སྔོན་རྩིས་འཆར་གཞྩི་སྟེང་མྩིག་བཤྟེར་
རྒྱག་པ།

ལས་ལ་བཙུན་པའྩི་ཨྔོ་སྩི་ཊྔོ་ལྩི་ཡའྩི་མྩི་དམངས་ཆྟེད་
དཔྱ་ཁྲལ་དམའ་པྔོ།
སྔོན་རྩིས་འཆར་གཞྩི་འདྩིའྩི་ནང་། གཞུང་གྩིས་དཔལ་འབྔོར་ཕྩིར་སྔོན་རམ་
འདྟེགས་བྟེད་པར་སྟེར་གྩི་ཡྔོང་འབབ་དཔྱ་ཁྲལ་ངལ་སྟེལ་ནང་ཁ་སྔོན་ཨ་སྔོར་
ཐྟེར་འབུམ་ ༡༧་༨ འདྔོན་སྟེལ་བྟེད་ཀྩི་ཡྔོད། དྟེའྩི་ནང་རྟེས་མའྩི་ཟླ་བ་ ༡༢
རྩིང་གྩི་ཁ་སྔོན་ཨ་སྔོར་ཐྟེར་འབུམ་ ༡༢་༥ འཚུད་པ་ཡྩིན། དྟེ་ནྩི་སྟེར་གྩི་ཡྔོང་
འབབ་དཔྱ་ཁྲལ་འཆར་གཞྩི་འྔོག་ཁྲྩིམས་ལུགས་བཟྔོས་པའྩི་ ༢༠༢༠-༢༡ ཡྔོང་
འབབ་ལྔོའ་ི ཆྟེད་འདྔོན་སྟེལ་བྟེད་པའྩི་དཔྱ་ཁྲལ་ངལ་སྟེལ་ནང་གྩི་ཨ་སྔོར་ཐྟེར་
འབུམ་ ༨་༡ སྟེང་སྔོན་པ་ཡྩིན།
གཞུང་གྩི་སྒྱུར་བཅྔོས་དག་གྩི་འྔོགའཆར་གཞྩི་དྟེའྩི་རྩིམ་པ་ ༢ ནང་གྩི་དཔྱ་ཁྲལ་
ཉུང་དུ་གཏྔོང་བ་དྟེ་མདུན་དུ་འཁྟེར་ཡྔོང་བའྩི་སྔོ་ནས་མྩི་སྟེར་ལ་ཁྟེ་ཕན་བྱུང་བ་
ཡྩིན། དྟེ་བཞྩིན་ ༢༠༢༠–༢༡ ནང་ཡྔོང་འབབ་དམའ་པྔོ་དང་འབྩིང་གྩི་དཔྱ་ཁྲལ་
གུན་གསབ་ནས་ཐྟེངས་གཅྩིག་གུ་ཡངས་བཏང་བའྩི་ཁ་སྔོན་ཁྟེ་ཕན་ཡང་ཐྔོབ་
པ་ཡྩིན།
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ཁང་ཁྩིམ་བཟྔོ་བསྐྲུན་སྟེང་རམ་འདྟེགས་བྟེད་པ།
ང་ཚོའྩི་དཔལ་འབྔོར་ཕྩིར་སྔོན་འཆར་གཞྩི་ཡྩི་ཆ་ཤ ས་ཚུལ་དུ། ལས་ཀ་བཟྔོ་
བསྐྲུན་བྟེད་པ་དང་ང་ཚོའྩི་དཔལ་འབྔོར་ཡང་བསྐྱར་གྔོང་འཕྟེལ་གཏྔོང་བ། དྟེ་
བཞྩིན་ཨྔོ་སྩི་ཊྔོ་ལྩི་ཡའྩི་མ་འྔོངས་བརྟན་པྔོ་བཟྔོ་བར། ཁང་ཁྩིམ་ཉྔོ་མཁན་ཐྔོག་
མའྩི་མྩི་གྲངས་ ༡༠་༠༠༠ ཡྩིས་ཁང་ཁྩིམ་བུན་གཡར་དང་པྔོའ་ི བཅྔོལ་དངུལ་
འཆར་གཞྩིའ་ྩི རྒྱ་ཁབ་འྔོག་མྩི་རྩིང་བ་ཁང་ཁྩིམ་གསར་པ་ཞྩིག་ཉྔོ་ཐུབ་པ་ཡྩིན།
ཁང་ཁྩིམ་གསར་པ་ཞྩིག་ཉྔོ་སྒྲུབ་བྟེད་པའམ་ཁང་ཁྩིམ་གསར་པ་ཞྩིག་རྒྱག་པའྩི་
རམ་འདྟེགས་བྟེད་པར། ༢༠༢༠–༢༡ ནང་ཁ་སྔོན་ས་ཆ་ ༡༠་༠༠༠ མཁྔོ་སྔོད་
བྟེད་པ་ཡྩིན། གཞུང་གྩིས་བུ་ལྔོན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ བར་དུ་གཡར་བའྩི་ཁག་
ཐྟེགས་བྟེད་པའྩི་ལྷན་དམའ་མཐའྩི་བཅྔོལ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥ ཙམ་ཞྩིག་བཅྔོལ་
འཇྔོག་བྟེད་པའྩི་སྔོ་ནས། འདྩི་ཡྩིས་ཁང་ཁྩིམ་ཉྔོ་མཁན་ཐྔོག་མ་རྣམས་ལ་ཁང་
ཁྩིམ་གསར་པ་ཞྩིག་རྒྱག་པའམ་ཁང་ཁྩིམ་གསར་རྒྱག་ཞྩིག་ཉྔོ་སྒྲུབ་བྟེད་པའྩི་
བུན་གཡར་བརྟན་པྔོ་བཟྔོ་བ་ཡྩིན།

1

རྨང་གཞྩིའྩི་མཐུན་རྟེན་མ་འཛུགས།
ཏྔོག་དབྩིབས་རྩིམས་ནད་-༡༩ འགྔོ་འཛུགས་པ་ནས་བཟུང་། གཞུང་གྩིས་
རྟེས་མའྩི་ལྔོ་བཞྩིའ་ྩི རྩིང་རྨང་གཞྩིའྩི་མཐུན་རྟེན་ལས་འཆར་གསར་པ་དང་
གཉྟེར་གཏྔོད་ཟྩིན་པའྩི་ནང་ཁ་སྔོན་ཨ་སྔོར་ཐྟེར་འབུམ་ ༡༤ མ་འཛུགས་བྟེད་
པའྩི་ཁས་ལྟེན་བས་ཡྔོད། ལས་འཆར་འདྩི་དག་གྩིས་ད་དུང་དྟེ་དག་གྩི་བཟྔོ་
སྐྲུན་སྐབས་མྩི་གྲངས་ ༤༠་༠༠༠ ལ་ལས་ཀའྩི་གྔོ་སྐབས་མཁྔོ་བསྐྲུན་བྟེད་ཀྩི་
ཡྔོད།
མ་འཛུགས་འདྩི་ནྩི་གཞུང་གྩི་ལྔོ་བཅུའྩི་འྔོར་འདྟེན་རྨང་གཞྩིའ་ྩི མཐུན་རྟེན་མ་
འཛུགས་ཀྩི་འདྟེན་ལམ་ཟྩིན་ཐྔོའ་ི ཆ་ཤ ས་ཤ ྩིག་ཡྩིན། དྟེ་ནྩི་ཨ་སྔོར་ཐྟེར་འབུམ་
༡༡༠ སྟེང་རྒྱ་བསྐྱྟེད་བས་ཡྔོད་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་ཀའྩི་ས་ཚིགས་སུ་
མྩི་གྲངས་ ༡༠༠་༠༠༠ ལ་ད་ལྟ་ཉྩིད་ནས་ལས་ཀའྩི་རམ་འདྟེགས་བྟེད་ཀྩི་ཡྔོད།

ཚོང་ལས་དང་མ་འཛུགས་སྟེང་རམ་འདྟེགས་བྟེད་པ།
མ་འཛུགས་གསར་པའྩི་སྟེང་རམ་འདྟེགས་བྟེད་པ་དང་ཚོང་ལས་ཀྩི་བྱུང་སྔོང་
དངུལ་འབྔོར་འཕྟེལ་རྒྱས་གཏྔོང་བར། གཞུང་གྩིས་གནས་སྐབས་རྩིང་དཔྱ་
ཁྲལ་སྐུལ་སྐྱྟེས་ཞྩིག་མཁྔོ་སྔོད་བྟེད་ཀྩི་ཡྔོད། དྟེ་ནྩི་ལས་མྩི་ས་ཡ་ ༡༡་༥ ལ་
ལས་ཀ་སྔོད་པའྩི་ཚོང་ལས་ས་ཡ་ ༣་༥ ཙམ་ལ་ཐྔོབ་རུང་ཡྔོད། (ཚོང་ལས་
བརྒྱ་ཆ་༩༩བརྒལ་བ།) སྐུལ་སྐྱྟེས་དྟེ་མ་འཛུགས་ཨ་སྔོར་ཐྟེར་འབུམ་ ༢༠༠ ཉྟེ་
འཁྔོར་དུ་ཡྔོད་པ་རྣམས་ལ་ལག་བསར་བྟེད་པ་ཡྩིན། དྟེའ་ྩི ནང་གཏྟེར་ལས་
མྩིན་པའྩི་ཚོང་ལས་དག་གྩིས་འཛའ་ཐང་ཆག་པའྩི་རྒྱུ་དངྔོས་ནང་མ་འཛུགས་
བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ དག་འཚུད་པ་ཡྩིན། ༢༠༢༠ ཕྩི་ཟླ་བཅུ་པའྩི་ཚེས་ ༦ ཉྩིན་གྩི་ཕྩི་
དྔོའ་ི ཆུ་ཚོད་༧་༣༠ (ཨྟེ་ཨྩི་ཌྩི་ཊྩི།) ནས་ ༢༠༢༢ ཕྩི་ཟླ་དྲུག་པའྩི་ཚེས་ ༣༠
བར་དུ། ཨ་སྔོར་ཐྟེར་འབུམ་ ༥ བར་དུ་ཚོང་སྒྱུར་ཡྔོད་པའྩི་ཚོང་ལས་དག་
གྩིས་འྔོས་ཆྔོས་ལྡན་པའྩི་འཛའ་ཐང་ཆག་པའྩི་རྒྱུ་དངྔོས་དག་སྩིག་འཇུག་བས་
པའྩི་ལྔོ་དྟེའྩི་རྩིན་ཐང་གང་ཡྩིན་གྩི་རྩིན་དྔོད་ཆ་ཚང་འཕྩི་གཅྔོག་བྟེད་ཐུབ། དུས་
ཚིགས་འདྩི་སྐབས་ད་ཡྔོད་འྔོས་ཆྔོས་ལྡན་པའྩི་འཛའ་ཐང་ཆག་པའྩི་རྒྱུ་དངྔོས་
སྟེང་ལྟེགས་བཅྔོས་གཏྔོང་བའྩི་རྩིན་དྔོད་ཀང་ཆ་ཚང་བར་འཕྩི་གཅྔོག་བྟེད་ཐུབ།
དངུལ་འབབ་ཕྩིར་འཇལ་ཞྩིག་འདྔོན་སྟེལ་བྟེད་པར། གཞུང་གྩིས་ཀང་ཨ་སྔོར་
ཐྟེར་འབུམ་ ༥ བར་གྩི་ཚོང་སྒྱུར་ཡྔོད་པའྩི་ཁྟེ་ལས་མཉམ་འདུས་དག་ལ་དྟེ་
སའྩི་ཁྟེ་ཕན་དག་གྩི་སྟེང་དཔྱ་ཁྲལ་སྔོད་པའྩི་ཁ་ཐད་དུ་གྔོང་གུན་དག་གུན་
གསབ་བྟེད་དུ་འཇུག་པ་ཡྩིན། Loss carry-back ནྩི་ལས་མྩི་ས་ཡ་ ༨་༨
ཙམ་ལ་ལས་ཀ་སྔོད་པའྩི་ཁྟེ་ལས་མཉམ་འདུས་ས་ཡ་ ༡ ཙམ་ལ་ཐྔོབ་རུང་
ཡྔོད། ༢༠༢༡-༢༢ བར་དུ་གྔོང་གུན་ཕྔོག་པ་དག་ ༢༠༡༨-༡༩ ནང་ངམ་རྟེས་
སུ་ཁྟེ་ཕན་བཟྔོས་པའྩི་ཁ་ཐད་དུ་ཕྩིར་འཁྟེར་ཆྔོག་པ་ཡྩིན། འྔོས་བབས་ཁྟེ་ལས་
མཉམ་འདུས་དག་གྩིས་སྔོ་སྔོའ་ི ༢༠༢༠-༢༡ དང་ ༢༠༢༡-༢༢ དཔྱ་ཁྲལ་ཕྩིར་
འཇལ་ཐྔོ་འགྔོད་བྟེད་སྐབས། དཔྱ་ཁྲལ་ཕྩིར་འཇལ་འབྔོར་བར་འྔོས་ཆྔོས་ལྡན་
པའྩི་ཁྟེ་ལས་མཉམ་འདུས་དག་འྔོས་འདྟེམས་བྟེད་སྩིད་པ་ཡྩིན།

ཌྩི་ཇྩི་ཊལ་ཨྔོ་སྩི་ཊྔོ་ལྩི་ཡ།

ཡྔོད། དྟེ་ཡྩིས་མྩི་མང་པྔོར་སྔོ་སྔོའ་ི བཀྔོལ་སྔོད་དག་འགྱུར་ལྡྔོག་གཏྔོང་བ་དང་
གཉན་འཕང་དུས་སྐབས་རྩིང་མུ་མཐུད་ནས་ཚོང་ལས་གཉྟེར་དུ་འཇུག་ཡྔོད།
ཚོང་ལས་དང་སྔོད་པ་པྔོ་གཉྩིས་པྔོའ་ི སྔོ་ནས་དཔལ་འབྔོར་ཁྲྔོད་ད་དུང་འཕྲུལ་
རྩིག་གསར་པ་དག་གྩི་མྔོས་འདྟེམས་ཆྟེ་རུ་གཏྔོང་བའྩི་རམ་འདྟེགས་བྟེད་པར།
གཞུང་གྩི་གྲངས་འཛིན་ཚོང་ལས་འཆར་གཞྩི་དྟེ་འགུལ་ཚད་འདྩི་སྟེང་འཛུགས་
རྒྱུ་ཡྩིན།
ཨྟེན་བྩི་ཨྟེན་ཟུང་ནང་ཁ་སྔོན་ཨ་སྔོར་ཐྟེར་འབུམ་ ༤་༥ མ་འཛུགས་བྟེད་པ་
ཡྩིས་ནང་མྩི་དང་ཚོང་ལས་ས་ཡ་མང་པྔོ་ལ་རླབས་ཡངས་ཆྟེས་མྱུར་པྔོ་ཞྩིག་
འདྟེན་ཐུབ་པ་ཡྩིན། མ་དངུལ་ཨ་སྔོར་ས་ཡ་ ༢༩་༢ ཡྩིས་ཀང་ 5G ད་ལམ་
གྩི་འདྔོན་སྟེལ་མྱུར་དུ་གཏྔོང་བ་ཡྩིན།

ཚོང་ལས་རྒྱག་པའྩི་ངལ་གསྔོའ་ི ཡར་རྒྱས་གཏྔོང་བ།
སྔོག་ཐག་དམར་པྔོ་བཏུབ་རྒྱུ་དྟེ་ཨྔོ་སྩི་ཊྔོ་ལྩི་ཡ་ཆྟེད་གཞུང་གྩི་དཔལ་འབྔོར་
ཕྩིར་སྔོན་འཆར་གཞྩི་ཡྩི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་ཆྟེ་ཤ ྔོས་ཤ ྩིག་ཡྩིན། དྟེ་འད་སྔོང་ཙང་
གཞུང་གྩིས་ཚོང་ལས་དག་ལ་མ་འཛུགས་བྟེད་དུ་འཇུག་པ་དང་ལས་ཀ་བཟྔོ་
སྐྲུན་བྟེད་པ། དྟེ་བཞྩིན་གདྔོང་ལྟེན་དག་ལ་ཡ་ལན་མགྔོགས་པྔོ་བྟེད་པ་དང་གྔོ་
སྐབས་དག་བཟུང་རྒྱུ་ལས་སླ་པྔོ་བཟྔོ་ཡྩི་ཡྔོད།
སྔོན་རྩིས་འཆར་གཞྩི་འདྩིའྩི་ནང་། གཞུང་གྩིས་གཤམ་དག་བྟེད་པ་ཡྩིན།:
•
•
•

སངས་འཛིན་བྟེད་པའྩི་རྒྱུད་རྩིམ་དག་གྩི་རྒྱ་ཁབ་ཆྟེན་པྔོ་ཞྩིག་རྒྱུག་
འགྲྔོས་བདྟེ་པྔོ་དང་གྲངས་འཛིན་བཟྔོ་བ།
དགྔོས་མྟེད་རྩིན་དྔོད་འགྟེལ་བ་དང་ཚོང་ལས་བྟེད་སྔོ་ལ་གྟེགས་
བྟེད་པ་དག་ཉུང་དུ་གཏྔོང་བ།
ཕྩིར་སྔོན་བརྒྱུད་ནས་ཚོང་ལས་ཆུང་ཆུང་དག་ལ་རམ་འདྟེགས་
བྟེད་པ།

ལས་ཀ་བཟྔོ་མཁན་གླས་པའྩི་ལྟེགས་གསྔོལ།
གཞུང་གྩི་ལས་ཀ་བཟྔོ་མཁན་གསར་པ་གླས་པའྩི་ལྟེགས་གསྔོལ་གྩིས་ཚོང་
ལས་དག་ལ་སྐུལ་སྐྱྟེས་སྔོད་པའྩི་ཐྔོག་ནས་ལྔོ་ན་ ༡༦ ནས་ ༣༥ བར་གྩི་
གཞྔོན་སྐྱྟེས་ལས་ཀ་འཚོལ་མཁན་གྩི་ལས་མྩི་འཕར་མ་བསྡུ་བའྩི་སྔོ་ནས།
ཕྩིར་སྔོན་སྐབས་ལས་ཀའྩི་བཀྔོད་འཇུག་ནང་འཕྟེལ་སྐྱྟེད་མྱུར་དུ་གཏྔོང་བ་
ཡྩིན། ལས་ཀ་བཟྔོ་མཁན་གླས་པའྩི་ལྟེགས་གསྔོལ་ནྩི་ཨྔོ་སྩི་ཊྔོ་ལྩི་ཡའྩི་དཔལ་
འབྔོར་ཕྩིར་སྔོན་གྔོང་སྟེལ་གཏྔོང་བའྩི་གཞུང་གྩི་ལས་ཀ་བཟྔོ་མཁན་འཆར་
གཞྩི་ཡྩི་ཆ་ཤས་གཙོ་བྔོ་ཞྩིག་ཡྩིན།
ལས་ཀ་བཟྔོ་མཁན་གླས་པའྩི་ལྟེགས་གསྔོལ་ནྩི་གཞྔོན་སྐྱྟེས་ཆྟེད་ལས་གནས་
༤༥༠་༠༠༠ ཙམ་ཞྩིག་རམ་འདྟེགས་བྟེད་པ་དང་། ༢༠༢༠-༢༡ ནས་
༢༠༢༢-༢༣ བར་ཨ་སྔོར་ཐྟེར་འབུམ་ ༤ རྩིན་དྔོད་འགྲྔོ་བའྩི་ཚོད་དཔག་བྟེད་
ཀྩི་ཡྔོད།

ཨྔོ་སྩི་ཊྔོ་ལྩི་ཡའྩི་ཚོང་ལས་དང་སྔོད་པ་པྔོ་དག་གྩིས་ཏྔོག་དབྩིབས་རྩིམས་ནད་༡༩ སྐབས་གྲངས་འཛིན་འཕྲུལ་རྩིག་དག་གྩི་མྔོས་འདྟེམས་མྱུར་དུ་བཏང་

Budget at a Glance | Budget 2020–21 - 19102020 - Tibetan

2

སླྔོབ་སྔོང་དང་ལག་རལ། དྟེ་བཞྩིན་མྔོང་འདྩིས་སྦྱོང་
བརྡར་གྩི་གནས་བབ་ནང་མ་འཛུགས་བྟེད་པ།
གཞུང་གྩིས་ལག་རལ་གྔོང་འཕྟེལ་དྟེ་གཞུང་གྩི་ལས་ཀ་བཟྔོ་བའྩི་འཆར་གཞྩི་
ཡྩི་ཆ་ཤ ས་ཚུལ་དུ་གལ་འགངས་ཆྟེན་པྔོ་འཛིན་གྩི་ཡྔོད། གཞུང་གྩི་ཁས་ལྟེན་
གྩིས་མྩི་རྣམས་ལ་ལས་ཀ་རག་པ་དང་ཨྔོ་སྩི་ཊྔོ་ལྩི་ཡའྩི་མྩི་དམངས་རྣམས་ལ་
མ་འྔོངས་ལས་ཀ་དག་གྩི་ཆྟེད་ལག་རལ་ཏག་ཏག་ཡྔོད་པ་ངྟེས་བརྟན་བྟེད་པའྩི་
རམ་འདྟེགས་བྟེད་པ་ཡྩིན།
•
•
•
•
•

ལས་ཀ་སྔོང་བརྡར་སྔོད་མཁན། - ཨྔོ་སྩི་ཊྔོ་ལྩི་ཡའྩི་ལས་ཤུགས་
སྐྱྟེ་འཕྟེལ་བྟེད་པ།
ཕྩིར་སྔོན་རྔོགས་རམ་བྟེད་པར་མྔོང་འདྩིས་སྔོང་བརྡར་གྩི་གནས་
བབ་གསར་པ།
ལས་ཀ་འཚོལ་མཁན་དག་གྩི་ཆྟེད་རམ་འདྟེགས།
ལས་ཀ་གྲ་སྩིག་ཡྔོད་པའྩི་གཙུག་ལག་སླྔོབ་ཐྔོན་པ་མང་བ།
ཨྔོ་སྩི་ཊྔོ་ལྩི་ཡའྩི་མྩི་དམངས་རྣམས་ལ་ལག་རལ་སྔོང་བརྡར་ཡང་
བསྐྱར་སྔོད་པ་དང་གྔོང་འཕྟེལ་གཏྔོང་བའྩི་སླྔོབ་ཚན་ཐུང་ཐུང་དག

བུད་མྟེད་ཆྟེད་དཔལ་འབྔོར་ཉྟེན་སྲུང་འདྔོན་སྟེལ་བྟེད་
པ།
གཞུང་གྩིས་བུད་མྟེད་ཀྩི་ལས་ཤུགས་མཉམ་ཞུགས་གྔོང་སྟེལ་དང་ཡྔོང་འབབ་
ནུས་པ་མཐྔོ་རུ་གཏྔོང་བ།དྟེ་བཞྩིན་དཔལ་འབྔོར་གྩི་རང་དབང་རྩིམ་སར་བྟེད་
པར། ༢༠༢༠ བུད་མྟེད་ཀྩི་དཔལ་འབྔོར་ཉྟེན་སྲུང་བསགས་གཏམ་འདྔོན་སྟེལ་
བྟེད་ཀྩི་ཡྔོད། ཨ་སྔོར་ས་ཡ་ ༢༤༠་༤ ཐུམ་ཆག་གྩིས་ལས་ཀར་བཀྔོད་
འཇུག་གྔོ་སྐབས་བསྐྲུན་པ་དང་། ལས་ཀའྩི་ས་ཚིགས་སུ་ཕ་མ་དང་བུད་མྟེད་
སྟེང་རམ་འདྟེགས་བྟེད་པ་ཡྩིན།
འདྩིའྩི་ནང་བུད་མྟེད་ཀྩི་སྟེ་ཁྲྩིད་དང་གྔོང་འཕྟེལ། དྟེ་བཞྩིན་ཚན་རྩིག་དང་འཕྲུལ་
རྩིག བཟྔོ་སྐྲུན་རྩིག་གནས་དང་ཨང་རྩིས། (ཨྟེས་ཊྩི་ཨྩི་ཨྟེམ།) ཚོང་ལས་དང་
ཕྔོའ་ི དབང་སྒྱུར་བཟྔོ་ལས་དག་ནང་བུད་མྟེད་ཆྟེད་གྔོ་སྐབས་མང་བ་བསྐྲུན་རྒྱུའྩི་
ལས་ཀར་བཀྔོད་འཇུག་གྩི་ལས་རྩིམ་དག་འཚུད་པ་ཡྩིན།

བཟྔོ་སྐྲུན་དང་ཉམས་ཞྩིབ། དྟེ་བཞྩིན་གྔོང་འཕྟེལ་སྟེང་
རམ་འདྟེགས་བྟེད་པ།
ཏྔོག་དབྩིབས་རྩིམས་ནད་-༡༩ ཡྩིས་དགྔོས་མཁྔོའ་ི བརྒྱུད་སྟེལ་དང་། བཟྔོ་
སྐྲུན་ནུས་ཚད་གུ་ཡངས་དང་སྔོམ་པྔོ། དྟེ་བཞྩིན་གསར་གཏྔོད་དགྔོས་པའྩི་
གལ་འགངས་གསལ་སྔོན་བས་སྔོང་།
གཞུང་གྩི་ཨ་སྔོར་ཐྟེར་འབུམ་ ༡་༥ ཡྩི་དྟེང་རབས་བཟྔོ་སྐྲུན་འཐབ་ཇུས་ནྩི་ཨྔོ་
སྩི་ཊྔོ་ལྩི་ཡའྩི་དཔལ་འབྔོར་ཕྩིར་སྔོན་རམ་འདྟེགས་བྟེད་པར་ཕུགས་རྒྱང་རྩིང་
བའྩི་འཆར་གཞྩི་ཞྩིག་ཡྩིན།
གཞུང་གྩིས་དཔྱ་ཁྲལ་སྐུལ་སྐྱྟེས་ཀྩི་ཉམས་ཞྩིབ་དང་གྔོང་འཕྟེལ་སྟེ་ཚན་བརྒྱུད་
ནས་ཁ་སྔོན་ཨ་སྔོར་ཐྟེར་འབུམ་ ༢ མ་འཛུགས་བྟེད་ཀྩི་ཡྔོད།
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ནུས་ཤུགས་ཉྟེན་སྲུང་དང་ཁྲྔོམ་རྭའྩི་ལྟེགས་བཅྔོས།
རྒྱལ་ཁབ་ངྔོས་ནས། འདས་པའྩི་ཟླ་བ་ ༡༢ རྩིང་གླྔོག་གྲྔོན་སྟེབ་ཚོང་གྩི་རྩིན་
དྔོད་ཆག་པའྩི་ལྷན། ཁང་ཁྩིམ་གྩི་གླྔོག་གྲྔོན་དག་ ༢༠༡༨ ཕྩི་ཟླ་བཅུ་གཉྩིས་
ནས་བཟུང་བརྒྱ་ཆ་ ༤་༧ ཡྩིས་ཆག་ཡྔོད། རྩིན་གྔོང་ཆུང་བ་སྔོར་གནས་བྟེད་
པར། ལམ་ལུགས་ནུས་ལྡན་དང་མཉམ་འདུས་ཞྩིག་ངྟེས་བརྟན་བྟེད་པར།
ཕྩིར་གཏྔོང་ཐུབ་པའྩི་སྟེལ་སྐྲུན་ཤ ྔོང་ཚད་དང་རྒྱལ་ནང་ཆ་སམ་འཕྟེལ་རྒྱས་
གཏྔོང་ཆྟེད། གཞུང་གྩིས་སྟེར་གྩི་མཁྔོ་སྔོད་པའྩི་ལྷན་ལས་ཀ་བྟེད་རྒྱུ་ཡྩིན།
གཞུང་གྩིས་ཨྔོ་སྩི་ཊྔོ་ལྩི་ཡའྩི་གླྔོག་དང་བུད་རྫས། དྟེ་བཞྩིན་རླངས་གཟུགས་
དགྔོས་མཁྔོ་དག་གྩི་རྩིན་གྔོང་དམའ་པྔོ་འཇྔོག་པ་དང་། དྟེ་བཞྩིན་ལས་ཀ་
གསར་པ་བཟྔོ་བསྐྲུན་བྟེད་པ་དང་། ས་ཁུལ་བཟྔོ་ལས་དག་གྩི་སྟེང་རམ་
འདྟེགས་བྟེད་པའྩི་འབད་རྔོལ་བྟེད་ཀྩི་ཡྔོད།

སླར་གསྔོ་མངའ་ཁུལ་དག་ལ་རམ་འདྟེགས་བྟེད་པ།
གཞུང་གྩིས་མུ་མཐུད་ནས་ཆུ་ལྔོག་དང་མྟེ་སྐྱྔོན། དྟེ་བཞྩིན་ཐན་པ་དང་ད་ལྟ་
ཏྔོག་དབྩིབས་རྩིམས་ནད་-༡༩ གདྔོང་ལྟེན་བྟེད་པའྩི་ཨྔོ་སྩི་ཊྔོ་ལྩི་ཡའྩི་མངའ་
ཁུལ་ལྷན་གནས་པ་ཡྩིན། ཨ་སྔོར་ས་ཡ་ ༥༥༠ ལས་མང་བ་ཡྔོད་པའྩི་མངའ་
ཁུལ་ཐུམ་ཆག་བརྒྱུད་ནས། གཞུང་གྩིས་ཏྔོག་དབྩིབས་རྩིམས་ནད་-༡༩ ཡྩི་
ཤུགས་རྟེན་ནས་དག་བསྐྱྟེད་ཐུབ་པར་ང་ཚོའྩི་མངའ་ཁུལ་དག་ལ་རམ་
འདྟེགས་བྟེད་པ་ཡྩིན། འདྩི་ནྩི་ཏྔོག་དབྩིབས་རྩིམས་ནད་-༡༩ ངལ་སྟེལ་དང་
དག་བསྐྱྟེད་མ་དངུལ་ཨ་སྔོར་ཐྟེར་འབུམ་ ༡ བརྒྱུད་ནས་མཁྔོ་སྔོད་བས་པའྩི་
རམ་འདྟེགས་སྟེང་སྔོན་པ་ཡྩིན།

ཆྟེས་བརྟན་པྔོ་དང་སླར་གསྔོ་ཐུབ་པའྩི་ཨྔོ་སྩི་ཊྔོ་ལྩི་ཡ།
གཞུང་གྩིས་དུས་རབས་ ༢༡ ཆྟེད་ང་ཚོའྩི་ཆུའྩི་བདྟེ་འཇགས་འཕྟེལ་རྒྱས་
གཏྔོང་བ་དང་མངའ་ཁུལ་སླར་གསྔོ་ཡྔོང་བ། དྟེ་བཞྩིན་ལས་ཀ་དག་འདྔོན་སྟེལ་
བྟེད་པ་དང་ང་ཚོའ་ྩི ཉྟེར་མཁྔོའ་ི ཞྩིང་ལས་ས་ཁུལ་འདྟེབས་ལས་བྟེད་པའྩི་
རྔོགས་པ་བྟེད་པར་ཆུའྩི་རྨང་གཞྩིའྩི་མཐུན་རྟེན་འཛུགས་ཀྩི་ཡྔོད། རྒྱལ་ནང་
ཆུའྩི་རྨང་གཞྩིའྩི་མཐུན་རྟེན་གྔོང་སྟེལ་མ་དངུལ་འྔོག་གྩི་ལས་འཆར་གསར་པ་
དག་གྩི་ཆྟེད་ཨ་སྔོར་ཐྟེར་འབུམ་ ༢ མ་འཛུགས་བས་པ་ཡྩིས་ལྕགས་སྔོམ་
བརྒྱུད་ནས་ཆུའྩི་རྨང་གཞྩིའ་ྩི མཐུན་རྟེན་གྩི་སྐྱྟེད་སྟེལ་རྟེས་མ་དྟེ་རམ་འདྟེགས་
བྟེད་པ་ཡྩིན།
གཞུང་གྩིས་ཀང་མར་རྟེ་ཌར་ལྩིང་སྩི་ཚོགས་དག་གྩི་མ་འཛུགས་ཐུམ་ཆག་
ནང་ཨ་སྔོར་ས་ཡ་ ༢༧༠ མ་འཛུགས་བྟེད་ཀྩི་ཡྔོད། དྟེ་ཡྩིས་མངའ་ཁུལ་གྔོང་
འཕྟེལ་རམ་འདྟེགས་བྟེད་སྐབས་བྟེ་སྩིན་གྩི་འཕྔོད་བསྟེན་ཡར་རྒྱས་གཏྔོང་བ་
ཡྩིན།
བང་ཕྔོགས་ཨྔོ་སྩི་ཊྔོ་ལྩི་ཡ་ཡྩིས་དགྔོས་མཁྔོའ་ི ཞབས་ཞུ་དག་རམ་འདྟེགས་
བྟེད་པར་མུ་མཐུད་ནས་རྨང་གཞྩིའྩི་མཐུན་རྟེན་ནས་ཁྟེ་ཕན་ཐྔོབ་ཐུབ་པའྩི་ངྟེས་
བརྟན་བྟེད་པར། གཞུང་གྩིས་ ༢༠༢༦ ཕྩི་ཟླ་དྲུག་པ་བར་ཁ་སྔོན་ལྔོ་ལྔའྩི་རྩིང་
བང་ཕྔོགས་ཨྔོ་སྩི་ཊྔོ་ལྩི་ཡའྩི་རྨང་གཞྩིའ་ྩི མཐུན་རྟེན་ཆ་རྟེན་ (ཨྟེན་ཨྟེ་ཨཡྟེ་
ཨྟེཕ།) རྒྱ་འཕྟེལ་གཏྔོང་བ་དང་དྟེ་གཡར་བའྩི་ཚད་འཛིན་ཆ་རྟེན་རྒྱ་བསྐྱྟེད་
བཏང་ཡྔོད།
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ང་ཚོའྩི་ཁྔོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱྔོབ་བྟེད་པ།
གཞུང་གྩིས་ང་ཚོའྩི་རྒྱ་མཚོ་སྲུང་སྐྱྔོབ་བྟེད་པ་དང་དྟེ་དག་གྩི་འཕྔོད་བསྟེན་
བསྐྱར་གསྔོ་བྟེད་པར་ཨ་སྔོར་ས་ཡ་ ༤༧་༤ མ་འཛུགས་བྟེད་ཀྩི་ཡྔོད་པ་
དང་། མང་སྐྱྔོང་ས་གཞྩིའྩི་སྟེང་རྫས་སྔོར་སྦག་བཙོག་གྩི་ཉྟེན་ཚབས་ཆུང་དུ་
གཏྔོང་བར་ཨ་སྔོར་ས་ཡ་ ༢༩་༡ གཏྔོང་བའྩི་ཁས་ལྟེན་བྟེད་ཀྩི་ཡྔོད།
གཞུང་གྩིས་ཨྔོ་སྩི་ཊྔོ་ལྩི་ཡ་ནང་འཚུད་དུ་བསྐྱར་བཟྔོའ་ི རྨང་གཞྩིའྩི་མཐུན་རྟེན་
དྟེ་དྟེང་རབས་ཅན་དུ་སྒྱུར་བ་དང་བྟེད་མྟེད་ཉུང་དུ་གཏྔོང་བ། དྟེ་བཞྩིན་བསྐྱར་
བཟྔོ་མང་བ་བྟེད་པར་ལྔོ་བཞྩིའྩི་རྩིང་ཨ་སྔོར་ས་ཡ་ ༢༤༩་༦ མ་འཛུགས་བྟེད་
རྒྱུ་ཡྩིན།

ཏྔོག་དབྩིབས་རྩིམས་ནད་-༡༩ སྔོན་འགྔོག་དང་རད་
གཅྔོད་པ། དྟེ་བཞྩིན་སྨན་བཅྔོས་བྟེད་པ།
སྔོན་རྩིས་འཆར་གཞྩི་འདྩིའྩི་ནང་། རྩིམས་ནད་ཀྩི་དུས་ཡུན་ཧྩིལ་པྔོའ་ི རྩིང་ཨྔོ་
སྩི་ཊྔོ་ལྩི་ཡའྩི་མྩི་དམངས་རྣམས་ལ་སྨན་བཅྔོས་ལྟ་སྐྱྔོང་དང་རྔོགས་རམ་མུ་
མཐུད་ནས་རག་པར། གཞུང་གྩིས་འཕྔོད་བསྟེན་ཐབས་ལམ་གྩི་ཁབ་ཁྔོངས་
འད་མྩིན་ཆྟེད་ཨ་སྔོར་ས་ཡ་ ༤་༩ མ་འཛུགས་བྟེད་ཀྩི་ཡྔོད། ཡ་ལན་གུ་
ཡངས་དང་ཚད་འཇལ་ཐུབ་པ་དག་གྩིས་འཕྔོད་བསྟེན་ལམ་ལུགས་ལ་ཡ་ལན་
དང་ཨྔོ་སྩི་ཊྔོ་ལྩི་ཡའྩི་མྩི་དམངས་ཆ་ཚང་སྲུང་སྐྱྔོབ་བྟེད་དུ་འཇུག་པ་ཡྩིན།

རྩིམས་ནད་དུས་ཡུན་རྩིང་ཨྔོ་སྩི་ཊྔོ་ལྩི་ཡའྩི་མྩི་
དམངས་ལ་རམ་འདྟེགས་བྟེད་པ།
གཞུང་གྩིས་ཏྔོག་དབྩིབས་རྩིམས་ནད་-༡༩ དུས་ཡུན་རྩིང་ཨྔོ་སྩི་ཊྔོ་ལྩི་ཡའྩི་མྩི་
དམངས་རྣམས་ལ་རྔོགས་རམ་བྟེད་ཆྟེད་སར་མ་བྱུང་བའྩི་དཔལ་འབྔོར་
རྔོགས་རམ་མཁྔོ་སྔོད་བྟེད་ཀྩི་ཡྔོད། དྟེའ་ྩི ནང་གཤམ་དག་འཚུད་པ་ཡྩིན།:
•
•
•
•

ལས་སྲུང་རྩིན་སྔོད།
མྩི་སྟེར་ངྔོས་ཆྟེད་ཡྔོང་འབབ་འཕར་མ།
རྒས་ཕྔོགས་ཐྔོབ་མྩི་དག་དང་འྔོས་ཆྔོས་ལྡན་པའྩི་ཐྔོབ་ཡུལ་གཞན་
དག་གྩི་ཆྟེད་དཔལ་འབྔོར་རྔོགས་རམ་རྩིན་སྔོད་འཕར་མ་གཉྩིས།
རྒན་ཕྔོགས་ས་སྣུར་སྟེང་གནས་སྐབས་ལྟ་སྔོད།

ཁྟེད་ཀྩི་མ་འྔོངས། ཁྟེད་ཀྩི་སུ་པར།
གཞུང་གྩིས་ཨྔོ་སྩི་ཊྔོ་ལྩི་ཡའྩི་སུ་པར་གྩིས་མྩི་དམངས་ཆྟེད་ལས་ཀ་ཧུར་ཐག་
བྟེད་དུ་འཇུག་སྟེ་ཁྔོང་རྣམས་ཀྩི་རྒས་ཡྔོལ་གསྔོག་དངུལ་གྔོང་སྟེལ་གཏྔོང་བའྩི་
ཁས་ལྟེན་བས་འདུག
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གཞུང་གྩི་ ཁྟེད་ཀྩི་མ་འྔོངས།ཁྟེད་ཀྩི་སུ་པར། ལྟེགས་བཅྔོས་ནྩི་གཞུང་གྩི་
ལྟེགས་བཅྔོས་གྲྔོས་གཞྩི་རྟེས་མ་དག་ཡྩིན་པ་དང་། ཡྔོང་འགྱུར་ལྔོ་བཅུའྩི་དུས་
ཡུན་ནང་ཨྔོ་སྩི་ཊྔོ་ལྩི་ཡའྩི་མྩི་དམངས་ཀྩིས་ཨ་སྔོར་ཐྟེར་འབུམ་ ༡༧་༩
གསྔོག་ཐུབ་ཐུབ་པ་མཐྔོང་བ་ཡྩིན།

ཨྔོ་སྩི་ཊྔོ་ལྩི་ཡའྩི་མྩི་དམངས་རྣམས་བདྟེ་འཇགས་ཉར་
བ།
ཨྔོ་སྩི་ཊྔོ་ལྩི་ཡའྩི་དྲྭ་རྒྱའྩི་ཉྟེན་སྲུང་ནུས་ཚད་དག་ཤུགས་ཆྟེན་པྔོ་ཡྔོད། ཡྩིན་
ནའང་དྲྭ་ཐྔོག་སྟེང་ང་ཚོར་འཕད་བཞྩིན་པའྩི་ཉྟེན་ཁ་དག་འཕྟེལ་རྒྱས་འགྲྔོ་ཡྩི་
ཡྔོད། ང་ཚོས་དྲྭ་ཐྔོག་སྟེང་ཇྩི་ལྟར་འཚོ་བ་དང་ལས་ཀ་བྟེད་ཀྩི་ཡྔོད་པ་དག་
ཏྔོག་དབྩིབས་རྩིམས་ནད་-༡༩ ཡྩིས་གསལ་ཁ་འདྔོན་ཡྔོད། གཞུང་གྩིས་
༢༠༢༠ དྲྭ་རྒྱའྩི་ཉྟེན་སྲུང་འཐབ་ཇུས་འདྔོན་སྟེལ་བྟེད་པར་ཁ་སྔོན་ཨ་སྔོར་ས་ཡ་
༢༠༡་༥ མཁྔོ་སྔོད་བྟེད་རྒྱུ་ཡྩིན།
རྔོག་འཛིང་ཆྟེ་བའྩི་ཉྟེན་ཚབས་ཁྔོར་ཡུག་ནང་ཨྔོ་སྩི་ཊྔོ་ལྩི་ཡའྩི་མྩི་དམངས་
རྣམས་བདྟེ་འཇགས་ཉར་ཆྟེད་ཁྔོང་དག་གྩི་ནུས་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་གཏྔོང་བར།
གཞུང་གྩིས་ཨྟེ་ཨྟེཕ་པྩི་ལ་ཨ་སྔོར་ས་ཡ་ ༣༠༠་༢ སྔོད་པའྩི་ཁས་ལྟེན་བྟེད་ཀྩི་
ཡྔོད། དྟེས་ན། ང་ཚོ་བདྟེ་འཇགས་ཉར་མཁན་རྣམས་ལ་གཞུང་གྩིས་རམ་
འདྟེགས་བྟེད་ཀྩི་ཡྔོད།

ང་ཚོའྩི་མངའ་ཁུལ་ལ་རམ་འདྟེགས་བྟེད་པ།
ཇྩི་ལྟར་ཞྩི་མཐུན་གྔོམ་ཐབས་མང་དུ་གཏྔོང་བ་དང་སྟེ་ཁྲྩིད་གཞན་དག་ནང་
ལྡྔོག་འཕྔོ་བྱུང་བ་བཞྩིན། ཨྔོ་སྩི་ཊྔོ་ལྩི་ཡ་ཡྩིས་ཞྩི་མཐུན་དང་ལྷྔོ་ཤ ར་ཨྟེ་ཤ ྩི་ཡའྩི་
བརྟན་ཚུགས་དང་གྔོང་འཕྟེལ། དྟེ་བཞྩིན་སླར་གསྔོ་ཐད་དང་ཞྟེན་གཏྩིང་ཚུགས་
དང་ཡུན་རྩིང་བརྟན་པའྩི་ཡྩིད་ཆྟེས་ཡྔོད། གཞུང་གྩིས་གཤམ་དག་སྔོ་ནས་ང་
ཚོའྩི་མངའ་ཁུལ་ནང་ཕྩིར་སྔོན་བྟེད་པའྩི་ངྟེས་བརྟན་བྟེད་ཀྩི་འདུག:
•

•
•
•

ཞྩི་མཐུན་དང་ལྷྔོ་ཤར་ཨྟེ་ཤ་ྩི ཡའྩི་རྒྱལ་ཁབ་དག་ནང་ཏྔོག་དབྩིབས་
རྩིམས་ནད་-༡༩ སྨན་ཁབ་ལྟ་སྔོད་དང་འཕྔོད་བསྟེན་ཉྟེན་སྲུང་གྩི་
ལས་རྩིམ་ནང་མ་འཛུགས་བྟེད་པ།
ཞྩི་མཐུན་ཆྟེད་ཨྔོ་སྩི་ཊྔོ་ལྩི་ཡའྩི་རྨང་གཞྩིའ་ྩི མཐུན་རྟེན་གྩི་དཔལ་
འབྔོར་ཆ་རྟེན།
ཏྔོག་དབྩིབས་རྩིམས་ནད་-༡༩དག་བསྐྱྟེད། – ཞྩི་མཐུན་དང་ཏྩི་
མྔོར་-ལྟེ་སྩི་ཊྩི་ལ་རྒྱབ་སྐྱྔོར།
ལྷྔོ་ནུབ་ཞྩི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དག་ནང་ཉྟེན་སྲུང་གྩི་རྨང་གཞྩིའྩི་
མཐུན་རྟེན་ལས་འཆར་དག་འདྔོན་སྟེལ་བ་རྒྱུ།
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