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རྨ་སྟོ གོད་དུ་། རྨ་ཆུའིའི་མག གོ་ཁུངས་ཀྱིའི་བརྗིའིད་ཆགས་མཛེཛེས་སྡུག་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་།
གོ
མོགོསྐྱོ ་ ལོསྐྱོ གོ ་བསྐྱོ ད ་རསྤྱི གོ སོ་རངོ་སྐྱསྐྱོ ངོ ་ཁུལོ་རྨ་སྟོསྐྱོ ད ་རྫསྐྱོ ངོ ་ནིསྤྱི །
གོཙོངོ་གོསུམོ་འབྱུངོ་ཡུལོ་རྒྱལོ་ཁོབ་རསྤྱིམོ་པའསྤྱི་རངོ་བྱུངོ་སྲུངོ་
སྐྱསྐྱོབ་ཁུལོ་གྱིསྤྱི་དཀྱསྤྱིལོ་སྙིསྤྱིངོ་སོ་ཁུལོ་དུ་གོནིསོ་ཤསྤྱིངོ་། ལོབྱེ་བར་ཁྲིསྤྱི་
ཡསྤྱི་རྨ་ཀླུངོ་སྔསྐྱོནི་མོསྐྱོ་བཞུར་སོའསྤྱི་རྫསྐྱོངོ་དངོ་པསྐྱོ་ཡསྤྱིནི། རྨ་ཆུའསྤྱི་བཞུར་
ཁོསྐྱོངོསོ་ཀྱསྤྱི་ལོསྐྱོ་ཧྲིསྤྱིལོ་པསྐྱོའ ་འི སྤྱསྤྱིའསྤྱི་བཞུར་རྒྱུགོ་ཚོད་ཀྱསྤྱི43%འདསྤྱི་རུ་
འདུསོ་པ་ཡསྤྱིནི་ལོ། ད་ལྟའསྤྱི་རྨ་སྟོསྐྱོད་རྫསྐྱོངོ་གོསྤྱིསོ་དམོསྤྱིགོསོ་ཚོད་ལོ་
དམོ་པསྐྱོར་དམོསྤྱིགོསོ་ཏེབྱེ། རྒྱལོ་ཁོབ་ཀྱསྤྱི་འགོནི་འཁྲིསྤྱི་ཕྲིགོ་ཏུ་བླངོསོ་
ནིསོ། སྙིསྤྱིངོ་རུསོ་ཆབྱེནི་པསྐྱོསོ་བཅསྐྱོསོ་བསྒྱུར་དངོ་གོསོར་གོཏེསྐྱོད་བྱེབྱེད་
པ། དཀོའ་སྤྱད་ཀྱསྤྱིསོ་འཚོཚོལོ་ཞིསྤྱིབ་ལོགོ་བསྟོར་བྱེབྱེད་པ། འབད་
བརྩསྐྱོནི་ལྷསྐྱོད་མོབྱེད་བརྒྱུད་དབྱེ་ཁྱོསྐྱོནི་ཡསྐྱོངོསོ་ནིསོ་སྒྲིསྤྱིགོ་སྲོསྐྱོལོ་ཚོཚོད་ལྟ་
བྱེབྱེད་ཡུལོ་གྱིསྤྱི་ལོསོ་འགོནི་ལོབྱེགོསོ་འགྲུབ་བྱེབྱེད་པ་བཅསོ་བྱེསོ་ཏེབྱེ།
གོཙོངོ་གོསུམོ་འབྱུངོ་ཡུལོ་རྒྱལོ་ཁོབ་སྤྱསྤྱི་གླིསྤྱིངོ་འཛུགོསོ་སྐྲུནི་ལོ་རྨ་
སྟོསྐྱོད་ཀྱསྤྱི་ཇུསོ་གོཞིསྤྱི་འདསྐྱོནི་སྤྲོསྐྱོད་བྱེསོ།

སྐྱབྱེ་ཁོམོསོ་བདགོ་སྐྱསྐྱོངོ་གོསྤྱི་ལོསོ་ཀོ་ཕྲིགོ་ཏུ་བླངོསོ་ཡསྐྱོད་ལོ། ཁྱོསྤྱིམོ་
ཚོངོ་རབྱེ་རབྱེར་སྐྱབྱེ་ཁོམོསོ་བདགོ་སྐྱསྐྱོངོ་པ་གོཅསྤྱིགོ་རབྱེ་ཡསྐྱོད།
མོ་དངུལོ་སྒོསྐྱོར་དུངོ་ཕྱུར1.57བཏེངོ་ནིསོ་སོསྐྱོལོ་འབར་ཁྲིསྐྱོ་
ཐོབ་དབྱེ་གླིསྐྱོགོ་ཐོབ་ཏུ་བསྒྱུར་བ་དངོ་ཀྲིའསྐྱོ་ཝ4.4ཡསྤྱི་འསྐྱོད་ཧྥུ་དབུལོ་
སྐྱསྐྱོར་ལོསོ་གོཞིསྤྱི་ལོགོ་བསྟོར་བྱེསོ་ཤསྤྱིངོ་། ཀུནི་གྱིསྤྱིསོ་སྣབྱེ་ཁྲིསྤྱིད་དབྱེ་ཞིསྤྱིངོ་
ཆབྱེནི་ཡསྐྱོངོསོ་སུ་རྫསྐྱོངོ་ཁོསྐྱོངོསོ་ནུསོ་ཁུངོསོ་གོཙོངོ་མོའསྤྱི་དྲསྐྱོད་འདསྐྱོནི་ཁྱོསྐྱོནི་
ཡསྐྱོངོསོ་ལོ་ཁོབྱེབསོ་པ་མོངོསྐྱོནི་འགྱུར་བྱེསོ་པསོ། ལོསྐྱོ་རབྱེར་རྡོསྐྱོ་སོསྐྱོལོ་ཏུནི་
ཁྲིསྤྱི 2.2 གྲསྐྱོ ནི ་ཆུངོ་བྱེསོ་ཤསྤྱི ངོ ་། ཐོནི་ཕྱིབྱེ ་ ཕྱིསྤྱི ར ་བཏེངོ་ཚོད་ཏུནི་ཁྲིསྤྱི
1.56 དངོ་། དབྱེངོ་གོཉསྤྱི སོ ་ཐཱནི་རྫསོ་གོཏེསྐྱོ ངོ ་ཚོད་ཏུནི་ཁྲིསྤྱི 5.6
དངོ་། དབྱེངོ་གོཉསྤྱི སོ ་མུ་ཟོསྤྱི ་ རྫསོ་ཕྱིསྤྱི ར ་གོཏེསྐྱོ ངོ ་ཚོད་ཏུནི 2053
དངོ་། ཆསྤྱི ངོ ་དབྱེངོ་འགྱུར་རྫསོ་ཕྱིསྤྱི ར ་གོཏེསྐྱོ ངོ ་ཚོད་ཏུནི 870
བཅསོ་ཇབྱེ་ཉུངོ་དུ་སོསྐྱོངོ་སྟོབྱེ། ལྗོངོ་མོདསྐྱོགོ་གོསྤྱི་ཐོསྐྱོནི་སྐྱབྱེད་བྱེབྱེད་སྟོངོསོ་
དངོ་འཚོཚོ་བ་རསྐྱོལོ་སྟོངོསོ་ཆགོསོ་ཡསྐྱོད།

གཅིག

གཉིས།

རྨ་སྟོསྐྱོད་རྫསྐྱོངོ་དངོ་བར་ཐོགོ་སྤྱསྤྱི་ལོབྱེ100ཡསྐྱོད་པའསྤྱི་མོཚོཚོ་སྐྱ་
“ སྐྱབྱེ་ཁོམོསོ་ཇབྱེ་བཟོངོ་དུ་གྱུར་པ་དངོ་། སྒོསྐྱོར་ཁུགོ་ཀྱངོ་ཇབྱེ་
རབྱེ ངོ སོ་ཀྱསྤྱི ་ འགྲམོ་དུ། མོངོ་ཚོཚོ གོ སོ་སྐོསྐྱོ ར ་ཞིསྤྱི གོ ་འགྲསྐྱོ ་ བ་ངོ་ཚོཚོ འསྤྱི ་ མོཐུགོ་ཏུ་ཕྱིསྤྱིནི། ”བལྟསོ་ཚོཚོད་ཀྱསྤྱིསོ་སྐྱབྱེ་ཁོམོསོ་སྲུངོ་སྐྱསྐྱོབ་དངོ་
མོཐོསྐྱོ ངོ ་ལོམོ་དུ་གྱུར། མོསྤྱི ་ བཅུ་ལྷགོ་གོསྤྱི སོ ་གྲུབ་པའསྤྱི ་ མོསྤྱི ་ ཚོཚོ གོ སོ་ དཔལོ་འབྱེསྐྱོར་ཡསྐྱོངོ་སྒོསྐྱོ་གོཉསྤྱིསོ་ཀོ་མོཉམོ་དུ་འཛོའིནི་མོསྤྱི་ཐུབ་པ་ལྟར་
དབྱེའསྤྱི་ཁྲིསྐྱོད་དུ་ལོསྐྱོ་ནི་དྲུགོ་ཅུ་ལྷགོ་ལོ་བུད་པའསྤྱི་རྒནི་པ་ཡསྐྱོད་ལོ། ལོསྐྱོ་ སྣངོ་ཡངོ་། རྨ་སྟོསྐྱོད་རྫསྐྱོངོ་ལོ་མོཚོཚོནི་ནི་དབྱེ་ནིསྤྱི་གོནིསོ་ཚུལོ་གོསོར་
ནི་བཅུ་བདུནི་བཅསྐྱོ་བརྒྱད་ལོ་སོསྐྱོནི་པའསྤྱི་ནི་གོཞིསྐྱོནི་ཡངོ་ཡསྐྱོད། ཁོསྐྱོ་ པ་ཞིསྤྱིགོ་མོ་རབྱེད།
ཚོཚོ་ནིསྤྱི་ནིསྐྱོར་ལུགོ་འཚོཚོ་ཆབྱེད་འདསྤྱི་རུ་འཛོཚོམོསོ་པ་མོསྤྱིནི་པར། གོད་
དགུནི་ཁོར་སླབྱེབསོ་རྗེབྱེསོ། གོནིསོ་འདསྤྱིའསྤྱི་འབྲོསྐྱོགོ་དམོངོསོ་
སྙིསྤྱིགོསོ་འཐུ་རུ་ཡསྐྱོངོ་བ་རབྱེད།
རྣམོསོ་མོཚོཚེར་སོ་བརྗེབྱེ་བར་བྲོབྱེལོ་བཞིསྤྱིནི་མོཆསྤྱིསོ་ལོ་སྟོསྐྱོནི་སོ་ནིསོ་
“ སྔསྐྱོནི་ཆད་ངོ་ཚོཚོ་རྩྭ་ཐོངོ་འདསྤྱིའསྤྱི་ཆབྱེད་དུ་གོནིསོ་འདསྤྱིར་ཁོ་ དགུནི་སོར་སྤསྐྱོར་བཞིསྤྱིནི་ཡསྐྱོད། འསྐྱོནི་ཀྱངོ་རྒྱ་མོཚོཚོ་ལོ་མོཚོཚོནི་ནིསོ་
བྲོལོ་མྱོསྐྱོངོ་། ”བསོསྐྱོད་འསྐྱོད་ནིསྤྱི་མོསྤྱི་ཚོཚོགོསོ་དབྱེའསྤྱི་ཁྲིསྐྱོད་ཀྱསྤྱི་གོཅསྤྱིགོ་རབྱེད། བཤད་ནི་འདསྤྱི་ལྟ་བུའསྤྱི་འབྲོསྐྱོགོ་པའསྤྱི་འཚོཚོ་བ་ནིསྤྱི་ངོབྱེསོ་པར་དབྱེ་ལྟར་
ཁོསྐྱོསོ་ཕྱིསྤྱིར་དྲནི་བྱེསོ་པ་ལྟར་ནི། 2003ལོསྐྱོའ་འིཡར་སྔསྐྱོནི་དུ། དཔལོ་ རསྐྱོ ལོ ་དགོསྐྱོ སོ ་པའསྤྱི ་འཚོཚོ ་བ་ཞིསྤྱི གོ ་ཀྱངོ་མོ་རབྱེ ད ། རྒྱ་མོཚོཚོ སོ ་སྔ་མོསྐྱོ ་
འབྱེསྐྱོར་ཡསྐྱོངོ་སྒོསྐྱོ་མོངོ་པསྐྱོ་ཞིསྤྱིགོ་འཚོཚོལོ་ཆབྱེད། འབྲོསྐྱོགོ་དམོངོསོ་རྣམོསོ་ ནིསོ་ལུསོ་ལོ་སྐོསྐྱོར་སྲུངོ་ལྭ་བ་གྱིསྐྱོནི་ཞིསྤྱིངོ་དཔུངོ་རྟེགོསོ་བཏེགོསོ་
ཀྱསྤྱིསོ་རངོ་གོསྤྱི་ནིསྐྱོར་ཁྱུ་ཇབྱེ་མོངོ་དུ་གོཏེསྐྱོངོ་བའསྤྱི་ཐོབསོ་བཀོསྐྱོད་འཐོབྱེནི་པ་ ནིསོ། འཕྲུལོ་རྟེ་ལོ་ཞིསྤྱིབ་བཤབྱེར་བྱེསོ་རྗེབྱེསོ་སྐོད་འཕྲིསྤྱིནི་ཚོཚོམོ་ནིངོ་
ནི། སྒོསྐྱོ་ཕྱུགོསོ་མོགྱིསྐྱོགོསོ་པསྐྱོར་འཕབྱེལོ་ཏེབྱེ། རྩྭ་ཕྱུགོསོ་དསྐྱོ་མོཉམོ་ གོསྤྱི་སྐོསྐྱོར་སྲུངོ་རསྐྱོགོསོ་པ་གོཞིནི་དགོ་ལོ་བརྡོ་བཏེངོ་སྟོབྱེ། ཉསྤྱིནི་རབྱེར་
ལོསོ་བརྒལོ་ནིསོ་ལོསྐྱོ ་ འགོའསྤྱི ་ རསྤྱི ངོ ་ལོ། རྩྭ་སོ་རསྤྱི མོ ་གྱིསྤྱི སོ ་ཞིནི་ སྤྱསྤྱི་ལོབྱེ་བཅུ་ལྷགོ་ལོ་བགྲསྐྱོད་དགོསྐྱོསོ་པའསྤྱི་ཁོསྐྱོའ་འི སྐོསྐྱོར་སྲུངོ་ལོམོ་བུའསྤྱི་
འགྱུར་བྱུངོ་བ་དངོ་མོཚོཚོ་མོསྐྱོ་རསྤྱིམོ་བཞིསྤྱིནི་སྐོམོ་པར་གྱུར།
སྟོབྱེངོ་བསྐྱསྐྱོད་མོགོསྐྱོ་ཚུགོསོ།
2005ལོསྐྱོར། གོཙོངོ་གོསུམོ་འབྱུངོ་ཡུལོ་སྐྱབྱེ་ཁོམོསོ་ཁོསྐྱོར་ཡུགོ་
2017ལོསྐྱོ་ནིསོ་བཟུངོ་། རྨ་སྟོསྐྱོད་རྫསྐྱོངོ་གོསྤྱིསོ་སྐྱབྱེ་ཁོམོསོ་བདགོ་
སྲུངོ་སྐྱསྐྱོབ་དངོ་འཛུགོསོ་སྐྲུནི་གྱིསྤྱི་དུསོ་རསྤྱིམོ་དངོ་པསྐྱོའ་འི ལོསོ་གོཞིསྤྱི་ སྐྱསྐྱོངོ་པ་གོཞིསྤྱི་བྱེསོ་ནིསོ། ཁྱོསྐྱོནི་ཡསྐྱོངོསོ་ནིསོ“ སྐྱབྱེ་ཁོམོསོ་སྲུངོ་སྐྱསྐྱོབ
མོགོསྐྱོ ་ བརྩམོསོ། རྨ་ཆུའསྤྱི་མོགོསྐྱོ་ཁུངོསོ་ཀྱསྤྱི་སྐྱབྱེ་ཁོམོསོ་མྱུར་དུ་སླར་ +གོཞིསྤྱི་རསྤྱིམོ་ཏེངོ་འཛུགོསོ+གོནིད་ཁོབྱེལོ་དབུལོ་སྐྱསྐྱོར+སྲུངོ་
གོསོསྐྱོ་ཡསྐྱོངོ་ཆབྱེད། སོ་དབྱེའསྤྱི་མོངོ་ཚོཚོགོསོ་གྲསྐྱོངོ་རྡོལོ་དུ་གོནིསོ་སྤར་བ་ སྐྱསྐྱོབ་བརྟེནི་འཇགོསོ+མོསྤྱི་རསྤྱིགོསོ་མོཐུནི་སྒྲིསྤྱིལོ+བསོམོ་པའསྤྱི་
དངོ་། བསོསྐྱོད་འསྐྱོད་ནིསྤྱི་སྔསྐྱོནི་ལོ་གྲསྐྱོངོ་རྡོལོ་དུ་གོནིསོ་སྤར་བའསྤྱི་འབྲོསྐྱོགོ་ དཔལོ་ཡསྐྱོ ནི ”བཅསོ་གོནིསོ་དྲུགོ་གོཞིསྤྱི ་ གོཅསྤྱི གོ ་གོསྤྱི ་ སྐྱབྱེ ་ ཁོམོསོ་
དམོངོསོ་གྲསོ་ཀྱསྤྱི་གོཅསྤྱིགོ་ཡསྤྱིནི། འབྲོསྐྱོགོ་དམོངོསོ་གོནིསོ་སྤར་བ་ བདགོ་སྐྱསྐྱོངོ་བྱེབྱེད་སྟོངོསོ་ལོ་སྐུལོ་འདབྱེད་བཏེངོ་།
དངོ་མོཉམོ་དུ། ཕྱུགོསོ་བསྐྱུར་རྩྭ་སྐྱསྐྱོངོ་དངོ་། རྩྭ་ཕྱུགོསོ་དསྐྱོ་མོཉམོ།
རྒྱ་མོཚོཚོ་ནིསྤྱི་གོནིསོ་དྲུགོ་གོཞིསྤྱི་གོཅསྤྱིགོ་གོསྤྱི་སྐྱབྱེ་ཁོམོསོ་བདགོ་
བྱེབྱེ་འགྱུར་བཅསྐྱོསོ་སྐྱསྐྱོངོ་། བྱེསྤྱི་གོསོསྐྱོད་བཟོསྐྱོ་འགོསྐྱོད་སོསྐྱོགོསོ་ཁོསྐྱོར་ཡུགོ་ སྐྱསྐྱོ ངོ ་བྱེབྱེ ད ་སྟོངོསོ་ཁྲིསྐྱོ ད ་ཁོབྱེ ་ ཕནི་རབྱེ གོ ་མོཁོནི་ཞིསྤྱི གོ ་ཡསྤྱི ནི ་ཞིསྤྱི ངོ ་།
བཅསྐྱོསོ་སྐྱསྐྱོངོ་བཟོསྐྱོ་འགོསྐྱོད་ཀྱངོ་དུསོ་མོཉམོ་དུ་སྤབྱེལོ།
“ 2017ལོསྐྱོར་ངོ་རངོ་སྐོསྐྱོར་སྲུངོ་པ་རུ་བདམོསོ་ཤསྤྱིངོ་། ཉསྤྱིནི་རབྱེར་
“ ད་ཡངོ་རྩྭ་ཐོངོ་འདསྤྱིའསྤྱི་ཆབྱེད་དུ་ངོ་རངོ་ཡངོ་བསྐྱར་གོནིསོ་ སྐོསྐྱོར་སྲུངོ་ལོམོ་བུའསྤྱི་སྟོབྱེངོ་གོསྤྱི་རསྤྱི་སྐྱབྱེསོ་སྲོསྐྱོགོ་ཆགོསོ་ཀྱསྤྱི་འགུལོ་སྐྱསྐྱོད་
འདསྤྱིར་ཡསྐྱོངོ་བ་ཡསྤྱིནི། ”རངོ་གོསྤྱི་ལྭ་བ་འཐོབྱེནི་ཞིསྐྱོར་གོསོར་འགོསྐྱོད་ ཟོསྤྱི ནི ་ཐོསྐྱོ ར ་འགོསྐྱོ ད ་དགོསྐྱོ སོ ་ལོ། ཆུ་དངོ་མོཚོཚེ འུ ར་སྦགོསོ་བཙོཚོ གོ ་
པར་བཤད་དསྐྱོནི། ཁོསྐྱོ་རངོ་གོནིསོ་འདསྤྱིར་ཁོ་འབྲོལོ་སྐོབསོ་ལུསོ་ བཟོསྐྱོསོ་ཡསྐྱོད་མོབྱེད་ལོ་ལྟ་ཞིསྤྱིབ་དངོ་། རྩྭ་ཐོངོ་གོསྤྱི་གོད་སྙིསྤྱིགོསོ་གོཙོངོ་
ལོ་སྲོསྐྱོལོ་རྒྱུནི་གྱིསྤྱི་ལྭ་བ་གྱིསྐྱོནི་ཡསྐྱོད་ཅསྤྱིངོ་། ཕྱིསྤྱིར་ཡསྐྱོངོ་སྐོབསོ་ལུསོ་སུ་ སོབྱེལོ་སོསྐྱོགོསོ་ཀྱསྤྱི་བྱེ་བ་སྒྲུབ་པ་ཡསྤྱིནི་ཞིསྤྱིངོ་། ཟླ་རབྱེར་སྒོསྐྱོར1800ཡསྤྱི་
གྱིསྐྱོནི་པ་ནིསྤྱི་རྩྭ་ཐོངོ་བདགོ་སྐྱསྐྱོངོ་སོ་ཚོའིགོསོ་ཀྱསྤྱི་ལྗོངོ་མོདསྐྱོགོ་གྱིསྐྱོནི་ ཡསྐྱོངོ་སྒོསྐྱོ་ཡསྐྱོད ”རྒྱ་མོཚོཚོསོ་གོསོར་འགོསྐྱོད་པར་བཤད་དསྐྱོནི། སྤྱསྤྱི་
ཆསོ་ཡསྤྱིནི་ལོ་དཔུངོ་པར་བཏེགོསོ་པ་ནིསྤྱི“ སྐྱབྱེ་ཁོམོསོ་བདགོ་སྐྱསྐྱོངོ་ ཕནི་ལོསོ་གོནིསོ་ཀྱསྤྱིསོ་ཁོསྐྱོ་མོསྤྱི་གོཅསྤྱིགོ་པུ་ལོ་ལོསྐྱོ་གོཅསྤྱིགོ་ལོ་སྒོསྐྱོར་ཁྲིསྤྱི2
པ”
ཞིབྱེསོ་པའསྤྱི་ཡསྤྱི་གོབྱེ་པར་བའསྤྱི་དཔུངོ་རྟེགོསོ་ཡསྤྱིནི།
ཀྱསྤྱི ་ ཡསྐྱོ ངོ ་སྒོསྐྱོ ་ ཡསྐྱོ ད ་པར་གྱུར་པ་དངོ་། སྔསྐྱོ ནི ་ཆད་ཁོསྐྱོ ་ ཚོངོ་གོསྤྱི ་ ལོསྐྱོ ་
དབྱེངོ་སྐོབསོ་རྨ་སྟོསྐྱོད་རྫསྐྱོངོ་གོསྤྱི་རྨ་ཆུ་ཞིངོ་དངོ་། རྨ་ཁྲི་ལོསྤྱི་གྲསྐྱོངོ་ གོཅསྤྱིགོ་གོསྤྱི་ཡསྐྱོངོ་སྒོསྐྱོ་དངོ་ཧོ་ལོམོ་གོཅསྤྱིགོ་མོཚུངོསོ་རབྱེད།
རྡོལོ། མོཚོཚོ་སྐྱ་རབྱེངོསོ་ཞིངོ་བཅསོ་ཞིངོ་གྲསྐྱོངོ་གོསུམོ་གྱིསྤྱིསོ་རྩྭ་ཐོངོ་
འསྐྱོད་ཧྥུ་ཐོསྐྱོནི་ལོསོ་ཕུད་པ་ལོསོ་གོཞིནི། རྨ་སྟོསྐྱོད་རྫསྐྱོངོ་དུ་ད་
སྲུངོ་སྐྱསྐྱོབ་སོ་ཚོའིགོསོ3དངོ་། སྡེབྱེ་བ་རསྤྱིམོ་པའསྤྱི་གོསོསྐྱོ་སྐྱསྐྱོངོ་རུ་ཁོགོ19 དུངོ་རྩྭ་སོ་འགོནི་གོཙོངོ་ལོབྱེ ནི ་གྱིསྤྱི ་ བདགོ་གོཉབྱེ ར ་དབངོ་ཆར་
དངོ་། ཡནི་ལོགོ་རུ་ཁོགོ་ཆུངོ་བ 123 བཅསོ་ཀྱསྤྱི ་ སྐྱབྱེ ་ ཁོམོསོ་ འགྱུར་བ་མོསྤྱི་གོཏེསྐྱོངོ་བའསྤྱི་རྨངོ་གོཞིསྤྱིའསྤྱི་སྟོབྱེངོ་།“ ཏེངོ་ཀྲིསྤྱི་པུའུ+
བདགོ་སྐྱསྐྱོངོ་པ3042ཀྱསྤྱིསོ་རསྤྱི་ཆུ་ནིགོསོ་རྩྭ་ཐོངོ་མོཚོཚེའུ་བཅསོ་ཀྱསྤྱི་ མོཉམོ་ལོསོ་ཁོངོ+འབྲོསྐྱོགོ་ཁྱོསྤྱིམོ ”བཅསོ་ཀྱསྤྱི་སྐྱབྱེ་ཁོམོསོ་ཕྱུགོསོ་

ལོསོ་བྱེབྱེད་སྟོངོསོ་འཚོཚོལོ་ཞིསྤྱིབ་དངོ་འཕབྱེལོ་རྒྱསོ་བཏེངོ་ནིསོ། ཆབྱེད་
ལོསོ་མོཉམོ་ལོསོ་ཁོངོ22བཙུགོསོ་པ་དངོ་། རྩྭ་སོ་འགོནི་གོཙོངོ་
ལོབྱེནི་གྱིསྤྱི་བདགོ་གོཉབྱེར་དབྱེ་རསྤྱིམོ་བཞིསྤྱིནི་ཆབྱེད་འཐུསོ་བདགོ་གོཉབྱེར་
དུ་བསྒྱུར་ཅསྤྱི ངོ ་། འཁོསྐྱོ ར ་རྒྱུགོ་རྩྭ་ར་སྤྱསྤྱི ་ ཆསྤྱི ངོ 171553.3 དངོ་།
ནིསྐྱོར་ལུགོ་མོ་རྐངོ་དུ་བཞིགོ་ཚོད་ཁྲིསྤྱི3.5དངོ་། ཆ་སྙིསྐྱོམོསོ་ཀྱསྤྱིསོ་སྡེབྱེ་
བ་རབྱེར་ཡསྐྱོངོ་སྒོསྐྱོ་སྒོསྐྱོར་ཁྲིསྤྱི13.7བསྐྲུནི་པ་དངོ་། ཆབྱེསོ་མོཐོསྐྱོ་བའསྤྱི་
སྐོབསོ་སུ་སྒོསྐྱོར་ཁྲིསྤྱི32.9ལོ་སླབྱེབསོ།
ཨོསྐྱོ་རྒྱནི་ཚོཚེ་འཕབྱེལོ་ཡངོ་སྐྱབྱེ་ཁོམོསོ་ཕྱུགོསོ་ལོསོ་ཀྱསྤྱི་ཁོབྱེ་བཟོངོ་
རབྱེགོ་མོཁོནི་གྲསོ་ཀྱསྤྱི་གོཅསྤྱིགོ་ཡསྤྱིནི་ཞིསྤྱིངོ་། ཁོསྐྱོསོ་གོསོར་འགོསྐྱོད་པར་
བཤད་དསྐྱོནི། 2019ལོསྐྱོ་ནིསྤྱི་ཁོསྐྱོ་ལོ་འབྲོསྐྱོགོ་ལུགོ་གོསྤྱི་ཐོསྐྱོནི་ལོསོ་ཁོབྱེ་
སྤསྐྱོགོསོ་བགོསྐྱོ་བའསྤྱི་ཁྲིསྐྱོད་སྒོསྐྱོར་ཁྲིསྤྱི1ལྷགོ་གོསྤྱི་ཁོབྱེ་ཕནི་རབྱེགོ་བྱུངོ་།
རྨ་སྟོསྐྱོད་ཀྱསྤྱི་འབྲོསྐྱོགོ་དམོངོསོ་ཀྱསྤྱིསོ་དབྱེངོ་སྐོབསོ་སྤྱསྤྱི་ཕནི་རངོ་
བཞིསྤྱིནི་གྱིསྤྱི་ལོསོ་གོནིསོ+འསྐྱོད་ཧྥུ་ཐོསྐྱོནི་ལོསོ+སྐྱབྱེ་ཁོམོསོ་ཕྱུགོསོ་
ལོསོ་བཅསོ་ཀྱསྤྱི ་ ལྗོངོ་མོདསྐྱོ གོ ་འཕབྱེ ལོ ་རྒྱསོ་གོཏེསྐྱོ ངོ ་སྟོངོསོ་འསྐྱོ གོ
འཕབྱེལོ་རྒྱསོ་དངོ་གོཏེསྐྱོར་བརླགོ་བར་གྱིསྤྱི་འགོལོ་བ་ཡསྤྱི་སོབྱེམོསོ་ཁྲིལོ་
ལོསོ་ཐོར་ཏེབྱེ། ཐོསྐྱོནི་སྐྱབྱེད་དངོ་འཚོཚོ་བ། སྐྱབྱེ་ཁོམོསོ་བཅསོ་མོཉམོ་
འབྲོབྱེལོ་མོཉམོ་འདྲབྱེསོ་ཀྱསྤྱི་འཕབྱེལོ་རྒྱསོ་ལོམོ་བུ་ཞིསྤྱིགོ་བཏེསྐྱོད།
གསུམ།

“ ད་ལྟ་སྐོསྐྱོར་སྲུངོ་ནིསྤྱི་རངོ་གོསྤྱིསོ་རླངོསོ་འཁོསྐྱོར་བསྐོསྐྱོར་བའསྤྱི་
ལོསྐྱོངོསོ་སྤྱསྐྱོད་ཅསྤྱིགོ་ཡསྤྱིནི། ”ད་ལོསྐྱོ་ལོསྐྱོ་ནི29ཡསྤྱིནི་པའསྤྱི་བསོསྐྱོད་ནིམོསོ་

རྒྱ་མོཚོཚོསོ་ཡུལོ་གོཞིནི་ལོ་གོནིསོ་སྤསྐྱོར་བྱེསོ་རྗེབྱེསོ་མོཚོཚོ་སྐྱ་རབྱེངོསོ་
ཞིངོ་དངོ་ཁོ་བྲོལོ་ཞིསྤྱིངོ་། མོགོསྐྱོ་ལོསྐྱོགོ་ཁུལོ་རྟེ་བསྐྱོ་གྲསྐྱོངོ་རྡོལོ་དངོ་།
མོཚོཚོ་ལྷསྐྱོ་བསྐྱོད་རསྤྱིགོསོ་རངོ་སྐྱསྐྱོངོ་ཁུལོ་གུངོ་ཧོསྐྱོ་རྫསྐྱོངོ་སོསྐྱོགོསོ་སུ་སོསྐྱོངོ་
ནིསོ་ཞིསྐྱོར་ལོསོ་བྱེསོ་མྱོསྐྱོངོ་ཞིསྤྱིངོ་། བསྐྱོད་ཀྱསྤྱི་དངུལོ་ཆསོ་དངོ་དབྱེར་
རྩྭ་བཙོཚོངོསོ་མྱོསྐྱོངོ་ལོ། 2018ལོསྐྱོར་ཁོསྐྱོ་རངོ་ཕྱིསྤྱིར་ཕ་ཡུལོ་དུ་ལོསྐྱོགོ་
སྟོབྱེ་སྐྱབྱེ་ཁོམོསོ་བདགོ་སྐྱསྐྱོངོ་པ་ཞིསྤྱིགོ་བྱེསོ།
ལོསྐྱོ་རབསོ90རྗེབྱེསོ་ཀྱསྤྱི་ནི་གོཞིསྐྱོནི་ཞིསྤྱིགོ་ཡསྤྱིནི་པའསྤྱི་ངོསྐྱོསོ་ནིསོ།
ཁོསྐྱོ ་ དངོ་ཁོསྐྱོ འ ་འི ནི་ཟླ་ཚོཚོ འསྤྱི ་ མོསྤྱི ་ གོཅསྤྱི གོ ་སོ་ནིསྤྱི ། བསོསྐྱོ ད ་ནིམོསོ་རྒྱ་
མོཚོཚོ སོ ་རངོ་སོབྱེ མོ སོ་ལོ་བདགོ་ཐུབ་ཅསྤྱི ངོ ་། སྐོསྐྱོ ར ་སྲུངོ་བྱེ་བ་དབྱེ ་
ལོསྐྱོངོསོ་སྤྱསྐྱོད་ཅསྤྱིགོ་ཏུ་བསོམོསོ་ནིསོ་བསྒྲུབསོ་དངོ་སྒྲུབ་བཞིསྤྱིནི་
ཡསྐྱོ ད །“ ཁྱོསྐྱོ ད ་ཀྱསྤྱི སོ ་བསོམོ་བླསྐྱོ ་ ཞིསྤྱི གོ ་ཐོསྐྱོ ངོ སོ་དངོ་། འཕྲུལོ་རྟེ་
བཞིསྐྱོནི་ནིསོ་རྩྭ་ཐོངོ་དུ་འཕུར་རྒྱུགོ་བྱེསོ་ནི། མོཛོཚེསོ་ལྗོསྐྱོངོསོ་ལོ་
རསྐྱོལོ་རྒྱུ་ཡསྐྱོད་པར་མོ་ཟོད། ད་དུངོ་དུསོ་ངོབྱེསོ་མོབྱེད་དུ་རྐྱངོ་དངོ་ཝ་
སོསྐྱོགོསོ་སྲོསྐྱོགོ་ཆགོསོ་མོཐོསྐྱོངོ་ཐུབ། གོད་སྙིསྤྱིགོསོ་བཏུསོ་ནིསོ་མོཚོཚོ་
འགྲམོ་ནིསོ་ངོལོ་གོསོསྐྱོ་བྱེབྱེད་སྐོབསོ། མོཚོཚོ་ཁོར་གོཡབྱེངོ་བའསྤྱི་བྱེ་
གོགོ་དངོ་ཁྲུངོ་ཁྲུངོ་སོསྐྱོགོསོ་ལོ་བལྟ་ཆསྐྱོགོ འདསྤྱི་ནིསྤྱི་གྲསྐྱོངོ་ཁྱོབྱེར་ནིངོ་
གོསྤྱི་མོསྤྱི་རྣམོསོ་ཀྱསྤྱིསོ་རངོ་གོསྤྱིསོ་རླངོསོ་འཁོསྐྱོར་བསྐོསྐྱོར་བའསྤྱི་སྤྲོསྐྱོ་གོསོབྱེངོ་
གོསྤྱི ་ འཚོཚོ ལོ ་སྙིབྱེ གོ ་མོསྤྱི ནི ་ནིམོ ”བསོསྐྱོ ད ་ནིམོསོ་རྒྱ་མོཚོཚོ སོ ་གོསོར་
འགོསྐྱོད་པར་བཤད་རྒྱུར། སོ་ཆ་གོངོ་དུ་སོསྐྱོངོ་ཡངོ་རངོ་གོསྤྱི་ཕ་ཡུལོ་
ལོསོ་སྐྱསྤྱིད་པ་ཞིསྤྱིགོ་མོསྤྱི་འདུགོ་ལོ། ཡུལོ་ལྗོསྐྱོངོསོ་སྔར་ལོསོ་མོཛོཚེསོ་
པར་གྱུར་པའསྤྱི་ད་ལྟའསྤྱི་རྨ་སྟོསྐྱོད་ནིསྤྱི་སྐྱསྤྱིད་པ་སྨོསྐྱོསོ་མོ་དགོསྐྱོསོ་སོསྐྱོ། །
ངོསྐྱོ ་ མོ། ད་ལྟའསྤྱི ་ རྨ་སྟོསྐྱོ ད ་ཀྱསྤྱི སོ ་སྐྱབྱེ ་ ཁོམོསོ་བདགོ་སྐྱསྐྱོ ངོ ་
དམོསྤྱིགོསོ་བསོལོ་དུ་སྔསྐྱོནི་ལོ་འཇསྐྱོགོ་པའསྤྱི་རྩ་དསྐྱོནི་རྒྱུནི་འཁྱོསྐྱོངོསོ་
བྱེསོ་ཏེབྱེ ། བཟོསྐྱོ ་ འགོསྐྱོ ད ་ཆབྱེ ནི ་མོསྐྱོ ་ དངོ་། ཉམོསོ་གོསོསྐྱོ ་ ཆབྱེ ནི ་མོསྐྱོ ར ་
བརྟེབྱེ ནི ་ནིསོ་སྲུངོ་སྐྱསྐྱོ བ ་ཆབྱེ ནི ་མོསྐྱོ ར་སྐུལོ་འདབྱེ ད ་བཏེངོ་ཞིསྤྱི ངོ་། སྐྱབྱེ ་
ཁོམོསོ་ཁོསྐྱོ ར ་ཡུགོ་མུ་མོཐུད་དུ་ཇབྱེ ་ ལོབྱེ གོ སོ་ཇབྱེ ་ བཟོངོ་ལོ་འགྲསྐྱོ ་
བཞིསྤྱིནི་ཡསྐྱོད་པསོ། རྨ་ཆུའསྤྱི་མོགོསྐྱོ་ཁུངོསོ་ཀྱསྤྱི་མོཚོཚོ་མོསྐྱོ་སྟོསྐྱོངོ་གོསྤྱི་མོཛོཚེསོ་
སྡུགོ་ཡངོ་བསྐྱར་ཀུནི་གྱིསྤྱི་མོསྤྱིགོ་ལོམོ་དུ་མོངོསྐྱོནི་ཐུབ་པ་བྱུངོ་། །
◆ རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཐུབ་བསྟན། ◆

