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（（པེརཔེར་་ངོཕྱོསོངོཕྱོསོ18པེརཔེར་་མིཐུདམིཐུད་་པེཔེ།།））དྲེག་ཤུགསོ་འཇིསྤྱིགསོ་སྐུལེ་
དངོ་། དྲེ་རྒྱའསྤྱི་ཉརྡེསོ་གསོཕྱོག་དཔེརྡེ་གསོར་ཅནི། རྒྱལེ་ཁཕྱོངོསོ་ལེསོ་
བེརྒལེ་བེའསྤྱི་ཉརྡེསོ་གསོཕྱོག་བེཅསོ་ལེ་དཕྱོགསོ་ཟོཕྱོནི་དངོ་རྡུངོ་རྡེརྡེག་
གཏོཕྱོངོ་བེ་བེཅསོ་བྱསོ་ཡོཕྱོད།
ཏོངོ་གསྤྱི་ཚཚོགསོ་ཆརྡེནི་བེཅཕྱོ་བེརྒྱད་པེའསྤྱི་ཚུནི་ལེ། རངོ་རྒྱལེ་

གྱིསྤྱི ་སྤྱིསྤྱི ་ཚཚོགསོ་འཛུགསོ་སྐྲུནི་ལེ་ཕྱོཕྱོགསོ་ཡོཕྱོངོསོ་ནིསོ་ཤུགསོ་
བེསྣོནི་པེ་དངོ་། མིསྤྱི་དམིངོསོ་ཀྱིསྤྱི་འཚཚོ་བེ་ཕྱོཕྱོགསོ་ཡོཕྱོངོསོ་ནིསོ་ཇིརྡེ་
ལེརྡེགསོ་སུ་ཕྱོསྤྱིནི་པེ། སྤྱིསྤྱི ་ཚཚོགསོ་བེཅཕྱོསོ་སྐྱོཕྱོངོ་སྤྱིསྤྱི ་ཚཚོགསོ་ཅནི་
དངོ་། ཁྲིསྤྱིམིསོ་སྐྱོཕྱོངོ་ཅནི། རསྤྱིག་ནུསོ་ཅནི། ཆརྡེད་ལེསོ་ཅནི་
བེཅསོ་ཀྱིསྤྱི་ཆུ་ཚད་མིཐོཕྱོ་རུ་ཆརྡེསོ་ཆརྡེར་ཕྱོསྤྱིནི་པེ་དངོ་། མིསྤྱི་དམིངོསོ་
བེདརྡེ་སྡོཕྱོད་ལེསོ་བེརྩོཕྱོནི་དངོ་སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགསོ་བེརྟོནི་ལྷསྤྱིངོ་དངོ་གཕྱོ་རསྤྱིམི་
ལྡོནི་པེའསྤྱི་རྣམི་པེ་བེཟོངོ་པེཕྱོ་འཕརྡེལེ་རྒྱསོ་བྱུངོ་སྟེརྡེ། སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགསོ་
ཡུནི་རསྤྱིངོ་བེརྟོནི་བེརླསྤྱིངོ་ཡོསྤྱིནི་པེའསྤྱི ་བྱསོ་རྗེརྡེསོ་ངོཕྱོ ་མིཚར་མུ་
མིཐུད་དུ་རྒྱུནི་བེསྐྱོངོསོ་ཡོཕྱོད།

((དགུདགུ།། )) སྐྱོརྡེསྐྱོརྡེ་་ཁམིསོཁམིསོ་་དཔེལེདཔེལེ་་ཡོཕྱོནིཡོཕྱོནི་་འཛུགསོའཛུགསོ་་སྐྲུནིསྐྲུནི་་ཐོདཐོད།།
སྒྱུར་བེཅཕྱོསོ་སྒོཕྱོ་འབྱརྡེད་བྱསོ་རྗེརྡེསོ། ཏོངོ་གསྤྱིསོ་སྐྱོརྡེ་ཁམིསོ་ཁཕྱོར་

ཡུག་སྲུངོ་སྐྱོཕྱོབེ་བྱརྡེད་པེར་ཉསྤྱིནི་བེཞསྤྱིནི་མིཐོཕྱོངོ་ཆརྡེནི་བྱསོ་ཡོཕྱོད། དརྡེ་
དངོ་ཆབེསོ་ཅསྤྱིག སྐྱོརྡེ་ཁམིསོ་དཔེལེ་ཡོཕྱོནི་འཛུགསོ་སྐྲུནི་བྱ་རྒྱུ་ནིསྤྱི་
སྔོར་བེཞསྤྱིནི་མིངོཕྱོནི་གསོལེ་དཕྱོད་པེའསྤྱི་ཞནི་ཆ་ཞསྤྱིག་ཡོསྤྱིནི་ལེ། ཐོཕྱོནི་
ཁུངོསོ་ཁཕྱོར་ཡུག་གསྤྱི་ཚཚོད་འཛིཛིནི་དམི་དུ་སོཕྱོངོ་ཞསྤྱིངོ་སྐྱོརྡེ་ཁམིསོ་མི་
ལེག་ཞནི་འགྱུར་སོཕྱོགསོ་ཀྱིསྤྱི་གནིད་དཕྱོནི་ཉསྤྱིནི་བེཞསྤྱིནི་མིངོཕྱོནི་
གསོལེ་དཕྱོད་དུ་འགྲཕྱོ་བེཞསྤྱིནི་ཡོཕྱོད་ཅསྤྱིངོ་། ལྷག་པེར་དུ་ཁཕྱོར་ཡུག་
སྦགསོ་བེཙཚོག་དངོ་སྐྱོརྡེ་ཁམིསོ་གཏོཕྱོར་བེརླག་སྣོ་ཚཚོགསོ་མིངོ་དུ་
འབྱུངོ་བེའསྤྱི་རྣམི་པེ་ཆགསོ་པེསོ། རྒྱལེ་ཁབེ་ཀྱིསྤྱི་གཅཕྱོངོ་ནིད་དངོ་
དམིངོསོ་འཚཚོའསྤྱི་སྡུག་བེསྔོལེ་དུ་གྱུར་ཡོཕྱོད། གལེ་ཏོརྡེ་སྐྱོརྡེ་ཁམིསོ་
ཁཕྱོར་ཡུག་ཇིརྡེ་སྡུག་ཏུ་འགྲཕྱོ་བེའསྤྱི་འཕརྡེལེ་ཕྱོཕྱོགསོ་བེསྒྱུར་རྒྱུ་དམི་
འཛིཛིནི་མི་བྱསོ་ནི། རསྤྱིནི་དཕྱོད་ཧ་ཅངོ་ཆརྡེནི་པེཕྱོ་གཏོཕྱོངོ་དགཕྱོསོ་ངོརྡེསོ་
རརྡེད། ཏོངོ་ཀྲུངོ་དབྱངོ་གསྤྱིསོ་ནིནི་བེཤད་བྱསོ་དཕྱོནི། སྐྱོརྡེ་ཁམིསོ་
དཔེལེ་ཡོཕྱོནི་འཛུགསོ་སྐྲུནི་བྱ་རྒྱུ་ནིསྤྱི་ཀྲུངོ་ཧྭ་མིསྤྱི་རསྤྱིགསོ་རྒྱུནི་མིཐུད་
འཕརྡེལེ་རྒྱསོ་འགྲཕྱོ་ཐུབེ་མིསྤྱིནི་དངོ་འབྲེརྡེལེ་བེ་ཡོཕྱོད་པེའསྤྱི་རྩོ་བེའསྤྱི་ཇུསོ་
ཆརྡེནི་ཡོསྤྱིནི་པེ་དངོ་། སྐྱོརྡེ་ཁམིསོ་ཁཕྱོར་ཡུག་སྲུངོ་སྐྱོཕྱོབེ་བྱརྡེད་པེ་ནིསྤྱི་ཐོཕྱོནི་
སྐྱོརྡེད་ནུསོ་ཤུགསོ་སྲུངོ་སྐྱོཕྱོབེ་བྱརྡེད་པེ་ཡོསྤྱིནི་ལེ། སྐྱོརྡེ་ཁམིསོ་ཁཕྱོར་
ཡུག་ལེརྡེགསོ་བེཅཕྱོསོ་བྱརྡེད་པེ་ནིསྤྱི་ཐོཕྱོནི་སྐྱོརྡེད་ནུསོ་ཤུགསོ་འཕརྡེལེ་
རྒྱསོ་གཏོཕྱོངོ་བེ་ཡོསྤྱིནི་པེསོ། ཁཕྱོར་ཡུག་བློཕྱོསོ་བེཏོངོ་ནིསོ་གནིསོ་
སྐབེསོ་ཙམི་གྱིསྤྱི་དཔེལེ་འབྱཕྱོར་འཕར་སྣོཕྱོནི་ཡོཕྱོངོ་ཐོབེསོ་གཏོནི་
ནིསོ་བྱ་རྒྱུ་མིསྤྱིནི། ངོརྡེསོ་པེར་དུ་རསྤྱི་སྔོཕྱོནི་ཆུ་དྭངོསོ་ནིསྤྱི་གསོརྡེར་རསྤྱི་
དངུལེ་རསྤྱི་ཡོསྤྱིནི་པེའསྤྱི་འདུ་ཤརྡེསོ་རྒྱུནི་འཁྱོཕྱོངོསོ་དངོ་། རསྤྱི་ཆུ་ནིགསོ་
ཞསྤྱིངོ་མིཚཚེའུ་རྩྭ་བྱརྡེ་མི་བེཅསོ་གཞསྤྱི་གཅསྤྱིག་ཅནི་དུ་སྲུངོ་སྐྱོཕྱོབེ་དངོ་
བེརྒྱུད་རསྤྱིམི་ལྡོནི་པེར་བེཅཕྱོསོ་སྐྱོཕྱོངོ་བྱ་རྒྱུ་རྒྱུནི་འཁྱོཕྱོངོསོ་བྱསོ་ཏོརྡེ།
རངོ་གསྤྱི་མིསྤྱིག་འབྲེསོ་ལྟར་སྐྱོརྡེ་ཁམིསོ་ཁཕྱོར་ཡུག་སྲུངོ་སྐྱོཕྱོབེ་བྱརྡེད་པེ་
དངོ་། རངོ་གསྤྱི་ཚཚེ་སྲཕྱོག་ལྟར་སྐྱོརྡེ་ཁམིསོ་ཁཕྱོར་ཡུག་ལེ་གཅརྡེསོ་སྤྲོསོ་
བྱརྡེད་པེ། ལྗངོ་མིདཕྱོག་འཕརྡེལེ་རྒྱསོ་དངོ་། རརྡེསོ་འཁཕྱོར་འཕརྡེལེ་
རྒྱསོ། ཐཱནི་ཉུངོ་འཕརྡེལེ་རྒྱསོ་བེཅསོ་ལེ་སྔོར་བེསོ་རངོ་རྟོཕྱོགསོ་
ངོངོ་སྐུལེ་འདརྡེད་གཏོཕྱོངོ་བེ། ཐོཕྱོནི་སྐྱོརྡེད་འཕརྡེལེ་རྒྱསོ་དངོ་། འཚཚོ་བེ་
ཕྱུག་འགྱུར། སྐྱོརྡེ་ཁམིསོ་བེཟོངོ་པེཕྱོ་བེཅསོ་ཀྱིསྤྱི་དཔེལེ་ཡོཕྱོནི་གཕྱོངོ་
འཕརྡེལེ་གྱིསྤྱི་འགྲཕྱོ་ལེམི་ཐོཕྱོག་བེསྐྱོཕྱོད་རྒྱུ་རྒྱུནི་འཁྱོཕྱོངོསོ་བེཅསོ་བྱརྡེད་
དགཕྱོསོ།
ཏོངོ་གསྤྱིསོ་བེསོམི་བློཕྱོ་དངོ་། བེཅའ་ཁྲིསྤྱིམིསོ། སྒྲིསྤྱིག་སྲཕྱོལེ། རྩོ་

འཛུགསོ། སྤྱིཕྱོད་ཚུལེ་བེཅསོ་ཀྱིསྤྱི་ཐོད་ལེ་ཕྱོཕྱོགསོ་ཡོཕྱོངོསོ་ནིསོ་
ཤུགསོ་འདཕྱོནི་པེ་དངོ་། ཕྱོཕྱོགསོ་ཡོཕྱོངོསོ་དངོ་། ཁྱོབེ་ཁཕྱོངོསོ་
ཡོཕྱོངོསོ། གཕྱོ་རསྤྱིམི་ཡོཕྱོངོསོ་བེཅསོ་སུ་སྐྱོརྡེ་ཁམིསོ་ཁཕྱོར་ཡུག་སྲུངོ་སྐྱོཕྱོབེ་
བྱརྡེད་ཤུགསོ་ཆརྡེ་རུ་བེཏོངོ་སྟེརྡེ། སྐྱོརྡེ་ཁམིསོ་སྲུངོ་སྐྱོཕྱོབེ་ཀྱིསྤྱི་དམིར་ཐོསྤྱིག་
དངོ་། ཁཕྱོར་ཡུག་སྤུསོ་ཚད་ཀྱིསྤྱི་མིཐོའ་ཚད། ཐོཕྱོནི་ཁུངོསོ་བེརྡེད་
སྤྱིཕྱོད་ཀྱིསྤྱི་ཡོསོ་མིཐོའ་བེཅསོ་དབྱརྡེ་འབྱརྡེད་གཏོནི་འབེརྡེབེསོ་བྱརྡེད་
པེར་སྐུལེ་འདརྡེད་བེཏོངོ་བེ་དངོ་། རྩོ་བེའསྤྱི་རངོ་བེཞསྤྱིནི་དངོ་།

གསོར་གཏོཕྱོད་རངོ་བེཞསྤྱིནི། ཡུནི་རསྤྱིངོ་རངོ་བེཞསྤྱིནི་བེཅསོ་ཀྱིསྤྱི་ལེསོ་
ཀོ་རབེ་དངོ་རསྤྱིམི་པེ་སྤེརྡེལེ་ཡོཕྱོད། ཏོངོ་གསྤྱིསོ་གཙཚོ་ནུསོ་ཐོཕྱོནི་ཁུལེ་
གྱིསྤྱི་འཐོབེ་ཇུསོ་སྒྲིསྤྱིག་འཛུགསོ་དངོ་ལེག་བེསྟེར་བྱསོ་ཏོརྡེ། རངོ་
བྱུངོ་ཐོཕྱོནི་ཁུངོསོ་དངོ་རྒྱུ་ནིཕྱོར་ཐོཕྱོནི་དབེངོ་ལེམི་ལུགསོ་དངོ་།
རྒྱལེ་ཁབེ་ཀྱིསྤྱི་མིངོའ་ཁཕྱོངོསོ་བེར་སྟེཕྱོངོ་གསོར་སྤེརྡེལེ་དངོ་སྲུངོ་སྐྱོཕྱོབེ་
བྱརྡེད་པེའསྤྱི་ལེམི་ལུགསོ། སྐྱོརྡེ་ཁམིསོ་དཔེལེ་ཡོཕྱོནི་འཛུགསོ་སྐྲུནི་གྱིསྤྱི་
དམིསྤྱིགསོ་འབེརྡེནི་གདརྡེངོ་འཇིཕྱོག་དཔྱད་ཞསྤྱིབེ་ལེམི་ལུགསོ་དངོ་
འགནི་འཁྲིསྤྱི་བེདའ་འདརྡེད་ལེམི་ལུགསོ། སྐྱོརྡེ་ཁམིསོ་སྐྱོསྤྱིནི་གསོབེ་
ལེམི་ལུགསོ། ཆུ་བེཕྱོ་དངོ་མིཚཚེའུ་དཔེཕྱོནི་ལེམི་ལུགསོ། ནིགསོ་
དཔེཕྱོནི་ལེམི་ལུགསོ། ཁཕྱོར་ཡུག་སྲུངོ་སྐྱོཕྱོབེ“ ཏོངོ་སྲསྤྱིད་འགནི་
འཁྲིསྤྱི་འདྲེ་མིཚུངོསོ”དངོ“ལེསོ་གནིསོ་གཅསྤྱིག་ལེ་འགནི་འཁྲིསྤྱི་
གཉསྤྱིསོ”སོཕྱོགསོ་ཀྱིསྤྱི་ལེམི་ལུགསོ་བེཙུགསོ་པེ་དངོ་འཐུསོ་ཚངོ་དུ་
བེཏོངོ་བེ་དངོ་། འབྲེརྡེལེ་ཡོཕྱོད་བེཅའ་ཁྲིསྤྱིམིསོ་དངོ་ཁྲིསྤྱིམིསོ་སྲཕྱོལེ་
གཏོནི་འབེརྡེབེསོ་དངོ་བེཟོཕྱོ་བེཅཕྱོསོ་བེརྒྱབེ་ཡོཕྱོད། རྒྱལེ་ཁབེ་ཀྱིསྤྱི་
མིངོའ་ཁཕྱོངོསོ་བེར་སྟེཕྱོངོ་གསོར་སྤེརྡེལེ་དངོ་སྲུངོ་སྐྱོཕྱོབེ་རྣམི་པེ་ཇིརྡེ་
ལེརྡེགསོ་སུ་བེཏོངོ་བེ་དངོ་། རྒྱལེ་ཁབེ་སྤྱིསྤྱི་གླིསྤྱིངོ་གཙཚོ་བེཕྱོར་བྱསོ་
པེའསྤྱི་རངོ་བྱུངོ་སྲུངོ་སྐྱོཕྱོབེ་ཁུལེ་གྱིསྤྱི་མི་ལེག་འཛུགསོ་པེ་དངོ་། གཞསྤྱི་
ཁྱོཕྱོནི་ཆརྡེ་བེའསྤྱི་རྒྱལེ་ཁཕྱོངོསོ་ལྗངོ་སྒྱུར་བྱ་སྤྱིཕྱོད་རྒྱུནི་མིཐུད་ངོངོ་སྤེརྡེལེ་
བེ། གཙངོ་པེཕྱོ་དངོ་ཆུ་བེཕྱོ་ཆརྡེནི་པེཕྱོ་དངོ་། མིཚཚེའུ་དངོ་འདམི་ར་
གལེ་ཆརྡེནི། དརྡེ་བེཞསྤྱིནི་མིཚཚོ་འགྲམི་རྒྱུད་ཀྱིསྤྱི་སྐྱོརྡེ་ཁམིསོ་སྲུངོ་སྐྱོཕྱོབེ་
དངོ་བེརྒྱུད་རསྤྱིམི་ལྡོནི་པེར་བེཅཕྱོསོ་སྐྱོཕྱོངོ་བེཅསོ་ལེ་ཤུགསོ་སྣོཕྱོནི།
སྐྱོརྡེ་ཁམིསོ་མི་ལེག་སྲུངོ་སྐྱོཕྱོབེ་དངོ་ཉམིསོ་གསོཕྱོ་བྱརྡེད་ཤུགསོ་ཆརྡེར་
གཏོཕྱོངོ་། སྐྱོརྡེ་དངོཕྱོསོ་སྣོ་མིངོ་རངོ་བེཞསྤྱིནི་སྲུངོ་སྐྱོཕྱོབེ་བྱརྡེད་ཤུགསོ་ཆརྡེ་
རུ་གཏོཕྱོངོ་བེ་བེཅསོ་བྱསོ་ནིསོ། ཐོཕྱོནི་ཁུངོསོ་གྲཕྱོནི་ཆུངོ་དངོ་ཁཕྱོར་
ཡུག་སྲུངོ་སྐྱོཕྱོབེ་བྱརྡེད་པེའསྤྱི་བེར་སྟེཕྱོངོ་རྣམི་པེ་དངོ་། ཐོཕྱོནི་ལེསོ་གྲུབེ་
ཚུལེ། ཐོཕྱོནི་སྐྱོརྡེད་བྱརྡེད་སྟེངོསོ། འཚཚོ་བེ་སྐྱོརྡེལེ་སྟེངོསོ་བེཅསོ་ཆགསོ་
པེར་སྐུལེ་འདརྡེད་བེཏོངོ་ཡོཕྱོད། ཏོངོ་གསྤྱིསོ་སྦགསོ་བེཙཚོག་འགཕྱོག་
བེཅཕྱོསོ་ཀྱིསྤྱི་འགག་སྒྲིཕྱོལེ་དམིག་འཐོབེ་ལེ་རྒྱལེ་ཁ་ལེརྡེནི་གངོ་ཐུབེ་
བྱརྡེད་པེར་འགཕྱོ་ཁྲིསྤྱིད་དརྡེ། རླུངོ་ཁམིསོ་ཆརྡེནི་པེཕྱོ་དངོ་། ཆུ། སོ་རྒྱུ་
བེཅསོ་ཀྱིསྤྱི་སྦགསོ་བེཙཚོག་འགཕྱོག་བེཅཕྱོསོ་ཀྱིསྤྱི་བྱ་སྤྱིཕྱོད་ཆརྡེནི་པེཕྱོ་གསུམི་
གྱིསྤྱི་འཆར་གཞསྤྱི་ལེག་བེསྟེར་གཏོསྤྱིངོ་ཟོབེ་དངོ་། གནིམི་སྔོཕྱོནི་པེཕྱོ་དངོ་།
ཆུ་དྭངོསོ་མིཕྱོ། སོ་གཙངོ་མི་བེཅསོ་སྲུངོ་སྐྱོཕྱོབེ་བྱརྡེད་པེའསྤྱི་དམིག་
འཐོབེ་ཡོག་པེཕྱོ་རྒྱག་པེ། གྲཕྱོངོ་གསོརྡེབེ་ཀྱིསྤྱི་གཞསྤྱིསོ་སྡོཕྱོད་ཁཕྱོར་ཡུག་
བེཅཕྱོསོ་སྐྱོཕྱོངོ་།“ཕྱོསྤྱི་རྒྱལེ་གྱིསྤྱི་གད་སྙིསྤྱིགསོ”ནིངོ་འདྲེརྡེནི་བྱརྡེད་པེར་
ཕྱོཕྱོགསོ་ཡོཕྱོངོསོ་ནིསོ་བེཀོག་འགཕྱོག་བེཅསོ་བྱསོ་ཡོཕྱོད། ཀྲུངོ་དབྱངོ་
གསྤྱི་སྐྱོརྡེ་ཁམིསོ་ཁཕྱོར་ཡུག་སྲུངོ་སྐྱོཕྱོབེ་ལྟ་ཞསྤྱིབེ་སྤེརྡེལེ་ནིསོ། སྐྱོརྡེ་ཁམིསོ་
ཁཕྱོར་ཡུག་ལེ་གཏོཕྱོར་བེརླག་གཏོཕྱོངོ་བེའསྤྱི་དཔེརྡེ་མིཚཚོནི་གྱིཕྱོད་དཕྱོནི་ཆརྡེནི་
པེཕྱོ་ཁག་ཅསྤྱིག་ཞསྤྱིབེ་བེཤརྡེར་ཐོག་གཅཕྱོད་དངོ་། མིསྤྱི་དམིངོསོ་མིངོ་
ཚཚོགསོ་ཀྱིསྤྱིསོ་བེསོམི་འཆར་ཆརྡེནི་པེཕྱོ་འདཕྱོནི་པེའསྤྱི་ཁཕྱོར་ཡུག་གསྤྱི་གནིད་
དཕྱོནི་མིངོཕྱོནི་གསོལེ་ཅནི་ཁག་ཅསྤྱིག་ཐོག་གཅཕྱོད་མིཐོའ་གཅསྤྱིག་ཏུ་
བྱསོ་ཡོཕྱོད། རངོ་རྒྱལེ་གཕྱོ་ལེ་ཧྲིསྤྱིལེ་པེཕྱོའ ཛི་ཁཕྱོར་ཡུག་དངོ་གནིམི་
གཤསྤྱིསོ་བེཅཕྱོསོ་སྐྱོཕྱོངོ་ནིངོ་ཧུར་ཐོག་གསྤྱིསོ་ཞུགསོ་ནིསོ། 2030
ལེཕྱོའ ཛི་སྔོཕྱོནི་དུ་ཐཱནི་འབུད་རྩོརྡེར་སོཕྱོནི་དངོ་། 2060ལེཕྱོའ ཛི་སྔོཕྱོནི་དུ་
ཐཱནི་ཚད་སྙིཕྱོམི་སྦྱོཕྱོར་ཡོཕྱོངོ་བེར་བེརྩོཕྱོནི་ལེརྡེནི་བྱ་རྒྱུའསྤྱི་བེརྗེསྤྱིད་ཉམིསོ་
ལྡོནི་པེའསྤྱི་ངོངོ་ཁསོ་ལེརྡེནི་དམི་བེཅའ་བེཞག་སྟེརྡེ། འགནི་འཁུར་
བེའསྤྱི་རྒྱལེ་ཁབེ་ཆརྡེནི་པེཕྱོ་ཞསྤྱིག་གསྤྱི་འགནི་འཁྲིསྤྱི་འཁུར་སོརྡེམིསོ་མིཚཚོནི་
ཡོཕྱོད།
ཏོངོ་གསྤྱི་ཚཚོགསོ་ཆརྡེནི་བེཅཕྱོ་བེརྒྱད་པེའསྤྱི་ཚུནི་ལེ། ཏོངོ་ཀྲུངོ་

དབྱངོ་གསྤྱིསོ་སྔོ་ནི་མིརྡེད་པེའསྤྱི་སྟེཕྱོབེསོ་ཤུགསོ་ལེ་བེརྟོརྡེནི་ནིསོ་སྐྱོརྡེ་
ཁམིསོ་དཔེལེ་ཡོཕྱོནི་འཛུགསོ་སྐྲུནི་དམི་འཛིཛིནི་བྱསོ་པེ་དངོ་།
ཏོངོ་ཡོཕྱོངོསོ་དངོ་རྒྱལེ་ཡོཕྱོངོསོ་ཀྱིསྤྱིསོ་ལྗངོ་མིདཕྱོག་འཕརྡེལེ་རྒྱསོ་ལེ་
སྐུལེ་འདརྡེད་གཏོཕྱོངོ་བེའསྤྱི ་རངོ་རྟོཕྱོགསོ་རངོ་བེཞསྤྱིནི་དངོ་རངོ་
འགུལེ་རངོ་བེཞསྤྱིནི་མིངོཕྱོནི་གསོལེ་དཕྱོད་པེཕྱོསོ་ཆརྡེ ་རུ་ཕྱོསྤྱིནི་པེ།
མིཛིཚེསོ་སྡུག་ལྡོནི་པེའསྤྱི་ཀྲུངོ་གཕྱོ་འཛུགསོ་སྐྲུནི་བྱརྡེད་པེའསྤྱི་གཕྱོམི་
སྟེབེསོ་གལེ་ཆརྡེནི་སྤེཕྱོསོ་ཤསྤྱིངོ་། རངོ་རྒྱལེ་གྱིསྤྱི་སྐྱོརྡེ ་ཁམིསོ་ཁཕྱོར་

ཡུག་སྲུངོ་སྐྱོཕྱོབེ ་ལེ་ལེཕྱོ ་རྒྱུསོ་རངོ་བེཞསྤྱིནི ་དངོ་ ། དཀྱིཕྱོགསོ་
མིཚམིསོ་རངོ་བེཞསྤྱིནི། ཁྱོཕྱོནི་ཡོཕྱོངོསོ་རངོ་བེཞསྤྱིནི་བེཅསོ་ཀྱིསྤྱི ་
འགྱུར་ལྡོཕྱོག་བྱུངོ་ཡོཕྱོད།

((བེཅུབེཅུ།། )) རྒྱལེརྒྱལེ་་སྲུངོསྲུངོ་་དངོདངོ་་དམིགདམིག་་དཔུངོདཔུངོ་་འཛུགསོའཛུགསོ་་སྐྲུནིསྐྲུནི་་ཐོདཐོད།།
སྒྱུར་བེཅཕྱོསོ་སྒོཕྱོ ་འབྱརྡེད་བྱསོ་རྗེརྡེསོ། མིསྤྱི་དམིངོསོ་དམིག་

དཔུངོ་གསོར་བེརྗེརྡེ་ཅནི་དངོ་། དརྡེངོ་རབེསོ་ཅནི། ཚད་ལྡོནི་ཅནི་
བེཅསོ་ཀྱིསྤྱི་ཆུ་ཚད་རྒྱུནི་ཆད་མིརྡེད་པེར་མིཐོཕྱོ་རུ་ཕྱོསྤྱིནི་པེ་དངོ་། རྒྱལེ་
སྲུངོ་དངོཕྱོསོ་ཤུགསོ་ཉསྤྱིནི་བེཞསྤྱིནི་ཆརྡེ་རུ་ཕྱོསྤྱིནི་ནིསོ། རྒྱལེ་ཁབེ་ཀྱིསྤྱི་
སྒྱུར་བེཅཕྱོསོ་དངོ་། འཕརྡེལེ་རྒྱསོ། བེརྟོནི་བེརླསྤྱིངོ་གསུམི་ལེ་བློཕྱོ་
འགརྡེལེ་ཆཕྱོག་པེའསྤྱི་བེདརྡེ་འཇིགསོ་ཀྱིསྤྱི་འགནི་སྲུངོ་འདཕྱོནི་སྤྲོཕྱོད་བྱསོ་
ཡོཕྱོད། ཏོངོ་ཀྲུངོ་དབྱངོ་གསྤྱིསོ་ནིནི་བེཤད་བྱསོ་དཕྱོནི། རྒྱལེ་ཁབེ་
སྟེཕྱོབེསོ་ལྡོནི་དུ་གཏོཕྱོངོ་དགཕྱོསོ་ནི་ངོརྡེསོ་པེར་དུ་དམིག་དཔུངོ་
སྟེཕྱོབེསོ་ལྡོནི་དུ་གཏོཕྱོངོ་དགཕྱོསོ་ཤསྤྱིངོ་། དམིག་དཔུངོ་སྟེཕྱོབེསོ་ལྡོནི་
དུ་བེཏོངོ་ནི་གཞསྤྱི་ནིསོ་རྒྱལེ་ཁབེ་ཀྱིསྤྱི་བེདརྡེ་འཇིགསོ་ཡོཕྱོངོ་ཐུབེ་
པེསོ། ངོརྡེསོ་པེར་དུ་རངོ་རྒྱལེ་གྱིསྤྱི་རྒྱལེ་སྤྱིསྤྱིའསྤྱི་གཕྱོ་གནིསོ་དངོ་འཚམི་
ཞསྤྱིངོ་། རྒྱལེ་ཁབེ་ཀྱིསྤྱི་བེདརྡེ་འཇིགསོ་དངོ་འཕརྡེལེ་རྒྱསོ་ཀྱིསྤྱི་ཁརྡེ་ཕནི་
དངོ་མིཐུནི་པེའསྤྱི་རྒྱལེ་སྲུངོ་སྲ་བེརྟོནི་དངོ་མིསྤྱི་དམིངོསོ་དམིག་
དཔུངོ་སྟེཕྱོབེསོ་ཆརྡེནི་འཛུགསོ་སྐྲུནི་བྱརྡེད་དགཕྱོསོ།
ཏོངོ་གསྤྱིསོ་དུསོ་རབེསོ་གསོར་པེའསྤྱི་དམིག་དཔུངོ་སྟེཕྱོབེསོ་

ལྡོནི་དུ་གཏོཕྱོངོ་བེའསྤྱི་དམིསྤྱིགསོ་འབེརྡེནི་བེཏོཕྱོནི་ཅསྤྱིངོ་། དུསོ་རབེསོ་
གསོར་པེའསྤྱི་དམིག་དཕྱོནི་གྱིསྤྱི་འཐོབེ་ཇུསོ་དངོ་བྱརྡེད་ཕྱོཕྱོགསོ་གཏོནི་
འཁརྡེལེ་བྱསོ་པེ་དངོ་། 2027ལེཕྱོར་སླེརྡེབེསོ་སྐབེསོ་དམིག་
བེཙུགསོ་པེའསྤྱི་ལེཕྱོ་བེརྒྱའསྤྱི་འབེད་འཐོབེ་དམིསྤྱིགསོ་འབེརྡེནི་མིངོཕྱོནི་
འགྱུར་བྱ་རྒྱུ་དངོ་། 2035ལེཕྱོར་སླེརྡེབེསོ་སྐབེསོ་རྒྱལེ་སྲུངོ་དངོ་
དམིག་དཔུངོ་དརྡེངོ་རབེསོ་ཅནི་གཞསྤྱི་རྩོའསྤྱི་ཆ་ནིསོ་མིངོཕྱོནི་འགྱུར་བྱ་
རྒྱུ། དུསོ་རབེསོ་འདསྤྱིའསྤྱི་དུསོ་དཀྱིསྤྱིལེ་དུ་སླེརྡེབེསོ་སྐབེསོ་འཛིམི་
གླིསྤྱིངོ་གསྤྱི་དམིག་དཔུངོ་རྩོརྡེ་གྲ་ཅནི་ཕྱོཕྱོགསོ་ཡོཕྱོངོསོ་ནིསོ་འཛུགསོ་
སྐྲུནི་ཚར་བེར་བྱ་རྒྱུའསྤྱི་རྒྱལེ་སྲུངོ་དངོ་དམིག་དཔུངོ་དརྡེངོ་རབེསོ་
ཅནི་གྱིསྤྱི“གཕྱོམི་སྟེབེསོ་གསུམི་གྱིསྤྱིསོ་འགྲཕྱོ་བེ”ཡོསྤྱི་འཐོབེ་ཇུསོ་
གསོར་པེ་གཏོནི་འབེརྡེབེསོ་བེཅསོ་བྱསོ་ཏོརྡེ། ཆབེ་སྲསྤྱིད་ལེ་བེརྟོརྡེནི་
ནིསོ་དམིག་དཔུངོ་འཛུགསོ་སྐྲུནི་བྱརྡེད་པེ་དངོ་། སྒྱུར་བེཅཕྱོསོ་ལེ་
བེརྟོརྡེནི་ནིསོ་དམིག་དཔུངོ་སྟེཕྱོབེསོ་ལྡོནི་དུ་གཏོཕྱོངོ་བེ། ཚནི་རྩོལེ་
ལེ་བེརྟོརྡེནི་ནིསོ་དམིག་དཔུངོ་སྟེཕྱོབེསོ་ལྡོནི་དུ་གཏོཕྱོངོ་བེ། ཤརྡེསོ་
ལྡོནི་མིསྤྱི་སྣོར་བེརྟོརྡེནི་ནིསོ་དམིག་དཔུངོ་སྟེཕྱོབེསོ་ལྡོནི་དུ་གཏོཕྱོངོ་བེ།
ཁྲིསྤྱིམིསོ་ལྟར་དམིག་དཔུངོ་སྐྱོཕྱོངོ་བེ་བེཅསོ་ལེ་སྐུལེ་འདརྡེད་བེཏོངོ་
བེ་དངོ་། དམིག་དཕྱོནི་གྱིསྤྱི ་རསྤྱིགསོ་པེའསྤྱི ་གཞུངོ་ལུགསོ་དརྡེངོ་
རབེསོ་ཅནི་དངོ་། དམིག་དཔུངོ་གསྤྱི་རྩོ་འཛུགསོ་རྣམི་པེ་དརྡེངོ་
རབེསོ་ཅནི། དམིག་དཕྱོནི་མིསྤྱི་སྣོ་དརྡེངོ་རབེསོ་ཅནི། གཕྱོ་མིཚཚོནི་སྒྲིསྤྱིག་
ཆསོ་དརྡེངོ་རབེསོ་ཅནི་བེཅསོ་སུ་གངོ་མིགྱིཕྱོགསོ་གཏོཕྱོངོ་བེ།
འཕྲུལེ་ཆསོ་ཅནི་དངོ་ཆ་འཕྲིསྤྱིནི་ཅནི། རསྤྱིག་ནུསོ་ཅནི་བེཅསོ་
མིཉམི་འདྲེརྡེསོ་ཀྱིསྤྱིསོ་འཕརྡེལེ་རྒྱསོ་ཇིརྡེ ་མིགྱིཕྱོགསོ་སུ་གཏོཕྱོངོ་བེ།
དམིག་སྦྱོཕྱོངོ་དམིག་གྲབེསོ་ལེ་ཕྱོཕྱོགསོ་ཡོཕྱོངོསོ་ནིསོ་ཤུགསོ་རྒྱག་པེ་
བེཅསོ་ཀྱིསྤྱི་སྒོཕྱོ་ནིསོ། ཀྲུངོ་གཕྱོའ ཛི་ཁྱོད་ཆཕྱོསོ་ལྡོནི་པེའསྤྱི་དམིག་དཔུངོ་
སྟེཕྱོབེསོ་ལྡོནི་དུ་གཏོཕྱོངོ་བེའསྤྱི ་འགྲཕྱོ ་ལེམི་ཐོཕྱོག་བེསྐྱོཕྱོད་རྒྱུ་རྒྱུནི་
འཁྱོཕྱོངོསོ་བྱསོ་ཡོཕྱོད།
མིསྤྱི ་དམིངོསོ་དམིག་དཔུངོ་སྟེཕྱོབེསོ་ལྡོནི་ཞསྤྱིག་འཛུགསོ་

སྐྲུནི་བྱརྡེད་དགཕྱོསོ་ནི། གཙཚོ་བེཕྱོ ་ནིསྤྱི ་བློཕྱོ ་བེརྟོནི་འགྱུར་མིརྡེད་ངོངོ་
ཏོངོ་གསྤྱིསོ་མིསྤྱི ་དམིངོསོ་དམིག་དཔུངོ་ལེ་འགཕྱོ ་ཁྲིསྤྱིད་གཙངོ་
བེཙནི་བྱརྡེད ་པེའསྤྱི ་རྩོ ་བེའསྤྱི ་རྩོ ་དཕྱོནི ་དངོ་ལེམི་ལུགསོ་རྒྱུནི་
འཁྱོཕྱོངོསོ་དངོ་། མིསྤྱི་དམིངོསོ་དམིག་དཔུངོ་གསྤྱི་ཆརྡེསོ་མིཐོཕྱོའ ཛི་འགཕྱོ་
ཁྲིསྤྱིད་དབེངོ་ཆ་དངོ་བེཀོཕྱོད་འདཕྱོམིསོ་དབེངོ་ཆ་ཏོངོ་ཀྲུངོ་དབྱངོ་
དངོ་ཀྲུངོ་དབྱངོ་དམིག་ཨུ་ལེ་དབེངོ་བེ་རྒྱུནི་འཁྱོཕྱོངོསོ། དམིག་
ཨུའསྤྱི་ཀྲུའུ་ཞསྤྱིསོ་འགནི་འཁུར་བེའསྤྱི་ལེམི་ལུགསོ་ཕྱོཕྱོགསོ་ཡོཕྱོངོསོ་
ནིསོ་ལེག་བེསྟེར་གཏོསྤྱིངོ ་ཟོབེ་བེཅསོ་བྱརྡེད ་དགཕྱོསོ། དུསོ་
སྐབེསོ་ཤསྤྱིག་གསྤྱི་རསྤྱིངོ་།（（འཕྲིཕྱོའཕྲིཕྱོ་་མིམི་་པེརཔེར་་ངོཕྱོངོཕྱོསོསོ20པེརཔེར་་གཟོསྤྱིགསོགཟོསྤྱིགསོ།།））

ཕྱོཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།


