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ཕྱོཔོགས་འིདུས་གསར་འིགྱུར།

པ

ཞིཉིངོ་སྡེསྡེ་དར་སྤེསྡེལ་གཏོཔོངོ་བའིཉི་འིཐབ་ཇུས་ཀྱིཉི་འིགྲེསྡེལ་བཤད་རགས་བསྡུས་མ།
མགོ་ལོག་ཁུལ་ཨུའི་ཏང་གི་སློབ་གྲྭ། ལྷ་མཆོག་རྒྱལ།

དངོ་པཔོ། འིཐབ་ཇུས་ཀྱིཉི་མཛུབ་སྟོཔོན་བསམ་བློཔོ།

འཐེབ་ཇུསེ་ཀྱིསྤྱི་ལགོ་བསྟོར།
ཞསྤྱིང་སྡེསྡེ་དོར་སྤེསྡེལ་གོཏོཕྱོང་བའསྤྱི་འཐེབ་ཇུསེ་ལགོ་བསྟོར་བྱེསྡེདོ་
《ཞསྤྱིང་སྡེསྡེ་དོར་རྒྱསེ་གོཏོཕྱོང་བའསྤྱི་འཐེབ་ཇུསེ་ཀྱིསྤྱི་འཆར་འགོཕྱོདོ
དོགོཕྱོསེ་ན། ཕྱོཕྱོགོསེ་ཡཕྱོངསེ་ནསེ་ཏོང་གོསྤྱི་ཚཚོགོསེ་ཆསྡེན་ཐེསྡེངསེ་བཅུ་ (2018-2022)》ནང་བཀོཕྱོདོ་སྒྲསྤྱིགོ་བྱེསེ་པ་ལྟར་ན། འཐེབ་
དོགུ་པའསྤྱི་དོགོཕྱོངསེ་དོཕྱོན་ལགོ་བསྟོར་དོང་། ཞསྤྱི་ཅསྤྱིན་ཕིསྤྱིང་གོསྤྱི་དུསེ་ ཇུསེ་འདོསྤྱིར་གོཕྱོམ་སྟོབསེ་གོསུམ་ལ་དོམསྤྱིགོསེ་ཚདོ་གོསུམ་གྱིསྤྱི་ལགོ་
རབསེ་གོསེར་པའསྤྱི་ཀྲུང་གོཕྱོའ་འི ཁྱདོ་ཆཕྱོསེ་ལྡན་པའསྤྱི་སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགོསེ་རསྤྱིང་ བསྟོར་འཆར་འགོཕྱོདོ་བྱེསེ་ཡཕྱོདོ་དོསྡེ། 2020ལཕྱོའ་འིཚུན། ཞསྤྱིང་སྡེསྡེ་དོར་
ལུགོསེ་ཀྱིསྤྱི ་ དོགོཕྱོ ང སེ་པ་མཛུབ་སྟོཕྱོ ན ་དུ་བཟུང་སྟོསྡེ ། ཏོང་གོསྤྱི སེ རྒྱསེ་གོཏོཕྱོང་བར་གྲུབ་འབྲེསེ་གོལ་ཆསྡེན་ལསྡེན་པ་དོང་གོཞསྤྱི་རྩིའསྤྱི་སྒོཕྱོ་
བྱེ་བར་མགོཕྱོ་ཁྲིསྤྱིདོ་པར་ཤུགོསེ་སྣཕྱོན་པ་དོང་། ནསེ་ལམ་ལུགོསེ་ཀྱིསྤྱི་སྒྲཕྱོམ་གོཞསྤྱི་དོང་སྲིསྤྱིདོ་ཇུསེ་ཀྱིསྤྱི་མ་ལགོ་གྲུབ་ཏུ་
“ ཞསྤྱི ང ་གོསུམ ”
ལསེ་དོཕྱོན་བརྟན་བརླིསྤྱིང་ངང་འཕིསྡེལ་བའསྤྱི་སྤྱིསྤྱིའསྤྱི་གོཕྱོམ་འགྲོཕྱོསེ་རྒྱུན་ འཇུགོ་པ། 2035ལཕྱོའ་འི ཚུན། ཞསྤྱིང་སྡེསྡེའསྤྱི་དོར་རྒྱསེ་ལ་ཐེགོ་གོཅཕྱོདོ་
འཁྱཕྱོངསེ་དོང་། ཧ་ཅང་བརྟན་པཕྱོའ ་འི འཕིསྡེལ་རྒྱསེ་ཀྱིསྤྱི་འདུ་ཤེསྡེསེ་ རང་བཞསྤྱིན་གྱིསྤྱི་གྲུབ་འབྲེསེ་ལསྡེན་པ་དོང་གོཞསྤྱི་རྩིའསྤྱི་སྒོཕྱོ་ནསེ་ཞསྤྱིང་
གོསེར་པ་བསྐྱེསྡེདོ་པ་དོང་། སྤུསེ་ཚདོ་ལསྡེགོསེ་པའསྤྱི་འཕིསྡེལ་རྒྱསེ་ཀྱིསྤྱི་ ལསེ་དོང་ཞསྤྱིང་སྡེསྡེའ་སྤྱི དོསྡེང་རབསེ་ཅན་མངཕྱོན་འགྱུར་འབྱུང་དུ་འཇུགོ་
བླང་བྱེ་དོཕྱོན་འཁྱཕྱོལ་བྱེསྡེདོ་པ་དོང་།“ གོནསེ་ལྔ་གོཞསྤྱི་གོཅསྤྱིགོ ”གོསྤྱི་ པ། 2050ལཕྱོའ་འི ཚུན། གྲོཕྱོང་གོསེསྡེབ་ཁྱཕྱོན་ཡཕྱོངསེ་ནསེ་དོར་རྒྱསེ་
སྤྱིསྤྱི འསྤྱི ་ བཀོཕྱོ དོ ་སྒྲསྤྱི གོ ་ལ་སྤྱིསྤྱི ་ འདོཕྱོ མ སེ་སྐུལ་འདོསྡེ དོ ་དོང་“ ཕྱོཕྱོ གོ སེ་ ཡཕྱོང་བ་སྟོསྡེ། ཞསྤྱིང་ལསེ་ལ་སྟོཕྱོབསེ་ལྡན་པ། ཞསྤྱིང་སྡེསྡེར་མཛེཛེསེ་སྡུགོ་
ཡཕྱོངསེ་བཞསྤྱི ”ཡསྤྱི་འཐེབ་ཇུསེ་བཀོཕྱོདོ་སྒྲསྤྱིགོ་ལ་མཐུན་སྦྱོཕྱོར་སྐུལ་ ལྡན་པ། ཞསྤྱིང་པ་འབྱེཕྱོར་ཕྱུགོ་ལྡན་པ་བཅསེ་མངཕྱོན་འགྱུར་འབྱུང་དུ་
འདོསྡེ དོ ་བྱེསྡེ དོ ་པ་གོཙིའི གོསེ་སུ་བཟུང་ནསེ།“ ཞསྤྱི ང་གོསུམ ”གྱིསྤྱི ་ འཇུགོ་པ་བཅསེ་ཡསྤྱིན། འཐེབ་ཇུསེ་འདོསྤྱི་ཉསྤྱིདོ་གོཕྱོམ་སྟོབསེ་གོསུམ་
གོནདོ་དོཕྱོན་ཐེགོ་གོཅཕྱོདོ་ཡགོ་པཕྱོ་བྱེ་རྒྱུ་དོསྡེ་ཏོང་ཡཕྱོངསེ་ཀྱིསྤྱི་ནང་གོསྤྱི་ ལ་དོམསྤྱིགོསེ་ཚདོ་གོསུམ་གྱིསྤྱི་འཆར་འགོཕྱོདོ་ལྟར་ལགོ་བསྟོར་བྱེ་
གོལ་ཆསྡེན་ནང་གོསྤྱི་འགོངསེ་ཆསྡེན་དུ་བརྩིསྤྱི་བ་རྒྱུན་འཁྱཕྱོངསེ་བྱེསྡེདོ་ དོགོཕྱོསེ་ཚཛེ། དོསྡེའསྤྱི་ལགོ་བསྟོར་ཁྲིཕྱོདོ་སྲིཕྱོགོ་ཏུ་བཀུར་དོགོཕྱོསེ་པའསྤྱི་རྩི་
དོགོཕྱོསེ་པར་མ་ཟདོ།《ཞསྤྱིང་སྡེསྡེ་དོར་སྤེསྡེལ་གོཏོཕྱོང་བའསྤྱི་འཐེབ་ དོཕྱོན་དོང་གོནདོ་དུ་འཛེའིན་དོགོཕྱོསེ་པའསྤྱི་འགོགོ་རྩི། རྣལ་དུ་ཞུགོསེ་
ཇུསེ་ལགོ་བསྟོར་བྱེ་རྒྱུའསྤྱི་སྐོཕྱོར་གྱིསྤྱི་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དོབྱེང་དོང་རྒྱལ་ དོགོཕྱོསེ་པའསྤྱི་བགྲོཕྱོདོ་ལམ་ནསྤྱི་མསྡེདོ་དུ་མསྤྱི་རུང་བསེ་འདོསྤྱིར་རསྡེ་རསྡེ་བཞསྤྱིན་
སྲིསྤྱིདོ་སྤྱིསྤྱི་ཁྱབ་ཁོང་གོསྤྱི་བསེམ་འཆར》དོང་《ཞསྤྱིང་སྡེསྡེ་དོར་སྤེསྡེལ་ འཆདོ་པར་བྱེ།
(1) རྩི་དོཕྱོན་དོང་གོནདོ་འགོགོ
གོཏོཕྱོང་བའསྤྱི་འཐེབ་ཇུསེ་ཀྱིསྤྱི་འཆར་འགོཕྱོདོ(2018-2022)》
འཐེབ་ཇུསེ་ལགོ་བསྟོར་ཁྲིཕྱོདོ་སྲིཕྱོགོ་ཏུ་བཀུར་དོགོཕྱོསེ་པའསྤྱི་རྩི་
《དོམསྤྱི གོ སེ་བསེལ་གྱིསྤྱི སེ ་ཞསྤྱི ང ་ལསེ་དོང་གྲོཕྱོ ང ་གོསེསྡེ བ ་འཕིསྡེ ལ ་
རྒྱསེ་གོཏོཕྱོང་བ་རྒྱུན་འཁྱཕྱོངསེ་བྱེསེ་ཏོསྡེ།“ ཞསྤྱིང་གོསུམ ”བྱེ་བ་ དོཕྱོན་བརྒྱདོ་ནསྤྱི། 1.ཏོང་གོསྤྱིསེ་ཞསྤྱིང་སྡེསྡེའསྤྱི་ལསེ་དོཕྱོན་ལ་དོཕྱོ་དོམ་བྱེ་རྒྱུ་
ལསྡེགོསེ་པཕྱོར་བསྒྲུབ་པའསྤྱི་སྐོཕྱོར་གྱིསྤྱི་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དོབྱེང་དོང་རྒྱལ་ རྒྱུན་འཁྱཕྱོངསེ་བྱེསྡེདོ་དོགོཕྱོསེ། 2.དོམསྤྱིགོསེ་བསེལ་གྱིསྤྱིསེ་ཞསྤྱིང་ལསེ་
སྲིསྤྱིདོ་སྤྱིསྤྱི་ཁྱབ་ཁོང་གོསྤྱི་བསེམ་འཆར་འགོའ》སེཕྱོགོསེ་ཀྲུང་དོབྱེང་ དོང་ཞསྤྱིང་སྡེསྡེ་འཕིསྡེལ་རྒྱསེ་གོཏོཕྱོང་རྒྱུ་རྒྱུན་འཁྱཕྱོངསེ་བྱེསྡེདོ་དོགོཕྱོསེ། 3.
ཞསྤྱིང་པའསྤྱི་བྱེསྡེདོ་པཕྱོའ་འི གོཕྱོ་གོནསེ་གོཙིཚོ་བཕྱོ་རྒྱུན་འཁྱཕྱོངསེ་བྱེསྡེདོ་དོགོཕྱོསེ།
རསྤྱིམ་པའསྤྱི་ཡསྤྱིགོ་ཆའསྤྱི་དོགོཕྱོངསེ་དོཕྱོན་ལ་རྒྱུསེ་ལཕྱོན་ཡང་དོགོ་དོང་བྱེསྡེ་
4.ཁྱཕྱོན་ཡཕྱོངསེ་ནསེ་ཞསྤྱིང་སྡེསྡེ་དོར་རྒྱསེ་གོཏོཕྱོང་རྒྱུ་རྒྱུན་འཁྱཕྱོངསེ་བྱེསྡེདོ་
བྲེགོ་གོསྤྱི་བླང་བྱེ་ལ་ཞསྤྱིབ་འཇུགོ་ཟབ་མཕྱོ་བྱེསེ་ཐེཕྱོགོ རང་ཞསྤྱིང་དོང་
དོགོཕྱོསེ། 5.གྲོཕྱོང་ཁྱསྡེར་དོང་གྲོཕྱོང་གོསེསྡེབ་མཉམ་འདྲསྡེསེ་ངང་འཕིསྡེལ་
སེ་གོནསེ་ཀྱིསྤྱི ་ འཐེབ་ཇུསེ་ལགོ་བསྟོར་བྱེསྡེ དོ ་པའསྤྱི ་ སྤྱིསྤྱི འསྤྱི ་ བཀོཕྱོ དོ ་
རྒྱསེ་གོཏོཕྱོང་རྒྱུ་རྒྱུན་འཁྱཕྱོངསེ་བྱེསྡེདོ་དོགོཕྱོསེ། 6.མསྤྱི་དོང་རང་བྱུང་
སྒྲསྤྱི གོ ་དོང་གོཕྱོ མ ་འགྲོཕྱོ སེ ་དོང་ཚདོ་གོཞསྤྱི ་ ལྟར། ཡུལ་དུསེ་ལ་
ཁོམསེ་འཆམ་མཐུན་མཉམ་གོནསེ་ཡཕྱོང་བ་རྒྱུན་འཁྱཕྱོངསེ་བྱེསྡེདོ་
འཚམ་པའསྤྱི ་ སྒོཕྱོ ་ ནསེ་ཞསྤྱི བ ་ཕྲའསྤྱི ་ འཆར་གོཞསྤྱི ་ བཀོཕྱོ དོ ་ཅསྤྱི ང ་ལགོ་
དོགོཕྱོསེ། 7.བཅཕྱོསེ་བསྒྱུར་གོསེར་གོཏོཕྱོདོ་དོང་སེསྡེམསེ་ཤུགོསེ་
བསྟོར་བྱེསྡེདོ་དོགོཕྱོསེ།
འདོཕྱོན་སྤེསྡེལ་བྱེསྡེདོ་པ་རྒྱུན་འཁྱཕྱོངསེ་བྱེསྡེདོ་དོགོཕྱོསེ། 8.ཡུལ་དུསེ་དོང་
གཉིཉིས་པ། འིཐབ་ཇུས་ཀྱིཉི་ངོཔོ་བཔོ།
བསྟུན་ཞསྤྱིང་གོཕྱོམ་གོང་མདུན་སྤེཕྱོསེ་བྱེསྡེདོ་པ་རྒྱུན་འཁྱཕྱོངསེ་བྱེསྡེདོ་
འཐེབ་ཇུསེ་འདོསྤྱི་ནསྤྱི་སྤྱིསྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅསྤྱི་ཞསྤྱི་ཅསྤྱིན་ཕིསྤྱིང་གོསྤྱིསེ“ ཞསྤྱིང་ དོགོཕྱོསེ།
ལསེ་ཞསྤྱིང་སྡེསྡེ་ཞསྤྱིང་པ་བཅསེ་ཀྱིསྤྱི་གོནདོ་དོཕྱོན་ནསྤྱི་རྒྱལ་ཇུསེ་དོམངསེ་
འཐེབ་ཇུསེ་ལགོ་བསྟོར་ཁྲིཕྱོདོ་གོནདོ་དུ་འཛེའིན་དོགོཕྱོསེ་པའསྤྱི་
འཚཚོར་འབྲེསྡེལ་བ་ཡཕྱོདོ་པའསྤྱི་རྩི་བའསྤྱི་གོནདོ་དོཕྱོན་ཞསྤྱིགོ་ཡསྤྱིན་པསེ། འགོགོ་རྩི་བཞསྤྱི་ནསྤྱི། 1.ཞསྤྱིང་སྡེསྡེའསྤྱི་ལསེ་དོཕྱོན་གྱིསྤྱི་ཏོང་གོསྤྱི་མགོཕྱོ་ཁྲིསྤྱིདོ་
གྱིསྤྱི་གོནདོ་དོཕྱོན་ཐེགོ་གོཅཕྱོདོ་ཡགོ་པཕྱོ་བྱེསྡེདོ་པ་དོསྡེ་ཏོང་ སྒྲསྤྱིགོ་སྲིཕྱོལ་དོང་ལམ་སྲིཕྱོལ་འཐུསེ་ཚང་ཡཕྱོང་དོགོཕྱོསེ་ཏོསྡེ། ཏོང་གོསྤྱི་མགོཕྱོ་
‘ ཞསྤྱིང་གོསུམ ’
གོསྤྱི་བྱེ་བའསྤྱི་གོཙིཚོ་གོནདོ་དུ་བཟུང་སྟོསྡེ། ཞསྤྱིང་སྡེསྡེ་དོར་རྒྱསེ་གོཏོཕྱོང་བའསྤྱི་ ཁྲིསྤྱིདོ་ཀྱིསྤྱི་ལསེ་འགོན་དོང་འགོན་འཁྲིསྤྱི་གོཏོན་འབསྡེབསེ་སྒོཕྱོསེ་ལསེ་
འཐེབ་ཇུསེ་ལགོ་བསྟོར་བྱེསྡེདོ་དོགོཕྱོསེ ”
ཞསྡེསེ། ཏོང་གོསྤྱི་ཚཚོགོསེ་ཆསྡེན་ དོཕྱོན་སྡེསྡེ་ཁོགོ་འཛུགོསེ་སྐྱེཕྱོང་བྱེསེ་ནསེ། ཡུལ་དུསེ་དོང་འཚམ་པའསྤྱི་
ཐེསྡེངསེ་བཅུ་དོགུ་པའསྤྱི་སྐོབསེ་སུ་བཏོཕྱོན་ཅསྤྱིང་། དོསྡེ་དོང་བསྟུན་ནསེ་ ཇུསེ་གོཞསྤྱི་འདོཕྱོན་པ་དོང་། འཐེབ་ཇུསེ་ལགོ་བསྟོར་ལ་མཛུབ་སྟོཕྱོན་
ཏོང་ཀྲུང་དོབྱེང་གོསྤྱིསེ2018ལཕྱོ་ནསེ་ཏོང་གོསྤྱི་ཚཚོགོསེ་ཆསྡེན་ཐེསྡེངསེ་ཉསྤྱི་ དོང་འཐེབ་ཇུསེ་དོཕྱོན་འཁྱཕྱོལ་ཡཕྱོང་ཆསྡེདོ་བྱེ་བའསྤྱི་མགོཕྱོ་མཇུགོ་བར་
ཤུ་པའསྤྱི་བར་གྱིསྤྱི《གྲོཕྱོང་གོསེསྡེབ་དོར་རྒྱསེ་གོཏོཕྱོང་བའསྤྱི་འཐེབ་ཇུསེ་ཀྱིསྤྱི་ གོསུམ་ལ་ལྟ་སྐུལ་ལྟ་ཞསྤྱིབ་བྱེསྡེདོ་དོགོཕྱོསེ། 2.ཏོང་གོསྤྱི་ཞསྤྱིང་སྡེསྡེའསྤྱི་ལསེ་
འཆར་འགོཕྱོདོ(2018-2022)》བསྒྲསྤྱིགོསེ་ཤེསྤྱིང་བསྒྲགོསེ་པ་ དོཕྱོན་སྲིཕྱོལ་ཡསྤྱིགོ་གོཏོན་འབསྡེབསེ་བྱེསྡེདོ་པ་སྟོསྡེ། ཏོང་གོསྤྱིསེ་ཞསྤྱིང་སྡེསྡེའསྤྱི་
རསྡེདོ།
ལསེ་དོཕྱོན་ལ་མགོཕྱོ་ཁྲིསྤྱིདོ་པའསྤྱི་སྲིཕྱོལ་རྒྱུན་དོང་རསྡེ་བ་དོང་སྲིསྤྱིདོ་ཇུསེ་
1. དོམསྤྱིགོསེ་བྱེ།
སེཕྱོགོསེ་ཏོང་ནང་གོསྤྱི་ཁྲིསྤྱིམསེ་སྲིཕྱོལ་ལྟར་གོཏོན་འབསྡེབསེ་བྱེསེ་ནསེ།
དུསེ་རབསེ་གོསེར་པའསྤྱི་ཀྲུང་གོཕྱོའ་འི སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགོསེ་ཀྱིསྤྱི་གོནསེ་བབ་ འཐེབ་ཇུསེ་ལ་གྲུབ་འབྲེསེ་ཡཕྱོདོ་པའསྤྱི་སྒོཕྱོ་ནསེ་ལགོ་བསྟོར་ཡཕྱོང་
གོསེར་པ་དོང་ཆབ་དོཔལ་རསྤྱིགོ་གོསུམ་གྱིསྤྱི་འཕིསྡེལ་འགྱུར་གོསེར་ བར་ཁོགོ་ཐེསྡེགོ་བྱེསྡེདོ་དོགོཕྱོསེ། 3.“ ཞསྤྱིང་གོསུམ ”གྱིསྤྱི་ལསེ་སྒྲུབ་
པའསྤྱི་ལགོ་ལསྡེན་གོཞསྤྱིར་བྱེསེ་ཏོསྡེ། ཏོང་ཀྲུང་དོབྱེང་གོསྤྱིསེ“ ལཕྱོ་བརྒྱ་ དོཔུང་སྡེསྡེ་འཛུགོསེ་སྐྱེཕྱོང་བྱེསྡེདོ་པ་སྟོསྡེ། ཞསྤྱིང་གོསུམ་གྱིསྤྱི་ལསེ་དོཕྱོན་ལ་
ཕྲགོ་གོཉསྤྱིསེ ”ཀྱིསྤྱི་འབདོ་འཐེབ་དོམསྤྱིགོསེ་ཚདོ་ཀྱིསྤྱི་ཁྲིསྤྱིདོ་སྟོཕྱོན་དོང་། མཁོསེ་ཤེསྤྱིང་འཛེའིན་ཤེསྡེསེ་པའསྤྱི་རསྤྱིམ་པ་མསྤྱི་འདྲ་བའསྤྱི་ཏོང་ཨུ་དོང་སྲིསྤྱིདོ་
ཞསྤྱི ང ་ལསེ་དོང་ཞསྤྱི ང ་སྡེསྡེ འསྤྱི ་ ཞན་ཆའསྤྱི ་ གོནདོ་དོཕྱོ ན ་ཁྲིསྤྱི དོ ་སྟོཕྱོ ན ་ལ་ གོཞུང་གོསྤྱི་མགོཕྱོ་ཁྲིསྤྱིདོ་གོསེཕྱོ་སྐྱེཕྱོང་དོང་འདོསྡེམསེ་བསྐོཕྱོ་བྱེསྡེདོ་པ་དོང་།
འཇོཕྱོན་ཐེང་ཅན་གྱིསྤྱི་མསྤྱི་སྣ་བཀུགོ་སྟོསྡེ་ཞསྤྱིང་ལསེ་ལ་མཁོསེ་པ་དོང་
དོམསྤྱིགོསེ་ནསེ་འཐེབ་ཇུསེ་འདོསྤྱི་བཏོཕྱོན་པ་རསྡེདོ།
2.

ཞསྤྱིང་སྡེསྡེར་དོགོའ་བ་དོང་ཞསྤྱིང་པ་ལ་དུངསེ་པ་གོཞསྤྱི་རྩིའསྤྱི་ཚདོ་གོཞསྤྱི་
བྱེསེ་ནསེ་ལསེ་སྒྲུབ་དོཔུང་སྡེསྡེ་གོསེཕྱོ་སྐྱེཕྱོང་དོང་བཀོཕྱོདོ་སྒྲསྤྱིགོ དོཕྱོ་དོམ།
བཀོཕྱོལ་སྤྱིཕྱོདོ་བཅསེ་བྱེསྡེདོ་དོགོཕྱོསེ། 4.ཞསྤྱིང་སྡེསྡེ་དོར་རྒྱསེ་གོཏོཕྱོང་བའསྤྱི་
འཆར་འགོཕྱོདོ་ལ་སྣསྡེ་ཁྲིསྤྱིདོ་ལསྡེགོསེ་པཕྱོ་བྱེསྡེདོ་པ་སྟོསྡེ། ཡུལ་དུསེ་ཀྱིསྤྱི་བྱེ་
བའསྤྱི་གོནདོ་ལ་དོམསྤྱིགོསེ་ནསེ2022ལཕྱོའ ་འི ཏོང་གོསྤྱི་ཚཚོགོསེ་ཆསྡེན་
ཐེསྡེངསེ་ཉསྤྱི་ཤུ་པའསྤྱི་སྐོབསེ་སུ་སླེསྡེབསེ་དུསེ་ཀྱིསྤྱི་དོམསྤྱིགོསེ་ཚདོ་གོཏོན་
འབསྡེབསེ་བྱེསྡེདོ་པ་དོང་འཆར་གོཞསྤྱི་འགོཕྱོདོ་པ་དོང་སྲིསྤྱིདོ་ཇུསེ་ལགོ་
བསྟོར་བྱེསེ་ནསེ། འཆར་གོཞསྤྱི་གོལ་ཆསྡེན་དོང་ལསེ་གོཞསྤྱི་གོལ་ཆསྡེན་
དོང་འགུལ་སྐྱེཕྱོདོ་གོལ་ཆསྡེན་བཀོཕྱོདོ་སྒྲསྤྱིགོ་བྱེསྡེདོ་དོགོཕྱོསེ།
(2) ཐུན་མསྤྱིན་གྱིསྤྱི་བགྲོཕྱོདོ་ལམ།
རྩི་དོཕྱོན་བརྒྱདོ་དོང་གོནདོ་འགོགོ་བཞསྤྱི་ཐེསྤྱིགོ་རྩི་རུ་བཟུང་ནསེ་
འཐེབ་ཇུསེ་འདོསྤྱི་ཉསྤྱིདོ་ལམ་ཅསྤྱི་འདྲ་ཞསྤྱིགོ་ལ་བགྲོཕྱོདོ་དོགོཕྱོསེ་ཤེསྡེ་ན། 1.
གྲོཕྱོང་ཁྱསྡེར་དོང་གྲོཕྱོང་གོསེསྡེབ་མཉམ་འདྲསྡེསེ་ཀྱིསྤྱི་འཕིསྡེལ་རྒྱསེ་ལམ་བུར་
བགྲོཕྱོདོ་དོགོཕྱོསེ་ཏོསྡེ། གྲོཕྱོང་ཁྱསྡེར་དོང་གྲོཕྱོང་གོསེསྡེབ་འདྲ་མཉམ་གྱིསྤྱིསེ་
དོར་རྒྱསེ་གོཏོཕྱོང་བའསྤྱི་འཕིསྡེལ་རྒྱསེ་འདུ་ཤེསྡེསེ་རྒྱུན་འཁྱཕྱོངསེ་བྱེསེ་
ནསེ། ངསྡེསེ་པར་དུ་བཟཕྱོ་ལསེ་དོང་ཞསྤྱིང་ལསེ། གྲོཕྱོང་ཁྱསྡེར་དོང་གྲོཕྱོང་
གོསེསྡེབ། གྲོཕྱོང་པ་དོང་ཞསྤྱིང་པ་བཅསེ་ཚཚོགོསེ་པ་གོཅསྤྱིགོ་ཏུ་བསྡུསེ་
ཤེསྤྱིང་། བཟཕྱོ་ལསེ་དོང་གྲོཕྱོང་ཁྱསྡེར་གྱིསྤྱིསེ་ཞསྤྱིང་ལསེ་དོང་ཞསྤྱིང་སྡེསྡེར་
དོབང་བསྒྱུར་བའསྤྱི་རྣམ་པ་རྩི་བ་ནསེ་བསྒྱུར་ཐེཕྱོགོ དོམསྤྱིགོསེ་བསེལ་
གྱིསྤྱིསེ་ཞསྤྱིང་ལསེ་དོང་ཞསྤྱིང་སྡེསྡེའསྤྱི་ཞན་ཆ་གོསེབ་སྟོསྡེ་ཁྱཕྱོན་ཡཕྱོངསེ་ཀྱིསྤྱི་
འབྱེཕྱོ ར ་འབྲེསྤྱི ང ་སྤྱིསྤྱི ་ ཚཚོ གོ སེ་འཛུགོསེ་སྐྲུན་དོང་དོསྡེ ང ་རབསེ་ཅན་
འཛུགོསེ་སྐྲུན་གྱིསྤྱི་བརྒྱུདོ་རསྤྱིམ་ཁྲིཕྱོདོ་གོང་ཡང་ཆདོ་ལུསེ་ཤེཕྱོར་དུ་
འཇུགོ་མསྤྱི་རུང་། 2.ཐུན་མཕྱོང་ཕྱུགོ་འགྱུར་གྱིསྤྱི་ལམ་བུར་བགྲོཕྱོདོ་
དོགོཕྱོསེ་ཏོསྡེ། ཞསྤྱིང་སྡེསྡེའསྤྱི་ཆསྡེསེ་རྨང་གོཞསྤྱིའསྤྱི་ཞསྤྱིང་ལསེ་གོཉསྡེར་སྐྱེཕྱོང་ལམ་
ལུགོསེ་སྔར་བསེ་སྲི་བརྟན་དོང་ལསྡེགོསེ་བཅཕྱོསེ་འཐུསེ་ཚང་བྱེསེ་
ནསེ། ཞསྤྱི ང ་ལསེ་གོཉསྡེ ར ་སྐྱེཕྱོ ང ་བྱེསྡེ དོ ་སྟོངསེ་ཀྱིསྤྱི“ འཕིཕྱོ ་ འགྱུར་
གོཉསྤྱིསེ ”མངཕྱོན་འགྱུར་བྱེསེ་ཐེཕྱོགོ ཁྱསྤྱིམ་ཚང་གོསྤྱི་ཞསྤྱིང་ལསེ་གོཉསྡེར་
སྐྱེཕྱོང་དོསྡེ་གོཞསྤྱི་ཁྱཕྱོན་ཡཕྱོདོ་ཅསྤྱིང་ཞསྤྱིབ་ཚགོསེ་ལྡན་པའསྤྱི་དོསྡེང་རབསེ་ཞསྤྱིང་
ལསེ་ཀྱིསྤྱི་འཕིསྡེལ་རྒྱསེ་ལམ་དུ་དྲངསེ་དོགོཕྱོསེ། 3.སྤུསེ་དོགོ་གོསྤྱི་སྒོཕྱོ་
ནསེ་ཞསྤྱིང་ལསེ་དོར་རྒྱསེ་གོཏོཕྱོང་བའསྤྱི་ལམ་བུར་བགྲོཕྱོདོ་དོགོཕྱོསེ་ཏོསྡེ།
ངསྡེསེ་པར་དུ་ཞསྤྱིང་ལསེ་ཀྱིསྤྱི་འདོཕྱོན་སྤྲོཕྱོདོ་ཕྱོཕྱོགོསེ་ཀྱིསྤྱི་གྲུབ་ཆ་ལ་སྒྱུར་
བཅཕྱོསེ་གོཏོསྤྱིང་ཟབ་བྱེསེ་ནསེ། ཐེཕྱོན་སྐྱེསྡེདོ་མཐེཕྱོན་པཕྱོ་ནསེ་སྤུསེ་ཚདོ་
མཐེཕྱོན་པཕྱོའ་འིའཕིསྡེལ་རྒྱསེ་ཀྱིསྤྱི་ཁོ་ཕྱོཕྱོགོསེ་སུ་སྒྱུར་ཅསྤྱིང་། གོང་མགྱིཕྱོགོསེ་
ཀྱིསྤྱིསེ་དོསྡེང་རབསེ་ཞསྤྱིང་ལསེ་ཐེཕྱོན་ལསེ་ཀྱིསྤྱི་མ་ལགོ་འཛུགོསེ་སྐྲུན་
དོང་ཚན་རྩིལ་གྱིསྤྱི་གོསེར་གོཏོཕྱོདོ་ལ་ཤུགོསེ་སྣཕྱོན་བྱེསེ་ཐེཕྱོགོ་ཚདོ་ལྡན་
གྱིསྤྱི་ཐེཕྱོན་སྐྱེསྡེདོ་ལ་སྐུལ་འདོསྡེདོ་དོང་། ཞསྤྱིང་ལསེ་ཐེཕྱོན་རྫསེ་ཀྱིསྤྱི་ཚཚོང་
ལསེ་སྐྱེསྡེདོ་སྲིསྤྱིང་དོང་ཚཚོང་རྟགོསེ་ཁྱབ་བརྡལ་བྱེསྡེདོ་དོགོཕྱོསེ། 4.ལྗང་
མདོཕྱོགོ་གོསྤྱིསེ་གྲོཕྱོང་གོསེསྡེབ་འཕིསྡེལ་རྒྱསེ་གོཏོཕྱོང་བའསྤྱི་ལམ་བུར་བགྲོཕྱོདོ་
དོགོཕྱོསེ་ཏོསྡེ། མསྤྱི་དོང་རང་བྱུང་གོཉསྤྱིསེ་འཆམ་མཐུན་མཉམ་གོནསེ་
ཡཕྱོང་བ་རྒྱུན་འཁྱཕྱོངསེ་བྱེསེ་ནསེ། སྲིཕྱོལ་རྒྱུན་གྱིསྤྱི་ལྗང་མདོཕྱོགོ་རསྤྱིགོ་
གོནསེ་སྔཕྱོགོ་འདོཕྱོན་གོང་ལསྡེགོསེ་དོང་རྒྱུན་འཛེའིན་དོང་གོསེར་གོཏོཕྱོདོ་
བྱེསྡེདོ་པ་དོང་། གྲོཕྱོང་གོསེསྡེབ་ཀྱིསྤྱི་ཁོཕྱོར་ཡུགོ་གོནདོ་དོཕྱོན་ཕྱོཕྱོགོསེ་བསྡུསེ་
ཀྱིསྤྱིསེ་ལསྡེགོསེ་བཅཕྱོསེ་དོང་རསྤྱི་ཆུ་ནགོསེ་གོསུམ་གྱིསྤྱི་མ་ལགོ་བཅཕྱོསེ་
སྐྱེཕྱོང་ལསྡེགོསེ་པཕྱོ་བྱེསེ་ཐེཕྱོགོ ལྗང་མདོཕྱོགོ་ཞསྤྱིང་ལསེ་ཐེཕྱོན་ལསེ་ཀྱིསྤྱི་སྒྲཕྱོམ་
གོཞསྤྱི་གོཟུགོ་པར་ཤུགོསེ་རྒྱགོ་པ་དོང་། སྐྱེསྡེ་ཁོམསེ་འཚཚོ་བར་འཚམ་
པའསྤྱི་ཞསྤྱིང་སྡེསྡེའསྤྱི་ཁོཕྱོར་ཡུགོ་བསྐྲུན་དོགོཕྱོསེ། 5.ཞསྤྱིང་སྡེསྡེའསྤྱི་རསྤྱིགོ་གོནསེ་
འཕིསྡེལ་རྒྱསེ་ཡཕྱོདོ་པའསྤྱི་ལམ་བུར་བགྲོཕྱོདོ་དོགོཕྱོསེ་ཏོསྡེ། ཚན་རསྤྱིགོ་དོང་
མཐུན་པའསྤྱི་སྒོཕྱོ་ནསེ་སྲིཕྱོལ་རྒྱུན་རསྤྱིགོ་གོནསེ་ཀྱིསྤྱི་ཁྱདོ་ལྡན་མཚཚོན་བྱེ་
སྔཕྱོགོ་འདོཕྱོན་གོང་ལསྡེགོསེ་དོང་དོར་སྤེསྡེལ་བཟང་པཕྱོ་བྱེསྡེདོ་པ་དོང་།
（འཕྲོ་མ་པར་ངོས11པར་གཟིགས། ）

