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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
 
༡ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
མུ་མཐུད་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཁེ་ཉེན་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
སྙན་ཐའོ་ིཐགོ་སྱི་ཡོངས་བགྲ་ོགེང་དང་། ལན་འདབེས་གསལ་བཤད། 

 
༡་་་༢༥ 

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

༢༦་་་༢༩ 

 
༣ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
མུ་མཐུད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགྲོ་གེང་དང་། 
བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད། 

 
༣༠་་་༥༩ 

༤ དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡༌༌༌༢༢ ལོའ་ིལ་ོའཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་
བསྡུས་སྙན་སནོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ། 

༦༠་་་༦༤ 

 
༥ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ལྔ་པ། 
མུ་མཐུད་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡༌༌༌༢༢ ལོའ་ིལོ་འཁོར་ལས་
བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སནོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ། 

 
༦༥་་་༧༣ 

༦ གཞུང་འབལེ་གྲསོ་འཆར། ༧༤་་་༧༤ 
༧ དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགྲོ་གེང་དང་། བཀའ་

ཤག་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད། 
༧༥༌་་༩༨ 

 
༨ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན། བརོད་པ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ། ༼བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་བདག་འཛནི་དང་བེད་སདོ་བདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི།༽  

 
༩༩་་་༡༢༧ 

༩ ཁྱིམས་བཟའོ་ིལས་དནོ། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ།  ༡༢༨་་་༡༣༦ 
 



1 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ། གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཁེ་ཉེན་
གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་སྙན་ཐའོ་ིཐགོ་ལ་བག་ོགེང་ཕབེས་བསྡད་ཡདོ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ འཕསོ་ད་ེགསུང་གནང་
རགོས་གནངོས། 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་སྙན་སེང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། མཐའ་བསྡོམས་རྒྱབ་གཉེར་
སྒང་ལ་དེ་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་རེད། རྩ་བའྱི་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་འཛུགས་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་དང་། 
དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེཚོར་དོགས་པ་གང་ཡང་མེད། ད་ེསྔའང་དོགས་པ་ཡོད་སོར་གང་ཡང་ཞུས་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་
གནས་བབ་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས་གནས་སྟངས་འདྱི་ལྟར་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་རདེ། མཐའ་བསྡམོས་རྒྱབ་གཉརེ་གྱི་དང་པའོ་ིནང་
དུ་ "བསྔགས་འོས་སུ་མཐོང་།" ཟེར་བ་ད་ེརེད། གལ་ཏེ་ཚགས་ཚུད་པ་ོདང་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། མྱི་མང་གྱི་
དགོས་མཁ་ོགཞྱིར་བཟུང་སེད་ཆུང་བུན་གཡར་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། ང་ཚོས་འདྱི་མཁེན་དགོས་ཀྱི་
རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་བུ་ལོན་གཡར་བའྱི་ནང་ནས་མང་ཆེ་བ་སེད་ཀ་ཆེ་བ་ད་ེ
དག་རདེ། སདེ་ཀ་ཆུང་བ་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩ་ནས་གཡར་བཞྱིན་པ་རདེ། འདྱི་ཁ་གསལ་པ་ོབཟསོ་ན་
མ་གཏོགས། མ་འོངས་པར་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱིས་སེད་ཀ་ད་ེག་རང་གྱི་ཐགོ་ལ་བུ་ལོན་གཏངོ་ཐུབ་
ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་ན། འདྱི་ཡང་རོག་ག་ཆེན་པ་ོཞེ་དྲག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། སེད་ཀ་བརྒྱ་ཆ་ ༢ དང་ ༣ སྒང་ལ་སོད་
ཆོག་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་བ་འདྱི། རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆེན་མོས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱིས་བོད་
པར་རོགས་པ་བ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས། འདྱི་གཅྱིག་པུར་སེད་ཀ་ཆུང་ཆུང་གཏོང་ཆོག་པ་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་
གར་ནང་དུ་ (NBFC) ཡོད་པ་གཞན་པ་ཚང་མར་འགན་བསྡུར་བེད་སའྱི་ལམ་ཁ་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱིས་དཀའ་
ངལ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་
ནས་ཆ་ཚང་མར་སད་པ་ཡྱིན་ན། སེད་ཀ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠།༡༢།༡༥ ཡྱི་སད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་མ་གཏོགས། བརྒྱ་ཆ་ ༦།༧ གྱི་སད་
ཆ་བཤད་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་རདེ་གདའ། གངས་ལོངས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་ཁད་ལས་རང་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་
ལྟ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་སྙན་ཐོའ་ིནང་གསལ་པོ་བཀོད་འདུག (Profit Making) ཞྱིག་ལ་ལྟ་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། 
ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་པུར་བལྟ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་རདེ་ཅསེ་མཁས་པ་འདྱི་ཡྱིས་གསལ་པ་ོགསུངས་ཡདོ་པ་རདེ།  
 གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་གལ་ཏ་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༦ བར་དུ་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟནོ་གསལ་པ་ོཞྱིག་
མེད་ན་ང་ཚོས་ལས་དོན་བ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཞེ་དྲག་ཆགས་ཀྱི་རེད། སྒ་ོབརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་སྒང་ལ་འག་ོཤོག་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེ
རྱིང་ནས་འག་ོབཙུགས་ཏ་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༦ བར་དུ་སྒ་ོབརྒྱབ་ཚར་བ་བོས་ཤྱིག་ཟརེ་རྒྱུ་རེད། ད་ེམྱིན་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་
ལ་མ་ལྟོས་པར། ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་མར་རྩ་ཡར་སོར་ཤོག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༦ བར་དུ་དཀའ་ལས་རྒྱོབ་ཤོག་ཟེར་ནས། མ་
འངོས་པར་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་པ་ཡྱིན་ནའང་། གོས་ཚགོས་དང་འཛིན་སངོ་གཉྱིས་ཀས་འགན་འཁེར་དགོས་རདེ་མ་
གཏོགས། རསེ་མ་ཡང་འཛནི་སོང་གཅྱིག་པུས་འགན་འཁེར་མ་སོང་ཞསེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཁས་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ་
གདའ། ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་འདྱིག་གསལ་པ་ོབཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ལས་ཀ་བེད་བད་ེཔ་ོཡོང་གྱི་རེད། མ་འོངས་
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པར་མུ་མཐུད་ནས་བོས་ཤྱིག ད་ལྟའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་བཀའ་གནང་བ་ནང་བ་ལྟར། དོན་ཚན་གསུམ་པའྱི་ནང་དུ་ "གཞུང་
སྒེར་མཉམ་འབལེ་ (PPP-Public Private Partnership) གྱི་རང་སངོ་ཚངོ་ལས་སྡ་ེཚན་ཞྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཏ་ེའགན་འཛནི་
ལྷན་ཚགོས་ནང་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བོན་དང་། དྲུང་ཆ་ེསོགས་" ཞསེ་གསུངས་པ་ད་ེརདེ། (PPP) བས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་
བོན་དང་། དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གནས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། དཔེར་ན། ད་ལྟ་མ་རྩའྱི་ཁུངས་སེལ་བས་པ་ཡྱིན་ན། བརྒྱ་
ཆ་ ༦༦ དེ་བོད་མྱི་ཁྱིམ་ཚང་གངས་ ༢༥ ཡྱི་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ མ་
གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་དུ་མྱི་ཚང་ ༢༥ 
ཡྱི་སྐུ་ཚབ་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རེད། དངོས་གནས་བས་ན་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་དུ་མ་རྩ་བསྡུ་མཁན་ནང་ནས་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་སེབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ལྟར་ཕེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་དེར་ཐག་གཅོད་ག་ར་ེགནང་བ་ཡྱིན་
ནའང་། མ་རྩའྱི་བདག་པོས་ཐག་བཅད་ནས་འག་ོརྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མ་རྩ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྒེར་
གྱི་མ་རྩ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་དག་གང་འདྲ་བསོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། 
གྲུབ་ཆ་གང་འདྲ་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། མ་འོངས་པར་རང་སོང་རང་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་རྒྱུན་སོང་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། 
འཛནི་སོང་བདེ་མྱི་ཚོའྱི་ཡུལ་ཐང་དང་འཚམ་པ་ཞྱིག་སོད་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་དང་། མྱི་འཇོན་པ་ོཞྱིག་དགསོ་ཀྱི་རདེ་མ་
གཏོགས། གལ་སྱིད་མྱི་འཇོན་པ་ོམེད་པ་ཞྱིག་གས་པ་ཡྱིན་ན་སྱིག་འཛུགས་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། 
 ལས་བེད་བས་ོགཞག་བ་རྒྱུ་དང་། ལས་བདེ་པའྱི་མཐུན་རེན། ཉྱིན་རེའྱི་ལས་ཀ་བདེ་སྟངས་རེད། ཕོགས་དང་ཐོབ་
ཐང་ད་ེཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་བསྟུན་མྱི་དགོས་པར་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་ཅསེ་གསུངས་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཕགོས་
བསྡམོས་བས་ནས་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚརོ་ལས་ཀ་བདེ་བད་ེཡོང་ས་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ སོར་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེཚོར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རེད། བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ ཆ་ཚང་ཞྱིག་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་འཇུག་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། གཞུག་མ་མ་རྩ་ཆེན་པ་ོཆགས་པ་ཡྱིན་ན་གང་འདྲ་གནང་གྱི་
རེད། འདྱི་ལའང་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་མ་རྩ་འཇུག་མཁན་ཚོའྱི་གནས་བབ་ཀང་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགོས་ཀྱི་
འདུག ད་ལྟ་སྒོར་ ༥༠,༠༠༠  ད་ེ (Dr.) དཀོན་མཆོག་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་མྱིང་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་སྒོར་ ༥༠,༠༠༠ 
ཞྱིག་དཔལ་འབོར་བཀའ་ཟུར་ཀརྨ་ཡ་ེཤེས་ལགས་ཀྱི་མྱིང་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའང་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། (Dr. Alok Prasad) མྱིང་ཐོག་ལ་སྒོར་ ༢༠,༠༠༠ ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའང་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག 
དངུལ་ད་ེགང་ནས་བཏང་ཡྱིན་མྱིན་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག (Dr. Alok Prasad) ཀྱིས་མ་རྩ་འཇུག་རྒྱུ་རེད་དམ། (Dr. Alok 

Prasad) འགན་འཛནི་ལྷན་ཚོགས་ནང་དུ་ཡདོ་པ་ཙམ་མ་གཏགོས། ཁངོ་ལ་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩའྱི་གནས་སྟངས་
སོར་འགེལ་བཤད་གང་ཡང་བརྒྱབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁ་ོརང་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚགོས་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཙམ་རེད། ཁ་ོརང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚགོས་ནང་དུ་ཞུགས་ནས་ཁ་ེཕན་ད་ེའདྲ་བྱུང་འདུག ཐག་ཆོད་བ་
རྒྱུར་ཁ་ོརང་གྱིས་ལམ་སྟནོ་གནང་ནས་ཁ་ེཕན་བྱུང་འདུག་མ་གཏགོས། གལ་སྱིད་ཁ་ོརང་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་
སྟངས་ཁག་ཁག་ཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ས་རེད་བསམ་པའང་བྱུང། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ནང་དུ་ (Dr. Alok 

Prasad) བྱུས་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རདེ། འདྱིར་ཁ་ོརང་གྱིས་ཀུན་སོང་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། 
ད་ལྟའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ནང་དུ་ (Dr. Alok Prasad) འབལེ་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
 གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་དུ་ཨ་རྱི་གཞུང་ནས་གནང་བའྱི་ཧྱིན་སྒོར་ (Crore) ༣༣ ཡོད་པ་ད།ེ  
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ཁ་ོརང་གྱིས་ལམ་སྟནོ་ལྟར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་
དང་བསར་ལྡབ་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག ཁ་ོརང་གྱིས་སྱིག་གཞྱི་རྱིང་པར་བལྟས་འདུག་མ་གཏོགས། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་
ཟྱིན་པར་ལྟ་ཐུབ་མྱི་འདུག སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཟྱིན་པར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་ཁང་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ལ་ས་ོརྒྱུ་རྩ་བ་
ཉྱིད་ནས་ཡདོ་པ་མ་རདེ། འདྱི་གསལ་པ་ོཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
 མཐའ་བསྡོམས་རྒྱབ་གཉེར་གྱི་དོན་ཚན་ ༦ པའྱི་ནང་དུ་ལས་གཞྱི་འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་གསུངས་འདུག འདྱི་
གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པར་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། གལ་ཆནེ་པ་ོམ་རདེ་ཞུ་ཡྱི་མེད།  
 ད་ེནས་དོན་ཚན་ ༧ པའྱི་ནང་དུ་ "ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ལ་རོགས་དངུལ་ཞུས་ནས་མ་རྩ་མང་དུ་གཏོང་ཐབས་བ་རྒྱུ་
དང་། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་རོགས་རམ་གནང་ཐབས་ཡོད་མེད་དང་།" ཞེས་གསུངས་འདུག དརེ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དགོངས་
པ་གང་འདྲ་བཞེས་ཡོད་མེད་ངས་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག གང་རེད་ཟེར་ན། གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་འདྱི་ཚོང་
ལས་ཤྱིག་རེད། ཚོང་ལས་ཀྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ཞལ་འདེབས་ལེན་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་མ་འཛུགས་
བས་ན་མ་གཏོགས་ཐབས་ཤེས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཞལ་འདབེས་བངས་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་སྱི་
ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩར་ཡོད་པའྱི་དངུལ་ད་ེསྔོན་མ་ནས་གངས་ལངོས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་བཏང་ན་འགྱིག་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་ད་ེགཏོང་ཆོག་གྱི་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་
སེབས་པ་རེད། ཕ་གྱིར་འགགས་པ་དེའང་རྒྱུ་མཚན་དརེ་བརེན་ནས་འགགས་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་མཐའ་བསྡོམས་རྒྱབ་
གཉེར་གྱི་དོན་ཚན་ ༧ པ་ད་ེའབེལ་བ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཚོང་ལས་ཤྱིག་ལ་ཞལ་འདེབས་བསེབ་སའྱི་ལམ་ཁ་
ཡོད་པ་མ་རདེ། ཨ་རྱི་གཞུང་ཡྱིན་ནའང་རདེ། རྒྱ་གར་གཞུང་ཡྱིན་ནའང་རདེ། བོད་པ་འབོར་ལྡན་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། སུ་
འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གང་ལྟར་སྙན་ཐའོ་ིསྒང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་གྱི་མཐོང་ཚུལ་འདྱི་རདེ། རསེ་སུ་ཐག་གཅོད་
ལམ་སྟོན་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་དང་ལས་ཀ་བདེ་བད་ེཔ་ོཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་
ཀྱིས་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་དགོས་རེད་ཟེར་ན། འབད་བརྩོན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་སོང་གཅྱིག་པུས་མ་
འགྱིག་པ་རདེ་མ་གསུང་རགོས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
 ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོས་དགོངས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་། ངས་ཐོའང་མང་པ་ོཞེ་དྲག་ཅྱིག་
བརྒྱབ་ཡོད་དེ། ར་ེརརེ་ལན་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ཚགི་ཐའོ་ིནང་དུ་བཀདོ་ཡདོ་དམ་མེད་ཟེར་
བ་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་བེད་སྟངས་མ་ཤེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་ཁོ་རང་གྱིས་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་
བཀོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ན། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ཚགི་ཐའོ་ིནང་དུ་མྱི་འདུག་ཟརེ་བའྱི་མཐངོ་ཚུལ་ད་ེའགོད་དགོས་དནོ་ཡདོ་པ་མ་རདེ།  
 ལས་བདེ་དགོངས་པ་ཞུས་པའྱི་སརོ་ངས་གངོ་དུ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན།  
 མ་ཤེར་ཕྱིར་འཐེན་ད་ེམ་བསྐུལ་དང་བངས་ཡྱིན་མྱིན་སོར་གསུངས་འདུག ང་ཚོས་སུ་གཅྱིག་ལའང་བཙན་དབང་
བཏང་མེད། ཁེད་རང་ཚོས་མ་འཐནེ་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ་ཅེས་སུ་གཅྱིག་ལའང་ཞུས་མེད། མ་ཤེར་བདག་པོར་གནས་
སྟངས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུ་ང་ཚའོྱི་ལས་འགན་རདེ། གནས་སྟངས་འགལེ་བཤད་མ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ལ་ོགཉྱིས་གསུམ་
རེས་ལ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། སབས་ད་ེདུས་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་ང་ཚོར་ཟེར་མ་སོང་ཞེས་གསུངས་པ་
ཡྱིན་ན། འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་བཟོད་ཀྱི་མ་རེད་པཱ། འགན་དེ་འཁེར་བའྱི་ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། འདམ་ག་དའེང་ས་ོསོས་འདམས་བཞག་པ་རདེ་མ་གཏོགས།      སུ་གཅྱིག་ལའང་བཙན་བཀའ་ 
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བཏང་བཞག་པ་གང་ཡང་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་ཤྱིག་གྱིས་རང་སོང་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་། ཆེད་ལས་པ་བས་ོདགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་
རདེ། ད་ེག་རང་རདེ། མ་འོངས་པར་ཚགས་ཚུད་པ་ོཞྱིག་ཡོང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན་བདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
 "མྱིག་ལོང་བ་ལྟ་བུ།" ཟེར་བ་དརེ་ག་ོབ་ལེན་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་སྒ་ོབརྒྱབ་ན་སད་ཤུགས་ཆནེ་
པོའ་ིངང་ཟེར་གྱི་ཡོད་གསུངས་པ་ད་ེརེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་མ་ལྟ་བའྱི་གནས་སྟངས་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་
རདེ། ང་ཚསོ་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་མྱིག་བལྟས་ནས་གསོ་ཚོགས་ལ་འགལེ་བཤད་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་པ་རེད་མ་གཏགོས། 
དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་ལ་མྱིག་མ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། མུ་མཐུད་ཕྱིན་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེའདྲ་
བས་ནས་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སྔོན་མ་སྱིད་སོང་གྱིས་གཡང་ལ་འཛག་གབས་འདུག་ཟེར་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། 
སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་ད་ེའདྲ་རེད་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། སྙན་ཐ་ོགཟྱིགས་ཤེས་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། སྙན་ཐ་ོགཟྱིགས་
མ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན་དཔྱད་པ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ཐག་གཅོད་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། སྙན་ཐའོ་ིནང་
དུ་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གཟྱིགས་དང་། ཆ་རནེ་ག་ར་ེབཞག་འདུག ད་ེདག་ཆ་ཚང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཚགོས་ཆུང་
ནས་རྒྱབ་གཉརེ་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཡོང་དགསོ་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། སེབ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རདེ།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཐའེ་ཝན་དང་། ལོན་ཌོན། ཉྱི་ཧོང་ནས་མ་རྩ་བཅུག་པ་ད་ེཚོ་བོད་མྱི་སྒེར་གྱི་མ་རེད། དོན་གཅོད་
ལས་ཁུངས་ནས་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ (EU) དང་། ཨ་རྱི་ནས་སྒོར་ས་ཡ་ ༤༣ ཞྱིག་གཡར་འདུག་གསུངས་པ་རེད། འདྱི་ (EU) དང་འབེལ་
བ་གང་ཡང་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ཨ་རྱི་ནས་འབརོ་བའྱི་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩའྱི་ནང་དུ་ཡདོ་པའྱི་དངུལ་ད་ེརདེ།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བུ་ལོན་མཚམས་འཇོག་བས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། བུ་ལོན་མཚམས་
འཇགོ་བདེ་ཤེས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ལྟ་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ལས་ཀ་བས་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། ཁྱིམས་ཐགོ་ནས་མ་རྩ་གང་
ཡོད་པ་དེའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ བུ་ལོན་གཡར་ཚར་བ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚསོ་ཁ་ཡ་མ་བས་ནས་འག་ོབསྡད་ཡོད་པ་
མ་རདེ། བུ་ལནོ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་གཡར་བཞྱིན་པ་རདེ། (RBI) ཡྱི་ཁྱིམས་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་འག་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
འདྱི་སྒོ་མ་བརྒྱབ་བར་དུ་ང་ཚོས་བདག་པ་ོརྒྱག་རྒྱུ་མྱིན་ཟེར་ནས་གཞག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་བུ་ལོན་མུ་མཐུད་ནས་
གཡར་བཞྱིན་པ་རདེ་མ་གཏགོས་བཀག་ཡོད་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དབང་ཚད་མེད་པ་ད་ེབཀའ་ཤག་གསར་པས་བཟ་ོབཞག་པ་འདྲ་པ་ོགསུངས་སོང་། བཀའ་ཤག་གསར་པས་གང་
ཡང་བཟ་ོམེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དུས་ཚོད་ད་ེཚ་ོལའང་གཟྱིགས་རོགས་བོས། དབང་ཚད་ད་ེག་དུས་འདུག་དང་མྱི་འདུག (CEO 

Krishna Rao) ག་དུས་དགོངས་པ་ཞུས་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ པའྱི་ནང་དུ་དགོངས་པ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདུས་
བཀའ་ཤག་གསར་པ་སེབས་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱིའྱི་སྒང་ནས་རང་དབང་མེད་པར་བརེན་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་པ་རེད་ཅེས་
འཁདོ་འདུག་མ་གཏགོས། གཞན་གང་ཡང་འཁདོ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ལྟ་གཡང་གཟར་ལ་མེད་པ་མཐོང་གྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ངས་ད་དུང་ཡང་གཡང་གཟར་ཞྱིག་མུ་མཐུད་
ནས་མཐངོ་གྱི་འདུག་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
 མ་ཤེར་བདག་པོས་ཕྱིར་འཐནེ་གནང་ཡོད་མེད་སོར་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་ད་ེདག་
ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
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 ད་ལྟ་མང་ཆེ་བས་འདྱི་གསུང་བཞྱིན་འདུག གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་བཙུགས་ནས་ལོ་གཅྱིག་
ལྷག་ཙམ་མ་གཏགོས་ཕྱིན་ཡདོ་པ་མ་རདེ། གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཀང་གསུངས་སོང་། ཚངོ་ལ་གགེས་རནེ་
གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་འཕད་སྱིད་པ་རེད། ད་ལྟ་ནད་ཡམས་རེན་པས་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་རེད། ད་ེརྱིང་ནས་བཟུང་སྟ་ེཕྱི་
ལོ་ ༢༠༢༦ བར་དུ་རེན་ངན་ག་རེ་འཕད་གབས་ཡོད་ཞུ་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད་པཱ། གེགས་རེན་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འཕད་ཀྱི་མ་རེད་
གསུང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད་མ་གཏོགས། གེགས་རེན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་འཕད་སྱིད་པ་རེད། དུས་
ཚོད་ཐུང་ཐུང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བྱུང་མྱི་འདུག ཁེད་རང་ཚོས་ལོ་ལྔའམ་དྲུག་ཐབས་ཤེས་བོས་ཤྱིག་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། 
གསུང་བབ་ལ་དཔགས་པའྱི་ལམ་སྟོན་གསལ་པ་ོཞྱིག་གནང་ན་མ་གཏོགས། ད་ལྟའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་ད་ེག་རང་
གྱི་ཐགོ་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་འབ་སུ་མ་འདུས་པ་གསལ་པ་ོཆགས་བསྡད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་གཡང་གཟར་ཡོད་པ་རེད་དང་། ལག་བསྟར་ཐུབ་མྱིན་གྱི་སད་ཆ་མང་པ་ོ
བྱུང་བ་རེད། རྒྱབ་གཉེར་ནང་དུའང་འདྱི་ལྟར་གསུངས་འདུག རྒྱབ་གཉེར་ནང་དུ་ཡོད་པར་རྒྱབ་སོར་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་
གསུངས་པ་རེད། རྒྱབ་གཉརེ་ནང་དུ་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་རྒྱབ་སརོ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དརེ་དཔག་པའྱི་ང་ཚསོ་ལས་ཀ་བས་
ནས་འག་ོརྒྱུ་རདེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
 ད་ེནས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོའཕད་སྱིད་པ་རདེ་ད།ེ གདོང་ལེན་བེད་དགསོ་རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། དཀའ་ངལ་མང་
པ་ོའཕད་སྱིད་པ་དང་། གདངོ་ལེན་བ་རྒྱུར་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ཞེད་སྣང་དང་འཚེར་སྣང་གང་ཡང་མེད། དངོས་སུ་དཀའ་
ངལ་ལ་གདངོ་ལེན་བས་པའྱི་རསེ་སུ་གྲུབ་འབས་ཐོན་གྱི་རེད་དམ་མ་རདེ་ཟེར་བའྱི་བསམ་བ་ོཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་དགོས་རདེ་
མ་གཏོགས། ཁ་སྔོན་མེའ་ོལ་ཆུ་མཛོད་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་སྒོར་འབུམ་ ༣༠༠ ལྷག་འགོ་སོང་བཏང་ཡོད་སོར་སད་ཆ་བྱུང་
ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་འདྱི་ལྟ་བུ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དེར་འཛིན་སོང་གཅྱིག་པུས་འགན་འཁུར་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རེད་ཞུ་
བཞྱིན་ཡདོ།  
 བྱུང་སོང་གྱི་ཁེ་ཕན་ཐོག་ལ་ངས་གོང་དུ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཚར་བ་ཡྱིན། སྒོར་བ་ེབ་ ༤༠ ཟེར་བ་ད་ེཁེ་ཕན་མ་
རདེ། ད་ེཚ་ོམ་རྩ་འཛུགས་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་སེབས་པ་རདེ། གོང་འགོ་གཉྱིས་ཀ་བསྡམོས་པའྱི་གནས་སྟངས་རདེ།  
 འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་དེའང་འཕོ་འགྱུར་བེད་དུས་ལས་ས་པོ་མྱི་འདུག  དཔར་བརྒྱབ་རྒྱུ་ལ་
སོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་སོད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཐེངས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་མ་འགྱིགས་ནས། ཐེངས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་དཔར་
བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་བར་ེཔ་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་ལའང་། ད་ེརྱིང་འཁྱུར་བ་དང་སང་ཉྱིན་བར་ེཔ་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་
མྱི་འདུག དེའང་བཀའ་ཤག་གསར་རྱིང་བར་ེཔ་ོརྒྱག་པའྱི་དུས་སུ་འཁེལ་བ་ཡྱིན་ན། ལ་ོ ༥ ཡྱི་དུས་ཡུན་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་
འཕད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ་མ་གཏགོས། གཞན་པ་བར་ེཔ་ོབརྒྱབ་རྒྱུར་དུས་ཚདོ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འགརོ་གྱི་འདུག  
 ད་ེནས་ར་ལ་ཆུ་འཐུང་ཟེར་བ་དང་། ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ས་མེད་པ་ད་ེསྔོན་མའང་གསུངས་སོང་། ད་ེརྱིང་ཡང་བསར་
གསུངས་སོང་། ར་ལ་ཆུ་འཐུང་དུ་འཁྱིད་པ་ཡྱིན་ན། ཆུ་གཙང་མ་ཡོད་ན་རས་འཐུང་གྱི་རདེ་པཱ། ཆུ་བཙོག་པ་ཡྱིན་ན་འཐུང་རྒྱུ་
ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་རདེ་པཱ།  
 དརེ་མུ་མཐུད་ར་ེབ་ཡདོ་པ་གསུང་གནང་གྱི་འདུག མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་སབས་སུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་
སུས་ག་རེར་རྒྱབ་སོར་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང། ད་ེག་རང་བ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་གྱིས་མཁེགས་བཟུང་བས་ཏེ། འདྱི་
ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བེད་ཀྱི་མྱིན། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་བཀའ་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་བེད་ཀྱི་མྱིན་ཟེར་རྒྱུའྱི་
འདདོ་པ་མེད། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་བར་ལག་ལེན་འཁལེ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་བས་རེས། ད་ེནས་ཡོང་གྱི་མྱི་ 
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འདུག་ན་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་ན་མ་གཏོགས་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ་པཱ། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་རྩྱིས་ཡདོ།  
 འགོ་སོང་ཆེན་པོ་ཕྱིན་པ་དེ་དུས་གཅྱིག་ལ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དུས་གཅྱིག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྒྱུན་གོན་
ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཚོང་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་མ་རྩ་བཅུག་ཚར་ན་འག་ོསོང་རདེ་པཱ། སྒོར་འབུམ་ ༡༦༠ (Dalberg) ལ་སད་ཡོད་པ་
རདེ། སྒོར་འབུམ་ ༥༠ ལྷག་ཅྱིག་ (MIS) བཟ་ོརྒྱུར་སད་ཡདོ་པ་རེད། བེད་སོད་རྐང་གཅྱིག་ཀང་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་
མ་ཆུད་ཟོས་མྱིན་ན་ཆུད་ཟོས་མ་རེད་གསུང་རོགས། དུས་གཅྱིག་ལ་ཡྱིན་དང་མྱིན་གྱི་ཁད་པར་མ་རེད། དུས་གཅྱིག་ཡྱིན་
ནའང་འགོ་སོང་རེད། དུས་རྒྱུན་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་འགོ་སོང་རེད། དོན་དག་གང་རེད་ཅ་ེན། མ་རྩ་ད་ེཙམ་ལ་འགོ་སོང་
འདྱི་ཙམ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། སྒེར་གྱི་ཚངོ་རྒྱག་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཏག་ཏག་སྡདོ་ཀྱི་རདེ་དམ་ཟརེ་རྒྱུ་འདྱི་རདེ།  
 (PPP) སོར་ངས་གངོ་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའང་སྱི་སྒེར་གཉྱིས་ཀྱི་ཐུན་མོང་གྱི་ཐགོ་ནས་ (Public Private 

Partnership) འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ།  
 བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཆགོ་མཆན་མེད་པར་སྒ་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་གསལ་
བསགས་བས་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། སྒོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་གསལ་བསགས་གང་ཡང་བས་ཡོད་པ་མ་རེད། མ་
ཤེར་བདག་པ་ོམཉམ་དུ་ཚགོས་འདུ་ཐངེས་གཉྱིས་ཚོགས་པ་རདེ། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། ཚགོས་
ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པས་ཀང་མ་ཤེར་བདག་པ་ོམཉམ་དུ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་ས་འཇུག་དང་། བརན་ཆ་ཚང་གཟྱིགས་
ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡྱིན་པ་དང་། མ་འོངས་པར་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་མཐངོ་
གྱི་འདུག་ཅེས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་སོ་སོས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། སུ་གཅྱིག་ལའང་བཙན་
བཀའ་གཏོང་རྒྱུ་ཡདོ་མ་རདེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
 འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་རེད་ཟེར་བ་ད་ེརེད། དེར་དྲྱི་བ་མང་པ་ོཞྱིག་སེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། མ་འོངས་པར་འཛིན་སོང་གྱི་བེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལའང་དྲྱི་བ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབསེབ་ཀྱི་རེད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་
ནང་མེད་པར་ཐག་གཅོད་གང་འདྲ་གནང་བ་རེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་འགན་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རདེ་ཟརེ་བའྱི་དྲྱི་བ་
ད་ེསེབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཔལ་འབརོ་བཀའ་བོན་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་མེད་ནའང་། སབས་ད་ེདུས་ལས་དནོ་
ཞྱིག་འགྱིག་གྱི་མེད་པ་དེར་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་བལྟས་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་ལྟ་མྱི་
འདུག་ཟེར་ནས་བཀའ་བཀོན་རག་གྱི་རེད་པཱ། བས་ཙང་ཕོགས་ཚང་མ་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གནད་འགག་རེད་མ་
གཏོགས། སྒ་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་གསལ་བསགས་བས་བཞག་པ་གང་ཡང་མདེ།  
 ད་ལྟ་བས་བཞག་པ་དེ་རེན་ངན་གོགས་ཤར་ལ་གྱུར་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། རེན་ངན་གོགས་ཤར་ག་དུས་
འགྱུར་གྱི་རེད་ཅ་ེན། དངོས་སུ་ཁ་ེབཟང་སྟོན་རྒྱུ་ཡོད་ན་འགྱུར་གྱི་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་གང་ཡང་ཧ་གོ་ཡྱི་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་
རནེ་ངན་གོགས་སུ་གྱུར་འདུག་ཅེས་གང་འདྲ་ཟེར་ཐུབ་ཀྱི་རདེ། འདྱི་ཟརེ་ཤེས་ཀྱི་མ་རདེ།  
 ད་ེནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐུགས་སྣང་མ་གནང་བ་དང་། ཐུགས་འགན་མ་བཞེས་པ། མང་ཚོགས་མདུན་དུ་བཀའ་
ཤག་གྱིས་ལས་ཀ་གང་ཡང་བེད་ཀྱི་མེད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་ཀ་ག་ར་ེབས་པ་
ཡྱིན་ནའང་། དེར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཡོད་པ། བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ོསྣང་མ་བས་པ། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་མ་
བས་པ་ཞེས་གསུངས་སོང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་མ་བས་པ་དང་། འགན་མ་འཁེར་བ་ད་ེའདྲ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། ལས་ཀ་བས་ནས་གཅྱིག་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་གཉྱིས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
མ་གཏོགས་ཉམས་ཞྱིབ་བདེ་མདེ་ན་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་མ་རདེ་པཱ།  
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 ལས་བེད་ ༦།༧ དགོངས་པ་ཞུས་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དེར་འགེལ་བཤད་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། བསར་ལྡབ་མྱི་
དགསོ་པ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེཚ་ོབ་ོཕམ་གྱི་གནས་ཚུལ་རེད། འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་
ཀྱིས་འབལེ་བ་བདེ་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ལ་བས་ཡདོ་པ་རདེ་མ་གཏགོས། ང་ཚསོ་སྣང་མེད་དུ་བཞག་མེད་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
 ཆདེ་ལས་ཀྱི་བོད་རྱིགས་ན་གཞནོ་ཚརོ་ཕགོས་དང་། ཐབོ་ཐང་བཟ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་གསུངས་སོང་། འདྱི་
དངོས་གནས་རེད། ཆེད་ལས་ཀྱི་བོད་རྱིགས་ན་གཞོན་མང་པ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་
འཛིན་སོང་བེད་ཐུབ་པར་མྱི་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཉམས་མོང་ཏག་ཏག་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་རག་གྱི་མེད་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་བཀའ་ཤག་སབས་གོང་མས་ (CEO) རྒྱ་གར་བ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། བོད་པ་
ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་མ་རདེ། འདྱི་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་རདེ།  
 (SARD) ནང་ཡོད་པ་ད་ེངས་གངོ་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཞྱིབ་ཚགས་པོའ་ིསྒ་ོནས་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། བཀའ་ཤག་ལ་
རྒྱུ་ཆ་ཚང་མ་ཡོད་པ་རེད་དེ་བེད་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཞྱིབ་འཇུག་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་
ཚགོས་ལའང་ཤོག་བུ་ ༡༣ གྱི་ལན་བཏང་ཡོད། ངག་ཐགོ་ནས་ཀང་ལན་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་ཡོད། ད་ེཚའོྱི་ནང་དུ་མ་ཚུད་པ་ཞྱིག་
སྙན་ཐ་ོའདྱིའྱི་ནང་དུ་སྟོན་རྒྱུ་ཡོད་ན། ད་ེནས་བེད་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་སད་ཆ་ཞྱིག་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་སྙན་
ཐོའ་ིནང་དུ་འཁོད་པ་ཆ་ཚང་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཡོད་མ་གཏོགས། ཞྱིབ་འཇུག་མ་བས་པར་ཚོད་
དཔག་བས་ནས་བཤད་བཞག་པ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་ཀྱི་མེད།  
 ལན་གསལ་པོ་བརྒྱབ་པའྱི་ར་ེབ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ལན་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གསལ་པོ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་འབད་
བརྩནོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་བ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པའང་གསུངས་སོང་། ཞྱིབ་འཇུག་ཀང་ཚད་ལྡན་བདེ་ཀྱི་
ཡོད། མང་ཚགོས་ལ་ད་ེག་རང་ལབ་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚསོ་ཀང་ད་ེག་རང་བདེ་བཞྱིན་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ནས་ཆགོ་མཆན་མ་ཞུས་པ་དང་། ཁྱིམས་གཏུགས་བས་པ་ཡྱིན་ན་གསུངས་པ་དརེ་ངས་
གོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  
 རང་དབང་མེད་པ་ཟརེ་བ་དའེང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 དྲྱི་བ་གནད་འགག་གཅྱིག་ད་ེསྒོར་ (Crore) ༢༥ སོར་རེད། འདྱི་ཡང་ག་ཚོད་སོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དང་མེད། མཁས་
པས་ག་ར་ེབྱིས་བཞག་པ་ད་ེཚོའང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། མཁས་པས་ལམ་སྟོན་གནང་བཞག་པ་ནང་བཞྱིན་འག་ོདགོས་ཀྱི་རེད་
ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། དརེ་དཔག་པའྱི་ལམ་སྟོན་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 འབད་བརྩོན་བས་ཡོད་དམ་མེད། ཐབས་ཤེས་གཏོང་དགོས་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། འབད་བརྩོན་བས་ནས་
འདྱིར་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་པ་རདེ་མ་གཏགོས། གཞན་པ་ཞུ་ཤེས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་མ་རདེ།  
 ད་ེནས་སྟབོས་དང་ཞན་ཆ་སརོ་ལ་རདེ། འདྱི་བས་བཞག་པ་ད་ེཚརོ་ཉནེ་ཁ་གསལ་པ་ོམྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། 
ཉནེ་ཁ་གསལ་པ་ོམེད་པ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་གལ་སྱིད་མ་འངོས་པར་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན། 
ད་ེདང་ད་ེགྲུབ་དགོས་ཀྱི་རེད་གདའ། འདྱི་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་གདའ་ཞེས་ཁ་ོརང་གྱིས་གསལ་པ་ོཞེ་དྲག་
གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚོང་ལ་ཉེན་ཁ་མེད་པ་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རེད། སྒེར་གྱི་ཚོང་
ཡྱིན་ན་ད་ོསྣང་སོད་ཀྱི་རེད། དུས་ཚོད་འཕར་མ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་གཏོང་གྱི་རེད། སྱི་པའྱི་ལས་ཀར་ག་ཚོད་ཅྱིག་
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བེད་ཀྱི་ཡོད་དང་མེད། སྔོན་མ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོང་ལས་སྡེ་ཚན་གྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་མེད་ 
ཚང་མས་མཁནེ་གསལ་རདེ། འདྱི་ངས་བསར་ལྡབ་ཞུ་དགསོ་མྱི་འདུག་སྙམ། 
 འདྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཚགོས་པ་མ་རདེ། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་འགོག་རེན་བཟ་ོརྒྱུ་མེད་རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། ངས་
འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཆབ་སྱིད་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་མ་གཏོགས། 
བཀའ་ཤག་གྱིས་ག་ར་ེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆ་ཚང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རྒྱབ་ལངོས་ཡདོ་པའྱི་བསམ་བ་ོའཁེར་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེ
ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་ཀ་གསར་པ་བེད་དགོས་མྱི་འདུག་ག ད་ལྟ་གང་བེད་བཞྱིན་པ་ད་ེག་རང་བས་ནས་བསྡད་རྒྱུ་མ་
གཏོགས། ལས་ཀ་གསར་པ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དེར་ཆབ་སྱིད་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་བལྟས་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་
ན། འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྡདོ་ཀྱི་མྱི་འདུག  
 དེ་ནས་སྒོར་ (Crore) ༢,༠༠༠ ལྷག་གྱི་མ་རྩ་གསུངས་སོང་། སྒོར་ (Crore) ༢,༠༠༠ འདྱི་གང་འདྲ་ཡྱིན་ན། 
གང་ལྟར་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༠༠ ཡོད་ན་ (Small Finance Bank) ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ (Dalberg) སྙན་
ཐའོ་ིནང་དུ་བཤད་པ་ད་ེརདེ།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༦ བར་དུ་མཚམས་འཇགོ་བདེ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་མྱི་འདུག སྱི་
ཚོགས་རང་ཁ་རང་གསོ་རེད། ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པོར་རོགས་སོར་བ་རྒྱུ་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པོར་
རགོས་སརོ་བ་རྒྱུའྱི་མ་རྩ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། མ་འོངས་པར་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཆགས་ན་མ་གཏགོས། ད་ལྟ་སྒོར་ (Crore) ༧་
༥ ཙམ་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱིས་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོག་ཚོད་ཙམ་ལ་རོགས་པ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། མང་ཤོས་ད་ེ
སྒོར་འབུམ་ ༥༠ མ་གཏོགས་རགོས་པ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། མ་འངོས་པར་ཆེན་པ་ོཞ་ེདྲག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་གནས་
ཚུལ་ཁག་ཁག་རདེ།  
 ཟླ་བ་ ༡༥ ནང་དུ་གྲུབ་འབས་ཆེན་པ་ོཐོན་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། གྲུབ་འབས་ཆེན་པ་ོག་ཚོད་ཐོན་ཡོད་
མེད། གང་ལྟར་ཐོག་མ་འག་ོའཛུགས་དུས་སུད་ཚོང་བ་ཁག་ཅྱིག་ལ་བུ་ལོན་གཡར་བ་རེད། ད་ེནས་ཚོང་གྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་ལ་
གཡར། ད་ེནས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ སད་པ་དེས་མ་འདང་བ་ཡྱིན་ན། སུད་ཚོང་བར་འདྱི་ནས་གཡར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། 
གཞན་ཚང་མ་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩ་ནས་གཡར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གཅྱིག་
པུར་ཁེ་བཟང་དང་། གྲུབ་འབས་ཆེན་པ་ོད་ེའདྲ་ཐོན་པ་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། གྲུབ་འབས་ཆེན་པ་ོཐོན་ཡོད་ན་ལག་
བསྟར་བ་རྒྱུར་ལ་ོགཅྱིག་དང་ཕེད་ཀ་མ་གཏོགས་རག་མྱི་འདུག་གསུང་དགོས་མྱི་འདུག་ག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ནས་ད་བར་ལོ་ 
༤ ལྷག་ཙམ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། ལོ་ ༤ ཡྱི་ནང་ལ་ཁེ་བཟང་འདྱི་ཙམ་བྱུང་འདུག་ཟེར་ནས་སྟོན་རྒྱུ་དགོས་ཀྱི་རེད་པཱ། གྲུབ་
འབས་ཆནེ་པ་ོད་ེའདྲ་ཐནོ་པ་འདྲ་གང་ཡང་བྱུང་ཡདོ་པ་མ་རདེ།  
 ད་ེནས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གསུང་བསྡད་པ་གཅྱིག་དེ། (NBFC) ལག་འཁེར་འདྱི་རག་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་དོར་
ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ལག་འཁེར་ཡག་པ་ོཡོད་པ་གཅྱིག་པུས་ག་ར་ེཕན་གྱི་རེད། ཚོང་ཡག་པ་ོ
དགོས་རེད། ཚོང་ཡག་པ་ོཡོད་ན་ལག་འཁེར་ད་ེལའང་རྱིན་ཐང་ཡོད་པ་རེད། ཚོང་ཡག་པ་ོམེད་ན་ལག་འཁེར་ལ་རྱིན་ཐང་
ཡོད་པ་མ་རེད། ལག་འཁེར་རྩ་ཆེན་པ་ོརེད་ཟེར་ནས་མཆོད་ཁང་ལ་བཤམ་རྒྱུ་མ་རེད་པཱ། ལག་འཁེར་ཡོད་པ་ད་ེབེད་སོད་
ཚད་ལྡན་ཞྱིག་གཏངོ་ཐུབ་པ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
 རྒྱ་གར་ནང་དུ་ང་ཚོའྱི་ (NBFC) གཅྱིག་པུ་མ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་དུ་ (NBFC) ཁྱི་ཕག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མར་འགན་བསྡུར་བེད་ཐུབ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་རེད། གཞན་པས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚོ་
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བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་དངུལ་སོག་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་འདྱི་ལའང་
གསལ་པ་ོཡོད་པ་མ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་མ་རྩ་འཇུག་མཁན་ཚོས་ (Dollar) དང་ (Euro) ནང་དུ་འཇུག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་དངུལ་ཕར་སོག་དུས་ཧྱིན་སྒོར་ནང་དུ་སོད་རྒྱུ་རེད་དམ། (Dollar) ནང་དུ་སད་རྒྱུ་རེད་དམ། 
(Euro) སོད་རྒྱུ་རེད་དམ། (Euro) དང་ (Dollar) ནང་དུ་སད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ (Euro) དང་ (Dollar) ཡྱི་
འཛའ་ཐང་ལ་འཕར་ཆག་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་འག་ོཡྱི་འདུག རྒྱ་གར་གྱི་དངུལ་ཉུང་དུ་འག་ོདུས། ང་ཚསོ་མང་བ་སོད་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། ཁ་སེང་ (Dollar) ར་ེརེར་ཧྱིན་སྒོར་ ༧༥ དེ། ད་ལྟ་ཧྱིན་སྒོར་ ༨༠ མན་ཙམ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་
གནས་སྟངས་ཀང་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏོགས། མ་འངོས་པར་འདྱི་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་རོག་ག་ཤོད་མཁན་
ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་ཞལ་ནས་གསུང་གྱི་འདུག མ་རྩ་བཅུག་པ་ད་ེཁེ་བཟང་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་མྱིན་ཞེས་གསུང་གྱི་
འདུག རྣམ་པ་ཚོས་ཁ་ོཚའོྱི་བཀའ་མོལ་ད་ེགསན་ཡདོ་ན། ད་ེག་རང་ཞུས་ཡོད། ཁ་ེབཟང་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་མྱིན་ན། ཚངོ་ལས་
ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་མ་རྩ་ག་ར་ེབས་ནས་འཇུག་དགོས་རེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་བཏང་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། ག་ར་ེབས་
ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། སེད་ཀ་མེད་པའྱི་བུ་ལོན་ནམ་སོར་རྒྱག་ནང་དུ་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། འདྱི་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་
དངུལ་ཁང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་འཇོག་དགོས་མ་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁེ་བཟང་ལ་ལྟ་ཡྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། གལ་སྱིད་གོང་
གུད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། མ་རྩ་དེའང་མེད་པ་ཆགས་རྒྱུ་རེད། དེའང་ཁས་ལེན་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་
གཏོགས། ད་ེདུས་ "ང་ཚོས་དམྱིགས་ཡུལ་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་བསྱིགས་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ཏ།ེ སྟོན་རྒྱུ་མེད་པ་ཆགས་སོང་།" ཞསེ་
ཟརེ་བ་ཡྱིན་ན། དེར་ང་ཚོས་འགན་འཁེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེཚ་ོཚང་མར་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དཔལ་འབོར་རྱིག་པའྱི་ཁད་ལས་པ་དང་། དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། 
ཁད་ལས་པས་གསུངས་པ་ད་ེདག་ཆ་ཚང་བདེན་པ་ཡྱིན་པ་དང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ད་ེཚ་ོཏག་ཏག་
བསྡད་མེད་པ། ཕས་བུ་ལ་ (Taxi) ཉོས་ནས། ག་འཁོར་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་སད་པ་དང་། བུས་ (Taxi Parked) བས་
ནས་བཞག་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། གང་ལྟར་ (Parked) བས་ནས་བཞག་ཡོད་ན་མེད་ན། དངུལ་ད་ེནྱི་དངུལ་
ཁང་ནང་ལ་ཡདོ་པ་རདེ། དངུལ་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་དངུལ་དའེང་གཡར་བཞྱིན་པ་རདེ་མ་གཏགོས། མ་ོཊ་གཅྱིག་
ཀང་མ་གཏོང་བར་ཕ་གྱིར་བཞག་ཡོད་པ་མ་རདེ། མ་ོཊར་རྩ་བརྒྱབ་ནས་བསྡད་ཡདོ་པ་མ་རདེ། དངུལ་གཡར་བཞྱིན་པ་རདེ། 
དངུལ་མ་གཡར་ནས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དང་། དངུལ་ཁང་གྱི་ལས་
དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་མ་གཡར་ན་འགྱིག་གྱི་མེད་དུས། (Parking) བས་ནས་བཞག་ཡོད་པ་མ་རེད། སྒོ་
བརྒྱབ་ནས་བཞག་མེད། ཁ་ེབཟང་ཡོང་རྒྱུ་མདེ་པ་ཞྱིག་ཆདེ་དུ་མངགས་ནས་བཟསོ་མདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 རྱི་རྒྱུད་དང་གཞན་པར་ག་ར་ེཕན་དང་མྱི་ཕན་ཟེར་བ་ད།ེ སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་རྱི་རྒྱུད་དང་། ཐང་གྱི་དབ་ེབ་གང་ཡང་
ཡོད་པ་མ་རདེ། སུ་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་གཡར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ།  
 ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་བསྡོམས་བརྒྱབ་རྒྱུར། ད་རེས་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གངས་ 
༡༠ ལས་བྱུང་མ་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གངས་ ༡༠ ནས་དགོངས་ཚུལ་མྱི་འདྲ་བ་བྱུང་སོང་། འདྱིར་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཐག་གཅོད་དའེང་ཡག་པ་ོཞྱིག་དང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འག་ོབ་ནང་བཞྱིན་སྱི་
མ་སྤུངས་བསྡད་ན་ང་ཚརོ་དཀའ་ངལ་མུ་མཐུད་ནས་འཕད་རྒྱུ་མ་གཏགོས། དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་
སྟནོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ལ་གསོལ་འདབེས་ཞུ་རྒྱུ་ག་ར་ེཡྱིན་ཞ་ེན། ཡང་ན། ད་ེརྱིང་ནས་བཟུང་
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སྟེ་སྒོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ཤྱིག རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༢༥༌༌༌༢༠༢༦ བར་དུ་སྒོ་བརྒྱབ་ཚར་བ་བོས་ཤྱིག འདྱིའྱི་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡང་ན། མུ་མཐུད་ནས་ལས་ཀ་བསོ་ཤོག གོང་རག་གྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། ཁ་ེབཟང་རག་གྱི་ཡོད་ནའང་
རདེ། ཁེད་རང་ཚོས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བསོ་ཤྱིག ང་ཚོས་འབད་བརྩནོ་ཞྱིག་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། དངསོ་སུ་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུར་ལ་ོ
གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀ་མ་གཏོགས་བྱུང་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་འཛིན་སོང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཆ་ཚང་
ཞྱིག་རང་སངོ་སྡ་ེཚན་བཟ་ོདགསོ་པ་དང་། ཕགོས་དང་ཁ་ེཕན། ལས་བདེ་ཚང་མ་འདྱིའྱི་འགོ་ལ་བཟསོ་ནས། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་དེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། མ་རྩ་ལ་དཔག་པའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་སུ་ཚོགས་མྱི་སེབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་རྩ་འཛུགས་མཁན་ཁོངས་ནས་བསེབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ་འདུག བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་བསེབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ་འདུག འདྱིའྱི་འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན། མ་འོངས་པར་ལས་དོན་བདེ་ཕོགས་དེའང་གཙང་མ་ཞྱིག་དང་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེམ་གཏོགས་
ད་ལྟ་ནང་བཞྱིན་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་འགོ་ལ་ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་པོ། ཚོང་གྱི་སྡ་ེཚན་ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་པ།ོ དཔལ་འབརོ་
བཀའ་བོན་དང་། དྲུང་ཆ་ེརྣམ་པ་མུ་མཐུད་ནས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་དུ་སྡོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་
བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ལྟ་ནང་བཞྱིན་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། གཙང་མ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་
ནས་རེད་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ཐོ་འགོད་མཁན་བྱུང་མེད་དུས། ཕལ་ཆེར་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་བགོ་གེང་གནང་མཁན་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། 
གལ་སྱིད་དྲྱི་བ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ལན་རྒྱག་མྱི་དགསོ་པ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕ་བ་ཞྱིག་ད་ེ
སྔནོ་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལའང་ཞུས་བཞག་ཡོད། ད་ེརྱིང་ཡང་ཞུས་བཞག་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
       
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ད་ེདཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་ལ་འཕོས་ཏེ་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། སྱིར་བཏང་བཀའ་ལན་ཆ་ཚང་ལ་དོགས་པ་མང་པ་ོསེབས་ཀྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། གལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་དང་
གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཚིག་ད་ེདཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ངམ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གཅྱིག་ལོགས་ཀྱིས་
ངསེ་པར་དུ་ཕྱིར་འཐནེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་གྱིས་ག་ར་ེགསུངས་སངོ་ཞ་ེན། སྱིར་བཏང་གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་
ད་ེའཛུགས་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེཚ་ོང་ཚསོ་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ག་ར་ེབྱིས་ཡོད་མེད། ཡྱིན་ནའང་། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཞ་ེན། གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དེབ་སེལ་བེད་པའྱི་སབས་
སུ་བོད་དང་བོད་མྱི་ཞེས་པའྱི་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་རྒྱ་གར་དང་། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡ་ནས་
སྙན་ཞུ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་འཕད་ས་རདེ་ཅསེ་ཟརེ་སངོ་། བོད་དང་བོད་མྱི་ཞསེ་པའྱི་ཚགི་གཅྱིག་ཀང་ཡདོ་པ་མ་རདེ་
ཟེར་སོང་། ཉམས་ཞྱིབ་ཆེད་ལས་པས་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ། བོད་ཡྱིག་གྱི་ཤོག་གངས་ ༧ པའྱི་གསུམ་པར་ "གངས་ལོངས་
དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་དངུལ་ཁང་ལྟ་བུའྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་དབེ་སལེ་ཐོབ་པ་" ཞསེ་གསུངས་འདུག གངས་ལངོས་ཟརེ་ 
བ་ད་ེབོད་ལ་ག་ོདགསོ་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་རདེ།  
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 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཤོག་གངས་ ༧ པའྱི་ནང་དུ་ད་ེག་རང་བྱིས་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་བསྡུས་ཚིག་བྱིས་འདུག 
(GDFPL Gang-Jong  Development Finance Pvt Ltd.) བྱིས་འདུག " Gang-Jong" ཞེས་བོད་སད་རང་
བཞག་འདུག བས་ཙང་ "གངས་ལངོས།" ཟརེ་བར་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག (Tibet & Tibetans) ཞསེ་འབྱི་དགསོ་རདེ་
དམ། (Tibet & Tibetans) བྱིས་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་བོད་དང་། བོད་མྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་ན་རྦད་དེ་
ནོར་ཡོད་པ་རེད། ངས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ལ་དྲྱི་བ་དང་པོ་དེ། གངས་ལོངས་ཟེར་བ་ད་ེབོད་པ་ལ་གོ་ཡྱི་རེད་དམ་མ་རེད། 
གལ་སྱིད་འདྱི་བོད་པར་གོ་ཡྱི་མེད་ན། ཁེད་ཀྱིས་གང་གསུངས་པ་དེར་ངས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ངོས་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གངས་
ལངོས་ཟརེ་བ་ད་ེབོད་ལ་ག་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན། གོང་དུ་བོད་དང་། བོད་མྱི་ཟརེ་བའྱི་ཚགི་ཀང་ཡདོ་མ་རདེ་གདའ་ཞསེ་སབོས་པ་
ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་པ་དེ། གཅྱིག་བས་ན་ཞལ་ནོར་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚིག་ད་ེངེས་པར་དུ་ཕྱིར་འཐེན་
བདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག  
 ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ལ་རྒྱ་ཆའེྱི་མང་ཚོགས་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད།༽ གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་
ཟརེ་བར་བདོ་ཀྱི་མྱིང་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་ས་གདངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བཞག་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཞུགས་རགོས་གནང། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ དརེ་གསལ་བཤད་ཡདོ་ན་གསུང་རགོས་གནང།  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག "གངས་ལོངས།" ཟེར་བ་དེ་ད་ལྟ་བོད་ལ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད། 
དངུལ་ཁང་ལ་མྱིང་ཞྱིག་བཏགས་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན་དང་པ་ོནས་ "བོད་ཀྱི་དངུལ་ཁང་།" ཞེས་བཏགས་ན་འགྱིག་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། གངས་ལོངས་ཞེས་ག་རེ་ལ་ཡྱིན་ནའང་བཏགས་སྱིད་པ་རེད་མ་གཏོགས། གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཞེས་
འདོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འདྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་མྱིང་ཞྱིག་བཏགས་པ་མ་གཏོགས། དེབ་སེལ་བས་བཞག་པའྱི་ཚོང་
ལས་ད་ེག་རང་གྱི་ང་ོབ་ོའདྱི་ག་ར་ེརདེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
          
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གསུང་བཅུག་ན་ཡག་པ་ོའདུག སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་
རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་ལྡན་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་འདྱི་མྱིང་རདེ། 
བོད་པར་ག་ོཡྱི་མ་རདེ་ཅསེ་གསུངས་སོང་། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན་ "བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས།" ཟརེ་བ་ད་ེབོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ།  
འདྱི་ཚགོས་པ་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་རདེ་དམ། "བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས།" ཟརེ་བ་འདྱི་བོད་པར་ག་ོཡྱི་མ་རདེ་དམ།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ འཕསོ་ད་ེགསུང་རགོས་གནང་།  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ལན་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། དབེ་སལེ་བས་བཞག་པའྱི་ཚངོ་ལས་ཀྱི་ང་ོབ་ོདང་། སྱིག་
གཞྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་པ་དང་། བོད་མྱི་ཟེར་བའྱི་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་མ་རེད་གདའ། ཚོགས་པའྱི་མྱིང་གངས་ལོངས་ཡྱིན་མྱིན་
དང་། བོད་པ་མྱིན་མྱིན་གྱི་སད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་སུ་ལ་རོགས་ཕན་བེད་དགོས་རེད། བོད་པ་གཅྱིག་
པུར་རོགས་པ་བེད་ཆོག་གྱི་རདེ་ཅེས་གསལ་ཡོད་མ་རདེ་གདའ། འདྱི་བོད་པ་གཅྱིག་པུའྱི་ཁ་ེཕན་ཆེད་དུ་མ་རེད་གདའ། འདྱི་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། (NBFC) ཟེར་བ་ད་ེརྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་ང་ོབོ་གཅྱིག་རེད་མ་གཏོགས། ང་ོབོ་གཉྱིས་ཡོད་པ་མ་
རདེ། ལས་ཀ་བདེ་སྟངས་འདྱི་རདེ། ཚགི་རང་གྱི་ཐགོ་ལ་རྩདོ་པ་བརྒྱབ་ན་གང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
  
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་ཆེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་ཆ་ཤས་བཞེས་སོང་། ད་ེདག་ལ་ག་ོསབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་
རསེ་སུ་ག་ོསབས་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆདེ་འཛུགས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་དྲུང་སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག གངས་ལོངས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཁ་ེཉནེ་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
གྱི་ལས་བསྡམོས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ ༡༡ དང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་
གསུངས་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་ཆགས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། 
ཐགོ་མ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། །བདག་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཕོགས་མྱི་འཛིན། །སེར་ས་སོགས་ལ་མྱི་ལྡང་ཡང་། །གང་ཞྱིག་རྱིག་པར་ལྡན་
པའྱི་ཚིག །ད་ེཉྱིད་སྟནོ་པར་ཡོངས་སུ་འཛིན། ཞེས་པ་ལྟར་ཕོགས་གཅྱིག་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་། ཕོགས་གཅྱིག་དགག་རྒྱུའྱི་ཐབས་
ཤེས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བ་རྒྱུ་མྱིན། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གང་ཤེས་པ་དང་། གང་མཐོང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འོག་
ནས་གསལ་བཤད་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོས་ལས་བེད་རྣམ་པའྱི་དགོངས་པ་ཞུ་སྟངས་སོར་གསུངས་སོང་། ལས་བེད་ར་ེརེར་
དགོངས་པ་ག་རེ་བས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞེས་སད་ཆ་འདྲྱི་དུས། ཁོང་རྣམ་པའྱི་ལན་དུ། ང་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་བསྡད་རྒྱུའྱི་
གནས་སྟངས་གང་ཡང་མྱི་འདུག བས་ཙང་མ་འོངས་མདུན་ལམ་ཆེད་དུ་དགོངས་པ་ཞུས་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། གང་
ལྟར་རྒྱུ་མཚན་དརེ་འགལེ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་སྣ་ཚོགས་བྱུང་ནའང་། རྒྱུ་མཚན་འདྱི་གསུང་བཞྱིན་འདུག 
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དཔལ་འབོར་དྲུང་ཚབ་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀང་། ཁེད་རྣམ་པས་དགོངས་པ་མ་ཞུ་རོགས་གནང་། ཡྱིན་
གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དགོངས་པ་ཞུ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ལས་དནོ་མ་གྲུབ་བར་དུ་དགངོས་པ་མ་ 
ཞུ་རོགས་ཞེས་ར་ེསྐུལ་ཞུས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་ད་ེག་རང་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛནི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འདྱི་
དང་འབལེ་ནས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གསུངས་སོང་སྟ།ེ ཆ་ཚང་ལ་ལན་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་སྙམ།  
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 ཕྱི་ནས་མ་འཛུགས་བེད་མཁན་སོར་ལའང་གསུངས་སོང་། སྱིར་བཏང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་
གསལ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང། མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་སེད་ཀ་གསུངས་སོང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆགོ་གྱིས་དབུས་པའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་སདེ་ཀ་བརྒྱ་ཆ་ ༣ ཞེས་གསུངས་སོང་། འདྱི་སེད་ཀ་རདེ་
མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་གང་རདེ་ཅ་ེན། སྱིར་བཏང་མ་འདྲ་བ་གཉྱིས་ཡདོ་པ་རདེ། ཨ་རྱི་ནས་མ་འཛུགས་བདེ་མཁན་
ཚརོ་བརྒྱ་ཆ་ ༣ དང་། ཡུ་རབོ་ནས་མ་འཛུགས་བེད་མཁན་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡་༥ ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། མ་འངོས་པར་ཚངོ་
ཁ་ེག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ཁོང་ཚོར་འདྱི་མ་གཏོགས་རག་གྱི་མེད་པ་ཞྱིག་མ་རེད། གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་
ཟེར་ན། མ་འོངས་པར་ཚོང་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ནས་ཁ་ེབཟང་ཡག་པ་ོཞྱིག་རག་ན། མ་ཤེར་བདག་པ་ོཚང་མར་བརྒྱ་ཆ་ཆ་
སྙམོས་རག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏགོས། བརྒྱ་ཆ་ ༣ མ་གཏོགས་རག་གྱི་མ་རདེ་ཟེར་ནས་དངུལ་ཁང་གྱི་སེད་ཀ་ནང་བཞྱིན་
མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐགོ་མའྱི་ཆ་ལ་འགེལ་བཤད་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བརྒྱབ་འདུག ཨ་རྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། སདེ་ཀ་ཏོག་ཙམ་རག་
གྱི་ཡོད་པ། ཡུ་རབོ་ནས་ཟེར་དུས། སབས་དེར་སུད་སྱི་རདེ། ད་ེཚ་ོཡྱིན་ན་དངུལ་ཁང་ལ་དངུལ་བཅོལ་བར་ཕར་ག་ཆ་སོད་
དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རདེ་འདུག ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་བཞག་པ་རདེ་འདུག་མ་གཏགོས། 
ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ང་ཚོ་ལ་དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་བས་བཞག་པའྱི་དངུལ་གྱི་སེད་ཀ་དང་བསྡུར་ནས་འགེལ་བཤད་
བརྒྱབ་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རེད། ཚང་མར་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་ལན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་གཅྱིག་རདེ། 
 ད་ེནས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༦ པ་ནས་བུ་ལོན་གཡར་མཚམས་བཞག་འདུག་ཟེར་བའྱི་འགེལ་བཤད་
གནང་སོང་། སྱིར་བཏང་ཆེད་ལས་མཁས་པའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། འདྱིས་བུ་
ལོན་ཡངོས་རགོས་གཏོང་རྒྱུ་མཚམས་བཞག་རདེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། མཚམས་ག་ར་ེབཞག་ཡོད་པ་རདེ་ཅ་ེན། ང་ཚསོ་
ཚངོ་ལས་ཀྱི་བུན་གཏངོ་ (Business Loan) ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༦ ནས་མཚམས་འཇོག་བས་ཡོད་པ་རེད། སེད་ཀ་ཆ་ེ
བ་ཡོད་པའྱི་ཚོང་ལས་ཀྱི་བུན་གཏོང་ད་ེམཚམས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེ་རེད་མ་གཏོགས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བུན་གཏོང་ལས་
གཞྱི་ད་ེའག་ོབཞྱིན་པ་རདེ།  
 ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་གྱིས་སདེ་ཆུང་བུན་གཡར་ད་ེགངས་ལངོས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་མ་
རེད་ཅེས་ཐེངས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གསུངས་སོང་སྟེ། དོན་དངོས་སུ་འདྱི་རེད་མྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཤེ་ན། གོང་དུ་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དང་། (RBI) ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མ་རྩ་གང་
ཡོད་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལས་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་གཡར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ལ་ོའཁོར་མ་ོལ་སེད་ཀ་ཆུང་བའྱི་
སྒང་ནས་གཡར་བཞག་པ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་དགུན་ཚོང་གྱི་ལས་གཞྱི། བོད་པ་སུད་ཚོང་བར་གངས་ལོངས་
དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་སེད་ཆུང་བུན་གཡར་བཏང་བཞག་པ་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་། གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་
ཞབས་ཞུ་ཁང་དང་། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩ་གཉྱིས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་ཏོག་ཙམ་འདྲ་ཡྱི་མྱི་འདུག ད་ེགཉྱིས་ནས་དངུལ་
གཡར་བ་ལ་ཡྱིག་ཆ་དང་། ཡར་ཞུ་དུས་ཆ་རེན་དེ་ཚོ་འདྲ་ཡྱི་མྱི་འདུག གང་ལགས་ཤེ་ན། གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་
ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་གཡར་དུས། དངུལ་ཁང་གྱི་རྣམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་ཡྱིག་ཆ་ཡར་འབུལ་རྒྱུའྱི་
གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་འདྲ་ཡྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། གང་ལྟར་གཡར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ 
༦ ནས་མཚམས་གཞག་པ་ད་ེ (Business Loan) ཟེར་བ་ད་ེརེད། སེད་ཀ་མཐ་ོཚད་བརྒྱ་ཆ་ ༡༢ ལ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། 
བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཡན་ཆད་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་ལྟ་བར་དུ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༢ བར་དུ་ཕྱིན་
ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་རྱིགས་མཚམས་འཇོག་བས་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམ་གཏོགས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བུན་གཏངོ་ལས་གཞྱི་
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ད་ེམཚམས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། མཚམས་བཞག་ཀང་མྱི་འདུག ང་ཚོས་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་བཀོད་ཡོད། ད་
ལྟའྱི་ཆར་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བུན་གཏོང་བས་བཞག་པ་དེ། སྒོར་ (Crore) ༦ སྒང་ལ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་
མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༤ ལ་མ་གཏོགས་ལོག་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡདོ་རདེ་ལ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༦ ལ་མ་གཏོགས་ལོག་
མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀང་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སོར་བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་སོང་། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ངས་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོ
ཞུ་དགོས་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་སོང་། སྱིའྱི་འག་ོསྟངས་
དང་ཡུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། རྱིམ་པ་ད་ེཚོའང་མ་འདྲ་བ་
ཞྱིག་རེད། ད་ེམ་གཏགོས་ཡུལ་ཁྱིམས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་ང་ོབ་ོགང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་
ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ན། འགན་དབང་ག་རའེྱི་ཐགོ་ནས་བེད་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་སེབ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་
ད་ེའདྲའང་འདུག ཡྱིན་ནའང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་
ཚོས་བསམ་བ་ོཞྱིག་བཏང་ནས་བ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་རེད། གཞན་དག་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ད་ེའདྲ་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ད་
ལྟའྱི་ཆར་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆདེ་ལས་མཁས་པའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་ (FCRA) གྱི་
དནོ་ཚན་བདུན་པའྱི་ (Prior Permission) སོར་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་ཡྱིན། དྲ་ཐགོ་གྱི་ཡྱི་གེར་
ལྟ་དུས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༠ ལོའ་ིཁྱིམས་ཡྱིག་བསར་བཅོས་ཀྱི་གནས་བབ་སྒང་ལ་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་བས་པ་ཡྱིན། 
གཅྱིག་བས་ན་ (Update) བེད་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མྱིན་འགོ་ཟེར་ནས་ང་ཚོས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ 
(FCRA) ཁྱིམས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་གསར་ཤོས་ད་ེཁེར་ཤོག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁངོ་རྣམ་པས་བསྣམས་ནས་ཕེབས་སོང་། འདྱིའྱི་ནང་
དུ་ཁོ་རང་གྱིས་ལུང་དྲངས་པ་ལྟར། (Prior Permission) ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་དེ་དོན་ཚན་བདུན་པའྱི་ནང་དུ་འདུག དེ་འདྲ་
སོང་ཙང་ང་ཚོས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ནརོ་མེད་ཞུ་ཡྱི་མེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་ཁུངས་སེལ་སྟངས་དེ། ཁ་ོརང་གྱིས་བཤད་པ་
གཅྱིག་པུར་བཞག་མེད། གང་ལགས་ཤ་ེན། ང་ཚོས་རྒྱབ་གཉེར་སྙན་ཐ་ོའཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་ཆ་ཚང་བལྟས་
ཡྱིན། དྲ་ཐོག་ནས་འཚོལ་དུས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟེར་འདུག རྩད་གཅོད་བེད་པའྱི་སབས་སུ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
གནང་བའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག ་དེ་དང་། ང་ཚོས ་དྲ་ཐོག ་ནས་འཚོལ ་དུས་ཁྱིམས ་ཡྱིག ་མཐའ་མ་དེ་རག ་སོང་།  (Prior 

Permission) ཞུ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི། ཁོ་རང་གྱིས་ལུང་འདྲེན་བས་པ་དེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། ལམ་ཁ་ག་ཚོད་
ཡོད་མེད་ང་ཚརོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ལྷག་པར་དུ་ང་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་། ཁ་ོརང་གྱིས་ལུང་འདྲེན་བས་བཞག་པ་ད་ེ 
(FCRA) ཡྱི་ཁྱིམས་གསར་ཤོས་དའེྱི་ནང་ལའང་འདུག འདྱི་ཚགི་ཐག་ཆདོ་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་གཅྱིག་རདེ་འདུག  
 ལས་བདེ་ཀྱི་སརོ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན།  
 (FCRA) ཡྱི་གནས་སྟངས་ད་ེརེད། འགྱུར་བ་ཆ་ེཤོས་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོའ་ིདབར་ཁའྱི་གོས་ཚོགས་སབས་སུ། 
ཉྱིན་གཅྱིག་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་གངས་ ༢༤ ལ་ (Covid-19) ན་ཚ་ཕོག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། སབས་ད་ེ
དུས་ (FCRA) ཡྱི་ (Rule) མང་པ་ོཞྱིག་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ཡདོ་པ་རདེ། གང་ལྟར་ལུང་དྲངས་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་ 
འདྱི་ད་ལྟའང་འདུག ད་ེལས་འཕསོ་པའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ག་ཚོད་དང་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་མདེ་ང་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མདེ།  
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 དེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ང་ཚོའྱི་རྒྱབ་གཉེར་སྙན་ཐོ་དང་འབེལ་ནས་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་
གསུངས་སོང་། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་དངུལ་གྱི་འགོ་སོང་དང་། ཡོང་འབབ་
བཅས་པ་ཆ་ཚང་བསྡམོས་ནང་དུ་ཁེར་བ་ཡྱིན། འཁེར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། རྩྱིས་ཞྱིབ་ནས་ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་སྐུ་ང་ོ
སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་འགེལ་བཤད་བསོན་པ་ནང་བཞྱིན་སུད་ཀྲར་འཚོང་མཁན་ད་ེཚོར་བུ་ལོན་གཡར་བའྱི་སབས་སུ། ང་
རང་ཚོའྱི་དངུལ་དེ་ཟུར་དུ་དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་བས་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། (ICICI Bank) ནས་ང་ཚོས་དངུལ་
ཞྱིག་མར་གཡར་ནས་མྱི་མང་ལ་བུ་ལོན་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡ་གྱི་ནས་གཡར་བའྱི་སབས་སུ་བརྒྱ་ཆ་ ༧ སད་ཡོད་པ་
རདེ། མྱི་མང་ལ་གཏོང་བའྱི་སབས་སུ་བརྒྱ་ཆ་ ༦ གྱི་སྒང་ནས་གཡར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་གོང་གུད་ད།ེ རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་
ཀྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་འདྱི་འཁོད་འདུག ཡྱིན་ནའང་། དོན་དངོས་པོའ་ིཐོག་ནས་དེར་འགེལ་བཤད་ག་ར་ེའདུག་ཅེ་ན། ད་ལྟ་ང་
ཚོས་ (ICICI Bank) ནས་དངུལ་གཡར་བ་འདྱི་མྱི་མང་ལ་གཡར་བའྱི་སབས་སུ་བརྒྱ་ཆ་ ༧ རེད། ང་ཚོར་བརྒྱ་ཆ་ ༦ 
མ་གཏོགས་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ་ད།ེ ང་ཚསོ་དུས་བཀག་སདེ་བཅོལ་བས་བཞག་པའྱི་དངུལ་དའེྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༧ ལྷག་ཙམ་གྱི་
སདེ་ཀ་ད་ེཡོང་གྱི་འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ང་ཚསོ་བསྡམོས་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཉྱིས་པ་ད་ེགང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ད་ལྟ་ཡན་ཆད་
གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་བེད་ད་ེཚོའྱི་ལས་ཀ་གཙ་ོབ་ོགཅྱིག་དེ། སེད་ཆུང་བུན་གཡར་གྱི་ལས་ཀ་
ད་ེརེད་འདུག (Soft Loan) ཟེར་བ་ད་ེརེད། སེད་ཆུང་བུན་གཡར་གྱི་དངུལ་ད་ེསྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩ་ (SARD) 

ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ་ད།ེ ད་བར་ལས་ཀ་བདེ་མཁན་ད་ེགངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་བདེ་ད་ེདག་རདེ་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་སྒོར་ (Crore) ༥ ལྷག་ཙམ་འགོ་སོང་ཕྱིན་པའྱི་ལས་བེད་ཀྱི་ག་ཆ་འདྱི། ད་ེག་རང་གྱི་ཆེད་དུ་
བེད་སོད་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོར་འགོ་སོང་བཏང་བཞག་པ་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་རྩྱིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ལས་ཀ་བེད་སའྱི་
ཡུལ་དའེང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྩྱིས་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚའོྱི་བསམ་བ་ོགཏང་སའྱི་གཞྱི་རྩ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན།  
 དནོ་དག་གཞན་ཞྱིག་ལ། ངས་གོང་དུ་ཚགིས་བཅད་ཅྱིག་ལུང་འདྲནེ་བས་པ་ལྟར། ང་ཚསོ་གང་མཐངོ་བ་ད་ེཞུས་པ་
ཡྱིན། ནོར་བ་དང་ཆད་པ་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། གང་ལྟར་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྒ་ོབརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅོད་བས་ནའང་
རདེ། སྒ་ོམ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅདོ་བས་ནའང་རདེ། འདྱི་གཟྱིགས་རྒྱུ་རདེ།  
 ང་ཚོས་མཐོང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ། གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་འཆར་འདྱིར་བརེན་
ནས་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ག་རེ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ང་ཚོས་དྲྱི་བ་དྲྱི་སའྱི་འབེལ་ཡོད་ཅྱིག་གྱིས་ཤུགས་ཆེན་པོ་
གསུངས་སངོ་། ངས་ཚགི་ད་ེབསར་ཟླསོ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོང་ཚསོ་ག་ར་ེགསུངས་སངོ་ཞ་ེན། གངས་ལངོས་ཀྱི་ལས་འཆར་འདྱི་
འག་ོབཙུགས་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚརོ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༣༣ ཡོད་པ་འདྱི་གངས་ལངོས་རང་ལ་བརནེ་ནས་བྱུང་བ་རདེ། མ་འོངས་པར་ང་
ཚོས་སྒོ་བརྒྱབ་ནའང་རེད། སྒོ་མ་བརྒྱབ་ནའང་རེད། དངུལ་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་རག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ང་
ཚའོྱི་ཁ་ེབཟང་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ཡྱིན། གལ་ཏ་ེའདྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ལ་བཏང་ན། ད་ེརྱིང་ཁ་སང་ལྷན་ཁང་ཆ་ེཁག་མང་
པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་དུ། འདྱི་ལབ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། གང་ལྟར་ཕན་ཐགོས་དང་མ་ཐོགས། ང་ཚོའྱི་དགོས་མཁ་ོདང་
འཚམ་པ་ཡོད་དམ་མེད། ད་ེའདྲའྱི་འགོ་སོང་ཕོན་ཆེན་པ་ོཞེ་དྲག་ཅྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ད་ེ
རོགས་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོལ་བལྟས་ནས་འག་ོདུས། ཕན་ཐོགས་དང་མ་ཐོགས་སྣ་ཚོགས་ཡོང་གྱི་རེད་དེ། ད་ལྟ་སྒོར་ས་
ཡ་ (Crore)  ༣༣ མ་སདེ་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་པ་འདྱི། གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་བདེ་དང་འཆར་གཞྱི་
འདྱི་ལ་བརནེ་ནས་བྱུང་ཡོད། དཔལ་འབརོ་བཀའ་ཟུར་གྱིས་འདྱི་ནན་པ་ོབས་ནས་གསུངས་སོང་། ངས་ཀང་འདྲ་པ་ོའདྲ་ཞྱིག་
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ཚོར་བྱུང་། ང་ཚོས་སྒོ་བརྒྱབ་ནའང་འདྲ་འདུག མ་བརྒྱབ་ནའང་འདྲ་འདུག མ་རྩའྱི་དངུལ་ཡོད་པ་འདྱི་དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འདྱི་ངསེ་པར་དུ་ཞུ་དགསོ་པ་ཚོར་བྱུང་།  
 སདེ་ཀའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣ སོར་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། དརེ་ལན་ཆ་ཚང་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་ཐེབས་ཡོད་ཤག་རེད།  
 ད་ེནས་གནད་འགག་ཆེ་བ་གཅྱིག་དེ། མ་འོངས་པར་འདྱི་ལྟར་བས་པ་ཡྱིན་ན་ལས་བེད་རག་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད་
ཟེར་བའྱི་དོགས་པ་འདྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་འདུག་ལ། ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུའང་གསུང་མཁན་ཁ་ཤས་བྱུང་སོང་། ངས་རག་གྱི་
རེད་ཞུ་ཕོད་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ལོ་ང་ཚོས་ཆེད་ལས་མཁས་པ་ཞྱིག་གས་ཡོད་པ་རེད། མྱི་འདྱིའྱི་ཤེས་ཡོན་ལག་འཁེར་དང་། 
གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་བེད་ ༦ དགོངས་པ་ཞུས་པའྱི་ནང་ནས་ལས་བེད་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ 
(M.COM) ཐནོ་པ་རདེ་འདུག་མ་གཏོགས། གཞན་ལས་བདེ་ཚང་མའྱི་ཤེས་ཡོན་ལག་འཁེར་ད་ེདང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་
རེད་འདུག ང་ཚོས་རྒྱ་གར་བ་ཆེད་ལས་མཁས་པ་ཞྱིག་གས་པ་དེས་ལས་ཀ་བེད་པའྱི་ཉམས་མོང་གྱི་ཆ་ནས་དམྱིགས་
བསལ་རེད་མ་གཏོགས། ཆ་ཚང་ལ་ (MBA) ལག་འཁེར་ཡོད་པ་གཅྱིག་པ་རེད་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཕོགས་གཅྱིག་
ནས་ང་ཚརོ་ལས་བདེ་རག་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ། ཕགོས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ལག་འཁེར་ཡོད་མཁན་
ཚོར་རྒྱ་གར་བ་ནང་བཞྱིན་ནུས་པ་ཡོད་དམ་མེད། དེར་ངས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ཤེས་ས་མ་རེད། འོན་ཀང་ངས་མཐོང་བ་དེ། 
ང་ཚོས་གདན་འདྲནེ་ཞུས་པའྱི་ཆེད་ལས་མཁས་པ་ད་ེདང་། ད་ེསྔ་ལས་བེད་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་ད་ེདག་གྱི་ལག་འཁེར་གཅྱིག་པ་
གཅྱིག་རང་རདེ་འདུག་གདའ། མ་འངོས་པར་ལས་བདེ་རག་དང་མ་རག་ངས་ཤེས་ཀྱི་མེད་ད།ེ གནས་སྟངས་འདྱི་རདེ། ད་ལྟ་
ལས་བེད་གསར་པ་གངས་ ༣ ཡོད་པ་ནས། ཆ་ཚང་སོར་ང་ལ་བཤད་རྒྱུ་མེད་དེ། ཕལ་ཆརེ་ལས་བེད་གངས་ ༢ (MBA) 
ཐནོ་པ་རདེ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚསོ་ཁནོ་ནས་བདེ་ཐུབ་རྒྱུ་མྱིན་པ་དང་། ཆ་ཚང་གཞན་གྱིས་བདེ་ཐུབ་པའྱི་བསམ་བ་ོ
ཁེར་ནས་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། འདྱི་དྲྱི་བ་རེད། ང་ཡྱིན་ན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་སོབས་པ་གང་ཡང་མེད་དེ། 
སྱིར་བཏང་གནས་སྟངས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཁ་ཤས་ཀྱིས་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༠༠ ཟེར་སོང་། དོན་དག་རོག་རོག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་སྒོར་ས་ཡ་མ་རེད། བོད་སད་
ནང་དུ་སྒོར་བ་ེབ་ ༢༠༠ རདེ། རྒྱ་གར་གྱི་ཤོད་སྟངས་བས་ན། སྒོར་ (Crore) ༢༠༠ རདེ། སྒོར་ (Crore) ༢༠༠ ཟརེ་བ་ད་ེ 
(NBFC) མ་རདེ། འདྱི་ (Small Bank) ཟེར་བ་ད་ེརདེ། ང་ཚ་ོཚད་གཞྱི་དརེ་བསེབ་པར་ཉུང་མཐར་མ་རྩ་སྒོར་ (Crore) 

༢༠༠ ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་རག་པར་ང་ཚོས་གོམ་པ་ས་ོརྒྱུ་མང་པ་ོཞྱིག་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་
རདེ་ལ། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་དེར་བསེབ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཡོད་པ་རེད། (Small Bank) ཆགས་ན་ཁ་ེཕན་ག་ར་ེཡོད་
རེད་ཅ་ེན། མྱི་མང་གྱི་ངོས་ནས་ (Saving Account) ཕེས་ནས་དངུལ་མང་ཉུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་ས་ོསོས་ཡར་འཇུག་རྒྱུ་
དང་། མར་གཡར་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་དངུལ་ཡར་འཇུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། མ་འཛུགས་ཀྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་
ནས་བཅུག་ན་མ་གཏོགས། (Saving) འཇུག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ (Small Bank) ཆགས་ན་དངུལ་ཁང་
དང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། བས་ཙང་འདྱིའྱི་ཁད་པར་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་ཁད་པར་ཆེན་པ་ོ
ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ས་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོདེར་བསེབ་པར་ལས་དོན་གྱི་ཉམས་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་རག་
རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་དང་། མ་རྩའྱི་ཐོག་ནས་གོམ་པ་ས་ོརྒྱུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསྡད་
ཡོད་པ་རདེ། གང་ལྟར་ཚད་གཞྱི་འདྱི་སྒོར་ (Crore) ༢༠༠ རདེ་མ་གཏགོས་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༠༠ མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།   
 ད་ེནས་དངུལ་འདྱི་ཕར་ཚུར་བཏང་དང་མ་གཏོང་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ང་ཚོར་ (CTADF) ཟེར་བ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ད་ོསྣང་མང་པ་ོབས་པ་ཡྱིན། འདྱི་བརྒྱུད་ནས་དངུལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོམང་པ་ོ
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བཏང་བ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ་དེབ་སེལ་བེད་མཁན་ (CA) ད་ེའདས་གོངས་སུ་གྱུར་འདུག ད་ེ
ཚའོྱི་ཐགོ་ནས་ཀང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རདེ་འདུག དང་པ་ོདབེ་སེལ་བེད་མཁན་མྱི་གངས་ ༢ ལས་ཡོད་པ་མ་རདེ། མྱི་གངས་ ༢ 
ནས་ང་ཚསོ་གས་པའྱི་ཆདེ་ལས་མཁས་པ་ད་ེའདས་གོངས་སུ་གྱུར་བ་རདེ། བས་ཙང་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་སྟབས་བད་ེ
དང་མ་བད་ེམང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བརྒྱ་ཆའྱི་སརོ་བཤད་པ་ཡྱིན། ཆ་ཚང་འདྲ་པ་ོའདྲ་ཞྱིག་རདེ་འདུག  
 ད་ལྟའྱི་ཆར་གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་སདེ་ཆུང་བུན་གཡར་ད་ེགང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གནང་
བཞྱིན་པ་རདེ།  
 མཐའ་མ་དེར་གོས་ཚོགས་ར་བ་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཐོན་གྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་
འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་དགོས་རེད་ཟེར་ནས་ཨུ་ཚུགས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཤེ་ན། ང་ཚོས་གནས་སྟངས་
འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་རསེ་གང་མཐངོ་བ་དང་གང་ཤེས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ལྟ་ཡོང་དུས། ང་ཚ་ོབཞྱི་པའོ་ི
བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཤ་ེན། སད་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་
ཤོད་དགོས་ན་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོའདྲ་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེཚ་ོསྙན་ཐའོ་ིནང་དུ་བྱིས་མེད་ལ། ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། གོང་དུ་ངས་
རབོ་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚ་ོའདྱིར་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་དུ་ཡོང་བ་རདེ་ཟརེ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་རེད། དེ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་མཐོང་བསྡད་པ་དང་། གསུང་མཁན་ཚོའྱི་འགེལ་བཤད་བསོན་པའྱི་
བསྡོམས་ད་ེའདྱིར་བྱིས་ཡོད། མཐའ་མ་དེར་ང་ཚོས་ཆེད་ལས་མཁས་པས་བྱིས་བཞག་པ་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་
རྩྱིས་ཡོད། འདྱི་གནད་འགག་མ་རྩྱིས་ཐབས་མེད་རདེ། གང་ལགས་ཤ་ེན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཞུགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་ད་ེཚ་ོང་ལས་
སོབ་སོང་ཡག་ག་ཤ་སྟག་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚ་ོཚང་མ་དཔལ་འབོར་རྱིག་པ་དང་དངུལ་ཁང་ཐོག་ལ་ཉམས་མོང་གང་
ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོསལེ་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་སྡདོ་རོགས་ཞེས་གསུང་དུས། ང་འདྲ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ང་ལས་ཡག་ག་ཞྱིག་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གསུང་རོགས་མ་གཏོགས། ང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱིས་ར་ོཐོགས་པའྱི་
ཞབས་ཕྱི་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན། མཐའ་མ་དེར་དེང་སང་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་ཞུགས་མཁན་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོ
ཆགས་ཡོད་དུས། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་སྡོད་རོགས་གསུང་དུས་ང་ཚོས་བསྡད་པ་ཙམ་ཞྱིག་རེད། ཚོགས་གཙ་ོཚོགས་
གཞོན་གྱིས་གསུངས་བཞག་པ་ད་ེང་ོམ་ལྡགོ་པ་ཙམ་ཞྱིག་རདེ་མ་གཏགོས། ང་ཚརོ་དམྱིགས་བསལ་ཆདེ་ལས་ཀྱི་སོང་བརར་
ཐོག་ལ་ཉམས་མོང་མེད་པའྱི་ཆ་ནས་ཚད་ལྡན་ཞེ་དྲག་ཅྱིག་བེད་ཐུབ་ཡོད་ཞུ་ཐུབ་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག འོན་ཀང་གནས་
སྟངས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་རདེ།  
 མཐའ་བསྡམོས་རྒྱབ་གཉརེ་ནང་དུ། ང་ཚསོ་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ལས་ཀ་ཞྱིག་བས་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ང་
རང་ཚོས་གང་མཐོང་བ་ད་ེབྱིས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། གང་ལྟར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༦ བར་དུ་སྒ་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོར་
དོགས་པ་ད་ེའདྲའང་སེབས་སོང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༦ བར་དུ་སྒོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་མེད་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༦ རེས་སུ་འཛིན་སོང་ལ་སུ་
བསེབ་ཀྱི་རེད། དེའང་ཐག་ཆོད་པ་ོགང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༦ བར་དུ་འབད་བརྩོན་བ་རྒྱུ་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ད་ེང་ཚོར་སེབས་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་འདྱི་བྱིས་པ་ཡྱིན། ད་ེམ་གཏོགས་གནས་
སྟངས་མང་པའོ་ིཐགོ་ལ་བཤད་ཚོད་ཞ་ེདྲག་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་མཐངོ་ཕགོས་གཅྱིག་དེ། འདྱི་ང་རང་སྒེར་གྱི་
བསམ་ཚུལ་རདེ་ཟེར་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ང་ཚའོྱི་དབར་གོས་བསྡུར་གང་ཡང་མ་བྱུང་། སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩའྱི་ནང་
དུ་ཡོད་པའྱི་དངུལ་ད་ེསེད་ཀ་ཆུང་ཆུང་གྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚོར་གོང་གུད་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་ཐོན་པ་
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དང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བརྒྱ་ཆ་ ༡ གྱི་གོང་རག་གྱི་རེད་ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྩྱིས་བརྒྱབ་
ནའང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྒོར་ (Crore) ༨ ཟྱིན་པར་སྒོར་འབུམ་ ༣ མ་གཏོགས་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐབེས་རྩའྱི་ནང་དུ་ (Crore) ༢༥ ཡོད་པ་དརེ་སདེ་ཀ་སྒོར་འབུམ་ ༣ ཡོད་ན་སྒོར་ (Crore) ༨ ལོངས་འདུག འདྱི་ལོང་གྱི་
ཡོད་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འགོ་སོང་མང་པ་ོབཏང་བཞག་པར་སྒོར་ (Crore) ༥ ལྷག་ཙམ་མ་གཏོགས་འག་ོཡྱི་མྱི་འདུག བས་
ཙང་ད་ེག་རང་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་ན། དངུལ་འདྱི་ག་ར་ེཆེད་དུ་ཡོང་འདུག གང་གྱི་ཆེད་དུ་ཕྱིན་
འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་འགོ་སོང་བཏང་བཞག་པ་ད་ེརྩ་བའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བཏང་བ་རེད།  ཡྱིན་
ནའང་། ཆ་ཚང་རགོས་དངུལ་ནས་ཡོང་བ་ཞྱིག་རདེ་འདུག  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་འག་ོསོང་ཐེངས་གཅྱིག་ཟེར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཅ་ེན། འག་ོསོང་ཐེངས་གཅྱིག་གཏོང་
དགོས་པ་ད་ེབཏང་ཚར་བ་རེད། མ་འོངས་པར་འདྱི་མུ་མཐུད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་མེད་དུས། མདུན་བསོད་བ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་
མྱི་འདུག ད་ལྟ་འག་ོསོང་ཆེན་པ་ོཕྱིན་པར། དཔརེ་ན། (Dalberg) གྱི་སྙན་ཐ་ོད་ེརདེ། སྱིར་བཏང་ (Dalberg) ཚགོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་དེའང་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་ (Dalberg) 
བདམས་པ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག ཨ་རྱི་རོགས་ཚོགས་ (USAID) རང་གྱིས་ཁེད་ཚོར་འཆར་གཞྱི་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ན། 
དརེ་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་མཁན་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོགས་པ་སད་གགས་ཅན་ཞྱིག་དགོས་རདེ་ཟེར་ནས། (Dalberg) ཟརེ་བ་འདྱི་ཨྱིན་
ལན་ལ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་དཔལ་འབོར་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ལ་མཁས་པ་མང་པ་ོཡོད་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་སྙན་ཐ་ོབཏོན་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ང་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། ང་ལ་འདྱི་ཡག་པ་ོརདེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་སོབས་པ་
ཡོད་པ་མ་རེད། སྡུག་ཅག་རེད་ཞུ་རྒྱུའྱི་སོབས་པའང་ཡོད་པ་མ་རེད། སྐུ་ང་ོསྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་འདྱིའྱི་ཕེད་ཀ་ཁོང་གྱིས་
ལས་ས་པོའ་ིཐོག་ནས་འབྱི་ཐུབ་ས་རེད་གསུངས་པ་ལྟར། བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཡྱིན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ང་ལ་
དརེ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དོན་དངོས་པོའ་ིཐགོ་ནས་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་རང་གྱིས་
ང་ཚོར་དངུལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་སོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག གལ་ཏ་ེསོད་དགོས་ན་ཨྱིན་ལན་གྱི་ཚོགས་པ་དསེ་ང་ཚོའྱི་
གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་ས་རེད་ཟེར་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས། ཚོགས་པ་དེའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་སྙན་ཐ་ོལ་
བལྟས་ནས་ང་ཚོར་སད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེལའང་འཆར་གཞྱི་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། (Phase 1, Phase 2, Phase 3) 
གནས་སྟངས་དང་། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་སྒོར་འབུམ་ ༤ བསེབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི། སྔོན་མ་ནས་
འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ཁ་བསྒྱུར་བས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་གཞན་དག་ལ་འགྱུར་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། 
ད་དུང་འཆར་གཞྱི་མང་པ་ོའདུག བས་ཙང་འདྱི་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་བས་བཞག་པ་ཞྱིག་རདེ་མྱི་འདུག (Dalberg) ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་བ་དེས་ཡག་པ་ོབྱུང་ཡོད་རེད་ཅེས་ཆེད་ལས་མཁས་པས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཟེར་སོང་། གང་ལྟར་ལས་ཀ་བེད་མཁན་
ཚསོ་ཟརེ་གྱི་འདུག ངས་འདྱི་ཡྱིན་ཤག་བས་པ་ཡྱིན་མ་གཏགོས། ངས་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོགང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད། གནས་སྟངས་
འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡངོ་འདུག  
 མ་འོངས་པར་སྒེར་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ལ་བསྒྱུར་ན་ཟེར་བ་དང་། གཞུང་སྒེར་མཉམ་འབེལ་ (Public Private 

Partnership) ཐགོ་ནས་ཕྱིན་ནའང་རདེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་རདེ་གསུངས་
པ་ད་ེདང་། མ་འོངས་པ་ལའང་བེད་ལུགས་བེད་སྟངས་ཤྱིག་གསུངས་སོང་། གང་ལྟར་གནས་སྟངས་འདྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་
འགྱུར་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་། གོས་ཚོགས་ར་བ་རང་ནས་ཐག་གཅོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་རདེ། ང་ཚའོྱི་ངསོ་
ནས་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་འག་ོདགསོ་རདེ་ཟེར་ནས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ང་ཚསོ་གནས་ 
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སྟངས་གང་མཐངོ་བ་ད་ེབཤད་ཀྱི་ཡོད།  
 ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་ལམ་ཁ་ཁོན་ནས་མེད་པ། གཡང་གཟར་འབའ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ། དྲང་
པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ད་ེའདྲ་རང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོས་དཔལ་འབོར་རྱིག་པར་མཁས་པ་ནང་
བཞྱིན་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོལྟ་ཤེས་ཀྱི་མ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། དངུལ་སེད་ཀ་བཏང་བཞག་པ་དརེ་ཁ་ེབཟང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ད།ེ སྱི་
ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩ་གཅྱིག་པུར་བལྟས་ནའང་ཧ་ག་ོཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེའདྲ་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་
པ་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་རདེ། 
  འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་མང་པོ་རེད། དཔེར་ན། ང་ཚོས་མ་རྩ་བསྡུ་རུབ་བས་པ་ད་ེཚོ་ང་ཚོའྱི་དངུལ་མ་རེད། 
གཞན་གྱིས་མ་འཛུགས་བས་བཞག་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཟླ་བ་གཉྱིས་ལྷག་ཙམ་དུས་ཚོད་བཏང་ནས་
སྒོར་ (Crore) ༥ མ་གཏོགས་རག་མ་སོང་ཟེར་བ་དང་། ཕོགས་གཉྱིས་ནས་ཟླ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་སྒོར་ (Crore)  ༥ 
རག་འདུག་ཟེར་བའྱི་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནའང་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ང་ཚོས་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཟེར་བའྱི་རྒྱུ་
མཚན་དང་པ་ོད།ེ ང་ཚོར་ (NBFC) གྱི་དེབ་སེལ་ད་ེདུས་ཐུང་ནང་ལ་རག་ཐུབ་འདུག གཉྱིས་པ་དེ། མ་རྩ་ཡྱིན་ནའང་ཟླ་བ་
གཉྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་སྒོར་ (Crore)  ༥ ལྷག་ཙམ་རག་ཐུབ་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཟླ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་རག་
ཐུབ་ན། ད་དུང་ཟླ་བ་གཉྱིས་རེའྱི་མཚམས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གལ་སྱིད་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དངུལ་
ཡོད་རེད། བས་ཙང་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་ཀྱི་ཁད་པར་རེད་མ་གཏོགས། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་འདྱི་ཡག་པ་ོརེད་དང་སྡུག་
ཅག་རེད་གང་ཡང་ཟེར་གྱི་མེད་གདའ། ང་ཚོར་མ་འོངས་པར་ཟླ་བ་གཉྱིས་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གོ་སབས་མང་པོ་རག་སྱིད་པ་རེད་
བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཡོད། འོན་ཀང་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་འདྱི་ལྟར་བེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་སྟེ། གནས་
སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་རདེ།  
 ད་ེནས་ཆད་པ་དང་ལྷག་པ། ཆོ་གའྱི་ཡན་ལག་ཉམས་པ་ད་ེའདྲ་མང་པོ་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། དེ་རྱིང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ཚོགས་གཙ་ོགཟུགས་ཁམས་བད་ེམྱིན་གྱིས་དགོངས་པ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་སོང་། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ངས་མ་བཤད་
ཀ་མེད་རདེ། འདྱིའྱི་རསེ་སུ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ཚོར་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན། ཁོང་རྣམ་པས་གསུང་གྱི་
རེད། ངས་འཐུས་ཚང་པ་ོའདྲ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་ས་མེད་དེ། གང་ལྟར་གང་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེ
ཆ།ེ        
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
ཆདེ་འཛུགས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་འདྱི་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་བཞྱིན་པ་རེད། 
གོང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་དྲྱི་བ་ཕེབས་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་
བཀའ་ལན་ཕེབས་པ་རདེ། སྙན་ཐའོ་ིནང་དུ་གང་འཁོད་པ་དེ། ང་ཚོས་གང་ཤེས་པ་དང་། གང་མཐོང་བ། གང་ཧ་ག་ོབ་ད་ེདག་
འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། རྩ་བའྱི་ས་ོས་ོསྒེར་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། རྩྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་མཁས་པ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མེད་
ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོདང་ཚགོས་གཞོན་གཉྱིས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་སྡདོ་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཅསེ་བཀའ་ 
ཕབེས་ཙང་བསྡད་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ནང་དུ་གཙོ་བོ་ག་རེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། གང་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༦ བར་དུ་
གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་སྒ་ོརྒྱག་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཤེ་ན། མྱི་
ཚང་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ལ་སྒོར་འབུམ་ ༥༠།༥༠ གང་ལྟར་ཁོན་བསྡོམས་སྒོར་འབུམ་ ༡༠༠ གཡར་བཞག་ཡོད་པ་རེད། 
དངུལ་འདྱིའྱི་ (Installment) མཐའ་མ་ད་ེཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༦ ཟླ་ ༣ ནང་དུ་ཕྱིར་སོག་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྩ་བའྱི་བུ་
ལོན་ཤུགས་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༤ ནང་དུ་བསྡུས་ཚར་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། བུ་ལོན་ད་ེགཉྱིས་ཀྱི་ 
(Installment) མཐའ་མ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༦ ཟླ་ ༣ བར་དུ་བསྡུས་ཚར་གྱི་མེད་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་
ཆགས་བསྡད་འདུག  
 ང་ཚོའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་ (PPP-Public Private Partnership) ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་གོ་བ་ལེན་སྟངས་
ལ་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ནང་དུ་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཡོད་པ་དང་། འཛནི་སོང་གྱི་ལས་དནོ་ཆ་ཚང་རང་སངོ་
རང་བས་ནས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་བསྟུན་མྱི་དགོས་པ་བ་རྒྱུ། ང་ཚོས་ག་ོབ་འདྱི་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ད་ལྟ་འག་ོབཞྱིན་པ་ད་ེདང་གཅྱིག་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། གང་ལྟར་ག་ར་ེཡྱིན་ན་མྱིན་ན། ང་
ཚའོྱི་ག་ོབ་ལེན་སྟངས་ལ། དཔེར་ན། སྨན་རྩྱིས་ཁང་དང་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་ལྟ་བུ་རེད། འཛནི་སོང་གྱི་ལས་དནོ་ཆ་ཚང་ཁ་ོ
རང་ཚོས་གནང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་གོ་བ་འདྱི་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་མཐའ་བསྡོམས་རྒྱབ་
གཉེར་གྱི་དནོ་ཚན་ ༤ པའྱི་ནང་དུ་ག་ར་ེཞུས་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། "ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༦ ལོའ་ིརེས་སུ་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་
ཞབས་ཞུ་ཁང་མུ་མཐུད་གནས་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་བྱུང་ན།" ཞེས་འཁདོ་ཡོད་པ་རེད། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་གནས་དགོས་སོར་གང་
ཡང་ཞུས་ཡདོ་པ་མ་རདེ། འདྱི་ཡང་རྣམ་པ་ཚསོ་མཁེན་དགོས་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་དྲྱི་བ་མང་པ་ོཕེབས་པ་ཡྱིན་ཙང་། རྩ་བའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ལན་
བསོན་གནང་སོང་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་ཏོག་ཙམ་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགོས་འདུག་སྙམ། 
ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིཤོག་གངས་ ༡༤ ནང་དུ་ "༤ གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་མ་རྩ་དང་རོགས་
དངུལ་འགོ་སོང་བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་རེའུ་མྱིག" ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ད་ེསྔ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་མ་རྩ་
བཙུགས་བཞག་པ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གྱི་མ་འཛུགས་གནང་བཞག་པ། དེ་དག་ཆ་ཚང་བསྡོམས་པ་ཡྱིན་ན་སྒོར་འབུམ་ 
༧༥༠ ལྷག་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཨ་རྱི་ནས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཆེད་དུ་དངུལ་གནང་བཞག་
པ་ད།ེ ཁ་སྔནོ་ང་ཚསོ་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པའྱི་སབས་སུ་ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཞ་ེན། སེད་ཀ་དང་ཆ་
ཚང་བསྡོམས་ནས་སྒོར་ (Crore) ༣༢ གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྒོར་ (Crore) ༤༠ ཟེར་བ་ད་ེག་ར་ེགསུང་
གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། འདྱི་གཉྱིས་བསྡོམས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། སྒོར་ (Crore) ༣༢ ད་ེགངས་ལོངས་
དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ནང་དུ་སེབ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། དངུལ་ད་ེསྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་
རདེ། སྒོར་ (Crore) ༤༠ བཤད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ག་ར་ེབཤད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ད་ལྟའྱི་ཆར་གངས་ལོངས་
དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་ད་ེརེད། ཐོག་མ་འག་ོའཛུགས་པའྱི་སབས་
སུ་སྒོར་འབུམ་ ༧༥༡ ལྷག་ཙམ་རདེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྒོར་འབུམ་ ༡༢༠ དང་། ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་
གསུམ་ནས་སྒོར་འབུམ་ ༢༥༠། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་སྒོར་འབུམ་ ༥༠༠། ཁོན་བསྡོམས་སྒོར་འབུམ་ ༧༥༡ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་
ཐོག་མའྱི་མ་རྩ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༠ བར་དུ་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་དངོས་ཡོད་
གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། ངས་སྒོར་ (Crore) ༤༠ ཡྱི་སད་ཆ་བཤད་ཀྱི་མེད། གོང་ཚེས་ཉྱིན་གངས་
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ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དུ་དངུལ་ཡོད་པ་ད་ེསྒོར་ ༧༩༦,༩༩,༨༨༥་༠༨ རེད། འདྱི་ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་བས་ཡོད་པ་མ་
རདེ། རྩྱིབ་ཞྱིབ་འག་ོརྒྱུ་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་འག་ོགོན་མང་པ་ོཡོང་སྱིད་པ་རདེ། 
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་བུ་ལོན་མང་པོ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༠ བར་དུ་བུ་ལོན་གྱི་
གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། ཡོང་བསྡད་ཁོན་བསྡོམས་སྒོར་ ༦༢༩,༧༣,༢༨༡་༡༩ ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་སདེ་ཀ་ཚུད་ཡདོ་པ་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༡༠ བར་དུ་སེད་ཀའྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། 
སྒོར་ ༥༤,༩༢,༣༥༡་༥༩ འདྱི་བུ་ལོན་བཏང་བའྱི་སེད་ཀ་རེད། (Dalberg Report) ནང་དུ་ག་ར་ེགསུངས་འདུག་ཅེ་ན། 
གལ་སྱིད་གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ལས་བེད་ཆ་ཚང་བ་ཡོད་པ་དང་། མགོན་ཁང་ཡོད་
པ། ལས་ཤག་ཡདོ་པ། གང་ལྟར་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་དང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དརེ་འག་ོསོང་སྒོར་འབུམ་ ༩༢ འག་ོ
ཡྱི ་རེད ་ཅེས ་གསུངས ་འདུག  འདྱི་ཡང་དྷ ་རམ ་ས ་ལ ་གཅྱིག ་པུ ་བཤད་ཀྱི ་ཡོད ་པ ་རེད ་གདའ།  དྷ ་རམ ་ས ་ལ ་ 
(Headquarter)  རང་ལ་སྱིག་འཛུགས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། དེར་འགོ་སོང་སྒོར་འབུམ་ ༩༢ འགོ་ཡྱི་
རདེ་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༠༢༢ ཀྱི་གནས་སྟངས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༢༥་་་༢༠༢༦ ལོར་འག་ོསོང་ད་ེག་རང་ལ་སྒརོ་ (Crore) ༢་༥ འག་ོཡྱི་རེད་ཅསེ་གསུངས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་
ང་ཚརོ་སེད་ཀ་ག་ཚོད་ཡངོ་གྱི་འདུག འག་ོསོང་ག་ཚོད་འག་ོཡྱི་འདུག གཅྱིག་འདྱི་རདེ།  
 ད་ལྟའྱི་ཆར་བུ་ལོན་མང་པ་ོཞྱིག་བཏང་འདུག དེར་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་གང་རེད་ཅ་ེན། བུ་ལོན་བཏང་བའྱི་དངུལ་ད་ེ
ཚུར་ལོག་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་གསལ་བ་ནང་ལྟར་སྒོར་འབུམ་ ༡ མྱིན་ཙམ་
གོང་གུད་རེད། བུ་ལོན་གཏང་སའྱི་མྱི་ད་ེརྩད་གཅོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ལྟར་ (लापता) རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ 
(Installment) ཡོང་དགསོ་པ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རདེ། དའེང་དུས་ཐགོ་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ།  
 ད་ེབཞྱིན་བུ་ལོན་གང་འདྲ་གཏོང་གྱི་འདུག་ཟེར་ན། མྱི་ཕན་ཚུན་ཁག་ཐེག་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ངས་བུ་
ལོན་ལེན་གྱི་ཡོད་ན། དནོ་གྲུབ་ཀྱིས་ཁག་ཐེག་བས་ནས། མྱི་ད་ེཡག་པ་ོཡོད་རེད། བཟང་པ་ོཡོད་རེད། དངུལ་ཕྱིར་སོག་བདེ་
ཀྱི་རདེ། གཅྱིག་བདེ་ཀྱི་རདེ། གཉྱིས་བདེ་ཀྱི་རདེ། ཁང་པ་ཡདོ་རདེ་ཅསེ་ཟརེ་གྱི་རདེ་པཱ། རསེ་ལ་རྩད་གཅོད་བདེ་དུས་མྱི་དརེ་
ཁང་པ་ཡོད་མ་རེད། འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཀྱིས་ཀང་གསུངས་སོང་། བུ་ལོན་ཚུར་ལེན་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཞ་ེདྲག་འདུག བུ་
ལོན་དུས་ཐོག་མ་སེབ་དུས་མྱི་མང་ལ་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་འདེད་དགོས་ཀྱི་འདུག དེད་ན་མ་གཏོགས་དུས་ཐོག་ལ་གནང་མཁན་མྱི་
འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད་འདུག ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་བ་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱི་རེད་
དེ། ཡྱིན་ནའང་། མྱི་མང་ལ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་བེད་སད་ནས་དེད་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་སོ་སོའ་ིམྱི་ལ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་
བརྒྱུད་འདདེ་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་གྱི་རདེ་པཱ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་བུ་ལནོ་ལེན་ཕགོས་ཐད་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་རདེ་འདུག 
 ད་ེནས་རྣམ་པ་ཚསོ་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ཡདོ་པ་རདེ་དང་། འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་གསོ་ཆདོ་ནང་དུ་མ་
འགོད་པ་ཞྱིག་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གནང་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གནས་
སྟངས་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་ལས་བསྡམོས་ནང་དུ་འཁདོ་ཡདོ་པ་རདེ། རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རདེ། དཔརེ་ན། གངས་ལངོས་
དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ (CEO Mr. Ram Mohan Rao) ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། གངས་
ལོངས་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་མོ་ཊ་མ་སོང་ན་གཏོང་མཁན་ད་ེཁོ་རང་རེད་པཱ། ཡྱིན་ནའང་། (CEO) ཡོད་པ་མ་རེད། (CEO) 

མེད་ན་མ་ོཊ་གཡང་ལ་འཛག་རྒྱུ་རདེ། གཅྱིག་འདྱི་རདེ།  
 གཉྱིས་པ་ད།ེ འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གོས་ཆདོ་ནང་དུ་མདེ་པ་ཞྱིག་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་གང་འདྲ་ 
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གནང་བ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་གཅྱིག་
གཅྱིག་དང་གཉྱིས་གཉྱིས་ཞེས་འབྱི་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ་པཱ།  
       
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེརྱིང་ཞོགས་པ་སྙན་ཐ་ོརྱིང་པ་ོད་ེབཀླགས་སོང་། དེའྱི་རེས་ལ་ཟུར་འཛར་མང་ཐག་ཆོད་
ཅྱིག་བཀླགས་སངོ་། འགེལ་བཤད་མང་པ་ོབསནོ་སོང་། ད་ལྟ་དཔ་ེཆ་འཁྱིད་པ་ནང་བཞྱིན་སྙན་ཐ་ོད་ེཡང་བསར་ཁྱིད་སངོ་། ད་ེ
བཞྱིན་སྙན་ཐ་ོའདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚང་མས་སྱི་མོས་ཡྱིན་ཞསེ་བྱིས་འདུག ཆདེ་ལས་མཁས་པས་བཤད་པ་དརེ་དང་ལེན་ཡང་བས་
འདུག འདྱི་ནས་ཕོགས་གཞན་པ་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ན། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་
ན། གང་ཟག་སོ་སོའ་ིང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ཟག་སོ་སོའ་ིང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ནང་
མཐུན་མོང་ནས་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་ས་ཡྱིག་ད་ེསུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
         
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚོགས་ཆུང་ནས་ཡྱིན་པར་ཚོགས་གཙོས་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཆེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་
ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། གང་བསྡུས་བསྡུས་གསུང་གནང་རགོས་གནངོས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ སར་ཡང་ག་ོསབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་
གྱིས་དྲྱི་བ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ཙང་། མཐའ་མ་དེར་ང་ཚོས་ཐག་གཅོད་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཐག་གཅོད་གཙང་མ་ཞྱིག་ཡོང་
བའྱི་ཆེད་དུ་ངས་ཁ་གསལ་དུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་པ་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ཡྱིན་པ་ད་ེ
ཡྱིན་པ་རེད། སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་མཐའ་བསྡོམས་རྒྱབ་གཉེར་ཕུལ་བ་ད་ེཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། དྲྱི་བ་ཕེབས་པར་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་
འགན་ད་ེཚགོས་ཆུང་ལ་ཡོད་སྟབས། དརེ་ལན་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏགོས། ཚགོས་ཆུང་གྱིས་སྱི་མོས་གསོ་ཆདོ་བཞག་
པ་ད་ེལ་ལྡགོ་སྟ་ེངས་གང་ཡང་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། གཅྱིག་འདྱི་རདེ། 
 གཉྱིས་པ་དེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་འདྱིར་ཐུགས་འཚབ་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཅེ་ན། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དངུལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཅུག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བཅའ་ཁྱིམས་
དནོ་ཚན་སུམ་ཅུ་པའྱི་ནང་དུ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དནོ་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་སྱིད་སངོ་གྱི་མྱིང་ཐགོ་ནས་བདེ་དགོས་ 
རདེ་ཅསེ་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ། རྒྱུ་མཚན་ད་ེཚརོ་བརནེ་ནས་གནང་བ་རདེ་བསམ་གྱི་ཡོད།  
 སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩའྱི་ནང་དུ་ཡདོ་པའྱི་དངུལ་ད་ེགངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་འག་ོམ་ 
ཐུབ་པ་དེ། ད་ལྟ་ (Expert Rahul Joshi) ཁོ་རང་གྱིས་གསལ་པོ་གང་ཡང་གསུངས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོ་རང་གྱིས་ 
(whether or not such transfer is permissible) འདྱི་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དངོས་གནས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་
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རང་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་མཁས་པ་ཡྱིན་དུས་ "འདྱི་ཆོག་གྱི་རེད་གདའ། དོན་ཚན་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འདུག ནང་གསེས་འདྱི་འདྲ་
ཞྱིག་འདུག་གདའ།" ཞེས་གསུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ཀང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་བཀོད་མེད། གསལ་
པ་ོཞྱིག་ཆགས་མ་སོང་། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཆོག་གྱི་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག ཁ་ཤས་ཀྱིས་ 
(Prior Permission) ལེན་དགོས་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག ཁ་ཤས་ཀྱིས་ལེན་དགོས་མ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག གང་ལྟར་ང་ཚོས་
ཀང་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་གསལ་པ་ོགང་ཡང་བྱིས་ཡོད་པ་མ་རེད། ག་ར་ེབྱིས་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། "བཀའ་ཤག་སྔ་ཕྱི་གཉྱིས་ངོས་
ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུག་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་ཐབས་ཡོད་མེད་" ཅེས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏགོས། 
ང་ཚོས་འདྱི་ལྟར་བས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་དང་། འདྱི་བས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་གང་ཡང་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རེད། (Expert) 

ཁ་ོརང་གྱིས་ད་ེག་རང་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ། གཅྱིག་འདྱི་རདེ། 
 དངུལ་གཏོང་བར་ (CTADF) བཙུགས་པ་རེད། དརེ་འག་ོསོང་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བཏང་བ་རདེ་ད།ེ མཐའ་མར་དངུལ་
འག་ོཐུབ་ཡོད་པ་མ་རདེ། དངུལ་ད་ེད་ལྟའང་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩའྱི་ནང་དུ་ལྷག་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཆེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ནང་ཁུལ་ཕར་ཚུར་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་ཡོང་གྱི་འདུག 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 ང་ཚོས་གངས་ལངོས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཁ་ེཉནེ་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་ཆདེ་
དུ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་རེད། སྙན་ཐ་ོད་ེཆེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་གྱིས་བཀླགས་པ་རེད། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་
འགེལ་བཤད་བསནོ་པ་རེད། སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དྲྱི་བ་དྲྱིས། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་གྱིས་ལན་འདབེས་གནང་པ་
རེད། ད་ེནས་ཡང་བསར་དྲུང་ཆེས་ལན་འདེབས་བས་སོང་། ངས་བསམ་པར་དྲུང་ཆེས་ལན་འདེབས་ཁ་རྱི་ཁ་ཐུག་བས་
སོང་། ད་ལྟ་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པས་ས་ོསོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཤོད་སྡོད་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས་
ང་ལའང་བཤད་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། གང་བསྡུས་བསྡུས་གསུང་རོགས་གནང་། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་གང་ལ་གང་འཚམ་གསལ་པ་ོ
ཆགས་སོང་སྙམ། ཁ་སང་ནས་ཡྱིག་ཆ་གཟྱིགས་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་གང་ལ་གང་འཚམ་རག་ཡོད་པ་རེད། སང་ཉྱིན་ང་ཚོས་
མཇུག་སོང་བ་རྒྱུའྱི་གོས་ཆདོ་ཅྱིག་ཀང་འཁེར་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། སབས་ད་ེདུས་དགངོས་ཚུལ་གསུང་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་ཏགོ་ 
ཙམ་ཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཆདེ་འཛུགས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས།  
         
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སར་ཡང་གོ་སབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་
ནས་གོ་སབས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ང་མཁས་པ་ཡྱིན་དང་། ང་གཅྱིག་ཡྱིན་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད། རྩྱིས་ཀྱི་ཐོག་
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མཁས་པ་མྱིན་ཞསེ་གོང་དུ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། ལས་དནོ་འདྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ང་ཚསོ་ཐག་གཅོད་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བདེ་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། འདྱི་སྣང་མེད་ལ་ཐག་གཅོད་བས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རེད། ང་ཚོས་གནད་དོན་ཚང་མ་
མཁེན་དགོས་ཀྱི་རེད་པཱ། ང་ཚོགས་ཆུང་ནང་བསྡད་པ་ཡྱིན་ཙང་ངས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་ང་ཡང་རྣམ་
པ་ཚ་ོདང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་རེད་པཱ། ང་ཚོས་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་ཀ་ཁ་ག་ང་ཟེར་ནས་ཆ་ཚང་འབྱི་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་པཱ། 
 བས་ཙང་ (CTADF) བཙུགས་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་དངུལ་འག་ོཐུབ་ཡོད་པ་མ་
རེད། ད་ལྟ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ (CTADF) ལ་དངུལ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ༼ཚོགས་གཙོ་བསོད་ནམས་
བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། ད་ེཚོའྱི་གས་གསལ་པ་ོབྱུང་སོང་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་
གྱིས་འགལེ་བཤད་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོབསནོ་གནང་སོང་།༽ ང་ལ་ད་ེལས་གསལ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  
        
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་གནང་རགོས་གནངོས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ མཁས་པ་མྱིན་ནའང་སོབ་སོང་མང་པ་ོརག་ཡོད་ས་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་
སྱིང་སོང་མཆོག་དང་། ཆེད་འཛུགས་ཆོགས་ཆུང་གྱི་དྲུང་ཆ་ེགཉྱིས་ནས་བར་ཐག་ལ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་བཙུགས་ཡོད་པ་དང་། 
འདྱི་བརྒྱུད་དངུལ་རག་དང་མ་རག་གསལ་པ་ོགསལ་རང་ཆགས་སོང་སྟེ། འདྱི་ལྟར་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་སྡུག་ཏུ་འག་ོཡྱི་འདུག 
ཧ་མ་ག་ོབར་མར་འཁྱིད་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
         
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ གང་བསྡུས་བསྡུས་གསུང་རགོས་གནང་། ཆདེ་འཛུགས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་ཀརྨ་དག་ེ
ལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཚགོས་ཆུང་ནང་ལ་བསྡད་པ་རདེ། ས་ོསོས་ལས་ཀ་བས་པ་ད་ེརྣམ་པ་ཚརོ་སྙན་སེང་མ་ཞུས་
ན། ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་བསྡད་ནས་དགོས་པ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེརྱིང་ང་ཚ་ོགནད་དོན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་
འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ག་ས་ེཆུ་ཚདོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་ཐག་བཅད་བཞག་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མ་རདེ་པཱ། རྣམ་པ་
ཚསོ་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་མཁནེ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཐག་གཅོད་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་རདེ་བསམས་ནས་ངས་འབདོ་ 
བསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་མ་གཏགོས། གཞན་དག་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད།  
 དངུལ་ད་ེ (CTADF) ལ་བཏང་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་དངུལ་ད་ེགངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་འག་ོམ་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ག་ར་ེབེད་ཀྱི་རེད། (CTADF) ནས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་འག་ོམ་ཐུབ་ན། 
(CTADF) ནས་ཚུར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩར་ལོག་དགོས་རེད་ཅེས་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་ཡོད་མ་རེད་གདའ། བོད་
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མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་དངུལ་འདྱི་ཕྱིར་ལོག་བེད་དགོས་རེད་ཅེས་གང་དུའང་འཁོད་ཡོད་པ་མ་རེད། བས་ཙང་དངུལ་འདྱི་ 
དཀྱིལ་ལ་ལྷག་སྡོད་ཀྱི་རེད་པཱ། དཀྱིལ་དེར་ལྷག་ན་ག་ར་ེབེད་ཀྱི་རེད། ཕར་ལའང་མེད། ཚུར་ལའང་མེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ 
(CTADF) ལ་དངུལ་གཏངོ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་ཉནེ་ཁ་ཆནེ་པ་ོརདེ།  
 ཚགོས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐའོ་ིནང་དུ་ཡོད་པ་ལྟར། ང་ཚོའྱི་འདྱི་ (Private Limited) རདེ། (Private Limited) ལ་
མྱི་གངས་ ༥༠ ལྷག་གྱིས་མ་འཛུགས་བདེ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་བེད་
ཡྱིན་ན། མྱི་གངས་ ༢༠༠ བར་དུ་འག་ོཆོག་གྱི་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་མ་འཛུགས་བེད་མཁན་མྱི་གངས་ ༣༤ ཡོད་པ་རེད། ད་
དུང་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་མྱི་གངས་ ༡༦ མ་གཏོགས་ཡོང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། མྱི་གངས་ ༡༦ ནས་ང་ཚོར་དངུལ་ག་ཚོད་
རག་གྱི་རདེ།  
 མཐའ་དནོ་ཞུ་རྒྱུར། ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ (PPP-Public Private Partnership) ལ་རྒྱབ་སརོ་བས་ཡདོ་
པ་རེད། མཐའ་མ་དེར་ཐག་གཅོད་ག་རེ་གནང་གྱི་ཡོད་མེད་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ་རེད་མ་
གཏོགས། ཚགོས་ཆུང་གྱིས་དརེ་འག་ོདགསོ་རདེ་དང་འདྱིར་འག་ོདགསོ་མ་རདེ་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ད་ེ
འདྲ་ཡྱིན་དུས་མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅདོ་ད་ེགོས་ཚོགས་ནས་གནང་རྒྱུ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
         
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གནད་དནོ་གཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༠ ལོའ་ི (FCRA) ཚགི་བརདོ་རྱིང་པའྱི་ནང་
དུ་ག་ར་ེའཁདོ་ཡདོ་པ་རདེ་ཅ་ེན།  
 
(Section 7) in the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 

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)  recives 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: 

  
 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པའྱི་ཚིག་བརོད་ནང་དུ། (unless such other person is also registered 

and had been granted the certificate or obtained the prior permission under this Act:) ཟེར་བ་འདྱི་
བཀོག་ཚར་བ་རེད། འདྱིས་ག་ར་ེཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། དེབ་སེལ་བས་བཞག་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱིས་གཞན་པར་
སདོ་མ་ཆགོ་པ་བཟསོ་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེསྔ་ཡྱིན་ན། དཔརེ་ན། ང་ལ་དབེ་སལེ་ཡདོ་པ་དང་། གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་དབེ་སལེ་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་ང་ལ་རག་པ་ཡྱིན་ནའང་གཞན་པ་དེར་སོད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེང་སང་དམྱིགས་ཡུལ་གཅྱིག་པ་
ཡྱིན་ནའང་སདོ་ཆགོ་གྱི་མེད་ཟརེ་ནས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ (CTADF) སོར་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། ག་རའེྱི་
སོར་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། གང་ལྟར་དེབ་སེལ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་དངུལ་ཡོང་སའྱི་ལས་ཁུངས་ད་ེནས་གཞན་པ་དེར་
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སདོ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་འདྲ་པ་ོཡྱིན་ན། ཚངོ་ལས་ཀྱི་སྡ་ེཚན་ཡྱིན་པ་སངོ་ཙང་། 
མ་འཛུགས་བས་ན་མ་གཏོགས་རོགས་དངུལ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་
བསམས་བྱུང་།  
         
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ཡན་ཆད་ཆདེ་འཛུགས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐའོ་ིཐགོ་ལ་བག་ོགེང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། ལས་བསྡོམས་སྙན་སོན་དང་། ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དོན། མུ་མཐུད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་
ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བག་ོགེང་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ལ་ཕེབས་
བསྡད་ཡོད། གསལ་བཤད་འཕོས་ལྷག་བསྡད་ཡོད་དེ། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ནས་གོ་སབས་བཞེས་ཐུབ་ན་
བསམས་བྱུང་། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས།  
          
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་བང་རྒྱུ་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་དྲྱི་བ་
གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ངས་བསམ་ཚུལ་རགོ་རགོ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དང་པ་ོད།ེ ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར། "བོད་མྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་གཞུང་འབལེ་ཕོགས་ཕེབས་ཐགོ་
མར་ལ་དྭགས་སེ་བང་གཉྱིས་ནས་འགོ་བརྩམ་རྒྱུར་གཏན་འཁེལ་བྱུང་བ་" ཞེས་འཁོད་འདུག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
ཡྱིན་ནའང་རེད། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གཅྱིག་ལོགས་ཆགས་ཡོད་དུས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕོགས་ཕེབས་མང་པོ་ཞྱིག་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དགོས་དང་དགོས། ཕོགས་ཕེབས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་གནས་
སྟངས་རྒྱུས་ལོན་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུས་ལོན་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ཀྱི་བད་ེསྡུག་གཟྱིགས་དགོས་རྒྱུ་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད། འོན་ཀང་འདྱི་ལས་འཕོས་ཏེ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་གཟྱིགས་སོར་ལ་ཕེབས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། ས་གནས་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དགའ་བསུའྱི་ཕེབས་བསུ་ག་རྒྱས་པ་ོགནང་བ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། འདྱི་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་འདོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་བཏང་ནས་ཕེབས་བསུ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཡོང་གྱི་འདུག དེའྱི་རེན་པས་ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་ཅ་ཟྱིང་པ་ོའདྲ་ཞྱིག་བཟ་ོཡོང་གྱི་འདུག དཔརེ་ན། ཉ་ེལམ་ལྷ་ོཕོགས་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕེབས་པའྱི་སབས་སུ། འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་ད་ེའདྲས་མྱི་མང་མ་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ན་ཁལ་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་
ཟརེ་བ་དང་། ཡང་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་ཆ་བཞག་ན། གདན་ས་ས་ེར་ལ་ཕེབས་པའྱི་སབས་སུ་དག་ེའདུན་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་
བསུ་ལ་བཅར་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ཕེབས་བསུར་མ་བཅར་བའྱི་གནད་འགག་གང་ལ་ཐུག་
ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། གཞྱི་རྩའྱི་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། དེའང་ཡྱིན་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་། གལ་ཆེ་
ཤོས་གཅྱིག་དེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ཨ་རྱིར་ཕྱིན་ནས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་
སོང་། བས་ཙང་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་རདེ་ཅསེ་གསུངས་ན། ང་ཚ་ོཕབེས་བསུ་ལ་གཅར་རྒྱུའྱི་འདདོ་
པ་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས། རྒྱུ་མཚན་ཆ་ེཤོས་གཅྱིག་འདྱི་གསུང་གྱི་འདུག འདྱི་གཙང་མ་ཞྱིག་ཆགས་རོགས་བས་ན་བསམས་
ནས་ཁ་སང་དྲྱི་བ་ནན་པ་ོཞྱིག་དྲྱིས་པ་རེད་དེ། གང་ལྟར་གནས་སྟངས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་གཉྱིས་པ་དེ། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་གྱིས་སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་བཀའ་དགངོས་ཇྱི་བཞྱིན་ཞྱིག་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
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འདུག ལྷག་པར་དུ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱིས་ཐུགས་བརྩ་ེཆེན་པ་ོ
གནང་སའྱི་ཚོགས་པ་དང་། གང་ཟག་སྒེར། ད་ེའདྲ་ལ་གཞྱི་མེད་ཀྱིས་སོན་འཛུགས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབེད་བཞྱིན་འདུག དཔེར་
ན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་ "ང་ས་གནས་ག་པར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། སེམས་ལ་སོབས་པ་འདྲ་པ་ོགཅྱིག་དེ། གདན་
ས་ལ་སོབ་སོང་བེད་མཁན་ཚ།ོ ལྷག་པར་དུ་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་མང་པ་ོའཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད།" ཅེས་ཡང་ས་ེབཀའ་སོབ་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་ལྷ་རམས་པའྱི་མཚན་སྨྲ་བའྱི་ཐོག་ནས་སོན་བརོད་བས་བཞག་པ། ད་ེ
དང་ད་ེའདྲ་བའྱི་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་བརྩྱི་འཇོག་ཆེན་པ་ོགནང་བ་ད་ེཚོར་ཟ་དང་ཟུར་ནས་སོན་བརོད་མང་པ་ོབེད་
བཞྱིན་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་བཅར་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གནད་འགག་ཅྱིག་འདྱིར་ཁལེ་བསྡད་ཡདོ་
པ་རེད། ད་ེནས་ཁོང་མོན་ག་ོལ་ཕབེས་པ་རེད། མོན་ག་ོལ་ཕེབས་པའྱི་སབས་སུ་སྱི་དང་མ་མཐུན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ག་
ར་ེཆགས་རེད་ཟེར་ན། གཞུང་འབེལ་གྱི་ཕེབས་བསུ་ག་རྒྱས་ཤོས་ད་ེབེད་དགོས་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ས་
གནས་སུ་ཚོགས་པ་ཁག་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དང་པ་ོདེར་ཚོགས་པ་ད་ེདག་གྱི་གོས་ཆོད་རེད་ཟེར་བ་འདྲ་པོ་
དང་། གང་ལྟར་རྩད་གཅོད་བེད་དུས་ནང་སྱིད་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་རེད་ཟརེ་བའྱི་སྒང་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་གྱིས་ནང་སྱིད་ནས་བཀའ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་མ་རེད་གསུང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱིར་ཁས་ལེན་རྩ་བ་
ཉྱིད་ནས་ལེན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག སྔོན་མ་ཨ་རྱིར་ཕེབས་པའྱི་སབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ནས་ཨ་རྱི་དནོ་གཅོད་
ལ་ལས་བེད་ཟུར་པ་མང་པ་ོཞྱིག་བཀའ་སྒུག་གནང་དགོས་རྒྱུའྱི་བཀའ་ཕེབས་པ་དེ། ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་ཤོག་གྱི་ཐོག་
ནས་མྱི་མང་ལ་གསལ་བསགས་བས་བཞག་པ་ད་ེའདྲའང་། སྐུ་ང་ོསྱིད་སོང་གྱིས་བཤད་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། 
གང་ལྟར་ང་ལ་ཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག དོན་དག་རོག་རོག་ག་རེ་ཆགས་སོང་ཞེ་ན། མོན་གོ་ས་གནས་སུ་ལས་ཐོག་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ལ་རྒྱབ་སོར་དང་ཤ་ཚ་ཡོད་མཁན་གྱི་མྱི་ད་ེའདྲས་ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག ད་
ལྟ་བར་དུ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་མོན་ག་ོལ་ཕེབས་པའྱི་སབས་སུ་མ་གཏོགས། གཞུང་འབེལ་གྱི་
ཐགོ་ནས་རྒྱལ་སྒ་ོབཙུགས་པ་དང་། ད་ེནས་འཕེད་དར་འཕང་རྒྱུ་ཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེསྔའང་བཀའ་བནོ་ཁྱི་
པ་ཕེབས་མོང་བ་རེད། སྱིད་སོང་ཟུར་པ་ཕེབས་མོང་བ་རེད། དེ་མ་ཟད་ས་ས་༸གོང་མ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་མོང་བ་རེད། 
༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ཕེབས་མོང་བ་རེད། དེའྱི་སྔོན་ལ་དགའ་ལྡན་ཁྱི་རྱིན་པ་ོཆེ་ཕེབས་ཙམ་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་ལ་ཡྱིན་ནའང་
གཞུང་འབེལ་གྱི་རྒྱལ་སྒོ་བང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་བས་མོང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་བས་ན་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག་ཟེར་ནས་འབེལ་
ཡོད་ལས་བདེ་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་རུ་ཕྱིན་པ། སབས་ད་ེདུས་ང་ས་གནས་ལ་ཡོད། ངས་ག་ོསོང་། མ་གྱིར་ག་རྒྱས་པ་ོཆགས་པ་
དརེ་གནད་འགག་གང་ཡང་མྱི་འདུག་སྟེ། མདགོ་ངན་ཤོས་ཤྱིག་ལ། དརེ་རྒྱལ་སྒ་ོཆནེ་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་བཟསོ། འཕདེ་དར་མང་
པ་ོཞྱིག་གས། ཕབེས་ཡོང་དུས་མྱི་མེད་ནས་སྟངོ་པ་ཆགས་པའྱི་བཟ་ོའདྲ། སེབས་པ་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡ་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྲུ་
གུ་ཁ་ཤས་ཤྱིག གང་ལྟར་བགེས་པ་ཞྱིག་གྱིས་ང་ལ་གསུང་གྱི་འདུག ངས་སེམས་ཀྱིས་མ་བཟོད་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་མ་
གཏོགས། ཁེལ་གད་ཤོར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་མྱིན། "འདྱི་ག་རེ་རེད། རྒྱ་མྱིའྱི་དཔོན་པོ་དེ་ཚོ་བོད་ནང་དུ་
ཕེབས་དུས་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་བཙན་བཀའ་བཏང་། ལྷག་པར་དུ་ཕེབས་བསུ་ཞུ་མཁན་ད་ེཚ་ོལག་པ་འདུག་ས་ེབེད་ཀྱི་འདུག་པཱ།" 
སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཟརེ་ནས་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། སྐུ་ང་ོཕབེས་ཚར་བ་རདེ། རེས་ནས་ཕབེས་བསུ་ཞུ་
ཆེད་ཡོང་མཁན་ཚོས་སྐུ་ང་ོསུ་ཡྱིན་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕྲུ་གུ་ད་ེཚོས་བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཟེར་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་
རདེ། ལྷག་པར་དུ་མནོ་ག་ོལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་འདྲའྱི་གཞུང་འབལེ་ཕེབས་བསུ་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོབ་རྒྱུའྱི་བཙན་བཀའ་ལྟ་བུ་
བཏང་བ་ད་ེཡག་པ་ོམྱི་འདུག ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། མང་ཚོགས་ལ་འདོད་པ་མེད་
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བཞྱིན་དུ། ཡང་མང་ཚོགས་ལ་འདོད་པ་ཡོད་པ་དང་། དང་བངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་བསུ་ག་རྒྱས་པ་ོད་ེའདྲ་བས་མོང་ཡོད་
པ་རདེ། དཔརེ་ན། བཀའ་བནོ་ཁྱི་པ་སབས་ར་ེཟམ་གདངོ་རྱིན་པ་ོཆ་ེའབས་སྤུངས་ལ་ཕེབས་དུས་ཕབེས་བསུ་ག་རྒྱས་པ་ོམང་
ཚོགས་རང་གྱིས་བས་པ་རེད་མ་གཏགོས། གཞུང་འབེལ་ནས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཐེངས་གཅྱིག་བས་པར་
བརེན་ནས་བཀའ་བཀོན་ཚ་ཐག་ཆོད་རག་ཡོད་པ་རེད། རྦད་ད་ེབཀའ་བཀོན་རག་ནས་རེས་མ་ནས་འདྱི་ལྟར་བེད་མ་ཡོང་
ཞསེ་གསུངས་ཡོད་པ་རདེ། ༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆགོ་ནས། མཇུག་བསྡུ་རགོས་གནང་། 
དུས་ཚོད་རགོས་སོང་།༽ གནད་དནོ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་ད།ེ ༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་
ནས། དུས་ཚོད་རགོས་སོང་།༽ ལགས་ས།ོ 
        
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་རྒྱ་མཚ་ོསྱི་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་རྒྱ་མཚ་ོསྱི་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་ནས་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་
འདདོ་པ་བྱུང།  
 ཐགོ་མ་དརེ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ་དང་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སེལ་ཀོབ་མྱི་མང་
གྱི་ཚབ་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུར། སབས་གསུམ་པའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་རྒྱ་ལམ་དཀའ་ངལ་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་དརེ་
གུན་གསབ་ཅྱིག་རག་གྱི་ཡོད་པ་ག་ོཐོས་བྱུང་། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐབས་ལམ་བསྟན་པ་དེར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
འོན་ཀང་འདྱི་ལག་བསྟར་གང་འདྲ་བེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཁ་གསལ་པ་ོམྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་ཤུགས་
རྒྱག་རགོས་གནང་ཞསེ་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་ནང་དུ་ ༢༌༥། ན་གཞནོ་རགོས་སརོ་ལས་དནོ། ང་། ན་གཞནོ་ནུས་སྟོབས་
གོང་འཕེལ་ཟབ་སོང་། ནང་གསེས་ (ང་༢) དང་ (ང་༣) ཡྱིན་ན། འདྱིར་ངས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་ཚང་མར་
བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལགས་ཤ་ེན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ལས་འཆར་དེས་གྲུབ་འབས་ག་ར་ེཐོན་ཡོད་མེད་བཀོད་གནང་
འདུག ངས་འདྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་སོང་། ནམ་རྒྱུན་དུ་ལས་བསྡམོས་ཟརེ་དུས། ལས་གཞྱི་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བརྩམས་ཡོད་
ཅེས་འགོད་གནང་གྱི་འདུག ལས་གཞྱི་བརྩམས་པ་དེས་གྲུབ་འབས་ག་ར་ེཐནོ་ཡོད་མེད་ཧ་ག་ོརྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདྲག་ཆགས་
ཀྱི་འདུག དཔེར་ན། ན་གཞནོ་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ཆདེ་དུ་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་བརྩམས་ཡྱིན་ན། ལས་གཞྱི་འདྱིས་གྲུབ་འབས་
ག་ར་ེཐོན་ཡོད་པ། ན་གཞོན་དརེ་ཕན་ག་ཚོད་ཐགོས་ཡོད་པ། སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ཁ་ོརང་ལ་ལས་ཀ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་
ཐབས་ལམ་སྐྲུན་ཐུབ་ཡོད་དམ་མེད། འདྱི་མཉམ་དུ་ག་ར་ེཞུ་འདོད་བྱུང་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ལས་གཞྱི་རྩོམ་པའྱི་སབས་སུ་
གནད་དནོ་འདྱི་ཚའོྱི་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་གང་མང་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་མ་འངོས་པར་
ལས་གཞྱི་དརེ་བསྒྱུར་བ་གཏོང་བར་གཞྱི་གཞག་ས་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
 ཞུ་འདོད་པ་གཅྱིག་ད་ེས་ེལྡན་ས་ོནམ་གྱི་ལས་འཆར་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ས་ེལྡན་ས་ོནམ་གྱི་ཐོག་ལ་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཀང་དྲྱི་བ་འགའ་ ཤས་ཤྱིག་ཕེབས་འདུག ཁ་སྔནོ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ནམ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སངོ་མཆགོ་གྱིས་ས་ེལྡན་ས་ོནམ་གྱི་ལས་གཞྱིར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་གསུངས་སོང་། ཁ་ེབཟང་ཡོད་མདེ་ཀྱི་གནས་སྟངས་
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ཀྱི་ཐགོ་ནས་གསུངས་སོང་། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་གྱིས་གསུངས་པ་ད་ེཕོགས་གཅྱིག་ནས་བདེན་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་
ནའང་། སེ་ལྡན་ས་ོནམ་གྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བ་ོགཞན་ཞྱིག་ཀང་གཏོང་དགོས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སབས་གསུམ་པའྱི་གོས་
ཚོགས་ནང་དུ་ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཞྱིག་བཞག་པ་རེད། བཙན་
བལོ་ནང་དུ་བདོ་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ས་ཆ་ཡོད་པ་རདེ། ཞྱིང་ཁ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚའོྱི་ནང་ལ་ང་ཚསོ་ཁརོ་
ཡུག་སྲུང་སོབ་ག་ཚོད་བེད་ཀྱི་ཡོད་མེད། ང་རང་ཚོར་ཡོད་པ་ད་ེསྲུང་སོབ་བ་རྒྱུ་ང་ཚོའྱི་འགན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་
ནང་དུ་རྒྱ་མྱིས་ཁརོ་ཡུག་གཏོར་བཤྱིག་གཏངོ་གྱི་ཡོད་དུས། བཙན་བལོ་ནང་དུ་ང་ཚསོ་ག་ཚདོ་བདེ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་ཐགོ་
ལ་བསམ་བ་ོཞྱིག་གཏོང་དགོས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སར་མ་ ༡ ནང་ལ་མཇུག་བསྡུ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ།༽ ལགས་སོ། སེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཁག་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་
འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ཁོམ་ར་དེ་མཉམ་འབེལ་གྱིས་སྐྲུན་གྱི་ཡོད་ནའང་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་སྐྲུན་གྱི་ཡོད་ནའང་རེད། 
འདྱིའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་འཚོལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དཔེ་མཚོན་གཉྱིས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། སེལ་ཀོབ་དང་བེང་ལོར་དཀྱིལ་མ་མན་ཌྱིཡ་ 
(Mandya) ཞེས་པའྱི་རོང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ལོ་ལྔ་དྲུག་ནང་དུ་མན་ཌྱིཡ་ (Mandya) ས་ཆ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སེ་
ལྡན་ས་ོནམ་འདེབས་ལས་བ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོརང་ཚོས་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་བཙོང་བ་མ་ཟད། བེང་ལོར་
གྱི་ས་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཚངོ་ཤག་བཞག་ནས། འདྱི་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ཏགོ་དབྱིབས་ནད་ཡམས་རསེ་
སུ་མྱི་མང་པོས་འཕོད་བསྟེན་ཐོག་ལ་ད་ོསྣང་ཆེན་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་དུས། སེ་ལྡན་སོ་ནམ་འགོ་སའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་འདུག དཔེ་
མཚནོ་གཉྱིས་པ་ད།ེ ཧནོ་སུར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་འཁྱིས་ལ་རྒྱ་གར་མྱི་སྒརེ་ཞྱིག་གྱིས་ས་ེལྡན་ས་ོནམ་འདབེས་ལས་བས་ནས། 
ཨེ་ཀར་ ༡ ལ་སེ་ལྡན་སོ་ནམ་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་འདེབས་ཀྱི་ཡོད་པ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེའང་ (Single 

Crop) མྱིན་པ། ལས་གཞྱི་འདྱི་བརྩམས་ནས་ལ་ོ ༡ ལ་སྒོར་འབུམ་ ༡༠ རག་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་དཔལ་འབོར་ཡོང་
ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ལམ་ཁ་ཞྱིག་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་སར་མ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལྷག་སོང་། ཚར་མ་སོང་ན་རེས་ལ་གོ་སབས་འབུལ་ཆོག་གྱི་རེད།༽ ལགས་སོ། རེས་ལ་གོ་
སབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
         
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༣:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 

ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གེང་
གནང་བཞྱིན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེའགོ་འཛུགས་མ་བེད་གོང་གསལ་བསགས་ཞུ་རྒྱུར། ལས་རྱིམ་ལ་འགྱུར་བ་ཕན་བུ་
བཏང་ནས་ད་ེརྱིང་ཆུ་ཚོད་ ༧:༠༠ བར་དུ་ལས་དུས་ཕར་འགང་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་རགོས་སད་ཡྱིན། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་རྒྱ་མཚ་ོསྱི་ཐར་ལགས། སར་མ་ ༣ ཡོད།  
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་རྒྱ་མཚ་ོསྱི་ཐར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད། གཅྱིག་དེ། གོས་
ཚོགས་སབས་གསུམ་པ་དང་ད་ལྟ་སབས་སུ་བབ་པར་ཡྱིན་ནའང་རེད། (PAP) གནད་དོན་ཐོག་ལ་གོས་མོལ་ཏོག་ཙམ་
ཡོང་གྱི་འདུག ཁ་ཤས་ཀྱིས་ (PAP) མེད་པ་བཟ་ོདགོས་པ་དང་། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ལས་ས་རུ་གཏངོ་དགོས་པ་གསུང་གྱི་འདུག 
ཡྱིག་ཆ་ཞུ་ཕོགས་ལས་ས་རུ་གཏོང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། (PAP) མེད་པ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་
བཏོན་པ་དེར་ཏོག་ཙམ་གཟབ་གཟབ་བདེ་དགོས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེར་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་མ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག 
ས་གནས་གཞྱིས་ཆགས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འོག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འོག་ལ་ཆགས་པ་དེ་ 
(PAP) ཡོད་པས་ཁད་པར་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཧ་གོ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། གལ་ཏེ་ (PAP) མེད་པ་ཡྱིན་ན་འགོ་འོང་ག་
ཚདོ་བས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། དརེ་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཞུས་
ན་བསམས་བྱུང་། 
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་ནས། 
ད་ལྟའྱི་ཆར་ཞྱིང་ས་ཨེ་ཀར་ ༡༤༠ ནང་སྐྱུར་འབས་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཉེ་ཆར་གཞྱིས་ཆགས་
ཤྱིག་ལ་གངས་བཤེར་ཞྱིག་གནང་སོང་། སྨན་རྩྭ་འདབེས་ལས་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ། སྨན་རྩྭ་འདབེས་ལས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ཨ་ེཀར་
ག་ཚོད་འདབེས་ཀྱི་ཡྱིན། གཞྱིས་ཆགས་མང་པརོ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གངས་བཤེར་གནང་སངོ་། ཁ་སྔནོ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་
བོན་མཆོག་ལྷ་ོཕོགས་ལ་ཕེབས་པའྱི་སབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་སྐྱུར་འབས་འདེབས་ལས་ཐོག་དགོངས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་
ཕེབས་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དངངས་འཚབ་ག་རེ་འདུག་ཅེ་ན། ད་ལྟ་སྐྱུར་འབས་བཏབ་ནས་ལོ་ ༡ མ་
གཏོགས་ཕྱིན་ཡོད་མ་རེད། འབས་བུ་སྨྱིན་པར་ད་དུང་ལ་ོགཉྱིས་ཙམ་འགོར་གྱི་ཡོད་དུས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་དེར་
རྒྱབ་སོར་ག་ཚོད་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ན། གང་ལགས་ཤེ་ན། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་སྨན་རྩྭ་འདེབས་ལས་ཐོག་གངས་
བཤེར་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟའྱི་ལས་གཞྱི་དེར་རྒྱབ་སོར་ཇྱི་ཙམ་ཡོད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་
དངངས་འཚབ་བེད་ཀྱི་འདུག སྨན་རྩྭ་འདེབས་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་རྩོམ་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། འབོད་བསྐུལ་རང་ཡྱིན། 
ལས་གཞྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་འཆར་གཞྱི་ལྡན་པ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། སྐྱུར་འབས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་
དེར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། དེར་འགོ་གོན་ཆེན་པ་ོབཏང་བ་ལ་དཔག་པའྱི་འབས་བུ་
ཡག་པ་ོཡོད་མདེ་ཐགོ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདུག  
       མཐའ་མ་ད་ེཞརོ་འཕསོ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཁ་སང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་སབས་སུ་ 
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དངུལ་འབོར་ཐགོ་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོབྱུང་སོང་། ས་ཡ་དང་། འབུམ། (Crore) ཟརེ་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་། དེར་
གཏན་འབེབས་འདྲ་ཞྱིག་བ་རྒྱུ་ཡོད་དམ། འདྱི་གཅྱིག་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ཨང་གངས་འགོད་པའྱི་སབས་སུ་མཚམས་
རརེ་གངས་གཅྱིག་གཉྱིས་གསུམ་རསེ་ལ་ཚེག་བརྒྱབ་པ། གང་ལྟར་འབྱི་སྟངས་མྱི་འདྲ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག མྱི་མང་ནང་དུ་
ཡྱིན་ནའང་རེད། འདྱི་ནས་མར་སོགས་སང་གནང་བའྱི་སབས་སུ་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་སེབ་དུས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་གང་འདྲ་སྡོད་ཀྱི་
ཡོད་ན་སྙམ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་དྲྱི་བ་ཕྱིར་འཐནེ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས། ཕྱིར་འཐནེ་བས་སོང་། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀ་ཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ དྲྱི་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཁ་སང་དྲྱིས་ཚར་སངོ་། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་གཅྱིག་མཚུངས་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་
ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དྲྱི་རྒྱུ་མྱིན། དའེྱི་ནང་ནས་ང་རང་གྱིས་གནད་འགག་ཆ་ེབ་མཐངོ་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་དྲྱི་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཅྱིག་དེ། ཤོག་གངས་ ༢ པའྱི་ནང་དུ་ ༢༽ ལས་དོན་ཇྱི་བས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ཐོན། ༢༌༡། གཞྱིས་ཆགས་
གསར་བསྐྲུན་སོར་ལ་རེད། སྱིར་བཏང་སབས་གོང་མའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཀང་གསར་འབོར་བར་མཐུན་རེན་སར་ཡོད་པ་
རདེ། ཁད་པར་སབས་འདྱིས་མ་འོངས་པར་གསར་འབོར་བ་ད་ེཚོར་མཐུན་རེན་སར་རྒྱུའྱི་སརོ་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་
བཀའ་བནོ་གྱིས་གསུངས་སོང་། དརེ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་གསར་དུ་འབརོ་བའྱི་ཁྱིམ་ཚང་
གྱི་གངས་འབོར་ ༡༩༩༩ ཡྱིན་པ་དང་། མྱི་འབོར་གྱི་གངས་དེར་ ༤༠༠༠ ལྷག་ཙམ་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འཆར་གཞྱི་
བཞག་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཁ་སང་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཁ་ཞེ་ལག་ལེན་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་
བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས་གནང་རོགས་གནོངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ཉ་ེའཁོར་དུ་གནས་པའྱི་གསར་འབརོ་
བ་དང། ནོར་བུ་གྱིང་ཁ། ལྡྱི་ལྱི་བཅས་ས་གནས་གསུམ་ནས་སྙན་ཞུ་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོབསེབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་
སོང་ཙང་ས་གནས་ད་ེཚ་ོགསུམ་ལ་མཐུན་རནེ་ངསེ་པར་དུ་སརོ་རགོས་གནང་ཟེར་ནས་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཕེབས་སྟངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོང་དུ་བཀུར་འོས་
ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་ཚར་སོང་། བསར་ཟླསོ་ཞ་ེདྲག་བ་རྒྱུ་མྱིན།  
 གཉྱིས་པ་དེ། ཤོག་གངས་ ༥ པའྱི་ནང་དུ། ང་ ༤། གཞུང་ལམ་གསར་བཟ་ོདང་འབེལ་གངས་སྱིད་མཛེས་བཟོའ་ི
ལས་གཞྱི། གངས་སྱིད་ནང་དུ་གཞུང་ལམ་གསར་བཟོ་བས་པ་ཞྱིག་ངས་ད་ལྟ་བར་དུ་མཐོང་མ་སོང་། གངས་ཅན་སྱིད་
གཤོངས་ལ་ལམ་གསར་པ་ཞྱིག་གང་དུ་བཟསོ་ཡོད་ངས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མཐོང་མ་སོང་། ཟུར་དུ་ལྷན་པ་བརྒྱབ་པ་ཆ་ཚང་ལ་
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གཞུང་ལམ་གསར་བཟོར་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་ན་མྱི་ཤེས་མ་གཏོགས། གཞུང་ལམ་གསར་བཟ་ོཞྱིག་ད་ལྟ་བར་དུ་མཐོང་
མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དེར་རགས་མང་པ་ོབརྒྱབ་འདུག སག་སག་རྱིགས་གང་བྱུང་བཀག་འཇོག་ཆོག་མྱི་ཆོག་པ་ཟེར་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ (No Parking) མང་པ་ོབྱིས་འདུག འནོ་ཀང་དསེ་ཕན་ཐགོས་གང་ཡང་མྱི་འདུག དེའྱི་སྟེང་
མ་ོཊ་གཉྱིས་གསུམ་ཡང་བསར་བཞག་འདུག ཁད་པར་དུ་ཞོགས་པར། ཕལ་ཆེར་གོས་ཚོགས་སུ་ང་སྔ་ཤོས་རདེ་ཟེར་ནའང་
འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ལས་བེད་དཀྱིལ་ནས་ཞོགས་པ་སྔ་ཤོས་སེབ་ཀྱི་འདུག འདྱིར་སེབ་དུས་སག་སག་སྒོ་ཡྱི་
འཁྱིས་ལ་བཞག་ནས། ནང་སྱིད་ལ་ཁུངས་དང་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་འག་ོས་ཆ་ཚང་ལ་སག་སག་བཞག་ནས་ཐར་གྱི་ཡོད་པ་
མ་རེད། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་སྟོང་པ་བཟོས་མ་ཐུབ་པར། ཕ་གྱིར་ཡྱི་གེ་བྱིས་པ་ཙམ་གྱིས་ཕན་གྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། 
གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ལ་མོ་ཊས་ཁེངས་འདུག ཡྱི་གེ་འབྱི་ས་ལའང་མ་ོཊ་མང་པ་ོབཞག་འདུག ད་ེཚོར་ཐྱིག་བརྒྱབ་པ་
ཙམ་གྱིས་ཕན་གྱི་མྱི་འདུག ལས་བསྡམོས་ནང་དུ་སྙྱིང་ར་ེཔ་ོཞྱིག་བཀདོ་འདུག་མ་གཏགོས། ལག་ལེན་འཁལེ་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེ
ནས་ལམ་གསར་པ་གང་དུ་བཟསོ་ཡདོ་ངས་ཤེས་མ་སོང་། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཤོག་གངས་ ༡༤ ནང་དུ་ "ན་གཞོན་རོགས་སོར་གྱི་སེད་ཆུང་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི།" དེ་རེད། སྔོན་མ་བཀའ་
ཤག་སབས་གོང་མས་བུ་ལོན་གཡར་བ་དེ། སྒོར་འབུམ་ ༢ རེ་གཡར་གྱི་ཡོད་ས་རེད། དེང་སང་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྒོར་
འབུམ་ ༡ གཡར་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག གོང་དུ་ཕག་སེལ་ཞྱིག་གྱིས་ཞུས་ཚར་སོང་། ཁད་པར་དུ་ལ་དྭགས་
ཕགོས་སུ་ཡུལ་སརོ་ས་ོའཆམ་པའྱི་ཆདེ་དུ་ར་དྲེལ་ད་ེཚོར་དཀའ་ངལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོའཕད་ཀྱི་ཡོད་ས་རདེ། ད་ེཚ་ོལ་
ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་གཡར་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག  
 གཉྱིས་ནས་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤེར་སོར་ལ་རདེ། ཞྱིབ་བཤེར་མྱིན་གངས་བཤེར་ཡྱིན་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ད།ེ མདོར་
བསྡུས་ནས་ཞུས་ན། བཤེར་ད་ེལ་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་རེད། ཞྱིབ་བཤེར་ཡྱིན་ནའང་རེད། གངས་བཤེར་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
དརེ་ཁད་པར་ཕ་ེམདོག་མདགོ་ཟརེ་གྱི་འདུག ང་ོབ་ོགཅྱིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཡྱིན་མདགོ་མདགོ་གསུང་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། 
དོན་དུ་བཤེར་ཟེར་ན་ཡང་དག་པའྱི་དོན་དག་རེད། གངས་བཤེར་གྱི་བཤེར་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཞྱིབ་བཤེར་གྱི་བཤེར་ཡྱིན་
ནའང་རེད། གང་ལྟར་ཡང་དག་པ་དང་ཚད་ལྡན་ཡོད་པ་ལ་བཤེར་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་ལྷག་པ་ཞྱིག་གངས་དང་ཞྱིབ་
གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་སྒང་ནས་ཐ་དད་འག་ོརྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་དེར་
གངས་དང་ཞྱིབ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་ཁད་པར་ཡདོ་མདགོ་མདགོ་གསུངས་སོང་། ག་ར་ེཡྱིན་ན་མདེ་ན་ཁད་པར་མྱི་འདུག  
 འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུངས་འཕྱིན་རེད། མང་གཙོའྱི་དུས་ཆེན་ཐེངས་ ༦༢ ཐོག་གནང་བའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་
འཕྱིན་གྱི་ཤོག་གངས་ ༤ པར། ངས་བྱིས་པ་མ་རདེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་བྱིས་པ་རདེ། "ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་མྱི་འབོར་གངས་བཤེར་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་འཛུགས་བས་ཏེ། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་གངས་
འབོར་སྡུད་ལེན་གྱི་ལས་རྱིམ་གྲུབ་ཟྱིན་" ཞེས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་གངས་བཤེར་ཞུས་ཚར་ཡྱིན་གསུངས་པ་རེད། ཁ་
སང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་ག་ར་ེགསུངས་པ་རེད། ལྡྱི་ལྱི་དང་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་མྱི་འབོར་གངས་བཤེར་བེད་
ཐུབ་མ་སོང་ཟེར་གསུངས་པ་རེད། ངས་ཟྱིན་བྱིས་ཏག་ཏག་བརྒྱབ་ཡོད་གདའ། དེར་བརེན་སྔོན་མ་མང་གཙོའྱི་དུས་ཆེན་
སབས་སུ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་གངས་བཤརེ་ཚར་ཡྱིན་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དྷ་རམ་
ས་ལ་དང་ལྡྱི་ལྱིའྱི་གངས་བཤེར་བེད་ཐུབ་མ་སོང་གསུངས་པ་རདེ། ད་ེག་པར་ཚད་འཛནི་བེད་དགོས་རདེ། ཕལ་ཆརེ་དཔལ་
ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་ཁས་ལེན་གྱི་མ་རེད། ཡང་ངས་བཤད་མེད་ཟརེ་གྱི་རེད། ག་ར་ེཟེར་གྱི་ཡོད་མེད་ཁད་པར་མྱི་
འདུག  
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 གངས་བཤེར་ནང་དུ་ཆསོ་བརྒྱུད་དང་ཆསོ་ལུགས་མ་བཀང་ནའང་འགྱིག་གྱི་རདེ་ཅསེ་ཁ་སང་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་
གྱིས་བཀའ་ཕབེས་ཟྱིན་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། དའེྱི་རནེ་པས་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་བརབ་གསྱིག་མང་པ་ོཕྱིན་ཡདོ་པ་རདེ། དརེ་
མ་ཟད་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བེད་གཅྱིག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གནོན་ཤུགས་སད་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། ངས་གནོན་ཤུགས་སད་
ཡོད་པར་ངསོ་འཛིན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོདའེྱི་ནང་ལ་གང་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ་ཅ་ེན། "མ་འོངས་པར་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་འགྱུར་
བ་བཏང་ནས་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་དགོངས་གཞྱི་ནང་བཞྱིན་མ་འོངས་པར་ས་སེར་ཕ་ོམ་ོདབ་ེབ་མདེ་པར་
འོས་གངས་ ༡༢ འཕེན་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཐོབ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་སོ་སོས་ཆོས་ལུགས་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་འཕེན་ཆོག་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ་" ཟརེ་ནས། ངས་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་བྱིས་ཤག་ཡོད། བས་ཙང་སབས་ད་ེདུས་ཀྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་དསེ་བཀའ་ཤག་གྱི་
མགྱིན་ཚབ་པ་བས་ནས་འདྱི་བཟོས་པ་རེད། "བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་དགོངས་གཞྱི་" ཟེར་དུས་བཀའ་ཤག་གྱི་
དགོངས་གཞྱི་ང་ོམ་དེ། མ་འོངས་པར་ཆོས་ལུགས་གང་ཚང་ལ་སུས་འོས་འཕེན་ནའང་མྱི་ར་ེར་ེལ་འོས་ ༡༢ འཕེན་རྒྱུ་ཡོད་
པའྱི་དགོངས་གཞྱི་རེད་འདུག ད་ེམ་ཐག་ཏུ་ཉྱི་མ་གཅྱིག་ཕལ་ཆེར་ཡྱིན་ས་ཡོད། ངས་བཤད་པ་ཆ་ཚང་ཕྱིར་འཐེན་ཡྱིན་ཞསེ་
གསུངས་འདུག ད་ེགནོན་ཤུགས་མྱིན་ན་ཅྱི་རེད། བས་ཙང་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི། གང་ལྟར་ཡང་དཔལ་ལྡན་ནང་
སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་ཁབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་ཁབ་ཡྱིན་ནའང་རེད།  མྱི་འབོར་ཞྱིབ་
བཤེར་ཡྱིན་ནའང་རེད། མྱི་འབོར་གངས་བཤེར་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེའྱི་རེན་པས་སྱི་ཚོགས་ལ་བརབ་གསྱིག་ཤུགས་ཆེན་པ་ོ
ཕྱིན་སོང་། ད་ེཚརོ་དགོངས་གཞྱི་དགངོས་པ་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོབཞེས་དགསོ་རདེ་མ་གཏགོས། རྐུབ་བཀག་སྒང་སེབས་ཚར་བ་དང་
ཤོད་ཆོག་ཆོག ལས་ཆོག་ཆོག་ཡྱིན་རྒྱུ་མ་རེད། བབ་བརྱིང་བརན་གསུམ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད། སོ་
སོའ་ིལས་ཀ་ཡག་པ་ོའག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་རྒྱབ་སོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རང་ཉྱིད་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་དགོས་ན། ད་ེནས་
ས་ོསོས་བེད་ཆགོ་ཆོག བཤད་ཆོག་ཆོག་བས་པ་ཡྱིན་ན། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་། ཕགོས་བཞྱི་མཚམས་བརྒྱད་ནས་རླུང་དྲག་
པ་ོསེབས་བསྡད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེརདེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
 ངས་ད་ེརྱིང་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ལ་ཞུ་རྒྱུར། སྱིར་བཏང་ང་འདྲ་པ་ོཡྱིན་ན་རུ་ངར་པ་ོཡོད་པ་རེད། སད་ཆ་བཤད་
སྟངས་ཡག་པ་ོཤེས་ཀྱི་མེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། གང་བཤད་པ་ད་ེམདུན་ལ་བཤད་པ་ལས། རྒྱབ་ལ་སད་ཆ་བཤད་ཤེས་ཀྱི་མེད། 
ད་ལྟའྱི་བར་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ལ་མྱི་གསོད་ཁག་སོར་བས་སོང་། ཆང་འཐུང་མཁན་རེད། གདོང་ནག་ཕག་གདོང་རེད་
ཟརེ་ནས་ཚིག་གཅྱིག་བཤད་མ་མངོ་། འདྱི་ད་ལྟ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ངས་སད་ཆ་ཤོད་དུས་རུ་ངར་པ་ོའདྲ་ཡྱིན་དུས། 
ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་བསྡད་པའྱི་བཟ་ོའདྲའྱི་ཚོར་བ་སེབ་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ད་ེབརྒྱ་ཆ་ 
༡༠༠ མྱིན་གདའ། ད་ལྟ་བར་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་མྱི་གསད་ཁག་སོར་བས་རེད་ཟེར་མ་མོང་། གདོང་ནག་པ་ོརེད་
འདུག་ཟརེ་མ་མོང་། ཆང་རག་འཐུང་གྱི་འདུག་ཟརེ་མ་མོང་། གང་ཡང་ལབ་མ་མོང་། ངས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱི་ལས་དནོ་
དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱ་ཆའེྱི་མང་ཚོགས་ལ་ངའྱི་སད་ཆ་རུ་ངར་པ་ོཡོད་དུས། ཁ་ཤས་ཀྱིས་
ཚིག་རྩུབ་མཐོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་འདྱི་ནས་དགོངས་སེལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེམ་གཏོགས་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་
མེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་གྱིས་ཀང་ད་ེཚ་ོམཁནེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ  
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་དྲྱི་བ་ཕེབས་པའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་ལ་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུ་ལྷག་བསྡད་འདུག ལན་ད་ེཏོག་
ཙམ་རྱིང་པ་ོཆགས་ས་རེད། དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། དྲྱི་བ་སེབས་པ་སོང་ཙང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ (Covid) ནད་རབས་གཉྱིས་པ་ལང་བའྱི་སབས་དརེ་སྒོར་ ༡༠,༠༠༠ སད་པ་ད།ེ ས་གནས་གང་དང་གང་
དུ་དངུལ་ག་ཚདོ་སད་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་གསུངས་པ་རདེ།  
ཨང་། ས་གནས། མྱི་གངས། ཧྱིན་སྒརོ། བསྡམོས། 
༡ སངེ་ལོར་ལྷ་ོསྱི། ༡༥ ༡༠༠༠༠ ༡༥༠༠༠༠ 
༢ མོན་ག།ོ ༨༠ ༡༠༠༠༠ ༨༠༠༠༠༠ 
༣ སལེ་ཀབོ་ལུགས་བསམ། ༨༠ ༡༠༠༠༠ ༨༠༠༠༠༠ 
༤ སལེ་ཀབོ་བད་ེསར། ༤༠ ༡༠༠༠༠ ༤༠༠༠༠༠ 
༥ ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་། ༤༡ ༡༠༠༠༠ ༤༡༠༠༠༠ 
༦ ཀ་ོལྱི་གལ་དནོ་ལྡན་གྱིང་། ༤༢ ༡༠༠༠༠ ༤༢༠༠༠༠ 
༧ ལ་དྭགས་བསདོ་ནམས་གྱིང་། ༡༨༡ ༡༠༠༠༠ ༡༨༡༠༠༠༠ 
༨ ཨ་ོརྱི་ས་ཕུན་ཚགོས་གྱིང་། ༡༠ ༡༠༠༠༠ ༡༠༠༠༠༠ 
༩ སྱིམ་ལ། ༦༩ ༡༠༠༠༠ ༦༩༠༠༠༠ 
༡༠ མན་པར་ཕན་བད་ེགྱིང་། ༢༨ ༡༠༠༠༠ ༢༨༠༠༠༠ 
༡༡ བན་ད་ར་ནརོ་རྒྱས་གྱིང་། ༢༢ ༡༠༠༠༠ ༢༢༠༠༠༠ 
༡༢ མེའ་ོཆསོ་འཕེལ་གྱིང་། ༩ ༡༠༠༠༠ ༩༠༠༠༠ 
༡༣ ཏྱི་ཛུ་དར་རྒྱས་གྱིང་། ༧ ༡༠༠༠༠ ༧༠༠༠༠ 
༡༤ བསྟན་འཛནི་སྒང་དང་འབུམ་སྡ་ེལ། ༡༩ ༡༠༠༠༠ ༡༩༠༠༠༠ 
༡༥ ཤྱིས་ལངོ་། ༡༤ ༡༠༠༠༠ ༡༤༠༠༠༠ 
༡༦ སྱིར་སྡ་ེདག ེ ༥༤ ༡༠༠༠༠ ༥༤༠༠༠༠ 
༡༧ སྱིར་ཅནོ་ཏ་ར། ༡༥ ༡༠༠༠༠ ༡༥༠༠༠༠ 
༡༨ སྱིར་བདོ་ཚགོས། ༣༥ ༡༠༠༠༠ ༣༥༠༠༠༠ 
༡༩ ཌལ་ཧརོ། ༣༨ ༡༠༠༠༠ ༣༨༠༠༠༠ 
༢༠ སྤུར་ཝ་ལ། ༡༨ ༡༠༠༠༠ ༡༨༠༠༠༠ 
༢༡ སནོ་ཊ་ཆལོ་གསུམ། ༧ ༡༠༠༠༠ ༧༠༠༠༠ 
༢༢ ས་ཊནོ། ༡༩ ༡༠༠༠༠ ༡༩༠༠༠༠ 
༢༣ ཀུམ་རའ།ོ ༡༩ ༡༠༠༠༠ ༡༩༠༠༠༠ 
༢༤ ཌ་ོལན་ཇྱི། ༥ ༡༠༠༠༠ ༥༠༠༠༠ 
༢༥ དྷ་རམ་ས་ལ། ༢༣༥ ༡༠༠༠༠ ༢༣༥༠༠༠༠ 
༢༦ ཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་གྱིང་། ༥༡ ༡༠༠༠༠ ༥༡༠༠༠༠ 
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༢༧ མན་ཌྱི། ༨༥ ༡༠༠༠༠ ༨༥༠༠༠༠ 
༢༨ སྒང་ཏགོ ༤༢ ༡༠༠༠༠ ༤༢༠༠༠༠ 
༢༩ ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གྱིང་། ༡༡ ༡༠༠༠༠ ༡༡༠༠༠༠ 
༣༠ རརོ་གྱིང་། ༡༢༣ ༡༠༠༠༠ ༡༢༣༠༠༠༠ 
༣༡ ཀ་སྦུག ༤༩ ༡༠༠༠༠ ༤༩༠༠༠༠ 
༣༢ བསུ་ན་མདའ་བཀྲ་ཤྱིས་གྱིང་། ༤༡ ༡༠༠༠༠ ༤༡༠༠༠༠ 
༣༣ ཀྲུ་ཀྲྱིང་། ༣༣ ༡༠༠༠༠ ༣༣༠༠༠༠ 
༣༤ སྡ་ེར་ལྡུན། ༡༦༢ ༡༠༠༠༠ ༡༦༢༠༠༠༠ 
༣༥ ཧ་སྤུར། ༩ ༡༠༠༠༠ ༩༠༠༠༠ 
༣༦ ལྡྱི་ལྱི་བསམ་ཡས་གྱིང་། ༡༡༨ ༡༠༠༠༠ ༡༡༨༠༠༠༠ 
༣༧ འབྲུག ༣༠ ༡༠༠༠༠ ༣༠༠༠༠༠ 
༣༨ བལ་ཡུལ་ག་ོསྱིག ༡༡༩ ༡༠༠༠༠ ༡༡༩༠༠༠༠ 
༣༩ བལ་ཡུལ་སགོ་ར་བཀྲ་ཤྱིས་གྱིང་། ༦༧ ༡༠༠༠༠ ༦༧༠༠༠༠ 
༤༠ བལ་ཡུལ་མཆདོ་འཇརོ། ༢༧༨ ༡༠༠༠༠ ༢༧༨༠༠༠༠ 
༤༡ བལ་ཡུལ་འཇ་ོཁལེ་བསམ་གྲུབ་གྱིང་། ༤༩ ༡༠༠༠༠ ༤༩༠༠༠༠ 
༤༢ བལ་ཡུལ་རྒྱལ་འཕགས། ༡༧༥ ༡༠༠༠༠ ༡༧༥༠༠༠༠ 
༤༣ བལ ་ཡུལ་སོག ་ར ་བཀྲྱིས ་དཔལ ་

འཁྱིལ། 
༣༧ ༡༠༠༠༠ ༣༧༠༠༠༠ 

༤༤ བལ་ཡུལ་ཤར་ཝ་ར་གསུམ། ༦༢ ༡༠༠༠༠ ༦༢༠༠༠༠ 
ཁནོ་བསྡམོས། ༢༦༤༣  ༢༦,༤༣༠,༠༠༠ 

 
ད་ེནས་ཉམ་ཐག་ཨང་གཉྱིས་པ་ (B) དང་། ཨང་བཞྱི་པ་ (D) གཉྱིས་རེད་འདུག ས་གནས་ཁག་ ༤༠ ལ་ཉམ་ཐག་ (B) 
ཡོད་པར་སྒོར་ ༡,༧༡༠,༠༠༠། དེའྱི་སྒང་ལ་སྒོར་ ༥༠༠༠ ར་ེའཕར་མ་ཕུལ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ཉམ་ཐག་ (D) ནང་
ལ་ཡདོ་པ་ལ་སྒརོ་ ༢,༥༦༠,༠༠༠། མྱི་གངས་ ༢༥༦ ལ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ནས་མཐུན་འགྱུར་སར་བཞག་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཁ་སང་དྲྱི་བ་བཏང་བའྱི་ནང་ནས་བསྟན་འཛིན་སྒང་གྱི་གནས་སྟངས་དེའང་འགེལ་བཤད་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། 
 མཐའ་མ་ད།ེ ཁ་སང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དྲྱི་བ་བཏང་བའྱི་ནང་ནས་ས་ཆ་དང་འབལེ་བའྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་
ཐོག་ནས། ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ས་ཆ་ཚང་མར་སྡེབ་གཅྱིག་ཉམས་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་སྒུག་མ་བསྡད་པར། སྔོན་ལ་
ཚར་བ་ད་ེཚ་ོཡར་ཞུ་ཡྱིན་ཞུ་ཡྱིན་བས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད། དརེ་དུས་ཚོད་མང་པ་ོའགོར་གྱི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། 
དའེང་བསམ་བ་ོགཏངོ་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ་འདུག ང་ཚོས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཞུ་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆ་ཚང་ཚར་བའྱི་བར་དུ་སྒུག་དགོས་
ཀྱི་འདུག་གམ། ཡང་ན། ཚན་པ་ར་ེཚར་བ་ཡྱིན་ན་མངའ་སྡ་ེགཞུང་ལ་ཞུ་ཡྱིན་ཞུ་ཡྱིན་བེད་དགོས་འདུག་གམ། གང་འདྲ་བདེ་
དགསོ་འདུག དའེང་བསམ་བ་ོགཏོང་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
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 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མང་པ་ོཡོད་རདེ། ཁ་སང་ཡང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཁྱིམ་ཚང་ ༢༡༨ ཡོད་པ་རདེ། 
ས་ོསོའ་ིས་ཆ་སྒང་ལ་མྱིང་མེད་པའང་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་མཚན་ཐགོ་ལ་ཡོད་
པ་ད་ེདག་ལྷན་ཁང་ས་ོསོའ་ིམྱིང་ཐགོ་བསྒྱུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག ལམ་སང་ཚར་རྒྱུ་
ཞྱིག་རདེ་མྱི་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ཚགོས་ཆུང་བཙུགས་ནས་མུ་མཐུད་འབད་བརྩནོ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ད་ེརྱིང་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བར། སྱིར་བཏང་སྱིད་སངོ་གྱིས་ནང་སྱིད་བཀའ་
བོན་དང་། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན། འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་གྱི་འགན་ཁེར་ནས་ས་གནས་ལ་རྒྱུས་ལོན་ཆེད་འགོ་བའྱི་
སབས་སུ། འག་ོཕགོས་སོར་ལ་བསུ་བ་རྒྱས་པ་ོབེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། བཀའ་རང་བཏང་ནས་ཕབེས་བསུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ། བསུ་
བ་ད་ེཚ་ོརྒྱས་པ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ལ་ནན་པ་ོམངགས་ཡོད་པ། ད་ེའདྲའྱི་སོར་གསུངས་སོང་། གོང་དུ་
བཀུར་འོས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་གསུངས་སོང་། ངས་ད་ལྟ་བར་དུ་ས་གནས་ག་པར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། བསུ་བ་དགསོ་ཀྱི་
མ་རེད་ཟེར་ནས་ནན་པ་ོལབ་ཀྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། བསུ་བ་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ས་གནས་གཅྱིག་ལའང་ཟེར་མ་མོང་། 
སྱིད་སོང་གྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་ས་གནས་གཅྱིག་ལའང་ཁེད་རང་ཚོས་བསུ་བ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད་གདའ། གོ་སྱིག་
འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད་གདའ། རྒྱལ་སྒ་ོརྒྱག་དགོས་ཀྱི་རེད་གདའ། མྱི་མང་བང་སྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད་གདའ། ཚིག་
གཅྱིག་ཀང་ལབ་མ་མོང་། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་དེ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་མར་གསུངས་སོང་ཟེར་བ་ད་ེརེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་སྱིད་སོང་
ཡྱིན་ནའང་རདེ། བཀའ་བནོ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ས་གནས་ལ་ཕབེས་
པ་ཡྱིན་ནའང་། འཐུས་ཚང་ག་སྱིག་གནང་རོགས་ཟེར་བ་ད་ེཡྱི་ག་ེཚང་མའྱི་ནང་ལ་འབྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་སྱིད་སོང་ཡྱིན་
ནའང་རེད། བཀའ་བོན་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཚང་མར་གཅྱིག་མཚུངས་རེད་མ་གཏོགས། སྱིད་སོང་
སེབས་ན་དམྱིགས་བསལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བེད་དགོས་ཀྱི་རདེ་གདའ། འཛིན་སོང་གྱི་མྱི་སེབས་ན་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བེད་དགོས་ཀྱི་
རདེ་ཟེར་ནས་ཚིག་གཅྱིག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཟརེ་མ་མངོ་། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ལ་ནང་སྱིད་ཀྱིས་སྐུལ་ལག་བ་རྒྱུ་ད་ེ
བེད་བསྡད་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་བསུ་བ་རྒྱས་པ་ོབེད་དགོས་རེད་ཅེས་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་
ལབ་པ་ད་ེའདྲ་བྱུང་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ས་ེར་ལ་བསུ་བ་བདེ་མཁན་བཅར་མདེ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེཚ་ོགསུངས་སོང་། རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་ངས་
ཤེས་ཀྱི་མེད། རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡྱིན་ན་ཁད་པར་གང་ཡང་མདེ། ངས་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅ་ེན། སྱིད་སངོ་གྱི་འགན་ཞྱིག་སད་ཡདོ་
པ་རེད། མྱི་མང་ལ་འགན་འཁེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་བཅར་རྒྱུ་ཡྱིན། 
མྱི་གཅྱིག་མ་གཏོགས་སེབས་མེད་ནའང་སད་ཆ་ཤོད་དགསོ་ན་བཤད་རྒྱུ་རདེ། མྱི་སྟོང་སེབས་ཡོད་ནའང་སད་ཆ་ཤོད་དགོས་
ན་བཤད་ནས་འགོ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། སུ་སེབས་ཡོད་དམ་མེད། སེབ་མྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡྱིན། ད་ེརྩད་གཅོད་
བ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་ཡང་བས་མེད། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གང་ལྟར་སརོ་བ་བསོར་ནས་ཁ་སང་སད་ཆ་རང་འཇགས་ཐགོ་སད་ཆ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་བག་ོགེང་ད་ེག་རང་སྒང་ལ་
སེབས་བསྡད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་འདུག འདྱི་ཞུ་མྱི་དགསོ་པ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་སབས་སུ་དུས་ཚདོ་མང་ཙམ་
བཏང་ཡདོ་དུས། དསེ་འཐུས་པ་བདེ་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 ད་ེནས་ངས་ལྷ་རམས་པར་མཚན་སྨད་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་འདྲ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ངས་ལྷ་རམས་པ་སུ་ཞྱིག་
ལའང་མཚན་སྨད་བ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་མཐོང་ཚུལ་ད་ེའདྲ་ཡོད་ན་ཞུ་སྱིད་པ་རེད་མ་གཏགོས། བ་ེབག་པ་སུ་གཅྱིག་
ལའང་མཚན་སྨད་ཞུས་པ་གང་ཡང་མདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཞུང་འབེལ་ག་སྱིག་བ་རྒྱུའྱི་སོར་ལ་ལབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ངས་མེད་ལབ་མདགོ་རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། ངས་ལབ་
མེད་ན། ངས་ལབ་མེད་ཞུ་རྒྱུ་རདེ་མ་གཏགོས། རྣམ་པ་ཚསོ་འདྱིར་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་གསུངས་ནས། ངས་ལབ་མེད་པ་
ཞྱིག་ལབ་རེད་ཟེར་ན་བདེན་པ་ཆགས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་པཱ། ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ལའང་ལས་བེད་ཚ་ོཡོང་དགོས་རེད་ཅེས་སྱིད་
སོང་གྱིས་ལབ་ཡོད་རེད་ཟེར་སོང་། ངས་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་ལབ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ལའང་ལབ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ལ། སུ་
གཅྱིག་ལའང་ལབ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། འདྱི་ངས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེནས་གཞུང་འབེལ་རྒྱལ་སྒོ་བངས་མ་
མོང་བ་དང་། བངས་ཡོད་ནའང་འདྲ་འདུག མེད་ནའང་འདྲ་འདུག ད་ེངས་ཤེས་ཀྱི་མེད། སྔནོ་མ་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་ཕེབས་པའྱི་
སབས་སུ་གང་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད། དེའྱི་རསེ་ལ་སྱིད་སོང་ཕེབས་པའྱི་སབས་ལ་གང་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད། བར་ལ་པར་འདྲ་པ་ོ
མཐོང་ན་མ་གཏོགས། ང་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་ལ་འག་ོརྒྱུ་དགའ་པ་ོམེད། ད་རསེ་ས་གནས་ལ་གང་བས་པ་ད།ེ མྱི་མང་རང་
གྱིས་དང་དུ་བངས་ནས་བས་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། དབུས་ནས་དམྱིགས་བསལ་བེད་དགོས་པའྱི་
བཀའ་གང་ཡང་བཏང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་རྒྱལ་སྒ་ོབརྒྱབ་པ་དང་། མྱི་ཁ་ཤས་མ་གཏགོས་བཅར་མྱི་འདུག སྟངོ་པ་རདེ་
འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། སྟངོ་པ་ཡྱིན་ནའང་མྱིན་ནའང་། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ས་ོསོས་གཟྱིགས་ན་ཡག་གྱི་རདེ་མ་གཏགོས། གོས་
ཚགོས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསུངས་པ་གཅྱིག་པུས་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། གང་ལྟར་བཙན་བཀའ་བཏང་བའྱི་བཟ་ོའདྲ་
ཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་སུ་གཅྱིག་ལའང་བཙན་བཀའ་གཏངོ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ད་ེ
ག་རང་ནང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ལ་བཅར་བའྱི་སབས་སུ་བསུ་བ་རྒྱས་པ་ོད་ེའདྲ་བེད་དགོས་
ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེཚ་ོའགོ་སོང་འཕར་མ་རེད་འདུག གལ་ཆེ་ཤོས་དེ། མྱི་མང་ཚོགས་འདུའྱི་སབས་སུ་ཡོང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་ང་ཚོས་ཕར་ཚུར་སད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དྲྱི་བ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། བསམ་ཚུལ་བར་ེལེན་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ལྟ་བར་དུ་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་གཏགོས་གཞན་པ་ཞུས་བཞག་པ་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ངས་སད་ཆ་ཆ་ཚང་ག་ོམ་བྱུང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། སེལ་ཀོབ་གཞྱིས་ཆགས་
འཁྱིས་ལ་ལམ་ཁ་བརྒྱབ་རྒྱུར་གུན་གསབ་རག་རྒྱུའྱི་སོར་ད།ེ ཁ་སེང་འབེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སངེ་ལོར་ལ་
ཕྱིན་ནས་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་འབེལ་ཡོད་ལ་སད་ཆ་བཤད་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོབཤད་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། 
ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལམ་སང་ཐོན་ཐུབ་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཞེ་དྲག་རེད་འདུག ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་གར་གཞུང་
མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བེད་པའྱི་སབས་སུ་དུས་ཚོད་མང་པ་ོཞྱིག་འགོར་གྱི་འདུག འོན་ཀང་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་གུན་གསབ་རག་
རྒྱུར་འབད་བརྩནོ་བདེ་བཞྱིན་ཡདོ། ཁས་ལནེ་བས་ཡདོ་པ་ད་ེའདྲ་ད་ལྟ་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ས་ེལྡན་ས་ོནམ་སོར་བཀའ་གནང་སོང་། ས་ེལྡན་སོ་ནམ་ལའང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་གཤྱིས་ཀ་ད་ེགང་
འདྲ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད་ཅ་ེན། གང་ལྟར་དཔལ་འབོར་རོགས་སོར་མུ་མཐུད་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ས་ེལྡན་ས་ོནམ་འདེབས་
ལས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་སྒང་ལ་མཐུན་རནེ་གཞན་པ་ད་ེའདྲ་སར་བ་ཡྱིན་ན་ས་ེལྡན་ས་ོནམ་འདེབས་ལས་བེད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། དེའྱི་རོགས་སོར་མཚམས་ཆད་པ་དང་ས་ེལྡན་ས་ོནམ་མཚམས་འཇགོ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ ༨ 
ནང་དུ་ས་ཆ་ཨ་ེཀར་ ༨༠༠ ལྷག་ཙམ་ལ་མ་གཏོགས་ས་ེལྡན་ས་ོནམ་འདབེས་ལས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེནས་ད་ལྟ་འདྱི་
ནས་ཞྱིང་པ་ས་ོསོས་སྨན་རྩྭ་འདེབས་ལས་ཨ་ེཀར་ག་ཚོད་བེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་ད།ེ ཐ་ོགཞུང་ཞྱིག་བཏང་འདུག་ཟརེ་བ་ད་ེ
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ངས་ཤེས་མ་སོང་། གལ་ཏ་ེབཏང་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱི་གཏོང་རན་ཡོད་མ་རེད། ད་ལྟ་སྨན་རྩྱིས་ཁང་
དང་། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོ་ནམ་ཚན་པ་དང་དེ་ཚོ་ཕར་ཚུར་གོ་བསྡུར་བས་ནས། ད་ལྟ་གཞྱི་ནས་འཆར་གཞྱི་བཟོ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ལོ་ ༡ ནང་དུ་ད་ལྟ་སྨན་གྱི་ཐོན་འབབ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་རྒྱུ་ཆ་ག་ཚོད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་གསུང་རོགས་གནང་། དེར་དཔག་པའྱི་རྒྱུ་ཆ་ར་ེར་ེལ་ཞྱིང་ཁ་ཨེ་ཀར་ག་ཚོད་འདེབས་ལས་བེད་
དགསོ་ཀྱི་འདུག ས་ཆ་གང་དུ་འདབེས་ལས་བདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཚད་འཛནི་ནས་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ་མ་གཏགོས། 
ད་ལྟ་ནས་སྨན་རྩྭ་འདེབས་རྒྱུའྱི་འགེངས་ཤོག་འགེང་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་ངས་ཐོངས་ཤོག་ཟེར་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་
ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་སྔ་དྲགས་པ་རདེ། ལས་ཀ་ལ་འག་ོམཇུག་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མག་ོཐག་མ་
ཆོད་སྔོན་ནས་འོག་ནས་གངས་ཀ་ལེན་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། དེར་ང་ཚོས་བསར་ཞྱིབ་ཚད་ལྡན་
ཞྱིག་བདེ་ཆགོ་པ་ཞུ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ས་ེལྡན་ས་ོནམ་མཉམ་དུ་ (Mandya) ཡང་དཔ་ེབཞག་སོང་། ཧོན་སུར་ལ་སེ་ལྡན་ས་ོནམ་འདེབས་ལས་
བདེ་མཁན་ཞྱིག་དཔ་ེབཞག་ནས། ངས་ག་ོནརོ་ཐབེས་མེད་ན། ས་ེལྡན་ས་ོནམ་འདབེས་ལས་བདེ་མཁན་ཞྱིང་པ་གཅྱིག་ལ་ཨ་ེ
ཀར་ ༡ ལ་ཁ་ེབཟང་སྒོར་འབུམ་ ༡༠ བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་ཟརེ་བ་འདྱི། ངའང་ཞྱིང་པ་བས་ནས་བསྡད་མངོ་མཁན་ཞྱིག་རདེ་ད།ེ ས་ེ
ལྡན་ས་ོནམ་གྱི་ཞྱིང་ཁ་ཨ་ེཀར་ ༡ བཏབ་ནས་སྒོར་འབུམ་ ༡༠ ཁ་ེབཟང་རག་གྱི་ཡོད་པ་ཁོན་ནས་ཤེས་ཀྱི་མེད། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་
རག་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཚང་མ་སེ་ལྡན་སོ་ནམ་སྒང་ལ་འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ང་
ཚོས་དཀའ་ངལ་འཕད་བསྡད་པ་ད་ེསེ་ལྡན་ས་ོནམ་ལ་མུ་མཐུད་འག་ོམ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་རེན་གཅྱིག་དེ། ཁ་སང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་དྲྱི་བར་ལན་འདབེས་ཕུལ་བའྱི་ནང་དུ་ཞུས་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་འགའ་
ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ཡོད། དའེྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་ད་ེཁོམ་ར་རདེ། ཁོམ་ར་མ་རག་སྔནོ་ནས་ལག་འཁེར་ (Certification) ད་ེརག་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ཐོན་འབས་རེད་ཟེར་བའྱི་ལག་འཁེར་ད་ེརག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརག་རྒྱུ་
ལའང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ཞྱིང་ས་ཐུར་ཡོད་ན། ཞྱིང་ཁ་སྒང་ལ་རས་ལུད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ན། ཞྱིང་ཁ་
འོག་དེར་སེ་ལྡན་སོ་ནམ་བཏབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། དེ་སེ་ལྡན་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། རས་ལུད་ཀྱི་ཤུགས་དེ་ཆར་
ཤུགས་ཀྱིས་ཞྱིང་ཁ་འོག་མར་འཁེར་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། སེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཚད་འཛིན་བ་རྒྱུ་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་། 
ཁོམ་ར་མ་རེད་པ་གཅྱིག་ད་ེརྒྱུ་ཆ་གཅྱིག་ཁོམ་རའྱི་ནང་དུ་འཚོང་ཐུབ་རྒྱུར་ཕོན་ཆེ་ཆུང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕད་བསྡད་པ་རདེ་མ་གཏགོས། སྔནོ་མ་བཀའ་ཤག་ནས་ཕལ་ཆརེ་འདྱི་འདྲ་
ཞྱིག་གསུང་མཁན་བྱུང་མོང་། ཤ་མ་ོབཏབ་པ་ཡྱིན་ན་ཨ་ེཀར་རེར་སྒོར་འབུམ་གསུམ་བཞྱིའྱི་ཁད་པར་རག་གྱི་འདུག དངོས་
སུ་འདབེས་དུས་ད་ེཙམ་ཡོད་མ་རེད། མྱི་གཞན་གྱིས་བཤད་པ་ད་ེག་ོནས་བས་པ་དང་། དངོས་སུ་ལག་ལེན་བསྟར་དུས་དཔ་ེ
མྱི་སྱིད་པའྱི་ཁད་པར་ཡོད་རེད། སོ་ནམ་འདེབས་ལས་སྒང་ལ་ཁེ་བཟང་རྒྱ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་རག་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད་དེ། 
ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚསོ་ས་ེལྡན་ས་ོནམ་སྒང་ལ་འག་ོརྒྱུ་ད་ེསྨན་རྩྭ་འདབེས་ལས་སྒང་ལ་འག་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེརང་བཞྱིན་གྱིས་
ས་ེལྡན་སྒང་ལ་མ་འག་ོརང་འག་ོརདེ། རང་བཞྱིན་གྱིས་སོལ་རྒྱུན་ས་ོནམ་སྒང་ལ་མ་འག་ོརང་འག་ོརདེ་མ་གཏགོས། དརེ་རས་
ལུད་དང་། འབུ་ལུད་ད་ེའདྲ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་རདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། དརེ་བརནེ་སྨན་རྩྭ་འདབེས་ལས་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚ་ོས་ེ
ལྡན་ས་ོནམ་སྒང་ལ་འག་ོཐུབ་པར་འབད་བརྩནོ་ཤུགས་ཆ་ེརྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སྐྱུར་འབས་སོར་ལ་ཁ་སང་རོབ་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཨ་ེཀར་ ༧༥ ཙམ་ཞྱིག་ལ་འདབེས་ལས་བས་ཟྱིན་འདུག 
ད་ེནས་འདབེས་ལས་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟརེ་མཁན་གྱི་ཨ་ེཀར་ ༦༥ ཙམ་ཞྱིག་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མ་བསྡོམས་པ་ཡྱིན་ན་ཨ་ེཀར་ད་ེ
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ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་མ་གྱིར་རྩ་སོས་བཏབ་པའྱི་གངས་ཀ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ད་ལྟ་ཨེ་ཀར་ ༦༥ ལ་འདང་ངེས་ཤྱིག་
འདུག དེའྱི་སྒང་ལ་རྩ་སོས་འདེབས་མྱི་དགོས་ཟེར་བ་ཡྱིན་། གང་ལགས་ཤ་ེན། ཞྱིང་ཁར་འདེབས་ལས་བེད་མཁན་མེད་ན། 
རྩ་སསོ་བཏབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། རྩ་སོས་ར་ེར་ེསདེ་སྱིང་བ་རྒྱུར་སྒོར་ ༢༥༠ འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཀ་དང་ཆ་ཚང་རྩྱིས་པ་
ཡྱིན་ན་སྒོར་ ༢༥༠ འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། རེས་མ་རྩ་སོས་མང་པ་ོཞྱིག་བཟོས་ནས་འདེབས་མཁན་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཆ་ཚང་
གོང་གུད་ལ་འག་ོརྒྱུ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྐྱུར་འབས་ད་ེད་ལྟའྱི་ཁོམ་ར་དང་། སྐྱུར་འབས་ཀྱི་གནས་སྟངས། ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་
ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གཙ་ོབ་ོསལེ་ཀོབ་གྱུར་བའྱི་ཨ་ེ
ཀར་ ༡༤༠ དང་། ༡༥༠ དེས་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག གཞུག་མ་ཨ་ེཀར་ ༥༠༠ བཏབ་ནས་ཁོམ་ར་ད་ེམེད། མ་རྩ་མང་པ་ོཞེ་
དྲག་ཅྱིག་བཅུག དའེྱི་ནང་ནས་འག་ོསོང་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ཐམ་པ་ད་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བརྒྱ་ཆ་ 
༢༠ ཐམ་པ་ད་ེད་ོབདག་སོ་སོས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལ་ོགཉྱིས་གསུམ་ནས་ས་ོསོས་རང་མག་ོཐནོ་པ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། ལ་ོགསུམ་པ་ནས་སྟོན་ཐོག་དེའྱི་འབས་བུ་སྨྱིན་གྱི་ཡོད་པའྱི་སོར་གསུངས་ཀྱི་འདུག དེར་བརེན་འབས་བུ་སྨྱིན་པའྱི་
སབས་དརེ་ང་ཚསོ་གང་འདྲ་བདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ (PAP) སོར་ལ་སྱིར་བཏང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་རྦད་ད་ེམེད་པ་བཟ་ོརྒྱུ་ཕལ་ཆེར་ཁག་
པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་མྱི་སུ་སེབས་ཀྱི་འདུག སུ་ཐོན་གྱི་འདུག ག་ཚོད་བསྡད་ཀྱི་འདུག 
སུ་ཐུག་གྱི་འདུག ག་ར་ེབེད་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཁོང་ཚོས་སྱི་ཚོགས་བད་ེའཇགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
སོང་ཙང་། རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པ་བཟ་ོརྒྱུ་ཁག་པ་ོརེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང། ལས་ས་རུ་བཟ་ོརྒྱུར་ང་ཚོས་འབད་བརྩནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཁ་སང་སྔནོ་མ་ཞུས་པ་ད་ེརདེ།  
 ད་ེབཞྱིན་དངུལ་འབོར་སརོ་ལ་རདེ། སྒོར་འབུམ་དང་ས་ཡ་ག་ཚདོ་བདེ་སདོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་། དངུལ་འབོར་ད་ེ
མང་དུ་འགོ་དུས། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་འབུམ་རང་བེད་སོད་གཏོང་དུས་འབུམ་ཀློག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ས་ཡ་འབྱི་དུས་ས་ཡ་
ཀློག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ས་ཡ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ས་ཡ་ཀླད་ཀོར་ཀློག་དགོས་བདེ་ཀྱི་རདེ་པཱ། ད་ེནས་ཚེག་ག་ཚོད་འདུག་ཟརེ་ནས། 
ད་ེནས་མར་འབུམ་ཀློག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་ས་ཡ་བྱིས་ཡོད་ན་ས་ཡའྱི་ང་ོབོ་ཐོག་ནས་བཀླག་རྒྱུ་དང་། ཡྱིག་
ཆའྱི་ནང་ལ་འབུམ་བྱིས་ཡདོ་ན་འབུམ་བཀླག་རྒྱུ་བཟསོ་པ་ཡྱིན་ན། དརེ་ཁད་པར་གང་ཡང་ཡདོ་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་དྲུག་པས་མུ་མཐུད་རེས་འབོར་བར་ཁང་པ་
བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས། ད་ེམུ་མཐུད་ནས་བདེ་རགོས་གསུངས་པ་ད་ེརདེ།  
 གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱི་གཞུང་ལམ་གསར་བཟ་ོཟརེ་བ་དེ། སྱིར་བཏང་རྩྱིས་འགོའ་ིམྱིང་ "གཞུང་ལམ་གསར་
བཟོ་" རེད། གངས་སྱིད་ཀྱི་ལམ་ཁ་དེ་ཚོ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་གཞུང་ལམ་གསར་བཟོ་རེད། ད་ལྟ་འགོ་སོང་བཏང་
བཞག་དེ་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱི་རྒྱལ་སྒོ་ནས་ (T Building) ཡོད་ས་བར་དུ་ལམ་ཁ་བརྒྱབ་པ་དེར་རེད་མ་
གཏོགས། རྩྱིས་འགོ་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་ལོ་ལྟར་རྒྱག་དགོས་པ་ཁབ་ཀྱི་མ་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་ལམ་ཁ་དེ་ཚོ་ (RCC 

Cement) རང་རྒྱག་གྱི་ཡོད་དུས། ལ་ོམང་ལམ་དརེ་ལག་པ་འཆང་དགོས་ཐུག་གྱི་ཡོད་མ་རེད་པཱ། སྔོན་མ་སྣུམ་ནག་བཏྱིང་
བའྱི་སབས་དེར། ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ནས་འཕ་ོབརག་ཕྱིན་ནས་ཡང་བསར་བཟ་ོདགོས་པ་དང་། ཆུ་འགོ་དང་གོག་སྐུད་ད་ེཚོ་
འཐནེ་ནས་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་དརེ་འགལ་ཟླ་གང་ཡང་མེད། 
 ད་ེདང་ཞརོ་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་སག་སག་དང་མ་ོཊ་གང་སར་བཞག་གྱི་འདུག་གསུངས་པ་ད་ེདངསོ་ཡདོ་
རེད། དེར་གགས་ཁེལ་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ལ་ོམང་ཕྱིན་པ་རེད། ཡུལ་མྱི་མཉམ་དུ་སད་ཆ་བཤད་པ་རེད། གང་ལྟར་གགས་མ་
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ཁལེ་ནས་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱི་དཀྱིལ་ལ། མཆོད་རནེ་གཡས་གཡོན་ལ་སང་བཏབ་ནས་མྱི་ཕར་ཚུར་འག་ོས་ཞ་ེདྲག་
ཡོད་མ་རདེ། ཁྱིའྱི་གཅྱིན་པ་གཏང་ས་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། མྱི་བསྡད་ས་ནྱི་ཡོད་མ་རེད། ས་ཆ་བེད་སོད་
འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བཏང་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ། ད་ལྟ་ (T Building) འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་མ་ོཊ་
ཆ་ཚང་སྱི་ཐབ་འོག་ལ་གཤོང་བའྱི་ར་ེབ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་། སྱི་ཐབ་ཀྱི་རྱི་མ་ོདེར་ཕན་བུ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས། སྱི་ཐབ་ཀྱི་འོག་
ཁང་དེར་མོ་ཊ་འཇོག་ས་བ་རྒྱུ། རེས་མ་ (T Building) འོག་ལ་ས་ཆ་སྟོང་པ་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིར་འགེམས་སྟོན་
ཁང་ཆ་ེཐག་ཆདོ་ཅྱིག་བརྒྱབ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། གནས་ཆུང་ཡྱིན་ནའང་རེད། དཔ་ེམཛདོ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གངས་ཅན་སྱིད་
གཤོངས་ལ་གཟྱིགས་སརོ་ཕབེས་མཁན་ད་ེཚརོ་མ་ོཊ་གཞག་ས་མདེ་པ་ཡྱིན་ན། ཕབེས་རྒྱུར་འཚརེ་སྣང་ཡངོ་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་མྱི་
ཚ་ོཡྱིན་ནའང་འགེམས་སྟོན་ཁང་ལ་ལྟད་མ་ོབལྟ་རུ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། མ་ོཊ་གཞག་ས་ཤྱིག་ངསེ་པར་དུ་དགོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་དུས། (T Building) འོག་ལ་མ་ོཊ་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་སྱི་ཐབ་ཀྱི་འོག་ལ་ས་ོརྒྱུ་དང་། ད་ལྟ་
བཀའ་ཤག་ནང་དུ་འཆར་གཞྱི་གཏན་ཁེལ་བ་ད་ེའདྲ་བྱུང་མ་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ཤེས་རྱིག་འཁྱིས་ལ་ཡོད་པའྱི་ཁང་པ་རྱིང་
པ་དེར་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། སྒོར་འབུམ་ ༦༨ འགོ་བཞྱིན་འདུག གསར་པ་གསར་རང་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་སྒོར་
འབུམ་ ༧༢ འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེལས་གསར་པ་ཞྱིག་བརྒྱབ་ན་བསམས་ནས། མགོན་ཁང་དང་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ལ་ཕེབས་པའྱི་སབས་སུ་བཞུགས་ས་ཐག་ཉ་ེཔ་ོབྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དའེྱི་འགོ་ལའང་མ་ོཊ་དང་སག་
སག་གཞག་ས་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ལམ་ཁ་དེར་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འཕད་རྒྱུ་རེད་འདུག དཔལ་
ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གྱི་མྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་ལ་སད་ཆ་བཤད་ནས། ད་ལྟ་འཁརོ་ག་ག་
སའྱི་རྒྱབ་དེར། ནང་སྱིད་མགོན་ཁང་གྱི་ཚུར་ཕོགས་དེར་ང་ཚོའྱི་ས་ཆ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རྒྱབ་ནས་ད་དུང་ས་
ཆ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་རག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ས་ཆ་ད་ེམངའ་སྡེ་གཞུང་གྱི་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རེད་འདུག (CMO) སྡོད་
ས་ད་ེཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེནས་ས་ཆ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་རག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ (Taxi) གཞག་ས་ཞྱིག་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། 
ལམ་ཁར་མ་ོཊ་གཅྱིག་ཀང་འཇོག་མྱི་དགོས་པ། ཁ་ོཚོར་ནང་ཁུལ་སད་ཆ་བཤད་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་མེད་དམ་སྙམ། འོན་ཀང་
ནང་སྱིད་ས་ཆའྱི་འཁྱིས་ལ་ཡོད་པའྱི་ས་ཆ་ད་ེརག་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་ས་ཆ་གཅྱིག་པུའྱི་ཐོག་མ་ོཊ་གཞག་རྒྱུ་དང་
ཡར་མར་འག་ོསའྱི་ལམ་ཞྱིག་འདང་ངསེ་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱབ་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ (CMO) ཡྱི་ས་ཆ་ད་ེརག་གྱི་རེད་དམ་མ་
རེད། དེའང་ཐ་ེཚོམ་རེད། ད་ེམ་རག་ན་ང་ཚོས་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོརེད་འདུག གལ་སྱིད་རག་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་
གདནོ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོཞྱིག་གཏངོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ན་གཞནོ་ལས་མེད་ལ་བུ་ལོན་གཡར་རྒྱུ་ད་ེཚོ། འདྱིར་སྔོན་མ་མང་བ་སད་པ་དང་། ད་ལྟ་ཉུང་དུ་བཏང་བ་ད་ེ
འདྲའྱི་སད་ཆ་གང་ཡང་མེད། དཔརེ་ན། ལ་དྭགས་ལ་ར་དྲལེ་ཚོགས་པ་ཐུག་པ་ཡྱིན། སྔནོ་མ་ཁངོ་ཚརོ་སྒརོ་འབུམ་ ༡ གཡར་
གྱི་འདུག ད་ལྟ་སྒོར་འབུམ་ ༡༌༥ བཟོ་རོགས་དང་། སྒོར་འབུམ་ ༢ བཟོ་རོགས། ད་ལྟ་བུ་ལོན་ལམ་སང་སོད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
འདུག ལ་ོ ༡ རྱིང་ཕར་འགང་བདེ་རགོས་ཟརེ་ནས་ཁ་སང་སྙན་ཞུ་འབོར་ཚར་ཙམ་རདེ། ད་ེཚརོ་ང་ཚསོ་བསམ་གཞྱིག་བདེ་
བཞྱིན་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 མང་གཙོའྱི་དུས་ཆེན་གཏམ་བཤད་ནང་ལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་གངས་འབོར་སྡུད་ལེན་ཟྱིན་ཟེར་འདུག ཡང་
རེས་སུ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་ལྡྱི་ལྱི་དང་དྷ་རམ་ས་ལར་ཚར་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་འདུག་གསུངས་པ་ད་ེརེད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་ནང་དུ་མཉནེ་ཆས་ད་ེབཟསོ་ཚར་བ་སངོ་ཙང་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དུ་ཡདོ་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ས་ོསོར་མཉནེ་ཆས་
ཀྱི་ཆ་ཤས་དེ་ཕུལ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་འགེངས་ཤོག་ཆ་ཚང་ས་གནས་རང་ནས་བཀང་ནས་ནང་སྱིད་ལས་
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ཁུངས་ལ་ཏག་ཏག་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེརྱིང་བཀང་བ་ཡྱིན་ན་ད་ེརྱིང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་གངས་ཀ་ད་ེསེབས་ཚར་
བ་རེད། དའེྱི་མཉནེ་ཆས་ད་ེབཟསོ་ཚར་བ་སོང་ཙང་། བསྡུས་ཚར་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཀང་གཏན་འབེབས་བས་ཚར་བ་རདེ། ཁ་
སང་ངས་ཞུས་པ་ལྟར་བསྡུས་ཟྱིན་པའྱི་གངས་ཀ་ད་ེ ༧༣,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་དང་། འགེངས་ཤོག་མ་འགེང་མཁན་མྱི་
གངས་ ༥,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ༧༨,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་འདུག ད་ེནས་ང་ཚོས་ད་དུང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་
དུ་བརྒྱ་ཆ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལྷག་ཡོད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ནའང་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་དུ་མྱི་གངས་ ༨༠༠༠༠ ལྷག་
ཡོད་ས་མ་རེད་ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེརེད། ད་ལྟ་འགེངས་ཤོག་མ་འགེང་མཁན་མྱི་གངས ༥༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་
པའྱི་ནང་ནས་མང་ཤོས་ད་ེདྷ་རམ་ས་ལ་ནས་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་བསྡུས་ཚར་བ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། མ་
འགེང་མཁན་ནང་ནས་མྱི་གངས་ ༡,༥༠༠ འམ་ ༦༠༠ ཞྱིག་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་རདེ་འདུག མྱི་གངས་ ༡༤༠༠ འམ་ ༡༥༠༠ 
ཞྱིག་ལྡྱི་ལྱི་ནས་ཆགས་ཀྱི་འདུག མྱི་གངས་ ༨༠༠ ཙམ་ཞྱིག་མཆོད་རེན་དང་འཇོར་པ་ཀྲྱི་ནས་ཆགས་ཀྱི་འདུག མྱི་གངས་ 
༧༠༠ ཙམ་ཞྱིག་ཨ་ོརྱི་ས་ནས་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེམ་གཏོགས་གཞན་ནས་འགེངས་ཤོག་མ་བཀང་བ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རེད་
འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོས་ད་ལྟ་བསྡུས་པ་ད་ེབརྒྱ་ཆ་ ༩༣༌༥ ཙམ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་དུས། རང་བཙན་ཡོད་པའྱི་
རྒྱལ་ཁབ་དང་མཐུན་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདུག རང་བཙན་ཡོད་ནའང་གངས་ཀ་བརྒྱ་ཆ་ 
༡༠༠ ཐམ་པ་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གནས་སྟངས་ད་ེའགེལ་བཤད་ཞུས་པ་མ་གཏོགས། དྷ་རམ་ས་ལ་དང་ལྡྱི་ལྱི་ལ་གངས་
བཤརེ་བ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་ཞུས་མེད། གངས་བཤེར་བས་ཡོད་པ་དང་། འགེངས་ཤོག་མ་འགེང་མཁན་མང་ཤོས་ད་ེས་གནས་
ཁག་བཞྱི་ད་ེནས་རདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་སོར་ཁ་སང་ངས་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་གངས་བཤེར་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། 
གངས་ཀ་ཞྱིབ་ཕ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་ངས་ཁ་སང་
ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་ནང་དུ་ག་ོབསྡུར་བས་བཞག་པ་གང་ཡང་མྱིན། མང་ཚོགས་ནས་སད་ཆ་འདྲྱི་བའྱི་སབས་སུ། 
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཚ་ོནས་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་ཚུལ་གསུང་སྱིད་པ་རེད། ང་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་བསམ་ཚུལ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། འདྱི་བཤད་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐག་བཅད་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རེད། མ་འོངས་པར་བཀའ་ཤག་
གྱིས་ཐག་བཅད་པ་ཡྱིན་ན་སབས་ད་ེདུས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚབ་བས་ནས་ཟརེ་ཆོག་གྱི་རེད་པཱ། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་བེད་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མགྱིན་ཚབ་པའང་མ་རེད། གང་ཡང་མ་རེད། མྱི་འབོར་གངས་བཤེར་གྱི་ལས་དོན་
དང་འབེལ་བའྱི་འགན་འཁེར་མཁན་རེད་དམ་ཟེར་ན། ད་ེརདེ། ད་ེཡྱིན་པ་སོང་ཙང་སད་ཆ་འདྲྱི་རུ་ཕྱིན་འདུག ལན་བརྒྱབ་པ་
དེའང་ཁ་ོརང་གྱི་དབང་ཚད་ནང་ལ་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་ལམ་སྟོན་ནང་ལའང་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོས་རྒྱུ་མཚན་བཞྱི་ལྔ་ཞྱིག་
དྲངས་ཡོད་པ་རེད། ཁོས་རྒྱུ་མཚན་ད་ེདག་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། ད་ེལས་བརྒལ་བའྱི་འགེལ་བཤད་
བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་ཆབ་སྱིད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཆབ་སྱིད་སྒང་ལ་ཁེད་རང་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་མ་རེད། ཕྱིར་འཐེན་
བས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད་ཞུས་པ་ལྟར། ཁོ་རང་གྱིས་ཕྱིར་འཐེན་བས་པ་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་ཁེད་རང་གྱིས་ཕྱིར་འཐེན་མ་
བས་པ་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། གཉྱིས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། ཁེད་རང་ལས་ཀ་ནས་འབུད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཚིག་གཅྱིག་
ཀང་ལབ་མེད། ས་ོསོའ་ིལས་ཀའྱི་ང་ོབ་ོཐོག་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སད་ཆ་ད་ེའཛིན་སོང་ལས་བེད་ཀྱིས་བཤད་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རེད་པཱ། 
ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། གང་བེད་ཆོག་ཆོག་དང་། བཤད་ཆོག་ཆོག་དེ་འདྲའྱི་སད་ཆ་མྱིན། བསམ་བོ་
བཏང་ནས་སད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོད། བསམ་ཚུལ་གང་ཡདོ་པ་ད་ེམ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ཁ་གཏད་གཅོག་གྱི་མེད་གསུངས་པ་ད་ེརེད། མྱི་རེར་གཤྱིས་ཀ་ར་ེཡོད་པ་རེད། 
བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ར་ེར་ེཡོད་པ་རེད། མྱི་སོ་སོར་ར་ེབ་ར་ེཡོད་པ་རེད། ལྟ་སྟངས་ར་ེཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་མྱི་
ཚང་མ་མ་འདྲ་བ་ཡོད་པ་ད་ེརང་བཞྱིན་ཞྱིག་ལ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། མྱི་ཡོད་ཚད་ཚང་མར་བསམ་བ་ོམ་འདྲ་བ་ཤ་སྟག་
རདེ། ཚང་མ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཞྱིག་ཡོད་མ་རདེ། སྱིར་བཏང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆ་ེམཐོང་ཉར་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རྣམ་དཔྱོད་གང་
འདྲ་སྟོན་དགོས་ཡོད་མེད་སོ་སོས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། སྱིད་སོང་ལ་དམྱིགས་བསལ་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་
བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་མེད། དྲྱི་བ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་དེ་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུ་རེད། རྩྱིས་
བརྒྱབ་རྒྱུ་རདེ། འགན་འཁརེ་རྒྱུ་རདེ། ད་ེནྱི་ང་ཚསོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
སྱི་འཐུས་ཡ་ེཤསེ་སལོ་མ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཡ་ེཤསེ་སལོ་མ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྒང་ལ་ཕེབས་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་
སྒང་ལ་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལེན་འདོད་བྱུང་། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞེ་དྲག་འདུག ཕག་ལས་ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོགནང་བ་མཇལ་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཁ་སང་མང་པ་ོཞྱིག་ཐ་ོབརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ཏ་ེབརེད་འདུག ད་ལྟ་དྲན་པ་ད་ེཚ་ོཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། སེ་ལྡན་སོལ་རྒྱུན་ས་ོནམ་
ཐགོ་མུ་མཐུད་ཤར་སོད་བེད་མཁན་དུད་ཚང་ ༢༣༣ དང་ཨ་ེཀར་ ༧༦༨༌༨༤ ཡོད་པ་དེར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
ས་ེལྡན་ས་ོནམ་གྱི་ཚལ་དང་། ཤྱིང་ཏོག་བཅས་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ལ་མྱི་ཚང་མས་ད་ོསྣང་བེད་ས་དང་། འཕདོ་
བསྟེན་སྒང་ནས་ཀང་ཚང་མས་འདོད་མོས་བེད་ས་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ད་ལྟའྱི་ཆར་སེ་ལྡན་སོ་ནམ་སྒང་ལ་ཕེབས་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་མང་པ་ོགསུངས་
སོང་། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ངེས་པར་དུ་ཕེབས་ཐུབ་པར་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་གནོངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་དེས་ཕན་
ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡོང་ངསེ་འདུག་ཅེས་ངས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། ཁོམ་ར་བཙལ་རྒྱུར་སྐུ་ངལ་ཡདོ་པ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་
འདུག ཁོམ་ར་བཙལ་རྒྱུར་མཐུན་རནེ་གང་ཐུབ་ཅྱིག་གནང་རགོས་ཟརེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དེ་ནས་རྒས་གསོའ་ིརོགས་སོར་སྒང་ལ་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་བསམས་བྱུང་། རྒས་འཁོགས་ཉམ་ཐག་མྱི་གངས་ 
༡,༢༣༠ ཡོད་ཁངོས་ནས་རྒས་འཁོགས་གངས་ ༡༠ ལ་རྒས་གས་ོད་ེརག་པ་རེད། གཞན་པ་ད་ེཚ་ོལ་དངུལ་གྱི་རོགས་རམ་
བྱུང་བ་རེད་ཟེར་བ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བཀདོ་འདུག མྱི་གངས་ ༡༠ ལ་མ་གཏོགས། འཕསོ་རྒས་འཁགོས་གངས་ ༡,༡༧༢ ལ་རྒས་
གསོ་རག་མེད་སོར་འཁོད་འདུག དེར་བ་ོཕམ་ཞེ་དྲག་བྱུང་། གང་ལགས་ཤེ་ན། རྒས་འཁོགས་ད་ེཚོར་དངུལ་བེད་སོད་ཞེ་
དྲག་ཡོད་མ་རེད། ཁོང་ཚོར་བཞུགས་ས་དང་། ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་དརེ་ཐུགས་བསམ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 "དམག་ཟུར་ཉམ་ཐག་" ཟེར་ན་ཏོག་ཙམ་ཁད་མཚར་པ་ོའདྲ་ཞྱིག་འདུག འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་གང་ལ་ཡྱིན་
ནའང་། དམག་ཟུར་ད་ེཚོར་རྒས་ཕོགས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་དམག་ཟུར་མྱི་གངས་ ༡༥༥ ད་ེདག་ཉམ་ཐག་རེད་འདུག ད་ེ
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གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། རྒས་ཕོགས་རག་རྒྱུར་ཐུགས་འགན་གང་ཙམ་བཞེས་གནང་ཡོད་ན། གོང་རྱིམ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་སོགས་
པའྱི་ཐགོ་ལ་ངསེ་པར་དུ་གཅྱིག་གནང་དགསོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ "ཉམ་ཐག་བསར་ཞྱིབ་དང་འབེལ་གནས་སྟངས།" ད་ེརདེ། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་ཚར་
སོང་། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་གནང་དགོས་འདུག ཧམ་པ་ཆེན་པ་ོདང་སད་ ཤུགས་ཆ་ེབ་ད་ེཚ་ོལ་རོགས་
སརོ་རག་པ་དང་། ཉམ་ཆུང་ད་ེཚརོ་རག་གྱི་མེད་པ་ད་ེཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། དེའྱི་སྒང་ལ་ངསེ་པར་དུ་ཐུགས་བསམ་
བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག  
 ག༽ བཞུགས་སྒར་དྷ་ས་ཁུལ་གྱི་དུས་ཐུང་སོང་བརར་དང་ཟབ་སངོ་། གཞོན་སེས་ཚོར་སངོ་བརར་དང་ཟབ་སངོ་
གསར་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་ཕན་ཐགོས་ཡོད་ས་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དྷ་སའྱི་མྱི་ཚང་ ༢༡༨ ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ད་ེསྔ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཐུགས་འཁུར་བཞེས་
གནང་ཡདོ་པ་རདེ་ལ། ངསོ་ལནེ་ཞྱིག་ཀང་གནང་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་སྒང་ལ་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་ན། ད་ལྟ་ཟླསོ་
གར་ལམ་ཁར་བཟ་ོབཅོས་ཤྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཉནེ་རགོ་པ་ཡོང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག ད་ེའདྲ་
སོང་ཙང་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ན། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ༢༌༧། སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ དགོངས་དོན་བོད་མྱིར་མཐུན་རེན་འཐོབ་བཞྱིན་པ་ཁག ཀ་༥༽ "ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་
གཞུང་གྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ (HIMCARE) ལས་གཞྱིའྱི་ནང་མངའ་ཁོངས་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་ས་གནས་ཡུལ་མྱི་དང་སྱི་
མཚུངས་མཐུན་འགྱུར་གནང་མུས་ཡྱིན།" ཞེས་གསུངས་པ་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། འདྱིའྱི་སོར་མྱི་
མང་ནས་མཁེན་གྱི་ཡོད་དམ་མེད་སྙམ། འདྱི་ (Himachal Swasthya Bima Yojana) ཟེར་བ་དེ་ཡྱིན་པ་འདྲ། ནང་
མྱིའྱི་ནང་ལ་མྱི་གངས་ ༥ ཡོད་ན། དརེ་ཡུལ་མྱི་དང་མཚུངས་པའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ལ་ོ ༡ ནང་སྒོར་འབུམ་ ༥ གནང་རྒྱུ་
ཞྱིག་འདུག གལ་སྱིད་ལག་འཁེར་དེ་བཟོས་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་ ༡ ནང་མྱི་གངས་ ༥ ལ་སྒོར་
འབུམ་ ༥ གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྨན་བཅོས་བརག་དཔྱད་ཆ་ཚང་རྱིན་མེད། ད་ེའདྲའྱི་མཐུན་རེན་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། 
འདྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་མྱི་ཚ་ོལའང་ལྟ་སངོ་སྱི་མཚུངས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་འཁོད་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་བོད་མྱི་ཉམ་ཐག་གམ་
དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་ལ་ཡྱིན་ནམ། ཚང་མ་ལ་ཡྱིན་ན། ལག་འཁེར་ཞུ་བའྱི་ཆེད་དུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཕེབས་
དགསོ་སམ། ཡང་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་ལ་ཕབེས་དགསོ་ཡདོ་དམ། འདྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་གཞུང་ནས་མཐུན་རེན་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་སོར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
བརྒྱུད་མྱི་མང་ལ་ཡག་པ་ོཁབ་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནངོས། གང་ལགས་ཤ་ེན། མྱི་མང་གྱིས་འདྱི་སརོ་ཡག་པ་ོཞྱིག་མཁནེ་
གྱི་ཡོད་ས་མ་རདེ།  
 གོང་དུ་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤེར་ད་ེདྷ་རམ་ས་ལ་དང་གང་སར་གནང་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ། ཞྱིབ་བཤེར་སབས་སུ་
ས་གནས་ལ་བཞུགས་མེད་པ་དང་། ཕྱི་ལ་ཕབེས་པ་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། གལ་སྱིད་ད་ེདག་གྱིས་ཆ་ཤས་ལེན་དགོས་
ན། དརེ་ལམ་ཁ་གཞན་ག་ར་ེཡོད་ན། འདྱི་གཅྱིག་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས།   
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སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཐགོ་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ཤོག་གངས་ ༡༠ 
པའྱི་ནང་དུ། "ཉ༽ ས་ོནམ་སོབ་སྟོན་པ་དང་ཞྱིང་པ་ཚོར་ཞྱིང་ལས་ཀྱི་ཤེས་བ་གོང་མཐོར་གཏོང་སད་ག་ོརོགས་ཟབ་སོང་།" 
ཟེར་བ་ནང་དུ། ཉ་༡ སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པ་མྱི་གངས་ ༡༣ ལ་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་ཟབ་སོང་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡོད་གསུངས་འདུག སོ་
ནམ་སོབ་སྟོན་པར་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་སོབ་སྟནོ་ཞུས་ནས་ད་ེག་རང་བཞག་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ཡང་ན། ཁོང་ཚརོ་ཟབ་སངོ་ཐབོ་པ་
ད་ེམྱི་མང་ལ་ལམ་སྟནོ་བ་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ་དམ། འདྱི་གཅྱིག་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ "ད༽ ཉྱི་ཧོང་ཨོ་སྱི་ཀ་ (OISCA) སོ་ནམ་ལས་སོང་།" དང་འབེལ་ནས། སོང་བརར་དེར་བོད་མྱི་ན་
གཞོན་ཞྱིག་གཏོང་ཐུབ་མེད་སོར་ཁ་སང་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སྒུག་ཐ་ོནས་ཀང་གཏོང་
ཐུབ་མེད་པ་གསུངས་སོང་། མ་འོངས་པར་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས། གང་ལྟར་ཕྲུ་གུ་མང་ཙམ་གཏོང་ཐབས་
གནང་དགོས་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཡོང་བར་སོ་ནམ་ལ་བརེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་ཙམ་གཏོང་
རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་གནང་ནས་དེའང་གཏོང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་གཏོང་མ་ཐུབ་པ་ད་ེཏོག་དབྱིབས་ན་ཚ་རེན་རེད་དེ། ཕྲུ་
གུ་གཅྱིག་ཙམ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཙམ་གྱིས་ན་གཞོན་ཚོར་ཕན་ཐོགས་ད་ེཙམ་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ལས་སོང་དེར་གཞོན་
སསེ་མང་ཙམ་གཏོང་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་གནང་དགསོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ "ན༽ སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བེད་འཆར་ཁོངས་ནས་ལག་བསྟར་ཇྱི་ཞུས།" ནང་དུ་ ན་༡། མེའ་ོཆོས་འཕེལ་
གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཇ་ཞྱིང་བཟ་ོགྲྭ་ཆུང་བ་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་བ་རྒྱུ་བས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་
གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ངང་འཐནེ་བས་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་འདུག ས་གནས་སུ་དཀའ་ངལ་གང་འཕད་པ་རེད། འདྱི་གཅྱིག་
བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ༢་༤། ཀ༽ རྒས་གསོའ་ིརོགས་སོར། འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྒས་གསོ་ཁང་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུས་པ་མྱི་གངས་ ༨ བྱུང་
ཡོད་ཟེར་བ་དེ། རྩ་དགོངས་ད་ེགང་འདྲ་རེད། གོ་བ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ལེན་དགོས་རེད། ཕྲུ་གུ་ཚོས་ཕ་མ་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་
གཞག་གྱི་མྱིན་ཟེར་ནས་ཕར་ཁྱིད་ཕྱིན་པ་བྱུང་བ་རེད་དམ། ཡང་ན། རྒས་འཁགོས་ཚསོ་བསྡད་ཀྱི་མྱིན་ཟེར་ནས་རྩ་དགོངས་
ཞུས་པ་རདེ། རྩ་དགངོས་ཞུ་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་རདེ།  
 ད་ེནས་ ག༽ ཉམ་ཐག་བསར་ཞྱིབ་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞན་དང་བསམ་ཚུལ་ཏགོ་ཙམ་མྱི་འདྲ་བ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཤ་ེན། "ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་ནས་ནང་ཤེས་འཕདོ་གསུམ་
གྱི་ཉམ་ཐག་གསར་འཇུག་ཆདེ་རྒྱབ་གཉརེ་ཕུལ་འབརོ་བྱུང་བ་གངས་ ༣༢ ཡོད་ཁངོས་ནས་མ་འོས་པ་མྱི་གངས་ ༢༠ བྱུང་
ཡོད་པའྱི་ཐག་གཅདོ་གནང་བ་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་འདུག ཐག་གཅདོ་གནང་སྟངས་ད་ེགང་འདྲ་ཡྱིན་ན། གང་ལགས་ཤ་ེན། ས་
གནས་གཞྱིས་འགོས་ས་གནས་སུ་དཀའ་ངལ་གང་ཡོད་པ་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ནང་ཤེས་འཕོད་གསུམ་ལ་སད་ཡོད་རདེ་དྲན་
གྱི་འདུག ད་ལྟ་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ད་ེས་གནས་ལ་དངོས་སུ་ཕྱིན་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་མ་འོས་དང་འོས་པར་ཐག་གཅོད་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན། ཡྱིག་ཐོག་བལྟས་ནས་འོས་དང་མྱི་འོས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་ཆ་
རེན་དང་དབང་ཚད་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་ཉམ་ཐག་ཉུང་དགོས་ཀྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཉམ་ཐག་ཉུང་ཉུང་
གསལ་བའྱི་ཆེད་དུ་ཉུང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཉམ་
ཐག་ཡྱིན་པ་ད་ེའདྲ་ལྷག་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརེན་མ་འོས་པར་ཐག་གཅོད་གནང་སྟངས་གང་འདྲ་ཡྱིན་
ན། འདྱི་གཅྱིག་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 ད་ེནས་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤེར་ཐོག་ལ་ཡྱིན། ཁ་སང་སྱིད་སོང་གྱིས་ལན་གནང་བའྱི་སབས་སུ་འདྱི་གཅྱིག་གསུངས་
སོང་། ངས་ད་ེགོ་བ་དང་ཁད་མཚར་ཞྱིག་ཚོར་སོང་། དྷ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་འག་ོའབེད་སབས་སུ་
སྱིད་སོང་གྱིས་འདྱི་ང་སྒེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན་ཞསེ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་སངོ་། དེའྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་ཤག་མཉམ་དུ་ག་ོབསྡུར་
བྱུང་མ་སོང་། འདྱི་ངས་སྒརེ་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། འདྱི་ག་ོབ་དང་ཏགོ་ཙམ་མ་བད་ེབ་བྱུང་། སྱིད་སངོ་
གྱི་མྱིང་འཁུར་བའྱི་དུས་སུ་ག་པར་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་སྱིད་སོང་དང་། ཡང་ན། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་
ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ང་སྒེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ཙམ་གྱིས་ཏག་ཏག་བསྡད་ཡོད་མ་རེད། ད་ེམ་ཟད་བཀའ་
མོལ་གསུངས་པ་དེའང་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་འཁྲུག་ཐེབས་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ཁེད་རང་
ཚསོ་འགེངས་ཤོག་མ་བཀང་བ་ཡྱིན་ན་ཆ་རེན་འཕོག་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ་སོགས་པ་དང་། ཐ་ན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༤་༌༌༢༥ སབས་སུ་འོས་
བསྡུའྱི་ཐོབ་ཐང་འཕོག་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། སྒེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་སྱིད་སོང་གྱི་མྱིང་ཁུར་ནས་བཤད་པ་
ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སེན་པ་ཚེ་རྱིང་ལམ་ལ་ཕྱིན་ནས་
བཤད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། སེན་པ་ཚེ་རྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་མཛད་སྒོར་ཕེབས་པ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་སེན་པ་ཚ་ེརྱིང་སྱིད་སོང་མྱིང་ཐོག་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། བཀའ་མོལ་གནང་་དུས་
སྒེར་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་བ་ད་ེཏག་ཏག་ཁོན་ནས་བསྡད་མྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་
དགསོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གསལ་བཤད་ནང་དུ་ག་ར་ེགསུངས་སངོ་ཞ་ེན། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤེར་གྱི་འགེངས་
ཤོག་ཆ་ཚང་མ་བཀང་བ་ཡྱིན་ནའང་མྱིང་ཐ་ོཞྱིག་ལེན་དགོས་ཀྱི་འདུག མྱིང་ཐ་ོབངས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤེར་ལ་
ཕན་གྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་འགེངས་ཤོག་ད་ེབཟ་ོདགོས་མྱི་འདུག སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་རོག་ག་
ཆགས་རྒྱུའྱི་འགེངས་ཤོག་ཤྱིག་རདེ་འདུག་མ་གཏོགས། བཀའ་མོལ་གསུང་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤེར་
ལ་ཕན་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག ཕོགས་གཅྱིག་ནས་འགེངས་ཤོག་ད་ེགནད་འགག་ཞེ་དྲག་མེད་པ་དང་ཤོག་ལྷེ་ ༡ རང་རེད་
གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཤོག་ལྷེ་ ༡ ནང་ལ་རོག་གཞྱི་ཡོད་པའྱི་སད་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དའེང་བདེན་པ་རེད། སྱི་ཚོགས་ནང་རོག་ག་གང་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་ཧ་ག་ོཡྱི་མེད་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རདེ། སྱི་ཚོགས་ནང་
དུ་རོག་ག་ཡོད་པ་ད་ེང་ཚོས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་མྱིང་ཐ་ོགཅྱིག་པུ་བངས་ན་འགྱིག་གྱི་
འདུག ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་འགེངས་ཤོག་ད་ེབཀང་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག མ་བཀང་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག་གསུང་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་བཀའ་མོལ་ཏག་ཏག་ཁོན་ནས་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག མ་འོངས་པར་བཀའ་མོལ་ག་ར་ེགནང་བ་ཡྱིན་ནའང་། 
དགོངས་པ་བཞེས་ནས་གནང་དགོས་འདུག་མ་གཏོགས། སྱི་ཚོགས་ནང་རོག་གེང་ཡོང་བ་དང་། འདྱི་ངས་ལབ་མེད་དང་། 
འདྱི་ངས་བས་མེད། ངས་བཤད་རྒྱུ་མ་བྱུང་ད་ེའདྲ་གསུངས་པ་ཙམ་གྱིས་ལ་དག་གྱི་མྱི་འདུག འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། 
༼ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། དུས་ཚོད་རགོས་སོང་།༽ ད་ེག་ནང་བཞྱིན་་༌ 
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
བཀའ་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ  
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སེ་ལྡན་སོ་ནམ་སོར་ད་ེརེད། ཁྱིམ་ཚང་ ༢༣༣ ནས་ཞྱིང་ས་ཨེ་ཀར་ ༧༦༨ འདེབས་ཀྱི་
ཡོད་པ། དའེྱི་སྒང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡདོ་པ་རདེ། གདངོ་ལེན་བདེ་དགོས་པ་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ཁོམ་ར་བཙལ་རྒྱུ་ད་ེཚརོ་དཀའ་
ངལ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ་རེད། སེ་ལྡན་སོ་ནམ་སྒང་ལ་མུ་མཐུད་
ཤུགས་བརྒྱཔ་པ་ལ་དང་པ་ོདེ། ང་ཚོས་སུ་གཅྱིག་ལའང་བཙན་དབང་གཏོང་རྒྱུ་ནྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དང་པ་ོཞྱིང་པ་
ཚསོ་ད་ོསྣང་དགོས་པ་དང་། ཞྱིང་པ་རང་གྱིས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ང་ཚསོ་བསམ་བ་ོགཏོང་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ་འདུག་
མ་གཏོགས། ཞྱིང་པ་ལ་མར་བེད་རོགས་ཟེར་ནས་རེས་མར་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན། དེར་གང་ཡང་ལབ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ས་ེལྡན་ད་ེསྨན་རྩྭའྱི་ཐགོ་ནས་ཤུགས་བརྒྱབ་རྒྱུ་ད་ེཞུས་པ་ཡྱིན།  
 དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་ད་ེངས་ཡག་པ་ོཞྱིག་བལྟ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། རྒས་གས་ོཁང་ནང་དུ་རྒས་འཁོགས་ཉམ་ཐག་མྱི་གངས་ 
༡,༢༣༠ ནས་མྱི་གངས་ ༡༠ མ་གཏགོས་ཚུད་མྱི་འདུག དེར་ངས་ལན་ཁ་གསལ་བ་ཞྱིག་བརྒྱབ་ན་མ་གཏགོས། ད་ལྟ་ལན་
ཞྱིག་བརྒྱབ་ནས་རེས་ལ་ཁག་ཁག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ཆ་ོམྱི་འདུག མྱི་གངས་ ༡,༡༧༢ ལ་རྒས་གསོ་རག་མེད་པ་རེད་དམ་
གསུང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་རྒས་གསོ་ཁང་ནང་དུ་འཛུལ་འདོད་ཡོད་པ་ནས་མ་ཚུད་པ་ད་ེའདྲ་ཕལ་ཆེར་ལྷག་མེད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་
ཞྱིག་ཡྱིན། རྒས་གསོ་ཁང་དེ་དག་ལ་སོར་བ་བསོར་བའྱི་སབས་སུ། ད་དུང་ས་ཆ་སྟོང་པ་མང་པོ་འདུག དེར་བརེན་རྒས་
འཁོགས་རྒས་གས་ོཁང་ནང་དུ་མ་ཚུད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེའདྲ་འཕད་ཡོད་ཀྱི་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཉམ་ཐག་
མྱི་གངས་ ༡,༢༣༠ ནང་ནས་རྒས་གསོ་ལ་ཡོད་པ། ཉམ་ཐག་འཚོ་སྣོན་ལེན་མཁན། འདྱི་རྒས་འཁོགས་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་
ཉམ་ཐག་འཚ་ོསྣནོ་ལེན་མཁན་མྱི་གངས་ ༡,༢༣༠ ཡོད་པ། དའེྱི་ནང་ནས་རྒས་གས་ོཁང་ལ་འག་ོའདདོ་ཡདོ་པ་མྱི་གངས་ ༡༠ 
བྱུང་བ་རེད། འགོ་འདོད་མེད་པ་ད་ེཚ་ོསོ་སོའ་ིཕྲུ་གུས་ཕ་མ་གསོས་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེལའང་འཚོ་
སྣནོ་ཞྱིག་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དེའྱི་སྒང་ལ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ནས་དགུང་ལ་ོ ༨༠ བརྒལ་ཡོད་ན་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་
པ་རདེ། ད་ེཚའོང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དམག་ཟུར་ཉམ་ཐག་ཟེར་བ་ད་ེ (Pension) མ་ཐོབ་མཁན་ད་ེཚོ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ གོང་ལ་རྩ་དགོངས་ཞུས་
ནས་འག་ོམཁན་ད་ེཚོ། གོང་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལའང་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རདེ། ཟླ་རེར་སྒོར་ ༣,༠༠༠ སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་
ད།ེ བར་ལམ་ནས་སྒོར་ ༣,༠༠༠ ད་ེནས་སྒོར་ ༡,༠༠༠ ལ་མར་ཆག་པ་རེད། ད་ེནས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་ཡོད་
ཚསོ་ཞུ་དགོས་སར་ཞུས་ནས། ད་ཆ་སྔནོ་མ་རག་བསྡད་པ་ད་ེརག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལས་ལྷག་པ་རག་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་རྩ་
བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག ད་ལྟ་དམག་ཟུར་ཉམ་ཐག་མྱི་གངས་ ༡༥༥ ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་རོགས་སོར་ཞུ་བཞྱིན་པ་
རདེ། 
  རྒས་འཁོགས་རྒས་གསོ་ཁང་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་མང་ཆེ་བས་གཙོ་བོ་འདྱི་གསུང་གྱི་འདུག  ཕྲུ་གུ་ད་ེཚོ་
འཚར་ལོངས་བྱུང་ཡོད་པར་བརེན་ད་ནས་བཟུང་སྟ་ེརྒས་གས་ོཁང་ལ་བསྡད་རྒྱུ་མྱིན་ཟེར་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཀང་འདུག ངས་དྲྱི་བ་འདྱི་གོང་འགོ་ཡར་མར་ཕྱིན་སོང་། དགངོས་འགལ་མེད་པ་ཞུ།  
 ད་ེནས་མྱི་ཚང་ ༢༡༨ ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ལྟ་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་པ་རེད། འདྱི་ཏོག་
ཙམ་རགོ་ག་ཚ་པ་ོཞྱིག་འདུག གང་ལགས་ཤ་ེན། ས་ཆ་ད་ེཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་དུས། གང་ལྟར་འདྱི་འབལེ་བ་
མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག མངའ་སྡེ་གཞུང་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་ཁོར་ཡུག་དང་
འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་ཁྱིམས་ཁང་ཟརེ་དགསོ་རདེ་པཱ། (Green Tribunal) ཟེར་བ་ད་ེརདེ། ད་ེལའང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
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དུས། དབུས་དང་ས་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་འབལེ་བ་ཆགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་དུས། ལམ་སང་སེལ་ཐུབ་པ་ད་ེའདྲ་མྱི་
འདུག བར་བར་ལ་ (DC) ལས་ཁུངས་ལ་སད་བཏང་བ། ཉ་ེཆར་ཟླ་བ་ ༢ ཙམ་སྔོན་ལ་སད་བཏང་སོང་མ་གཏོགས། འདྱིའྱི་
སྒང་ལ་གངེ་སོང་ད་ེའདྲ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་གང་ཡང་བདེ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་འབུད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཡང་གསུང་གྱི་མྱི་འདུག  
 གནད་དོན་གཞན་པ་གཅྱིག་དེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ད་ལྟ་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་
སྡེའྱི་འཕོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བའྱི་ (Yojana) ཡོད་པ་ད་ེཚོ་མངའ་སྡེ་གཞན་ལའང་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་
ཡོད་པ་རདེ། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ང་ཚའོྱི་འཕདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཉནེ་སྲུང་ལྟ་བུ་ཟརེ་བ་ད་ེལས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་མཐུན་རནེ་ད་ེ
ལེན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁེ་པ་ོདང་། ཁེ་ཕན་ཆེ་བ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཞྱིབ་
འཇུག་བས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་ཚང་མ་ལ། དཔརེ་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕདོ་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ནས་འདྱི་འདྲ་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡང་ན། ས་གནས་ཀྱི་མངའ་སྡེ་ནང་དུ་ཉེན་སྲུང་གྱི་ཐབས་ལམ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་
འདུག་ཟེར་ནས། ད་ེའདྲའྱི་ལམ་སྟོན་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོཞུ་རོགས་གནང་། མངའ་སྡེ་མྱི་འདྲའྱི་ནང་དུ་མངའ་སྡེའྱི་མཐུན་རེན་
ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུ་དགོས་པ་དང་རྩད་གཅོད་བེད་དགོས་པ་ད་ེཚོ་བེད་རོགས་གནང་། ད་ལྟ་ཧྱི་མཱ་ཅལ་ནང་དུ་ལས་གཞྱི་
འདྱིའྱི་སྒང་ལ་མྱི་གངས་ ༥ ནས་དངུལ་བསྡུས་ནས། གལ་སྱིད་ནད་གཞྱི་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སྒོར་འབུམ་ ༥ ཙམ་རག་རྒྱུ་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ན་ཆ་རེན་ཡག་པ་ོའདུག་ག ད་ེའདྲའྱི་མང་ཚོགས་ནང་དུ་གོ་རོགས་སེལ་དགོས་པ་དང་། ལས་འཆར་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་
ཤེས་རགོས་མང་བ་ཡོང་བའྱི་ཐགོ་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་བདེ་ཆགོ་གྱི་རདེ།  
 ད་ེནས་གངས་བཤེར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་གསར་པ་མཉམ་ཞུགས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་གང་འདྲ་
བདེ་དགོས་རེད་གསུངས་པ་ད་ེརདེ། ང་ཚསོ་ཁནོ་ཡོངས་ནས་གངས་ཐ་ོཞྱིག་བསྡུས་ཚར་དུས་གསལ་བསགས་ཤྱིག་བདེ་ཀྱི་
རེད། དེའྱི་རེས་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སྒོ་ཕེས་ནས་གཞག་རྒྱུ་རེད། གང་ལགས་ཤེ་ན། གཞྱིས་ཆགས་ར་ེརེའྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་
གསར་པ་སེས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཐ་ོརྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་འདས་གོངས་ཕྱིན་ནའང་ཐ་ོརྒྱག་དགོས་ཀྱི་རེད། ས་གནས་
ད་ེནས་ཕྱི་ལ་སོས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཐ་ོརྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་གཞན་ནས་ཚུར་སེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཐ་ོརྒྱག་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་འགེངས་ཤོག་བཀང་མེད་པ་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་། ག་དུས་འགེང་གྱི་ཡྱིན་ནའང་འགེང་ས་ཡོད་ཡོད་པ་
རདེ་མ་གཏགོས། སྒ་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ལས་གཞྱི་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་འག་ོརྒྱུ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་དེ་རེད། ད་ལྟ་སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པ་དེ་ཚོ་བར་ལམ་ཏོག་
དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་རནེ་པས་ཡར་འཛམོས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ས་ོནམ་སོབ་སྟནོ་པ་ལ་ཟབ་སངོ་སད་རྒྱུ་
ད་ེནང་སྱིད་ནས་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་སད། དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་སད་པ་ད་ེས་གནས་ས་ོསོར་ས་ོནམ་སོབ་སྟོན་པ་དང་འབེལ་བའྱི་
ལས་དནོ་ག་ར་ེཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། འབལེ་ཡདོ་མང་ཚགོས་ལ་ག་ོརགོས་སལེ་རྒྱུ་དང་། ས་ོནམ་འདབེས་ལས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་
ནང་དུ་བེད་སདོ་གཏངོ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
 ཉྱི་ཧོང་ཨོ་སྱི་ཀ་ (OISCA) དེའང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་མྱི་མང་ཙམ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉྱི་ཧོང་ལ་ 
(University) ངོ་ཤེས་པ་དེ་འདྲ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་ཁོ་ཚོས་སོབ་ཕྲུག་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
(Chiba University) ལའང་ང་ཚསོ་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཨ་ོསྱི་ཀ་ལ་ས་ོནམ་འདབེས་ལས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་
ད།ེ བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་སོབ་ཕྲུག་སར་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ལྟ་ཆགོ་གྱི་རེད། ད་ེམ་
གཏོགས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་སོར་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཞུ་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད། གང་ལགས་ཤེ་ན། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པ་དེས་མཐ་ོསོབ་སོབ་
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འཇུག་བ་རྒྱུའྱི་ཞབས་སྟེགས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འག་ོསོང་ཆ་ཚང་གཏོང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚསོ་གཏངོ་ཐུབ་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་འབད་བརྩནོ་བདེ་ཆགོ་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ལྟ་མེའ་ོཆོས་འཕེལ་གྱིང་ལ་ཇ་ཤྱིང་གྱི་གནས་སྟངས་དེར་ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དབང་གྱིས་ཟེར་འདུག ས་
གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ད་ེརེད། མེའ་ོཆོས་འཕེལ་གྱིང་ལ་ཇ་ཤྱིང་ཨེ་ཀར་ ༢༠༠ 
མྱིན་ཙམ་ཞྱིག་བཏབ་ཡོད་པ་རེད། ཇ་ཞྱིང་བཏབ་པ་དེའང་མང་ཆེ་བ་ས་གནས་སོ་སོའ་ིཞྱིང་པས་འགན་ཁེར་ནས་འདེབས་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ་འདུག དརེ་བཀའ་ཤག་སབས་གོང་མའྱི་དུས་ནས་དགངོས་པ་ཞྱིག་ག་ར་ེའདུག་ཅ་ེན། ཇ་ཤྱིང་གྱི་
བཟ་ོགྲྭ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ན་ཟརེ་བ་ད་ེརེད། བཟ་ོགྲྭ་བཙུགས་པ་ལ། མེའ་ོཆོས་འཕལེ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ལའང་གཞྱིས་
ཆགས་ཀྱི་ས་ཆ་ད་ེཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ནས་ཁལ་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ལ་བསྒྱུར་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་
རང་འཕད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ས་ཆ་དའེང་ (Green Tribunal) དང་འབལེ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ཐོག་ལ་ལྡྱི་
ལྱིར་ (Green Tribunal) ལ་འབེལ་བ་བེད་དགོས་ས་དེ་ཚོར་བཀའ་ཤག་སབས་སྔོན་མས་འབེལ་བ་གནང་འདུག ང་
ཚོས་ཀང་མུ་མཐུད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོར་མངགས་དགོས་པ་ད་ེཚོ་མངགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་ཁོན་
ནས་མྱི་འདུག ས་ཆ་ད་ེཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ནས་ཁལ་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ལ་མྱིང་བསྒྱུར་བ་རྒྱུ་དང་། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ནས་སྒརོ་
འབུམ་ ༥༠༠ འམ་ ༧༠༠ ཡྱི་འག་ོསོང་གྱི་སད་ཆ་བཤད་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན་ཇ་ཤྱིང་ཆེད་དུ་ཨ་ེཀར་ ༡༦༠ ནས་ ༢༠༠ 
བར་ལ་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རདེ། དའེྱི་སྒང་ལ་འག་ོསོང་ད་ེཙམ་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམས་ཏ།ེ 
གོམ་པ་བརྒྱབ་མ་ཐུབ་པར་མུ་མཐུད་ལྷག་སོང་ཟེར་བ་དེ། དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ལྷག་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
མངའ་སྡེ་གཞུང་ལའང་འབེལ་བ་ཞུས་པ་རེད། བར་སབས་ཤྱིག་ལ་ས་གནས་རང་ནས་བས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཟེར་ནས། 
ཡང་ཨའུ་ཙ་ིཡོང་ས་རེད་བསམ་དུས། ས་གནས་རང་ནས་འགྱིག་ཐབས་མྱི་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ཁག་འགའ་ཤས་ལ་ཤྱིང་
ནགས་ལས་ཁུངས་ནས་ཚུར་ཁལ་བསྡུ་ལས་ཁུངས་འགོ་ལ་བསྒྱུར་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་དེའང་། གཅྱིག་མཚུངས་འདྲ་པ་ོ
ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ར་ཝང་ལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་དེ་ག་རང་འཕད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཀེམ་གྱི་ (Chief 

Minister) མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། མང་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ་དཀའ་ངལ་ད་ེལམ་སང་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་དེ་
འདྲ་མྱི་འདུག སྔནོ་མ་ནས་ཐབས་ཤེས་ཏག་ཏག་བཙལ་མ་ཐུབ་པ་ལྷག་ནས། ད་ལྟ་ལ་ོམང་ཕྱིན་ནས་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་
ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ང་ཚསོ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་འབད་བརྩནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ཁག་པ་ོའདྲ་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག  
 ད་ེནས་རྒས་གསོ་ཁང་ནས་མྱི་གངས་ ༨ ཡྱིས་རྩ་དགོངས་ཞུས་པའྱི་སོར་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། མང་ཆ་ེབས་
ཕྲུ་གུ་འཚར་ལོངས་བྱུང་ནས་ཕ་མ་ལྟ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་མར་བངས་འདུག འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཉམ་ཐག་གསར་འཇུག་ཆེད་རྒྱབ་གཉེར་ཕུལ་འབོར་བྱུང་བ་གངས་ ༣༢ ནས་ ༢༠ མ་འོས་པ་ཐོན་འདུག་
གསུངས་པ་ད་ེརེད། ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་སབས་སུ་ས་གནས་ནས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་དེར་དབུས་ཉམ་ཐག་ཚོགས་ཆུང་
གྱིས་ཞྱིབ་བཤེར་གནང། ད་ེནས་ཆ་རེན་མ་ཚང་ད་ེདག་མ་འསོ་པར་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ནམ་རྒྱུན་འག་ོསྟངས་ཡྱིན་ན། ས་
གནས་ནས་ཡར་ཕུལ། དེར་དབུས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་ཚང་དང་མ་ཚང་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ཟུང་
དྲུང་གསུམ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕབེས་ནས། ཉམ་ཐག་ཡྱིན་ཟེར་བ་དང་ས་གནས་ནས་ཉམ་ཐག་གྱི་ཐ་ོགཞུང་གང་འདྲ་ཞྱིག་
སད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། མྱི་ཚང་ར་ེརེའྱི་སྒོ་ལ་ཕྱིན་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་འོས་དང་མྱི་འོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཐག་གཅོད་
བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ས་གནས་ནས་ཞུས་ཚད་ཚང་མ་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་པ་ཁབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ས་གནས་ས་ཐགོ་གྱི་གནས་སྟངས་
མྱི་འདྲ་མང་པ་ོཡོང་གྱི་རདེ་པཱ། ས་གནས་འག་ོའཛནི་དང་སྱི་མྱི་བརྒྱ་དཔནོ་ཚསོ་ས་ོསོའ་ིམྱི་ཡྱིན་དུས་ང་ོམ་གཅགོ་པ་དང་། ཁ་
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ཤས་འཁྲུག་པ་རྒྱག་མཁན་ད་ེའདྲའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ལ་ཉམ་ཐག་རྒྱབ་སོར་མ་བས་ན་འགྱིག་གྱི་མེད་ཟེར་མཁན་
ཡང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ཉམ་ཐག་མྱིན་ནའང་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སྣ་
ཚོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས་སྱི་མྱི་བརྒྱ་དཔོན་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོ་ས་གནས་དེ་ག་རང་ལ་བསྡད་ཡོད་དུས། ངོ་མ་
གཅོག་ནས་ཐོའ་ིནང་ལ་བྱིས། ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་རེས་ལ་མ་འསོ་པ་ཐོན་པ་ད་ེའདྲ་
ཡོང་གྱི་འདུག ས་གནས་ལ་དངསོ་སུ་ཕྱིན་དང་མ་ཕྱིན་གྱི་འབལེ་བ་ད་ེརདེ། 
 དེ་ནས་ཉམ་ཐག་ལྷག་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རེད་གསུངས་པ་དེ་ག་རང་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་
འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ལ་མངགས་པ་དེ། ཉམ་ཐག་གྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་དུ་ཡོད་པ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། ཉམ་ཐག་གསར་འཇུག་
བེད་དགོས་པའྱི་ས་གནས་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེརྱིང་འག་ོབའྱི་ཞོར་ལ་ར་ེརེར་བལྟ་རུ་འག་ོརོགས་བོས། ཡང་
བསར་འག་ོདགསོ་བྱུང་ན་འག་ོསོང་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་མ་ལྷག་པ་བ་རྒྱུར་འབད་བརྩནོ་བདེ་ཀྱི་ཡོད།  
 མྱི་འབོར་གངས་བཤེར་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་སད་ཆ་གཞན་པ་དེར་ངས་སྒེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན་ཟེར་བ་རེད། 
སྱིར་བཏང་སྒེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཡོང་ཆོག་གྱི་རེད་པཱ། བཀའ་ཤག་ནང་དུ་ག་ོབསྡུར་བས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐག་གཅོད་
བས་ཡོད་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་བསམ་ཚུལ་དང་ལངས་ཕོགས་ཟེར་ཆོག་གྱི་རེད། བཀའ་བོན་བ་ེབག་པ་སོ་སོར་བསམ་ཚུལ་
ཡོང་ཆོག་གྱི་རདེ་མ་གཏོགས། མང་ཚོགས་ནང་ལ་དྲྱི་བ་ར་ེར་ེགཏངོ་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ། ངས་བཀའ་ཤག་ལ་ག་ོབསྡུར་བས་
ནས་ལན་རྒྱག་དགོས་ཟེར་བ་དང་། ངས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་སད་ཆ་དྲྱིས་ནས་ལན་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་དུས་ཚོད་ཡདོ་
མ་རེད་པཱ། འདྱི་བཤད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འཛམ་བུ་གྱིང་སྱིའྱི་འགོ་སྟངས་རེད་མ་གཏོགས། བཤད་མ་ཆོག་པའྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མ་རདེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
 ད་ེནས་མྱིང་ཐ་ོགཅྱིག་པུ་ལེན་དགོས་འདུག་གསུངས་པ་ད་ེརེད། གངས་བཤེར་ད་ེསུ་གཅྱིག་ལའང་བཙན་བཀའ་
གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་གསལ་པ་ོརེད། འགེང་མཁན་གྱིས་བཀང་བ་རེད། མ་འགེང་མཁན་གྱིས་མ་བཀང་བ་རདེ། ང་
ཚསོ་གངས་བཤརེ་ད་ེཚགས་ཚུད་པ་ོབྱུང་ཟེར་བ་ལ། མྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ག་ཚདོ་ཡདོ་མེད་ཧ་མ་ག་ོན། ང་ཚསོ་བསྡུས་བཞག་
པ་ད་ེནས་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་རག་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད་པཱ། ད་ེཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། འགེངས་ཤོག་མ་འགེང་མཁན་གྱི་མྱིའྱི་
གངས་འབརོ་ད་ེབྱུང་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། དའེྱི་གངས་ཀ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་བསྡུས་པ་གངས་ ༦༠ ཡོད་ན། མ་བསྡུ་
མཁན་ ༤༠ ཡོད་ན། ང་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ རག་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་པཱ། ད་ེམ་གཏོགས་ང་ཚརོ་ཚད་འཛནི་ས་ད་ེརྩ་
བ་ཉྱིད་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེཚ་ོགཞྱི་རྱིམ་གྱི་གནས་ཚུལ་དགོས་མཁ་ོཅན་རང་རདེ་མ་གཏོགས་གཞན་པ་གང་ཡང་
མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁོར་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབེལ་བའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
བག་ོགེང་ཐགོ་ལ་ཆ་ཤས་མང་པ་ོལེན་གྱི་མྱིན། བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་དང་། དྲྱི་བ་གཅྱིག ད་ེབཞྱིན་ར་ེའདུན་གཅྱིག་ཡོད་པས།  
མདརོ་བསྡུས་བས་ནས་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  



50 

 དང་པ་ོདེར། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཉ་ེབའྱི་དུས་སུ་ཕག་ལས་དང་མ་སོང་ན། རང་ཉྱིད་སྒེར་གྱི་ངོས་ནས་ཕག་
ལས་གལ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ག་ར་ེབརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། མྱི་འབོར་གངས་བཤེར་ད་ེབརྩྱི་ཡྱི་ཡོད། འདྱི་བརྩྱིས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། སྒང་གྱི་མང་གཙའོྱི་ཀ་བ་ ༣ ནས་བས་ཏ།ེ རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེཚན་ཁག་དང་། ད་ེབཞྱིན་ལྷན་ཁང་ཁག ད་ེ
དེ་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དང་དེ་བཞྱིན་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་སུ་ལའང་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་། སྒང་ནས་བས་ཏ་ེའོག་གྱི་མྱི་སྒེར་ས་ོསོའ་ིབར་དུ་མྱི་འབོར་གངས་བཤེར་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་འག་ོཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན། དེར་ཕོགས་གང་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁེ་ཕན་མ་གཏོགས་གོང་གང་ཡང་ངས་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག བས་ཙང་ད་ེ
རྱིང་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་མང་ཚོགས་ལ་ཞུ་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཁས་ལེན་བས་
པ་ལྟར་ཕག་ལས་ད་ེདབུ་འཛུགས་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཡྱིན་ནའང་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆོག ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཐོབ་ཐང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་ལྷན་དུ་འགན་ཡང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། 
ཨྱིན་སད་ནང་དུ་ (Fundamental Rights and Principles Duties) ཟེར་ནས་གཞྱི་རྩའྱི་འགན་འཁྱི་དང་གཞྱི་རྩའྱི་
ཐོབ་ཐང་གཉྱིས་ཀ་མཉམ་དུ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕག་ལས་
གནང་འགོ་བཙུགས་ཚར་བ་རེད། དེ་བེད་དུས་གང་མགོགས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་ལ་ཡྱིད་རོན་རུང་བ་དང་ཁུངས་འཕེར་བའྱི་
མཐའ་མའྱི་གྲུབ་འབས་དའེང་གསལ་བསགས་ཡངོ་བའྱི་ར་ེབ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། འདྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན།  
 འདྱི་དང་འབེལ་ནས་མྱི་འབོར་གྱི་གངས་ཀ་གཅྱིག་མཚུངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརེན་དྲྱི་བ་དེ་ལའང་། ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༥༩ ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ང་ཚོས་བོད་མྱི་ས་ཡ་ ༦ དང་ས་ཡ་ ༦ ཟེར་ནས་མ་ཎྱི་བགང་བགང་བས་ཏ་ེབགངས་བསྡད་པ་
རདེ། བོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལུང་པ་གཞན་པ་ཚང་མར་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ ནས་བརྩྱིས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ བར་དུ་གངས་ཀ་ལྡབ་ ༢ 
འཕར་མེད་ནའང་། གང་ལ་གང་འཚམ་འཕར་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། དཔ་ེམཚོན་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་ན། ལྷ་ོཀ་ོརྱི་ཡ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་མྱི་གངས་ས་ཡ་ ༢༥ རེད། ད་ལྟ་མྱི་གངས་ས་ཡ་ ༩༣ ཆགས་ཀྱི་འདུག ཉྱི་ཧོང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༥༩ ལོར་མྱི་གངས་ས་ཡ་ ༩༣ དང་། ད་ལྟ་མྱི་གངས་ས་ཡ་ ༡༢༥ ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཀ་ོརྱི་ཡ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་
ན་ ༢༥ ནས་ ༥༡ བར་དུ་འཕར་འདུག ང་ཚ་ོབོད་པ་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་འབོར་ས་ཡ་ ༦ ལ་ལྷག་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། རྩ་བའྱི་
བོད་ནང་དུ་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤེར་བ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ལྷན་ཁང་སུ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་ནའང་ཐབས་
ཤེས་ཤྱིག་བཏང་སྟ།ེ ང་ཚ་ོལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཚང་མ་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ རསེ་སུ་འཁྲུངས་པ་ཤ་
སྟག་ཡྱིན་སྟབས། མྱི་འབོར་འདྱི་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་
ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དེ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་དང་ལྡན་པ་བས་མ་ཐུབ་ནའང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོའྱི་ 
(Narrative) གཅྱིག་ཡོད་རེད་པཱ། ད་ལྟ་བར་དུ་མྱི་འབོར་གངས་ས་ཡ་ ༦ དང་ས་ཡ་ ༦ ཟརེ་བ་དརེ་ས་ཡ་ ༧ དང་། ཡང་
ན་ས་ཡ་ ༨ འམ་ས་ཡ་ ༩ འདྱི་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དམ། འདྱི་བཀའ་ཤག་
ལ་དྲྱི་བ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ངའྱི་ར་ེསྐུལ་ལ། འདས་པའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༡༥ ཉྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་རང་བཙན་ཉྱིན་མ་ོརདེ། དརེ་བརེན་རྒྱ་གར་
རང་བཙན་ཉྱིན་མ་ོསྲུང་བརྩྱི་བ་རྒྱུ་དརེ། དང་པ་ོདཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་རྒྱལ་དར་བསེངས་བཙུགས་ལ་མཚནོ་པའྱི་
མཛད་སྒོ་སྲུང་བརྩྱི་བས་པ་དང་། དེའྱི་རེས་སུ་ཆར་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབབ་པར་བརེན་ནས་ཕྱིར་འཐེན་གནང་བ་ཞྱིག་ངས་གོ་
སོང་། དེར་བརེན་མ་འོངས་པར་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེས་དབུས་པའྱི་བོད་གཞྱིས་བེས་གཉྱིས་མཉམ་འཛོམས་བྱུང་བ་ཡྱིན་
ནའང་། ང་ཚསོ་ད་ེཚའོྱི་གས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་སྲུང་བརྩྱི་བདེ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཆབ་སྱིད་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་གནད་འགག་
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ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དེར་བརེན་ཆར་པ་བཏང་བ་མ་ཟད་སེར་བ་བརྒྱབ་ནའང་རེད། རླུང་བུ་གཡུགས་ནའང་སར་མ་ 
༥ ནས་ ༡༠ ཡྱི་རྱིང་རེད། དེའྱི་སྒང་ལ་ཉྱི་གདུགས་དེ་འདྲ་མེད་ནའང་ཆར་པའྱི་ནང་དུ་རྒྱལ་དར་སེང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་གཟྱི་
བརྱིད་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ་ངས་ཚོར་གྱི་འདུག དརེ་བརནེ་བཀའ་ཤག་ལ་ར་ེསྐུལ་གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་
ཆགས་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་ས་གནས་སུ་མ་བཞུགས་པ་ཡྱིན་ན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་ཚབ་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེད་ེབཞྱིན་གྱི་འདྱི་ཚ་ོཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་བཀའ་དྲྱིན་མཚོན་བེད་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག 
དཀའ་ལས་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ལ་མྱི་ལྟོས་པས་མུ་མཐུད་དུ། བྱུང་ཚར་བ་ད་ེཚར་བ་རེད། མ་འོངས་པར་མཇུག་བསང་སྟ་ེབ་
རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་མཚ་ོལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་མཚ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་དང་འབལེ་ནས། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསྡམོས་རྒྱས་པ་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐའོ་ིདནོ་ཚན་ 
༩ པའྱི་ནང་དུ། "བལ་ཡུལ་འཇ་ོཁེལ་བསམ་གྲུབ་གྱིང་གཞྱིས་ཁོངས་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་སབས་བཅོལ་ལག་དབེ་བསར་གས་ོ
ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་" ཞེས་འཁོད་འདུག འདྱི་དང་འབེལ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱིར་བཏང་གནས་ཚུལ་འདྱི་ང་ཚོའྱི་
གོས་ཚོགས་རྱིམ་པའྱི་ནང་དུ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད་ལ། འདྱི་དང་འབེལ་ནས་གསུང་བད་ེདང་མ་བད་ེཡྱི་
གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་ངའྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་བལ་ཡུལ་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ལུང་པ་དེའྱི་ནང་ལ་
སབས་བཅོལ་བསྡད་པའྱི་འབྲུག་ཡྱིན་ནའང་རེད། སབས་བཅོལ་བ་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐོབ་ཐང་སད་ནས་
སབས་བཅོལ་གྱི་ལག་དེབ་ད་ེསོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཐོག་གེང་སོང་བས་ཡོད་རེད་ལ། ད་ེབཞྱིན་བལ་
ཡུལ་གྱི་བནོ་ཆེན་ད་ེའདྲས་ཀང་འདྱིའྱི་སརོ་ལ་དགོངས་པ་བཞསེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟརེ་བ་ཞྱིག་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཐོན་
སོང་། སབས་ད་ེདུས་བདོ་པའྱི་གསར་ཁང་ར་ེཟུང་གྱིས་གནས་ཚུལ་ད་ེསལེ་ཡདོ་པ་རདེ་ལ། བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་གནས་སྡདོ་པ་
ཡྱིན་ནའང་རདེ། མྱིན་ནའང་རདེ། གང་ལྟར་བོད་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གནས་ཚུལ་འདྱིའྱི་ཁུངས་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་ན། འདྱིའྱི་གནས་
ཚུལ་ད་ེགང་ན་འདུག་ཟེར་ནས་རྩད་གཅོད་ཀང་བཏང་སོང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཁོད་པ་བཞྱིན་འཇོ་ཁེལ་བསམ་གྲུབ་གྱིང་དུ་
སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་རྱིང་པ་བསར་གས་ོཐུབ་ཡོད་ན། སོག་ར་ལྟ་བུའྱི་བོད་མྱི་ཡོད་སའྱི་ས་གནས་གཞན་ལ་ཡང་སབས་
བཅོལ་ལག་དབེ་རྱིང་པ་བསར་གས་ོགནང་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་གསར་པ་ དཔེར་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༥ ལོར་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་
སབས་བཅོལ་ལག་དབེ་ཞུ་རྒྱུ་མཚམས་བཞག་ཡོད་སྟབས། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་བོད་མྱི་སབས་བཅོལ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཐབོ་ཐང་
གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས། གནས་ཐུབ་ཙམ་བས་ནས་བལ་ཡུལ་ནང་བསྡད་ཡོད་དུས། ད་ེཚོར་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་
གསར་པ་བཟ་ོཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། ད་ལྟ་ཞུས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེབལ་ཡུལ་གྱི་གོས་ཚགོས་ནང་
དུ་གསུངས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དརེ་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་འབལེ་བ་ཞུས་ཏ་ེམུ་མཐུད་སྱིད་བྱུས་
ད་ེལག་བསྟར་ཇྱི་ཙམ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། ལག་བསྟར་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་ཡངོ་བར་གང་གནང་གྱི་ཡོད་ན། འདྱི་གཅྱིག་བཀའ་ 
འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 ད་ེནས་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ། ༢༌༧། སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ དགོངས་དོན་བོད་མྱིར་མཐུན་རེན་འཐོབ་
བཞྱིན་པ་ཁག་ཟེར་བའྱི་ "ཀ་༡༽ ས་གནས་མང་ཆེ་བར་ཟ་འབྲུའྱི་ལག་འཁེར་དང་ཟ་འབྲུ་མཐུན་རེན་ཡུལ་མྱི་དང་སྱི་
མཚུངས་འཐོབ་མུས་ཡྱིན།" ཞེས་གསུངས་འདུག དེ་ཕལ་ཆེར་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Ration Card) དེ་
གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ། ད་ེཡྱིན་ན་སྱིར་བཏང་ས་གནས་གཞན་དུ་གསུངས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་རེད། འནོ་ཀང་རང་ཉྱིད་དྷ་རམ་ས་
ལར་སྡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དྷ་རམ་ས་ལ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། ཟ་འབྲུའྱི་མཐུན་སོར་ལེན་འཐུབ་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་ལེན་གྱི་
ཡོད་རེད་ལ། འདྱིས་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ཕན་ཐོགས་ཞེ་དྲག་
འདུག་ཅེས་མང་པོས་གསུང་གྱི་འདུག འནོ་ཀང་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་མཐུན་རེན་ད་ེགང་འདྲ་ཞུ་དགོས་ཡོད་མེད་ཐད་ཤེས་རགོས་
མེད་ནས། འདྱི་གང་འདྲ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གང་འདྲ་འཐོབ་ཀྱི་རེད། སྔོན་མ་གསལ་བསགས་ད་ེའདྲ་གནང་སོང་
སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། ག་ོསབས་ད་ེཕལ་ཆརེ་ཤོར་བ་འདྲ་ཟརེ་ནས། འདྱི་འདྲའྱི་སད་ཆ་འདྲྱི་མཁན་འདུག མ་འངོས་པར་འདྱི་འདྲའྱི་
རྱིགས་གཞུང་གྱི་ངསོ་ནས་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་། བོད་པ་རང་གྱི་ངསོ་ནས་ཡར་ཞུ་ལུགས་ཞུ་སྟངས་ད་ེ
མ་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལྷག་བསྡད་པའང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད་སྙམ། དེར་བརེན་ས་གནས་གཞྱིས་འགོ་
ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཏེ། དུས་ནས་དུས་སུ་སོ་སོའ་ིས་ཁོངས་དེར་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་
མཐུན་རནེ་ག་ར་ེསོར་གྱི་ཡོད་ནའང་། ད་ེམྱི་མང་ལ་མ་ཤེས་མ་ག་ོམེད་པ་གཅྱིག་བཟ་ོརྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་སྙམ།  
 ད་ེབཞྱིན་གོང་དུ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་སོང་། ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་གཞུང་གྱི་སྨན་བཅོས་
ལྟ་སོང་ (HIMCARE) ཟེར་བ་འདྱིའྱི་ཁངོས་ལ། སྱིར་བཏང་འདྱི་གསར་པ་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤེས་ཏེ། གང་ལྟར་གསར་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ནའང་རེད། རྱིང་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རེད། འདྱིའྱི་ཁོངས་སུ་མཉམ་ཞུགས་བས་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་མང་ལ་ཁ་ེཕན་ག་ར་ེཡོང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། མཉམ་ཞུགས་བེད་ལུགས་བེད་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་རེད། བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་ཞྱིག་
གསུང་ཐུབ་ན་མྱི་མང་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
        
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དུས་ཚོད་རགོས་སོང་། ད་ེརྱིང་གྱི་ག་ོསབས་ ༢ པ་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ་སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བསར་དུ་ག་ོསབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚིག་བསྡུས་པ་རང་སྒང་ནས་ཞུ་
ཐུབ་པའྱི་འབད་བརྩོན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་ངས་བགོ་གེང་གྱི་གོ་སབས་དང་པོ་ལེན་པའྱི་སབས་སུ། བགེས་ཡོལ་ཕེབས་
སྟངས་དང་སྱིག་གཞྱི་འབལེ་བའྱི་སོར་ལ། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུང་བའྱི་སབས་ལ་སྱིག་གཞྱི་དང་ནང་འགལ་
འདུག་ཟེར་སོང་ཞེས་གསུངས་སོང་། ངས་འདྱི་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུས་མེད། ངས་སྱིག་གཞྱི་དང་ནང་འགལ་འདུག་ཞུས་མེད། 
འནོ་ཀང་སྐུ་ང་ོམཆགོ་གྱིས་ལས་བདེ་རྣམས་ལ་གསུངས་པ་དང་། སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་གསུངས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་དགུང་གངས་ ༦༢ ལ་བསེབས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་བགསེ་ཡལོ་ཕར་འགངས་ཁོན་ནས་གནང་རྒྱུ་
མེད་པ་ཞྱིག་གསུངས་འདུག ད་ེདང་སྱིག་གཞྱི་གཉྱིས་འགལ་ཟླ་རདེ་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཕན་ཚུན་འགལ་
ཟླ་འདུག་ཞུས་མེད། དའེང་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡྱིན་ཞ་ེན། སྔོན་མ་བགེས་ཡོལ་ཕེབས་རྒྱུའྱི་ཚད་གཞྱི་ད་ེརང་ལ་ོ ༦༠ ད་ེརང་ལ་ོ 
༦༢ བཟོས་རེད་མ་གཏོགས། ཕར་འགང་གྱི་ཆ་རེན་ད་ེསྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དེའྱི་མྱིང་ལ་ 
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"སྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་པ་རྣམས་ཀྱི་བང་དོར་དང་ཐབོ་ཐང་གྱི་སྱིག་གཞྱི།" ཟརེ་ཡོད་པ་རེད། སྡ་ེཚན་གཉྱིས་ལ་བགོས་ཡོང་དུས། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཐབོ་ཐང་གྱི་སད་ཆ་རེད་གདའ། བགེས་ཡོལ་ཕར་འགང་བ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཐོབ་ཐང་གྱི་སད་ཆ་
རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ཆ་ེས་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་དནོ་ཚན་ ༨ པའྱི་
ནང་དུ་ཡོད་པ་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ཆ་རེན་དང་རང་དབང་རེད། ད་ེསྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སད་བཞག་པ་ཡྱིན་སྟབས། ད་ེསོད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ན་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་བས་ཏ་ེམེད་པ་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། སྱིག་གཞྱིའྱི་
ནང་དུ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་རེད། འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་འགོག་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་ེསྱིག་གཞྱི་དང་
མཐུན་གྱི་མ་རེད། ཁོ་རང་ལ་སད་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་རེན་རེད། ཡང་ན། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་མེད་དགོས་རེད་མ་
གཏོགས། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་ཐབོ་ཐང་ཞྱིག་སད་རྒྱུ་མྱིན་ཟེར་ན། ད་ེརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། ངས་ཁ་
སང་འགལ་ཟླ་འདུག་ཟེར་བ་ད་ེསྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་འགལ་ཟླ་འདུག་ཟརེ་མེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་
ད་ེསྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་གྱི་འདུག ངས་འདྱི་ཞུས་ཡོད། དནོ་དག་དང་པ་ོའདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་རྩ་བའྱི་མྱི་འབོར་གངས་བཤེར་སོར་མང་པ་ོགསུངས་སོང་། དའེྱི་ཐགོ་ལ་བསར་དུ་ཞུས་དང་མ་ཞུ་གང་ཡང་
མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ངས་ག་ོཔའྱི་མྱི་འབོར་གངས་བཤེར་གྱི་རགོ་གའྱི་ནང་དུ། ཕྱི་རྒྱལ་ཡྱིན་ན་མྱི་ཤེས་མ་གཏོགས། རྒྱ་
གར་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཆལོ་ཁའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་དང་། དེར་དཀའ་ངལ་རེད་ཟརེ་ནས་བཤད་སྡོད་མཁན་ངས་གཅྱིག་ཀང་ག་ོ
མ་སོང་ལ། གཅྱིག་ཀང་མཐོང་མ་སོང་། སྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ཤོད་མཁན་ནང་ལའང་ཆོལ་ཁ་བྱིས་འདུག་དང་། དསེ་དཀའ་ངལ་
འཕད་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་མཁན་གཅྱིག་ཀང་ག་ོམ་སོང་། འོན་ཀང་སྐུ་ང་ོསྱིད་སོང་གྱིས་འདྱི་ཐད་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་
ནའང་ཆོས་ལུགས་འབྱི་ཤོག་ཟེར་བར་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་ད་ེབདེན་པ་རེད། དཔེར་ན། ང་རང་མཚོན་པ་ཡྱིན་
ན། དེར་དཀའ་ངལ་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཤ་ེན། ངའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ཁག་ཅྱིག་རེད། བཟའ་ཟླའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་
ཁག་ཅྱིག་རདེ། ཕྲུ་གུ་ད་ེགང་གྱི་ཁངོས་སུ་རྒྱག་དགོས་རེད། ད་ལྟའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚོར་ "ཁོད་ཕ་ཡུལ་གང་ནས་
ཡྱིན།" ཞེས་ཟེར་སྙྱིང་མྱི་ས་ོབའྱི་དུས་སུ། "ཁོད་དགེ་ལུགས་རེད་དམ། ཁོད་ས་ས་རེད་དམ།" ཞེས་འདྲྱི་དགོས་ན་དཀའ་
ལས་འདུག ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེབཀང་ནའང་ཆགོ མ་བཀང་ནའང་ཆགོ་ཟརེ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ་དེ། 
གཞྱི་རྩའྱི་དགངོས་གཞྱི་གང་ཡྱིན་མྱི་ཤེས་ཏ།ེ དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་སངོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 འདྱི་དང་འབེལ་ནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། སྐུ་ང་ོསྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་གངས་
འབོར་རག་ཚར་བ་དེར་ ༧༣,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་དང་། མ་རག་པ་ ༥,༠༠༠ གསུངས་སོང་། དའེྱི་ཚད་གཞྱི་ད་ེགང་འདྲ་བས་ཏ་ེ
ངསོ་འཛནི་བས་ཡོད་རདེ། ཡང་ན། སྔནོ་མའྱི་མྱི་འབོར་གངས་བཤརེ་ལྟ་བུ་ལ་གཏུགས་པ་རདེ་དམ། ཡང་ན། ད་ལྟའྱི་གནས་
སྟངས་ལ་ ༥,༠༠༠ ལྷག་བསྡད་པ་བག་ོརྒྱུའྱི་ཚད་འཛནི་ས་ད་ེགང་འདྲ་ཡྱིན། འདྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དེ་བཞྱིན་ལ་དྭགས་ནས་ཡྱིན་པ་བོ་བཟང་སོལ་མའྱི་སོར་ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་སྙན་ཞུ་རྒྱག་
མཁན་སུ་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། སྔོན་མ་འོས་བསྡུ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་ད་ེརྱིང་ཞུ་རྒྱུར། སྱིར་བཏང་
ངས་སད་ཆ་སྙན་པོ་བཤད་ཤེས་མཁན་མ་རེད་དེ། ཡྱིག་ཆའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཆ་ཚང་ལ་བལྟས་ན་དངོས་གནས་བོ་ཕམ་བེད་
དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོའདུག ཡྱིན་ནའང་ངས་དངོས་བདེན་རེད་ཟརེ་གྱི་མེད་གདའ། དརེ་བྱིས་བཞག་པ་ད་ེདངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད་ཟེར་གྱི་མེད་དེ། ཚིག་འགོ་འཛུགས་སྟངས་ནས་ "དམན་བ་ོབཟང་སོལ་མ་" ཟེར་ནས། ཡྱི་གེ་ད་ེས་
གནས་ནས་སད་འདུག དམན་ཟེར་ན་དམན་པ་ལ་གོ་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་གོ་ས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་ནང་དུ་ལག་པ་ཐུག་སྟངས་ད་ེཚོའང་ཧ་ཅང་སེམས་ཁལ་རདེ་ཟེར་ནས། མྱིག་ཆུ་འདནོ་གབས་བས་ནས་ཚོར་
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བ་འདནོ་མཁན་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་མྱི་ཞྱིག་གཞྱིས་ཆགས་ནས་ཕྱིར་འབུད་
བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱི་ག་ེནང་དུ་ "དམན་" ཞསེ་བྱིས་འདུག ད་ེའདྲའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ག་ོཡོང་བའྱི་སབས་སུ་བདེན་པ་མ་
ཡྱིན་ན་རདེ་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་ཞྱིག་དང་། བདནེ་པ་ཡྱིན་ན་རདེ་འདུག་ཟརེ་བའྱི་ཚད་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་འཇགོ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ་
མ་གཏོགས། གནས་སྟངས་ད་ེངས་ཤེས་མ་སོང་ཟེར་ནས་གཞག་རྒྱུ་ཞྱིག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་མ་རེད་འདུག 
སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་དེར་གེང་སོང་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་འདུག བདེན་པ་ཡྱིན་མྱིན་ལྟ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེར་གནད་འགག་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དེ་བཞྱིན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཟེར་ཡོད་མ་རེད། སྱིར་བཏང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ངོས་ནས་
དགོངས་གཞྱི་གསར་པ་ཞྱིག་ལ། ལས་བེད་ཕར་ཚུར་གནས་སོ་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེདམ་པ་ོདང་། གལ་སྱིད་མ་འགོ་བ་ཡྱིན་ན་རང་
བཞྱིན་གྱིས་བུད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཐག་གཅོད་གནང་འདུག ད་ེལ་ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མེད་ཀྱི་བསྔགས་བརདོ་ཡོད། སྔནོ་མ་
བཀའ་ཤག་རྱིམ་པས་ད་ེའདྲ་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབྱུང་སོང་། དེར་བརེན་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ལ་
ངས་རང་ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མདེ་ཀྱི་བསྔགས་བརདོ་ཡདོ། གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ང་ཚ་ོདྷ་རམ་ས་ལར་སྡོད་མཁན་ཡྱིན་དུས་སྱི་ཚགོས་
ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ནས་དཔ་ེབཞག་ན། ལས་བེད་ཁ་ཤས་བཀའ་ཤག་གྱིས་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་པ། 
སྱིད་སངོ་གྱི་ཆྱིབས་འཁརོ་རང་ནས་མ་ེགན་ལ་ལས་བདེ་ཁ་ཤས་སལེ་གྱི་ཡོད་པ། དྷ་རམ་ས་ལར་བསྡད་དུས་འདྱི་འདྲའྱི་སད་
ཆ་ག་ོརྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་བེད་ད་ེཚ་ོས་གནས་ཁུག་ཀོག་ད་ེའདྲར་གཞྱིས་འག་ོརུ་བཏང་སོང་། 
འདྱི་ཚོའྱི་གས་འདྲ་མཉམ་དང་། དྲང་བདེན། ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་། ངས་དེར་དགའ་སྣང་བེད་
ཀྱི་ཡོད་ལ། ཡང་ས་གནས་སུ་བཏང་ནས་ཟླ་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་རེས་ལ་ཡར་གནས་ས་ོགཏོང་གྱི་མ་རེད་བསམ་པའྱི་ར་ེབ་ཞུ་
བཞྱིན་ཡདོ། ད་ེཚ་ོཚང་མར་བསྔགས་བརོད་བ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་སོང་།  
 མཐའ་མ་ད་ེལ། ༼ཚོགས་གཙ་ོསོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆོག་ནས། དུས་ཚོད་རགོས་སོང་།༽ གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་ད་ེ
ལྷག་ཡོད། ཚགི་གཅྱིག་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། 
         
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གངས་བཤེར་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོབརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་པ་
རདེ། གངས་བཤེར་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་གལ་ཆནེ་པ་ོབརྩྱི་ཡྱི་ཡོད། དརེ་བརེན་ལས་གཞྱི་ད་ེའག་ོམུས་རེད། གང་
ལགས་ཤ་ེན། མ་འངོས་པར་ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་ཚད་ལྡན་གང་འདྲ་ཞྱིག་བདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། འཆར་གཞྱི་ཚད་ལྡན་
གང་འདྲ་ཞྱིག་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། སྱིད་བྱུས་ཚད་ལྡན་གང་འདྲ་ཞྱིག་འཛིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། མང་པོ་
ཞྱིག་གངས་བཤེར་ད་ེལ་རག་ལས་ཀྱི་རེད་ཞུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་བར་དུ་ཐངེས་མང་པ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། གངས་ཀ་འདྱི་ཁ་ོན་
མ་རེད། འདྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་མྱི་འབོར་གངས་ཀ་ཁ་ོན་རེད་མ་གཏགོས། ལྷན་ཁང་ས་ོསོའ་ིནང་དུ་ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་
ནས་གངས་ཀ་མང་པ་ོབསྡུ་དགོས་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་བསྡུས་དང་བསྡུ་བཞྱིན་པ་རདེ། མ་འོངས་པར་གངས་
ཀ་དེ་ (Statistics) དེར་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་བརྩྱིས་ཏེ། འཆར་གཞྱི་ག་རེ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ནའང་། རྦད་དེ་ཚན་རྱིག་དང་
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མཐུན་པ་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་རདེ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོརདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། རྒྱུ་མཚན་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་འཆར་གཞྱི་འགོད་ཐུབ་
པའྱི་ཆདེ་དུ་ད་ལྟའྱི་ལས་འགུལ་ད་ེསལེ་གྱི་ཡོད་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་མྱི་འབོར་གངས་ཀ་ད་ེས་ཡ་ ༦ ཟེར་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་བ་ད་ེརེད། ང་
ཚསོ་ར་ེབ་གང་ལ་གང་འཚམ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོར་རྒྱ་ནག་གྱི་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤེར་ད་ེཚར་བའྱི་རསེ་སུ། དའེྱི་
ནང་དུ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བལྟ་རྒྱུ་རག་གྱི་རེད་བསམས་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གནས་ཚུལ་ཆ་
ཚང་ཞྱིག་མ་བཏོན་པའྱི་རེན་གྱིས་ཞྱིབ་བཤེར་བ་རྒྱུར་ཏོག་ཙམ་ཁག་པ་ོཆགས་པའྱི་གནས་སྟངས་རེད། ཚང་མས་མཁེན་
གསལ་རེད། ང་ཚསོ་བདོ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚའོྱི་གངས་ཀ་ལནེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། བོད་རང་སངོ་ལངོས་ཀྱི་རངོ་ས་ོསོའ་ི
ས་ཁུལ་ནང་དུ་མྱི་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་དེའང་ཤེས་པ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ (Qinghai) མཚ་ོསྔོན་ཞྱིང་ཆེན་
ནང་དུའང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཨ་མད་ོདཔའ་རྱིས་ལའང་ཤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཟྱི་ཁོན་ཞྱིང་ཆེན་
ཁབ་ཁངོས་ནང་དུའང་བོད་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ད་ེཚའོང་ཤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྨྱི་ལྱི་ཁུལ་ལའང་ཤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཡུ་ནན་ས་ཁུལ་ནང་དུའང་ག་ཚོད་ཡོད་པ་བཅས་ཚང་མ་ཤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ལ་ང་ཆ་བཞག་ན་ངས་རྒྱ་
སད་ཤེས་ཀྱི་མེད་སྟབས་བལྟ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། འབེལ་ཡོད་ཚན་པ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་
ལབ་བ་དང་། ད་ེསྔ་རྒྱ་ནག་གྱིས་གངས་ཐ་ོད་ེབཏོན་པའྱི་རེས་ལ་མྱི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་བས་པའྱི་སྙན་ཐ་ོད་ེཚོའང་བལྟ་
རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་བྱུང་། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ང་ཚོའྱི་མྱིའྱི་ནུས་པ་དང་ཚང་མ་འདང་ངེས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་སྡུད་ཐུབ་
པར་འབད་བརྩནོ་ཞུ་ཆགོ འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཉྱིན་མརོ་རྒྱལ་དར་བསེང་རྒྱུ་ད་ེརདེ། ཞགོས་པ་དརེ་ཆ་ཚང་འག་ོརྒྱུའྱི་ག་སྱིག་བས་ནས་
བསྡད་ཡོད་དེ། ཆར་པ་ཨར་མ་བརེན་པ་ཞྱིག་བབས་སོང་། དེའྱི་རེན་པས་འགོ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ལས་
ཁུངས་རང་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་དར་སེང་དགོས་པ་དེ་ང་ཚོས་བསེངས་ཡོད། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཉྱིན་གུང་རྒྱབ་ཏུ་ཆེད་
མངགས། ད་ལོར་ལ་ོ ༧༥ འཁོར་གྱི་ཡོད་པར་བརེན། ང་ཚོས་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི་ཚ་ོགདན་འདྲེན་ཞུས་ཏ་ེཟློས་གར་དུ་འཁབ་
སྟནོ་ཞྱིག་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུས་ནས། ང་ཚ་ོདང་ཡུལ་མྱི་དབར་གྱི་འབེལ་བ་དམ་ཟབ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་འབད་བརྩོན་ཞུས་
ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། མ་འོངས་པར་ཆར་ཤུགས་སབས་སུའང་སངེ་དགསོ་རདེ་གསུངས་ན་སངེ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འཇ་ོཁེལ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེརདེ། འདྱི་ག་ཚོད་
ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། ཁོན་ཡོངས་ནས་ག་ར་ེཞུ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅ་ེན། ད་ལྟའྱི་
གནས་སབས་ལ་ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་ངསོ་ནས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་འགན་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བཞསེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་ཁ་ོ
ན་མ་རདེ། གཞུང་ཚབ་ཁང་གཞན་པ་མང་པོའ་ིམཉམ་དུ་ག་ོབསྡུར་བས་ཏ་ེའདྱིའྱི་འགན་བཞསེ་ནས། རྣམ་པ་ཚསོ་བལ་ཡུལ་
གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་དེར་ཐུགས་སྣང་བྱུང་ཡོད་པ་ལྟར། ཨ་རྱིའྱི་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་མཐུད་པ་ཕ་
གྱིར་ཕབེས་པའྱི་སབས་སུ་གནས་ཚུལ་ག་ར་ེབྱུང་ཡོད་མདེ་དང་། འདྱིའྱི་རསེ་འབལེ་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་མདེ་ད་ེཚ་ོགསན་ཡདོ་
ན། གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་མཁེན་གྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལྟར་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ཟླ་ ༩ པའྱི་ཟླ་
མཇུག་བར་དུ་དུས་ཚདོ་ཅྱིག་བཀག་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་བལ་ཡུལ་གཞུང་གྱིས་གནང་གྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཟེར་བ་
ད་ེཚ་ོཁག་པ་ོརདེ། འནོ་ཀང་ (PAN Card) སདོ་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་བའྱི་སད་ཆ་ཞྱིག་ག་ོབསྡད་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཡང་ཚང་མར་
རྒྱ་ཁབ་མ་རེད། ཁ་ཤས་ལ་ (PAN Card) སད་པ་བྱུང་འདུག གང་ལྟར་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༥ ལོའ་ིསྔནོ་ལ་ལག་དབེ་བཟསོ་ཟྱིན་
པ་རྣམས་ལ་བསར་བཟ་ོཐུབ་སོང་ཞུས་པ་ད་ེང་ཚོའྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་ཡོད་པ་ད་ེག་རང་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ རེས་ལ་
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ལག་དེབ་མེད་པ་དེ་ཚོར་གང་འདྲ་བེད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ། ད་ལྟ་ཐབས་ལམ་འགོ་དང་འགོ་མུས་རེད། ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་
ཐབས་ལམ་ཞྱིག་གདོན་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞྱིག་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་གྱིས་ཐད་ཀར་བལ་ཡུལ་
གཞུང་ལ་འབེལ་བ་བེད་ས་དང་གནོན་ཤུགས་སད་ས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོས་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོགཞན་གྱི་བརྒྱུད་
ནས་ཞུས་ཏ།ེ གཙ་ོབ་ོག་ར་ེཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་རདེ་ཅ་ེན། བལ་ཡུལ་ནང་དུ་དབེ་སལེ་མདེ་པའྱི་བོད་པ་ད་ེདག་ལ་དབེ་སལེ་ཡདོ་པ་
བཟ་ོརྒྱུ་དང་། དེབ་སེལ་ཡོད་པ་ཁ་ོནས་ཕན་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྱིང་། སོབ་གྲྭར་སོབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་དང་ལས་ཀ་བ་རྒྱུའྱི་མཐུན་རེན་
ཆ་ཚང་སོར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འདྱི་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེལས་ལྷག་ཙམ་དང་མང་པ་ོཞྱིག་
ཞུས་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་མདེ་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་བལ་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་ནང་དུ་སད་ཆ་བསངས་པ་ཙམ་གྱིས་
གནད་དོན་ཐག་ཆོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུའང་ད་ེག་རང་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་
གཉྱིས་ཀྱིས་གནད་དོན་བསང་སྱིད་པ་རེད། བསངས་པ་ཙམ་གྱིས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་ལ་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ་ཡོད་མ་
རདེ་པཱ། འནོ་ཀང་བག་ོགེང་འག་ོབསྡད་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག ཨ་རྱི་བཅས་ནས་ཕ་གྱིར་འཚང་ག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་
ད་ེགསལ་པ་ོགསལ་རང་རདེ། 
 དེ་ནས་ཟ་འབྲུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ (Ration Card) དེ་རེད། དངོས་གནས་བས་ན་བོད་པ་ཚོ་སྱིད་པོ་
རྒྱགས་པ་ཞ་ེདྲག་ཆགས་རེད་མ་གཏོགས། ས་ོསོའ་ིཟ་རྒྱུ་འཐུང་རྒྱུ་ད་ེས་ོསོས་རྩད་གཅོད་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད་པཱ། (Ration 

Card) ག་པར་བཟ་ོདགོས་རེད། ག་འདྲ་བེད་དགོས་རེད། ད་ེཙམ་ཞྱིག་ལྟ་དགོས་ཀྱི་རེད་པཱ། ཁ་ལག་ཟ་རྒྱུ་ཡན་ཆད་ནས་
ཁྱིམ་ལ་བསལ་དུ་འག་ོདགསོ་བྱུང་ན་ཁག་པ་ོརདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཏོག་ཙམ་ས་ོསོས་ཀང་ད་ོསྣང་བས་ནས། དཔརེ་ན། ས་ོས་ོ
ཉམ་ཐག་ (Below Poverty Line) ནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་ན། (Below Poverty Line) ས་ོབོའ་ིཐྱིག་ཚད་ད་ེནས་མར་
བརྒལ་གྱི་མེད་ནའང་ཧམ་པ་བས་པ་ཡྱིན་ན། རེས་མ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གྱིས་ཉེས་པ་ཡང་གཏང་སྱིད་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་
ཁག་ཏུ་ད་ེའདྲ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག (BPL) གྱི་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ (BPL Card) བཟོས། རེས་མ་མངའ་སྡེ་
གཞུང་གྱིས་མར་བརྩྱིར་ཡོང་དུས་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོས་དྲང་པ་ོབས་ཏེ། དངོས་གནས་སོ་བོ་ཡྱིན་ན་ 
(BPL Card) རག་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཟ་འབྲུའྱི་མཐུན་རེན་ཡང་གཞན་ལ་རག་གྱི་ཡོད་པ་ལྟར་
རག་རྒྱུ་ཡོད་རེད། འོན་ཀང་ས་ོསོས་འགན་ཏོག་ཙམ་བང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ་མ་གཏོགས། ཚང་མ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱིས་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེནས་སོ་སོ་ཁྱིམ་དུ་ཉལ་ནས་བསྡད་རྒྱུ་བཟོ་འདྲ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག འདྱི་འདྲའྱི་གནས་
སྟངས་རདེ།  
 འདྱི་དང་ལྷན་དུ་གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་གཅྱིག་ཞུས་བཞག་ན་བསམས་བྱུང་། བཙནབལོ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་
ཚང་མར་ཡྱིག་ཆ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཚང་མ་གཅྱིག་མཚུངས་བཟ་ོརྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག དེར་
ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་གནང་། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ནང་དུ་མྱིང་ཡོད་པ་དང་། (RC) 

ནང་དུ་མྱིང་ཡོད་པ། (IC) ནང་དུ་མྱིང་དང་། སསེ་ཚེས། ཕ་མའྱི་མྱིང་། གང་ལྟར་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་། ས་ོས་ོག་པར་འག་ོདགསོ་
ཡོད་ནའང་འདྲ་འདུག མེད་ནའང་འདྲ་འདུག དེ་ཚོ་ཚང་མ་གཅྱིག་གྱུར་བཟོ་རོགས་བོས། རེས་མ་འགོ་དགོས་ཐུག་དུས་
དཀའ་ངལ་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིག་ཆ་གཅྱིག་གྱུར་ཡོད་དམ་མེད་མ་བལྟས་ཏེ། འག་ོཁར་བོད་གཞུང་གྱིས་
གཅྱིག་བེད་ཀྱི་མྱི་འདུག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱབ་སོར་བེད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་མང་པ་ོཞྱིག་ཟེར་དུས། ཛ་དྲག་རང་
རང་གྱི་ང་ོབོའ་ིསྒང་ལ་འཁེལ་ཡོང་དུས། དཀའ་ངལ་དེའང་རང་བཞྱིན་གྱིས་འཕད་བསྡད་ཀྱི་འདུག ད་རེས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་
ནན་པ་ོབས་ནས་ཞུ་རྒྱུར། མྱི་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོའ་ིམྱིང་དང་། སེས་ཚེས། ཕ་མའྱི་མྱིང་། ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་མཐུན་པ་
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བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཡྱིག་ཆ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བཟ་ོདགསོ་ཆགས་ནའང་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་མ་རེད། འདྱི་གཅྱིག་
ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། དཔེར་ན། ད་ལྟ་འདྱིར་ (HIMCARE) ཟེར་བ་ད་ེརེད། (HIMCARE) ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཤེས་ཏ་ེས་གནས་འག་ོའཛིན་ཚང་མར་བཀོད་ཁབ་ཅྱིག་བཏང་འདུག ཧྱི་མ་ཅལ་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་
ན། བཀོད་ཁབ་བཏང་ནས་ཉ་ེབའྱི་ཆར་སོན་ཊ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཡྱིན་ན་ཁྱིམ་ཚང་ ༥༣ ནས་འདྱི་འདྲའྱི་མཐུན་རེན་ལེན་
ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་ཀ་ད་ེཁབ་བསགས་བ་རྒྱུ་དང་། མྱི་མང་ལ་ག་ོརོགས་སེལ་རྒྱུ་རེད། མཐུན་རེན་བངས་
དང་མ་བངས་ད་ོབདག་ས་ོསོར་རག་ལས་ཡདོ་པ་རདེ་མ་གཏགོས། ནང་སྱིད་ཀྱིས་བཀའ་གཏོང་ཤེས་ཀྱི་མ་རདེ་པཱ། ནང་སྱིད་
ཀྱིས་གསལ་བསགས་བས་པར་བརེན་ནས་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ཁ་ེཕན་ལེན་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག ད་ོབདག་བ་ེབག་པ་ད་ེའདྲའང་ཡོང་
སྱིད་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚསོ་ད་ལྟ་གངས་ཀ་བསྡུས་བཞག་པ་གང་ཡང་མདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་སོར་ད་ེརེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ང་ཚོས་དབེ་བ་གཅྱིག་འདྱི་
འབདེ་ཤེས་དགོས་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཐབོ་ཐང་དང་ཁ་ེཕན་ཟེར་བ་གཉྱིས་ཡདོ་པ་རདེ། ཐབོ་ཐང་ཟེར་བ་འདྱི་ ཨྱིན་སད་ནང་
དུ་ (Rights) ཟེར་བ་དེ་རེད། དེ་ནས་ཁེ་ཕན་འདྱི་ (Privileges) ཟེར་བ་དེ་རེད། ད་ལྟ་ཕར་འགང་གྱི་གནས་བབ་འདྱི་ 
(Privileges) རདེ་མ་གཏགོས་ཐབོ་ཐང་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ། ཐབོ་ཐང་འདྱི་རྒས་ཡོལ་མ་འག་ོབར་གྱི་ལ་ོམཚམས་ད་ེརདེ། 
ད་ེསྔ་ཡྱིན་ན་ལ་ོ ༦༠ བར་དུ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་སོ་སོས་རྒས་ཡོལ་སྔ་སྣུར་ཞུས་ཏ་ེཕྱིན་ན་མ་གཏོགས། གཞན་
སྱིག་འཛུགས་ནས་མར་ཐནོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། གནས་དབྱུང་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེཚ་ོསྱིག་གཞྱི་དགངོས་དནོ་
འག་ོརྒྱུ་རདེ་མ་གཏགོས། ད་ེལས་བརྒལ་བ་འག་ོརྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། ཕར་འགང་བ་རྒྱུ་དང་། བསར་བས་ོབས་དང་མ་བེད་ཟེར་
བ་ད་ེཚ་ོཐོབ་ཐང་མ་རེད། འདྱི་ལ་ཐོབ་ཐང་བརྩྱིས་ཀྱི་མ་རེད། འདྱི་ལ་ཁེ་ཕན་བརྩྱིས་ཀྱི་རེད། (Privileges) ཟེར་བ་ད་ེརེད། 
དརེ་བརནེ་ད་ལྟ་བར་དུ་བེད་སདོ་བཏང་བ་ད་ེགཏོང་བསྡད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་འུ་ཐུག་ནས་གནས་སྟངས་བ་ེབག་པ་ཞ་ེ
དྲག་ཅྱིག་ལ་དགསོ་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། འདྱི་བས་ོརྒྱུ་མྱིན་ཟེར་བ་ད་ེསྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཆ་རནེ་ཡདོ་པ་ཡྱིན་
ནའང་བས་ོཡྱི་མེད། བས་ོམྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དའེང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསལ་པ་ོཞུས་ཡོད། གང་རདེ་ཅ་ེན། ལས་བདེ་
ཅྱིག་གྱིས་ལ་ོ ༢༠ འམ་ ༣༠ ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ། ཕར་འགང་སད་སའྱི་མྱི་ད་ེའཇོན་པ་ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་
དང་། ཕར་འགང་མ་བས་པ་ད་ེམ་འཇནོ་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག འདྱི་འདྲའྱི་ལྟ་སྟངས་ཤྱིག་ཀང་ཡངོ་གྱི་འདུག འདྱི་ཡང་དངསོ་ཡདོ་
གནས་ཚུལ་རེད། ལས་བེད་རྒན་པ་ད་ེའདྲ་ལའང་སད་ཆ་བཤད་པ་ཡྱིན། སྔོན་མའྱི་ལྟ་སྟངས་དང་མཐོང་སྣང་གང་འདྲ་ཡོད་
མེད། ཕར་འགང་ལོ་ ༢ སད་ནའང་། ད་དུང་ལོ་ ༢ ཕར་འགང་མ་བས་ནས་ཁོང་ཁོ་ལང་མཁན་ད་ེའདྲའང་འདུག འདྱི་ཐོབ་
ཐང་མ་རེད་པཱ། འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འགོ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ལས་བེད་དེས་ལོ་ ༢༠ འམ་ ༣༠ ལས་ཀ་བས་ཚར་བ་ཡྱིན་སྟབས། 
གནས་རྱིམ་མཐ་ོབ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའང་མྱི་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། ད་ེལའང་མྱི་ཚང་ཡོད་རེད། སྤུན་མཆེད་
ཡོད་པ་རེད། ཚང་མས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ལྟ་སྟངས་འདྱི་འདྲ་ཆགས་ནས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ལ་ོ ༣༠ འམ་ 
༤༠ རྱིང་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ཏེ། འགོ་ཁར་ལྟ་སྟངས་ཁད་མཚར་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་འདྱིས་འགྱིག་ས་རེད་དམ། ངའྱི་བསམ་
ཚུལ་འདྱི་རདེ། འདྱི་ལ་རྒྱུ་མཚན་མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་ཐག་བཅད་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་སྔར་གྱི་ཕར་འགང་སྒང་ལ་
རང་འཇགས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། འོན་ཀང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་ལག་བསྟར་བེད་དགོས་པ་གང་
ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ། གང་ལྟར་འདྱིའྱི་དབ་ེབ་ད་ེའབདེ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་འགལ་
དང་མ་འགལ་གྱི་སད་ཆ་ད་ེཡོང་གྱི་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 གངས་བཤེར་ད་ེལ། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་འགེངས་ཤོག་འགངེ་དགསོ་པའྱི་ནང་ལ་ད་ེསྔ་ཆསོ་བརྒྱུད་དང་ཆལོ་ཁ་ད་ེཚ་ོམེད་
པར་བརེན་དགོངས་ཚུལ་སེབས་པ་མ་གཏོགས། རྒྱ་གར་ནང་དུའང་སྒང་ཏོག་ས་གནས་ནས་ཀང་བསམ་ཚུལ་བྱུང་འདུག་
ཟེར་མཁན་དེ་འདྲ་བྱུང་། དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་མ་བཀང་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོར་གཙོ་བོ་དེ་གངས་ཀ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དངསོ་གནས་བས་ན་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་དུ་ཆོལ་ཁ་དང་ཆསོ་བརྒྱུད་གཉྱིས་ཀ་འགེང་དགོས་
པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གང་རདེ་ཅ་ེན། ང་ཚསོ་འོས་དའེང་ཆལོ་ཁ་དང་ཆསོ་བརྒྱུད་ནས་བསྡུས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་འོས་གཞྱི་ལ་ལང་འདོད་ཡོད་ནའང་ས་བོ་ཚོས་ལང་ཆོག་གྱི་ཡོད་རེད་པཱ། ས་བོ་ཚོས་ཆོས་
བརྒྱུད་དེ་ད་ལྟ་ནས་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན་རེས་མ་རོག་ག་ཡོད་མ་རེད། ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གང་རེད་ཅེ་ན། སྔོན་མ་དམྱིགས་སུ་
བཀར་ཏ་ེརོག་ག་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་མ་རེད་དེ། གང་ཟག་གཅྱིག་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་དང་ཆོལ་ཁ་འགའ་ཤས་ནང་དུ་འོས་
འཕེན་པ་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྱིད་ད་ེའདྲ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་འོས་དེའང་ཁ་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་འག་ོཡྱི་རེད་པཱ། ས་ོསོས་
སུ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་འཕེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། འདྱིའྱི་ཁ་ེཕན་ཡོད་རེད་ཞུས་པ་རེད། ད་ེལ་ང་ཚོས་བཙན་བཀའ་གཏོང་རྒྱུ་
གང་ཡང་ཡོད་མ་རདེ་ཅསེ་སྔོན་མ་ཞུས་ཡོད།  
 ད་ལྟ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་འདྱི་རེད། མྱི་གངས་ ༧༣,༠༠༠ ཞྱིག་གྱིས་འགེངས་ཤོག་བཀང་ཚར་སོང་། མྱི་གངས་ ༥༠༠༠ 
གྱིས་འགེངས་ཤོག་བཀང་མ་སོང་ཟེར་བ་ད་ེཚད་གང་འདྲ་བཟུང་བ་རེད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ལས་ས་པོ་
འདུག དཔེར་ན། ང་རང་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། སེལ་ཀོབ་གཞྱིས་གོང་ ༣ པ་ནས་རེད། སེལ་ཀོབ་གཞྱིས་ཆགས་དེ་གཞྱིས་
ཆགས་གཞན་ལས་ཆ་ེབ་རེད། གོང་སྡ་ེགཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ལྔ་ཁང་ ༡༠༠ ཐམ་པ་ཡོད་རེད། ལྔ་ཁང་ ༡༠༠ ཐམ་པ་ཡོད་རེད་ད་ེ
སྱི་མྱི་གཉྱིས་སམ་བརྒྱ་དཔོན་གཉྱིས་ཀྱིས་ཁྱིམ་ཚང་ར་ེརེའྱི་གནས་སྟངས་མག་ོམ་འཚོས་པ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་མ་རེད། མྱི་
ཚང་དརེ་ཕྲུ་གུ་ག་ཚདོ་ཡོད་མདེ་དང་། ཕྲུ་གུ་ག་ཚོད་སབོ་གྲྭར་འག་ོཡྱི་ཡོད་མེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ག་ཚདོ་ཡོད་མདེ། ཆ་ཚང་ཧ་མ་
ག་ོམཁན་གཅྱིག་ཀང་ཡདོ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་འགེངས་ཤོག་བསྡུས་ཚར་བ་ད་ེགཞྱི་ལ་བཞག་སྟ།ེ གོང་སྡ་ེས་ོསོའ་ིནང་དུ་
སུས་བསྡུས་མྱི་འདུག ཁ་འཐོར་ཡྱིན་ན་སུ་དང་སུས་བསྡུས་འདུག་དང་མྱི་འདུག དེར་ང་ཚོས་མྱིའྱི་མྱིང་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་
ཞུས་ཡོད་པ་རདེ། གལ་ཏ་ེམྱིང་དང་ལ་ོརྒྱུས་ཆ་ཚང་རག་པ་ཡྱིན་ན་གངས་ཀ་རག་པ་དང་གཅྱིག་པ་རེད་པཱ། ད་ེཡྱིན་དུས་མྱིའྱི་
མྱིང་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག གངས་ཀ་ད་ེབྱུང་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག དཔེར་ན། ཀ་སྦུག་ནས་མྱི་ག་ཚོད་ཀྱིས་བཀང་མྱི་འདུག སེལ་
ཀོབ་ནས་ག་ཚོད་ཀྱིས་བཀང་མྱི་འདུག ཀ་ོལྱི་གལ་ནས་ག་ཚོད་ཀྱིས་བཀང་མྱི་འདུག འབེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་
སོས་སད་ཆ་དྲྱིས་ཏ།ེ འགེང་མཁན་དང་མ་འགེང་མཁན་ག་ཚདོ་བྱུང་འདུག་གཟྱིགས་ནས། ད་ེགཉྱིས་བསྡམོས་པའྱི་མྱི་གངས་ 
༧༣,༠༠༠ དང་།  ༥༠༠༠ ད་ེརེད། ཚད་འཛིན་ས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ལ་བཟུང་བ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལའང་ད་ེག་རང་མ་བེད་
ཐབས་མེད་རདེ། ངས་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཚ་ོལའང་ཞུ་བསྡད་ཡོད། གལ་ཏ་ེའདྱི་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ང་
ཚོས་འགོ་སོང་ད་ེཙམ་བཏང་རེས་ལས་གཞྱི་ད་ེབེད་སོད་མེད་པ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ལས་གཞྱི་ད་ེཆ་ཚང་བ་
ཞྱིག་ཡོང་བར་གངས་ཀ་འདྱི་ལེན་གྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་བ་ོབཟང་སོལ་མ་ལགས་ལ་ "དམན་" ཞེས་བྱིས་འདུག་ཟེར་བ་དེ། དེར་ང་ཚ་ོཚང་མས་བསམ་བ་ོགཏོང་
དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག སྔོན་མའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་ "དམན་" ཞེས་མང་པ་ོབྱིས་ཡོད་པ་རེད། སབས་ད་ེདུས་མྱིར་ཚོར་
བའང་ད་ེཙམ་ཞྱིག་ཡོད་མ་རེད། དེང་སང་གནས་ཚུལ་གསར་པ་མང་པ་ོཞྱིག་སེབས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཐ་སྙད་བེད་སོད་གཏོང་
སྟངས་དང་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་གཟབ་གཟབ་བདེ་དགསོ་རེད་ཅསེ་འབལེ་ཡོད་ལ་མངག་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་ཏ་ེཞྱིབ་འཇུག་བདེ་དགསོ་
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ཀྱི་ཡོད་ན་ཕོགས་ཚང་མ་ནས་སད་ཆ་འདྲྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་འབེལ་ཡོད་ས་གནས་ལ་ཡང་བསར་ཞྱིབ་
འཇུག་བདེ་རགོས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེདུས་ངས་༌༌  
         
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་མ་ཞུ་ཀ་མེད་ཆགས་སོང་། གང་རདེ་ཟེར་ན། མྱིང་འབྱི་སྟངས་གཅྱིག་
པུས་འགྱིག་མྱི་འདུག "དམན་" ཟེར་བ་ད་ེའགྱིག་མྱི་འདུག་གཅྱིག་པུ་ཟེར་མེད། གང་ལགས་ཤ་ེན། འདྱིའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོད་
པ་ད་ེབདེན་པ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་རྫུན་མ་ཡྱིན་ནམ། གང་ལྟར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དེར་ཞྱིབ་
འཇུག་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་གནང་སྟེ། ཡང་ན་རྫུན་མ་རེད་འདུག ཡང་མེད་ན་བདེན་པ་རེད་འདུག་ཅེས་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་
དགོས་ཀྱི་འདུག གནས་སྟངས་ཡག་པོ་མྱི་འདུག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། "དམན་" ཞེས་ཡྱི་གེ་འབྱི་སྟངས་གཅྱིག་པུར་
འགྱུར་བ་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཟརེ་བའྱི་སད་ཆ་མྱིན། 
         
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གང་ཡང་ཆགས་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཟརེ་དུས་ཚགོས་གཙའོྱི་གཙ་ོསངོ་བདེ་
སྟངས་མ་འགྱིག་པ་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཕབེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརནེ་འདྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཆགས་མ་
སོང་། འོན་ཀང་འདྱི་དང་འབེལ་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་
གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ལན་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱག་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། གཅྱིག་ད་ེ "དམན་" ཟེར་བའྱི་ཐ་སྙད་བེད་
སདོ་བཏང་བ་ད་ེའགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པར་བརནེ། འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 དའེྱི་རེས་ལ་སབས་ད་ེདུས་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་རོགས་ཟེར་བ་ད།ེ ས་གནས་ནས་འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་སབས་སུ་
སེབས་སོང་། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་རོགས་ཞུ་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་ཞྱིབ་
འཇུག་བས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། གལ་ཏེ་འདྱི་ཚར་བའྱི་རེས་སུའང་ད་དུང་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་
རོགས་ཟེར་ནས་སྙན་ཞུ་འབོར་བ་ཡྱིན་ན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་བསམ་བ་ོགཏོང་ཆོག་པ་ཞྱིག་རེད། དེའྱི་རེས་
སུ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་རོགས་ཟེར་མ་སོང་། བསེབས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་བེད་ཆོག་གྱི་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་བེད་རོགས་ཟེར་དུས་
ཕགོས་ཚང་མར་སད་ཆ་དྲྱིས་རེས་དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་འདནོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
 ད་ེནས་གནས་ས་ོསོར་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཟུང་དྲུང་མན་ཆད་གནས་ས་ོཐད་བཀོད་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་
བཙུགས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་གནས་ས་ོབཀདོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་རྒྱབ་གཉརེ་གང་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་དརེ་ངསོ་
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ལེན་བས་ནས་འག་ོབསྡད་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་རེས་སུ་འདྱི་བས་དང་མ་བེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེར་ངས་ཐག་གཅོད་
ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་གང་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་འག་ོརྒྱུ་རདེ་མ་གཏོགས། འདྱི་བེད་ཆོག་དང་མ་ཆོག་གསུངས་
པ་ཡྱིན་ན། སྱིག་གཞྱི་ད་ེགལ་ཆེ་བ་རེད་མ་གཏོགས། སྱིད་སོང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་
བསམ་ཚུལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་འག་ོརྒྱུ་རེད། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།    

  
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ཡན་ཆད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བག་ོགེང་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་
འདབེས་གསལ་བཤད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  
 ལས་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་ཀ་པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༡༌་་༢༠༢༢ ལོའ་ིལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སོན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༡༣ ཚེས་ ༨ ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་འཁོད་
ཡོད་རདེ། དརེ་གཟྱིགས་རགོས་གནང་། སྙན་སནོ་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༡༣ 
༄༅། །བདོ་རྒྱལ་ལ་ོ ༢༡༤༨ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་བདོ་རྒྱལ་ལ་ོ ༢༡༤༩ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣  

ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསྡམོས་སྙྱིང་བསྡུས། 
 
༡་༡། བདོ་མྱིའྱི་འཛནི་སངོ་བད་ེདནོ་ལྷན་ཚགོས། 
ཀ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་དངུལ་རྩྱིས་སོད་ལེན་ཆ་ཚང་ཁྱིམས་མཐུན་ཡོང་

ཆེད་དུ་དེབ་སེལ་མེད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་དངུལ་རྩྱིས་སོད་ལེན་དང་། དེབ་སེལ་ཡོད་ཀང་
དགསོ་དངུལ་སྔོན་རྩྱིས་མ་དངུལ་ནས་ཞུ་འདོན་རྱིགས་ཀྱི་སདོ་ལནེ་ཆ་ཚང་ཁྱིམས་མཐུན་དེབ་སལེ་ཡོད་པའྱི་བོད་
མྱིའྱི་འཛིན་སོང་བད་ེདོན་ཚོགས་པའྱི་རྩྱིས་ཁོངས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། རྩྱིས་ཁ་འགོད་ཉར་དང་། སྱིལ་འཛིན་ཞྱིབ་
བཤེར། ཆོད་ཡྱིག་བཟ་ོའཇོག་སོགས་ལས་དོན་ཆ་ཚང་ཡུལ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་ཞྱིང་། མཐའ་མའྱི་རྩྱིས་ཁར་ཆེས་
མཐའོ་ིརྩྱིས་ཞྱིབ་པས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཞུ་སྒ་ོཁག་ཞུས་ཏ་ེལ་ོརའེྱི་འབབ་ཁལ་སྙན་ཤོག་དུས་འབུལ་ཞུས་ཡོད།   

ཁ དངུལ་རྩྱིས་གཏོང་ལེན་སབས་འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་སྱིག་ལྟར་ TDS རྩྱིས་སོར་གྱིས་གཅོག་འཕྱི་ཞུ་སྒོ་ཁག་དང་། 
འབབ་ཁལ་དང་འབེལ་བའྱི་དོགས་འདྲྱི་ཁག་ལ་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་བཟ་ོའབུལ་ཞུ་སྒོ་ཁག་འཐུས་གཙང་
ཞུས་ཡོད།   

ག དབུལ་ཕངོས་ཉམ་ཐག་དང་ནད་གཅོང་བད་ེདནོ་གྱི་ལས་གཞྱི་ཁངོས་སུ་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་པ་ཚ་ེརྱིང་ཟླ་བ་
དང་ཁོང་གྱི་ཨ་མ་ཚ་ེབརན་དབང་མ་ོགཉྱིས་ལ་འཚ་ོབའྱི་དཀའ་སེལ་སད་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༠༠,༠༠༠ རོགས་རམ་གནང་
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རྒྱུ་གནང་ཡང་། རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ཞུས་སོད་ཟྱིན་པ་ཧྱིན་སྒོར་ ༨༤,༠༠༠ དང་འཕོས་རྩྱིས་ལ་ོརེས་མའྱི་ནང་གནང་རྒྱུ་
ཡྱིན།  

ང་། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གསོག་འཇོག་གྱི་ལས་དནོ་འག་ོམུས་ལ་ཕན་པར་ལ་ོའདྱིར་བོད་མྱི་སྒེར་
གཅྱིག་གྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པའྱི་ཞལ་འདབེས་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༡༌༥ ཁ་སྣནོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

ཅ དྷ་ས་ཁུལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་ར་ོབཞུན་རངས་རས་པུ་རྱིལ་འདོན་འགེམས་ཞུ་མུས་ལྟར། འདྱི་
ལོའ་ིནང་ཁྱིམ་ཚང་གངས་ ༧༤ དང་སྱིག་འཛུགས་གངས་ ༡ ལ་མཐུན་རེན་གསར་དུ་སོར་སོད་ཞུས་ཡོད་པ་
དང་། ད་བར་ཁྱིམ་ཚང་གངས་ ༧༥༦༨ དང་སྱིག་འཛུགས་གངས་ ༡༥༠ ལ་ར་ོབཞུན་རངས་རས་པུ་རྱིལ་བགསོ་
འགེམས་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཐོག་འདྱི་ལོའ་ིནང་ཁོན་རངས་རས་པུ་རྱིལ་གངས་ ༢༩༨༥༥ འདོན་འགེམས་ཞུས་
ཡོད་པས་མང་ཚགོས་ལ་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོབྱུང་ཡདོ།  

༡་༢། ༸གངོ་ས་མཆགོ་གྱི་ཡྱིད་ཆསེ་དག་ེརྩ། 
ཀ རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་རྩའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ལྟར་ཉེ་འགམ་རྒྱ་གར་ Harmony Through Education 

India Day Care Centre for Differently Abled Children སོབ་གྲྭར་ཕྲུ་གུའྱི་ཡྱིག་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་
ཆདེ་ཧྱིན་སྒོར་ ༩,༣༤༥ མཐུན་འགྱུར་རགོས་རམ་ཞུས་ཡོད། 

ཁ སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གསོག་འཇོག་གྱི་ལས་དོན་འགོ་མུས་ལ་ཕན་པར་ལོ་འདྱིར་བོད་མྱིའྱི་
སུད་ཚངོ་ཚགོས་པ་ཁག་ ༡༦ ནས་ཚངོ་ཕུད་ཞལ་འདབེས་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༢༌༡༩ ཁ་སྣནོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

ག ལ་ོལྟར་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གྱི་སེད་འབབ་ནས་གཞུང་གོན་ལ་ཕན་པ་དངུལ་འབབ་ཕན་བུ་གནང་བཞྱིན་ཡདོ་
པ་འདྱི་ལོའང་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གྱི་སེད་འབབ་ནས་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༥༌༣༠ ཐམ་པ་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་
ལས་འཆར་གྱི་འག་ོགོན་ལ་ཕན་ཐགོས་བྱུང་ཡདོ།  

༡་༣། སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩ། 
ཀ རགོས་དངུལ་ག་ོསྱིག རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ཁོན་རོགས་དངུལ་ག་ོསྱིག་ཞུས་པ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༢༠༌༠༠ བེད་ཀྱི་ཡོད། 

དེའྱི་ཁོངས་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་རོགས་དངུལ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༡༣༌༥༢ དང་། ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ནས་
རོགས་དངུལ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༠༌༡༥ FNF ནས་རོགས་དངུལ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༦༌༣༣ བཅས་བེད་ཀྱི་ཡོད། 
ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཆ་བགོས་ཞུས་ན་ཤེས་ཡོན་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༦༤༌༥༢ དང་། སྱི་ཚོགས་བད་ེདོན་གྱི་
ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༦༌༦༤ འཕོད་བསྟེན་གྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༩༩༌༥༠ འགེམས་སྟོན་ཁང་གསར་རྒྱག་
ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༠༌༢༣ རྱིག་གཞུང་དང་སད་ཡྱིག་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༢༌༥༧ གྲྭ་བཙུན་སོབ་ཡོན་ཆེད་
ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༨༌༤༡ བཅས་དང་། འཕོས་ལས་གཞྱི་ཆུང་འབྱིང་ཁག་ ༢༦ གྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༥༨༌༡༤ 
བགོས་སོད་ཞུས་ཡོད། བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་འཕོད་བསྟེན་དང་། ཤེས་ཡོན་ལས་གཞྱི། བུན་གཏོང་དང་ཚོང་
ལས་རམ་འདེགས། རྱིག་གཞུང་དང་སད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ། ལས་རྱིགས་སོང་བརར། ས་ཞྱིང་འདེབས་ལས་ཡར་
རྒྱས་ལས་གཞྱིའྱི་བཅས་ཀྱི་ཆདེ་དུ་ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་ནས་ཨ་སྒརོ་འབུམ་ ༡༠༌༨༧ བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

༡། རྩྱིས་ལོའ་ིནང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བད་ེདོན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་འཆར་གཞྱི་བཟ་ོའབུལ་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་
གཞུང་གྱི་པྱི་ཨར་ཨེམ་ PRM འོག་ནས་རོགས་དངུལ་ཁོན་བསྡོམས་ཨ་སྒོར་འབུམ་ ༡༨༌༩༥ ཡྱི་འཛའ་འབབ་
ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡,༤༠༌༣༨ ཞུས་ཐབོ་བྱུང་ཡདོ།  འདྱི་ཁངོས་ནས་གསར་འབརོ་སྣ་ེལེན་དང་བལྟ་སངོ་། གྲྭ་བཙུན་
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འཚ་ོསྣནོ། ཤེས་ཡནོ། འཕདོ་བསྟེན། རྒྱུན་གནོ་སོགས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆདེ་དུ་རགོས་དངུལ་ཁུངས་ས་ོསོར་བགོས་
འགེམས་ཀྱིས་རྩྱིས་དང་ལས་དནོ་སྙན་འབུལ་ཞུ་སྒ་ོཁག་ལག་བསྟར་འཐུས་གཙང་ཞུས་ཡོད། 

༢།     རྩྱིས་ལའོ་ིནང་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་རགོས་ཚགོས་ཡུ་ཨསེ་ཨཱེེཻཊ་ USAID ནས་རགོས་དངུལ་ཨ་སྒོར་འབུམ་ ༡༧༌༨༧ 
ཡྱི་འབབ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༣༢༌༢༠ ཞུས་ཐོབ་བྱུང་ཡོད། དེའྱི་ཁོངས་བོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་
དང་། བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི། ནང་ཤེས་འཕོད་གསུམ་དང་ཆོས་རྱིག་གྱི་ལས་གཞྱི། འོས་སོང་དང་ཟབ་སོང་། 
འགེམས་སྟནོ་ཁང་གསར་རྒྱག བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སེལ། ཁད་ལས་དང་བངས་ཞབས་ཞུ། འཛིན་སོང་འག་ོ
གོན་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཁུངས་སོ་སོར་བགོས་འགེམས་ཀྱིས་ལས་བསྡོམས་དང་རྩྱིས་ཁ་བཅས་དུས་ཐོག་འབུལ་
དགསོ་འཐུས་གཙང་ཞུས་ཡོད།   

༣།    རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ཕེཊ་རྱིཀ་ནའ་ོམན་ FNF རོགས་ཚོགས་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་མང་གཙོའྱི་ནུས་ཤུགས་གོང་
སེལ་གྱི་ལས་དོན་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༦༣༌༢༦  རོགས་དངུལ་ཐོབ་སོན་བྱུང་ཡོད། ད་ེནས་བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཁག་དང་། ས་འགོ་དང་སོ་ནམ་གཞྱིས་ཁག་ཚོགས་འདུ། ཉམས་ཞྱིབ་པའྱི་
ཚོགས་འདུ། ཟབ་སོང་དང་གོ་རོགས་ལས་གཞྱི། དཔེ་དེབ་དཔར་བསྐྲུན་དང་དྲྭ་རྒྱ་སྲུང་སོབ་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་དུ་
ཁུངས་ས་ོསོར་བགོས་འགམེས་ཀྱིས་ལས་དནོ་ལག་བསྟར་འཐུས་གཙང་ཞུས་ཡོད། 

༤།   རྩྱིས་ལོའ་ིནང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སོང་ལས་དོན་ཆེད་དྱི་ཨར་ཨེལ་ DRL རོགས་ཚོགས་ནས་
རོགས་དངུལ་ཨ་སྒོར་འབུམ་ ༢༌༤༩ འབབ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༨༌༤༤ བྱུང་ཡོད། འདྱིའྱི་ཁོངས་ནས་འོས་བསྡུ་
ལས་གཞྱི་དང་། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དྲཱ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི། 
E-Filing ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་འཕྲུལ་ཆས་གསར་ཉ།ོ འཛིན་སོང་འགོ་གོན་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཁུངས་ས་ོསོར་བགོས་
འགེམས་ཀྱིས་ལས་བསྡམོས་དང་རྩྱིས་ཁ་འབུལ་དགསོ་འཐུས་གཙང་ཞུས་ཡོད།    

༥།   རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་རོགས་ཚོགས་ཡུ་ཨེས་ཨ ཌེ་ USAID ཀྱི་ཐད་ཀའྱི་རགོས་དངུལ་ཁོངས་བོད་མྱིའྱི་
རང་རྐང་རང་ལང་ Tibetan Resilience Project ལས་འཆར་ཆདེ་རགོས་དངུལ་ཨ་སྒོར་འབུམ་ ༣༌༠༤ ཡྱི་
འབབ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༢༌༥༠ བྱུང་ཡོད། འདྱིའྱི་ཁོངས་ནས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ནུས་
སྟོབས་གོང་འཕེལ་དང་། བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཉམས་གསོའ་ིལས་གཞྱི་ཆེད་དུ་ཁུངས་ས་ོསོར་བགོས་འགེམས་ཀྱིས་
ལས་བསྡམོས་དང་རྩྱིས་ཁ་འབུལ་དགསོ་འཐུས་གཙང་ཞུས་ཡོད།    

༦། རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ EU ནས་བོད་ནང་གཞྱི་རྩའྱི་རང་དབང་དང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩྱི་
བཀུར་གོང་སེལ་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༡༌༤༥ བྱུང་ཡོད། འདྱིའྱི་ཁོངས་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་ཁབ་ཁོངས་བོད་
ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་། འཛིན་སོང་འག་ོགོན་ཆེད་དུ་བགོས་འགེམས་འཐུས་གཙང་ཞུས་
ཡོད། 

ཁ ལས་གཞྱིར་རགོས་ཞྱིབ་དང་གསོ་བསྡུར།  
༡། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་ཁེ་ན་ཊའྱི་ཁུལ་རེན་གཞྱི་བས་པའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་སོབ་སྟོན་པ་ Zero Point 

དང་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའྱི་འབེལ་ལས། ཕྱི་དྲྱིལ་ཀམ་པུ་ཊར་སྡ་ེཚན་གྱི་འགན་འཛིན་དང་ལས་རོགས། 
ལས་གཞྱིའྱི་འབེལ་ལས། གངས་མཛོད་བཟ་ོམཁན་ ATIDAN ཚོགས་པའྱི་ཁད་ལས་པ་ལྷན་དུ་དྲྭ་ཐོག་བརྒྱུད་
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དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་སྲུང་སོབ་དང་ཉེན་འགོག་གྱི་ཐབས་བྱུས་ཐོག་ག་ོབསྡུར་ཚོགས་འདུ་
ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡདོ།   

༢། ཕྱི་ལོ ་ ༢༠༢༡  ཟླ་ ༦  ཚེས ་ ༣ , ༡༠ , ༡༤ ,༡༥  དང་། ༡༦  བཅས ་ཉྱིན ་ ༥  རྱིང ་ཨ ་རྱི ་སྱིད ་གཞུང་ 
USAID འབེལ་མཐུད་པ། NDI ཚོགས་པའྱི་ Asia Pacific ལས་འཆར་འགན་འཛིན་དང་ཕག་རོགས། 
དཔལ་འབོར་དྲུང་ཆ་ེདང་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་བཅས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་སེལ་དང་
ས་བརན་ལས་གཞྱི་ CTA Capacity Building and Sustainability Initiative དམྱིགས་ཡུལ་དང་ཞྱིབ་
ཕ་འགེལ་བཤད། དགོས་མཁོའ་ིཡྱིག་ཆ་ཁག་ག་སྱིག་བེད་ཕོགས་བཅས་ཀྱི་ཐོག་དྲྭ་ཐོག་བརྒྱུད་བསམ་ཚུལ་བར་ེ
ལེན་གྱི་ཚགོས་འདུ་ག་ོསྱིག་ཞུས།  

༣། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢ ཉྱིན་ཨ་རྱིར་ཡོད་པའྱི་ཨའྱི་ཨེཕ་ཨེས་ IFES ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙ་ོསྐུ་ཞབས་ 
Tony Banbury མཆོག་དང་། Asia Pacific སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ Vasu Mohan རོགས་
ཚོགས་ལས་འཆར་འབེལ་མཐུད་པ་བསྟན་འཛིན་དོན་ཡོད། ༸དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་། དཔལ་འབོར་
དྲུང་ཆེ། འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ལྷན་ཕན་ཚུན་ང་ོསོད་དང་། མ་འོངས་ལས་དོན་བེད་ཕོགས། སབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་
བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་། ཐབས་བྱུས། དགོས་མཁོ། འཆར་སྣང་བཅས་ཀྱི་སོར་ལ་དྲྭ་ཐོག་བརྒྱུད་གོ་བསྡུར་
ཞུས། 

༤། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་༸དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐེབས་རྩའྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད། བལ་ཡུལ་ནང་ལས་འཆར་ཁག་གྱི་རོགས་དངུལ་ལེན་མཁན་གངས་ཅན་བད་ེ
རྩའྱི་འགན་འཛིན་དང་ལས་བེད། བ་ོསྱིག་འཛུགས་ཚོགས་གཙ་ོདང་ལས་བེད། ཧྱི་མ་ལ་ཡ་གཞོན་སེས་དང་བུད་
མེད་ཤེས་ཡནོ་འཕལེ་རྒྱས་ལྟ་ེགནས་ཁང་གྱི་འགན་འཛནི་དང་ལས་བདེ། བལ་ཡུལ་དནོ་གཅོད་དང་ས་གནས་འག་ོ
འཛནི་རྣམ་ལྷན་བལ་ཡུལ་ནང་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་དང་དཀའ་རགོ འཆར་གཞྱི་བཟ་ོསྟངས། སབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་
བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་། ཐབས་བྱུས། འཆར་སྣང་། བསམ་ཚུལ་བར་ེལེན་བཅས་དྲྭ་ཐོག་བརྒྱུད་ག་ོབསྡུར་
ཞུས། 

༥། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཨེན་ཊྱི་ཨའྱི་ NDI ཚོགས་
པའྱི་ཚོགས་གཙ་ོསྐུ་ཞབས་ Derek Mitchell མཆོག་གཙསོ་ལས་བདེ་རྣམས་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མ་
འོངས་ལས་དོན་བེད་ཕོགས། སབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་། ཐབས་བྱུས། དགོས་མཁོ། 
འཆར་སྣང་བཅས་སརོ་དྲྭ་ཐགོ་བརྒྱུད་ག་ོབསྡུར་ཞུས། 

༦། ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ USAID ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ནས་ ༢༠༢༦ བར་ལ་ོལྔའྱི་རྱིང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ནུས་སྟོབས་གོང་སེལ་དང་ས་བརན་ལས་གཞྱི་ཆེད་རོགས་རམ་གནང་རྒྱུ་ཁོངས་ལས་འཆར་ཁག་དངོས་སུ་ལག་
བསྟར་མ ་ཞུ ་གོང ་ཨ ་རྱིར ་རེན ་གཞྱི་བས ་པའྱི་ཨེན ་ཊྱི་ཨའྱི་ NDI ཚོགས ་པའྱི་གོ ་སྱིག ་འོག ་ Insight 

Development Consulting Group (IDCG) ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ནས་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ བར་
འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་གྱི་དྲུང་ཆེ་དང་ཚན་པའྱི་ལས་བེད། ཚོགས་སྡེ་ཁག  ས་གནས་མྱི་མང་ལྷན་དྲྭ་ཐོག་བརྒྱུད་
གཞྱི་མའྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་ Baseline Assessment ཞུས་ཡོད། 
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༧། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་༸དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སྐུ་ཚབ་
གསུམ་ལྷན་དུ་ ཨ་རྱིར་རེན་གཞྱི་བས་པའྱི་ཨེན་ཊྱི་ཨའྱི་ NDI ཚོགས་པའྱི་ལས་བེད་ལྷན་ཕན་ཚུན་ང་ོསོད་དང་། 
ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཁག་ང་ོསོད་དང་གོ་བསྡུར།  བསམ་ཚུལ་བར་ེལེན་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་དྲྭ་ཐོག་གོ་
སྱིག་ཞུས། 

༨། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡༤ ཉྱིན་༸དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་དབུས་པའྱི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བནོ་རྣམ་པ་དང་
དྲུང་ཆེ། ཨྱིན་ལེན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དང་ལས་བེད། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩའྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ལྷན་
མ་འོངས་ཡ་ོརོབ་མཐུན་ཚོགས་ EU ནས་བོད་ནང་གཞྱི་རྩའྱི་རང་དབང་དང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩྱི་བཀུར་
གོང་སེལ་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་རོགས་དངུལ་གསར་པ་འདུ་འགོད་དང་འཆར་གཞྱི་འབུལ་ཕོགས་སོར་དྲྭ་ཐོག་བརྒྱུད་
ཚོཌ་འདུ་གོ་སྱིག་ཞུས་ཡོད། རེས་སུ་ལྷན་ཁང་སོ་སོ་ནས་འཆར་གཞྱི་བསྡུ་རུབ་ཀྱིས་འཆར་འགོད་ཕོགས་སྱིག་
ཞུས་ཏ་ེམཐའ་མའྱི་འཆར་གཞྱི་ཁག་ཡ་ོརབོ་མཐུན་ཚགོས་ལ་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ།  

༩། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ USAID ལས་གཞྱི་འཛིན་སོང་ཁད་ལས་པ་ལམ་ 
Balaka Dey མཆོག་དང་ཕག་རོགས་གཞན་གཉྱིས། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་
ནས་ཨ་རྱི་གཞུང་ USAID གྱི་ཐད་ཀའྱི་རོགས་དངུལ་ཁོངས་ཡདོ་བོད་མྱིའྱི་རང་རྐང་རང་ལང་གྱི་ལས་གཞྱི་ལག་
བསྟར་ཇྱི་ཞུས་དང་འཆར་དངུལ་བདེ་སདོ་ཇྱི་བས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དྲྭ་ཐགོ་བརྒྱུད་སྙན་གསན་ཞུས།  

           
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག ཏོག་ཙམ་མཚམས་འཇོག་རོགས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༥:༡༥ བར་དུ་གསོལ་
ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ལྔ་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༡༌༌༌༢༢ ལོའ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སོན་ལ་ཕབེས་བསྡད་ཡོད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་
མཆགོ འཕསོ་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས། 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་མུ་མཐུད་ནས་སྙན་སོན་ཞུ་ཆགོ་པ་
ཞུ།  
༡༠། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་དྲུང་མཆོག་དང་ལྷན་དུ་ CEELI 

ཚཌོ་པའྱི་འགན་འཛནི་སྐུ་ཞབས་ Christopher Lehmann དང་། འབལེ་ལས་སྐུ་ཞབས་ Marek Svoboda  
ལམ་ Christie Warren  དང་། IFES ཚོགས་པའྱི་འབེལ་ལས་སྐུ་ཞབས་ Daniel Hollingsworth དང་
སྐུ་ཞབས་ Tenzing Donyo ལམ་ Manize Rahman འདྱི་གའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའྱི་འབེལ་
ལས་དང་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་གཞྱི་ཁག་དྲྭ་ཐོག་ང་ོསོད་དང་གོ་བསྡུར་ག་ོསྱིག་
ཞུས།  

༡༡། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༧ ནས་ ༣༠ བར་ཕེཊ་རྱིཀ་ནའ་ོམན་ FNF རོགས་ཚོཌ་ཀྱི་ལྷ་ོཤར་ཨེ་ཤྱི་ཡ་སྡེ་
ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ Dr. Carsten Klein མཆོག་དང་ལྷན་ལས་བེད་གཉྱིས་བཞུགས་སྒར་དྷ་སར་
ཕེབས་སབས་ལས་གཞྱི་ང་ོསོད་ཞུ་སྒོ་ཁག་དང་། རང་གཞུང་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ལ་འཚམས་
གཟྱིགས་དང་རགོས་ཞྱིབ་ག་ོསྱིག གཞན་ཕབེས་བསུ་སྣ་ེལེན་འབལེ་མཐུད་ཞུ་སྒ་ོཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད།  

ག ལས་འཆར་དང་འབལེ་བའྱི་ཟབ་སངོ་། ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་རོགས་དངུལ་འོག་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ཚཌོ་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་བེད་གཉྱིས་ལ་ Videography ཐོག་ཟབ་སོང་དང་། ལས་བེད་གངས་ ༡༧ ལ་ Microsoft Word དང་ 
Adobe Suite ཐོག་ཟབ་སོང་དང་། ཡང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་གངས་ ༡༢ ལ་འབེལ་
ལམ་ Communication ཐགོ་ཟབ་སངོ་། གཞན་ཡང་ལས་བདེ་གངས་ ༨ ལ་བདོ་ཡྱིག་དང་ཨྱིན་ཡྱིག་གྱི་གཞུང་
ཡྱིག་འབྱི་སྟངས་སོར་ཟབ་སོང་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་ཁོན་ཚོགས་དྲུང་ལས་བེད་རྣམས་ལ་ཟབ་སོང་ཁག་མྱི་འདྲ་བ་
བཞྱི་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡདོ།  

ང། བོད་མྱིའྱི་ཁད་ལས་དྭང་བངས་ཞབས་ཞུ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཐོག་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་དྭང་བངས་
ཞབས་ཞུའྱི་ག་ོསབས་ལེན་མཁན་མྱི་གངས་ ༡༨ བྱུང་ཡདོ།  

ཅ འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་དང་འཆར་བྱུས་ཚོགས་ཆུང་། རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཡོངས་ནས་ལས་
འཆར་གངས་ ༡༠༤ ཕུལ་འབོར་བྱུང་ཡོད། ལས་འཆར་ད་ེདག་གྱི་འགོ་གོན་ཡོང་ཁུངས་དང་ལག་བསྟར་དོན་
འཁོལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད། རྒྱུན་གནས་ཐུབ་མྱིན་སོགས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏ་ེའཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་སུ་འཆར་
འབུལ་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་སོན་བྱུང་བ་ལས་འཆར་གངས་ ༩༩ བེད་ཀྱི་ཡོད། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ལས་
འཆར་གངས་ ༡ དང་། སྱི་ཁབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འཆར་གངས་ ༣ ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
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འཆར་གངས་ ༣ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འཆར་གངས་ ༥༧ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འཆར་གངས་ 
༨ ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འཆར་གངས་ ༥ འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འཆར་གངས་ ༡༧ བད་ེསྲུང་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འཆར་གངས་ ༣ བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་འཆར་གངས་ ༢ བཅས་ལས་
ཁུངས་སོ་སོ་ནས་ལས་འཆར་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཐོབ་བྱུང་ཡོད། ལས་འཆར་གངས་ ༥ འདྱི་ལོ་ཕྱི་བཤོལ་ཞུས་
ཡོད།  

༡༌༤། བདོ་མྱིའྱི་ཡར་ཐནོ་ཚངོ་ལས་རམ་འདགེས་ལས་གཞྱི། 
ཀ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༠༢ ཚསེ་ ༠༡ ནས་ཟླ་ ༠༥ ཚསེ་ ༣༡ བར་ཟླ་བཞྱིའྱི་རྱིང་ནང་སྱིད་ཁབ་ཁངོས་དྷ་ས་ན་གཞོན་

ལས་རྱིགས་སོང་བརར་ལྟེ་གནས་ཁང་གྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༠༨ ལ་ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་དང་། ཐོན་ཁུངས་
དགོས་མཁོ། ད་ེབཞྱིན་རྩྱིས་ཁ་ཉར་ཕོགས། དེབ་སེལ་ཞུ་ཕོགས། ཁོམ་ར་འཚོལ་ཕོགས་བཅས་ཀྱི་སོར་ཟབ་སོང་
ག་ོསྱིག་ཞུས། དའེྱི་ཁངོས་ནས་སོབ་ཕྲུག་གཅྱིག་ལ་ཚོང་ལས་འག་ོའཛུགས་ཆདེ་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༢༌༣༠ དང་སོབ་
ཕྲུག་གཞན་ཞྱིག་ལ་ཚངོ་ལས་ཀྱི་ཡ་ོཆས་ཉ་ོཆདེ་ཧྱིན་སྒོར་ ༧༠,༠༠༠ མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡདོ། 

ཁ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༠༧ ཚེས་ ༡༦ ནས་ཟླ་ ༠༨ ཚེས་ ༡༢ བར་ཉྱིན་གངས་ ༢༨ རྱིང་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡར་
ཐནོ་ཚངོ་ལས་པ་གསར་པ་ལྔ་ལ་ཚན་པའྱི་ལས་བདེ་ནས་སྔོན་འགའོ་ིསདེ་སྱིང་སོང་བརར་དང་། ཚངོ་ལས་ཀྱི་ལས་
འཆར་ཞྱིབ་ཕ་བཟ་ོའགོད་དང་དེབ་སེལ་གནང་ཕོགས་སོར་ཟབ་སོང་འབུལ་ཡོད། ཟབ་སོང་བ་རྣམས་ནས་ཚོང་
ལས་འཆར་གཞྱི་བཟ་ོའབུལ་བྱུང་རེས་འག་ོའཛུགས་མ་གནས་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་གསུམ་ར་ེདམྱིགས་ཚད་སྒྲུབ་རྱིམ་
བཞྱིན་གནང་གཏན་འཁལེ་ཡདོ། 

ག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༠༨ ཚེས་ ༠༧ ཉྱིན་ལྡ་ེར་ལྡུན་གནས་སྡོད་འབབ་ཁལ་ཁད་ལས་པ་བསྟན་འཛིན་མྱིག་དབངས་
བརྒྱུད་སེལ་ཀོབ་ས་གནས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ཡོད་པའྱི་ཚོང་ལས་ཆུང་ངུ་གངས་ ༢༡ ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཡོང་
འབབ་ཀྱི་ཁལ་སརོ་དྲྭ་རྒྱ་བརྒྱུད་ཟབ་སོང་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

༡་༥། བ་ར་དང་དཔྱད་ཞྱིབ་སྡེ་ཚན། རོགས་ཚོགས་ཁག་སོ་སོ་དང་འབེལ་བ་ར་དཔྱད་ཞྱིབ་ཇྱི་ཞུས་སྙྱིང་བསྡུས་རེའུ་
མྱིག་དང་ཞྱིབ་ཕ་གཤམ་གསལ། 

ལ་ོདུས། བ་ར་དང་དཔྱད་ཞྱིབ། སྙན་འབུལ། སྙན་ཐ་ོའབུལ་ཡུལ། 

༢༠༢༡༌༌༢༢ 

ཁ་ེན་ཌའྱི་རོགས་ཚོགས་ Global Affairs Canada (GAC) འོག་
བོད ་ཕྲུག ་ཤེས ་ཡོ ན ་གོ ང ་འཕེལ ་ལ ས ་འཆར ་ Enhancing 

Education for the Tibetan Youth (EETY) དང་འབེལ་བའྱི་
ལས་འཆར་ལག་བསྟར་ལ་བ་ར་དང་གྲུབ་འབས་དཔྱད་འཇལ་སོམ་
ག ཞྱི ་ Project Measurement Framework (PMF) འ གོ ད ་
འབུལ་ཞུས།  

༤ ཁེ ་ན ་ཌ འྱི ་རོགས ་
ཚགོས། 

༢༠༢༡།༦ 
ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་རོགས་རམ་གྱི་ལས་འཆར་མཇུག་བསྱིལ་
རེས་ལས་འཆར་གྱི་གྲུབ་འབས་དང་དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་
དཔྱད་ཞྱིབ། 

༡ ཡུ ་རོ བ ་མ ཐུ ན ་
ཚགོས། 
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༢༠༢༡༌༌༢༢ 
བོད་མྱིའྱི་རང་ཁ་རང་གས་ོདང་སོར་ཆུད་ལས་གཞྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ཟླ་
གསུམ་རེའྱི་མཚམས་ལས་འཆར་དེའྱི་འཕེལ་གྱིབ་གནས་སྟངས་ལ་
བ་ར་རགོས་ཞྱིབ་ཞུས། 

༡༢ Tibet Fund 

༢༠༢༡།༡༠༌༌༡༢ 

སྐོུ་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ལམ་སྟོན་འོག་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་
ཁག་ནང་སོབ་ཕྲུག་དང་དགེ་རྒན་ཇྱི་ཡོད་གངས་ཐོ་བསྡུ་རུབ་དང་
འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ ༣ ནང་སོབ་ཕྲུག་དང་དགེ་རྒན་གངས་འབོར་ལ་
འགྱུར་བ་འག་ོམྱིན་ལ་དཔྱད་ཞྱིབ་ཞུས། 

༡ སྐུ་ོསྱིད་སངོ་མཆགོ 

༢༠༢༡།༡༢།༢༨ 
 ནས་  
༢༠༢༢།༡།༣ 

སྐོུ་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ལམ་སྟོན་འོག་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩའྱི་ཤེས་ཡོན་
འབེལ་མཐུད་པ་མཉམ་འདས་པའྱི་ལོ་ལྔའྱི་རྱིང་ཤེས་རྱིག་སོབ་ཡོན་
གྱི་འགོ་གོན་ལ་དཔྱད་པ་དང་མ་འོངས་ལོ་ ༣ གྱི་འགོ་གོན་ཚོད་
དཔག་སོར་གགོ་སྟནོ་བརན་རྱིས་བརྒྱུད་སན་བསྟར་ཞུས། 

༡ 

སྱི ད ་སོ ང ་མ ཆོ ག 
ཤེས ་རྱིག ་དྲུང་ཆེ ། 
སོབ་ཡོན་ཚན་པའྱི་
འགན་འཛནི། 

༢༠༢༢།༢།༧༌༌༨ 
དྷ་སའྱི་མ་ེཏོག་བུ་བཅོལ་ཁང་དང་། སྱིར་བུ་བཅོལ་ཁང་། ཅོན་ཏ་རའྱི་
བུ་བཅོལ་ཁང་གསུམ་གྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་ཤེས་ཡོན་
གནང་ཕགོས་ལ་རགོས་ཞྱིབ་ཞུས། 

༡ 
Tibet Fund    དང་
ཤེ ས ་རྱི ག ་ལ ས ་
ཁུངས། 

༢༠༢༡།༨  

གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དང་། ༢༠༢༢།༡།༣༡ 
ནས་ཟླ་ ༢།༣ བར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འཆར་དམྱིགས་
ཚད་ཀྱི་ལས་སྔོན་གངས་ཐ་ོ Baseline Data བསྡུ་རུབ་དང་དཔྱད་
ཞྱིབ་ཞུས། 

༢ 
USAID དང་ཤེས ་
རྱིག་ལས་ཁུངས། 

 
ཀ ཁ་ེན་ཌའྱི་རོགས་རམ། རྩྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ཁ་ེན་ཌའྱི་རོགས་ཚོགས་ Global Affairs Canada (GAC) འོག་

བོད་ཕྲུག་ཤེས་ཡོན་གོང་འཕེལ་ལས་འཆར་ (Enhancing Education for the Tibetan Youth (EETY) 
དང་འབེལ་ལས་འཆར་དའེྱི་ལག་བསྟར་ལ་བ་ར་ཞུས་པ་དང་འབེལ་ནས་ལས་འཆར་གྲུབ་འབས་དཔྱད་འཇལ་སམོ་
གཞྱི་ Project Measurement Framework (PMF) གཞྱིར་བཟུང་ཁེ་ན་ཌའྱི་ཨེ་ལྱི་ན་ཨྱིན་ཊར་ན་ེཤོ་ནལ་ 
Alinea International, Canada དུས་བསྟུན་ཟླ་གསུམ་རའེྱི་མཚམས་ཀྱི་སྙན་ཐ་ོའགོད་འབུལ་ཞུས།  

ཁ ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༦ པའྱི་ནང་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་རོགས་རམ་གྱི་ལས་འཆར་མཇུག་
བསྱིལ་མཚམས་སུ་ལས་འཆར་གྱི་གྲུབ་འབས་དང་དཔལ་འབརོ་གནས་སྟངས་དཔྱད་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐ་ོའགོད་འབུལ་
ཞུས།  

ག ཨ་རྱིའྱི་པྱི་ཨར་ཨེམ། PRM ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ ལ་ལས་འཆར་གྱི་དགོས་དམྱིགས་དང་མཐའ་མའྱི་
དམྱིགས་ཚད་གྲུབ་འབས་བཅས་ཀྱི་ལས་མཇུག་གནས་སྟངས་གངས་ཐ་ོ End Line Data བསྡུ་རུབ་དང་འབལེ་
བའྱི་ཟབ་སངོ་དང་སགས་དཔྱད་འབས་སྙན་ཐ་ོའགོད་འབུལ་ཞུས། 

ང་། བདོ་མྱིའྱི་རང་ཁ་རང་གས་ོདང་སརོ་ཆུད་ལས་གཞྱི། TSRR  
༡། བོད་མྱིའྱི་རང་ཁ་རང་གས་ོདང་སོར་ཆུད་ལས་གཞྱི་དང་འབལེ་བའྱི་རྩྱིས་ལའོ་ིནང་དུས་ནས་དུས་སུ་ཟླ་གསུམ་རའེྱི་ 
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 མཚམས་ལས་འཆར་དའེྱི་འཕལེ་གྱིབ་གནས་སྟངས་ལ་བ་ར་རགོ་ཞྱིབ་ཀྱིས་འབལེ་ཆགས་རྣམས་ལ་དུས་ནས་དུས་
སུ་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་ཀྱི་སྙན་ཐ་ོའགོད་འབུལ་ཞུས།  

༢། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ནས་ཟླ་ ༡༢ བར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ལམ་སྟོན་འོག་བཙན་བོལ་བོད་པའྱི་སོབ་
གྲྭ་ཁག་ནང་སོབ་ཕྲུག་དང་དགེ་རྒན་ཇྱི་ཡོད་གངས་ཐ་ོབསྡུ་རུབ་དང་། ད་ེབཞྱིན་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་གསུམ་ནང་སོབ་
ཕྲུག་དང་དག་ེརྒན་གངས་འབརོ་ལ་འགྱུར་བ་འག་ོམྱིན་ལ་དཔྱད་ཞྱིབ་བསྒྲུབ་འབས་སན་འབུལ་ཞུས། 

༣། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༨ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣ བར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ལམ་
སྟོན་འོག་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩའྱི་ཤེས་ཡོན་འབེལ་མཐུད་པ་དང་མཉམ་འདས་པའྱི་ལོ་ལྔའྱི་རྱིང་ཤེས་རྱིག་སོབ་ཡོན་གྱི་
འག་ོགོན་ཐད་ལ་དཔྱད་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་མ་འངོས་ལ་ོགསུམ་གྱི་འག་ོགོན་སྔོན་དཔག་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་
དང་། ཤེས་རྱིག་དྲུང་ཆ།ེ སོབ་ཡནོ་ཚན་པའྱི་འགན་འཛནི་བཅས་ལ་གགོ་སྟནོ་བརན་རྱིས་བརྒྱུད་སན་བསྟར་ཞུས། 

༡༌༦། གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་། 
ཀ བོད་མྱིའྱི་སུད་ཚོང་རོགས་སོར་ལས་གཞྱི། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡༌༌༢༢ ནང་བུན་གཡར་བ་མྱི་གངས་ ༡༡༠༦ ལ་མྱི་རེར་

སྒོར་ ༡༥༠,༠༠༠ རྩྱིས་ཁོན་སྒོར་འབུམ་ ༡,༦༥༩ ཟླ་བ་དྲུག་རྱིང་སེད་ཀ་ལོ་རེར་བརྒྱ་ཆ་ ༦ ཐོག་བུན་གཏོང་
ཞུས་ཡོད་པ་རྣམས་མ་སདེ་བསྡོམས་སྒོར་འབུམ་ ༡,༦༨༣ དུས་ཐགོ་ཕྱིར་སགོ་བྱུང་ཡོད།  

ཁ རྒྱན་ཆ་རྩག་རྩྱིག་ཚོང་པར་འཚ་ོརེན་རོགས་སོར་ལས་གཞྱི། རྒྱན་ཆ་རྩག་རྩྱིག་ཚོང་པར་འཚ་ོརེན་རོགས་སོར་
ལས་གཞྱིའྱི་འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡༌༌༢༢ ནང་ལ་དྭགས་དང་དྷ་ས་ཁུལ་གྱི་མྱི་གངས་ ༨༢ ལ་སྒོར་འབུམ་ར་ེརྩྱིས་ཁོན་
སྒོར་འབུམ་ ༨༢ བུན་གཡར་བཏང་ཡོད་པ་རྣམས་མ་སདེ་བསྡམོས་སྒརོ་འབུམ་ ༨༥ དུས་ཐགོ་ཕྱིར་སགོ་བྱུང་ཡོད། 

ག ར་དྲལེ་ག་པར་འཚ་ོརནེ་རགོས་སོར་ལས་གཞྱི། ར་དྲལེ་ག་པར་འཚ་ོརནེ་རགོས་སོར་ལས་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་ས་ཁུག་
གནས་སྡོད་བོད་མྱི་ཚོའྱི་དཔལ་འབོར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡༌༌༢༢ ནང་བུན་
གཡར་བ་གངས་ ༣༥ ལ་འབུམ་ར་ེརྩྱིས་ཁོན་སྒོར་འབུམ་ ༣༥ བུན་གཡར་ཞུས་པ་ཆ་ཚང་དུས་ཐོག་མ་སེད་
བསྡམོས་སྒོར་འབུམ་ ༣༦༌༦༠ ཕྱིར་སགོ་བྱུང་ཡོད། 

ང་། ག་རྒྱུག་སྣུམ་འཁོར་རོགས་སོར་ལས་གཞྱི། ག་རྒྱུག་སྣུམ་འཁོར་རོགས་སོར་ལས་གཞྱིའྱི་འོག་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་
ཆགས་གངས་ ༡༣ ནང་གྱི་ག་རྒྱུག་སྣུམ་འཁོར་གཏོང་མཁན་མྱི་གངས་ ༡༨༠ ཡོད་ཁོངས་ནས་དངོས་སུ་མྱི་
གངས་ ༧༦ ལ་དུས་ཡུན་ལོ་གསུམ་རྱིང་རོགས་སོར་སྒོར་འབུམ་ ༦ ར་ེདང་། མྱི་གངས་ ༢ ལ་སྒོར་འབུམ་ ༤ 
རེ་བཅས་ཁོན་སྒོར་འབུམ་ ༤༦༤ བུན་གཡར་ཞུས་པ་ཁོངས་ནས་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༢༡༌༌༢༢ ནང་སྒོར་འབུམ་ 
༡༢༡༌༨༥ ཕྱིར་སགོ་བྱུང་ཡོད།  

ཅ དབར་ཚངོ་རགོས་སརོ་ལས་གཞྱི། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡༌༌༢༢ ལོར་དབར་ཚངོ་བ་མྱི་གངས་ ༡༩༧ ལ་འབུམ་ ༢ ར་ེརྩྱིས་
ཁོན་སྒོར་འབུམ ༣༩༤ བུན་གཡར་རོགས་སོར་མཐུན་རེན་སར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དུས་ཚོད་ནང་ཚུད་མ་སེད་
བསྡམོས་སྒོར་འབུམ ༤༡༦༌༢ ཕྱིར་སགོ་བྱུང་ཡོད། 

ཆ ལས་བེད་ཟབ་སོང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༠ ནས་ ༡༡ བཅས་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་གངས་ལོངས་དཔལ་
འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་བེད་བདུན་ལ་རྒྱ་གར་གོང་ཁེར་ Hyderabad དུ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གཉེར་ལྟེ་གནས་
ཁང་ནས་དྲ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ Internal Control and Internal Audit ཐགོ་ཟབ་སངོ་གནང་ཡདོ། 
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༡༌༧། བུད་མདེ་ནུས་སྟབོས་གངོ་སལེ་ལས་དནོ།  
ཀ བུད་མདེ་ལ་བཙན་དབང་དང་རྩུབ་སདོ་རྱིགས་འགགོ་ཐབས་ཀྱི་སྲུང་སབོ་ལྡན་པའྱི་ཁརོ་ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུ།  
༡། རྩྱིས་ལོའ་ིནང་རོགས་འབོད་འབེལ་ལམ་ (Helpline) ལ་འབེལ་བ་ཞུ་མཁན་བུད་མེད་ ༣༩ ཙམ་བྱུང་བ་དང་། 

ང་ོབཅར་འབེལ་ལམ་བྱུང་བ་གངས་ ༢༧ དང་ཁ་པར་ཐོག་ཞུས་པ་གངས་ ༡༢ ད་ེབཞྱིན་བུད་མེད་ ༥ ལ་དཔལ་
འབོར་གྱི་རོགས་སོར་ཞུས་ཡོད། ལས་བེད་ནས་ཞུ་གཏུགས་བེད་མཁན་ཚོའྱི་ཁྱིམ་དུ་བཅར་ཏེ་ཁྱིམས་ཀྱི་རང་
དབང་དང་འག་ོལུགས་སོགས་ང་ོསོད་གནང་བ་དང་། ས་གནས་ལས་ཁུངས་དང་། ཁྱིམས་རྩོད་པ། ཉེན་རོག་པར་
སབས་འཕལ་འབལེ་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་སགོས་ལ་རགོས་ཕན་ཐུབ་ཡདོ།    

༢། སྂ་བ་ོཊ་སྱི་ཝྱི་པྱི་སོབ་གྲྭའྱི་འཛནི་གྲྭ་ ༧ ནས་ ༡༠ དང་ཊྱི་སྱི་ཝྱི་སུ་ཇ་སོབ་གྲྭའྱི་འཛནི་གྲྭ་ ༡༢ སོབ་ཕྲུག་ཁནོ་ ༡༤༨ 
༼བུ་ ༧༠ བུ་མོ་ ༧༨༽ ལ་འཚ་ོཐབས་རྱིག་རྩལ་ Life skill Education ཐོག་ Gender Focal Person 

དག་ེརྒན་རྣམ་པས་སོབ་འཁྱིད་ག་ོསྱིག་ཞུས། 
༣། སལེ་ཀབོ་བད་ེསར་ཁོངས་ཀྱི་བུད་མེད་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་བ་རྣམས་ནས་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་གཞྱིས་མྱི་གངས་ ༡༥༠ 

ལ་ལམ་སྟོན་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད། ཕྱི་ཟླ་ ༡ པོའ་ིནང་བུད་མེད་དང་བངས་བ་ ༨ གསར་བསོས་ཀྱིས་དང་
བངས་བ་ཁོན་བསྡོམས་གངས་ ༡༩ ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་བུད་མེད་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་བ་
གངས་ ༡༡ ལ་སམེས་གཅངོ་སོབ་གས་ོ (Telepsychiatry) གནང་སྟངས་སརོ་ཟབ་འཁྱིད་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡདོ།   

༤། བུད་མདེ་ལ་བཙན་དབང་དང་རྩུབ་སདོ་རྱིགས་འགགོ་ཐབས་ཀྱི་ཟབ་སངོ་། རྩྱིས་ལའོ་ིནང་བཙན་གཡེམ་དང་རྩུབ་
སོད་སྔོན་འགོག་དང་གདོང་ལེན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཡྱིག་ཆ་ང་ོསོད་དང་ཟབ་སོང་དྲྭ་ཐོག་ནས་ག་ོསྱིག་ཞུས་
ཡོད་པའྱི་ཞྱིབ་ཕ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡྱིན།   
ཟླ་ཚསེ། གནང་ཡུལ། ཁནོ་མྱི་གངས། ཕ།ོ མ།ོ 
༢༠༢༡།༤།༨ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བདེ། ༣༩ ༡༨ ༢༡ 
༢༠༢༡།༤།༡༤༌༌༡༥ བོད་གཞུང་ཟླསོ་གར་ལས་བདེ། ༥༧ ༢༨ ༢༩ 
༢༠༢༡།༧།༡༦ དབུས་སྣ་ེལེན་ལས་བདེ། ༩ ༥ ༤ 
༢༠༢༡།༧།༡༦ ལྡྱི་དནོ་ལས་བདེ། ༢༦ ༡༩ ༧ 
༢༠༢༡།༧།༡༩ ལས་བདེ་འདམེས་ལྷན་ལས་བདེ།  ༥ ༢ ༣ 
༢༠༢༡།༧།༢༣ TCC & TAWS ༡༡ ༤ ༧ 
༢༠༢༡།༧།༣༠ སྱིར་བདོ་ཚགོས་འགན་ཁུར་མྱི་སྣ། ༣༧ ༡༤ ༢༣ 
༢༠༢༡།༨།༢༦ ར་ས་ས་འག་ོཁབ་ཁངོས་མྱི་སྣ། ༡༨ ༩ ༩ 
༢༠༢༢།༡།༢༡༌༌༢༩ སམ་བ་ོཊ བོད་ཁྱིམ་དག་ེལས།  ༡༡༧ ༥༥ ༦༢ 

 གཞན་ཡང་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་བས་ོའཛུགས་ཞུས་པ་རྣམས་ལའང་ཟབ་སོང་དགོས་གལ་ཆ་ེབས་འདྱི་ག་ཚན་
པས་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡདོ།  

ཁ བུད་མདེ་ལ་འཕདོ་བསྟནེ་ཐགོ་ཟབ་སངོ་དང་ག་ོསལེ་ལས་གཞྱི། 
༡། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༦ ནས་ ༡༢ བར་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༡༡ གྱི་འཛནི་གྲྭ་ ༧ ནས་ ༡༢ བར་གྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༦༠༠  
 ཙམ་ལ་ལང་ཚའོྱི་དར་འབབ་དང་འབལེ་ཏ་ེབུད་མདེ་ཟླ་མཚན་འཕདོ་བསྟནེ་བདེ་ཕགོས་སརོ་ཟབ་སོང་ག་ོསྱིག་ཞུས་ 
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 ཡོད།  
༢། Menstrupedia ཚོགས་པའྱི་ཟླ་མཚན་སོར་གྱི་བརན་དཔར་ཅན་གྱི་དཔེ་དེབ་ཅྱིག་བོད་འགྱུར་གྱིས་འདོན་སེལ་

ཞུས་ནས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༣༧ དང་བཙུན་དགོན་ཁག་ ༢༨ གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཚགོས་སྡ་ེཁག་ ༤ ལ་འགམེས་སལེ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

ག ཉམས་ཞྱིབ་དང་དཔྱད་ཞྱིབ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༡ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༦ བར་ཚན་པའྱི་ཉམས་གསོག་ལས་
བེད་ལ་བཀོད་མངགས་ཞུས་པ་ལྟར་ས་གནས་ཁག་ ༡༡ ནས་ཕོ་མ་ོ ༡༥༠༠ སྱི་ཚོགས་ནང་ཕ་ོམོར་བལྟ་ཚུལ་
དང་། བསམ་བ་ོཁེར་སྟངས། ཕ་ོམོ་འདྲ་མཉམ། བཙན་གཡེམ་དང་རྩུབ་སོད་སོར་མང་ཚོགས་ནས་གོ་རོགས་ཇྱི་
ཙམ་ཡོད་མདེ་ཐགོ་དཔྱད་ཞྱིབ་ཀྱིས་སྙན་ཐ་ོབཏོན་ཡདོ། སྙན་ཐ་ོའདྱིས་འབྱུང་འགྱུར་ཚན་པའྱི་ལས་དནོ་འཆར་སྱིག་
ལ་ཕན་ཐགོ་ཡོང་བའྱི་ར་ེབ་བདེ་ཀྱི་ཡོད།   

ང་། བུད་མདེ་ལ་བཙན་གཡམེ་དང་རྩུབ་སདོ་རྱིགས་འགགོ་ཐབས་ཀྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཉྱིན་མ་ོསྲུང་བརྩྱི། 
༡། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་གངས་སྱིད་སྱིད་སོང་ཚོགས་ཁང་དུ་སྱི་ཞུ་ལས་བེད་རྣམས་ལ་གདན་ཞུ་

བས་པའྱི་བུད་མེད་གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་བཞྱིས་བརོད་གཞྱི་བུད་མེད་ལ་འཚེ་བ་བེད་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་
དགོས ་ (Orange the world: END VIOLENCE AGAINST WOMEN NOW) ཐོག ་གསུང་
བཤད་ག་ོསྱིག་ཞུས། 

༢། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་བུད་མེད་ལ་རྩུབ་སོད་དང་བསམ་བོའ་ིའཕོད་བསྟེན་ཞེས་པའྱི་བརོད་གཞྱི་
དང་། ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་བུད་མེད་ལ་དྲག་སོད་དང་དབང་པོའ་ིབེད་ལས་མྱི་ནུས་པའྱི་དབར་གྱི་འབལེ་ལམ་ཐོག་དང་། 
ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ ཉྱིན་སྱི་ཚོགས་ནང་ཁྱིམ་གྱི་དྲག་སོད་འགོག་ཐབས་སོགས་དྲྭ་ཐོག་ནས་གཏམ་བཤད་
ལས་རྱིམ་ག་ོསྱིག་ཞུས། 

༣། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༤ ཉྱིན་དབུས་བུད་མེད་ལྷན་ཚགོས་དང་ཟུང་འབེལ་ཐགོ་ནས་མ་ེགན་ཐང་དཀྱིལ་དུ་
གཞས་སྣ་ཁབ་སྟོན་དང་། གཏམ་བརདོ། རྱི་མོའ་ིསྒྱུ་རྩལ། པར་འགེམས་སོགས་ཀྱིས་མྱི་མང་ལ་བཙན་གཡེམ་དང་
རྩུབ་སདོ་རྱིགས་འགོག་ཐབས་ཀྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཉྱིན་མ་ོསྲུང་བརྩྱི་དང་ག་ོརགོས་གང་མང་སལེ་ཡདོ། 

ཅ རྒྱལ་སྱིའྱི་བུད་མདེ་ཉྱིན་མ་ོདང་ཟླ་བ་སྲུང་བརྩྱི་ཞུས་པའྱི་ལས་འགུལ་ཁག 
༡། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་བུད་མེད་ཉྱིན་མ་ོསྲུང་བརྩྱི་ཉྱིན་ཞོགས་པ་བུད་མེད་ ༡༣༢ ཙམ་ལ་

ཁག་གྱི་རག་དཔྱད་ CBC Test དང་མ་ོནད་བརག་དཔྱད་ Gynaecology Consultation གོ་སྱིག་ཞུས། ད་ེ
ནས་ཉྱིན་རྒྱབ་སྱིལ་སལོ་རྩེད་ཐང་དུ་ཁོམ་ཆུང་སྣ་ཚགོས་དང་། པར་སོམ། གཞས་སྣ། རྩེད་རྱིགས། བར་ལན་སར་
སང་སོགས་ཀྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་བུད་མདེ་ཉྱིན་མ་ོསྲུང་བརྩྱི་ཞུས། 

༢། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༧་་་༣༠ བར་བུད་མེད་རུ་ཁག་ ༦ ནས་སྱིལ་སོལ་འགན་བསྡུར་སོགས་རྒྱལ་སྱིའྱི་
བུད་མདེ་ནུས་སྟབོས་ཟླ་བ་སྲུང་བརྩྱི་ཞུས་པའྱི་ལས་འགུལ་མཐའ་མ་ག་ོསྱིག་ཞུས། 

༡༌༨། སྔནོ་རྩྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་སརོ། 
ཀ ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་སྡ་ེཚན་ཁག་ ༡༥༤ ལ་ོའཁོར་སྔོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་

ཡོངས་རོགས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཕོགས་བསྱིགས་ཀྱིས་ལས་ཁུངས་ར་ེར་ེབཞྱིན་སྔོན་རྩྱིས་འཆར་རྩྱིས་བཀའ་ཤག་ཏུ་
སྙན་སནོ་དང་། བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉརེ་གཏན་འབབེས་བྱུང་བའྱི་སྔནོ་རྩྱིས་འཆར་འབུལ་ཡོངས་རགོས་ལ་བསར་
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ཞྱིབ་དང་། མཐའ་མའྱི་ཕོགས་བསྡོམས་ཞུས་ཏ་ེབོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྔནོ་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་
རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་སྱིག་གསལ་དུས་བཀག་ནང་ཚུད་ཕུལ་ཡོད།  

ཁ སྔོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་ནས་འདྲྱི་རྩད་ལ་གསལ་བཤད་དང་། ཞྱིབ་ཕ་ཡྱིག་ཆ་འཕར་ཕུལ་དང་མཐུན་
འགྱུར་ཞུ་དགསོ་ཁག་འཐུས་གཙང་ཞུས་ཡོད། 

ག གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་གཟྱིགས་བདེའྱི་སད་སྔོན་རྩྱིས་འཆར་འབུལ་རྣམས་དཔར་བཤུས་ཀྱིས་དེབ་
གཟུགས་བཟ་ོསྱིག མཐའ་མའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཡྱིག་ཆ་འཕོད་འབོར་མཚམས་ང་ོབཤུས་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་མ་
ལག་དང་བཅས་པར་ཁུངས་འགེམས་ཞུ་སྒོ་དང་། དངུལ་རྩྱིས་གཏོང་ལེན་གྱི་དབང་ཆ་ཁབ་འགྱུར་དང་རྩྱིས་ཀྱི་
འགན་ཁུར་བས་ོགཞག་དང་འབལེ་བའྱི་སྔནོ་རྩྱིས་ལས་དནོ་མཐའ་དག་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད།  

ང་། ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཤོག་གངས་ ༢༣༥ དང་། ཁ་བསྒྱུར་ཞུ་ཤོག་
གངས་ ༥༨ ཕུལ་འབོར་ཁག་ལ་སྱིག་མཐུན་དང་ནོར་འཛོལ་ཡོད་མེད་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱབ་
གཉེར་དང་སགས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། བཀའ་འཁོལ་སྨྱིན་བསྩལ་རྣམས་ཐོག་
མའྱི་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་བསྣན་ཏེ་མཐའ་མའྱི་སྔོན་རྩྱིས་བསར་བཅོས་གོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
དགསོ་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད། 

ཅ ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་རྣམས་ལ་སྔོན་རྩྱིས་འཆར་འབུལ་བཟ་ོའགོད་དང་། དངུལ་རྩྱིས་དང་
འབེལ་བའྱི་སྱིག་གཞྱི། རྩ་འཛིན། འཛིན་སོང་བཀོད་ཁབ་ནང་གསལ་ཞུ་སྒོ་ཅྱི་མཆྱིས་ཁག་སྔོན་རྩྱིས་དང་དངུལ་
རྩྱིས་བཟ་ོཉར་ཚད་ལྡན་འབྱུང་ཐབས་སུ་ལམ་སྟོན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡྱིན། 

༡༌༩། ཡངོ་འབབ་བསྡུ་རུབ། 
ཀ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༢༡༌༌༌༢༢ ལོའ་ིམཐའ་མའྱི་སྔོན་རྩྱིས་སུ་སྔོན་རྩྱིས་མ་དངུལ་གྱི་ཚོད་དཔག་ཡོང་འཆར་སྒོར་ས་ཡ་ 

༡༡༧༣༌༥༨ དང་། འག་ོགོན་ཚོད་དཔག་བསྡོམས་སྒོར་ས་ཡ་ ༩༣༤༌༢༨ གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད། ད་ེལ་ཕན་
པའྱི་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་དངོས་བྱུང་སྒོར་ས་ཡ་ ༩༢༣༌༩༦ དང་། དངོས་སོང་སྒོར་ས་ཡ་ ༦༨༣༌༣༩  བས་ཏེ་ཡང་
སྙྱིང་རགས་རྩྱིས་འཕར་བྱུང་སྒརོ་ས་ཡ་ ༢༤༠༌༥༧ བདེ་ཀྱི་འདུག ༼རྩྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་བསྡད་ཡྱིན།༽ 

༡༌༡༠། གཞུང་གནོ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དནོ། 
ཀ ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་ནས་དགོས་དངུལ་སྔོན་རྩྱིས་མ་དངུལ་རྩྱིས་ཁོངས་ནས་ཞུ་ལེན་བ་དགོས་རྱིགས་

ཀྱི་འག་ོགོན་ཁག་གྱི་ཡྱིག་ཆ་རྩྱིས་འཕེར་ཡོད་མེད་ཞྱིབ་འཇུག་དང་། ཕྱི་ནང་ཁྱིམས་སྱིག་དང་མ་འགལ་བའྱི་དངུལ་
རྩྱིས་འགདོ་ཉར་གྱིས་བཏང་འཛནི་ཞྱིབ་ཚགས་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན།  

ཁ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༦ འཁདོ་བཀོད་ཁབ་ལྟར་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་དངུལ་རྩྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་
དོན་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་བརྒྱུད་བྱུང་བ་ ༧༠ ལ་སྱིག་གཞྱི་དང་ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་འགལ་འཛོལ་བྱུང་ཡོད་མེད་
ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་སྱིག་མཐུན་རྱིགས་ལ་རྒྱབ་གཉེར་དང་། དགོངས་པའྱི་དཔྱད་གཞྱི་ཆེད་མཆན་འགོད་འཆར་
འབུལ། སྱིག་དོན་དང་། རྩ་འཛིན། བཀོད་ཁབ་ལམ་སྟོན་བཅས་དང་མཐུན་མྱིན་རྱིགས་ལ་གསལ་བཤད་དང་
སགས་ཕྱིར་སགོ་ཞུ་དགསོ་ཞུས་ཡདོ།  

ག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་དང་ཁབ་ཁོངས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་རྩྱིས ་ལོ་ ༢༠༠༠༌༌༌༢༠༠༡ ནས་
༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ བར་མ་དངུལ་གནས་བབ་སྙན་ཐ་ོདང་འབེལ་དགོས་མཁོའ་ིགངས་ཐ་ོལས་ཁུངས་ས་ོསོར་འབེལ་
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ལམ་གྱིས་བསྡུ་རུབ་དང་། ཞྱིབ་བསྡུར། ཕོགས་བསྱིགས་བཅས་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཏ་ེསབས་ ༡༧ བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་ ༣ ཐགོ་འགདོ་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ།  

ང་། ལས་བེད་གསར་བས་ོདང་། གནས་སར་རྱིགས་ལ་ཕོགས་རྱིམ་ཐོབ་འབབ་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་བཀོད་ཁབ་བཟ་ོ
འབུལ་དང་། ལ་ོརའེྱི་མཚམས་ཡུལ་ཐང་རྱིན་གངོ་དཀར་ཆག་གྱི་འཕར་ཚད་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡངོས་ཀྱི་རྩྱིས་སལོ་ལྟར་
རྩྱིས་བསོར་གྱིས་ཐབོ་འབབ་བཀའ་ཤག་ལ་འཆར་འབུལ་དང་མཇུག་སོང་ལས་དནོ་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད། 

ཅ བགེས་ཕོགས་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མཁན་གངས་ ༡༦༢ དང་། ནང་མྱིའྱི་བགེས་ཕོགས་ཐོབ་མཁན་གངས་ ༤༠ ཁོངས་
ནས་དྷ་ས་ཁུལ་ཡོད་རྱིགས་ལ་རང་མོས་ལྟར་ཟླ་ར་ེདང་ཟླ་གསུམ་ར་ེམཚམས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་བརྒྱུད་སབས་
དུས་སོ་སོར་འབུལ་གཏོང་ཞུ་སྒ་ོའཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་རྩ་དགོངས་ཞུས་བསྩལ་ཁག་གྱི་བགེས་ཕོགས་
དང་གཟྱིགས་གསལོ་ཐོབ་ཐང་། མཐུན་རནེ་གཞན་བཅས་སྱིག་མཐུན་རྩྱིས་བསོར་དང་ཞུ་སོད་འཐུས་ཚང་ཞུས། 

ཆ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྔོན་རྩྱིས་མ་དངུལ་ནས་སོད་ལེན་ཆ་ཚང་དབེ་སེལ་ཚོགས་པ་བོད་མྱིའྱི་འཛནི་སངོ་བད་ེ
དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྩྱིས་འགོ་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དེབ་སེལ་མེད་པའྱི་ལས་
ཁུངས་ཁག་ཆ་ཚང་དང་། དེབ་སེལ་ཡོད་ཀང་དགོས་དངུལ་སྔོན་རྩྱིས་མ་དངུལ་ཁོངས་ནས་ཞུ་འདོན་ཡོད་པའྱི་
རྩྱིས་ཁ་རྣམས་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ལ་བསྟུན་ཏེ་འབྱི་ཉར་དང་། དེབ་སེལ་ཚོགས་པར་ཁབ་པའྱི་ཡུལ་
ཁྱིམས་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོལའང་བསྟུན་དགོས་པས་གཉྱིས་སྨན་ཡོང་ཐབས་གང་ཐུབ་འབད་བརྩོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་
ཡྱིན། 

༡༌༡༡། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ། 
༡༽ བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་ངསེ་ཅན་བསྡུ་དངུལ་བསྡུ་བཞསེ། 
ཀ རྩྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག  ༧༦ དང་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ ༩ 

བརྒྱུད་བདོ་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་དང་། བོད་རྱིགས་ཚགོས་པ་བཅས་ས་ོས་ོབརྒྱུད་དཔྱ་དངུལ་དང་ངསེ་ཅན་
བསྡུ་དངུལ་ཁནོ་བསྡམོས་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༩༦༌༣༠ བསྡུ་བཞེས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ།   

ཁ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༢༥ ཉྱིན་དྲྭ་ཐགོ་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཚདོ་བལྟའྱི་ལས་གཞྱི་འག་ོའཛུགས་ཞུས་ཡོད་
པ་རྩྱིས་ལའོ་ིནང་དྲྭ་ཐགོ་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་མཁན་གཤམ་གསལལྟར་ཡྱིན།  
ཨང་། རྒྱལ་ཁབ། འབུལ་མཁན་མྱི་གངས། དཔྱ་དངུལ་ཨ་སྒརོ། ཟུར་བརདོ། 
༡ ཨ་རྱི། ༢༩༣ ༢༡,༩༧༠༌༤༢  
༢ ཁ་ེན་ཌ། ༢༧ ༡,༧༩༦༌༦༠  

བསྡམོས། ༣༢༠ ༢༣,༧༦༧༌༠༢  
 
ག ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་དང་། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་དཔྱ་དངུལ་དང་ངེས་ཅན་འབུལ་

འབབ་དང་མཚན་གཞུང་འགེངས་ཤོག་ནང་དངུལ་འབོར་ཇྱི་གསལ་ཞྱིབ་བསྡུར་གྱིས་སབས་འཕལ་མཇུག་གནོན་
དགསོ་གལ་དང་ལམ་སྟོན་ཇྱི་དགསོ་དམ་དནོ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

༢༽ བདོ་རང་དབང་བདནེ་པའྱི་ལས་འགུལ་ས་གནས་ཚགོས་ཆུང་ཁག་གྱི་རྒྱུན་གནོ་དང་དམྱིགས་བསལ་སྔནོ་རྩྱིས། 
ཀ རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་ཁག་ ༧༦ དང་། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་བཅས་ཁག་ ༦༢ ལ་འདྱི་ནས་དགསོ་ 
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 དངུལ་སྔནོ་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་འཆར་འབུལ་བསྡུ་རུབ་དང་། ཡྱིག་ཆར་ཞྱིབ་འཇུག འཆར་འབུལ་སྱིག་མཐུན་ཡདོ་
མེད། རྒྱབ་ལོངས་ཚད་ལྡན་ཡོད་མེད། དངུལ་འབབ་ཚད་གཞྱི་ལ་སོགས་པ་ཆ་ཚང་འདྱི་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་
ཕགོས་སྱིག་ཞུས་ཏ་ེམཐའ་མའྱི་འཆར་འབུལ་བཟ་ོའབུལ་ཞུས་ཡོད།  

ཁ གོང་གསལ་རྒྱུན་གོན་དང་དམྱིགས་བསལ་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་ཐོབ་བྱུང་བ་ནས་ས་གནས་རང་བདེན་
ཚོགས་ཆུང་ཁག་ ༥༨ ལ་དངོས ་སུ་རྒྱུན་གོན་སྒོར་འབུམ་ ༣༤༌༠༧  དང་དམྱིགས་བསལ་ཆེད་སྒོར་ 
༥༧,༥༠༠༌༠༠ བཅས་ཁནོ་བསྡམོས་སྒོར་འབུམ་ ༣༤༌༦༤ སོང་ཡོད། 

༡་༡༢། གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས། བོད་དོན་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་
དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་དང་། ཆབ་སྱིད་གཉྱིས་ཐོག་ནས་གལ་གནད་ཆ་ེབའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། ལས་གཞྱི་འདྱི་
རྒྱ་གང་ཆེ་སེལ་ཐབས་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ཕྱི་རྒྱལ་བ་དང་རྒྱ་གར་མྱི་མང་
བཅས་ལ་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚགོས་བསྟནེ་ཏ་ེའབལེ་ལམ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། འདྱི་ལོའ་ིནང་ལས་འགུལ་འདྱི་ཐགོ་ནས་ཞལ་
འདབེས་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༥༦༌༩༢ བསྡུ་སངོ་བྱུང་བ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཐགོ་ཁ་སྣོན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ།  

༡༌༡༣། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་བཟ་ོའགམེས་ཀྱི་ལས་དནོ། 
ཀ རྩྱིས་ལོའ་ིནང་དཔྱ་དེབ་བཟ་ོབསྡད་གངས་ ༣༤༩༣ ནས་གངས་ ༡༠༢༡ བཟོས་ཏེ་ཁུངས་འགེམས་ཞུས་ཡོད།  

གནས་དོན་ཁ་གསལ་མེད་པས་དྭོགས་འདྲྱི་སོང་བར་ལན་འདེབས་འབོར་བསྡད་གངས་ ༡༩༦༤ དང་། འགེངས་
ཤོག་ཉྱིས་ཟླསོ་འབརོ་བ་གངས་ ༥༦ དང་བཟ་ོབསྡད་གངས་ ༤༥༢ ཡོད།    

ཁ འདྱི་ལོའ་ིནང་ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་བཟ་ོདགསོ་གངས་ ༢༡༡ ཡོད་པ་ནས་ ༡༩༡ ཁུངས་སད་ཟྱིན་ཡོད། གནས་དནོ་
ཁ་གསལ་མེད་པས་དྭོགས་འདྲྱི་སོང་བར་ལན་འདེབས་འབོར་བསྡད་གངས་ ༡༧ ཡོད། བཟ་ོབསྡད་གངས་ ༣ 
བདེ་ཀྱི་ཡོད།   

ག དཔྱ་དེབ་མྱིང་བསྒྱུར་ཞུ་མཁན་གངས་ ༢༦༠ ནས་ཞུས་སད་ཟྱིན་པ་གངས་ ༡༦༠ ཆགས་ཡོད། དཔྱ་དེབ་བཟ་ོ
བསྡད་གངས་ ༡ དང་། གནད་དནོ་ཁ་གསལ་མེད་པ་ས་གནས་སུ་དྭགོས་འདྲྱི་སོང་བར་ལན་འདེབས་འབརོ་བསྡད་
གངས་ ༩༩ ཆགས་ཡོད།  

ང་། རྩྱིས་ལོའ་ིནང་དཔྱ་དབེ་བོར་བརག་གྱིས་བསར་བཟ་ོབ་བསྡད་གངས་ ༤༥༢ ཡོད་ཁོངས་ནས་འདྱི་ལ་ོབསར་བཟ་ོ
ཞུས་པ་གངས་  ༢༠༤ དང་བཟ་ོབསྡད་ ༡༥ ཡོད། གནས་དོན་ཁ་གསལ་མེད་པ་ས་གནས་སུ་དྭོགས་འདྲྱི་སོང་
བར་ལན་འདེབས་འབོར་བསྡད་གངས་ ༢༣༣ བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སུ། དཔལ་
འབརོ་བཀའ་བནོ་གྱིས།  ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༩ ཚསེ་ ༡༤ ལ། 

             
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་ནང་གསེས་ཁ་པར་གཟྱིགས་རགོས་གནང་། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་
པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༢ ལོའ་ིལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སནོ་ཟྱིན་པར་བག་ོགེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 
༡༤ པ། ཕྱི་ཚེས་ ༨ ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཁོངས་སུ་ཡོད་རེད། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ར་བ་གངས་རྱི་
ལགས།  
 



74 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ར་བ་གངས་རྱི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༡༤ 
གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར། 

༄༅། །བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡༌༌༌༢༢ ལོའ་ིལས་
བསྡམོས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སནོ་ཟྱིན་པར་བག་ོགེང་དགསོ་པའྱི་གོས་འཆར་དུ།  བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༨ ལ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
          
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་ནང་གསེས་ག་པ། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་
བགོ་གེང་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད། བགོ་གེང་ཐོག་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་ཚོས་ཕག་རོང་རོགས་
གནང་། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པའྱི་ཐོག་ལ་
བགོ་གེང་ཕེབས་བཞྱིན་པ་རེད། ངས་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར། ཤོག་གངས་དང་པོའ་ི༼ང་།༽ནང་དུ། བོད་མྱི་སྒེར་གཅྱིག་གྱིས་
གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པའྱི་ཞལ་འདེབས་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༡༌༥ གནང་འདུག མྱི་ད་ེསུ་རེད། ས་གནས་གང་ནས་
རདེ་ཅསེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
 ཤོག་གངས་ ༢ པའྱི་ནང་དུ། ༡་༢། ༸གངོ་ས་མཆགོ་གྱི་ཡྱིད་ཆསེ་དག་ེརྩ། འདྱིའྱི་ནང་གསསེ་ཁ་པའྱི་ནང་དུ་ "སུད་
ཚོང་ཚོགས་པ་ཁག་ ༡༦ ནས་ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདེབས་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༢་༡༩ ཁ་སྣོན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།" ཅེས་གསུངས་
འདུག ས་གནས་ཁག་ ༡༦ ཟེར་དུས་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སུད་ཚོང་བ་ལ་མཚོན་པ་
ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་དུ་ས་གནས་ ༢༥༠ ལྷག་ཙམ་ལ་བོད་མྱིས་སུད་ཀྲར་འཚངོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ཆ་ེ
ཆུང་འདྲ་མྱིན་ཡོང་སྱིད་པ་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དརེ་དཔག་པའྱི་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་འབལེ་བ་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་
གནང་གྱི་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དང་། འབལེ་བ་ཞ་ེདྲག་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ཚརོ་བྱུང་། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ས་གནས་ ༢༥༠ ཆ་ཚང་
ལ་མ་བྱུང་ནའང་། ས་གནས་ཆེ་ཁག་དང་། ས་གནས་གང་མང་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་འབེལ་བ་གནང་
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ནས་ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདེབས་གང་མང་བསྡུ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་སྙམ། སྒོར་འབུམ་ ༢་༡༩ ཟེར་དུས་ཕོན་ཆེན་པ་ོམ་རེད། 
གང་ལྟར་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ད་ོསྣང་ཟརེ་ནའང་རདེ། ཐུགས་ཁུར་ཟརེ་ནའང་རེད། འབལེ་བ་
ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའྱི་ཚརོ་བ་སེབས་བྱུང་། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ ༡་༣། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩ། ནང་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དངུལ་མང་པ་ོཞྱིག་
འབོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། (Tibet Fund) དང་། (DRL, FNF, NDI) རེད། གང་ལྟར་དངུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེཚོས་དངུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ཞྱིག་གཅོག་གྱི་ཡོད་ས་རེད། ད་ེདག་ནས་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་གཅོག་གྱི་ཡོད་པ་
རེད་དམ། ཡང་ན། ཚད་གཞྱི་ལོགས་ཀ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གང་འདྲ་རེད། འདྱི་ཚོ་ (Agency) ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། 
(Agency) མ་བརྒྱུད་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་གྱིས་འབེལ་བ་གནང་སྟེ། དངུལ་ཐད་ཀར་རག་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་
ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
           
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མེད། ཤོག་
གངས་ ༡༠ པར་ ཀ བོད་མྱིའྱི་སུད་ཚངོ་རོགས་སོར་ལས་གཞྱི། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ "ཟླ་བ་དྲུག་རྱིང་སེད་ཀ་ལ་ོརེར་བརྒྱ་ཆ་ ༦ 
ཐོག་བུན་གཏོང་ཞུས་ཡོད་པ་" ཞེས་འཁོད་འདུག འདྱིར་རྩྱིས་སོར་སྟངས་གང་འདྲ་རེད། ཟླ་བ་དྲུག་རྱིང་སེད་ཀ་ཞེས་
གསུངས་འདུག་སྟ།ེ ཡང་ལ་ོརརེ་བརྒྱ་ཆ་ ༦ རྩྱིས་སརོ་གནང་གྱི་འདུག མ་སདེ་བསྡོམས་སྒོར་འབུམ་ ༡,༦༨༣ ད་ེལ་ོ ༡ ལ་
བརྒྱ་ཆ་ ༦ སོར་ནས་སེབས་པ་ཞྱིག་རེད་དམ། ཡང་ན། ལོ་ ༡ ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༦ འདྱི་ཟླ་བ་དྲུག་ལ་ཚུར་བགོས་ནས་རྩྱིས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ་དམ། འདྱིའྱི་རྩྱིས་སོར་སྟངས་ད་ེགང་འདྲ་རདེ། འདྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཨ་རྱི་དང་ཁེ་ཎ་ཌ་ལ་དྲ་ཐོག་ནས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཚོད་ལྟའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་འཛུགས་ཞུས་ཡོད་པ་
གསུངས་འདུག ལས་གཞྱི་འདྱི་འགོ་འཛུགས་ཞུ་བའྱི་སབས་སུ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཡོད་དམ་མེད། དྲ་ཐོག་ནས་དཔྱ་དངུལ་
འབུལ་མཁན་མྱི་གངས་ ༣༢༠ མ་གཏོགས་མྱི་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་མྱི་འབོར་མང་པ་ོཡོད་དུས། མ་འངོས་པར་ལས་གཞྱི་
འདྱི་མུ་མཐུད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མདེ་ཀྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་ཚུལ་གང་འདྲ་ཡོད། འདྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་ངས་སྱིད་སངོ་གྱིས་སྒརེ་གྱི་བསམ་ཚུལ་བཤད་པ་ད་ེཏག་ཏག་སྡདོ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟརེ་དུས། སྒེར་གྱི་
བསམ་ཚུལ་ཤོད་ཆོག་གྱི་རེད་པཱ་ཞེས་གསུངས་སོང་། འདྱི་ཏག་ཏག་བསྡད་མ་སོང་སྙམ། སྒེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཤོད་ཆོག་གྱི་
རེད་ཟེར་ནས་བསམ་ཚུལ་བཤད་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཤེ་ན། སྒེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་
བཤད་པར་བརེན་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་རོག་ག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤེར་གྱི་འགེངས་ཤོག་མ་
བཀང་ན་ཆ་རནེ་སདོ་རྒྱུ་མྱིན་ཟེར་བ་དང་། འསོ་བསྡུའྱི་ནང་དུ་ཆ་ཤས་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ་ཟེར་བ་ལ་སགོས་པ། གལ་ཏ་ེསྒེར་
གྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན་ན། སྒེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་མོལ་གསུང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་
སྔོན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་མཛད་སྒོ་ལ་ཕེབས་པའྱི་སབས་སུ། སྒེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན་ཞེས་མ་གསུངས། སྱི་ཚོགས་
ནང་ལ་སད་ཆ་བཤད་པ་ད་ེམར་ཁབ། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་བའྱི་སབས་སུ། སྒེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལས་
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བཀའ་ཤག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། འདྱི་ལྟར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག ལས་གཞྱི་འགོ་མ་
འཛུགས་གོང་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ངས་བསམ་ཚུལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་
ཡོད་པ་རེད། ལས་གཞྱི་འགོ་བཙུགས་ཚར་བ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་དུས། ཟུར་དུ་འདྱི་ངས་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན་ཞེས་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་སྡདོ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཤོད་ཆགོ་གྱི་རདེ་ཟེར་བ་ཙམ་གྱིས་གང་བྱུང་མང་བྱུང་བཤད་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་
འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག འདྱི་ངས་ནན་ཏན་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
           
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུར།  
 ཤོག་གངས་ ༢ པར། ༡་༣། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩ། "ཀ རོགས་དངུལ་གོ་སྱིག རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ཁོན་
རགོས་དངུལ་ག་ོསྱིག་ཞུས་པ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༢༠༌༠༠ བེད་ཀྱི་ཡོད། དའེྱི་ཁོངས་" ཟེར་འདུག རྩྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་དུ་ཧྱིན་
སྒོར་ས་ཡ་ ༣༢༠ ཡྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ས་རདེ། "དའེྱི་ཁངོས།" ཟརེ་ནས། དའེྱི་ཁངོས་སུ་ཨ་རྱི་རགོས་ཚགོས་རྩྱིས་ནས་འག་ོ
སོང་གཏངོ་སའྱི་སྡ་ེཚན་ ༡༡ ཙམ་ཞྱིག་འདུག ངས་ནོར་མེད་ན། ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་རོགས་ཚགོས་དང་། ཡུ་རོབ་མཐུན་
ཚོགས་ནས་རོགས་ཚོགས་ལ་སོགས་པ་ཆ་ཚང་བསྡོམས་པ་ཡྱིན་ན། "ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༥༨་༡༤ བགོས་སོད་ཞུས་ཡོད།" 
ཅེས་ཟེར་བའྱི་ཡན་ཆད་ལ་སྡ་ེཚན་ ༡༡ འདུག སྡ་ེཚན་ ༡༡ ཚང་མ་ཡར་བསྡོམས་ན་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༥༨༦་༨༡ ཆགས་ཀྱི་
འདུག ཡྱིན་ནའང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༢༠༌༠༠ ཟེར་འདུག འདྱི་ཕལ་ཆརེ་ནརོ་ཡྱིན་ས་རདེ་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་
བྱུང་། གངས་ཀ་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་བརྒྱབ་བཞག་ཡོད།  
 ངས་འདྲྱི་འདོད་པའྱི་དྲྱི་བ་གཅྱིག་དེ། སྔོན་རྩྱིས་གཏན་འབེབས་ནང་དུ་ཇྱི་ལྟར་སོང་ཡོད་མེད་ངས་ཁ་གསལ་པ་ོཞེ་
དྲག་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག་སྟ།ེ བོད་ཀྱི་ཐབེས་རྩས་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་དངུལ་གཏོང་དུས། སབས་ད་ེདུས་འཛའ་ཐང་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པ་ད་ེཕལ་ཆེར་ཧྱིན་སྒོར་ ༧༢ ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དྲན་གྱི་འདུག འཛའ་ཐང་དེའང་ཕར་ཕོགས་ནས་ཚུར་གཏོང་
བའྱི་སབས་སུ་འཛའ་ཐང་ཆ་ེཤོས་དང་ཆུང་ཤོས་གཉྱིས་ཕུད་ནས། དཀྱིལ་མ་དེར་ཚད་འཛིན་བ་རྒྱུའྱི་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་
ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། གལ་སྱིད་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཨ་སྒོར་ ༡ ལ་ཕལ་ཆརེ་ཧྱིན་སྒོར་ ༨༣ མ་སེབ་ཙམ་
ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཨ་སྒོར་ ༡ ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༨༢ ཡྱིན་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ནས། ཧྱིན་སྒོར་ ༨༢ དེར་ཆེ་ཤོས་རྩྱིས་
ནས། ཆུང་ཤོས་དེའྱི་ནང་ནས་དཀྱིལ་མ་ད་ེའདེམ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། མཐ་ོཤོས་ཀྱི་ལྷག་མ་ད་ེཚ་ོག་པར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། 
འདྱི་ལ་ོ ༡ མ་རེད། ལ་ོ ༢ མ་རེད། ལ་ོའཁོར་མར་ཨ་རྱི་བོད་ཀྱི་ཐབེས་རྩས་ཨ་སྒོར་འདྱིར་གཏངོ་ཡོང་དུས། འཛའ་ཐང་ད་ེག་
དུས་ཡྱིན་ནའང་དཀྱིལ་མ་རང་རང་བདམས་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེང་སང་ཧྱིན་སྒོར་ ༨༢ ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་སྒོར་ ༡༠ འམ་ ༡༥ འཐལོ་པ་ད་ེགང་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། དངུལ་འཐལོ་པ་ད་ེདཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་དངུལ་ཁང་ནང་དུ་འཛུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན། བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩར་ཕར་ལོག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན། 
དངུལ་བར་ེཔ་ོརྒྱག་མཁན་དའེྱི་ས་ཁུག་ནང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དརེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ཡྱིན་ནའང་རདེ། དཔལ་འབོར་
བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་ངསེ་པར་དུ་གསལ་བཤད་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 དྲྱི་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་འདུག་སྟ།ེ དགསོ་པ་ཞ་ེདྲག་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་མཚམས་འཇགོ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པའྱི་ཞལ་འདེབས་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༡༌༥ འབུལ་མཁན་གྱི་
མྱིང་ད་ེརསེ་ལ་འབུལ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
 སུད་ཚོང་ཚོགས་པ་ཁག་ ༡༦ ནས་ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདེབས་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༢་༡༩ མ་གཏོགས་བྱུང་མྱི་འདུག་
ཟེར་བ་དེ། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལྟ་སྟངས་ལ་འབེལ་ཡོད་ནས་དང་བངས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་འབུལ་རྒྱུ་རེད་འདུག་མ་
གཏོགས། དེར་རྩད་གཅོད་བེད་དུ་ཕྱིན་ནས། ད་ལ་ོཁེད་རང་ཚོར་ཁ་ེབཟང་ག་ཚོད་བྱུང་སོང་། ཞལ་འདེབས་ག་ཚོད་བརྒྱབ་
རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་བེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་ལྟ་ཡྱི་མེད། ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདེབས་ཟེར་དུས་དང་
བངས་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ས་ོསོར་ཚངོ་ཁ་ེག་ཚདོ་བྱུང་བར་དཔག་པའྱི་ས་གནས་ས་ོས་ོནས་
ཡར་འབུལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མར་དེད་ཤར་གཏངོ་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཁལ་གྱི་ང་ོབོར་འགྱུར་མ་སྱིད་པ་མྱིན་པ་སོང་ཙང་། 
དེར་བཀའ་བཀོན་ཕོག་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་དེའང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོས་མར་རེས་འདེད་གཏོང་དུ་འགོ་ཡྱི་མེད། དོ་
བདག་ས་ོསོས་ཡར་འབུལ་རྒྱུ་གཅྱིག་རདེ་ད།ེ མར་ཞུ་རྒྱུ་དའེང་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་པཱ། སུད་ཚངོ་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་བུན་གཏངོ་
གྱི་ལས་གཞྱི་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་རདེ། ཉ་ེབའྱི་ཆར་ (Ludhiana) ལ་ཁང་པ་བརྒྱབ་རྒྱུར་རགོས་པ་བེད་རོགས་ཞསེ་གསུང་
བཞྱིན་འདུག ང་ཚོས་ཆ་ཚང་བ་བདེ་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ག་ཚོད་བདེ་ཐུབ་པ་ད་ེང་ཚསོ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། གཅྱིག་བས་ན་ནད་ཡམས་ཀྱི་རནེ་པས་ཚངོ་ཕུད་ཞལ་འདབེས་ད་ེཙམ་འབུལ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲའང་
ཡོང་སྱིད་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གོང་དུ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པའྱི་ཞལ་འདེབས་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༡༌༥ འབུལ་མཁན་སུ་རེད་ཅེས་
བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་སོང་། འདྱི་བསྟན་འཛིན་བཟང་མོའ་ིཨ་མ་ལགས་རེད་འདུག བསྟན་འཛིན་བཟང་མ་ོལགས་ (NDI) ཡྱི་
ལས་བེད་རེད། སྔོན་མ་ (Voice of America) ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཞལ་འདེབས་ད་ེཁ་ོམོའ་ིཨ་མ་ལགས་
ཀྱི་ཕུལ་བ་ཞྱིག་རདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་འཛནི་སོང་གྱི་བརྒྱ་ཆ་འདྱི་གཏན་འབེབས་ཡོད་ཡདོ་པ་རདེ། འཛནི་སོང་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༤ ནས་ ༧ བར་དུ་ 
དངུལ་འབོར་མང་ཉུང་ལ་དཔག་པའྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བས་པ་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་
པར་འཛིན་སོང་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་གནས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ། ཁ་སྔོན་གོས་ཚོགས་ལའང་
བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་སྔོན་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་གོ་བསྡུར་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཞ་ེན། རོགས་དངུལ་རག་གྱི་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་། དཔེར་
ན། (NDI) ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེཚོའྱི་གས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སད་ནང་དུ་ (Prime Recipient) 
དངུལ་ལེན་མཁན་གཙོ་བོ་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་
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རྒྱས་ཐབེས་རྩར་རོགས་དངུལ་ད་ེཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་གཞུང་གྱི་དགོས་མཁོའ་ིཆ་རེན་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་ད་
ལྟ་བར་དུ་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། ཐད་ཀར་དངུལ་ལེན་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་ན། ལེན་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
བཀའ་ཤག་སབས་གངོ་མའྱི་སབས་སུ་དངུལ་བངས་ཡདོ་པ་དང་། དངུལ་ད་ེབེད་སདོ་གཏངོ་སྟངས་དང་ཆ་ཚང་བས་ཡདོ་པ་
རེད། ང་ཚོས་དངུལ་ཐད་ཀར་ལེན་རྒྱུར་ཤུགས་ཆེ་རུ་འབད་བརྩོན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་། དེ་སྔོན་དངུལ་ཐད་ཀར་
བངས་བཞག་པའྱི་རྩྱིས་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་གཙང་མ་ཞྱིག་བཟསོ་ནས། རསེ་མ་རགོས་དངུལ་ཐད་ཀར་ཞུས་ན་མ་གཏོགས་ཐབས་
ཤེས་མྱི་འདུག དེའང་ཐད་ཀར་སོད་ཆོག་དང་མྱི་ཆོག་གྱི་ཚད་གཞྱི་བཅས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་གཞུང་མཉམ་དུ་སད་ཆ་
བཤད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ལས་བསྡོམས་ནང་གསལ་ "ཟླ་བ་དྲུག་རྱིང་སེད་ཀ་ལོ་ར་ེར་ེབརྒྱ་ཆ་ ༦" དང་
འབེལ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། བུ་ལོན་ད་ེཟླ་བ་དྲུག་རྱིང་གཡར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལ་ོ ༡ གྱི་སེད་ཀ་ད་ེབརྒྱ་ཆ་ ༦ 
རདེ། ཟླ་བ་དྲུག་ཟརེ་དུས་སེད་ཀ་བརྒྱ་ཆ་ ༣ ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྩྱིས་སོར་སྟངས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྲ་ཐོག་ནས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་སོང་། ནང་དོན་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔྱ་ཁལ་བསྡུ་རྒྱུའྱི་མཉེན་ཆས་ཤྱིག་བཟསོ་ཡོད་པ་རེད། མཉནེ་ཆས་འདྱི་བཟ་ོདུས་བང་རྱིམ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་
དང་། ཁང་ཁུངས་ག་ཚོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ད་ེཚ་ོཏག་ཏག་ཅྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་ཐུབ་ཡོད་ན་མེད་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག 
གང་ལགས་ཤ་ེན། ད་ལྟ་འདྱིར་ལངས་སྡོད་མཁན་སྱིད་སོང་གྱིས་སྔོན་མ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་ཀ་བས་པ་རེད། ལས་ཀ་བེད་
པའྱི་སབས་སུའང་ག་ོབསྡུར་བྱུང་བ་རེད། དཔརེ་ན། (Portland) ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོཚརོ་ཚོགས་ཁང་ཡག་ཐག་ཆོད་
ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཁང་འདྱི་མྱི་ལ་ཁང་གའང་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡོང་འབབ་ཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། 
ཚོགས་ཁང་འདྱི་ཁེ་མེད་ཚོགས་པའྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་དེབ་སེལ་བས་ཡོད་སྟབས། མྱི་མང་གྱི་དཔྱ་དངུལ་འདྱི་བོད་རྱིགས་
ཚོགས་པས་ཡར་བསྡུས་ནས། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པས་དངུལ་བསྡུས་བཞག་པ་ད་ེདོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་ཡར་རོགས་
སོར་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་གཏོང་དུས། ཁ་ོཚོར་ཁལ་ལ་ཆག་ཡང་ཞྱིག་རག་གྱི་ཡོད་འདུག ད་ལྟ་དྲ་ཐོག་ནས་དངུལ་སོད་ཡོང་
དུས་ས་གནས་ལ་གངས་ཀ་ད་ེསེབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དཔེར་ན། (Toronto) ནས་དྲ་ཐོག་བརྒྱུད་དཔྱ་དངུལ་སད་ཕུལ་ཡོད་ན། 
དྲ་ཐོག་ནས་ཁ་ཐུག་ཕུལ་ཡོད་དུས། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པར་དངུལ་འབུལ་མཁན་དང་དངུལ་ག་ཚོད་སད་ཡོད་མེད་ཀྱི་
གངས་ཐ་ོད་ེཡོད་པ་མ་རདེ། འདྱིར་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་མ་བཟསོ་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་རང་ནས་ས་ོསོའ་ིམྱི་མང་ནས་དང་བངས་
དཔྱ་དངུལ་ག་ཚོད་སོད་ཀྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འགོ་བའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག ད་དུང་འདྱིའྱི་འགོ་
ལུགས་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོལྟ་དགོས་འདུག འོན་ཀང་དྲ་ཐོག་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་མཚམས་
གཞག་རྒྱུ་མ་རེད། ད་ལྟ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་སྒང་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་བསྒྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་མྱིན་བལྟས་ནས། དགོས་ངེས་ཀྱི་སྣོན་
འཕྱི་སརོ་གཅོག་བདེ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན། དེར་སྣོན་འཕྱི་སརོ་གཅོག་བས་ཏ་ེས་ཁུལ་གཞན་ལ་བེད་སདོ་གཏངོ་རྒྱུའྱི་བང་ཞྱིག་
སྱིག་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་བར་དུ་ས་ཁུལ་གཉྱིས་ལ་མ་གཏགོས་ཚོད་ལྟ་བས་ཡོད་པ་མ་རདེ། ས་གནས་ལ་འག་ོབའྱི་སབས་སུ་
ཚདོ་ལྟའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་དུ་དྲ་ཐགོ་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་མཁན་གྱི་གངས་ཀ་ཉུང་ཉུང་ཡོང་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རདེ་ཅསེ་
འབལེ་ཡདོ་ཚརོ་སད་ཆ་དྲྱིས་པ་ཡྱིན། ཁ་ོརང་ཚསོ་ག་ར་ེགསུངས་སངོ་ཞ་ེན། དྲ་ཐགོ་ནས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུ་དརེ་མྱི་ཚསོ་
ཏགོ་ཙམ་ཅ་ཟྱིང་པ་ོའདྲ་ཞྱིག་རྩྱིས་ཀྱི་འདུག བོད་རྱིགས་ཚགོས་པ་ནས་ཐག་རྱིང་པརོ་གནས་ཡོད་ན། དུས་ཚོད་མང་པ་ོབཏང་
ནས་སེབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་དྲ་ཐགོ་ནས་སད་ན་ཏགོ་ཙམ་འོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་ེཎ་ཌ་ལྟ་བུར་མཚནོ་ན། དྲ་
ཐགོ་ནས་སོད་ཐེངས་ར་ེརརེ་ཌ་ོལར་ ༥ འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ལ་ཡྱིན་ན། ཌ་ོལོར་ ༢་༧༥ ཙམ་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་
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པ་རེད། ད་ེའདྲར་རྩྱིས་རྒྱག་མཁན་ཡང་ཡོད་ས་རེད། མྱི་མང་ཆེ་བས་ལོ་ ༡ གྱི་ནང་དུ་དུས་གཅྱིག་སོད་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། ལོ་
གཅྱིག་ནང་དུ་དུས་གཅྱིག་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཁང་ལ་སེབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དུས། དཔྱ་དངུལ་དྲ་ཐོག་ནས་མ་སད་
པར་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཁང་དུ་སེབས་པའྱི་ཞོར་ལ་ལས་བེད་ཚོར་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དྲ་ཐོག་ནས་དཔྱ་
དངུལ་འབུལ་མཁན་གྱི་གངས་འབོར་མང་དུ་མ་སོང་བའྱི་རྒྱུ་རེན་གཅྱིག་འདྱི་རེད་འདུག གང་ལྟར་ལས་གཞྱི་འདྱིར་འག་ོསོང་
གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བཏང་ཚར་ཡོད་སྟབས། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་མཉེན་ཆས་དེར་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད་ན། 
བརེས་པ་ོབརྒྱབ་ནས་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སྒེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་སརོ་ངས་གངོ་དུ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། ད་ེལས་ལྷག་པ་ཞུ་མྱི་དགསོ་པ་ཞུ།  
 ད་ེནས་སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་དེ། རོགས་དངུལ་གྱི་བསྡོམས་འབོར་དེ་ཏག་ཏག་
བསྡད་ཡོད་ན་ཞསེ་གསུངས་སོང་། འདྱི་ཏག་ཏག་སྡོད་དགོས་ཀྱི་རདེ། ད་ལྟ་ངས་ལམ་སང་བསྡོམས་རྒྱུ་རག་མ་སོང་། གལ་
ཏ་ེཏག་ཏག་བསྡད་མདེ་ན། ང་ཚསོ་སྙན་སེང་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
          
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོབརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར། འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྩྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ "ཧྱིན་
སྒོར་ས་ཡ་ ༣༢༠༌༠༠" ཞསེ་ཁ་གསལ་པ་ོའཁདོ་འདུག ད་ེནས་ "དའེྱི་ཁངོས་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་རགོས་དངུལ་ཧྱིན་སྒོར་
ས་ཡ་ ༣༡༣་༥༢" ཞསེ་འཁོད་ཡོད་དུས་དངུལ་ད་ེཙམ་ཞྱིག་ད་ེག་རང་ལ་ཕྱིན་ཚར་འདུག གོང་དུ་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༢༠ རེད། 
འདྱིའྱི་འོག་ལ་ཨ་རྱིར་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༡༣་༥༢ ཕྱིན་ཚར་འདུག འདྱིའྱི་འོག་ལ་ད་དུང་སྒོར་ས་ཡ་མང་པ་ོལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་
རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་བསྡོམས་འབོར་དེ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ནོར་འདུག་དྲན་གྱི་འདུག ང་རྩྱིས་ལ་མཁས་པ་མ་རེད། དཔལ་
འབརོ་རྱིག་པ་ལའང་སབོ་སངོ་མེད།  
          
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་ད་ེལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་རདེ་མྱི་འདུག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ནང་དུ་ཚགོས་ 
གཙ་ོབརྒྱུད་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ལ་དྲྱི་བ་འདྲྱི་རྒྱུ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་གཟྱིགས་
རོགས་གནང་། ༼སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག༽ ད་ལྟ་ད་ེ
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་མྱིན་པ་ཆགས་ཚར་དུས། ཡང་བསར་ལས་རྱིམ་འག་ོའཛུགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ༼སྱི་འཐུས་མཁན་
པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདནོ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་འདུག༽ 
ཀློག་རོགས་གནང་། ༼སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས། བཀའ་ལན་གསལ་པ་ོམེད་པ་
ཡྱིན་ན། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གདོན་ཆོག་གྱི་འདུག ལག་པ་བརངས་ན་གོ་སབས་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག༽ ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། མུ་མཐུད་ནས་བཀའ་ལན་གནང་རགོས་གནངོས།  
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག འདྱི་མར་སྙན་སོན་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། གཅྱིག་བས་ན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཚགི་ད་ེཚོར་ད་ོ
སྣང་བས་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཁད་པར་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་ག་ར་ེའཁོད་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། "༡་
༣། སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩ། ཀ "རགོས་དངུལ་ག་ོསྱིག རྩྱིས་ལའོ་ིནང་ཁོན་རགོས་དངུལ་ག་ོསྱིག་ཞུས་པ་ཧྱིན་སྒོར་
ས་ཡ་ ༣༢༠༌༠༠ བེད་ཀྱི་ཡོད། དེའྱི་ཁངོས་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་རོགས་དངུལ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༡༣་༥༢ དང་། ཡུ་རོབ་
མཐུན་ཚོགས་ནས་རོགས་དངུལ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༠་༡༥ (FNF) ནས་རོགས་དངུལ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༦་༣༣ བཅས་བདེ་
ཀྱི་ཡོད།" ད་ེདག་བསྡོམས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་བསྡམོས་པ་ཡྱིན་ན་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༢༠༌༠༠ ཆགས་ཀྱི་རེད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་འགོ་ལ་དངུལ་འབོར་ཡོད་པ་ཚང་མར་ག་ར་ེཟརེ་ཡོད་པ་རདེ་ཅ་ེན། ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༢༠ འདྱི་ལས་གཞྱིའྱི་
ཐོག་ལ་ཆ་བགོས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ཤེས་ཡོན་ལ་ད་ེཙམ་འག་ོཡྱི་འདུག སྱི་ཚོགས་བད་ེདོན་ལ་ད་ེཙམ་འག་ོཡྱི་འདུག 
འཕདོ་བསྟནེ་ལ་ད་ེཙམ་འག་ོཡྱི་འདུག འགེམས་སྟོན་ཁང་གསར་རྒྱག་ལ་ད་ེཙམ་འག་ོཡྱི་འདུག རྱིག་གཞུང་དང་སད་ཡྱིག་ལ་
ད་ེཙམ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག གྲྭ་བཙུན་སོབ་ཡོན་ལ་ད་ེཙམ་འགོ་ཡྱི་འདུག འཕོད་བསྟེན་གྱི་ལས་གཞྱི་ལ་ད་ེཙམ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་
འདུག གང་ལྟར་དངུལ་འབོར་དེ་ག་རང་ལ་དབེ་བ་འབེད་སྟངས་མྱི་འདྲ་བ་གཉྱིས་ཕེས་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་དེ་བསྡོམས་
འབོར་ད་ེརེད། ད་ེནས་ལྷན་ཁང་སོ་སོར་བགོ་བཤའ་བརྒྱབ་ནས་ཕེས་པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་འདྱི་ལྟར་བཏང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
བཀོད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གཉྱིས་ཀ་བསྡམོས་པ་ཡྱིན་ན་སྒོར་ས་ཡ་ ༦༤༠ ཆགས་འག་ོཡྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱི་སྒོར་ས་
ཡ་ ༣༢༠ རྩྱིས་ད་ེརདེ། འདྱི་ཕལ་ཆརེ་གསལ་པ་ོཆགས་པའྱི་ར་ེབ་ཡདོ།  
 དེ་ནས་འཛའ་ཐང་སོར་གསུངས་པ་རེད། འཛའ་ཐང་གཏན་འབེབས་ཤྱིག་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་སྔོན་རྩྱིས་
གཏན་འབེབས་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། འཛའ་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུར་འདས་པའྱི་ལ་ོདང་བཅས་པར་བལྟས་ནས། ཟླ་བ་ 
༡༢ ནང་ལ་འགྱུར་བ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཕྱིན་འདུག དེར་གཞྱི་བཞག་སྟ་ེགཏན་འབེབས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཌ་ོལར་ ༡ ལ་ཧྱིན་
སྒོར་ ༧༢ རྩྱིས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ཧྱིན་སྒོར་ ༧༣ རྩྱིས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ཧྱིན་སྒོར་ ༧༤ རྩྱིས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། 
སབས་ད་ེདུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཞྱི་བཞག་སྟེ་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ལྟ་དངོས་སུ་དངུལ་རག་པ་ད་ེཨ་སྒོར་ ༡ ལ་ཧྱིན་
སྒོར་ ༨༠ རག་གྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ཧྱིན་སྒོར་ ༧༩ ལྷག་རག་གྱི་ཡོད་ནའང་རེད། གང་ཡྱིན་པ་ད་ེརག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དངུལ་འདྱི་སུ་ཞྱིག་གྱི་དངུལ་ཁུག་ནང་དུ་འག་ོརྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དངུལ་འཕར་མ་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་
ལ་རག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་པ་སུ་ཞྱིག་ལའང་འགོ་ས་ཡོད་མ་རེད་ལ། འགོ་ཤེས་ཀྱི་ཡང་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཕལ་ཆརེ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་རདེ་འདུག  
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༠༢༢ ལོའ་ིལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། 
ཕགོས་བསདོ་དུ་བཅར་བའྱི་སབས་སུ་མྱི་མང་གྱི་བསམ་འཆར་རམ་དཀའ་ངལ་ཁག་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དང་པ་ོདེ། འཛིན་སོང་གྱིས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབབ་ཚད་སོར་ཕགོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་
རུབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ་འདུག འགེངས་ཤོག་གྱི་ནང་དུ་ཨང་དང་མྱིང་ལ་སོགས་པ་འབྱི་ས་མེད་དུས། གལ་སྱིད་མྱི་གཅྱིག་
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གྱིས་འགེངས་ཤོག་བཅུའམ་བཅ་ོལྔ་བཀང་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ག་ོས་མ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་འདྱི་རྱིགས་
ལ་གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ངས་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། ལས་གཞྱི་འདྱི་གྲུབ་ཡོད་དམ་མེད། གྲུབ་
ཡོད་ན་གྲུབ་འབས་ག་ར་ེཐནོ་ཡདོ་པ་རདེ། འདྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་དེ། དོན་གྲུབ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ནས་ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་གསལ་བསགས་མང་ཆ་ེབ་གཞྱིས་ཆགས་ཆ་ེཁག་ལ་དམྱིགས་ནས་
གནང་གྱི་འདུག ལས་གཞྱི་ད་ེདག་གྱི་འགོ་སྟངས་དང་ཆ་རེན། གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་འཐོར་ས་གནས་སམ་གཞྱིས་ཆགས་
ཆུང་བ་ལ་རན་པ་ོམེད་པ། ཆ་རེན་གང་ཚང་གཞྱིས་ཆགས་ཆ་ེཁག་ལ་དམྱིགས་ནས་བཟོས་ཡོད་སྟབས། ས་གནས་ད་ེདག་
ནས་ལག་བསྟར་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའྱི་གཟྱིགས་ཚུལ་ཞྱིག་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ (Nainital) ནས་ཡྱིན་པའྱི་ཕ་མ་གཉྱིས་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཞུས་སོང་། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་པ་ོཕྱི་
རྒྱལ་དུ་ཡོད། ཕྲུ་གུ་ད་ེདག་གྱི་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཕ་མའྱི་སར་ཡོད། ཁོང་ཚསོ་ཨ་སྒོར་རང་ནས་འབུལ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་
བས་པ་ཡྱིན། ཨ་སྒོར་ ༤༨ ད་ེཧྱིན་སྒོར་ལ་འཛའ་སྒྱུར་བས་ནས་འབུལ་དུས་ཕྱིར་སོག་གནང་སོང་། འདྱི་ཆོག་གྱི་མ་རེད་
ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་དཔྱ་དེབ་གསར་བཟོའ་ིསབས་ལའང་། ཕྱི་རྒྱལ་ནང་བཞྱིན་ཨ་སྒོར་ ༣༠ ལེན་གྱི་
འདུག གཅྱིག་གྱིས་ཕུལ་ཡོད་པ་འདྲ་འདུག ད་ལྟའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མེད་ས་རེད། མ་འངོས་པར་འདྱིའྱི་
ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། གལ་ཏེ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་གཏན་འཇགས་མ་ཡྱིན་པར་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་
ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཕ་མས་ཕྲུ་གུའྱི་དཔྱ་དངུལ་ད་ེཨ་སྒོར་ནས་སོད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་
ཞུས་སོང་།  
 ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་ལས་བསྡམོས་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཡོད། གཅྱིག་ད།ེ ༡་༣། སྱི་
ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩ། ཁ ལས་གཞྱིར་རོགས་ཞྱིབ་དང་གོས་བསྡུར། འདྱིའྱི་ནང་གསེས་ ༦ པའྱི་ནང་དུ། "ཨ་རྱིའྱི་
རོགས་ཚོགས་ (USAID) ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ནས་ ༢༠༢༦ བར་ལོ་ལྔའྱི་རྱིང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་
གོང་སེལ་དང་ས་བརན་ལས་གཞྱི་ཆེད་རོགས་རམ་གནང་རྒྱུ་ཁོངས་ལས་འཆར་ཁག་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་མ་ཞུ་གོང་ཨ་
རྱིར་རེན་གཞྱི་བས་པའྱི་ཨེན་ཊྱི་ཨའྱི་ (NDI) ཚོགས་པའྱི་གོ་སྱིག་འོག་ [Insight Development Consulting 

Group (IDCG)] ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ནས་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ བར་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་གྱི་དྲུང་ཆེ་དང་ཚན་པའྱི་
ལས་བེད། ཚོགས་སྡེ་ཁག ས་གནས་མྱི་མང་ལྷན་དུ་དྲྭ་ཐོག་བརྒྱུད་གཞྱི་མའྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་ (Baseline Assessment) 

ཞུས་ཡོད།" ཅེས་གསུངས་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་ས་གནས་གསུངས་པ་ད་ེརྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ས་གནས་ཚང་མ་ཡྱིན་
ནམ། ས་གནས་གང་དང་གང་རདེ། འདྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་ཏ་ེའདྱིར་སྙན་ཐ་ོབཏོན་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ན། སྙན་ཐ་ོད་ེམཇལ་
རྒྱུ་ཡདོ་ན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ད་ེག་རང་གྱི་ ང་། བདོ་མྱིའྱི་ཁད་ལས་དྭང་བངས་ཞབས་ཞུ། སབས་གསུམ་པའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་ལས་གཞྱི་འདྱི་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་དྭང་བངས་ཞབས་
ཞུའྱི་གོ་སབས་ལེན་མཁན་མྱི་གངས་ ༡༨ བྱུང་འདུག མྱི་གངས་ ༡༨ དེ་དག་ས་ཕོགས་གང་ནས་རེད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་ནས་རེད་དམ། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་ཡྱིན་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕག་ལས་ག་པར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་
གྱིས་ལས་གཞྱི་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རྒྱུ་རདེ་དམ།  
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 ད་གྱིན་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཁེ་ཉེན་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་བགོ་གེང་གནང་
སབས་སུ་ལག་པ་བརངས་པ་ཡྱིན། ད་ེདང་འབེལ་ནས་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་
དང་འབེལ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པར། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཁད་ལས་མྱི་སྣ་དང་། མྱི་ཚད་
ལྡན། འཇནོ་ཐང་ཅན་ད་ེའདྲ་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་སོར་གསུངས་སངོ་། ངའྱི་བསམ་པར་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ 
(CEO) ཡྱི་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་མཁན་ད་ེའདྲ་ཏན་ཏན་ཡོད་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང། ཁངོ་རྣམ་པ་བས་ོགཞག་བེད་
དུ་འག་ོབའྱི་སབས་སུ། མཚམས་རརེ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་འདྱིའང་གུ་དགོ་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་འདུག བོད་པ་ཞྱིག་ལ་ཕགོས་ཆནེ་པ་ོ
སད་པ་ཡྱིན་ན། དེར་ཕག་དོག་ཟེར་དགོས་ནའང་རེད། དེ་འདྲ་སེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་མྱི་བསོས་ནས་ཁོ་ལ་ཕོགས་སྒོར་
འབུམ་ ༥༠ སད་ནའང་རེད། སྒོར་འབུམ་ ༢༠ སད་ནའང་སྣང་མེད་འདྲ་ཞྱིག་བེད་ཀྱི་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་བས་ོགཞག་མ་
ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་དམ། ངས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ (Company) ཆེན་པ་ོད་ེའདྲ་ལ་བོད་པ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་
མང་པ་ོམཇལ་མངོ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ༡༌༧། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སེལ་ལས་དོན། ཁ བུད་མེད་ལ་འཕོད་བསྟེན་ཐོག་ཟབ་སོང་དང་ག་ོསེལ་ལས་
གཞྱི། ནང་གསེས་ག་པ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་དཔྱད་ཞྱིབ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ས་གནས་ཁག་ ༡༡ ནས་ཕོ་མོ་གངས་ ༡,༥༠༠ སྱི་
ཚོགས་ནང་ཕོ་མོར་བལྟ་ཚུལ་དང་། བསམ་བོ་འཁེར་སྟངས། ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ། བཙན་གཡེམ་དང་རྩུབ་སོད་སོར་མང་
ཚོགས་ནས་གོ་རོགས་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མེད་ཐོག་དཔྱད་ཞྱིབ་ཀྱིས་སྙན་ཐ་ོསེལ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག  སྙན་ཐོ་འདྱིས་ཕན་
ཐོགས་བྱུང་འདུག་ཅེས་གསུངས་འདུག གྲུབ་འབས་འདྱི་ཡག་པོ་རེད་འདུག ང་ཚ་ོལའང་སྙན་ཐོའ་ིང་ོབཤུས་ཤྱིག་་གནང་
རོགས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༼ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། དུས་ཚོད་རགོས་སོང་།༽ ལགས་ས།ོ རསེ་ལ་ག་ོ
སབས་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་དང་འབལེ་ནས་དྲྱི་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་འབུལ་རྒྱུ་ 
ཡོད། དང་པ་ོདེ། ཤོག་གངས་དང་པོའ་ིནང་དུ། "ག དབུལ་ཕོངས་ཉམ་ཐག་དང་ནད་གཅོང་བད་ེདོན་གྱི་ལས་གཞྱི་ཁོངས་སུ་
བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་པ།" ཞེས་གསར་དུ་ཕབེས་མཁན་གྱི་བཟའ་ཚང་གཉྱིས་ཀའྱི་མྱིང་ད་ེསྨོས་ནས། ད་ེདག་གྱི་དཀའ་
སེལ་སད་རོགས་སོར་བས་ཡྱིན་ཞེས་འཁོད་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཉམ་ཐག་དང་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་ཚོའྱི་མྱིང་དེབ་ཐེར་
ནང་དུ་བཀདོ་ནས་རྒྱང་གགས་འབདོ་གགས་བ་རྒྱུ་ད་ེཡག་པ་ོམ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག རགོས་པ་ག་ར་ེགནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་
ད་ེགནང་ནས། ཁ་ོརང་གཉྱིས་ཀྱི་མྱིང་འདྱིར་དམྱིགས་བསལ་ཟུར་འདནོ་བདེ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ "ང་། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གསོག་འཇོག་གྱི་ལས་དོན་འགོ་མུས་ལ་ཕན་པར་ལོ་
འདྱིར་བདོ་མྱིའྱི་སྒེར་གྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པའྱི་ཞལ་འདབེས་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༡་༥ ཁ་སྣནོ་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད།" ཟརེ་བ་ཞྱིག་འདུག སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པའྱི་ཞལ་འདེབས་གནང་མཁན་བོད་མྱི་དང་། 
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རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚོའྱི་མཚན་སྨོས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་། དརེ་མྱིང་འགོད་གནང་མྱི་འདུག འདྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་པ་རདེ།  
 ཤོག་གངས་ ༡༠ པའྱི་ནང་དུ། "ཀ བོད་མྱིའྱི་སུད་ཚོང་རོགས་སོར་ལས་གཞྱི།" འདྱིའྱི་ནང་དུ་བུ་ལོན་གཡར་
མཁན་གྱི་མྱི་གངས་དང་། ག་ཚོད་གཡར་ཡོད་མེད་ཆ་ཚང་བྱིས་བཞག་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། སུད་ཚོང་བར་དངུལ་གཡར་
ནས་ཕྱིར་སོག་བེད་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། ཟླ་དྲུག་མཚམས་ལ་སེད་ཀ་དང་བཅས་པ་ཡར་
བསྡུ་ཡྱི་ཡོད་ས་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་དངུལ་ཕྱིར་སོག་བྱུང་བ་བཀོད་གནང་འདུག ད་བར་དངུལ་ཚུར་སོག་མ་ཐུབ་པ་ད་ེའདྲ་
བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། དྲྱི་བ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ཤོག་གངས་ད་ེག་རང་གྱི་འོག་དེར། "ང་། ག་རྒྱུག་སྣུམ་འཁོར་རོགས་སོར་ལས་གཞྱི།" ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག 
འདྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་དུ་ག་རྒྱུག་སྣུམ་འཁརོ་གཏོང་མཁན་ཚོར་དངུལ་བུ་ལོན་གཡར་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག དྲྱི་
བ་རགོ་རགོ་ག་ར་ེཡྱིན་ཞ་ེན། ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེཁངོས་ནས་ཡྱིན་པའྱི་བོད་པ་ག་རྒྱུག་སྣུམ་འཁརོ་གཏངོ་མཁན་ད་ེའདྲ་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་ཡདོ་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། ཡོད་ན་ག་ཚདོ་ཡདོ་པ་རདེ། དྲྱི་བ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན།  
 འདྱིའྱི་འོག་ལ་ "ཅ དབར་ཚངོ་རགོས་སརོ་ལས་གཞྱི།" ཟརེ་བ་ཞྱིག་འདུག དབར་ཀའྱི་དུས་སུ་ཚངོ་རྒྱག་རྒྱུར་བུ་
ལོན་གཡར་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འདུག དེར་ཆ་རེན་ག་ར་ེཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། ང་ཚོས་སུད་ཀྲར་ཚོང་མཁན་ལ་དགུན་
ཚོང་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དབར་ཚོང་ལ་ཅ་དངོས་ག་ར་ེའཚོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། དེར་བུ་ལོན་གཡར་བར་ཆ་རེན་ག་ར་ེ
ཚང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་མདེ། འདྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག  
 གོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་སབས་སུ་ངས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད། དཔྱ་
དངུལ་བསྡུ་ལེན་བདེ་ཕགོས་དང་འབེལ་ནས་ས་གནས་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་ནས་དཔྱ་དབེ་སྒང་ལ་དམ་ཕྲུག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། དམ་ཕྲུག་ད་ེགཅྱིག་གྱུར་ཞྱིག་དང་། ཚེས་གངས་ལ་བསྒྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག ཁ་ཤས་
ཀྱི་ཡྱིག་གཟུགས་ཡག་པ་ོམེད་སྟབས་དཔྱ་དབེ་འཛརོ་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱི་འདྲའྱི་བསམ་འཆར་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་
གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་ཆར་དྲ་ཐོག་ནས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་མཁན་མྱི་ཉུང་ཤས་ལས་བྱུང་མྱི་འདུག  ངས་སྔོན་
མའང་དྲྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན། དཔེར་ན། དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་གྱི་ཡོད་ན། དཔྱ་དེབ་ནང་ལ་དངུལ་ཕུལ་འདུག་
ཟརེ་བའྱི་ཐལེ་རྩ་ེདང་མཚན་རགས་ད་ེའཁོད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ་པཱ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཐབས་ལམ་ག་ར་ེབཙལ་ཡདོ་པ་རེད། གོང་དུ་
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འདྱི་དང་འབེལ་ནས་བཀའ་གནང་བར། ལོ་གཅྱིག་ནང་དུ་ཐེངས་གཅྱིག་
སེབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ནས། ཏོག་ཙམ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། རྒྱ་གར་ལ་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་
རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཚང་མར་ཡག་པ་ོཡོད་
རདེ་པཱ། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་འབོར་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་གྱིས་ཆ་ཤས་བངས་ཡདོ་དུས། དརེ་དཀའ་ངལ་
ཏགོ་ཙམ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་རེད་སྙམ། མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་མེད། དཔྱ་
དངུལ་དུས་ཐགོ་བསྡུ་ལེན་བ་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆགས་ཡོད་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

  
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་དང་དྲྱི་བ་
འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ཤོག་ལྷེ་དང་པོའ་ིནང་དུ། ལོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གཏན་
འཇགས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པའྱི་ཞལ་འདེབས་གནང་མཁན་ཁྱིམ་ཚང་གཅྱིག་ལས་བྱུང་ཡོད་ས་མ་རེད། འདྱི་མ་གཏོགས་མ་
བྱུང་བ་རེད་དམ། ཡང་ན་མ་བཀོད་པ་རེད། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པའྱི་ཞལ་འདབེས་བྱུང་བར་ཐབས་ཤེས་སམ་
ལས་འགུལ་ད་ེའདྲ་སལེ་ཡདོ་པ་རདེ་དམ།  
 གཉྱིས་པ་ད།ེ སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩའྱི་ནང་དུ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྱིད་གཞུང་གཙ་ོབོར་འགྱུར་བའྱི་ལུང་པ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གྱིས་རོགས་དངུལ་མང་པ་ོགནང་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ནས་རགོས་དངུལ་ཕོན་ཆ་ེཤོས་དེ། ཤེས་ཡོན་གྱི་ཆདེ་དུ་ཧྱིན་སྒོར་
ས་ཡ་ ༦༤༌༥༢ གནང་འདུག ད་ེནས་མར་སྡ་ེཚན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བགོས་བཞག་འདུག གྲྭ་བཙུན་གྱི་སོབ་ཡནོ་ལ་ཧྱིན་སྒོར་
ས་ཡ་ ༡༨༌༤༡ བགོས་སོད་ཞུས་འདུག གྲྭ་བཙུན་གྱི་སོབ་ཡོན་ད་ེཤེས་ཡོན་གྱི་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༦༤༌༥༢ ནང་དུ་མ་ཚུད་
པར། ཟུར་དུ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༨༌༤༡ འདནོ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རདེ།  
 "༡་༤། བོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ལས་གཞྱི།" ཟེར་བ་ཞྱིག་སེལ་འདུག དྷ་རམ་ས་ལར་ཡྱིན་ས་
རེད། གཞོན་སེས་ཚོར་ཚོང་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་སོང་བརར་སད་ཡོད་ས་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་གཞོན་སེས་གཅྱིག་ལ་ཚོང་ལས་འགོ་
འཛུགས་བ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༢༌༣༠ རོགས་དངུལ་ཐོབ་འདུག སྱིར་བཏང་སོབ་
ཕྲུག་གངས་ ༨ མ་གཏོགས་མྱི་འདུག་སྟེ། སོབ་ཕྲུག་གཅྱིག་ལ་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༢་༣༠ དང་། སོབ་ཕྲུག་གཞན་ཞྱིག་ལ་ཚོང་
ལས་ཀྱི་ཡ་ོཆས་ཉ་ོཆདེ་ཧྱིན་སྒོར་ ༧༠,༠༠༠ མཐུན་འགྱུར་གནང་འདུག བས་ཙང་ད་ེཚ་ོཆ་རནེ་གང་འདྲའྱི་འགོ་ནས་ཐོབ་པ་
རདེ། ཟབ་སངོ་སད་ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་བཏང་རསེ། ཁངོ་གཉྱིས་ཡྱིག་ཚད་འཕདོ་པ་རདེ་དམ། འདྱི་གང་འདྲ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་གསར་བཟ་ོདང་། ནརོ་བཅསོ་བདེ་ཕོགས་ཐད་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་གཉྱིས་
ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་དཔྱ་དེབ་ནང་དུ་མྱིང་ལ་སོགས་པ་ནོར་བཅོས་བེད་དུས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་རེད། 
བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དཔྱ་དེབ་བཟ་ོརྒྱུ་སྟབས་བད་ེརུ་དང་ལས་ས་རུ་ཞེ་དྲག་བཟོས་ཡོད་
པའྱི་བཀའ་མོལ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚན་པའྱི་ངོས་ནས་ལག་ལེན་ག་ཚོད་ཅྱིག་བསྟར་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་དོགས་གཞྱི་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་སེབ་ཡོང་གྱི་འདུག འབེལ་ཡོད་མང་པོས་བཤད་ཀྱི་འདུག 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་གྱིས་མྱིང་བཅསོ་བསྒྱུར་ལ་སོགས་པ་ཆ་ཚང་སྟབས་བད་ེརུ་ཕྱིན་ཡདོ་སརོ་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ་ད།ེ ས་
གནས་ཁག་ནས་ནརོ་བཅོས་དང་གསར་བཟའོ་ིཆདེ་དུ་འགེངས་ཤགོ་བཀང་ནས་ཡར་འབུལ་དུས། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་
ནས་སྔོན་མ་ནང་བཞྱིན་དྲྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་ནས་ལྷག་བསྡད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འདུག་ཅེས་གསུང་མཁན་མང་པོ་འདུག 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གམ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་སྟབས་བད་ེརུ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་བཀོད་ཁབ་ད་ེའདྲ་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ན། ད་ེབཀའ་ཤག་ལ་ལྷག་བསྡད་པ་མ་ཡྱིན་པར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚན་པ་དསེ་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ལ་ཡོང་
ཐུབ་པ་ཞྱིག་ངསེ་པར་དུ་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཉ་ེབའྱི་ཆར་དཔྱ་དངུལ་འབབ་ཚད་སརོ་ཕགོས་ཐད་མྱི་མང་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་བསྡུས་ཡོད་པ་རེད། ངས་འདྱིར་
སོན་བརོད་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་། དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཕོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་སྱིག་ད་ེབོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ཚད་གཞྱི་ད་ེསོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
རང་གྱི་ངསོ་ནས་གཏན་འབེབས་བས་ནས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིར་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་སརོ་དགོས་པ་ཞྱིག་རདེ་མ་གཏོགས། 
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མང་ཚགོས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ད་ེག་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག དང་པ་ོསྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་སུ་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ཁྱིམས་སྱིག་བསར་བཅོས་བ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་མ་
བཞེས་པར་ཐད་ཀར་མང་ཚགོས་རང་ནས་དཔྱ་དངུལ་ཚད་གཞྱི་སོར་རྒྱུའྱི་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་བས་པ་འདྱི་གནད་དནོ་ག་
ར་ེལ་ཐུག་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ལན་གསལ་པ་ོཞྱིག་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཕོགས་བསདོ་སབས་སུ་མྱི་མང་ནས་བསམ་འཆར་ཕུལ་བ་
དང་འབེལ་ནས་དྲྱི་བ་བཏང་བ་ནས་གཅྱིག་དེ། དཔྱ་དངུལ་འབབ་ཚད་ག་ཚོད་སོར་དགོས་མྱིན་ཐོག་ལ་རེད། ད་ལྟའྱི་སྱི་
འཐུས་དང་གོང་དུ་གསུང་བསྒྲུབས་མ་ཐག་པའྱི་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དྲྱི་བའྱི་ང་ོབ་ོཕན་བུ་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་རདེ་མ་གཏགོས་
གང་ལྟར་དཔྱ་དངུལ་འབབ་ཚད་ནང་དུ་ག་ཚོད་སོར་དགོས་མྱིན་དང་མྱིང་བཅས་པ་འདྲྱི་ས་མེད་དུས།  མྱི་གཅྱིག་གྱིས་
འགེངས་ཤོག་འཐོལ་པ་མང་པ་ོའགེང་སྱིད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ང་ཚོས་མྱི་འབོར་གངས་བཤེར་བས་པ་ནང་བཞྱིན་
མྱི་མང་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཡྱི་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཚོད་དཔག་འདྲ་ཞྱིག་བས་ནས་མང་ཆེ་བས་
དགངོས་ཚུལ་གང་རེད་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་རདེ། འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འཁེར་ཡོང་རྒྱུ་དང་། ད་ེནས་གོས་ཚོགས་
ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ་ཆགས་འག་ོཡྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ལྟར་བ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་སརོ་གསོ་ཚོགས་གོང་མའྱི་ནང་
དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  
 འདྱི་ལ་གྲུབ་འབས་ཐོན་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། འགེངས་ཤོག་ད་ེཉ་ེཆར་བཀྲམ་ནས་
ད་ལྟ་བསྡུས་དང་བསྡུ་བཞྱིན་པ་རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཡྱིན་པར་བརེན་ད་ལྟ་བེལ་བ་མྱི་འདུག ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ 
དང་ ༡༢ བར་དུ་ང་ཚསོ་ཆ་ཚང་ཡར་བསྡུས་ནས། དེར་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་དགོངས་ཚུལ་མང་བ་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ནའང། ད་ེགཞྱིར་བཟུང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཁྱིམས་སྱིག་བསར་བཅོས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཡར་འཁེར་ཡོང་
ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 འདྱི་བེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་སྔོན་མ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀའ་ ཤག་གྱིས་རང་འཚམ་སར་བ་ཡྱིན་ན། ཡང་
མང་དྲགས་འདུག ཉུང་དྲགས་འདུག་ཟརེ་རྒྱུའྱི་དགོངས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་སྱིད་པ་སོང་ཙང་། མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་བ་ོ
ཡར་བསྡུས་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུར་སྟབས་བད་ེབ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམས་ནས། བརྒྱུད་རྱིམ་
འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་བར་རོགས་སོར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་བ་དང་ཁ་འཐོར་ལ་གཅྱིག་
མཚུངས་གནང་གྱི་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདུག་ཅསེ་གསུངས་སོང་། བཀའ་ཤག་ལའང་མཐངོ་ཚུལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད། 
ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ལ་ོབཞྱིའྱི་འཆར་གཞྱི་སྱིག་པའྱི་སབས་སུ། འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས། ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས། སྱི་ཚགོས་བད་ེདནོ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་ལས་ཁུངས། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་བཅས་ས་ོས་ོནས་ས་གནས་ར་ེ
རེའྱི་མྱི་འབོར་ལ་དཔག་པའྱི་དངུལ་འབོར་ཚད་མཉམ་ཞྱིག་རག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག འདྱི་འཛིན་
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སོང་གྱི་ལྟ་སྟངས་ཤྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་། འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་ས་ཆ་རེ་རེར་དངུལ་འབོར་ག་ཚོད་སད་ཡོད་པ་ལྟ་
དགོས་བྱུང་ན། ཡྱིག་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་སྔོག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག འནོ་ཀང་ད་ནས་བཟུང་སྟ་ེདངུལ་བག་ོ
བཤའ་རྒྱག་སྟངས་ད་ེལ་ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་ཀྱི་མྱི་འབོར་དང་ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས། ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་མྱི་
འབོར་མང་པ་ོཡོད་ནའང་གནས་སྟངས་ཡག་པ་ོཡོད་ན། ས་ོསར་རོགས་པ་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། གནས་སྟངས་
ཡག་པོའ་ིསྒང་ལ་རགོས་པ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོབདེ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་ཆགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ། བས་ཙང་
འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་བ་ོགཏངོ་བཞྱིན་ཡདོ། མ་འོངས་པར་རྣམ་པ་ཚོས་ལ་ོབཞྱིའྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ས་བགོས་ས་གནས་ར་ེ
རེར་དངུལ་ག་ཚོད་བཏང་ཡོད་པ་སོད་རོགས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་འབུལ་ཆོག་ཆོག་བཟ་ོཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ཕོགས་བསོད་ག་པར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེ
རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚསོ་འདྱི་ལྟར་བཟ་ོཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རདེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
 ད་ེནས་ (Nainital) ནས་ཡྱིན་པའྱི་ཕ་མ་གཉྱིས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་གྱི་དཔྱ་དངུལ་ཕ་མ་
གཉྱིས་ནས་ཨ་སྒོར་ནང་དུ་འབུལ་ཆོག་པ་ཞྱིག་བཟ་ོདགོས་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ད་ེརེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངེས་
པར་དུ་འདྱི་ལྟར་བདེ་དགསོ་རདེ་ཟརེ་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་ས་ོསོའ་ིནང་དུ་ཕྲུ་གུ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་
ཡོད་པ་དང་། ད་ེདག་གྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་རྒྱ་གར་ལ་ཉར་ནས་ཨ་སྒོར་གྱི་འཛའ་ཐང་ག་ར་ེབབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ནའང་འབུལ་མཁན་ཡོང་གྱི་འདུག ས་གནས་གཞན་པ་ནས་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏ་ེལས་རྱིམ་འདྱི་ (Nainital) ནས་
ཉན་བཞུགས་ཡོད་ན། ཨ་སྒོར་ནང་དུ་ལེན་ཆོག་གྱི་རེད། ད་ལྟ་ལེན་བཞྱིན་པ་རེད། གང་ལྟར་གཏན་འཇགས་ཕོགས་བསོད་
བས་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ན། ས་ོསོའ་ིལག་དབེ་ད་ེས་ོསོས་ཉར་ཚགས་བས་ནས་ས་གནས་ད་ེག་རང་ནས་འབུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ས་
གནས་ག་པར་བཞུགས་ཡོད་ནའང་། ས་གནས་དརེ་མྱི་གངས་ག་ཚདོ་ཡོད་མདེ་དང་། མྱི་ག་ཚདོ་ཀྱིས་དངུལ་ཕུལ་ཡོད་མདེ་
དཔྱད་པ་བ་རྒྱུར་ཁད་པར་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ལྷ་རབ་བྱུང་ན་ས་གནས་ག་པར་གཏན་འཇགས་ཕོགས་བསོད་བས་ཡོད་
ནའང་ད་ེག་རང་ནས་འབུལ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག ས་གནས་ད་ེག་རང་ནང་དུ་གངས་ཀ་ཚུད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དངུལ་
འབོར་དེའང་ཕར་ཕོགས་ནས་སེབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ (Nainital) ནས་འབུལ་ཡོང་དུས་ས་གནས་རང་བདེན་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་ཀ་བེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ནས་སད་པ་མ་གཏོགས། ཨ་རྱི་ནས་སད་པ་གསལ་གྱི་མ་རེད། 
ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁད་པར་ཡོད་པ་རེད། བངས་ནའང་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་
ལེན་བཞྱིན་པ་རདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དཔྱ་དངུལ་ད་ེཕྱི་རྒྱལ་གྱི་འབབ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གསར་བཟ་ོཡྱིན་ནའང་རེད། ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་། ཕྱི་རྒྱལ་
གྱི་དོད་ད་ེགཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་ལེན་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ས་རེད། ད་ེམཚུངས་འབུལ་གྱི་ཡོད་ན་
འདྱིས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་གསུངས་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་སོབ་ཕྲུག་ལ་ཟུར་གཅད་ཀྱི་ཆག་ཡང་སོད་
དགོས་པ་ཞྱིག་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་མ་རེད། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་པའྱི་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་འབེལ་
ཡོད་སྣ་ེལེན་ཁང་གྱིས་ཐོག་མར་ངོས་སོར་གནང་བ་ནས་བཟུང་སྟེལོ་གཅྱིག་རྱིང་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་མ་དགོས་པར་ཆག་
ཡང་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ངས་ཏག་ཏག་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག དངསོ་གནས་བས་ན་སབོ་ཕྲུག་ལ་
ཆག་ཡང་དགོས་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་ཡདོ་པ་རདེ། གང་ལགས་ཤ་ེན། སོབ་ཕྲུག་ཚསོ་སབོ་སངོ་བདེ་བཞྱིན་པ་རདེ་མ་གཏགོས། 
ག་ཆ་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ངས་འདྱི་རསེ་ལ་གསལ་པ་ོབཟ་ོཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའྱི་འོག་ནས་ (Insight Development Consulting Group) ཟེར་བ་དེར་
སྙན་ཐ་ོཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། འདྱི་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་དྲ་ཐགོ་ནས་ཟབ་སོང་སད་པ་མ་གཏགོས་
སྙན་ཐ་ོབཏོན་ཡོད་དམ་མེད་ཧ་གོ་མ་སོང། སྙན་ཐ་ོཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་
འབུལ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
 བོད་མྱིའྱི་ཁད་ལས་དྭང་བངས་ཞབས་ཞུའྱི་ག་ོསབས་ལེན་མཁན་མྱི་གངས་ ༡༨ བྱུང་འདུག་ཟེར་བ་ད་ེན་ནྱིང་ལོར་
རེད། ད་ལྟའྱི་སད་ཆ་མ་རེད། ད་ལྟ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཁས་ལེན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་
བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ས་གནས་ཚང་མར་གསལ་བསགས་བཏང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དོན་གཅོད་ཁག་སོ་སོའ་ིཁབ་ཁོངས་སུ་
ཡོད་པའྱི་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་སོབ་སོང་ཐོན་པ་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་དང་བངས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེར་
གཏན་འཁེལ་བ་བས་ནས་དེར་དཔག་པའྱི་སྔོན་རྩྱིས་བཞག་ནས་འག་ོརྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་བཟ་ོརྒྱུ་བེད་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལོར་ཐ་ོབསྡུ་
བཞྱིན་ཡདོ། ཐ་ོབརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་ལ་ོརསེ་མར་བསེབ་འག་ོཡྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སྔོན་མ་གོ་སབས་ལེན་མཁན་མྱི་གངས་ ༡༨ བྱུང་བ་ད་ེདག་ཆ་ཚང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་རེད་དམ་མ་རེད་
ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། ད་ེཚ་ོཚང་མ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་རེད། གང་ལགས་ཤེ་ན། ནད་ཡམས་སབས་སུ་ཕྱི་
ནས་ཡོང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟ་ག་པར་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། འདྱི་ཤེས་མ་
སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ངས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནང་དུ་ཁད་ལས་པ་ཚད་ལྡན་དང་། འཇནོ་མཁན་ད་ེའདྲ་མྱི་
འདུག་ཟེར་སོང་། འདྱི་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དཔལ་འབོར་རྱིག་པའྱི་ནང་དུ་སྱིར་བཏང་ (MBA) དང་། 
(BBA) དེ་ཚོ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། (Banking) ལ་དམྱིགས་བསལ་སོབ་སོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་ཁང་ལ་
ལས་ཀ་བེད་འདོད་ཡོད་ན་ (Banking) སྒང་ལ་སོབ་སོང་བས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ལས་ཀའྱི་སྒང་འཚམ་པ་ོཞ་ེདྲག་ཡོད་པ་
རེད་མ་གཏོགས། (MBA) དང་ (BBA) བས་པ་ཙམ་གྱིས་དངུལ་ཁང་ལས་གཞྱིའྱི་སྒང་ལ་མཁས་པ་ཡྱིན་པ་ཁབ་ཀྱི་མ་
རདེ། དརེ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ནང་གསེས་དབ་ེབ་ཕེས་པ་ཡྱིན་ན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ད་ེག་རང་གྱིས་གལ་སྱིད་བོད་པ་ལ་ཕོགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སད་པ་ཡྱིན་ན་བསམ་ཚུལ་ཡོང་
བསྡད་པ་དང་། ཕྱི་མྱི་ཞྱིག་ལ་ཕོགས་ཆེན་པ་ོསད་པ་ཡྱིན་ན་ཡྱིན་ཤག་འདྲ་ཞྱིག་རྩྱིས་བསྡད་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ང་རང་
ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བསམ་ཚུལ་འདྱི་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མ་ནས་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ནང་ལ་ཆ་མཚོན་ན། ཨེམ་ཆྱི་
ཚརོ་ག་ཆ་སད་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཀ་ཾཔཱུ་ཊར་སོབ་སོང་གནས་ཚད་མཐ་ོཔ་ོད་ེའདྲ་བས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ང་ཚསོ་ག་
ཆ་ཚད་གཞྱི་ཡོད་པ་ད་ེམ་གཏགོས་མཐ་ོཔ་ོསདོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེལས་ལྷག་སོད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་དུས་ལས་བདེ་དངོས་
གནས་འཇོན་ཐང་ཅན་ད་ེཚ་ོཉར་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཞ་ེདྲག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་
འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་གནས་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་འཛིན་སོང་དེའང་
རང་སོང་གནང་། ལས་བེད་ཡྱིན་ནའང་འགོ་འཁྱིད་མཁན་ད་ེསུ་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་བལྟས་ནས། འདྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་
བདེ་ད་ེཚ་ོབོད་པ་རང་གས་ོསངོ་བ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁའྱི་སྒང་ལ་འག་ོདགོས་རེད་མ་གཏགོས། དངུལ་ཁང་ང་ཚོས་བཙུགས། ལས་
བདེ་རྒྱ་གར་བ་རང་རང་བསོས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མ་རེད་པཱ། ངས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འཇོན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཞུ་ཡྱི་
མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དངུལ་ཁང་གྱི་འགོ་སྟངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁད་ལས་པ་ད་ལྟ་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀུར་སྱི་
འཐུས་མཆགོ་གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལའང་མང་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད། (World 
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Bank) ནང་ལའང་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། (World Bank) ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཞྱིག་
ཚུར་ཡོང་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་སྒང་ལའང་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་ཀྱི་རདེ་པཱ། གང་ལྟར་གནས་
སྟངས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ས་གནས་ཁག་ ༡༡ ནས་ཕ་ོམ་ོགངས་ ༡༥༠༠ ལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ཕ་ོམོར་བལྟ་ཚུལ་དང་། བསམ་བ་ོཁེར་སྟངས། 
ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ། བཙན་གཡེམ་དང་རྩུབ་སདོ་སརོ་མང་ཚགོས་ནས་ག་ོརགོས་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མདེ་དཔྱད་ཞྱིབ་བས་པར་སྙན་ཐ་ོ
ཡོད་ན་འབུལ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ལས་བསྡམོས་ནང་དུ་རགོས་སརོ་བ་སའྱི་མྱིང་བྱིས་ན་ཡག་པ་ོམ་རེད་ཅསེ་
གསུངས་སོང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཀོད་ཟྱིན་འདུག མ་འོངས་པར་རོགས་སོར་བ་སའྱི་མྱིང་འབྱི་དགོས་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། མ་
བརྒྱབ་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་སད་ཆ་དྲྱི་བ་ཡྱིན་ན་མྱིང་མ་བསྟན་ནའང་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ལན་
འདེབས་མ་བས་པ་ཆགས་འག་ོཡྱི་རེད་པཱ། འགན་མ་འཁེར་བ་ཆགས་འག་ོཡྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་དྲྱི་བ་གཏོང་
རྒྱུ་ལའང་དགོངས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པའྱི་ཞལ་འདེབས་འབུལ་མཁན་གྱི་མཚན་འབྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། 
གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཞལ་འདེབས་འབུལ་མཁན་དེ་བསྟན་འཛིན་བཟང་མོ་ལགས་ཀྱི་ཨ་མ་ལགས་རེད་འདུག  ལས་
བསྡམོས་ནང་དུ་འཁདོ་མྱི་འདུག མ་འོངས་པར་སྱིན་བདག་གནང་མཁན་ཚའོྱི་མཚན་གཞུང་འགོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། འདྱི་ཞུ་
ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བོད་མྱིའྱི་སུད་ཚོང་རོགས་སོར་ལས་གཞྱིའྱི་འོག་ནས་དངུལ་བུ་ལོན་བཏང་བ་ཆ་ཚང་ཕྱིར་སོག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་
དམ་མ་རདེ་ཅསེ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་རདེ། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་མར་བུ་
ལོན་བཏང་བ་ད་ེསེད་ཀ་དང་མཉམ་དུ་ཆ་ཚང་ཚུར་རག་སོང་ཞེས་འཁོད་འདུག འདྱི་མང་ཆ་ེབ་ན་ནྱིང་གྱི་ལས་བསྡོམས་དང་
འབེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་དངུལ་ལོག་རྒྱུ་བསྡད་པ་ད་ེཧྱིན་
སྒོར་འབུམ་ ༡༌༣༣ ལྷག་བསྡད་འདུག་གསུངས་པ་ད་ེརེད། འདྱི་ད་ལོའ་ིགནས་བབ་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ལས་བསྡོམས་
ནང་  
དུ་ཡདོ་པ་ད་ེདངུལ་གཡར་བ་ཆ་ཚང་ཡར་སད་པ་བྱུང་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ག་རྒྱུག་སྣུམ་འཁོར་རོགས་སོར་ལས་གཞྱི་འོག་ལ་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེ་ནང་དུ་མྱི་ག་ཚོད་ལ་ག་འཁོར་ཉོ་རྒྱུར་
རགོས་སརོ་བས་ཡདོ་པ་རདེ་ཅསེ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སངོ་། འདྱི་རསེ་ལ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
 དབར་ཚོང་རོགས་སོར་ཞུས་པ་ལ་ཆ་རེན་དམྱིགས་བསལ་ག་ར་ེཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དབར་ཚོང་དང་
དགུན་ཚོང་གཉྱིས་ཀ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་རེད། ཟླ་བ་ ༦ དང་ ༩ ག་ཚོད་རྱིང་གཡར་གྱི་ཡོད་ནའང་། དུས་ཡུན་གྱི་ཁད་
པར་མ་གཏགོས་སདེ་འབབ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ལ་དམ་ཕྲུག་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སོར་ངས་ད་ེསྔོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ལའང་ཞུས་ཡོད། དཔལ་འབོར་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཉན་ནས་འདྱི་བཟ་ོདགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། གལ་སྱིད་བཟོས་ཚར་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ངས་སར་ཡང་ནན་ཏན་ཞུ་
ཆགོ་པ་ཞུ།  
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 དྲ་ཐགོ་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་མཁན་མྱི་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ལས་མྱི་འདུག བྱུང་འཛནི་དང་ས་རགས་ད་ེཚ་ོགང་འདྲ་འགོད་ཀྱི་
ཡོད་མེད་སོར་གསུངས་སོང་། དྲ་ཐགོ་ནས་དཔྱ་དངུལ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་དྲ་ཐགོ་རང་ནས་བྱུང་འཛིན་ཞྱིག་རག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
བྱུང་འཛནི་ད་ེཉར་ཚགས་བ་རྒྱུ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་རྒྱ་གར་ནང་དུ་དྲ་ཐོག་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུར་ཐབས་ལམ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། 
དང་པ་ོཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཚགས་ཚུད་པ་ོག་ཚོད་ཙམ་ཡོང་གྱི་འདུག་བལྟས་ནས། གལ་སྱིད་ཚགས་ཚུད་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག་ན་
རྒྱ་གར་ནང་དུ་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་མ་རེད། མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ཤུགས་རྒྱག་རྩྱིས་ཡོད་དམ་
མེད་ཅསེ་གསུངས་སོང་། ང་ཚསོ་ཤུགས་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་སྒང་ལ་འབད་བརྩནོ་བདེ་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ག་རྒྱུག་སྣུམ་འཁོར་རོགས་སོར་ལས་གཞྱིའྱི་འོག་ནས་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེ་ལ་ག་འཁོར་ཉོ་མཁན་མྱི་གངས་ ༢ 
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་ས་གནས་ནས་གཅྱིག་དང་སནོ་ཊ་ནས་གཅྱིག་འདུག  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པའྱི་ཞལ་འདེབས་འབུལ་མཁན་ག་ཚོད་འདུག་
ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པའྱི་ཞལ་འདེབས་འབུལ་མཁན་ད་ེག་
རང་རེད་འདུག ནམ་རྒྱུན་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ལ་ཞལ་འདེབས་ད་ེལག་དེབ་སྔོན་པ་ོབརྒྱུད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འོན་
ཀང་ནད་ཡམས་རནེ་པས་ད་ལྟ་ཡངོ་བསྡད་པ་ད་ེག་རང་རདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཤེས་ཡོན་རོགས་རམ་ཆེད་དངུལ་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་བཏང་འདུག གྲྭ་བཙུན་སོབ་ཡོན་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༨༌༤༡ 
བགོས་འདུག འདྱི་སོབ་ཡོན་ག་རེའྱི་སྒང་ལ་སད་པ་རེད་གསུངས་པ་ད་ེརེད། ཞྱིབ་ཕ་ད་ེརེས་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་
མྱི་འདུག 
 བོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ལས་གཞྱི་འོག་ནས་གཞོན་སེས་གཅྱིག་ལ་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༢༌༣༠ 
གཡར་བ་དང་། སོབ་ཕྲུག་གཞན་ཞྱིག་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༧༠,༠༠༠ གཡར་བ་དེ། ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་ཟབ་སོང་དང་། སོབ་སོང་། 
ལག་རྩལ། རྱིག་རྩལ་རྱིགས་སད་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ། ས་ོས་ོརང་གྱིས་ཚོང་ལས་བ་རྒྱུའྱི་འདུན་པ་ཡདོ་ན་དརེ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོགཉྱིས་ལ་མཐུན་འགྱུར་འདྱི་ཕུལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོརང་ཚོས་དགོས་མཁ་ོལ་དཔག་
པའྱི་ཡར་ཞུས་པ་ལྟར་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ནས་མར་གནང་བཞག་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  
 དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་སྟབས་བད་ེབཟ་ོརྒྱུར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ག་ར་ེབེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་འདྲ་
ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ངས་དྲྱི་བ་འདྱི་གསལ་པ་ོམག་ོའཚོས་མ་སོང་། དེར་ལན་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག 
དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་སྟབས་བད་ེགང་འདྲ་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་། དངོས་སུ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་
ནས་ལག་ལེན་གང་འདྲ་བསྟར་གྱི་ཡོད་མེད་གསུངས་པ་ད་ེརེད་འདུག བཀའ་ཤག་དང་། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་ངོས་
ནས་འགན་ཁརེ་ནས་ལྷན་ཁང་མཉམ་དུ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་བཟ་ོརྒྱུར་སྟབས་བད་ེརུ་ཞ་ེདྲག་བཟསོ་ཡདོ་པ་རདེ། 
ད་ེསྔ་དཀའ་ངལ་ཞ་ེདྲག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྟབས་བད་ེརུ་བཟསོ་པ་ཡྱིན་ནའང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འགའ་
ཤས་ཧ་ཅང་རོག་པ་ོད་ེའདྲའང་འདུག དཔེར་ན། མྱིང་མང་པ་ོའགྱུར་བ་ཐེབས་པ་ད་ེའདྲ་ཡང་འདུག ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སད་ཆ་མ་དྲྱིས་པ་ཡྱིན་ན། རྫུན་མ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། རསེ་མ་ང་ཚའོྱི་ཆ་ེམཐོང་ལ་གནདོ་རྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་
ཡོད་དུས། སད་ཆ་མ་འདྲྱི་ཐབས་མེད་ཆགས་བསྡད་འདུག འོན་ཀང་སྟབས་བད་ེབར། དཔེར་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་དང་བངས་
དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་གསར་བཟ་ོབེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ནོར་བཅོས་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ཡྱིག་ཆ་ང་ོམ་
ཚུར་གཏོང་མྱི་དགོས་པར་བཤེར་འབེབས་ (Scan) བརྒྱབ་ནས་ཚུར་བཏང་། ད་ེནས་ཡྱིག་ཆ་ག་ར་ེཚང་གྱི་འདུག་དང་མྱི་



90 

འདུག་བལྟས་ནས་ཕར་ཞུས། འདྱི་ལྟར་བས་པ་ཡྱིན་ན་མྱུར་བ་ཡོང་གྱི་རེད། ཡྱིག་ཆ་ཕར་ཚུར་བཏང་ནས་སྒུག་དགོས་ན་
དུས་འགོར་ཆེ་བ་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན། འོན་ཀང་འདྲ་པར་ད་ེཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་སག་ཐོག་ནས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
གསུང་གྱི་འདུག དེའང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་ཚོར་མངགས་བཞག་ཡོད། འདྲ་པར་ད་ེཚ་ོཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་
གཅྱིག་སགས་ཐོག་ནས་གཏོང་དགོས་མ་རེད། དེང་སང་གངས་ཚིག་གྱི་དུས་ཚོད་རེད། ཕར་ཕོགས་ནས་པར་ (Scan) 

བཏང་བ་ཡྱིན་ན་འདྱིར་བཤུས་ཆགོ་གྱི་རདེ། གལ་ཏ་ེཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་པར་བཤུས་རྒྱུའྱི་ཤོག་བུ་དང་ (Machine) ཉ་ོ
དགསོ་ན། དའེང་ཉ་ོཆགོ་གྱི་རདེ། ད་ེཚ་ོགོང་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདྲག་མ་རེད། གང་ལྟར་མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་མྱི་དགསོ་པ་ཞྱིག་བས་པ་
ཡྱིན་ན། དུས་ཚདོ་ཀང་འགོར་གྱི་མ་རདེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལམ་སྟོན་ཞུ་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་འབརོ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བདེ་ཚོས་གནས་ཚུལ་དངོས་ཡོད་ཡྱིན་མྱིན་རྩད་གཅོད་ཡག་པ་ོཞྱིག་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འངོས་པར་
ནོར་འཁྲུལ་ཆགས་ནས་སོད་མྱི་དགོས་སར་སད་འདུག་ཟེར་བའྱི་སད་ཆ་དེའང་ཡོང་མ་སྱིད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་
ཕོགས་ཚང་མ་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག ཁ་ཤས་ལ་ཏོག་ཙམ་དུས་འགོར་ཆེ་བ་འདུག ཡྱིན་ནའང་། གང་
མགགོས་བཟ་ོརྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་བདེ་བཞྱིན་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ད་ེག་རང་རེད། རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་ད་ེ
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་
འབེབས་མ་གནང་བའྱི་གོང་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསོ་ཚགོས་ལ་འཆར་འབུལ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འཆར་
འབུལ་བ་རྒྱུའྱི་གཞྱི་རྩའམ་ས་བོན་གྱི་ཆེད་དུ་བསམ་ཚུལ་བསྡུས་བཞག་པ་མ་གཏོགས། མྱི་མང་གྱི་དགོངས་ཚུལ་གཞྱིར་
བཟུང་གཏན་ཁེལ་ཡྱིན་པ་ཁབ་ཀྱི་མ་རེད། མ་འོངས་པར་གཏན་ཁེལ་གྱི་རེད་ཀང་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། མྱི་མང་གྱིས་
དངུལ་འབོར་ག་ཚོད་སོར་གཅོག་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་ཡོད་ནའང་། འདྱི་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུའྱི་སྐུ་དབང་ད་ེགོས་ཚོགས་
རང་ལ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ང་ཚསོ་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་འདུག་བལྟ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་རདེ་མ་གཏོགས་གཞན་
པ་གང་ཡང་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ལྟ་དྲྱི་བ་ལྷག་བསྡད་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་འདུག ལན་འབརོ་བ་དང་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་ཆསོ་འཛིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་ཆསོ་འཛནི་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༢ ལས་བསྡམོས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཤོག་གངས་ 
༡༠ པའྱི་ནང་གསལ་ ༡་༧། བུད་མདེ་ནུས་སྟབོས་གངོ་སལེ་ལས་དནོ། དང་འབལེ་ནས་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་འབུལ་
ཆོག་པ་ཞུ། སྱིར་བཏང་ལས་བསྡོམས་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས་མགོ་འཚོས་ས་པོ་དང་། དཔེར་ན། ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་གནང་དུས་
མཉམ་ཞུགས་བདེ་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དང་། ཕ་ོམ་ོག་ཚདོ་འཛོམས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ཆ་ཚང་ཁ་གསལ་པ་ོཡོད་དུས་མག་ོ
འཚོས་བད་ེཔ་ོབྱུང་། ད་ེནས་ངས་གོས་ཚགོས་ཚགོས་དུས་གསུམ་པར་འབོད་སྐུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ཡོད། དགའ་ཚོར་
ཆེན་པ་ོབྱུང་བར། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་འགན་གཙ་ོབོ་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་རྣམ་པ་ཚོས་ཡྱིན་
ནའང་། སྱིར་བཏང་ཚན་པ་ཆུང་ཆུང་རདེ་ད།ེ ཁབ་ཆེན་པོར་སྙབོ་ཐབས་བས་ཡོད་པ་འདྱི་ནས་ཐོན་སོང་། སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་ནའང་
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རེད། ལས་ཀ་བེད་སའྱི་ཁོར་ཡུག་མང་པོའ་ིནང་དུ་ཟབ་སོང་སྐྲུན་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་གནང་འདུག དེར་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་
བསྔགས་བརོད་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་དང་འབེལ་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་
གྱིས་གསུངས་སོང་། ག ཉམས་ཞྱིབ་དང་དཔྱད་ཞྱིབ། དཔྱད་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོད་ེང་ཚ་ོཙམ་དུ་མ་ཟད། མང་ཚགོས་ལ་
གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་འགམེ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 ད་ེནས་གལ་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་དེ། ང་ཚོས་ཟབ་སོང་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕུལ་གནང་འདུག ཟབ་སོང་ད་ེདག་ལ་ལྟ་
ཡོང་དུས། སོབ་གྲྭ་དང་ལས་བེད་ཁག་ལ་ཟབ་སངོ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོསལེ་གནང་འདུག ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ག་ོརྱིམ་ (Social 

Hierachy) ནང་དུ་ཤུགས་ཆེན་པོ་སེལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ངའྱི་དྲྱི་བ་དེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆགོ ཨྱིན་སད་ནང་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། (Person with Disability) ཞུ་ཡྱི་རདེ་པཱ། ངས་བོད་སད་ནང་དུ་ཞུ་བད་ེཔ་ོམྱི་འདུག 
བས་ཙང་ (Person with Disability) ཚརོ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག 
སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ (Hierachy) ནང་དུ་ (Most Dispossessed) ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་སྙོབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། མང་པ་ོ
ཞྱིག་ལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་རེན་དང་། ཁེ་ཕན་ (Privileges) མང་པ་ོཞྱིག་སྙོབ་ཀྱི་མེད་དུས། ཁོ་རང་ཚོར་ཟབ་སོང་དེ་
དག་སྙོབ་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཁོ་རང་ཚོ་ཚོགས་པ་ཁག་མང་པོར་བཞུགས་ཡོད་དུས། ཚོགས་པ་ད་ེདག་གྱི་ལས་བེད་
ཚརོ་ག་ོརགོས་སལེ་ཐུབ་ཡོད་དམ་མེད། ད་ེདག་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཡདོ་པ་རདེ་དམ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བཙུན་དགནོ་ཁག་ལ་
ཡོད་པའྱི་བཙུན་མ་ཚ་ོའཆར་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རདེ་དམ། གལ་ཏ་ེམེད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ (Most Dispossessed) 

ད་ེ (Person with Disability) དང་བཙུན་མ་ཚོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱིར་བསར་དུ་ནན་པོ་བས་ཏེ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། 
ཁ་ོརང་ཚ་ོའཆར་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་འཇུག་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དནོ་གྲུབ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དནོ་གྲུབ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་དང་འབལེ་ནས་བསམ་ཚུལ་གཉྱིས་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། ཕྱི་
ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་ཨ་རྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚགོས་ཆེན་སབས་དརེ། དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་དང་འབལེ་བའྱི་
ཐགོ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཁག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་སོང་། དའེྱི་ནང་ནས་གཙ་ོཆ་ེཤོས་ད།ེ དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་འབུལ་རྒྱུ་ད་ེལས་
ས་རུ་དང་སྟབས་བད་ེརུ་གཏོང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེམང་ཚགོས་ནས་ཡོངས་གགས་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ཕར་ཕགོས་སུ་
ལས་དནོ་བེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གནས་ཚུལ་རྱིགས་གསལ་པ་ོདང་ཞྱིབ་ཕ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། མང་ཚོགས་ནས་གནས་
ཚུལ་ཞྱིབ་ཕ་གྲུབ་ནས་འབེལ་བ་གནང་རོགས་གནོངས་ཞུས་ཡོད། འོན་ཀང་ངས་འདྱིར་དཔ་ེམཚོན་ཞུ་རྒྱུར། གོང་དུ་དཔལ་
ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར། གནས་ཚུལ་དེ་དག་ཡྱིག་ཆ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡོང་
དགོས་པ་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པར་ངོས་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སེབས་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོར་དམྱིགས་
བསལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་གང་འཕད་ཀྱི་འདུག་ཅ་ེན། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་སེས་པ་དང་འཚར་ལོངས་བས་པ་རྣམས་ལ་
ཡྱིག་ཆ་གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེསེས་ཚེས་ལག་ཁེར་ཆགས་ཀྱི་འདུག ངས་ཧ་གོ་པར། སེས་ཚེས་ལག་འཁེར་གཞྱིར་བཟུང་སེས་
ཚསེ་དང་སེས་ཡུལ་ཏག་ཏག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། མྱིང་གྱི་དག་ཆར་ "ཧ" ཞྱིག་འཐལོ་པ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས། "ཆོས་འཕེལ།" 
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ལ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Chom) བྱིས་པ་དང་། (Chhom) བྱིས་པའྱི་ཁད་པར་ཐོག་ནས་
ཡྱིག་ཆ་བསར་བཅོས་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་འདུག ངས་ར་ེསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། ཕྱི་
རྒྱལ་ལ་སྡོད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་སེས་ཚེས་ལག་འཁེར་ད་ེདག་བསར་བཟོའམ་བཟ་ོབཅོས་བ་རྒྱུ་ད་ེལས་ས་པ་ོམ་
རདེ། བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་ཏོག་ཙམ་གུ་ཡངས་པ་ོཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གནད་དོན་གཞན་པ་ཚང་མའྱི་ནང་
དུ། ཕ་མའྱི་མྱིང་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག སེས་ཚེས་དང་བཅས་པ་མཐུན་གྱི་ཡོད་ན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་དགོངས་བཞེས་
གནང་བ་ཡྱིན་ན་དགེ་མཚན་ཞྱིག་མེད་འགོ་བསམ་གྱི་འདུག གལ་ཏེ་ཡྱིག་ཆའྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན།  
དེའྱི་ཚབ་ཏུ་མངའ་སྡེ་ནས་གནང་བའྱི་མ་ོཊ་གཏོང་ཆོག་པའྱི་ལག་འཁེར་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག མངའ་སྡེའྱི་ལག་འཁེར་ཡྱིན་
ནའང་འདྲ་འདུག ད་ེའདྲ་ཞྱིག་འབུལ་ཆོག་པ་བཟོས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་དགེ་མཚན་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་
འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 འབོད་བསྐུལ་གཉྱིས་པ་ད།ེ ཁ་ེཎ་ཌ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པའྱི་ངསོ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༥ ཉྱིན་གོག་འཕྱིན་
བརྒྱུད་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་ཞུ་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དོན་གཙ་ོབ་ོདེ། ཁ་ེཎ་ཌ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་
ལ་ོའཁརོ་ཚགོས་ཆནེ་སབས་སུ་མྱི་མང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བསམ་འཆར་ཕུལ་ནས། རྩ་བའྱི་ཁ་ེཎ་ཌར་བོད་མྱི་གངས་ ༨,༠༠༠ 
ནས་ ༡༠,༠༠༠ བར་ལ་ཡོད་རདེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་ོརང་ཚསོ་ར་ེའདུན་ཞུས་པར། ད་ཆ་དཔྱ་དངུལ་འབབ་ཚད་ད་ེཨ་
སྒོར་དང་ཧྱིན་སྒོར་ནང་དུ་བསྡུ་བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། འདྱིས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་འདུག ལྷ་རབ་བྱུང་ན་ཁ་ེཎ་ཌའྱི་
ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་དགོས་པ་ད་ེཁེ་ཎ་ཌའྱི་དངུལ་ནང་དུ་གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དགེ་
མཚན་ཆནེ་པ་ོའདུག་ཞུ་བཞྱིན་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
           
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངའྱི་དྲྱི་བ་ལ་ལན་རག་སངོ་། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཕྱིར་འཐནེ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༢ ལོའ་ིལས་བསྡམོས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབལེ་
ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ཤོག་གངས་ ༢ པའྱི་ནང་དུ་ "༡་༣། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩ། ཀ རོགས་དངུལ་ག་ོ
སྱིག ༦། རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ཡ་ོརོབ་མཐུན་ཚོགས་ (EU) ནས་བོད་ནང་གཞྱི་རྩའྱི་རང་དབང་དང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩྱི་
བཀུར་གོང་སལེ་ལས་གཞྱིའྱི་ཆདེ་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༡་༤༥ བྱུང་ཡོད།" ཅེས་འཁོད་འདུག ངས་ནརོ་མེད་ན་འདྱི་ཡུ་སྒོར་རདེ་
བསམ་གྱི་འདུག གལ་ཏ་ེནརོ་ཡདོ་ན་དགངོས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 དོགས་འདྲྱི་གཉྱིས་པ་དེ། ཤོག་གངས་ ༩ པའྱི་ནང་དུ་ "ང་། བོད་མྱིའྱི་རང་ཁ་རང་གས་ོདང་སོར་ཆུད་ལས་གཞྱི། 
(TSRR) ༢། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ནས་ཚསེ་ཟླ་ ༡༢ བར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱི་ལམ་སྟོན་འགོ་བཙན་བལོ་བདོ་
པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་སོབ་ཕྲུག་དང་དགེ་རྒན་ཇྱི་ཡོད་གངས་ཐ་ོབསྡུ་རུབ་དང་། ད་ེབཞྱིན་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་གསུམ་ནང་སོབ་
ཕྲུག་དང་དགེ་རྒན་གངས་འབོར་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་མྱིན་ལ་དཔྱད་ཞྱིབ་གྲུབ་འབས་སན་འབུལ་ཞུས།" ཞེས་འཁོད་འདུག 
བཀའ་ཤག་གྱིས་དཔྱད་ཞྱིབ་འདྱི་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཐུག་པ་རེད། དེར་དམྱིགས་ཡུལ་ག་ར་ེའཛིན་གནང་བ་
རདེ། དེར་བཟང་ཕོགས་དང་ངན་ཕོགས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་ག་ར་ེགཟྱིགས་སོང། དཔྱད་ཞྱིབ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་
ཤག་གྱི་ངོས་ནས་སྱིད་བྱུས་གསར་པ་དང་། འཛིན་སོང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ལ་དམྱིགས་བསལ་འགྱུར་བ་སོང་ཡོད་
དམ། འདྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ཤོག་གངས་ ༡༠ པའྱི་ནང་དུ་གསལ་བའྱི་ ༡་༧། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སལེ་ལས་དོན། ཐོག་ལ་ཡྱིན། 
ཐགོ་མ་དརེ་བུད་མེད་ནུས་སྟབོས་གོང་སལེ་གྱི་སྡ་ེཚན་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚརོ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
"ཀ བུད་མེད་ལ་བཙན་དབང་དང་རྩུབ་སོད་རྱིགས་འགོག་ཐབས་ཀྱི་སྲུང་སོབ་ལྡན་པའྱི་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུ།" ཞེས་འཁོད་
འདུག གཙ་ོཆ་ེཤོས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སེལ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་འབལེ་བ་ཆགས་བསྡད་འདུག སྱིད་བྱུས་ད་ེཤོག་བུའྱི་
ནང་དུ་བཀདོ་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། བུད་མདེ་ལ་བཙན་དབང་དང་རྩུབ་སདོ་ཀྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། བཟདོ་བསན་རྩ་
བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་སབས་སུ་གོང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་། བར་
དུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན། འོག་གྱི་མྱི་མང་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་རྩུབ་སོད་དང་བཙན་དབང་གྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་འཁོལ་དང་སགས། དེར་ (Redressal Method) ཞྱིག་ཏན་ཏན་དགོས་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག ད་ེསྔོན་ཕག་སེལ་གྱི་ངོས་ནས་ལ་དྭགས་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་བ་རེད། ལྷག་པར་དུ་བུད་མེད་ནུས་
སྟོབས་གོང་སེལ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས། གནས་ཚུལ་འདྱི་དང་འབེལ་ནས་མཛུབ་མ་ོའཛུགས་ས་ད་ེས་
གནས་འག་ོའཛིན་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། སྱིར་བཏང་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་འདྱི་དང་འབལེ་ནས་ཕར་ཚུར་དྲྱི་
བ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། གནས་ཚུལ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གྲུབ་འབས་ཤྱིག་ཐོན་དགོས་པ་རེད་ལ། ལྷག་པར་དུ་འཛིན་སོང་འདྱི་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་འོག་ལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་སྱིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་གཞྱི་དང་། 
ཐུགས་ཐག་ག་ར་ེབཅད་ཡདོ་པ་རདེ། འདྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
 "ཁ བུད་མེད་ལ་འཕོད་བསྟེན་ཐོག་ཟབ་སོང་དང་གོང་སེལ་ལས་གཞྱི།" ཞེས་བཀོད་གནང་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་
བུད་མེད་ཟླ་མཚན་འཕོད་བསྟེན་བེད་ཕོགས་སོར་ཟབ་སོང་གནང་བའྱི་སོར་ལ་གསལ་འདུག ལས་གཞྱི་འདྱི་དངོས་གནས་
གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད། ངས་ད་ོསྣང་བྱུང་བ་ལ། སོབ་གྲྭ་ཁག་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་བཙུན་དགོན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཕེབས་བཞྱིན་
འདུག སྱིར་བཏང་ཟླ་མཚན་དང་འབེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་ཐོག་ལ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ད་ེསྔ་འབོད་བསྐུལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཟླ་
མཚན་འཕོད་བསྟེན་བེད་ཕོགས་སོར་ཟབ་སོང་གནང་བའྱི་སབས་སུ། ཁོར་ཡུག་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་དང་། ས་ོསོའ་ིས་
ཁུག་ལའང་གནོད་མྱི་སེལ་པའྱི་དངོས་པ་ོག་ར་ེབེད་སོད་གཏོང་དགོས་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་འཁོལ་
དང་སགས་ནས། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚདོ་ལ་ཁོར་ཡུག་ལ་ཕན་པའྱི་ཆདེ་དུ་རས་ (Sanitary Napkins) བེད་སདོ་གཏངོ་རྒྱུ་ཡྱིན་
ནའང་རེད། (Menstrual Cup) དེ་འདྲའྱི་གདམ་ཀ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དགོངས་པ་
བཞེས་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སེལ་སྡ་ེཚན་གྱི་ངོས་ནས་ཟབ་སོང་གནང་བའྱི་སབས་སུ། རྱིན་མེད་
ཀྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེའདྲ་འགེམ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རགོས་ཚགོས་ཀྱི་ངསོ་ནས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་གྱི་རདེ་བསམ་པའྱི་ 
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གདངེ་ཚདོ་ད་ེསེབ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དེ་དང་མཉམ་དུ་ (Menstrupedia) ཚོགས་པའྱི་ཟླ་མཚན་སོར་བརན་དཔར་གྱི་དཔེ་དེབ་ཅྱིག་བཏོན་གནང་
འདུག ངས་དཔ་ེདེབ་ད་ེམཐོང་བྱུང་། ངས་དཔ་ེདེབ་ད་ེཡག་པ་ོཞྱིག་མཐོང་བྱུང་། ཨྱིན་སད་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་དཔ་ེདེབ་ཅྱིག་རྒྱ་
གར་བཟའ་མྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་བརྩམས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག དབེ་འདྱི་བོད་སྒྱུར་བས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ངས་བསམ་པར་ང་ཚོའྱི་
སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་གཞནོ་སེས་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་སྒྱུ་རྩལ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོརང་ཚོས་ལས་གཞྱི་
འདྱི་འདྲའྱི་ཐགོ་ལ་གནས་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་བས་པ་དང་། ཁ་ོརང་ཚ་ོལའང་ག་ོསབས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་རདེ་ལ། ང་ཚསོ་སྒྲུང་ཞྱིག་
བཏོན་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ། བོད་པའྱི་མྱིང་ཡོད་པ། ང་རང་ཚོའྱི་ཁོར་ཡུག་དང་འབེལ་བའྱི་དེབ་འདྱི་འདྲ་
ཞྱིག་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན་སོབ་གྲྭ་དང་དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་འགེམ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེས་ཐུགས་ཕན་ཆེ་བ་གསོ་ཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག  
 མཐའ་མ་དེ། ༡་༨། སྔོན་རྩྱིས་དང་འབེལ་བ་སོར། "ང་། ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་བར་བརྒལ་བཀའ་
འཁལོ་ཞུ་ཤོག་གངས་ ༢༣༥ དང་། ཁ་བསྒྱུར་ཞུ་ཤོག་གངས་ ༥༨ ཕུལ་འབརོ་ཁག་ལ་སྱིག་མཐུན་དང་ནརོ་འཛལོ་ཡདོ་མདེ་
ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱབ་གཉེར་དང་སགས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་" ཞེས་འཁོད་
འདུག ད་ལྟ་སོ་སོ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད། དེའྱི་སབས་སུ་ད་ོསྣང་ག་རེ་བྱུང་སོང་ཞེ་ན། བར་བརྒལ་
བཀའ་འཁོལ་ཞུ་བའྱི་སབས་སུ་སྔནོ་རྩྱིས་སྡ་ེཚན་གྱི་ངསོ་ནས་ཆགོ་མཆན་དང་རྒྱབ་སོར་གནང་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། ཞུ་ཤོག་ནང་དུ་ང་རང་ཚོས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ། ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིརྩྱིས་ཤོག་ལ་ཁད་པར་འདྲ་
མྱིན་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་དུང་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིའགེང་ཕོགས་
དང་། ལྷག་པར་དུ་དངུལ་འབོར་ཐོག་ལ་ཁད་པར་འགོ་བཞྱིན་འདུག བས་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ངསོ་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
          
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སེན་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བུད་མདེ་ཀྱི་ནུས་སྟབོས་གོང་སལེ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་
དཔྱད་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐ་ོད་ེའགེམ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་དཔྱད་ཞྱིབ་བས་པའྱི་སྙན་ཐ་ོད་ེཕོགས་
བསྱིགས་བས་ཡདོ་ན་འགེམ་ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ཟབ་སོང་ཁག་སོབ་གྲྭ་ད་ེཚོར་ཡག་པ་ོགནང་འདུག ཡྱིན་ནའང་། (Person with Disability) གང་ལྟར་
དབང་པོའ་ིདཀའ་ངལ་འཕད་བསྡད་པ་ད་ེཚོར་ཟབ་སོང་སདོ་དགོས་པ། ད་ེདང་མཉམ་དུ་བཙུན་མ་ལའང་ཟབ་སོང་དགོས་རྒྱུ་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། སོད་ཡུལ་གྱི་ཆ་ནས་བཙུན་མ་དང་ད་ེཚོར་ད་ོསྣང་སོད་ཀྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
གལ་ཏ་ེབཙུན་མ་ལ་ཟབ་སོང་འབུལ་གྱི་མེད་ན། བཙུན་མ་དང་དབང་པོའ་ིདཀའ་ངལ་འཕད་བསྡད་པ་ད་ེཚ་ོལའང་ཟབ་སོང་
སདོ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་དུས། བུད་མདེ་ནུས་སྟབོས་ཚན་པར་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ། 
རྒྱ་གར་ནང་དུ་སེས་པ་ཚོའྱི་སེས་ཚེས་དང་སེས་ཡུལ་ད་ེདག་མཐུན་གྱི་ཡོད་ནའང་། མྱིང་གྱི་དག་ཆའྱི་ཐོག་ནས་མ་འགྱིག་
པས་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རདེ། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ལམ་སྟནོ་གསར་པའྱི་ནང་དུ་
གསལ་པ་ོཞ་ེདྲག་བཀདོ་ཡདོ། གཞུང་ཞྱིག་གྱིས་སད་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིག་ཆ་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་། མྱི་སེར་གྱི་
ལག་ཁེར་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་གཞུང་ཞྱིག་གྱིས་གནང་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེགཞྱིར་བཟུང་ང་ཚོས་
བསྒྱུར་བ་གཏངོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུས་ཡོད་པ་རདེ། གང་ལགས་ ཤ་ེན། གཞུང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་རྫུན་མ་རདེ་ཟེར་དགོས་ན་རགོ་ག་
ཚ་པོ་ཞེ་དྲག་ཅྱིག་རེད་པཱ། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་སྱིད་བྱུས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བཟུང་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། དང་བངས་དཔྱ་
དངུལ་ལག་དེབ་ནང་དུ་བསྒྱུར་བཅོས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་དཀའ་ངལ་འཕད་གཞྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གཞུང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་
ན། ད་ེགཞྱིར་བཟུང་བསྒྱུར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འནོ་ཀང་ང་ཚསོ་རྒྱབ་ལངོས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཤྱིག་ཉར་ཚགས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། མ་
འངོས་པར་མྱི་དེས་དབེ་གང་འདྲ་ཞུས་འདུག་བལྟ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ཉར་ཚགས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། གནས་ཚུལ་ད་ེ
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཉར་ཚགས་བས་པ་མ་གཏོགས། སུ་གཅྱིག་ལའང་ཕྱིར་བསགས་སམ་ལག་པ་འཆང་འཇུག་
གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཕྱི་མྱིའྱི་བལྟ་ས་མདེ་པ་བཟསོ་ཡདོ་པ་རདེ།  
 ད་ེནས་ཁེ་ཎ་ཌའྱི་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཕོགས་སོར་ལ་རེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་རེད། 
གནས་ཚུལ་འདྱི་ད་ེསྔོན་བྱུང་སོང་། བར་ལམ་ཁ་ེཎ་ཌ་ལ་འག་ོརྒྱུ་བྱུང་བ་རེད། སབས་དརེ་བསར་དུ་ཞུ་མཁན་མྱི་འདུག དང་
པ་ོབསམ་ཚུལ་ཏོག་ཙམ་བྱུང་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསར་དུ་ཞུ་མཁན་མྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ 
"ཨ་སྒོར་" ཞེས་འཁོད་ཡོད་དུས། དེའྱི་འཛའ་ག་རེ་ཡྱིན་པ། དཔེར་ན། ཁེ་ཎ་ཌ་ཡྱིན་ན་ (Canadian Dollar) གནང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡུ་རོབ་ཡྱིན་ན་ཡུ་ར་ོནང་དུ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཐའ་ེཝན་ཡྱིན་ན་ཐའ་ེཝན་ཌ་ོལར་ནང་དུ་
གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ཚད་བཀག་ཅྱིག་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་ལོ་རེའྱི་འཛའ་འགྱུར་གྱི་
གནས་བབ་ལ་བལྟས་ནས་སྱི་སྙོམས་ཀྱི་གངས་ཀ་ཞྱིག་བཙལ་ནས། ཁ་ེཎ་ཌ་ལ་ཡྱིན་ན་ (Canadian Dollar) འདྱི་ཙམ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡུ་རབོ་ལ་སད་པ་ཡྱིན་ན་ཡུ་སྒརོ་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ནས། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་
ནས་རེའུ་མྱིག་ཅྱིག་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ་བས་པ་རདེ། ཨ་སྒོར་ཞེས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་
པའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་དུས། འདྱི་དང་མཐུན་པ་བས་ནས། ཨ་རྱིའྱི་ཌ་ོལར་ལ་ལ་ོདུས་དེའྱི་ནང་དུ་འཛའ་ག་ཚདོ་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་མདེ། ད་ེག་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་བས་ཏ།ེ ས་གནས་ས་ོསོར་ནས་འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་ 
བ་རྒྱུའྱི་ཐག་ཅྱིག་བཅད་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཡུ་རབོ་མཐུན་ཚགོས་ནས་ཞལ་འདབེས་སྒོར་འབུམ་ ༡་༤༥ བྱུང་བ་ད་ེཧྱིན་སྒོར་
ནང་དུ་ཡྱིན་མྱིན་བཀའ་ཞྱིག་གནང་སོང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ད་ེག་རང་རེད་འདུག གལ་སྱིད་ངས་དྲྱི་བ་ད་ེཡག་པ་ོགོ་མེད་
པ་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་ཁག་ཁག་རདེ།  
 བཙན་བོལ་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་དུ་སོབ་ཕྲུག་དང་དག་ེརྒན་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་གངས་ཐ་ོབསྡུ་རུབ་བས་འདུག འདྱིའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་གང་རེད། བཟང་ཕོགས་དང་ངན་ཕོགས་ག་ར་ེགཟྱིགས་སོང་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་པ་རེད། སོབ་ཕྲུག་གྱི་
གངས་ཀ་ད་ེབཀའ་ཤག་ཡར་སེབས་པ། ངས་ཁ་སྔོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ ཙམ་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་
གཏན་འཇགས་སོབ་གྲྭ་ ༦ རྩྱིས་ལེན་དགོས་རདེ་ཅེས་ཡྱི་ག་ེཞྱིག་འབརོ་འདུག འདྱི་ངས་དམ་བཅའ་མ་འབུལ་གོང་ལ་འབརོ་
འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་སོབ་གྲྭ་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་མ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མེད་སྟབས། ལྷག་པར་དུ་ཕྲུ་གུའྱི་
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གངས་ཀ་ཧ་ཅང་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡདོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བཤད་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། གངས་ཀ་ར་ེར་ེརྩྱི་རུ་འག་ོ
དགོས་བྱུང་ན་ལྟ་ཆོག་ཆོག་ཅྱིག་མེད་པ་སོང་ཙང་། གངས་ཐ་ོད་ེངེས་པར་དུ་ལེན་དགོས་འདུག་ཞུས་པ་རེད། གངས་ཐ་ོའདྱི་
བངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༢༠,༠༠༠ ལྷག་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༡ ལ་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་དེ་ ༩,༧༠༠ ལ་མར་བབ་ཡོད་པ་དེ། གངས་ཐོ་དེར་བརེན་ནས་ཤེས་པ་རེད། ད་ེམ་
གཏོགས་ཚོད་དཔག་བས་ནས་བསྡད་རྒྱུ་རདེ་པཱ། མ་འངོས་པར་སོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་བ་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་གང་འདྲ་འཛནི་དགོས་ཀྱི་
འདུག གཞྱིས་ཆགས་ཟླ་སྱིལ་བ་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་གང་འདྲ་འཛིན་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་གངས་ཐོ་འདྱི་ཚོར་
བལྟས་ནས་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སེལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལ་དྭགས་ཀྱི་བུད་མེད་གཅྱིག་གྱི་སོར་ལ་ད་གྱིན་
གེང་སོང་བྱུང་བར་གང་འདྲ་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་ཡར་ཞུ་སྟངས་གང་འདྲ་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་མར་ལན་
རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། བེ་བག་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་རོགས་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ཞྱིབ་
འཇུག་བེད་ཀྱི་རེད། སབས་ད་ེདུས་འོས་བསྡུའྱི་སབས་སུ་གསུངས་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཞུ་དགསོ་རདེ་ཅསེ་ལབ་པ་ཡྱིན། འསོ་བསྡུ་སབས་སུ་ཁལེ་མདེ་པའམ་འོས་
བསྡུ་དང་འབེལ་བ་མེད་པར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་རོགས་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་སབས་ད་ེ
དུས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཟླ་མཚན་དང་འབལེ་ནས་ (Sanitary Napkins) ཚང་མར་སོད་དགོས་རདེ་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། འདྱི་མཐུན་
རནེ་གྱི་ཆ་ནས་འདང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྱིན་མེད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ག་ཚོད་བར་དུ་སདོ་དགོས་རེད། 
ག་ཚོད་བར་དུ་སདོ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ། ད་ེཚའོྱི་གནས་སྟངས་ལའང་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་ཀྱི་རདེ་མ་གཏགོས། ལས་གཞྱི་ར་ེརའེྱི་
སད་ཆ་བཤད་ཡོང་དུས། དངུལ་རང་རང་གྱི་སད་ཆ་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད་གདའ། དངུལ་འགོ་སོང་མ་གཏོང་བའྱི་ཐོག་
ནས་ལས་གཞྱི་འགྲུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཆ་ཚང་སོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚོ་འབ་སུ་འདུས་རྒྱུ་
ཞྱིག་རདེ་དམ་མ་རདེ། གང་ལགས་ཤ་ེན། བུད་མེད་ཀྱི་གངས་ཀ་ད་ེབརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཙམ་རེད། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་མར་ (Sanitary 

Napkins) སདོ་དགོས་ན། དརེ་འག་ོསོང་ག་ཚོད་འག་ོཡྱི་ཡོད་མདེ་ཀྱི་ཐགོ་ལའང་བསམ་བ་ོགཏངོ་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་རདེ།  
 (Menstrupedia) ཚོགས་པའྱི་དཔེ་དེབ་ད་ེཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ང་
ཚསོ་གང་མང་གདནོ་ཆགོ གངས་ཀའྱི་ཐགོ་ནས་མ་འདང་པ་ཡདོ་ན། ང་ཚསོ་བདེ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཕོགས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ལྷན་ཁང་མྱི་འདྲ་ནས་འགེངས་ཤོག་འགེང་སྟངས་མྱི་
འདྲ་བ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། འགེངས་ཤོག་གྱི་བཟ་ོལྟ་ནྱི་གཅྱིག་པ་རེད། འགེལ་བརོད་བེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ཏན་ཏན་ཁད་པར་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ལྷན་ཁང་སོ་སོའ་ིནང་དོན་ཕན་བུ་མྱི་འདྲ་བ་ཡོད་ན། ད་ེལ་དཔགས་པའྱི་འགེལ་བརོད་
བེད་ཀྱི་རེད། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཕོགས་ཐད་མ་མཐུན་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་ན། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་མར་
བལྟས་ནས་མ་འོངས་པར་མཐུན་པ་གང་འདྲ་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབང་འདུས་ར་ོར་ེལགས།  
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སྱི་འཐུས་དབང་འདུས་ར་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསྡམོས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
དྲྱི་བ་དང་བསམ་ཚུལ་ཁག་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ།  
 དང་པ་ོདེ། ༡་༦། གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་། ཀ བོད་མྱིའྱི་སུད་ཚོང་རོགས་སོར་ལས་གཞྱི་དང་
འབེལ་ནས་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཐོག་མ་དེར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཁོད་དུ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའྱི་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོགནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རེད། 
ལས་གཞྱི་དེ་དག་གྱི་ནང་ནས་བོད་མྱིའྱི་སུད་ཚོང་རོགས་སོར་ལས་གཞྱི་འདྱིས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པར་
ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ལོར་སུད་ཚོང་བ་གངས་ ༡,༡༠༦ ལ་སྒོར་ (Crore) ༡༦་༥༩ ཞྱིག་བུ་ལོན་གཡར་འདུག འདྱི་
དང་འབེལ་ནས་སོ་སོར་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡོད། སྱིར་བཏང་གོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་ནང་དུ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱིས་སུད་ཚོང་བའྱི་གངས་ཀ་དང་། བུ་ལོན་གཏོང་རྒྱུའྱི་དངུལ་འབོར་ད་ེཚ་ོགཏན་འབེབས་བས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
གསུངས་སངོ་། ད་ལན་ཡང་གངས་འབརོ་ད་ེགཏན་འབེབས་བས་ཡདོ་པ་རདེ་དམ། འདྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་ས་ོསོར་བསམ་ཚུལ་ག་ར་ེཡོད་ཅ་ེན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ལོར་འཚམས་གཟྱིགས་འག་ོབའྱི་སབས་སུ་
སུད་ཚོང་བ་ནས་བསམ་འཆར་ཕེབས་པ་རེད། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་སྔོན་མའྱི་
སབས་སུ་སྒོར་འབུམ་ ༢ གཡར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལན་སྒོར་འབུམ་ ༡་༥ མ་གཏོགས་གཡར་མ་སོང་། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་
སྔོན་མ་ནང་བཞྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༢ གཡར་རོགས་ཟེར་ནས་ཁོང་རྣམ་པས་ར་ེསྐུལ་ཞུས་པ་རེད། ད་ེདང་འབེལ་ནས་སོ་སོའ་ི
ངོས་ནས་བསར་དུ་དཔལ་འབོལ་ལས་ཁུངས་ལ་རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལན་སུད་ཚོང་བ་གངས་ ༡,༡༠༦ ལ་མྱི་རེར་སྒོར་ 
འབུམ་ ༡་༥ རྩྱིས་ཁོན་བསྡམོས་སྒརོ་ (Crore) ༡༦་༥༩ གཡར་འདུག གལ་སྱིད་སུད་ཚངོ་བ་གངས་ ༡,༡༠༦ ལ་མྱི་རརེ་
སྒོར་འབུམ་ ༢ གཡར་བ་ཡྱིན་ན། ཁོན་བསྡོམས་སྒོར་ (Crore) ༢༢ ལྷག་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ལ་ག་རེ་བལྟ་རྒྱུ་
འདུག་ཅེ་ན། སུད་ཚོང་བའྱི་རེ་སྐུལ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་
ཁང་ལ་དངུལ་ཡོང་ཁུངས་ལྟ་ེབ་གཉྱིས་ད།ེ སུད་ཚོང་བ་དང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། གལ་སྱིད་དཔལ་འབརོ་
ལས་ཁུངས་ནས་སུད་ཚངོ་བས་ར་ེསྐུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་སྒརོ་འབུམ་ ༢ གཡར་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚརོ་སེད་ཀ་མང་དུ་རག་རྒྱུའྱི་ར་ེ
བ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འདུག ད་ེལྟར་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕན་ཚུན་གཉྱིས་ཀར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་
སོང་ཙང་ངས་བསར་དུ་ར་ེསྐུལ་ད་ེག་རང་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
 གོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་ནང་དུ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་སུད་ཚངོ་བར་དཀའ་ངལ་གང་འདྲ་
ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དེར་ལྟ་རོག་ཆེད་དུ་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་ལས་བེད་གཉྱིས་བས་ོགཞག་བ་རྒྱུ་
ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་སོང་། ཉ་ེལམ་ (U.P) མངའ་སྡེར་ས་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་བྱུང་ནས། འབེལ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
དང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་བེད་གཉྱིས་བས་ོགཞག་བས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ང་ལྡྱི་ལྱིར་ཕྱིན་
ནས་ལམ་སྟོན་ཞུ་བར་བཅར་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་། ལས་བེད་གཉྱིས་བས་ོགཞག་བས་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་
སོང་ཙང་ངའྱི་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་བེད་གཉྱིས་བས་ོགཞག་བས་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། སུད་ཚོང་བ་ཚོར་ས་
ཆའྱི་དཀའ་ངལ་སྔོན་མ་ནས་ཕད་དང་འཕད་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནས་བཟུང་སྟ་ེད་ལྟ་ཧ་ལམ་ཟླ་བ་ ༦ ཕྱིན་ཚར་
བ་རདེ། དུས་ཡུན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ལས་བདེ་གཉྱིས་བས་ོགཞག་བདེ་ཐུབ་ཡདོ་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ།  
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 ད་ེདང་མཉམ་དུ་ངས་སྔོན་མ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། འདྱིར་ཡང་ར་ེསྐུལ་རང་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་སུད་ཚོང་བ་ཚོར་ལ་ོལྟར་
དཀའ་ངལ་ཕད་དང་འཕད་བཞྱིན་པ་རདེ་འདུག ན་ནྱིང་ (Surat) སུད་ཚོང་བར་ས་ཆ་རག་དང་མ་རག་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་
ནས་ཁོང་རྣམ་པས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོར་ (Bareilly, U.P.) ལའང་ས་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་འདུག 
འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ས་དཀའ་ངལ་སེལ་བའྱི་ཆེད་དུ་ངས་ག་ར་ེདྲན་གྱི་འདུག་ཅེ་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་ལ་འབལེ་བ་གནང་སྟ།ེ འབེལ་ཡདོ་ས་གནས་ཁག་གྱི་མངའ་སྡ་ེགཞུང་ནས་ང་ཚརོ་བགོས་
གཏོང་ཐུབ་པར་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་འཚོལ་བ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་བེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་པའྱི་སོ་སོར་ར་ེབ་ཆེན་པ་ོཡོད། གང་
ལགས་ཤ་ེན། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ ལོར་༸གངོ་ས་མཆགོ་དང་རྒན་པ་ཚསོ་སྐུ་ལས་བསནོ་ཏ་ེགཞྱིས་ཆགས་ཆནེ་པ་ོད་ེདག་གསར་
སྐྲུན་ཆདེ་དུ་ས་ཆ་མང་པ་ོརག་ཐུབ་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱིས་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐགོ་ནས་སུད་ཚངོ་བར་
བོགས་གཏོང་ལེན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་སལེ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། འདྱི་ཡང་ར་ེསྐུལ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེ
ཆ།ེ  
          
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སང་སྔ་དྲ་ོཕག་ཚོད་ ༩:༣༠ བར་དུ་ཚགོས་གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཞྱི་པ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ 
༡༥། ད་ེརྱིང་ལས་ཉྱིན་བརྒྱད་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། ད་ེརྱིང་སྔ་དྲོར་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
ལས་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་ལྷག་བསྡད་དུས། ད་ེརྱིང་དགོང་མ་ོཕག་ཚོད་ ༧:༠༠ པ་བར་དུ་ལས་རྱིམ་བཟོས་ཡོད། ད་དུང་ད་ེལ་
བརནེ་ནས་དུས་ཚོད་ཏགོ་ཙམ་ཕར་འགང་འག་ོདགསོ་སྱིད་པ་རདེ། འདྱི་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པ་ོཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན། བརོད་པ་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གསེས་ཀ་པ། བཙན་
བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བེད་སོད་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ། 
ཕྱི་ཚསེ་ ༡༠ ཡྱི་ལས་རྱིམ་ཁངོས་ཡོད། ཁྱིམས་འཆར་འདནོ་མཁན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ་སྙན་སོན་མ་ཞུ་
གོང་ལ། རྩ་བའྱི་ད་རེས་གོས་ཚོགས་ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཚོགས་མ་ཐུབ་རེན་པས། དུས་ཚོད་ཀྱི་
དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པོས་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་
གཟྱིགས་ནས། ད་ལྟའྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་ཕབེས་པར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་འདྱི། བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་རསེ་འབོར་བ་ད་ེཚ་ོལ་སྡོད་ཁང་གྱི་ཐབས་ཤེས་ད་ེ
བདེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས། འབྱུང་འགྱུར་ཟླ་བ་ ༦ ནང་ལ་ས་ཁང་གང་མང་ཞྱིག གཞྱིས་ཆགས་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
མྱིང་ཐགོ་འབུལ་མཁན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། བཤུག་མཁན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཐབས་ཤེས་བ་རྒྱུ་དང་
འབལེ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༢༣ 
༄༅། །གཞུང་འབལེ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅསོ་ཁྱིམས་འཆར། 

བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་བདག་འཛནི་དང་བདེ་སདོ་བདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 
དནོ་ཚན། ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ། བསར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ། ཟུར་

བརདོ། 
ལྔ་པ། 
ནང་གསསེ་ ༡ 
 
 
 
 
 
 

ས་ཞྱིང་བདེ་སོད། 
སབས ་བ ཅ ོལ ་བ ོད ་མ ྱི་ཚ ོར ་བ ཙ ན ་བ ོལ ་དུ ་
གནས་སྡོད་རྱིང་སྡོད་ཡུལ་དང་འཚོ་རེན། ཞྱིང ་
ལས་བཅས་ཀྱི་ཆེད ་དུ་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་འབེལ་ཡོད་མངའ་གཞུང་སོ་སོ་ནས་བོགས་
མར ་བཏང ་བའམ། ཚོགས ་སྡེ་དང ་སྒེར ་གང ་
ཞྱིག་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་རྩྱིས་འབུལ་
ཞུས ་པ ། ཡང ་ན ་བོད ་མ ྱིའྱི་སྱིག ་འཛུགས ་ཀྱི་

རང་འཇགས། 
སབས་བཅོལ་བོད་མྱི་ཚོར་བཙན་བོལ་དུ་
གནས་སྡོད་རྱིང་སྡོད་ཡུལ་དང་འཚོ་རེན། 
ཞྱིང་ལས། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་།  ཤེས་
ཡོན་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་མངའ་གཞུང་སོ་སོ་ནས་
དབུས་བོད་མྱིའྱི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པར་
བོགས་མར་བཏང་བའམ། ས་ཐོ་ལག་འཛིན་
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ནང་གསསེ་ ༢ 

དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པས་སྤུས་ཉོ་བས་པའྱི་
གཞྱིས་ས་རྣམས་གཞྱིས་མྱི་སོ་སོར ་གཡར་བ་
ཡྱིན་པས་ས་ཁང་ཐོབ་པའྱི་གཞྱིས་མྱིའམ། དེའྱི་
འདོད ་གཅྱིག ་ནང ་མྱི་སུ ་རུང ་གཅྱིག ་ལས ་མ ་
ཉུང ་བ ་གཞྱིས ་ཁང ་སོ་ས ོའ ་ིནང ་ལོ་རེར ་ཉུང ་
མཐར་ཟླ ་གསུམ་གནས ་སྡོད ་བེད ་དགོས ་ཐོག 
ས་ཞྱིང་རྣམས་བདག་གཅེས་ཚད་ལྡན་གྱིས་སོ་
ན མ ་ད ང ༌ །  ས ེད ་ཚ ལ །  ལྡུ མ ་རྭ །  ས ེ་ཤ ྱིང ་
འདེབས ་འཛུགས ། སྡོད ་ཁང ་བཅས ་ཀྱི་ཆེད ་
བེད་སོད་བེད་དགོས། 
 
 
 
 
 
 
 
ཀ  དགོས ་མཁོའ ་ིདབང་གྱིས ་ས ་ཆའྱི་ཆ ་ཤས ་
གང་དུ་སྡོད་ཁང་དང༌། སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས། ཚོང་
ད ོན །  ཆ ོས ་ཕ ོགས ་དང ་ར ྱིག ་གཞུང ་ངམ ་ད ེ་
མཚུངས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ས ་བགོས་སྟེང་ནས་འཚོ་
རེན ་ལ ་ཕན་པའྱི་བ ་བ ་སྒྲུབ་དགོས ་ཁག་ལ ་ས ་
གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ལ ་རྒྱུ ་
མཚན་གསལ་བཤད་ཀྱིས་མངའ་གཞུང་འབེལ་
ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་ཆོག་པའྱི་
སྱིག ་མཐུན་བཀའ་འཁོལ་ངེས ་པར་ཞུ ་དགོས། 
མངའ ་གཞུང ་འབེལ ་ཡ ོད ་ལས ་ཁུངས ་ནས ་
བཀའ ་འཁོལ ་ཐོག ་ནང ་ས ྱིད ་ལས ་ཁུངས ་ཀ ྱི་
བཀའ་འཁོལ ་མེད ་པར ་ཞྱིང ་ས ་གཏོར ་བཤྱིག ་
དང ་ཁོར ་ཡུག ་ལ ་གནོད ་གཞྱིའྱི་འཛུགས་སྐྲུན་
ལས་རྱིགས་ནམ་ཡང་བེད་མྱི་ཆོག 
 

གྱི་བ་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་རྣམས་གཞྱིས་མྱི་
སོ་སོར་བཀོལ་སོད་བེད་དུ་བཅུག་པའམ།  
ཚོགས་སྡེ་དང་སྒེར་གང་ཞྱིག་ནས་དབུས་
བོད་མྱིའྱི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པར་རྩྱིས་འབུལ་
ཞུས་པ། ཡང་ན་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་
པས་སྤུས་ཉོ་བས་པའྱི་གཞྱིས་ས་རྣམས་
གཞྱིས་མྱི་སོ་སོར་བཀོལ་སོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་
གཡར་བ་ཡྱིན་པས།  ས་ཁང་ཐོབ་པའྱི་
གཞྱིས་མྱིའམ། དེའྱི་འདོད་གཅྱིག་ནང་མྱི་སུ་
རུང་གཅྱིག་ལས་མ་ཉུང་བ་གཞྱིས་ཁང་སོ་
སོའ་ིནང་ལོ་གཉྱིས་རེར་ཉུང་མཐར་ཟླ་
གཅྱིག་གནས་སྡོད་བེད་དགོས་ཐོག ས་ཞྱིང་
རྣམས་བདག་གཅེས་ཚད་ལྡན་གྱིས་སོ་ནམ་
དང༌། སེད་ཚལ། ལྡུམ་རྭ། སེ་ཤྱིང་འདེབས་
འཛུགས། སྡོད་ཁང་། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། 
ཤེས་ཡོན། འཕོད་བསྟེན། སྱི་ཚོགས་ཞབས་
ཞུ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་བེད་སོད་བེད་དགོས།  
ཀ   དགོས ་མཁོའ ་ིདབང ་གྱིས ་ས ་ཆའྱི་ཆ ་
ཤས ་གང ་དུ ་སྡོད ་ཁང ་དང ༌། སོ་ནམ ་ཞྱིང ་
ལས ། ཚ ོང ་ད ོན །  ཆོས ་ཕ ོགས ་དང ་ར ྱིག ་
གཞུང ་།   ཤེས ་ཡ ོན །  འཕོད ་བསྟ ེན །  སྱི་
ཚོགས ་ཞབས ་ཞུ ་བཅས ་དང ་འབེལ ་བའྱི་
འཛུགས་སྐྲུན་ནམ། དེ་མཚུངས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་
ས་བགོས་སྟེང་ནས་འཚོ་རེན་ལ་ཕན་པའྱི་བ་
བ་སྒྲུབ་དགོས་ཁག་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིར་
མཐུན་རེན ་སོར ་སོད ་བེད ་ཕོགས ་ཀྱི་སྱིད ་
བྱུས་ ༢༠༡༤  ཡྱི་ཆ་རེན ་ལྟར།  ས་གནས་
ས ་ཁ ང ་ཞ ྱིབ ་འ ཇུ ག ་ཚ ོག ས ་ཆུ ང ་ལ ་རྒྱུ ་
མཚན་གསལ་བཤད་ཀྱིས ་ས ་གནས་འགོ་
འཛིན ་ལས ་ཁུངས ་སམ །   མངའ ་གཞུང ་
འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་
ཆོག ་པའྱི་ས ྱིག ་མཐུན ་བཀའ ་འཁོལ ་ངེས ་
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ཁ  དོན་ཚན་ ༤(༡) ནང་གསལ་དབུས་ངལ་སེལ་
ཚོགས་པའྱི་བདག་དབང་འོག་ཡོད་པའྱི་ས་ཆའྱི་ཐོག་
ད་ེསྔནོ་བཀའ་འཁོལ་མདེ་པར་རང་འཚམས་ཨར་སྐྲུན་
བས་རྱིགས་ལ་འོས་འཚམས་ཉེས་ཆད་ཀྱིས་སྱིག་
མཐུན་བཟོ་རྒྱུ། དེ་བཞྱིན་མྱི་འབོར་འཕེལ་རེན་སྡོད་
ཁང་དཀའ་ངལ་ཅན་རྱིགས་ནས་རྒྱུ་མཚན་གསལ་
བཤད་ཀྱིས་ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་
ཆུང་བརྒྱུད་སྙན་སེང་བྱུང་མཚམས་དབུས་ངལ་སེལ་
ཚོགས་པས་བཀའ་འཁོལ་གནང་འཐུས།(ཟུར་བརོད། 
སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་གཏན་འབེབས་མ་བས་སྔོན་ཨར་
བསྐྲུན་བས་རྱིགས་ལ་འོས་འཚམས་ཉེས་ཆད་ཀྱིས་ཐེངས་
གཅྱིག་གུ་ཡང་གནང་རྒྱུ།) 

པར་ཞུ་དགོས། 
ཁ   དོན་ཚན་ ༤ ནང་གསལ་གྱི་ས་ཁང་རྣམས་
བོད་མྱི་ནང་ཁུལ་ནང་བཤུག་བེད་འདོད་ཡོད་
རྱིགས་ཀྱིས། ཁང་ས་ནང་བཤུག་བ་རྒྱུར་ས་
གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ལ་བཀའ་
འཁོལ་ཞུ་ཆོག་པ་དང་། ཞྱིང་ས་ནང་བཤུག་བེད་
པར་ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་གྱི་
རྒྱབ་གཉརེ་དང་བཅས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་
བཀའ་འཁལོ་ཞུ་དགསོ། 
 

དྲུག་པ། 
ནང་གསསེ་ ༡ 
 
 
 
 
 
ནང་གསསེ་ ༢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ས་ཁང་ཚངོ་བསྒྱུར་དང༌། ཕུལ་སྱིན། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱི་གཏན་འབེབས་གསལ་བསགས་
ག ནང ་ཉ ྱིན ་ནས ་ས ྱིའ ྱི་བ ད ེ་རྩ འ ྱི་ཆ ེད ་ག ཞུ ང ་
འབུལ ་རྱིགས ་ཕུད། དེ་མྱིན ་གཞྱིས ་མྱི་སུས ་
ཀང་ས་ཁང་མྱི་གཞན་ལ་ཕུལ་སྱིན་དང༌། ཚོང་
བསྒྱུར ། ཕྱི་མ ྱི་ལ ་ཁང ་ག ་གཏོང ་བའྱི་ར ྱིགས ་
གཏན་ནས་མྱི་ཆོག 
གཞྱིས་མྱི་སུ་ཞྱིག་གྱིས་ས་ཁང་ཕུལ་སྱིན་དང༌། 
ཚོང ་བསྒྱུར ་བས ་ཚེ་ས ་གནས ་ཡུལ ་ཁྱིམས ་
དང༌། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་ཁག་ལ་
རྩྱིས ་མེད ་བས ་པའྱི་ཉེས ་འཛུགས ་བ ་རྒྱུ ། ས ་
གནས ་ས ་ཁང ་ཞྱིབ ་འཇུག ་ཚོགས ་ཆུང ་ནས ་
ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་དངོས་ར་འཕོད་ན་འཛིན་སོང་
ནས ་ཉེས ་འཛོལ ་བེད ་པོ་རྣམས ་བོད ་ཀྱི་ཡུལ ་
མྱིའྱི་ལས་འགན་མ་སྒྲུབ་མཁན་དུ་ཡོངས་ཁབ་
གསལ ་བསགས ་བ ་རྒྱུ ་དང ༌།  ནང ་མྱིར ་རྒན ་
བྱིས ་རོགས ་རམ ་དང ༌། རྒྱབ ་གཉེར ་ཁག ཕྱི་
རྒྱལ ་ཁག ་ཏུ ་སྱི་སྒ ེར ་ག ྱི་བསོད ་རྒྱུར ་དགོས ་
མཁོ་སོར ་དགོས་བཅས་ཇྱི་ཡོད་བཀག་གཅོད ་
བ་རྒྱུ། 

རང་འཇགས། 
ས ྱིག ་ག ཞ ྱི་འ ད ྱི་ག ཏ ན ་འ བ ེབ ས ་ག ས ལ ་
བསགས་བས་ཉྱིན་ནས་སྱིའྱི་བདེ་རྩའྱི་ཆེད ་
གཞུང་འབུལ་རྱིགས ་ཕུད། དེ་མྱིན ་གཞྱིས ་
མ ྱི་སུ ས ་ཀ ང ་ས ་ཁ ང ་མ ྱི་ག ཞ ན ་ལ ་ཚ ོང ་
བསྒྱུར་དང ་།  ཕྱི་མྱི་ལ ་ཁང ་ག ་གཏོང ་བའྱི་
རྱིགས་གཏན་ནས་མྱི་ཆོག 
གཞྱིས་མྱི་སུ་ཞྱིག་གྱིས་མྱི་གཞན་ལ་ས་ཁང་
ཚོང་བསྒྱུར་བས་ཚེ། ས་གནས་ཡུལ་ཁྱིམས་
དང ༌ །  བཙན ་བོལ ་བ ོད ་མ ྱིའ ྱི་ཁ ྱིམས ་ས ྱིག ་
ཁག་ལ་བརྩྱི་མེད་བས་པའྱི་ཉེས་འཛུགས་བ་
རྒྱུ། ས ་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ ་འཇུག་ཚོགས ་
ཆུང་ནས་ཞྱིབ ་འཇུག་གྱིས ་དངོས་ར་འཕོད ་
ན ་འ ཛ ིན ་ས ོང ་ན ས ་ཉ ེས ་འ ཛ ོལ ་བ ེད ་པ ོ་
རྣམས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ལས་འགན་མ་སྒྲུབ་
མཁན་དུ་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསགས་བ་རྒྱུ་
དང༌། ནང་མྱིར་རྒན་བྱིས་རོགས་རམ་དང༌། 
རྒྱབ་གཉེར་ཁག ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་སྱི་སྒེར་གྱི་
བསོད་རྒྱུར་དགོས་མཁོ་སོར་དགོས་བཅས་
ཇྱི་ཡོད་བཀག་གཅོད་བ་རྒྱུ། 
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ནང་གསསེ་ ༣ དེ་སྔོན་ས་ཁང་ཚོང་བསྒྱུར་དང༌། ཕུལ་སྱིན་བེད་
མཁན་རྱིགས་ལ་ཕྱིར་སོག་བྱུང་སྟ་ེརང་བདག་ཐུབ་ན་
དེའྱི་གོ་སབས་སོད་དགོས། ད་ེམྱིན་བོད་མྱི་ཕན་ཚུན་
ས་ཁང་ནང་ ཤུགས་བ་དགོས་རྱིགས་ནས་འབལེ་ཡོད་
སྱི་བརྒྱ་སོ་སོའ་ིབརྒྱུད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་
ཁང་དུ་བཀའ་ཤག་གྱི་གཏན་འབེབས་ལྟར་མྱིང་གཞུང་
མ་དབེ་ནང་དབེ་འགདོ་ཞུ་དགོས།(ཟུར་བརདོ། སྱིག་གཞྱི་
བསར་བཅསོ་གཏན་འབབེས་མ་བས་སྔོན་ས་ཁང་ནང་ཤུགས་
བས་རྱིགས་ལ་ཁབ་པ་ཡྱིན། 
མདེ། 

ད་ེསྔནོ་ས་ཁང་ཚངོ་བསྒྱུར་དང༌། ཕུལ་སྱིན་བདེ་
མཁན་རྱིགས་ལ་ཕྱིར་སགོ་བྱུང་སྟ་ེརང་བདག་
ཐུབ་ན་དའེྱི་ག་ོསབས་སདོ་དགོས། ད་ེམྱིན་བོད་མྱི་
ཕན་ཚུན་ས་ཁང་ནང་བཤུག་བདེ་དགསོ་རྱིགས་
ནས་དནོ་ཚན་ལྔ་པའྱི་ ༢(ཁ) གཞྱིར་བཟུང་མྱིང་
བསྒྱུར་བས་ཏ་ེམྱིང་གཞུང་མ་དབེ་ནང་དབེ་འགདོ་
ཞུ་དགོས། 
 
 
༤   བོད་མྱི་ནང་ཁུལ་གཞྱིས་སལ་ཐབོ་ཐང་མེད་
མཁན་ནམ། དབེ་སལེ་ཡདོ་པའྱི་དགནོ་པ་གྲྭ་ཚང་
ངམ། མཉམ་འབེལ། བོད་མྱིའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་
གཞུང་། ཤེས་ཡནོ། འཕོད་བསྟེན། དཔལ་འབོར་
འདུ་འགོད། སྱི་ཚོགས ་ཞབས་ཞུ ་བཅས་ཀྱི་
ཚོགས་སྡེ་ཁག་ལ་ས་ཁང་ཕུལ་སྱིན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་
ཚ།ེ གཉྱིས་མསོ་གན་རྒྱའྱི་ཐགོ ས་གནས་ས་ཁང་
ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བརྒྱུད་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ལ་བཀའ་འཁལོ་ཞུ་དགསོ། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
གསར་
འཇུག 
 

བདུན་པ། 
ནང་གསསེ་ ༡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ས་ཁང་བགོས་གཡར། 
གཞྱིས་མྱི་སུ་ཞྱིག་གྱིས་རང་གྱི་སྡོད་ཡུལ་ཁང་པ་དང༌། 
ས་ཞྱིང་འདེབས་བེད་མ་བས་པར་བཙན་བོལ་བོད་མྱི་
མྱིན་པའྱི་ཕྱི་མྱི་ལ་བོགས་གཏངོ་མྱི་ཆོག ས་གནས་ས་
ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ཕྱི་
མྱི་ལ་བོགས་གཏོང་བས་པ་ར་འཕོད་བྱུང་ཚ་ེབོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་སྱིག་ལ་བརྩྱི་སྲུང་མ་བས་
པར་ངོས་འཛིན་གསལ་བསགས་དང་སགས་ས་ོནམ་
དང་འབེལ་བའྱི་རོགས་སོར་གང་ཡང་གནང་རྒྱུ་མྱིན། 
ས་ཞྱིང་ཐོབ་སལ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་འཚོ་བ་སོ་ནམ་
འདེབས་ལས་ལ་བརེན་མ་དགོས་པའྱི་རྱིགས་ནས་
ལུགས་མཐུན་ཞྱིང་ས་ཇྱི་ཡོད་ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་
འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ལ་རྩྱིས་འབུལ་བེད་དགོས། གལ་
ཏེ་གནས་སབས་ནང་ཁུལ་བོགས་གཏོང་མྱི་བེད་ཀ་

རང་འཇགས། 
ཀ   གཞྱིས་མྱི་སུ་ཞྱིག་གྱིས་རང་གྱི་སྡོད་ཡུལ་
ཁང་པ་དང༌། ས་ཞྱིང་རྣམས་བཙན་བོལ་བོད་མྱི་
མྱིན་པའྱི་ཕྱི་མྱི་ལ ་བོགས ་གཏོང་མྱི་ཆོག  ས ་
གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞྱིབ་
འཇུག་གྱིས་ཕྱི་མྱི་ལ་བོགས་གཏོང་བས་པ་ར་
འཕོད་བྱུང་ཚེ། ཞྱིང་ས་ཇྱི་ཡོད་ས་གནས་ས་ཁང་
ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་རྩྱིས་ལེན་བས་ཏེ་
དབུས་བོད་མྱིའྱི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པར་འབུལ་
དགསོ།  
ཁ  ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའྱི་ནང་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ལས་ཁང་སོ་སོ་ནས་རང་ཁོངས་ཞྱིང་ས་
རང་འདེབས་དང་བོགས་འདེབས་བེད་མཁན་ཇྱི་
ཡོད་ཀྱི་ཞྱིབ་གནས་མ་དཔེ་ཟུར་འཛར་ ཁ༽ 
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ནང་གསསེ་ ༢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ནང་གསསེ་ ༣ 

མེད་རྱིགས་ནས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ས་ཆ་བདག་ཐོབ་མྱི་ཤོར་
ཆེད་ནང་ཁུལ་ཡྱིག་ཐོག་མངགས་བཅོལ་བས་ཏེ་ས་
ཁལ ་དོད ་གསབ ་ལྟ ་བུ ་ས ་རྱིན ་སྣེ་སེལ ་ཙམ ་མ ་
གཏོགས་བོགས་རྱིན་ཞུ་ལེན་མྱི་ཆགོ ལ་ོལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༨ 
པའྱི་ནང་ཞྱིང་ས་རང་འདེབས་དང་བོགས་འདེབས་
བེད་མཁན་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་ཞྱིབ་གནས་མ་དཔེ་ཟུར་འཛར་ 
ཁ༽ ཞྱིབ་བསང་གྱིས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁང་
སོ་སོའ ་ིབརྒྱུད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་
དགོས། སྟོན་ཉེས་ཕོག་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་སབས་
སྙན་ཐ་ོའདྱི་ལ་རྩ་འཛནི་བདེ་དགོས། 
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་མ་དེབ་ནང་གསལ་ཕྱི་ནང་ཡུལ་གྲུ་
གང་ནས་ཀང་ཤུལ་འཛིན་ལྟ་སོང་བེད་མཁན་མེད་
པའྱི་གཞྱིས་མྱི་རྒས་འཁོགས་དང་ནད་གཅོང་རང་གྱི་
ས་ཞྱིང་འདབེས་ལས་ཐུབ་ར་ེབལ་བའྱི་རྱིགས་ལ་གོང་
སྡེའྱི་སྱི་མྱིའམ་བརྒྱ་དཔོན་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་བྱུང་ན་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ས་
ཞྱིང་རྣམས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ནས་
བཞེས་རྒྱུ་དང༌། དོ་བདག་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ལས་ཁང་ནས་འོས་འཚམས་ཀྱི་མཐུན་རེན་སོད་རྒྱུ། 
སྱི་མྱི་བརྒྱ་དཔོན་མེད་སར་ས་གནས་རང་བདེན་
ཚགོས་ཆུང་གྱིས་རྒྱབ་གཉརེ་བ་འཐུས། 
ནད་མནར་རམ་རེན་ངན་དབང་གྱིས་ལོ་རེ་ཟུང་ས་
ཞྱིང་འདེབས་ལས་མ་ཐུབ་པའྱི་རྱིགས་དང༌། ཞྱིང་
ལས་འཕེར་བའྱི་མྱི་ཆ ་མེད་མཁན་གྱི ་ཁྱིམ ་ཚང་
རྱིགས་བཅས་ལ་གངོ་སྡེའྱི་སྱི་མྱི་བརྒྱ་དཔོན་གང་རུང་
དང༌། སྱི་བརྒྱ་མེད་སར་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
རྒྱབ་གཉེར་བྱུང་ན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་
ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་མཉམ་འབལེ་ལམ་སྱི་པའྱི་སྱིག་
འཛུགས། ཡང་ན་གཞྱིས་མྱི་སྒེར་གང་རུང་ལ་དུས་
ཚོད་ངེས་ཅན་རྱིང་བོགས་གཏོང་ཆེད་མཐུན་འགྱུར་
བ་ཆགོ 

ཞྱིབ་བསངས་ཀྱིས ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་
འབུལ་དགོས། འདེབས་ལས་བེད་མཁན་གང་
དེར་སྟོན་ཉེས་ཕོག་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་སབས་
སྙན་ཐ་ོའདྱི་ལ་རྩ་འཛནི་བ་རྒྱུ། 
 
 
 
 
 
 
གཞྱིས་མྱི་རྒས་འཁོགས་དང་། ནད་གཅོང་རང་གྱི་
ས་ཞྱིང་འདེབས་ལས་ཐུབ་ར་ེབལ་བའྱི་རྱིགས་ལ་
གོང་སྡེའྱི་སྱི་མྱིའམ་བརྒྱ་དཔོན་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་
བྱུང་ན། ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁང་ནས་ཞྱིབ་
འཇུག་གྱིས།  ད་ོབདག་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་མཐུན་
རེན་རོགས་རམ་སར་ཏེ།  ཞྱིང་ས་རྣམས་འབལེ་
ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་
དབུས་བདོ་མྱིའྱི་ངལ་སལེ་ཚགོས་པར་འབུལ་རྒྱུ། 
 
 
 
ནད་མནར་རམ་རནེ་ངན་དབང་གྱིས་ལ་ོར་ེཟུང་ས་
ཞྱིང་འདབེས་ལས་མ་ཐུབ་པའྱི་རྱིགས་དང༌། ཞྱིང་
ལས་འཕརེ་བའྱི་མྱི་ཆ་མེད་མཁན་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་
རྱིགས་བཅས་ལ་གངོ་སྡའེྱི་སྱི་མྱི་བརྒྱ་དཔནོ་གང་
རུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་བྱུང་ན་ས་གནས་འག་ོའཛནི་
ལས་ཁང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་མཉམ་འབལེ་
ལམ་སྱི་པའྱི་སྱིག་འཛུགས། ཡང་ན་གཞྱིས་མྱི་
སྒེར་གང་རུང་ལ་དུས་ཚོད་ངསེ་ཅན་རྱིང་བོགས་
གཏོང་ཆདེ་མཐུན་འགྱུར་བ་ཆོག 

བརྒྱད་པ།  རསེ་ཤུལ་ལ་ས་ཁང་བག་ོསདོ། རང་འཇགས།  
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ནང་གསསེ་ ༡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ནང་གསསེ་ ༢   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ཐགོ་མར་ས་ཁང་བག་ོའགེམས་སབས་བཅོས་མའྱི་ལྔ་
ཚན་གཅྱིག་ནང་ཁྱིམ་ཚང་ཁག་གཉྱིས་དང་ཧེང་པོ་
གཅྱིག་ལྟ་བུའྱི་མྱི་ལྔར་ས་ཁང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མུར་ནམ་
ཞྱིག་མྱི་ཧེང་པ་ོད་ེའདས་གོངས་སམ་གཏན་འཇགས་
གཞྱིས་ཐོན་བས་ཚེ་དེའྱི་གཞྱིས་སལ་ས་ཁང་གོང་
གསལ་ཁྱིམ་ཚང་གཉྱིས་ནས་ས་ཁང་མ་ཐོབ་པའྱི་ཕྲུ་
གུ་མང་བ་དེར་ཐོབ་དགོས། ཕྲུ་གུ་མང་ཉུང་གཅྱིག་པ་
ཡྱིན་ཚ་ེཕྲུ་གུ་ལ་ོརྒན་ཤོས་དརེ་ཐབོ་དགོས། ཁྱིམ་ཚང་
གཉྱིས་ཀར་ཕྲུ་གུ་མེད་ན་གཞྱིས་གོང་སོ་སོའ་ིནང་ས་
ཁང་མ་ཐོབ་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཡོད་རྱིགས་ལ་མ་དེབ་ནང་
གསལ་གྱི་སྒུག་ཐ་ོབང་རྱིམ་གཞྱིར་བཟུང་ས་གནས་
འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཁྱིམས་མཐུན་མྱིང་སྒྱུར་
བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏ་ེབག་ོསོད་བེད་ཆོག གཞྱིས་གོང་
ས་ོསོའ་ིནང་སྒུག་ཐ་ོལྷག་མ་མེད་ཚ་ེས་ཁང་ད་ེདག་ས་
གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་གནས་
སབས་རྱིང་བདག་ཉར་སྟངས་འཛིན་གནང་སྟེ་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་བརྒྱུད་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་སུ་འཕལ་དུ་སྙན་གསན་གྱིས་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་སྒུག་ཐ་ོབང་རྱིམ་བཞྱིན་ཁྱིམས་མཐུན་བགོ་
སདོ་གནང་དགསོ། 
ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁང་གྱི་མ་དེབ་ནང་གསལ་
ལྔ་ཁང་ཐོབ་ཟྱིན་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ནང་མྱི་ཆ་ཚང་འདས་
གོངས་སུ་སོང་བའམ་གཏན་འཇགས་གཞྱིས་ཐོན་
བས་ཚ་ེདེབ་གསལ་འདོད་གཅྱིག་ཐབ་གཅྱིག་ནང་མྱི་
མནའ་མའམ་མག་པར་སེབས་པ་སྒུག་ཐོར་ཐ་ོབཀོད་
ཡོད་པ་ས་གནས་སུ་གཏན་སྡོད་ས་ཁང་མ་ཐོབ་པ་ད་ེ
ཚོར་འཐོབ་རྒྱུ། ད་ེའདྲའྱི་མནའ་མའམ་མག་པ་རྣམས་
ས་གནས་གང་ནས་ཡོང་བའྱི་ས་ཁུལ་དེའྱི་ས་གནས་
ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ས་ཁང་གཉྱིས་
ཀ་ཕྱིར་བསྡུ་ཞུས་ཟྱིན་པའམ། ས་ཁང་ཐོབ་སལ་མེད་
པའྱི་ངོས་སོར་མཉམ་འབུལ་དགོས། སོད་ཡུལ་རེས་
ཤུལ་ཕྲུ་གུ་དང་གཞན་གང་ཡང་མེད་ཚ་ེད་ེདག་གྱི་ས་

ཐོག་མར་ས་ཁང་བགོ་འགེམས་སབས་བཅོས་
མའྱི་ལྔ་ཚན་གཅྱིག་ནང་ཁྱིམ་ཚང་ཁག་གཉྱིས་དང་
ཧེང་པོ་གཅྱིག་ལྟ་བུའྱི་མྱི་ལྔར་ས་ཁང་ཐོབ་ཐང་
ཡོད་མུར་ནམ་ཞྱིག་མྱི་ཧེང་པོ་དེ་འདས་གོངས་
སམ་གཏན་འཇགས་གཞྱིས་ཐོན་བས་ཚེ།  གོང་
གསལ་ཁྱིམ་ཚང་གཉྱིས་ནས་ལྔ་ཁང་ཐོབ་སལ་མ་
རག་པའྱི་ཕྲུ་གུ་མང་བ་དེར་ཐོབ་དགོས། ཕྲུ་གུ་
མང་ཉུང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ཚ་ེས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་
འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་རེས་ཤུལ་རྒན་རྱིམ་
བཞྱིན་བག་ོསོད་བེད་ཆོག ཁྱིམ་ཚང་གཉྱིས་ཀར་
ཕྲུ་གུ་མདེ་ན་གཞྱིས་སལ་ཇྱི་ཡདོ་དབུས་བོད་མྱིའྱི་
ངལ་སལེ་ཚགོས་པར་རྩྱིས་འབུལ་བདེ་དགསོ། 
   
 
 
 
 
 
 
 
ལྔ་ཁང་དེའྱི་མ་དེབ་ནང་གསལ་ས་ཁང་བདག་
དབང་ཡོད ་པ ་འདས ་གོངས ་སམ །  གཏན་
འཇགས་གཞྱིས་ཐོན་བྱུང་རྱིམ་བཞྱིན་ཞྱིང་ས་
རྣམས་ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་
བརྒྱུད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་
དབུས་བོད་མྱིའྱི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པར་རྩྱིས་
འབུལ་དགོས་ཤྱིང་།  འཚ་ོགནས་མྱི་གཅྱིག་ལས་
མ་ལྷག་ཚ།ེ ད་ེནམ་འཚའོྱི་བར་ལྔ་ཁང་དའེྱི་ཁང་ས་
ཇྱི་ཡོད་བདག་གཉརེ་བེད་ཆོག གཞྱིས་སལ་ཐོབ་
ཐང་མདེ་པའམ། གཞྱིས་སལ་ཐབོ་ཐང་དབུས་བདོ་
མྱིའྱི་ངལ་སལེ་ཚགོས་པར་རྩྱིས་འབུལ་ཞུས་ཟྱིན་
པའྱི་མནའ་མའམ། མག་པ་གང་ད་ེས་ོསོའ་ིབཟའ་
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ནང་གསསེ་ ༣     

ཁང་ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་
གནས་སབས་བདག་ཉར་བེད་དགསོ། ལྔ་ཁང་དེའྱི་མ་
དེབ་ནང་གསལ་ས་ཁང་བདག་དབང་ཡོད་པའྱི་འཚོ་
གནས་མྱི་གཅྱིག་ལས་མ་ལྷག་ཚེ་དེ་ནམ་འཚོའྱི་བར་
འཚོ་གནས་མྱི ་གཅྱིག ་དེའྱི་ས ་ཞྱིང ་ཐོབ ་སལ ་མ ་
གཏོགས་དེ་འཕོས་ཞྱིང་ས་རྣམས་ཕྱིར་ལོག་དགོས་
རྒྱུ། ཕྱིར་བསྡུ་བས་པའྱི་ས་ཁང་ཇྱི་ཡོད་མ་དེབ་ནང་
གསལ་སྒུག་ཐ་ོབང་རྱིམ་གཞྱིར་བཟུང་ཁྱིམས་མཐུན་
བགོ་སོད་བེད་དགོས། གཞྱིས་ཁང་ཐོབ་སལ་ཁང་
ཁུངས་ཇྱི་ཡོད་རང་འཇགས་འཇགོ་དགོས། 
ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁང་ནས་གཞྱིས་ཁངོས་ས་ོ
སོའ་ིས་ཞྱིང་བགོ་འགེམས་མྱིང་གཞུང་མ་དེབ་ར་ེཉར་
ཚགས་བས་ཏེ་ལོ་ལྟར་དུས་བསྟུན་ཁ་སོང་བས་པའྱི་
ངོ་བཤུས་རེ་མངའ་གཞུང་དང་དབུས་ངལ་སེལ་
ཚོགས་པར་འབུལ་དགོས།(ཟུར་བརདོ། བཙན་བོལ་བོད་
མྱིར་མཐུན་རེན་སོར་སོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ དནོ་ཚན་ ༤ 
ནང་གསེས་ ཇ། པ་ལྟར་ཨྱིན་ཡྱིག་ཐགོ་ཉར་དགོས།) 

ཟླའྱི་ལྔ་ཁང་དེའྱི་སྒུག་ཐའོ་ིཁངོས་སུ་བཞག་སྟ་ེསྱི་
མཚུངས་བག་ོསདོ་བདེ་ཆགོ   
 
 
 
 
 
 
 
 
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ནས ་གཞྱིས ་
ཁོངས་སོ་སོའ་ིས་ཞྱིང་བགོ་འགེམས་མྱིང་གཞུང་
མ་དེབ་ནང་བོགས་གཏོང་པ་དང་།  བོགས་ལེན་
པ།  ས་ཞྱིང་འདེབས་ལས་བེད་མཁན་བཅས་
བཙན་བོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བེད་
ཕགོས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ དོན་ཚན་ ༤ ནང་
གསེས་ ཇ། པ་ལྟར་ཨྱིན་ཡྱིག་ཐོག་ཁ་གསལ་
བཀོད་དེ་དུས་བསྟུན་ཁ་སོང་བས་པའྱི་ང་ོབཤུས་
ར་ེབགོས་གཏངོ་གན་ཡྱིག་ལྟར་ལ་ོར་ེབཞྱིན་མངའ་
གཞུང་དང་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པར་འབུལ་
དགསོ། 

དགུ་པ། 
 
 
 
 
 
 
 
ནང་གསསེ་ ༡ 
 
 

གནས་སབས་གཞྱིས་ཐོན། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་དོན ་ཚན་ ༥ པའྱི་ནང་གསེས་ 
༡  ནང ་གསལ ་ལྟར ་གཞྱིས ་མྱི་རྣམས ་གཞྱིས ་
ཆགས་སོ་སོར་གཏན་སྡོད་དགོས་ཀང་གནས་
སབས་གཞྱིས ་ཐོན ་ཆོག ་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་
ཁག་གཤམ་གསལ། 
 
 
གཞྱིས་མྱི་སུ་ཞྱིག་གཞུང་སྒེར་སྡེ་ཚན་གང་རུང་
དུ་གནས་སབས་སམ་གཏན་འཇགས་ལས་བེད་
དུ ་བསོས ་ཏེ་ས ་གནས ་གཞན ་དུ ་བཀོད ་སྱིག ་

རང་འཇགས། 
ས ྱིག ་ག ཞ ྱི་འ ད ྱིའ ྱི་ད ོན ་ཚ ན ་ ༥  པ འ ྱི་ན ང ་
གས ེས ་ ༡  ན ང ་ག སལ ་ལྟ ར ་ག ཞ ྱིས ་མ ྱི་
རྣམས་ལོ་གཉྱིས ་རེའྱི་ནང་ཉུང་མཐར་ཟླ་བ ་
གཅྱིག ་གཞྱིས ་ཆགས་སོ་སོར ་གཏན ་སྡོད ་
དགོས ་ཀང ་ །  གནས ་སབས ་གཞྱིས ་ཐོན ་
ཆ ོག ་པ འ ྱི་དམ ྱིགས ་བསལ ་ཁག ་གཤམ ་
གསལ། 
གཞྱིས ་མྱི་སུ ་ཞྱིག ་བོད ་མྱིའྱི་སྱིག ་འཛུགས ་
མ་ལག་གྱི་ལས་བེད་དུ་བསོ་གཞག་བྱུང་བ ་
རང ་ཉྱིད ་དང ་འདོད ་གཅྱིག ་ནང ་མྱི།   དང ་
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ནང་གསསེ་ ༢ 
 
 
ནང་གསསེ་ ༣ 
 
ནང་གསསེ་ ༤ 
 
 
 
 
 
ནང་གསསེ་ ༥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

བས་ན་ལས་འཁུར་མ་འཁྱུར་བར་རང་ཉྱིད་དང་
འདོད་གཅྱིག་ནང་མྱི་བཅས། 
 
 
 
 
 
 
 
 
དང་སོབ་ཁོངས་ཚུད་ན་སྱིག་འཛུགས་ནས་ཕྱིར་
ཐོན་མ་བས་བར་རང་ཉྱིད་དང་བཟའ་ཚང་
བཅས། 
དྭ་ཕྲུག་སོབ་བཞེས་སོང་བ་སོབ་ཐོན་མ་བྱུང་
བར། 
གཞྱིས ་མྱི་ན ་གཞོན ་སོབ ་སོང ་དང་སོང ་བརར་
ཆེད་བསོད་དགོས་རྣམས་སོབ་སོང་མ་ཐོན་བར་
བཅས། གོང་གསལ་རྣམས་འབེལ་ཡོད་སོ་སོའ ་ི
ལས ་ཁུངས ་ནས ་ས ་གནས ་འགོ་འཛིན ་ལས ་
ཁང་དུ་ངོས ་སོར ་ཡྱི་གེ་བྱུང ་ན ་གནས་སབས་
གཞྱིས་ཐོན་ཆོག 
ཀ  ས་ཁང་མཐུན་རེན ་ཡོད ་པའྱི་གཞྱིས་མྱི་སུ ་
ཞྱིག ་གནས ་སོར ་དང ༌།  ཚ ོང ་འཁོས ། གཉེན ་
འཕད ་ལྟ ་བུའྱི་གལ ་ཆེའྱི་ལས ་དོན ་ཆ ེད ་མང ་
མཐར ་ཟླ ་དགུའྱི་ར ྱིང ་ཕོགས ་བསོད ་བ ་རྒྱུ འྱི་
བརྒྱ ་དཔོན ་ནམ ་སྱི་མྱི་བརྒྱུད་ས ་གནས་འགོ་
འཛིན ་ལས ་ཁང་ནས ་ཡྱིག ་ཐོག ་བཀའ་འཁོལ ་
ཞུས་ཐོབ་ཡོད་པ་རྣམས་གནས་སབས་གཞྱིས་
ཐོན་ཆོག 
ཁ  ཟླ ་དགུ འ ྱི་ན ང ་ཕ ྱིར ་ལ ོག ་མ ་ཐུ བ ་ཚ ེ་རྒྱུ ་
མཚན་གསལ་བཀོད ་ཀྱིས ་དགོངས་པ ་བསར་
ཞུ་དགོས་པ་དང༌། འདྱི་རྱིགས་མང་མཐར་ཟླ་བ་ 

ས ོབ ་ཁ ོངས ་ཚུ ད ་པ ་ར ང ་ཉ ྱིད ་ད ང ་འ ད ོད ་
གཅྱིག ་ནང་མྱི།   སོབ ་གྲྭ ་དང ་ལས ་རྱིགས ་
སོང ་བརར ་འགྱིམས ་བཞྱིན ་པ །   ཆོས ་སྡེ་
ཁག་གྱི་སྱིག་གལ་དུ་ཞུགས་པ་བཅས་ལ་ལོ་
ལྟར་སོབ་གཉེར་ཁང་ངམ། སྡེ་ཚན་གང་ཡྱིན་
གྱི་ལས ་ཤོག ་སྟེང ་འགན ་འཛིན ་གྱི་མཚན ་
རགས ་འཁོད ་པའྱི་ངོས ་སོར ་ཕུལ ་རྱིགས ་
རྣམས་ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་
ཆུང་ནས ་ཡུན་དུས ་མ ་གཙང་བར ་གནས ་
སབས་གཞྱིས་ཐོན་དུ་བརྩྱི་ཆོག  
ཕྱིར་བསྡུ། 
 
 
ཕྱིར་བསྡུ། 
 
ཕྱིར་བསྡུ། 
 
 
 
 
 
༢  ཀ  ཚངོ་འཁོས་དང་།  གཉནེ་འཕད། སྱི་སྒརེ་
གཉྱིས་ཐགོ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་གཞྱིས་ས་ོབདེ་མཁན། 
ནད་མནར། གལ་ཆེའྱི་ལས་དོན་ཆེད་བསདོ་ད་ེ
ལོ་གཉྱིས་རེའྱི་ནང་ཕྱིར་ལོག་བེད་མ་ཐུབ་ཚེ།  
བརྒྱ་དཔོན་ནམ་སྱི་མྱི་བརྒྱུད་ས་གནས་འགོ་
འཛནི་ལས་ཁང་ནས་ཡྱིག་ཐགོ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་
ཐབོ་ཡདོ་པ་རྣམས་གནས་སབས་གཞྱིས་ཐནོ་ཆགོ 
 
ཁ  ལོ་གཉྱིས ་རེའྱི་ནང་ཟླ ་བ ་གཅྱིག ་གཞྱིས ་
ཆགས་དེར ་གནས་སྡོད་མ ་བས ་ཚེ། གཏན་
འཇགས་གཞྱིས་ཐོན་དུ་ངོས་འཛིན་གྱིས་གཞྱིས་
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ནང་གསསེ་ ༦ 

༣ ལྷག་བཀའ་འཁོལ་མྱི་ཆོག 
 
 
ག  བོད ་ནང ་གཉེན ་འཕད ་དུ ་བསོད ་པ ་གཞན ་
དབང ་གྱིས ་དུས ་འབོར ་མ ་ཐུབ ་པ ་དང ༌།  ག ོ་
བུ ར ་ར ེན ་ངན ་ན ད ་མ ནར ་དབང ་ག ྱིས ་དུས ་
འབོར ་མ ་ཐུབ ་པའྱི་རྱིགས ་ལ ་རྒྱུ ་མཚན་ཚད ་
ལྡན ་འཁ ོད ་པ འྱི་དག ོངས ་སྙན ་དུས ་ཡུ ན ་མ ་
རོགས་གོང ་བྱུང་ན་མང་མཐའ་ལོ་གསུམ་བར་
དམྱིགས་བསལ་གཏོང་ཆོག 
གནས ་སབས ་གཞྱིས ་ཐོན ་པ ་ས ོ་ས ོའ ་ིའདོད ་
མོས ་ལྟར་འདོད ་གཅྱིག ་ནང་མྱིའམ། ཉེ་འབེལ། 
ཡང ་ན ་གཞྱིས ་མྱི་སུ ་འོས ་ལ ་ས ་གནས ་འགོ་
འཛིན ་ལས་ཁང་དུ ་ཡྱིག ་ཐོག ་སྙན་གསན་དང་
སགས་ས་ཁང་མངགས་བཅོལ་ཆོག མངགས་
ཡུལ ་དེས ་གཞྱིས ་ག ོང ་ས ྱིའ ྱི་ས ྱིག ་ལམ ་དང ༌ ། 
འཁྱི་ཆ་ཇྱི་ཡོད་སྲུང་བརྩྱི་དང༌། སྒྲུབ་འཇལ་ཞུ ་
དགོས། ལོ་ལྟར་སོབ་གཉེར་ཁང་ངམ། སྡེ་ཚན་
གང ་ཡྱིན ་གྱི་ལས ་ཤོག ་སྟེང ་འགན ་འཛིན ་གྱི་
མཚན་རགས་འཁོད་པའྱི་ངོས་སོར་ཕུལ་རྱིགས་
ལ ་ས ་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ ་འཇུག་ཚོགས ་ཆུང་
ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ཐག་གཅོད་བ་འཐུས།  

སལ་ཐོབ་ཐང་རྣམས་ས ་གནས་ས ་ཁང་ཞྱིབ ་
འཇུག ་ཚོགས ་ཆུང་བརྒྱུད་དབུས་བོད་མྱིའྱི་
ངལ་སལེ་ཚགོས་པར་རྩྱིས་འབུལ་བདེ་དགསོ། 
ཕྱིར་བསྡུ། 
 
 
 
 
 
 
༣  གནས ་སབས ་གཞྱིས ་ཐོན ་པ ་སོ་སོའ ་ི
འདོད་མོས་ལྟར་འདོད་གཅྱིག་ནང་མྱིའམ། ཉེ་
འབེལ ། ཡང ་ན ་གཞྱིས ་མ ྱི་སུ ་འོས ་ལ ་ས ་
གནས ་འགོ་འཛིན ་ལས ་ཁང ་དུ ་ཡྱིག ་ཐོག ་
སྙན ་གསན ་དང ་སགས ་ས ་ཁང ་མངགས ་
བཅོལ་ཆོག མངགས་ཡུལ་དེས་གཞྱིས་གོང་
སྱིའྱི་སྱིག ་ལམ ་དང ༌། འཁྱི་ཆ ་ཇྱི་ཡོད ་སྲུང ་
བརྩྱི་དང༌། སྒྲུབ་འཇལ་ཞུ་དགོས། 

བཅུ་པ། 
ནང་གསསེ་ ༥ 
 
 
 
ནང་གསསེ་ ༦ 
 
 
ནང་གསསེ་ ༧ 
 

གཏན་འཇགས་གཞྱིས་ཐོན། 
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གྱི་བཀའ་འཁོལ་
མེད ་པར ་རང ་འཚམས ་ཕྱིར ་བསོད ་ཀྱིས ་ཟླ ་
དྲུག་ནང་ཕྱིར་ལོག་མ་བྱུང་བ། 
 
མང་མཐའྱི་ཟླ ་དགུའྱི་ཕོགས་བསོད ་དུ ་སོང ་སྟེ་
དུས་ཐོག་ཕྱིར་ལོག་མ་བས་པའྱི་ཐོག ་དགོངས་
སྙན་བསར་ཞུ་མེད་པ། 
བ ོད ་མ ྱིའ ྱི་ས ྱིག ་འཛུགས ་ཀ ྱི་ལ ས ་ཤ ག ་ད ང ་
བགེས ་ཤག ་བགོ་འགེམས ་ཀྱི་སྱིག ་གཞྱི་དོན ་

རང་འཇགས།                                                                
ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁང་གྱི་བཀའ་འཁོལ་
མེད་པར་རང་འཚམས་ཕྱིར་བསདོ་ཀྱིས་ནང་མྱི་
སུ་རུང་ལ་ོགཉྱིས་རའེྱི་ནང་ཕྱིར་ལོག་གྱིས་ཉུང་
མཐར་ཟླ་བ་གཅྱིག་ས་གནས་སུ་མ་བསྡད་པ། 
 ཕྱིར་བསྡུ། 
 
 
༦ དེ་སྔ་གཞྱིས་ཆགས་ཐོབ་ཐང་ངོ་བོར་བགེས་
ཤག་བགོ་འགེམས་ཟྱིན ་རྱིགས་དང་། འབྱུང་
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ཚན་ ༡༢ ནང་གསེས ་ ༩ ནང་གསལ་བཞྱིན ་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ས་ཁང་
ས ྱིག ་གཞ ྱི་ཇ ྱི་ཡ ོད ་འགལ ་མ ེད ་སྲུ ང ་བ རྩ ྱི་ཞུ ་
དགོས ་ཐོག  གཞྱིས ་ཆགས ་སོ་སོའ ་ིནང ་ལག ་
འགོའ་ིའཁྱི་ཆ་ཞུ་སྒོ་སྱི་མཚུངས་ཞུ་དགོས། འོན་
ཀང ་བ ོད ་མ ྱིའ ྱི་ས ྱིག ་འཛུགས ་ཀྱི་མཛད ་གཙོ་
ལས་ཟུར་རྣམ་པ་དང་། ལས་བེད་བགེས་ཡོལ་
བ ་བཅས་དོ་བདག ་ནམ ་འཚོའྱི་རྱིང ་ངལ ་རྩོལ ་
རྐང་འགོའ་ིཁལ་རྱིགས་འདུར་རྒྱུགས་མ་དགོས་
པ་དམྱིགས་བསལ་གཏོང་རྒྱུ། 

འགྱུར་བགེས་ཤག་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་མཁན་
རྣམས་ལ་སྱིག་གསལ་བགེས་ཡོལ་བ་ནམ་འཚོའྱི་
རྱིང་ངལ་རྩོལ ་རྐང་འགོའ ་ིཁལ་རྱིགས་འདུར་
རྒྱུགས་མ་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཡོད་པ་
ཕུད། གནས་ཡུལ་གཞྱིས་ཁོངས་ས་ོསོའ་ིཁྱིམས་
སྱིག་དང་། འག་ོལུགས་ལ་སྲུང་བརྩྱི་ཞུ་དགསོ། 

བཅུ་གཅྱིག་པ། 
ནང་གསསེ་ ༡   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ས་ཁང་ཕྱིར་བསྡུ་དང་བག་ོསདོ། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༨ པའྱི་ནང་གསེས་ ༢ པ་
དང༌། དོན་ཚན་ ༡༠ པའྱི་ནང་གསེས་ཁག་ལྟར་
གཏན་འཇགས་གཞྱིས་ཐོན་བས་རྱིགས་ཀྱི་ས་ཁང་
རྣམས་ས་ཁང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་སབས་
འབལེ་ཡོད་གངོ་སྡ་ེས་ོསོའ་ིསྱི་མྱི་དང་བརྒྱ་དཔོན་ནས་
འགན་འཁེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཡོང་རེ་མེད་པ་ར་འཕོད་
གསལ་པོ་བྱུང་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་
ནས་དེའྱི་ས ་ཁང་མངགས་ཡུལ་དེས་སྟོན་འབས་
འདེབས་དུས་དེའྱི་སྟོན་ཐོག ་བསྡུ་མཇུག་བསྱིལ ་
མཚམས་ས་ཁང་རྩྱིས་སོད་དགོས་པའྱི་བར་ཁབ་
གཏོང་དགོས། མངགས་བཅོལ་མེད་ན་ཐད་ཀར་ས་
ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་གནས་སབས་ཕྱིར་
བསྡུ་གནང་སྟེ་གོང་གསལ་དོན་ཚན་ ༧ པའྱི་ནང་
གསེས་ ༢ པ་དང༌དོན་ཚན་ ༨ པའྱི་དགོངས་དོན་
བག་ོའགེམས་བ་རྒྱུ་ལས། སྱི་མྱི་དང་བརྒྱ་དཔནོ་ནས་
བདག་ཉར་དང་རང་འཚམས་ཀྱིས་ནང་ཁུལ་བག་ོསདོ་
མྱི་ཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞྱིས་སོས་ལས་
འཆར་ཐགོ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གཏན་བསདོ་
བེད་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ས་ཞྱིང་ཕྱིར་བསྡུ་བ་དགོས། 
སྒེར་སོ་སོའ་ིཐབས་ཤེས་ཐོག་ཕྱི་བསོད་བས་ཏེ་ལོ་
གཉྱིས་ནང་གཞྱིས་ཁོངས་སུ་ཕྱིར་ལོག་མ་བྱུང་ཚེ་དོ་

རང་འཇགས། 
ཀ  སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་དནོ་ཚན་ ༨ པའྱི་ནང་གསསེ་ 
༢ པ་དང༌། དནོ་ཚན་ ༩ ནང་གསསེ་ ༥ པ། དནོ་
ཚན་ ༡༠ པའྱི་ནང་གསེས་ཁག་གཞྱིར་བཟུང་
ཕྱིར་བསྡུ་བ་རྒྱུའྱི་ས་ཁང་རྣམས་ས་ཁང་ཚོགས་
ཆུང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་འདས་གོངས་ཟྱིན་
པའམ།  ལོ་གཉྱིས་ནང་ཕྱིར་ལོག་བས་མེད་པ།  
གཏན་འཇགས་གཞྱིས་ཐོན་ཡྱིན་པ་བཅས་ར་
འཕོད་གསལ་པོ་བྱུང་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ལས་ཁང་ནས་དོ་བདག་ལ་ས་ཁང་རྩྱིས་སོད་
དགོས་པའྱི་སྔོན་བར་བཏང་ཐོག   སྟོན་འབས་
འདེབས་དུས་དེའྱི་སྟོན་ཐོག་བསྡུ་མཇུག་བསྱིལ་
མཚམས་གཞྱིས་སལ་ཇྱི་ཡོད་དབུས་བོད་མྱིའྱི་
ངལ་སལེ་ཚགོས་པར་རྩྱིས་འབུལ་བདེ་དགསོ། 
 ཁ  ཕྱིར་བསྡུ་བས་པའྱི་ས་ཁང་རྣམས་ས་གནས་
ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་བརྒྱུད་དབུས་
བདོ་མྱིའྱི་ངལ་སལེ་ཚགོས་པར་རྩྱིས་འབུལ་བདེ་
དགསོ་པ་ལས།  སྱི་མྱིའམ་བརྒྱ་དཔནོ་ནས་
བདག་ཉར་དང་རང་འཚམས་ཀྱིས་ནང་ཁུལ་བག་ོ
སདོ་མྱི་ཆགོ     
ག  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞྱིས་སོས་ལས་
འཆར་ཐོག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གཏན་
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ནང་གསསེ་ ༢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ནང་གསསེ་ ༣ 
 
 
 
 
ནང་གསསེ་ ༤ 
 

བདག་དེའྱི་ས་ཞྱིང་ཕྱིར་བསྡུ་བ་དགོས། གཞྱིས་ཐོན་
བ་མྱི་གང་ཞྱིག་ནས་སོ་སོའ་ིསྒོ་ར་ཚལ་ཞྱིང་ནང་སྡོད་
ཁང་རྒྱ་བསེད་བས་རྱིགས་ལ་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་
ཚོགས་ཆུང་ནས་ཨར་གོན་ཇྱི་སོང་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་
འག་ོགོན་གུན་གསབ་ཕན་བུ་ས་ཁང་སོད་ཡུལ་འབེལ་
ཆགས་སུ་ཡྱིན་ནས་སོག་དགོས། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ས་ཁང་ཕྱིར་བསྡུ་བྱུང་བ་རྣམས་གོང་སྡེ་དེའྱི་ནང་ས་
ཁང་མཐུན་རེན་མ་ཐོབ་པའྱི་གཞྱིས་མྱི་མ་དེབ་ནང་
སྒུག་ཐོ་ཡོད་རྱིགས་ལ་སྒུག་ཐོ་འགོད་ཚེས་གོ་རྱིམ་
དང་བསྟུན་ཏེ་བགོ་སོད་བ་རྒྱུ་དང༌། གོང་སྡེ་དེའྱི་ནང་
སྒུག་ཐ་ོམེད་ཚེ་གོང་སྡེ་གཞན་གྱི་སྒུག་ཐ་ོནས་འགོད་
ཚེས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་བགོ་སོད་བ་རྒྱུ། སྒུག་ཐོ་འགོད་
ཚེས་གཅྱིག་པ་མང་པ་ོཡོད་ཚ་ེརང་ལོ་རྒན་རྱིམ་ལྟར་
སོད་རྒྱུ་དང༌། དེའང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱན་རྒྱག་བ་
རྒྱུ། 
ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁང་ཚང་མས་ཟུར་འཛར་ 
ག༽ ནང་གསལ་ལྟར་སྒུག་ཐ་ོའགོད་ཡུལ་གྱི་མ་དེབ་
ར་ེབདག་ཉར་བེད་དགོས། སྒུག་ཐོའ་ིགནས་བབ་ལོ་
རེ་བཞྱིན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་གསན་ཞུ་
དགསོ། 
གཞྱིས་ཆགས་སོ་སོར་ས་ཁང་ཞུ་མཁན་སྒུག་ཐོའ་ི
ནང་འགདོ་ཆགོ་པ་གཤམ་གསལ། 

བསོད་དམ།  སྒེར་སོ་སོའ་ིཐབས་ཤེས་ཐོག་ཕྱི་
བསོད་བས་ཏེ་ལོ་གཉྱིས་ནང་གཞྱིས་ཁོངས་སུ་
ཕྱིར་ལོག་གྱིས་ཟླ་བ་གཅྱིག་རྱིང་གནས་སྡོད་བས་
མེད་ཚེ།  དེ་དག་གྱི་ས་ཁང་རྣམས་སྱིག་གཞྱི་
བསར་བཅོས་ཐོན་པ་ནས་ལོ་གཉྱིས་མཚམས་
ནས་ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་ས་ོ
སསོ་ཕྱིར་བསྡུ་བས་ཏ་ེདབུས་བདོ་མྱིའྱི་ངལ་སལེ་
ཚགོས་པར་རྩྱིས་འབུལ་ཞུ་དགསོ།  
ང   ཕྱིར་བསྡུ་བས་པའྱི་ཁང་སའམ།  ཞྱིང་སའྱི་
ཐགོ་གཏན་འཇགས་གཞྱིས་ཐནོ་བདེ་མཁན་དསེ་
སྡོད་ཁང་རྒྱ ་བསེད་དང་གསར་བསྐྲུན་བས་
རྱིགས་ལ་དབུས་ས་གཉྱིས་ཀྱི་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་
ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས། ཨར་གོན་
གུན་གསབ་འསོ་འཚམས་གཏན་འབབེས་བས་པ་
ལྟར་ས་ཁང་བག་ོའགམེས་བ་ཡུལ་འབལེ་ཆགས་
སུ་ཡྱིན་དརེ་སགོ་སདོ་བདེ་དུ་འཇུག་དགསོ།  
ས་ཁང་ཕྱིར་བསྡུ་བྱུང་བ་རྣམས་དབུས་བོད་མྱིའྱི་
ངལ་སལེ་ཚགོས་པར་རྩྱིས་འབུལ་བདེ་དགསོ་པ་
དང་། དབུས་ས་ཁང་བག་ོའགེམས་ཚོགས་ཆུང་
ནས་གཞྱིས་སལ་མ་ཐོབ་པའམ།  དགོས་མཁོ་
ཅན་ལ་བག་ོའགམེས་བ་རྒྱུ།   
 
 
 
 
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ཚང་མས་ཟུར་
འཛར་ ག༽ ནང་གསལ་ལྟར་སྒུག་ཐ་ོའགོད་ཡུལ་
གྱི་མ་དབེ་ར་ེབདག་ཉར་བས་ཏ།ེ སྒུག་ཐའོ་ིགནས་
བབ་ལོ་རེ་བཞྱིན་དབུས་བོད ་མྱིའྱི་ངལ ་སེལ ་
ཚགོས་པར་སྙན་གསན་ཞུ་དགསོ། 
ཕྱིར་བསྡུ། 
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ནང་གསསེ་ ༥ 

ཀ  རང་གྱི་ཕ་མ་གཞྱིས་ཆགས་དེའྱི་གཞྱིས་མྱི་ང་ོམ་
ཡྱིན་པའྱི་བུ་ཕྲུག་ས་ཁང་གྱི་མཐུན་རནེ་མ་ཐབོ་པ། 
ཁ  གཞྱིས་མྱི་ངོ་མ་ཞྱིག་དང་ལུགས་མཐུན་གཉེན་
སྱིག་བས་པའྱི་བུའམ་བུ་མ་ོབོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ཆ་རེན་
ཚང་ཞྱིང༌། བོད་མྱིའྱི་འདུ་སྡོད་གང་དུ་ཡང་ས་ཁང་
མཐུན་རནེ་མདེ་པ། 
གཞྱིས་ཆགས་སོ་སོའ་ིནང་སྒུག་ཐོ་མེད་ན་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྒུག་ཐོ་ནས་གཞྱིས་ཁོངས་དེར་འགོ་
འདདོ་ཡདོ་པ་རྣམས་གཏོང་ཆགོ 

 
 
 
 
 
 
༤  དབུས་ས་ཁང་བག་ོའགེམས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
སྒུག་ཐོའ་ིནང་འགདོ་ཆགོ་པ་གཤམ་གསལ། 
ཀ  གཞྱིས་ཁོངས་སུ་འཚ་ོསྡོད་བེད་བ་ོཡོད་པའྱི་
བདོ་ནས་རསེ་འབརོ་བ། 
ཁ  དམྱིགས་བསལ་དང་། དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་ས་
ཁུལ་ནས་གཞྱིས་ཁོངས་གང་ཞྱིག་ཏུ་གཞྱིས་སོ་
བདེ་འདདོ་ཡདོ་མཁན། 
ག  ད་བར་གཞྱིས་ཁངོས་ཐབོ་སལ་མདེ་པའྱི་བདོ་
མྱི་རང་འཚ་ོབདེ་མཁན། 
༥   སྡ་ེཚན་ཁག་ཏུ་བགསེ་ཤག་གྱི་ཐབོ་ཐང་མདེ་
པ་དང་། གཞྱིས་ཁོངས་ཐོབ་སལ་མེད་པའྱི་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སོང་སྱིག་གཞྱི་ནང་
གསལ་འཛནི་སངོ་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ས་གནས་
རང་ཁོངས་ལས་བེད་དང་། ཁབ་ཁོངས་སྡེ་ཚན་
ཁག་གྱི་ལས་བེད་ཞབས་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ཡན་ལོན་པ་
རྣམས་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་བགེས་ཤག་
བསྐྲུན་ཡུལ་ཁང་ས་སྒུག་ཐའོ་ིནང་འཇགོ་འཐུས། 
༦   ས་གནས་ཁག་ནས་གཞུང་འབུལ་ལམ། 
ཕྱིར་བསྡུ་བས་པའྱི་ས་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་
ཆགས་དང་། ས་ཁང་ཐབོ་སལ་སྙན་འབུལ་ཞུ་
མཁན་གྱི་སྒུག་ཐའོ་ིགནས་སྟངས་ལ་ོལྟར་དབུས་
བདོ་མྱིའྱི་ངལ་སལེ་ཚགོས་པས་བཀའ་ཤག་ཏུ་
སྙན་གསན་ཞུ་དགསོ། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
གསར་
འཇུག 
 
 
 
 
 
 
གསར་
འཇུག 
 
 

བཅུ་གཉྱིས་པ། 
ནང་གསསེ་ ༡ 
 

ཧམ་ཟོས་དང་རྒྱ་བསེད། 
གཞྱིས་གོང་སྱི་པའྱི་ས་སྟོང་ལྷག་བསྡད་རྱིགས་
ལ ་གཞན་སྱི་སྒེར ་སུ ་ཐད ་ནས ་བེད ་སོད ་ཧམ ་

རང་འཇགས། 
གཞྱིས ་ག ོང ་ས ྱི་པ འ ྱི་ས ་སྟ ོང ་ལྷག ་བསྡ ད ་
རྱིགས་ལ ་གཞན་སྱི་སྒེར ་སུ་ཐད་ནས་བེད ་
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ནང་གསསེ་ ༣ 
 
 
 
 
ནང་གསསེ་ ༤ 

ཟོས་མྱི་ཆོག གལ་ཏེ་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་ཧམ་ཟོས་
བས་ཚེ་ཁྱིམས་གཏུགས་དང༌། སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་
དོན ་ཚན་ ༦ པའྱི་ནང་གསེས་ ༢ ནང་གསལ་
ལྟར་ལག་བསྟར་ཞུ་དགོས། 
ས་ཆ་རྒྱ་ཁོན་ཚད་འཇལ་གྱིས་བཙུགས་པའྱི་རོ་
རགས་རང་འཚམས་ཀྱིས་གནས་སོ་དང་བསར་
བཟོ་མྱི་ཆོག 
 
 
གོང་གསལ་ནང་གསེས ་གང་རུང་དང་འགལ་
རྱིགས་བྱུང་ཚེ་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས ་ས་ཆ་ཧམ་ཟོས ་བས་པ་
རྣམས ་ས ་བདག ་ངོ་མར ་ཕྱིར ་སོག ་གམ ་ཕྱིར ་
བ སྡུ ་བ ་ད ག ོས ་པ འ ྱི་ ཐ ོག ་ཉ ེས ་ཆ ད ་འ ོས ་
འཚམས་འགེལ་རྒྱུ། 

སོད་ཧམ་ཟོས་མྱི་ཆོག 
 
 
 
ས ་ཆ ་རྒྱ ་ཁོན ་ཚད ་འཇལ ་གྱིས ་བཙུགས ་
པའྱི་རོ་རགས་རང་འཚམས་ཀྱིས་གནས་སོ་
ད ང ་ །  བ ས ར ་བ ཟ ོ་མ ྱི་ཆ ོག ་ཅ ྱིང ་ །  ཞ ྱིང ་
ཚིགས ་དབར ་གྱི་འགོ་ལམ ་བཀག ་གཅོད ་
རྱིགས་མྱི་ཆོག 
ག ོང ་ག ས ལ ་ན ང ་ག ས ེས ་ག ང ་རུ ང ་ད ང ་
འགལ ་རྱིགས ་བྱུང་ཚེ།  ས ་གནས ་ས ་ཁང་
ཞྱིབ ་འཇུག ་ཚོགས ་ཆུང ་ནས ་ཞྱིབ ་འཇུག ་
གྱིས་ཉེས་འཛོལ་བེད་པོ་རྣམས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་
མྱིའྱི་ལས ་འགན ་མ ་སྒྲུབ ་མཁན་དུ ་ཡོངས ་
ཁབ་གསལ་བསགས་བ་རྒྱུ་དང༌།  ནང་མྱིར་
རྒན ་བྱིས ་རོགས ་རམ ་དང ༌།  རྒྱབ ་གཉེར ་
ཁག ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་སྱི་སྒེར་གྱི་བསོད་རྒྱུར་
དག ོས ་མཁོ་ས ོར ་དག ོས ་བ ཅས ་ཇ ྱི་ཡ ོད ་
བཀག ་གཅོད ་བ ་རྒྱུ ་དང ་།  ཉེས ་ཆད ་བརྩྱི་
འཁུར་མ་བས་ཚེ་ཁྱིམས་གཏུགས་བ་རྒྱུ། 

བཅུ་གསུམ་པ། 
ནང་གསསེ་ ༢ 

ས་ཁང་བདག་གཅེས། 
གཞྱིས་སའྱི་ཐོག ་སྔོན་ཡོད་རྒྱ་ལམ་དང༌། རྐང་
ལམ། ཟམ་པ། རྒྱུག་ཆུ། ཆུ་མྱིག ཆར་དུས་ཀྱི་
ཆུ་ཡུར་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་བདག་ཉར་དགོས་
པ་དང༌། སྔོན་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ལམ་གསར་གཏོད་མྱི་
ཡོང ་བ ་དང ༌། རྒྱུག ་ཆུ ་དང ༌། ཆུ ་མྱིག ་ཇྱི་ཡོད ་
བདག་ཉར་དང་སྲུང་སོབ་དགོས། 

རང་འཇགས། 
གཞྱིས ་སའྱི་ཐོག ་སྔོན ་ཡ ོད ་རྒྱ ་ལམ ་དང ༌། 
རྐང ་ལམ། ཟམ ་པ ། རྒྱུག ་ཆུ ། ཆུ ་མྱིག  ཆུ ་
ཡུར ་ཇྱི་ཡ ོད ་ཀྱི་ཐོ་གཞུང ་བདག ་ཉར ་དང ་
སྲུང་སོབ་བེད་དགོས། 
 

 

བཅུ་བཞྱི་པ། 
ནང་གསསེ་ ༥ 

ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང༌།  
ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐག་གཅོད་
དང༌། བཀོད་ཁབ་ཁག་ལ་དང་ལེན་མ་བྱུང་ཚེ་
ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཁྱིམས་གཏུགས་
བེད་དགོས། 

རང་འཇགས། 
ས་ཁང་ཞྱིབ ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ས ་ཁང་
དང ་འབེལ ་བའྱི་རྩོད ་རོག ་ཐག་གཅོད ་དང༌། 
བཀོད ་ཁབ ་ཁག ་ལ ་དང ་ལ ེན ་མ ་བྱུང ་ཚ ེ། 
ནང་སྱིད ་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ ་གཏུགས་དང་། 
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དེར ་བརྩྱི་བཀུར ་མ ་ཞུས ་ཚེ།  ཁྱིམས ་ཞྱིབ ་
ཁང་ལ་ཁྱིམས་གཏུགས་བེད་ཆོག 

 
 
ཟུར་འཛར་ ཀ༽ 

 
     ༄༅། །ནང་སྱིད་ཁབ་ཁངོས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ཐ་ོགཞུང༌།  

ཨང། ས་གནས། 
༡ མོན་ག་ོའདདོ་རྒུ་གྱིང༌། 
༢ སལེ་ཀབོ་ལུགས་ཟུང་བསམ་གྲུབ་གྱིང༌། 
༣ ལ་ས་ེབསོད་ནམས་གྱིང་དང༌། ལ་བང་ས་ཁག 
༤ ཀ་ོལྱི་གལ་དནོ་ལྡན་གྱིང༌། 
༥ སལེ་ཀབོ་བད་ེསྱིད་སར་གས།ོ 
༦ ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང༌། 
༧ ཨ་ོཌྱི་ཤ་ཕུན་ཚགོས་གྱིང༌། 
༨ མེའ་ོཆསོ་འཕལེ་གྱིང༌། 
༩ འབུམ་སྡ་ེལ་བསྟན་འཛནི་སྒང༌། 
༡༠ མན་སར་ཕན་བད་ེགྱིང༌། 
༡༡ སྱིམ་ལ་དབངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གྱིང༌། 
༡༢ ཏྱི་ཛུ་དར་རྒྱས་གྱིང༌། 
༡༣ སན་ད་ར་ནརོ་རྒྱས་གྱིང༌། 
༡༤ ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གྱིང༌། 
༡༥ སྡ་ེར་སྡུན་བད་ེསྱིད་གྱིང་དང་ཚ་ེརྱིང་དནོ་ལྡན། 
༡༦ ཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་གྱིང༌། 
༡༧ ཌལ་ཧརོ་ཕུན་ཚགོས་གྱིང༌། 
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ཟུར་འཛར་ ཁ༽  

  
༄༅། །ཕྱི་ལ་ོ______ཞྱིང་ས་རང་འདབེས་དང་བགོས་མ་གཏངོ་ལནེ་ཇྱི་བདེ་ཞྱིབ་གནས་འགདོ་འབུལ་ཞུས་པ་གཤམ་
གསལ། 
 
གཞྱིས་ཆགས།______________   གངོ་སྡ།ེ ______  

ཨང་། ནང་མྱི་
འགན་
འཁུར་
བའྱི་
མྱིང་། 

ཁང་
ཨང་། 

ནང་མྱི་
གངས། 

ཐབོ་
སལ་ཨ་ེ
ཀར་
གངས། 

རང་
འདབེས་
ཨ་ེཀར་
གངས། 

བོགས་
ལེན་ཨ་ེ
ཀར་
གངས། 

འདབེས་
ལས་
བསྡམོས་
ཨ་ེཀར་
གངས། 

བོགས་མ་གཏོང་ཡུལ་ཞྱིང་པའྱི་ཞྱིབ་
གནས། 

 

ཟུར་བརདོ། 

མྱིང་། ཁང་
ཨང་། 

གོང་སྡ།ེ ཨ་ེཀར་
གངས། 

 

             
             

             
བསྡམོས།           
 
རྩྱིས་པ།/ལས་དྲུང་ /ས་ོནམ་སབོ་སྟནོ་པ།                             ས་གནས་འག་ོའཛནི།    
 
མྱིང།______________ ས་རགས། ______          མྱིང།______________ས་རགས། ______  
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ཟུར་འཛར་ ག ༡༽  
 
༄༅། །ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་གྱི་གཞྱིས་སལ་མ་ཐབོ་པའྱི་སྒུག་ཐ་ོའགདོ་དབེ། 

ཨང༌། མྱིང༌། ཕ་ོ
མ།ོ 

སསེ་
ཚསེ། 

ཕ་མའམ། 
བཟའ་ཟླའྱི་
མྱིང༌། 

སབས་བཅལོ་
ལག་འཁེར་
ཨང༌། 

དཔྱ་
དངུལ་
ལག་དབེ་
ཨང༌། 

གོང་སྡ་ེ
དང་ཁྱིམ་
རགས་
ཨང༌། 

ས་
སལ་
ཐབོ་
ཚསེ། 

ས་
སལ་
རྒྱ་
ཁོན། 

ར་ོ
རགས་
ཨང༌། 

འདས་
ཚསེ་
སམ། 
ཕྱིར་
ཐནོ་
ཚསེ། 

ཟུར་
བརོད། 

             
             
             
             
             
             
             
             

 

ཟུར་མཆན། ས་གནས་འག་ོའཛནི་ས་ོསོས་རང་ཁོངས་གོང་སྡ་ེས་ོསོའ་ིས་ཁང་མ་དེབ་དང་ལྷན་དུ། གོང་གསལ་རེའུ་མྱིག་ལྟར་གོང་སྡེ་
ས་ོསོར་སྒུག་ཐའོ་ིམ་དབེ་བཟ་ོའགོད་ཀྱིས་དའེྱི་ང་ོབཤུས་སྱི་མྱིའམ་བརྒྱ་དཔནོ་ལ་ཁུངས་སོད་དགོས་པ་དང་། མ་དབེ་ནང་མྱིང་ཐ་ོགསར་
འཇུག་དང་ཕྱིར་འཐེན་བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་རྣམས་ལོ་ལྟར་དབུས་ས་ཁང་བགོ་འགེམས་ཚོགས་ཆུང་དང་། སྱི་བརྒྱ་སོ་སོར་སོད་
དགསོ། 
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ཟུར་འཛར་ ག ༢༽  
༄༅། །དབུས་ས་ཁང་བག་ོའགམེས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་གཞྱིས་སལ་མ་ཐབོ་པའྱི་སྒུག་ཐ་ོའགདོ་དབེ།  

ཨང༌། ཁྱིམ་བདག་
དང་འདདོ་
གཅྱིག་ནང་
མྱིའྱི་མྱིང༌། 

ཕ་ོ
མ།ོ 

སསེ་
ཡུལ། 

སསེ་
ཚསེ། 

སབས་
བཅལོ་
ལག་
འཁེར་
ཨང༌།  

དཔྱ་
དངུལ་
ལག་
དབེ་
ཨང༌། 

འཚ་ོ
ཐབས་
སམ་
ལས་
རྱིགས། 

ས་
སལ་
ཐབོ་
ཚསེ། 

ས་
སལ་
རྒྱ་
ཁོན། 

ས་
ཐབོ་
གོང་
སྡ་ེ
དང་
ཁྱིམ་
ཨང༌། 

ར་ོ
རགས་
ཨང༌། 

འདས་
ཚསེ་
སམ། 
ཕྱིར་
ཐནོ་
ཚསེ། 

ཟུར་
བརོད། 

              
              
              
              
              

 
 
 
ཟུར་འཛར་ ང༽  

༄༅། །མངའ་གཞུང་ས་ཁལ་བསྡུ་འབུལ་ཇྱི་བདེ་ཐ་ོའགདོ་མ་དབེ།  
གཞྱིས་ཆགས།______________   གངོ་སྡ།ེ ______ 

ཨང་། 
ནང་མྱི་འགན་འཁུར་

བའྱི་མྱིང་། 
ཁང་
ཨང་། 

ནང་མྱི་
གངས། 

ས་ཞྱིང་
ཨ་ེཀར་
གངས། 

ཨ་ེཀར་ར་ེ
ལ་ས་ཁལ་
འབབ་སྒོར། 

བསྡམོས་
སྒོར། 

ཕྱི་ལ་ོ _____ ཟུར་
བརོད། བྱུང་འཛནི་

ཨང་། 
ཚསེ་
གངས། 

སྒོར། 

           
           
           
           

བསྡམོས།         
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་སྙན་སོན་ཞུས་པ་དང་མཉམ་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཕལ་ཆེར་བསར་
བཅོས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཐུགས་སྣང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བཙན་བོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བེད་ཕོགས་
ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ ནང་ལ་བགོས་མ་གཏོང་མཁན་འདྱི་མངའ་སྡ་ེགཞུང་དང་། བོགས་མ་གཏང་ས་ད་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་བོད་མྱི་ངལ་སེལ་ཐབེས་རྩ། བེད་སོད་གཏངོ་མཁན་དེར་ "ཞྱིང་ས་" ཟེར་ནས། ཁ་ོཚོས་རྱིམ་པ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བཀདོ་འདུག 
ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ཞྱིང་ས་དང་། ཁང་ས། གཞྱིས་སལ་ཟེར་བ་ད་ེཚོ། གཞྱིས་སལ་ཟེར་དུས་ཁང་ས་དང་ཞྱིང་ཁ་གཉྱིས་ཀ  
ཞྱིང་ས་ཟེར་དུས་ཞྱིང་ཁ་འདེབས་ལས་བེད་སའྱི་ས་ཆ་གཅྱིག་པུ་རེད། ཁང་ས་ཟེར་དུས་ཁང་པ་ཡོད་སའྱི་ས་ཆ། འདྱིའྱི་ནང་
དུ་ཚིག་ད་ེདག་མང་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་སྔོན་ནས་གཅྱིག་ཞུས་བཞག་ན་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུར་ཐུགས་ཁད་མེད་ན་
བསམས་བྱུང་།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཁྱིམས་འཆར་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན། བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་རྒྱ་རྱི་སལོ་མ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་རྒྱ་རྱི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ། གཞུང་འབལེ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་
བཞྱིན་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་ཕེབས་
རྒྱུ་ཡྱིན། བརདོ་པ་དང་པོར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གསུང་གནང་རོགས་གནོངས། དེའྱི་རེས་སུ་བརདོ་པ་གཉྱིས་པར་དོན་ཚན་
ར་ེར་ེབཞྱིན་བག་ོགེང་དང་གཏན་འབེབས་བས་ནས་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ཐགོ་བརོད་པ་དང་པོར་ཞུ་རྒྱུར། ད་ེསྔ་སྱིག་གཞྱི་རྱིང་པ་ཡོད་པ་དེར་བཀའ་
ཤག་སབས་བཅུ་དྲུག་པ་བསེབས་ནས་ལག་བསྟར་བེད་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། འབད་བརྩོན་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ་
ཡོད་མ་རདེ། གལ་ཏ་ེའབད་བརྩོན་གནང་ཡོད་ན་ལག་བསྟར་ག་ར་ེཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅསོ་ཙམ་གྱིས་ལག་
བསྟར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པར་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་ན། གདངེ་ཚདོ་ད་ེག་ར་ེལ་བརནེ་ནས་བྱུང་ཡོད། གང་ལྟར་ད་ལྟའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་
བཅསོ་ད་ེའཁེར་ཡངོ་བ་ཙམ་གྱིས་ལག་བསྟར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་དགངོས་པ་གང་འདྲ་བཞེས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ  
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བརོད་པ་དང་པའོ་ིཐགོ་ལ་དྲྱི་བ་ཆགས་ཡདོ་མདེ་མྱི་ཤེས་ཏ།ེ ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་
གཙ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་སོང་ཙང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ད་ལྟ་བར་དུ་ས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསྟར་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཀྱི་
གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ག་ོརྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་མྱི་མང་ཚོས་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ཡག་ཐག་
ཆདོ་བརྩྱི་སྲུང་གྱིས་ལག་བསྟར་བདེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རདེ། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསྟར་
ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་དེའང་སྱི་ཚགོས་ཁོད་དུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་མངའ་སྡ་ེམྱི་འདྲ་བའྱི་
ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གནས་བསྡད་ཡོད་དུས། མངའ་སྡ་ེས་ོསོའ་ིསྱིད་བྱུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཀང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ས་ཁང་ཕུལ་སྱིན་གྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ནང་བཤུག་བས་པའྱི་གནས་
ཚུལ་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་དཀའ་ངལ་མང་ཆ་ེཞྱིག་སབས་སྔནོ་མའྱི་བཀའ་ཤག་སབས་སུ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་ལྟ་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕད་ཀྱི་འདུག་ཅ་ེན། བོད་ནས་གསར་དུ་ཕབེས་པའྱི་རེས་འབོར་བ་དང་། མཐའ་མཚམས་སུ་
གནས་པ། ཁང་པའྱི་ཐབོ་ཐང་མེད་པ། ད་ེཚོའྱི་གས་ལ་ས་ཁང་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ས་ཆ་སར་མ་ོ
གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཨ་ོརྱི་ས་གཅྱིག་པུར་ལ་རྒྱབ་ལ་ཨ་ེཀར་ ༡༣༠ ཡོད་པ་ད་ེས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ལ་ཡར་
ཕུལ་ནས། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ཀྱི་བདག་ཉར་བས་ནས་འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། གཞྱིས་ཆགས་གཞན་པ་ཚང་མར་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་ཆ་སར་མ་ོགང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། གལ་ཏ་ེམར་བག་ོབཤའ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་གང་ཡང་ཡོད་
མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས། གལ་ཏ་ེརེས་ཤུལ་ནང་མྱི་ཡོད་ན་རེས་ཤུལ་ནང་མྱིར་
རག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་རྩོད་པ་ཡོད་མ་རེད། རེས་ཤུལ་ནང་མྱི་མེད་པར་གཞན་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚོའྱི་ས་
ཁང་ད་ེནང་སྱིད་ལ་རག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ད་ེག་རང་རེད། དཔེར་ན། གཏན་འཇགས་གཞྱིས་ཐོན་
བས་པའྱི་ཆ་རེན་གྱི་འོག་ལ། གཏན་འཇགས་གཞྱིས་ཐནོ་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཁང་ས་དརེ། ལྔ་ཁང་ཡོད་སའྱི་ས་ཆ་དེའྱི་ནང་དུ་མྱི་
གངས་ ༡ མ་གཏོགས་མ་ལྷག་པ་ཡྱིན་ནའང་སྡོད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཞྱིང་ཁ་འདེབས་སའྱི་ས་ཆ་དེ་ཡར་
འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྔོན་མ་ཡྱིན་ནའང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ད་ེག་རང་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ཞྱིང་ས་འབུལ་མཁན་ཡོད་
མ་རེད། ཁང་ས་དང་ཞྱིང་ས་གཉྱིས་ཀ་མཉམ་དུ་གཞྱིས་སལ་བས་ནས་མར་སོད་ཀྱི་ཡོད་དུས། གང་ལྟར་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ལ་ས་ཆ་སར་མ་ོགང་ཡང་ཡོད་མ་རདེ། ད་ལྟ་མྱི་ཚང་ ༡༩༩༩ གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་མར་ས་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ན། ད་ེཚ་ོལའང་ས་ཆ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་དུས་སུ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་འཁེར་ཡངོ་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གཙ་ོབ་ོད།ེ འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ཟླ་བ་ ༦ ནང་རསེ་འབརོ་བ་ལ་ཁང་སའམ་ཁང་པའྱི་མཐུན་རནེ་སར་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་
ཚགས་ཚུད་པ་ོཡོང་བ་ལ། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ས་ཆ་མེད་པས་མར་སད་རྒྱུ་ད་ེརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག རྒྱུ་
མཚན་དེར་བརནེ་ནས་རྒན་འཁོགས་དང་ནང་མྱི་བདག་པ་ོམེད་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚོའྱི་གས་ཞྱིང་ས་ད་ེཚ་ོཡར་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ། ད་ེནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མར་གང་འདྲ་འགེམ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ཡོད་བསྡད་པ་དརེ། 
བོད་ནས་རསེ་འབོར་བ་ ༡༩༩༩ རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སྒུག་ཐོའ་ིནང་ལ་ཁ་འཐརོ་ས་ཁང་མེད་པ་དང་། མཐའ་མཚམས་ལ་
ཡོད་པ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་བང་བསྱིགས་ནས་སྒུག་ཐོའ་ིནང་ལ་སེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། མ་འོངས་པར་བོད་ནས་ཚུར་ག་ཚོད་བསེབ་
གབས་ཡོད་མེད་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མ་རེད། མ་འོངས་པར་བོད་ནས་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཁོང་རྣམ་པ་ཚ་ོལའང་དགོངས་པ་
གཅྱིག་བཞེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དགོངས་པ་བཞེས་པར་ས་ཆ་གཅྱིག་སྔོན་ནས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ང་ཚོས་བགོ་
བཤའ་རྒྱག་ཆགོ་ཆོག་དང་། མཐུན་རེན་སོར་ཆོག་ཆོག་གྱི་གནས་སྟངས་ ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་
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ས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསྟར་བེད་ཀྱི་མེད་གསུང་མཁན་ད་ེའདྲའང་གཞྱིས་ཆགས་རེ་ཟུང་ནང་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། 
གལ་སྱིད་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོས་ཕར་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་བརྩྱི་དགོས་པའྱི་འབད་
བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚང་མས་བརྩྱི་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཞུས་པའྱི་རེས་ལའང་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་
བརྩྱི་ཡྱི་མེད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་རྒྱ་གར་གཞུང་མཉམ་དུ་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་ཡྱིན་ན། དེར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱིས་བལྟ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེའང་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ལག་པ་འཆང་གྱི་མྱིན་ཟེར་གྱི་མེད་དེ། 
ཡྱིན་ནའང་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་རེད། ནམ་རྒྱུན་ནས་མ་བརྩྱིས་པར། དཀའ་ངལ་འཕད་དུས་གཅྱིག་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། 
གནས་སྟངས་འདྱི་གཅྱིག་རདེ།  
 ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འགྱུར་བ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ག་ར་ེགཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། གཏན་འཇགས་གཞྱིས་ཐོན་ཟརེ་བ་དརེ་
གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་སྣང་བྱུང་ཡོད་རྒྱུ་རེད། གཏན་འཇགས་གཞྱིས་ཐནོ་ཟེར་བ་འདྱི་སྔོན་མ་ཡྱིན་
ན། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ལོ་ ༡ ལ་ཟླ་བ་ ༣ གཞྱིས་ཆགས་ལ་སྡོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཟླ་བ་ ༩ ཕྱི་ལ་ཕྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནས་ཟླ་བ་ ༣ གཞྱིས་ཆགས་ལ་མ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་གཞྱིས་ཁོངས་ནས་འབུད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟརེ་གྱི་ཡོད་
པ་རདེ། ད་ལྟ་བར་དུ་ལ་ོ ༡ གང་ཚང་དང་། ལ་ོ ༢ གང་ཚང་ཕྱི་ལ་འག་ོམཁན་ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་ཁོངས་ནས་ཕུད་ནས་ལག་
བསྟར་བེད་ཐུབ་པ་གཅྱིག་ཀང་བྱུང་ཡོད་མ་རེད། ད་ེརྱིང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་ག་ར་ེབེད་ཀྱི་ཡོད་ཅ་ེན། 
དཔེར་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྱིན་ཚར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་གོང་ཁེར་དང་གོང་སྡེ་ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ལོ་ ༢ རེའྱི་ནང་ཟླ་བ་ ༡ ངེས་པར་དུ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་བསྡད་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
དངོས་གནས་བས་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་ཚར་བ་དང་། འདྱིར་སྡོད་མཁན་མེད་པ། ད་ེཚོའྱི་གས་ནས་ས་ཁང་ཡར་སྡུད་དགོས་
རདེ་ཅེས་སྔནོ་མ་ནས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། སྡུད་ཐུབ་པ་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱུང་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེ
འདྲ་སོང་ཙང་ལག་ལེན་འཁེལ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ཁག་པོ་རེད་འདུག 
གལ་ཏ་ེལ་ོ ༢ ནང་ནས་ཟླ་བ་ ༡ མ་བསེབས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ང་ཚོས་ཉེན་བར་ཟེར་ནའང་རེད། གང་ལྟར་བར་ལན་ཞྱིག་
བཏང་ནས། ལ་ོ ༢ ནང་དུ་ཁེད་རང་གྱི་ནང་མྱི་སུ་གཅྱིག་ཀང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་སེབས་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ས་ཁང་
ཡར་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་མར་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། ནང་མྱི་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང། གང་ལྟར་ལོ་ ༢ ནང་ལ་ཟླ་བ་ ༡ ཡོང་ཐུབ་ན་
འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་འཆར་ཟྱིན་འདྱི་རེད། འོན་ཀང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དུས་ཚོད་འདྱི་རྱིང་དྲགས་འདུག་
དང་། ཐུང་དྲགས་པའྱི་དགོངས་པ་ཡོད་ན། ད་ེཚོའྱི་གས་བཟ་ོབཅོས་ཀྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་བསྣམ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ག་ོ
བསྡུར་གནང་ཆོག་གྱི་རེད། དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོདེ། ས་ཁང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ད་ལྟ་བར་དུ་ལག་བསྟར་བས་མ་ཐུབ་པ་
མང་པ་ོཞ་ེདྲག་འདུག དེའྱི་ནང་ནས་ཏགོ་ཙམ་གུ་ཡངས་སུ་གཏང་རྒྱུ་དང་། གཞན་པ་ད་ེརེས་འབརོ་བ་རདེ། ཁ་འཐརོ་བ་རདེ། 
ཐོབ་ཐང་མེད་མཁན་ཚ་ོལ་རེས་མ་ཁང་པ་དང་ས་ཆ་སད་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་
ས་ཆ་གཅྱིག་ཀང་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཐབས་ཤེས་གང་ཡང་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁང་ས་ད་ེས་ོས་ོ
ལ་རག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ད་ེག་རང་བཞག་ཡོད། ལྔ་ཁང་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་མྱི་གངས་ ༡ མ་གཏོགས་
མ་ལྷག་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཁང་ས་དེར་མྱི་གཅྱིག་ད་ེབསྡད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་ཞྱིང་ས་དེ་ཡར་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། དེ་
ནས་གཞན་པ་ལ་མར་མཁ་ོསོད་བ་རྒྱུ། དེང་སང་ཞྱིང་ཁ་མང་པ་ོཞྱིག་ནྱི་བཏབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཞྱིང་ས་ད་ེཡར་
བསྡུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་ལག་བསྟར་བས་མ་ཐུབ་ནས་ལྷག་
བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། མ་འོངས་པར་ང་ཚསོ་ཏོག་ཙམ་ནན་ཙམ་བདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།    དརེ་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུར་ཐུགས་ཕན་ 
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གས་ོཡྱི་རདེ་བསམ་གྱི་ཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོར་ེལགས།  
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོར་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། 
སྱི་ཡོངས་ཐོག་ནས་གསུངས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། ས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དེ་དག་སྔོན་མ་ནས་གོས་
ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་བས་ནས་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དངོས་སུ་ལག་ལེན་བསྟར་དུས། ས་ཁག་
གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ལག་བསྟར་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེའང་གསལ་པ་ོརེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁྱིམས་དང་
སྱིག་གཞྱི་ཟེར་བ་དེ་གཅྱིག་གྱུར་ཞྱིག་དགོས་དུས། གཅྱིག་གྱུར་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་རྩ་བའྱི་འབེལ་ཡོད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
རེད། བཀའ་ཤག་ནས་འབད་བརྩོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། འབད་བརྩོན་ད་ེག་ཚོད་བར་དུ་འག་ོཐུབ་ཀྱི་རེད། 
གང་ལགས་ཤ་ེན། འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་དནོ་གྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་དང་། ད་ེབཞྱིན་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱི་ ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་ཕེབས་རོགས་གནང་།༽ 
ལགས་ས།ོ བརོད་པ་དང་པའོ་ིཐགོ་ལ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། གང་ལྟར་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་རགོ་ག་
གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་པ་ད་ེང་ཚོས་རོགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་སྙམ། གཞན་པ་ཕར་ཞོག་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་
ཁག་གྱི་ས་ཞྱིང་ད་ེདག བོད་མྱིའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་ད་ེག་རང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གཡས་གཡོན་ལ་གནས་པའྱི་རྒྱ་
གར་ཡུལ་མྱི་དེ་ཚོའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལའང་། ད་ལྟ་བོད་མྱི་ལ་བདག་དབང་སད་བཞག་པའྱི་ས་ཆ་དེ་དག་ལོ་ ༩༩ རྱིང་ 
(Lease) སྒང་ལ་རེད་ཟེར་བའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་འཆར་འགོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་སྱིག་གཞྱི་
འདྱི་སྔོན་མ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ མར་ཡོང་དུས། ཁ་ོཚོའྱི་བསམ་བོའ་ིའཆར་འགོད་ནང་ལ་ཁ་ོཚོར་ལ་ོཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱི་དང་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་
ཙམ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་ནས། དེའང་ང་ཚོས་ཁོ་ཚོར་དོགས་སོང་བེད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
 གཉྱིས་པ་དེ། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་བཀའ་གནང་བ་དེར། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ས་ཆ་སར་མ་ོ
གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་གསུངས་པ་ད་ེདངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ 
ལོའ་ིགནད་དནོ་འདྱི་ཆགས་དུས། ས་ཆ་ཚང་མ་དབུས་བོད་མྱིའྱི་ངལ་སེལ་ཚགོས་པར་བདག་བསྡད་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་
གྱི་སྣང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་པཱ། ངས་ལྟ་སྟངས་ད་ེནོར་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དེར་ནང་འགལ་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
འདུག ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལའང་བརོད་པ་ར་ེར་ེབསབེ་ཡངོ་དུས་ང་ཚསོ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་ 
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ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བེད་སོད་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཐོག་བརོད་པ་དང་པ་ོདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
དགོས་འདྲྱི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱིར་བཏང་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབས་ནས་ཚར་གཅྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལགས་ཀློག་
གནང་བའྱི་སབས་སུ་ཚར་གཅྱིག་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཁུངས་སུ་འཁོལ་བ་ད་ེའདྲ་ཤེས་ཐུབ་མ་སོང་སྟེ། 
ཡྱིན་ནའང་། ངས་དགོས་པ་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་མཆོག་གྱིས་འགེལ་བཤད་བསནོ་པའྱི་སབས་སུ། 
དནོ་ཚན་ལྔ་པ། ས་ཞྱིང་བེད་སོད་ཟེར་བའྱི་ནང་ལ། སྔོན་མ་ལ་ོརེར་ཉུང་མཐར་ཟླ་བ་གསུམ་ངེས་པར་དུ་སྡོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རདེ། ད་ེལག་བསྟར་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་ོ ༢ རརེ་ཟླ་བ་གཅྱིག་བསྡད་ན་འགྱིག་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེལག་བསྟར་བེད་ཐུབ་པར་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ལ་ས་ཆ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེཡྱིན་ ཤག་རང་བ་རྒྱུ་བས། དནོ་དག་རགོ་རགོ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སྡདོ་
མཁན་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ལ་ོ ༢ རེར་ཟླ་བ་གཅྱིག་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཡོང་ནས་བསྡད་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ས་ཆ་ད་ེཚ་ོམ་འོངས་པར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་རག་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་གང་ཡང་རདེ་མྱི་འདུག་སྙམ། 
ལག་བསྟར་བདེ་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ནས་གཅྱིག་པ་རདེ། གང་ལྟར་ལ་ོགཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ལ་ོ ༢ ཡྱིན་
ནའང་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་འདྱིས་ས་ཆ་མ་རག་པ་དང་། ཁ་ོཚོར་ག་ོསབས་མང་དུ་ཕྱིན་པ་མ་གཏགོས། ས་ཆ་རག་པར་སྟབས་
བད་ེརུ་འག་ོཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རགོས་
གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་གཞན་དག་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག་སྟ།ེ ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་དནོ་ཚན་གཅྱིག་ཤོག་གངས་ ༡༠ པའྱི་ནང་དུ་འདུག དནོ་
ཚན་བཅུ་པ། ནང་གསེས་ ༧ པ་ད་ེརེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ངས་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་ཆ་ཚང་བཀླག་རྒྱུ་
མྱིན། ད་ལྟ་རེའུ་མྱིག་ནང་དུ་འཁོད་པ་དེའྱི་གཤམ་ནས་ཡར་རྩྱིས་པའྱི་ཐྱིག་ཕེང་བཞྱི་པའྱི་ནང་དུ། སྔོན་མ་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད་
ཟེར་ན། "འོན་ཀང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙ་ོལས་ཟུར་རྣམ་པ་དང་། ལས་བེད་བགེས་ཡོལ་བ་བཅས་" ཞེས་
ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཚིག་བརོད་གསར་པའྱི་ནང་དུ་ "༦ ད་ེསྔ་གཞྱིས་ཆགས་ཐབོ་ཐང་ང་ོབོར་བགེས་ཤག་བག་ོའགེམས་ཟྱིན་
རྱིགས་དང་། འབྱུང་འགྱུར་བགེས་ཤག་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་མཁན་རྣམས་ལ་སྱིག་གསལ་བགསེ་ཡོལ་བ་ནམ་འཚའོྱི་རྱིང་ངལ་
རྩལོ་" འདྱིའྱི་མན་ཆད་བཀླག་རྒྱུ་མྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་ "མཛད་གཙ་ོལས་ལས་ཟུར་བ་རྣམ་པ་" ད་ེའཐནེ་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཆགས་སོང། འདྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་བརནེ་ནས་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། དེར་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ངེས་
པར་དུ་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེཡྱིན་དུས་གནད་འགག་དེའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ལྟ་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སབས་སུ་བསེབ་ཡོང་གྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། 
ད་དུང་ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི། དཔེར་ན། གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། གཞུང་སྒེར་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་དུ་ལས་ཀ་བེད་མཁན་
ཡྱིན་ན། སྔོན་མ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་དུ་སྡོད་ཆོག་དང་མྱི་ཆོག་གྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་དང་། དྭང་སོབ། སོབ་གྲྭ་ཙམ་མ་གཏགོས། སྒེར་གྱི་ཚགོས་སྡ་ེཁག་ད་ེཚ་ོཕྱིར་འཐེན་གནང་འདུག བས་ཙང་གནས་
སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ལྟ་དུས། ད་ལྟ་ང་ཚོར་ས་ཆ་རག་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་མྱི་འདུག ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་
གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དྲངས་འདུག གང་ལྟར་བརདོ་པ་དང་པའོ་ིསྒང་ལ་དརེ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་ན།  
ད་ེནས་བརདོ་པ་གཉྱིས་པའྱི་སབས་སུ་གང་འདྲ་དགསོ་ཡོད་མེད་ཁྱིམས་སྱིག་དགོངས་དནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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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 བརོད་པ་དང་པ་ོདང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན། དནོ་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༡ དང་འབལེ་
བ་ཆགས་འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱི་ངོས་ནས་ "གཞྱིས་ཁང་ས་ོསོའ་ིནང་ལ་ོགཉྱིས་རརེ་ཉུང་མཐར་ཟླ་བ་གཅྱིག་
གནས་སྡོད་བེད་དགོས་ཐོག་" ཅེས་འཁོད་འདུག དེའྱི་རེས་ལ་ "ས་ཞྱིང་རྣམས་བདག་གཅེས་ཚད་ལྡན་གྱིས་སོ་ནམ་དང་། 
སེད་ཚལ། ལྡུམ་རྭ། སེ་ཤྱིང་འདེབས་འཛུགས་" ལ་སོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་བཀོད་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསར་འཇུག་བས་
པར་ "ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། ཤེས་ཡོན། འཕོད་བསྟེན། སྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་བེད་སོད་བེད་དགོས།" ཞེས་
བྱིས་འདུག ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཞྱི་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ལ་ོགཉྱིས་རརེ་ཟླ་བ་གཅྱིག་ཕབེས་ནས་
ས་ཞྱིང་འདེབས་ལས་དང་། ལྡུམ་རྭ་བཏབ་པ། སེད་ཚལ་ད་ེའདྲ་འདེབས་རྒྱུ་གཅྱིག་པུའྱི་ང་ོབོ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད་དམ། ཡང་ན། སོ་སོ་ས་གནས་སུ་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་ལོ་གང་ཚང་འདེབས་རྒྱུའྱི་རྩྱིས་སོན་གྱི་ཡོད་ན། འདྱི་ཁ་གསལ་
ཞྱིག་ཆགས་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམ་གཏོགས་ལོ་གཉྱིས་རེར་ཟླ་བ་གཅྱིག་ལ་ཚལ་བཏབ་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་དུང་ལོ་
གཅྱིག་དང་ཟླ་བ་བཅུ་གཅྱིག་རྱིང་སྟོང་པ་བཞག་ན། དེར་འགྱིགས་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛནི་གནང་གྱི་ཡོད་ན། འདྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་ "ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། ཤེས་ཡོན། འཕོད་བསྟེན། སྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་" ཞེས་བཀོད་གནང་
འདུག འདྱི་ས་ཞྱིང་དང་འབལེ་ནས་འགེལ་བཤད་གང་འདྲ་ཞྱིག་སོན་གནང་གྱི་ཡོད་ན། དརེ་དཔེར་བརདོ་ཅྱིག་བཞག་ན་ཡག་
པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེར་ན། ང་ཚོས་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་དང་འབེལ་ནས་བསང་གསོལ་འདྲ་ཞྱིག་བཏང་ན་འགྱིགས་པ་
ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་ན། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་གསལ་པ་ོཞྱིག་མག་ོའཚསོ་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ནང་གསེས་ ༢ པ་གཅྱིག་པུ་རེད་མྱི་འདུག ཚིག་བརོད་གསར་པ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ནང་དུ་བཀོད་འདུག 
"བཙན་བོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤" ཞེས་གཞན་པ་ད་ེའདྲའྱི་ནང་དུའང་བཀོད་
འདུག ཉ་ེཆར་ཉྱིན་འགའ་ཤས་སྔོན་དུ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་སབས་སུ་
བབ་པར་ས་གནས་ལྔ་ཙམ་ལ་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ དེ་ཕག་བསྟར་གནང་གྱི་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། འདྱི་དང་
འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ོཕགོ་འག་ོཡྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། སྱི་ཡོངས་ནས་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ ད་ེཕག་བསྟར་ག་ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་
གནང་གྱི་ཡོད་མེད་དེའང་དགོས་གཞྱི་ཞྱིག་ལ་གནས་བསྡད་དུས། བས་ཙང་འདྱི་གནད་འགག་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
ན། འདྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
 དྲྱི་བ་ ༣ པ་ད་ེགོང་དུ་ཕག་སལེ་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་ཚར་སོང་།  

          
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་རྒྱ་མཚ་ོསྱི་ཐར་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་རྒྱ་མཚ་ོསྱི་ཐར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བརདོ་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་
གསསེ་ ༡ པའོ་ིཀ་པར། "ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་སམ། མངའ་གཞུང་འབེལ་ཡདོ་ལས་ཁུངས་ནས་འཛུགས་སྐུན་
ཆོག་པའྱི་" ཞེས་འཁོད་འདུག ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པ་དང་། 
"སམ་" ཟེར་དུས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་མ་ཞུས་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་འདུག ད་ེག་འདྲ་
ཡྱིན་ན། འདྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
 དནོ་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༡ པའོ་ིཁ་པར། "ས་ཁང་རྣམས་བོད་མྱི་ནང་ཁུལ་" ཟརེ་བ་ཞྱིག་འདུག "བོད་མྱི་ནང་
ཁུལ་" ཟེར་དུས་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ལ་གོ་དགོས་རེད་དམ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
(Criteria) ག་རེ་ཡྱིན་པ་གསལ་པོ་མྱི་འདུག འདྱི་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། དོན་ཚན་བདུན་པའྱི་ནང་
གསེས་ ༡ ཀ་པའྱི་ནང་དུ། "ས་ཞྱིང་རྣམས་བཙན་བོལ་བོད་མྱི་མྱིན་པའྱི་ཕྱི་མྱི་ལ་བོགས་གཏོང་མྱི་ཆོག་" ཅེས་འཁོད་འདུག 
བཙན་བལོ་བོད་མྱི་ཟེར་དུས་ (RC) ཡོད་མེད་སྒང་ལ་གཞྱི་འཇགོ་གྱི་ཡོད་དམ། འདྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདདོ་
བྱུང་།  
 ད་ེནས་དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པ། ས་ཁང་ཕྱིར་བསྡུ་དང་བགོ་སོད། ནང་གསེས་ ༡ པོའ་ིང་པར། གུན་གསབ་སོད་
དགསོ་པ་ཞྱིག་འདུག ས་ཆ་ད་ེསྱིག་འཛུགས་ལ་ཚུར་སད་ན་གུན་གསབ་སད་རྒྱུ་སོར་གསལ་འདུག གུན་གསབ་དེའང་སྒུག་
ཐ་ོག་ོརྱིམ་ནང་དུ་ཡོད་པ་དེས་སོད་དགོས་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་འདུག གལ་ཏེ་ས་ཆ་དགོས་མཁ་ོཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོརང་གྱི་
དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་ཞན་པ་ོཡྱིན་ན། འདྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། སྒུག་ཐ་ོགཞྱིར་བཟུང་ཁང་སའམ་ཞྱིང་ས་
ཐབོ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མདེ། འདྱི་ཁ་གསལ་པ་ོཞ་ེདྲག་མྱི་འདུག  
 དནོ་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་པ། ཧམ་ཟོས་དང་རྒྱ་བསདེ། ནང་གསསེ་ ༣ པའྱི་ནང་དུ། ཞྱིང་ཚགིས་དབར་གྱི་དཀའ་ངལ་
ཞྱིག་གསུངས་འདུག ཞྱིང་སའྱི་དབར་ས་ཆ་འཇོག་དགོས་པ་དང་། ཞྱིང་ཚིགས་དབར་གྱི་འག་ོལམ་བཀག་གཅོད་རྱིགས་མྱི་
ཆགོ་ཅསེ་གསུངས་འདུག འག་ོལམ་ཞྱིག་འཇོག་དགོས་པ་མ་གཏགོས། འག་ོལམ་གྱི་ཚད་གཞྱི་ངསེ་ཅན་ཞྱིག་མེད་དུས། དའེྱི་
ཚད་གཞྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་འག་ོལམ་ད་ེས་ཆ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་འཇགོ་གྱི་ཡོད་ན། ད་ལྟའྱི་གཞྱིས་ཆགས་
ཀྱི་འག་ོསྟངས་ལྟར་ན། ཨ་ེཀར་ ༥ བར་འཇོག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གང་འདྲ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཚད་
གཞྱི་ཁ་གསལ་པ་ོཞ་ེདྲག་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
          
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པ། བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བརདོ་པ་
དང་པ་ོཕབེས་བཞྱིན་པ་རདེ། དའེྱི་ཐོག་ལ་དགོས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ཤོག་གངས་ ༣ པའྱི་ནང་དུ། ༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོ
བསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། བཅའ་ཁྱིམས་མ་རདེ། ས་ཁང་བདག་འཛིན་གྱི་སྱིག་གཞྱི།༽ དགངོས་དག གཞུང་
འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་
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བདག་འཛིན་དང་བེད་སོད་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག ངས་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར། ཤོག་
གངས་ ༣ པའྱི་ནང་དུ། "གཞྱིས་མྱི་སུས་ཀང་ས་ཁང་མྱི་གཞན་ལ་ཚོང་བསྒྱུར་དང་། ཕྱི་མྱི་ལ་ཁང་ག་གཏོང་བའྱི་རྱིགས་
གཏན་ནས་མྱི་ཆགོ་" ཅེས་གསུངས་འདུག འདྱིར་མྱི་གཞན་ཟརེ་བ་ད་ེབོད་མྱི་ནང་ཁུལ་ལ་ག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། མྱི་གཞན་ 
ཟརེ་བ་ད་ེཕྱི་མྱིར་ག་ོདགསོ་རདེ་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེབཞྱིན་ཤོག་གངས་ ༢ པའྱི་ནང་དུ་ནང་གསསེ་ ༢ པའྱི་ཁ་པའྱི་ནང་དུ། "བོད་མྱི་ནང་ཁུལ་ནང་བཤུག་བེད་འདདོ་
ཡདོ་རྱིགས་ཀྱིས། ཁང་ས་ནང་བཤུག་བ་རྒྱུར་ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཆགོ་པ་" ཞསེ་
གསུངས་འདུག ཤོག་གངས་ ༣ ནང་དུ་མྱི་གཞན་ལ་ཚོང་བསྒྱུར་རམ་ཁང་ག་གཏོང་བའྱི་རྱིགས་གཏན་ནས་མྱི་ཆོག་ཅེས་
འདུག ནང་བཤུག་བས་པ་དང་ཚངོ་བསྒྱུར་མྱི་ཆགོ་ཟེར་བ་གཉྱིས་དབར་འགལ་ཟླ་ཞྱིག་མཐངོ་བྱུང་། ནང་བཤུག་ཟརེ་ན་གང་
འདྲ་ཞྱིག་ལ་ག་ོདགསོ་སམ།  
           
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 གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་
ཁག་གྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བེད་སོད་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། དོན་ཚན་དགུ་པ། གནས་
སབས་གཞྱིས་ཐོན། ནང་གསེས་ ༥ པའྱི་ཚིག་བརོད་རྱིང་པའྱི་ནང་དུ་ "ཁ ཟླ་དགུའྱི་ནང་ཕྱིར་ལོག་མ་ཐུབ་ཚེ་རྒྱུ་མཚན་
གསལ་བཀདོ་ཀྱིས་དགོངས་པ་བསར་ཞུ་དགསོ་པ་དང་། འདྱི་རྱིགས་མང་མཐར་ཟླ་བ་ ༣ ལྷག་བཀའ་འཁོལ་མྱི་ཆགོ་" ཟརེ་
བ་དང་། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ནང་དུ་ "ཁ ལ་ོགཉྱིས་རེའྱི་ནང་ཟླ་བ་གཅྱིག་གཞྱིས་ཆགས་དེར་གནས་སྡོད་མ་བས་ཚེ། 
གཏན་འཇགས་གཞྱིས་ཐོན་དུ་ངོས་འཛིན་གྱིས་གཞྱིས་སལ་ཐོབ་ཐང་རྣམས་ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
བརྒྱུད་དབུས་བོད་མྱིའྱི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པར་རྩྱིས་འབུལ་བེད་དགོས་" ཟེར་འདུག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་ཕེབས་པའྱི་ནང་དུ་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཞེ་ན། བཙན་བོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བེད་
ཕགོས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ལ་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ཞསེ་གསུང་གྱི་འདུག 
དེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་ལོ་གཉྱིས་རེའྱི་ནང་ཟླ་བ་གཅྱིག་གཞྱིས་ཆགས་ལ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་
གཞྱིས་ཆགས་ཐོབ་ཐང་སོད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་དུས། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་གནས་པའྱི་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ོགཉྱིས་རེའྱི་ནང་ཟླ་བ་གཅྱིག་
གུང་གསེང་ལ་བསེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོལ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ༢༠༡༤ ཁྱིམས་འཆར་ད་ེ
དང་འགལ་གྱི་མ་རེད་དམ། ཕྱིའྱི་ལག་ཁེར་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སད་པ་ཡྱིན་
ན། དརེ་དགངོས་པ་གང་འདྲ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་ན། དཔ་ེམཚནོ་གཅྱིག་འདྱི་རདེ།  
 གཅྱིག་ད་ེགོས་ཚོགས་ནང་རབ་དང་རྱིམ་པ་ཡོང་སྡདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། མོན་ག་ོལ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་
བཞུགས་མཁན་ཚོས་ལྡྱི་ལྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ལ་འཛུལ་ཆོག་པའྱི་ཆོག་མཆན་ཞུས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཡང་ན། དེ་དག་གཞྱིས་ཆགས་རང་གྱི་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཕར་ཕོགས་ཀྱི་དེ་མེད་པར་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེམ་
བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ད་ེདག་ལ་ཕྱི་མྱི་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་ལོ་ ༢ ནང་ཐེངས་གཅྱིག་
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ཡོང་ན་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་སདོ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་དུས། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་གཞུང་གྱི་ ༢༠༡༤ ལོའ་ིཁྱིམས་འཆར་རདེ། 
ད་ེམྱིན་གྱི་ལག་བསྟར་བེད་ཕོགས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དགོངས་པ་གང་འདྲ་བཞསེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། བརོད་
པ་དང་པའོ་ིཐགོ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན།  
 གནད་དནོ་གཅྱིག་ད།ེ ད་རསེ་ང་ཚསོ་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ཁྱིམས་འཆར་མང་པ་ོཞྱིག་འཁུར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ངས་
འདྱིར་ཞུ་རྒྱུར། ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ལག་བསྟར་མ་བས་པ་ད་ེགནས་སྟངས་གཉྱིས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ལངས་ནས་ལ་ོགཅྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་བར་དུ་ཡོད་པའྱི་བཙན་བལོ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་
མ་ལག་དང་བཅས་པར་བསར་ཞྱིབ་དང་རོག་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡྱིན་དང་། ད་ེདག་ཚགས་ཚུད་པ་ོབཟ་ོདགོས་འདུག་གསུང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་གཙོ་བོ་མ་ཡྱིན་པར། ས་གནས་ནང་དུ་ངས་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པའྱི་སྒོ་ནས་ཞུས་ན་
དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་གཉྱིས་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོར་མྱི་ ༡,༠༠༠ ཕྱི་བསོད་བས་པའྱི་ནང་མྱི་ཆ་ཚང་ཕྱིན་ཚར་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང་ཁང་པ་ཆ་ཚང་ད་ེཚོའྱི་རྒྱུད་པས་བདག་བཟུང་བས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། མར་གཅྱིག་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ནས་གསར་དུ་ཕབེས་མཁན་ལམ་ཟུར་ཚོང་རྩག་རྩྱིག་སྟནོ་མཁན་ད་ེཚ་ོནས་ཟླ་བར་ཁང་ག་བངས་ནས་
བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། སྱིད་སངོ་ངམ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ལ་འཁོད་ཚར་ནས་ལ་ོགཅྱིག་དང་ཟླ་བ་དྲུག་སབས་དརེ་ད་ེཚ་ོལ་ཞྱིབ་
འཇུག་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ཁྱིམས་འཆར་བསར་བཅོས་བ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོམ་རེད། དང་པ་ོད་ེཚ་ོལག་བསྟར་
ཐུབ་མྱིན་བལྟས་ཡདོ་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། གཉྱིས་པ་དརེ་མནོ་ག་ོལ་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ག་ར་ེཡདོ་པ་རདེ་ཅ་ེན། མྱི་རབས་རྒན་
པའྱི་ནང་དུ་ཧེང་ཧེང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་རྱིམ་བཞྱིན་མོན་ག་ོརྒས་གས་ོཁང་ལ་བཅུག་ནས། སྔནོ་མ་རྒས་
འཁོགས་གངས་ ༡༣༠ ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་མར་ཆག་འདུག རྱིམ་པ་གཅྱིག་ད་ེགཞྱིས་ཆགས་ནང་དུ་འཇུག་ཡོང་དུས། ང་ས་
གནས་གོས་ཚོགས་ལ་བསྡད་པའྱི་རྱིང་ལ་དེར་རྩོད་པ་རྒྱག་མོང་ཡོད། མྱི་ད་ེརྒས་གསོ་ཁང་ལ་བཞག དེའྱི་ས་ཆར་འབེལ་
ཡོད་ཀྱིས་བཏབ་ནས། ཁང་པ་ད་ེའབེལ་ཡོད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་བདག་པ་ོབརྒྱབ་ནས་བསྡད་འདུག ད་ེཚོར་དཔྱད་ཞྱིབ་འདྲ་
གནང་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ད་ེཚོའྱི་སྒང་ལ་དཔྱད་ཞྱིབ་གནང་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་འཁུར་སྟངས་དེའང་ནམ་རྒྱུན་
དུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་དོན་ག་ར་ེབས་ནའང་དོགས་པ་ཟ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག་ལ། དེར་དོགས་པ་དངོས་
གནས་སེབ་ཡངོ་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
          
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་དང་འབལེ་བའྱི་བརོད་པ་དང་པ་ོའག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
ཤྱིག་གྱིས་ནང་འགལ་ཆགས་ཀྱི་མ་རདེ་དམ་ཞེས་བཀའ་ཕབེས་སོང་། འདྱི་ནང་འགལ་ཆགས་ཀྱི་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ལག་བསྟར་བདེ་ཐུབ་པའྱི་གདངེ་ཚདོ་ག་ཚདོ་ཅྱིག་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་སོང་། དྲྱི་བ་
ད་ེཚང་མ་ལ་གཅྱིག་པ་ཡོད་པ་རདེ། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ག་ར་ེབཟསོ་པ་ཡྱིན་ནའང་། ལག་བསྟར་བེད་ཐུབ་པའྱི་གདངེ་ཚདོ་
ག་ཚོད་ཡདོ་པ་རདེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་སརོ་སྲུང་བ་ནྱི་ཡོད་མ་རདེ། བཙནོ་ཁང་ལ་འཇུག་རྒྱུ་ནྱི་ཡོད་མ་རདེ། ཉསེ་པ་
གཏང་རྒྱུའྱི་ལམ་གཞན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཁྱིམས་སྱིག་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གང་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་འག་ོརྒྱུ་རདེ། སྐུལ་མ་
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འདབེས་རྒྱུ་རདེ། གངས་བཤེར་གྱི་འགེང་ཤོག་འགེང་རྒྱུ་ལའང་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་སད་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་སབེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེ
ལྟར་བས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་སྒང་ལའང་ལག་བསྟར་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་སྒང་ལ། ང་ཚསོ་ད་ལྟ་ག་
ར་ེལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ལོ་ ༢ རེའྱི་ནང་ཟླ་བ་གཅྱིག་གཞྱིས་ཆགས་དེར་ཡོང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ང་ཚོས་ཕར་
ནན་ཙམ་ལབ་ནས། ཁེད་རང་ཚོ་སེབས་ཐུབ་མྱི་འདུག་གདའ། ས་ཁང་ཡར་རྩྱིས་བང་རྒྱུ་རེད་གདའ། ད་ལྟ་བར་དུ་སྱིག་
གཞྱིའྱི་ནང་དུ་རྩྱིས་ལེན་དགོས་རེད་ཅེས་འཁོད་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། རྩྱིས་བངས་པ་སུ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ས་ཁང་
སྱིག་གཞྱི་བཟོས་ནས་བཀའ་ཤག་སབས་ག་ཚོད་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། རྩྱིས་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གསལ་རདེ། ད་ལྟ་འདྱི་བཟསོ་པ་ཡྱིན་ན་ལག་བསྟར་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ཞུས་པ་ད་ེ
རདེ། ར་ེབ་རྒྱག་གྱི་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་ས་ོས་ོལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་དགོས་པ་དང་། སྐུལ་མ་འདེབས་དགོས་པ་ད་ེ
ཚ་ོཚང་མ་ང་ཚསོ་བ་རྒྱུ་རདེ་མ་གཏགོས། ང་ཚསོ་བཙན་བཀའ་གཏངོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། ད་ལྟ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འགྱུར་བ་བཏང་བ་
ཡྱིན་ན། གོང་དུ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད།ེ ས་ཆ་ཏགོ་ཙམ་ཞྱིག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མྱིང་ཐགོ་ལ་བསེབས་པ་ཡྱིན་ན། མར་བག་ོ
བཤའ་བརྒྱབ་རྒྱུ་རག་གྱི་འདུག་ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་གཅྱིག་ཀང་མ་རག་པ་ཡྱིན་ན། གཞན་པ་ལ་གང་འདྲ་
སོད་དགོས་རེད། སུ་ལ་སོད་དགོས་རེད། རེས་འབོར་བ་ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། མཐའ་མཚམས་ལ་
ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ཁ་འཐོར་བདག་པ་ོམེད་ས་ལ་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ལག་བསྟར་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་
གནས་སྟངས་ཟེར་དུས། དོན་ཚན་གཅྱིག་ལ་ལྟ་སྟངས་མྱི་འདྲ་བ་མང་པ་ོཡོང་སྱིད་པ་རེད། དཔེར་ན། ལོ་ ༢ རེའྱི་ནང་ཟླ་བ་
གཅྱིག་རེད། དེ་སྔ་ལོ་རེའྱི་ནང་ཟླ་བ་གསུམ་དེའང་བསྡད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་པཱ། ལག་བསྟར་དངོས་སུ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
འདུག་ག ལོ་ ༢ རེའྱི་ནང་ཟླ་བ་གཅྱིག་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་བརྒྱབ་སྟེ། ད་ལྟ་ང་
ཚསོ་ཐ་ོགཞུང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཀང་བང་རྒྱུ་རདེ། ཐ་ོགཞུང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡར་བངས་ནས། ནང་མྱི་གཅྱིག་ནས་ལ་ོ ༢ རའེྱི་ནང་ཟླ་
བ་གཅྱིག་སེབས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ས་ཁང་ད་ེཡར་བང་རྒྱུ་རེད། དེ་ལས་ཐུང་དུ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་རེད་མ་གཏགོས། བཀའ་ཤག་གྱིས་བསམ་བ་ོཞྱིག་བཏང་ནས་འཆར་འབུལ་ཞྱིག་
འཁུར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག སྔནོ་མ་ད་ེརང་འཇགས་འཇགོ་དགོས་འདུག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེརང་
འཇགས་འཇགོ་རྒྱུ་རདེ། ད་ལྟ་ང་ཚསོ་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ད་ེལག་བསྟར་བེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་། ནང་སྱིད་ལ་ས་ཆ་ཏགོ་ཙམ་
རག་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མཐོང་ནས་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་འདྱི་འཁེར་ཡོད་པ་རེད་ལ། ད་ེག་རང་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་
རདེ།  
 ད་ེནས་དོན་ཚན་བཅུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༧ པའྱི་ནང་དུ་ "མཛད་གཙ་ོལས་ཟུར་རྣམ་པ་" ཟེར་བ་ད་ེརྒྱུ་མཚན་ཅྱིའྱི་
ཕྱིར་བཏོན་པ་རེད་གསུངས་སོང་། ང་ཚོའྱི་བསམ་བོ་ལ་ག་རེ་འཁོར་རེད་ཅེ་ན། སབས་དེ་དུས་ང་ཚོས་འདྱི་བསམ་བོ་མ་
འཁོར་བ་འདྲ་འདུག བཀའ་བོན་བགེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་མེད་པ། ཕལ་ཆེར་བཀའ་བོན་དང་སྱི་འཐུས་དེ་ཚོ་ཆགས་ཀྱི་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག བཀའ་བནོ་དང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོམཛད་གཙ་ོནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་རེད། འདྱི་ཡར་འཇུག་དགོས་ན་བཟ་ོབཅསོ་
གོས་འཆར་ནས་ཡར་འཇུག་ཆོག་གྱི་རདེ། དེར་ང་ཚསོ་དགག་པ་གང་ཡང་མེད། དམྱིགས་ཡུལ་གཞན་པ་གང་ཡང་མེད། ཁ་
སང་བསམ་བ་ོགཏོང་དུས། བགསེ་ཡལོ་ཐོན་མཁན་ཚང་མར་བགསེ་ཤག་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བགསེ་ཤག་ཐོབ་དུས་གཞྱིས་
ཆགས་ལ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་སྱིག་དེ་བཟ་ོབཅོས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་
འདུག་བསམས་པ་རེད། འདྱི་ནས་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་བཏོན་པར་དམྱིགས་ཡུལ་ངེས་ཅན་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མེད། བཟ་ོབཅོས་
གོས་འཆར་བརྒྱུད་འདྱི་ཡར་འདནོ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚསོ་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ཚུད་ཟེར་དུས། ས་ཆ་དེར་ས་ཞྱིང་དང་། རྩྱི་ཤྱིང་། སདེ་
ཚལ་འདབེས་ལས་བདེ་དགོས་རདེ་ཟརེ་དུས། ཟླ་བ་གཅྱིག་རྱིང་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཟརེ་བ་ད་ེ
རེད། ད་ེདང་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་གོང་འོག་ཆ་ཚང་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཟླ་བ་གཅྱིག་རྱིང་ཡོང་བ་ད་ེས་ཆ་ད་ེབདག་པ་ོརྒྱག་
ཐུབ་པའྱི་ཆ་རེན་ད་ེརེད། ཚལ་ཞྱིང་འདེབས་ལས་བ་རྒྱུ་ད་ེཚོ་ས་ཆ་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་ཐོག་ལ་རེད། སོ་སོས་ཞྱིང་ཁ་
འདེབས་ལས་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན། གཞན་ལ་བཅོལ་བ་དང་། བོགས་མ་གཏང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཆ་ཚང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བསྟན་
བཞག་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་འདྱིར་གསལ་བའྱི་ཟླ་བ་གཅྱིག་ད་ེདང་ཚལ་ཞྱིང་འདབེས་ལས་དང་འབལེ་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ།  
 ས་ཆ་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་ཐད་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚང་མ་བྱིས་བཞག་ཡོད། 
གང་ལགས་ཤ་ེན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཀང་ཟརེ་ཡོད་པ་རདེ། དཔེར་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ ༢༠༡༤ ལོའ་ིསྱིད་བྱུས་ནང་དུ། 
བོད་པའྱི་ས་ཆ་ད་ེཚ་ོབེད་སོད་གང་འདྲ་གཏོང་དགོས་པ་ད་ེབོད་པ་རང་གྱིས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་རེད་ཟེར་ཡོད་དུས། ལྷག་པར་དུ་
ཚོང་ལས་གཉེར་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ། ས་ཆ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཚོང་ལས་གཉེར་ས་བཟ་ོདགོས་པ་དང་། ས་ཆ་གང་ལ་རྱིག་གཞུང་བསྟྱི་
གནས་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་བཤད་རོགས་ཞེས་གསུངས་སོང་། དཔེར་ན། གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་ལ་
དཔ་ེམཛོད་ཅྱིག་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། སད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་འབལེ་བ་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་
ལ་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་ལས་ཀ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན་འཛུགས་ཆོག་གྱི་རེད་ཟརེ་བ་ད་ེརེད། ད་ེཡྱིན་དུས་
ས་ཆ་བེད་སདོ་གཏངོ་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་རདེ།  
 ད་ེནས་དནོ་དག་གཅྱིག་ག་ར་ེགསུངས་སངོ་ཞ་ེན། ད་ལྟ་ང་ཚསོ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་བཙན་བལོ་བོད་མྱིར་མཐུན་རནེ་
སོར་སདོ་བདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ དརེ་ཕན་བུ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་འབལེ་བ་ཞྱིག་བདེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རདེ། 
མངའ་སྡ་ེལྔ་ལ་སྱིད་བྱུས་ད་ེལག་བསྟར་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚོའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་
ཀྱི་རེད་གསུངས་པ་ད་ེརེད། ལག་བསྟར་བེད་མ་ཐུབ་སའྱི་ས་ཆ་ད་ེདག་ལ་བེད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་རེད། དེའང་
གནས་སྟངས་དཔགས་པའྱི་རེད། དཔེར་ན། (West Bengal) གཞུང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཁ་འཐོར་བོད་རྱིགས་ད་ེཚོ་ ༢༠༡༤ 
སྱིད་བྱུས་ནང་དུ་བཅུག་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ཁེ་ཕན་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། ཆ་ཚང་ལ་
བལྟས་ནས་ (West Bengal) གཞུང་ལ་འབེལ་བ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ལག་བསྟར་མུ་མཐུད་བ་
མ་ཐུབ་སར་ལག་བསྟར་བེད་ཐུབ་པར་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ༢༠༡༤ སྱིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་གཙ་ོབ་ོསྱིད་བྱུས་ནང་དུ་
དབུས་གཞུང་ཡྱིན་ནའང་རདེ། མངའ་སྡ་ེགཞུང་ཡྱིན་ནའང་རདེ། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ལས་འཆར་གཅྱིག་ནས་ཁ་ེཕན་བང་རྒྱུ་
ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཁེ་ཕན་བང་རྒྱུ་ད་ེགཙ་ོབོ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁེ་ཕན་ལེན་ཐུབ་པ་དང་། ཁེ་ཕན་བང་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་ཚང་
བའྱི་ཆེད་དུ། དཔེར་ན། ས་གནས་སོ་སོར་ [Rent Tenancy Certificate (RTC)] ཡོད་དམ་མེད། (RTC) ཡོད་ན་
འགེང་ཤོག་འགེང་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་སྟོན་ཉསེ་བྱུང་བ་ཡྱིན། སྟནོ་ཉསེ་ཀྱིས་འགངེ་ཤོག་བཀང་བ་ཡྱིན་ན། མངའ་སྡ་ེགཞུང་གྱི་
ཀ་ཾཔཱུ་ཊར་ནང་དུ་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ངོས་ལེན་མ་བས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་ཞུ་གཏུག་བས་དང་བདེ་བཞྱིན་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་འབད་བརྩནོ་མུ་མཐུད་བདེ་ཀྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ས་འགོའམ་མངའ་གཞུང་ནས་ཞེས་ཟེར་འདུག་གསུངས་པ་དེ་རེད། མངའ་སྡེ་
འགའ་ཤས་ནང་དུ་ཁང་པ་རྒྱག་དགོས་ན་མངའ་གཞུང་རང་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མངའ་སྡེ་འགའ་
ཤས་ལ་ས་ཆའྱི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་ཁང་པ་བརྒྱབ་རྒྱུར་བཀའ་འཁལོ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། སལེ་ཀབོ་ལ་ཆ་མཚནོ་
ན། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ཧོན་སུར་ (Sub Divisional Office) ནས་ཁང་པ་གསར་སྐྲུན་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
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རེད། ཕྱིས་སུ་ཧོན་སུར་ (Sub Divisional Office) ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་མྱི་དགོས་པར། ས་གནས་འགོ་འཛིན་རང་
ནས་བཀའ་འཁོལ་སད་རྒྱུ་དང་། ལོ་རེའྱི་ནང་དུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་བཀའ་འཁོལ་གང་སད་པ་དེ་ཧོན་སུར་ (Sub 

Divisional Office) ལ་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ "ས་འགོའམ་" ཟརེ་བ་དེ། 
ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལ་ཞུ་ས་ཡོད་པ་ད་ེཚོས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལ་ཞུ་ས་མེད་པ་ད་ེ
ཚསོ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་ལ་ཞུ་དགསོ་པ། གང་ལྟར་གང་རུང་གཅྱིག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ད་ེཡར་བཅུག་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་བོད་མྱི་ནང་ཁུལ་ལ་ནང་བཤུག་བ་རྒྱུར་ཆ་རེན་ག་ར་ེདགོས་རེད་ཟེར་བ་ད་ེརེད། བོད་མྱི་ནང་ཁུལ་ལ་ཡྱིན་
ན། བོད་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཁུངས་སལེ་གྱི་ཆ་རེན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རདེ་པཱ། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། (RC) 
ཡྱིན་ནའང་རདེ། གང་ལྟར་བོད་པ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རདེ་མ་གཏགོས། ད་ལྟ་བར་དུ་བལ་ཡུལ་ལའང་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་
མང་པ་ོཞྱིག་ལ། བལ་པ་ོལ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་སད་བཞག་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་
ནས་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཁུངས་སེལ་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  ཁང་པ་ལ་གུན་གསབ་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང། དཔེར་ན། ནང་མྱི་ཞྱིག་གྱི་མྱི་ཞྱིག་གཏན་འཇགས་
ཕགོས་བསདོ་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་བས། ཁ་ོརང་གྱི་ཞྱིང་ས་དརེ་ཁང་པ་བརྒྱབ་ཡོད་ན། ཁང་པ་དེར་ཚབ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། སྱིན་ཚབ་སོད་དགོས་རེད་པཱ། འདྱི་ལྔ་ཁང་གྱི་ཐོབ་ཐང་མ་རདེ། ས་ཞྱིང་ཐགོ་ལ་བརྒྱབ་པའྱི་ཁང་པ་ཡྱིན་ན། དེར་དོད་
ཅྱིག་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་དང་། ད་ོབདག་གཉྱིས་དབར་སད་ཆ་བཤད་ནས་
འགྱིག་པ་བཟ་ོདགོས་རེད། གལ་སྱིད་ཁང་པའྱི་རྱིན་པ་སོད་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་མེད་ན། ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
ནས་ཐབས་ཤེས་གཞན་ཞྱིག་འཚལོ་དགོས་རདེ། ས་ཆ་འདྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞན་ཞྱིག་ཐབས་ཤེས་བདེ་དགོས་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་དོན་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་དུ། ཧམ་ཟོས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ད་ེརེད། འགོ་ལམ་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་
དུས། འག་ོལམ་གྱི་ཚད་གཞྱི་གང་འདྲ་རེད་ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། གཞྱིས་ཆགས་ས་ོས་ོལ་འག་ོལམ་བཟ་ོབར། ཐོག་མའྱི་རྱི་མོའ་ིནང་
དུ་གཅྱིག་ཡོད་ཡོད་པ་རདེ། ལུགས་བསམ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ལྔ་ཁང་ར་ེརེའྱི་ཞྱིང་སའྱི་བར་ལ། ཞྱིང་ཁ་ཕར་ཕོགས་ནས་ཕྱི་ཊྱི་ ༨ 
དང་། ཚུར་ཕོགས་ནས་ཕྱི་ཊྱི་ ༨ བཅས་ཕྱི་ཊྱི་ ༡༦ འཇོག་དགོས་པའྱི་ཚད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེར་ས་གནས་སོ་སོར་ཁད་
པར་ཏན་ཏན་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ང་ཚོས་ར་ོཚིགས་ད་ེའདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་བཀོད་ཡོད་པ་རེད་དེ། ར་ོཚིགས་ཤེས་
མཁན་མྱི་ཞ་ེདྲག་ལྷག་ཡོད་མ་རེད། ར་ོཚགིས་མཐངོ་རྒྱུ་མེད་པ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ར་ོཚིགས་ད་ེཚ་ོགསར་
དུ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། གང་འདྲ་བེད་དགོས་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་བསམ་བ་ོགཏང་རྒྱུ་རེད། དང་པ་ོ
སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བསར་བཅོས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་གཞྱི་ནས་མར་གོམ་པ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་རདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ "མྱི་གཞན་ལ་" ཟེར་བ་ད་ེག་ར་ེགསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་པ་ད་ེརེད། མྱི་
གཞན་ཟེར་བ་དེ་བོད་མྱི་མ་ཡྱིན་པར་གཞན་ལ་གོ་དགོས་པ་དང་། ནང་བཤུག་ཟེར་བའྱི་ཚིག་དེ་གསར་པ་མ་རེད། ནང་
བཤུག་ཟེར་བའྱི་ཚིག་ད་ེསྔོན་མའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ནང་དུ་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། བཀའ་ཤག་སབས་སྔོན་མ་ནས་ཕྱིན་ཏ་ེ
ད་ལྟ་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། བོད་པ་ནང་ཁུལ་ནང་བཤུག་བས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཆོག་གྱི་ཡོད་པའྱི་སད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་
རྒྱུ།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ལ་ོརེའྱི་ནང་ཟླ་བ་གསུམ་བསྡད་དགསོ་པ་ད་ེལ་ོ ༢ རའེྱི་ནང་ཟླ་བ་གཅྱིག་བཟསོ་ན། 
༢༠༡༤ སྱིད་བྱུས་དང་འགལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ ༢༠༡༤ སྱིད་བྱུས་ནང་དུ་འདྱི་སོར་
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གང་ཡང་གསུང་གྱི་ཡོད་མ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཀང་གནད་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་ང་ཚོས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་
ཏག་ཏག་བསྡད་དང་མ་བསྡད་ཐད། ང་ཚོ་ལ་ཤ་ཚ་རང་བས་ཏེ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཚང་མ་ལག་བསྟར་བེད་
དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་འཕད་འགོ་རྒྱུ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ལྟ་ད་ོབདག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་
ཕྱིན་ཚར་བས་ས་ཆ་བདག་ཉར་བཞྱིན་པ་ད་ེཚ་ོནས་ཡྱིན་ནའང་། ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་བསམ་བ་ོགཏོང་རོགས་བོས། ད་ེཚ་ོསྱི་
པ་ལ་འབུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་དམ་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་བས་ནས་ད་ེཚ་ོཆ་
ཚང་ཡར་འཁེར་བ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ལག་པ་འཆང་ས་རག་གྱི་མ་རདེ། ད་ེནས་ས་ོས་ོལའང་མེད་པ། བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལའང་མེད་པ། ད་ེའདྲ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་སུ་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་
རེད། གསུང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ཞུས་ན་ཡག་ས་རེད་མ་གཏོགས། མ་འོངས་པར་ཧོབ་ད་ེཁ་ལ་དཀའ་
ངལ་ཞྱིག་འཕད་པ་ཡྱིན་ན། གང་འདྲ་བེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་འབ་སུ་མ་འདུས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད་གདའ། 
འདྱི་མཁནེ་དགསོ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ད་ེརེད། དང་པ་ོཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་བསྒྱུར་བཅོས་མ་གཏོང་
སྔནོ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ས་ོསོའ་ིགནས་སྟངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཡདོ་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཟེར་བ་ད་ེརདེ། ན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་བཅུ་
པའམ་བཅུ་གཅྱིག་ཅྱིག་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་དང་། མཉམ་འབེལ་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་དུ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་
ཚོགས་པ་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གསལ་རེད། སབས་ད་ེདུས་འདྱིའྱི་སོར་སད་ཆ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་འདུ་ད་ེཚར་
བའྱི་རེས་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོར་ས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསྟར་བེད་ཕོགས་དང་
འབེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་གང་འདྲ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡར་སྡུད་ཤོག་ཟརེ་ནས། བསམ་ཚུལ་ད་ེཚ་ོ
ལ་གཞྱི་བཅོལ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཉམས་མོང་ལ་གཞྱི་བཅོལ་ཏ་ེང་ཚསོ་ད་ལྟའྱི་བསར་བཅསོ་ད་ེའཁུར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
           
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ཡན་ཆད་བརོད་པ་དང་པ་ོཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་དོན་ཚན་ར་ེར་ེབཞྱིན་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་
འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། ནང་གསསེ་དནོ་ཚན་ ༥ པའྱི་ཐགོ་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཚིག་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་པ། གོས་གཞྱིར་ཚུད་ཟྱིན་
པའྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཐོག་བགོ་གེང་། དེའྱི་ནང་གསེས་ ༣ པ་དེར། "བརོད་པ་དང་པ་ོཟྱིན་འཕལ་ཁྱིམས་འཆར་ངོ་སོད་བེད་
མཁན་དའེམ། ཡང་ན་སྱི་འཐུས་གཞན་སུ་རུང་ནས་གཤམ་གསལ་གསོ་འཆར་གང་རུང་གདནོ་རྒྱུ། 
ཀ འཆར་ཟྱིན་ཐགོ་དནོ་ཚན་ར་ེར་ེབཞྱིན་བག་ོགེང་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ། 
ཁ འཆར་ཟྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་སད་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ལ་གཏོང་རྒྱུ།" ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལན་ས་ཁང་སྱིག་
གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་འཆར་ཟྱིན་དེ། རྩ་བའྱི་ཡག་པོ་ཡོད་པའྱི་རེ་བ་བེད་བསྡད་ཡོད་དེ། ཡྱིན་
ནའང་། མང་པོ་ཞེ་དྲག་ཅྱིག་ཡོད་དུས། ངའྱི་ངོས་ནས་འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དང་། རྒྱུ་མཚན། དཀའ་ངལ། ག་རེ་བས་ནས་
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བསར་ཞྱིབ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ། དསེ་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེསེལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་རགོས་མ་སོང་། ད་ལྟ་ང་ཚརོ་གོས་ཚགོས་ཀྱི་ལས་
ཉྱིན་མང་པ་ོལྷག་ཡོད་མ་རེད། བས་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་གཏྱིང་ཟབ་པ་ོབ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གོང་
དུ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལུང་དྲངས་པ་
ལྟར། ནང་གསེས་ ༣ པའྱི་ཁ་པ་ནང་བཞྱིན། འཆར་ཟྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་སད་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ལ་བཏང་ནས། 
དེས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་སྙན་ཐ་ོད་ེགོས་ཚོགས་ལ་སེབས་པ་དང་ང་ཚོས་གཏན་འབེབས་བས་ན་ཕྱི་དྲགས་མྱི་འདུག ད་ེ
ལྟར་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན། གཞན་པ་མྱི་ཤེས་ཏེ། ངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ངས་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ཞྱིག་མག་ོམ་འཚོས་པའྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་
འབེབས་བས་ཏ་ེའག་ོདགོས་ན་བ་ོབད་ེཔ་ོམྱི་འདུག གལ་སྱིད་ད་ེམ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འག་ོནས་མཇུག་བར་དུ་དནོ་ཚན་ར་ེརེར་
དགག་པ་མྱི་རྒྱག་ཐབས་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེར་བརནེ་འཆར་ཟྱིན་འདྱི་སྱིག་གཞྱི་དགངོས་དོན་ལྟར་ཆདེ་
བཙུགས་ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་ལ་གཏོང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཆདེ་བཙུགས་ཚགོས་ཆུང་ལ་གཏང་རྒྱུའྱི་ལམ་ད་ེཡོད་པ་རདེ། ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ད་ེཐགོ་མར་
གཏན་འབེབས་བེད་པའྱི་སབས་སུའང་། ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཐེངས་གཉྱིས་གསུམ་བཏང་བ་ད་ེངས་དྲན་གྱི་འདུག 
ད་ེདུས་ང་སྱི་འཐུས་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་ཆདེ་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནའང་། སྱིར་བཏང་
དགག་པ་གང་ཡང་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། གོང་དུ་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཞུས་ཡོད་ཅེ་ན། ས་ཁང་མཁོ་སྒྲུབ་བ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ལ་
སེབས་བསྡད་ཡོད། ད་ལྟའང་འབད་བརྩོན་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ཟླ་བ་ ༦ ནང་དུ་བོད་ནས་རེས་འབོར་བ་
ཕེབས་མཁན་ཚ་ོལ་སྡོད་ཁང་སད་རྒྱུའྱི་ས་ཆ་གང་དུ་རག་གྱི་འདུག ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་གཏན་འབེབས་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན། ང་ཚརོ་ལས་ཀ་བདེ་སྟབས་བད་ེབ་ཡངོ་ས་རདེ་བསམས་ནས། ད་ེརྱིང་འདྱི་ཞུས་པ་རདེ། ཁ་སང་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་འཇུག་
པའྱི་སབས་སུ་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་པུ་འཁུར་ཡོང་ཐུབ་ན། སྱིག་གཞྱི་གཞན་པ་ད་ེཚ་ོཕར་འགངས་ན་ཁད་པར་ཞ་ེདྲག་མྱི་
འདུག ཛ་དྲག་མྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་འཕར་མ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་ནས་བགེས་ཤག་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་། ཆེས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་མར་བཞག་སྟེ། འདྱིའྱི་
སྒང་ལ་དུས་ཚོད་མང་ཙམ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དགེ་མཚན་ཡོང་ས་རེད། ད་ེམྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གང་འདྲ་
ཞྱིག་གནང་ནའང་དགག་པ་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
          
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་རྒྱ་རྱི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྱིར་བཏང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ་ནས་འགལེ་བརོད་གནང་ཚར་སོང་། རྱིང་ 
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པ་ོཞུ་དགསོ་ས་མ་རེད་བསམས་པ་ཞྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་
ནང་ལ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། དོན་ཚན་འདྱི་གཅྱིག་པུ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་
ཁང་བདག་འཛིན་དང་བེད་སོད་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཆེད་བཙུགས་
ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཞྱིག་གཟྱིགས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གས་ོཡྱི་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ག་དུས་ཡྱིན་ན་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་གཏན་
འབེབས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ། དངོས་སུ་ས་གནས་རང་ལ་ལག་བསྟར་བེད་ཐུབ་མྱིན་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སྱིག་གཞྱི་ད་ེདངོས་
ཡོད་གནས་སྟངས་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་གྱི་དགོངས་འཆར་ཡོད་པ་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྒྱུན་དུ་
ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་མྱི་མང་ནང་ལའང་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རེད། 
གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་འགན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བཞེས་ནས་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། 
རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་དང་མ་འོངས་ཕུགས་འདུན་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་བར་ཏན་ཏན་ཕན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འནོ་ཀང་ངས་ད་ེ
རྱིང་ཡར་ལངས་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཟརེ་ནའང་འདྲ་འདུག ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེགང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ད་ལྟའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ གྱི་དནོ་
ཚན་རེ་རེར་ཕེབས་པའྱི་སབས་སུ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་
བཀའ་བནོ་མཆོག་གྱིས་འགལེ་བརོད་གནང་བ་ལྟར། ང་རང་ཚ་ོཚང་མའྱི་སེམས་ནང་དུ་ཐུགས་འགན་ཆནེ་པ་ོབཞེས་སྡདོ་ས། 
ད་ལྟ་བཙན་བོལ་ནང་དུ་རང་བདག་གྱི་ཁང་པ་མེད་པའྱི་བོད་མྱི་ད་ེཚོའྱི་སྒང་ལ་བག་ོགེང་དང་། བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ལས་འཆར་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་དང་འབེལ་བའྱི་དོན་ཚན་རྱིགས་གཏོང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་
སྙམ། འདྱི་ངས་འབོད་བསྐུལ་ཙམ་ཡྱིན། གང་རེད་ཅ་ེན། ས་གནས་ལ་ཟླ་བ་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་བསྡད་དང་མ་བསྡད་ཟེར་བ་ད་ེ
ཚ་ོའགྱིག་གྱི་འདུག དསེ་ལམ་སང་ཡར་མར་འག་ོཡྱི་མ་རདེ་དེ། ད་ལྟ་ལས་ཀ་འག་ོབའྱི་ཆེད་དུ། དཔརེ་ན། ངས་དྲན་གྱི་འདུག 
གོས་ཚོགས་འདྱི་ག་རང་ནས། དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་ཟེར་ནའང་རདེ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ས་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཟརེ་
ན། ས་ཡོད་མ་རེད། གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ས་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ས་ཚང་མ་དབུས་
ངལ་སེལ་ཚོགས་པའྱི་མྱིང་ཐོག་ཡར་བསྡུས་བཞག་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་ཏོག་ཙམ་
ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་དང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་
ལྟ་སོང་སྱིག་གཞྱི་ད་ེརྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཁེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་ད།ེ སྱིར་བཏང་མྱི་མང་གྱིས་མ་ཤེས་ནའང་། གོས་ཚོགས་
ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་ཚོས་ཆ་ཚང་རོགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་
ཐུགས་རའེམ་དབུ་ཁྱིད་ཁ་ོན་ལ་བརནེ་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་དགངོས་བཞསེ་གནང་སྟེ། བཙན་བོལ་ནང་དུ་སེབས་མ་ཐག་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་འག་ོའཛུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ད་ེདག་ཐགོ་མ་ནས་བོགས་གཡར་
རང་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཡྱིན་ན། (Rent Tenancy 

Certificate) ཞྱིང་པ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ལས་ཀ་བ་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེམ་རག་པ་ཡྱིན་ན། ཞྱིང་པའྱི་ཐོབ་ཐང་ད་ེརག་གྱི་ཡོད་པ་མ་
རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སའྱི་བདག་དབང་ད་ེསབས་དེར་སུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། མངའ་སྡ་ེགཞུང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
མངའ་སྡ་ེགཞུང་གྱིས་ཁྱིམས་འཆར་དང་སྱིག་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས། མངའ་སྡེ་གཞུང་གྱིས་ཞྱིང་པ་ལ་བོགས་
གཡར་བདེ་ས་མེད་ཙང་ (Central Tibetan Relief Committe) ཡར་སེབས་པ་རེད། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གནས་སྟངས་མང་
པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ལ། ད་ེཚ་ོཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གས་ོཡྱི་རདེ་དྲན་གྱི་
འདུག  
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 ད་ེནང་བཞྱིན་ཟླ་བ་འདྱི་ཙམ་བསྡད་དགོས་རེད་དང་། འདྱི་ཙམ་བསྡད་དགོས་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་ད་ེཚོ། དཔལ་ལྡན་
ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འགེལ་བརོད་གནང་བ་ལྟར། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ད་ཆ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་མེད་པ་རེད། 
ལྷག་པར་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གཞུང་འབེལ་ཐོག་ནས་ཨ་རྱིར་མྱི་གངས་ ༡,༠༠༠ སོང་བའྱི་ནང་ནས་ས་ཞྱིང་
རྩྱིས་མ་སད་པ་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡོད་པའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་
བེད་ཐུབ་མདེ་པ་ཡྱིན་ནའང་། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅསོ་དང་མཉམ་དུ་འབལེ་ཡདོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ངསོ་ནས་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་
སྣང་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་བཀའ་ཤག་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གང་ལགས་ཤེ་ན། གཞུང་འབེལ་
ལས་འཆར་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ལས་འཆར་དེའྱི་ནང་དུ་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་སབས་དེར་སོ་སོར་ཡོད་པའྱི་ཐོབ་
ཐང་ད་ེཡར་རྩྱིས་མ་སད་ན་རྒྱབ་གཉེར་འབུལ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་མེད། གང་ལྟར་
ངས་རགོ་རགོ་ཞུ་རྒྱུར། སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གངོ་མའྱི་སབས་སུ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་
གནང་སྟ་ེཨ་ོརྱི་ས་ནས་ས་ཆ་རག་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤསེ་བས་པ་རདེ། ད་ལྟ་ཨ་ེཀར་བརྒྱ་ལྷག་ཅྱིག་བཀའ་གནང་སངོ་། དའེང་སྱིག་
གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་སྒ་ོནས་བྱུང་པ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སབས་དེར་མོན་ག་ོནས་ཡྱིན་ནའང་། གཞྱིས་མྱི་ཐོག་ནས་ཡར་
ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་འབུལ་སའྱི་ལམ་ཞྱིག་སྐྲུན་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ནང་དུ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། 
དཔེར་ན། རྒན་འཁོགས་ད་ེའདྲ་རྒས་གས་ོཁང་ལ་འག་ོབའྱི་སབས་སུ། ད་ལྟའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ད་ེམ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། 
འདྱི་ས་གནས་རང་གྱི་ནང་ལ་ལྷག་སྡདོ་ཀྱི་འདུག ད་ེཚརོ་དབུས་ཀྱིས་བེད་སོད་གཏངོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ལྟར་སྱིག་
གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་དནོ་ཚན་ར་ེརའེྱི་ཐགོ་ལ་ཕེབས་ནས་འགོག་དགསོ་པ་ད་ེདག་བཀག གཏོང་དགསོ་པ་ད་ེདག་བཏང་། ད་ེ
ནས་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་གས་ོཡྱི་རེད། འོན་ཀང་ད་ལྟ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་དགོས་པ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་
ལ་བག་ོགེང་གནང་སྟ།ེ བསར་བཅོས་མ་ཕྱིན་ན་མ་ཕྱིན་པ་རདེ་མ་གཏོགས། རྦད་ད་ེབཀག་མྱི་དགསོ་པར་ཚང་མས་དགངོས་
པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

          
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བེད་སོད་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་སྒང་ལ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་
སྱིག་གཞྱི་འགོ་ནས་མཇུག་བར་དུ་ཁ་སང་དུས་ཚོད་སྟོང་པ་ཡོད་དུས་བཀླགས་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་ཡང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་
བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་སོགས་སང་བེད་དུས། སྱིག་གཞྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེཚོ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པོ། ཁ་སང་གོས་
ཚོགས་ནང་དུ་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སབས་སུ་ཁ་ན་ན་བར་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གསུངས་པ་རེད། ཕྱིས་
སུ་བོད་ནས་འབོར་བ་ད་ེཚོར་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་རེད། བྱུང་ན་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་གཡས་གཡོན་རེད། ད་ེལྟར་མ་བྱུང་ནའང་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་ས་ཁང་ཐབས་ཤེས་ ཤྱིག་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ང་ཚོ་ཁ་གཅྱིག་གགས་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་
སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དམྱིགས་ཡུལ་གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེབོད་ནས་རསེ་འབརོ་བ་ད་ེཚོར་ས་ཁང་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ཆ་རནེ་ད་ེཚ་ོའདུག 
དེ་ག་ནང་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་ནང་དུའང་། བོད་ནས་རེས་འབོར་བ་ཁ་ཤས་ལ་དཔལ་འབོར་ཡོད་པ་དང་། ཁ་འཐོར་གཞྱིས་
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ཆགས་ཀྱི་བོད་པ་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་འགོ་འདོད་ཡོད་པ། ས་ཆ་ཆུང་ཆུང་འདྲ་ཞྱིག་ནང་བཤུག་བས་ཏེ། 
མ་བསྡད་ནའང་སྐུལ་བ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཡོང་བ་ལ་ད་ེཚའོང་བཅུག་བཞག་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་སྱིག་གཞྱི་
བསར་བཅོས་འདྱི་ད་རེས་ངེས་པར་དུ་འགོ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལགས་ཤེ་ན། ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་
བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་བསར་ཟླ་བ་ ༦ འགོར་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་གཏན་ཁེལ་རེད། རེས་མའྱི་གོས་ཚོགས་ལ་འཁེར་ཡོང་དགོས་
རེད། འདྱི་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཟླ་བ་ ༦ ནང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ལས་ཀ་བ་རྒྱུའྱི་གོ་
སབས་རག་གྱི་རེད། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་དང་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། 
སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་འདྱི་ནས་མར་ཞེ་དྲག་ཧ་མ་གོ་བ་ད་ེའདྲ་མྱི་འདུག ཚང་མ་གསལ་པ་ོརེད་འདུག ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་རེད། 
འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྙན་ངག་དང་སུམ་རགས་ད་ེའདྲ་ནྱི་གང་ཡང་མྱི་འདུག དོན་ཚན་ར་ེརེའྱི་ཐོག་ལ་ཕྱིན་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་
ཀྱིན་བདེ་ཀྱིན་བས། གོས་ཚགོས་ཀྱིས་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡང་བསར་ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། 
ད་ེརྱིང་བསར་བཅསོ་བས་པ་དརེ་ཡང་བསར་ཆདེ་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བསར་བཅོས་འཁུར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༣ 
ལ་ལྟ་ཆགོ་གྱི་རདེ། ད་རསེ་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་སྒང་ལ་ཚོགས་ཆུང་མ་དགསོ་པར་མུ་མཐུད་མར་འག་ོཐུབ་ན་ཡག་པ་ོ
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་
མཆོག་དང་། དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ངོས་ནས་བོད་ནས་ཡོང་བའྱི་གསར་དུ་འབོར་བ་
རྣམས་ལ་ས་ཁང་སོར་སོད་བ་རྒྱུར་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བཟུང་ན་ཧ་ཅང་གྱི་སྟབས་བད་ེཔ་ོཡོད་པ་གསུང་གྱི་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། 
དོན་དངོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ས་ཆ་སར་མ་ོགང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་གོང་དུ་གསུངས་ཚར་སོང་། ད་ེ
འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱིག་གཞྱི་འདྱིས་བཀག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ངའྱི་ས་ཆ་དེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་
ཡར་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རདེ། དྲང་པ་ོབཤད་ན་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཆ་ནས་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་
བར་ད་ལྟའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ནས་ལམ་ཁ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཉྱིས་ནས་ས་ཆ་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རདེ། ངས་གོང་དུ་ས་ཆ་ཡོད་མ་རདེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཞུས་པ་
ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཅེ་ན། སྔོན་མ་བད་ེསྱིད་གྱིང་ལ་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༩ ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་གསར་འབོར་དང་། 
སྱིར་བཏང་གྱི་ཁང་པ་མེད་པ་ཚའོྱི་ཆདེ་དུ་ས་ཆ་ཨ་ེཀར་ ༢ བེད་སདོ་བཏང་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་རསེ་ལ་རྩདེ་ཐང་བརྒྱབ་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ཆ་བད་ེསྱིད་གྱིང་གྱི་ས་ཆའྱི་ (बीघा ) ༡ ལ་སྒོར་ (Crore) ༡ གོང་ཚད་རདེ། ཨ་ེཀར་ ༡ ལ་ (बीघा ) ༥ ཡོད་པ་
རེད། བས་ཙང་ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་དང་། སྱིར་བཏང་འཕོད་བསྟེན་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། 
སྡདོ་ས་མདེ་མཁན་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་དང་བསྡུར་ནས་བཤད་ན། ད་ེགཉྱིས་ནས་གལ་ཆ་ེབ་གང་རདེ། བསྡད་ས་རདེ་དམ། 
རྩ་ེམ་ོརྩེད་ས་རེད། གནས་སྟངས་ད་ེནས་བསམ་བ་ོཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ས་ཆའྱི་གནས་བབ་དང་རྱིན་ཐང་གྱི་ཐོག་ནས། ད་ེ
ཚ་ོཚང་མའྱི་ཐགོ་ནས་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞསེ་དང་། གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་མདེ་ང་ཚསོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་
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གདའ། ད་ེཡྱིན་དུས་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཆོག་མཆན་སད་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་དམ་མ་རེད། ས་ཆ་ད་ེཚ་ོ
གང་འདྲ་བས་ནས་བེད་སོད་བཏང་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྩེད་ཐང་བཟསོ་ཡོད་པ་རདེ། ས་ཆ་ཨ་ེཀར་ག་ཚོད་སྒང་བཟསོ་ཡོད་པ་
རེད། ས་ཆ་དེའྱི་རྱིན་ཐང་ངས་གོང་དུ་ཞུས་ཡོད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་མེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཕོགས་
གཅྱིག་ནས་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་དག་ེའཕལེ་གྱིང་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཡྱིན་ན། ཕ་གྱིར་ཁང་པ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་མང་པ་ོ
ཞེ་དྲག་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་ཡོད་པ་རེད། དེ་མ་གཏོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་སྱིག་གཞྱིས་བཀག་བཞག་པ་མ་
གཏོགས། ཁང་པ་རྒྱག་ཆོག་ཆོག་གྱི་ས་ཆ་སྟོང་པ་ཞྱིག་ག་པར་ཡོད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་འདྱི་ཡང་དག་པའྱི་སད་ཆ་ཞྱིག་
ཚརོ་གྱི་མྱི་འདུག  
 མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན། ད་ལྟ་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ཆ་ཚང་མག་ོའཚོས་སོང་དང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་སུམ་རགས་མྱི་
འདུག་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་། ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་མེད་ནའང་། དོན་དག་རོག་རོག་མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན། ངས་འདྱི་
ཡོངས་སུ་རགོས་པ་རགོས་མ་སོང་། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དང་། རྒྱུ་མཚན། ག་བ་ནས་ག་ར་ེདམྱིགས་ཀྱི་ཡོད་མདེ། ག་བ་
ནས་ག་བ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་མེད། ད་ེཚ་ོཡོངས་སུ་རགོས་པ་ད་ེརགོས་མ་སོང་། བས་ཙང་སྱིག་གཞྱི་དགོངས་དནོ་
ཆདེ་བཙུགས་ཚགོས་ཆུང་ལ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ངའྱི་ལངས་ཕོགས་བརན་པ་ོཡོད། འདྱི་འག་ོདང་མ་འག་ོགོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐག་
གཅོད་རེད། ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་ད་ེརེད་མ་གཏགོས། ད་ལྟ་གསར་འབོར་བ་དང་གཅྱིག་གཅྱིག་ཟརེ་བ་དེ། ངས་བལྟས་ན་དངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཆ་ནས་ས་ཆ་སྟོང་པ་ལྷག་པ་དང་། སྱིག་གཞྱི་གཅྱིག་པུས་བཀག་བཞག་པ་ཡོད་མ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་
དུས་སད་ཆ་ད་ེཚ་ོགསུངས་བཞག་པ་ཙམ་རདེ་འདུག  
 གཉྱིས་པ་ད་ེལ་ངས་བཤད་པ་དེ། འདྱིའྱི་ལེའུ་གཅྱིག་དང་དནོ་ཚན་གཅྱིག་ཟརེ་གྱི་མེད་གདའ། སྱིག་གཞྱིའམ་འཆར་
ཟྱིན་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་ཆདེ་བཙུགས་ཚགོས་ཆུང་ལ་གཏངོ་དགསོ་འདུག ང་ཚསོ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་མང་
པ་ོཞྱིག་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ནང་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་རང་རང་བས་ནས། མཐའ་མ་ད་ེལ་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་རེད། ང་
ཚོས་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཐེངས་ ༢༥ པ་དེ་གང་འདྲ་བཏང་ཡྱིན། སབས་དེ་དུས་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་རེད། བས་ཙང་
ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ཟེར་དུས་ཚང་མས་རོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ཁྱིམས་སྱིག་བསར་
བཅསོ་ད་ེའགྱིག་མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་དགག་བ་དང་། ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོམྱི་འདུག་ཞུ་ཡྱི་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང། ངས་ཆ་ཚང་རོགས་
མ་སོང་། དའེྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་ད་ེརྱིང་འདྱི་འདྲ་བས་ན་མག་ོནས་མཇུག་བར་དུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་དགག་བ་ཡོད་
མ་གཏོགས། རྒྱབ་སརོ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ས་ཁང་བདག་འཛིན་གྱི་ཁྱིམས་འཆར་སྱི་ཡོངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། སྒེར་གྱི་ངོས་
ནས་དགག་བ་དང་ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་མེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སམོ་གཞྱི་འདྲ་པ་ོཞྱིག་གྱི་
ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རེད། དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་གསར་འབོར་བའྱི་སྡོད་
གནས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སམོ་གཞྱི་ཞྱིག་ཁུར་ནས་ཡངོ་གྱི་འདུག ད་ེཏག་ཏག་བསྡད་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཚརོ་གྱི་
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མྱི་འདུག གང་ལགས་ཤ་ེན། ད་ེརྱིང་ས་ཁང་བདག་འཛནི་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གསར་འབརོ་བ་ཚ་ོལ་
ཁང་པ་འགག་འག་ོརྒྱུ་གང་ཡང་ཡདོ་མ་རེད། སྔནོ་མ་ཡྱིན་ན་ཟླ་བ་ ༩ རྱིང་ཕྱིར་ལོག་མ་ཐུབ་ན་གསལ་བཤད་དགོས་ཡོད་པ་
དང་། དའེྱི་རསེ་ལ་ཟླ་བ་ ༣ དུས་ཚོད་སད་ནས་མ་བྱུང་ན་ས་ཆ་ཡར་བསྡུ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། ད་ེརྱིང་འདྱིར་ནང་ལ་ོ ༢ རའེྱི་ནང་ཟླ་བ་
གཅྱིག་རྱིང་ཡོང་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་ཟེར་དུས། སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་བེད་པའྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་ནས་ལོ་ ༢ ཀྱི་ནང་ལ་ཁོ་ཟླ་བ་
གཅྱིག་རྱིང་ཡོང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གསར་འབོར་བ་ཁ་ལ་འཁུར་བསྡད་པ་ད་ེསྙྱིང་ར་ེཔ་ོམྱི་འདུག གཅྱིག་བས་ན་འདྱི་
ཡར་འག་ོརྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ཡྱིན་རྒྱུ་རདེ། 
 དེ་ནས་ང་ཚོས་སྱིག་གཞྱི་དེར་བསམ་བོ་གཏོང་དུས། གོང་དུའང་ཕག་སེལ་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་
བཙན་བོལ་བོད་མྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དྲང་པ་ོབཤད་ན། འགོད་པའྱི་སབས་སུ་
མཁས་པ་ང་ཡྱིན་དང་ཁ་ོཡྱིན་གྱིས་བཀོད་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་བཟ་ོཔའྱི་སབས་སུ་གོ་བ་རང་འདོད་དང་། 
ཚ་གྱི་ཚ་ིགྱི། ཟང་ངྱི་ཟྱིང་ངྱི་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བ་རྒྱུ་ཡདོ་མ་རདེ། ད་ེབེད་དུས་རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་གཅྱིག་གྱི་
སྒང་ལ་མཆངོས་བཞག་གྱི་འདུག ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ད་ེབབ་བརྱིང་བརན་གསུམ་གྱི་ཐགོ་ནས། ཚིག་ར་ེར་ེབཞྱིན་དུ་ག་ོབ་ལནེ་
པའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདྲ་ཞྱིག་མེད་ན་བསམས་པ་མ་གཏོགས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ངས་འདྱིར་དགག་བ་
དང་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་བདག་འཛནི་དང་བདེ་སདོ་བདེ་ཕགོས་
གྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅསོ། ད་རསེ་འདྱི་རྱིང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། གནས་སྟངས་འདྱི་དང་འབེལ་ནས་དཔལ་ལྡན་ནང་
སྱིད་བཀའ་བོན་དང་། བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་བཀའ་ལན་སོན་སྟངས་ལས་འཕོས་ནས་གནད་དོན་གཅྱིག་
གཉྱིས་ ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དང་པ་ོད་ེགོང་དུ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། དེང་སང་རེས་འབོར་བ་ཟེར་གྱི་འདུག སྔོན་མ་ང་ཚ་ོ
སེབ་དུས་གསར་འབོར་བ་རེད། དོན་དག་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། ད་ེཚ་ོཁ་ལ་འཁུར་རྒྱུ་གཅྱིག་པུ་ད་ེསྱིག་གཞྱི་དོན་
ཚན་མང་པ་ོད་ེདང་འབེལ་བ་ཆ་ཚང་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟེར་ན། ལབ་ཐུབ་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརེད་དྲན་གྱི་འདུག 
འནོ་ཀང་གནད་དོན་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དེ། ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བསེབས་ནས་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་མང་ཤོས་
ཤྱིག་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་དེར་བས་པ་རདེ། མང་ཤོས་བདེ་དུས་ཀང་མང་ཐག་ཆདོ། དནོ་ཚན་མང་པ།ོ སྱིག་གཞྱི་འགའ་ཤས་ལ་
དོན་ཚན་མང་པ་ོད་ེའདྲ་ཡོད་མ་རེད། སྱིག་གཞྱི་ཆུང་ཆུང་དེ་ཚོ་ལས་མང་ཙམ་ཞྱིག་ལ་བསར་བཅོས་བས་པ་རེད། བཀའ་
ཤག་སབས་བཅུ་བཞྱི་པས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ གཏན་འབེབས་
བས་པའྱི་མཇུག་ལ་རྱིང་པ་ོཞྱིག་འཁེར་ཡོང་ནས། ད་ལྟའྱི་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་སབས་ད་ེདུས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རེད། ད་ེ
ནང་བཞྱིན་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེནས་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་གསུངས་ནས། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སད་
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གསང་མཐོན་པོས་གསུངས་པ་ལ་བརེན་ནས། ང་ཚོས་ད་ེག་རང་བཏང་ཡོད་པ་རེད། སབས་ད་ེདུས་བཏང་བཞག་པ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཕྱིར་སགོ་བདེ་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
 ད་ེནང་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་སབས་བཅ་ོལྔ་པའྱི་སབས་སུ་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་གྱིས་ཡང་ཚ་ེརྱིང་དནོ་ལྡན་དང་། སྱིམ་
ལ་ད་ེའདྲ་ལ་ཕྱིན་ནས། མྱི་ཁ་ཤས་ལ་ཆད་པ་འགའ་ཤས་བརྒྱབ་རདེ་ཟརེ་བ་དང་། ཁ་ཤས་ལ་རྒྱག་ཐུབ་ཡོད་མ་རདེ་ཟེར་བའྱི་
བཟ་ོའདྲ་བས་ནས། ཡང་བསར་བཅོས་རྱིང་པ་ོཞྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རེད། འནོ་ཀང་ད་ལྟ་ད་ེཚོར་ལག་ལེན་འཁེལ་ཡོད་མ་རེད། 
ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ད་ེརྱིང་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད།ེ ད་ེརྱིང་བཀའ་ཤག་གྱིས་འདྱི་ནས་མར་བསར་བཅསོ་གཏང་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེསྔའང་མང་པ་ོཞྱིག་བཏང་བ་རེད། ད་ེརྱིང་གཏང་རྒྱུ་ལའང་ཧ་ལས་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེསྔ་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་བཏང་བ་
རདེ། ད་དུང་ཡང་འདྱི་གཏོང་གྱི་རདེ་བསམ་བསམ་འདྲ་ཞྱིག་མ་གཏགོས། འདྱི་གཏང་རྒྱུ་ཡདོ་མ་རདེ། འདྱི་འགག་གྱི་རདེ་ཟརེ་
རྒྱུ་གང་ཡང་མདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་གཙ་ོབ་ོལག་ལནེ་བསྟར་མཁན་གྱིས་དགསོ་ཀྱི་ཡདོ་ཟེར་དུས། ད་ེབཏང་བ་ཡྱིན་ན། ལག་ལནེ་
གང་འདྲ་གཏོང་གྱི་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་རདེ་དྲན་གྱི་འདུག  
 ད་ེནས་འདྱིའྱི་དནོ་ཚན་གང་ཡང་རུང་བའྱི་ཐོག་ནས་གནད་འགག་དེས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ན། ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མྱི་ར་ེར་ེབཞྱིན་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གསུང་དགོས་པ། དགོས་པ་ཡོད་ན་དགོས་པ་ཡོད་སའྱི་དོན་ཚན་ར་ེར་ེབཞྱིན་ཞྱིབ་ཅྱིང་
ཕ་བ་གསུངས་ནས། ཁངོ་རྣམ་པའྱི་གསུང་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་ཟླ་བ་ ༦ ནང་ལག་ལེན་བསྟར་ཡོང་ས་རདེ། ད་ེནས་ལ་ོ ༡ གྱི་
རསེ་སུ་འགྱིག་མྱི་འདུག་ན། ན་ནྱིང་ང་ཚསོ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་བས་པ་དརེ་ངས་བསམ་བ་ོའདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འཁརོ་སངོ་། ད་ེ
ཏག་ཏག་རདེ་འདུག་ཟེར་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་བསར་ལོག་རྒྱག་ཆོག་གྱི་རདེ་དྲན་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་མཐའ་གཅྱིག་
ཏུ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བེད་དགོས་འདུག་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་ཀང་ཚོགས་ཆུང་ལ་བཏང་
ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ལག་ལེན་མགོགས་པོ་བསྟར་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཕན་ཐོགས་འདུག་གསུང་དུས། དོན་གྱི་
བདག་པོས་བཏང་ནའང་འགྱིག་གྱི་གསུང་དུས། ང་ཚོས་བཏང་ནའང་རེད། མ་བཏང་ནའང་རེད། དེར་ཁད་པར་གང་ཡང་ཞུ་
རྒྱུ་མདེ། གལ་སྱིད་མར་སོང་བ་ཡྱིན་ན་དནོ་ཚན་ར་ེར་ེབཞྱིན་གང་འདྲ་བདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལྟ་བཞྱིན་འག་ོརྒྱུ་རདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀྲོང་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀྲངོ་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ ཐོག་ལ་བག་ོགེང་
འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དང་པ་ོཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོགང་ཡང་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཚིག་འགའ་ ཤས་ཤྱིག་
མ་ཞུ་རང་ཞུ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། རྩ་བའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་འཁེར་ཡོང་བའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དང་རྒྱུ་མཚན་ད་ེའདྲ་མང་
པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། ངས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐགོ་ནས་ལས་དནོ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་གོམ་པ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པར་ངསོ་
འཛནི་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
 རྩ་བའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག གང་ལྟར་ལས་དོན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཞྱིག་
དང་། ད་ེལ་འཐུས་ཚང་བ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདྲག་རེད། འོན་ཀང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བསེབས་པ་ང་ཚ་ོཚང་མ། 
ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ངས་འཇོན་གྱི་ཡོད། ཚང་མ་ད་ེའདྲ་བས་ནས་སེབས་བསྡད་པ་ཤ་སྟག་
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ཅྱིག་ལ་ངསོ་འཛནི་བདེ་ཀྱི་ཡོད། གང་ལྟར་ངས་དནོ་དག་རོག་རགོ་ཞུ་རྒྱུར། ད་ེརྱིང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅསོ་དའེྱི་ཐགོ་ནས། 
གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་འདྱི་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ལ་གཏོང་དགོས་འདུག་
ཅེས་གསུངས་སོང་སྟེ། ངའྱི་བསམ་པར་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་དགོས་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དོན་ཚན་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། 
དཔེར་ན། དུས་ཚོད་མེད་པ་རེད་ཟེར་ན་ཡོད་པ་རེད། ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན་མེད་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་
བཅོས་སམ་ཁྱིམས་སྱིག་མང་པ་ོའགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། ད་ནས་ཆ་ཚང་འགྱིགས་སོང་ཟེར་བ་ཞྱིག་དང་། ད་ཕྱིན་ཆད་
དགོས་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་མུ་མཐུད་མ་འགྱིག་སར་མ་འགྱིགས་པ་རེད། གང་ལྟར་རྱིམ་པ་
བཞྱིན་དུ་འག་ོརྒྱུ་རདེ། བས་ཙང་གནས་སྟངས་ད་ེལྟར་ཆགས་བསྡད་དུས་ཁྱིམས་སྱིག་བསར་བཅསོ་འདྱི་ཡང་རྱིམ་པ་བཞྱིན་
དུ་འག་ོདགོས་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དུས་ཚོད་དམ་ཆུ་ཚོད་ག་ཚོད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་བཏང་ནས། ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོ
བག་ོགེང་གནང་ནས་ད་ེདནོ་ཚན་ག་རེའྱི་སྒང་ལ་དགག་པ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྒྱག་ཆོག་གྱི་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་
དྲྱིས་ལན་གང་བདེ་དགོས་ནའང་བེད་ཆོག་རེད། མད་ོདནོ། འདྱི་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ལ་གཏོང་དགོས་མྱི་
འདུག འདྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་འག་ོདགསོ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡༡:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན།  
 


