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ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱེང་ཆབ་སྲིསྲིད་ཅུས་ཀྱིསྲིས་གྲོཏོས་ཚོཚོགས་བསྡུས་ཏེསྤེ།

《གྲོཏོང་གསསྤེབ་དར་སྤེསྤེལོ་གཏེཏོང་བའིསྲི་འིཐབ་ཇུས་འིཆར་འིགཏོད（2018ལོཏོ་ནས2022ལོཏོའིསྲི་བར）》དང《དབུལོ་ཐར་འིགག་སྒྲོཏོལོ་འིཐབ་འིཛིཛིང་ཐད་རྒྱལོ་ཁ་ལོསྤེན་པར་ལོཏོ་གསུམ་ལོ་འིགུལོ་སྐྱོདཏོ ་བྱེདསྤེ ་པའི་སྲི སྐོརཏོ ་གྱི་སྲི མཛུབ་སྟོནཏོ ་བསམ་འིཆར》ལོ་གྲོསཏོ ་ཞིབསྲི ་བྱེས་པ།

པར་་ངསྐྱོསོ3པར
པར་་མཐུད
མཐུད་་པ།）བསོལོ་གྱིགྱི་དབུལོ་ཕོསྐྱོངསོ་མང་
（པར

སོསྐྱོགསོ་སུ་སློསྐྱེབསོ་པའིགྱི་གནིད་ཁོསྐྱེལོ་རསྐྱོགསོ་སྐྱོསྐྱོར་ཀྱིགྱི་བྱེསྐྱེད་ཐོབསོ་
ཤུགསོ་ཆསྐྱེར་གཏསྐྱོང་དགསྐྱོསོ་ཤིགྱིང་། ཐོསྐྱོནི་ལོསོ་དབུལོ་སྐྱོསྐྱོར་གྱིགྱི་ཤུགསོ་
ཚོད་ཆསྐྱེ་རུ་བཏང་སྟསྐྱེ། ནུསོ་པ་ཡོསྐྱོད་རྒུསོ་ལོསོ་ཞུགསོ་དབུལོ་སྐྱོསྐྱོར་ལོ་
སྐུལོ་འིདསྐྱེད་བྱེསྐྱེད་པ་དང་། ཡུལོ་གཞིནི་ལོ་དབུལོ་སྐྱོསྐྱོར་གནིསོ་སྤེསྐྱོ་
བྱེསྐྱེད་པར་སྐུལོ་སྤེསྐྱེལོ་བྱེསྐྱེད་དགསྐྱོསོ་ལོ། སྐྱོསྐྱེ་ཁོམསོ་དབུལོ་སྐྱོསྐྱོར་ལོ་
ཤུགསོ་སྣོསྐྱོ ནི་པ་དང་། སློསྐྱོ བ ་གསོསྐྱོ ་དབུལོ་སྐྱོསྐྱོ ར་གྱིགྱི ་འིགག་སྒྲིསྐྱོ ལོ་
འིགུལོ་སྐྱོསྐྱོད་ལོག་བསྟར་བྱེསྐྱེད་པར་ཤུགསོ་རྒྱག་པ། བདསྐྱེ་ཐོང་
དབུལོ་སྐྱོསྐྱོར་བཟིསྐྱོ་འིགསྐྱོད་ལོག་བསྟར་ཟིབ་སྤེསྐྱེལོ་བྱེསྐྱེད་དགསྐྱོསོ་ཤིགྱིང་།
ཞིགྱི ང ་སྡེསྐྱེ འིགྱི ་ ཉསྐྱེ ནི ་ཁོང་བསྒྱུར་བཀོསྐྱོ ད ་ལོ་སྐུལོ་འིདསྐྱེ ད ་བྱེསྐྱེ ད ་པ་ཇེསྐྱེ ་
མགྱིསྐྱོགསོ་སུ་གཏསྐྱོང་བ་དང་། ཕྱོསྐྱོགསོ་བསྡུསོ་འིགནི་སྲུང་རང་
བཞིགྱིནི་གྱིགྱི་དབུལོ་སྐྱོསྐྱོར་ཤུགསོ་ཆསྐྱེར་བཏང་སྟསྐྱེ། དབུལོ་ཕོསྐྱོངསོ་དབང་
པསྐྱོ་སྐྱོསྐྱོནི་ཅནི་དབུལོ་ཐོར་བྱེསྐྱེད་པའིགྱི་འིགུལོ་སྐྱོསྐྱོད་དང་། དབུལོ་སྐྱོསྐྱོར་
དང་བླསྐྱོ་སྟསྐྱོབསོ་རསྐྱོགསོ་སྐྱོསྐྱོར་གྱིགྱི་འིགུལོ་སྐྱོསྐྱོད་རྒྱ་ཆསྐྱེར་སྤེསྐྱེལོ་ཏསྐྱེ། དབུལོ་
ཐོར་གྱིགྱི་གཟིགྱི་བརྗེགྱིད་ཁྲགྱིད་ཕྱོསྐྱོགསོ་བཙུགསོ་ནིསོ། རང་བཀུར་དང་
རང་གཅསྐྱེསོ། རང་བརྩོསྐྱོནི་བཅསོ་ཀྱིགྱི་སྙོགྱིང་སྟསྐྱོབསོ་དར་སྤེསྐྱེལོ་བྱེསོ་ཏསྐྱེ།
དབུལོ་ཕོསྐྱོངསོ་མང་ཚོཚོགསོ་ཀྱིགྱི་རང་སྟསྐྱེང་འིཕོསྐྱེལོ་རྒྱསོ་ཀྱིགྱི་ནུསོ་པ་
མཐོསྐྱོར་འིདསྐྱེགསོ་སུ་གཏསྐྱོང་དགསྐྱོསོ།
གྲསྐྱོསོ་ཚོཚོགསོ་ཀྱིགྱིསོ་ནིནི་གྱིགྱིསོ་བསྟནི་དསྐྱོནི། རགྱིམ་པ་སོསྐྱོ་སོསྐྱོའི་འིཏང་
ཨུ་དང་སྲིགྱིད་གཞུང་གགྱིསོ་དབུལོ་ཐོར་འིགག་སྒྲིསྐྱོལོ་འིཐོབ་འིཛའིང་
ཐོད་རྒྱལོ་ཁོ་ལོསྐྱེནི་རྒྱུ་ནིགྱི་ཆབ་སྲིགྱིད་ལོསོ་འིགནི་གལོ་ཆསྐྱེནི་དུ་བརྩོགྱིསོ་
ཏསྐྱེ། སྔར་ལོསོ་ལྷག་པར་དབུལོ་ཐོར་འིགག་སྒྲིསྐྱོལོ་གྱིགྱི་འིགནི་འིཁྲགྱིའི་གྱི

ལོམ་ལུགསོ་དངསྐྱོསོ་འིབསྐྱེབསོ་བྱེསྐྱེད་དགསྐྱོསོ། དབུལོ་ཐོར་འིགག་
སྒྲིསྐྱོལོ་ལོ་དཔྱད་ཞིགྱིབ་ལྟ་སྐུལོ་དང་དཔྱད་དཔག་བྱེསྐྱེད་པའིགྱི་ནིང་རྐྱེསྐྱེནི་
འིཐུསོ་ཚོང་དུ་གཏསྐྱོང་བ་དང་། དཔྱད་ཞིགྱིབ་དཔྱད་དཔག་གགྱི་རྒྱུ་སྤུསོ་
དང་ཆུ་ཚོད་མཐོསྐྱོར་འིདསྐྱེགསོ་སུ་བཏང་སྟསྐྱེ། ཁོ་མགྱིནི་དསྐྱོནི་གྱིགྱིསོ་གཞིགྱི་
རགྱིམ་གྱིགྱི་དཔྱད་དཔག་དང་ཞིགྱིབ་བཤིསྐྱེར་བྱེསྐྱེད་པར་སུནི་སྣོང་སྐྱོསྐྱེསོ་
པའིགྱི་གནིད་དསྐྱོནི་ཐོག་གཅསྐྱོད་བྱེསྐྱེད་དགསྐྱོསོ། དབུལོ་ཕོསྐྱོངསོ་རྫེསྐྱོང་གགྱི་
ཏང་སྲིགྱིད་ཀྱིགྱི་ལོསོ་འིགནི་གཙོཚོ་བསྐྱོ་འིཁུར་མཁོནི་བརྟོནི་པསྐྱོ་ཡོགྱིནི་པ་
རྒྱུནི་འིཁྱོསྐྱོངསོ་བྱེསོ་ཏསྐྱེ། དབུལོ་ཕོསྐྱོངསོ་ཀྱིགྱི་ལོསོ་ཡུལོ་དང་པསྐྱོའི་འིལོསོ་
བྱེསྐྱེད་པར་ཐུགསོ་ཁུར་གནིང་བ་དང་སྐུལོ་སློསྐྱོང་བྱེསྐྱེད་པར་ཤུགསོ་
སྣོསྐྱོནི་དགསྐྱོསོ། དབུལོ་ཕོསྐྱོངསོ་ཁྱོབ་ཁོསྐྱོངསོ་ཀྱིགྱི་རུལོ་སུངསོ་དང་སྤྱོསྐྱོད་
ཚུལོ་གནིད་དསྐྱོནི་ཆསྐྱེད་དམགྱིགསོ་བཅསྐྱོསོ་སྐྱོསྐྱོང་བྱེསྐྱེད་པ་རྒྱ་ཆསྐྱེར་སྤེསྐྱེལོ་
ཏསྐྱེ ། སྟསྐྱོ བ སོ་ཤུགསོ་གཅགྱི ག ་བསྡུསོ་ཀྱིགྱི སོ ་དབུལོ་ཕོསྐྱོ ང སོ་ཁྱོབ་
ཁོསྐྱོངསོ་ཀྱིགྱི་ཕྱོགྱི་ཚུལོ་རགྱིང་ལུགསོ་དང་དཔསྐྱོནི་ཉམསོ་རགྱིང་ལུགསོ་ཀྱིགྱི་
འིབུར་ཐོསྐྱོནི་གནིད་དསྐྱོནི་ཐོག་གཅསྐྱོད་བྱེསོ་ཏསྐྱེ། བླསྐྱོ་ཐོག་རྦད་ཆསྐྱོད་
ཀྱིགྱིསོ་རྒྱུ་ནིསྐྱོར་ལྐོསྐྱོག་ཟི་བྱེསོ་ཏསྐྱེ་སྒོསྐྱེ ར ་སྤྱོསྐྱོ ད ་བྱེསྐྱེ ད ་པ་དང་། བཀོག་
ཉར་བྱེསོ་ཏསྐྱེ་ལྐོསྐྱོག་བགསྐྱོསོ་བྱེསྐྱེད་པ། རྫུནི་ཞུ་གཡོསྐྱོ་ལོསྐྱེནི་བྱེསྐྱེད་པ།
བཙོནི་བཟུང་བཙོནི་འིཕྲིསྐྱོག་བྱེསྐྱེད་པ་སོསྐྱོགསོ་ཀྱིགྱི་བྱེ་སྤྱོསྐྱོད་ལོ་སྒྲིགྱིག་
ཁྲགྱི མ སོ་ལྟར་ཉསྐྱེ སོ ་ཆད་གཅསྐྱོ ད ་དགསྐྱོ སོ ། དབུལོ་ཐོར་འིགག་
སྒྲིསྐྱོ ལོ ་གྱིགྱི ་ དཔསྐྱེ ་ མཚོཚོ ནི ་ཉམསོ་མྱོསྐྱོ ང ་དང་། དབུལོ་ཐོར་འིགག་
སྒྲིསྐྱོལོ་ཐོད་བླངསོ་པའིགྱི་གྲུབ་འིབྲེསོ་གཏགྱིང་ཟིབ་སྒོསྐྱོསོ་དྲིགྱིལོ་སྒྲིསྐྱོག་
བྱེ་དགསྐྱོསོ། ། ཞིགྱིནི་ཧྭཧྭ་་གསོར
གསོར་་འིགྱུར
འིགྱུར་་ཁོང
ཁོང་་གགྱི་གླེསྐྱོག་འིཕྲིགྱིནི་ལྟར
ལྟར།།

པར་་མཐུད་
མཐུད་པ།）ལོསོ་བྱེསྐྱེད་པ་འིཚོར་ལོསྐྱོངསོ་འིབྱུང་བའིགྱི་
（པར་ངསྐྱོངསོསྐྱོ 5པར

ངལོ་གསོསྐྱོའི་འིགནིང་བ་སོསྐྱོགསོ་ཀྱིགྱི་ལོམ་ལུགསོ་དསྐྱོནི་འིཁྱོསྐྱོལོ་བྱེསོ་ཏསྐྱེ།
སོསྐྱེམསོ་ཁོམསོ་བདསྐྱེ་ཐོང་ལོ་དསྐྱོ་སྣོང་དང་། རགྱིག་གནིསོ་ལུསོ་རྩོལོ་
འིཚོཚོ་བ་ཕུནི་སུམ་ཇེསྐྱེ་ཚོཚོགསོ་སུ་གཏསྐྱོང་དགསྐྱོསོ། རྒྱུནི་ལྡནི་གྱིགྱི་ཕོནི་
བདསྐྱེ་ཁོག་ཐོསྐྱེག་བྱེསྐྱེད་པ་དང་། ཁྲགྱིམསོ་མཐུནི་ཁོསྐྱེ་དབང་འིགནི་སྲུང་
བྱེསྐྱེད་དགསྐྱོསོ། གཞིགྱི་རགྱིམ་ལོསོ་བྱེསྐྱེད་པ་དང་ཁྱོད་པར་དུ་དཀོའི་སྡུག་
ཆསྐྱེ་བའིགྱི་སོ་ཁུལོ་དུ་བྱེ་བ་བསྒྲུབསོ་པ་དང་དབུལོ་ཐོར་འིགག་སྒྲིསྐྱོལོ་
གྱིགྱི་འིཐོབ་ཕྱོསྐྱོགསོ་དང་པསྐྱོ་ནིསོ་འིཐོབ་འིཛའིང་བྱེསྐྱེད་བཞིགྱིནི་པའིགྱི་ལོསོ་
བྱེསྐྱེད་པར་སྔར་ལོསོ་མང་བའིགྱི་བསོམ་ཤིསྐྱེསོ་དང་རྒྱབ་སྐྱོསྐྱོར་བྱེསྐྱེད་
དགསྐྱོསོ་ཤིགྱིང་། རང་འིགུལོ་གྱིགྱིསོ་སོསྐྱེམསོ་ཁྲལོ་དང་དཀོའི་ཁོག་སོསྐྱེལོ་
རསྐྱོགསོ་བྱེསོ་ཏསྐྱེ། སྲིགྱིད་ཇུསོ་དང་ཐོསྐྱོབ་ཆ་སོསྐྱོགསོ་ཀྱིགྱི་ཐོད་ནིསོ་ཕྱོསྐྱོགསོ་
ལྷུང་བྱེསྐྱེད་པ་དང་། ཁོསྐྱོ་ཚོཚོར་སོསྐྱེམསོ་བདསྐྱེ་མསྐྱོ་དང་ལུསོ་བདསྐྱེ་མསྐྱོ། ལོསོ་
བདསྐྱེའི་གྱི ངང་སྔར་ལོསོ་བཟིང་བའིགྱི་སྒོསྐྱོ་ནིསོ་ལོསོ་འིགནི་ལོག་བསྟར་
དང་གསོསྐྱོལོ་འིབུལོ་བྱེསྐྱེད་དུ་འིཇུག་དགསྐྱོསོ།
བདུནི།། གསོར
བདུནི
གསོར་་གཏསྐྱོད་ལོསོ
ལོསོ་་སྐྲུནི
སྐྲུནི་་གྱིགྱི་སྟསྐྱོབསོ་
སོ་ཤུགསོ
ཤུགསོ་་ཆསྐྱེནི་མསྐྱོ་
གཅགྱིག་བསྒྲིགྱིལོ་ནིསོ
ནིསོ་་ཆགསོ
ཆགསོ་་སུ
སུ་་འིཇུག
འིཇུག་་དགསྐྱོསོ། རགྱིམ་པ་ཁོག་གགྱི་ཏང་
རྩོ་འིཛུགསོ་ཀྱིགྱིསོ་དུསོ་རབསོ་གསོར་པ་དང་ལོསོ་འིགནི་གསོར་
པ། རྒྱང་སྐྱོསྐྱོད་གསོར་པར་རྒྱུསོ་ལོསྐྱོནི་གཏགྱིང་ཟིབ་བྱེསོ་ཏསྐྱེ། ཆབ་
སྲིགྱིད་ཀྱིགྱི་མགསྐྱོ་ཁྲགྱིད་ནུསོ་པ་དང་། བསོམ་བླསྐྱོའི་འིསྣོསྐྱེ་ཁྲགྱིད་ནུསོ་པ། མང་
ཚོཚོགསོ་ཀྱིགྱི་རྩོ་འིཛུགསོ་ནུསོ་པ། སྤྱོགྱི་ཚོཚོགསོ་ཀྱིགྱི་འིབསྐྱོད་སྐུལོ་ནུསོ་པ་
བཅསོ་ལོ་དངསྐྱོསོ་གནིསོ་ཤུགསོ་བསྣོནི་ཏསྐྱེ། སྟསྐྱོབསོ་ཤུགསོ་ཆསྐྱེནི་
པསྐྱོསོ་ཀྲུང་ཧྭ་མགྱི་རགྱིགསོ་ཀྱིགྱི་རླབསོ་ཆསྐྱེནི་གསོར་གཏསྐྱོད་སྙོགྱིང་སྟསྐྱོབསོ་
དང་། རླབསོ་ཆསྐྱེནི་ཧུར་བརྩོསྐྱོནི་སྙོགྱིང་སྟསྐྱོབསོ། རླབསོ་ཆསྐྱེནི་མཐུནི་
སྒྲིགྱིལོ་སྙོགྱིང་སྟསྐྱོབསོ། རླབསོ་ཆསྐྱེནི་ཕུགསོ་འིདུནི་སྙོགྱིང་སྟསྐྱོབསོ་བཅསོ་
དར་སྤེསྐྱེལོ་བཏང་སྟསྐྱེ། རྒྱ་ཆསྐྱེའིགྱི་ལོསོ་བྱེསྐྱེད་པ་རྣམསོ་ཀྱིགྱི་སྤྱོང་གྲུང་དང་
འིཇེསྐྱོནི་ཐོང་ཕྱོགྱིར་མངསྐྱོནི་དུ་འིཇུག་དགསྐྱོསོ་ཤིགྱིང་། རགྱིགསོ་སོསྐྱོ་སོསྐྱོའི་འི
ཤིསྐྱེསོ་ལྡནི་པསོ་གསོར་གཏསྐྱོད་སྟསྐྱོབསོ་ཤུགསོ་ཕོནི་ཚུནི་འིགྲནི་པ་
ལྟར་འིཕོསྐྱེལོ་དུ་བཅུག་ནིསོ། བླསྐྱོ་བརྟོནི་འིགྱུར་མསྐྱེད་ཀྱིགྱིསོ་བཅསྐྱོསོ་
བསྒྱུར་དང་། དཀོའི་སྡུག་ཁྱོད་གསོསྐྱོད་ཀྱིགྱི་སྤྱོགྱི་ཚོཚོགསོ་སྲིསྐྱོལོ་བཟིང་
ཆགསོ་སུ་འིཇུག་དགསྐྱོསོ། ཚོནི་རགྱིག་གགྱི་གཅགྱིག་གྱུར་འིཆར་འིགསྐྱོད་

ལོ་ཤུགསོ་བསྣོནི་ནིསོ་སྲིགྱིད་ཇུསོ་གཏནི་འིབསྐྱེབསོ་དང་ལོག་བསྟར་
བྱེསྐྱེད་སྐབསོ་བྱེསྐྱེ་བྲེག་གགྱི་གནིད་དསྐྱོནི་ལོ་བྱེསྐྱེ་བྲེག་གགྱིསོ་དབྱེསྐྱེ་ཞིགྱིབ་བྱེ་རྒྱུ་
རྒྱུནི་འིཁྱོསྐྱོངསོ་བྱེསྐྱེད་དགསྐྱོསོ། རགྱིགསོ་དབྱེསྐྱེའིགྱི་མཛུབ་སྟསྐྱོནི་དང་གནིད་
ཁོསྐྱེལོ་གྱིགྱིསོ་སྲིགྱིད་ཇུསོ་ལོག་ཏུ་བསྟར་བ་རྒྱུནི་འིཁྱོསྐྱོངསོ་བྱེསོ་ཏསྐྱེ། སྲིགྱིད་
ཇུསོ་ཀྱིགྱི་སྐུལོ་ལྕག་སྣོསྐྱེ་ཁྲགྱིད་དང་འིགནི་སྲུང་རྒྱབ་སྐྱོསྐྱོར་བྱེསྐྱེད་ནུསོ་
འིདསྐྱོནི་སྤེསྐྱེལོ་གང་ལོསྐྱེགསོ་བྱེསྐྱེད་དགསྐྱོསོ། བརྟོག་དཔྱད་ཞིགྱིབ་འིཇུག་
བྱེསྐྱེད་པའིགྱི་གསྐྱོམསོ་སྲིསྐྱོལོ་རྒྱ་ཆསྐྱེར་དར་དུ་བཅུག་ནིསོ། གཞིགྱི་རགྱིམ་གྱིགྱི་
གསོར་གཏསྐྱོད་སྙོགྱིང་སྟསྐྱོབསོ་ལོ་བརྩོགྱི་བཀུར་དང་། གཞིགྱི་རགྱིམ་གྱིགྱི་དསྐྱོནི་
དངསྐྱོསོ་དང་ཟུང་འིབྲེསྐྱེལོ་བྱེསོ་ཏསྐྱེ་འིཚོཚོལོ་ཞིགྱིབ་གསོར་གཏསྐྱོད་ལོ་སྐུལོ་
ལྕག་དང་། ལོསོ་སྒྲུབ་ལོསོ་སྐྲུནི་གྱིགྱི་ཧུར་བརྩོསྐྱོནི་རང་བཞིགྱིནི་སྐུལོ་
སློསྐྱོང་གང་ལོསྐྱེགསོ་བྱེསྐྱེད་དགསྐྱོསོ། ཏང་ནིང་ཁུལོ་གྱིགྱི་ཆབ་སྲིགྱིད་རགྱིག་
གནིསོ་འིཛུགསོ་སྐྲུནི་ལོ་ཤུགསོ་སྣོསྐྱོནི་དང་། དྲིང་བདསྐྱེནི་ཟིསྐྱོལོ་མསྐྱེད་
དང་། སྤྱོགྱི་མཐུནི་ཚུལོ་ལྡནི། དངསྐྱོསོ་ཐོསྐྱོག་བདསྐྱེནི་འིཚོཚོལོ། གཞུང་
དྲིང་སྤྱོསྐྱོད་གཙོང་སོསྐྱོགསོ་ཀྱིགྱི་རགྱིནི་ཐོང་ལྟ་བ་དར་སྤེསྐྱེལོ་བཏང་སྟསྐྱེ། ལོསོ་
བྱེསྐྱེད་པསོ་རང་རྟོསྐྱོགསོ་ཀྱིགྱིསོ
ལོག་ལོསྐྱེནི་
“ ནིནི་གསུམ་རྣལོ་གསུམ ”
བྱེསྐྱེད་པར་སྣོ་སྐྱེ ཁྲདགྱི ་ད།སྐྱེ ཆབ་སྲིདགྱི ་ཀྱི་གྱི ངསོ
སྐྱེ ་ཤུགསོ་དང་། སྒྲིགྱིག་ཁྲམགྱི སོ་ཀྱི་གྱི
ངསྐྱེསོ་ཤུགསོ། ཀུནི་སྤྱོསྐྱོད་ཀྱིགྱི་ངསྐྱེསོ་ཤུགསོ། རུལོ་འིགསྐྱོག་གགྱི་ནུསོ་ཤུགསོ་
བཅསོ་བསྟུད་མར་ཇེ་སྐྱེ དྲིག་ཏུ་བཏང་ནིསོ། ལྟ་སྐུལོ་དང་ལོནིསྐྱེ ་དང་རང་
གཅུནི་གྱིགྱི་ཁོསྐྱོར་ཡུག་ཁྲསྐྱོད་བྱེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་འིཚོཚོ་བ་རསྐྱོལོ་བར་གསྐྱོམསོ་
དགསྐྱོསོ། གླེསྐྱེང་ཕྱོསྐྱོགསོ་ཀྱིགྱི་སྣོསྐྱེ་ཁྲགྱིད་ལོ་ཤུགསོ་སྣོསྐྱོནི་དང་། བཟིང་བསྟསྐྱོད་
ངནི་སྨད་བྱེ་རྒྱུ་རྒྱུནི་འིཁྱོསྐྱོངསོ་བྱེདསྐྱེ ་དགསྐྱོསོ། ལོསོ་བྱེདསྐྱེ ་པའིགྱི་མཚོནི་སྙོནི་
སྲུང་སྐྱོསྐྱོབ་དང་ལོསོ་བྱེསྐྱེད་པའིགྱི་དཔུང་སྡེསྐྱེའི་གྱི སྣོང་བརྙནི་སྲུང་སྐྱོསྐྱོབ་བྱེསྐྱེད་
པར་དསྐྱོ་སྣོང་བྱེསྐྱེད་དགསྐྱོསོ། ནུསོ་ཤུགསོ་ཡོསྐྱོད་རྒུསོ་བཅསྐྱོསོ་བསྒྱུར་
གསོར་གཏསྐྱོད་དང་ལོསོ་སྒྲུབ་ལོསོ་སྐྲུནི་གྱིགྱི་སྔསྐྱོནི་ཐོསྐྱོནི་དཔསྐྱེ་མཚོཚོནི་དྲིགྱིལོ་
སྒྲིསྐྱོག་བྱེསོ་ཏསྐྱེ། རྒྱ་ཆསྐྱེའི་གྱི ལོསོ་བྱེསྐྱེད་པ་རྣམསོ་མཁོསོ་མཛངསོ་ཀྱིགྱི་རྗེསྐྱེསོ་
སུ་འིབྲེང་བ་དང་། འིབད་འིབུངསོ་ཡོར་བརྩོསྐྱོནི་བྱེསྐྱེད་པ། ཕུ་ཐུང་
བརྫེསྐྱེསོ་ནིསོ་ཧུར་བརྩོསྐྱོནི་བྱེསོ་ཏསྐྱེ། ཧུར་ཐོག་གགྱིསོ་སྤྱོགྱི་ཚོཚོགསོ་རགྱིང་
ལུགསོ་དསྐྱེང་རབསོ་ཅནི་གྱིགྱི་རྒྱང་སྐྱོསྐྱོད་གསོར་པའིགྱི་མཚོར་སྡུག་གགྱི་
ལོསྐྱེའུ་འིབྲེགྱི་དགསྐྱོསོ། ། ཞིགྱིནི་ཧྭཧྭ་་གསོར
གསོར་་འིགྱུར
འིགྱུར་་ཁོང
ཁོང་་གགྱི་གླེསྐྱོག་འིཕྲིགྱིནི།

ཚོཚོ ག སོ་དམགྱི ག སོ་སུ་བཟུང་ནིསོ། གནིད་དསྐྱོ ནི ་གྱིགྱི ་ཁྲགྱི ད ་ཕྱོསྐྱོ ག སོ་
འིབུར་དུ་འིདསྐྱོད་པ་དང་སྲིགྱིད་ཇུསོ་ཀྱིགྱི་མཁོསྐྱོ་འིདསྐྱོནི་ལོསྐྱེགསོ་བསྒྱུར་
བྱེསྐྱེད་པ། མསྐྱེ་ཏསྐྱོག་གཙོག་པ་ལྟ་བུའིགྱི་བརྩོསྐྱོནི་པ་བསྐྱོསྐྱེད་དསྐྱེ། དབུལོ་
ཕོསྐྱོངསོ་མགྱི་གྲངསོ་ཀྱིགྱི་ནིང་སྐྱོསྐྱེ་སྒུལོ་ཤུགསོ་ལོ་སྐུལོ་སྤེསྐྱེལོ་བྱེསྐྱེད་པ་དང་།
དབུལོ་ཕོསྐྱོངསོ་མགྱི་གྲངསོ་བརྟོནི་པསྐྱོར་དབུལོ་ཐོར་བྱེསྐྱེད་པའིགྱི་རྨང་
གཞིགྱི་ཇེསྐྱེ་བརྟོནི་དུ་གཏསྐྱོང་བ། དབུལོ་སྐྱོསྐྱོར་ཁྱོབ་ཁོསྐྱོངསོ་ཀྱིགྱི་ཀུནི་སྤྱོསྐྱོད་
འིཛུགསོ་སྐྲུནི་ལོ་ཤུགསོ་སྣོསྐྱོནི་པ་བཅསོ་བྱེསོ་ཏསྐྱེ། ཁོ་མགྱིནི་དསྐྱོནི་གྱིགྱིསོ་
དབུལོ་ཕོསྐྱོངསོ་མགྱི་གྲངསོ་ཀྱིགྱི་ཐོསྐྱོབ་སྣོང་མཐོསྐྱོར་འིདསྐྱེགསོ་སུ་གཏསྐྱོང་
དགསྐྱོསོ་ལོ། 2020ལོསྐྱོའི་འི བར་དབུལོ་ཕོསྐྱོངསོ་སོ་ཁུལོ་དང་དབུལོ་
ཕོསྐྱོངསོ་མང་ཚོཚོགསོ་རྒྱལོ་ཡོསྐྱོངསོ་དང་ལྷནི་དུ་ཁྱོསྐྱོནི་ཡོསྐྱོངསོ་ནིསོ་
འིབྱེསྐྱོར་འིབྲེགྱིང་སྤྱོགྱི་ཚོཚོགསོ་སུ་བསྐྱོསྐྱོད་པར་ཁོག་ཐོསྐྱེག་བྱེསོ་ཏསྐྱེ། གྲསྐྱོང་
གསོསྐྱེབ་འིཕོསྐྱེལོ་རྒྱསོ་སུ་གཏསྐྱོང་བའིགྱི་འིཐོབ་ཇུསོ་ལོག་བསྟར་བྱེསྐྱེད་
པར་རྨང་གཞིགྱི་འིདགྱིང་དགསྐྱོསོ།
གྲསྐྱོསོ་ཚོཚོགསོ་ཀྱིགྱིསོ་ནིནི་གྱིགྱིསོ་བསྟནི་དསྐྱོནི། སྟསྐྱོབསོ་ཤུགསོ་
གཅགྱིག་བསྡུསོ་བྱེསོ་ཏསྐྱེ་དབུལོ་ནིག་སོ་ཁུལོ་གྱིགྱི་དབུལོ་ཐོར་འིགག་
སྒྲིསྐྱོལོ་ཐོད་རྒྱབ་སྐྱོསྐྱོར་བྱེསྐྱེད་དགསྐྱོསོ་ལོ། དབུལོ་ནིག་སོ་ཁུལོ་གྱིགྱི་
འིཕོསྐྱེལོ་རྒྱསོ་ཆ་རྐྱེསྐྱེནི་ཇེསྐྱེ་ལོསྐྱེགསོ་སུ་གཏསྐྱོང་བ་དང་། དབུལོ་ནིག་སོ་
ཁུལོ་གྱིགྱི་མང་ཚོཚོགསོ་ཀྱིགྱི་དམགྱིགསོ་བསོལོ་དཀོའི་ཁོག་ཐོག་གཅསྐྱོད་
བྱེསྐྱེ ད ་པ། དབུལོ་ནིག་སོ་ཁུལོ་གྱིགྱི ་ གཟིགྱི ག སོ་སྐྱོསྐྱོ ང ་སྲིགྱི ད ་ཇུསོ་ཀྱིགྱི ་
ཤུགསོ་ཚོད་ཆསྐྱེ་རུ་གཏསྐྱོང་དགསྐྱོསོ། སྡེསྐྱེ་བ་དང་ཁྱོགྱིམ་ཚོང་མགྱི་སྒོསྐྱེར་
བགྲསྐྱོད་ལོམ་ཇེ་སྐྱེ ལོག
སྐྱེ སོ་སུ་བཏང་ནིསོ་གཞིགྱི་རམགྱི ་གྱི་གྱི འིཐོབ་ཕྱོག
སྐྱོ སོ་དང་
པསྐྱོ་དང་དཀོའི་སྡུག་ཆསྐྱེ་བའིགྱི་སོ་ཁུལོ་ནིསོ་གསོསྐྱོ་སྐྱོསྐྱོང་དང་སྦྱོསྐྱོང་བརྡར་
བྱེསྐྱེད་པར་མཐོསྐྱོང་ཆསྐྱེནི་བྱེསོ་ཏསྐྱེ། ལོསོ་བྱེསྐྱེད་པར་ལོག་ལོསྐྱེནི་ཁྲསྐྱོད་གཤིགྱིསོ་
སྤྱོསྐྱོད་ཞུནི་བརྡར་དང་ཡོནིསྐྱོ ་ཏནི་ཡོར་སྐྱོདསྐྱེ ་འིབྱུང་དུ་འིཇུག་དགསྐྱོསོ།
དྲུག སྤྲོསྐྱོ་སོསྐྱེམསོ་
སོ་འིཁོསྐྱོལོ་བའིགྱི་སྒོསྐྱོ་ནིསོ
ནིསོ་་ལོསོ
ལོསོ་་བྱེསྐྱེད་པར
པར་་སོསྐྱེམསོ་
སོ་
ཁུར་་དང
ཁུར
དང་་བྱེམསོ
བྱེམསོ་་སྐྱོསྐྱོང་བྱེསྐྱེད་དགསྐྱོསོ། གཟིབ་ནིནི་གྱིགྱིསོ་དསྐྱོ་དམ་དང་
སོསྐྱེམསོ་ཁུར་ཡོགྱིད་རྟོསྐྱོནི་ཕོནི་ཚུནི་ཟུང་འིབྲེསྐྱེལོ་བྱེ་རྒྱུ་རྒྱུནི་འིཁྱོསྐྱོངསོ་
བྱེསོ་ཏསྐྱེ། ཆབ་སྲིགྱིད་སྟསྐྱེང་སྐུལོ་ལྕག་བྱེསྐྱེད་པ། བྱེ་བའིགྱི་སྟསྐྱེང་རྒྱབ་སྐྱོསྐྱོར་
བྱེསྐྱེད་པ། ཐོསྐྱོབ་ཆའིགྱི་སྟསྐྱེང་འིགནི་སྲུང་ཡོསྐྱོད་པ། སོསྐྱེམསོ་ཁོམསོ་སྟསྐྱེང་
བྱེམསོ་སོསྐྱེམསོ་ཡོསྐྱོད་པ་བཅསོ་བྱེསོ་ཏསྐྱེ། ལོསོ་བྱེསྐྱེད་པའིགྱི་མཚོནི་སྙོནི་
གྱིགྱི་ཚོཚོར་བ་དང་། ཁོསྐྱོངསོ་གཏསྐྱོགསོ་ཀྱིགྱི་ཚོཚོར་བ། ཐོསྐྱོབ་ཚོཚོར་བཅསོ་ཇེསྐྱེ་
དྲིག་ཏུ་གཏསྐྱོང་དགསྐྱོསོ། གླེསྐྱེང་མསྐྱོལོ་དང་ཁོ་བརྡ་བྱེསྐྱེད་པའིགྱི་ལོམ་
ལུགསོ་འིཐུསོ་ཚོང་དང་དསྐྱོནི་འིཁྱོསྐྱོལོ་བྱེསོ་ཏསྐྱེ། ཏང་དང་རྒྱལོ་ཁོབ་
ཀྱིགྱི་ལོསོ་ཁུངསོ་བཅསྐྱོསོ་བསྒྱུར་གཏགྱིང་ཟིབ་ཏུ་སྤེསྐྱེལོ་བ་སོསྐྱོགསོ་ལོསོ་
འིགནི་གལོ་ཆསྐྱེནི་ལོ་དམགྱིགསོ་ཏསྐྱེ། བསོམ་བླསྐྱོ་ཆབ་སྲིགྱིད་ཀྱིགྱི་བྱེ་བ་
གང་ལོསྐྱེགསོ་སུ་བསྒྲུབ་པར་དསྐྱོ་སྣོང་བྱེསྐྱེད་པ་དང་། དུསོ་ལྟར་ལོསོ་
བྱེསྐྱེད་པར་དསྐྱོགསོ་གནིད་སོསྐྱེལོ་རསྐྱོགསོ་དང་རྒྱབ་སྐྱོསྐྱོར་བྱེསྐྱེད་པར་
ཤུགསོ་སྣོསྐྱོནི་དགསྐྱོསོ། ལོསོ་བྱེསྐྱེད་པའིགྱི་ཐོསྐྱོབ་ཆར་སྐུལོ་ལྕག་གཏསྐྱོང་
བའིགྱི་འིགནི་སྲུང་ལོམ་ལུགསོ་འིཐུསོ་ཚོང་ཞིགྱིག་བཙུགསོ་ཏསྐྱེ། ལོསོ་
ཁུངསོ་དང་དསྐྱོནི་ལོསོ་སྡེསྐྱེ་ཁོག་གགྱི་གཞིགྱི་རྩོའིགྱི་ཟླ་ཕོསྐྱོགསོ་ཚོད་གཞིགྱི་
སྙོསྐྱོམ་སྒྲིགྱིག་ནིང་རྐྱེསྐྱེནི་འིཐུསོ་ཚོང་དུ་གཏསྐྱོང་དགསྐྱོསོ། སོ་ཁུལོ་གྱིགྱི་ཟུར་
སྣོསྐྱོནི་ཟླ་ཕོསྐྱོགསོ་ལོམ་ལུགསོ་ལོག་བསྟར་བྱེསོ་ཏསྐྱེ། གཞུང་ཞིབསོ་
པའིགྱི་བྱེ་དགའིགྱི་ལོམ་ལུགསོ་འིཐུསོ་ཚོང་དུ་གཏསྐྱོང་དགསྐྱོསོ། གཞུང་
ཞིབསོ་པའིགྱི་གསྐྱོ་གནིསོ་དང་འིགནི་རགྱིམ་མཉམ་སྤེསྐྱེལོ་ལོམ་ལུགསོ་
ལོ་སྐུལོ་འིདསྐྱེད་བཏང་སྟསྐྱེ། ཏང་དང་རྒྱལོ་ཁོབ་ཀྱིགྱི་བྱེསོ་རྗེསྐྱེསོ་གཟིགྱི་
བརྗེགྱིད་གཟིསྐྱེངསོ་བསྟསྐྱོད་ལོམ་ལུགསོ་འིཐུསོ་ཚོང་དུ་གཏསྐྱོང་དགསྐྱོསོ།
དུསོ་རྒྱུནི་སྐུལོ་ལྕག་དང་ཆསྐྱེད་དམགྱིགསོ་གཟིསྐྱེངསོ་བསྟསྐྱོད་སྐུལོ་ལྕག་
བྱེ་བ་ལོསྐྱེགསོ་པསྐྱོར་བསྒྲུབསོ་ནིསོ། ལུསོ་ཕུང་བརྟོག་བཤིསྐྱེར་དང་

