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མངོགས་བཅོཅོལེ་ཡིཡིདེ་ལེ་དེམ་པོཅོར་འིཆངོ་ནས། སྐྱེབྱེ་ཁམས་མཛའི་མཐུན་ཡིཡིན་པོའིཡི་དེབྱེངོ་རབས་
ཅོན་གྱིཡི་མཚོཚོ་སྔོཅོན་གསར་པོའིཡི་འིཛུགས་སྐྲུན་ཇེབྱེ་མགྱིཅོགས་སུ་བཏངོ་བ།
ཀྲུངོ་གགོའ་འི སྔོགོ་ཁསྐྱེབསེ་ཁྱབ་ཚུལོ་གྱིགྱི་དཔསྐྱེ་རིགྱིསེ་ལོ་བལྟསེ་ན།
ལྷོགོ་ནུབ་ཁུལོ་གྱིགྱི་འཁྱགསེ་རིགོམོ་དཀརི་པགོ་དངོ་རིགྱི་མོཐོགོའ་འི བྲིག་རིགྱི་
ཁམོ་ནགསེ་ཀྱགྱི་བརི་དུ། སྔོགོ་ལྗོངོ་གགྱིསེ་ཁསྐྱེབསེ་པའགྱི་སེ་གཞིགྱི་ཆསྐྱེན་
པགོ་ཞིགྱིག་ཡགོད་དསྐྱེ། གནསེ་དསྐྱེ་ལོསེ་འབྱུངོ་བཞིགྱིན་པའགྱི་ཆུ་བགོ་དག་ནགྱི་
ལུསེ་ཀྱགྱི་ཁྲག་རྩེ་ཕྲ་མོགོ་ཇིགྱི་བཞིགྱིན་རྫགོངོ་མོཐུག་ལོ། མོཐོའ་མོརི་
འབྲིགྱི་ཆུ་དངོ་རྨ་ཆུ། རྫ་ཆུ་བཅིསེ་ལོ་འདྲེསྐྱེསེ་ཡགོད། དསྐྱེསེ་ལོགོ་རིསྐྱེ་རིསྐྱེ་
བཞིགྱིན་སྨད་རྒྱུད་སེ་ཁུལོ་ལོ་དྭངོསེ་གཙངོ་གགྱི་ཆུ་སྨགྱི་རྒྱ་དཔངོ་གྲུ་
བཞིགྱི ་མོ་དུངོ་ཕྱུརི600སྐྱེསྐྱེ ལོ་བཞིགྱི ན་ཡགོ ད། གནསེ་དསྐྱེ ་ནགྱི“ ཀྲུངོ་
ཧྭའགྱི་ཆུ་ལྕོགོག ”གགྱི་མོཚོན་སྙོན་ཐོགོབ་ཡགོད་པའགྱི་མོཚོཚོ་སྔོགོན་ཞིགྱིངོ་ཆསྐྱེན་
གྱིགྱི་གཙངོ་གསུམོ་འབྱུངོ་ཡུལོ་སེ་ཁུལོ་ཡགྱིན་པ་དངོ་། དསྐྱེ་ནགྱི་རྒྱལོ་
ཁབ་ཀྱགྱི་སྐྱེསྐྱེ་ཁམོསེ་བདསྐྱེ་འཇིགསེ་སྲུངོ་ཡགོལོ་གལོ་ཆསྐྱེན་ཡགྱིན་པསེ་
མོགྱི་ཚོད། གགོ་ལོ་ཕྱེསྐྱེད་བྱེངོ་མོའགྱི་གནམོ་གཤིགྱིསེ་ཚོཚོརི་སྐྱེསྐྱེན་མོགགོ་སློགོངོ་
ཁུལོ་དངོ་གགོ ་ལོ་ཡགོ ངོསེ་ཀྱགྱི ་སྐྱེསྐྱེ ་ཁམོསེ་མོ་ལོག་གགྱི ་སྙོགོ མོ སེ་སྒྲིགྱི ག་
བརྟན་བརླགྱིངོ་ཆུསེ་ཡགྱིན་ལོ། མོཐོགོ་གྲངོ་སྐྱེསྐྱེ་དངོགོསེ་རིངོ་བྱུངོ་དངོགོསེ་
རིགྱིགསེ་ཐོགོན་ཁུངོསེ་ཀྱགྱི་བངོ་མོཛོཚོད་ཀྱངོ་ཡགྱིན།
“ མོཚོཚོ་སྔོགོན་གྱིགྱི་སྐྱེསྐྱེ་ཁམོསེ་ཁགོརི་ཡུག་ལོ་སྲུངོ་སྐྱེགོབ་ལོསྐྱེགསེ་
པགོ་བྱེསྐྱེད་པ་ནགྱི‘ རྒྱལོ་དགོན་གྱིགྱི་ཆསྐྱེ་ཕྱེགོགསེ ’ཡགྱིན། ”2016ལོགོའ་འི
ཟླ8པའགྱི་ཚོཚེསེ24ཉགྱིན། སྤྱིགྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅིགྱི་ཞིགྱི་ཅིགྱིན་ཕིགྱིངོ་གགྱིསེ་མོཚོཚོ་
སྔོགོན་དུ་གཟགྱིགསེ་ཞིགྱིབ་གནངོ་སྐབསེ“ མོཚོཚོ་སྔོགོན་གྱིགྱི་ཆསྐྱེསེ་ཆསྐྱེ་བའགྱི་
རིགྱིན་ཐོངོ་ནགྱི་སྐྱེསྐྱེ་ཁམོསེ་ཡགྱིན་ལོ། ཆསྐྱེསེ་ཆསྐྱེ་བའགྱི་འགན་འཁྲགྱི་ནགྱི་སྐྱེསྐྱེ་
ཁམོསེ་ཡགྱི ན ། ཆསྐྱེ སེ ་ཆསྐྱེ ་ བའགྱི ་ སྦསེ་ཤུགསེ་ཀྱངོ་སྐྱེསྐྱེ ་ ཁམོསེ་
ཡགྱིན ”པའགྱི་འཕིསྐྱེལོ་རྒྱསེ་ཀྱགྱི་གཏན་འཁསྐྱེལོ་གནསེ་ཐོགྱིག་བསྟན་
རྗེསྐྱེསེ་ཀྱགྱི་ལོགོ་ངོགོ5ཡགྱི་རྗེསྐྱེསེ་སུ་ཡངོ་བསྐྱེརི་མོཚོཚོ་སྔོགོན་དུ་གཟགྱིགསེ་
ཞིགྱིབ་གནངོ་སྐབསེ། སྤྱིགྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅིགྱི་ཞིགྱི་ཅིགྱིན་ཕིགྱིངོ་གགྱིསེ་སློརི་ཡངོ་
འདགྱི་ལྟརི་མོཚོཚོ་སྔོགོན་གྱིགྱི་རྒྱལོ་ཡགོངོསེ་འཕིསྐྱེལོ་རྒྱསེ་གནསེ་བབ་ཆསྐྱེན་
པགོའ་འི ཁྲགོད་ཀྱགྱི་སྐྱེསྐྱེ་ཁམོསེ་བདསྐྱེ་འཇིགསེ་ཀྱགྱི་གགོ་གནསེ་གསེལོ་བརི་
བསྟན།
མོངོགསེ་བཅིགོ ལོ ་ཡགྱི ད ་ལོ་དམོ་པགོ རི ་འཆངོ་སྟསྐྱེ ། འབད་
འབུངོསེ་ལྷོགོད་མོསྐྱེད་ཀྱགྱིསེ་མོདུན་བསྐྱེགོད་བྱེསྐྱེད། ལོགོ་གཅིགྱིག་གགྱི་ནངོ་ལོ།
མོཚོཚོ་སྔོགོན་གྱིགྱིསེ་ཞིགྱི་ཅིགྱིན་ཕིགྱིངོ་གགྱི་སྐྱེསྐྱེ་ཁམོསེ་དཔལོ་ཡགོན་དགགོངོསེ་པ་
ཡགྱིད་ལོ་བརྟན་པགོརི་བཅིངོསེ་བ་དངོ་། བླགོ་བརྟན་འགྱུརི་མོསྐྱེད་ཀྱགྱིསེ་
སྐྱེསྐྱེ་ཁམོསེ་བདསྐྱེ་འཇིགསེ་ལོ་སྲུངོ་སྐྱེགོངོ་དངོ་གཙངོ་གསུམོ་འབྱུངོ་
ཡུལོ་ལོ་སྲུངོ་སྐྱེགོབ།“ ཀྲུངོ་ཧྭའགྱི་ཆུ་ལྕོགོག ”
ལོ་སྲུངོ་སྐྱེགོབ་བཅིསེ་ཀྱགྱི་
འགན་འཁྲགྱི་དངོ་ཆབ་སྲགྱིད་ཀྱགྱི་འགན་འཁྲགྱི་གལོ་ཆསྐྱེན་ཕྲག་ཏུ་ཁུརི་
ལོ། སྐྱེསྐྱེ་ཁམོསེ་བདསྐྱེ་འཇིགསེ་སྲུངོ་ཡགོལོ་དངོ་ལྗོངོ་མོདགོག་འཕིསྐྱེལོ་
རྒྱསེ། རྒྱལོ་ཁབ་སྤྱིགྱི་གླིགྱིངོ་དཔསྐྱེ་སྟགོན་ཞིགྱིངོ་ཆསྐྱེན། མོགྱི་དངོ་རིངོ་བྱུངོ་གགྱི་
ཚོཚེ་སྲགོག་གཅིགྱིག་མོཐུན་ཚོཚོགསེ་པ། སྐྱེསྐྱེ་ཁམོསེ་དཔལོ་ཡགོན་གྱིགྱི་ལོམོ་
ལུགསེ་གསེརི་གཏགོད། རིགྱི་ཆུ་ནགསེ་ཞིགྱིངོ་མོཚོཚེའུ་རྩྭ་ཐོངོ་བྱེསྐྱེ་ཐོངོ་
འཁྱག་ཀླུངོ་བཅིསེ་ཀྱགྱི་ཕྱེགོགསེ་བསྡུསེ་བཅིགོསེ་སྐྱེགོངོ་། སྐྱེསྐྱེ་དངོགོསེ་སྣ་
མོངོ་རིངོ་བཞིགྱི ན ་སྲུངོ་སྐྱེགོ ངོ ་བཅིསེ་ཀྱགྱི“ མོཐོགོ ་ གནསེ་གསེརི་
པ ”བདུན་ཧུརི་ཐོག་གགྱི སེ་འཛུགསེ་སྐྲུན་བྱེསེ་ནསེ།“ རྩེསྐྱེ རི་
སྙོསྐྱེག ”གགྱི ་ སྤོགོ བ སེ་སེསྐྱེ མོ སེ་དངོ་མོགྱིགོ ག སེ་ཤིགྱི ངོ ་མྱུརི་བའགྱི ་ གགོ མོ ་
སྟབསེ་ཀྱགྱིསེ། སྐྱེསྐྱེ་ཁམོསེ་དཔལོ་ཡགོན་མོཐོགོ་གནསེ་གསེརི་སྐྲུན་གྱིགྱི་
རྡོགོག་སྒྲི་ཆསྐྱེསེ་ཆསྐྱེརི་བསྒྲིགསེ།

ཀྲུངོ་་ཧྭའགྱི་ཆུཆུ་་ལྕོགོག ”རྒྱུན
རྒྱུན་་མོཐུད
མོཐུད་་ཀྱགྱིསེ་
“ ཀྲུངོ

ཇིསྐྱེ་རྒྱསེ
རྒྱསེ་་ཇིསྐྱེ་འཛོཚོམོསེ་
སེ་སུ
སུ་་གྱུརི
གྱུརི་་པ།
ཡགྱི ན ་པའགྱི ་ ཆ་ནསེ།
“ གཙངོ་པགོ ་ གསུམོ་གྱིགྱི ་ འབྱུངོ་ཡུལོ ”
མོཚོཚོ ་ སྔོགོ ན ་གྱིགྱི 90% ཡགྱི ་ སེ་ཁུལོ་ནགྱི ་ རྒྱལོ་ཁབ་གཙཚོ ་ གནད་སྐྱེསྐྱེ ་
ཁམོསེ་བྱེསྐྱེ ད ་ནུསེ་ཁུལོ་དུ་གཏགོ ག སེ་ལོ། རིངོ་རྒྱལོ་གྱིགྱི“ ཡགོ ལོ ་
གཉགྱིསེ་རྒྱུད་གསུམོ ”སྐྱེསྐྱེ་ཁམོསེ་བདསྐྱེ་འཇིགསེ་གནསེ་བབ་ཁྲགོད་
ཀྱགྱི་མོཚོཚོ་བགོད་མོཐོགོ་སྒོངོ་སྐྱེསྐྱེ་ཁམོསེ་སྲུངོ་ཡགོལོ་གྱིགྱི་གྲུབ་ཆ་གལོ་ཆསྐྱེན་
ཞིགྱིག་ཡགྱིན། མོཚོཚོ་སྔོགོན་ལོ་མོཚོཚོན་ན། སྐྱེསྐྱེ་ཁམོསེ་བདསྐྱེ་འཇིགསེ་ནགྱི་
རིངོ་སྟསྐྱེངོ་གགྱི་འཕིསྐྱེལོ་རྒྱསེ་དངོ་འབྲིསྐྱེལོ་ཡགོད་པརི་མོ་ཟད། རྒྱལོ་
ཡགོངོསེ་ཀྱགྱི་རྒྱུན་མོཐུད་འཕིསྐྱེལོ་རྒྱསེ་དངོ་ཀྲུངོ་ཧྭ་མོགྱི་རིགྱིགསེ་ཀྱགྱི་རྒྱུན་
མོཐུད་འཕིསྐྱེལོ་རྒྱསེ་དངོ་འབྲིསྐྱེལོ་ཡགོད།
2021 ལོགོ རི ། ཞིགྱི ངོ ་ཆསྐྱེ ན ་ཡགོ ངོ སེ་ཀྱགྱི ་ སེ་གནསེ་སེགོ ་ སེགོ ་ དངོ་སྡེསྐྱེ ་
ཁག་སེགོ ་ སེགོ སེ ་གཙངོ་གསུམོ་འབྱུངོ་ཡུལོ་དངོ་མོདགོ ་ ལོ་རིགྱི ངོ ་མོགོ །
བྱེངོ་གསུམོ་འགགོག་སྲུངོ་ནགསེ། རིངོ་བྱུངོ་ནགསེ་སྲུངོ་སྐྱེགོབ། རྩྭ་
སེ་ཞིན་འགྱུརི་བཅིགོ སེ ་སྐྱེགོ ངོ ་སློརི་གསེགོ ། ཞིགྱི ངོ ་བསྐྱུརི་ཕྱུགསེ་
བསྐྱུརི་ནགསེ་གསེགོ་རྩྭ་གསེགོ་སེགོགསེ་གཙཚོ་གནད་སྐྱེསྐྱེ་ཁམོསེ་བཟགོ་
འགགོ ད ་རྟསྐྱེ ན་གཞིགྱི ་བྱེསེ་ཏསྐྱེ ། རྒྱལོ་ཁགོ ངོསེ་ལྗོངོ་བསྒྱུརི་སྲ་བརྟན་
དངོ་མོཐོགོརི་འདསྐྱེགསེ་གཏགོངོ་བའགྱི་ལོགོ་གསུམོ་འགུལོ་བསྐྱེགོད་དངོ་
ནགསེ་ཚོལོ་དངོ་རྩྭ་ཐོངོ་གགྱི ་ སྤུསེ་ཚོད་གནད་ཁསྐྱེ ལོ ་མོཐོགོ རི ་
འདསྐྱེ ག སེ་གཏགོ ངོ ་བའགྱི ་ འགུལོ་བསྐྱེགོ ད ་ལོག་བསྟརི་གཏགྱི ངོ ་ཟབ་
བྱེསེ་ལོ། སྟགོན་དཔྱིགྱིད་དུསེ་ཚོའིགསེ་གཉགྱིསེ་ཀྱགྱི་རྒྱལོ་ཁགོངོསེ་ལྗོངོ་
བསྒྱུརི“ མོཉམོ་འཐོབ་ཆསྐྱེན་མོགོ ”དངོ་དམོངོསེ་ཡགོངོསེ་ཀྱགྱིསེ་འགོསེ་
འགན་སྡེགོངོ་འཛུགསེ་བྱེསེ་ཏསྐྱེ་ལོགོ་འཁགོརི40འགགོརི་བའགྱི་བྱེ་འགུལོ་
རིབ་དངོ་རིགྱི མོ ་པ་རྩེ་འཛུགསེ་བྱེསེ་ནསེ། རྒྱལོ་ཁགོ ངོ སེ་ལྗོངོ་
བསྒྱུརི་སྤྱིགྱི་ཆགྱིངོསེ343466.7ལོསྐྱེགསེ་འགྲུབ་བྱེསེ་ལོ། ཞིགྱིངོ་ཆསྐྱེན་
ཡགོངོསེ་ཀྱགྱི་ནགསེ་ཀྱགྱི་ཁསྐྱེབསེ་ཚོད་དངོ་རྩྭ་སེའགྱི་ཕྱེགོགསེ་བསྡུསེ་སྔོགོ་
ཁསྐྱེབསེ་ཚོད7.5%དངོ57.8%ལོ་སློསྐྱེབསེ། མྱ་ངོམོ་ཐོངོ་དངོ་བྱེསྐྱེ་
འགྱུརི་སེ་ཆ་ལོ“ གཉགྱིསེ་འཕྲགྱི ”ཡགྱི་འཕིསྐྱེལོ་ཕྱེགོགསེ་མོངོགོན། ལྗོངོ་
མོདགོག་བརི་སྟགོངོ་རྒྱུན་ཆད་མོསྐྱེད་པརི་རྒྱ་བསྐྱེསྐྱེད་པ་དངོ་། ཁགོརི་ཡུག་
གགྱི་ཐོསྐྱེག་ཚོད་ནུསེ་ལྡོན་མོཐོགོརི་འདསྐྱེགསེ་བཏངོ་། སྐྱེསྐྱེ་ཁམོསེ་བདསྐྱེ་
འཇིགསེ་སྲུངོ་ཡགོལོ་གགོམོ་གངོ་མོདུན་སྤོགོསེ་ཀྱགྱིསེ་ཇིསྐྱེ་བརྟན་དུ་བཏངོ་།
2021ལོགོརི། གཙངོ་གསུམོ་འབྱུངོ་ཡུལོ་རྒྱལོ་ཁབ་སྤྱིགྱི་གླིགྱིངོ་
དངོགོསེ་སུ་བཙུགསེ་པ་དངོ་རིངོ་ཞིགྱིངོ་གགྱིསེ་མོདགོ་ལོ་རིགྱིངོ་མོགོ་རྒྱལོ་
ཁབ་སྤྱིགྱི ་ གླིགྱི ངོ ་སྒྲིགྱི ག ་གཞིགྱི འགྱི ་ ཚོཚོ ད ་ལྟ་བྱེ་ཡུལོ་ཁྱགོ ན ་ཡགོ ངོ སེ་ནསེ་
ལོསྐྱེགསེ་འགྲུབ་བྱེསེ་པ་དངོ་བསྟུན་ནསེ། རྒྱལོ་ཁབ་སྤྱིགྱི་གླིགྱིངོ་གཙཚོ་
གཞིགྱི་ཡགྱིན་པའགྱི་རིངོ་བྱུངོ་སྲུངོ་སྐྱེགོབ་སེ་ཁུལོ་གྱིགྱི་མོ་ལོག་འཛུགསེ་
སྐྲུན་ལོ་གྲུབ་འབྲིསེ་ཆསྐྱེ ན ་པགོ ་ བླངོསེ་པ་དངོ་། སེ་ཁགོ ངོ སེ་སྐྱེསྐྱེ ་
ཁམོསེ་བྱེསྐྱེད་ནུསེ་རྒྱུན་ཆད་མོསྐྱེད་པརི་ལོསྐྱེགསེ་བསྒྱུརི། ཆུ་ཁུངོསེ་
གསེགོག་ཉརི་སེ་ཁུལོ་གྱིགྱི་བྱེསྐྱེད་ནུསེ་སྔོརི་ལོསེ་འབུརི་དུ་ཐོགོན་པ་
བཅིསེ་བྱེསེ་ནསེ། རྒྱལོ་ཁབ་སྐྱེསྐྱེ་ཁམོསེ་བདསྐྱེ་འཇིགསེ་སྲུངོ་སྐྱེགོངོ་
ཐོད་མོཚོཚོ་སྔོགོན་གྱིགྱི་བྱེསེ་རྗེསྐྱེསེ་བཞིག

སྐྱེསྐྱེ་ཁམོསེ
ཁམོསེ་་གཞིགྱི་མོདགོག་མོཐུག
མོཐུག་་པགོ་བཏགྱིངོ་ནསེ
ནསེ་་ལྗོངོ
ལྗོངོ་་མོདགོག་
འཕིསྐྱེལོ་རྒྱསེ
རྒྱསེ་་ལོ
ལོ་་སྐུལོ
སྐུལོ་་འདསྐྱེད་བཏངོ
བཏངོ་་བ།
མོཐོའ་ཡསེ་པའགྱི་མོཚོཚོ་སྔོགོན་གྱིགྱི་སེ་གཞིགྱི་ཆསྐྱེན་པགོརི་ཐུརི་དུ་
བལྟསེ་ཚོཚེ། ཙཚོངོ་ཆུའགྱི་བཞུརི་རྒྱུད་ནསེ་གཙངོ་གསུམོ་འབྱུངོ་ཡུལོ་
བརི་དངོ་། མོདགོ་ལོ་རིགྱིངོ་མོགོའ ་འི ཕུགསེ་ནསེ་ཚྭ་འདམོ་གཞིགོངོ་སེ་
བརི་དུ། ལྗོངོ་མོདགོག་ནགྱི་ཚོཚེ་སྲགོག་གགྱི་མོཚོཚོན་རྟགསེ་དངོ་རིངོ་བྱུངོ་
ཁམོསེ་ཀྱགྱི་རིངོ་མོདངོསེ་ཡགྱིན་ལོ། དསྐྱེ་ལོསེ་ཀྱངོ་སེ་གནསེ་འདགྱིའགྱི་
འཕིསྐྱེལོ་རྒྱསེ་ཀྱགྱི་གཞིགྱི་མོདགོག་ཡགྱིན།
རིངོ་རྒྱལོ་གྱིགྱིསེ་རྒྱལོ་སྤྱིགྱིའགྱི་སྤྱིགྱི་ཚོཚོགསེ་ལོ་ཐཱན་རྩེསྐྱེརི་སྣགོན་དངོ་
ཐཱན་སྙོགོམོསེ་འཛོའིན་གྱིགྱི་དམོ་བཅིསེ་པའགྱི་རྒྱབ་ལྗོགོངོསེ་འགོག མོཚོཚོ་
སྔོགོན་གྱིགྱིསེ་རིངོ་སྟསྐྱེངོ་གགྱི་སྐྱེསྐྱེསེ་ཐོགོབ་ཀྱགྱི་ཐོགོན་ཁུངོསེ་ལོ་རྐངོ་ཚུགསེ་
ནསེ། རིགྱི་སྔོགོ་ཆུ་དྭངོསེ་ནགྱི་གསེསྐྱེརི་རིགྱི་དངུལོ་རིགྱི་ཡགྱིན་པ་དངོ་ཆབ་
རིགོམོ་གངོསེ་ཐོངོ་ཡངོ་གསེསྐྱེརི་རིགྱི་དངུལོ་རིགྱི་ཡགྱིན་པའགྱི་འདུ་ཤིསྐྱེསེ་
རྒྱུན་འཁྱགོངོསེ་བྱེསེ་ལོ། ལྗོངོ་མོདགོག་དསྐྱེ་གཞིགྱི་མོདགོག་ཡགྱིན་པའགྱི་
སྤུསེ་ཚོད་མོཐོགོ་བའགྱི་འཕིསྐྱེལོ་རྒྱསེ་ཀྱགྱི་ལོམོ་བུརི་ཧུརི་ཐོག་གགྱིསེ་
བསྐྱེགོད་པ་དངོ་། བླགོ་བརྟན་འགྱུརི་མོསྐྱེད་ཀྱགྱིསེ་ལྗོངོ་མོདགོག་འཕིསྐྱེལོ་
རྒྱསེ་ཀྱགྱི་མོཐོགོ་གནསེ་གསེརི་པ་བསྐྲུན།
2021ལོགོརི། མོཚོཚོ་སྔོགོན་ཞིགྱིངོ་ཆསྐྱེན་གྱིགྱིསེ་ཐོགོན་ལོསེ
“ གནསེ་
བཞིགྱི ”ཁྱགོན་ཡགོངོསེ་ནསེ་འཛུགསེ་སྐྲུན་བྱེསྐྱེད་མོགགོ་ཚུགསེ་པ་དངོ་།
ཧུརི་ཐོག་གགྱིསེ་
“ དཔལོ་འབྱེགོ རི ་གནསེ་སྟངོསེ་རིགྱི ག སེ་བཞིགྱི ”
གསེགོ་སྤོསྐྱེལོ་བྱེསེ་ལོ། གཞིགྱི་གྲངོསེ་རིསྐྱེ་རིསྐྱེ་དངོ་གྲུབ་འབྲིསེ་རིསྐྱེ་རིསྐྱེ་
ཡགྱིསེ་མོཚོཚོ་སྔོགོན་གྱིགྱིསེ་ལྗོངོ་མོདགོག་ཐོགོན་ལོསེ་མོ་ལོག་འཛུགསེ་
སྐྲུན་ཐོད་ནསེ་བླངོསེ་པའགྱི་གྲུབ་འབྲིསེ་ཐོད་ཀརི་མོངོགོན་ཡགོད།
མོགགོ ་ ལོགོ ག ་བགོ ད ་རིགྱི ག སེ་རིངོ་སྐྱེགོ ངོ ་ཁུལོ་དགའ་བདསྐྱེ ་ རྫགོ ངོ ་
གངོསེ་ལུངོ་ཞིངོ་གངོསེ་ལུངོ་སྡེསྐྱེ་བ་རུ། སེ་གནསེ་ཀྱགྱིསེ་ཕྱུགསེ་
བསྐྱུརི་ཕྱུགསེ་འཕྲགྱི ་ དངོ་ཚོཚོ ག སེ་བགགོ སེ ་ཕྱུགསེ་འཚོཚོ ། ལུགསེ་
མོཐུན་ལོསེ་བགགོསེ་ཀྱགྱི་སྐྱེསྐྱེ་ཁམོསེ་ཕྱུགསེ་ལོསེ་ལོ་བརྟསྐྱེན་ནསེ།
སྔོགོན་ཆད་ཀྱགྱི་འབྲིགོག་པའགྱི་ཐོསྐྱེག་བརྒལོ་ཕྱུགསེ་འཚོཚོ་དངོ་ཕྱུགསེ་
འཕིསྐྱེལོ་ན་ཡགོངོ་སྒོགོ་མོགྱི་འཕིསྐྱེལོ་བའགྱི་འཕིསྐྱེལོ་རྒྱསེ་ཀྱགྱི་གནད་དགོན་ལོ་
འགྱུརི་ལྡོགོག་བཏངོ་བ་དངོ་། རྩྭ་ཐོངོ་བྱེསྐྱེ་འགྱུརི་གྱིགྱི་བཅིགོསེ་སྐྱེགོངོ་
དངོ་བརླན་སེ་སྲུངོ་སྐྱེགོབ་ཐོད་བྱེསྐྱེད་ནུསེ་གལོ་ཆསྐྱེན་ཐོགོན་པརི་མོ་
ཟད། ངོལོ་རྩེགོལོ་ནུསེ་ཤུགསེ་སྤོགོ་བསྒྱུརི་བྱེསྐྱེད་པ་མོངོགོན་འགྱུརི་
བྱུངོ་། སྐྱེསྐྱེ་ཁམོསེ་ལོསྐྱེགསེ་པགོ་དསྐྱེ་ནགྱི་ད་བཟགོད་རིངོ་ཉགྱིད་ཀྱགྱི་ལོག་ཏུ་
དམོ་པགོརི་ཐོགོགསེ་པའགྱི་རྒྱུ་ནགོརི་རིངོ་ཡགྱིན་པ་སེ་གནསེ་ཀྱགྱི་འབྲིགོག་
པ་རྣམོསེ་ཀྱགྱིསེ་ཀྱངོ་རྟགོགསེ་ཡགོད།
2021ལོགོརི། རྨ་ལྷོགོ་བགོད་རིགྱིགསེ་རིངོ་སྐྱེགོངོ་ཁུལོ་ལོ་རྒྱལོ་ཁབ་
སྐྱེསྐྱེ་ཁམོསེ་དཔལོ་ཡགོན་འཛུགསེ་སྐྲུན་དཔསྐྱེ་སྟགོན་ཁུལོ་གྱིགྱི་མོགྱིངོ་ཐོགོབ་
སྟསྐྱེ ། རིངོ་ཞིགྱི ངོ ་གགྱི ་ མོགྱི ངོ ་ཐོགོ བ ་པའགྱི ་ གྲགོ ངོ ་ཁྱསྐྱེ རི（ཁུལོ ) དངོ་པགོ རི ་
གྱུརི། མོཚོཚོ་ལྷོགོ་བགོད་རིགྱིགསེ་རིངོ་སྐྱེགོངོ་ཁུལོ་ཁྲགྱི་ཀ་རྫགོངོ་དངོ་རྨ་ལྷོགོ་
བགོད་རིགྱིགསེ་རིངོ་སྐྱེགོངོ་ཁུལོ་ཧོགོ་ནན་སེགོག་རིགྱིགསེ་རིངོ་སྐྱེགོངོ་རྫགོངོ་ལོ་
སྐྱེསྐྱེ་ཁམོསེ་ཁགོརི་ཡུག་པུའུ་ཡགྱིསེ“ རིགྱི་སྔོགོ་ཆུ་དྭངོསེ་ནགྱི་གསེསྐྱེརི་རིགྱི་
དངུལོ་རིགྱི་ཡགྱིན་པའགྱི ”ལོག་ལོསྐྱེན་གསེརི་གཏགོད་རྟསྐྱེན་གཞིགྱི་ཡགྱི་མོགྱིངོ་
བཏགསེ།（འཕྲགོ་མོ
མོ་་པརི
པརི་་ངོགོསེ11པརི
པརི་་གཟགྱིགསེ།
སེ། ）

