱི་ནང་དུ་ཁྱིམས་ལུགས་མཁས་པའྱི་ལག་ཁེར་ཡོད་མཁན་མང་པ་ོཞེ་དག་རེད། ཡྱིན་
ནའང་། དེའྱི་འོག་ལ་ད་ལའྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ཁང་ནང་དུ་ཧམ་བཟུང་བདག་བཟུང་བེད་མཁན། རྫུན་མ། ཁྱིམས་
དཔནོ་ཡྱིན་ཟེར་མཁན། ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ཀྱིས་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ལ་ོདུས་སྐབས་སུ། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་ཁྱིམས་དང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་
ཁྱིམས་རདོ་པའྱི་ལག་ཁེར་ཡར་ཕྱིར་བསྡུ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ནས། མྱི་རབས་གཞནོ་པ། ཁྱིམས་ཀྱི་ལག་ཁེར་ཡདོ་པ། ཐ་ན་ད་ེཚ་ོ
ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་ཁྱིམས་དཔནོ་དུ་ཡངོ་མ་ཐུབ་པ། ད་ེདག་འགོག་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་གནས་སྟངས་ག་ར་ེབཅུག་ཡོད་རདེ་ཅ་ེ
ན། "བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཁྱིམས་དང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་རོད་པའྱི་ལག་ཁེར་ཡོད་པ་" ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་
གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ཉྱིན་གངས་ ༣ དང་། ཉྱིན་གངས་ ༧ རྱིང་ཟབ་སོང་སྤྲད་པའྱི་ལག་ཁེར་ད་ེདགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་དུས་
གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་དུ་ཁྱིམས་ལུགས་མཁས་པའྱི་མཐ་ོསོབ་
ནས་ཐོན་པ་ད་ེཚོའྱི་གནས་སྟངས། ཕོགས་སུ་ལྷུང་པའྱི་ཁྱིམས་ཐག་དེའྱི་ཐོག་ནས་བཅད་པ་རེད། ཐ་ན་མ་འོངས་པར་གཞོན་
སེས་དེ་ཚོ་འགོག་པའྱི་ཆེད་དུ་ཆ་རེན་ཞྱིག་འདྱིར་བཅུག་འདུག དེར་ང་ཚོ་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་འདུག 
༼ཚགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་གསུང་རྒྱུ་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ལ་
བརོད་པ་དང་པའོ་ིཐགོ་ལ་གསུང་རགོས་གནང་།༽ ལགས་ས།ོ 
 མཐའ་མ་དེར་ "བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་མ་ལག་ཏུ་ལ་ོང་ོ ༡༥ ཡན་གྱི་ཞབས་ཞུའྱི་ཉམས་མྱོང་ལྡན་པ་ཞྱིག་དགོས་
པ་ཡྱིན།" ཞསེ་གསུངས་འདུག གོང་གྱི་ཕག་སལེ་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། ད་ེཚའོང་ཐད་ཀའྱི་ག་ོབ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་
ན། སུར་དམྱིགས་ནས་རེད། ད་ལ་འཚ་ོཞྱིང་བཞུགས་པའྱི་ཉམས་མྱོང་ཡོད་མཁན། འོས་འབབ་ཡོད་བསམ་པའྱི་སྱི་འཐུས་
ཟུར་པ་དང་། ཚོགས་ཟུར་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དམྱིགས་འཛུགས་བས་པའྱི་ཐོག་ནས། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
མ་ལག་བཅས་པ་བསྱིགས་ནས་འགོད་སྟངས་ལ་བལས་པ་ཡྱིན་ན། སྔ་མའྱི་ན་ཚ་རང་གྱི་ཐོག་ནས། ས་ོསོར་ན་ཚ་ཡོད་སའྱི་
མྱི་ད་ེཚ་ོའགོག་པའྱི་ཆདེ་དུ་འདྱིར་ཚགི་མང་པ་ོཞྱིག་བཅུག་འདུག དའེྱི་ཆ་ནས་རྒྱབ་སརོ་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
          
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཁྱིམས་འཆར་འདནོ་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱི་ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། དཔལ་ལྡན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་གོ་བསྡུར་
ཞུས་ནས། ལན་གསལ་པ་ོབས་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ཡང་བཀའ་ཤག་གྱིས་འདྱིར་ལན་འདབེས་ཁུལ་བས། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
གྱི་ག་ོབ་ལེན་སྟངས་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་ག་ོབ་ལེན་སྟངས་ཁག་ཁག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
བརོད་པ་དང་པའོ་ིཐགོ་ལ་དུས་ཚདོ་རསེ་ལ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བརོད་པ་དང་པོའ་ིདུས་ཚོད་ཕར་འགང་བེད་དགོས་པ་ཆགས་དུས། འོག་ད་ེཡར་འཐེན་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པ་ལ་
གཟྱིགས་རགོས་གནང་།  
སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་རྒྱུ་ད་ེགང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ད་ལ་
བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། བས་ཙང་ལས་རྱིམ་གྱི་ནང་དུ་བརོད་པ་དང་པ་ོདང་
གཉྱིས་པ་མཉམ་དུ་ཕེབས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ལ། གལ་སྲྱིད་ད་ལ་ཡོད་པའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་
བཅོས་ད་ེཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འོག་ད་ེལ་བག་ོགེང་བེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞ་ེདག་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརྟེན་ཐད་ཀར་ལས་
བསྡམོས་ཀྱི་བག་ོགེང་ཐགོ་ཕེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག འདྱིའྱི་དནོ་དག་ད་ེབཅསོ་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་རྱིམ་བཞྱིན་བཅའ་
ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ད་ེཚ་ོལ་ལག་པ་འཆང་ན་ཡག་པ་ོའདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལ་ལས་བསྡམོས་ཞྱིབ་བཤེར་སང་ལ་ཕབེས་ན་
ཡག་ས་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
          
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དབུ་གཡུག་སྡདོ་ཀྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ད་ེངསོ་ལནེ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  
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 སྱི་འཐུས་མང་པོས་དབུ་གང་ལ་གཡུག་གྱི་ཡོད་ནའང་། སྱིར་བཏང་གཡུག་སྟངས་མང་པ་ོ
ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་མ་རེད་ཟརེ་དུས་འདྱི་ལར་གཡུག་གྱི་རེད། ཡང་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ད་ེཚོས་རེད་ཟེར་དུས་ཀང་འདྱི་
ལར་གཡུག་གྱི་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡོད་མ་རདེ། ད་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་གཉྱིས་བཞག་ནས་སྱིག་གཞྱི་
བསར་བཅོས་ནས་འག་ོབཙུགས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ་དམ། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
           
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཁད་པར་ཞ་ེདག་ཡོད་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག གོང་དུ་ཚོགས་གཙསོ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། ཐད་ཀར་ནང་སྲྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་བསྡོམས་ཐོག་ལ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚོར་གཟྱིགས་རགོས་གནང་། བརོད་པ་དང་པ་ོགཉྱིས་པ་མཉམ་དུ་འག་ོཡོང་
དུས། ད་ེལའང་རྒྱུ་མཚན་ཡདོ། ལས་བསྡམོས་སྙན་སནོ་དང་ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དནོ་ཐགོ་ལ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན།  
དཔལ་ལྡན་ནང་སྲྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ ནང་སྲྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས། ཁ་སང་འཕྲསོ་ཀྱི་
ལན་ད་ེགསུང་རགོས་གནང་། 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྲྱིད་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་ནང་སྲྱིད་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་དྱི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་སྐབས་ནང་སྲྱིད་ནས་ལ་རྟོག་ཡག་པ་ོབེད་ཐུབ་སོང་ཟེར་བ་དེ། 
གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་འབད་བརོན་ཞུས་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། མྱི་མང་ཚང་མའྱི་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཞྱིག་ང་ཚོས་བེད་ཐུབ་
ཐབས་ཡོད་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ཁ་སང་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ཞྱིག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་དྱིན་ལན་གྱི་སྐབས་སུ། ཉམ་ཐག་ར་ེརེའྱི་མྱིང་འདོན་དགོས་པ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། མྱིང་གདོན་རྒྱུ་ད་ེཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། མ་འོངས་པར་འདོན་མྱི་
དགོས་པ་ཡྱིན་ན་འདོན་རྒྱུ་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་དྱི་བ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། ལན་མ་
བརྒྱབ་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྡདོ་ཀྱི་མེད་པ་སོང་ཙང་། ད་ལ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གྲྭ་རྒྱུན་དང་སོབ་ཕྲུག་ཉུང་དུ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོབྱུང་
སོང་། འཛམ་བུ་གྱིང་གཞན་དུ་ཏོག་དབྱིབས་སྐབས་ལ་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོསེས་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་
འདས་པའྱི་ལ་ོ ༣ ནང་དུ་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་སོང་ཞེ་ན། གངས་ཀ་དེར་འགྱུར་བ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་ཕྱིན་འདུག ཏོག་
དབྱིབས་སྐབས་ལ་ཕྲུ་གུ་གསར་སེས་བྱུང་བ། ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༩་་་༢༠ ལོར་གསར་སེས་གངས་ ༤༠༢ འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་
༢༡ ལ་གསར་སསེ་གངས་ ༤༠༧ འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༢ ལ་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༤༤༣ གསར་པ་སསེ་པ་བྱུང་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ལས་འཆར་ད་ེཚ་ོལ་འཆར་གཞྱི་དང་ལ་གྲུབ་ཡག་པ་ོཡོད་ནའང་། ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པ་ོམ་བས་ན་མེའ་ོཆོས་
འཕེལ་གྱིང་གྱི་ཆུ་རགས་ལ་བུ་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ད་ེལ་འག་ོགོན་སོར་འབུམ་ ༡༨༧ 
བཏང་ཟྱིན་འདུག ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནང་ཕར་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་དངོས་སུ་དོན་འཁོལ་བ་ཞྱིག་བ་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མེད། ད་ལ་དངུལ་
བཏང་ཟྱིན་པ་ད་ེཚ་ོའཕྲ་ོབརླག་རང་ཆགས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག གང་འད་ཆགས་ཡོད་མེད་ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་
བས་ཏ་ེམཇུག་སོང་བདེ་འསོ་མྱིན་བལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སྦན་ད་ར་ནོར་རྒྱས་གྱིང་དུ་འབས་སྤུ་གཅད་ས་དེར། ཐོག་མ་བཙུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་འག་ོགོན་སོར་འབུམ་ ༡༦༡ 
བཏང་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་ནང་ནས་སོར་འབུམ་ ༡༠༠ ཡས་མས་ཤྱིག་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ནས་གསལོ་རས་གནང་ཡོད་པ་རདེ། 
ཉ་ེཆར་ས་གནས་སུ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ། སྱིར་བཏང་སྦན་ད་ར་གཞྱིས་ཆགས་མྱི་མང་གྱིས་སྟོན་འབས་གཅྱིག་ཀང་འདབེས་
ཀྱི་མྱི་འདུག སྔནོ་མ་ཡྱིན་ན་མཉམ་འབལེ་གྱིས་སྟོན་འབས་ཁག་ཅྱིག་འདབེས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་། དའེང་མཚམས་ཆད་ད།ེ སྦན་ད་
ར་གཞྱིས་ཆགས་ལ་སྟོན་འབས་གང་ཡང་འདེབས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། འབས་སྤུ་གཅད་སའྱི་བཟ་ོགྲྭ་ད་ེརྒྱ་
གར་ཡུལ་མྱི་ཁག་ཅྱིག་དང་། མངའ་སྡ་ེགཞུང་གྱིས་མྱི་ཚང་ས་ོཔ་ོཚ་ོལ་འགེམ་རྒྱུའྱི་འབས་སྤུ་བཅད་ཀྱི་འདུག ལ་ོ ༡ ནང་དུ་
བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ནུས་པ་བེད་སདོ་གཏང་རྒྱུའྱི་ནང་ནས། ང་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ཞྱིག་མ་གཏགོས་བེད་སདོ་གཏངོ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག གནས་སྟངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཆགས་འདུག ད་ེལའང་ཐབས་ཤེས་གཞན་པ་གང་ཡང་མྱི་
འདུག གང་ཡོད་པ་ད་ེད་ལ་མུ་མཐུད་ནས་འཛིན་སོང་བ་རྒྱུ་དང་། གོང་མ་རག་པ་བས་ཏེ། འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ལ་ག་ཆ་
འབུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེའད་ཞྱིག་རདེ་འདུག  
 མེའ་ོལ་ཆུ་རགས་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་དངུལ་འབོར་དེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༡ བར་དུ་སོར་ ༢,༢༣༢,༠༠༠ བཏང་
འདུག འགོ་གྱི་གངས་ཀ་ད་ེཚ་ོཞུ་མྱི་དགསོ་པ་ཞུ། རྡགོ་རྡགོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༡ བར་དུ་སོར་འབུམ་ 
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༢༢ ལྷག་ཅྱིག་བཏང་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ནས་ ༢༠༡༣ བར་ལ་སོར་འབུམ་ ༣༦ ལྷག་ཙམ་བཏང་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ 
ནས་ ༢༠༡༤ ལ་སོར་འབུམ་ ༤༦ ལྷག་ཙམ་བཏང་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནས་ ༢༠༡༥ ལ་སོར་འབུམ་ ༥༩ ལྷག་ཙམ་
བཏང་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༡༦ ལ་སོར་འབུམ་ ༤༩ ལྷག་ཙམ་བཏང་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༡༧ ལ་སོར་འབུམ་ ༣༠ 
མྱིན་ཙམ་བཏང་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧་་་༡༨ ལ་སོར་འབུམ་ ༤༢ ལྷག་ཅྱིག་བཏང་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨་་་༡༩ ལ་སོར་འབུམ་ 
༡༤ མྱིན་ཙམ་བཏང་འདུག ད་ལ་བར་དུ་སོར་ ༣༠,༠༢༤,༦༩༩ དེར་བཏང་ཟྱིན་འདུག ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༨་་་༡༩ ནས་འག་ོསོང་བཏང་མྱི་འདུག དེའྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏེ། མ་འོངས་པར་བསར་གས་ོབ་
རྒྱུ་ཡདོ་མདེ་ལ་བལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཁ་སང་མ་ཤེར་བདག་པ་ོལ་བགོ་བཤའ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་དེ། མཉམ་འབེལ་གྱི་
ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱིར་བཟུང་མཉམ་འབེལ་ལ་གཙང་ཁེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། མ་ཤེར་བདག་པ་ོཚ་ོལ་གཙང་ཁ་ེབགོ་བཤའ་རྒྱག་གྱི་
འདུག གལ་ཏེ་མཉམ་འབེལ་གོང་གུད་སོང་བ་ཡྱིན་ན། བགོ་འགེམས་བ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་པཱ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠་་་༢༡ ནང་དུ་
གཙང་ཁ་ེབགོ་འགེམས་ཞུས་པའྱི་དངུལ་འབོར་ད་ེམྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཆ་བཞག་ན། མོན་གྷ་ོ
འདོད་རྒུ་གྱིང་མཉམ་འབེལ་དང་། ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་མཉམ་འབེལ། ལུགས་ཟུང་བསམ་གྲུབ་གྱིང་མཉམ་འབེལ། མེའ་ོ
ཆསོ་འཕེལ་གྱིང་མཉམ་འབལེ་བཞྱིའྱི་བས་འདུག མན་སར་ཕན་བད་ེགྱིང་མཉམ་འབལེ་གྱི་ལ་ོ ༣ གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་འག་ོབཞྱིན་པ་
ཡྱིན་པས། རྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་པའྱི་རསེ་སུ་གནས་སྟངས་གསལ་པ་ོཆགས་ཀྱི་རེད། གཞན་མཉམ་འབེལ་ཁག་གྱི་གོང་གུད་དང་། 
ཡང་ན། ཁ་ེམེད་གངོ་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ལྷག་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
           
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་ལྡན་ནང་སྲྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ་ལ་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་དང་འབལེ་ནས་དགོས་འདྱི་
འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། གོང་དུ་ཕག་སལེ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ལར་ཆགས་སོང་། དའེྱི་ཐོག་ལ་མ་ཞུས་པ་དང་
ཞུས་ཟྱིན་པར་ནན་ཏན་གྱིས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
 བོད་ནས་ཕེབས་པའྱི་གསར་འབོར་རྣམས་ཀྱི་སྡོད་ཁང་ཐོག་ལ། སྱིར་བཏང་ཕག་ལས་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་
དང་། གང་ལ་གང་འཚམ་གནང་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཏུ་ཆགས་འདུག ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོདང་གལ་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་
ཅྱིག་ཆགས་འདུག ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་མུ་མཐུད་དེ། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་དང་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་
གནང་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་དཔེ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་ནས་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་བརལ་ཏེ་སེབས་ཡོང་
དུས། དང་པ་ོད་ེཚོའྱི་སེམས་ནང་ལ་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བ་ོནང་བཞྱིན་ལྷག་བསམ་དང་སེམས་ཤུགས། སྙྱིང་སྟོབས་ད་ེའད་ཁུར་
ནས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་ར་ེབ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བཅོལ་ནས་སེབས་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ རྒྱ་གར་ལ་བསེབས་ཚར་བའྱི་རེས་
སུ་ཚ་བ་དང་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་རེན་པས། ཁ་ོཚོའྱི་སེམས་ཁམས་ལ་ཆུ་ཚ་པོའ་ིནང་ཆུ་གང་མ་ོབླུགས་པ་ནང་
བཞྱིན་གྱིས་སེམས་ཤུགས་ཆག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཁད་མཚར་མང་པ་ོཆགས་འག་ོབཞྱིན་འདུག་ལ། རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་གྱིས་
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ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚ་ོལ་མཚང་འབྱིན་དང་འཕ་སོད་བདེ་དགོས་པ། ཁེད་རང་ཚོས་ར་ེབ་ཆནེ་པ་ོབཅངས་ཏ་ེསོང་རདེ། ད་ལ་ག་ར་ེ
བས་ནས་མར་ལོག་ཡྱིན། ད་ཁེད་རང་ཚ་ོདགའ་ས་སྱིད་ས་དེར་སྡོད་དགོས་རདེ་ཟེར་ནས། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ནས་
བསྡད་མ་བཅུག་པ། དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འདྱིར་གནས་མ་ཐུབ་པར་ཕྱི་ལ་འག་ོདགོས་བྱུང་བའྱི་དཀའ་ངལ་
དུ་མ་འཕྲད་པའྱི་གནས་བབ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པས། ད་ེཚ་ོལ་རྡ་ོར་ེཕ་ལམ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་རྱིན་ཐང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རྱིས་ནས། 
ད་ེཚརོ་སྡོད་ཁང་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཡོད་པ། བདག་པ་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད་པ། དགའ་ཞྱིང་སྤྲ་ོཞྱིང་ངང་ནས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་
ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོའདུག  
 ད་ེནས་དྷ་སའྱི་ཉ་ེའཁྱིས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་དང་། གནས་སྡོད་བདེ་སའྱི་ཁང་པ་མེད་པ་ལ་བུ་ཆགས་འདུག 
ལྷག་པར་དུ་ནོར་བུ་གྱིང་ཁའྱི་ཕོགས་སུ། ཁ་སང་མང་པོས་ཞུས་ཟྱིན་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པར་འཛིན་སོང་གྱིས་གཟྱིགས་རྟོག་
གནང་སྟ་ེཞྱིབ་འཇུག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ནརོ་གྱིང་རྒྱབ་ཏུ་འཕྲདོ་བསྟནེ་དང་ནོར་གྱིང་གྱི་འབལེ་ཡོད་ཀྱི་ས་ཆ་ཡོད་པ། ད་ེའདའྱི་
ཐགོ་ཏུ་འཛུགས་སྐྲུན་བས་ན་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། མེད་པ་ཅྱིག་རདེ་མྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་ལྡྱི་ལྱི་ལ་སོགས་པར་
ད་དུང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་པ་ད་ེཚོར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གནང་དགོས་རྒྱུ་དཔ་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག 
མཇུག་སངོ་གནང་རོགས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ལ་གནང་ཟྱིན་པའྱི་སྡོད་ཁང་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་གྱིས་སྤྲོང་
སྤྲང་བརྒྱབ་བཞག་པ་ནང་བཞྱིན་ཚང་མ་འད་མཉམ་དང་། དརེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱུར་བ་བཏང་མ་ཆགོ་པ་དང་། ལག་པ་འཆང་
མ་ཆོག་པ་ལ་བུ་མ་ཡྱིན་པར། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་འདོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཏོག་ཙམ་གུ་ཡངས་བ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། ལག་པ་སྡོམ་པ་ནང་
བཞྱིན་ཧ་ཅང་དམ་དག་དང་། མྱི་ཆོག་ ༡༣ གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། གཅྱིག་གཅྱིག་ཆོག་གྱི་མ་རདེ། གཉྱིས་གཉྱིས་
ཆགོ་གྱི་མ་རདེ་ཟེར་བ་ད་ེའད་མ་ཡྱིན་པར། ཁ་ོརང་ཚསོ་ཡྱིན་ནའང་ཐགོ་བརགེས་སར་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ། ས་ཁོན་ཡདོ་ན་ཏགོ་
ཙམ་བཟ་ོབཅསོ་གཏོང་ཆོག་པ་ལ་སོགས་པ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེའད་གནང་ནའང་མྱི་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག དཔེར་ན། མྱི་
གཅྱིག་ལ་དང་པ་ོགཅྱིག་ཁང་དང་གཉྱིས་ཁང་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་ན། ནང་མྱི་འཕེལ་རྒྱས་སོང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས། 
དང་པོའ་ིཁང་པར་གནས་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེདངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དུ་འཕྲད་བསྡད་ཡོད་རེད་པཱ། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་
ཙམ་གུ་ཡངས་དང་། མ་འོངས་པར་གང་འད་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག དརེ་ངསེ་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་དེར། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་བོད་རྱིགས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆགས་ལ་ཉེ་བ་དང་
ཆགས་ལ་འགྱུར་བ། ད་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ བཤད་བཞྱིན་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ངས་ཕལ་ཆརེ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ བརལ་ཚར་བ་འད་ཞྱིག་
མཐངོ་གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོལའང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་འཆར་སྣང་དང་འཆར་གཞྱི་ད་ེའད་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་སྔནོ་མའྱི་
གོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་གསུངས་སོང་སྙམ། ད་ེའད་ཡྱིན་ན། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་
བཞྱིན། སྔོན་མ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྲྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གོང་ཁེར་ལ་འཛུགས་སྐྲུན་བ་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརེད་དེ། 
ཡྱིན་ནའང་། ས་ཆ་གཞན་ལ་ད་ེའད་ཞྱིག་སྐྲུན་ཐུབ་པའྱི་འཆར་སྣང་དང་ལས་གཞྱི། ལས་འཆར་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། 
དའེྱི་གནས་བབ་དང་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། དེར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་བེད་དགོས་འདུག་མ་གཏགོས། 
ནམ་ཞྱིག་ལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚ་ོཕལ་ཆེར་སྟོང་ལ་ཉེ་བ་ཡྱིན་པ་ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་ཐུབ་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་དུས། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཇ་ེམང་དུ་འག་ོདུས། དེར་ལོགས་སུ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པའྱི་སོན་ར་དང་། 
བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཡྱིན་པ་ངོས་བཟུང་ནས། ད་ེཚ་ོབརླག་མྱི་འག་ོབར་དག་ེམཚན་དང་ཕན་ཐོགས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ས་རེད་
མ་གཏོགས། མྱི་ཐོག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་རསེ་སུ། ཁེད་རང་བོད་པ་རེད། ང་རང་ཚ་ོབོད་པ་རདེ་ཟརེ་དུས། (What) བོད་པ་ལ་
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བུ། བོད་པ་ག་ར་ེརདེ་ལ་བུ། བོད་ཕྲུག་ཚསོ་ད་ེའད་ལབ་རྒྱུ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ རདེ་འདུག ད་ེའད་ཞྱིག་མྱི་ཡོང་བའྱི་སད་རྒྱལ་བལ་
འབྲུག་གསུམ་གཅྱིག་པུར་མག་ོའཁརོ་ནས་མ་བསྡད་པར། མ་འོངས་པར་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པའོ་ིཐོག་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་
ཏུ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ལ་དགོངས་པ་ངེས་པར་དུ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོ
ལྷག་བསམ་ཡོད་མཁན། སྙྱིང་སྟོབས་ཡོད་མཁན། ཤ་ཞེན་ཡོད་མཁན། སེམས་ཤུགས་ཡོད་མཁན། ཁ་ོརང་ཚོས་དངོས་
གནས་ཤྱིག་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་གྲུང་རྱིག་རྱིག་དང་། མང་ཆ་ེབ་ནུས་པ་དང་འཇོན་ཐང་ཐགོ་ནས་ཕེབས་ཡོད་པ། ང་ཚོར་
ཉམས་མྱོང་ཡོད་པ་དང་མྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་དུ་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་བརྟནེ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་དུ་ཡདོ་པ་ཇྱི་མ་ཇྱི་
བཞྱིན་ཞྱིག་མ་བྱུང་ནའང་། འསོ་འཚམ་ཞྱིག་ཡོང་བར་དཔལ་ལྡན་ནང་སྲྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ་གྱིས་སྔོན་མ་གསུངས་པར། ད་
ལ་དའེྱི་གནས་བབང་ག་འད་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། འཆར་སྣང་ལས་གཞྱི་གང་འད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 མཐའ་མ་ད།ེ ར་ཝང་ལ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་འཁྱུག་ཙམ་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། སྱིར་བཏང་ར་ཝང་ལ་གཞྱིས་
ཆགས་ད་ེགཞྱིས་ཆགས་ཉམ་ཆུང་དང་། ལྷྱིང་འཇགས་པ་ོཞ་ེདག་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ། 
ད་ལ་ོཡུལ་མྱི་མཉམ་དུ་གནས་ཚུལ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། གནས་ཚུལ་དའེྱི་འབྱུང་རེན་གང་ཡྱིན་མྱིན་དང་། བར་དུ་
འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་དའེྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གང་གནང་ཡོད་པ། མཐའ་མར་ད་ལའྱི་ཆར་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་དང་། 
ས་གཞྱི་རྡུལ་དག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་དམ་མེད་རེད། མ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་
དགོས་འདུག་མ་གཏོགས། ཡུལ་མྱི་མཉམ་དུ་ད་ེའདའྱི་འགལ་ཟླ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོསྱི་བ་ེབག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་མྱིག་ལ་མྱི་མཛེས་པ་ཞྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དའེྱི་གནས་བབ་གང་
འད་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ་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་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྲྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། 
ནང་སྲྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་ཀ་རདེ། ལས་བསྡམོས་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ལས་བསྡམོས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་བཟ་ོསྟངས་རདེ། 
ད་ེཚ་ོཚང་མར་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་། སྤུས་ཁ་ཡག་པ་ོཞ་ེདག་འདུག ད་ེཚ་ོལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ནང་སྲྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གྲྭ་ད་ེརྒྱ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་རེད། ས་གནས་མང་པ་ོལ་ལ་དགོས་པ་དང་ད་ེའད་
ཡྱིན་དུས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ནང་སྲྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པའྱི་གནད་
དོན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་འདུག་སྙམ། ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་ས་གནས་ཀྱི་མྱི་འབོར་དང་། ས་གནས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་ར་བ་
ཉྱིད་ནས་མ་བལས་པ་ཟརེ་ནའང་མྱི་འདུག ཞྱིབ་འཇུག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པ། ཁ་སང་དཔ་ེམཚནོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། མེའ་ོ
ལ་ཆུའྱི་ (Dam) ལ་སགོས་པ་ད་ེཚརོ་འག་ོསོང་ཧ་ལས་པའྱི་ཕནོ་ཆེན་པ་ོད་ེའད་བཏང་། ས་གནས་མྱི་མང་ལའང་ཕན་ཐགོས་
མེད་པ། གཞུང་ལའང་ཕན་རྒྱུ་ཕར་ཞོག འག་ོསོང་ཧ་ལས་པའྱི་ཕོན་ཆེན་པ་ོད་ེའད་བཏང་ནས། བེད་མེད་ཆུད་ཟོས་སུ་འགོ་
བའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞ་ེདག་མཐོང་རྒྱུ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ནང་སྲྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་དནོ་ཐགོ་ལ་ངསེ་
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པར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་གནང་ནས། ས་གནས་ལ་འཛུགས་སྐྲུན་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་། གང་ལར་དགོས་ངེས་ཅན་
ཞྱིག་ལ་མ་གཏོགས་པའྱི་བར་ལ་ད་ོལར་ཆུད་ཟོས་སུ་གཏོང་བསྡད་པ་ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དགོས་
ངསེ་ཅན་ཐགོ་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པ་ོཞ་ེདག་གནང་དགསོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེབཞྱིན་ནང་སྲྱིད་ཀྱིས་བོད་ནས་རེས་འབོར་བ་མང་པོར་ཁང་པ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོབཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོཞེ་
དག་རདེ། མེད་པ་ལས་ཁང་པ་ཡོད་པ་ད་ེབཀའ་དྱིན་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ལས་བདེ་ཆ་ེཕྲ་ཆུང་གསུམ་སུ་འད་
ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོའ་ིབས་རེས་དོན་དུ་བས་པ་འད་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། དོན་དམ་པར་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་བོད་ནས་
ཕབེས་མཁན་དརེ་སྡདོ་མཁན་ད་ེཚ་ོལ་ཡྱིན་ནའང་། དངསོ་གནས་དང་གནས་ཁང་པ་སྤྲད་སོང་། བཀའ་དྱིན་ཆནེ་པ་ོབྱུང་སོང་
ཕན་ཐོགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ག་ཚོད་ཙམ་གྱི་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་སྡོད་མཁན་
གྱི་མང་ཚོགས་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ནང་སྲྱིད་ཀྱིས་དགོས་མཁོ་བསྐྲུན་བཞག་པ་ད་ེཚོས་དངོས་གནས་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་འདུག་
བསམ་བསམ་གྱི་ལས་དོན་ག་ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཔརེ་ན། ད་ལའྱི་ལས་བསྡམོས་ནང་དུ་སྡ་ེར་སྡུན་ཁུལ་དུ་
ཁང་པ་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ལྕགས་ཤོག་ཕུབ་ཡྱིན་གསུངས་འདུག ཕལ་ཆེར་སོར་ས་ཡ ༣ ལྷག་ཙམ་འགོ་སོང་བཏང་འདུག 
ལྕགས་ཤོག་རླུང་གྱིས་ཁེར་ཚར་རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༥ པ་ཡས་མས་ལ་རླུང་གྱིས་ཁེར་ནས་ (Video) འག་ོབསྡད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་
ནའང་། ང་ཚོའྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་ཧ་ལས་པའྱི་སྙྱིང་ར་ེཔ་ོཞ་ེདག་བྱིས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ལྕགས་ཤོག་ཕུབ་བཞག་ཡོད། 
འགོ་སོང་བཏང་བཞག་ཡོད་ཟེར་ནས་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་མྱི་ཚང་སེར་པས་ལྕགས་ཤོག་ཕུབ་པ་ཡྱིན་ན་རླུང་གྱི་
འཁེར་གྱི་མྱི་འདུག འནོ་ཀང་ནང་སྲྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འཛུགས་སྐྲུན་བས་པ་ད་ེརླུང་གྱི་འཁེར་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེག་ར་ེབས་
ནས་རེད། དེར་ང་ཚོས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ད་ོསྣང་ཡག་པ་ོམ་བས་པ་དང་། ལས་ཀྱི་སྣེ་མ་ོབས་འགན་མ་ཁུར་བ་རེད། ད་ེའདའྱི་
གནས་ཚུལ་མང་པ་ོའདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཁང་པ་འཛུགས་སྐྲུན་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་ད་ེག་རང་མཐོང་རྒྱུ་འདུག 
ད་ེའད་སོང་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ནང་སྲྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་ོནན་པ་ོབས་ནས། དཔལ་ལྡན་ནང་སྲྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ཡྱིན་
ནའང་དའེྱི་ཐོག་ལ་འགན་ཆནེ་པ་ོབཞེས་ནས་སྟངས་འཛིན་ནན་པ་ོཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ངས་བདེ་མ་སོང་ཟརེ་གྱི་མེད། 
བས་པ་ད་ེསྤུས་དག་ཅྱིག་བདེ་རགོས། བདག་པ་ོཞྱིག་བརྒྱབ་ནས་འགན་འཁུར་མཁན་ཚསོ་འགན་ཡག་པ་ོཞྱིག་འཁུར་དགོས་
པ། འགན་བཟོད་པ་ཞྱིག་ཡག་པ་ོབེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། བར་མེད་ད་ོམེད་ལ་ཆུད་ཟོས་བཏང་བསྡད་པ་ད་ེར་བ་
ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ས་ཆ་འགའ་ཤས་ལ་རང་ཁ་རང་གས་ོཡོང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་མགོན་ཁང་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚངོ་ཁང་
བརྒྱབ་ཡོད་རདེ། ཚོང་ཁང་བརྒྱབ་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་ཚོང་ཁང་ལ་ས་ོལྕགས་གཉྱིས་ར་ེརྒྱག་དགསོ་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡདོ་
པ་རདེ། མགོན་ཁང་བརྒྱབ་ཚར་དུས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱིས་འཛནི་སོང་བདེ་མ་ཐུབ་ནས། ཡང་ས་གནས་ཚགོས་པ་ལ་
ཕར་རྱིས་སྤྲདོ་དགསོ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། བས་ཙང་ད་ེཚསོ་ག་ར་ེབས་ནས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དང་
པ་ོནས་མགནོ་ཁང་བརྒྱབ་ན་འཛནི་སོང་བདེ་ཐུབ་ས་རེད་དམ་མ་རདེ། དརེ་མྱི་ག་ཚདོ་ཡོང་ས་རདེ། འདྱིར་ཚོང་ཁ་བརྒྱབ་པ་
ཡྱིན་ན་བདག་དབང་ག་ར་ེཡོང་ས་རདེ། དེར་དང་པ་ོནས་ཞྱིབ་འཇུག་གཟབ་གཟབ་བེད་དགསོ་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་ད་ེའད་མ་
བདེ་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོའདུག ནང་སྲྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འབྱུང་འགྱུར་ལས་ཀ་ག་ར་ེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དེར་འགན་
ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ངསེ་པར་དུ་འཁེར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ལ་ནང་སྲྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་སྐབས་སུ་ས་གནས་ཁག་ལ་དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་ཁྱིམ་
ཚང་ ༢,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ལ་སོར་ ༡༠,༠༠༠ ར་ེཕུལ་ཡོད་ཅསེ་འཁདོ་འདུག བས་ཙང་ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོཞ་ེདག་རདེ། ཧ་ལས་པའྱི་
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ཡག་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་རོགས་སོར་ད་ེས་ཆ་ག་པར་གནང་ཡོད་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་གང་ན་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེར་
ལན་གསལ་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག  
 ད་ལ་གེང་གཞྱི་ཆ་ེཤོས་བྱུང་བ་གཅྱིག་ད།ེ ཉ་ེབའྱི་ཆར་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤེར་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་
རདེ། སྱིར་བཏང་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤེར་ཟེར་ནའང་རདེ། གང་ལར་གངས་བཤརེ་ཡྱིན་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། 
མྱི་འབོར་གངས་བཤེར་སྐབས་སུ་མྱི་ག་ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་འདུག་བལ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ་མ་གཏགོས། མྱི་དའེྱི་ཆསོ་བརྒྱུད་གང་
རདེ། མྱི་དའེྱི་ཆསོ་ལུགས་གང་རདེ་ལ་དགསོ་པ་དེར་ངས་རྒྱུ་མཚན་ད་ེཙམ་མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག མྱི་དེའྱི་ཆསོ་བརྒྱུད་དང་ཆསོ་
ལུགས་མ་ཤེས་ན་བཙན་བལོ་གཞུང་ལ་གོང་ག་ར་ེརག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དེས་ག་ར་ེཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་རདེ། སྱིར་བཏང་གེང་
སོང་མེད་སར་གེང་སོང་བཟོས་བསྡད་པ་དང་། རོག་ག་མེད་ས་ལ་རོག་ག་བཟོས་བསྡད་པ་འད་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། འདྱིའྱི་
ནང་དུ་ཆསོ་བརྒྱུད་ག་ར་ེབས་ནས་འབྱི་དགོས་རེད། ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་གངས་ཀ་མ་ཤེས་ན་དཀའ་ངལ་སུ་ལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་ང་ཚོར་དུས་རྟག་ཏུ་ལམ་སྟོན་གནང་བ་དེར། གང་ཟག་སེར་མཚན་དང་བསྟན་པ་སྱི་
མཚན་ཡྱིན་ཟེར་ནས། རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་བསྟན་པ་ལ་སོབ་སོང་བ་རྒྱུ་དང་། ནཱ་ལེནྡྲ་ཡྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ལ་སོབ་སོང་བ་རྒྱུ་
གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཟེར་ནས། ཡང་ནས་བསར་དུ་རྒྱ་ཆའེྱི་མང་ཚགོས་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་འདྱི་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་
བཀའ་ཤག་གྱིས་རྱིས་སུ་བཅད་ནས། ཆསོ་བརྒྱུད་གང་ནས་ཡྱིན་པ་ཁ་གསལ་པ་ོའཁེར་ཤོག་ཟརེ་འདུག་ག ད་ེངས་ཏག་ཏག་
གཅྱིག་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་བསྟན་པ་ད་ེར་ཆེན་པ་ོརེད། རྒྱལ་བའྱི་བསྟན་པ་རྱིན་པ་ོཆེ་རྱིས་སུ་མ་
ཆད་པ། ཕོགས་དང་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་བསྟན་པ་ལ་དག་སྣང་གྱི་འོད་ཁབ་ནས་ད་ེའདའྱི་ར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ། ད་ེསྲུང་
སོབ་བ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་མ་གཏོགས། ཆོས་བརྒྱུད་གཅྱིག་གཅྱིག་རེད་ཟེར་ནས་གངས་ཀ་རྒྱག་དགོས་པར་རྒྱུ་མཚན་
གང་ཡོད་པ་རེད། དེར་དགོས་པ་གང་ཡོད་པ་རེད། སྱི་འཐུས་ལ་འོས་བཞེང་རྒྱུ་དང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། སྔོན་མ་བྱུང་ཡོད་རེད་པཱ། སྱི་འཐུས་འོས་མྱིར་བཞེང་མཁན་གྱིས་བཞེངས་ཡོད་པ་རེད། འོས་འཕེན་མཁན་གྱིས་
འཕངས་ཡདོ་པ་རདེ། དརེ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་བྱུང་མདེ་པཱ། ད་ེརྱིང་གསར་དུ་ཁ་སྐངོ་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་ཆགས་
ཀྱི་མེད་པ། ད་ེརྱིང་འདྱིར་གསར་དུ་ཁ་སྣོན་ག་ར་ེབས་ནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་ཟད་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སོང་མཆོག་
གྱིས་ཁ་སང་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དབུ་འབེད་སྐབས་སུ་གསུངས་སོང་། མ་འོངས་པར་ཐོབ་
ཐང་རག་གྱི་མ་རེད་གདའ། འོས་འཕང་རྒྱུ་ལའང་གནད་འགག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེནས་ཁ་སང་འདྱིར་ལན་
འདེབས་གནང་དུས་ས་ོས་ོསེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན་མདགོ་མདོག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེསྐུ་སེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན་
མདོག་མདོག་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཀྱིས་མ་འོངས་པར་འོས་ ༡༢ འཕང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་རེད་ཟེར་ནས་
ལམ་སྟོན་བ་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་དེ། ཡང་བསར་ཕྱིར་འཐེན་བེད་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་ར་ེབས་
ནས་ཕྱིར་འཐེན་བདེ་དགསོ་ཁལེ་བ་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་བྱུང་སོང་། དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་སྐུ་སེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་ད་ེ
འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། སྐུ་སེར་ལ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་དམ། དངསོ་གནས་ད་ེའདའྱི་དགངོས་པ་འཁྲུང་གྱི་ཡོད་རདེ་དམ། ད་ེའད་
ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ད་ེལ་དཔག་པའྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་ཆོག་གྱི་རེད། རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ནས་ཡྱིན་ནའང་དེར་བསམ་བ་ོགཏོང་
དགསོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྲྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱི་དགོངས་པར་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོད་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་སྲྱིད་བྱུས་མ་ཡྱིན་པར་སྐུ་
སེར་གྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་ན། དེས་མང་ཚོགས་ནང་དུ་འཇྱིགས་སྐུལ་ཐེབས་ཀྱི་འདུག ཁོད་རང་ཚོས་ཆ་ཤས་བང་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་
བངས་ན་མ་གཏོགས། མ་འོངས་པར་ཐབོ་ཐང་དགག་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས། བཙན་བལོ་ནང་དུ་གནས་པའྱི་མྱི་མང་ད་ེཚའོྱི་ཡོད་ན་
མེད་ན་ད་ེ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་དང་། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་གྱིས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་བཙན་བལོ་གཞུང་
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ད་ེརེད། དེར་མ་བརྟེན་ན་བཙན་བལོ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་ད་ེཚ་ོག་པར་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། སུ་ལ་སབས་བཅོལ་དུ་འག་ོདགོས་
རེད། བས་ཙང་ད་ེའདའྱི་ཐོབ་ཐང་འགོག་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་དེ། ཐོབ་ཐང་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་མ་རེད་དེ། ས་ོསོའ་ི
གཞུང་དང་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་བསམས་ནས་དེར་གུས་ཞབས་ཡོད་པ་རེད། དེར་རྱི་མཐོང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་སོ་
སོས་དཔྱ་དངུལ་དུས་ཐོག་འབུལ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེས་རྒྱབ་གཉེར་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་
ཡྱིན་དུས་ཐབོ་ཐང་འགོག་གྱི་ཡྱིན་ཟརེ་ནས་འཇྱིགས་སྐུལ་བེད་ཀྱི་འདུག ཁེད་རང་ཚོས་འདྱི་བཀང་ན་མ་གཏོགས། མ་འོངས་
པར་ཐོབ་ཐང་འགོག་གྱི་རེད་ཟེར་ནས། དེས་མྱི་མང་ནང་དུ་བརྡབ་གསྱིག་ཆེན་པ་ོཐེབས་འདུག གལ་སྲྱིད་འདྱི་གནད་འགག་
ཆེན་པ་ོམྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཆོས་ལུགས་ཆོས་བརྒྱུད་ད་ེཚ་ོའགེང་དགོས་མ་རེད་དང་། གངས་ཀར་རྱིས་མེད་ཐེབས་ཀྱི་མ་རེད་
ཟརེ་ནས་ལམ་སྟནོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རདེ། དགངོས་པ་ད་ེག་རང་བཞེས་ནས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་གཅྱིག་
མ་རེད། ལར་ནས་ད་ལ་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་སྐུ་སེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་དེ། ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ལ་འགྱུར་བ་ར་བ་ཉྱིད་
ནས་མ་འག་ོགོང་ལ་སྲྱིད་སངོ་སྐུ་སེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན་ཞེས་བཤད་བསྡད་པ་དེའང་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མྱི་འདུག བས་ཙང་
མ་འོངས་པར་དགོངས་པ་ཡག་པ་ོཞྱིག་བཞེས་ནས་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག མང་ཚོགས་ནང་དུ་
བརྡབ་གསྱིག་ཆནེ་པ་ོཐབེས་སོང་། འབལེ་ཡོད་ལས་བེད་ཀྱིས་སྐད་ཆ་དང་པ་ོབཤད་རསེ། སྐད་ཆ་གཉྱིས་པ་ཕྱིར་འཐནེ་བདེ་
དུས་ད་ེལས་ཞེད་སྣང་ཚ་རུ་ཕྱིན་སོང་། གནནོ་ཤུགས་དང་། ཞེད་སྣང་། འཇྱིགས་སྐུལ་འད་པ་ོད་ེག་པར་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། 
དེས་ག་ར་ེབཟ་ོཡྱི་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་བརྡབ་གསྱིག་ཆེན་པ་ོཐེབས་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་གསལ་བཤད་ཡག་པ་ོཞྱིག་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ནང་སྲྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༠༢༢ ལས་བསྡམོས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་ཡོངས་
ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཐོག་བགོ་གེང་དང་བསམ་ཚུལ་འབུལ་ཆོག་པ་ཞུ། ཐོག་མ་དེར་ནང་སྲྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་
ཁོངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་ལས་བེད་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  ལས་
བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སམ་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའྱི་ནང་དུ་མ་གསལ་བའྱི་ཉྱིན་ལར་ཕག་ལས་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་བསྡད་པ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་རདེ། བས་ཙང་རྣམ་པ་ཚོར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་པ་དེ། ཀ་༢ ས་ེལྡན་ས་ོནམ་འདེབས་ལས་དང་འབེལ་ནས། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ "སྦེལ་ཀོབ་
སེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་སོང་བརྡར་ཁང་ནས་ཞྱིང་ས་ཨེ་ཀར་ ༣༠ སྟེང་ཁོན་སྟོན་ཐོག་མྱི་འད་བ་ཁག་ ༡༡ ཙམ་
འདེབས་ལས་ཀྱིས་འབབ་ཀུན་ཊལ་ ༤༥༠ ཙམ་བྱུང་བ་ད་ེདག་ཕྱིར་ཚོང་ཞུས་པར་གཙང་ཁ་ེསོར་འབུམ་ ༢་༥ ཙམ་བྱུང་
ཡོད།" ཅེས་གསུངས་འདུག སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་སེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་དང་སོང་བརྡར་ཁང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དེ། 
འགོ་བརོད་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་ཁ་གསལ་འད་ཞྱིག་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དེ་འད་ལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་
གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ས་ཁངོས་ད་ེའད་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ལ་ཁ་ེབཟང་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་ལ་ཡོང་དུས། སོར་འབུམ་ ༢་༥ ཙམ་བྱུང་ 
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བ་དརེ་ཁ་ེབཟང་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ན་འགྱིག་གྱི་རདེ་དམ། ད་ེགཅྱིག་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
 མ་གྱིར་ང་ཚོས་ཚོད་ལ་བེད་ས་དང་སོང་བརྡར་གནང་སའྱི་ས་ཁུལ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་དམྱིགས་སུ་
བཀར་ནས་ནང་སྲྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ་དང་། དེར་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་ཐགོ་ནས་ས་གནས་ས་
ཐགོ་ལ་ཐུགས་ཕན་གས་ོརྒྱུའྱི་སྡྱིངས་ཆ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ལ་ང་རང་ཚོར་ཡོང་འབབ་
འདྱི་མ་གཏོགས་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཏགོ་ཙམ་ས་ོཔ་ོའད་ཞྱིག་མྱིན་ནམ་སྙམ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་བྱུང་། ད་ེགཅྱིག་སྙན་སེང་ཞུ་ཆགོ་
པ་ཞུ།  
 ད་ེནས་ ཀ་ ༥ ༼ཁ༽ དམག་ཟུར་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་རོགས་སོར་ཟེར་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཕེབས་འདུག དེར་
བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལའྱི་ཆར་དམག་ཟུར་གསུང་དུས་ང་རང་ཚའོྱི་དམག་སྡ་ེ ༢༢ ཀྱི་དམག་ཟུར་ཚ་ོཆགས་བསྡད་
ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་ནས་ཉམ་ཐག་ར་འཕྲོད་པ་མྱི་གངས་ ༡༥༥ ལ་འཚ་ོསྣནོ་ཞུ་སྤྲོད་དགསོ་པ་འཁོད་འདུག ཁངོ་ཚརོ་སྱིན་
བདག་འཚོལ་དགོས་སར་སྱིན་བདག་བཙལ་རྒྱུ་དང་། འཚ་ོསྣོན་དེའང་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་སྔོན་རྱིས་ནས་ཕུལ་བའྱི་
ཕག་ལས་ད་ེའད་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ཡོད་པར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ད་ལའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཀང་
དམག་ཟུར་ལ་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པ་ོགནང་བའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏ་ེའདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་རྒྱ་
གར་གཞུང་ལ་ཐད་ཀར་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞེས་འོས་པའྱི་དུས་ཤྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བས་ཙང་
འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ནང་སྲྱིད་ཀྱི་ངསོ་ནས་དགངོས་པ་བཞེས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ། ད་ེགཅྱིག་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་འོག་དརེ་ "ཉམ་ཐག་བསར་ཞྱིབ་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་སྟངས།" ཞསེ་འཁོད་དུག དེའྱི་ལས་བསྡོམས་དང་
འབལེ་ནས་མདརོ་བསྡུས་ཤྱིག་དཔལ་ལྡན་ནང་སྲྱིད་བཀའ་བནོ་མཆོག་ནས་གསུངས་གནང་བ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ཉུང་ཤས་
ཀྱིས་ཕྱིར་འཐེན་གནང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་འདུག དེར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་
སྟངས་འོག་ལ་ལྷག་པ་དེའང་གདམ་ག་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་གང་ཡང་མ་རེད། གནས་སྟངས་ཁག་པ་ོཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དེའྱི་ནང་ནས་ས་ོས་ོགང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལ་ང་ཚོས་ཉ་ེཆར་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་
བཤརེ་གྱི་འགེངས་ཤོག་འགེང་སྟངས་ཐགོ་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དེའྱི་ནང་དུ་ཁེད་རང་ལ་དཔལ་འབརོ་ཡདོ་
པ་དེས་འདོད་པ་ཁེངས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག དེ་ལ་བུའྱི་དྱི་བ་ཡྱིན་ན་གནས་སྟངས་ཁག་ཁག་རེད་མ་གཏོགས། ངས་
བསམ་པར་གལ་ཏེ་ཉམ་ཐག་ནང་ནས་དཔལ་འབོར་འགྱིག་ཙམ་ཡོད་ན། ཉམ་ཐག་ནས་ཕྱིར་འཐེན་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་
བཟང་སདོ་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག བཟང་སདོ་ཀྱི་འགན་ད་ེང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་མྱི་བ་ེབག་པ་དང་། ཕགོས་
འགའ་ཤས་ཙམ་ལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་མ་རདེ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བོད་མྱི་རྱིགས་ཡོངས་ལ་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། བས་ཙང་དཔལ་
འབོར་འགྱིག་ཙམ་ད་ེའད་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཡོད་པ་ཁ་གསལ་པ་ོརེད། ད་ེཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཟེར་
ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཉམ་ཐག་གྱི་མཐུན་འགྱུར་ད་ེདམྱིགས་ས་ོདརེ་འག་ོདགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
དརེ་དགོངས་བཞེས་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཕྱིར་འཐནེ་གནང་མཁན་ཚ་ོལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དེའྱི་རེས་ལ་ན་གཞོན་གྱི་ལས་འཕེར་ནུས་རལ་གྱི་ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། ངས་ལས་གཞྱི་ད་ེཡག་པོ་ཞྱིག་
མཐོང་སོང་། དརེ་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་མཉམ་དུ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་ན་གཞོན་ལ་ཕག་ལས་
ཡོད་མེད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ན་གཞོན་ལས་མེད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཚིག་ད་ེངས་ཚོད་དཔག་ཐྱིག་མ་སོང་། གང་
ལར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སགས། (Work Force Information) ད་ེའདའྱི་ཞྱིབ་བཤེར་
ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལ་བར་དུ་དེའྱི་གངས་འབོར་ཁ་གསལ་ཇྱི་ཡྱིན་ཐོག་ལྗགས་ལན་གསལ་པ་ོཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་། 
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མར་དངོས་སུ་ཐོན་པའྱི་གངས་འབོར་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད། འདྱི་མཁེན་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག 
ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཕག་ལས་ཐོག་ཉམས་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་བཞྱིན་པ་རེད་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེཚོའང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་
ཟརེ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་འབུལ་ཆགོ་པ་ཞུ། སྱིར་བཏང་ནས་ (Work Force Information) དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་
གངས་བཤེར་བ་རྒྱུའྱི་ནང་དུ། འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱིས་གསལ་བསགས་གནང་བ་རེད་ད།ེ འདྱི་ས་གནས་འག་ོ
འཛནི་གཅྱིག་པུའྱི་ཐུགས་འགན་མ་ཡྱིན་པར་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་སྱི་མྱི་དང་བརྒྱ་དཔནོ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཁོང་ཚསོ་
འགན་མཉམ་དུ་བཞེས་པའྱི་ཐགོ་ནས། ཁོང་རྣམ་པས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་དུ་སུ་ལ་ཕག་ལས་ཡོད་དམ་མེད་མཁནེ་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། བས་ཙང་ད་ེཚོར་བཀའ་མོལ་གནང་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དགོངས་གཞྱི་ག་ར་ེཡྱིན་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་མར་ཕེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེར་ཏན་ཏན་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཐོན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གལ་ཏ་ེང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་
གཞོན་སེས་ལས་ཀ་མེད་པ་ཚོར་ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུ་དང་། ལས་རྱིགས་འད་མྱིན་ཐོག་ལ་གོ་སྐབས་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་
བཞེས་ཀྱི་ཡོད་ན། དགོངས་པ་ཡག་པ་ོཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འབེལ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོ
འཛནི་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་སྱི་མྱི་དང་བརྒྱ་དཔནོ་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་ཐོག་ནས་དརེ་ལམ་ཁ་
ཞྱིག་གདནོ་རྒྱུ་མེད་དམ་སྙམ།  
 སྱིར་བཏང་ངས་གོས་ཚགོས་སྔ་མར་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། སྐབས་ད་ེདུས་ཞུ་སའྱི་སྡྱིངས་ཆ་ནོར་ཡྱིན་ས་རདེ། ད་ེདུས་ངས་
ཤེས་རྱིག་སྐབས་སུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྐབས་ད་ེདུས་ངས་སྙན་སེང་ཞུས་པ་གཅྱིག་ད།ེ སགོ་རའྱི་ས་ཁུལ་ལ་ (SOS) སོབ་གྲྭའྱི་
ལག་ཤེས་ཁང་ཞྱིག་འདུག དེར་ད་ལ་སྐབས་སུ་བབ་པར་སོང་བརྡར་གནང་མཁན་གཞནོ་སསེ་ཞ་ེདག་མེད་པ་དང་། ཐ་ན་ད་
ཆ་བལ་པའོ་ིསོབ་ཕྲུག་ཚ་ོབཞེས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་འདུག ད་ེཚའོྱི་མཉམ་དུ་མཉམ་འབེལ་གནང་བའྱི་ཐགོ་ནས། 
ཁོང་ཚ་ོལའང་ཡོང་འབབ་ཅྱིག་དང་། (SOS) སོབ་གྲྭའམ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
གང་ལར་ད་ེཚོའྱི་མཉམ་དུ་གཅྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་མཐུན་རེན་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལའང་མཉམ་
འབལེ་གྱི་ཕག་ལས་ཤྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་རདེ་བསམ་པའྱི་བསམ་འཆར་ཞྱིག་འབུལ་ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་རེན་སོར་སྤྲོད་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྲྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ 
དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྲྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་ད་ལའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡ་ེ ༥ ནང་སྲྱིད་བྱུས་ད་ེ
དངསོ་སུ་ལག་བསྟར་གནང་གྱི་མེད་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། མངའ་སྡ་ེལྔ་པ་ད་ེགང་ཡྱིན་པ་ངས་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཤེས་མ་སངོ་། 
དེའྱི་ནང་དུ་ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་མངའ་སྡེ་ད་ེཡོད་མེད་ངས་གསལ་པ་ོཤེས་མ་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། གནས་སྟངས་འདྱི་དང་འབེལ་
ནས་བསྟན་འཛིན་སང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། སྱིར་བཏང་ངས་གནད་དོན་འདྱི་གོས་
ཚོགས་ནང་དུ་ཞུས་ནས་ཐུགས་ཕན་གསོ་ཡྱི་ཡོད་དམ་གནོད་སེལ་གྱི་ཡོད་ཚོད་དཔག་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། 
སྐབས་རརེ་གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་མང་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་སྐུ་ངལ་ཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱི་
གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ནང་དུ་བཞུགས་མཁན་ཚོས་མཁེན་རྒྱུ་གནད་འགག་མྱིན་ནམ་སྙམ། བསྟན་འཛིན་སང་གཡས་
གཡོན་དུ་ཡདོ་པའྱི་ཡུལ་མྱི་ཚ་ོཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ལྷག་པར་དུ་བོད་སྐད་ཏགོ་ཙམ་མཁེན་མཁན་དང་། ཆསོ་ལུགས་ནང་པ་
ཡྱིན་པ། བོད་པ་མཉམ་དུ་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་ཀང་བསྟན་འཛནི་སང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚརོ་སྐུ་ལས་
བཟ་ོརྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་འདུག ཐ་ན་ནང་ལ་འཛུལ་ནས། ཚགི་ད་ེའགྱིག་གྱི་ཡོད་མདེ་མྱི་ཤེས་ཏ།ེ གང་ལར་རྱིག་
རྱིག་སྐུལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ལ་སེབ་བསྡད་འདུག བས་ཙང་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ནང་སྲྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཕག་
ལས་ག་ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ཡོད་དམ་མེད། དརེ་གྲུབ་འབས་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཐོན་ཡོད་དམ་མེད་ཐོག་ལ་ཤེས་འདདོ་བྱུང་། 
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ཏན་ཏན་གནས་སྟངས་དེའྱི་ཐགོ་ལ་ས་གནས་འོག་འཛནི་ཡྱིན་ནའང་རེད། ས་གནས་སུ་ཐུགས་འགན་བཞསེ་མཁན་ཚསོ་ཡ་
མེད་བཏང་བ་ཞྱིག་དང་། ཡར་སྙན་སེང་མ་ཞུས་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད་ལ། ནང་སྲྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཕག་ལས་མ་
གནང་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་བབ་ནས་གྲུབ་འབས་དམྱིགས་བསལ་ཐོན་མདེ་
པ་ཡྱིན་ན། དེར་ང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་བ་རྒྱུ་ཆགས་བསྡད་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་སྲྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ དང་
འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཕག་བསྟར་གནང་ཕགོས་ཐགོ་བཀའ་མོལ་ཡངོ་དུས། སྐབས་རརེ་ང་ཚརོ་མཐུན་རནེ་འཐལོ་པ་དང་ཐབོ་
ཐང་འཐོལ་པའྱི་སྐོར་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། སྐབས་རེར་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་གནས་སྡོད་བེད་མཁན་གྱི་
སྲུང་སོབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་སེབ་དུས། འདྱི་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་ས་ོསོར་བསམ་ཚུལ་བྱུང་། ལྷག་པར་དུ་ད་ེ
སྔནོ་ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་མངའ་སྡ་ེནས་ཁ་ེཎ་ཌ་ལ་ཕེབས་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་པ་དའེང་གནས་ཚུལ་འདྱི་འད་བའྱི་
རནེ་པས་ཁད་པར་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བས་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ནང་སྲྱིད་བཀའ་བནོ་གྱི་ངོས་ནས་དགོངས་པ་
བཞེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག གནས་ཚུལ་མཐའ་མ་གཅྱིག་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། ད་ེསྔནོ་ས་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་དང་འབལེ་
བའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་འཆར་ཕེབས་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྲྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསུངས་པ་ཞྱིག་ལ། ལྷན་ཁང་
ནང་དུ་འདྱི་དང་འབེལ་ནས་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ལས་བེད་ཟུར་དུ་བཞག་ཡོད་པའྱི་བཀའ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། ཕག་ལས་
ཡག་པ་ོཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའྱི་ནང་དུ་ས་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མང་པ་ོཞེ་
དག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཀའ་ངལ་ད་ེརྱིགས་ཆ་ཚང་སྤུངས་ནས་ཡར་དུས་གཅྱིག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དསེ་གྲུབ་འབས་
ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཐོན་གྱི་ཡོད་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྐབས་རེར་ (Case) ཚང་མ་ཁག་ཁག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། (Case) ར་ེར་ེཡར་འབུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕག་ལས་འགྲུབ་རྒྱུར་ཁད་པར་ཡོད་རེད། ས་ཆའྱི་རོག་ག་འགའ་ཤས་
མགགོས་མྱུར་ཚར་བའྱི་ར་ེབ་ཡདོ་པ་ཞྱིག་དང་། ཡང་འགའ་ཤས་ཚར་རྒྱུ་མདེ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དྷ་
རམ་ས་ལ་ལ་བུ་ཡྱིན་ན། ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། ཁྱིམ་ཚང་བརྒྱ་དང་ཉྱི་ཤུ་ར་གངས་ཤྱིག་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། 
འདྱི་གནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་མ་རེད། དུས་ཡུན་རྱིང་པ་ོནས་ཕེབས་པ་ཞྱིག་རེད། ཉ་ེཆར་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་ལར། དགོན་
སྡ་ེཁག་མང་པརོ་ཡྱིག་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལ་བང་ཤར་ལ་འཕྲད་པའྱི་བསྟན་འཛིན་སང་གྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེདང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་རདེ། ས་ཆ་དང་འབེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། བས་ཙང་ཛ་དག་ལ་
གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས། སོ་སོའ་ི (Case) ལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་རོགས་གནོངས་ཟེར་ནས་
འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྲྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྲྱིད་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་རེས་འབོར་གྱི་སྡོད་ཁང་དང་འབེལ་ནས། ཡག་པ་ོབྱུང་
འདུག་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་གནང་རགོས་གནངོས་གསུངས་པ་ད་ེག་རང་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ཉེ་འཁྱིས་སུ་ཡོད་པའྱི་ནོར་བུ་གྱིང་ཁར་སྡོད་ཁང་ཞྱིག་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་གསུངས་པ་
རདེ། ཁ་སང་དའེྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གཅྱིག་བྱུང་སོང་། ད་ེརྱིང་ཡང་བསར་བཀའ་མོལ་ད་ེགནང་སོང་། ཧྱི་མཱ་ཅལ་ནང་དུ་ས་
ཆ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ས་ཆའྱི་བདག་དབང་དང་འབེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེཡོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དེར་འགོ་
སོང་བཏང་ནས་རསེ་མ་ས་ཆའྱི་བདག་དབང་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་གཞྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ལ་ཆོག་གྱི་རདེ་མ་གཏོགས། ད་ེ
མྱིན་ས་ཆའྱི་རྱིན་འབབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་གོང་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག ད་ལ་ང་ཚོས་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབོ་གང་སྱིག་གྱི་
ཡོད་རདེ་ཅ་ེན། གཞྱིས་ཆགས་ཆ་ེཁག་ནང་དུ་མྱི་མང་ཙམ་ཞྱིག་ས་ོཐུབ་ན་བསམ་པའྱི་ར་ེབ་འདྱི་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔརེ་
ན། ནོར་བུ་གྱིང་ཁའྱི་གཡས་གཡོན་ལ་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོགཞྱིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་ནང་ལ་ས་ཆ་རག་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ནའང་། 
ཡང་ལམ་སང་སསོ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཡོང་སྲྱིད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་བསམ་བ་ོག་ར་ེགཏོང་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ་ཅ་ེན། ཁང་པ་རྒྱག་སའྱི་ཐབོ་ཐང་སྤྲད་ནའང་རདེ། ཁང་པའྱི་ཐབོ་སྟངས་སྤྲད་ནའང་རདེ། ད་ེཡང་འཆར་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་
འག་ོདགོས་པ་རེད། ད་ེའད་ཞྱིག་འག་ོབའྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སང་མར་སསོ་ནས། མ་གྱིའྱི་ས་གནས་རང་ལ་འཚ་ོབ་བསལ་རྒྱུའྱི་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལ་མུ་མཐུད་འཚ་ོབའྱི་ཆེད་དུ་ད་ེག་རང་ལ་བསྡད་ནས། མ་གྱིར་ཁང་པ་ཡོད་པ་ད་ེས་ོས་ོལ་
བདག་པ་རེད། ད་ལ་ང་ཚོས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་དུ་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་སྲྱིད་བྱུས་ཤྱིག་སྱིག་བཞྱིན་པ་རེད། ཡུལ་སྐོར་སྤྲ་ོའཆམ་པ་
ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏང་རྒྱུ་དང་། དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་ཡུལ་མྱི་ལ་སྐོར་ཡོང་མཁན་ད་ེཚོས་ཁང་པ་གཅྱིག་པུ་བལས་ནས་ཕྱིན་པ་
ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ནང་ཆོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ད་ེཚ་ོཏོག་ཙམ་མགོ་འཚོས་པའྱི་ཆེད་དུ་མཉེན་ཆས་ཤྱིག་བཟ་ོརྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོ
གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་ཁ་སང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེའད་བས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་གཞྱིས་ཆགས་ནང་དུ་མྱིའྱི་སེམས་ཀྱི་ཐོག་
ལ། ནང་ཆསོ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་སབོ་གས་ོབང་རྒྱུ་ཡདོ་པ། མྱིའྱི་ལུས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་བོད་སན་ཐགོ་ནས་བརྟག་དཔྱད་བ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་དང་
གས་ོསངོ་བ་རྒྱུ་ཡདོ་པ། ད་ེའདའྱི་མཐུན་རནེ་སར་ནས་མ་འོངས་པར་གཞྱིས་ཆགས་རང་ལ་མྱི་གནས་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་
བཟ་ོརྒྱུ་དང་། གནས་ཐུབ་པ་ཙམ་དུ་མ་ཡྱིན་པར་འཚ་ོབ་ལའང་ཕན་ཐགོས་དང་། ད་ེའད་ཞྱིག་མ་བྱུང་བའྱི་བར་དུ་ས་ོསོས་ད་
ལ་འཚ་ོབ་སལེ་སའྱི་ས་གནས་ལ་བཞུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་། མ་གྱིའྱི་ཁང་པ་ད་ེཚ་ོཡུལ་སྐརོ་སྤྲ་ོའཆམ་པར་ཁང་ག་གཏང་རྒྱུ་ལ་
སོགས་པ་བདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ཡོང་འབབ་ཡོང་བསྡད་པ་ཞྱིག ད་ེའདའྱི་བསམ་བ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེསྔ་གཞྱིས་ཆགས་སོས་བཞག་པའྱི་ནང་ནས་ཨ་ོརྱི་ས་ལ་རེད། ད་ེའད་ལ་མར་སོས་རེས་ས་གནས་ལ་འཚ་ོརྟེན་མྱི་འདུག་
ཟརེ་ནས་ཡར་ལོག་པ་ད་ེའད་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཕགོས་ཡོངས་ནས་བསམ་བ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གཏངོ་དགསོ་ཀྱི་
འདུག ད་ེནས་ནོར་བུ་གྱིང་ཁ་ཉ་ེའཁྱིས་སུ་སྡོད་ཁང་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། 
ལོས་ཟེར་ན་ང་ཚོས་ལ་ཆོག་གྱི་རེད། ས་ཆ་ད་ེཚོའྱི་རྱིན་གོང་གང་འད་རེད་འདུག ད་ེཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ལ་ཆོག་
གྱི་རདེ། ད་ེདག་སྙན་སེང་ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལ་ང་ཚོས་ཁང་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་ས་ཆ་བཅས་ལ་འག་ོསོང་གཏོང་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས། ལ་ོ ༧༠ ཡྱི་རསེ་ལའང་མྱི་ ༡༠,༠༠༠ ཙམ་ཞྱིག་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ད་ེལས་ས་པ་ོམྱི་འདུག རྒྱ་གར་
དང་བལ་ཡུལ་ནང་དུ་ཡདོ་པའྱི་བོད་མྱི་ཚའོྱི་བརྒྱ་ཆ་མཐ་ོཔ་ོཞྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་རདེ།  
 ད་ེནས་ད་ལ་ཁང་པ་བརྒྱབ་ཚར་བ་དང་། བག་ོའགེམ་ཟྱིན་པ་ད་ེདག་ལ་ཉམས་གས་ོབས་མྱི་ཆགོ་པ་དང་། རྒྱ་སེད་
བས་མྱི་ཆོག ཐོག་བརེགས་བརྒྱབ་མྱི་ཆོག་པ་དང་དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དེ། 
དཔེར་ན། དག་ེའཕེལ་གྱིང་དང་། སྦྱིར་ལྱི་ལྱི་ལའང་ལ་རུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལ་བུན་ཊར་ལ་སེབས་མ་སོང་། ད་ེམ་གཏོགས་ད་ེ
དག་གྱི་ས་ཆའྱི་གནས་བབ་ལ་རག་ལས་ཀྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔརེ་ན་དག་ེའཕལེ་གྱིང་གྱི་ས་ཆ་ལ་བུ་ཡྱིན་ན། གལ་ཏ་ེརྒྱ་སེད་
བས་པ་ཡྱིན་ན་ཕར་ཚུར་འག་ོསའྱི་ལམ་ཁ་མེད་པ་ཆགས་འག་ོཡྱི་རེད། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ན་ཁག་ཁག་རེད། ཡང་
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གཞྱིས་ཆགས་ས་ོསོར་ང་ཚསོ་ས་ཆ་སྤྲདོ་ཐུབ་པ་དང་། ད་ེནས་ཁང་པའྱི་འཛུགས་སྐྲུན་ཆ་ཤས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཆ་ཚང་ཡྱིན་
ནའང་རེད། འཆར་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་སྤྲོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚོར་ཏན་ཏན་བསམ་བ་ོགཏང་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱི་རེད་སྙམ། ད་ེནང་
བཞྱིན་ད་ེརྱིང་བགེས་ཤག་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཤྱིག་གོས་ཚོགས་ལ་འཁེར་ཡོང་གྱི་ཡོད། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ང་
ཚསོ་ལངས་ཕགོས་གཅྱིག་པ་འད་ཞྱིག་བཟུང་ནས། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། དག་ེའཕལེ་
གྱིང་འད་པ་ོཡྱིན་ན། ནང་སྲྱིད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟརེ་གྱི་ཡོད་དུས། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་ང་ཚསོ་འག་ོསོང་གཏངོ་བསྡད་དགསོ་པ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་འདུག དའེང་སྲྱིད་བྱུས་འཛནི་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་རྱིམ་པས་ཁ་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོང་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡང་བོད་མྱི་མང་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་ཕྱི་བསོད་བེད་ཀྱི་
ཡདོ་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཡང་གལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་ཆགས་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པར་འདྱི་མང་དུ་འག་ོརྒྱུ་མ་གཏོགས་ཉུང་དུ་འག་ོརྒྱུ་
མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འོག་ནས། ཕར་ཕོགས་ལ་བོད་མྱི་འདུས་སྡོད་ས་གནས་ལ་བུ་ཞྱིག་འཛུགས་སྐུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་
གསུངས་པ་ད་ེརེད། ད་ལའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྱིམ་པ་དང་པ་ོད་ེརྒྱ་གར་ནང་དུ་ཛ་དག་པ་ད་ེདག་ལ་ལ་ཐུབ་ན་བསམས་ནས། 
དུས་གཅྱིག་ལ་ལས་གཞྱི་གཉྱིས་བས་མྱི་ཆགོ་པ་གང་ཡང་མ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། མྱི་མང་གྱི་སེམས་ནང་ལའང་ད་ེའད་ཞྱིག་
བེད་དགོས་བསམ་པའྱི་ཆོད་སེམས་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཉེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༦ པར་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ལ་འགོ་བའྱི་
སྐབས་སུ་བང་ཁ་ེལྱི་ཕརོ་ནྱི་ཡ་ (North California) ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། མྱི་ནྱི་ས་ོཊ་ལ་ཡང་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། མྱི་ནྱི་ས་ོཊ་ལ་འག་ོ
བའྱི་སྐབས་དེར། དེའྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་སྐོར་བཀའ་མོལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བྱུང་། གཅྱིག་ད་ེགཞྱིས་ཆགས་འཛུགས་རྒྱུ་
རེད། གཅྱིག་ད་ེབོད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སོང་ས་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་འཛུགས་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་རེད། ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ལ་ཡུལ་
ཁྱིམས་ཐགོ་ནས་ (Charter School) ཟརེ་གྱི་རེད། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཁ་སང་སྔནོ་མ་ངས་གསོ་ཚོགས་ནང་དུ་སྙན་སེང་ཞུས་
ཡོད་བསམས་བྱུང་། ནྱིའུ་ཡོག་ཏུ་ (Queens) ལ་ (Charter School) ཞྱིག་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་གང་འད་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་བཞག་པའྱི་སྙན་ཐ་ོཞྱིག་གོང་གྱི་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་སྐབས་སུ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་
མཐ་ོསོབ་ནས་འབུམ་རམས་པ་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་སོབ་མ་གཅྱིག་གྱིས་བྱིས་པ་ཞྱིག་འབརོ་སོང་། ད་ལ་ཉ་ེབའྱི་ཆར་མྱི་ནྱི་ས་ོཊར་
འག་ོབའྱི་སྐབས་སུའང་། ཁངོ་ཚའོྱི་མྱི་ནྱི་ས་ོཊར་ (Charter School) འཛུགས་རྒྱུའྱི་གོས་གཞྱི་ཞྱིག་བཏོན་གནང་གྱི་འདུག 
གོས་གཞྱི་གདནོ་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོར་དྱི་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག མྱི་ནྱི་ས་ོཊ་ལ་བོད་པ་ག་ཚདོ་ཡོད་རེད། མྱི་ནྱི་ས་ོཊ་
ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་བོད་པའྱི་གངས་འབོར་ད་ེཡག་པ་ོཧ་མ་ག་ོབ། གལ་ཏེ་མྱི་ནྱི་སོ་ཊར་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ (Charter School) 
ཞྱིག་བཙུགས་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ཆ་རནེ་ག་ར་ེཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་དུས། ད་ེའད་ཟེར་དུས་རོང་ 
(District) གཅྱིག་ནང་དུ་སོབ་གྲྭ་དེ་བཙུགས་ཡྱིན་ན། སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༠༠ ཉུང་མཐར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
གསུངས་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་དང་པ་ོསོབ་གྲྭ་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས། རེས་སུ་ཕྲུ་གུ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་
ལས་མང་པ་ོབརྒྱབ་པས་ཆ་ོཡོད་མ་རེད་པཱ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེདག་ལ་དྱི་བ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག དཔེར་ན། གལ་ཏ་ེམྱི་ནྱི་ས་ོཊར་
སོབ་གྲྭ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་ནྱི་ས་ོཊ་ཕྱི་ནས་སོབ་ཕྲུག་སབེ་ཆགོ་གྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ། དཔརེ་ན། མྱི་ནྱི་ས་ོཊ་གཅྱིག་པུ་ནས་
བོད་ཕྲུག་གངས་ ༡༠༠ མ་ལོན་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ནས་ཐག་ཉེ་ཤོས་དེ་གང་ནས་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན།  
(Wisconsin) དང་། (Chicago) ནས་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཚོ་ཐག་ཉེ་ཤོས་རེད།  དེ་ནས་ (Ohio, 

Kentucky, Indian) ད་ེཚོའྱི་གས་ཐག་ཉ་ེཤོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེནས་ཕྲུ་གུ་ཁ་སྐོང་བདེ་ཆགོ་གྱི་མེད་ན། སོབ་མའྱི་
གངས་ཚད་ད་ེམ་ལོན་པ་ཡྱིན་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོབ་གྲྭ་ས་ོརྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་རྒྱུ་དང་། ད་ེའདའྱི་གནས་
སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་དང་། དྱི་བ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་འདུག ཁ་སང་ཁོང་རྣམ་པར་ལམ་སྟོན་གང་བས་ཡོད་ཅ་ེན། དང་པ་ོདྱི་བ་
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ཆ་ཚང་ཐ་ོརྒྱོབས་ཤོག ད་ེནས་དྱི་བ་ད་ེདག་ལ་ལན་འཚལོ། དརེ་ལན་བཙལ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཕ་མ་མཉམ་དུ་ག་ོབསྡུར་བསོ། 
ཕྲུ་གུ་དང་ཕ་མ་ཚོར་འདདོ་པ་ཡོད་དམ་མེད། གལ་ཏ་ེའདོད་པ་ཡོད་ན་ད་ེནས་ང་ཚོས་ས་ཆ་ག་པར་ལ་དགོས་འདུག་བསམ་
བ་ོགཏོང་ཆོག་གྱི་རེད། མྱི་ནྱི་སོ་ཊར་ས་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོམེད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་འདུག ད་ལ་ངས་མྱི་ནྱི་སོ་ཊ་གཅྱིག་
པུར་དཔ་ེབཞག་གྱི་ཡོད། མྱི་ནྱི་སོ་ཊར་མྱི་མང་གྱི་ཚོགས་ཁང་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཁང་རྱིང་པ་ད་ེམ་བཙོངས་ནས་
ཉར་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཁང་གཉྱིས་ཀར་བུ་ལོན་སྤྲོད་དགོས་མ་རེད། གཉྱིས་ཀ་རང་བདག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་
རདེ། ཚགོས་ཁང་རྱིང་པ་ད་ེའཇགོ་དགོས་པ་དའེང་གོང་ཁེར་གྱི་དཀྱིལ་ལ་ཡོད་པ་དང་། བོད་པ་གནས་སྡོད་བ་ས་དང་ཐག་ཉ་ེ
བ་ཡོད་ཙང་། སོབ་གྲྭ་ད་ེརྒྱུན་འཁོང་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་ཚོགས་ཁང་གསར་པ་ད་ེགོང་ཁེར་ནས་ཆུ་
ཚོད་ཕེད་ཀ་ཙམ་ལ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཁང་གསར་པ་ད་ེཡག་ཐག་ཆོད་འདུག ད་ལའྱི་མྱི་འབོར་ལ་དཔག་པའྱི་ཆ་
ཚང་ཞྱིག་འདང་གྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་། དེའྱི་གཡས་གཡོན་ལ་ས་ཆ་སྟོང་པ་མང་པ་ོའདུག ད་ེའད་ཡོད་ན། ད་ེ
ནས་ས་ཆ་ཨ་ེཀར་ ༡༠༠།༢༠༠།༣༠༠ ད་ེའད་དེའྱི་གཡས་གཡོན་ལ་རག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་མྱི་ནྱི་ས་ོཊའྱི་རན་པ་དང་། ཆུང་
བ། སོབ་གྲྭ། དགོན་པ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་འཛུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ལས་ཀར་འག་ོདགོས་ནའང་ཆུ་ཚོད་ཕེད་ཀ་མ་གཏོགས་འགོ་
དགསོ་མ་རདེ། རྒྱལ་ས་འགའ་ཤས་ལ་ཆུ་ཚདོ་གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་ལས་ཀ་ལ་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདའྱི་ཐབས་ཤེས་
ཐོག་ང་ཚོས་གོ་བསྡུར་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཐབས་ཤེས་མ་གནང་བ་ད་ེའད་མ་རེད། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥་་་༢༠༠༦ ལོར་དོན་གཅོད་ཟུར་པ་སྐུ་ང་ོབཀྲ་ཤྱིས་དབང་འདུས་ལགས་དང་། བ་ོབཟང་སྙན་གགས་ལགས། 
ཁངོ་རྣམ་པས་ཁང་པ་ཆེན་པ་ོད་ེའདའྱི་ནང་དུ་བོད་པ་ཁེར་རང་སྡདོ་ས་ཐབས་ཤེས་ད་ེའད་བས་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་
ད་ེདུས་བྱུང་ཡོད་མ་རདེ། གཅྱིག་བས་ན་དུས་ཚདོ་སྱིན་ཡདོ་རྒྱུ་མ་རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་མྱི་གངས་ ༡,༠༠༠ ཕར་ཕྱིན་ནས་ལ་ོ
བཅུ་གངས་ཤྱིག་མ་གཏོགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལ་སྐབས་ད་ེདུས་ཀྱི་མྱི་གངས་ ༡,༠༠༠ དང་དེའྱི་རེས་སུ་ ༢,༠༠༠ 
དང་། ༣,༠༠༠། ༤,༠༠༠། ༥,༠༠༠ བསེབས་ནས་ལ་ོཉྱི་ཤུ་ར་གངས་ཕྱིན་ཚར་བ་དང་། སྐབས་ད་ེདུས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཕལ་
ཆ་ེབ་སབོ་སངོ་ཐནོ་ནས་དངེ་དུས་ཀྱི་ལས་ཀ་རག་པ་དང་། ག་ཆའང་ཡག་པ་ོཡོད་པ། ཕྲུ་གུའྱི་བསམ་བ་ོའཁེར་སའོ་ིནང་དུ་ཕ་
མས་ང་ཚོའྱི་དོན་དུ་དཀའ་ལས་ད་ེཙམ་བརྒྱབ་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ནྱིའུ་ཡོག་དང། ཊ་ོརོན་ཊོ། མྱི་ནྱི་སོ་ཊའྱི་གཡས་
གཡོན་རེད། (Bay area) ད་ེའད་ལ་གཞྱིས་ཆགས་འད་པ་ོའཛུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེའད་ཟརེ་མཁན་ཕྲུ་གུ་ཁ་ཤས་བྱུང་། 
ཕ་མའྱི་དོན་དུ་ང་ཚསོ་ཨ་སོར་འབུམ་ ༢་་་༣ ཡྱི་ཁང་པ་ཉསོ་མ་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་མཁན་ད་ེའད་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག ཕྲུ་
གུ་ཚང་མའྱི་དགོངས་པ་བཞསེ་སྟངས་གཅྱིག་པ་མ་རདེ་ད།ེ ད་ེའད་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་འདྱི་ལ་བུའྱི་བསམ་བོའ་ིག་ོབསྡུར་ད་ེའད་
ཡོང་གྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། དངོས་སུ་ལག་ལེན་བསྟར་བར་ལས་གཞྱི་ད་ེརྱིགས་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་དུས། འཆར་གཞྱི་ཡག་
པ་ོཞྱིག་མ་བསྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། རེས་མ་འབ་སུ་མ་འདུས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ཚང་མར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་
རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་། 
 ད་ེནས་ད་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ད་ེག་རང་གྱིས། ར་ཝང་ལའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ད་ེནམ་རྒྱུན་དུ་ཞྱི་འཇམ་དང་ཁུ་
སྱིམ་ཡག་པ་ོཞེ་དག་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། བར་ལམ་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་རེན་ག་རེ་
ཆགས་ཡོད་མེད་སྐོར་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། ད་ལོ་ཟླ་བ་ ༨ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་རྐང་སོལ་རེད་འགན་ཞྱིག དམག་སར་དང་ 
(Police) ནང་ཁུལ་གོ་སྱིག་ཞུས་ནས། བོད་པའྱི་དམག་མྱི་དང་། ས་གནས་ (Reserve Police) གཉྱིས་རྐང་རེད་ས་ོལོ་
རེད་བའྱི་སྐབས་དེར་བཤད་རེས་ཐུག་ནས་ཕར་ཚུར་གཞུ་རེས་བས་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ནས། ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་དང་ཁོང་རྣམ་པ་ས་གནས་འབེལ་ཡོད་ལ་ཐུག་ཏུ་འག་ོདུས། ཡུལ་མྱིས་བཀག་ནས་ང་ཚོའྱི་ཁ་ལ་ོབར་སོ་
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ལྕགས་དེ་འད་གཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་བྱུང་འདུག ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་ར་ཝང་ལ་རོང་གྱི་ལས་ཁུངས་ཡོད་ས་ 
(Namchi) ལ། རྒྱ་གར་རང་བཙན་གྱི་དུས་ཆེན་ཉྱིན་མ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ཡུལ་མྱིའྱི་འག་ོཁྱིད་གཅྱིག་
གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་སྟངས་ཐགོ་ནས། བོད་པར་ད་ོཕགོ་འག་ོརྒྱུ་དང་། བོད་པ་ལ་ལ་སྟངས་ཀྱི་ཁ་ཕགོས་འགྱུར་བ་ཐབེས་
པའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ཀང་གསུངས་འདུག འབེལ་བ་ད་ེདམག་སར་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དམག་སར་གྱི་འག་ོགཙ་ོཡར་
ཕེབས་ནས། མངའ་སྡེའྱི་སྱི་ཁབ་ (Governor) ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག ཁོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་ནས་གནད་དོན་ད་ེཚོའྱི་
ཐོག་ལ་ག་ོབསྡུར་གནང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་སུ་མྱི་རྱིགས་གཞན་པ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། མྱི་རྱིགས་གཞན་པ་ད་ེཚ་ོ
དང་འབེལ་ཡོད་སྱི་ཀྱིམ་གྱི་མངའ་སྡེ་སྱི་ཁབ་བོན་ཆེན་ལ་ཐུག་ནས། མངའ་སྡེ་སྱི་ཁབ་བོན་ཆེན་གྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་རང་
བཙན་ཉྱིན་མ་ོདེར། བོད་པ་ཚོར་སྡུག་ཅག་བཤད་བཞག་པ་ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་ཡོད་མ་རདེ་ཟརེ་ནས་བཀའ་བཀོན་གང་
ལ་གང་འཚམ་ཕེབས་པའྱི་སྐད་ཆ་འདུག ཡྱིན་ནའང་འདྱི་དངོས་ཡོད་ག་ཚོད་ཡྱིན་མྱིན་ཤེས་ཀྱི་མེད། འོན་ཀང་གནད་དོན་
འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་འབེལ་ཡོད་ཚང་མས་ཕར་ཚུར་འབེལ་བ་བས་ནས། རེས་སུ་ས་གནས་ཀྱི་སྐོར་སྲུང་བ་ (DSP) དང་། ང་
ཚའོྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་མཉམ་དུ་ལས་བེད་གཅྱིག ད་ེནས་བོད་
པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ནས་སྐུ་ཚབ་གཅྱིག་བཅས། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་རྒྱབ་ལ་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་བཞྱི་འམ་ལྔ་ཞྱིག་བསྡད་ནས་
གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཤྱིག་ཀང་སལེ་ཡོད་པ་རདེ། རྐང་རདེ་ས་ོལ་ོརདེ་བའྱི་སྐབས་ལ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བཞག་པ་དེ། 
ཕོགས་གཉྱིས་ཀའྱི་ངོས་ནས་ད་ེཡག་པ་ོབྱུང་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བཀོད་གནང་འདུག ད་ེནས་གནད་དོན་འདྱི་བོད་
པའྱི་དམག་སར་དང་ (Police) བར་ལ་བྱུང་ཡོད་པ། བོད་པའྱི་མྱི་མང་དང་འབལེ་བ་མེད་པ། བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་
མང་ད་ེཚ་ོནམ་རྒྱུན་ནང་བཞྱིན་ཞྱི་འཇམ་ཡོད་པ། ཡུལ་མྱི་མཉམ་དུ་འཆམ་མཐུན་ཡོད་པ། མ་འོངས་པར་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་མུ་
མཐུད་ནས་མཇུག་སོང་དགསོ་པའྱི་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་སལེ་ནས། ད་ལ་གཙང་མ་ཆགས་བསྡད་ཡདོ། སྐབས་ད་ེ
དུས་ཉྱིན་ར་ེནས་ཉྱིན་ར་ེནང་སྲྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེའྱི་ངོས་ནས་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྒྲུབ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྲྱིད་སོང་
དང་ནང་སྲྱིད་བཀའ་བོན་གྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་ས་གནས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ལ་འབེལ་བ་བདེ་དགོས་པ་རེད། ད་ེནས་ནང་སྲྱིད་ལས་
ཁུངས་བརྒྱུད་གནས་ཚུལ་ཐོབ་ཐབས་རདེ། ད་ེགཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་ཀ་སྦུག་དང་། རྡ་ོར་ེགྱིང་གྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལའང་
གཟབ་གཟབ་གནང་རགོས་གནངོས། གང་ལགས་ཤ་ེན། མྱི་རྱིགས་གཉྱིས་དབར་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཡོང་དུས། དའེྱི་གཡས་
གཡོན་གྱི་ས་ཁུལ་ལ་མྱི་རྱིགས་འད་པ་ོད་ེའད་མང་པ་ོཡོད་པ་སོང་ཙང། གནས་ཚུལ་ད་ེཤུགས་ཆ་ེརུ་མྱི་འག་ོབར་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་གཞན་པ་ཚོས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཡོད། ད་ལ་སྟབས་ཡག་པ་ོཞྱིག་ལ་ཚང་མས་
འགན་བཞེས་ནས། ལྷག་པར་དུ་ར་ཝང་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་ངོས་ནས་འགན་བཞེས་ནས། ད་ལ་ཞྱི་འཇམ་དུ་གནས་
བསྡད་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མདེ་པ་གསུངས་པ་ད།ེ ད་ལ་
བར་དུ་ག་ར་ེགནང་བཞག་པ་ད་ེདག་ལ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་ཞུ་ཤེས་ཀྱི་མ་རདེ། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་
པའྱི་སྐབས་སུ། མ་འངོས་པར་ལས་གཞྱི་ག་ར་ེབང་བསྱིགས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེདག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བ་རྒྱུ་དང་། 
དངུལ་ཆུད་ཟོས་སུ་མ་འག་ོབ། ལྡབ་འགྱུར་མ་འག་ོབའྱི་ཐབས་ལམ་ག་ར་ེའཚོལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འཚོལ་དགོས་ཀྱི་རེད་
ཟེར་ནས་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལ་ང་ཚོས་ལོ་ ༤ ལས་གཞྱི་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ནང་དུའང་ལས་གཞྱི་ར་ེར་ེཁུངས་འཁོལ་པ་འདུག་
གམ་མྱི་འདུག་ཆ་ཚང་བལས་ནས་བདེ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།  
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 ད་ེནས་རེས་འབོར་བར་ཁང་པ་བག་ོའགེམས་ཟྱིན་པ་ད་ེཚོར་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད་རེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་ག་
ཚདོ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ངས་ག་ོབ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ལེན་ཤེས་མ་སོང་། ཁང་པ་ཐོབ་པ་ད་ེཚོར་དངོས་གནས་
བས་ན་དགའ་ཚརོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལ་བར་དུ་ཁང་པ་བག་ོའགེམས་བས་བཞག་པ་དེ། ད་ེནས་ཁང་པ་ཉམས་
གསོ་བེད་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། གསར་རྒྱག་བེད་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། འཆར་གཞྱི་སྱིག་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འདོད་བ་ོ
ཁངེས་དང་མ་ཁངེས་པ་ད་ེའད་ཡོད་སྲྱིད་པ་རདེ། ད་ལ་བུན་ཊར་གྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེཁ་སང་དྱི་བའྱི་ནང་དུ་སེབས་པ་ནང་བཞྱིན་
གནས་ཚུལ་ད་ེའད་ར་ེཟུང་ཡངོ་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 མགོན་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་བརྒྱབ་ཟྱིན་པ་ད་ེཚ་ོས་ོརྒྱག་དགོས་ཐུབ་པ་རེད་གསུངས་པ་ད་ེརེད། གང་ལར་ཚོང་ཁང་
བརྒྱབ་ནས་ས་ོལྕགས་གཉྱིས་རྒྱག་དགོས་ཐུག་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེབད་ེསྱིད་གྱིང་ལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། སྐད་ཆ་ཕར་ཚུར་
བཤད་ནས་ད་ལ་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་ཚར་བ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། མ་འངོས་པར་ད་ེཚ་ོམ་ཡོང་སྔོན་ནས་ཕན་ཚུན་སུ་དང་སུ་
ལ་སྐད་ཆ་ཤོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ད་ེདག་ལ་ཁ་གསལ་བཤད་ས་ོལྕགས་གཉྱིས་རྒྱག་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་
ག་ར་ེབ་རྒྱུ་འདུག་ལ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་མྱི་འབོར་གངས་བཤེར་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་ངས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དོན་དག་གཙ་ོབ་ོད་ེམྱི་ལ་
ང་ཚོས་གངས་ཀ་ག་ཚོད་ཡོད་རེད་ཟེར་དགོས་བྱུང་ན། ཏག་ཏག་ཟེར་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན། འདྱི་ཞུས་ཡོད། ད་ེནས་མང་
ཚོགས་དཀྱིལ་མྱི་མང་གྱི་དྱི་བ་གཏོང་དུས་བསམ་ཚུལ་འདྱི་ཞུས་པ་རེད་མ་གཏོགས། བསམ་ཚུལ་དེའྱི་རེན་བས་ནས་སྱི་
ཚགོས་ནང་དུ་འཁྲུག་གཞྱི་ཆགས་མེད་བསམ་པ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན། གནས་སྟངས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་མ་གཏོགས། ད་ེལས་
ལྷག་པ་གང་ཡང་ཞུས་མདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཐབོ་ཐང་འགོག་ཆགོ་གྱི་མེད་པའྱི་སྐོར་ཁ་སང་ཡང་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཆལོ་ཁ་དང་ཆསོ་བརྒྱུད་ད་ེཡྱིན་གཅྱིག་
མྱིན་གཅྱིག་འགངེ་དགསོ་མ་རདེ་ཅསེ་ས་གནས་ཚང་མར་ལན་བཏང་ཚར་བ་ཡྱིན། མ་བཀང་ནས་ཡར་གཏོང་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་
འགྱིག་གྱི་ཡོད་རདེ་ཞུས་ཡོད་པ་རདེ།  
 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ས་ེལྡན་ས་ོནམ་སྐོར་ང་ཚའོྱི་ཉམས་ཞྱིབ་སྡ་ེཚན་ནང་ལ་ཨ་ེཀར་ ༣༠ ལ་ཁ་ེ
བཟང་སོར་འབུམ་ ༢་༥ མ་གཏོགས་བྱུང་མྱི་འདུག ས་ཁོན་ལ་དཔག་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་ེབཟང་གང་ཡང་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་
ད་ེདངསོ་ཡདོ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བདེ་ས་ད་ེལ་ང་ཚསོ་སྟནོ་འབས་ཁག་མྱི་འད་བ་ ༡༡ ཙམ་ཚདོ་ལའྱི་ང་ོབོའ་ི
ཐོག་ནས་བཏབ་ནས། ད་ེཚོའྱི་གས་ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག་ན་ཞྱིང་པ་ལ་གང་འད་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེབལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་
རདེ་མ་གཏོགས། ནམ་རྒྱུན་ཞྱིང་པའྱི་ཁ་ེབཟང་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་མྱིན་པ་སོང་ཙང་། ཞྱིང་ཁ་གཞན་པ་བཏབ་པ་དང་ད་ལ་ཚོད་
ལ་བས་པའྱི་དབར་ཁ་ེབཟང་གྱི་ཁད་པར་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྭང་ཟུར་དང་འབེལ་ནས་མྱི་གངས་ ༡༥༥ ལ་རོགས་པ་བས་འདུག ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་
དང་། ཉམ་ཐག་ནས་ཕྱིར་འཐནེ་གནང་མཁན་ཚརོ་བསྔགས་བརོད་ཞུས་སངོ་།   
 ན་གཞོན་ལས་མེད་ཀྱི་  (WFIS) སྐོར་གསུངས་སོང་།  ནང་སྲྱིད་ཀྱིས་  (Work Force Information 

System) གངས་ཀ་བསྡུས་པ་དེར་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། ད་ལ་བར་དུ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ལོར་གངས་ཀ་བསྡུས་བཞག་པ་དང་། ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༡༩། ༢༠༢༠། ༢༠༢༡ ལ་ལས་བེད་གཉྱིས་བཞག་ནས། ཁ་སྣོན་བས་བཞག་པ་བཅས་ཁོན་བསྡོམས་སྟོང་ཕྲག་དགུ་
བཅུ་མྱིན་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ནས་ན་གཞོན་ལས་མེད་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དབ་ེབ་ཕེ་རྒྱུ་ད་ལ་བྱུང་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
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 ད་ེནས་ན་གཞོན་ལས་མེད་དང་འབེལ་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། སྱི་མྱི་དང་བརྒྱ་དཔོན་
ལའང་ག་ོབསྡུར་བདེ་དགོས་རདེ་ཟེར་བ་ད།ེ དྷ་རམ་ས་ལར་གང་འད་བྱུང་ཡདོ་ན་མ་གཏོགས། གཞྱིས་ཆགས་མང་ཆ་ེབར་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་ལས་ཀ་གང་འད་ཞྱིག་བེད་དགོས་ནའང་། སྱི་མྱི་བརྒྱ་དཔོན་ལ་མངགས་ནས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དརེ་བརྟེན་དེའྱི་ནང་དུ་སྱི་མྱི་བརྒྱ་དཔོན་ཚོའྱི་ཐ་ེབྱུས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གལ་སྲྱིད་ཐ་ེབྱུས་མེད་པའྱི་
གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྲྱིད་བཀའ་བནོ་མཆགོ ཏགོ་ཙམ་དབུ་བཞུགས་རགོས་གནང། ཕག་ཚོད་ ༡༡:༢༠ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་
གསངེ་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འག་ོའཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལ་ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་ད།ེ ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན། བརོད་པ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་
པ། ཀ༽ བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པ། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་
སྲྱིད་སངོ་མཆགོ བརོད་པ་དང་པ་ོདང་འབལེ་བའྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དོགས་འདྱི་བྱུང་བ་ཁག་ལ་གསལ་
བཤད་གཤམ་གསལ། འདྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་མར་ཕབེས་པ་ད་ེརདེ།  
དང་པ་ོདེ། "དམའ་མཐར་ཉ་ེབའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་རམ་འབམས་པའྱི་ལག་ཁེར་ (LLB) ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ོབཅུ་ཡན་ཁྱིམས་
དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་འགན་བངས་མྱོང་བ།" ཟེར་བའྱི་ག་ོདོན་ལ། ཁྱིམས་ཁང་ཟེར་བ་ད་ེགནས་ཡུལ་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་
ཁང་ལ་ག་ོདགོས་པ་དང་། བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནང་ཁྱིམས་དནོ་གྱི་ལས་དོན་གནང་མྱོང་བ་ལ་ག་ོདགསོ་ཀྱི་
ཡོད་ཅསེ་གསུངས་འདུག ལན་དང་པ་ོའདྱི་རདེ་འདུག  
 གཉྱིས་པ་ད།ེ "བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་ཁྱིམས་དང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་རདོ་པའྱི་ལག་ཁེར་ཡདོ་པ་གང་ཞྱིག་བཙན་
བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལོ་ང་ོ ༡༥ ཡན་འགན་བངས་མྱོང་བ།" ཟེར་བ་དེ། ཁྱིམས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་འགན་
བངས་མྱངོ་བར་ག་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་འདུག  
 གསུམ་པ་དེ། "བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་མ་ལག་ཏུ་ལ་ོང་ོ ༡༥ ཡན་གྱི་ཞབས་ཞུའྱི་ཉམས་མྱོང་ལྡན་པ་ཞྱིག་དགོས་
པ་ཡྱིན།" ཞེས་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། ཞབས་ལོ་ ༡༥ ཡན་ཡོད་པར་དབ་ེབ་མེད། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་
ལས་བ་དང་ད་ེཚ་ོལའང་ག་ོདགོས་ཀྱི་རེད་དམ་གསུངས་པ་རེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དགོངས་པར་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་
ཆུང་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ལོ་ ༡༥ ཡན་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་བཞག་པ་ད་ེཁྱིམས་དཔོན་ལ་འོས་དང་མྱི་འོས་འདེམས་
སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གཟྱིགས་རྒྱུ་རདེ་ཅསེ་གསུངས་སོང་། 
 བཞྱི་པ་དེ། "བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་མ་ལག་" ཟེར་བའྱི་ནང་དུ་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་
གཙསོ་ཡངོས་རགོས་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་འདུག གལ་སྲྱིད་འདྱི་ཡྱིན་ན། འདྱི་ནས་ཕར་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཟུར་
བརོད་ནང་དུ། "བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་མ་ལག་ཞསེ་པ་ད།ེ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛནི་སངོ་སྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ ༥ པ་
དང་། ༦ པ་ནང་གསལ་སྱིག་འཛུགས་ཁག" ཟེར་བ་ད་ེཕྱིར་འཐེན་བས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག འདྱི་ཚང་མར་ཁབ་པར་
ག་ོཡྱི་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ཟུར་བརོད་ད་ེཕྱིར་འཐནེ་བདེ་ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ལྔ་པ་ད།ེ "ཁྱིམས་དཔནོ་ནམ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་" ཞསེ་པ་ད་ེསུ་རུང་ལ་ག་ོརྒྱུ་རདེ།  
 དྲུག་པ་དེ། "ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་འོག་མ་" ཞེས་པ་ད་ེཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་གཤམ་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་སྐོར་
བསདོ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་། ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ད་ེཚ་ོལ་ག་ོདགོས་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་ཁང་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་
གྱི་ཁྱིམས་ཁང་འགོ་མ་ད་ེཚ་ོལ་ག་ོདགསོ་རདེ་ཅསེ་གསུངས་སོང་།  
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 བདུན་པ་ད།ེ "སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ོ ༡༥" ཞེས་པ་དེ། རང་རེའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཁྱིམས་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ལ་ོ ༡༥ 
ཡན་འགན་བངས་མྱངོ་བ་ལ་ག་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་འདུག  
 བརྒྱད་པ་དེ། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་རོད་པའྱི་ཕག་ཁེར་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༨ ལ་འག་ོབཙུགས་ཏེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༩ 
བར་དུ་ཕག་ཁེར་ཐོབ་མཁན་གྱི་མྱི་གངས་ ༡༨༨ བྱུང་ཡོད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཕག་ཁེར་ཕྱིར་བསྡུ་བས་པ་གཅྱིག་ཀང་བྱུང་
མེད་། འདྱི་བཀའ་ལན་གནང་གྱི་འདུག  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བརོད་པ་དང་པ་ོཟྱིན་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་
ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་གྱི་ཐོག་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཤྱིག་འཁེར་ཡོད་པ་རེད། ངས་སྔོན་མ་ནས་ཞུས་མྱོང་། ད་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་སྡོད་
མཁན་གཉྱིས་པ་ོཁྱིམས་འགལ་ཡྱིན་པ། བཙན་འཛུལ་བས་ནས་ཡོང་བའྱི་མྱི་གང་ཞྱིག་གྱིས།  
 
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་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལའྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་འོས་ཆོས་སྐོར་རེད། 
ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ལའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཉྱིས་དང་འབལེ་བ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས། འཕྲོས་ད་ེགསུང་
རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་སྟངས་འཛིན་གནང་དུས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་
རདེ་བསམ་གྱི་འདུག བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད། བརདོ་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་བདེ་དགསོ་ཀྱི་མ་
རེད་དམ། སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་བཤད་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་དམ། ད་དུང་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་དགོས་འདུག་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ག་ར་ེགསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
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 ངས་ཁྱིམས་འགལ་དང་བཙན་འཛུལ་བས་ནས་ཡོང་བའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཉྱིས་སྐོར་བཤད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་འཁེར་ཡོང་མཁན་གྱིས་ཁོང་ཚོས་མར་བཏང་སོང་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
འད་ཡྱིན་ན་འདྱིའྱི་སྐརོ་བཤད་དགསོ་ཀྱི་རདེ་པཱ། ཁྱིམས་འགལ་དང་བཙན་འཛུལ་བས་ནས་ཡོང་བ་ཟེར་བར་རྒྱུ་མཚན་ཡོད། 
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ ད་ལ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་བཤད་མྱི་ཆོག་ཟརེ་ན་ག་ར་ེཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་དང་འབལེ་བ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ད་ལའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་
ཁྱིམས་འགལ་ཡྱིན་ན། སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཐོན་ནས་ལས་ཀ་བས་ཏེ། ག་བངས་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་
འབལེ་མཛད་ས་ོརུ་ངསོ་འཛིན་ཞུས་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ད་ེདག་ཁྱིམས་འགལ་རདེ་ཅསེ་ཡང་ས་ེཟརེ་
བ་དེ། ལས་ཀ་བེད་དུ་མ་འཇུག་པའྱི་གནས་ཚུལ་རདེ་མ་གཏོགས། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིར་ར་འཛིན་བ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཁོན་
ནས་རདེ་མྱི་འདུག དརེ་སྟངས་འཛནི་ངསེ་པར་དུ་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོང་དུ་དནོ་དག་རང་གྱི་ཐགོ་ལ་གསུང་རགོས་གནང་ཞུས་ཡོད། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས། གསུང་
རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ཐོག་ནས་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། གང་ལར་བསར་བཅོས་
ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་པཱ། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་འབེལ་
བ་ཆགས་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་བཤད་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཕྱིན་ཚར་བ་རདེ་ཅསེ་གསུངས་སོང་། སྔནོ་
རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལའང་དགག་པ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། དགག་པ་བརྒྱབ་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཕྱིན་ཡདོ་པ་མ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ས་ོ
སོའ་ིབསམ་ཚུལ་བཤད་ཆོག་གྱི་རེད་པཱ། འདྱི་བཤད་པ་ཙམ་གྱིས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ག་པར་ཡོང་གྱི་རེད། ཁེད་
རང་ཚསོ་ཀང་དགངོས་ཚུལ་བཤད་ཆགོ་གྱི་རདེ། འདྱིར་ས་ོསོའ་ིབསམ་ཚུལ་བཤད་ས་རེད། མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅདོ་བས་པ་
ལ་ཚང་མས་ལག་པ་བརང་རྒྱུ་རེད། བསམ་ཚུལ་བཤད་ཆོག་གྱི་མ་རདེ་ཟེར་ན་ག་ར་ེགསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ༼ཚོགས་གཙ་ོ
མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། ལགས་ས།ོ གསུང་རགོས་གནང་།༽ 
 གང་ལར་ཁྱིམས་འགལ་དང་། བཙན་འཛུལ་བས་ནས་ཡོང་བའྱི་མྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་བཏང་བའྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་
འཆར་ད་ེལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དགག་པ་ཡདོ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ད་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་མྱིང་འཁེར་མཁན་མྱི་གཉྱིས་པོས་ཁྱིམས་ 
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འགལ་དང་བཙན་འཛུལ་བས་ནས་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིསལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་བསམ་པར་འདྱིར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་འགན་ཆ་ེཙམ་བཞེས་ན་ཡག་
པ་ོཡོད་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཁྱིམས་འགལ་ཡྱིན་པ་དང་། སྔོན་མའྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚ་ོགེང་ཡོང་ན་
གནས་ཚུལ་གང་དུ་འག་ོམྱིན་ཧ་ག་ོཡྱི་མ་རདེ་གདའ། གསོ་ཚགོས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཚང་མ་ཁྱིམས་གང་གྱི་ཐགོ་ཏུ་གནས་
ཀྱི་ཡོད་མདེ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
          
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 ད་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཀྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། སྱི་
འཐུས་སེར་ལ་བསམ་ཚུལ་གང་ཡོད་ནའང་བཤད་དུ་བཅུག་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག་མ་གཏགོས། ཕར་ཕགོས་
ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན། ཚུར་ཕགོས་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་ན་ཁྱིམས་འཆར་འག་ོཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ་གདའ། 
ར་འབོར་གྱི་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་གཟབ་གཟབ་བས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ།  
          
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་ཐགོ་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདནོ་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཁྱིམས་དང་འགལ་གྱི་ཡདོ་པ་
རདེ། ཁ་སང་ནས་ཚར་མང་པ་ོཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། འདྱི་ལར་གནང་བསྡད་ན་ཡག་པ་ོཡོད་མ་རེད། གོས་ཚགོས་ཀྱི་ཆ་ེམཐོང་
ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དགོངས་ཚུལ་གསུང་རྒྱུར་སྡྱིངས་ཆ་སྐྲུན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དགོངས་ཚུལ་གསུང་དང་། ཚང་མས་
དགངོས་ཚུལ་སྤུང་དང་། ཐག་གཅོད་བདེ་པའྱི་སྐབས་སུ་ལག་པ་བརང་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་གང་ཡང་ཡདོ་པ་མ་རདེ། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྱི་འཐུས་གསོ་ཚོགས་ནང་དུ་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་སྡྱིགས་ར་གཏངོ་རྒྱུ། འགྱིག་གྱི་མ་རདེ་ 
གདའ། གཅྱིག་བདེ་ཆོག་གྱི་མ་རེད་གདའ། ད་ེཚོ་གསུང་ཆོག་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་ཏག་ཏག་
སྡོད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། ཚང་མར་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་རེད། འདོན་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་
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རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་མྱིན་ཚགོས་གཙསོ་གཟྱིགས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལའྱི་ཁྱིམས་འཆར་འདྱིས་མ་འོངས་པར་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ཆ་རནེ་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏགོས། ད་ལའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་སྐརོ་ལ་གང་ཡང་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་
མ་རདེ། མ་འངོས་པར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཚ་ོཐབས་ཤེས་
རེད་པཱ། ཐབས་ཤེས་འཚོལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་མ་རེད། ད་ལའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་ལ་
འབལེ་བ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག བཤད་དགོས་བྱུང་ན་ང་ཚ་ོལའང་བཤད་རྒྱུ་ཡོད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ག་ོསྐབས་འཛནི་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས། འཕྲདོ་ད་ེགསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འབེལ་བ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ནས་ ༡,༠༠༠ ཆགས་ཡོད་ཅེས་སོབས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད། ཁྱིམས་འགལ་དང་བཙན་འཛུལ་བདེ་སྡདོ་མཁན་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཉྱིས་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་
འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་། ལས་དནོ་བེད་ཕགོས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ཁྱིམས་དཔནོ་ཚརོ་སོན་བརོད་བདེ་
ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་སྙན་ཐ་ོའཁུར་ནས་མ་གཏོགས་བཤད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བས་
ཙང་འདྱིར་མུ་མཐུད་ནས་གེང་ན། ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་གང་འད་ཆགས་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་ཁོན་ནས་མྱི་འདུག་ག ས་ོསོར་ཐོབ་
ཐང་དགོས་པ། གཞན་ལ་སོན་བརོད་མུ་མཐུད་ནས་བ་རྒྱུ་འདྱི་བཟང་སོད་དང་། ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་གང་གྱི་ཐོག་ནས་འགྱིག་
ཡོད་པ་མ་རདེ། འདྱི་ཚརོ་སྟངས་འཛནི་དགོས་རདེ་མ་གཏགོས། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བསྡད་རྒྱུ་མྱིན།   
    
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་དནོ་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་ཐོག་ལ་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ་མ་གཏོགས། དེར་འབེལ་བ་བཏགས་ན་ར་བ་ཉྱིད་
ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་འཇུ་
ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བསར་དུ་ཞུ་རྒྱུར། འབལེ་བ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ནས་ ༡༠༠ ལྷག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་ 
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མཚན་གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ད་ལ་འདྱི་ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་འཁརེ་ཡངོ་བའྱི་བསར་བཅོས་ཚིག་བརདོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། ད་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་མྱིང་འཁུར་སྡོད་མཁན་གཉྱིས་ཁྱིམས་འགལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཁྱིམས་འགལ་
ཆགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ ལྷག་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ གཙང་མ་བཟ་ོདགསོ་
ཀྱི་རདེ་པཱ། 
          
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཞུ་མྱི་དགསོ་ན་བསམས་སོང་སྟ།ེ ཡང་ས་ེགསུངས་ནས་ད་ེག་རང་ལ་མཐའ་སེལ་གྱི་ཡོད་ན། 
ངས་ཀང་མ་ཞུས་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་གསོན་གནས་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོའདྱིར་སབེ་དགོས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་མ་རེད། བས་ཙང་ང་ཚ་ོཚང་མ་ཁྱིམས་འགལ་དང་། བཙན་འཛུལ་བེད་མཁན་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་
རདེ་མ་གཏོགས། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་གཅྱིག་པུ་ཆགས་ཀྱི་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་ཚགོས་གཙསོ་
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྟངས་འཛིན་ནན་པ་ོགནང་སྟེ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་གསོན་གནས་ཡྱིན་ཞེསས་མུ་མཐུད་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། 
ང་ཚ་ོའདྱིའྱི་ནང་དུ་བསྡད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། ང་ཚ་ོབསྡད་རྒྱུ་མྱིན།  
          
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚ་ོལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚ་ོལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལ་མ་འོངས་པར་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་འོས་ཆོས་ཐོག་ལ་ཚང་
མས་བགོ་གེང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་ཁྱིམས་ཀྱི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་
མཐུན་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་ཁྱིམས་བཤརེ་གྱི་ར་བ་མ་རདེ། གོང་གྱི་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་ད་ེཚ་ོབཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་
ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཞྱི་ཡོངས་སུ་འགལ་གྱི་འདུག གོང་དུ་ཚོགས་གཙོས་དེར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེར་མོས་མཐུན་
མེད།  
          
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བག་ོགེང་ལྷདོ་པ་ོཞྱིག་བས་ནས། མཐའ་མར་ཁ་ 
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ཕགོས་གཅྱིག་ལ་བབས་ན་དན་སོང་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། འཁྲུག་ཆ་ཞྱིག་སབེ་ཡངོ་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་
སྐབས་སུ་ང་ཚོས་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་སྡྱིགས་ར་མ་བསྐུལ་ན་དན་གྱི་འདུག ས་ོས་ོའད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཕར་སྡྱིགས་ར་སྐུལ་
རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་མེད་ལ། ཚུར་སྡྱིགས་ར་བསྐུལ་ན་འཁུར་མ་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཚུར་མྱིར་རྱིས་ན་ཕར་ལྷར་རྱིས་ཀྱི་ཡོད། 
ཚུར་འདརེ་རྱིས་ན་ཕར་མྱི་ལ་རྱིས་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་མྱིན། སྡྱིགས་ར་མ་སྐུལ། ངས་དནོ་དག་གང་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཅ་ེན། ཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཡྱིན་ཟརེ་མཁན་གཉྱིས་ད་ེདག་ངན་པ་རྒྱབ་ལངས། ལས་ངན་འཇུག་
ལ་ཇག་པ་ལངས་ནས་ཡར་སབེས་པ་རདེ། དཔུང་བསྱིགས་ནས་ཡར་བསབེས་པ་རདེ། ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཁྱིམས་མཐུན་ལ་ངསོ་
འཛནི་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སུ་སོང་ནའང་ཁད་པར་གཅྱིག་ཀང་མདེ།  

   
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚགོས་ཁང་ནང་དུ་སྱི་འཐུས་གངས་ ༢༨ མ་གཏོགས་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ལས་རྱིམ་འདྱི་ཕྱིན་ན་ཏག་ཏག་
སྡདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཉྱིན་གུང་ཕག་ཚོད་ ༡:༣༠ ལ་ཡར་འཚགོས་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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    ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༢ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་དང་། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་བཟདོ་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དུས་ཚདོ་
ཀྱི་ཐོག་ནས་འགངས་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ལོན་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་
གྲུབ་ཆ་ལོན་པ་དང་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་འཚགོས་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གོས་ཚགོས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཚགི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་ཉྱིན་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀ་
ཙམ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཁག་ཅྱིག་ཕྱི་རུ་ཕེབས་པའྱི་གནས་
སྟངས་བྱུང་བ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚགོས་གཙ་ོགཉྱིས་དང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཕྱི་རོལ་དུ་ཕབེས་མཁན་རྣམ་པ་ཐངེས་འགའ་
ཤས་ཤྱིག་ཐུག་ནས། ད་ེརྱིང་དངོས་སུ་གོས་ཚགོས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་སངོ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པའྱི་སྙན་སེང་ཞུ་
རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། མ་འོངས་པར་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཚང་མས་ཁྱིམས་སྱིག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་གོས་
ཚགོས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་སངོ་བའྱི་སྐབས་སུ། ཚགོས་གཙསོ་སྟངས་འཛནི་བདེ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕོགས་ཚང་མ་ནས་མཐུན་འགྱུར་
གནང་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོའདུག འདྱི་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེབཞྱིན་གཟའ་སནེ་པའྱི་ལས་རྱིམ་སྐབས་སུ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པའྱི་བག་ོགེང་གནས་
སྟངས་ལ་བརྟནེ་ནས་ཉྱིན་གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་རེད། ཚོགས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱིས་རེས་གཟའ་ཉྱི་མ་
ལ་ག་ོབསྡུར་བས་པ་ཡྱིན། རསེ་གཟའ་ཟླ་བ་ལ་ལས་རྱིམ་ཚགོས་ཆུང་ཚགོས་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 
༢༡ དང་། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ གཉྱིས་གང་སངེ་གཏངོ་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅདོ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ཞསེ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་བཞྱི་པའྱི་ལས་ཉྱིན་བདུན་པ་
ཆགས་བསྡད་ཡོད། ད་ེརྱིང་སྔ་ད་ོདྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ། ཆེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་
གྱི་སྙན་ཐོ། ཀ༽ དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཁེ་ཉེན་གནས་
སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོསྙན་སོན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ པ། ཕྱི་ཚེས་ ༡༢ ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་
རདེ། ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་དྲུང་སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཁ་ེཉནེ་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
གྱི་སྙན་ཐ་ོསྙན་སནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༢༧ 
༄༅།།གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཁ་ེཉནེ་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ 

སྙན་ཐ།ོ 
དང་པ།ོ སྔནོ་གངེ། 
གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་
གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཐགོ སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བག་ོགེང་དང་དགོས་འདྱི་བྱུང་བར། དཔལ་ལྡན་
སྲྱིད་སངོ་དང་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་གཅྱིག་ལྕོགས་སེན་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་གྱིས་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་
གྱི་གནས་བབ་ད་ེགཡང་གཟར་ལ་བུའྱི་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་ཏུ་ཡོད་པ་ལས། ཕུགས་ཕན་དང་མདུན་ལམ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཏུ་མ་གཟྱིགས་
པའྱི་འགེལ་བརདོ་ལན་འདེབས་གནང་བ་དང། གོས་ཚོགས་རང་ནས་ཁ་ེཉེན་གྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་
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འཛུགས་རྒྱུའྱི་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་བཞྱིན། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་གོས་ཚོགས་
ཚོགས་དུས་གསུམ་པའྱི་མང་མོས་གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ དགོངས་དོན་བཞྱིན། ཆེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་གསར་
འཛུགས་གནང་གཏན་ཁེལ་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢ ཉྱིན་ལྷན་འཛོམས་གནང་
ཞྱིང། ཐགོ་མའྱི་ཉྱིན་གངས་བཞྱི་ཙམ་གྱི་རྱིང་གཙ་ོབ་ོཆེད་ལས་གདན་ཞུས་མཁས་པ་སྐུ་ཞབས་རཱ་ཧུལ་ ཇ་ོཤ་ེ(Mr. Rahul 

Joshi, Financial Expert)ལགས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་དཔྱད་གཞྱིའྱི་ཆེད་འབེལ་ཡོད་ལས་སྣེ་ལས་ཟུར་རྣམས་ལ་ཨྱིན་སྐད་
ཐགོ་འདྱི་ཞྱིབ་ཞུས། ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༥ ཉྱིན་ཆདེ་ལས་མཁས་པ་ཁངོ་ཕྱིར་རང་གནས་སུ་ཕབེས་རེས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་
མྱི་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༧ བར་མུ་མཐུད་འབེལ་ཡོད་རྣམས་ལ་འདྱི་ཞྱིབ་དང། ཡྱིག་ཆ་ཁག་ལ་ཞྱིབ་
འཇུག་བས། ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༢༠ ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་དྲུང་ཆ་ེསྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་སེར་དནོ་རནེ་པས་ཟླ་གཅྱིག་
ཙམ་རྱིང་ཐོབ་སེང་ཞུས་ཀང། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༦ པ་མ་རོགས་པར་མུ་མཐུད་ཞྱིབ་
འཇུག་གནང་རྒྱུ་དང། ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་བསར་དུ་འཚོག་རྒྱུ་གཏན་ཁེལ་བས། འོན་
ཀང་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་དཀོན་མཆོག་ཡང་འཕེལ་ལགས་ཛ་དག་གྱི་གནད་དོན་རེན་པས་
དགོངས་ཞུ་མྱི་བེད་ཐབས་མེད་དུ་གྱུར་པས། སྱིག་དོན་བཞྱིན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་ཆ་མ་ལོངས་པར་བརྟེན་དངོས་སུ་ཡྱིག་
ཚང་དུ་འཛོམས་ནས་མུ་མཐུད་ལས་དོན་འཕྲ་ོསོང་ཐུབ་མེད་ཀང། ཝ་ཚེབ་(WhasApp)སྐད་འཕྲྱིན་ཚོགས་པའྱི་ནང་ལས་
དོན་གྱི་སྐོར་ལ་ཆེད་ལས་གདན་ཞུས་མཁས་པ་རཱ་ཧུལ་ཇ་ོཤེ་(Mr. Rahul Joshi)ལགས་དང་མཉམ་དུས་ནས་དུས་སུ་
གོས་བསྡུར་གནང་ཡོད། 
 ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༨ ཉྱིན་བསར་དུ་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་རྣམས་ལྷན་འཛམོས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ལས་
དོན་འཕྲ་ོསོང་བས་ནས་སྙན་ཐོ་འདྱི་ཉྱིད་འགོད་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་དང། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་
ཚོགས་གཙ་ོབགེས་གཞོན་གྱི་བཀའ་གསུང་བཟློག་མ་ཕོད་པ་ཙམ་ལས། དངུལ་ཁང་དང་དཔལ་འབོར་རྱིག་པའྱི་སྐོར་ཆེད་
སོང་ཞྱིབ་འཇུག་བས་མྱོང་མེད་པས། ལས་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཞབས་ཞུ་ར་ོཐོགས་པ་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་སོབས་པ་ཆེར་མེད་
ཀང། ཚགོས་གཙ་ོསེལ་པོས་ཐབས་ཤེས་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་གནང་ནས་དངུལ་ཁང་དང་དཔལ་འབརོ་རྱིག་པའྱི་སྐརོ་གྱི་ཆདེ་ལས་
མཁས་པ་དང་ཉམས་མྱོང་ཅན་རཱ་ཧུལ་ཇ་ོཤ་ེ (Mr. Rahul Joshi) ལགས་གདན་འདེན་ཞུས་འདུག་པ་ནྱི། ད་ལན་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་ལས་དོན་སྱི་དང། གཙ་ོབོ་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཁེ་ཉེན་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་ར་ེབ་རྒྱག་
ཡུལ་ཉག་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།  
 ཁོང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་སྙན་ཐ་ོའགོད་འབུལ་གནང་བ་དེར་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱིས་སྣོན་འཕྲྱི་
གང་དགོས་ཞུས་ཏེ་ཚོགས་ཆུང་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་འབུལ་རྒྱུའྱི་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་སོང་ཡང། ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་
པས་ཁོང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོད་ེདམྱིགས་བསལ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པས། ངེད་ཅག་གྱི་བསམ་ཚུལ་དེའྱི་ནང་
ཁ་སྣནོ་མྱི་འསོ་པ་དང། ཁངོ་གྱི་དགངོས་ཚུལ་ལ་གཅགོ་འཕྲྱི་བདེ་མྱི་འསོ་པར་བརྟེན། ཁངོ་རང་གྱི་མཚན་ཐགོ་ནས་ཨྱིན་ཡྱིག་
ནང་ཡོད་པའྱི་སྙན་ཐ་ོཟུར་སར་དང་བཅས་པ་ཤོག་གངས་ ༣༡ ཡོད་པ་ད་ེཆ་ཚང་ཟུར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་དང། ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་བའྱི་སྙན་ཐོའ་ིསྙྱིང་དནོ་བོད་ཀྱི་དཔ་ེམཛདོ་ཁང་ལ་བདོ་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་བཅུག་ཅྱིང། ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པས་
དེའྱི་ཐོག་མ་ཡྱིག་དང་གཤྱིབས་བསྡུར་ལན་མང་བས་ནས་གཅྱིག་མཚུངས་ཡོང་ཐབས་ཞུས་ཡོད་ཀང། ད་དུང་ཨྱིན་བོད་
གཉྱིས་ཀྱི་ཚགི་དནོ་མྱི་འད་བ་མཆྱིས་ཚ་ེཨྱིན་ཡྱིག་རང་ལ་ར་འཛནི་གནང་དགསོ་པའྱི་དན་སྐུལ་ཡང་ཞརོ་དུ་ཞུ་འདདོ་བྱུང།  
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 གདན་ཞུས་ཆེད་ལས་མཁས་པའྱི་སྙན་ཐ་ོད་ེགལ་ཆེ་ཤོས་སུ་བརྱི་དགོས་པས་ཁོང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་གྱི་སྙྱིང་དོན་
རྣམས། ཚགོས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོའདྱིའྱི་ནང་སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་ལ་ེཚན་གཅྱིག་གྱི་ང་ོབོར་བཀདོ་ཡོད་པ་ནྱི་སྙན་ཐ་ོའདྱིའྱི་སྲགོ་ཤྱིང་
ལ་བུར་ངོས་འཛིན་གནང་དགོས། ད་ལན་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་རང་ནུས་གང་ཡོད་ཀྱིས་རྟོག་དཔྱོད་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་ཁུལ་
ཡྱིན་ལ། སྙན་ཐ་ོའདྱིའྱི་ནང་འཁོད་པའྱི་ནང་དོན་སྱི་དང། ལྷག་པར་དུ་སྱི་ཡོངས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་དང། 
མཐའ་བསྡམོས་རྒྱབ་གཉརེ་བཅས་དནོ་ཚན་ཁག་ནྱི། འབལེ་ཡདོ་ལས་སྣ་ེདང་ལས་ཟུར་རྣམས་ལ་འདྱི་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་ཚགི་ཐ་ོ
ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་རྣམ་པས་ས་འབེབས་ཞུས་པ་ཤོག་གངས་ ༡༨༢ ཡོད་པ་ད་ེདག་གྱི་སྙྱིང་
དོན་ཟུར་འདོན་དང། གདན་ཞུས་ཆེད་ལས་མཁས་པས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ། འབེལ་ཡོད་དཔྱད་གཞྱིའྱི་ཡྱིག་ཆ་
ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་ནས་ཕགོས་བསྡོམས་ཞུས་པ་ཞྱིག་ལས། ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་རང་སྣང་གང་དན་གྱིས་བསམ་
ཚུལ་ཞུས་པ་ཞྱིག་མྱིན།  

ཚགོས་གཙ་ོསེལ་པ་ོམཆགོ་གྱིས་ངག་ཐགོ་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་སྐབས། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢་་༢༠༢༣ ལོའ་ིསྔནོ་རྱིས་
ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༨ ཙམ་དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་འབུལ་འབབ་ཡྱིན་པ་ལས། འཕྲོས་འགོ་སོང་ཚང་མ་གཞན་བརྟེན་ཁ་ོན་ཡྱིན་པས། 
དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་ལམ་ག་ར་ེཡོད་མེད་བལ་ཞྱིབ་བེད་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་གནང་སོང་ཡང། ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེབ་དང་དུས་
ཡུན་ཐུང་བ། དེའྱི་སྐོར་ཤེས་ཡོན་དང་ཉམས་མྱོང་གང་ཐད་ནས་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རེ་མ་མངོན་པས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་
འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཁ་ེཉནེ་གནས་སྟངས་སྐརོ་འབའ་ཞྱིག་ལས་གནད་དནོ་འདྱིའྱི་སྐརོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུ་ཐུབ་མེད། 
 ཞྱིབ་འཇུག་བེད་སྐབས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ལ་འབེལ་ཡོད་ཆེད་ལས་ཤེས་བའྱི་ཉམས་མྱོང་དང་ ཤེས་
ཡོན་གྱིས་མ་འདང་པ་དང། འཐུས་མ་ཚང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་སྙདེ་ཅྱིག་ཡོད་ངསེ་པས་ད་ེལུགས་མཁེན་ཡངས་རྣམ་པས་
གཟྱིགས་ཞྱིབ་ཀྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ལ་སན་པའྱི་ལེགས་སེལ་ཉེས་འགོག་གྱི་བཀའ་སོབ་
ལམ་སྟོན་ཡངོ་བའྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང། ནརོ་བའྱི་ཆ་མཆྱིས་ཚ་ེབཟདོ་གསལོ་ཡང་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
 ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ལས་དོན་བེད་སྐབས་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དབུས་འབེལ་ཡོད་ལས་སྣ་ེ
དང་ལས་ཟུར་རྣམ་པར་མཛད་བེལ་ཇྱི་ལར་ཆེ་མྱིན་ལ་མ་ལོས་པར་དུས་ཚོད་ཟུར་བཅད་ཀྱིས་ཐུག་འཕྲད་ཀྱི་གོ་སྐབས་
བསྩལ་བ་དང། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཚབ་དང། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱིས་ལས་བེད་རྣམ་
པ། ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆསེ་དབུས་འབལེ་ཡདོ་ལས་བདེ་རྣམས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དནོ་ལ་མཐུན་འགྱུར་
དང་རྒྱབ་སརོ་ཚད་ལྡན་གནང་སོང་བར་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།། 
 
གཉྱིས་པ། ཚགོས་ཆུང་བསྐ་ོགཞག་དང་ལམ་སྟོན་བཀདོ་ཁབ། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༡༦ འཁོད་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པ་ོམཆགོ་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་བསྐ་ོགཞག་
གནང་བའྱི་བཀོད་ཁབ། ཡྱིག་ཆ་ཨང། “སྱི་ལྷན། /༡༨/༢༠༢༢/༡༡༩  ༄༅།། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༧ པའྱི་
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའྱི་གོས་ཆོད་ཨང་ ༢༠༢༢།༡༧།༣།༢༦ དང་། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པའྱི་དགོངས་དོན། 
གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནྱི་བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་བབ་བཟང་དུ་བཏང་ནས་གཞན་
རྟནེ་གྱི་བསམ་བ་ོདོར་ཏ་ེརང་ཁ་རང་གས་ོཐུབ་སད་དངུལ་ཁང་ལ་བུའྱི་ཁ་ེཡོད་དཔལ་འབརོ་སྡ་ེཚན་ནམ་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་བཞེས་ཆེད་འཛུགས་གནང་ཡོད་ཀང་། ད་ཆ་དེའྱི་ཁ་ེཉེན་གྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་
རྟགོ་ཞྱིབ་བདེ་པའོ་ིཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བསྐ་ོའཛུགས་གནང་བའྱི་མྱི་འགོར།  ༡༽ སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 



41 

༢༽  སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། ༣༽  སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡང་འཕེལ་ལགས། ༤༽ སྱི་འཐུས་ཀརྨ་
དག་ེལེགས་ལགས། ༥༽  སྐུ་ཞབས་རཱ་ཧུལ་ཇ་ོཤ་ེལགས། (Rahul Joshi, Financial Expert) བཅས་ལ་བསྐ་ོགཞག་
གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ལས་དནོ་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༡ ནས་འག་ོའཛུགས་ཀྱིས་གངོ་གསལ་གསོ་ཆདོ་ཀྱི་དགངོས་དནོ་
ཐགོ་ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པོའ་ིལམ་སྟོན་ལར་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐ་ོབོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༧ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་
༤ པའྱི་གོང་སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་ཐུབ་པ་དགསོ་རྒྱུ་དགངོས་འཇགས་འཚལ།”ཞསེ་འཁདོ་འདུག 
 ཕྱི་ལོ་༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་དང། སྱི་འཐུས་དཀོན་
མཆགོ་ཡང་འཕེལ། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་བཅས་འཛོམས་ནས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་དཔྱད་གཞྱིའྱི་
ཡྱིག་ཆ་ཁག་རྱིས་ལེན་དང། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢ ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ ཐོག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་
སྱི་འཐུས་བཞྱི་དངོས་སུ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ཞྱིག་ཏུ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་
ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོདང། སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་དྲུང་ཆ་ེརུ་སྱི་མོས་བསྐ་ོགཞག་བས་རསེ། 
ཆདེ་ལས་གདན་ཞུས་མཁས་པ་རཱ་ཧུལ་ཇ་ོཤ་ེ (Mr. Rahul Joshi) ལགས་དང་བཅས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་
ཀྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོསལེ་པ་ོརྣམ་གཉྱིས་མཆགོ་གྱི་མདུན་དུ་བཅར་ནས་ལམ་སྟནོ་ཞུས། ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པ་ོམཆོག་
གྱིས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་ཐག་གཅོད་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༠༢༢།༡༧།༢༦ འཁོད་པའྱི་གཞུང་འབེལ་
གོས་ཆོད་ནང། “༡ སྔོན་གེང་ནང་གསལ་ལར་ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པོས་ཚོགས་མྱི་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བསྐ་ོ
འཛུགས་གནང་རྒྱུ་དང་། ཚོགས་ཚུང་དེས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ད་ེཉྱིད་ཁེ་ཉེན་གྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་
ཆགས་རྟོག་ཞྱིབ་ད་ོནན་གནང་དགོས་རྒྱུ། ༢ ཚོགས་ཆུང་ནས་གནས་ཡུལ་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་ལུགས་དང་། མ་འཛུགས་བ་
ཕགོས། གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ད་ལའྱི་གནས་བབ། མ་འོངས་དམྱིགས་ཡུལ་གཞྱིར་བཟུང་ཡོང་ཐུབ་
མྱིན་གྱི་སྙན་ཐ་ོཁ་གསལ་ཞྱིག་འདནོ་ཐུབ་པ་དགསོ་རྒྱུ། གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐ་ོད་ེབཞྱིན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་སྐབས་ 
༡༧ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་ ༤ པའྱི་གོང་སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་ཐུབ་པ་དགསོ་རྒྱུ། ༣ ཚགོས་
ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོགཞྱིར་བཟུང་གོས་ཚགོས་ནས་ཐག་གཅོད་ཁ་གསལ་ཞྱིག་མ་བྱུང་བར་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་
ཁང་གྱི་ལས་དནོ་རྣམས་ད་མུས་བཞྱིན་མུ་མཐུད་གནང་དགསོ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་མང་མོས་གོས་ཆདོ་དུ”ཞསེ་འཁདོ་པ་ལར་དང། 
ཚགོས་གཙ་ོསེལ་པ་ོམཆགོ་གྱིས་ངག་ཐགོ་ནས་ལམ་སྟནོ་གནང་བའྱི་སྙྱིང་དནོ།  

༡༽ གནས་ཡུལ་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་དང་མཐུན་མྱིན། 
༢༽ མ་འཛུགས་བདེ་སྟངས་དང་། ད་ལའྱི་གནས་སྟངས་དང་མ་འོངས་པའྱི་གནས་བབ་སྐོར། 
༣༽ ཡྱིག་སྣོད་གངས་ ༡༩ ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་རྟོག་ཞྱིབ་ཀྱིས་སྙན་ཐ་ོའདོན་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པོར་
 གྱུར་ཡདོ་པ། 
༤༽ ཆེད་ལས་མཁས་པ་རཱ་ཧུལ་ཇོ་ཤེ་(Mr. Rahul Joshi) ལགས་ཀྱིས་ཡུལ་ཁྱིམས་དང། སྱི་ཡོངས་

དངུལ་ཁང་གྱི་འག་ོསྟངས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ།  
༥༽ རྱིས་ལོ་༢༠༢༢་་༢༠༢༣ ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་༨ ཙམ་དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་འབུལ་འབབ་ཡྱིན་པ་

ལས། འཕྲསོ་འག་ོསོང་ཚང་མ་གཞན་བརྟནེ་ཁ་ོན་ཡྱིན་པས། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཐབས་ལམ་ག་ར་ེཡོད་མདེ་བལ་ 
 ཞྱིབ་བདེ་རྒྱུ་བཅས་ལམ་སྟནོ་གནང་སོང། 
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གསུམ་པ། རྱིམ་བཞྱིན་ལས་དནོ་འབལེ་ཡདོ་རྣམས་ལ་འདྱི་ཞྱིབ། 
གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་ཡོད་བཀའ་ཟུར་རྣམ་པ་གཉྱིས་དང།  གངས་ལྗོངས་
དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན། ལས་ཐོག་དཔལ་འབོར་དྲུང་ཚབ་དང། དཔལ་འབོར་དྲུང་ཆ་ེཟུར་པ། འབེལ་
ཡོད་ལས་བེད་རྣམ་པ་དང། སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དྲུང་ཆེ་དང་འབེལ་ཡོད་རྱིས་ཞྱིབ་པ་བཅས་ཁོན་མྱི་གངས་ ༡༩ ལ་
དངོས་སུ་མཇལ་ནས་འདྱི་ཞྱིབ་ཞུས། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་རྡོར་
ལགས་དང། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་མ་འཇགོ་གནང་མཁན་མྱི་གངས་ ༤ བཅས་ལ་ད་ལམ་ནས་འདྱི་ཞྱིབ་ཞུས། རྒྱ་གར་འབལེ་ཡོད་
ཁག་ལའང་ཚོགས་ཆུང་དང་ཆེད་མཁས་པས་སྔ་རེས་འདྱི་ཞྱིབ་ཞུས་ཡོད་ལ། གཙ་ོབ་ོདཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སོང་ལས་ཐོག་དང་
དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་གཅྱིག་ལྕགོས་སྐུ་ང་ོསནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་གྱིས་དབུས་ལས་དནོ་འདྱི་དང་འབལེ་ཡདོ་རྣམས་ལ་ཆད་
ལུས་མེད་པར་གཤམ་གསལ་ལར་འདྱི་ཞྱིབ་ཞུས་ཡདོ།  

ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་ཁེ་ཉེན་གནས་སྟངས་སྐོར་
དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སོང་དང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གཅྱིག་ལྕོགས་སེན་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆོག་དང། དཔལ་འབོར་བཀའ་ཟུར་ཚ་ེ
རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག དཔལ་འབོར་བཀའ་ཟུར་ཀརྨ་ཡ་ེཤེས་མཆོག གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་འགན་
འཛནི་འབུམ་རམས་པ་དཀནོ་མཆོག་བརནོ་འགྲུས་ལགས། དཔལ་འབརོ་དྲུང་ཟུར་ཡ་ེཤེས་དབང་མ་ོལགས། དཔལ་འབརོ་
དྲུང་ཚབ་བསྟན་འཛནི་ལེགས་གྲུབ་ལགས། སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རའྱི་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་རྡོར་
ལགས་བཅས་དང། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་བེད་དཔལ་ལྡན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང། ལས་
བདེ་བཀྲ་ཤྱིས་ཚ་ེརྱིང་ལགས། ལས་བདེ་དགའ་ལྡན་བད་ེསྱིད་ལགས། སྱི་ཁབ་རྱིས་པ་ཚ་ེརྱིང་ཆསོ་སྱིད་ལགས། ལས་བདེ་
ཚ་ེརྱིང་དར་རྒྱས་ལགས། ལས་བེད་ཀརྨ་ཐུབ་བསྟན་ཡར་འཕེལ་ལགས། དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་
འགན་འཛིན་བཀྲ་ཤྱིས་དབང་འདུས་ལགས། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་བེད་རྣམས་ར་དགོངས་
ཞུས་རསེ། གསར་དུ་གནས་སསོ་གནང་བའྱི་ལས་བདེ་བསྟན་འཛནི་དབང་རྒྱལ་ལགས་དང། ལས་བདེ་སྟབོས་ཆནེ་ལགས། 
ལས་བེད་ཨ་ོརྒྱན་ལགས་བཅས་ལ་དངསོ་སུ་ཐུག་ནས་འདྱི་ཞྱིབ་ཞུས་པ་དང། དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་རྡོར་ལགས་སུ་ད་ཐོག་
ནས་འདྱི་ཞྱིབ་ཞུས། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་མ་འཛུགས་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་བརྡ་ལན་ཕུལ་ཏ་ེད་
ལམ་ནས་ཚོགས་འདུ་བསྡུ་སྐོང་ཞུས་ཀང། ཐོག་མ་འཚོགས་སྐབས་མྱི་བཞྱི་ལས་ཕེབས་མ་ཐུབ་པར་བརྟེན། རེས་གཟའ་
སེན་པའྱི་གུང་གསེང་དང་བསྟུན་ནས་འཚོག་འཆར་ཞུས་ཀང། ཚོགས་ཞུགས་གནང་རྒྱུའྱི་བརྡ་ལན་གནང་མཁན་མ་ཤས་
བདག་པ་ོམྱི་གཉྱིས་ལས་མ་བྱུང་བས་བསར་དུ་འཚོགས་ཐུབ་མེད། གཞན་གོང་གསལ་རྣམས་ལ་འདྱི་ཞྱིབ་ཞུ་སྐབས་ཆེད་
ལས་གདན་ཞུས་མཁས་པ་རཱ་ཧུལ་ལགས་ཀྱིས་ཨྱིན་སྐད་ནས་དྱི་བ་དྱིས་ལན་དང། ཚོགས་མྱི་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་བོད་སྐད་
ཀྱིས་དྱི་བ་ཞུས་པ་བཅས་འདྱི་ཞྱིབ་ཞུ་ཡུལ་ཁག་ཅྱིག་ལ་སྔ་རསེ་ཐངེས་ར་ེཟུང་མཇལ་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུས་པའང་བྱུང་ཡདོ།། 
 
བཞྱི་པ། རྒྱ་གར་ཆདེ་ལས་མཁས་པའྱི་ལས་བསྡམོས་ཀྱི་སྙྱིང་བསྡུས། འདྱི་མན་ཆད་ལུང་འདནེ་རདེ། 

“འག་ོལུགས་ཀྱི་ཧ་ེབག 
འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགི་ཐརོ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ལ་ཞྱིབ་བས་པར་གཞྱིགས་ན། གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ 
ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ནས་ཚགོས་པ་ད་ེཉྱིད་ཡར་རྒྱས་ཡངོ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་མདེ་པ་དང་། ལས་དནོ་
སྒྲུབ་ཕགོས་འདོད་བ་ོམ་ཚམི་པའམ། ཁ་ེལས་དནོ་གཉེར་ཁང་ཞྱིག་གྱི་བ་བ་སྒྲུབ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྣམ་པ། ཡང་ན་ཚོང་
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ལས་འཁོར་རྒྱུག་བཟང་པ་ོམྱི་ཡོང་བ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བག་ོགེང་བྱུང་མྱོང་མྱི་འདུག ཕྲན་གྱིས་ཐ་ོའགོད་བས་པ་
གཞན་ཞྱིག་ནྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྲྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ལ་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཉྱིད་མཚམས་
འཇགོ་བ་རྒྱུའྱི་ལམ་སྟོན་ཞུ་ཆགོ་པའྱི་གོས་ཆདོ་གཅྱིག་ཀང་བཞག་མྱི་འདུག  

ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྔར་ཡོད་
མ་ ཤས་བདག་པ་ོཚོའྱི་ས་ནས་མ་ ཤས་ཕྱིར་འཐེན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་འགོ་ལུགས་འག་ོསྟངས་གང་ཡྱིན་གྱི་གོས་ཆོད་
བཞག་པ་གཅྱིག་ཀང་མཐངོ་མ་བྱུང་། 

གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ནས། དེའྱི་འཛིན་སོང་ལ་གསར་
དུ་དངུལ་གཡར་འགེམས་མཚམས་འཇགོ་བདེ་རྒྱུའྱི་དབང་ཆ་ཡོད་པའྱི་གོས་ཆདོ་བཞག་པ་གཅྱིག་ཀང་མ་མཐངོ་། 

སྙན་ཐ་ོའདྱི་འབྱི་སྐབས་ལས་བེད་ཚང་མ་ར་དགོངས་ཞུས་འདུག་པ་ནྱི། འདྱི་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་བཅུག་
པའམ་ཡང་ན་རང་གྱི་རང་མོས་ཀྱིས་ར་དགོངས་ཞུས་མྱིན་གང་ཡྱིན་གསལ་པ་ོཤེས་ཀྱི་མེད། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ དང་ ༢༠༢༠ ཌེལ་བག་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་གང་གསལ་ལ་མ་ལོས་པར། གངས་ལྗོངས་
དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བལོ་བོད་མྱི་ཉུང་ ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་ལ་དཔལ་འབོར་དང་དངུལ་
གོན་གྱི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཡོང་རྒྱུར་སེད་ཆུང་བུན་གཡར་གྱི་ཐོག་ནས་རོགས་རམ་བ་རྒྱུའྱི་ཐོག་མའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེབསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་འདྱི་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པར་འགལ་རེན་ཡང་ཡོང་བཞྱིན་པ་རེད། ཚོགས་པ་
འདྱིར་འཕྲད་པའྱི་བཀག་རྡ་ོཇྱི་ཡྱིན་ག་ོརྟོགས་ལེགས་པ་ོཡོང་བར་འགལ་རེན་ད་ེདག་ལ་གནས་བབ་རྒྱ་ཆ་ེས་ཤྱིག་
ནས་ལ་ཐུབ་དགོས། དེའྱི་ཕྱིར་ཕྲན་གྱིས་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཚོགས་པ་འདྱིའྱི་ནུས་སྟོབས་དང། ཞན་ཆ། ཕོགས་
གཞན་ཞྱིག་ནས་ག་ོསྐབས་དང། ཉེན་ཁ་སོགས་ཐག་གཅོད་བ་ཕྱིར་ཚོགས་པ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱིས་ལས་དོན་གྲུབ་སའྱི་
དཔལ་འབརོ་གྱི་ཁརོ་ཡུག་རྒྱ་ཆ་ེས་ཞྱིག་ནས་རྟགོ་ཞྱིབ་བས་པ་ཡྱིན། གཤམ་དུ་གུས་པས་ཚགོས་པ་འདྱིའྱི་གནས་
བབ་ལེགས་ཉསེ་གང་ཡྱིན་སོགས་ལ་རྟགོ་ཞྱིབ་བས་པའྱི་གྲུབ་དནོ་རྣམས་རྒྱས་པར་བཀདོ་ཡདོ། 

 
གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཁ་ེཉནེ་གནས་བབ་རྟགོ་ཞྱིབ། 
བསར་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་མ་ ཤས་བདག་པ་ོཚ་ོདང་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དང། ཡྱིག་ཆ་སན་འབུལ་ཞུས་པ་ཡོངས་ལ་
གཟྱིགས་ཞྱིབ་དང་བཅས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་འདས་མ་འོངས་ད་ལ་གསུམ་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་
དནོ་ཡངོས་རགོས་བསར་ཞྱིབ་འགོ་ཚུད་ཡདོ། བསར་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པའྱི་
ཛ་དག་དང་གལ་འགངས་ཆ་ེབའྱི་དགངོས་པར་གཏྱིང་ལོན་པའྱི་བསམ་ཞྱིབ་བས་ཡོད། འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ལ་ོའཁརོ་
ཚགོས་ཆནེ་ཐེངས་བཞྱི་པར་མ་ ཤས་བདག་པ་ོཚ་ོདང་བཀའ་མོལ་གནང་སྐབས་སྲྱིད་སངོ་མཆོག་གྱིས་གནད་དནོ་འདྱིའྱི་ཐད་
ཁོང་གྱི་ལངས་ཕོགས་ཁ་གསལ་གསུངས་པ་མ་ཟད། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་སོ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་ཐག་
གཅོད་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དང་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་ཁ་གསལ་འགེལ་བརོད་ཀྱིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་ཡོད། བསར་ཞྱིབ་ཚོགས་
ཆུང་ལ་སྲྱིད་སོང་མཆགོ་གྱིས་གལ་ཏ་ེགངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་མུ་མཐུད་གནས་དགོས་ན་རང་དབང་ཅན་
གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཚད་ལྡན་གྱི་སྟངས་འཛིན་འོག་རང་དབང་ཡོངས་སུ་ལྡན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དགོས་
པ་དང་། དེའྱི་ལས་དོན་རྣམས་ཀང་རང་སོང་གྱི་ཐགོ་ནས་བ་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ད་ེཟྱིན་བྱིས་སུ་བཀདོ་ཡོད། ཁོང་
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གྱིས་ནན་པའོ་ིཐགོ་ནས་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་བུའྱི་ཁ་ེལས་ཚགོས་པ་མཇུག་སངོ་བདེ་རྒྱུར་བདོ་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ལ་འབལེ་བ་གང་ཡང་མེད་དགོས་སྐོར་གསུངས་སོང། 

ད་ལ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ནང་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱིས་ལས་གཞྱི་སེལ་ཕོགས་
དང། དེའྱི་ནང་གྱི་སོམ་གཞྱི་ཙམ་མ་ཟད། ཕྱིའྱི་མ་ལག་གྱི་འགྱུར་ལྡོག་ལའང་བསམ་ཞྱིབ་བས་པ་ཡྱིན། ང་ལ་ལག་སོན་བྱུང་
བའྱི་ག་ོརྟོགས་ཀྱིས་མཇུག་འབས་སུ་གཤམ་འཁོད་ཁ་ེཉེན་གནས་བབ་རྟོག་ཞྱིབ་ལས་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་
ཁང་གྱི་གནས་བབ་རྣམས་ལེགས་པར་མཚནོ། 

 
བཟང་ཕགོས་ཀྱི་ནུས་པ།  

བཙན་བོལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོས་གཡ་ོབ་མེད་པའྱི་རྒྱབ་སོར་དང། བུན་ནག་ཆགས་པའྱི་ཉེན་ཁ་ཉུང་བ། རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱི་སྡ་ེཚན་ཁག་ནས་གཟྱིགས་སངོ་ཡག་པ་ོཡོད་པ། 

ཞན་ཆ། རང་སངོ་མེད་པ། མ་ར་མདེ་པ། ཆདེ་ལས་ལྡན་པའྱི་ལས་བདེ་མདེ་པ།  
ག་ོསྐབས།བཙན་བོལ་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་དཔལ་འབོར་གྱི་རོགས་འདེགས་དགོས་པ་ནྱི་དངོས་བདེན་ཡྱིན། རྱི་རྒྱུད་ཁུལ་དུ་

ཆགས་པའྱི་སྱི་ཚགོས་སུ་མཐུན་རནེ་ཞན་པར་ཁོམ་རའྱི་ག་ོསྐབས་བསྐྲུན་ཡོད། 
ཉནེ་ཁ། བོད་པའྱི་མང་ཚོགས་ནང་གལ་གནད་ཆེ་བ་དང་། སྒྲུབ་ནུས་པའྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་རོགས་རམ་དང་འབེལ་བའྱི་

མཐུན་རནེ་རྣམས་མུ་མཐུད་ནས་ཐབོ་དཀའ་བ། 
འདྱི་ནས་མར་གོང་གྱི་གནས་ཚུལ་རྒྱས་པ་ད་ེརདེ་འདུག 
བཟང་ཕགོས་ཀྱི་ནུས་པ། 
༡༽ བཙན་བལོ་བདོ་མྱི་ཚསོ་གཡ་ོབ་མདེ་པའྱི་རྒྱབ་སརོ།  

སྲྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་མ་ཤས་བདག་པོ་ཚོར་ཚོགས་པ་སོ་མྱི་རྒྱག་ཀ་མེད་ཡྱིན་པའྱི་ཐག་གཅོད་དགོངས་དོན་
གསུངས་རེས། མ་ ཤས་བདག་པོ་ཚོས་ཚོར་སྣང་ཡ་ལན་བཅས་ལ་བསམ་ཞྱིབ་གཟབ་ནན་བས་ནས་མ་ ཤས་
བདག་པ་ོབརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་གྱིས་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་མ་འོངས་གནས་བབ་གང་ཡང་
མེད་པར་བསྟན་མྱིན་ལ་མ་ལོས་པར་མུ་མཐུད་ནས་མ་འཛུགས་བེད་རྒྱུར་འདོད་མོས་ཀྱི་རྣམ་པ་བསྟན་ཞྱིང། མ་
ཤས་བདག་པ་ོལྷག་མ་རྣམས་ནས་སོ་རྒྱག་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ལམ་གཞན་མེད་ཚ་ེཕྱིར་འཐེན་བ་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བས། 
དསེ་ན་མ་འཛུགས་ཕྱིར་འཐེན་བེད་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ས་ོསོའ་ིའདདོ་མོས་ངང་ཕྱིར་འཐེན་བ་འདོད་
ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར། ཁོང་ཚོར་སྤྲད་པའྱི་བདམ་ག་དང་ལེན་བས་པ་ཞྱིག་ཏུ་སྣང། ཁས་ལེན་འདྱི་ནྱི་མ་ ཤས་བདག་
པ་ོརྣམས་ཀྱིས་ཁས་ལེན་ཙམ་བས་པ་ལས་མ་འཛུགས་ཕྱིར་འཐེན་བ་རྒྱུར་འདོད་མོས་མེད་པར་གོ འདྱིས་བཙན་
བལོ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་དཔལ་འབརོ་གྱི་གནས་སྟངས་ཡག་པ་ཚསོ་འཚ་ོརྟནེ་ཞན་པའྱི་བོད་མྱི་སྤུན་ཟླ་ཚརོ་རགོས་
པ་བེད་འདོད་པ་དང་། དམ་བཅའ་བརྟན་པ་ོཡོད་པ་མཚོན། དེར་བརྟེན་མ་ཤས་བདག་པ་ོཚོས་ཚོར་སྣང་ཡ་ལན་
རྣམས་གཤམ་གྱི་པར་རྱིས་ལས་མཚནོ་པར་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན།  

ཕྱིར་འཐནེ་འདདོ་པ། ཕྱིར་འཐནེ་ལ་ངསོ་ལནེ་བདེ་པ། ཕྱིར་འཐནེ་བདེ་ཀྱི་མྱིན། 
མེད། ༥༠% ༥༠% 
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༢༽ བུན་ནག་གྱི་ཉནེ་ཁ་ཆུང་བ།  
གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་འདྱི་གནས་ཡུན་ཐུང་ཡང་དའེྱི་བུན་གཡར་མ་དབེ་ནང་བུན་ནག་ཧ་ལམ་
མེད་པའྱི་པས་འདོད་བ་ོཁེངས་པ་ཞྱིག་འདུག ད་ེམཚུངས་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ (ICICI) དངུལ་ཁང་
བརྒྱུད་ནས་མཁ་ོསྤྲདོ་གནང་བའྱི་སདེ་ཆུང་བུན་གཡར་ཚད་མཐནོ་པ་ོཕྱིར་ལོག་བྱུང་བས་འདདོ་བ་ོཁངེས་པའྱི་མྱོང་
བ་བྱུང། འདྱིས་བུ་ལོན་ལེན་མཁན་རྣམས་ཡྱིད་བརྟན་འཕེར་བ་ཡྱིན་པ་དག་སེལ་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་དེབ་
སལེ་ཟྱིན་པའྱི་བུན་གཡར་ཁང་མཇུག་སོང་བདེ་པའྱི་ཐབས་ལམ་འདྱི་མུ་མཐུད་གནང་ན་དག་ེམཚན་མཐངོ། 

 
༣༽ རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་དའེྱི་སྡ་ེཚན་ཁག་གྱི་གཟྱིགས་སྣང་བཟང་བ།  

རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་དུས་རྟག་ཏུ་རྒྱ་ཆ་ེས་ནས་བོད་དོན་ཆེད་བམས་བར་ེལྡན་པའྱི་གཟྱིགས་སྣང་ལྡན་ཞྱིང། 
རོགས་འདེགས་གང་བེད་ཐུབ་པ་རྣམས་མཁ་ོསྤྲོད་ཞུས་ཡོད། གུས་པས་འདྱི་ནྱི་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཏུ་ངོས་
འཛནི་པ་དང་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་དངུལ་ཁང་ལ་བུའྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་དབེ་སེལ་ཐོབ་པ་འདྱིས་
བསམ་ཚུལ་འདྱིར་རབ་ཏུ་དག་སེལ་བདེ་པར་མཐོང། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་ཚོགས་པ་འདྱི་ཚགས་ཚུད་པ་ོ
ཡོང་བར་འབྱུང་འགྱུར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་མངའ་སྡ་ེགཞུང་ལྷན་དུ་འབལེ་བ་བཟང་དུ་གཏངོ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་
ཡོད་སྲྱིད།  

 
ཞན་ཆ།  
༡༽ མ་ར་ཞན་པ། སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་ར་ནས་མ་དངུལ་ས་ོརྒྱུར་དཀའ་ངལ།  

གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་རྱིམ་པ་ཀ་པ་དང་། རྱིམ་པ་ཁ་པའྱི་མ་དངུལ་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ས་ོནས་
མ་དངུལ་མཁོ་སྒྲུབ་བས་ཐོག་ཚོགས་པ་དེར་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་བེ་བ་སུམ་ཅུ་ཙམ་འཐོབ་ཡོད་ཅྱིང་།  ཨ་རྱིའྱི་
གཞུང་ནས་དངུལ་འབོར་འབུམ་༢༥༠༠ དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རར་རོགས་
དངུལ་གྱི་ང་ོབོར་བཏང་ཡོད་པ་དེ། ད་ལ་དངུལ་འདྱིའྱི་སེད་ཀ་བཅས་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ནང་ལྷག་
ཡོད། ཡྱིན་ནའང།  རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཕྱི་དངུལ་ལེན་བེད་ཆོག་པའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་  (FCRA-Foreign 

Contribution (Regulation) Act) གྱི་བཀག་སྡོམ་འོག་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དུ་ད་ེལ་
བུའྱི་མ་དངུལ་ས་ོབསྒྱུར་རང་བཞྱིན་དཀའ་ངལ་ལ་བརྟེན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་དངུལ་འབོར་འདྱི་དག་ཁེ་
ལས་ཚགོས་པ་འདྱིའྱི་ནང་ས་ོབསྒྱུར་བདེ་ཐུབ་མེད། མ་ཟད་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ཁྱིམས་དོན་ནང། ཁ་ེ
ལས་ཚོགས་པའྱི་མ་སྐལ་ནང་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རས་མ་འཛུགས་བེད་པའྱི་བདམ་ག་མེད་པའྱི་གནད་
དནོ་ཞྱིག་ཡོད།  

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་མཁས་དབང་ཚའོྱི་དགངོས་པར་གཞྱི་བཅལོ་ཏ་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་ (CTADF) ཞེས་པའྱི་མྱིང་ཐོག་ཏུ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་
གནང། ད་ེནྱི་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་ར་ནས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རར་དངུལ་འབོར་ས་ོ
བསྒྱུར་བེད་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་གསར་འཛུགས་གནང་ཞྱིང་། ཐེབས་ར་དེས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་
ཁང་གྱི་མ་ ཤས་ལེན་ཐུབ་ཐབས་སུ་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆེན་མོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་
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ཁང་ལ་ཚོང་ལས་ཆེད་དངུལ་ད་ོབདག་གྱི་མ་ར་ལས་ལྡབ་བདུན་གཡར་ཆོག་པའྱི་ཆོག་མཆན་ཡོད་ཀང་། ད་ལའྱི་
ཆར་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་གཡར་ལེན་གང་ཡང་བས་མྱི་འདུག མ་དངུལ་བསྡུ་རུབ་མ་
ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་འདྱི་ཉྱིད་རང་གར་ལྷག་ཡོད།  

 
༢༽ འཛནི་སངོ་ལས་དནོ་ལ་རང་དབང་མདེ་པ།  

གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་འདྱི་བཞྱིན་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་རང་དབང་ཅན་གྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་
བཞྱིན་དུ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་མ་ལག་ཚུལ་དུ་འཛིན་སོང་བེད་བཞྱིན་ཡོད། འདྱིས་ཌེལ་སྦག་
(Dalberg) གྱི་སྙན་ཐའོ་ིནང་གསལ་བཞྱིན་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་རང་ནུས་གང་ཡོད་ཀྱིས་
ལས་དནོ་གྲུབ་པའྱི་ནུས་པར་བཀག་སྡམོ་གང་མང་སྤྲད་པ་དང་། ནུས་པ་དང་ཡར་རྒྱས་འག་ོབའྱི་ཆ་རནེ་ལ་འགགོ་
རནེ་ཆགས་འདུག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནྱི་འཛནི་སོང་དང་འབེལ་བའྱི་སྡ་ེཚན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང། དའེྱི་ནང་ནས་
འཛིན་སངོ་དང་འབལེ་བའྱི་འགན་ཁུར་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད། བུ་ལོན་སྤྲད་རྒྱུ་ནྱི་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་མྱིན། 
དེར་མ་ཟད། ད་ཡོད་རྒྱ་གར་དབུས་དངུལ་ཁང་ཆེན་མོའ་ིལམ་སྟོན་ལ་གཞྱིགས་ན། རྒྱ་གར་ནང་རྒྱ་གར་དངུལ་
ཁང་ཆེན་མ་ོནས་དངུལ་ཁང་ལ་བུའྱི་ང་ོབོར་ལས་འགོ་བརམས་པའྱི་དེབ་སེལ་མ་ཐོབ་པར། དངུལ་ཁང་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཚགོས་པ་གང་གྱིས་ཀང་བུ་ལནོ་གཡར་གཏངོ་གྱི་ལས་དནོ་བདེ་མྱི་ཆགོ་པ་གསལ། 
 

༣༽ བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛནི་སངོ་དང། སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་ར། གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་
ཞུ་ཁང། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་བཅས་ཀྱི་འགན་འཁྱི་ཁ་གསལ་མདེ་པ། 
གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་རང་ཐག་རང་གཅོད་མེད་པ་དེའྱི་སྐོར་མུ་མཐུད་བརོད་རྒྱུ། གོང་གྱི་
སྱིག་འཛུགས་དབར་ལས་འགན་རྱིམ་བརགེས་སམ། དབ་ེབ་མདེ་པའྱི་གནས་སྟངས། སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་
རའྱི་ངསོ་ནས་དགུན་ཚོང་པ་རྣམས་ལ་བུན་གཏངོ་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག (ICICI) དངུལ་ཁང་བརྒྱུད་གཏངོ་བཞྱིན་པ་
རདེ་འདུག གནད་དནོ་དའེྱི་ཐོག་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛནི་སངོ་དང། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་
ཁང་གཉྱིས་ཀྱིས་ཀང་གོས་ཚོགས་ལ་འགན་ཁུར་ལན་འདེབས་བ་དགོས་འདུག ཚོང་ལས་སྡེ་ཚན་ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་
གར་ཚོང་གཉེར་ཁྱིམས་ཡྱིག ༢༠༡༣ འོག་ (NBFC) དེབ་སེལ་བས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། གངས་ལྗོངས་དཔལ་
འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་དང། རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆེན་མོའ་ིཁྱིམས་ཡྱིག་བཅས་མྱི་ཉུང་
བ་ཞྱིག་ལག་བསྟར་བདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ཉྱིན་རའེྱི་ལས་དནོ་དང། འཆར་གཞྱི་བཀོད་སྱིག་སགོས་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་འཛནི་སངོ་དང། གོས་ཚགོས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་དུས། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་
ཁང་གྱི་ལས་དནོ་འཐུས་ཤོར་འག་ོགྱི་ཡོད།  

ད་ེམཚུངས་གནད་དནོ་གལ་ཆ་ེགཞན་ཞྱིག་ལ་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་དང། བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁབ་ཁངོས་སུ་ཡོད་པའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་རྣམས་ཀྱི་མཐུན་རནེ་དག་བེད་སདོ་བདེ་ཆགོ་མྱིན་
ཁ་གསལ་མེད་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་དབར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
མཐུན་རནེ་རྣམས་བེད་སདོ་གཏངོ་ཆགོ་མྱིན་གྱི་གན་ཡྱིག་སགོས་གང་ཡང་མྱི་འདུག  

 



47 

༤༽ སྱི་ཁབ་འགན་འཛནི་ (CEO) དང་དགསོ་ངསེ་ཤསེ་ཡནོ་དང་ཉམས་མྱངོ་ཅན་ཆདེ་ལས་པ་མདེ་པའྱི་སནོ་གནད། 
གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད་ཀང། ད་ོབདག་གྱིས་
དགོངས་པ་ཞུས་ཟྱིན། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་འཛིན་སོང་འག་ོལས་རྣམས་ལ་གོས་བསྡུར་
རྱིམ་པས་གནང་སྐབས་གནད་དནོ་གཞན་ཞྱིག་ནྱི། ཚོང་ལས་ཁང་གྱི་ལས་བདེ་ཀྱི་གནས་བབ་དང་། འགན་ཁུར་ཞུ་
ཕགོས་སྐོར་རེད་འདུག གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་བེད་པ་རྣམས། ཡང་ན་གཞུང་ཞབས་
ཁངོས་སུ་ཡྱིན་པ་དང། ཡང་ན་གཞུང་ཞབས་དང་མཐུན་རནེ་འད་མཉམ་ཡོད་པ་རདེ་འདུག ལས་བདེ་བསྐ་ོགཞག་
བདེ་སྟངས་ཀྱི་གནད་དོན་ད་ེལ་བརྟེན་ནས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་ཚད་ལྡན་ལས་བེད་རག་
པར་འགགོ་རནེ་འཕྲད་བཞྱིན་འདུག  

 
ག་ོསྐབས། 
༡) བཙན་བལོ་བདོ་མྱི་རྣམས་ལ་དཔལ་འབརོ་གྱི་རམ་འདགེས་མུ་མཐུད་དགསོ་གལ། 
 ཌེལ་སྦག་ (Dalberg) གྱིས་ལམ་སྟོན་བས་པ་རྣམས་དངོས་ཡོད་ཡྱིན་མྱིན་ལ་བསམ་ཚུལ་འད་མྱིན་ཡོད་ཀང།  

ད་ཆ་བཙན་བོལ་བོད་མྱི་ཚོར་མ་དངུལ་གཡར་བད་ེབའྱི་མཐུན་རེན་དགོས་གལ་ཆགས་ཡོད་པ་ནྱི་དངོས་ཡོད་
ཡྱིན། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིས་དཔལ་འབརོ་ལས་དནོ་སྱི་དང་། བ་ེབག་ཏུ་བུ་ལནོ་གཡར་རྒྱུར་རྒྱ་གར་གྱི་དངུལ་ཁང་
ལ་ར་ེབ་མྱི་བཅོལ་ཀ་མེད་ཡྱིན་སྟབས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་ཡོད།  དེར་བརྟེན་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཁོད་བུ་ལོན་
གཏོང་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་རྒྱ་ཆ་ེཡོད། 

༢) རྱི་རྒྱུད་དུ་གནས་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ལ་ཞབས་འདགེས་ཞུ་གལ། 
དོན་དུ་ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠-༢༤ལོའ་ིགངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་དཔལ་འབོར་དམྱིགས་འཆར་ཞུས་
པའྱི་ཁངོས་ཌལེ་སྦག་ (Dalberg) གྱིས་ཁ་གསལ་བཟསོ་ཡོད།  ད་ེབརྒྱུད་བདོ་མྱི་སབས་བཅལོ་བར་སངོ་བརྡར་
བྱུང་བ་དང་། ག་ོརྟོགས་བརེས་པ་རྣམས་རྱི་རྒྱུད་དུ་གནས་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་བུ་ལོན་གཏོང་སྐབས་དགོས་པ་སྒྲུབ་
རྒྱུར་དཔལ་འབོར་གྱི་ཐོན་སེད་དང་། ལས་དོན་རྣམས་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་ཆེད་ཕན་ནུས་སྒྲུབ་ཐུབ། སྱི་ཚོགས་
འདྱི་དག་ལ་དགོས་མཁ་ོདང་དཀའ་ངལ་གདོང་ལེན་དགོས་པ་རྣམས་ཇྱི་ལར་བོད་མྱི་སབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་
འཕྲད་པ་དང་འད་མཚུངས་ཡོད་སྲྱིད།  ངེས་པར་དུ་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱིས་ཁོམ་ར་འདྱི་
ནས་ནུས་པ་འདོན་ཐུབ་ན་རང་གྱི་མ་ར་མང་དུ་གཏོང་ཐུབ་ཅྱིང། རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་བུ་ལོན་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཁེ་
ཕན་གཞན་ཞྱིག་ནྱི་བུ་ལོན་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་གཞུང་གྱིས་ཆག་ཡང་རགོས་རམ་མྱི་དགོས་ལ།  བུ་ལོན་སེད་འབབ་
ཚོང་ལས་ཀྱི་རྱིན་ཚད་ཐོག་ལ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད།  འདྱི་བརྒྱུད་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱིས་
ལག་བསྟར་ཞུ་བའྱི་ཁ་ེཕན་རྣམས་ཡར་རྒྱས་གངོ་འཕལེ་ཡང་བ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ། 

 
ཉནེ་ཁ། 
༡) བཙན་བོལ་བོད་མྱིར་སེད་ཆུང་བུན་གཡར་གྱི་རོགས་རམ་འདང་ངེས་མ་ཐོབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་མུ་མཐུད་འཕྲད་
 བཞྱིན་ཡདོ། 

ད་ལའྱི་དཔལ་འབརོ་གནས་བབ་ལ་གཞྱིགས་ཏ་ེབོད་མྱི་ཚརོ་རགོས་སརོ་བདེ་དགོས་པའྱི་འགན་འཁྱི་ཡོད་ཚུལ་ 
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ཌེལ་སྦག་ནས་བརོད་ཡོད། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ས་ོབརྒྱབ་པ་ནྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེལ་སྣང་མེད་
བཏང་བ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་པ་ལས། དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཤྱིག་མ་རེད། དེར་བརྟེན་དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་ད་ེདག་ལ་བརྟེན་ངས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་མུ་མཐུད་གནས་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བརོད་
ཀྱི་ཡོད།  

 
མདུན་བསདོ་ཀྱི་རྒྱབ་གཉརེ། 
༡) རང་གྱིས་ལ་ཚུལ་འདྱི་དག་གཞྱིར་བཟུང་ཕོགས་ཡོངས་ནས་བསམ་ཞྱིབ་དང། ཡང་ལྗྱིད་བལས་ན་གངས་ལྗོངས་

དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་འདྱི་བཞྱིན། ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཡོད་པ་ལར་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དཔལ་འབོར་
ཡར་རྒྱས་གཏོང་སད་མུ་མཐུད་ལས་དོན་བེད་ཐུབ་ན་རང་ངོས་ནས་ལེགས་པར་མཐོང། འོན་ཀང་ངའྱི་དམྱིགས་
སུ་བཀར་ནས་ཞུ་དནོ་སྙྱིང་པ་ོནྱི། གལ་ཏ་ེངའྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ད་ེདག་ཆ་རེན་དང་མཉམ་དུ་མ་བས་ན་གྲུབ་འབས་ཚད་
ལྡན་ཡངོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། 

 
གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་བསར་གསའོ་ིཆ་རནེ། 
༡༽ མ་ར་འདང་ངསེ་དགསོ་པ། 
 དངུལ་ཁང་ཞྱིག་ལ་དངུལ་གྱི་མ་ར་ནྱི་མེད་དུ་མྱི་རུང་བ་ཆགས་ཡདོ། མ་ར་ད་ེབསྡུ་དངུལ་དང་བུ་ལནོ་ནས་ཡོང་གྱི་

ཡོད། གོང་གྱི་གནད་དནོ་འདྱིའྱི་ཐགོ་གཤམ་དུ་འགལེ་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཀ) བསྡུ་དངུལ། 
༡) སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་ར་ (SARD) ནས་གཏངོ་མ་ཐུབ་པའྱི་རགོས་དངུལ། 

རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཕྱི་དངུལ་ལེན་བེད་ཆོག་པའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་ (FCRA) དོན་ཚན་༧ པའྱི་ནང་ཚོགས་
སེར་སུས་ཀང་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་བྱུང་བ་རྣམས་གཞན་སུ་ལའང་། དེབ་སལེ་དང་། སྔོན་ཚུད་བཀའ་
འཁོལ་ (Prior Permission) མ་བྱུང་ན། ཕྱིན་ཆད་སྤྲོད་མྱི་ཆོག་ཅེས་པའྱི་ཆ་རེན་ཞྱིག་ཡོད། ང་རང་
གྱིས་བསམ་ཚུལ་བརྟན་པོ་ཞྱིག་འཆང་ཡོད་པ་ལར་ན།  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གངས་ལྗོངས་
དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ང་ོཚབ་བས་ཏ་ེརྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་རགོས་དངུལ་རྣམས་དུས་ཡུན་
ངསེ་མེད་དུ་ཚུར་གཏོང་ཐུབ་སྲྱིད་མྱིན་གྱི་རབོ་རྱིས་ཞུས་ནས་བསྡད་པ་ལས། ཚུར་གཏོང་དགོས་པའྱི་ར་ེ
སྐུལ་ཞུ་དགསོ། 

༢)  ཕྱི་དངུལ་ཐད་ཀར་མ་ར་འཛུགས་པ།  
༡༩༩༩ ལོའ་ིཕྱི་རྒྱལ་དངུལ་སྤྲོད་ལེན་སྟངས་འཛིན་ཁྱིམས་ཡྱིག་ (༡༩༩༩ ཨང་ ༤༢) ཀྱི་ཚན་པ་
(ཁ)པ། ནང་གསེས་དུམ་བུ་ (༣) ནང་གསེས་ ༦ དང་ ༤༧ ནས་བསྩལ་བའྱི་དབང་ཆ་ལག་བསྟར་
བདེ་པར། རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆེན་མ་ོ (RBI-Reserve Bank of India) ནས་དངུལ་ཁང་མྱིན་པའྱི་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁང་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱི་ལོགས་སྡོད་མཁན་རྣམས་ནས་ཕྱི་དངུལ་ཐད་ཀར་མ་
འཛུགས་བེད་མཁན་ཇ་ེམང་དུ་གཏོང་བཅུག་ཡོད། རྒྱ་གར་གྱི་ཚོང་ལས་ཁང་ཞྱིག་ནས་མ་དངུལ་ཆ་
ལག་བཅས་པ་རྣམས་སྤྲོད་རྒྱུར་རྒྱ་གར་ཕྱི་ལོགས་སུ་སྡོད་མྱིར་འགེངས་ཤོག (ཕྱི་རྒྱལ་དངུལ་ཁོན་
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འབོར་ཆ་རེན་ལར་ཕྱིར་སོག་) (FC-GPR-Foreign Currency-Gross Provisional Return) 
ཅེས་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། SWOT ཐོག་ལེ་ཚན་ནང་ཞྱིབ་ཕྲ་བསྟན་ཡོད་པ་ལར། བོད་མྱི་བཙན་བོལ་དུ་
གནས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གྱི་ཉེ་གོགས་ད་ལའྱི་དཔལ་འབོར་ཞན་པའྱི་གནས་སྟངས་ལས་ཐར་རྒྱུར་
འབད་བརནོ་བདེ་མཁན་ཚརོ་རྒྱབ་སརོ་བ་རྒྱུར་དགའ་པ་ོཡོད་པ་མཐངོ་།  
 

ཁ) བུ་ལནོ།  
༡༽ རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆེན་མོ་ནས་ (NBFC-Non-Banking Financial Company) ལ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་མ་ར་

ལས་ལྡབ་བདུན་འགྱུར་དངུལ་བུན་ལེན་ཆོག་པའྱི་ཆོག་མཆན་སྤྲད་ཡོད། དེར་བརྟེན་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་
ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱིས་ཀང་རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ནས་ས་ོསོའ་ིམ་རའྱི་ལྡབ་བདུན་འགྱུར་དངུལ་བུན་གཡར་ཆོག་གྱི་
ཡོད་པ་དང།  དསེ་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཕགོས་ཡོངས་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་
ཆེན་པ་ོཐོབ་ཀྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་རྱི་རྒྱུད་དུ་གནས་པའྱི་མྱི་དམངས་ཚོར་ཞབས་འདེགས་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་གོ་སྐབས་
འཐབོ་ཀྱི་རདེ། 

༢༽ རང་སངོ་། 
གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཚགས་ཚུད་ཡོང་སད་ཆ་རེན་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ཐད་ཀའྱི་སྟངས་འཛིན་མེད་པར། ད་ེཡང་རང་དབང་ལྡན་པའྱི་ཚོང་གྱི་སྡེ་ཚན་ཞྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་དགོས། 
༢༠༡༣ ཁ་ེགཉརེ་གྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་འོག་རྒྱ་གར་གྱི་ཁ་ེགཉརེ་ཚན་པ་གཞན་དང་འད་བར་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་
ཞབས་ཞུ་ཁང་ཡང་ད་ེལར་འཛིན་སོང་བེད་དགོས། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དངུལ་ཁང་ཆེན་མ་ོ (RBI) སྟངས་འཛིན་
འགོ་གནས་དགོས་པ་རེད། དེར་བརྟེན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའམ་ལམ་ལུགས་དང་བསྟུན་མྱི་དགོས་
པ་ཆགས་དགོས། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་འཆར་གཞྱི་དང་། དཔལ་འབོར། འཛིན་སོང། 
ལས་དོན་བེད་ཕོགས་བཅས་རང་དབང་སྤྲད་ནས། ཞབས་ཞུ་ཁང་ད་ེབཞྱིན་རང་དབང་ལྡན་པའྱི་འཛནི་སོང་ཅན་གྱི་
སྡ་ེཚན་ཞྱིག་ཡྱིན་དགོས།    

༣༽ སྱི་ཁབ་འགན་འཛནི་ (CEO) དང་ལས་བདེ་གཞན།  
གྲུ་དཔནོ་གྱིས་ཕོགས་ཡོངས་ནས་གྲུ་གཟྱིངས་ཀྱི་བད་ེའཇགས་ཐད་འགན་འཁུར་བ་ལར་སྱི་ཁབ་འགན་འཛནི་གྱིས་
ཚགོས་པར་ལ་རྟགོ་བེད། ངས་ཤེས་གསལ་ལ་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱིས་ཆདེ་ལས་སྱི་ཁབ་
འགན་འཛིན་ཞྱིག་གས་ཡོད་ནའང་། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཐད་རང་དབང་མེད་པ་དང་། ཐག་གཅོད་འགོར་པོ། 
དཔོན་དབང་ཆེ་དགས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཁོང་དགོངས་པ་ཞུས་འདུག དེར་བརྟེན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་
ནས་རྒྱ་གར་རམ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཁོད་ནས་འཇོན་ཐང་ཅན་གྱི་གཞོན་སེས་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་
ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཅྱིས་ཀང་འཚལོ་སྒྲུབ་དགོས་རྒྱུར་ངས་རྒྱབ་གཉེར་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་
ཞུ་ཁང་ནྱི་འགོ་བཙུགས་མ་ཐག་ཡྱིན་པས་ངེས་པར་དུ་རྒྱུན་མཐུད་ད་ེལས་དོན་བེད་དུ་འཇུག་དགོས། བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དནོ་བེད་ཕོགས་རང་དབང་དང་ཤེར་འབབ་གདམ་ཀ་སྤྲད་ཚ་ེམྱི་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བསྐ་ོབཞག་
ཐུབ་རྒྱུར་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད། ལ་ོན་གཞོན་ཞྱིང་བེལ་ཟྱིང་ཆ་ེབའྱི་ས་ཡའྱི་བདག་པ་ོརྣམས་ལ་སྐུལ་སོང་བེད་མཁན་ད་ེ
གང་རེད་ཅེ་ན། ས་ོསོ་ཙམ་མ་ཟད་སོ་སོའ་ིལས་མྱི་དང་རྒྱ་ཆ་ེས་ནས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བརྟག་དཔྱད་བ་རྒྱུའྱི་
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ནུས་པ་དང་། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་རང་དབང་། དཔལ་འབོར་གསོག་པའྱི་ག་ོསྐབས་བཅས་ཡོད་པ་ལ་བརྟེན་
ནས་བྱུང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱིས་འཕར་འབབ་དང་ལས་མྱིའྱི་མ་ཤས་ཀྱི་
འབབ་བདག་དབང་གྱི་འཆར་གཞྱི་ (ESOPs) དང་འབེལ་ནས་ཕོགས་ཐོབ་ཚད་མཉམ་སྤྲད་ད་ེབཅད་མཚམས་
མེད་པར་ཁོམ་རའྱི་ནང་ནས་གཞོན་སེས་ལས་བདེ་ཚད་ལྡན་ད་ེའད་ངསེ་པར་དུ་ལས་འཇུག་བདེ་དགསོ། བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་དང་ལས་བེད་
ཚང་མའྱི་དབར་ལ་དབ་ེམཚམས་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཅྱིས་ཀང་དགོས།  

༤༽ བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བདེ་པ།  
མ་གཞྱི་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ད་ེགངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལ་ེཐག་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་དང་ལོགས་སུ་དགར་རྒྱུ་ཡྱིན་རུང་། བོད་མྱི་སབས་བཅལོ་བའྱི་སྱི་ཚགོས་ཁོད་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་
ཡྱིད་ཆེས་འཕེར་ལུགས་དང་། ཆ་འཇོག་བེད་ལུགས། ཐབས་བྱུས་འདྱིང་ལུགས་བཅས་ལ་ངས་ད་ོསྣང་བེད་ཀྱི་
ཡོད། བོད་པའྱི་མཉམ་འབེལ་ཚོགས་པ་ ༢༠ དང་། ལག་ཤེས་སོང་བརྡར་བསྟྱི་གནས་ ༢༠། ཁ་འཐོར་གཞྱིས་
ཆགས་ ༢༠། གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་ ༤༦། ནང་སྲྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གཞྱིས་
ཆགས་དང་ཁ་འཁོར་གཞྱིས་ཆགས་བསྡོམས་ ༧༡ གྱི་བོད་མྱི་སབས་བཅོལ་བར་དམྱིགས་པའྱི་མཐུན་རེན་སོར་
སྤྲདོ་ཀྱི་ལས་གཞྱིར་ལ་རྟོག་བདེ་ཀྱི་ཡོད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་
ལ་ལུགས་མཐུན་གྱི་འཆར་འགོད་ནང་ཞུགས་རྒྱུའྱི་ཆོག་མཆན་གནང་སྲྱིད་ཅྱིང་། ད་ེལ་བརྟེན་ནས་གཞྱིས་ཆགས་
ཁག་ནང་བཅའ་སྡོད་བོད་མྱི་སབས་བཅོལ་བ་ཚོས་གཞྱི་རའྱི་མཐུན་རེན་ད་ེདག་ལོངས་སུ་སོད་ཐུབ་པ་ཡོང་རྒྱུར་
ཕན་ཐོགས་ཆ།ེ ད་ེལའྱི་ལུགས་མཐུན་གྱི་འཆར་འགོད་ད་ེཚངོ་ལས་ཀྱི་ང་ོབོར་སྒྱུར་མྱིན་ནྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་ལག་ཏུ་ཡོད། འོན་ཀང་བོད་མྱི་སབས་བཅོལ་བ་ཚོས་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་ཚོགས་པ་དེ་ཁེ་ལས་ཤྱིག་ལས་གཞན་ 
(NBFC) ལ་བུར་ལ་རྒྱུ་མདེ།  

༥༽ གསར་གཏདོ་ཀྱི་ཐནོ་ཟགོ་དང་། ཞབས་ཞུའྱི་ས་ཁངོས་གསར་པ་འག་ོའཛུགས་དང་རྒྱ་ཆ་ེས་ནས་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་
དགསོ་མཁ་ོསྐངོ་རྒྱུ་འག་ོབཙུགས་ཏ་ེརྒྱ་སདེ་གཏངོ་བ།  
ངས་སྙན་ཐོའ་ིནང་ཡང་ཡང་བཤད་པ་ལར། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱིས་གསར་གཏོད་ཀྱི་ཐོན་
ཟོག་དང་། ཞབས་ཞུ། ས་ཁོངས་གསར་པ་རྣམས་སུ་རྒྱ་བསེད་འགོ་འཛུགས་དང་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་
དགོས་མཁ་ོསྐོང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་སོ་སོའ་ིའཆར་འགོད་རྒྱ་སེད་གཏོང་ཕྱིར་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དང་ཐབས་
བྱུས་ཀྱི་རང་དབང་དགོས། བོད་མྱི་སབས་བཅལོ་བ་ཚརོ་བུན་གཏོང་རོགས་རམ་གནང་རྒྱུ་མུ་མཐུད་དགོས་ཀང། 
འཛད་སདོ་པ་རྣམས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཚངོ་རའྱི་ཡུལ་ཐང་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུར་རང་དབང་ཆ་ཚང་དགསོ།  

 
མཇུག་སྡམོ།  
མདོར་བསྡུས་ན། ངས་སྲྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གེང་བའྱི་ཐུགས་སྣང་དགོས་པའྱི་དོན་ཚན་རྣམས་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་བ་དང་། 
གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱིས་གདོང་ལེན་དགོས་པ་རྣམས་ཤེས་རྟོགས་ཡོད། ད་ལའྱི་ཆར་དཀའ་ངལ་
གནས་སྟངས་ལས་ཐར་བ་བ་རྒྱུ་ནྱི་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་ལས་ས་པ་ོཞྱིག་གཏན་ནས་མྱིན་ཞྱིང། ཞབས་ཞུ་ཁང་ནྱི་ཏན་ཏན་གཏན་
འཇགས་ས་ོརྒྱག་རྒྱུར་མངནོ་དུ་ཕགོས་ཡོད། 
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ཕོགས་བཟང་ས་ནས་བལས་ན། གལ་སྲྱིད་སྙན་ཐ་ོའདྱིའྱི་ནང་བཀོད་པའྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག་དང་ཉེན་བརྡ་ཚང་མ་
ཐུགས་ལ་བཞག་སྟ་ེཚགོས་པ་བསར་གས་ོབ་རྒྱུར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་ཚ་ེར་ེབ་ཡདོ།  

གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆེན་མོ་ནས་ཁྱིམས་མཐུན་ལག་ཁེར་
(NBFC)ཐོབ་པ་ནྱི་གྲུབ་འབས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པས་ངན་ཕོགས་ཁ་ོནར་བལས་ནས་ཆུད་ཟོས་སུ་གཏོང་མྱི་རུང། ལྷག་
པར་དུ་སྐུ་ཞབས་ཨཱལོཀ་པྲསཱད་ (Mr. Alok Prasad) ལགས་ནྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིར་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱིས་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། བརྱི་མཐོང་ཆེན་པ་ོཡོད་པའྱི་དངུལ་ཁང་ལས་འཛནི་
དང་། དབུས་གཞུང་གྱི་གལ་ཆེའྱི་སྲྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བེད་པོ་དང་འབེལ་ལམ་དམ་ཟབ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་རེད། སྐུ་
ཞབས་ཨཱལཀོ་པྲསཱད་ལགས་ནྱི་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་མ་འོངས་པའྱི་མདུན་ལམ་ཐད་གདངེ་ཚདོ་ཆནེ་
པ་ོཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སོང་མཆོག་ལ་ཕར་བ་གྲུ་འདེགས་གནང་ཡོད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ངསོ་ནས་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་འདྱི་བསར་གས་ོགནང་རྒྱུའྱི་ལམ་དུ་སྙགེ་རྒྱུར་ཐག་གཅོད་གནང་ཕགོས་
ཐད་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཁངོ་གྱི་བ་ོགོས་དང་ཕན་སམེས་ཀྱིས་ཕན་ཐགོས་ཐུབ་པར་ང་ལ་ཡྱིད་ཆསེ་ཡདོ།  

གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་འདྱི་ཉྱིད་འཆར་འགོད་བདེ་སྐབས་ཀྱི་ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེད་ལའྱི་
དུས་སུའང་འབལེ་ཆགས་པའམ་འཚམ་པརོ་སྣང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཞབས་ཞུ་ཁང་འདྱི་ས་ོམ་བརྒྱབ་སྔནོ་བཙན་
བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆེད་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་མཐའ་མའྱི་འབད་བརོན་ནམ་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་གནང་རྒྱུ་ནྱི་འོས་ཤྱིང་འཚམ་
པར་མངནོ།།”  
 
ལྔ་པ། སྱི་ཡངོས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས། 
༡ གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཁེ་ཉེན་གནས་བབ་སྐོར་ལ་འབེལ་ཡོད་ཡྱིག་ཆ་ཁག་དང། འབེལ་

ཡོད་ལས་སྣ་ེལས་ཟུར་ཡོངས་ལ་འདྱི་ཞྱིབ་ཁ་གསལ་ཞུས་པ་ལར་ན། ད་བར་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་
ཞུ་ཁང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་མྱིན་ཐགོ་ནས་ས་ོརྒྱག་དགསོ་པའྱི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་
མྱི་འདུག་ལ། མ་འོངས་པར་ཡང་ལས་དོན་རྣམས་རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆེན་མོའ་ི (RBI) ཁྱིམས་ལུགས་གཞྱིར་
བཟུང་མུ་མཐུད་བསོད་ཐུབ་ན་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་གཞྱི་གང་ཡང་མྱི་འདུག འོན་
ཀང་ཁ་ེཡོད་ཚགོས་པའྱི་ཁལ་འབབ་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགངོས་དནོ་ལར་དུས་ཐགོ་འབུལ་མ་ཐུབ་པར། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་
༤ ཚེས་༣༠ ནས་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༩ བར་ཐངེས་ལྔ་ལ་ཉེས་ཆད་ཧྱིན་སོར་ ༢༣༥,༩༩༡།༠༠ དང། ཆེད་
ལས་པའྱི་ག་ཕོགས་འབབ་ཁལ་གཅོག་འཐནེ་གྱིས་དུས་ཐོག་དངུལ་ཁང་བརྒྱུད་འབུལ་མ་ཐུབ་པས་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ 
པར་སྔ་རེས་ཐེངས་གཉྱིས་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༣,༠༠༠།༠༠ ཉེས་ཆད་ཕོག་འདུག་པ་གཉྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་
༢༣༨,༩༩༡།༠༠ སྤྲདོ་དགོས་བྱུང་འདུག་པས། སད་ཕྱིན་ཁྱིམས་སྱིག་དགོངས་དནོ་དུས་ཐགོ་འབུལ་དགོས་པ་གལ་
ཆནེ་པརོ་གྱུར་འདུག 

༢ དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་གཡང་གཟར་མ་
གཏོགས་གཟྱིགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོནྱི། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་
དགོས་ངེས་ཀྱི་མ་ར་མེད་ན་ལས་དོན་ལ་གྲུབ་འབས་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་དང། མ་ར་བསྡུ་རུབ་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་མ་
གཟྱིགས་པ། ལ་ོརེའྱི་འགོ་སོང་དང་ཡོང་འབབ་གཉྱིས་གབ་མ་མཚུངས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པས་མ་འོངས་པར་
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རང་ས་འཕརེ་བ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་མ་གཟྱིགས་པ། འཛནི་སོང་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་
ཆནེ་མོའ་ིཁྱིམས་ཆ་ཚང་ཁུར་དགོས་པའྱི་ཐགོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་སྱིག་ཁག་དང་བསྟུན་དགོས་པས། 
འཛིན་སོང་གྱི་ས་མཚམས་གསལ་པོ་གནང་མ་ཐུབ་ན་མ་འོངས་པར་འདྱི་ཡང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་གཞྱི་ཞྱིག་ཏུ་
གཟྱིགས་འདུག་པ་ནྱི། གདངོ་ལེན་བདེ་དགོས་པའྱི་གནད་དནོ་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་འདུག 

༣ གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནྱི་དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ལས་གཞྱི་གལ་ཆེ་
ཞྱིག་ཡྱིན་པས། འག་ོའཛུགས་དང་རྨང་གཞྱིའྱི་འག་ོསོང་ཨ་རྱིའྱི་རགོས་ཚགོས་ནས་ཕནོ་ཆ་ེབཏང་བ་ནྱི། བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གཅྱིག་མཚུངས་ལ་བུ་ཡྱིན་པ་ལས། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་
གཅྱིག་པུར་དམྱིགས་བསལ་འག་ོསོང་ཆེན་པ་ོབཏང་བ་ཞྱིག་མྱིན་པ་དང། དཔེར་ན་ཌེལ་སྦག་(Dalberg)གྱི་ཞྱིབ་
འཇུག་ལས་གཞྱིར་འགོ་སོང་ཆེན་པ་ོབཏང་འདུག་ཀང་། ལས་འཆར་ཆེ་ཁག་ལ་རོགས་རམ་འོས་མྱིན་ཐོག་མའྱི་
རྟགོ་ཞྱིབ་ཆེད་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་རོགས་ཚོགས་ནས་འཆར་ཅན་གྱི་ཆ་རེན་ལར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མཁན་འདེམས་
སྒྲུག་གྱིས་བཀོད་མངགས་གནང་བ་ཞྱིག་རེད་འདུག་པ་མ་ཟད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཌེལ་སྦག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་སྙན་
ཐ་ོཚད་དང་ལྡན་པ་བྱུང་བས་རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆེན་མ་ོནས་(NBFC)ཆོག་མཆན་ལག་འཁེར་དུས་ཐུང་ནང་
རག་པར་ཕན་ནུས་ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་ལས་དོན་འབེལ་ཡོད་ཚ་ོདང་ཆེད་ལས་མཁས་པས་འགེལ་བཤད་གཅྱིག་
མཚུངས་གནང་གྱི་འདུག 

༤ གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་མ་ར་དང་རགོས་དངུལ་འག་ོསངོ་བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་རའེུ་མྱིག 
 

ཨང། ཀ མ་འཛུགས། དངུལ་གངས། ཟུར་བརདོ། 
༡ དབེ་སལེ་སྐབས་ཀྱི་མ་འཛུགས། ༡༢༠,༠༠༠།༠༠ དཔལ་འབརོ་བཀའ་བོན་དང་། གངས་ལྗངོས་འགན་

འཛིན། ཨཱལཀོ་པྲསཱད་བཅས་ཀྱི་མཚན་ཐགོ 
༢ དནོ་ཁང་གསུམ་གྱི་མ་འཛུགས། ༢༥,༠༠༠,༠༠༠།༠༠ ཉྱི་ཧངོ། ཨྱིན་ལན། ཐའ་ེཝན། 
༣ ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གྱི་མ་འཛུགས། ༥༠,༠༣༩,༠༠༠།༠༠ ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རབོ་ཁུལ་གྱི་བདོ་མྱི་ཁྱིམ་ཚང་གངས་༢༥ 
 (ཀ) བསྡམོས། ༧༥,༡༥༩,༠༠༠།༠༠ མ་ར་ཁ་ོན་ལས་སདེ་ཀ་འདྱིའྱི་ནང་ཚུད་མདེ། 

 
ཨང། ཁ། རགོས་དངུལ། དངུལ་གངས། ཟུར་བརདོ། 

༡ ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་རགོས་དངུལ། ༢༥༠,༠༠༠,༠༠༠།༠༠ ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་གངས་ལྗངོས་ཆདེ་གནང་བ་ད་ལ་
སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་ར་རུ་ཡདོ། 

༢ རགོས་དངུལ་གྱི་སེད་ཀ ༧༩,༦༦༨,༩༡༦།༠༠ ཕྱི་ལ་ོ༢༠༢༢ ཟླ་༣ ཚསེ་༣༡ བར་གྱི་སདེ་ཀ 
 (ཁ) བསྡམོས། ༣༢༩,༦༦༨,༩༡༦།༠༠  

  (ཀ) དང་ (ཁ)བསྡམོས། ༤༠༤,༧༠༧,༩༡༦།༠༠ མ་འཛུགས་དང་རགོས་དངུལ་གཉྱིས་ཀ་ཚུད་ཡདོ། 
 
ཨང། འག་ོསངོ། དངུལ་གངས། ཟུར་བརདོ། 

༡ གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་
ཁང། 

༥༠,༢༡༧,༡༣༤།༠༠ ༢༠༡༦ ནས་༢༠༢༢ བར་འག་ོའཛུགས་ག་སྱིག་དང་། 
རྒྱུན་ལྡན་བཅས་ཀྱི་འག་ོསངོ་ཆ་ཚང་ཚུད་ཡདོ་འདུག 
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གངས་ལྗོངས་དཔལ ་འབོར ་ཞབས་ཞུ ་ཁང ་གྱི ་ཆེད ་ཕྱི ་ལོ ་  ༢༠༡༦  ནས་  ༢༠༢༢  བར་ཧྱིན ་སོར ་ 
༥༠,༢༡༧,༡༣༤།༠༠ འགོ་སོང་བཏང་འདུག་པ་ནྱི། ཐོག་མར་གསར་འཛུགས་སྐབས་འགན་ལྷན་ཚོགས་མྱི་
གསུམ་གྱི་མཚན་ཐགོ་ནས་མ་འཛུགས་གནང་བ་ཧྱིན་སོར་ ༡༢༠,༠༠༠།༠༠ དང། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་
ནས་ཉྱི་ཧོང་དོན་ཁང་དང་། ཨྱིན་ལན་དོན་ཁང། ད་ེབཞྱིན་ཐའེ་ཝན་དོན་ཁང་གསུམ་གྱིས་མ་འཛུགས་ཧྱིན་སོར་ 
༢༥,༠༠༠,༠༠༠།༠༠ དང། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་བོད་མྱི་ཁྱིམ་ཚང་ ༢༥ ཡྱིས་མ་འཛུགས་ཧྱིན་སོར་ ༥༠,༠༣༩,༠༠༠།༠༠ 
བཅས་གངོ་གསལ་གསུམ་བསྡམོས་ཧྱིན་སོར་ ༧༥,༡༥༩,༠༠༠།༠༠ ཙམ་གྱི་ཆདེ་དུ་མ་ཡྱིན་པར། ད་ལ་སྱི་ཚགོས་
ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ནང་ཡོད་པ་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཆེད་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་གནང་བ་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་མ་སེད་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༣༢༩,༦༦༨,༩༡༦།༠༠ ཡོད་པ་དང། གོང་
གསལ་གངས་ལྗོངས་རང་དུ་ཡོད་པ་བཅས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་༤༠༤,༧༠༧,༩༡༦།༠༠ ཆེད་འག་ོསོང་ད་ེདག་
བཏང ་བ ་ཞྱིག ་རེད ་འདུག  ད ་དུང ་ཌེལ ་སྦག ་  (Dalberg) ཞྱིབ ་འཇུག་ལས་གཞྱིའྱི ་ཆེད ་ཧྱིན ་སོར ་ 
༡༦ ,༠༠༠ ,༠༠༠།༠༠  བཏང་བ་དང།  དངུལ་ཁང་གྱི་མཉེན ་ཆས་  (MIS) ཆེད ་འགོ་སོང ་ཧྱིན ་སོར ་ 
༥༡,༧༧,༢༨༠།༠༠ ལ་བུས་མཚོན་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོསོང་ཐེངས་གཅྱིག་ལས་མུ་མཐུད་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་
མྱི་འདུག  

༥ དངུལ་ཁང་གྱི་མཉནེ་ཆས་ (MIS) ཆདེ་འག་ོསོང་ཧྱིན་སོར་ ༥༡,༧༧,༢༨༠།༠༠ བཏང་འདུག་ཀང། ད་ལའྱི་ཆར་
མཉེན་ཆས་དེས་ལས་ཀ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བེད་མ་ཐུབ་པར་བརྟེན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་རྱིས་ས་ོཇྱི་
བཞྱིན་རྒྱག་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀང་ཆགས་འདུག་པས། མ་འོངས་པར་མཉེན་ཆས་ད་ེཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡོང་
མ་ཐུབ་ན། ཉྱིན་རེའྱི་ལས་ཀ་དང། རྱིས་ཞྱིབ་སོགས་ལས་ཚེགས་ཆ་ེརུ་སོང་ཡོད་པས་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐབས་
གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་འདུག 

༦ གོང་དུ་གདན་ཞུས་ཆེད་ལས་མཁས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་འདྱིར་དངས་པ་བཞྱིན་ད་བར་མྱི་མང་གྱི་རྒྱབ་སོར་དང། 
སྱི་ཚོགས་ནང་སེད་ཆུང་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ནས་མང་ཤོས་དགུན་ཚོང་ལས་གཞྱི་དང། དབར་ཚོང། རྟ་
དལེ་ག་གཏོང། ལམ་ཁོམ། ག་འཁརོ་ཉ་ོསྒྲུབ། རྒྱན་ཆ་ཙག་ཙགི་བཅས་ཀྱི་ཆདེ་བུ་ལོན་ཕནོ་ཆ་ེབཏང་འདུག་པ་དང། 
ཚངོ་ལས་བུ་ལོན་ (Business Loan) བཏང་འདུག་པ་བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ནས་བཙན་བལོ་སྱི་ཚོགས་
ཀྱི་དགོས་མཁ་ོསྐོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མངོན་འདུག་ལ། མྱི་མང་གྱིས་བུ་ལོན་ཕྱིར་སོག་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་
ནས་བལས་ན་ད་བར་ལས་གཞྱི་འདྱིས་ཕན་ཐགོས་བྱུང་འདུག འནོ་ཀང་དངུལ་བུན་བཏང་བའྱི་ནང་ནས་ཁྱིམ་ཚང་
ལྔས་སདེ་ཀ་དུས་ཐོག་ཕྱིར་ལོག་མ་བས་པ་དང་ཉསེ་ཆད་བཅས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༡༣༣,༩༠༠།༠༠ ཕྱིར་བསྡུ་
ཐུབ་པ་བྱུང་མྱི་འདུག 

༧ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆེན་མ་ོ
ནས་དངུལ་ཁང་ལ་བུའྱི་ (NBFC) དཔལ་འབརོ་གྱི་ལས་གཞྱི་དངསོ་སུ་བེད་ཆགོ་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐབོ་ཡོད་པ་
དང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་མ་ར་བསྡུ་རུབ་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་ལས་དོན་ཁག་ཅྱིག་གནང་ཡོད་པ་ཙམ་ལས། ཕྱི་ལོ་
༢༠༢༠ ལ་ོའག་ོནས་བཟུང་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་རནེ་པས་ཡར་རྒྱས་དང་རྒྱ་བསེད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དམྱིགས་
བསལ་གང་ཡང་སེལ་ཐུབ་མྱི་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོར་སྲྱིད་སོང་གསར་པ་ཕེབས་ཏེ་ཕྱི་ཟླ་ ༦ པ་ནས་བཟུང་
ཚངོ་ལས་བུན་གཏངོ་ (Business Loan) ལས་གཞྱི་མཚམས་འཇགོ་གནང་བས། དོན་དངོས་སུ་གངས་ལྗངོས་
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དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་བུན་གཏངོ་ཆོག་པའྱི་ལག་ཁེར་ཁྱིམས་ཐགོ་ནས་ཐབོ་སྟ་ེལ་ོགཅྱིག་ཙམ་ལས་དངསོ་
སུ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་མྱི་འདུག་པ་དང། ལས་གཞྱི་འདྱི་རྱིགས་ལ་དུས་ཐུང་ནང་གྲུབ་འབས་ཆནེ་
པ་ོཐནོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཏུའང་མ་མཐངོ། 

༨ ད་ལའྱི་ཆར་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཚང་མས་ར་དགོངས་ཞུས་ཟྱིན་པ་དང། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་
ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་འབུམ་རམས་པ་དཀོན་མཆོག་བརོན་འགྲུས་ལགས་བགེས་ཡོལ་ཕེབས་པ། སྱི་ཁབ་འགན་
འཛནི་ (CEO) སྐུ་ཞབས་རཱམ་མ་ོཧན་རའ་ོ (Mr. Ram Mohan Rao) ལགས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༡ 
ཉྱིན་དགོངས་པ་ཞུས་ནས་ད་བར་ཚབ་གསར་བསྐ་ོགཞག་གནང་མེད་པ། ད་ལ་གསར་དུ་གནས་སོས་བས་པའྱི་
ལས་བེད་གསུམ་ཡོད་ཀང། ལ་ོརེས་མ་ནས་ལས་བདེ་གཅྱིག་སོབ་སོང་དུ་བསོད་རྒྱུ་ཡྱིན་འདུག་པས། ལས་བེད་
གཉྱིས་ཙམ་ལས་མདེ་པས་མ་འངོས་པར་ལས་དནོ་ཐགོ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་གཞྱི་ཆནེ་པརོ་གྱུར་འདུག 

༩ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ ཉྱིན་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་རང་གྱི་མ་རའྱི་གནས་སྟངས་རྱིས་
ཞྱིབ་སྙན་ཐོར་གསལ་བ་ལར་ན་ཧྱིན་སོར་ ༧༥,༩༨༩,༨༡༨།༠༠ ཡྱིན་པ་དང། ཕྱི་ཁག་ལ་སྤྲོད་བསྡད་སོར་
༨༠༩,༦༦༤།༠༠ འཐེན་བསྡོམས་སོར་ ༧༥,༡༨༠,༡༥༤།༠༠ ཆགས་ཡོད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་
གྱི་གནས་སྟངས་ནྱི། དངུལ་ཁང་དུ་ ༧,༣༡༨,༤༢༨།༣༠ དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་ལ་སོར་ ༡༥,༠༠༠,༠༠༠།༠༠ 
དངུལ་རང་སོར་ ༥༣༠ བུན་གཡར་མ་ར་ཡོང་བསྡད་སོར་ ༥༧,༣༨༠,༩༢༦།༧༢ བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་
༧༩,༦༩༩,༨༨༥།༠༨ ཆགས་ཡོད།  

༡༠ གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༡༠ བར་སྱི་ཚགོས་ནང་བུ་ལནོ་བཏང་
ཟྱིན་ནས་མ་ར་ཕྱིར་སོག་བ་བསྡད་ཧྱིན་སོར་ ༥༧,༤༨༠,༩༢༦།༧༢ དང། སེད་ཀ་ཕྱིར་སོག་བ་བསྡད་ཧྱིན་སོར་ 
༥,༤༩༢,༣༥༤།༥༩ ཆགས་འདུག་པས། ད་བར་བུ་ལོན་ཡོང་བསྡད་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༦༢,༩༧༣,༢༨༡།༡༩ 
ཆགས་འདུག  

༡༡ ད་ལའྱི་ཆར་དགུན་ཚངོ་པ་གཙ་ོབོར་གྱུར་པའྱི་འཚ་ོརྟནེ་རགོས་སརོ་ཆདེ་བུན་གཏངོ་ལས་གཞྱི་ད།ེ དཔལ་འབརོ་སྱི་
ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་བརྒྱུད་ནས་གནང་བཞྱིན་འདུག་པ་དང། ཐབས་ལམ་འདྱི་ཐོག་མར་བེད་སོད་གནང་
སྐབས་ཆེད་ལས་མཁས་པས་ལམ་སྟོན་གནང་བའྱི་ནང། ཐབས་ལམ་འདྱི་གནས་སྐབས་ཙམ་ལས་མ་འོངས་པར་
གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཕྲ་ཚུགས་པའྱི་སྐབས་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི་ཚང་མ་དཔལ་འབོར་
ཞབས་ཞུ་ཁང་བརྒྱུད་ནས་གནང་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་གནང་འདུག ད་བར་ལས་གཞྱི་འདྱིར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་
བྱུང་མྱི་འདུག་ཀང། དེང་སྐབས་གནས་ཡུལ་གཞུང་གྱིས་ཕྱི་དངུལ་ལེན་བེད་ཆོག་པའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་ (FCRA) 

དམ་དུ་བཏང་བ་དང། ལག་བསྟར་ནན་པ་ོགནང་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་འདྱིར། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་ཁ་ེམེད་
ཀྱི་ང་ོབོར་དེབ་སེལ་བས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་མ་འངོས་པར་སེད་ཆུང་བུན་གཏངོ་ལས་གཞྱི་མཚམས་འཇོག་
མ་གནང་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རོགས་དངུལ་བརྒྱུད་ལམ་གཙ་ོབོ་འདྱི་ལ་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་སྲྱིད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག 

༡༢ གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་སོ་རྒྱག་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ཡང། བུན་གཡར་གནང་ཟྱིན་པ་དངུལ་
འབོར་ཧྱིན་སོར་ ༡༠,༠༠༠,༠༠༠།༠༠ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༦ མ་གཏོགས་ཕྱིར་སོག་མྱི་ཐུབ་པས་བུན་དངུལ་ད་ེདག་ཕྱིར་
སོག་མ་ཟྱིན་བར་ས་ོརྒྱག་ཐབས་གཏན་ནས་མེད་པ་མ་ཟད། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཇྱི་སྲྱིད་ས་ོ
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མ་བརྒྱབ་པ་ད་ེསྲྱིད་ཀྱི་བར་དུ། རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆནེ་མའོ་ི (RBI) ཁྱིམས་ལུགས་གཞྱིར་བཟུང་མ་ར་གང་ཡདོ་
པ་དེའྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལས་མྱི་ཉུང་བ་བུན་གཏོང་མ་བས་ན། རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆེན་མ་ོནས་བུན་གཏོང་ཆོག་
པའྱི་ (NBFC) ལག་འཁེར་ཕྱིར་བསྡུ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་འདུག་པས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༦ བར་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི་གཉེར་
སངོ་རྒྱུན་མཐུད་མྱི་བདེ་ཀ་མེད་དུ་གྱུར་འདུག 

༡༣ ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཆེད་གནང་བ་མ་སེད་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་བ་ེབ་
༣༣ ལ་ཉ་ེབ་ཞྱིག་དཔལ་འབརོ་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རར་ཡདོ་པ་ད།ེ དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་དུ་གཏོང་
ཐུབ་མྱིན་དང་ཉནེ་ཁའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་བཞསེ་ག་སྱིག་དང་བག་ོགེང་བཅས་ཡང་ཡང་གནང་བ་ཙམ་
ལས། བཀའ་ཤག་སྔ་ཕྱི་གཉྱིས་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུག་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་ཐབས་
ཡོད་མདེ་དངསོ་སུ་ལག་བསྟར་གྱིས་ཐབས་ཤེས་གང་ཡང་གནང་མྱི་འདུག 

༡༤ མ་ར་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ཐགོ་ལ་འབད་བརནོ་གྱིས་མ་འདང་པ་དང། འཛནི་སོང་གྱི་ངསོ་ནས་རྒྱབ་སརོ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་མ་
གནང་བར། ད་ལ་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་རང་དུ་ཡོད་པའྱི་མ་དངུལ་ད་ེལས་རྒྱ་བསེད་གཏོང་
ཐབས་གཏན་ནས་མ་གནང་ན་ཕུགས་ཕན་རང་བཞྱིན་གྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་ཡོང་ར་ེགང་ཡང་མྱི་འདུག 

༡༥ གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཐགོ་མའྱི་མ་འཛུགས་ཚད་གཞྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན་ཧྱིན་
སོར་ས་ཡ་༣༠ གཏན་འབེབས་གནང་བ་དང།  མ་འཛུགས་གནང་མཁན་མང་དུ་ཕྱིན་པར་བརྟེན། རྱིས་ལོ་ 
༢༠༡༩་༌ ་༢༠༢༠ ནང་མ་འཛུགས་ཚད་གཞྱི་སར་ཆ་ཡོང་བའྱི་ཆོག་མཆན་ཞུ་བར་འགོ་གོན་ཧྱིན་སོར་ 
༡,༣༡༢,༠༡༧།༠༠ བཏང་སྟེ། མ་འཛུགས་ཚད་གཞྱི་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༢༠༠ བར་དུ་སར་ཆ་གནང་འདུག ཕྱི་ནས་
མ་འཛུགས་བེད་མཁན་གངས་ ༥༠ ལས་བརལ་ཆོག་གྱི་མེད་ཀང། ཚོང་ལས་སྡ་ེཚན་ད་ེརང་གྱི་ལས་བེད་ཡྱིན་
པའྱི་ཆ་ནས་མ་འཛུགས་བེད་མཁན་གངས་༢༠༠ བར་ཡོང་ཆོག་གྱི་ཡོད་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ 
བར་མ་འཛུགས་གནང་མཁན་མྱི་གངས་ ༣༤ ལ་མ་ཤེར་གངས་ ༧,༥༡༥,༩༠༠།༠༠ ཡོད་པ་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ལ་མ་ཤེར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༣.༤༡ ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་མ་འཛུགས་བས་པའྱི་མ་ཤེར་བསྡོམས་བརྒྱ་ཆ་ 
༦༦.༥༩ རདེ་འདུག  

༡༦ གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཐོག་མར། ༡ དཔལ་འབོར་
བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡ་ེཤེས་མཆགོ་དང། ༢ གངས་ལྗངོས་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་འགན་འཛནི་དཀནོ་མཆགོ་བརོན་འགྲུས་
ལགས། ༣ ལམ་སྟོན་པ་ཨཱ་ལཀོ་པྲསཱད་ (Mr. Alok Prasad) ལགས། ༤ དཔལ་འབརོ་དྲུང་ཆ་ེཡ་ེཤེས་དབང་
མ་ོལགས། ༥ དཔལ་འབོར་དྲུང་འཕར་བསྟན་འཛིན་ལེགས་གྲུབ་ལགས་བཅས་ལྔ་ཡོད་པ་ལས། དཔལ་འབོར་
བཀའ་བོན་ལས་ཡུན་ཚང་བ་དང། དཔལ་འབོར་དྲུང་ཆ་ེགནས་སོས་གནང་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་ཤྱིང། གངས་
ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དཀོན་མཆགོ་བརོན་ལགས་བགེས་ཡོལ་དུ་ཕབེས་ཏེ། ད་ལའྱི་
ཆར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ཨཱ་ལོཀ་པྲསཱད་ལགས་དང། དཔལ་འབོར་དྲུང་ཚབ་བསྟན་འཛིན་ལེགས་གྲུབ་
གཉྱིས་ལས་ལྷག་མྱི་འདུག 

༡༧ ཌེལ་སྦག་ (Dalberg) གྱིས་ཁོམ་རའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་སྙན་ཐོ་དང། མ་འཛུགས་བེད་
མཁན་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཤུགས་དང་ལྷག་བསམ། རྒྱ་གར་གྱི་དངུལ་ཁང་ཁག་ཏུ་དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་གྱི་སེད་
འབབ་ཆུང་དུ་འག་ོབཞྱིན་པ་དང། བཙན་བོལ་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ནས་སདེ་ཆུང་བུན་གཡར་གྱི་
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ག་ོསྐབས་འཐོབ་དཀའ་བ། བཙན་བལོ་བོད་པའྱི་ཚངོ་ལས་ནང་མ་རའྱི་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་བཅས་
ལ་གཞྱིགས་ནས་བཤད་ན། སེམས་ཤུགས་དང་ཤེས་འཇོན་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་ན་གཞནོ་ཆདེ་ལས་མྱི་སྣ་བསྡུ་རུབ་དང་
གསོ་སོང་གྱིས། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་འཆར་འདྱི་ཡར་རྒྱས་དོན་ཕན་ལྡན་པ་ཞྱིག་
ཡོང་བར་ཕོགས་ཡོངས་ནས་འབད་བརནོ་བས་ན་ཁརོ་ཡུག་དང་། ནུས་པ་གང་ཐད་ནས་གྲུབ་འབས་ཡོང་ར་ེཡོད་
པ་ཞྱིག་ཏུ་མངནོ། 

༡༨ གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་འཛིན་སོང་གྱི་གནས་བབ་ད་ེརྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆེན་མོའ་ིཁྱིམས་
ལུགས་དང་བསྟུན་དགོས་པ་མ་ཟད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྔནོ་རྱིས་དང་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱིས་མཚོན་ཁྱིམས་སྱིག་
ཁག་དང་བསྟུན་དགོས་པ། ལས་བེད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང་ལས་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་སྲྱི་ཞུའྱི་ལས་བདེ་པ་རྣམས་
ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་བསྟུན་དགསོ་པ་སོགས། རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆེན་མའོ་ིཁྱིམས་ལུགས་ལར་དགོས་ངསེ་ཀྱི་མཐུན་
རནེ་དང་རང་དབང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་མེད་པར། ལས་དོན་དུས་ཐོག་བ་རྒྱུར་འགོར་གཞྱི་དང་འགལ་རེན་མང་པ་ོཞྱིག་
ཡོད་པའྱི་སྐོར་འབེལ་ཡོད་འགན་ཁུར་བ་ལས་ཟུར་རྣམ་པ་ཚང་མས་མགྱིན་དབངས་གཅྱིག་གྱུར་གྱིས་འགེལ་
བརོད་གནང་བ་བཞྱིན། ཚགོས་ཆུང་ལའང་མཐངོ་ཚུལ་གཅྱིག་མཚུངས་བྱུང། 

 
དྲུག་པ། མཐའ་བསྡམོས་རྒྱབ་གཉརེ། 
༡ གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་འཆར་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་དུས་ཐུང་ནང་ཁྱིམས་

ཐོག་ནས་ཆོག་མཆན་རག་ཐུབ་པ་དང། དཔལ་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་
དཔག་པའྱི་མ་ར་བསྡུ་རུབ་གང་འཚམ་བྱུང་འདུག ད་དུང་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགསོ་པ་དང། མ་འདང་པའྱི་ཆ་མང་པ་ོ
ཡོད་ནའང། ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཐོག་ནས་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི་དངོས་སུ་སེལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་ནྱི་
བསྔགས་འསོ་སུ་མཐངོ་། 

༢ གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་བུན་གཏངོ་ཆགོ་པའྱི་ཆགོ་མཆན་ (NBFC) ལག་ཁེར་རག་ནས་ལ་ོ
གཅྱིག་ཙམ་ལས་ཡར་རྒྱས་དང་རྒྱ་བསེད་གཏོང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་མེད་པ་དང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༦ བར་དུ་རང་
བཞྱིན་གྱིས་ས་ོརྒྱག་ཐབས་མདེ་པས། དའེྱི་བར་འབད་བརནོ་བས་ནས་བསདོ་ན་གྲུབ་འབས་ག་འད་ཡོད་མེད་ད་ལ་
ལས་གསལ་དུ་འགོ་ངེས་པས། དེའྱི་བར་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་དཀའ་ངལ་གང་ཡོད་ལ་གདོང་ལེན་གྱིས་ཡར་
རྒྱས་གཏོང་ཆདེ་འབད་བརནོ་གནང་དགསོ་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པརོ་གྱུར་འདུག  

༣ གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ད་མུས་བཞྱིན་བསོད་པར་འཛིན་སོང་བེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་
ངལ་ཡོད་ན། གཞུང་སེར་མཉམ་འབལེ་ (PPP-Public Private Partnership) གྱི་རང་སངོ་ཚངོ་ལས་སྡ་ེཚན་
ཞྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཏེ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་དང་། དྲུང་ཆེ་སོགས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་གནད་ཡོད་ལས་སྣ་ེཡོད་པའྱི་ཐགོ ར་བས་ལས་དནོ་འགན་ཁུར་དང་རྱིས་རྒྱག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ལ་ཞུ་དགོས་ཀང། ལས་བེད་བསྐ་ོགཞག་དང། ལས་བེད་པའྱི་མཐུན་རེན། ཉྱིན་ར་ེབཞྱིན་ལས་ཀ་བེད་པའྱི་དུས་
ཡུན། ཕོགས་དང་ཐོབ་ཐང་སོགས་མཐུན་རེན་རྣམས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ད་ཡོད་འགོ་ལུགས་ཁག་དང་
ཡོངས་སུ་བསྟུན་མྱི་དགསོ་པར་རང་སངོ་ལྡན་པའྱི་ཁ་ེགཉརེ་ཁང་ཞྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཐུབ་ན་དག་ེམཚན་ཆ།ེ 
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༤ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༦ ལོའ་ིརེས་སུ་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་མུ་མཐུད་གནས་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་ན། 
མ་ཤས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ ལས་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་འཛུགས་ཐབས་གནང་དགསོ་པ་
ནྱི། ཡུལ་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་འོག་གནས་ཐུབ་པར་གལ་ཆནེ་པོར་གྱུར་ཡོད་
འདུག 

༥ གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་གནང་བའྱི་ཧྱིན་སོར་བ་ེབ་ ༣༣ ལ་ཉ་ེབ་དཔལ་
འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ནང་ཡོད་པ་དེ། གདན་ཞུས་ཆེད་ལས་མཁས་པའྱི་ལམ་སྟོན་གནང་བ་
བཞྱིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་དངོས་སུ་ཆོག་མཆན་ཞུས་ནས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་
འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་དུ་གཏོང་རྒྱུར་ཐབས་ཤེས་གང་ཡོད་ཀྱིས་འབད་བརནོ་ངསེ་པར་དུ་གནང་དགསོ། 

༦ ད་བར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སྱི་ཡོངས་ནས་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་བབ་རོགས་ཚོགས་ཁ་ོནར་བརྟེན་ཡོད་པ་
དང། མ་འོངས་པར་རགོས་རམ་མུ་མཐུད་རག་ཐུབ་མྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་བའྱི་དབང་དུ་བཏང་ན་དཀའ་ངལ་
ཆནེ་པ་ོའཕྲད་གཞྱི་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། སྱིག་འཛུགས་མུ་མཐུད་ཐུབ་དཀའ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཏུ་འགྱུར་མྱི་སྲྱིད་
པ་གཏན་ནས་རདེ་མྱི་འདུག  དངུལ་ཁང་ལ་བུའྱི་ཁ་ེལས་རྱིགས་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་སུ་ཡོད་དགོས་པ་
མ་ཟད། བོད་མྱི་ན་གཞོན་གང་མང་ཞྱིག་ཚོང་ལས་ལ་ད་ོསྣང་སེབས་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་འདྱིར། སྱི་ཚགོས་ནང་ལས་
གཞྱི་འདྱི་ལ་བུ་ཞྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་ད་ེད་ལའྱི་དུས་སུ་གནས་བབ་དང་ནུས་པ་གང་ཐད་ནས་སྐབས་སུ་བབ་ཡོད་པ་ད་ེ
དམ་འཛནི་གནང་དགོས་པར་མཐངོ། 

༧ གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཆདེ་དུ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ལ་རོགས་དངུལ་ཞུས་ནས་མ་ར་མང་དུ་གཏངོ་
ཐབས་བ་རྒྱུ་དང། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་རོགས་རམ་གནང་ཐབས་ཡོད་མེད་དང། དུས་ཡུན་རྒྱས་བཅད་ནང་སེད་
མེད་བུན་གཡར་ཡོང་བའྱི་སབས་འཇུག་ཁྱིམས་ལུགས་གཞྱིར་བཟུང་ཞུས་ན་གྲུབ་འབས་ཡོང་བའྱི་ར་ེབ་ཆེན་པ་ོ
ཡོད་པ་བཅས།།  

 སྙན་ཐ་ོསྙྱིང་བསྡུས་འདྱི་ཉྱིད་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཁ་ེཉེན་གནས་སྟངས་རྟོག་ཞྱིབ་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་གཤམ་གསལ་ཐུན་མོང་ནས་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༠ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ 
ཚསེ་ ༥ ཉྱིན་ཕུལ། 
༡) ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ།ོ  སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད།  
༢)  ཚགོས་ཆུང་གྱི་དྲུང་ཆ།ེ  སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས།  
༣) ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི།  སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ།  
༤) ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི།  སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས།  
༥) ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི།  སྐུ་ཞབས་རཱ་ཧུལ་ཇ་ོཤ།ེ (Rahul Joshi, Financial  

     Expert)  

ཟུར་སར་ཡྱིག་ཆ་ཁག 
༡  གདན་ཞུའྱི་ཆེད་ལས་མཁས་པ་རཱ་ཧུལ་ཇ་ོཤེ་ (Mr. Rahul Joshi) ལགས་ཀྱིས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་

ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཁ་ེཉནེ་གནས་སྟངས་སྐརོ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པ་ཨྱིན་ཡྱིག་ནང་ཡདོ་པའྱི་སྙན་ཐ།ོ 
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༢ གདན་ཞུའྱི་ཆེད་ལས་མཁས་པ་རཱ་ཧུལ་ཇ་ོཤེ་ (Mr. Rahul Joshi) ལགས་ཀྱིས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་
ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཁ་ེཉནེ་གནས་སྟངས་སྐརོ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་སྙན་ཐ་ོསྙྱིང་བསྡུས་བདོ་བསྒྱུར་ཞུས་པ། 

༣ འབལེ་ཡདོ་དཔྱད་གཞྱིའྱི་ཡྱིག་ཆ་ང་ོསྤྲདོ། 
༤ ཌེལ་སྦག་ (Dalberg) གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་གྱི་སྙྱིང་དོན་དབྱིན་ཡྱིག་ནང་ཡོད་པ། བོད་ཀྱི་

ཁོམ་ར་ལ་ེབ།: རྟགོ་ཞྱིབ་རེས་རདེ་དནོ་ང་ོམ་ཕོགས་བསྡམོས་ཞུས་ཁག (༡།༣) 
༥ ཌལེ་སྦག་ (Dalberg) གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐའོ་ིནང་གྱི་སྙྱིང་དནོ་བོད་བསྒྱུར་ཞུས་པ། བོད་ཀྱི་ཁོམ་ར་

ལ་ེབ།: རྟགོ་ཞྱིབ་རེས་རདེ་དནོ་ང་ོམ་ཕོགས་བསྡམོས་ཞུས་ཁག (༡།༣) 
༦ འབལེ་ཡདོ་རྣམས་ལ་འདྱི་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་ཚགི་ཐ་ོཤོག་གངས་ ༡༨༢ ཡོད་པ། 
 
འདྱི་ཡན་ཆད་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་མཐོང་ཚུལ་དང་། དེ་བཞྱིན་རྒྱབ་
གཉརེ་སྙན་ཐ་ོཡོངས་སུ་རགོས་པ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་ཡོངས་རོགས་ཀྱིས་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་
ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཁ་ེཉནེ་གནས་སྟངས་སྐརོ་ཆདེ་ལས་མཁས་པའྱི་སྙན་ཐའོ་ིནང་
ནས། གོང་དུ་ལུང་འདནེ་བས་ཟྱིན་པ་ད་ེཚ་ོམ་ཡྱིན་པ་ཟུར་དུ་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོསྙན་སནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
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Acronyms  

  

CoR  Certificate of Registration  

CTA  Central Tibetan Administration   

CTADF  Central Tibetan Administration Development Fund (a Trust)  

ESOP  Employee Stock Options  

FCRA  Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010  

GDF / GDFPL  Gang-Jong Development Finance Pvt. Ltd.  

KYC  Know your Customer (a list of documents required to avail baking 

products and services in India)  

MFI  Micro Finance Institution  

NBFC  Non-Banking Finance Company  

NOF  Net Owned Funds  

RBI  Reserve Bank of India  

RC  Review Committee  

RoI  Rate of Interest  

SARD  Social and Resource Development Fund (A non-profit organization 

established in 1997 by CTA)  

SFB  Small Finance Bank  

TPiE  Tibetan Parliament in Exile   

TR  Tibetan Refugees  

TRLSP  Tibetan Refugee Livelihood Support Program  

USAID  Unites States Agency for International Development  

WSS  Winter Sweater Sellers  

  

English Synonyms of Tibetan terms used in this report   

Kalon  Cabinet Minister  

Kashag   Cabinet  

Sikyong  Political Leader equivalent to a Prime Minister   

  

  

    

  



62 

Executive Summary  
  

As per the refugee Census conducted in 2016-17, there are 1.33 lakh Tibetans residing in 33 

Tibetan refugee settlements across India.1 The Tibetans community has been grappling with 

several challenges such as lack of seed capital to set up small businesses, rising costs of raw 

materials, inability to own land and properties in India due to their refugee status and 

inadequate financial support from the formal banking channels. Moreover, the other obstacles 

faced by the Tibetans are lack of financial literacy, fluency in local Indian languages, 

availability of formal KYC documents, and ability to provide collateral. Their plight is 

exacerbated by the fact of being refugees they, are not covered under central or state 

government benefit programs.    

  

In order to address these challenges and to mobilise resources and support economic upliftment 

of the Tibetan community, the Central Tibetan Administration established the Social and 

Resource Development Fund (SARD) in 1997. USAID has been providing funds to SARD to 

set up a financial institution to provide low cost loans to the financially vulnerable Tibetan 

refugees residing in India. To channelise the lending activities, CTA conceived and 

implemented Tibetan Refugee Livelihood Support Program (TRLSP) in 2017. TRLSP aimed 

to provide low cost financial assistance in the form of soft loans to the Tibetan diaspora.    

  

In the interim, USAID had commissioned a feasibility assessment for Tibetan banking 

facilities, in 2016 to bring about financial inclusion of Tibetan refugees in India. This feasibility 

assessment conducted by Dalberg, focussed on three objectives namely, identify, assess and 

test the feasibility options to financially serve the Tibetan community. This assessment 

classified the needs of Tibetans as savings, investments, remittances and borrowing. It also 

explored various options to set up a formal institution to provide banking and financial services 

to the Tibetan community. The study narrowed down its option for the proposed institution to 

either a Small Finance Bank or a Non-Banking Finance Company.    

  

After deliberations with CTA, a decision was taken during the tenure of the then Finance 

Minister, Mr. Karma Yeshi to form an NBFC instead of an SFB due to significantly less net 

owned capital requirement for the former. This development led to incorporation of Gang Jong 

Development Finance Ltd. (GDFPL) in November 2017. GDFPL applied to RBI to operate as 

an NBFC and was granted the license by RBI in December 2018. GDFPL commenced it 

lending activities in March 2019. USAID and SARD thereafter commissioned Dalberg to 

prepare a business strategy for GDFPL and chart a course for the company for the next five 

years. Accordingly, Dalberg has prepared and submitted a comprehensive report entitled 

“Development Plan and Strategy 2020-24”. This report has evaluated ground realities and 

hypothesized 3 distinct scenarios namely pessimistic, baseline and optimistic for the Company 

to project its performance up to 2024.   

  

When Mr. Penpa Tsering, took over the office of the Sikyong as the head of Kashag during the 

17th TPiE in 2021, he reviewed the journey of GDFPL since its inception. The Sikyong 

scrutinized the Company’s financial position as well as evaluated its commercial prospects. 

Based on his assessment of the company’s health and future challenges, he arrived at a 

conclusion that GDFPL is not a viable proposition. Accordingly, he briefed the shareholders 

of GDFPL in the Company’s 4th AGM of his views and recommended dissolution of the 

                                                           
1 Information source: “A Microfinance Success Story of Tibetan Refugees in India”, a study report by Ms. Mona 

Dikshit, BASIX, published by the Institute of Livelihood research and Training, 2018.  
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Company.2 The Sikyong also made the same recommendation in the 3rd session of the 17th 

TPiE to wind up the Company.  

  

Consequently, the 17th TPiE passed a resolution No. 2022/17/3/26 in its 3rd session to appoint 

a Review committee to i) go into various concerns tabled by the Sikyong, ii) study the financial 

scope and risks faced by the Company and iii) recommend a clear course of action to either 

continue or dissolve the Company with due justification for the recommended approach. The 

RC is comprised of the following members.  

 

Parliamentarian Dawa Phunkyi  

Parliamentarian Serta Tsutrim  

Parliamentarian Konchok Yangphel  

Parliamentarian Karma Gelek  

Mr. Rahul Joshi, Financial Expert   

  

The Review Committee (RC) commenced its working from June 2, 2022 at the CTA 

headquarters in Dharmshala. The RC interviewed all the relevant stakeholders including the 

past and current administrators of CTA as well as GDFPL staff3, perused the important 

documents4.   

  

The author, after conducting several deliberations with rest of the RC, interviewing the key 

stakeholder and perusing the relevant documents, has arrived at these conclusions. The author 

is pleased to submit his recommendations along with due justifications, to the 17th TPiE for 

their consideration and necessary action as they deem fit.   

  

Signed, Financial Expert and Member of the Review Committee  

  

  

________________________  

Mr. Rahul Joshi, Financial Expert  

  

  

  

  

  

                                                           
2 Refer to the Annexure IV, for the detailed transcripts of the briefing made by the Sikyong to the Shareholders of 
GDFPL in the Company’s 4th AGM.   
3 Refer to the Annexure I for excerpts of the stakeholder interviews.  
4 Please refer to the section Bibliography and References for the documents scrutinized by the RC.  
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Time Line of GDFPL and Observations on its Present State  

  

Below illustration summarizes short journey of GDFPL since its incorporation in late 2017 till 

date.   

 
It is apparent from the above roadmap that GDFPL was operating as a going concern for barely 

15 months. Its first disbursement was made in March 2019 and the last loan was disbursed in 

June 2021. As on date and at the time of writing of this report the RC has been informed that 

the entire staff of GDFPL has resigned.    

  

Procedural Gaps  

I have noted - based on my perusal of the minutes of the board meetings - that the board of 

GDFPL, at no point in time has discussed lack of growth opportunities, or sub optimal / 

unsatisfactory performance of the company, inability of the Company to perform as a going 

concern or unviability to remain in business. I have also made a note that the board of GDFPL 

has not passed any resolution authorizing the Sikyong to recommend its dissolution to the 

TPiE.   

  

Further, I have not seen any board resolution that lays down the procedures and modalities for 

buyback of the shares from the existing shareholders.   

  

Similarly, I have not come across any board resolutions which have authorized the management 

of the Company to stop disbursements of fresh loans.   

  

I have also learnt while writing this report that the entire staff of the Company has resigned. I 

am not sure whether the Staff has left on their own volition or asked to leave the Company.   

  

Notwithstanding the Dalberg reports of 2016 and 2020, GDFPL indeed has been facing 

headwinds to stay on its track to realize the original vision of providing low-cost financial 

assistance to the marginalized Tibetan refugees in India and uplift their economic and financial 

conditions. In order to understand the hurdles faced by GDFPL better, it is imperative to see 
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these in a larger context. For this purpose, I looked at the larger ecosystem in which GDFL is 

operating to determine its strengths and weaknesses on one hand and find the opportunities and 

identify the threats on the other. I have covered the detailed SWOT of the Company in the 

following chapter.   

   

 

SWOT of GDFPL  
 

SWOT Analysis of GDFPL  

The RC has conducted formal conversations with all the stakeholders, perused the documents 

presented and is thoroughly seized of the matters pertaining to the past, present and future of 

GDFPL.   

  

The RC has also pondered at length over the critical and important insights provided by the 

Sikyong. The Sikyong has articulated his stand on the issue and very elaborately explained the 

rationale for arriving at his decision to recommend dissolution of the Company while 

interacting with the shareholders of GDFPL at its 4th AGM. The RC has also made a note of 

the comment made by the Sikyong that if at all GDFPL has to continue it needs to be a 

completely independent company professionally managed by an independent board and that 

such a company must run its operations autonomously. He was emphatic in asserting that CTA 

must not have anything to do with running of a commercial organization like GDFPL.    

  

I have reflected on the prevailing conditions in which GDFPL is operating, its internal structure 

as well as the dynamics of the external ecosystem. As a result of these cumulative insights, I 

have concluded that the following SWOT analysis best represents the playground available to 

GDFPL.   

  

 
Strengths   

  

i. Unwavering Support from the Tibetan diaspora: I have perused the responses received 

from the shareholders of GDFPL after the Sikyong presented them with the fait accompli 

of the Company being dissolved. While almost 50% of the shareholders showed their 

willingness to continue to remain invested despite the bleak future of GDFPL as presented 

to them, the rest agreed to withdraw their investment as if that was the only option they 

were left with. Therefore, the I do not view the consent by these shareholders to withdraw 

their investments as them wanting to walk out but rather acceptance of the choice offered 

  

  
  

T 
Threats  
The Tibetan community  
continue to remain  
deprived of critical and  
affordable financial  
assistance  

W  

Weaknesses  
Lack of autonomy, lack  
of capital, lack of  
professional staff  

O 

Opportunities  
Need for  f inancial assistance  
to TR is still real, Other Hilly  
communities provide  
underserved market  
opportunities  

S 

Unwavering support from  
the Tibetan Diaspora; L ow  
risk of bad debts,  
Favorable view by  GoI and  
its Institutions  

Strengths 

GDFPL  
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to them. I interpret this consent as the shareholders ‘accepting’ rather than ‘wanting’ to 

withdraw their investment. This is inferred as the willingness and commitment of this  

Tibetan diaspora who are financially well off to help their less fortunate brothers and sisters. 

Thus, the I would like to depict the shareholders’ response with the below illustration.5   

  

Want to Withdraw Accept to Withdraw Will not Withdraw 

None 50% 50 % 

   
ii. Low risk of Bad Debts: Though GDFPL has lived a short life, the performance of its loan 

book is very satisfactory with negligible to none bad debts. Similarly, SARD also has had 

a satisfactory experience of very high rates of recovery for the soft loans it facilitates 

through ICICI Bank. This proves the reliability of this class of borrowers. Hence, it makes 

sense to continue to pursue the strategy of operating a licensed lending institution.   

  

iii. Favorable View by the Government of India and Its institutions: GoI has always taken 

the compassionate view of the larger Tibetan cause and provided all possible assistance. I 

consider this as an asset and sees the NBFC license granted to GDFPL as one more 

validation of this point of view. CTA may want to leverage their relationship with the 

central and state governments to explore further opportunities to strengthen the Company.   

  

Weaknesses  

  

i. Lack of financial capital / challenge to transfer funds from SARD: Besides the capital 

raised by GDFPL through its Series A and B rounds of funds raise, the Company was also 

entitled to receive the funds received from USAID to the tune of Rs. 30 cr. USAID 

transferred an amount equivalent to Rs 25 cr. to SARD under its grant program. Currently 

these funds along with the accumulated interest are available with SARD. However, due to 

the perceived restrictions seemingly posed by the provisions of FCRA and nature of transfer 

of such funds into the books of GDFPL, CTA is not able to transfer this amount to the 

Company. There is also an issue of SARD charter not having a provision of SARD 

investing into equity capital of a company. CTA, based on an expert opinion set up a trust 

in the name of CTA Development Fund (CTADF) to explore an option of transferring the 

funds from SARD to CTADF so that CTADF can hold equity shares issued by GDFPL. 

Furthermore, GDFPL has no borrowings as on date despite RBI allowing the NBFCs to 

leverage their equity up to 7 times by way of commercial borrowings from banks. Thus, 

constrained by its inability to raise funds – neither equity nor debt – GDFPL’s operations 

have come to a standstill.    

  

ii. Lack of operational autonomy: Though incorporated as an independent company and 

despite being a separate legal entity, GDFPL is currently being run as one more division of 

CTA. This imposes several restrictions on GDFPL’s ability to function to the best of its 

ability and exploit the potential as was identified in the Dalberg reports. CTA is an 

administrative body with several administrative responsibilities. Giving loans is certainly 

not one of them. Moreover, as per the extant RBI guidelines no entity other than banks can 

carry out lending activities in India without obtaining RBI license to operate as an NBFC.  

                                                           
5 I have arrived at this inference based on my interpretation of the shareholders’ verbatim comments. Refer to the 

Annexure V for details.   
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iii. Lack of clarity about the responsibilities amongst CTA, SARD, TPiE and GDFPL: 

This is an extension of the previous point of lack of autonomy to GDFPL. There is 

substantial overlap in the responsibilities of these organizations. SARD is also conducting 

one program to extend soft loans in the form of overdrafts to winter Sweater Sellers (WSS) 

in collaboration with ICICI Bank. Under this arrangement, the bank provides the overdrafts 

to WSS against the FD kept by SARD. Besides CTA, GDFPL is also answerable and 

subjected to supervision of TPiE. Ideally, being a company formed under the Companies 

Act, 2013 and an NBFC, it is sufficient for GDFPL to follow the law of the land and abide 

by the relevant RBI guidelines. Having to face the constraints of seeking TPiE and / or 

CTA approvals for its routine as well as strategic decisions, slows down GDFPL from 

performing optimally. Similarly, there is also an outstanding issue of continuing to allow 

GDFPL to depend on the on-ground resources of SARD at its settlements across India. 

There is no clarity nor any formal agreements between GDFPL and SARD/CTA for 

facilitating use of these resources by GDFPL.  

  

iv. Absence of a CEO and other professional staff with the right skill sets, experience and 

shared vision: GDFPL had indeed hired a professional CEO. However, the CEO has since 

left the Company. As mentioned earlier even the skeletal staff the Company that was 

operating from its headquarters in Dharamshala has since left. During various discussions 

with the stakeholders, another point emerged which pertained to the ‘status’ of the staff on 

the roles of GDFPL. These employees are either drawn from the civil services within CTA 

or treated at par with the civil servants in terms of their emoluments and perks etc. This 

also puts additional constraints on the Company to hire right persons for the right jobs.   

  

Opportunities   

i. Need for financial assistance to TR is still real: There may be contradicting opinions 

about whether the Dalberg projections are realistic6, however there is no denying of the fact 

that the need of the TR to have an easier access to capital is still present and real. They are 

still struggling to avail banking facilities in general and loans in particular from the formal 

banking channels. And hence there is still ample of market opportunity to provide loans to 

this community.   

  

ii. Extending its services to the other Hilly communities: In fact, this point has also been 

highlighted by Dalberg in its financial projections of GDFPL for 2020-24. The lessons 

learnt and insights gained while lending to the TR can be leveraged to develop financial 

products and services to cater to wider hilly communities who may have similar needs and 

challenges as those faced by TR. GDFPL can certainly tap into this market and grow its 

book exponentially. Another advantage of lending to the other hilly communities is their 

loans need not be subsidized and can be provided at the prevailing commercial interest 

rates. This will also improve the operating profits of GDFPL.  

  

Threats  

  

i. The TR continue to remain deprived of access to low-cost funds: This is a real threat. I 

firmly believe that CTA owes it to the TR to help them come out of their current economic 

challenges. Closing down GDFPL is akin to turning the blind eye to the problem and not a 

solution.   

                                                           
6 In fact, I have made a note of 3 distinct scenarios in the said report namely, pessimistic, baseline and optimistic. 
Hence, I do not want to dismiss the projections made in the Dalberg report as unrealistic irrespective of who 

provided the inputs to Dalberg team for them to arrive at these projections.   
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Recommendations for the Way Ahead  

  

Based on these insights and weighing all the pros and cons, I have arrived at a conclusion to 

allow GDFPL to continue to operate as a going concern and carry on its activities to deliver on 

the original vision of uplifting economic and financial condition of the Tibetan refugees. 

However, this recommendation comes with a caveat. I want to underline this point that 

implementation of my recommendations without adhering to these caveats may yield 

suboptimal results.  

  

Conditions for revival of GDFPL  

  

1. Adequate Capital: Capital is a life line of a financial services company. And capital comes 

both as equity and debt. I have covered both these aspects as follows. a. Equity:   

i. Funds locked with SARD: Enough has been said about FCRA being a 

hurdle to transfer the funds currently locked with SARD. There have been 

conflicting opinions about whether or not such transfer is permissible. 

Section 7 of the FCRA has a proviso which says that no person who has 

received foreign contribution under FCRA shall transfer such foreign 

contribution to any other person unless such other person is also registered 

and had been granted the certificate or obtained the prior permission under 

this Act. I am of the firm opinion that CTA must go ahead and apply on 

behalf GDFPL to the Central Government for such a transfer instead of 

endlessly speculating whether such transfer is possible.7  

ii. Foreign Direct Investment: In exercise of the powers conferred by clause 

(b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange 

Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India has 

allowed NBFCs to raise foreign direct investment from persons residing 

outside India. Form FC-GPR (Foreign Currency-Gross Provisional Return) 

is required to issue capital instruments by an Indian company to a person 

resident outside India.8 As elaborated in the chapter about the SWOT of 

GDFPL, the Tibetan diaspora appears to be keen to support their 

compatriots who are struggling to lift themselves out of their current 

economic plight. And hence this option must be explored to tap this 

opportunity to raise equity capital directly from the Tibetan diaspora.   

b. Debt: RBI allows the NBFCs to raise debt up to 7 times of their Net Owned Funds 

as institutional credit from banks.9 Thus GDFPL can raise seven rupees as debt 

from banks for every rupee of its owned funds. This will provide ample of 

opportunity to the Company to grow its book by expanding its products and services 

to larger target groups such as other surrounding communities in the hills.   

  

2. Autonomy: It is indeed non-negotiable precondition for any hope of success for GDFPL 

that it must be run as an independent company autonomous from the direct control and 

supervision of CTA. GDFPL must be operated as any other shareholder managed Indian 

companies incorporated under the Companies Act, 2013. Moreover, GDFPL is also 

subjected to RBI supervision and hence there is no need to subject it to any additional rules 

and regulations of CTA. Thus GDFPL must have complete strategic, financial, 

                                                           
7 Refer to the Annexure II for further details.  
8 Refer to the Annexure VI for further details.   
9 Just for abundant clarification it must be noted that GDFPL is not permitted to raise borrowings from the general 

public in the form of either demand or time deposits.   
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administrative and operational freedom to run its own affairs under the extant statutes and 

RBI regulations. GDFPL must be a board managed independent company.   

  

3. CEO and other staff: CEO is the captain of the ship and responsible to keep it afloat. 

I am aware that GDFPL had hired a professional CEO however, he left due to lack of 

operational freedom, slow decision making and excessive bureaucracy. I am 

recommending that CTA must identify a CEO amongst the young dynamic highly qualified 

Tibetan community from India or abroad. GDFPL is a start-up and must be allowed to 

function as one. I am confident that CTA will be successfully able to rope in a right person 

if given operational freedom and stock options. What motivates the young and restless 

millennials is ability to experiment, operational freedom and opportunity to generate 

wealth for themselves, for their employees as well as for the community at large. Similarly, 

GDFPL must recruit young and qualified staff from the open market with commensurate 

emoluments coupled with performance bonuses and ESOPs. CEO and the entire hierarchy 

of the employees of GDFPL should be dissociated from the civil services of CTA.  

  

4. Exploiting synergies with CTA: Though our overall approach is to sever the umbilical 

cord of GDFPL with CTA, I am mindful of the CTA’s credibility, trust and access amongst 

the TR community. The Department of Home of CTA is overseeing the rehabilitation of 

TRs across the country through its, 20 Cooperative Societies, 20 Handicraft Centres, 20  

Cluster Units, 46 Settlement Offices and 71 Settlement and Cluster Units across India, 

Bhutan and Nepal.10 GDFPL may be allowed by CTA to enter into some formal 

arrangement whereby these on ground resources can be leveraged to gain access to the TRs 

residing in these Settlements. I leave it to CTA whether such a formal arrangement should 

be commercial or otherwise in nature. However, it is imperative that the TR at large see 

this as ‘their company’ rather than any other NBFC operating in that area.   

  

5. Expand by launching innovative products, services, opening new geographies and 

catering to wider communities: As I have been repeatedly saying in this report, GDFPL 

must have the operational and strategic freedom to expand its book by launching innovative 

products, services, opening new geographies and catering to wider communities. It may 

continue to subsidize loans for the TRs, however, it must be free to charge commercial 

market rates to rest of its customer base.   

   

  

                                                           
10 Information source: “A Microfinance Success Story of Tibetan Refugees in India”, a study report by Ms. Mona 
Dikshit, BASIX, published by the Institute of Livelihood research and Training, 2018.  
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In Conclusion   
  

In a nutshell, I appreciate the concerns raised by the Sikyong and am aware of the challenges 

being faced by the Company. To come out of the current predicament is certainly not a 

cakewalk for GDFPL and the Company is indeed staring at its permanent closure.   

  

On a brighter side, there is a ray of hope if the CTA were to reflect on the recommendations 

made in this report and consider reviving the Company keeping in mind all the caveats that are 

advised in this report.   

  

Getting an RBI license to be an NBFC is a great achievement in itself and should not be wasted 

by looking only at the darker side of the story. Moreover, in Mr. Alok Prasad, CTA has a well-

wisher who has the best interests of TR in his heart. He is also a respected banker and well 

connected with the important policy makers in the Central Government. Mr. Alok Prasad is 

bullish about the Company’s prospects and has offered his services to the Sikyong. I am 

confident that CTA can benefit by his wisdom and goodwill in the corridors of power should 

CTA wish to walk the path of revival of GDFPL.  

  

The original vision is still as relevant today as it was when the Company was conceptualized. 

The CTA owes it to the Tibetan refugees to give this cause a final sincere shot, before calling 

it quits.    

 

I wish the CTA and the Tibetan community the best.   
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Annexure I: Excerpts of the Stakeholder Interviews 

Date   Person(s) interviewed  Designation   

2nd June 2022  Ven Khenposonam Tenphel  Speaker, TPiE  

Ms Dolma Tsering Teykhang  Dy Speaker, TPiE  

Excerpts:  

The RC was formally briefed by the Ven’ Speaker and Dy Speaker. The members were given 

the context as to why the 17th TPiE passed the resolution to constitute this RC and explained 

the terms of reference. The RC was provided with the relevant documents and operational 

freedom to interview the current and past stakeholders who were involved in setting up and 

running GDFPL at various points in time. The Ven’ Speaker and Dy Speaker advised the RC 

to conduct their assessment by considering all the aspects of this issue objectively and 

dispassionately.  The Ven’ Speaker and Dy Speaker also requested the RC to keep in mind, the 

best interests of the Tibetan community in exile as well as financial viability of different options 

on the merit while arriving at any conclusion. The RC was advised to submit their 

recommendations well in time so that the report can be presented during the next session of 

TPiE to be held in September 2022.    

  

Date   Person(s) interviewed  Designation   

2nd June 2022  Dr Kunchok Tsundue  MD, GDFPL  

Excerpts:  

Dr Kunchok Tsundue worked as MD of GDFPL from 2018 till June 2022. He is bullish about 

the prospects of GDFPL and satisfied with the progress made by the Company so far. Dr 

Kunchok also expressed his willingness to continue to work as the MD, if GDFPL is allowed 

run its business as a going concern. Following is the summary of our conversation with him.   

• Assessment of performance of GDFPL vis a vis the projections presented in the Dalberg 

report: He reckoned that GDFPL’s performance in the FY 2021-22 may be pegged between 

“pessimistic” and “baseline” projections as per the Dalberg report.  

• Dr Kunchok’s recommendation before the Hon’s SIKYONG advised TPiE to shut down 

GDF: Dr Kunchok had recommended to the Hon’s SIKYONG to continue operations of 

GDFPL as a going concern.   

• About current state of affairs at GDFPL: Dr Kunchok informed the RC that GDFPL has 

stopped disbursing fresh loans wef June 2021.  

• About SARD lending directly and if a) there are any other such organizations within CTA 

umbrella which are also engaged in lending activities; b) SARD has NBFC license from RBI 

to disburse loans directly? Dr Kunchok informed the RC that no other organization with CTA 

lend money. He also clarified that SARD doesn’t give any loans directly but subsidizes the 

overdrafts given by ICICI Bank to the Tibetan community.   

•  About Transfer of SARD funds to GDFPL: SARD can transfer its own money to GDFPL. 

However, as per FCRA, SARD cannot transfer the money received in the form of foreign 

inward remittances.  

•  About the legal opinion received by SARD to transfer the funds to GDFPL: Dr Kunchok 

has read the said legal opinion and is willing to evaluate the implementation of the 

recommendations made by Shardul Amarchand Mangaldas & Co.  
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Date   Person(s) interviewed  Designation   

3rd June 2022  Mr. Tsering Dhondup  Former Finance Minister  

Excerpts:  

The idea to set up a separate legal entity to provide loans to the Tibetan community in exile got 

traction while Mr. Tsering Dhondup was the finance minister during the 14th TPiE. In his efforts 

to assess the viability of setting up such an entity, Mr. Tsering Dhondup, met the senior officials 

from RBI, Ms. Meera Sanyal, the former CEO of Royal Bank of Scotland, and also consulted 

with PwC. The original idea was to set up a Small Finance Bank (SFB) and not an NBFC. An 

idea of setting up an MFI was also deliberated upon but dropped subsequently. Subsequently, 

the CTA decided to set up an NBFC instead of an SFB, during the tenure of Mr. Karma Yeshi, 

who served as the finance minister in the 15th TPiE. This decision was taken primarily on 

account of the stipulation of RBI that the SFB’s must have minimum NOF of INR 200 cr.     

  

Date   Person(s) interviewed  Designation   

3rd June 2022  Mr. Palden Phuntsok  Head Commercial Loans, GDFPL  

Excerpts:  

Mr. Palden Phuntsok walked the RC through the details of operations, organization structure of 

GDFPL and its activities. He also briefed the RC of various loan products, interest income and 

operating costs of GDFPL.  

  

Date   Person(s) interviewed  Designation   

3rd June 2022  Ms Gaden Dickyi  Head Soft Loans, GDP  

Excerpts:   

Ms Gaden Dickyi explained the working relationship between SARD and GDF at the 

headquarters in Dharamshala and on the ground at various field operations of SARD across 

India.   

  

Date   Person(s) interviewed  Designation   

3rd June 2022  Ms Tashi Wangdue  Director, SARD  

Excerpts:  

Ms. Tashi Wangdue briefed the committee on functioning, operations and role of SARD and 

its relationship with CTA. She coordinates with external bodies such as USAID. She also 

walked the RC through the USAID program and various grants received form them over the 

years. Ms. Tashi Wangdue gave a detailed breakdown of working of how the overdraft from 

ICICI Bank is raised against SARD FDs which is in turn utilized to provide financial assistance 

to the Tibetan to the Tibetan community. 
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Date   Person(s) interviewed  Designation   

4th June 2022  Ms. Yeshi Wangmo  Former Secretary, Department of  

Finance  

Excerpts:  

Though, Ms. Yeshi Wangmo was appointed as a director on the board of GDFPL in 2020, she 

has been attending the board meetings of the Company as a special invitee since 2018. She left 

the board of the Company in June 2021. She informed the committee that GDFPL commenced 

its operations from March 2020 after seeking blessings of His Holiness. Ms. Yeshi Wangmo’s 

reflections on the functioning of GDFPL are summarized as below:  

• Ms. Yeshi’s main focus was to ensure that the funds should be utilized equitably and fairly 

for benefit of the Tibetans in India.   

• GDFPL may never be converted into an SFB due to practical challenges in raising the 

minimum required capital of INR 200 cr.  

• Lamented the lack of professionals and industry veterans at the helm to manage GDFPL. In 

absence of inputs and guidance from the professionals, GDFPL will continue to stay afloat 

and relevant to its objectives of financially supporting the Tibetans in India.   

• Ensuring adherence of GDFPL with the rules and regulations of CTA was a concern.  

• The Board was not properly briefed thoroughly about performance of the Company despite 

the management being asked about why the actual performance was lower as compared with 

the projections made in the Dalberg report. She admitted though, that the board had never 

formally raised its concerns with respect to the Company’s performance.  She thinks that 

there was a scope of improvement in how the Company was managed.   

• Ms. Yeshi does not share the optimism of Dr Kunchok about “eventual” improvement in the 

financial performance of the Company.  

• Ms. Yeshi has apprehensions of GDFPL not strictly following the CTA rules. She ensured 

that CTA rules are followed by GDFPL in letter and in spirit.   

• Ms. Yeshi added that the Management of the Company was “secretive” and informed the RC 

that though the board agenda was circulated in advance, the important points were tabled 

only on the day of the board meeting. In her evaluation the Company could have been 

managed more professionally.   

• Ms. Yeshi said she had no faith in the then CEO of GDFPL. According to Ms. Yeshi, the 

CEO left because he felt he did not have operational freedom.   

•  When asked why the perusal of minutes of the board meetings of the Company does not 

reflect her strong views about the overall below the par management of the Company, Ms. 

Yeshi conceded that such concerns were raised during the separate management meetings 

and not during the board meetings.16 She explained that such management meetings were 

conducted by a team comprising of the finance minister, the Finance Secretary, Head of 

Budget, SARD Director and the MD of GDFPL.  
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Date   Person(s) interviewed  Designation   

4th June 2022  Mr. Karma Yeshi  Former Finance Minister  

(Successor of Mr. Tsering)  

Excerpts:   

Mr. Karma Yeshi confirmed that it was deiced to form an NBFC instead of an SFB due to 

significantly less capital requirement for the former. A report entitled “Financial Inclusion of 

Tibetan Refugees in India, A feasibility assessment for Tibetan banking facilities in India” and 

presented by USAID in 2016 also recommended formation of an NBFC. Below is the gist of 

his conversation with the RC.  

• GDFPL has worked well so far and indeed has a bright future.  

• Mr. Karma Yeshi thinks that too many rules and regulations of CTA have slowed down 

operations and functioning of GDFPL.  

• CTA was looking for a professional and qualified person from amongst the Tibetan 

community to run GDFPL as a CEO. However, they could not find the right fit.   

• Mr. Karma Yeshi left GDFPL’s board in May 2021and during his tenure as a board member 

there was neither any discussion nor was any resolution passed by the board to dissolve the 

company.  

• Mr. Karma Yeshi does not recollect any major violations by GDFPL of CTA rules. He is 

clear though, that current or future fate of GDFPL must not be allowed to impact SARD 

adversely.  

• Mr. Karma Yeshi proposes that TPiE must adopt a separate set of rules for functioning of 

GDFPL than those of CTA to provide operational autonomy to GDFPL. He recommends 

that CTA may have broader oversight over GDFPL within the proposed functional 

autonomy.  

  

Date   Person(s) interviewed17  Designation   

10th June 2022  Mr. Alok Prasad  Independent Director, GDFPL  

Excerpts:  

• Mr. Alok Prasad got associated with this venture due to his interest and concern for upliftment 

of the economic conditions of the Tibetan diaspora living in India. Late Mr. Nagrajan had 

reached out to Mr. Alok and connected him to CTA to explore his interest in the large cause 

of economic welfare of the Tibetan community in exile in India.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 No record and/or minutes of such conversations was made available to the RC. Ms. Yeshi 

mentioned that she is not comfortable in sharing minutes of these meetings.   
17 Interview with Mr. Alok Prasad was conducted online by Mr. Rahul Joshi individually.  
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•  Mr. Alok Prasad reaffirmed his confidence in the future of GDFPL’s future and believes that 

the original objectives and vision of GDFPS were right and haven’t changed since.   

•  Mr. Alok Prasad even offered to leverage his relationships within the industry and the Central 

Government for revival of GDFPL should TPiE decide not to dissolve the Company. He even 

offered to speak with his contact to assess feasibility of transfer of funds which are currently 

parked with SARD to GDFPL.  

•  Mr. Alok Prasad confirmed that there is no specific board resolution by passed by GDFPL to 

dissolve the Company. When specifically asked, he mentioned that the Board was not aware 

nor consulted before the Hon’ Sikyong made the recommendation to TPiE to dissolve the 

Company.  

•  Mr. Alok Prasad listed the following challenges for the current state of affairs at GDFPL;  

i.  CTA is not very clear between finer distinction between debt and equity. He felt the 

strong need for a professional management as well as the Board of Directors to run 

GDFPL. ii. CTA treats GDFPL as its division or a department instead of a separate legal 

entity which is what GDFPL actually is. GDFPL has no financial or operational freedom 

to conduct its business.   

iii. Within the overall administration of TPiE / CTA / SARD there is not enough practical 

knowledge, skills and expertise to run a banking and financial institution.   

iv. The currently defined target market of GDFPL is too narrow. There is dire need to 

widen the target group (TG) of GDFPL to include other communities in the hills besides 

the Tibetan diaspora.  

•  Mr. Alok Prasad offered the following solutions to revive the fortunes of GDFPL.  

i. GDFPL must be provided complete financial and operational autonomy.  

ii. GDFPL must be run professionally and its umbilical cord with CTA severed.  

iii. More capital must be infused in the Company including from the likes of 

SIDBI.  

•  Mr. Alok Prasad, on his own volition, had written an email to the Hon’ Sikyong, offering his 

help to revive GDFPL’s fortunes and to come to Dharamshala for discussions with the Hon’ 

Sikyong. Though Mr. Alok received a call from the the Hon’ Sikyong to know his views 

about the health and prospects of GDFPL, he did not receive any specific response from the 

the Hon’ Sikyong to his email.18   

  

Date   Person(s) interviewed  Designation   

13th June 2022  Mr. Penpa Tsering (Conversation 

with rest of the committee 

members)19  

Hon’ Sikyong   

 

 

 

 

 
18 The verbatim of the said email is appended in the Annexure III.  
19 Though proceedings of the said meeting have been recorded, no transcript of the same is 

available either in English or Tibetan. According to the feedback received from the Review 

Committee members who attended this meeting, CTA is not willing to go forward with 

continuation of GDFPL. The reasons cited for this reluctance were inadequate capital 

available with GDFPL and inability of CTA to manage administration / operations of 

GDFPL.  
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21st July 2022  Hon’ Mr. Penpa Tsering  

(Conversation with Rahul Joshi)  

Sikyong  

Excerpts:  

Mr. Rahul Joshi conducted an online meeting with the Hon’ Sikyong and posed 9 questions. 

Below is the gist of this interview.   

Q1: Were you involved during the discussions for formation of GDFPL in particular or creating 

a vehicle to provide financial assistance to the Tibetans in exile in general?  

A1: Mr. Penpa Tsering was not aware of the conception, establishment, financing of GDFPL 

till assuming the office of Sikyong.  Mr. Penpa Tsering was the speaker of TPiE during the 

corresponding period when such developments took place towards formation of GDFPL. And 

the then executive founded GDFPL without any involvement of the then Speaker.   

  

Q2: Were you involved in actual operations of the Company (such as a Board member) before 

assuming the responsibilities of the office of Sikyong?  

A2: Mr. Penpa Tsering reiterated that he had no role to play whatsoever in GDFPL.  

  

Q3: Have you read the Dalberg report and do you believe in its optimistic forecasts?   

A3: Mr. Penpa Tsering has read the report. He feels the optimism was based on the inputs 

provided by the then CTA project team and he does not share their optimism. He is worried 

about inadequate capitalization of the Company. He is also unsure about interest of the Tibetans 

at large in actually supporting this cause.  Mr. Penpa Tsering is of the opinion that the current 

Return on Investment of 3% in GDFPL is far lower than other alternate investment options 

available to the Tibetans. He strongly believes that unless capital of INR 200 cr is infused and 

GDFPL is made an SFB, the Company has no commercial viability. He expressed concern about 

uncertainties such as whether the staff of the Company are civil servants or employees of an 

independent company. He added that if at all the Company has to be a commercially viable 

venture then it must be privatized.   

  

Q4: Did the Board of the Company express concerns at any point in time since he assumed the 

office of Sikyong, about GDFPL’s performance not being up to the expectations as set forth in 

the Dalberg report?   

A4: Mr. Penpa Tsering confirmed that he was not completely aware about the discussions of 

the board of the company. However, he is of the firm view that the Company must be an 

independent entity and the income and expenses of the company must be managed by it 

independently.   

  

Q5: Did you take any measures to revive the Company since you took charge as Sikyong and 

if yes, what were those? 

A5: Mr. Penpa Tsering spoke with the MD, Dr Kunchok, looked at the projects in hand and the 

financial statements of the Company. These did not inspire any confidence in him to continue 

with running of the Company. 

 

Q6: Has the board of GDFPL passed any resolution to dissolve the company? 

A6: Mr. Penpa Tsering confirmed that the board of GDFPL has not passed any resolution to 

dissolve the company. However, he felt the need to bring in transparency and share the factual 

details with the shareholders. Hence, he spoke his mind with the shareholders and presented a 

balanced picture of the Company’s financial health and future viability.   

 

Q7: What do you propose that CTA should do to deliver on the original vision of providing 

financial assistance to the Tibetans in exile? What other options do you propose if GDFPL is 

dissolved? 
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A7: Mr. Penpa Tsering offered an alternate option of SARD funding these initiatives directly 

by making necessary changes in its bylaws.   

 

Q8: Do you think GDFPL or any such entity could be viable if its operations are separated 

completely from the administrative control of CTA and it is provided a complete operational 

autonomy?   

A8: Mr. Penpa Tsering agreed that this was indeed the only solution to provide complete 

operational autonomy for such a commercial entity. He also added in such an event such an 

autonomous entity should not expect or depend on any support from the CTA’s local field 

operations. He is anyway skeptical of success of such an entity without the right professional 

expertise. He concluded by saying that “experimenting with other people’s money is a big risk”. 

 

Q9: What is your opinion about the recommendations made by the legal firm Shardul 

Amarchand? Do you think it is viable to transfer the funds from SARD to GDFPL as per their 

learned opinion and did you take any measures towards this effect?  

A9: Mr. Penpa Tsering cited an alternate opinion of another auditor firm which doubted if such 

a transfer was legally possible.16 He also mentioned that this transfer is fraught with several 

other unanswered issues such as whether this transfer will attract GST or whether CTA DF will 

lose its status as a “not for profit” company Section 25 of the Companies Act. 

 

 

  

                                                           
20 However, the RC has not been provided this report at the time of writing of this report.   
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Annexure II: Excerpts of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010  

  

Section 7. Prohibition to transfer foreign contribution to other person.   
—No person who—  

(a) is registered and granted a certificate or has obtained prior permission under this Act; and  

(b) receives any foreign contribution, shall transfer such foreign contribution to any other 

person unless such other person is also registered and had been granted the certificate or 

obtained the prior permission under this Act:  

Provided that such person may transfer, with the prior approval of the Central Government, a 

part of such foreign contribution to any other person who has not been granted a certificate or 

obtained permission under this Act in accordance with the rules made by the Central 

Government.  

 

Section 8. Restriction to utilise foreign contribution for administrative purpose.  
(1) Every person, who is registered and granted a certificate or given prior permission under 

this Act and receives any foreign contribution, —  

(a) shall utilise such contribution for the purposes for which the contribution has been 

received: Provided that any foreign contribution or any income arising out of it shall not be 

used for speculative business:  

Provided further that the Central Government shall, by rules, specify the activities or business 

which shall be construed as speculative business for the purpose of this section;  

(b) shall not defray as far as possible such sum, not exceeding fifty per cent. of such 

contribution, received in a financial year, to meet administrative expenses:  

Provided that administrative expenses exceeding fifty per cent. of such contribution may be 

defrayed with prior approval of the Central Government.  

(2) The Central Government may prescribe the elements which shall be included in the 

administrative expenses and the manner in which the administrative expenses referred to in 

sub-section (1) shall be calculated.  

 

Section 11. Registration of certain persons with Central Government.  
(1) Save as otherwise provided in this Act, no person having a definite cultural, economic, 

educational, religious or social programme shall accept foreign contribution unless such person 

obtains a certificate of registration from the Central Government:  

  

Provided that any association registered with the Central Government under section 6 or 

granted prior permission under that section of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 

(49 of 1976), as it stood immediately before the commencement of this Act, shall be deemed 

to have been registered or granted prior permission, as the case may be, under this Act and 

such registration shall be valid for a period of five years from the date on which this section 

comes into force.  

(2) Every person referred to in sub-section (1) may, if it is not registered with the Central 

Government under that sub-section, accept any foreign contribution only after obtaining the 

prior permission of the Central Government and such prior permission shall be valid for the 

specific purpose for which it is obtained and from the specific source:  

Provided that if the person referred to in sub-sections (1) and (2) has been found guilty of 

violation of any of the provisions of this Act or the Foreign Contribution (Regulation) Act, 

1976 (49 of 1976), the unutilized or unreceived amount of foreign contribution shall not be 

utilized or received, as the case may be, without the prior approval of the Central Government.  

(3) Notwithstanding anything contained in this Act, the Central Government may, by 

notification in the Official Gazette, specify—  
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(i) the person or class of persons who shall obtain its prior permission before accepting the 

foreign contribution; or  

(ii) the area or areas in which the foreign contribution shall be accepted and utilized with 

the prior permission of the Central Government; or  

(iii) the purpose or purposes for which the foreign contribution shall be utilized with the 

prior permission of the Central Government; or  

(iv) the source or sources from which the foreign contribution shall be accepted with the 

prior permission of the Central Government  
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Annexure III: Text of the Email Sent By Mr. Alok Prasad to the Sikyong In October 

2021  

  

Quote  
___________________________________________________________________________ 

Honourable Sikyong,  

  

I am writing to you in my capacity as a Director of Gang-Jong Development Finance Pvt Ltd 

(GJDF), and a senior banking / financial services professional.  

  

About 2 months ago you had given me a call and Ihad a brief discussion on GJDF’s affairs. 

Thereafter, on 6th September, 2021 the 4th AGM of the company was held which, 

unfortunately, I could not attend since I was travelling in Europe. I understand that in the AGM 

many aspects of the GJDF’s operations and governance got discussed in detail.  

  

As you are aware, GJDF was incorporated in November 2017 and received the NBFC license 

from the Reserve Bank of India (RBI) in December 2018. From a business standpoint, over the 

last two years, the company has built up a modest sized loan portfolio. With the basic operating 

framework in place, the company is now poised for growth.   

   

The key issue now is what steps ought to be taken for GJDF to realise its full potential so that 

it can best serve the interests of the Tibetan community. And, of course, to operate on 

commercial principles rather than be dependent on subsidy money.   

   

I would be happy to provide my inputs and perspective on this, as per your convenience. I am 

leaving for Bengaluru today and will be back on the 28th. After that, if required, I am happy to 

come to Dharamshala for discussions.   

_________________________________________________________________________  

UNQUOTE  
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Annexure IV: Interpretation and Translation of the Speech Given By Honourable  

Sikyong Mr. Penpa Tsering to the Shareholders over Zoom Meeting during The 4th  

AGM of GDF, 6th September, 2021  

  

QUOTE  
________________________________________________________________________ 

Sikyong Penpa Tsering la presided over the meeting after the presentation from Mr. Palden 

Phuntsok on the status of Gang-Jong Development Finance (GDF). He explained the reason 

for conducting the meeting, as the need of providing all the investors which include about 

25 families who have invested over 500 lacs in GDF a clear understanding of the existing 

circumstances under which GDF is functioning and decide upon the future of GDF 

accordingly.  

Firstly, he explained how GDF was started back in 2017, and how it isn't allowed to only 

serve the Tibetan community specifically by giving the example of a clause in the 

Company's MOA and AOA. He updated the investor about the initial capital invested by 3 

promoters, out of which 2 promoters are privately holding the share even though the funds 

were provided by CTA.  

1. Former Finance Minister Karma Yeshi la, who owns 5000 shares @ Rs 10/share 

amounting to INR 50,000/-.   

2. Dr. Kunchok Tsundue, since was MD of Gang-jong Development Finance has invested 

50,000/- @ Rs 10/share and holds 5000 shares.  

3. Mr. Alok Prasad, who has prior worked for RBI, has invested INR 20,000/- at Rs 

10/share for 2000 shares.   

  

This led to a total of INR 1.2 lacs with which the company was registered. The company 

registration process was followed by the process of acquiring a license from RBI which 

included further funding from 3 different OOTs namely Japan, Taiwan and England in the 

tune of 2.5 Cr against the minimum capital requirement of 2 Cr for a Non-Deposit taking 

NBFC in 2018 which led to the license being granted in December 2018  

  

He also mentioned the fundraising trip that the Chief Planning Officer, Dr. Kunchok 

Tsundue made along with Mr. Kaydor, who was neither the Director nor Investor of GDF- 

but probably with the permission of the Department of Finance or the then Kashag- 

undertook in North America and Europe. Sikyong acknowledges that even though he 

doesn't know the details of what was said to the public by the two members but the investors 

have shown great trust and hoped for the betterment of the community through their 

investment.  

  

He informed the investors that the total fund raised from that trip was around 5.1 Cr. as per 

the board meeting minute and along with 2.5Cr from CTA (Through OOTs) marks the total 

capital of GDF at 7.6Cr as against 7.5Cr mentioned in the PPT, which he believes might 

be a small difference due to some incidental expenses.  

  

Following the registration process, Sikyong also described how the foremost lending 

program to 75 families from Dehradun was started initiated by GDF using an Overdraft 

(OD) facility costing GDF an additional 1% charge on the OD account. He updated the 

investors about the fund balances of GDF where out of 7.6 Cr there was 3.89 Cr left post 

loan disbursement at that point in time. He insisted investors to refer the presentation shown 

earlier by Mr. Palden Phuntsok for better understanding.  

Post that, Sikyong voiced his opinion about how generally when a business has undertaken 

the expenses should be borne by the business itself but referring to the example of GDF's 
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CEO recruitment of Mr. Ram Mohan Rao, he made it clear that the expenses were borne 

by CTA through Social and Resource Development Fund (SARD) rather than GDF and 

also notified the members that, as per the board meeting minute the CEO was hired on an 

honorary pay of Rs.101 due to nonavailability of capital but later during his research, he 

found that somewhere from 2018 the payment made to the CEO in the form of salary was 

about 1.25 lacs/month. And since the hiring was made for GDF the payment should have 

been borne by GDF and not SARD. Likewise, he also raised the similar concerns about 

expenses being borne by SARD on behalf of GDF in giving the following example:-  

1. Salaries of 7 GDF staff  

2. Fees of Company Secretary to the tune of INR 40,000/- per month  

3. Sitting Fees of Mr. Alok Prasad as Director costing INR 1.2 Lac yearly   

  

While describing the Director's sitting fees, he also mentioned the appointment of the 

Finance Department's Secretary and Mr. Legdup as directors of GDF. Increasing the total 

number of directors to 5.  

  

Continuing with the expenses, Sikyong brought the attention of the investors towards the 

expenses made from the USAID program to conduct research on GDF's future plan, a book 

was prepared to cost SARD Rs. 160 lacs. He pointed out that the inputs for the book were 

provided by us and accordingly the plan was designed. But considering our initial aim of 

growing into a Small Finance Bank (SFB) the minimum capital requirement stands at 200 

Cr as per RBI guidelines and GDF only has 7.5 CR which is about 193 Cr short.  

  

Along the same line, Sikyong spoke about Management Information System (MIS) that 

was deployed by GDF to streamline the loan process using a settlement officer as an agent 

where another Rs 54 lacs was used. Although he acknowledges the hearing donor 

requirement of having such a system, there was no evidence to prove so.   

  

Therefore, Out of 7.6 Cr. of capital, the Department of Finance through SARD has already 

incurred expenses of about 4.59 Cr meaning if this expense was made through GDF as it 

should have been, then the whole project would have been a loss-making one. Such was 

the scenario in which GDF is in and he wanted to clarify this situation to all investors as he 

believes transparency will lead to a better understanding of the program and the subsequent 

decision-making process on the future of GDF will become more efficient. After the 

detailed explanation of the expenses and how it was made, Sikyong sought Investor's 

attention towards the fund that  SARD has received from USAID from 2017-2018 onwards 

and which now totals up to 25 Cr. and an additional 4 Cr received in the form of interest 

through bank deposit of that 25 Cr.    

  

Explaining the funding, Sikyong informed the investors that as per the agreement with Tibet 

Fund, the USAID's fund was intended to be used as capital for the financial institution 

which was to be established. But since USAID can't directly invest in companies, the fund 

was transferred to SARD and then gradually was to be transferred to the financial institution 

(GDF). But due to changes in regulation surrounding FCRA, where Fund transfer between 

FCRA registered bodies isn't permitted anymore, such a transfer now will impede FCRA 

regulation.  

  

Sikyong shared Dr. Kunchok Tsundue's opinion on this challenge with the investor, where 

he mentioned an auditor firm who has opined that registering an NGO named CTA 

Development Foundation (CTA-DF) and then seeking to transfer the USAID's Fund to that 

NGO and then subsequently transferring it into GDF. Sikyong expressed his hesitation on 

such a transfer as there might be a possibility of TAX implications such as GST. To 
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investigate such possibilities and further research on how to transfer the fund the audit firm 

is quoting a fee of 6.6 lacs and any additional incidental expenses if any.  

  

Along with this, Sikyong also briefed and argued that even if Iconsider such transfer was 

possible, the risk of losing SARD's Non-Profit status, the 12A status is too great. This was 

already mentioned to Dr. Kunchok Tsundue and although this whole challenge is not 

directly related to the investor he felt it was important for the investor to know about it and 

hence, was presented to them. He emphasized that it is not about the new administration 

closing a project started by the earlier administration and he had every intention to continue 

the GDF project. But after reviewing the project he could only see a cliff (bleak future) 

ahead. Therefore, if a decision is to be made then as of now GDF can return what is invested 

in full at the least .although he isn't sure about any profit on the capital invested. And the 

expense of 459 lacs will be deemed as a loss.  

  

Sikyong emphasized that these explanations were provided to the investor believing this 

will give them a true perspective and help them make better decisions on the future of GDF. 

Sikyong expounded that he believes the project was started with great ambition and thought 

for the wellbeing of the public, and even the investment made by the investors was with 

great hopes. But it is for the investor to decide as CTA only has 2.5 Cr as capital in GDF 

not considering the 29 Cr received from USAID. He stated that the USAID funds will be 

continued to be used for SARD's lending program although SARD has its own challenge 

of not being able to earn profit and do business as per rules and regulations. He pointed out 

this to be the reason why SARD has to use the OD facility to facilitate the lending program 

to the community at 3% and end up paying 6.5% to the bank on the OD facility. Which led 

to about more than 1 Cr. being subsidized by SARD over the last 3-4 years as was presented 

in the presentation.   

  

As per Sikyong, initially, when the capital was raised through OOTs of Japan, Taiwan, and 

England, there were some ideas about using the reserve funds of CTA's Department as well 

but during that time, the ministers and Secretary of the respective departments have cited 

their inability to invest in companies as per their legal registration as charitable societies 

and possible repercussion of doing so might result in revoking of societies registration and 

FCRA as well.   

  

Sikyong also presented Dr. Kunchok Tsundue's theoretical view on fundraising where Dr. 

Kunchok Tsundue believes there is about 20,000 cr. within Tibetan diaspora community 

and monastic institutions in India, Nepal, and Bhutan. But the estimation is something 

Sikyong is not very confident with and also stated that as of now there isn't any contribution 

towards the capital from the aforementioned avenues. He believes with just 3% of dividend 

promised to the shareholders, it is highly unlikely that the Nepal community will participate 

as they are more apt in generating better returns as they are a highly skilled business 

community there. Neither the monastic institution has made any investment in GDF as of 

now. As far as the 29 Cr fund is concerned, if Iwere to continue the project, Sikyong 

asserted that it has to be presented to the parliament for any decision.  

  

Sikyong also highlighted the challenge of being registered as a private company as well as 

being registered with various regulatory authorities, due to which there are ample 

compliances to be followed and failure to follow such compliances resulting in penalties 

that GDF has already incurred. One amounting to Rs 92,000/- and two other penalties of 

Rs 18,000/- each. Which again is something borne by SARD. Sikyong apprises the 

members that from this year onwards only, GDF is going to bear the salary expenses of 
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their staff which were otherwise borne by SARD. He emphasized these expenses by stating 

that to save Rs 100/- an expense of Rs 70/- is already incurred.  

  

Due to such big expenses, Sikyong stated he has to keep another USD 400,000/- from 

USAID on hold which was provided for the second phase of the project. Even after all this, 

if the investors still insist on continuing GDF, regardless of losses or profits, then GDF will 

require a different structure, such as being independently administered, privately and 

professionally managed, separate from CTA with its own office space which will expend 

substantial financial resources. He quoted Dalberg's report where it is mentioned that to run 

GDF professionally there will be a requirement of at least 5 professionals and a professional 

of CEO stature who understands how to run an institution like GDF properly will cost about 

2-4 lacs per month.  

  

With this Sikyong sought the opinions of others on this matter.  

Unquote  
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Annexure V: Excerpts of the Shareholders’ Responses To Recommendations Made  

By The Sikyong during the 4th AGM  

  

QUOTE  
1. "I will continue my capital investments in GDF for now, however, I would like to 

withdraw my investment if SARD is unable to transfer the 30 crore rupees to GangJong 

Development Finance." ---- Damchoe  

  

2. "We are always willing and ready to support our Tibetan Government in Exile and have 

therefore pledged and also paid the amount. While raising the fund it has been said that 

there is a big amount of US Aid which is going to this GDF! We hoped that our small 

contribution will increase the capital (which is essential for a finance firm). After 

watching the two videos of the last two meetings, much to our surprise  we found out 

that only 25 individual investors have actually paid (out of approx. 109 investors having 

pledged).Furthermore, that there is a big question whether the transfer of fund from 

SARD to GDF is legally correct. This element of uncertainty was obviously already 

known by GDF while raising funds. However, at this moment the GDF’s capital 

structure seems to be approx. 66.6% individual investors and 33.3% CTA. This is not 

the capital structure Ihave expected and even with many business plans and strategy 

plans (paper doesn’t blush) the problem will still be there. Regulation and laws in India 

is something CTA has no influence to and it is very important that CTA complies with 

the law. Due to all the above mentioned reasons Iwant, therefore, to withdraw our 

capital investment." ----Ts. Chodar & T. Yangkyi Nelung  

  

3. "The highest Authority of CTA Dharamsala, the initiator of the Gangjong Development 

Finance sees no future for GDF PVT. Ltd. Therefore, we want to withdraw my Capital 

Investment a sum of Swiss Franc 25’000.00 (Twenty five thousands Swiss Francs)"---

--- Chugtsang-Marsen Konchok Thupten  

  

4. "I will continue my capital investment for NOW with the understanding that SARD 

will find a way to transfer the 30 crore rupees to GDF without any preconditions. I will 

submit my reasons at a later time when I am able to analysis the documents in detail.” 

----Jamyang Tseten  

  

5. "I would like to continue on with my investment as long as the approximate 30 Crores 

that the US government grant has been utilized for this purpose only. Hopefully 

Sikyong Penpa Tsering la will support and continue this GDF investment." ---Lobsang 

Wangkhang  

  

6. "We would like to withdraw our contribution to the GDF as soon as the policy 

permits. We have come to this decision after listening to the video recordings of the 

GDF internal meeting on Sep 25, 2021. We were unable to attend due tour work 

schedule. We initially decided to contribute to the GDF purely:  

1. To help the GDF program lend loans at low interest to small Tibetan businesses.  

2. To realise the former CTA's dream of opening a Bank so that the CTA can achieve 

at least some small measure in the much talked about by every one goal of "self 

reliance." We had no knowledge in banking or investing and Ido not want to be 

looked at as "risk taker business persons." This was never our idea when the former 

CTA staff came to our area and announced the program. Icould have loaned the 

money directly to our humble relatives. But we thought of the community first. In 
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fact, age wise, Iare nearing retirement and realistically to our belief this is not the 

time to invest in mundane monetary affairs.  

  

From the video recording message the CTA does not seem to encourage any community 

contribution and without the support from the parent organisation, any program is hard 

to succeed. There are many other statements used in the meeting on which we do not 

want to dwell upon at this time."----- Sonam Dhechhen  

  

7. "I just wanted to share a few thoughts before Oct 25 2021. I understand and trust 

CTA/SARD founded Gangjong Development Finance Pvt. Ltd (GDF) to fulfil one of 

the prior Sikyong and Kashag’s long term goals of self sufficiency of the exile 

community as well as to aid in the growth of financial wellbeing of the community at 

large. Due to the COVID-19 pandemic, change of financial regulations in India, change 

of leadership at CTA, progress of the project has been stalled. I have attended prior and 

both the recent meetings graced by our new Sikyong Penpa Tsering la. It is quite clear 

that Sikyong Penpa Tsering la has strong doubts regarding the project and hence my 

interpretation from his remarks is that he will not spend time and resource to investigate 

to find a solution to the current regulation regarding transfer of substantial amount of 

funds from SARD to GDF. Rather than CTA preparing to announce that the GDF 

shareholders asked for their money back hence GDF has been shut down, Sikyong 

Penpa Tsering la and CTA leadership needs to come out with a clear statement;   

1. Whether the new leadership believe in the goals and objectives of GDF, if they 

do not, then they should announce to that fact.   

2. Whether the new leadership believes the project is not viable and will not 

support in sustaining the project and let it linger.  

3. Whether the new leadership believes the project is not viable and hence advises 

the project to be terminated.  

4. Whether the new leadership believing in the goals and objectives of GDF, they 

will make an attempt to try resolve and overcome the current obstacles and IF AND 

WHEN they feel they have exhausted all attempts within a reasonable time period (e.g. 

12 months), will notify the shareholders and advise the project to be terminated. " ----- 

Sonam Nyatsatsang  

  

8. "I would like to continue my investment ONLY if US Government support fund are 

able to transfers to GDF." ----- Tamdin Dorji Shaglang  

  

9. "Firstly Sorry for the Delay The first two Question the answer is " YES " The third 

answer is very difficult for my wife and myself to decide. We want to invest till 2024 

and look further for a positive Result. With Respect and more engagement from CTA 

too." ----- Rinzing Dolma & Tashi Sonam Khadhakpa  

  

10. "Thank you so much for all the information. My husband and myself took part at the 

both meetings and have come to conclusion that we want to withdraw our capital 

investment at the soonest. We brought our Wish at the Internal meeting on 25.sept. too. 

We are sad for this decision but circumstances give us no other choice. Thank you so 

much for all the officers of  

Gang-jong Dev. Tashi Deleg and Bod Gyalo" ----- Tashi Wangmo Ngingthatshang  

_________________________________________________________________________  

UNQUOTE   
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Annexure VI: Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a 

Person Resident outside India) (Thirteenth Amendment) Regulations, 2016  
  

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 

47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India 

has made the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or issue 

of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 

20/2000-RB dated 3rd May 2000) namely:-  

  

Financial Services activities regulated by any of the financial sector regulators, viz., RBI, SEBI, 

IRDA, PFRDA, NHB or any other financial sector regulator as may be notified by the 

Government of India may receive up to 100% Foreign Direct Investment through automatic 

route.17   

  

Form FC-GPR (Foreign Currency-Gross Provisional Return) is required to issue capital 

instruments by an Indian company to a person resident outside India. It is a form issued by RBI 

under Foreign Exchange Management Act, 1999 after a company receives foreign investment. 

Accordingly, the company may issue shares to foreign investor(s) on such investment. It is 

mandatory for the company to file details of such allotment of shares using the Form FC-GPR.  

  

The transaction should be reported by the Investee Company issuing its securities to the 

nonresident investor within 30 days from the date of allotment. It is very important that the 

securities are allotted within in 60 days from the date of receipt of application money. Further, 

post filing of FC GPR, share certificates need to be issued and Register of Members updated.  
  
  

                                                           
17 Source of Information: https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10606&Mode=0  
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ཟུར་སར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༢ 

༄༅།། གདན་ཞུའྱི་ཆདེ་ལས་མཁས་པ་རཱ་ཧུལ་ཇ་ོཤ་ེ (Mr. Rahul Joshi) ལགས་ཀྱིས་གངས་ལྗངོས་
དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཁ་ེཉནེ་གནས་སྟངས་སྐརོ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་སྙན་ཐ་ོསྙྱིང་བསྡུས་བདོ་

བསྒྱུར་ཞུས་པ། 
 

ཐག་གཅདོ་སྙྱིང་བསྡུས། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦-༡༧ ལོའ་ིབཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤེར་ལར་ན། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ ༣༣ 
ནང་བཙན་བལོ་བདོ་མྱི་ཆྱིག་འབུམ་སུམ་ཁྱི་སུམ་སྟངོ་གནས་སྡདོ་བདེ་བཞྱིན་ཡདོ།18  བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ལ་ཚོང་ལས་ཆུང་
ཙག་རྱིགས་གཉརེ་བའྱི་མ་ར་མེད་པ་དང་། ཐོན་སེད་རྒྱུ་ཆའྱི་རྱིན་གོང་ལ་འཕར་ཆ་ཆ་ེབ། བཙན་བལོ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་རྒྱ་
གར་ནང་ས་ཆ་དང་མཁར་དངོས་རང་བདག་གྱི་ཐབོ་ཐང་མེད་པ། ད་དུང་གཞུང་གྱི་དངུལ་ཁང་སོགས་ནས་དཔལ་འབོར་གྱི་
རོགས་སོར་འདང་ངེས་མེད་པ་སོགས་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་བཙན་བོལ་བོད་མྱི་ཚོར་དཔལ་འབོར་གྱི་
ཤེས་བ་མེད་པ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་ས་གནས་སྐད་རྱིགས་འད་མྱིན་ལ་བང་ཆ་མེད་པ། དངུལ་ཁང་གྱི་འགེངས་ཤོག་ཡྱིག་ཆ་
(KCY) མེད་པ། དངུལ་བུན་གཡར་བར་འགོ་སྐབས་གཏའ་མར་འཇོག་རྒྱུ་མེད་པ་སོགས་འགོག་རེན་འཕར་མ་ཁ་ཤས་
ཀང་ཡོད། ད་དུང་བཙན་བོལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཁོང་ཚརོ་རྒྱ་གར་དབུས་དང་ས་གནས་གཞུང་གྱི་རགོས་སརོ་ལས་གཞྱིའྱི་
ཁངོས་སུ་ཚུད་ཀྱི་མེད། 

གོང་གསལ་དཀའ་ངལ་ད་ེཚོར་གདོང་ལེན་བེད་པ་དང་། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་བསྡུ་རུབ་
དང་དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུར་དམྱིགས་ཏ་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༧ ལོར་སྱི་
ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་ར་ (SARD) གསར་འཛུགས་བས་པ་དང་། ཨ་རྱིའྱི་རགོས་ཚགོས་ (USAID) ཀྱིས་མ་དངུལ་
མཐུན་རནེ་སར་བ་བརྒྱུད་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རས་དཔལ་འབོར་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་བཙུགས་ཡོད་ཅྱིང་། དེས་
རྒྱ་གར་ནང་གྱི་བཙན་བལོ་བདོ་མྱི་དཔལ་འབརོ་དཀའ་ངལ་ཅན་ཚརོ་སེད་འབབ་དམའ་བའྱི་དངུལ་བུན་གཏོང་གྱི་ཡོད། བུན་
གཏོང་གྱི་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་ཡོང་སད་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོར་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འཚོ་
ཐབས་རོགས་འདེགས་ལས་འཆར་ (TRLSP) འཆར་འགོད་དང་ལག་བསྟར་བས་པ་རེད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འཚོ་
ཐབས་རགོས་འདགེས་ལས་འཆར་ནྱི་བོད་མྱི་ཚརོ་སེད་འབབ་དམའ་བའྱི་དངུལ་བུན་གཏངོ་རྒྱུར་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་རདེ།  
བར་སྐབས་དེར་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་བོད་པ་བཙན་བོལ་བ་ཚ་ོདངུལ་ཁང་གྱི་
མཐུན་རེན་མ་ལག་ཁོངས་འཇུག་ཆདེ་བོད་པའྱི་ཁོད་དུ་དངུལ་ཁང་ལ་བུའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་བཙུགས་ན་དག་ེམཚན་ཡོད་
མེད་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་བདེ་བཅུག་པ་དང་། ཞྱིབ་འཇུག་ད་ེཌལེ་བག་ (Dalberg) གྱིས་བས་ཤྱིང་། ༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་
པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཆོག འདྱི་ཆ་ཚང་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་སྙན་སོན་ཞུ་
དགསོ་འདུག་གམ།༽ འདྱིའྱི་འག་ོདང་མཇུག་ད་ེསྙན་སནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་
མཆགོ་ནས། འགྱིག་གྱི་འདུག མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རགོས་གནང་།༽  

                                                           
18 Information source: “A Microfinance Success Story of Tibetan Refugees in India”, a study report by Ms. Mona 
Dikshit, BASIX, published by the Institute of Livelihood research and Training, 2018.  



90 

ཌལེ་སྦག་གྱིས་ཐབས་ལམ་གང་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་དཔལ་འབོར་གྱི་མཐུན་རེན་ཇྱི་ལར་སར་ན་
དགེ་མཚན་ཆེ་བ་ཡོད་མེད་ང་ོབོ་དང་། རྟོག་ཞྱིབ། ཚོད་ལ་བཅས་དམྱིགས་ཡུལ་གསུམ་གཙ་ོབོར་བཞག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་
བས། ཞྱིབ་འཇུག་དེའྱི་ནང་བོད་པའྱི་དགོས་མཁ་ོནྱི་བཅོལ་དངུལ་དང་། མ་འཇོག གཏོང་དངུལ། བསྱིས་དངུལ་བཅས་སུ་
དབ་ེཡོད་པ་དང་། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་དངུལ་ཁང་གྱི་མཐུན་རེན་དང་། ཡང་ན་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཞྱིག་གཞུང་
འབེལ་གྱིས་འཛུགས་དགོས་ན་ཅྱི་ལར་འཛུགས་དགོས་པའྱི་ཐགོ་ལའང་དཔྱད་ཞྱིབ་བས་ཡོད། དཔལ་འབོར་སྱིག་འཛུགས་
རྱིགས་སྣ་ཚོགས་ལ་དབ་ེཞྱིབ་བས་མཐར་བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ལ་དངུལ་ཁང་ཆུང་རྱིགས་སམ། ཡང་ན་དངུལ་ཁང་མ་ཡྱིན་
པའྱི་དཔལ་འབརོ་ཁ་ེལས་ཅུང་འསོ་འཚམ་ཡྱིན་པའྱི་བསམ་ཚུལ་བྱུང་བ་རདེ།  

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་གོ་བསྡུར་བས་མཐར་དངུལ་ཁང་མ་ཡྱིན་པའྱི་དཔལ་འབོར་ཁེ་ལས་ལ་དངུལ་ཁང་
ཆུང་རྱིགས་དང་མྱི་འད་བར་རང་བདག་མ་ར་མང་པ་ོམྱི་དགོས་པ་གཞྱིར་བཞག་སྟ་ེསྐབས་དའེྱི་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་
ཡེ་ཤེས་མཆོག་གྱི་ལས་ཡུན་སྐབས་དངུལ་ཁང་མ་ཡྱིན་པའྱི་དཔལ་འབོར་ཁེ་ལས་ (NFBC) ཤྱིག་འཛུགས་རྒྱུའྱི་ཐག་
གཅདོ་བས་པ་དང་། ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ནང་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གསར་འཛུགས་
བས་པ་རདེ། གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱིས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དངུལ་ཁང་ཆནེ་མ་ོ (RBI) ལ་དངུལ་ཁང་
མ་ཡྱིན་པའྱི་དཔལ་འབརོ་ཁ་ེལས་ཀྱི་ང་ོབོར་ལས་དནོ་སྒྲུབ་ཆགོ་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་དང་། དརེ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ 
ནང་ཆོག་མཆན་ཐབོ་པ་རེད། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ པ་ནས་བུན་གཡར་གྱི་
ལས་དོན་དངོས་སུ་སྒྲུབ་འག་ོབཙུགས་པ་དང་། ད་ེའབེལ་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་དང་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རས་ཌེལ་
བག་ (Dalberg) ལ་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཆེད་ཚོང་ལས་ཐབས་བྱུས་ཤྱིག་འདྱིང་དགོས་པ་དང་། 
མ་འོངས་པའྱི་ལོ་ལྔའྱི་རྱིང་གྱི་ལས་དོན་ཁ་ཕོགས་ཤྱིག་འཆར་འགོད་བེད་དགོས་པའྱི་ལས་འགན་སྤྲད་པ་རེད། ད་ེགཞྱིར་
བཟུང་ཌལེ་སྦག་གྱིས་ “གོང་འཕེལ་འཆར་གཞྱི་དང་ཐབས་བྱུས་ ༢༠༢༠-༢༤” ཞེས་པའྱི་སྙན་ཐ་ོཞྱིབ་ཅྱིང་རྒྱས་པ་ཞྱིག་ག་
སྱིག་བས་ཏ་ེགོང་འབུལ་ཞུས་ཡོད། སྙན་ཐ་ོདའེྱི་ནང་ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དངོས་ལ་གདངེ་འཇོག་བས་ཏ་ེཕྱི་ལ་ོ༢༠༢༤ 
ལ་ོབར་ཁེ་ལས་དེའྱི་གྲུབ་འབས་ལ་སྡུག་ས་དང་། དམའ་མཐའ། བཟང་ཕོགས་བཅས་གནས་སྟངས་ཐ་དད་གསུམ་གྱི་ཐོག་
ནས་ཚདོ་དཔག་བས་ཡོད།  

སྐུ་ཞབས་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་སྲྱིད་སངོ་དུ་བདམས་ཐནོ་བྱུང་རསེ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ལོར་བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགོས་སྐབས་ ༡༧ པར། ཁོང་གྱིས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གསར་འཛུགས་བས་ཚུན་གྱི་ལས་དོན་ལ་
བསར་ཞྱིབ་དང་། ཁེ་ལས་དེའྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་དང་ཕྱིས་འབྱུང་ཚོང་ལས་ལམ་ལྷོང་ཡོང་ར་ེཇྱི་ཡོད་གསལ་
བཤད་གནང་བ་རེད། ཁེ་ལས་དེའྱི་དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་དང་མ་འོངས་པའྱི་དཀའ་ངལ་བཅས་གཞྱིར་བཞག་སྟ་ེསྲྱིད་
སོང་ལ་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ད་ེམུ་མཐུད་གཉེར་སོང་བས་ན་ཕན་ཐོགས་མེད་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་བྱུང་བ་
རདེ། ད་ེགཞྱིར་བཞག་ནས་ཁངོ་གྱིས་ཁ་ེལས་དའེྱི་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྐབས་མ་ ཤས་བདག་པ་ོཚརོ་ཁ་ོ
རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་འགལེ་བརདོ་གནང་བ་དང་། ཁ་ེལས་ད་ེས་ོརྒྱག་དགོས་པའྱི་སོབ་སྟནོ་གནང་བ་རདེ།19 སྲྱིད་སངོ་མཆགོ་
གྱིས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ ༡༧ པའྱི་ཚོགས་དུས་ ༣ པའྱི་ཐོག་ཏུའང་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་
ཞབས་ཞུ་ཁང་ས་ོརྒྱག་དགོས་པའྱི་དགངོས་ཚུལ་གསུངས་པ་རདེ།  

                                                           
19 Refer to the Annexure IV, for the detailed transcript of the briefing made by the Sikyong to the Shareholders 
of GDFPL in the Company’s 4th AGM.  
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དེར་བརྟེན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ ༡༧ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༣ པའྱི་སྐབས་གོས་
ཆདོ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༠༢༢/༡༧/༣/༢༦ བཞག་སྟ་ེབསར་ཞྱིབ་ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་དེས། ༡༽ 
སྲྱིད་སངོ་གྱི་ཐུགས་འཚབ་གནང་ཡུལ་གནད་དནོ་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་། ༢༽ གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་
གྱི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་དང་ཁེ་ཉེན་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག ༣༽ གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་མུ་
མཐུད་གནས་དགོས་པའམ། ཡང་ན་སོ་རྒྱག་དགོས་པ་གང་དགའ་ཅྱི་ལེགས་ཀྱི་རྒྱབ་གཉེར་སྙན་ཐ་ོའདོན་དགོས་པ་དང་། 
བསམ་འཆར་གྱི་གཞྱི་རྟེན་དུ་ཁུངས་སེལ་སྒྲུབ་བེད་འོས་འཚམ་མཁ་ོསྤྲོད་དགོས་པའྱི་ལས་འགན་སྤྲད་པ་རེད། བསར་ཞྱིབ་
ཚགོས་ཆུང་ད་ེགཤམ་གསལ་ཚོགས་མྱི་ཁག་གྱིས་གྲུབ་ཡདོ།  

༡ སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད།  
༢ སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས།  
༣ སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡར་འཕལེ།  
༤ སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས།  
༥ དངུལ་རའྱི་ཆདེ་ལས་མཁས་པ་སྐུ་ཞབས་ར་ཧུལ་ཇ་ོ ཤེའྱི།  
བསར་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༢ ཉྱིན་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལ་ེགནས་དྷ་རམ་

ས་ལར་ད་ེའབེལ་གྱི་ལས་དོན་སྒྲུབ་འགོ་བཙུགས་པ་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འདས་དང་ད་ལའྱི་འཛིན་སོང་མྱི་སྣ་
དང་། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་བེད་20སོགས་འབལེ་ཡོད་མྱི་སྣ་ཚང་མར་བཅར་འདྱི་བས་པས་མ་
ཚད། ད་དུང་ཁ་ེལས་དའེྱི་ཡྱིག་ཆ་གལ་ཆནེ་རྱིགས་ལའང་དཔྱད་ཞྱིབ་བས།21  

བསར་ཞྱིབ་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་གཞན་དང་ལྷན་དུ་གོས་བསྡུར་ཐེངས་མང་བས་པ་དང་། ཁ་ེལས་དའེྱི་འབལེ་
ཡོད་མྱི་སྣར་བཅར་འདྱི། ད་དུང་འབེལ་ཡོད་ཡྱིག་ཆར་དཔྱད་ཞྱིབ་བཅས་བས་མཐར་སྙན་ཐོ་འདྱི་འབྱི་མཁན་ལ་མཐའ་
བསྡམོས་འདྱི་ཚ་ོབྱུང་། སྙན་ཐ་ོའདྱི་འབྱི་མཁན་གྱིས་བསར་ཞྱིབ་ཚགོས་ཆུང་གྱི་བསམ་འཆར་དང་ད་ེཚའོྱི་རྒྱབ་རྟནེ་སྒྲུབ་བདེ་
ཁག་བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་སྐབས་༡༧ པའྱི་དགངོས་པའྱི་དཔྱད་གཞྱི་དང་། འསོ་འཚམ་གྱི་ཐག་གཅདོ་ཆདེ་གངོ་
འབུལ་ཞུ་ཐུབ་པར་དགའ་ཚོར་ཆ།ེ། 

 
དངུལ་རའྱི་ཆདེ་ལས་མཁས་པ་དང་བསར་ཞྱིབ་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི།  

མྱིང་རྟགས།  
ར་ཧུལ་ཇ་ོ ཤེའྱི། 

 
  

                                                           
20 Refer to the Annexure I for excerpts of the stakeholder interviews.  
21 Please refer to the section Bibliography and References for the documents scrutinized by the RC.  
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གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་འཕལེ་རྱིམ་དང་ད་ལའྱི་གནས་བབ་ཐད་རྟགོ་འཆར། 
 

གཤམ་དུ་འཁོད་པ་འདྱིས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཐོག་མར་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལ་ོསད་ལ་འགོ་བཙུགས་པ་
ནས་ད་ལའྱི་བར་གྱི་འཕལེ་རྱིམ་མདརོ་བསྡུས་ཤྱིག་སྟནོ་གྱི་ཡོད།  
གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་དབུ་བརསེ་ནས་ད་བར་གྱི་འཕལེ་རྱིམ། 
ལ་ོདུས་ ༢༠༡༧ ཟླ་བ་ ༡༡ 

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་འདྱི་ཉྱིད་དབེ་སལེ་ཞུས། 
ལ་ོདུས་ ༢༠༡༨ ཟླ་བ་ ༡༢ 

གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆེན་མ་ོནས་དངུལ་ཁང་མ་ཡྱིན་པའྱི་དངུལ་
གཉརེ་ཁང་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ལས་དནོ་བསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་ཆགོ་མཆན་ལག་འཁེར་ཐབོ། 

ལ་ོདུས་ ༢༠༡༨ ནས་ ༢༠༡༩ བར། 
གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ། ཀ) ཐའ་ེཝན་དང། ལན་ཌན། ཉྱི་ཧོང་གསུམ་གྱི་ཚན་པ་ཀ་པའྱི་མ་
དངུལ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ཉྱི་ཤུ་དང་ཕདེ་ཀ་ཐབོ་ཡདོ། 

ལ་ོདུས་ ༢༠༡༩ ནས་ ༢༠༢༠ བར། 
གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ། ཁ) ཨ་རྱི་དང་ཡ་ོརབོ་ཁུལ་གྱི་ཕྱི་སྡོད་བདོ་མྱི་ཚའོྱི་ཕགོས་ནས་ཚན་
པ་ཁ་པའྱི་ནང་མ་དངུལ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ལྔ་བཅུ་བྱུང་། 

ལ་ོདུས་ ༢༠༢༠ ནས་ ༢༠༢༡ བར། 
གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་བདོ་མྱི་ཚརོ་བུན་གཡར་འག་ོབཙུགས་ཏ་ེཁོན་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་བཞྱི་ 
བཅུ་ཞ་ེགསུམ་དང་འབུམ་བདུན་གཡར་འགེམས་ཞུས་ཡོད། 

ལ་ོདུས་ ༢༠༢༡ ནས་ ༢༠༢༢ བར། 
གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༦ པར་བུན་གཡར་ལས་གཞྱི་མཚམས་བཞག་
པ་དང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ པའྱི་ནང་ལས་གཞྱིའྱི་འདྱིའྱི་ལས་བདེ་རྣམས་ར་དགོངས་ཞུས། 
གོང་གྱི་འཕལེ་རྱིམ་གྱི་ས་ཁ་ད་ེནས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་འདྱི་ཉྱིད་ཁ་ེལས་དངུལ་གཉརེ་ཁང་

གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ཟླ་བ་ ༡༥ ཙམ་ཞྱིག་གྱི་རྱིང་མ་གཏགོས་ལས་དོན་གཉེར་རྒྱུ་བྱུང་མེད། དངུལ་གཡར་འགེམས་ཐོག་མ་ད་ེཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་དང་། མཐའ་མ་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༦ པའྱི་ནང་བས་འདུག སྙན་ཐ་ོའདྱི་འབྱི་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས། 
བསར་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཚགོས་པ་འདྱིའྱི་ལས་བདེ་ཚང་མ་ར་དགོངས་ཞུས་སྐརོ་སྙན་གསེང་བྱུང།། 
 
ར་བའྱི་ཁ་ོརང་གྱིས་མཇུག་དརེ་ཚིག་གཅྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རདེ། ཤོག་གངས་ ༡༣ ནང་དུ། "བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་བོད་
མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཁོད་ཡག་ཐོག་ཡག་བརེགས་ཡོང་བར་སོན།།" ཟེར་བ་མ་གཏོགས་གོང་ད་ེལུང་དངས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ང་ཚོས་
འདྱིར་མཆན་ཞྱིག་བརྒྱབ་ཡོད། འདྱི་སྙན་སནོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། "སྙན་ཐ་ོའདྱི་ཆདེ་ལས་མཁས་པ་དང་གདན་ཞུས་ཚོགས་མྱི་རཱ་
ཧུལ་ཇ་ོཤྱི་ལགས་ཁངོ་ཉྱིད་ཆདེ་ལས་མཁས་པ་ཞྱིག་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་སྟ་ེསྙན་ཐ་ོབཏོན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང། 
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ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱིས་ཁངོ་ལ་ལས་དནོ་རྒྱུས་མངའྱི་ཐགོ་ནས་འགེལ་བརདོ་ཞུ་དགོས་རྱིགས་ཞུས་
པ་ཙམ་ལས། སྙན་ཐ་ོའདྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཐུན་མོང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན་པའྱི་ངེས་པ་མེད། ད་དུང་བོད་སྒྱུར་ཞུས་
པའྱི་སྙན་ཐ་ོའདྱི་དང་། ཆབས་འབུལ་ཞུས་པའྱི་ཨྱིན་ཡྱིག་ཐོག་ཡོད་པའྱི་སྙན་ཐ་ོགཉྱིས་ལ་ཚིག་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ག་ོདོན་མྱི་འད་
བ་མཆྱིས་ཚ།ེ ཁངོ་གྱིས་བྱིས་གནང་བའྱི་ཨྱིན་ཡྱིག་གྱི་སྙན་ཐ་ོརང་ལ་ར་འཛནི་གནང་དགོས། ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཐུན་
མོང་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༥ ཉྱིན།" འདྱི་མཉམ་ཟུར་སར་ཁག་ཆབས་འབུལ་ཞུས་ཡདོ། 
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ཟུར་སར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༣  
འབལེ་ཡདོ་དཔྱད་གཞྱིའྱི་ཡྱིག་ཆ་ང་ོསྤྲདོ། 
གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཁ་ེཉེན་གྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འབེལ་ཡོད་ཡྱིག་
སྣདོ་ཁག་གངས་ ༡༩ རྱིས་སྤྲོད་གནང་བ་ཁག 

ཡྱིག་སྣོད་ཨང་དང་པོ། དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་ནས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་
ཁང་ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ནས་ ༢༠༢༢ བར་འག་ོསོང་ཧྱིན་སོར་ ༥༠༢༡༧༡༣༤ བཏང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་ཕྲ་དང། ཌེལ་
སྦག་ (Dalberg) དང། Processware Systems བར་བཞག་པའྱི་གོས་མཐུན་ཡྱིག་ཆ་ཁག 

ཡྱིག་སྣདོ་ཨང་གཉྱིས་པ། གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་རྒྱ་གར་རྱིས་ཞྱིབ་པས་རྱིས་ཞྱིབ་བས་པའྱི་
སྙན་ཐ་ོདང། མ་ཤས་བདག་པ་ོརྣམས་དང་འབལེ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག 

ཡྱིག་སྣོད ་ཨང་གསུམ་པ།  Central Tibetan administration Development Foundation Trust 

(CTA Trust) ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རའྱི་རྱིས་ཁ་དང། རྒྱ་གར་རྱིས་ཞྱིབ་པས་རྱིས་ཞྱིབ་བས་པའྱི་སྙན་ཐ་ོབཅས། 
ཡྱིག་སྣདོ་ཨང་བཞྱི་པ། གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་རྱིས་ཁ་དང། རྒྱ་གར་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་པས་རྱིས་

ཞྱིབ་བས་པའྱི་སྙན་ཐ།ོ 
ཡྱིག་སྣདོ་ཨང་ལྔ་པ། གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་བུ་ལནོ་གཏངོ་ལེན་བས་པའྱི་རྱིས་ཁ་ཁག 
ཡྱིག་སྣོད་ཨང་དྲུག་པ། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་སྐོར་ཌེལ་སྦག་ (Dalberg) གྱིས་ཞྱིབ་

འཇུག་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞུས་པའྱི་དབེ། 
ཡྱིག་སྣདོ་ཨང་བདུན་པ། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་དང་འབལེ་བའྱི་སྲྱིད་

བྱུས་དང་ལམ་སྐརོ་ཕགོས་སྱིག་བས་པའྱི་དབེ། 
ཡྱིག་སྣོད་ཨང་བརྒྱད་པ། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར་གྱི་གནས་

སྟངས་ཁ་གསལ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག 
ཡྱིག་སྣོད་ཨང་དགུ་པ། གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་བུ་ལོན་གཡར་བའྱི་སྤྲོད་བསྡད་དང་འག་ོསྟངས་

ཀྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་ཕྲ། 
ཡྱིག་སྣདོ་ཨང་བཅུ་པ། གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་དུ་མ་ར་འཛུགས་མཁན་དང་བཀའ་ ཤག་སྐབས་

བཅུ་དྲུག་པའྱི་སྲྱིད་སངོ་དབར་ད་ལམ་ནས་ཚགོས་འདུ་འཚགོས་པ་དང། མ་ཤས་བདག་པ་ོརྣམས་ཀྱི་སྐརོ། 
ཡྱིག་སྣོད་ཨང་བཅུ་གཅྱིག་པ། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐག་

གཅདོ་གནང་བའྱི་ཚགི་ཐ་ོཁག 
ཡྱིག་སྣདོ་ཨང་བཅུ་གཉྱིས་པ། གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསྡམོས་དང། འགན་

འཛནི་གྱི་ལས་བསྡམོས། 
ཡྱིག་སྣོད་ཨང་བཅུ་གསུམ་པ། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཆེད་དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་

རྒྱས་ཐབེས་ར་དང། ཚངོ་ལས་ཞབས་ཞུའྱི་སྡ་ེཚན་ཁག་དབར་བཞག་པའྱི་གན་ཡྱིག་ཁག  
ཡྱིག་སྣོད་ཨང་བཅུ་བཞྱི་པ། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཆདེ་མཉནེ་ཆས་སྐོར་དཔལ་འབོར་སྱི་

ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་ར་དང། ཚངོ་ལས་སྡ་ེཚན་ཁག་དབར་བཞག་པའྱི་གན་ཡྱིག་ཁག  
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ཡྱིག་སྣོད་ཨང་བཅ་ོལྔ་པ། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་བེད་ཆོད་གན་གསར་བསྐོ་དང། 
ཕར་འགང་གནང་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག 

ཡྱིག་སྣོད་ཨང་བཅུ་དྲུག་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་ཡྱིག་ཐོག་ནས་དྱི་བའྱི་
ལན་འདབེས་དང། རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐ།ོ 

ཡྱིག་སྣདོ་ཨང་བཅུ་བདུན་པ། གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་འཛནི་སོང་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཐག་གཅདོ་
ཀྱི་ཚགི་ཐ་ོཁག 

ཡྱིག་སྣོད་ཨང་བཅ་ོབརྒྱད་པ། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དེབ་སེལ་བས་ནས་ཐོབ་པའྱི་རྒྱ་གར་
དངུལ་ཁང་ཆནེ་མའོ་ིལག་འཁེར་ཁག  

ཡྱིག་སྣདོ་ཨང་བཅུ་དགུ་པ། གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་དབེ་སལེ་བས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག  
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ཟུར་སར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ། 
 Summary of key findings (1/3): Core Tibetan market 

 
• GDF aims to be a sustainable and inclusive financial Institution that promotes access 

to financial services for Tibetan entrepreneurs and has the medium-term goal of 

becoming a Small Finance Bank. 

 

•  To meet this goal GDF will need to scale current operations profitably and raise 

external funding, but growth to date has been stymied by internal and external factors, 

including inadequate management capabilities, undifferentiated product design and the 

Covid -19 pandemic. 

 

• The need of an organization like GDF is now more relevant than ever as numerous     

Tibetan individuals and businesses need a trusted institution to hand hold them through 

this recovery. 

 

• Our analysis reveals that there is significant near term potential and latent demand 

within the Tibetan community for traditional loan products, with an estimated market 

size of INR ~540 cr (~$80m) based on 7,000 commercial customers. 

 

• To serve its core market of Tibetans, GDF will need to price its products 

competitively while providing a clear value proposition compared to existing informal 

credit. Pricing products sustainably with 18-25% rates of interest and fees: 

 

 - GDF is projected to attract ~1,500 Tibetan customers in the next 5 years, positioned 

    as a doorway into formal finance, replacing informal credit and enhancing financial 

    inclusion.  

 

 - Diverting these customers from informal sources will save the Tibetan community 

    INR 80cr ($11m) in exploitative lending and serve INR 76cr ($11m) of unmet 

    Tibetan credit needs in the next five years but requires GDF to spread financial 

    literacy and   value of credit. 

 

• GDF will need to re- think its existing credit product bucket and launch 4 products in 

year one weighted towards unsecured products, including unsecured and secured 

business loans for composite purposes, unsecured personal loans and higher education 

loans. 
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    Summary of key findings (2-3): Path of profitability 

  

• Whilst GDF's primary focus should be on servicing the Tibetan community, to achieve 

scale GDF will need to diversify in terms of populations served (adjacent Indian 

communities, Institutional customers) and products offered  (remittances, foreign 

exchange etc.). 

 

• Based on current expectations around the SARD transfer -INR15cr ($2m) transferred 

in June 2021 and INR15cr ($2m) transferred in June 2022 -GDF will be able to service 

~185 Tibetans customers in year 1 rising to ~ 855 Tibetan in years 5, with gross 

disbursements increasing from INR~19.5cr (~$3m) in year 1 to INR~143cr 

(~$20.5m) in year 5, setting GDF on the path to fulfill eligibility criteria for an SFB 

license in the long term. 

 

• The majority of growth is driven by Tibetan commercial customers, with institutions 

representing 0.7% of disbursements by value and Indian customers representing 

~26% of disbursement by value over five years. 

 

• Based on current assumptions, we estimate GDF's market opportunity to be worth INR 

~540cr (~$80m) from the Tibetan community in the next 5 years, of which GDF 

should be able capture ~30%market share and INR ~15,000cr ($2200m) from the 

adjacent Indian community of which GDF should be able to capture ~0.7% market 

share, generating revenue of INR ~30cr (~USD$4m) by year 5 with fee-based 

products representing ~1%. 

 

• To meet these ambitious targets GDF's current operating model will need to evolve, 

leveraging strong CTA assets (such as Settlement Officers) and in parallel developing 

an internal sales team and a 'phy-gital' distribution model, relying on face to face 

customer contact and extensive digitization of front and back-end processes. 

 

• With these investments, we estimate that GDF will break even in year two with a cost 

base of INR~4.5cr ($650k) -75% of revenue -and eventually reach a profit of INR 

~8.5cr ($1m), equivalent to -29% profit margin by year 5. 
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 Summary of Key findings (3/3): The way forward 
 

• GDF will need to raise INR ~172cr (~$25m) by 2026 through external sources of 

financing, most likely commercial debt, DFC funding and commercial equity, with a 

debt raise ideally explored before commercial equity to avoid risks of dilution and low 

valuation. 

 

• By the end of year five, GDF will have a net worth of INR~180cr (~$15m) and will be 

on the path to securing an SFB license, having approximately half of the net worth 

required to be eligible to apply for an SFB license (INR~200cr) 

 

• GDF is still some way off from being able to meet these ambitious plans, with key 

priorities going forward on resolving the SARD transfer FCRA issues, hiring a 

credible and experienced management team and approving and implementing the 

policies and procedures designed in this phase of work, in particular starting to quickly 

grow the loan book. 

 

• To further strengthen compliance and structure internal procedures, GDF has codified 

~29 policies and procedure manuals which will now need to be approved by the 

Board of Directors and implemented in all GDF operations. 

 

• There are a few risks that GDF will need to manage, especially changes in political 

priorities with the CTA elections and the failure to recruit a strong CEO and   

management team and give them the operational independence required to succeed. 

 

• GDF represents an exciting and ambitious opportunity to drive a step change in the 

development of the Tibetan community-both to unleash individual entrepreneurial 

talents and to strengthen the CTA's financial experience as the future government of 

Tibet-but progress to date has stalled, and the institution requires further support and 

investment to unleash this potential. 
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ཟུར་སར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༥ 
བདོ་ཀྱི་ཁམོ་རྭ་ལ་ེབ། : རྟགོ་ཞྱིབ་རསེ་རདེ་དནོ་ང་ོམ་ཕགོས་བསྡམོས་ཞུས་ཁག ༼༡།༣༽ 

 གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་ཚོང་གྱི་ཁ་ེལས་པ་རྣམས་ལ་དཔལ་འབོར་གྱི་ལས་དོན་
ལ་འཇུག་རྒྱུའྱི་དབང་ཆ་སྤྲོད་པའྱི་རྒྱུན་འཁོངས་བ་དང་ཐོབ་དབང་མངའ་བའྱི་དཔལ་འབོར་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཏུ་
བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཞྱིག་བཟུང་ཡོད་པ་དང་། དེས་དཔལ་འབོར་གྱི་དངུལ་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་
རྒྱུའྱི་འབྱིང་བའྱི་དུས་ཡུན་ཅན་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཟུང་ཡདོ།  

 དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་བཞྱིན་བསྒྲུབ་རྒྱུར་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་ད་ལའྱི་ལས་དོན་ཞུ་བ་
རྣམས་ཁེ་ཕན་ལྡན་པའྱི་ངང་ཚད་འཇལ་བ་དགོས་པ་དང་། ཕྱི་ཕོགས་ནས་མ་དངུལ་ཐེབས་ར་བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། 
འནོ་ཀང་ད་བར་ཡར་རྒྱས་འག་ོརྒྱུར་ཕྱི་ནང་གྱི་རྒྱུ་རེན་མང་དག་ཅྱིག་གྱིས་འགགོ་རནེ་བཟ་ོཔ་དང་། དའེྱི་ཁངོས་སུ་
ལས་དོན་སྟངས་འཛིན་གྱི་འཇོན་ཐང་ལྡེང་ངེས་མེད་པ་དང་། ཐོན་སེད་ཀྱི་རྣམ་གངས་སྣ་མང་མྱིན་པ་དང་། ཏོག་
དབྱིབས་ནད་རྱིམས་བྱུང་བ་བཅས་ཚུད་ཡདོ།  

 གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་འད་བའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ནྱི་ད་ལའྱི་ཆར་སྔར་ལས་འབེལ་བ་ཇེ་ཆེར་
ཆགས་ཡོད་ལ། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། བོད་མྱི་སེར་དང་ཚོང་སྡེ་ཁག་ལ་ཉམ་ཆག་བྱུང་བ་བསར་གསོ་འདྱི་བརྒྱུད་
རགོས་བདེ་པའྱི་ཡྱིད་ཆསེ་འཕེར་བའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱི་དགསོ་མཁ་ོཆགས་ཡོད།  

 ང་ཚོའྱི་རྟོག་ཞྱིབ་བརྒྱུད་ཚོང་ལས་པ་གངས་ ༧,༠༠༠ ཐོག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁོད་དུ་གནའ་སྲོལ་གྱི་བུ་
ལོན་ཧྱིན་སོར་བ་ེབ་ ༥༤༠ ༼ཨ་རྱིའྱི་ཌ་ོལར་ས་ཡ་ ༨༠༽ གནས་པའྱི་ཁོམ་རྭའྱི་ཚད་གཞྱི་ཡོད་པའྱི་དུས་ཐུང་གྱི་
མངནོ་གསལ་དདོ་པ་དང་མངནོ་གསལ་མེད་པའྱི་དགསོ་འདུན་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་མཐངོ་བྱུང་།  

 བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཁོམ་རྭ་ལ་ེབ་རྣམས་བཟ་ོརྒྱུར་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་ཐོན་སེད་དངོས་
པ་ོརྣམས་ཀྱི་རྱིན་གངོ་བསྡུར་འསོ་པ་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་བ་དགསོ་པ་དང་། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ད་ཡོད་སྱི་མཐུན་མྱིན་
པའྱི་བུ་ལོན་སྤྲོད་སྲོལ་དང་མཉམ་བསྡུར་གྱིས་རྱིན་ཐང་འཆར་གཞྱི་ཁ་གསལ་ཞྱིག་བཏོན་དགོས། རྒྱུན་འཁོངས་
བར་རྱིན་གོང་རྒྱག་པའྱི་ཐོན་དངོས་སེད་ཁའྱི་ཚད་གཞྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༨ ནས་ ༢༥ བར་ཡྱིན་པ་དང་ག་ཡོན་རྣམས་
གཤམ་གསལ།  
- གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ལྔའྱི་ནང་བོད་མྱི་ཚོང་གཉེར་བ་ ༡༥༠༠ བསྡུ་
རུབ་ཐུབ་པའྱི་དམྱིགས་འཆར་བཟུང་ཞྱིང་། སྱི་མཐུན་གྱི་དཔལ་འབོར་ནང་ཞུགས་རྒྱུའྱི་ས་ོམ་ོའད་བར་གྱུར་ཏ་ེསྱི་
མཐུན་མྱིན་པའྱི་བུ་ལནོ་སྤྲདོ་སྲལོ་ཡདོ་པའྱི་བར་ེཚབ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཐབོ་དབང་མངའ་བའྱི་དཔལ་འབརོ་གངོ་
འཕལེ་དུ་གཏངོ་གྱི་ཡོད།  
- སྱི་མཐུན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡོང་སོ་རྣམས་ནས་ཚོང་གཉེར་བ་འདྱི་རྣམས་ཀྱི་ཁ་ཕོགས་བསྒྱུར་བས་བོད་མྱིའྱི་སྱི་
ཚོགས་ལ་ཧྱིན་སོར་བ་ེབ་ ༨༠ ༼ཨ་རྱིའྱི་ཌ་ོལར་ས་ཡ་ ༡༡༽ གཞན་ལ་བཀོལ་སོད་ངན་པར་བེད་པའྱི་གཡར་
ལུགས་སདོ་པ་ལས་སབོ་པ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་ལ་ོལྔའྱི་ནང་དུ་བོད་མྱིའྱི་དངུལ་ཧྱིན་སོར་བ་ེབ་ ༧༦ ༼ཨ་རྱིའྱི་ཌ་ོ
ལར་ས་ཡ་ ༡༡༽ གྱི་བོད་མྱིའྱི་བུ་ལོན་སྤྲོད་སྲོལ་གྱི་དགོས་མཁ་ོམ་བསྐོངས་པ་རྣམས་སྒྲུབ་ཅྱིང་། འོན་ཀང་དེའྱི་
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ཆེད་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞུ་ཁང་ནས་དཔལ་འབོར་གྱི་ཤེས་ཡོན་དང་བུ་ལོན་སྤྲོད་སྲོལ་གྱི་རྱིན་ཐང་གོ་
རྟགོས་ཁབ་སལེ་དགོས་པ་ཡྱིན། 

 གོངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་ད་ཡོད་བུ་ལོན་སྤྲོད་སྲོལ་གྱི་ཐོན་སེད་ཀྱི་ཟོམ་ཐོག་བསར་དུ་
དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་དང་། ལ་ོདང་པོའ་ིནང་ཐོན་སེད་དངོས་གངས་བཞྱི་བཏོན་དགོས་ལ། ད་ེཡང་གཏ་ེམ་
མེད་པའྱི་ཐོན་སེད་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་དམྱིགས་དགོས་པ་དང། དེའྱི་ནང་བུ་ལོན་བརྒྱུད་ཐོན་སེད་ཆ་བསྡུས་ཀྱི་དགོས་
དམྱིགས་རྣམས་དང་། མཐ་ོརྱིམ་སོབ་ཡོན་ཆེད་བུ་ལོན་རྱིགས་བསྒྲུབ་རྒྱུར་གཏ་ེམ་མེད་པ་དང་། གཏ་ེམ་ཡོད་པའྱི་
བུ་ལནོ་ལེན་པ་ཁག་ཚུད་ཡདོ་པ་ཡྱིན། 
 

ཁ་ེབཟང་གྱི་ལམ་ཁ།: རྟགོ་ཞྱིབ་རེས་རདེ་དནོ་ང་ོམ་ཕོགས་བསྡམོས་ཞུས་ཁག ༼༢།༣༽ 
 གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་གཞྱི་རའྱི་ད་ོསྣང་ནྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་ལས་དནོ་བ་ཐུབ་པ་བཟ་ོརྒྱུར་

གཏོང་དགོས་ཀང་། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱིས་ཚད་གཞྱི་འདྱི་འཐོབ་རྒྱུར། མ་འོངས་པར་ད་ེ
བརྒྱུད་མྱི་འབོར་ ༼ཉ་ེའགམ་རྒྱ་གར་ཚོགས་པ་དང་། སྱིག་འཛུགས་ནང་ཡོད་པའྱི་ཚོང་གཉརེ་བ་རྣམས་༽ ཕུལ་
བའྱི་ལས་དནོ་རྣམས་སྣ་མང་ཅན་དུ་བཟ་ོདགསོ།  

 (SARD) ལས་ཁང་གྱི་དངུལ་བརྒྱུད་གཏངོ་ཇྱི་བས་ལ། ད་ལའྱི་ར་ེསྒུག་བས་པ་ལར་ན། ༢༠༢༡ ཟླ་ ༦ ནང་ཧྱིན་
སོར་བ་ེབ་ ༡༥ ༼ཨ་རྱིའྱི་ཌ་ོལར་ས་ཡ་ ༢༽ བཏང་ཡོད་པ་དང་། ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ནང་ཧྱིན་སོར་བ་ེབ་ ༡༥ ༼ཨ་
རྱིའྱི་ཌ་ོལར་ས་ཡ་ ༢༽ བཏང་ཡོད་པ་ད་ེལས་ལ་ོདང་པོའ་ིནང་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུང་ཁང་གྱིས་
བོད་མྱིའྱི་ཚངོ་གཉརེ་བ་གངས་ ༡༨༥ ལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་བ་ཐུབ་པ་དང་། ལ་ོལྔའྱི་ནང་བོད་མྱི་གངས་ ༨༥༥ 
ལ་འཕར་ཏ་ེལ་ོདང་པོའ་ིནང་དངུལ་སྤྲོད་མང་འབོར་ཧྱིན་སོར་བ་ེབ་ ༡༩་༥ ༼ཨ་རྱིའྱི་ཌ་ོལར་ས་ཡ་ ༢༽ ནས་ལ་ོ
ལྔ་པར་ཧྱིན་སོར་བ་ེབ་ ༡༤༣ ༼ཨ་རྱིའྱི་ཌ་ོལར་ས་ཡ་ ༢༠་༥༽ བར་འཕར་ནས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་
ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་དུས་ཡུན་རྱིན་པརོ་དཔལ་འབརོ་གྱི་དངུལ་ཁང་ཆུང་ཆུང་གྱི་ཆགོ་མཆན་ལག་ཁེར་འཐབོ་རྒྱུའྱི་
ཆ་རནེ་ཚང་བའྱི་ལམ་ཐགོ་སབེས་ཀྱི་རདེ།  

 ཡར་རྒྱས་ཕལ་ཆ་ེབ་བདོ་མྱིའྱི་ཚངོ་ལས་གཉརེ་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་བཟ་ོཞྱིང་། ལ་ོལྔའྱི་རྱིང་སྱིག་འཛུགས་རྣམས་ཀྱི་རྱིན་
ཐང་ཐོག་བརྒྱ་ཆ་ ༠་༧ དངུལ་སྤྲོད་བེད་པ་མཚོན་པ་དང། རྒྱ་གར་གྱི་ཚོང་གཉེར་བ་རྣམས་ཀྱིས་རྱིན་ཐང་ཐོག་
བརྒྱ་ཆ་ ༢༦ དངུལ་སྤྲདོ་བདེ་པ་མཚནོ་པ་རདེ།  

 ད་ལའྱི་ཚོད་དཔག་བས་པ་ལར་ན། འབྱུང་འགྱུར་ལ་ོལྔའྱི་ནང་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་བོད་
མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཁོད་ཁོམ་རྭ་འཛུགས་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཧྱིན་སོར་བ་ེབ་ ༥༤༠ ཡྱིན་པ་དང་། ད་ེནས་གངས་ལྗོངས་
དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་ཁོམ་རྭའྱི་མ་བཤེར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ཟྱིན་དགོས་རྒྱུ་དང་། ཉ་ེའགམ་རྒྱ་གར་གྱི་
ཚོང་གཉེར་བ་རྣམས་ནས་ཧྱིན་སོར་བེ་བ་ ༡༥༠༠༠ ༼ཨ་རྱིའྱི་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ ༢༢༠༠༽ ཟྱིན་པ་དང་། ད་ེནས་
གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་ཁོམ་རྭའྱི་མ་བཤེར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༠་༧ ཟྱིན་དགོས་པ་དང། ད་ེལར་
ལ་ོལྔའྱི་ནང་དངུལ་འབབ་ཧྱིན་སོར་བ་ེབ་ ༣༠ ༼ཨ་རྱིའྱི་ཌ་ོལར་ས་ཡ་ ༤༽ བཟ་ོབ་དང་། དྱིའྱི་ག་ཡོན་གཞྱི་ལ་
བས་པའྱི་ཐནོ་སེད་ཀྱིས་བརྒྱ་ཆ་ ༡ མཚནོ་པ་ཡྱིན།  
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 གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེབའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་རྣམས་སྒྲུབ་རྒྱུར་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ད་ལའྱི་ལས་དནོ་བདེ་
མུས་ཀྱི་དཔ་ེསྟོན་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས། དེའྱི་ཆེད་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཁར་དབང་སྲ་བ་
༼དཔེར་ན། གཞྱི་འག་ོརྣམ་པ་སོགས་༽ རྣམས་ཀྱིས་ཕན་གནོད་བ་དགོས། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ནང་ཁུལ་ཚོང་པའྱི་
རུ་ཁག་ཅྱིག་དང། 'ཕྱིའྱི་ཨང་གངས་བག་ོའགེམས་ཀྱི་དཔ་ེསྟོན་'  འཛུགས་དགོས་ལ། ད་ེནྱི་ཚོང་གཉརེ་བ་རྣམས་
ནས་ཕན་ཚུན་ང་ོགདངོ་ཐུག་འཕྲད་ཀྱིས་འབེལ་གཏུགས་བ་རྒྱུར་བསྟནེ་པ་དང་། མདུན་སྣ་ེདང་རྒྱབ་སྣའེྱི་ལས་དནོ་
རྣམས་གཞྱི་རྒྱ་ཆནེ་པརོ་ཨང་བསྒྱར་བ་དགསོ། 

 མ་ར་འཛུགས་འཇོག་འདྱི་དག་བརྒྱུད་ང་ཚོས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལོ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ཁེ་
མེད་གུན་མེད་དུ་སོང་སྟ་ེརྱིན་འབབ་གཞྱི་ར་ཧྱིན་སོར་བ་ེབ་ ༤་༥ ༼ཨ་རྱིའྱི་ཌ་ོལར་ ༦༥༠༠༠༠༽ ཟྱིན་པའྱི་ཚོད་
དཔག་ཞུ་གྱི་ཡོད། ད་ེནྱི་གཞུང་གྱི་འབབ་དངུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ཡྱིན་ཞྱིང་། མཐའ་མཇུག་ཁ་ེབཟང་ཧྱིན་སོར་བ་ེབ་ 
༨་༥ ༼ཨ་རྱིའྱི་ཌ་ོལོར་ས་ཡ་ ༡༽ འབྱུང་རྒྱུ་ད་ེནྱི་ལ་ོལྔ་པར་དེའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༢༩ ཡྱི་ཁ་ེབཟང་ཡོང་རྒྱུ་དང་མཚུངས་
པ་རདེ།  
 

མདུན་བསདོ་ཀྱི་ལམ་ཁ།: རྟགོ་ཞྱིབ་རེས་རདེ་དནོ་ང་ོམ་ཕོགས་བསྡམོས་ཞུས་ཁག ༼༣།༣༽ 
 གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་ཕྱི་ཕོགས་དཔལ་འབོར་འབྱུང་ཁུངས་ཁག་བརྒྱུད་ནས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༢༦ སེབས་མ་ཚམས་ཧྱིན་སོར་བ་ེབ་ ༡༧༢ ༼ཨ་རྱིའྱི་ཌ་ོལར་ས་ཡ་ ༢༥༽ བར་སར་ཆ་ཐུབ་པ་དགསོ་ཤྱིང་། 
ད་ེརྣམས་ཀང་ཕལ་མ་ོཆེ་ཚོང་ལས་དང་འབེལ་བའྱི་བུ་ལོན་དང་། དཔལ་འབོར་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་པ་བརྒྱུད་མ་
དངུལ་ཐབོ་པ་དང་། ཚོང་ལས་འབེལ་བའྱི་སེད་འབབ་ངེས་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཆ་རྣམས་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེའྱི་ཆེད་ཚོང་འབེལ་
སེད་འབབ་ངེས་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཆ་རྣམས་ཀྱི་སྔོན་དུ་ལེགས་པར་དཔྱད་པ་བས་པའྱི་བུ་ལོན་ལ་སར་ཆ་ཞུ་དགོས་ལ། 
ད་ེནྱི་དངུལ་འབབ་རྣམས་གལ་ཆུང་དུ་སོང་བ་དང་རྱིན་ཐང་འཇལ་ཚད་དམའ་རུ་འགོ་བའྱི་ཉེན་ཁ་རྣམས་འགོག་
ཆདེ་དུ་ཡྱིན། 

 ལ་ོལྔ་པའྱི་དུས་ཡུན་རགོས་མཚམས་སུ་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་ཧྱིན་སོར་བ་ེབ་ ༡༠༨ ༼ཨ་
རྱིའྱི་ཌ་ོལོར་ས་ཡ་ ༡༥༽ ཡྱི་རྱིན་ཐང་གཙང་མ་འཐོབ་ལ། དཔལ་འབོར་གྱི་དངུལ་ཁང་ཆུང་ཆུང་གྱི་ཆོག་མཆན་
ལག་འཁེར་འཐོབ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཐོག་སེབས་ལ། དེ་ལ་དཔལ་འབོར་གྱི་དངུལ་ཁང་ཆུང་ཆུང་གྱི་ཆོག་མཆན་ལག་
འཁེར་ ༼ཧྱིན་སོར་བ་ེབ་ ༢༠༠༽ འཐབོ་པའྱི་ཞུ་ཡྱིག་འབུལ་འོས་པ་ཆགས་པར་རབོ་རྱིས་སུ་རྱིན་ཐང་གཙང་མའྱི་
ཕདེ་ཀ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་མངའ་བར་གྱུར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།  

 གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནྱི་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེབའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་རྣམས་སྒྲུབ་ཐུབ་པའྱི་ལམ་ལས་ད་དུང་
ཐག་རྱིང་ཙམ་ལ་ཡོད་ཅྱིང་། དེའྱི་ལས་དནོ་གལ་འགངས་རྱིས་རྱིགས་ལ་ེབ་རྣམས་ (SARD) ཡྱིས་བརྒྱུད་གཏོང་
ཕྱི་རྒྱལ་ཞལ་འདེབས་དངུལ་སྟངས་འཛིན་ཁྱིམས་ཡྱིག་གནད་དོན་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཕོགས་སུ་
བསོད་རྒྱུ་དང་། གཞན་ཡྱིད་ཆེས་འོས་པ་དང་ཉམས་མྱོང་ཅན་གྱི་ལས་དོན་སྟངས་འཛིན་རུ་ཁག་ག་གཡར་བ་རྒྱུ་
དང་། རྱིམ་པ་འདྱིའྱི་ལས་དོན་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་བུ་ལོན་དེབ་ལམ་སེང་རྒྱག་ཏུ་གཏོང་འག་ོའཛུགས་རྒྱུའྱི་ཆེད་
དུ་སྲྱིད་བྱུས་དང་ལམ་སྟོན་ཁག་ལ་ངསོ་ལནེ་དང་། སྲྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ་རདེ།  
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 སྱིག་གཞྱི་ལ་རྱིས་འཇོག་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་ནང་ཁུལ་གྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཁག་བསྱིག་རྒྱུར་གངས་ལྗོངས་
དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་སྲྱིད་བྱུས་དང་ལམ་སྟོན་ཁག་ ༢༩ ཡོད་པའྱི་དབེ་ཁག་ནང་ཁྱིམས་བཅས་ཡདོ་ལ། 
ད་ེརྣམས་ལ་ད་ཆ་ཆསེ་མཐའོ་ིལྷན་ཚགོས་ནས་ངསོ་ལནེ་འཐབོ་དགོས་པ་དང་། གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་
ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་དནོ་ཚང་མའྱི་ནང་ལག་བསྟར་ཞུ་དགསོ་པ་ཡྱིན། 

 གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་སྟངས་འཛིན་ཞུ་དགོས་པའྱི་ཉེན་ཁའྱི་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཡོད་ལ། 
ད་ེཡང་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ཁག་དང་འབེལ་བའྱི་ཆབ་སྲྱིད་ཀྱི་ལས་
དནོ་གལ་འགངས་བརྱིས་པ་རྣམས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། དབུས་ཀྱི་འགན་འཛནི་གཙ་ོབ་ོབརྟན་པ་ོཞྱིག་དང་
ལས་དནོ་སྟངས་འཛནི་བདེ་པོའ་ིརུ་ཁག་ཅྱིག་བསྐ་ོགཞག་མ་ཐུབ་པ་དང་། ཁངོ་ཚརོ་ལམ་ལྷངོ་ཡོང་རྒྱུར་ལས་དནོ་
ཞུ་རྒྱུའྱི་རང་དབང་དགསོ་པ་རྣམས་སྤྲདོ་རྒྱུར་འཐུས་ཤོར་བྱུང་བ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། 

 གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་གོམ་བགོད་ཀྱི་འགྱུར་
བ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེབ་དང་སྤྲ་ོསེམས་འཁལོ་བའྱི་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་མཚོན་གྱི་ཡོད། ད་ེནྱི་མྱི་སེར་གྱི་
ཁ་ེལས་ཚོང་པའྱི་འཇོན་ཐང་ཕྱིར་འདོན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་མ་འོངས་པའྱི་བོད་གཞུང་གྱི་
ཚུལ་དུ་དཔལ་འབརོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཉམས་མྱོང་རྣམས་སྲ་མཁེགས་སུ་གཏངོ་རྒྱུ་ད་ེགཉྱིས་ཡྱིན། འོན་ཀང་ད་བར་
ཡར་རྒྱས་འག་ོརྒྱུ་འགག་ཡོད་པས། སྱིག་འཛུགས་ལ་མྱི་མང་གྱི་ནུས་པ་འདནོ་རྒྱུར་རྒྱབ་སརོ་དང་མ་ར་འཛུགས་
འཇགོ་བདེ་མཁན་མང་ཙམ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད།། །།  
 
Conditions for revival of GDFPL ༼གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་།༽ 
ii  ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཐད་ཀར་མ་ར་འཛུགས་པ། ༡༩༩༩ ལོའ་ིཕྱི་རྒྱལ་མ་དངུལ་སྤྲོད་ལེན་སྟངས་འཛནི་ཁྱིམས་
ཡྱིག་ ༼༡༩༩༩ ཨང་ ༤༢༽ ཀྱི་ཚན་པ་ ༼ཁ༽ པ། ནང་གསེས་དུམ་བུ་ ༼༣༽ ནས་གསེས་ ༦ དང་ ༤༧ 
ནས་སྩལ་བའྱི་དབང་ཆ་ལག་བསྟར་ཞུ་བར། རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆེན་མོ། (RBI) ནས་དངུལ་ཁང་མྱིན་པའྱི་
དཔལ་འབརོ་ལས་ཁང་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱི་ལོགས་སྡོད་མྱི་རྣམས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཐད་ཀར་མ་འཛུགས་བདེ་
མཁན་ཇ་ེམང་དུ་གཏོང་བཅུག་ཡོད། རྒྱ་གར་གྱི་ཚོང་ལས་ཁང་ཞྱིག་ནས་མ་དངུལ་ཆ་ལག་བཅས་པ་རྣམས་སྤྲོད་
རྒྱུར་རྒྱ་གར་ཕྱི་ལོགས་སུ་སྡོད་མྱིར་འགངེས་ཤོག་ཕྱི་རྒྱལ་དངུལ་ཁནོ་འབོར་ཆ་རནེ་ལར་ཕྱིར་སགོ་ (FCG PR) 
ཅེས་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། (SWOT) ཐོག་ལ་ེཚན་ནང་ཞྱིབ་ཕྲ་བསྟན་ཡོད་པ་ལར། བོད་མྱི་ཡུལ་གར་དུ་གནས་པ་
རྣམས་ཀྱིས་རང་གྱི་ཉ་ེགོགས་ད་ལའྱི་དཔལ་འབོར་ཞན་པའྱི་གནས་སྟངས་ལས་ཐར་རྒྱུར་འབད་རོལ་བེད་མཁན་
ཚརོ་རྒྱབ་སརོ་བ་རྒྱུར་དགའ་པ་ོཡོད་པ་མཐངོ་། 
In Conclusion ༼མཇུག་བསྡམོས།༽ 
མདརོ་བསྡུས་ན། ངསོ་ནས་སྲྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་གངེ་བའྱི་ཐུགས་སྣང་དགསོ་པའྱི་དནོ་ཚན་རྣམས་ལ་དགའ་བསུ་
ཞུ་བ་དང། ལས་ཁང་ནས་གདོང་ལེན་དགོས་པ་རྣམས་ཤེས་རྟོགས་ཡོད། ད་ལའྱི་དཀའ་ངལ་གནས་སྟངས་ལས་
ཐར་བ་བ་རྒྱུ་ལས་ཁང་ལ་ངསེ་པར་ལས་ས་བ་ོཞྱིག་མྱིན་ལ། ལས་ཁང་ནྱི་ཏན་ཏན་འཇགས་ས་ོརྒྱག་རྒྱུར་མངོན་དུ་
ཕགོས་ཡོད།  
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ང་ཚསོ་ས་འབབེ་བས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚ་ོགཟྱིགས་མཁན་ཡདོ་ན་ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་
མཉམ་ཤོག་གངས་མང་པ་ོད་ེཚ་ོཆབས་འབུལ་ཞུས་མདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལ་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་ཚེས་ཆ་ད་ེཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ འཁོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚེས་གངས་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༡༤ ཞསེ་བཅོས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ། ད་ལ་ཟུར་འཛར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ཨང་གངས་ ༦ པ་བར་དུ་ཡོད་པ་རེད། ཟུར་འཛར་ ༦ 
པ་དེར་ ཤོག་གངས་ ༡༨༢ འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ལ་དགོས་ན། ཚོགས་དྲུང་ལ་མཚན་ཐ་ོགནང་བ་ཡྱིན་ན་ང་
ཚསོ་པར་སྐྲུན་ཞུས་ནས་འབུལ་ཆགོ་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེརྱིང་གྱི་ཆེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐའོ་ིལས་རྱིམ་ནང་གསེས་ཁ་པ། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་
ཞུ་ཁང་གྱི་ཁ་ེཉནེ་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐའོ་ིཐགོ་བག་ོགེང་དགསོ་པའྱི་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ 
པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཁངོས་སུ་ཡོད་པ་རདེ། གོས་འཆར་འདནོ་མཁན་མཁན་པ་ོཀཿབག་
དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༢༨ 
གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར། 

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁངོས་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་
ཁ་ེཉནེ་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོསྙན་སནོ་ཟྱིན་པར་བག་ོགེང་དགསོ་པའྱི་གོས་འཆར་དུ། བོད་མྱི་མང་
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༢ ལ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། ད་ལ་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་བག་ོགེང་ཕེབས་
རྒྱུ་ཡྱིན། བག་ོགེང་ལ་ཆ་ཤས་བཞསེ་མཁན་ཚསོ་ཕག་རངོ་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇྱིགས་བལ་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇྱིགས་བལ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ག་ོསྐབས་ཕུལ་པ་དེར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐོག་མ་དེར་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་
ཞབས་ཞུ་ཁང་དང་འབལེ་བའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དུས་ཐགོ་སྙན་ཐ་ོཕུལ་བ་དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེག་ནང་
བཞྱིན་སྙན་ཐ་ོད་ེག་ོབད་ེཔ་ོདང་། ཁ་གསལ་པ།ོ གནས་ཚུལ་ག་ར་ེཡྱིན་པ་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་བཀདོ་པ་དེར་སར་ཡང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེ
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སྙན་ཐ་ོའདྱིའྱི་ནང་དུ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་
ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ད་ེད་ེབཞྱིན་གངས་ལྗངོས་དཔར་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ནུས་པ་དང་། ཞན་ཆ། ག་ོ
སྐབས།  ཉེན་ཁ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  [Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 

(SWOT Analysis)] ད་ེའདས་དཔྱད་ཞྱིབ་གནང་འདུག ད་ེབཞྱིན་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དང་འབེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་ལ་འདྱི་ཞྱིབ་གནང་འདུག བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མའྱི་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ལའང་
འདྱི་ཞྱིབ་གནང་འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སངོ་ལའང་འདྱི་ཞྱིབ་གནང་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་ཨྱིན་ཡྱིག་ནང་གྱི་
སྙན་ཐ་ོལ་ལ་དུས་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་ད་ོསྣང་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་། ད་ེདག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། སྱིར་བཏང་གོང་དུ་ཕག་ 
སལེ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་སྙན་སནོ་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་བསར་དུ་གཅྱིག་ཞུས་ནས་བསམས་བྱུང་།  
 དང་པ་ོད།ེ འག་ོལུགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་སྟངོ་ཆ་ཞྱིག་འདུག་ཅེས་གསུངས་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་འདས་པའྱི་འགན་འཛནི་
ཚགོས་ཆུང་གྱིས་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་དུ། ཁོང་རྣམ་པའྱི་ཚིག་ཐོར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་
ཁང་ད་ེཉནེ་ཁ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། མ་འོངས་པར་དརེ་ག་ོསྐབས་མེད་པ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འཁོད་མྱི་འདུག ད་ེམ་ཟད་ཁངོ་རྣམ་
པས་ཚགོས་འདུ་འཚགོས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཚིག་ཐའོ་ིནང་དུ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་
ས་ོརྒྱག་དགོས་པའྱི་སྲྱིད་སོང་ལ་བསམ་འཆར་རམ་གོས་ཆོད་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོད་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད་
སྙན་ཐོ་འདྱི་འབྱི་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་ོརང་གྱིས་ག་རེ་གསུངས་འདུག་ཅེ་ན། ལས་བེད་ཚང་མ་དགོངས་པ་ཞུས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་འདུག ད་ེག་ར་ེལ་ཐུག་ཡོད་དམ་མེད་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་འདུག མ་སྐུལ་དང་
བངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན། དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་པའྱི་བཀའ་ཁབ་ཅྱིག་གྱི་འོག་ནས་ཡྱིན། ད་ེགསལ་པ་ོཞྱིག་
མཁནེ་མ་སོང་ཞསེ་གསུངས་འདུག  
 ད་ེནས་མ་ཤེར་བདག་པ་ོཚསོ་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་མ་ ཤེར་ཕྱིར་འཐེན་བེད་དགོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ད།ེ ཁ་ོརང་ཚོས་མ་སྐུལ་དང་བངས་རདེ་དམ། ཡང་ན། གནས་སྟངས་ག་རའེྱི་ཐགོ་ནས་མ་ཤེར་ཕྱིར་འཐནེ་བདེ་
པ་འདྱིར་བཀོད་གནང་འདུག ཁངོ་ཚསོ་མ་སྐུལ་དང་བངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་མ་ཡྱིན་པར། གང་ལར་ཁངོ་རྣམ་པར་གདམ་ག་ཞྱིག་
སྤྲད་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་འགོ་ནས་མ་ཤེར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཞྱིག་ཕྱིར་འཐནེ་བདེ་དགོས་བྱུང་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོའཁདོ་འདུག 
  ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་འདྱི་རང་སངོ་ཚན་པའྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་དགསོ་པ་དའེང་
གསལ་པ་ོའཁདོ་འདུག དའེང་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ལ་མཐངོ་གྱི་འདུག་ལ། ངསོ་འཛིན་ཡང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 ད་ེད་ེབཞྱིན་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དུ་ལས་བེད་ཆེད་ལས་པ་ཞྱིག་དགོས་ཡོད་པ་ད་ེགསལ་པོ་
འཁདོ་འདུག  
 མཐའ་མ་དརེ། སྙན་ཐ་ོདའེྱི་ནང་དུ་ཁོང་གྱིས་སྐད་གསང་མཐནོ་པའོ་ིངང་ག་ར་ེབྱིས་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལ་བོད་
པའྱི་དཔལ་འབརོ་དགོས་མཁའོ་ིདཀའ་ངལ་དེར། གལ་སྲྱིད་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ད་ེས་ོབརྒྱབ་པ་ཡྱིན་
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ན། མྱིག་ལོང་བ་ལ་བུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་མྱི་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག དེ་ཨྱིན་སྐད་ནང་དུ་ཀློག་ཆོག་པ་ཞུ། འདྱི་ཉེན་ཁའྱི་ཁོངས་སུ་བྱིས་འདུག (Closing down GDFPL is 

akin to turning the blind eye to the problem and not a solution.) ད་ེནས་མཇུག་སྡོམ་ནང་དུ་སྙན་ཐ་ོབྱིས་
པ་ནང་བཞྱིན་ས་ོས་ོཡྱིན་ནའང་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ད་ེམ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་རྒྱུ་
གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་རྒྱ་མཚ་ོསྲྱི་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་རྒྱ་མཚ་ོསྲྱི་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐགོ་མར་ཚགོས་ཆུང་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལགས་ཤ་ེ 
ན། འདྱི་རོག་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཆེད་ལས་པའྱི་ངོས་ནས་གང་
ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་བས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འནོ་ཀང་འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། གངས་ལྗོངས་དཔལ་
འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་འག་ོའཛུགས་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ད།ེ བཙན་བོལ་ནང་དུ་གནས་པའྱི་བོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་རྒྱ་
གར་གྱི་དངུལ་ཁང་ནས་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Loan) རག་རྒྱུར་དངོས་ཡོད་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་
པར་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངསོ་འཛནི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེདང་མཉམ་དུ་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་གསལ་བ་ལར་ཆདེ་ལས་པ་རང་
ཉྱིད་ནས་ཀང་གཞྱི་བཞག་ས་དེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཨྱིན་སྐད་དུ།  [Strengths, Weaknesses, 

Opportunities and Threats (SWOT Analysis)] ཀྱི་གཞྱི་གཞག་ས་དེ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ལས་ཀ་བེད་མཁན་གཞུང་
འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་དང་དེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། དང་ཤོས་ (SWOT) གཞྱི་གཞག་ས་ནོར་འདུག་སྙམ། 
དརེ་བསམ་བ་ོཞྱིག་འཁརོ་བྱུང་། གང་ལགས་ཤ་ེན། (SWOT) ཡྱི་མཐའ་མ་དརེ་ (Threats) ཞུ་ཡྱི་རདེ་པཱ། གངས་ལྗངོས་
དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་འག་ོའཛུགས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེ (Threats) ནང་བཀདོ་གནང་འདུག ག་ར་ེབྱིས་འདུག་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བཙན་བོལ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་ད་ེཚོར་དཔལ་འབོར་གྱི་རྒྱབ་སོར་རག་རྒྱུ་ཁག་པ་ོའདུག འདྱི་གངས་
ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞུབས་ཞུ་ཁང་འགོ་འཛུགས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་རེད་མ་གཏོགས། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་
ཞབས་ཞུ་ཁང་གནས་དང་མ་གནས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་མྱིན་པར་སོང་། སྙན་ཐ་ོགཞྱི་འཛནི་སའྱི་ (SWOT) ད་ེགང་འད་བྱིས་ཡྱིན་
ན་བསམ་པའྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་སབེས་སོང་། དརེ་ལ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།  
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་སྙན་ཐོའ་ིནང་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཞུས་འདུག གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་འག་ོའཛུགས་
པར་གལ་ཆ་ེཤོས་གཅྱིག་ད་ེདཔལ་འབརོ་གྱི་གནས་བབ་ད་ེརདེ། དཔལ་འབརོ་གྱི་གནས་བབ་ད་ེཡྱིན་དུས། ད་ལ་ (SARD) 
ལ་ཡོད་པའྱི་དངུལ་ད་ེ (FCRA) བརྒྱུད་ནས་ཚུར་འཇུག་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་གཏོང་དགོས་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག 
འོན་ཀང་ཐབས་ལམ་ག་རེ་ཡོད་ཁོང་གྱིས་གསུངས་མྱི་འདུག ཁོས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ (FCRA) ཁྱིམས་དེ་བཀོད་འདུག་མ་
གཏོགས། ཐབས་ཤེས་གང་འད་གཏོང་དགསོ་ཐད་ལམ་སྟོན་གང་ཡང་མྱི་འདུག འདྱི་གཅྱིག་ཁ་གསལ་པ་ོབཟོས་ན་སྙམ།  
 ད་ེནས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དཔལ་འབརོ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བར་གཉྱིས་པ་ད་ེག་ར་ེཞུས་འདུག་ཅ་ེན། [(Foreign Direct  
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Investment (FDI)] ཕྱི་རྒྱལ་ནས་དཔལ་འབོར་བསེབས་པ་དེར་ག་རེ་བྱིས་འདུག་ཅེ་ན། [Foreign Currency-

Gross Provisional Return (Form FC-GPR)] ཟེར་བ་དེ་དགོས་རེད། དེ་མེད་པར་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་
གསུངས་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ལའྱི་སང་ལ་དཔལ་འབོར་འཇུག་སྟངས་ད་ེགང་འད་བས་ཡྱིན་ན། གངས་ལྗོངས་དཔལ་
འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནང་དུ་རྒྱབ་སརོ་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་དངུལ་འཇུག་མཁན་ནམ་མ་ཤེར་བདག་པ་ོཚརོ་ཕྱིས་སུ་དངུལ་ད་ེཇྱི་
ལར་བསགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་འདྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་བྱིས་མྱི་འདུག མེད་པའྱི་གནས་བབ་བྱིས་འདུག  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བཅར་འདྱི་ཞུས་པའྱི་ནང་ནས། དཔེར་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མཚན་འབོད་བས་ན་
འགྱིག་གྱི་རེད་དམ། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་འགན་འཛནི་ (Dr.) དཀནོ་མཆོག་བརནོ་འགྲུས་ལགས་
ལ་བཅར་འདྱི་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ། ད་ལ་ང་ཚསོ་ཆ་ཚང་ (Dalberg Report) ཐགོ་གཞྱི་འཇགོ་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ཡར་
རྒྱས་ཇྱི་ལར་འག་ོརྒྱུ་ཡོད་མེད་ (Report) དེར་གཞྱི་འཇོག་གྱི་འདུག འོན་ཀང་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡༌༌༌༢༠༢༢ ལ་བལས་པ་ཡྱིན་
ན་ (Pessimistic) རེད་འདུག  འདྱི་ཁོང་གྱིས་གསུངས་འདུག  (Pessimistic) ཡང་ན་  (Baseline) གང་ལར་ 
(Projection) ད་ེ (Optimistic) ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་མྱི་འདུག ངས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དགོད་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཞུས་ན་བསམས་
བྱུང་། གཅྱིག་འདྱི་མཐངོ་བྱུང་།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བཅར་འདྱི་ནང་གསལ་བ་ལར། དཀའ་ངལ་གཅྱིག་གང་འདུག་ཅ་ེན། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚགོས་ནང་
དུ་ལ་བའམ་བསམ་ཚུལ་མྱི་མཐུན་པའྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོའདུག གང་ལགས་ཤེ་ན། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་དུ་
ཡོད་པའྱི་ཡ་ེཤེས་དབང་མ་ོལགས་ཀྱིས་གསུངས་པར། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ད་ེགང་འད་འག་ོཡྱི་ཡོད་
མེད་དང་། (Dalberg Report) དང་མཐུན་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། ད་ེདང་མཉམ་དུ་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཕག་ལས་
གནང་སྟངས་ (Performance) གང་འད་འག་ོཡྱི་ཡོད་མེད། འདྱི་ཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ཁ་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་བྱུང་མ་སོང་ལ། འགན་
འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལའང་གསུང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསལ་པ་ོགསུངས་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚོགས་ནང་
གྱི་སྐད་ཆ་དའེང་ཕགོས་གཅྱིག་ནས་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་དང་། ཕགོས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ཀང་སྐད་ཆ་མྱི་འད་བའྱི་རྣམ་པ་མཐོང་ཡོང་
གྱི་འདུག  
 ད་ེནས་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་གཅྱིག་ད་ེ (FCRA) རེད། དེར་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་རེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ང་ཚོར་ཕག་
དངུལ་སོར་ (Crore) ༢༠༠ དགོས་ཡོད་པ་ཞྱིག་འདུག བཅར་འདྱི་ཞུས་པ་ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ་ད་ལ་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབོར་
ཞབས་ཞུ་ཁང་ནང་དུ་ (Return on Investment) དངུལ་བཅུག་ན་ཚུར་ག་ཚོད་རག་གྱི་ཡོད་མེད་ད་ེབརྒྱ་ཆ་ ༣ རེད་
འདུག ང་ཚ་ོཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། རྒྱ་གར་ལ་བུ་ཡྱིན་ན། དངུལ་ཁང་ (Bank) ནང་དུ་དངུལ་བཞག་པ་ཙམ་གྱིས་
བརྒྱ་ཆ་ ༤ རག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དའེང་ (Investment) མ་རེད། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ (Fixed) བས་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༥ དང་ ༦ 
ཡོད་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དེར་རྒྱ་གར་ནས་ (Investment) བེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་སྙམ་པའྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་
སེབས་ཀྱི་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ལནེ་མཁན་ཡདོ་མ་རདེ་ཞུ་ཡྱི་མེད་ད།ེ ལམ་ཁ་ད་ེབཟ་ོབར་དཀའ་ངལ་གང་ཡོད་ན། ད་ེསྔ་ཡོད་
པའྱི་དངུལ་དའེྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཉར་དགོས་པ་དེ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བཙན་བོལ་ནང་དུ་
ཡོད་པའྱི་བོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དཔལ་འབོར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་སྟབས། མཚམས་ར་ེ (Bank) ནང་དུ་ དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་སྐད་དུ་ (Collateral) དེ་འད་མེད་དུས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་རང་
འཇགས་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་འདྱིའྱི་གཞྱི་ར་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་དང་། འདྱིའྱི་སོམ་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་ཟུར་དུ་
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བཞག་པ་དེ། གང་ལར་ཁ་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་མཐོང་མ་བྱུང་། ད་ེནས་སོར་ (Crore) ༢༠༠ ཉུང་མཐར་དགོས་རེད་ཟེར་དུས། 
འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་སབེ་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རྱིང་འདྱིར་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞུབས་ཞུ་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་བགོ་གེང་ཡྱིན་
སྟབས། ད་ེརྱིང་ཆེད་ལས་ཉམས་ཞྱིབ་པའྱི་སྙན་ཐ་ོགྲུབ་དོན་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་གྲུབ་དོན་ལ་མཐོང་སྣང་གྱི་
ཐོག་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ངའྱི་མཐོང་ཚུལ་དེ། སྔོན་མ་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སོང་གྱིས་སྐད་གསང་མཐོན་པོས་སོག་
བསྡད་པ་ལར་མྱི་འདུག་སྙམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབྱུང་། གཅྱིག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ནང་དུ་དེབ་སེལ་བས་
འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ནང་དུ་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆེན་མ་ོནས་དངུལ་
ཁང་ལ་བུའྱི་དཔལ་འབོར་ལས་གཞྱི་དངོས་སུ་བེད་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ལག་ཁེར་ཐོབ་ཡོད་པ། དངུལ་ཁང་ལ་བུ་ཡྱིན་
ནའང་རདེ། དངུལ་ཁང་གཅྱིག་པུ་བཙུགས་པས་ཕན་གྱི་མ་རདེ། དངུལ་ཁང་དརེ་མ་ར་འཛུགས་དགསོ་རདེ། མ་ར་འཛུགས་
མཁན་ཡང་ཐའ་ེཝན་དནོ་གཅོད་ཁང་དང་། ལོན་ཌོན་དོན་གཅོད་ཁང་། ཉྱི་འངོ་དོན་གཅོད་ཁང་བཅས་རདེ་འདུག གང་ལར་མ་
ར་སོར་ས་ཡ་ ༢༠ དང་ཕེད་ཀ་བྱུང་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ནས་ ༢༠༢༠ བར་དུ་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གྱི་བོད་མྱི་ཁྱིམ་ཚང་
གངས་ ༢༥ ནས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དུ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༥༠ ཙམ་མ་ར་བཞག་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ 
ནས་ ༢༠༢༡ བར་དུ་བུ་ལོན་གཡར་རྒྱུ་ད་ེརེད། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་བཙུགས་པའྱི་དགོས་དམྱིགས་
གཙ་ོབོ་དེ། བཙན་བོལ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོར་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་བུ་ལོན་གཡར་དགོས་རེད། ད་ེཚོར་ག་ཚོད་
གཡར་འདུག་ཅ་ེན། སོར་ས་ཡ་ ༤༣༌༧ ཙམ་གཡར་འདུག བས་ཙང་ད་ེའདའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ལ་ལ་ཡོང་དུས། དུས་ཡུན་ཐུང་
ཐུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་གྲུབ་འབས་གཡུར་དུ་ཟ་བ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འོན་ཀང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༦ 
པའྱི་ནང་དུ་བུ་ལོན་གཡར་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བས། ད་ེནས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་བེད་ཀང་
རྱིམ་པས་ར་དགོངས་ཞུས་ཏ་ེཕྱིན་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དང་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་ལ་ཡོང་དུས། ལས་བདེ་ད་ེཚ་ོལ་དབང་ཚད་མེད་པ། 
ས་ོསོའ་ིལས་ཀའྱི་ང་ོབོ་ཐོག་ནས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་དབང་ཚད་མེད་པ་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་གསར་པས་བཟོས་བཞག་འདུག སྱིར་
བཏང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསུངས་འདུག དངུལ་ཁང་ལ་བུའྱི་ང་ོབོར་བསྒྱུར་ནས་ཟླ་བ་ ༡༥ ལྷག་ལས་ཀ་བས་མྱི་འདུག ཟླ་བ་ ༡༥ 
ནང་ད་ེའདའྱི་འབས་བུ་གཡུར་དུ་ཟ་བ་ཞྱིག་ཐནོ་ཡོང་དུས། ད་དུང་དརེ་གཡང་གཟར་མཐངོ་གྱི་ཡོད་ན། ང་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། 
དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་ད་ེབདནེ་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཚརོ་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཉྱིས་ནས་དབེ་སལེ་བས་ཚར་དུས། ལས་བདེ་ཡངོས་རགོས་ཀྱི་མགྱིན་དབངས་གཅྱིག་གྱིས་ད་ལ་དརེ་དགསོ་པ་
རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། འདྱིས་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་གསུངས་མྱི་འདུག སྙན་ཐ་ོགཞྱིར་བཟུང་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། ངའྱི་ ཤར་ལྷ་ོནུབ་བང་གྱི་རླུང་བརྒྱབ་པའྱི་སྐད་ཆ་མ་རདེ། 
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 ད་ེབཞྱིན་དུ་སྙན་ཐ་ོའབྱི་མཁན་ཚོགས་ཆུང་དང་ཉན་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་ཀས་མ་ཤེར་གྱི་ཚིག་ཆ་ཚང་ནོར་བ་
བྱིས་འདུག གཅྱིག་དརེ་ "མ་ཤས་" དང་གཅྱིག་དརེ་ "མ་ཤེར་" ཞསེ་འབྱི་སྟངས་མྱི་འད་བ་གཉྱིས་བྱིས་འདུག ཚགོས་ཆུང་
ནང་དུ་ནོར་བ་བྱིས་འདུག་ལ། ཆེད་ལས་ཞྱིབ་འཇུག་ནང་དུའང་མ་ ཤེས་ཞེས་པའྱི་ཚིག་དེ་ནོར་བ་བྱིས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཤེར་བདག་ལ་མ་ཤེར་ཞསེ་ཤའྱི་རསེ་སུ་ར་སར་ནས་ཤེར་ཞསེ་འབྱི་དགསོ་རདེ། 
 ད་ེནས་མ་ཤེར་བདག་པ་ོཚང་མས་འདྱིར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་དང་དགོས་པ་ཡོད་པ་གཟྱིགས་འདུག་མ་གཏོགས། 
དེར་མ་འཛུགས་བས་ནས་དགོས་པ་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བེད་མཁན་ཧ་ལམ་བྱུང་མྱི་འདུག ཕྱིར་འཐེན་བས་པ་
དའེང་བཀའ་ཤག་སྐབས་གསར་པའྱི་སྐབས་སུ་རྱིམ་པས་གནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཙ་ོབ་ོདབེ་སལེ་བདེ་ཐུབ་པ། དརེ་མ་ར་འཛུགས་མཁན་རག་ཡོད་པ། མ་ཤེར་འཛུགས་མཁན་རག་པ་དའེང་ལས་
བདེ་དང་ད་ེཚ་ོཐུན་མོང་གྱིས་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པར་མཐངོ་བ་ད་ེརདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མར་བཀའ་ཤག་སྐབས་གསར་པས་
གཡང་གཟར་མཐངོ་དུས། གཡང་གཟར་རདེ་འདུག་དང་མྱི་འདུག་གཟྱིགས་སད་ཆདེ་ལས་མྱི་སྣ་སྐད་བཏང་ནས་ཚགོས་ཆུང་
གསར་འཛུགས་བེད་དུས། ཆེད་ལས་མྱི་སྣས་ཀང་དེར་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་མང་པ་ོགསུངས་འདུག གོང་དུ་བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཆདེ་ལས་པས་མ་འངོས་པའྱི་ཐབས་ལམ་གསུངས་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཁསོ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་
ནང་ཡོད་པ་གཅྱིག་པུ་གཟྱིགས་མྱིན་ནམ་སྙམ། སྱིར་བཏང་བོད་ཡྱིག་ནང་དུ་ཚད་འཛནི་གཙ་ོབ་ོཨྱིན་ཇྱིར་ཞུ་དགསོ་ཞསེ་ཟརེ་
འདུག ངས་བོད་ཡྱིག་གྱི་སྙན་ཐོར་ཐངེས་གཉྱིས་ཙམ་བལས་པ་ཡྱིན། ཨྱིན་ཇྱི་ལའང་རབ་བ་ེརོབ་བ་ེབལས་པ་ཡྱིན། མྱི་ཤེས་
པ་ད་ེདག་ཚགི་མཛདོ་ལ་བལས་པ་ཡྱིན། ཚིག་མཛོད་ལ་ཁ་མ་གསལ་བ་རྣམས་ཨྱིན་ཇྱི་ཤེས་མཁན་ཚརོ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་
ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཐབས་ལམ་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ། གང་ལར་ཐབས་ལམ་
ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་འཁོད་འདུག་ལ་བོད་ཡྱིག་ནང་དུའང་འཁོད་འདུག དེ་ཐབས་ལམ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གཅྱིག་ད་ེརདེ།  
 ད་ེབཞྱིན་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་ནས་ཀང་མགྱིན་དབངས་གཅྱིག་ཏུ་དགསོ་པ་རྒྱུ་མཚན་མཐངོ་བ་ཞྱིག་གསུངས་
འདུག་མ་གཏོགས། གཡང་གཟར་གང་ཡང་མཐོང་མྱི་འདུག དེར་བརྟེན་ངས་ད་ེརྱིང་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ལ་ཞུ་འདོད་པ་ག་
རདེ་བྱུང་ཞ་ེན། གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ད་ེབཙུགས་ནས་དུས་ཡུན་ཐུང་ཐུང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མ་ར་འཛུགས་
མཁན་དང་། ལས་བེད་ ཤེས་ཡོན་ཅན་ཡོད་པ། གྲུབ་འབས་གཡུར་དུ་ཟ་བ་ཐོན་པ་ཙམ་མ་ཟད། འདྱི་གཡང་གཟར་མཐོང་གྱི་
ཡོད་མེད་ཐོག་ཆེད་ལས་ཚོགས་ཆུང་དང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཡོངས་སུ་རོགས་པས་གཡང་གཟར་གང་ཡང་མཐོང་མྱི་
འདུག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕལ་ཆེར་ག་ོསྐབས་བཞེས་མཁན་མང་པ་ོམེད་པ་འད། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། ཕག་
རངོ་རོགས་གནང་། ཚོགས་གཙོས་སྟངས་འཛིན་བ་རྒྱུར་ཁད་པར་འདུག ང་ཚོར་ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་མ་གཏོགས་ལྷག་ཡོད་
མ་རདེ། 
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེརྱིང་འདྱིར་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ་ཆདེ་འཛུགས་
ཚགོས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོའབོར་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། གོས་ཚགོས་ཚོགས་དུས་སྔ་མར་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སོང་མཆགོ་ནས་གངས་
ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེགཡང་གཟར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མ་གཏོགས་གཟྱིགས་ཀྱི་མྱི་འདུག དེར་
བརྟནེ་མུ་མཐུད་གཉརེ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གསུངས་པ་ལར་དེའྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་ཚུལ་མང་པ་ོབྱུང་དུས། ཆདེ་འཛུགས་ཚགོས་
ཆུང་བཙུགས་ནས་ལ་དགོས་འདུག་ཟེར་ནས་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་ལར། ད་ེརྱིང་ཆེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་དང་། ཆེད་ལས་
མཁས་པ་གཉྱིས་ཀའྱི་སྙན་ཐ་ོའབོར་བ་རེད། ཆེད་ལས་མཁས་པ་དང་ཆེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་ཀའྱི་སྙན་ཐ་ོརྒྱབ་
གཉརེ་ནང་དུ་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ད་ེམུ་མཐུད་གནས་ན་དགོས་པ་ཆནེ་པ་ོཡོད་པར་རྒྱབ་གཉརེ་གནང་
འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་ང་རང་ངསོ་ནས་ད་ེག་རང་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གནས་པ་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་གདོང་ལེན་བེད་དགོས་པ་དེ་
དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་པ་དང་། འདྱིའྱི་ནང་དུའང་གདངོ་ལེན་མང་པ་ོཞྱིག་བདེ་དགོས་པའྱི་སྐརོ་ལའང་ 
གསུངས་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མར་འབལེ་ཡདོ་ཀྱིས་གདངོ་ལེན་གནང་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་བཙུགས་ནས། ལས་དནོ་གཉེར་ནས་སྙན་ཐ་ོརྱིམ་པའྱི་
ནང་དུ་ལ་ོ ༡ ལྷག་ཙམ་མ་གཏོགས་ནད་ཡམས་ཀྱི་རེན་པས་གཉེར་མ་ཐུབ་པ་དང་། ནད་ཡམས་ཏོག་ཙམ་ཞྱི་བའྱི་རེས་སུ་
བཀའ་ཤག་གསར་པའྱི་ངོས་ནས་ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ལས་དནོ་གཉརེ་མ་ཐུབ་པའྱི་དབང་གྱིས། གང་ལར་
ཆེད་ལས་ཀྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལ་ོ ༡ ཙམ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ལས་ཀ་བེད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། སྙན་
ཐའོ་ིནང་དུ་བྱུང་སོང་གྱི་ཁ་ེཕན་ལ་ཡོང་དུས། སོར་བ་ེབ་ ༤༠ ལྷག་བྱུང་བསྡད་འདུག སོང་ད་ེལ་སོར་བ་ེབ་ ༡ ཀང་ཕྱིན་མྱི་
འདུག རེའུ་མྱིག་གྱི་ནང་དུ་སོང་དརེ་སོར་འབུམ་ ༥༠༢ ཟེར་དུས། བྱུང་སོང་ད་ེབསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། སོང་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ཆུང་ཆུང་
ཞྱིག་མ་གཏོགས་སོང་མེད་པ་དང་། སོང་གྱི་ནང་ནས་ཀང་སོང་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་དེ། ཁ་སང་སྐུ་ང་ོསྲྱིད་སོང་གྱིས་གསུངས་པ་
ལར། སོར་འབུམ་ ༡༦༠ སྤྲད་པའྱི་སྙན་ཐའོ་ིདེབ་ (Dalberg Report) ད་ེརེད། སྙན་ཐའོ་ིདབེ་ད་ེལ་ཆ་མཚནོ་ནའང་། དེབ་
འདྱི་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། འདྱི་ལ་བུའྱི་སྱིག་འཛུགས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་སྙན་ཐ་ོད་ེདག་རགོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོའ་ིདབང་གྱིས་
བཙུགས་ཡོད་པ་དང་། སྙན་ཐ་ོའདྱི་བཏོན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆེན་མ་ོནས་ཡྱིན་ནའང་ཆོག་མཆན་རག་པ་
རདེ། གང་ལར་ད་ེའདའྱི་གནད་དནོ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུང་ཡོང་དུས། བརྒྱ་ཆ་ཚད་མཐོན་པོའ་ིཐགོ་ནས་ཁ་ེབོགས་ཐབོ་ཡོད་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཡྱིན་དུས། གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ད་ེམུ་མཐུད་གནས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གལ་ཏ་ེམུ་མཐུད་ནས་གནས་རྒྱུ་མྱིན་པ་དང་། ད་ལའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་
ནའང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༦ ཚུན་ཆད་ལ་སོ་རྒྱག་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་མེད་པ་ཞྱིག་སྙན་ཐོའ་ིནང་གསལ་ཡོད་དུས། ང་ཚོར་
དངངས་སྐྲག་ཆ་ེཤོས་ཟེར་ནའང་རེད། སེམས་འཚབ་ཆ་ེཤོས་ད་ེལ་ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༦ 
ཚུན་ཆད་ལ་ཁྱིམས་སྱིག་དགོངས་དོན་ས་ོབརྒྱབ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོང་དུས། དའེྱི་བར་ལ་འཐུས་ཤོར་
དང་། གོང་གུད་ཆནེ་པ་ོད་ེའད་ཞྱིག་འག་ོབའྱི་ཉནེ་འཚབ་ཅྱིག་ཡོད་པར་བརྟནེ། ཆདེ་ལས་མཁས་པས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ལར་
ད་རེས་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དཀའ་ངལ་དེར་གདོང་ལེན་ཤུགས་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་འབད་བརོན་བས་ནས་མུ་མཐུད་
གནས་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ ཤུགས་བརྒྱབ་རྒྱུ་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 ད་ེདང་ཕོགས་མཚུངས་ཆེད་ལས་མཁས་པའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་རེད། ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་རེད། གངས་
ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་འབོར་བཀའ་
བནོ་དང་ད་ེའད་ཡོད་པ་རདེ། ཚོགས་ཆུང་གྱི་མྱི་ལྔ་ད་ེད་ལའྱི་ཆར་མེད་པ་ཆགས་ཡོད་དུས། ད་ལའྱི་ཆར་ལ་ཡོང་དུས་དཔལ་
འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ཡྱིན་ནའང་། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་མེད་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག དེར་ང་ལ་དོགས་པ་ཁད་མཚར་ཞྱིག་སེས་སོང་། གཞྱི་རའྱི་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སོང་
མཆོག་དཔལ་འབོར་རྱིག་པ་སངས་མྱོང་མཁན་རེད། དཔལ་འབོར་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དཔལ་
འབོར་རྱིག་པའྱི་འགོ་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
བཀའ་འཁོལ་མདེ་པ་དང་། ཡང་ན། འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ནང་ལ་མདེ་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་
ཞབས་ཞུ་ཁང་ད་ེཁྱིམས་མཐུན་གྱིས་ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུའྱི་དབང་ཚད་ད་ེཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་དམ། འདྱི་ངས་ཚགོས་ཆུང་རང་ལ་དྱི་བ་
ཡྱིན།  
 ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་རེས་ཀྱི་སྙན་ཐ་ོདེར། ང་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱིས་མུ་མཐུད་གནས་ཀྱི་མ་རདེ་ཅེས་
གསུང་ཡོང་དུས། བཀའ་ཤག་ལ་འདདོ་པ་མེད་པའམ་ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་ཡོད་ན། ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་རང་ལ་རྒྱབ་སོར་བ་རྒྱུ་
མ་གཏོགས། རྟ་ལ་ཆུ་འཐུང་འདདོ་པ་མེད་ན་དརེ་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རདེ་ཟརེ་ནས། ངས་ཁ་སང་གསལ་པ་ོཞུས་པ་
ཡྱིན། འོན་ཀང་ཚོགས་ཆུང་དང་ཞྱིབ་འཇུག་མཁས་པའྱི་སྙན་ཐོར་གཟྱིགས་ཡོང་དུས། འདྱི་མུ་མཐུད་འག་ོརྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཡྱིན་པ་དང་། དེར་ར་ེབ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ། འོན་ཀང་འདྱིར་གདོང་ལེན་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེ
གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས། ད་ལའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་སྙན་ཐ་ོདེར་བརྱི་སྲུང་གྱི་ཐོག་ནས་ངེས་པར་དུ་མུ་མཐུད་གཉེར་
དགསོ་པ་དང་། དཀའ་ངལ་ལ་གདངོ་ལེན་བདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག  
 མཐའ་བསྡོམས་དེར། སྙན་ཐོའ་ིརྒྱབ་གཉེར་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ། གལ་ཏ་ེའཛིན་སོང་གྱིས་མུ་མཐུད་གཉེར་རྒྱུའྱི་
ཐགོ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ན། རང་སོང་སྡ་ེཚན་གཅྱིག་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་གཞག་རྒྱུར་རྒྱབ་གཉརེ་ཞྱིག་གནང་འདུག འུ་
ཐུག་ན་རང་སོང་གྱི་སྡ་ེཚན་སང་ལ་འག་ོརྒྱུར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། སྙན་ཐ་ོརྱིམ་པའྱི་
ནང་དུ་གསལ་བ་ནང་བཞྱིན་མ་འོངས་པར་ང་ཚོར་ཁ་ེཕན་དང་འགག་ས་ོཆེན་པ་ོཡོད་པའྱི་ཆེད་ལས་ཀྱི་སྡ་ེཚན་འདྱི། བྱུང་ན་
བཀའ་ཤག་རང་གྱིས་ཉར་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་བེད་རོགས་བོས། ད་ེལར་མ་བྱུང་ན་རང་སོང་ལ་ཕར་སྤྲད་ན་མ་
གཏོགས་ཐབས་མེད་པའྱི་སང་ལ་འག་ོརྒྱུ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐགོ་མ་དེར་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཁ་ེཉནེ་གནས་སྟངས་ཀྱི་རྟོག་ཞྱིབ་
ཚགོས་ཆུང་དེར་སྙན་ཐ་ོཞྱིབ་ཅྱིང་རྒྱས་པ་ད་ེབསྣམས་ཕབེས་པར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྣམ་པ་ཚསོ་དུས་ཡུན་ཐུང་ཐུང་
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ནང་དུ་སྙན་ཐ་ོདེས་ཏན་ཏན་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཙོས་པའྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ང་ཚ་ོཚང་མར་དགོངས་པ་
བཞེས་རྒྱུར་ཐུགས་ཕན་གས་ོཡྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མ་ ཤེར་བདག་པ་ོཚ་ོལའང་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ལྷག་པར་དུ་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས། དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སོང་མཆོག་གམ་དཔལ་འབོར་བཀའ་
བོན་གྱི་ངོས་ནས་ད་ེའད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་དུང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་མུ་མཐུད་བཞག་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཕྱིར་
འཐེན་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུང་མཁན་ཚོས་ད་ཆ་དངོས་སུ་དངུལ་ཕྱིར་འཐེན་བས་མེད་པ། དེར་ཐབས་ཤེས་མེད་པ་ཡྱིན་ན། 
ཁོང་རྣམ་པར་གདམ་ག་ད་ེམ་གཏོགས་མ་སྤྲད་པ་ཡྱིན་ན། འཐེན་རྒྱུ་རང་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་རེད་པཱ། ད་ེའད་སོང་ཙང་
ཁངོ་རྣམ་པར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
 གཙ་ོབ་ོགཅྱིག་ད་ེསྙན་ཐའོ་ིནང་ལ་གསལ་བ་ལར། ང་ཚའོྱི་གོས་ཚགོས་གོང་མའྱི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ག་ར་ེབྱུང་
ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ངོས་ནས་འག་ོསོང་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་དང་ད་ེབཞྱིན་ཡོང་འབབ་ད་ེཙམ་མེད་
པའྱི་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། འག་ོསོང་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ད་ེདུས་
ཡུན་གཅྱིག་ནང་ལ་ཐངེས་གཅྱིག་གཏོང་དགསོ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་གསལ་བཏོན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལས་གཞྱི་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་མྱི་
མང་ནང་ལ་ཐུགས་ཕན་ཆེན་པ་ོགསོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཁ་གསལ་བཟོས་གནང་འདུག བོད་པའྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་རེད། 
ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་དུ་མྱི་མང་ལ་དཔལ་འབརོ་གྱི་རྒྱབ་རྟནེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏ་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་
གཞྱི་ཞྱིག་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་འཁོལ་དང་སགས། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ (Public Private 

Partnership) གྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལའྱི་ཆར་མ་ར་འཛུགས་མཁན་གྱིས་མ་ར་བཙུགས་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་
ཡོད་པ་རདེ། བས་ཙང་འདྱི་བསྔགས་བརོད་ལྡན་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ལ། བཀའ་ཤག་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། 
བཀའ་ཤག་གསར་པའྱི་ངོས་ནས་ལས་གཞྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་། ལས་གཞྱི་འདྱི་ཐོག་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིལ་ཞྱིབ་གནང་
བའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཐག་གཅད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ལ་སྙན་ཐོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་བ་ལར། གངས་ལྗོངས་དཔལ་
འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་དབང་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཆགས་ཀྱི་འདུག སྱིར་བཏང་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་དུ་སུ་དང་སུ་ཡོད་
པ་ཁ་གསལ་རདེ་དེ། ཁོང་ཚསོ་མཁེན་རྟོགས་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་དང་། ཆགོ་མཆན་རག་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཞ་ེ
དག་ཡྱིན་པའྱི་དངུལ་ཁང་ལ་བུའྱི་ཚགོས་པ་འདྱི། ད་ལ་ང་ཚརོ་ཆདེ་ལས་པ་ཡོད་བསྡད་པ་ད་ེའད་རག་རྒྱུ་ཧ་ལམ་ཁག་པ་ོརདེ་
ཞུ་དགོས་རྒྱུ། སྟབས་བད་ེཔའོ་ིཐགོ་ནས་ཐག་གཅདོ་གནང་སྟ་ེས་ོརྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་ནས་གསལ་བསགས་གནང་བ། 
སྟབས་ཡག་ག་ཞྱིག་ལ་ད་ེའདའྱི་བཀའ་མོལ་ང་ཚའོྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བྱུང་བ་རདེ་ལ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ལ་ཚོགས་མྱི་
ཚོས་དགོངས་འཆར་ཕེབས་པ་རེད། ངའྱི་བསམ་པར་འདྱི་རེན་ངན་གོགས་ཤར་ལ་གྱུར་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། 
ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་ཟེར་ནས་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་དང་གནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སམ་བཙན་བོལ་
བོད་གཞུང་ལ་གོང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དརེ་བརྟནེ་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་གསལ་བ་
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ནང་ལར། མ་འོངས་པར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་དབང་ཐོག་ལ་གསལ་ཁ་གདོན་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་
འདུག ད་ལ་སྐབས་སུ་བབ་པར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚགོས་ནང་ལ་ཚོགས་མྱི་གཉྱིས་མ་གཏོགས་མདེ་པ་ད་ེཉནེ་ཁའྱི་ང་ོབ་ོཞྱིག་
ལ་མཐངོ་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལ་བཀའ་ཤག་གསར་པའྱི་ངསོ་ནས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་དང་འབལེ་
བའྱི་ཐགོ་ནས་ཐུགས་སྣང་མ་གནང་བ་དང་། ཐུགས་འགན་མ་བཞེས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་བསམ་ཚུལ་འབུལ་
ཆགོ་པ་ཞུ།  
 ད་ེམཉམ་དུ་སྱིར་བཏང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལ་ཆགས་ཀྱི་འདུག གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱིས་ 
(CEO) དགངོས་པ་ཞུས་པ་ད་ེདང་། ལྷག་པར་དུ་ཉ་ེཆར་ལས་བདེ་གངས་ ༦ ཡྱིན་ན་ ༧ ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོ
མཆོག དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། གང་ལར་ལྡེབ་གཅྱིག་ལ་མར་ཐོན་དགོས་པ་དེ། སྱིར་བཏང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་
དགོངས་པ་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་རྣམ་པར་བཀའ་འདྱི་གནང་ནས། དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་རེན་ནམ་རྒྱུ་མཚན་
གང་རདེ། ལ་ོམང་གས་ོསོང་བས་བཞག་པའྱི་ལས་གཞྱི་གལ་ཆེན་པ་ོད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་ཆེད་ལས་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། 
ཁོང་རྣམ་པར་བསམ་བ་ོགཏོང་རོགས་ཞེས་གསུང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། འབོད་བསྐུལ་ཡང་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། བོད་མྱི་
མང་ཆེད་དུ་རདེ། བཙན་བལོ་བོད་གཞུང་ཆེད་དུ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེལར་མ་བྱུང་བ་ད་ེབ་ོཕམ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རེད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ང་ཚསོ་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ། ད་ལ་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་དགོངས་འཆར་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད་ལ། ལྷག་པར་དུ་ཁད་ལས་པ་ནས་དགོངས་འཆར་ཞྱིག་ཕེབས་
འདུག མ་འངོས་པར་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཆདེ་ལས་ཀྱི་གཞོན་སསེ་མང་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཡོད་པ་དང་། ཁངོ་རྣམ་པའྱི་ཕོགས་དང་ཐབོ་
ཐང་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་དགངོས་པ་བཞེས་དགསོ་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག ཁ་ོཚའོྱི་ང་ོབ་ོག་ར་ེཆགས་ཀྱི་རདེ། གཞུང་ཞབས་ཀྱི་ང་ོབོའ་ི
ཐོག་ནས་བསྡད་རྒྱུ་རེད་དམ། ཆེད་ལས་ཀྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་བསྡད་རྒྱུ་རེད། གང་ལར་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་
གསལ་ཁ་ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཏན་ཏན་བཞསེ་རྒྱུ་འདུག་མ་གཏགོས། གལ་ཏ་ེའབྱུང་འགྱུར་ང་ཚོས་ཆདེ་ལས་
པ་ད་ེའད་བསྡུ་རུབ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གཞག་རྒྱུ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ས་ོབརྒྱབ་
རྒྱུ་མྱིན་པར་ཐུགས་ཐག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་འདུག 
 མཐའ་མར་ཞུ་རྒྱུར། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་
ཞུ་ཁང་ལ་ཐད་ཀར་འབོར་བའྱི་ (USAID) ཕག་དངུལ་ཕོན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ (SARD) དངུལ་ཁང་ནང་དུ་བཅུག་ཡོད་པ་
རེད། རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ེལར་ཆོག་གྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏེ་
གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཆེད་དུ་དངུལ་བཏང་བཞག་པ་དེ། (SARD) ནང་དུ་བཞག་ནས་ (SARD) 

ནས་བུན་གཡར་གཏོང་ཆགོ་པའྱི་སྐུ་དབང་ད་ེརྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རདེ། འདྱི་གནད་དནོ་གཉྱིས་པ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལའྱི་ཆར་ཆདེ་ལས་པ་ཁའོ་ིངསོ་ནས་ཐབས་ལམ་གསལ་པ་ོཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ 
(FCRA) རག་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ལམ་ཁ་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོར་ཁད་ལས་
པའྱི་ངསོ་ནས་དགོངས་འཆར་ཕབེས་ཡོང་དུས། ཡྱིན་གཅྱིག་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་གྱི་ཁ་ནང་ཐུར་མ་བཅུག་པ་ནང་བཞྱིན། ལམ་ད་ེ
ནས་རྒྱུགས། ལས་ཁུངས་དེར་རྒྱུགས། མྱི་དེར་འབེལ་བ་བོས། ད་ེའད་ཞྱིག་གསུང་དགོས་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ཐབས་
ལམ་ཞྱིག་བཏོན་པ་ཙམ་གྱིས་ང་ཚོས་ཐུགས་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ལམ་དེར་ཤར་བསོད་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་བཙན་བོལ་
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བོད་གཞུང་དང་བོད་མྱི་མང་ལ་ཐུགས་ཕན་གས་ོཡྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག བས་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ལ་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྙན་ཐ་ོབསྣམས་ཕབེས་པར་རྒྱབ་སརོ་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡༡:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལ་ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་ད།ེ གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཁ་ེཉེན་གནས་
སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་བག་ོགེང་ཕེབས་བཞྱིན་ཡོད། གོང་དུ་ཕག་བརངས་ཟྱིན་པ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་གངས་ ༥ འདུག ད་ེདག་ལ་སྐར་མ་ ༥ རའེྱི་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དའེྱི་རསེ་སུ་ག་ོསྐབས་འབུལ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག 
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་བག་ོགེང་གྱི་གནས་སྟངས་རེད། སྙན་ཐའོ་ིགནས་སྟངས་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་འཛནི་སངོ་གྱི་
ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གཞྱིར་བཞག་ནས་མཇུག་སོང་བེད་ཕོགས་
ཐགོ་གསོ་ཆདོ་ཅྱིག་འཁུར་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚརོ་དགོངས་པར་འཇགས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེརྱིང་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་སྙན་ཐ་ོསོགས་སང་
བས་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ། ས་ོས་ོསེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། སྱིར་བཏང་གནད་དནོ་མང་པ་ོཞ་ེ
དག་ཅྱིག་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་གནད་དནོ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ལག་པ་འཆང་ན་བསམས་བྱུང་།  
 དང་པ་ོདེར། ད་ེརྱིང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། ང་ལ་བསམ་ཚུལ་གང་བྱུང་ཞ་ེན། བཀའ་ཤག་
གྱིས་ད་ེསྔ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་ཚུལ་བཤད་པ་རདེ། ད་ེདུས་འདྱི་
ལ་བུའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཞྱིག་ག་ར་ེབས་ནས་བདེ་ཐུབ་མདེ་ན་བསམ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་བྱུང་། བ་ོཕམ་བྱུང་། བཀའ་
ཤག་ལ་འགན་ཡོད་པ་རེད། ཆ་རེན་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་ད་ེལར་མ་བྱུང་བ་རེད། ད་ལན་མཁས་དབང་གདན་ཞུ་
བས་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོཞྱིག་ཕེབས་ཡོང་དུས། ད་ེདག་གྱི་བསམ་ཚུལ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མར་ཕེབས་ཡོང་དུས། 
དརེ་དྱི་བ་དང་བསམ་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག བཀའ་ཤག་གྱིས་དརེ་ལན་གསལ་པ་ོགནང་བའྱི་ར་ེབ་བདེ་ཀྱི་ཡོད།  
 ངས་ཧང་སང་བ་ཞྱིག་ལ། དུས་རྒྱུན་དུ་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སངོ་མཆགོ་ས་གནས་ཁག་ལ་ཕབེས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཞྱིབ་
འཇུག་ཚད་ལྡན་བདེ་དགོས་རེད་དང་། གནས་སྟངས་ཚང་མར་རྒྱུས་མངའ་ཡག་པ་ོབངས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་བསམ་ཚུལ་
སྤུང་དགོས་རེད་ཅེས་ལས་བེད་རྣམ་པར་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་མངགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལན་
སྙན་ཐ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོང་དུས་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སོང་མཆོག་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག གང་ལར་བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ེའད་གནང་
ཐུབ་མྱི་འདུག ཧང་སང་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་མཉམ་
དུའང་བཀའ་མོལ་གནང་མྱི་འདུག ཆོག་མཆན་བངས་མྱི་འདུག ས་གནས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཤྱིག་བལས་པ་ཡྱིན་ནའང་འག་ོསྟངས་
ཀྱི་ཆ་ནས་ད་ེབེད་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། འཐུས་ཤོར་རེད། ཁྱིམས་འགལ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད། 
གལ་སྲྱིད་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཚོགས་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཁྱིམས་གཏུག་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་ལ་འག་ོརྒྱུའྱི་གནད་
འགག་ཆགས་མ་སྲྱིད་པ་མ་རེད། གང་ལར་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐའོ་ིནང་དུ་ཁ་གསལ་པ་ོགཅྱིག་ག་ར་ེབྱིས་འདུག་ཅ་ེན། ལས་
གཞྱི་འདྱི་འད་ཞྱིག་ལམ་ལྷོངས་འགོ་དགོས་ན། རང་དབང་གྱི་ས་ོནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ལའྱི་
བཀའ་ཤག་གཅྱིག་པུ་མ་རདེ། བཀའ་ཤག་གངོ་མའྱི་སྐབས་སུའང་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་ཉམས་མྱོང་གྱི་ཐགོ་ནས་འདྱི་ལར་ 
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བཀདོ་འདུག ད་ེརྱིང་རང་དབང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མདེ་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་འདྱི་ནས་གསལ་པ་ོམཐངོ་སོང་།  
 ད་ེབཞྱིན་ཚགོས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐརོ་ལ་ཡོང་དུས་ལས་དནོ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་དྱི་བ་སབེ་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་
གཅྱིག་དེ། (SARD) ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་སོར་ (Crore) ༢༥ ད་ེདཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་གཏོང་ཐུབ་མྱིན་ཐོག་དཔལ་
ལྡན་སྲྱིད་སངོ་གྱིས་ད་ེསྔ་གོས་ཚགོས་ནང་དུ་གསུངས་པ་རེད། ད་ལ་ཚགོས་ཆུང་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་མཁས་དབང་གདན་
འདེན་ཞུས་ཏེ་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་གནང་འདུག ཁོང་གྱིས་གསུངས་པ་ལར་ན། རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆེན་མ་ོནས་ཆོག་མཆན་
ཞུས་ཏ་ེལམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོའཁོད་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་གནང་ཡོད་དམ་མེད། ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ི
ནང་དུ་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་འཁོད་འདུག ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། དཀའ་ངལ་འཕྲད་དང་མ་འཕྲད་ཟེར་ནས་ཚོད་དཔག་བས་ན་
འགྱིག་གྱི་མ་རདེ། དང་པ་ོཐབས་ཤེས་གནང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚའོྱི་ད་ལའྱི་དཔལ་འབརོ་གནས་སྟངས་ད་ེབཙན་བལོ་
སྱི་ཚོགས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པ་དང་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་ཐུག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེསྔའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་
ངོས་ནས་ཕག་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཏན་ཏན་དཀའ་ལས་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཡོད་རྒྱུ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། 
གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ (SWOT) ཐོག་ལ་གསུངས་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཉེན་ཁ་ 
(Threat) དེ་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་ཟེར་སོང་། ཉེན་ཁ་གསལ་པ་ོཞེ་དག་རེད་འདུག ད་ལ་ང་ཚོའྱི་སབས་བཅོལ་གྱི་
གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་སའྱི་བདག་དབང་མེད་པ་དང་། དཔལ་འབརོ་གྱི་དཀའ་ངལ་འགོ་ནས་མ་ར་འཛུགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་
པ་མ་རེད། བུ་ལོན་གཡར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། མུ་མཐུད་འདྱི་ལར་གནས་པ་ཡྱིན་ན། མུ་མཐུད་དཔལ་འབོར་གནས་
སྟངས་ས་ོརུ་འག་ོརྒྱུ་དང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་ཆ་བཞག་ན། ད་ལའྱི་ཆར་དཔལ་འབརོ་
གྱི་ཐགོ་ནས་ཡར་རྒྱས་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། འཛམ་བུ་གྱིང་ཡོངས་ནས་མ་ར་འཛུགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རདེ། བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུའང་དངེ་སང་ཚངོ་གྱི་ཐགོ་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཐནོ་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་ེའདའྱི་གོ་སྐབས་བང་རྒྱུར་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱིས་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོ་ཐུབ་པ་དང་ཕག་
ལས་གནང་ཐུབ་པ་མཐོང་གྱི་འདུག  
 ད་ལ་བག་ོགེང་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ངར་བསམ་བརོ་ག་ར་ེའཁརོ་སོང་ཞ་ེན། ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
ང་ཚ་ོཆབ་སྲྱིད་ཚོགས་པ་མ་རེད། ཆབ་སྲྱིད་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ན་ཆབ་སྲྱིད་ཚོགས་པ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་བ་
དརེ་ཆབ་སྲྱིད་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་འགགོ་རནེ་སྤྲད་རྒྱུ་དང་། མྱི་མང་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་མདེ་མ་བལས་པར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ 
ཡྱིན་ནའང་། ད་ེརྱིང་གྱི་སྙན་ཐོར་ལ་ཡོང་དུས་ཁ་གསལ་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་རེད་འདུག ང་ཚོས་དངུལ་ཁང་ལ་བུ་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་
པར་ར་ེབ་བེད་ཆོག་གྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དེར་སོར་ (Crore) ༢,༠༠༠ ལྷག་ཅྱིག་གྱི་མ་ར་འཛུགས་དགོས་པའྱི་དཀའ་
ངལ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། ད་ལ་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་སོར་ (Crore) ༤༠ ཡོད་པ་དའེྱི་སང་ལ་གོམ་པ་
སསོ་ནས་ལས་ཀ་བདེ་ཐུབ་པའྱི་ག་ོསྐབས་ཡདོ་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག དརེ་བརྟནེ་ང་ལ་ཚོར་བ་གང་བྱུང་སོང་ཞ་ེན། གོང་དུ་ཞུས་
པ་ལར། ས་ོསོའ་ིཆབ་སྲྱིད་ཀྱི་བསམ་བོའ་ིཐགོ་ནས་འགེལ་བརོད་བརྒྱབ་ནས་ལས་དོན་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། བཙན་བོལ་སྱི་
ཚོགས་ལ་ཕན་པ་གྲུབ་མྱི་ཐུབ་པ་ད་ེའད་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལའྱི་བཀའ་ཤག་དང་སྲྱིད་སོང་གྱི་འཐུས་ཤོར་དུ་ཆགས་ཀྱི་
རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག  
 མཐའ་མ་དརེ། དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སངོ་མཆོག་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བཀདོ་མངགས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། དེར་རང་
དབང་ཞྱིག་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་ཚགོས་ཆུང་གྱིས་རྒྱབ་གཉརེ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དརེ་ངས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། འོན་ཀང་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ག་ར་ེགསུངས་འདུག་ཅ་ེན། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེཚན་ཞྱིག་ལ་འགྱུར་བ་
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ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ང་ོབོའ་ིཐོག་རྒྱབ་སོར་ལ་ར་ེབ་བ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་ནས། ད་ལ་འདྱི་སབས་
བཅོལ་བོད་མྱིའྱི་འཚ་ོགནས་དང་གནས་སྟངས་ལ་ཐུག་དུས། ང་ཚསོ་རྒྱབ་སོར་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད་པཱ། ད་ེའདའྱི་རྣམ་འགྱུར་
བསྟན་པ་ཡྱིན་ན། ལམ་ལྷོངས་མ་འག་ོབའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ས་ོསོས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོས་ཞུ་རྒྱུར། དེའྱི་
ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཡག་པོ་བཞེས་དགོས་འདུག དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ་སེལ་བར་ལམ་ཞྱིག་བཙལ་ནས། མ་འོངས་པར་
དངུལ་ཁང་ལ་བུ་འཛུགས་ཐུབ་པར་ར་ེབ་ཞྱིག་འདུག དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཕག་ལས་གནང་དགསོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
          
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སལོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཁ་ེཉནེ་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་
གྱི་སྙན་ཐ་ོདང་ཆབས་ཅྱིག་ཁད་མཁས་མྱི་སྣའྱི་སྙན་ཐ་ོགཉྱིས་ཀ་བཀླགས་རེས། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ས་ོསོའ་ིབསམ་ཚུལ་དང་དྱི་བ་
འགའ་ཤས་ཤྱིག་འབུལ་ཐུབ་ན་བསམས་བྱུང་།  
 གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སོང་གྱིས་ལས་གཞྱི་མཚམས་བཞག་ཟྱིན་པའྱི་
རྣམ་པ་ཞྱིག་གསུངས་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། སྙན་ཐ་ོལ་བལས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལའྱི་ཆར་ལས་གཞྱི་འདྱི་མཚམས་འཇོག་བ་རྒྱུ་
མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅ་ེན། དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་བུ་ལོན་སོར་འབུམ་ ༡༠༠ ལྷག་
ཅྱིག་གནང་ཚར་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་དུས་བཀག་དེར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༤ དང་། ༢༠༢༦ བར་དུ་ཡོད་དུས། ད་ལ་མཚམས་འཇོག་
བ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མདེ་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག  
 ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་སྔོན་མའང་ད་ེག་རང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལྷག་བསམ་ལྡན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ལས་གཞྱི་འདྱི་
ལ་བུ་ཡྱིན་ན་དངསོ་གནས་དང་གནས་རང་ཁ་རང་གས་ོགཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། སྱི་ཚགོས་ནང་གྱི་མྱི་སྣ་ད་ེཚརོ་ནུས་པ་ཡོད་
ན། འཛུགས་སྐྲུན་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོགནང་ཐུབ་པའྱི་ལས་གཞྱི་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཕུགས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཆནེ་
པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་ང་ཚོའྱི་གཞུང་དེའང་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིལམ་ལ་སོད་ཐུབ་པའྱི་དམྱིགས་
ཡུལ་ཞྱིག་བཟུང་བའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་གཞྱི་འདྱི་སལེ་ཡདོ་པ་རདེ། ལས་གཞྱི་ད་ེལག་བསྟར་གནང་ནས་ཟླ་བ་ ༡༥ མ་གཏོགས་
ཕྱིན་མྱི་འདུག ད་ེལའང་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་བསནོ་ཡོད་པ་རདེ། གྲུབ་འབས་ཀང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པ་ོབྱུང་ཡདོ་པ་
རདེ། ཆེད་ལས་མྱི་སྣས་ཀང་གསུངས་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆེན་མོས་ (RBI) ལག་
ཁེར་ (License) གནང་ཚར་དུས། དེའང་གྲུབ་འབས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད། འདྱི་ཐུགས་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ེག་ནང་
བཞྱིན་མ་འཛུགས་བེད་མཁན་ཚོས་མཚམས་འཇོག་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནའང་། ད་དུང་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཡྱིས་མུ་མཐུད་གནང་
དགསོ་འདུག་ཟརེ་ནས། ང་ཚ་ོལ་ཡྱིན་ནའང་ཞལ་པར་གནང་གྱི་འདུག ཁངོ་རྣམ་པས་བཙན་བལོ་སྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་པའྱི་ཐགོ་
ནས་འབུལ་གྱི་ཡོད། གོང་གུད་ལ་མ་ལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ཁ་ེབཟང་རག་ན་ཡག་པ་ོརེད། ཁ་ེབཟང་མ་རག་པ་ཡྱིན་
ནའང་བཙན་བོལ་གཞུང་ངམ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཆུང་ཆུང་
ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག དརེ་བརྟནེ་དརེ་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སངོ་དང་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་གཅྱིག་ལྕགོས་ 
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ཀྱི་ཐགོ་ནས་ངསེ་པར་དུ་དགོངས་པ་ཡག་པ་ོབཞེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
           
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་
ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ར་བའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ པའྱི་གོས་ཚོགས་ད་ེཚོགས་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད། སྐབས་དེར་ལྷན་ཁང་
ཁག་གྱིས་ལས་བསྡོམས་འབུལ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་དེར། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ལ་ལ་མཁན་ང་ཡྱིན། 
སྐབས་ད་ེདུས་ང་ཚོས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཡར་དྱི་བ་ཕུལ་བ་ལར། ལྷན་ཁང་སོ་སོས་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་དྱིས་ལན་གནང་ཡོད་པ་རེད། 
སྐབས་ད་ེདུས་ངས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གཅྱིག་པུར་ཕལ་ཆརེ་དྱི་བ་དང་འཕྲསོ་དོན་དྱི་བ་གངས་ ༢༠ ལྷག་ཕུལ་ཡོད། 
དའེྱི་ནང་དུ་སྔོན་མ་ཚགོས་དུས་གསུམ་པའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་
ཞུ་ཁང་ཐོག་གསལ་བཤད་གནང་བ་དང་། ད་རེས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཁོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་སྐབས་ད་ེདུས་ངས་དྱི་བ་དྱིས་ཡོད། 
དྱིས་ལན་ནང་དུའང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ངས་དྱི་བ་ད་ེདག་འབུལ་
དགསོ་པར་རྒྱུ་མཚན་གཉྱིས་ཡདོ། གཅྱིག་ད།ེ ད་ལ་གོང་དུའང་གསུངས་སངོ་། བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔནོ་མ་དང་། སྐབས་སྔོན་
མའྱི་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པ་ོཞྱིག་དང་། སྱི་ཚགོས་ལ་གནད་འགག་གྱི་ལས་
གཞྱི་ཞྱིག་ཏུ་གཟྱིགས་ཡོད་པར་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་གང་ཡང་མེད་པར་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། སོ་སོས་ཀང་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་མཐོང་ནས་དརེ་ནན་ཏན་བས་ནས་སྙན་ཐརོ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་དང་། དྱི་བ་ཕུལ་བ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྱིན།  
 དོན་དག་གཉྱིས་པའྱི་ཆ་ནས། སྐབས་ད་ེནས་བཟུང་སྟེ་དོགས་པ་དང་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་མཐོང་བྱུང་། སོ་སོས་སྔོན་མ་
འཛནི་སོང་ནང་དུ་ལས་ཀ་བས་ཡོད་པ་དང་། ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་ལེན་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས། སྐབས་ད་ེནས་བཟུང་སྟེ་ 
ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་དང་འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས། དནོ་དག་ད་ེགཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
 ད་ལ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཉེན་ཁའྱི་སྐོར་གསུང་དུས། "བོད་པའྱི་མང་ཚོགས་ནང་གལ་གནད་ཆེ་བ་དང་སྒྲུབ་ནུས་པའྱི་
དཔལ་འབརོ་གྱི་རགོས་དངུལ་དང་འབལེ་བའྱི་མཐུན་རནེ་རྣམས་མུ་མཐུད་གནས་ཐུབ་དཀའ་བ་" ཟརེ་བ་དེ། ད་ལ་ཨ་རྱིའྱི་
རགོས་དངུལ་སོར་བ་ེབ་ ༣༣ ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་ད།ེ སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་ད་ེགངས་
ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནང་དུ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལ་གོང་དུ་ཐབས་ཤེས་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་
གསུངས་སངོ་། དའེྱི་ཐགོ་ལ་འབད་བརནོ་བདེ་ཆགོ་གྱི་རདེ་ད།ེ དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཡོད་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག སྔནོ་མ་གངས་
ལྗངོས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་རྱིམ་འག་ོའཛུགས་དུས་དང་། ལས་རྱིམ་ད་ེམར་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ། ཉ་ེཆར་ཕྱི་
ཟླ་ ༣།༤ ནང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་གཅྱིག་ད་ེནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་
པ་རདེ།  
 ད་ེནས་དཀའ་ངལ་གཉྱིས་པ་དེ། ང་ཚོས་མ་ར་སོར་ (Crore) ༢༠༠ དང་ ༣༠༠ བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་
ཞྱིག་ཡོང་བ་ལ་ཡོང་ས་གཉྱིས་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། གཅྱིག་དེ་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའང་ 
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(FCRA) བརྒྱུད་ནས་ཡངོ་ན་མ་གཏོགས་ཡོང་ས་ཡདོ་པ་མ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ནས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་རདེ། ཧ་ལམ་གོས་ཚོགས་
ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྱིར་བཏང་དཔལ་འབོར་གྱི་མཁས་པ་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་དང་སྱིག་
འཛུགས་ད་ེའདའྱི་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་མྱོང་བ་ཡྱིན་དུས། མང་ཆ་ེབའྱི་སེམས་ནང་གསལ་པ་ོཡོད་རེད་དན་གྱི་འདུག ཕྱི་
རྒྱལ་གྱི་རོགས་དངུལ་ཟེར་དུས། འདྱི་ན་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་ཙམ་མ་རེད། དངུལ་བང་རྒྱུ་གཅྱིག་པུའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ག་
ཚོད་ཡོད་པ་རེད། བངས་པ་ཡྱིན་ནའང་བེད་སོད་གཏོང་ཕོགས་ཐད་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གང་དང་གང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོ
ཚང་མ་གསལ་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་གཞྱི་རྱིགས་ལ་ང་ཚོས་ད་ལ་ནས་བསམ་བ་ོགཏོང་
དགསོ་རདེ།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དངུལ་ཡོང་ས་ད་ེབཙན་བལོ་སྱི་ཚགོས་རདེ། བཙན་བལོ་ནང་དུ་དངུལ་བསེབས་པ་ཡྱིན་ན། དརེ་
ང་ཚོས་སེད་ཀ་ཕར་བཏང་བ་ཙམ་མ་རེད། དངུལ་ཚུར་བངས་པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་ད་ེདངུལ་ཁང་ལ་བཞག་པ་དང་། ང་ཚོས་
གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་བརྒྱུད་བུ་ལོན་བཏང་བར་སདེ་ཀ་ད་ེགཉྱིས་ཀར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་སྱི་
ཡོངས་ནས་བལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སདེ་ཀའྱི་ཁ་ེཕན་དང་། ང་ཚོས་མ་ཤེར་བདག་པ་ོད་ེལ་བརྒྱ་ཆ་ ༣ གྱི་སེད་ཀ་སྤྲད་
པ་ཙམ་མ་རེད། སྱི་ཡོངས་ནས་ཁོས་དངུལ་ཁང་ལ་བཞག་ན་ག་ཚོད་ཅྱིག་འབབ་ཀྱི་རེད་ལ་དགོས་རེད། ད་ལའྱི་ཆར་མཉམ་
འབེལ་ཁག་ལ་མྱི་མང་གྱིས་དངུལ་བཅོལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་མང་ཚང་མས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་མག་ོའཚོས་པ་དང་། ཆ་
རནེ་ (Facility) ཡག་ཏུ་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ་པ་རདེ། མཉམ་འབལེ་ཁག་ག་ཚོད་ཅྱིག་ལ་དངུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། མྱི་མང་གྱིས་དངུལ་ཕར་བཏོན་ནས་ཚུར་མ་བཞག་པ། ད་ེལ་བུ་མ་འོངས་པར་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་
ཁང་ལ་ཡྱིན་ནའང་། བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནས་མ་དངུལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་རག་གྱི་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་དངུལ་དང་ནང་གྱི་དངུལ་
གཉྱིས་ཀ་མ་རག་པ་ཡྱིན་ན། ར་ེབ་ཡག་པ་ོཞྱིག་དང་ལས་འཆར་ཡག་པ་ོཡྱིན་པ་ཙམ་མ་རེད། མ་འོངས་པར་ལས་གཞྱི་དེའྱི་
ཐགོ་ལ་འག་ོཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ། དརེ་དགོངས་པ་གཏྱིང་ཟབ་མ་ོབཞེས་དགོས་རདེ།  
 གཉྱིས་པ་ད་ེལ། ངས་སྔནོ་མ་ཕུལ་བའྱི་དྱི་བ་ནང་དུའང་ཡོད། འདྱིའྱི་ནང་དུའང་གསུངས་འདུག གལ་སྲྱིད་མ་འངོས་
པར་ད་ེའདའྱི་འཛནི་སོང་བས་པ་ཡྱིན་ན། གང་ལར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛནི་སོང་གྱི་ངོས་ནས་མཉམ་འབལེ་བདེ་ཐུབ་
ཀྱི་མེད་པ་དེ་ལམ་སྟོན་པས་གསུངས་འདུག སྙན་ཐོའ་ིནང་དུའང་འདུག སྔོན་མ་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཀང་
གསུངས་སངོ་སྙམ། གལ་སྲྱིད་སརེ་བདག་ཅན་ཞྱིག་དང་། ཡང་ན། མཉམ་འབལེ་ལ་བུ་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལ་ནང་བཞྱིན་
འདྱིའྱི་ཆེད་ལས་མཁས་པ་དང་། དེར་ལམ་སྟོན་བེད་མཁན་ (CEO) མྱི་འག་ོད་ེརག་གྱི་རེད་དམ། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་
དུ་འདྱི་འདའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱུས་མངའ་དང་ཉམས་མྱོང་རེད་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད། གལ་ཏ་ེའདྱི་མུ་མཐུད་འག་ོདགོས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིར་ 
(Human Resources) མྱིའྱི་རྒྱུ་ཆ་ཞ་ེདག་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་དའེྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་
ཀྱི་རདེ། ར་ེབ་བརྒྱབ་པ་ཙམ་མ་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མར་བསམ་བ་ོགཏོང་དགསོ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སོང་མཆགོ་གྱིས་ལན་རྒྱག་གྱི་རདེ་བསམ་བྱུང་སྟ།ེ དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་
གྱི་ལས་བེད་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུང་གྱི་འདུག ངས་ཀང་གོ་སོང་། སྔ་ལོར་ད་ལ་དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ལམ་ན་
ཐུག་སོང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༢ པ་ཡྱིན་ན་ ༣ པ་ཡྱིན་ན་ཞྱིག་རེད། ད་ེདུས་ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཞ་ེན། ང་ཚ་ོདང་པ་ོཡོང་
དུས་ལས་བེད་ང་ོམར་འགྱུར་དགོས་ཞེས་ཁས་ལེན་བས་སོང་སྟེ། ད་ལ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་འོག་ནས་ལས་བེད་ང་ོམར་
འགྱུར་རྒྱུའྱི་ལམ་མྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཁད་མཚར་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། ད་ེའད་སོང་
ཙང་བསྡད་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག ད་ེའད་གསུངས་མྱངོ་ཡོད། ད་ེགཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཁེ་ཉེན་གནས་སྟངས་ཐོག་ཆེད་འཛུགས་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོཕེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། སྙན་ཐ་ོད་ེཚོགས་གཙོར་སྙན་སེང་ཞུ་ཡོང་དུས། ཁ་ོརང་ཚོས་གང་ཞྱིབ་
ཚགས་ཚགས་ཤྱིག་དང་། ཐུགས་སྣང་ཆེན་པ་ོགནང་བ་ཞྱིག་ལ་ངའྱི་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ལ་སྐབས་སུ་བབ་
པར་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ངས་གང་ཞུ་འདདོ་བྱུང་ཞ་ེན། ར་བའྱི་
དཔལ་འབོར་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ལ་མཁས་པ་དང་ཉམས་མྱོང་ཡོད་པ་དེ་འད་མྱིན་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལ་འདྱིར་བཙུགས་པ་དེ་
བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མའྱི་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སོང་གྱིས་གཙོས་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་རེད། དགོངས་
པ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་བཞེས་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཁ་ེཕན་ཡོང་བའྱི་དོན་དུ་ཁད་པར་སྟནོ་ཚུལ་གྱི་དགོངས་པ་མང་
པ་ོབཞེས་ནས་བཙུགས་པ་ཞྱིག་ལ་ངས་སྐབས་ད་ེལའང་ངསོ་འཛིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ལ། ད་ལའང་ད་ེལར་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ད་ལའྱི་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གཙོས་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་དེར་འགྱུར་བ་
ཕྱིན་ནས། དའེང་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐགོ་ནས་དགངོས་པ་བཞེས་ཏ་ེབཀའ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངའྱི་ངོས་ནས་ངསོ་འཛནི་
བེད་ཀྱི་ཡོད། འགན་འཁུར་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཉྱིས་ཀར་ཐེ་ཚོམ་དང་རྣམ་རྟོག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ལ་སྐབས་སུ་བབ་པར་ང་ཚོས་ག་ར་ེལ་དགོས་འདུག་ཅེ་ན། རྣམ་པ་ཚོའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་ཁེ་བཟང་དང་ཉེན་ཁ་
ཡོད་པ། ད་ེབཞྱིན་ཁ་ེག་ར་ེཡོད་པ། གོང་ག་ར་ེཡོད་པ་ད་ེདག་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིབ་ཕྲ་བྱིས་གནང་འདུག ངས་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་
ལ་ཞྱིབ་ཕྲ་འག་ོརྒྱུ་མྱིན། ར་བའྱི་ལས་གཞྱི་དེས་སྱི་ཚོགས་རང་ལ་ཁ་ེཕན་ཡོང་བ་ཞྱིག་དམྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཧྱི་
མ་ལ་ཡ་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་འད་འདུག ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་དུས། བོད་པའྱི་སྱི་
ཚོགས་ནང་དུ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ཏེ། ཞབས་ཕྱི་གྲུབ་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ལ་ོམང་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ཡོད་
པས། ཉམས་མྱོང་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་དང་མཐངོ་ཆསོ་སུ་གྱུར་བའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚསོ་དགོངས་
པ་བཞེས་དགོས་པ་ག་ར་ེའདུག་ཅེ་ན། མཚམས་རེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་། ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་བྱུང་བ་ད་ེལ་མ་
གཟྱིགས་པར། འདྱི་ནས་ཐག་གཅོད་མང་པ་ོསེབ་ཡོང་དུས། མར་དངོས་སུ་ལག་ལེན་བསྟར་དུ་འག་ོདུས་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་དེ། 
ངས་འདྱིར་ལབ་རྒྱུ་མྱིན། འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། རསེ་མ་ཞུ་དགོས་བྱུང་ན་ཞུ་རྒྱུ་རདེ། ང་ལ་སེམས་ཁལ་གང་ཡོད་ཅ་ེ
ན། དམྱིགས་ཡུལ་ངེས་ཅན་དང་ཁེ་ཕན་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ནས་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ང་ཚོར་དེའྱི་ཐོག་ལ་ 
(Human Resources) ག་ཚདོ་འདུག ང་ཚསོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་འདུག་གམ། ང་ཚ་ོལ་ (Expertise) དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ལྷག་པར་དུ་དངུལ་ཁང་ཟེར་ནའང་རེད། དངུལ་ཁང་ལ་བུ་ཡྱིན་ནའང་འད། གང་ལར་དངུལ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རེད། གཉྱིས་ནས་དེང་སང་ (Corporate) ད་ེཚོའྱི་ནང་དུའང་གཤམ་འོག་ལས་བེད་ཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་གང་
ལ་གང་འཚམ་ (Expertise) དང་། ཚོགས་པ་དེ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག དེར་
མཐུན་རནེ་སརོ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚད་ཅྱིག་ལ་སེབ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ།  
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 གཉྱིས་པ་དེ། ད་ལ་འདྱིའྱི་ནང་དུ (Private Public Partnership) ཀྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག་ལ། ད་ེ
ག་ནང་བཞྱིན་རང་སོང་སྡ་ེཚན་གྱི་ང་ོབ་ོཟེར་བ་ཞྱིག་ཀང་གསུང་ཡོང་གྱི་འདུག རང་སངོ་སྡ་ེཚན་ཟེར་བ་ད་ེཚ་ོགཞྱི་རའྱི་ཡག་
པ་ོཞ་ེདག་རེད། རང་སོང་སྡ་ེཚན་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་
གྱིས་ (Quote) གནང་གྱི་འདུག ལུང་འདེན་གྱི་འདུག ཏན་ཏན་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་རང་སོང་སྡ་ེཚན་ཞྱིག་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དེས་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་གནས་བབ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེ་ཚོར་ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག འབྱུང་འགྱུར་གནས་བབ་ཐགོ་དགོངས་པ་བཞེས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གང་འཚམ་ཞྱིག་
ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་འབེལ་བ་ཁོན་ནས་མེད་པའྱི་སྡ་ེཚན་ལ་བུ་ཞྱིག་དང་། མ་ཤེར་བདག་པ་ོཁག་ཅྱིག་གྱིས་གནང་
བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྐུ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོཚང་མས་གོས་བསྡུར་ཡག་པ་ོ
ཞྱིག་གནང་སྟེ་གཏན་ལ་ཕབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོཞ་ེདག་འདུག་སྙམ། ངའྱི་བསམ་པར་བཀའ་ཤག་སྔ་མའྱི་སྐབས་
སུའང་དགངོས་པ་བཞེས་སྟངས་ད་ེག་རང་རེད། ད་ལའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་ད་ེའད་རདེ། སྐབས་སུ་བབ་
པར་ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་ལས་འགན་ར་ེར་ེཡོད་དུས། ལས་འགན་དེའྱི་ཐོག་ག་ར་ེགནང་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། 
རེས་མ་ང་ཚོས་གསུང་ས་ཞྱིག་རག་གྱི་རེད་པཱ། ད་ེམ་གཏོགས་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་དུ་ (Impose) བས་པའྱི་
བཟ་ོའད་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དེར་སེམས་ཁལ་ཏོག་ཙམ་འདུག གོང་དུ་ཕག་སེལ་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ལར། རྟ་ཞྱིག་
ཆུ་ཁར་འཁྱིད་རྒྱུ་ད་ེང་ཚའོྱི་ལས་འགན་རདེ་མ་གཏགོས། ཆུ་འཐུང་དང་མ་འཐུང་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་འདདོ་པ་རདེ་ཟེར་བ་ལར། ད་ེལ་
བུ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་ལ་གོང་ཕོག་གྱི་རེད་པཱ། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་བསམ་བ་ོངེས་ཅན་ཞྱིག་བཏང་ནས། འགན་འཁུར་
མཁན་ལ་འགན་སྐུར་བསྡད་པ་ཡག་པ་ོམྱིན་ནམ་སྙམ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
         
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབ་ར་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དབ་ར་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལ་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ད་ེམུ་མཐུད་གནས་དགོས་པ་དང་། ཡང་ན་ 
ས་ོརྒྱག་དགོས་པ། ད་ེམྱིན་ (Private Public Partnership) ད་ེའདའྱི་ཐོག་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ཐོག་
མ་ད་ེལ་སྙན་ཐ་ོམཇལ་དུས། ངའྱི་མཐོང་ཚུལ་ལ། སྐད་ཆ་ཛ་དག་པ་ོཞྱིག་མཇལ་མ་སོང་། དཔེར་ན། ང་ཚོས་དངུལ་ཁང་ལ་
བུ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་བས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་ནང་དུ་དངུལ་ཁང་ཁྱི་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་སྔོན་ནས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་
མར་ང་ཚསོ་འགན་བསྡུར་བདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཅྱིག་ད་ེརདེ། འགན་བསྡུར་བས་པར་ང་ཚརོ་ཆདེ་ལས་པ་དགསོ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། (CEO) ཆ་བཞག་ན་མ་མཐར་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Average) ལ་ོརེར་སོར་འབུམ་
སུམ་ཅུའམ་བཞྱི་བཅུ་ཞྱིག་ལེན་གྱི་རེད། ལས་ཀ་ད་ེལ་བུ་བེད་མཁན་ཞྱིག་བོད་པའྱི་ནང་དུ་རག་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརེད་
བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོས་རྒྱ་གར་མྱི་ཞྱིག་ག་དགོས་ཀྱི་རེད། ད་ེབཞྱིན་ (IT Sector) ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ་འཕྲུལ་ཆས་རྱིགས་ལ་
ང་ཚསོ་ག་ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་ལས་ཀ་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ། ད་ེའད་ཞྱིག་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་མདེ་པ་ལ། ད་ལ་ང་ཚསོ་ཚོང་རྒྱག་
གྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། (Invest) དངུལ་འཇུག་གྱི་ཡྱིན་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། མྱི་གཞན་ཞྱིག་གྱི་སོབ་སངོ་དང་ཡོན་ཏན་
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སང་ལ་ང་ཚོས་ཡྱིད་ཆེས་བས་ནས་མཆོང་རྒྱུ་དེར་ངས་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དཔེར་ན། ད་ལའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་མ་ར་ད་ེ
རགོས་དངུལ་རེད་འདུག ང་ཚོར་ཚོང་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ཡོན་ཏན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པ་ཞྱིག་ལ། མྱི་གཞན་པའྱི་ཀླད་པའྱི་སང་ལ་
མ་ར་འཛུགས་མཁན་ཞྱིག་ལ། (Investor) ཞྱིག་གྱིས་ཡྱིད་ཆསེ་གང་འད་བས་ན་དངུལ་འཇུག་གྱི་རདེ།  
 དངེ་སང་རྒྱ་གར་ནང་དུ་དངུལ་ཁང་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཁ་ེབཟང་ (Profit) ཡག་པ་ོབཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་
མ་གཞུང་འབེལ་རེད། གཞུང་གྱི་རྒྱབ་སརོ་ཡོད་པ་ཤ་སྟག་རེད། ད་ལ་འདྱིར་བོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཕག་ལས་གནང་
གྱི་རདེ། ད་ེཚརོ་རྒྱབ་ར་བདེ་མཁན་ང་རང་ཚ་ོརདེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་
ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་སྟངས་འཛིན་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ཁ་ོཚོས་ (Autonomy) དགོས་ཡོད་ཅེས་གསལ་པ་ོགསལ་རང་བྱིས་
འདུག མ་འོངས་པར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ལག་པ་འཆང་དུ་འག་ོདུས་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཆགས་ན། འགན་སུས་
འཁེར་ཐུབ་ཀྱི་རེད། གལ་སྲྱིད་མ་འོངས་པར་ལས་གཞྱི་ད་ེཡག་པ་ོཞྱིག་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ (Bail out) བེད་དགོས་
ནའང་རདེ། དངུལ་ད་ེསུས་ཁ་གསབ་བདེ་ཀྱི་རདེ།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ལ། ད་ེསྔའང་ཐེངས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དངུལ་ཁང་ནང་དུ་ཉནེ་ཁ་ཆ་ེ
ཤོས་དང་ཛ་དག་ཤོས་ཤྱིག་དེ། བུ་ལོན་ཆེན་པ་ོགཡར་རྒྱུ་ད་ེརེད། སོར་འབུམ་ ༥༠ དང་འབུམ་ ༡༠༠ གཡར་རྒྱུ་ད་ེཉེན་ཁ་
ཆནེ་པ་ོརདེ། སུད་ཚངོ་བ་ད་ེའད་ལ་སརོ་འབུམ་ ༢།༣།༤།༥།༦ གཡར་བ་ད་ེཚ་ོཉནེ་ཁ་ཆུང་ཆུང་རདེ། ཉནེ་ཁ་ཆ་ེབ་ད་ེདངུལ་
འབོར་ཆེན་པ་ོགཡར་བ་ད་ེརེད། (Corporate) ད་ེཚ་ོརེད། ཁ་ོཚོས་གཞུང་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ནས་ཡྱིན་ནའང་དངུལ་
འདནོ་སྟངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཐབས་ཤེས་ཀང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚསོ་ང་ཚའོྱི་བོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆདེ་ལས་པའྱི་མཉམ་དུ་
ཚངོ་གྱི་ཐགོ་ནས་ལས་ཀ་གང་འད་ཞྱིག་བདེ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། དེར་ཉནེ་ཁ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འདུག་གདའ། གལ་སྲྱིད་ཕར་ཕགོས་
ཀྱི་ཚོང་དེའྱི་ང་ོབོ་མ་ཤེས་པར་ང་ཚོས་སོར་འབུམ་ ༡༠༠ བུ་ལོན་བཏང་བ་ད་ེམ་རག་པ་ཡྱིན་ན། གང་འད་བས་ནས་ལེན་
ཐབས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གང་འད་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་རདེ། ང་ཚོར་ཐབས་ཤེས་ག་ར་ེཡོད། ད་ེཚ་ོདྱི་བ་ཆེན་
པ་ོརདེ། ད་ེཚརོ་ཉནེ་ཁ་ཆནེ་པ་ོཡོད་པ་རདེ། 
 ད་ེནས་ (Dalberg Report) དང་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་རྦད་ད་ེཡྱིན་ཤག་ཤག་བས་ནས་འག་ོཡྱི་འདུག་
ག སྱིར་བཏང་ (Report) ཟེར་བ་ད་ེག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཚོང་གྱི་ཐོག་
ནས་ (Report) བཟ་ོཡྱི་ཡོད་དུས། དཀྱུས་མ་བས་ཏེ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་གདའ་ཟེར་བ་དེ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་། འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་དུ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་དཀྱུས་མ་བས་ཏ་ེའག་ོཡྱི་ཡོད་མ་རེད། མཚམས་
རེར་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཁབ་གདལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མཚམས་རེར་འཛམ་བུ་གྱིང་སོའང་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེཚསོ་ཚངོ་ལའང་ཁད་པར་ཞ་ེདག་ཅྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ལ་དགོངས་པ་བཞསེ་ནས། མདོར་བསྡུས་ནས་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་གོང་གུད་འད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་འགན་སུས་འཁེར་གྱི་རེད། ད་ེཚརོ་དགོངས་པ་བཞསེ་རྒྱུ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ།  
 ད་ལ་ང་ཚོས་ཆེད་ལས་པ་གཉྱིས་གས་འདུག (Rahul Joshi) དང་ (Alok Prasad) ཁོང་གཉྱིས་ཀྱི་བསམ་
ཚུལ་ལ་ངས་དགག་པ་གང་ཡང་བེད་ཀྱི་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་དངུལ་འབོར་ཆེན་པ་ོད་ེགང་ལ་འཇུག་དགོས་འདུག་
ཟརེ་བ་ད།ེ ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ན་འཇུག་དགོས་རདེ་དམ། དརེ་ཉནེ་ཁ་ཆནེ་པ་ོ
འདུག་གམ། ད་ེནས་དངུལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་རག་གྱི་འདུག དེའྱི་རྱིས་ད་ེཁོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བརྒྱབ་ཡོད་མ་
རེད། དངུལ་བཅུག་ས་གཞན་པ་ད་ེའད་ཡང་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་སུད་ཚོང་བར་དངུལ་གཡར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། གཞན་
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ཞྱིག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་གཡར་ཆོག་གྱི་རེད། ད་ེསྔའང་གཡར་གྱི་ཡོད་རེད་པཱ། ཐབས་ལམ་གཞན་ཞྱིག་ནས་དངུལ་གཡར་རྒྱུ་
ཡོད་པ་རེད། གང་ལར་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་བརྒྱུད་ཚོང་ད་ེབརྒྱབ་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོར་ཚོང་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ལམ་གཞན་ཞྱིག་ཡོད་མ་རེད་དམ། འདྱི་དྱི་བ་རེད། ངས་བལས་ན་ད་ལ་དེར་
ཉནེ་ཁ་ཆེན་པ་ོདང་གྲུབ་འབས་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག སུ་ཡྱིན་ནའང་ཚོང་པ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་ཚངོ་རྒྱག་གྱི་མ་རདེ། དརེ་ང་ཚ་ོཚང་མས་དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལར། བོད་པའྱི་ནང་ལ་ད་ེའདའྱི་ཆེད་ལས་པ་རག་གྱི་ཡོད་མ་རེད་ལ། སྙན་ཐོའ་ི
མཇུག་བསྡོམས་དེར་ (Profit Margin) བརྒྱ་ཆ་ ༢༩ འཁོད་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེ་ (Net profit) རེད་ག་ར་ེརེད། ཁེ་
བཟང་ད་ེནས་ག་འབོར་དང་འག་ོསོང་ཆ་ཚང་རྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་མ་སོང་བར་
ཕྱི་ལ་སོང་བ་ཡྱིན་ན། དེས་སུ་ལ་ཕན་གྱི་རེད། ཕྱི་མྱིའྱི་ཆེད་དུ་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་
རེད་དམ། ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་སྱི་ཚོགས་རང་གྱི་ཆེད་དུ་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོར་དགོངས་པ་
བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། མད་ོདོན། སྱིག་འཛུགས་འདྱིས་ཚོང་པ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་བོའ་ིཐོག་ནས་གོམ་པ་ས་ོཡྱི་ཡོད་དུས། 
ཁ་ེགོང་གྱི་རྱིས་ཆ་ཚང་སྔནོ་ནས་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ངའྱི་མཐངོ་ཚུལ་ལ་ཉེན་ཁ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་དང་གྲུབ་འབས་
ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་དུས། བསྡོམས་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་ཚོང་པ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་བོའ་ིཐོག་ནས་དེར་གོམ་པ་ས་ོརྒྱུ་ད་ེ
དངསོ་གནས་ཞེད་སྣང་རདེ་འདུག་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་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཚགོས་ཆུང་དང་། ཆདེ་ལས་མཁས་པ་རྣམ་
པ་ཚོའྱི་སྙན་ཐ་ོད་ེདུས་ཚོད་བསྲྱི་ཚགས་བས་ཏེ་བཀླག་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་། ར་བའྱི་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་ཚུལ་མང་པོ་
གསུངས་སངོ་། ང་ཚའོྱི་དགངོས་ཚུལ་ལས་གལ་ཆ་ེབ་ཆདེ་ལས་མྱི་སྣ་དང་ཚགོས་ཆུང་གྱིས་སྱི་མོས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཡྱིག་
ཆ་དེས་ཁ་གསལ་པ་ོགག་གྱི་འདུག་སྙམ། འོན་ཀང་ངས་ད་ེསྔནོ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པར་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཡར་ལང་མཁན་ད་ེ
དཔལ་འབོར་རྱིག་པར་སོབ་སོང་བེད་མཁན་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་དེ་དུས་ཕན་སེམས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་གངས་
ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་དེས་བཙན་བལོ་དུ་ཡོད་པའྱི་སུད་ཚངོ་བ་གང་ཚང་ལ་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འདུག ས་ོ
རྒྱག་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐབས་ཤེས་གནང་རོགས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཞུས་པ་དེའང་ཕན་སེམས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་མ་གཏགོས་དཔལ་
འབོར་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚོད་དཔག་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ལར་ད་ེརྱིང་སོ་སོས་ཕན་སེམས་བས་པ་ད་ེདཔལ་
འབརོ་རྱིག་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ཆདེ་ལས་མཁས་པར་ཉྱིན་ལྔའྱི་རྱིང་སོར་འབུམ་ ༥ སྤྲད་ནས་སྐད་བཏང་བ་དསེ་ཀང་ག་
ར་ེགསུངས་འདུག་ཅ་ེན། "གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ས་ོབརྒྱབ་པ་ནྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེལ་སྣང་མེད་བཏང་བ་དང་
གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་པ་ལས། དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཤྱིག་མ་རེད། དེར་བརྟེན་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ད་ེདག་ལ་བརྟེན་
ནས་ངས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་མུ་མཐུད་ནས་གནས་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད།" ཟེར་དུས། 
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ས་ོསོའ་ིཕན་སེམས་བས་ནས་ས་ོམ་བརྒྱབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཟེར་བ་ད་ེདང་། ཆེད་ལས་མཁས་པའྱི་བསྡོམས་ཚིག་གཅྱིག་
གྱུར་ཡངོ་བ་དའེྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག  
 འདྱིའྱི་ནང་དུ་དོན་དག་གཅྱིག་དེར། ཁ་གསལ་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་
ཚགོས་ཆུང་རེད། ཆེད་ལས་མཁས་པ་དེས་བསྡོམས་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་ཡོང་དུས། ང་ལ་ཚོར་སྣང་གང་བྱུང་ཞ་ེན། ངས་བཀའ་
ཤག་གོང་འོག་དང་འབེལ་ནས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་། དཔེར་ན། ཕས་བུ་ལ་ག་འཁོར་བརྒྱུག་རྒྱུའྱི་མ་ོཊ་ཞྱིག་
ཉོས་ཏེ་སྤྲད་ཡོད་པ་རེད་དེ། བུས་ག་འཁོར་མ་རྒྱུག་པར། ཐོག་མར་མ་ོཊ་ཉ་ོདུས་གོང་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག སྣུམ་རྱིན་འག་ོཡྱི་
འདུག་ཟརེ་ནས། ག་འཁོར་མ་རྒྱུགས་པར་མ་ོཊ་ད་ེ (Parking) བདེ་ས་ཞྱིག་ལ་བཞག་པ་ལ་བུ་མཐོང་སོང་། ངས་བསྡམོས་
ཚིག་ད་ེཆེན་པ་ོཡྱིན། རྣམ་པ་ཚོས་ཀང་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་འདུག གང་ལགས་ཤ་ེན། ར་བའྱི་ངས་ཚོང་ལས་རྱིག་པ་
དང་འབེལ་ནས་བཤད་ན་ལན་པོ་ཞེ་དག་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་འདྱིར་སེབས་ཡོད་དུས། 
བཤད་དང་མ་བཤད་མ་ཡྱིན་པར། མྱི་མང་ལ་ཕན་སེམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་ཕོགས་སུ་མ་ལྷུང་པའྱི་ཐོག་ནས། 
ས་ོསོར་དཔ་ེམཚནོ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཟ་ཁང་ཞྱིག་སྤྲད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེལ་དཔག་པའྱི་འཁབ་རྒྱུ་རདེ་མ་གཏགོས། ས་ོབརྒྱབ་
ནས་བཞག་སྟ་ེགོང་རག་གྱི་འདུག་ཟརེ་ན། གོང་རག་གྱི་ཡོད་པ་ང་ཚསོ་མཐངོ་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལར། ཕས་
བུ་ལ་ག་འཁོར་སྤྲད་ནའང་བུས་ག་འཁོར་མ་རྒྱུག་པར། ཐགོ་མ་ཉ་ོཔའྱི་སྐབས་སུ་འག་ོསོང་དང་གཅྱིག བཏང་བ་ཡྱིན་ན་སྣུམ་
རྱིན་འག་ོཡྱི་འདུག་ཟརེ་ནས། ད་ེའད་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་བསྡད་འདུག་དན་གྱི་འདུག  
 འདྱིའྱི་ནང་དུ་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ད་ེབཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། རྱི་རྒྱུད་དུ་གནས་པའྱི་བཙན་བོལ་
བར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཀོད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་གཅྱིག་ག་ར་ེཞུ་འདོད་བྱུང་ཞ་ེན། རྒྱུན་ལས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། 
ལ་དྭགས་ཕགོས་ནས་སྙན་ཞུ་རབ་དང་རྱིམ་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་དུ་རྟ་དལེ་ཐོག་ཡུལ་སྐོར་སྤྲ་ོའཆམ་
པ་འཁྱིད་མཁན་ད་ེཚོས་དེས་ཕན་ཐོགས་ཞེ་དག་འདུག ད་ེམུ་མཐུད་གཡར་རོགས་ཟེར་ནས་ང་ཚོར་སྙན་ཞུ་ཐེངས་གཉྱིས་
གསུམ་ཞྱིག་སེབས་ཚར་བ་རདེ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ངོས་ནས་འབེལ་ཆགས་ལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚའོྱི་
སྙན་ཞུ་རྒྱག་སྟངས་ད་ེདང་། ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཕོགས་བསྡམོས་ནང་དུ་རྱི་རྒྱུད་ལ་གནས་པ་ད་ེཚ་ོལ་ཕན་ཐགོས་ཡོང་གྱི་རདེ་ཟརེ་
སྟངས་ད་ེལ་བལས་ན། ང་ཚསོ་དགོངས་པ་བཞསེ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གོང་དེར་ཆདེ་ལས་མཁས་པའྱི་བསྡོམས་ཚགི་ཅྱིག་བཀོད་འདུག དངོས་ཡོད་རེད། དཔརེ་ན། རྒྱ་
གར་ནང་དུ་མཐ་ོསོབ་འགོ་མཁན་གྱི་སོབ་མ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་ནང་དུ་དངུལ་བུན་གཡར་བ་རྒྱུའྱི་མཐུན་རེན་ཆ་ཚང་
འདུག བོད་པར་ག་ོསྐབས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ལ་ཐུག་པ་རདེ། རྒྱ་གར་ཞྱིག་དངུལ་ཁང་ནས་དངུལ་གཡར་དུ་འག་ོ
དུས། ཁང་པ་དང་། ས་ཆ་ད་ེའད་དངུལ་ཁང་ལ་གཏའ་མ་བཞག་ན་རག་ཡོད་པ་རེད། མོན་གྷ་ོཕགོས་སུ་རག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
བོད་པ་ལ་ད་ེརག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཁང་ད་ེཀུན་སོང་བཟང་པ་ོཞྱིག་དང་། 
དམྱིགས་ཡུལ་བཟང་པ་ོཞྱིག་གྱི་འགོ་ནས་བཙུགས་འདུག ད་རེས་ང་ཚོས་འདྱིར་དགོས་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཟརེ་བ་དེ། ང་ལ་བུ་
ཡྱིན་ན་གནད་དནོ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་དན་གྱི་འདུག གང་ལགས་ཤ་ེན། འདྱིའྱི་མཇུག་བསྡམོས་ཐག་གཅདོ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༢༦ བར་དུ་ས་ོརྒྱག་ཆགོ་གྱི་མྱི་འདུག བོད་ལ་གཏམ་དཔ་ེཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། འག་ོམྱིན་སྡོད་མྱིན་ཕ་ཞྱིང་ཤོར། འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་
པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་དང་མེད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་བེད་དུས་སོ་སོའ་ིཕ་ཞྱིང་ཤོར་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་ལས་ཐོག་
བཀའ་ཤག་གྱིས་ཀང་ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའད་དང་མྱིན་པའྱི་བཟ་ོའད་བདེ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིར་བསྡམོས་ཚིག་ཅྱིག་ག་ར་ེབརྒྱབ་
འདུག་ཅ་ེན། སྙྱིང་ཁོང་ལ་བུའྱི་ལག་ཁེར་རག་པ་ད་ེརྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་བོད་པ་ལ་བསམ་ཤེས་ཡོད་པ། ད་ེའདའྱི་འབྲུ་དནོ་ལ་
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བལས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་འདྱི་སོ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕངས་པ་ོའདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་ང་ཚོས་ཕོགས་ཡོངས་
ནས་དགངོས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
          
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་གནད་དོན་འདྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་གོས་ཚོགས་
ནང་ལ་འདྱི་བ་ཕབེས་པ་ལ་བརྟནེ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་ཞུས། ལན་འདབེས་ཞུས་པའྱི་ནང་དོན་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་ཚསོ་དགོངས་ཚུལ་གསུངས། སྐབས་དརེ་བཀའ་ཤག་གྱི་བསམ་ཚུལ་དང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དགངོས་པ་གཉྱིས་
མཐུན་མ་མཐུན་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེནས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་
ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རེད་ཅེས་ཞུས་པས། ད་ལ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་དགོངས་དོན་གངས་ལྗོངས་
དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཁ་ེཉེན་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོགོས་ཚགོས་ལ་ཕབེས་ནས། བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་ ༡༠ ཙམ་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་སོང་། སེམས་འཚབ་ཏོག་ཙམ་བྱུང་། ད་ལའྱི་གསུང་འབབ་ལ་བལས་
པ་ཡྱིན་ན་སྙན་ཐའོ་ིནང་ལ་ཐོན་པ་ད་ེཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ག་ོརྟགོས་ཡག་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་ན་མེད་ན་བསམ་པའྱི་སེམས་འཚབ་ཅྱིག་
བྱུང་། ད་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་ལག་པ་ལ་མཐུན་རནེ་དང་ཆ་རནེ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རདེ་དེ། ད་ལ་
བར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་མ་གནང་བ་ད་ེའཐུས་ཤོར་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛནི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་སོང་། གོས་ཚགོས་ར་བ་འདྱི་
ག་རང་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཤོག་ལྷེ་གངས་ ༡༣ གྱི་ལན་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན། སྐབས་དེ་དུས་ལན་རྒྱས་དགས་འདུག་
གསུང་མཁན་ད་ེའད་ཡང་བྱུང་སོང་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། གནད་དོན་འདྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ནས་ད་བར་ཕྱི་
གསལ་ནང་གསལ་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སེབས་མེད་པ་སོང་ཙང་། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་མཁེན་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་
མཐོང་བ་སོང་ཙང་ལན་རྱིང་པ་ོད་ེཕུལ་བ་རེད། དེར་ཞྱིབ་འཇུག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་བས་པ་དང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་སྣང་ཆུང་
བཏང་བ་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། བཀའ་ཤག་གྱིས་སྐབས་ད་ེདུས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུས་བཞག་པའྱི་གནད་དནོ་ཆ་ཚང་
བ་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སེབས་བསྡད་འདུག ཁད་པར་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། བསྡོམས་རྒྱག་སྟངས་དེར་ཁད་པར་ཏོག་ཙམ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ར་ེར་ེཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ (Mr. Rahul Joshi) ཡྱི་སྙན་ཐ་ོདརེ་ཚགོས་ཆུང་གྱིས་གལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་རྱིས་
གནང་ཡོད་པ་རེད། སྙན་ཐོའ་ིནང་ནས་ནང་དོན་ཤོག་བུ་མང་ཤོས་ཤྱིག་ (Mr. Rahul Joshi) ཡྱིས་གསུངས་པ་དེར་གཞྱི་
འད་པ་ོཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ག་ར་ེགནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཚགོས་ཆུང་གྱི་དགོངས་པ་རདེ། དེར་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་
གང་ཡང་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། (Mr. Rahul Joshi) གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་ད་ེག་ཚོད་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། དེར་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ཤེས་དང་མ་ཤེས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འོག་ནས། 
ད་ལ་སྙན་ཐོའ་ིམག་ོསྟོད་དུ་བཀོད་བཞག་པ་ད་ེདག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དེར་བཟུང་ནས་ཁ་ོརང་གྱིས་
གསུངས་བཞག་པ་ད་ེབདེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་བབ་འད་པ་ོཞྱིག་དང་། ཕལ་ཆེར་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་
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ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྲྱིད་སོང་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། མ་ཤེར་བདག་པ་ོལ་སྐད་ཆ་བཤད་བཞག་པ་དང་། 
འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ལ་དགོངས་སྐརོ་དང་བཀའ་འཁོལ་མ་ཞུས་པ་ད་ེཚ་ོཁྱིམས་འགལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་པ། ཁྱིམས་
གཏུག་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཉེན་ཁ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ག་ར་ེབས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་
དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རེད། ང་རང་ཚ་ོཚང་མ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན་འཁེར་མཁན་གྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ཤ་
སྟག་རདེ། མཛད་གཙ་ོརྣམ་པས་འདྱི་ཤེས་ཀྱི་མེད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཤེས་པའྱི་ཐབས་ཤེས་ཡོད་མ་རདེ་
པཱ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རང་སོང་སྡེ་ཚན་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕེད་རང་སོང་ཡྱིན་ནའང་རེད། ག་ར་ེ
ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱིག་འཛུགས་གང་འད་ཞྱིག་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛནི་སོང་གྱི་ཁབ་ཁུངས་
ནང་དུ་ཚུད་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྱིག་གཞྱི་ལུང་འདནེ་བས་ནས་གསོ་ཚོགས་སྐབས་གོང་མའྱི་ནང་
ལ་གསལ་པ་ོཞུས་ཡོད། སྐབས་ད་ེདུས་སྡ་ེཚན་གསར་པ་འདྱི་ལ་བུ་ཞྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སྐབས་ད་ེདུས་བཀའ་
ཤག་གྱིས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་སྙན་སེང་ཞྱིག་ཞུ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ སྙན་སེང་ཞུས་པ་བྱུང་མྱི་འདུག་འདྱི་ཡན་ཆད་
ནས་ཞུས་ཡོད། དཔེར་ན། ད་ལ་འདྱིར་ (Rahul Joshi) ཡྱིས་འདྱིར་ག་ར་ེགསུངས་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚགོས་ཀྱི་ཚིག་ཐའོ་ིནང་ལ་དངུལ་ཁང་དའེྱི་ཚོང་ཡག་པ་ོརྒྱུག་གྱི་མེད་པ་དང་། གོང་གུད་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ། ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུའྱི་
སྐོར་ལ་བག་ོགེང་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་བས་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེགང་འད་ཆགས་པ་རེད། 
གང་འད་བས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བཀའ་ ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ་ད་ེཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༢༧ ལ་ཡངོ་བ་རདེ། ཡར་སབེས་
པ་ནས་བཟུང་སྟ་ེགནད་དནོ་འདྱིའྱི་སང་ལ་ད་ོསྣང་བས་པ་ཡྱིན། གནད་དོན་མང་པ་ོལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལས་དོན་མང་
པོར་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། གནད་དོན་འདྱིའྱི་སང་ལ་ད་ོསྣང་བས་ནས། གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་བརྒྱུད་
རྱིམ་གྱི་ཐགོ་ནས་གཡང་ས་འད་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག་ཅེས་གོས་ཚགོས་ནང་དུ་ཞུས་པ་དེ། ད་ལའང་གནས་སྟངས་གཅྱིག་
པ་གཅྱིག་རང་ལྷག་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། དེར་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཕྱིན་ཡོད་མ་རེད། ད་ལ་ཡྱིན་ནའང་སྲྱིད་སོང་གྱིས་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། གཡང་ས་གཅྱིག་གྱི་སང་ལ་གནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེར་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད། ཁ་ོརང་གྱིས་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་དུ་ཐག་གཅོད་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་ད་ེཚོ། ང་ཚོའྱི་སོམ་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཐག་གཅོད་གང་འད་ཡོང་གྱི་རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ ནས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཟུར་པ་
འཁྱུར་ཟྱིན་པ་རེད། འཁྱུར་ཟྱིན་པའྱི་རེས་ལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་བཅར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་རང་ཚ་ོའདྱིར་འགོ་
སྟངས་གང་འད་རེད་ཅེ་ན། ལས་ཁུངས་དེའྱི་འགན་འཁུར་མཁན་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་བསྐ་ོགཞག་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་
གཏོགས། གང་ཟག་ད་ེག་རང་བསྐ་ོཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ (Ex officio) ཟེར་བ་ད་ེརེད། དཔལ་འབོར་བཀའ་
བནོ་གཅྱིག་འཁྱུར་ཚར་བ་ཡྱིན་ན་དའེྱི་ཚབ་ཀྱིས་འགན་ཁུར་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དཔལ་འབརོ་དྲུང་ཆ་ེའགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་
ཀྱི་ནང་དུ་ཡོད་ན། དེའྱི་ཚབ་ད་ེསེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་རྱིས་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཚབ་དེར་
བསྐ་ོགཞག་བས་ནས་འགོ་རྒྱུའྱི་ལམ་སྲོལ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་འབོར་དྲུང་ཆེ་གནས་སོས་ཕྱིན་པ་ད་ེརྣམ་པ་ཚོས་
མཁནེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ཚབ་ལ་གཞན་པ་གཅྱིག་བསྐ་ོརྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་བ་རྒྱུ་དང་། དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་འཁྱུར་ཟྱིན་
པའྱི་རེས་ལ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གསར་པ་ཞྱིག་བསྐ་ོཐུབ་མྱི་ཡོང་བསམས་ནས། ལམ་སང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་
གཅྱིག་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་དུ་མ་བཅུག་པ་རེད། ད་ེནས་ཟླ་ ༡༠ དང་། ད་ེསྔོན་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་
དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་བསྐོས་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་བསྐོ་གཞག་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
འདུག་བསམས་ནས། སྲྱིད་སོང་གྱིས་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་ལས་འགན་འཁེར་གྱི་ཡོད་དུས། སྲྱིད་སོང་འགན་འཛིན་
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ལྷན་ཚགོས་ནང་ལ་ཞུགས་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེཕྱིན་ཚར་བ་རདེ། ད་ལ་རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆནེ་མོའ་ིབཀའ་འཁོལ་རག་དགསོ་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། སྔོན་རྱིས་སྡ་ེཚན་གྱི་འགན་འཛིན་དང་སྲྱིད་སོང་གཉྱིས་ད་ལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་
ཞུགས་རྒྱུའྱི་ཐག་བཅད་ཟྱིན་པ་རདེ།  
 སྐབས་ད་ེདུས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་གཅྱིག་གམ་གཉྱིས་མ་གཏོགས་མེད་པ་དང་། དེའྱི་གནས་
སྟངས་ཀྱི་འགོ་ནས། གང་ལར་བ་ད་ེདང་ས་ོང་གཉྱིས་ཀྱི་སྒྲུང་འད་བ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དང་པ་ོའགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་
ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ། ཡང་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རེད། དེར་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་འཁེར་དགོས་པ། (RBI) ཡྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཚང་མ་འཁེར་དགོས་དུས། དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་རྱིམ་པ་མང་པོའ་ིནང་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སའྱི་གཞྱི་གཅྱིག་དེ་རེད། 
འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་མྱི་བར་ེཔ་ོཐེབས་སྡོད་ཀྱི་རདེ། བཀའ་བནོ་བར་ེཔ་ོཐབེས་ན་བར་ེཔ་ོཐེབས་ཀྱི་རེད། ལས་
བདེ་བར་ེཔ་ོཐབེས་ནའང་བར་ེཔ་ོཐབེས་འག་ོཡྱི་རདེ་མ་གཏགོས། དརེ་ཚགོས་པ་གཞན་པའྱི་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་བར་ེཔ་ོ
བརྒྱབ་པ་ནང་བཞྱིན། ད་ེརྱིང་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚགི་ཐོའ་ིནང་དུ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སང་ཉྱིན་འགྱུར་བ་ཐབེས་ཐུབ་
པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་མྱི་འདུག དཔལ་འབོར་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དེའང་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་འག་ོདགསོ་
ཀྱི་འདུག བརྒྱུད་རྱིམ་དེར་ཕྱིན་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཐབོ་པ་ཡྱིན་ན་དའེྱི་སྐབས་སུ་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ལའྱི་གསུང་འབབ་ལ་བལས་པ་ཡྱིན་ན། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་འདྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་དངུལ་ཁང་
ཆནེ་མོའ་ི (RBI) འོག་ལ་དེབ་སལེ་བས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དེར་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་བྱུས་གཏོགས་བས་
པ་ཡྱིན་ན། དེས་ཁྱིམས་འགལ་ཆགས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ད་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསུང་ཡོང་གྱི་འདུག་ག 
ད་ལའྱི་གནས་བབ་ལའང་ཁྱིམས་འགལ་ཆགས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཁྱིམས་
འགལ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རདེ། དརེ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག 
ད་ེགཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། བས་ཙང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚིག་ཐོའ་ིནང་ལ་འགོད་མྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
འདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚགི་ཐ་ོར་ེརེའྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ 
ནང་དུ་དངུལ་གྱི་མ་ར་གང་ཡོད་པ་དའེྱི་བརྒྱ་ ༥༠ བུ་ལནོ་སྤྲད་ཚར་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ 
༣ ཚསེ་ ༣༡ ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ བུ་ལོན་སྤྲད་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་གཞྱི་ལ་བརྟནེ་ནས། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་
ལ་བུ་ལོན་གཡར་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ད་ལའྱི་ཚོགས་པ་དེའྱི་དེབ་སེལ་གྱི་ང་ོབོ་དེའང་ཚང་མས་དབུ་འཚོས་པ་གནང་རྒྱུ་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག [(Non-Banking Financial Cooperation (NBFC)] ཟེར་བ་དེ། ད་ལ་སྙན་ཐ་ོ
ཚང་མའྱི་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་མ་སོང་ན་བོད་པ་རང་གྱི་ཆེད་དུ་བཙུགས་བཞག་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ག 
འདྱི་བོད་པའྱི་ཆེད་དུ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པའང་ད་ེག་རང་བཞེས་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཡུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་གཅྱིག་གྱིས་སང་ཉྱིན་ཐོབ་ཐང་ད་ེཡོད་པ་ཤེས་ནས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། སྤྲདོ་དགོས་ཀྱི་རདེ་མ་
གཏོགས་འགོག་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། རྒྱལ་ཁབ་དའེྱི་གནས་སྟངས་ཀང་མཁེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བོད་པ་གཅྱིག་པུའྱི་
ཆདེ་དུ་དངུལ་ཁང་ལ་བུ་ཞྱིག་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ ཤོད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེབ་སེལ་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་
དང་། བོད་དང་བོད་མྱི་ཟེར་བའྱི་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རདེ། བོད་པ་གཅྱིག་པུའྱི་ཆེད་དུ་བཙུགས་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ། ར་
བའྱི་དགོས་པ་དང་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེརེད་དེ། མ་འོངས་པར་ལག་ལེན་བསྟར་བའྱི་སྐབས་སུ་དེའྱི་དཀའ་ངལ་དེའང་འཕྲད་མ་
སྲྱིད་པ་མ་རདེ་གདའ། དའེང་གསལ་པ་ོཞུ་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཀང་མཐངོ་སོང་།  
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 ད་ེནས་ངས་ར་ེར་ེའག་ོདགོས་བྱུང་ན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཞུ་དགོས་པ་མང་པ་ོཞ་ེདག་འདུག ཡྱིན་ནའང་། གལ་ཆ་ེབ་འད་
ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་ཆེད་ལས་པས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚིག་ཐོའ་ིནང་ལ་ད་ེའད་གཅྱིག་ཀང་བཀོད་མྱི་
འདུག་གསུངས་པ་དེ། མེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རདེ་མ་གཏོགས། ཚིག་ཐའོ་ིནང་དུ་མ་
སེབས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་གང་ཡང་མ་རདེ། གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
འགན་འཁེར་གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དཔལ་འབརོ་བཀའ་བོན་ལ་ཡང་འགན་ཡོད་པ་རེད། དརེ་མ་བལས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འངོས་
པར་གོས་ཚགོས་ཀྱིས་ག་ར་ེགསུང་གྱི་རེད་ཅ་ེན། ད་ེདུས་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ག་ར་ེབས་ནས་བསྡད་པ་རདེ། དརེ་ག་ར་ེ
བས་ནས་བལས་ཡོད་མ་རདེ་ཟེར་བའྱི་སྐད་ཆ་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོང་གྱི་རདེ། ཕོགས་གཉྱིས་ཀ་ནས་རདེ་པཱ། དེར་ང་ཚོས་
དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
 ད་ེནས་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཁ་ེཉེན་གྱི་གནས་བབ་རྟོག་ཞྱིབ་ཟརེ་བའྱི་ནང་ནས། "གངས་
ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ས་ོརྒྱག་དགསོ་པའྱི་ཐག་གཅདོ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དང་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་ཁ་གསལ་འགེལ་
བརོད་ཀྱི་རྒྱབ་གཉརེ་གནང་ཡོད། བསར་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་ལ་སྲྱིད་སོང་གྱིས་" ཟརེ་བ་ད་ེརེད། ངས་རྒྱུ་མཚན་གཉྱིས་བཤད་
ཡོད། ཚགོས་ཆུང་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་བཞྱི་ཕབེས་པའྱི་སྐབས་ལའང་རྒྱུ་མཚན་གཉྱིས་ད་ེཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་
ནང་དུའང་གསལ་འདུག ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་མཁས་པ་ (Mr. Rahul Joshi) ལའང་ད་ཐོག་ནས་ད་ེག་རང་ཞུས་ཡོད། ཟླ་བ་ 
༣ པའྱི་གོས་ཚགོས་ནང་ལ་ཡང་ད་ེག་རང་ཞུས་ཡོད། གཅྱིག་ད་ེང་ཚསོ་མ་ར་ཆ་ེརུ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཟརེ་བའྱི་
སྐད་ཆ་ད་ེརདེ། དརེ་ངས་མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག་ཟརེ་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞུས་ཡོད་ཅ་ེན། ཟླ་བ་ ༢ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་སྐབས་
ད་ེདུས་ཀྱི་འབལེ་ཡོད་ལས་བེད་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་དང་ཡུ་རོབ་ལ་སྐོར་བ་བརྒྱབ་ནས་མ་རར་སོར་འབུམ་ ༡༥༠ མ་གཏོགས་རག་
ཡོད་མ་རེད། ངག་ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་སོན་པའྱི་སྐབས་སུ། ལ་ོཕད་ནང་ལ་དངུལ་ཁེར་ནས་ཡོང་གྱི་འདུག་གསུངས་པ་
རདེ། ལ་ོཕད་ནང་ལ་དངུལ་ཁེར་ནའང་དྷ་རམ་ས་ལར་འབརོ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཕ་གྱིར་ག་ཚདོ་ཡདོ་ནའང་འདྱིར་བེད་སདོ་གང་
ཡང་ཡོད་མ་རེད་པཱ། ལ་ོཕད་ནང་གྱི་དངུལ་ཡོད་ཚད་ཚང་མ་ཁྱིམས་མཐུན་ཡྱིན་པ་ཁབ་ཀྱི་མ་རདེ། ད་ལ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མ་ར་
འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་དངུལ་གཞག་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཁྱིམས་མཐུན་མ་ཡྱིན་པའྱི་དངུལ་འཇོག་ཆོག་གྱི་
ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་འདས་པའྱི་ལོ་འགའ་ཤས་ནས་ [(Know Your Customer (KYC)] 
འདྱི་ངེས་པར་དུ་བཟོས་ནས། (KYC) མེད་ན་དངུལ་ཁང་ས་ོའབེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དངུལ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཧ་མ་
ག་ོབ་ཡྱིན་ན་དངུལ་ཁང་འབེད་ཆོག་གྱི་མ་རེད། ད་ེའདའྱི་དམ་པ་ོཞྱིག་བཟོས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་
རེད། ད་ེནས་མ་ར་ད་ེཚ་ོགང་ནས་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ལ་སོར་འབུམ་ ༥༡༠ བསེབས་པ་ནང་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ད་དུང་མུ་
མཐུད་ཡོང་གྱི་རེད་དམ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། འདྱི་འག་ོབཙུགས་པ་དང་ཉྱི་ཧོང་ནས་དངུལ་
བསེབས་འདུག དེ་ནས་ཐའེ་ཝན་ནས་དངུལ་སེབས་འདུག  ཨྱིན་ལེན་ནས་དངུལ་སེབས་འདུག ད་ེདག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དངུལ་རེད། དེར་བཀའ་གང་འད་ཞྱིག་བཏང་ཡོད་དམ་མེད་ངས་རད་
གཅོད་བས་མེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་བཏང་ནས་ཡར་བཅུག་ཡོད་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། ལྷན་ཁང་ས་ོས་ོདང་
དནོ་གཅོད་ས་ོསོས་ཐག་གཅོད་བས་ནས་ཡར་བཅུག་པ་ཞྱིག་མ་རེད། གཞན་པ་ད་ེཚའོྱི་སྐོར་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་
ཟླ་བ་ ༢ སྐོར་བ་བརྒྱབ་ནས་སོར་འབུམ་ ༥༡༠ མ་གཏགོས་རག་ཡོད་མ་རེད། གལ་ཏ་ེའདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོདང་། ཛ་དགས་པོ། 
ཡག་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཡག་པ་ོཡོད་རེད་གསུང་མཁན་ནས་མ་ར་བཅུག་པ་གཅྱིག་ཀང་བྱུང་མྱི་འདུག དཔ་ེཤག་ལྔ་
ཡང་བཅུག་མྱི་འདུག་ག མ་འོངས་པར་ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་རེད་གསུང་མཁན་ད་ེཚོས་དངུལ་གཅྱིག་ཀང་མ་ར་བཞག་མྱི་འདུག 
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གནས་སྟངས་འདྱི་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་ཡོད་པ་སོང་
ཙང་། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་བས་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལོས་པའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཚ་ོལ་
གནས་སྟངས་ག་ར་ེཡྱིན་པ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཞྱིག་མ་བཟསོ་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་ནརོ་འཁྲུལ་ཆགས་བའྱི་ཉནེ་ཁ་ད་ེ
ཡོད་པ་སོང་ཙང་མ་ཤེར་བདག་པོའ་ིཚགོས་འདུ་ཚགོས་པ་རདེ། ད་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུའང་མྱི་བཞྱི་
དང་གཉྱིས་མ་གཏོགས་སེབས་མྱི་འདུག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉྱིས་ཚོགས་པ་རེད། དེའྱི་
སྐབས་སུའང་མྱི་དྲུག་དང་བཅུ་མ་གཏོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། མྱི་གངས་ ༢༥ ཡྱིས་མ་ར་བཅུག་ཡོད་པ་རེད། ཐག་
གཅདོ་བ་རྒྱུ་ལའང་ཁག་པ་ོབཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ན། ས་ོསོའ་ིབསམ་ཚུལ་ད་ེགསལ་པ་ོགསུངས་ན་འགྱིག་གྱི་རདེ་པཱ། ད་
ལའྱི་ཐག་གཅོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ལ་ (Rahul Joshi) ཡྱིས་བསྡོམས་ཤྱིག་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལ་མ་ར་མར་འཐེན་སྟངས་
ལ་ངོས་འཛིན་བེད་སྟངས་དེར་བསྡོམས་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། མཐའ་མའྱི་བསྡོམས་དེར་ཕེད་ཀ་ད་ེའཐེན་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་འདུག 
ཕེད་ཀ་ད་ེའཐེན་གྱི་མྱིན་ཟེར་བ་ད་ེརེད། སྐབས་ད་ེདུས་ཀང་ཞུས་ཡོད། མ་ཤེར་བདག་པ་ོལའང་ཞུས་ཡོད། ད་ལའང་གོས་
ཚོགས་ནང་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གལ་སྲྱིད་མ་ཤེར་བདག་པ་ོཚོས་ཁ་ེབཟང་ལ་ལ་ཡྱི་མེད་པ་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་ཁ་ེཕན་
ཆདེ་དུ་ཡྱིན་ན། ཐབས་ལམ་གཞན་པ་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དངུལ་ཁང་ལ་བུའྱི་ནང་དུ་འཇོག་དགོས་མ་རདེ། 
དེའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་མ་ར་བསྡུ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། རྒྱ་གར་ནང་
ལའང་དངུལ་ཁང་ལ་དུས་བཀག་སདེ་བཅོལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༌༥ ཙམ་ཞྱིག་རག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལ་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གངས་ལྗངོས་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནང་དུ་དངུལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དརེ་སེས་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༣ གྱི་
ར་ེབ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ཚོང་ལས་ལ་ཁ་ེཕན་ཡག་པ་ོཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་མ་ར་ཡར་འཕར་འག་ོཡྱི་རེད་
མ་གཏགོས། ད་ལའྱི་རྱིང་བརྒྱ་ཆ་ ༣ མ་གཏོགས་ར་ེབ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེའདའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣ ཆདེ་དུ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་གྱི་མྱི་མང་ནས་མ་ར་འཇོག་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེལའང་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་རེད་པཱ། མྱི་མང་ལ་དངུལ་ཡོད་
པའྱི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། བོད་པའྱི་མྱི་མང་ལ་མ་ར་མྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་པའྱི་མྱི་མྱིང་ལ་གཡར་རྒྱུའྱི་
དངུལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་ར་ད་ེབོད་པ་ནས་བསྡུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་རདེ་པཱ། ད་ེམ་གཏགོས་
གཞན་ནས་རག་རྒྱུ་ཁག་པ་ོརདེ། ད་ལའྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ནང་དུ་རགོས་དངུལ་འཚལོ་དགོས་རདེ་ཟེར་འདུག དའེྱི་ཐགོ་ལ་རསེ་སུ་
རྒྱབ་གཉརེ་ཡྱི་གེའྱི་ནང་ལ་བསེབ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་མ་ར་བསྡུ་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ། ད་ལའྱི་སོར་འབུམ་ ༧༥༩ དསེ་གང་ཡང་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རདེ། སོར་
འབུམ་ ༧༥༩ ལ་དཔག་པའྱི་ལས་བེད་ཅྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། (Company) འཛིན་སོང་བ་རྒྱུར་མྱི་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ག་
དགོས་ན། (CEO) གཅྱིག་པུ་ལ་ག་ཆ་སོར་འབུམ་གསུམ་བཞྱི་ཉུང་མཐར་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་མྱིན་པ་ཡྱིན་
ནའང་། ད་ལ་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ (Kishore Reddy) ཟེར་བ་དེ། ཁ་ོརང་ (CEO) བེད་དུས་ང་ཚོས་སོར་ 
༡,༢༥,༠༠༠ ག་ཆ་སྤྲད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལ་ཁོས་ (CEO) བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་རང་དབང་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ། ཁོས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ སྔོན་ལ་དགོངས་པ་ཞུས་པ་རེད་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་སེབ་དུས་ (CEO) དེ་ལས་
ཁུངས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་མ་རདེ་གདའ། རང་དབང་མེད་པ་ཡྱིན་ན། རང་དབང་མེད་པ་བཟ་ོམཁན་ད་ེབཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་
དྲུག་པ་མ་རེད། དུས་ཚོད་ཀྱི་ཁད་པར་ཞྱིག་ཡོད་རེད་པཱ། དེའང་གསལ་པོ་མཁེན་དགོས་རེད། ཚང་མས་ཁད་པར་དེ་
གཟྱིགས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ།  
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 ད་ེནས་ངས་གཞན་པ་ད་ེག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅ་ེན། འཛིན་སོང་ཐོག་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ད་ལ་ནང་བཞྱིན་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་དང་། ཡང་སེར་པའྱི་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག ད་ལ་ (PPP) ཟེར་བ་དེ་ 
(Public Private Partnership) གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། (Public Private Partnership) དེ་ད་ལ་འགོ་བཞྱིན་པ་
རེད། སྱི་པས་དངུལ་བཅུག་ཡོད་པ་རེད།  སེར་པས་དངུལ་ཡང་བཅུག་ཡོད ་པ་རེད། དེ་ལ་ (Public Private 

Partnership) ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ (PPP) འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ལ་འགོ་བཞྱིན་པ་ད་ེའཛིན་སོང་གྱི་ལམ་
ནས་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ཐག་གཅོད་ག་ར་ེབེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ད་ལའྱི་འཚམས་ཤྱིག་
ཡྱིན་ན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་བསེབས་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོསེབས་པར་ཟླ་བ་ ༦ སྒུག་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་རདེ་པཱ། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་མ་བརྒྱུད་ནས་གང་འད་འག་ོདགོས་རེད། རེས་མ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་བཀའ་
འཁོལ་ཞུས་མ་སོང་གསུང་གྱི་རེད། འདྱི་བས་ནའང་མ་འགྱིག གཞན་ད་ེབས་ནའང་མ་འགྱིག གཉྱིས་ཀའྱི་གོང་གུད་འཛིན་
སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་འཁེར་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད་པཱ། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་དུས། མ་འོངས་པར་འཛིན་སོང་ད་ེརང་
དབང་ཅན་ནམ་རང་སོང་སྡ་ེཚན་ཞྱིག་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ལ་བཟོས་མ་ཐུབ་པ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ད་ལའྱི་འཛནི་སོང་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་
ནས་རང་སོར་གནས་རྒྱུ་མ་གཏགོས། ལས་དོན་བེད་ཕགོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་གང་ཡང་འག་ོཡྱི་མྱི་འདུག ངས་ཁ་སང་
ཡང་ད་ེག་རང་ཞུས་ཡོད། ད་ལ་ཡང་ད་ེག་རང་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། དརེ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད།  
 ད་ལ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་བའྱི་ "བཟང་ཕོགས་ཀྱི་ནུས་པ།" ད་ེད་ལ་ཁ་ོརང་གྱིས་གཟྱིགས་པའྱི་ནང་དུ་གསུང་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ། དེར་མ་འཛུགས་བདེ་མཁན་གྱི་འདདོ་པ་ཡོད་པ་འད་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་རདེ། མ་འཛུགས་བེད་མཁན་གྱིས་
འདདོ་པ་ཡོད་ན། ད་དུང་མ་འཛུགས་མང་ཙམ་དོན་དང་། ད་ལའྱི་སྙན་ཐའོ་ིནང་དུ་ཟེར་ཡོད་པ་རདེ། མ་ར་ད་ེསོར་ས་ཡ་ ༢༠༠ 
བཟ་ོརྒྱུ་གསུངས་པ་རདེ། གངས་ཀ་གཞན་པ་ད་ེའད་གསུངས་སོང་སྟེ། ག་ར་ེཟེར་གྱི་ཡོད་ན་མེད་ན། གལ་ཏ་ེམ་ར་ད་ེསོར་ས་
ཡ་ ༢༠༠ བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དེ་ནས་ (Dalberg Report) ནང་དུ་གསལ་བའྱི་ (NBFC) གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ 
(Small Finance Bank) ཟརེ་བ་དའེྱི་ག་ོགནས་རག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། (Small Finance Bank) བཟསོ་པ་ལ་སོར་
ས་ཡ་ ༢༠༠ ཡྱི་མ་ར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལ་ང་ཚ་ོལ་སོར་ས་ཡ་ ༧ མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། ལྷག་མའྱི་སོར་ས་ཡ་ 
༡༩༣ ད་ེགང་ནས་ཡོང་གྱི་རདེ། ད་ེལའང་བསམ་བ་ོགཏོང་དགསོ་ཀྱི་རདེ་པཱ། སོར་ས་ཡ་ ༡༩༣ ད་ེང་ཚསོ་ཐབས་ཤེས་བདེ་
ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གྱི་ཡོད། (Dalberg Report) ཆ་ཚང་
མག་ོནས་མཇུག་བར་དུ་བཀླགས་པ་ཡྱིན། སོར་འབུམ་ ༡༦༠ སྤྲད་པ་ད་ེརེད། དེབ་གཅྱིག་ད་ེསོར་འབུམ་ ༡༦༠ སྤྲོད་འོས་
པའྱི་ཤོག་བུ་ཞྱིག་རདེ་འདུག་གམ་མྱི་འདུག དེབ་གཞན་པ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། དེབ་གཞན་པ་ད་ེནྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་ཕོགས་སྱིག་བས་ནས་བཟོས་པ་ཞྱིག་རེད། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་མྱིང་གྱི་ཐོག་ནས་པར་བཏབ་པ་ཞྱིག་རེད། སོར་འབུམ་ ༡༦༠ 
སྤྲདོ་རན་པ་ཞྱིག་འདུག་གམ་མྱི་འདུག དེར་བལས་པ་ཡྱིན་ན་རན་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་མ་རེད། དའེྱི་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ཕེད་
ཀ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ངས་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་བཟ་ོཐུབ་ས་རེད། (Dalberg Report) ནང་ལ་གནས་སྟངས་ཐབས་ས་ོཤོས་
ལའང་ཁ་ེབཟང་འདནོ་གྱི་འདུག་ཟེར་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་འཛིན་སོང་གྱི་འག་ོསྟངས་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་མ་བཟསོ་པ་ཡྱིན་
ན། འཛནི་སངོ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཞ་ེདག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ལ་བར་དུ་དཀའ་ངལ་ད་ེག་
རང་འཕྲད་པ་རེད། ད་ལ་ལས་བེད་ཀྱི་གནས་བབ་སྐོར་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་བེད་ར་ེ
རེར་སྐད་ཆ་དྱིས་ཡོད་པ་རེད། སྐད་ཆ་དྱིས་པ་མ་ཟད་ག་ོབསྐོན་སོབ་གསོ་ཡང་བརྒྱབ་པ་རེད། ཁེད་རང་ཚ་ོབསྡད་ཐུབ་ན་
ཡག་པ་ོའདུག་ཞུས་པ་རེད། ཁོང་ཚསོ་རྒྱུ་མཚན་ད་ེག་རང་བཤད་ཀྱི་འདུག ངག་ཐོག་ནས་བཤད་རྒྱུ་ད་ེརདེ། ངག་ཐོག་ནས་
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བཤད་པ་ད་ེགོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། ང་ཚ་ོདང་པ་ོགངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་
འཛུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་གཏན་འཇག་ལས་བེད་ཀྱི་ང་ོབ་ོལ་འཇུག་དགོས་ཟེར་སོང་། ད་ལའང་གཏན་འཇགས་ཆགས་རྒྱུ་མྱི་
འདུག་ཟེར་བ་རེད། རྒྱུ་མཚན་ད་ེརེད། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་སྙན་ཞུའྱི་ནང་ལ་སེར་དོན་རང་ཟེར་བ་མ་གཏོགས། རྒྱུ་མཚན་གཞན་
གང་ཡང་བཤད་ཡོད་མ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཁེད་རང་འདྱིར་བསྡད་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། ང་ཚོས་སོ་
བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁེད་རང་ཚ་ོཐོན་དགོས་རེད་ཅེས་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་བཤད་མེད་ལ། ལབ་ཤེས་རྒྱུའང་ཡོད་མ་རེད། ད་ལའྱི་
དཔལ་འབོར་དྲུང་ཚབ་ཀྱིས་ཁ་ོཚརོ་བསབ་བ་ག་ར་ེབརྒྱབ་ཡོད་པ་རདེ་ཅ་ེན། ཁེད་རང་ཚ་ོབདམས་ནས་སེབས་ཚར་བ་རདེ། 
ད་ེཡྱིན་དུས་དགོངས་པ་མ་ཞུ། ད་ལ་ཁེད་རང་ཚ་ོམུ་མཐུད་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བསམ་བ་ོགཅྱིག་
གཏོང་དགོས་བེད་ཀྱི་རེད། ལས་བེད་ད་ག་ས་ེགདོན་རྒྱུ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་མ་རེད། ད་ེའད་ཡན་ཆད་ནས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་དེ། 
ལས་བེད་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་གྱིས་སྔོན་ནས་ཐག་བཅད་ནས་ལས་ཀ་གཞན་བཙལ་ཚར་འདུག ད་ེནས་ལས་བེད་གཅྱིག་
གཉྱིས་ཤྱིག་ལས་ཀ་ཡོད་མདེ་ལ་ལོས་པའྱི་དགངོས་པ་ཞུས་ནས། གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་མ་ཤེར་བདག་པོས་དངུལ་འཇུག་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་བེད་དགོས་ཀྱི་
རདེ་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོས་འབད་བརནོ་བདེ་ཆགོ་གྱི་རེད། གོས་ཚགོས་ཀྱི་བཀའ་རདེ། གོས་ཚགོས་ཀྱི་ཐག་གཅདོ་རདེ། 
ང་ཚོས་འབད་བརནོ་བེད་ཆོག་གྱི་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ག་པར་བསེབ་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག དའེྱི་འགན་ད་ེང་ཚ་ོཚང་མས་
མཉམ་དུ་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏོགས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་རདེ་ཟརེ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་གོས་ཚོགས་
གཅྱིག་པུར་ཕར་གཡུག་པ་དང་། ཡང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་འཛིན་སོང་ལ་འགན་སྤྲད་བཞག་ཡོད་ཟེར་ནས་ད་ེགཅྱིག་
པུར་གཡུག་པ་མ་ཡྱིན་པར། འགན་ཚང་མས་མཉམ་དུ་འཁེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་གྱིས་འདདོ་པ་
མེད་བཞྱིན་དུ་གོས་ཚགོས་ཀྱིས་གཅྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་དུས། དེར་ལག་བསྟར་བདེ་དུས་ང་ཚསོ་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བདེ་ཀྱི་
རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚ་ོལ་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་ཀང་དགོས་ཀྱི་རེད། ད་ེརྱིང་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
དུས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐག་གཅདོ་ཅྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཁ་གསལ་པ་ོབས་ནས། དཔརེ་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༦ བར་དུ་
ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདངསོ་གནས་རདེ། གང་ལགས་ཤ་ེན། དངུལ་གཡར་བཞག་པ་ད་ེཚུར་
ལེན་གྱིན་ལེན་གྱིན་མ་ཤེར་བདག་པ་ོལ་ཕར་སྤྲདོ་དགསོ་རདེ་མ་གཏོགས། དའེྱི་སང་ལ་མ་ར་འཕར་མ་འཇུག་རྒྱུ་ཡོད་མ་རདེ་
པཱ། མ་ར་འཕར་མ་འཇུག་དགོས་ན་མ་ཤེར་ཉོས་ནས་མ་ར་འཕར་མ་འཇུག་དགོས་རེད། ད་ལ་ད་ེཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་རེད་
དམ་ཆུང་རུ་གཏངོ་དགོས་རེད། ད་ལ་ད་ེཚ་ོཁ་གསལ་པ་ོཡོད་མ་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚོས་ར་ེར་ེབས་ནས་
འག་ོརྒྱུ་རེད། གལ་ཏ་ེམ་ཤེར་འཇུག་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གལ་ཏ་ེའདྱི་མུ་མཐུད་ནས་འག་ོདགོས་ཀྱི་རེད་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། 
མ་ཤེར་བདག་པོའ་ིཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་འབད་བརནོ་ཞུ་ཆགོ་གྱི་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། མ་ཤེར་འཇུག་མཁན་མེད་པ་ཡྱིན་ན་གནས་
ཚུལ་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་རདེ། ད་ེཚ་ོལའང་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རདེ། ད་ེནས་ཁ་ོ
རང་གྱིས་ད་ལ་བུན་ནག་གྱི་ཉེན་ཁ་ཆུང་ཆུང་རེད་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚགོས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ད་ལ་དངུལ་
མ་བསོགས་པ་ད་ེསོར་ ༡༣༣,༠༠༠ རེད་འདུག གཞན་པ་ཆ་ཚང་ཡག་པ་ོབསོགས་འདུག་གསུངས་པ་ད་ེརདེ། འདྱི་བུ་ལོན་
མ་བསོགས་པ་གཞྱི་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལ་ང་ཚོས་བུ་ལོན་སྤྲད་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ནས་ལོ་དང་པ་ོདང་། 
གཉྱིས་པ། གསུམ་པ། བཞྱི་པ་ཡྱིན་དུས། ཚང་མས་བུ་ལོན་ཡང་བསར་རག་རྒྱུར་གཟབ་གཟབ་ཅྱིག་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་
ལ་བུ་ལོན་མ་སྤྲད་པ་འགོ་ཞྱིག་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། རེས་མ་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་བུན་ནག་ལུང་པ་གང་ཞྱིག་སེབས་
བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་མ་སྲྱིད་པ་མ་རེད་གདའ། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡར་བསྡུ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ཆ་ཚང་
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བེད་ཀྱི་རེད། སུད་ཚོང་བ་ལ་དངུལ་གཡར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། མྱི་ར་ེརེར་མ་གཡར་ནས། སུད་ཚོང་ཚོགས་པ་དེར་
གཡར་ན། ཚོགས་པ་དེའྱི་འགན་འཁེར་ནས་དངུལ་ཡར་བསོག་རྒྱུ། ད་ེའད་ཡན་ཆད་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
གཟབ་གཟབ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། མྱི་གང་ཟག་གཅྱིག་ལ་གཡར་ནས་ཁ་ོརང་བསོ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ཚར་བ་རདེ། ད་ལ་
བར་དུ་བུན་ནག་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་སྡུག་ཅག་ཆགས་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། མ་འོངས་པར་བུན་ནག་གྱི་གནས་
སྟངས་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ད་ེ (Bank) ཚང་མ་ལ་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏགོས། ང་ཚ་ོགཅྱིག་པུ་མ་རདེ། དངུལ་ཁང་ཚང་མ་ལ་
བུན་ནག་རྱིས་བསུབ་གཏོང་རྒྱུའྱི་དངུལ་འབོར་ཡང་ཟུར་འཇོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོའད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་ད་ེགནང་ཐུབ་ཀྱི་
རདེ་དམ་མ་རདེ། རསེ་མ་དངུལ་ད་ེམ་ལགོ་པ་ཡྱིན་ན། རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐའོ་ིནང་ལ་ལུང་པ་གང་ཞྱིག་བསེབ་ཀྱི་རདེ། སྔནོ་མ་ང་
ཚོས་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ལ་མྱི་གངས་ ༡༠༠༠ གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ། གནམ་གྲུ་རྱིན་པ་སོར་ ༤༥,༠༠༠ གཡར་བ་ད་ེམ་ལོག་ནས། 
མང་པ་ོའཚོལ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལ་བཟང་ཕོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། མ་
འངོས་པར་ངན་ཕགོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་མ་སྲྱིད་པ་མ་རདེ།  
 ད་ེནས་ "རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་དའེྱི་སྡ་ེཚན་ཁག་གྱི་གཟྱིགས་སྣང་བཟང་བ།" ཞེས་གསུངས་འདུག རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་གྱི་གཟྱིགས་སྣང་གང་འད་ཡོད་ནའང་འད་འདུག མེད་ནའང་འད་འདུག རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་དངུལ་ཁང་
ཆེན་མ་ོ (RBI) ཡྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ (NBFC) ཞྱིག་བཙུགས་འདུག ད་ེཞ་ེདག་ཡག་པ་ོརེད་ཟེར་ནས། ད་ེ
འདའྱི་ད་ོསྣང་ཞྱིག་སེབ་ཀྱི་ཨ་ཡོད་ན་དན་གྱི་འདུག རྒྱ་གར་ནང་ལ་ (NBFC) སྟོང་ཕྲག་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། མཐོང་སྣང་
ཡག་པ་ོབྱུང་བ་གཅྱིག་པུས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ཚངོ་ཡག་པ་ོདགསོ་ཀྱི་རདེ། ཚངོ་ཡག་པ་ོཡོད་ན་མཐངོ་སྣང་ཡག་པ་ོཡོང་
གྱི་རེད། ཁ་ེཕན་ཡང་ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་རདེ། ད་ེནས་ཚང་མའྱི་ལ་སྟངས་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་པཱ། ད་ེནས་ཚངོ་ཡག་པ་ོཡོང་
དང་མ་ཡོང་ཟེར་བ་ད་ེམ་ར་ཡོད་མེད་དང་། འཛིན་སོང་ཡག་པ་ོཡོད་མེད་ལ་རག་ལས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེདག་
བཟང་ཕོགས་ལ་བལས་ཡོད་པ་རེད། མ་ར་འཇུག་མཁན་གྱིས་འདོད་པ་འདུག ད་ལ་བར་དུ་འདྱི་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། 
བུན་ནག་གྱི་ཉེན་ཁ་ཉུང་བ་འདུག རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་དེའྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་གྱི་གཟྱིགས་སྣང་ཡག་པོ་འདུག་ཟེར་བ་དེ་
བཟང་ཕགོས་རདེ། ཚངོ་རང་ལ་བལས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེདག་བཟང་ཕགོས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག དརེ་བསམ་བ་ོགཏོང་
རྒྱུ་རདེ།  
 ད་ེནས་ཞན་ཆའྱི་ནང་ལ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལར། "མ་ར་ཞན་པ། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་ནས་མ་དངུལ་
ས་ོརྒྱུར་དཀའ་ངལ།" ཞེས་གསུངས་པ་ད་ེརེད། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་ལ་ཡོད་པའྱི་དངུལ་ད་ེགང་ལར་ཚུར་བངས་
ཚར་བ་རེད། ད་ལ་ (Rahul Joshi) ཡྱིས་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་བཀོད་པའྱི་དོན་ཚན་ ༧ པར། ད་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ཀང་གསུངས་སོང་། (SARD) ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་དངུལ་འདྱི་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནང་
དུ་འཐེན་པར་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཞུ་ས་ཡོད་པ་རེད། ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ལ་ (Rahul Joshi) 
ཡྱིས་ལུང་འདནེ་ཞུས་པ་ད་ེཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༠ ཡྱི་གནས་སྟངས་རདེ། འདྱིའྱི་རསེ་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་
དེབ་སེལ་བས་བཞག་པ་དང་། (FCRA) ཡོད་པ་ཞྱིག་གྱིས་གཞན་ཞྱིག་སྤྲོད་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡  
གཞེས་ནྱིང་ལོའ་ིལོ་མཇུག་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། དེར་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་དེབ་སེལ་བས་བཞག་པའྱི་ (FCRA) 
ཡོད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་སྤྲདོ་ཆགོ་གྱི་མ་རེད་ཟེར་བ་ད་ེདམ་དུ་ཕྱིན་འདུག་ཟེར་ནས། སྐད་ཤོར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་འདྱི་རེད། ཁ་ོརང་གྱིས་ལུང་འདེན་གནང་བའྱི་ཡྱི་གེའྱི་ནང་དུའང་བལས་པ་ཡྱིན། ཁ་ོརང་གྱིས་ལུང་འདེན་རྱིང་པ་ད་ེ
གནང་འདུག རྱིང་པའྱི་ནང་ལ་འོག་གྱི་ཆ་ད་ེཡོད་པ་རེད། འོག་གྱི་ཆ་ད་ེཡོད་པ་སོང་ཙང་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་འདྱི་
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བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལ་བསར་བཅོས་བས་པའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་འདྱི་གཏང་སའྱི་ལམ་ཁ་མེད་པ་བཟོས་
བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལམ་ཁ་མེད་པ་བཟོ་དུས་བོད་པ་གཅྱིག་པུར་དམྱིགས་བསལ་སྤྲོད་རོགས་ཟེར་ན། 
རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གང་འད་སྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ཁྱིམས་ཟེར་དུས་སྱི་ཡོངས་ལ་ཁབ་པ་ཞྱིག་བཟ་ོདགོས་རེད་མ་གཏོགས། 
བོད་པ་གཅྱིག་པུར་ཁབ་པ་ཞྱིག་བཟ་ོཤེས་ཀྱི་མ་རདེ། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འགོ་ནས་ (Rahul Joshi) ཡྱི་སྙན་ཐའོ་ིནང་
ལ་སོན་གནད་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་ད་ེག་རང་ཆགས་ཀྱི་འདུག རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་གངས་
ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་འཇོག་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་གནང་ཐུབ་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག་ཅེས་
གསལ་པ་ོཞུ་བཞྱིན་ཡོད། སྱིར་བཏང་མཁས་པའྱི་སྙན་ཐ་ོརེད། མཁས་པའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུའང་འགྱིགས་པ་ཡོང་གྱི་རདེ། མ་
འགྱིག་པའང་ཡངོ་གྱི་རདེ། སྣ་ཚགོས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་དའེྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་རདེ།  
 དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ [(Central Tibetan Administration Development Fund (CTADF)] ཟེར་བ་
ཞྱིག་ (Dr.) དཀོན་མཆོག་བརོན་འགྲུས་ལགས་དང་རྒྱ་གར་གཅྱིག་གྱི་མྱིང་ཐགོ་ནས་བཙུགས་ཡོད་པ་རདེ། དབེ་སེལ་བས་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་རའེྱི་ཆདེ་དུ་ཕསེ་པ་རདེ་ཅ་ེན། (SARD) ནས་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་དངུལ་ཐད་
ཀར་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ཚོགས་པ་གསུམ་པ་ཞྱིག་བཙུགས། ཚོགས་པ་ད་ེམ་ོཊ་ལ་བུ་དངུལ་
འདྱི་ནས་དེར་དབོར་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བཙུགས་པ་རེད། དའེང་ལག་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་
རེད། འདྱི་བས་པ་ཡྱིན་ན་ (CTADF) ཟེར་བ་དེ་ད་ལ་ཁེ་མེད་ཚོགས་པའྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། གལ་
སྲྱིད་ད་ེའད་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་དབང་དུ་
བཏང་ནའང་། (CTADF) ཟེར་བ་དེར་ (25A) ཟེར་བ་དེ། གཞུང་ལ་ཁལ་རྒྱག་མྱི་དགོས་པ་དེའང་བརླག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་
རདེ། མ་འོངས་པར་ (CTADF) བརྒྱུད་ནས་བདེ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ནའང་། འདྱི་ཁ་ེཡོད་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་
ཆགས་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ེབཟང་ག་ར་ེཡོད་པ་ཚང་མར་ཁལ་རྒྱག་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། གང་བྱུང་མང་བྱུང་བ་
རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། (CTADF) ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཙམ་ལ་བཙུགས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལའྱི་བཀའ་ཤག་མ་སེབས་གོང་ལ་རེད་དེ། 
ཡྱིན་ནའང་། དངུལ་ད་ེཕར་ཚུར་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ད་ེག་རང་ནས་གསལ་པ་ོརེད་པཱ། ལ་ོགཉྱིས་ཙམ་ནང་དུ་གཏོང་ཐུབ་
ཡོད་མ་རེད་པཱ། ད་ལའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་འབད་བརོན་བས་མྱི་འདུག རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་འབེལ་བ་བས་མྱི་འདུག རྒྱ་གར་
གཞུང་ལ་འབེལ་བ་བེད་སའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ལམ་ཁ་མེད་པར་འབེལ་བ་བས་མྱི་
འདུག་ཟརེ་ནས་ཐག་གཅདོ་ཀྱི་འདུག་ག བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཀང་ཉན་རྒྱུ་རེད། ནོར་བ་རདེ་ཟརེ་ནས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་
འདུག་ག ད་ེརྱིང་གྱི་གནད་དོན་འདྱིའྱི་སང་ལ་ཏོག་ཙམ་གཟབ་གཟབ་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། གོམ་པ་རྒྱག་སྟངས་གཅྱིག་གྱིས་
རེས་མ་ཆུ་ལ་ཟགས་པ་ཡྱིན་ན། གསུངས་མ་ཡོང་རོགས་མ་གཏོགས། གོས་བསྡུར་ལྷུག་པ་ོབས་ནས་དག་ེསོན་གྱི་གནས་
སྟངས་ཆ་ཚང་གོས་ཚོགས་འདྱིར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་གདའ། ད་ེགཅྱིག་རདེ།  
 ད་ེནས་ "འཛིན་སོང་གྱི་ལས་དནོ་ལ་རང་དབང་མེད་པ།" ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། བུ་ལོན་ག་ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་མེད། ག་པར་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། སུ་ལ་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ད་ེཚ་ོགོང་
རྱིམ་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་བེད་ས་ོསོས་རང་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མ་རེད་པཱ། གང་ལགས་
ཤ་ེན། གོས་ཚོགས་ལ་འགན་ང་ཚོས་འཁེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ལས་བེད་ཀྱིས་འཁེར་གྱི་མ་རེད་པཱ། འདྱི་
ཡྱིན་ན་སྟངས་འཛིན་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏེ་རང་སོང་གྱི་ཚན་པ་ཞྱིག་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་ན། དེའྱི་འགོ་སྟངས་དེའང་
ཁག་ཁག་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཁག་ཁག་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
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ལས་བེད་ཀྱི་ང་ོབ་ོདང་། ལས་བེད་ཀྱི་ག་ཆ། ལས་བེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་། ལས་བདེ་ཀྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི། (RBI) ལ་འགན་
འཁེར་སྟངས། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཕ་གྱིའྱི་ལུགས་དང་མཐུན་པ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། དེར་སྟངས་འཛིན་བེད་མཁན་གྱི་འགན་འཛིན་
ལྷན་ཚོགས་ནང་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་སུ་བསྡད་དགོས་ཀྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ནང་ལའང་བསྡད་དགོས་ཀྱི་
འདུག་གམ་མྱི་འདུག གང་འད་ཞྱིག་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེང་ཚོས་གོ་བསྡུར་བེད་ཆོག་གྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་རང་དབང་
ཡོད་མདེ་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་རདེ།  
 ད་ེནས་ "བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛནི་སོང་དང་། སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་ར། གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་
ཞབས་ཞུ་ཁང་། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་བཅས་ཀྱི་འགན་འཁྱི་ཁ་གསལ་མེད་པ།" ད་ེརདེ། གལ་ཏ་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ཆ་ཤས་ཡྱིན་ན་ད་ེཚ་ོནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེནས་འག་ོསྡོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ལས་ཀ་བདེ་སྟངས་
ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཚོང་ལས་ཤྱིག་ཡོང་རྒྱུ་མདེ་པ་གསལ་པ་ོརདེ།  
 སྱི་ཁབ་འགན་འཛནི་ (CEO) སྐོར་ལའང་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ལར་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ག་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན། (Dalberg Report) ད་ེཚགོས་ཆུང་གྱིས་གཟྱིགས་ཡོད་ན། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་
ལ་ (CEO) དང་ (Financial Executive Officer) དགོས་ངེས་ཀྱི་ལས་བདེ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡར་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ལ་ོ 
༡ ལ་སོར་འབུམ་ ༩༦ ཙམ་ཞྱིག་འགོ་སོང་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཟེར་ཡོད་པ་རེད། མ་ར་ ༧༥༩ ཙམ་ཞྱིག་ལ་སོར་འབུམ་ ༩༦ 
ཙམ་ཞྱིག་འག་ོསོང་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དེར་ཁ་ེགོང་གྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ས་རེད། ད་ེལའང་བསམ་བ་ོགཏོང་
དགསོ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། (Dalberg Report) ཆ་ཚང་བཀླགས་ཡོད་ན་འདྱིའྱི་ནང་ལའང་ཡདོ་པ་རདེ།  
 ད་ེནས་གོ་སྐབས་ལ་ག་ར་ེགསུངས་འདུག་ཅེ་ན། བོད་མྱི་ལ་དཔལ་འབོར་གྱི་རམ་འདེགས་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལ་མང་བ་ད་ེགངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞུ་ཁང་ལས་ (SARD) ནས་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་
གཏོགས། གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་གཏོང་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་པ། བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་སོར་
འབུམ་ ༣༥༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་རེད། སོར་འབུམ་ ༣༥༠ ཡྱི་ཚོང་ཆེན་པ་ོད་ེའད་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་མ་ར་སུ་ལ་གཡར་ཐུབ་ཀྱི་རེད། 
ད་ལ་གཡར་བཞག་པ་ད་ེནས་ཆ་ེཤོས་ད་ེསོར་འབུམ་ ༥༠ རེད། སོར་འབུམ་ ༥༠ དེའང་ཚུར་ལོག་པར་ལ་ོལྔ་དྲུག་འགོར་གྱི་
འདུག་ག ད་ལ་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་ཁ་ེའབབ་ཀྱི་གནད་དནོ་གདོན་རྒྱུ་ཡོད་ན། སདེ་ཀ་ཆ་ེབ་གཡར་
ས་ད་ེཚ་ོཚང་མ་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་གཡར་བཞག་ཡོད་པ་རེད། སུད་ཚོང་བ་དང་། རྟ་དེལ་ད་ེ
ཚོའྱི་བུ་ལོན་མང་ཆེ་བ་དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་ནས་གཡར་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་སོར་
འབུམ་ ༧༥༩ ནས་ག་ཚོད་ཅྱིག་གཡར་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལ་ོར་ེརེར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ གཡར་ཚར་བ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། དངུལ་འདྱི་ཙམ་མ་གཏགོས་མེད་པ་ལ་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱིས་ཞབས་ཞུ་ཞ་ེདག་ཅྱིག་
གྲུབ་འདུག་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། དེའང་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མ་རེད། བས་ཙང་དེའྱི་ང་ོབོའང་དབ་ེབ་ཕ་ེརྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་འབོར་གྱི་རམ་འདེགས་མུ་མཐུད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། དཔེར་ན། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་རང་
ནས་མ་ར་ཡར་བསང་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་རང་ལ་མར་གཡར་རྒྱུ་རེད་པཱ། ང་ཚའོྱི་མྱི་མང་རང་གྱི་དངུལ་རེད་པཱ། 
གཞན་པ་ནས་ཡོང་ཐུབ་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ད་ལ་རྒྱབ་གཉརེ་ནང་གྱི་གནད་དནོ་གཞན་པ་ད་ེརསེ་ལ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
 ད་ེནས་ "རྱི་རྒྱུད་དུ་གནས་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་གལ།" ཟེར་ན། རྱི་རྒྱུད་ལ་གནས་པའྱི་བོད་པ་
ཚང་མ་ནྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་ཚུད་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། ཚང་མ་ལ་གཡར་རྒྱུ་རདེ། བོད་རྱིགས་མ་ཡྱིན་པ་ད་ེཚ་ོལའང་ཁྱིམས་
དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་འགོག་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། རྱི་རྒྱུད་གཅྱིག་པུ་མ་རདེ། དངུལ་དགོས་མཁན་ས་ཆ་གང་ན་ཡྱིན་
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ནའང་ཡོང་སྲྱིད་པ་རདེ། ང་རང་ཚསོ་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་པ་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་ན་གནས་ཚུལ་ཁག་ཁག་རདེ་མ་གཏོགས། ཁ་ོཚ་ོརང་
བཙན་ཡོད་པའྱི་མྱིའྱི་དངུལ་ཁང་དང་། ག་བ་ཡྱིན་ནའང་མཐུན་རེན་ལེན་ཆོག་པ་ཞྱིག་ང་ཚ་ོའདྱི་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན་མེད་ན། 
ང་ཚོས་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཁབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དང་མ་རེད། དེ་དག་ལའང་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
 ད་ེནས་ཉནེ་ཁ་གསུངས་པ་ད་ེག་རང་རེད། "བཙན་བལོ་བོད་མྱིར་སདེ་ཆུང་བུན་གཡར་གྱི་རོགས་རམ་འདང་ངསེ་
མ་ཐབོ་པའྱི་དཀའ་ངལ་མུ་མཐུད་འཕྲད་བཞྱིན་ཡོད།" ཟརེ་བ་ད་ེརེད། ང་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་དརེ་ངོས་ལེན་བས་དང་མ་བེད་
ཐ་ེཚོམ་ཡྱིན། གང་ལགས་ཤ་ེན། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ལའང་སུད་ཚོང་བར་སྐད་ཆ་འདྱི་དུས་
ཁ་ོརང་ཚརོ་མ་ར་གང་ལ་གང་འཚམ་འདུག་ག ཡྱིན་ནའང་དངུལ་ཐད་ཀར་སྤྲད་ན་ལ་ལ་ (लाला )  ཚསོ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ སམ་ 
༡༥ ཞྱིག་མར་བཅག་གྱི་འདུག དེར་ཁེ་ཕན་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་པ་དངུལ་རང་གྱི་ཁེ་ཕན་ཞ་ེདག་
ཡོང་རྒྱུ་རེད་འདུག་གམ་མྱི་འདུག དངུལ་དའེང་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་ར་ནས་གཡར་བའྱི་སྐབས་སུ་གོང་གུད་སང་ལ་
གཡར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་སྔནོ་མ་གསལ་པ་ོཞུས་ཡོད། ང་ཚོས་དངུལ་ཁང་ལ་སེད་ཀ་སྤྲད་པ་དང་། བུ་ལོན་གཡར་མཁན་
ཚསོ་སདེ་ཀ་བངས་པའྱི་དབར་ལ་བར་ཁད་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ལ་དངུལ་ཐད་ཀར་མ་འཛུགས་བ་རྒྱུ་ཟེར་བ་ད་ེ (Direct Investment) བ་རྒྱུ་ད་ེརེད། ངས་ཚོང་ཆེན་པ་ོད་ེ
འད་རྒྱག་མ་མྱོང་། (Direct Investment) ད་ེཚ་ོཕྱི་རྒྱལ་ནས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནང་དུ་མ་ཤེར་ཉོས་ནས་ཚོང་
བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དང་པ་ོང་ཚ་ོལ་མ་ར་འདྱི་ཙམ་མ་གཏོགས་མེད་པ་དང་། འདས་པའྱི་ལོ་འགའ་
ཤས་ཤྱིག་གྱི་ནང་དུ་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་མ་གཏགོས་གདནོ་རྒྱུ་མེད་པ་ཞྱིག་ལ། མྱི་གཞན་ཞྱིག་ལ་དངུལ་འཇུག་རགོས་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དརེ་ཁ་ེབཟང་ཡོད་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་དངུལ་འཇུག་མཁན་ཚསོ་ཡྱིན་ནའང་། བོད་པ་
ལ་རོགས་པ་བདེ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་ཁག་ཁག་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་ཚངོ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཁ་ེབཟང་བཟ་ོརྒྱུའྱི་
བསམ་བ་ོགཏོང་གྱི་རདེ་མ་གཏགོས། གཞན་པ་བསམ་བ་ོམེད་པ་འདྱི་གསལ་པ་ོརདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་བུ་ལོན་གཏངོ་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། "གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱིས་ཀང་རྒྱ་
གར་དངུལ་ཁང་ནས་སོ་སོའ་ིམ་ར་ལྡབ་བདུན་འགྱུར་གྱི་བུན་གཡར་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་" ཟེར་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཐབས་ལམ་
གཅྱིག་རེད། དངུལ་ལ་བུ་ (NBFC) ད་ེཚ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་བུ་ལོན་གཡར་རྒྱུ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལ་ང་རང་ཚསོ་དངུལ་
བེད་སོད་བཏང་ནས་སུད་ཚོང་བར་གཡར་བ་དེར་གོང་ཞྱིག་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དངུལ་ཁང་གཞན་ནས་ཚུར་བུ་ལོན་ལེན་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ང་ཚོས་ཕར་སེད་ཀ་ག་ཚོད་སྤྲོད་དགོས་རེད། སེད་ཀ་བངས་བཞག་པ་དེ་ནས་ང་ཚོས་ཕར་ག་ཚོད་ལ་
གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དེའྱི་སང་ནས་ཁེ་བཟང་ག་ཚོད་ཅྱིག་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་རེད། ཕར་ཕོགས་དངུལ་ཁང་འདྱིས་ཁེ་བཟང་བཟོ་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བོད་པ་རདེ་ཟེར་ནས་སདེ་ཀ་ཆུང་ཆུང་གཏངོ་གྱི་མ་རདེ་པཱ། དའེྱི་སང་ལའང་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་
ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། དངུལ་ཁང་ནས་བུ་ལོན་ལེན་ཆོག་ཆོག་རེད་ཟེར་ནས། ལེན་ཆོག་ཆོག་ཡོད་པ་རེད་དེ། མ་འོངས་པར་
གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ 
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ནང་ཚུད་བུ་ལོན་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཚིག་ཐ་ོཡག་པ་ོབཀླགས་ཡོད་ན། ཕར་ (NBFC) ལ་སོར་
འབུམ་ ༥༠ འམ་ ༡༠༠ དེ་འད་གཡར་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདུས་སྟབས་ཡག་ནས་ (Alok Prasad) དང་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཡ་ེཤེས་དབང་མ་ོགཉྱིས་ཀྱིས་བཀག་པ་རེད་མ་གཏོགས། ད་ེདུས་གཡར་ཡོད་ན། ད་
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ལ་ང་ཚོར་རག་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ལ་བུའྱི་གནས་སྟངས་ཀང་ཡོད་པ་རེད། ཞུ་མྱི་དགོས་ན་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་
བས་ཏ་ེབསྡད་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ལས་ཀ་བས་པ་ལ་རང་སངོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། ལས་ཀ་བས་པ་ལ་རང་སངོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཀང་ད་ེག་རང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། རང་སོང་ཡོད་པ་ཞྱིག་བས་ནས། བཀའ་ཤག་གྱི་སྟངས་འཛིན་འོག་ལ་
མེད་པ་བས་ཏེ། ཁ་ོརང་ལ་རང་སོང་ཡོད་པ་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཚོང་རྒྱག་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་མ་ར་ག་ཚོད་འཇུག་དགོས་རེད། ད་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བཀའ་གནང་བར། མ་ར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་འཇུག་ཐུབ་པ་དགོས་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག མ་འོངས་པར་མ་ར་སོར་ས་ཡ་ ༢༠༠ འམ་ 
༣༠༠ ད་ེའད་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེདུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ འཇུག་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་དངུལ་ད་ེཙམ་འཇུག་རྒྱུའྱི་མ་ར་ཡདོ་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། གང་ལར་ཆནེ་པ་ོབཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་
རདེ་པཱ། ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་གྱིས་ཕན་གྱི་ཡོད་མ་རདེ་པཱ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་དངུལ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པ་དའེང་ཐབས་ཤེས་མ་
བཏང་པ་མ་རེད། ལྷན་ཁང་ས་ོསོའ་ིམ་དངུལ་དེའང་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནང་འཇུག་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་
བཏང་བ་རེད། བྱུང་ཡོད་མ་རེད། གང་རེད་ཅ་ེན། དེབ་སེལ་བས་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་སོ་སོའ་ིནང་ལ་མ་ར་འཇུག་སྟངས་ཀྱི་
ཐག་གཅདོ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་སྔནོ་མ་ནས་བཅུག་ཚར་བ་རདེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མ་དངུལ་ཚང་མ་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་འཇུག་དགོས་རེད་ཟརེ་ན། རེས་མ་དེར་གོང་གུད་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་འགན་སུས་འཁུར་ཐུབ་ཀྱི་རདེ། གཅྱིག་བས་
ན་ད་ེརྱིང་ནས་རྱིས་པའྱི་ལོ་ ༥ ཙམ་རེས་སུ་ང་ཚོ་རྐུབ་བཀག་སང་ལ་ལྷག་མདོག་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་འགན་དེ་སུས་
འཁུར་གྱི་རདེ། ད་ེནས་རྒྱབ་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་མང་པ་ོཆགས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་གསལ་པ་ོརདེ།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་དང་ལས་བེད་གཞན་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་འདུག་
གསུངས་པ་ད་ེརདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཆ་རནེ་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ང་ཚསོ་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་རེད། རང་སངོ་གྱི་ཚན་པ་ཞྱིག་
བཟ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚགོས་རང་སངོ་། འཛནི་སངོ་གྱི་ (CEO) རང་སངོ་། ལས་བདེ་ཚང་མ་རང་སངོ་། 
ལས་ཁུངས་རང་སོང་། ཚངོ་རང་སངོ་། ད་ལ་ (Dalberg Report) འཆར་གཞྱི་ནང་དུ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཚང་མ་དངུལ་
ཁང་གྱི་དངུལ་གཡར་མཁན་བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ཡོད་པ་རདེ། (Agent) བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཟརེ་ཡོད་པ་རདེ། ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ད་ེཚོས་ལས་ཀ་བེད་དགོས་རེད་དམ་དངུལ་གཡར་ནས་བསྡད་དགོས་རེད། (Joshi) ཡྱིས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་པ་ོཟེར་
འདུག འཛནི་སོང་ཟརེ་བ་ད་ེདངུལ་གཡར་མཁན་མ་རདེ། ལས་བསྡམོས་བཀླག་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ཚང་མ་ཀློག་དང་། དག་ེདང་སནོ་
ཚང་མ་ཀློག་དང་། འཛིན་སོང་ཟེར་བ་ད་ེདངུལ་གཡར་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་མ་རེད་ཅེས་གསལ་པ་ོབཀོད་ཡོད་པ་རེད། 
མ་འོངས་པར་མཇུག་སོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ན། རང་སོང་ད་ེརང་སོང་ཚན་པ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག དེའང་
བཀདོ་ཡདོ་པ་རདེ།  
 ངས་ད་དུང་ར་ེར་ེབས་ཏ་ེཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཆགས་འག་ོས་རདེ། ད་ེཚ་ོའག་ོམྱི་དགསོ་པ་བས་ནས། གོང་
དུ་གཅྱིག་གྱིས་མ་རའྱི་སྐོར་གསུངས་སོང་། མ་ར་ཁུངས་སེལ་ལ་ཁ་ེབཟང་སོར་བ་ེབ་ ༤༠ བྱུང་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། 
ད་ེཁེ་བཟང་མ་རེད། ད་ེམ་འཛུགས་རེད། མ་འཛུགས་ནང་དུ་ཡོད་པ་ད་ེཉྱི་ཧོང་དོན་གཅོད་དང་། ཐའེ་ཝན་དོན་གཅོད། ཨྱིན་
ལེན་དོན་གཅོད་གསུམ་གྱི་སོར་འབུམ་ ༢༥༠ དེ་རེད། དེ་ནས་མྱི་ཚང་ ༢༥ ཡྱིས་དངུལ་སོར་འབུམ་ ༥༡༠ ཡས་མས་
བཅུག་པ་ད་ེརེད། དེའྱི་གནས་སྟངས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འོག་དེར་ (SARD) ལ་དངུལ་ཡོང་བཞག་པ་ད་ེ
གཉྱིས་བསྡོམས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེརདེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། འདྱི་ཁ་ེབཟང་རེད་ཟརེ་གྱི་ཡོད་མ་རདེ། ཁ་ེབཟང་སོར་བ་ེ
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བ་ ༤༠ ད་ེའད་གང་ནས་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་འཁེར་བའྱི་སྐབས་སུ། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐབེས་ར་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་དངུལ་འབོར་ད་ེགངས་ལྗོངས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནང་དུ་འཁུར་གྱི་མེད། གང་རེད་ཅ་ེན། 
ཁྱིམས་ཀྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཆ་ཤས་ད་ེཆགས་ཡདོ་མ་རདེ། སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁལོ་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུའང་ད་ེག་རང་
ཞུས་ཡོད། འདྱིའྱི་འོག་གྱི་དངུལ་འབབ་ད་ེསོར་ (Crore) ༢༥ དང་། སོར་ (Crore)  ༧ ལྷག་ཅྱིག་བཅས་སོར་ (Crore) 

༨ མན་ཙམ་ཡོང་བ་ད་ེསེད་ཀ་རེད། འདྱི་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱིས་འདྱིའྱི་ཆེད་དུ་གནང་བ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། གན་ཡྱིག་ནང་དུ་
དངུལ་དེར་བཏང་མ་ཚང་བར་དུ་མྱི་མང་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བེད་སདོ་གཏོང་དགསོ་རེད་ཟེར་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེག་རང་
དུ་བེད་སྤྲོད་བཏང་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། སུད་ཚོང་བ་ལའང་གཡར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྟ་དེལ་ལའང་གཡར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
མ་ོཊ་ཉ་ོམཁན་ལ་གཡར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོར་ (Crore) ༣༠ ཡས་མས་ནང་ནས་གཡར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལ་ག་ཚོད་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད་པ་ད་ེསྐབས་དུས་ས་ོསོར་འཛནི་སོང་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་བཞྱིན་འག་ོབསྡད་ཡདོ་པ་རདེ་མ་གཏགོས། འདྱིར་སརོ་བ་ེ
བ་ ༤༠ ཟེར་བ་ཁེ་བཟང་རང་རང་མ་རེད་གདའ། ཡྱིན་ནའང་། འོག་གྱི་སོར་འབུམ་ ༥༠༢  ཟེར་བ་དེ། སོར་འབུམ་ ༥༠༢ 
ཟེར་ན་ད་ེསོར་འབུམ་ ༦༧༠ གས་ོརྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་འག་ོསོང་བཏང་བ་རེད། ངས་ཁ་སང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་
རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེགསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅ་ེན། ཚངོ་ལས་ཆནེ་པ་ོའདྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་ཉམས་ཞྱིབ་བ་རྒྱུར་འག་ོསོང་འདྱི་ཙམ་
ཕྱིན་པ་ད་ེགོང་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་མ་རེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་གཟྱིགས་སྟངས་གང་འད་ཡྱིན་པ་ངས་ཧ་ག་ོཡྱི་མེད། ངས་
སེར་གྱི་ཚོང་ཞྱིག་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། ངའྱི་མ་ར་སོར་ ༡༠༠ ཡྱིན་ན། དེའྱི་ནང་དུ་འག་ོསོང་གང་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེནས་
མར་འདོན་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། ངས་ཚོང་འདྱི་བཙུགས་པར་འག་ོསོང་གཞན་ཞྱིག་ནས་གཏོང་རགོས་ཟེར་རྒྱུའྱི་ལུགས་
སྲལོ་ཡོད་མ་རདེ་པཱ། འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ཨ་རྱི་གཞུང་གྱིས་དང་དུ་བངས་ནས་འདྱི་བས་བཅུག་
པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ནའང་། སྙན་ཐ་ོའདྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ངས་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། ད་ལ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ལབ་
བཞག་པ་ད་ེལའང་ང་ཚོས་སྙོབ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཟརེ་བ་དེའང་ཁག་པ་ོརདེ་འདུག འག་ོནས་མཇུག་བར་དུ་ཆ་ཚང་བཀླགས་
པ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་རྒྱབ་གཉརེ་སང་ལ་ཕྱིན་ནའང་འགྱིག་ས་རདེ། ཐ་ོམང་པ་ོཞྱིག་བརྒྱབ་ཡོད་ད།ེ ད་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཁ་
ཤས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ད་ེཚ་ོལའང་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་མཐའ་བསྡམོས་རྒྱབ་གཉེར་ནང་དུ། ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༢༦ བར་དུ་ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདངསོ་གནས་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལའྱི་དུས་ཚདོ་
ལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ས་ོབརྒྱབ་དང་མྱི་རྒྱག་ཟེར་བའྱི་ཐག་གཅོད་འདྱི་གཉྱིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་ོབརྒྱབ་པ་
ཡྱིན་ན། ད་ལ་ནས་འག་ོབཙུགས་ཏེ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༦ ལ་ས་ོརྒྱག་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད་པ་རེད། ས་ོམ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༦ བར་དུ་ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཁེད་རང་ཚསོ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་བོས་ཤོག་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། མ་ར་བསྡུ་རུབ་བསོ་ཤོག་
གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། མ་ར་ཆ་ེརུ་ཐངོས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། མ་ར་ཆ་ེརུ་བཏང་པ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༢༦ རེས་ལ་ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོམེད་པ་རེད་པཱ། བོང་གུ་འདོན་ན་མ་གཏོགས། ད་ལའྱི་གཅོད་སྟངས་ད་ེལར་བཅད་
པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༦ བར་དུ་ས་ོནྱི་བརྒྱབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༦ བར་དུ་འབད་བརནོ་བསོ་ཤོག་ཟརེ་ནའང་། ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༢༦ བར་དུ་འབད་བརདོ་བས་ནའང་གནས་སྟངས་ད་ེག་རང་འཇགས་ལྷག་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་བསར་ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུར་ལ་ོལྔ་
དྲུག་འགོར་འག་ོཡྱི་རདེ་པཱ། ད་ེདུས་བུ་ལོན་གཡར་ནས་སྡོད་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། ལག་པ་ལ་འཇུས་ནས་བསྡད་ཐབས་
ཡོད་མ་རདེ་པཱ། གལ་ཏ་ེས་ོརྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དརེ་ཐག་གཅོད་གསལ་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སོང་མཆོག ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང་། ཏོག་ཙམ་འགོར་གྱི་ཡོད་མདོག་རེད། ཕག་ཚོད་ ༡:༣༠ 
བར་དུ་གུང་ཚགིས་བར་གསངེ་ཡྱིན། 
 
         
 


