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༄༅། །དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་དང་བཀའ་ཤག་ནས་གུས་སྤེན་པ་ཚེ་རྲིང་བྱང་ཨ་རྲིའྲི་སྐུ་ཚབ་དྐྱོན་གཅྐྱོད་
ཀྲི་ལས་འགན་མཚམས་འཇྐྱོག་སྐྱོར་གྲི་གསལ་བཤད་སྔ་རྤེས་ལ་དངྐྱོས་དྐྱོན་ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད། 

སྔྐྱོན་གྤེང་། 

༄༅། །ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༧ ལྐྱོའ་ིཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༦ ཉྲིན་གྲི་ཨ་རྲིའྲི་སྔ་དྐྱོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༧་༢༨ ཐྐྱོག་བཀའ་ཤག་གྲི་ལས་ཤྐྱོག་ཐྐྱོག་ “ཉྲིད་
རང་ལ་ཟླ་ཤས་གྐྱོང་དུ་སྐུ་ཚབ་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ཀྲི་ཁུར་བབས་ལས་དྐྱོན་ཞུ་ཕྐྱོགས་ཐྐྱོག་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་དྤེ་གཏྐྱོང་དགྐྱོས་གྱུར་ཡྐྱོད་
པ་དང་།  ད་ཆ་བཀའ་ཤག་ནས་བྱང་ཨ་རྲིའྲི་སྐུ་ཚབ་དྐྱོན་གཅྐྱོད་འཕྐྱོ་འགྱུར་གཏྐྱོང་གལ་གཟྲིགས་ཏྤེ། ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༣༠ ནས་ཉྲིད་རང་གྲི་སྐུ་ཚབ་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ཀྲི་ལས་འགན་མཚམས་འཇྐྱོག་དགྐྱོས་རྒྱུར་བཀའ་ཤག་ནས་སྲི་མྐྱོས་ཐག་གཅྐྱོད་
བྱས་པ་ཡྲིན་”ཞྤེས་སྲིད་སྐྱོང་གྲིས་མཚན་རྟགས་བཀྐྱོད་པའྲི་བཀའ་ཡྲིག་ (ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༡) དྤེ་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ལས་ཁུངས་དང་ང་
རང་སྤེར་གྲི་གྐྱོག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་གཉྲིས་ཀའྲི་ཐྐྱོག་བཀའ་དྲུང་སྐྱོབས་རྒྱལ་ཚེ་རྲིང་ལགས་ནས་བཏང་གནང་འདུག   

དྤེའྲི་སང་ཉྲིན་ཏྤེ། ཚེས་ ༧ ཉྲིན་བྐྱོད་མྲིའྲི་སྲིག་འཛུགས་ཀྲི་ད་རྒྱ་ tibet.net དང་ bod.asia གཉྲིས་ཀྲི་ནང་བཀའ་ཤག་
གྲིས་ཤྤེས་རྲིག་བཀའ་བྐྱོན་དངྐྱོས་གྲུབ་ཚེ་རྲིང་མཆྐྱོག་བྱང་ཨ་རྲིའྲི་སྐུ་ཚབ་དྐྱོན་གཅྐྱོད་གསར་པར་བསྐྱོ་བཞག་བསྩལ་སྐྱོར་
གསལ་བསགས་གནང་འདུག 

སྔྐྱོན་ལ་ཉྤེན་བརྡ་གང་ཡང་མྤེད་པའྲི་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ། ཟླ་བ་ ༧ ཚེས་ ༢༦ ཉྲིན་གུས་པས་བང་དྐྱོར་སྲིག་གཞྲིའྲི་
ནང་དྐྱོན་དང་འགལ་བའྲི་ལས་དྐྱོན་གང་ཡང་བྱས་མྤེད་པའྲི་ལན་ཕུལ་ཟྲིན་ (ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༢) པ་དང་།  གུས་པའྲི་ཡྲི་གྤེ་དྤེ་བཀའ་
ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཐྐྱོག་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡྲིན་(ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༢་ཀ) ཞྤེས་འབྱྐྱོར་ལན་ཙམ་ལས།  གཞན་ཞུ་སྐྱོའ་ིསྐྱོར་ལ་བཀའ་ལན་
གང་ཡང་མྤེད་སབས།  ད་རྤེས་ཀྲི་ལས་མཚམས་འཇྐྱོག་དགྐྱོས་པའྲི་བཀའ་ཡྲིག་དྤེའྲི་ནང་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལས་འགན་
མཚམས་འཇྐྱོག་གྲི་ཐག་གཅྐྱོད་ཀྲི་རྒྱབ་རྟྤེན་དུ་དངས་འདུག་པ་དྤེའྲི་སྐྱོར་ལ་ལན་ཞུ་དགྐྱོས་མཐྐྱོང་མ་སྐྱོང་།  དྤེ་བཞྲིན་དུ་ལས་
འགན་མཚམས་འཇྐྱོག་དགྐྱོས་པའྲི་བཀའ་ཡྲིག་དྤེ་གའྲི་ནང་།  ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེའྲི་རྤེས་སུ་ནྐྱོར་འཛོལ་ཇྲི་བྱུང་གང་ཡང་
འཁྐྱོད་མྤེད་པས།  དག་སྤེལ་དང་གསལ་བཤད་ཞུ་དགྐྱོས་པའྲི་གཞྲི་རྩའང་མྤེད་སབས། བཀའ་ཤག་གྲི་སྐུ་དབང་ལ་བརྩྲི་བཀུར་
ཞུས་ཏྤེ་ཀ་ཀྐྱོར་མྤེད་པར་རྩྲིས་སྐྱོད་ཞུ་རྒྱུར་གྲ་སྲིག་ཞུས་པ་ཡྲིན།   

དྐྱོན་གཅྐྱོད་འཕྐྱོ་ལྤེན་གྲི་གནས་ཚུལ་ཐྐྱོན་མ་ཐག་ཏུ། ས་ཕྐྱོགས་གང་ས་ནས་ཁ་པར་ཆད་མྤེད་འབྱྐྱོར་ཏྤེ། སྤེམས་ཚོར་ཆྤེན་པྐྱོའ་ིསྐྱོ་
ནས་དྲི་བ་སྣ་ཚོགས་འདྲི་བ་དང་། ངུ་བ་དང་།  གཉྲིད་ཁུག་མྲི་ཐུབ་པའྲི་གནས་སངས་འགྲྤེལ་བརྐྱོད་ཞུ་མཁན་མང་པྐྱོ་ཞྲིག་
བྱུང་།  སབས་དྤེར་གུས་པའྲི་སྤེམས་ནང་སླར་ཡང་སྲིད་སྐྱོང་འྐྱོས་བསྡུའྲི་སབས་དང་འད་བར་སྲི་ཚོགས་དུམ་བུར་འགྲྐྱོ་གཞྲི་
ཆགས་ཉྤེན་ཡྐྱོད་པའྲི་སྤེམས་འཚབ་ཆྤེན་པྐྱོ་བྱུང་སབས།  ཉྲིན་དྤེ་རང་ལ་ཨྤེ་ཤ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་དང་།  ཨ་རྲི་རླུང་
འཕྲིན་ཁང་གྲི་དྲི་བ་དང་ལྤེན་ཞུས་ཏྤེ།  རྐྱོག་གྤེང་གྲི་གནད་དྐྱོན་སྐྱོར་ལ་གསལ་བཤད་གང་ཡང་མ་ཞུས་པར། ད་བར་ལྐྱོ་ངྐྱོ་ཉྲི་ཤུའྲི་
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རྲིང་སྲི་འཐུས་ཀྲི་ཞབས་ཞུའྲི་གྐྱོ་སབས་བྱུང་བ་ནྲི་སྲི་ནྐྱོར་༸གྐྱོང་ས་༸སབས་མགྐྱོན་ཆྤེན་པྐྱོ་མཆྐྱོག་གྲི་བཀའ་དྲིན་ཡྲིན་པ་
དང་།  ལྐྱོ་གཅྲིག་དང་ཟླ་བ་གཉྲིས་རྲིང་སྐུ་ཚབ་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ཀྲི་ཞབས་ཞུའྲི་གྐྱོ་སབས་བྱུང་བ་ནྲི་སལ་པ་བཟང་པྐྱོ་ཡྲིན་པ། ད་ཆ་
ལས་མཚམས་འཇྐྱོག་དགྐྱོས་པའྲི་ཐག་གཅྐྱོད་གནང་བ་དང་ལྤེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲིན་པ། ལས་དྐྱོན་བྱྤེད་སབས་དང་པྐྱོ་དང་། ཁ་རྲི་ཁ་ཐུག  
མངྐྱོན་ལྐྱོག་མྤེད་པའྲི་ཐྐྱོག་ནས་ཞུས་ཡྐྱོད་པ། སྐྱོ་སྐྱོའ་ིསྤེམས་ཀྲི་ཚོར་སྣང་དང་།  འདས་པའྲི་ལྐྱོ་གཅྲིག་དང་ཟླ་བ་གཉྲིས་རྲིང་ལས་
དྐྱོན་ཇྲི་བྱས་ཞུས་པ་དང་། དུས་མཚུངས་སྲི་ཚོགས་ནང་བརྡབ་གསྲིག་མྲི་ཡྐྱོང་ཆྤེད་མང་ཚོགས་ལ་གྐྱོ་བསྐྱོན་དང་འབྐྱོད་སྐུལ་
ཞུས་ཡྐྱོད་པ་དང་སྦྲགས།  གལ་སྲིད་བཀའ་ཤག་གྲིས་གུས་པར་ལྐྱོ་རྒྱུས་ཐྐྱོག་ནག་ཉྤེས་ཕྐྱོག་གཞྲིའྲི་གཞྲི་མྤེད་སྐྱོན་འཛུགས་
གནང་བ་ཡྲིན་ན། གསལ་བཤད་མྲི་ཞུ་ཐབས་མྤེད་ཆགས་སྲིད་པའྲི་སྐྱོར་བཅས་ཞུས་ཡྐྱོད།   

དྤེ་ནས་བཟུང་གུས་པའྲི་ལས་གནས་འཕྐྱོ་འགྱུར་དང་འབྤེལ་བའྲི་སྐྱོར་མང་ཚོགས་དང་བརྒྱུད་ལམ་གང་དུའང་གསལ་བཤད་མྲི་
དགྐྱོས་པ་གཙོ་འདྐྱོན་བྱས་ཐྐྱོག  ཁ་པར་གཏྐྱོང་མཁན་དང་འབྤེལ་བ་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་གནད་དྐྱོན་དྤེ་ཞྲི་འཇགས་ཡྐྱོང་ཐབས་
ཐྐྱོག་བསམ་ཞྲིབ་དགྐྱོས་པའྲི་གྐྱོ་བསྐྱོན་ཞུས་པ་ཡྲིན་ལ། བྱང་ཨ་རྲིའྲི་བྐྱོད་རྲིགས་སྲི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཐུང་མྐྱོང་གྲི་གྐྱོ་སྲིག་འྐྱོག་ 
༢༠༡༧ ཟླ་བ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉྲིན་གཞྲི་རྒྱ་ཆྤེ་བའྲི་ལས་འགུལ་ཐྐྱོག་དྐྱོན་ཁང་གྲིས་དངྐྱོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་མཐུན་
འགྱུར་ཞུས་ཡྐྱོད་པ་དང་། བྱང་ཨ་རྲིའྲི་སྲི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྲིས་གཙོས་པའྲི་གྐྱོ་སྲིག་ཚོགས་ཆུང་གྲི་ཚོགས་མྲི་རྣམ་པས་རྤེ་འདུན་
གནང་བ་ལྟར། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༡ ཉྲིན་བརན་ཐུང་གྲི་ལམ་ནས་མང་ཚོགས་གང་མང་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་
དགྐྱོས་པའྲི་འབྐྱོད་བསྐུལ་ནན་ཏན་ཞུས་ཡྐྱོད། 

བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞྲིག་ལ།  ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༧ ལྐྱོའ་ིཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ ཉྲིན་སྲིད་ཚབ་ཆྐྱོས་རྲིག་བཀའ་བྐྱོན་གཡུ་ཐྐྱོག་
ཀརྨ་དགྤེ་ལྤེགས་མཆྐྱོག་གྲིས་གསར་འགྐྱོད་པར་བཀའ་མྐྱོལ་གསུངས་པའྲི་ནང་དྐྱོན་དང་། ཚེས་ ༡༣ ཉྲིན་སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་ནས་
ནྐྱོར་ཝྤེ་རྒྱལ་ས་ཨྐྱོ་སྲི་ལྐྱོ་ས་གནས་བྐྱོད་རྲིགས་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བའྲི་ནང་དྐྱོན་རྣམས་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡྐྱོགས་
དང་། ཉྤེས་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་ཤ་སག་དང་། མང་ཚོགས་མགྐྱོ་བྐྱོ་རྨྐྱོངས་སུ་འཇུག་ཐབས་དང་། ཐ་ན་དཀྐྱོགས་རྤེན་སླྐྱོང་ཐབས་ཀྲི་
བཀའ་མྐྱོལ་ཞྤེ་ཅྲིག་ཡྲིན་ན་ཡང་། དྐྱོན་གཅྐྱོད་རྣམས་ལས་བྱྤེད་བང་དྐྱོར་སྲིག་གཞྲིའྲི་ཁྱབ་འྐྱོག་ཏུ་གནས་དགྐྱོས་སབས། སྲིག་རང་
ཁུར་དང་སྐྱོམ་པ་རང་སྲུང་གྲིས། རྐྱོག་གྤེང་དྤེའྲི་སྐྱོར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད།  

དྤེ་ནས་ཚེས་ ༡༨ རྤེས་གཟའ་སྤེན་པའྲི་གུང་གསྤེང་ཉྲིན་གྲི་ཞྐྱོགས་པའྲི་ཆུ་ཚོད་ ༧ སྤེང་། བཀའ་ཤག་གྲིས་གུས་པར་ལས་
མཚམས་འཇྐྱོག་དགྐྱོས་པའྲི་སྐྱོན་གནད་དྐྱོན་ཚན་བཅུ་ཟྤེར་བ་བྐྱོད་ཡྲིག་དང་དབྱྲིན་ཡྲིག་གཉྲིས་ཀའྲི་ནང་ཁྱབ་བསགས་གནང་
སབས། བཀའ་ཤག་གྲི་གནང་སངས་དྤེ་རྲིགས་ཀྲི་ཀུན་སླྐྱོང་ཇྲི་ཡྲིན་ལ་བྐྱོ་དྐྱོགས་བྱུང་བ་དང་། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་
ནས་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྲི་གྐྱོ་སབས་དགྐྱོས་ལུགས་ཨུ་ཚུགས་གནང་སབས། བྐྱོད་སད་ཀྲི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གསུམ་ལ། བཀའ་ཤག་གྲི་
གསལ་བཤད་དྤེའྲི་ནང་དྐྱོན་ལ་འགྲྤེལ་བཤད་ཞུ་མ་དགྐྱོས་པའྲི་ཐྐྱོག་ནས། ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ ཉྲིན་ལས་འགན་རྩྲིས་སྐྱོད་ཟྲིན་
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པའྲི་རྤེས་སུ་དྐྱོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བཞྲིན་གསལ་བཤད་བྱ་རྩྲིས་ཡྐྱོད་ལ། དྤེ་ཡང་གནས་དུས་འྐྱོས་འཚམ་ཞྲིག་ལ་བྱ་རྒྱུ་ཡྲིན་སྐྱོར་འགྲྤེལ་
བཤད་ཐུང་ཐུང་ཞྲིག་ཞུ་དགྐྱོས་བྱུང་། 

དྤེའྲི་རྤེས་ཚེས་ ༡༩ ཉྲིན་སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་ནས་ཁྤེ་ན་ཊར་མང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་སར་བཀའ་ཤག་གྲི་གསལ་བཤད་དྐྱོན་ཚན་
བཅུ་པྐྱོར་རྒྱས་བཤད་གནང་སྤེ། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་རྒྱ་ཆྤེར་འགྲྤེམས་བསགས་གནང་བ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་བདྤེན་པ་མྲིན་པ་དང་། 
ཡང་ན་གནས་ཚུལ་ཆ་མྲི་ཚང་བ། ཡང་ན་གནས་སངས་ཛ་དག་བཟྐྱོས་ཏྤེ་འབྤེལ་མྤེད་འགྲྤེལ་བརྐྱོད་གནང་བར་བརྟྤེན། གནས་ཚུལ་
ངྐྱོ་མ་དང་བདྤེན་པ་ཇྲི་ཡྲིན་མང་ཚོགས་ལ་དྤེ་རྲིང་གྲི་གསལ་བཤད་འདྲི་ཞུ་དགྐྱོས་བྱུང་།  

གནད་དྐྱོན་འདྲི་བཙན་བྱྐྱོལ་བྐྱོད་མྲི་སྲིག་འཛུགས་ཀྲི་གནས་ཚུལ་ཡྲིན་སབས། གུས་པའྲི་གསལ་བཤད་འདྲིའྲི་ནང་དཔང་རྟགས་
ཡྲིག་ཆ་ཁག་ཕུད། ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད་བྐྱོད་ཡྲིག་རང་པའྲི་ནང་མ་གཏྐྱོགས་ཨྲིན་ཡྲིག་ནང་འབྲི་འགྐྱོད་དང་། ཕབ་བསྒྱུར་
བྱས་མྤེད། 

སྲིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་ཤག་གྲི་གསལ་བཤད་སྔ་རྤེས་ནང་། དྐྱོན་གཅྐྱོད་ཀྲི་ལས་གནས་འཕྐྱོ་འགྱུར་གཏྐྱོང་དགྐྱོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཚད་
འཕྤེར་དང་། ཉྤེས་འཛོལ་ཚབས་ཆྤེན་གང་ཡང་མྤེད་པ་སྐྱོ་སྐྱོ་རང་ངྐྱོས་ནས་ཤྤེས་ཚོར་ཡྐྱོད་པས། ཕྲི་ཚེས་ ༧ ཉྲིན་སྐྱོབས་པ་ཆྤེན་
པྐྱོས་དྤེའྲི་སྐྱོར་ཞུས་ཟྲིན་ཐྐྱོག  དཔལ་ལྡན་སྲིད་ཚབ་དང་སྲིད་སྐྱོང་རྣམ་གཉྲིས་ནས་གུས་པའྲི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྲི་རྲིགས་ཀྲི་རྩ་དྐྱོན་
ལ་གནྐྱོད་གཞྲིའྲི་ནྐྱོར་འཁྲུལ་ཚབས་ཆྤེན་བཟྐྱོས་ཡྐྱོད་མདྐྱོག་གྲིས་གསལ་བཤད་ཀྲི་རྤེས་ལ་གསལ་བཤད་དང་། དྐྱོན་ཚན་གྲི་ཐྐྱོག་
ལ་དྐྱོན་ཚན་བརྩྤེགས་ནས་ང་ལ་ཉྤེས་འཛུགས་གནང་བ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་སྲི་ཚོགས་ནང་དཀྐྱོགས་རྤེན་བསླངས་ཏྤེ། མང་ཚོགས་ནང་
རྐྱོག་གྤེང་ཇྤེ་ཆྤེར་བཏང་ཡྐྱོད། 

ལྷག་པར་དུ། ངའྲི་ངྐྱོས་ནས་ཨ་རྲི་བྐྱོད་ཀྲི་ཐྤེབས་རྩའྲི་ཨ་སྐྱོར་ས་ཡ་གཅྲིག་དང་ཕྤེད་ཀའྲི་གནད་དྐྱོན་དྤེའྲི་ཉྤེན་ཁ་ངྐྱོས་ཟྲིན་པའྲི་
ཐྐྱོག་ནས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དང་མང་ཚོགས་ལ་དྤེའྲི་སྐྱོར་གྤེང་སླྐྱོང་བྱས་མྤེད་ཀང་། བཀའ་ཤག་གྲི་གསལ་བཤད་དྐྱོན་ཚན་བཅུ་
ཟྤེར་བ་དྤེའྲི་ནང་དང་། སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་གྲིས་ཊྐྱོ་རྐྱོན་ཊྐྱོར་གནད་དྐྱོན་དྤེའྲི་སྐྱོར་རྒྱས་བཤད་མཛད་པ་དྤེ་ཡུལ་ཁྲིམས་དང་དངུལ་
རྩྲིས་འགྲྐྱོ་སངས་ཀྲི་ཆ་ནས་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ལས་ཁུངས་དང་བྐྱོད་མྲིའྲི་སྲིག་འཛུགས་ལ་དཀའ་རྐྱོག་འཕད་ཉྤེན་ཆྤེན་པྐྱོ་ཡྲིན་པ་མཁྱྤེན་
རྟྐྱོགས་ཡྐྱོད་ཀང་། དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་གྲིས་སད་གསྤེང་མཐྐྱོན་པྐྱོས་འགྲྤེལ་བཤད་གནང་བར་བརྟྤེན། ད་ཆ་ང་རང་གྲིས་
དངྐྱོས་དྐྱོན་གསལ་བཤད་མྲི་བྱྤེད་ཀ་མྤེད་ཡྲིན་པས། གནད་དྐྱོན་དྤེའྲི་ཐྐྱོག་མཇུག་འབས་ཇྲི་བྱུང་གྲི་འགན་ཁུར་དཔལ་ལྡན་སྲིད་
སྐྱོང་མཆྐྱོག་དང་། བཀའ་ཤག་ནས་བཞྤེས་དགྐྱོས་པའྲི་དན་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲིན། 

དངྐྱོས་ཡྐྱོད་གནས་ཚུལ་དང་བརྒྱུད་རྲིམ་ཡྐྱོངས་བསགས་ཞུས་པ་འདྲིས། དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་དང་བྐྱོད་མྲིའྲི་སྲིག་
འཛུགས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་མང་ཚོགས་ནང་གཟྲིགས་ཚུལ་ཡྐྱོང་སྲིད་ནའང་།  ང་ཚོའྲི་སྲིག་འཛུགས་ས་བརྟན་གྲི་གཞྲི་མ་
ཁྲིམས་སྲིག་གྲིས་དབང་སྒྱུར་འདྲི་གང་ཟག་གྲིས་དབང་སྒྱུར་འྐྱོག་འགྲྐྱོ་ཉྤེན་ལ་སྔྐྱོན་འགྐྱོག་དང་།  ཁྲིམས་སྲིག་གྲིས་དབང་སྒྱུར་གྲི་
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གཞྲི་རྟྤེན་འཛིན་སྐྱོང་གྲི་ཐག་གཅྐྱོད་ཁྲིམས་སྲིག་གྲི་དགྐྱོངས་དྐྱོན་དང་མཐུན་པ་དགྐྱོས་རྒྱུར་གསལ་འདྤེབས། གཞུང་མང་དམ་
ཚིག་ཆྲིག་སྲིལ་གྲི་རྩ་བ་འཛིན་སྐྱོང་གྲི་བྱྤེད་སྐྱོ་ཕྲི་གསལ་ནང་གསལ་ཡྐྱོང་ཐབས་ལ་སྐུལ་འདྤེད། སྲི་པའྲི་ལས་དྐྱོན་ཐྐྱོག་དུས་དང་
རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དང་བདྤེན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དགྐྱོས་པའྲི་དན་སྐུལ་བཅས་ཀྲི་དགྐྱོས་དམྲིགས་དང་། བྐྱོད་མྲིའྲི་སྲིག་འཛུགས་ལ་མང་
ཚོགས་ནང་ཆྤེ་མཐྐྱོང་ཡྐྱོང་ཆྤེད་དང་།  མང་ཚོགས་ནས་སྲིག་འཛུགས་ལ་ཡྲིད་ཆྤེས་མ་བརླགས་པའྲི་ཆྤེད་དུ་ངས་གསལ་བཤད་
འདྲི་ཞུ་གྲི་ཡྐྱོད།   

བཀའ་ཤག་ལ་དྐྱོན་གཅྐྱོད་འཕྐྱོ་ལྤེན་གྲི་སྐུ་དབང་ཡྐྱོད་མྤེད་ཐྐྱོག་རྩྐྱོད་སླྐྱོང་བྱྤེད་ཀྲི་མྤེད། ཡྲིན་ནའང་། འཕྐྱོ་ལྤེན་གྲི་སྐུ་དབང་ཁྱབ་
བསྒྱུར་གནང་སངས་དང་། ཐག་གཅྐྱོད་དྤེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ཡྲིན་མྲིན། ཐག་གཅྐྱོད་ཀྲི་བརྒྱུད་རྲིམ་ཁྲིམས་མཐུན་ཡྲིན་མྲིན་
ཐྐྱོག་མང་ཚོགས་ནང་དྐྱོགས་སླྐྱོང་ཡྐྱོང་བཞྲིན་པ་ལྟར།  དྲི་བ་འདྲི་དག་དགྐྱོས་གལ་བྱུང་ན་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་གྲི་ཐྐྱོག་ནས་གཙང་
བཟྐྱོ་བྱ་རྒྱུ་ཡྲིན། 

ངས་གསལ་བཤད་འདྲི་ཞུས་པའྲི་རྤེས་སུ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྲིས་ད་དུང་མུ་མཐུད་དངྐྱོས་བདྤེན་མྲིན་པའྲི་གསུང་གྤེང་འད་
མྲིན་གནང་བ་ཡྲིན་ན།  ངའྲི་ངྐྱོས་ནས་བྐྱོད་མྲི་དཀྱུས་མ་ཞྲིག་གྲི་ཐྐྱོབ་ཐང་ལྐྱོངས་སུ་སད་དྤེ་དཀར་ནག་བདྤེན་རྫུན་མཐའ་གསལ་
གྲི་བྱྤེད་ཐབས་ཇྲི་དགྐྱོས་རྩྐྱོམ་རྒྱུ་ཡྲིན།   

ད་ལྟའྲི་བཀའ་ཤག་གྲི་ཕག་ལས་གནང་སངས་དང་། སྲིད་ཇུས་འཛིན་སངས་ཀྲི་གནད་དྐྱོན་གལ་འགངས་ཆྤེ་བའྲི་ཐྐྱོག་སབས་
འདྲིར་འབྤེལ་བ་ཆགས་མྤེད་པས་གང་ཡང་ཞུ་རྩྲིས་མྤེད་པ་དང་། ད་རྤེས་དྐྱོན་དག་གཙོ་བྐྱོ་གུས་པའྲི་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ཀྲི་ལས་རྒྱུན་ཟླ་
བ་བཅྐྱོ་ལྔ་རྲིང་ཁྐྱོ་ན་དང་འབྤེལ་བའྲི་སྲིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་ཤག་གྲིས་ང་ལ་ལས་འགན་མཚམས་འཇྐྱོག་གྲི་ཐག་གཅྐྱོད་བྱྤེད་དགྐྱོས་
པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དུ་སྐྱོན་འཛུགས་བཅུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་དག་དྐྱོན་ཚན་གསུམ་གྲི་ནང་བསྡུས་ཡྐྱོད་སབས།  དྐྱོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བཞྲིན་ཡྲིག་ཆའྲི་
དཔང་རྟགས་དང་བཅས་འགྲྤེལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་དང་།   

དྐྱོན་ཚན་དང་པྐྱོར། བྐྱོད་མྲིའྲི་སྲིག་འཛུགས་ཀྲི་སྐུ་ཚབ་དྐྱོན་གཅྐྱོད་འདྐྱོད་བྐྱོ་ཁྤེངས་པ་ཞྲིག་ཏུ་འགྱུར་ཐུབ་མྤེད་པ་མ་ཟད། བཀའ་
ཤག་ནས་མུ་མཐུད་ཡྲིད་ཆྤེས་བྐྱོས་འགྤེལ་མྲི་ཐུབ་པའྲི་གནས་སངས་ཤྲིག་ཏུ་གྱུར་ཡྐྱོད་ཟྤེར་བའྲི་སྐྱོར་དང་།  

དྐྱོན་ཚན་གཉྲིས་པར།  བཀའ་ཤག་གྲི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དྐྱོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཟྤེར་བའྲི་སྐྱོར།   

དྐྱོན་ཚནགསུམ་པར།  འཛིན་སྐྱོང་བྱ་སྤུ་གནྐྱོན་གྲི་གྐྱོ་རྲིམ་ལ་ལྟྐྱོས་མྤེད་གནང་བ་ཟྤེར་བའྲི་སྐྱོར་བཅས་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྲིན། 

སྐྱོན་འཛུགས་དྐྱོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བཞྲིན་མ་གྤེང་གྐྱོང་།  དྤེ་སྔ་སྲིད་ཚབ་དང་སྲིད་སྐྱོང་རྣམ་གཉྲིས་ཀྲིས་གསར་འགྐྱོད་པ་དང་མང་
ཚོགས་ལ་གསུངས་པ་དང་། དྐྱོན་ཚན་བཅུ་ཟྤེར་བའྲི་སྙྐྱོན་འཛུགས་ལ་ཁྱྐྱོན་ཡྐྱོངས་ནས་མཐྐྱོང་ཚུལ་འགའ་ཞུས་ན།  
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ཀ སྲིད་ཚབ་མཆྐྱོག་ནས་ “མ་འྐྱོངས་པར་འཐུས་ཤྐྱོར་འགྲྐྱོ་རྒྱུའྲི་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པྐྱོ་བྱུང་་་་་ ”  གསུངས་པ་དང་།  ཡང་ 
“མ་འྐྱོངས་པར་འཐུས་ཤྐྱོར་འགྲྐྱོ་ཡག་གྲི་ཉྤེན་ཁ་མཐྐྱོང་ནས་་་་” གསུངས་པ་འདྲི་དག་གྲིས་ངས་ད་བར་ལས་དྐྱོན་གང་
ཞྲིག་འཐུས་ཤྐྱོར་བཏང་མྤེད་པ་གསལ་པྐྱོར་གྲུབ་ཡྐྱོད་པ་དང་། དྐྱོན་ཚན་བཅུ་ཟྤེར་བ་དྤེའྲི་ནང་། བཀའ་ཤག་གྲི་ཐུགས་རྤེ་
ལྟར་ལས་དྐྱོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ནང་འགལ་ཆགས་ཡྐྱོད།  

ཁ གུས་པར་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེའྲི་ནང་།  བང་དྐྱོར་སྲིག་གཞྲིར་འགལ་ལུགས་གསལ་ཡྐྱོད་ཀང་། སྲིད་ཚབ་
མཆྐྱོག་གྲིས་གསར་འགྐྱོད་པར།  འཛིན་སྐྱོང་གྲིས་གནད་དྐྱོན་འདྲི་དང་དྤེ་འགྲྲིག་ཡྐྱོད་མ་རྤེད།  སྲིག་གཞྲི་དྐྱོན་ཚན་འདྲི་
དང་དྤེ་འགལ་ཡྐྱོད་མྤེད་ཟྤེར་གྲི་ཡྐྱོད་མ་རྤེད།  གནས་ཚུལ་མང་པྐྱོ་ཞྲིག་བསྐྱོམས་ནས་ཆགས་པ་རྤེད། འཛིན་སྐྱོང་གྲི་
གནས་ཚུལ་གང་དང་གང་ཡྐྱོད་པ་རྤེ་རྤེ་མ་འགྲྲིག་པའྲི་ཐྐྱོག་ནས་བཀའ་ཆད་བཏང་བཞག་པ་དྤེ་འད་རྩ་བ་ནས་མ་རྤེད་ཞུ་
ཡ་ཡྲིན་ཞྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་དང་།  དྐྱོན་ཚན་བཅུ་ཟྤེར་བ་དྤེའྲི་ནང་བྱ་སྤུ་གནྐྱོན་གྲི་གྐྱོ་རྲིམ་ལ་ལྟྐྱོས་མྤེད་བྱས་ལུགས་ཟྤེར་
བ་འདྲི་དག་སྔ་ཕྲི་ནང་འགལ་ཆགས་ཡྐྱོད། 

ག དྐྱོན་ཚན་བཅུ་ཟྤེར་བ་དྤེའྲི་ནང་དྐྱོན་གྲུབ་སངས་ཀྲི་ཐྐྱོག་ནས་བལྟས་ན། དྐྱོན་ཚན་དང་པྐྱོ་དང་བཅུ་པ་གཉྲིས་ནྲི་སྔྐྱོན་གྤེང་
དང་སྲི་སྐྱོམ་ཙམ་དང་། དྐྱོན་ཚན་གསུམ་པ་དང་བཞྲི་པ་གཉྲིས་དྤེ་སྔ་ཕྲི་འབྤེལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་བང་དྐྱོར་བརྡ་སྐྱོན་གྲི་
ཡྲི་གྤེ་གཉྲིས་བཏང་ཡྐྱོད་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། དྐྱོན་ཚན་གཉྲིས་པ་དང་།  ལྔ་པ། དྲུག་པ།  བདུན་པ་བཅས་ནྲི་དྤེ་སྔ་ནྐྱོར་
འཛོལ་ཡྲིན་པ་ཡྲིག་ངག་གཉྲིས་ཐྐྱོག་ནས་གསུངས་མྐྱོང་མྤེད་པའྲི་བསམ་བཏང་དན་སྤེས་ཀྲི་དྐྱོན་ཚན་བཞྲི་ཡྲིན་པ་
དང་།  དྐྱོན་ཚན་བརྒྱད་པ་ནྲི་ ༢༠༡༧ ཟླ་བ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ འཁྐྱོད་པའྲི་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡྲིན་ཞྲིང་།  དྐྱོན་
ཚན་དགུ་པ་དྤེ་སང་ལམ་ནང་གྲི་སད་ཆ་བསྒྲུགས་ཏྤེ་དྐྱོན་ཚན་བཅུ་ཚང་ཆྤེད་ཁ་སྐྱོང་བྱས་པའྲི་དྐྱོན་ཚན་ཞྲིག་ཡྲིན།  

 དྐྱོན་ཚན་གཉྲིས་པ་ནས་བདུན་པའྲི་སྐྱོན་འཛུགས་དྤེ་དག་ཟླ་བ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ སྔྐྱོན་ལ་བྱུང་ཟྲིན་པའྲི་གནས་ཚུལ་ཤ་སག་
ཡྲིན་ལ།  གལ་སྲིད་བཀའ་ཤག་གྲིས་དྐྱོན་ཚན་གཉྲིས་པ་ནས་བདུན་པ་བར་གྲི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཉྤེས་འཛོལ་ལ་ངྐྱོས་
འཛིན་ཞུས་ཡྐྱོད་ན།  ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེའྲི་ནང་གྐྱོང་གསལ་དྐྱོན་ཚན་དྲུག་པྐྱོ་དྤེ་དག་འཁྐྱོད་མྲི་དགྐྱོས་པའྲི་རྒྱུ་
མཚན་ཅྲི་ཡྲིན་ནམ།    

ང། སྲིར་ན། ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་དུས། དྤེའྲི་གྐྱོང་དུ་ཉྤེན་བརྡ་ཁ་ཤས་ཤྲིག་བཏང་ཡྐྱོད་པར་གྐྱོ་དགྐྱོས་ཤྲིང་། བཀའ་ཤག་
གྲི་གསལ་བཤད་ཟྤེར་བ་དྤེའྲི་ནང་ཕྲི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་བཏང་བའྲི་དྐྱོན་ཚན་བཅུ་ཟྤེར་བ་དྤེའྲི་ནང་གསྤེས་དྐྱོན་ཚན་ 
༣ དང་ ༤ གཉྲིས་ལ་གྐྱོ་དགྐྱོས་ན། དྤེ་གཉྲིས་ཉྤེན་བརྡར་བརྩྲི་ཐབས་མྤེད་ཅྲིང་། བཀའ་ཤག་གྲིས་ཀང་དྤེ་དག་ལ་བང་
དྐྱོར་བརྡ་སྐྱོན་ཟྤེར་བའྲི་ཐ་སྙད་མ་གཏྐྱོགས་བཀྐྱོལ་སྐྱོད་གནང་མྲི་འདུག 
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དང་པྐྱོ། ཡྲིད་ཆྤེས་བྐྱོས་འགྤེལ་ཐུབ་མྲིན་ཟྤེར་བའྲི་སྐྱོར། 

༡་༡། ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༡ ལྐྱོར་བྐྱོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་ལགས་ལ་བཀའ་བྐྱོན་ཁྲི་པའྲི་འྐྱོས་བསྡུའྲི་རྒྱལ་ཁ་ཐྐྱོབ་རྤེས།  ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་ཆ་
རྒྱུས་གང་ཡྐྱོད་པ་དྤེ་དག་དང་།  མ་འྐྱོངས་ལས་དྐྱོན་བྱྤེད་ཕྐྱོགས་སྐྱོར་བསམ་ཚུལ་ཇྲི་ཡྐྱོད་མཁྱྤེན་འདྐྱོད་གནང་བ་ལྟར་ང་
རང་གྲི་ངྐྱོས་ནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྲིས་གང་ཤྤེས་ཞུས་མྐྱོང་ཡྐྱོད་ཅྲིང་།  གུས་པས་ཚོགས་གཙོའྲི་འགན་འཁྱྤེར་
བའྲི་སབས་སུའང་ཁ་ཅྲིག་གྲིས་ཁྱྤེད་ཀྲིས་སྲིད་སྐྱོང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱྤེད་ཀྲི་འདུག་གསུང་མཁན་དང་། ཁ་ཤས་ཀྲིས་སྲིད་སྐྱོང་
མཐར་བཀག་གཏྐྱོང་དུ་འཇུག་གྲི་འདུག་གསུང་མཁན་བྱུང་ཡང་།  རང་ངྐྱོས་ནས་བྐྱོ་གཟུ་བྐྱོར་གནས་ཏྤེ་ཁྲིམས་སྲིག་
དགྐྱོངས་དྐྱོན་ལྟར་ལས་ཀ་རྒྱུན་འཁྱྐྱོངས་བྱས་པ་མང་ཚོགས་ནང་མཐྐྱོང་ཆྐྱོས་སུ་ཡྐྱོད། 

༡་༢། འྐྱོས་བསྡུའྲི་སབས་སུའང་ལས་དྐྱོན་དང་འབྤེལ་བའྲི་གནས་ཚུལ་མ་གཏྐྱོགས་སྤེར་གྲི་འཁྐྱོན་འཛིན་ཡྐྱོང་གཞྲིའྲི་སྐྱོན་
འཛུགས་གང་ཡང་བྱས་མྤེད་ཅྲིང་། འྐྱོས་བསྡུའྲི་རྤེས་ཀྲི་གསར་འགྐྱོད་གསལ་བསགས་སབས་སུ་ཡང་ལྷག་བསམ་རྣམ་
དག་གྲིས་ཞུས་པ་རང་ཡྲིན།  དྤེ་ཞུས་པ་ལ་བརྟྤེན་ནས་ཁྐྱོང་ལ་སྐྱོན་དང་ནྐྱོར་འཁྲུལ་མྲི་འདུག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད། དྤེ་
ཡང་དངྐྱོས་ཡྐྱོད་གནས་ཚུལ་གཞྲི་ལ་བཞག་ནས་ཞུས་པ་མ་གཏྐྱོགས་དཀྐྱོག་གཏམ་དང་།  དཀྲུགས་ཤྲིང་གང་ཡང་
བརྒྱབ་མྤེད།   

༡་༣། འྐྱོས་བསྡུའྲི་རྤེས་སུ་སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་གྲིས་གསུངས་པ་བཞྲིན་ ༢༠༡༦ ཟླ་བ་ ༤ ཚེས་ ༡༨ ཉྲིན་སྲིད་སྐྱོང་ངའྲི་སར་
ཕྤེབས་ནས་ཁྱྤེད་རང་སྤེལ་ཇྤེམ་དྐྱོན་གཅྐྱོད་བྱྤེད་ཐུབ་ཀྲི་རྤེད་དམ། ཉྲི་མ་གཅྲིག་གཉྲིས་ནང་ལན་སད་ཐུབ་ན་ཡག་པྐྱོ་
འདུག  ད་ལྟ་སུ་ལའང་བཤད་མྤེད། ང་རང་གྲི་ཐག་གཅྐྱོད་ཡྲིན་གསུངས་བྱུང་།  སབས་དྤེར་གནས་སངས་མང་པྐྱོ་ཞྲིག་
ལ་བསམ་ཤྤེས་ཀྲིས་ཁས་བངས་པ་ཡྲིན། གང་ལྟར་ཉྲིན་ཤས་རྲིང་སྤེལ་ཇྤེམ་དྐྱོན་ཁང་གྲི་སྔྐྱོན་རྩྲིས་དང་ལས་འཆར་ཁག་
ཆ་ཚང་ལ་རྒྱུས་ལྐྱོན་ཞུས་པ་དང་།  ཨྲིན་ལན་དྐྱོན་གཅྐྱོད་དང་སུད་སྲི་དྐྱོན་གཅྐྱོད་མཉམ་རུབ་ཀྲི་ཐྐྱོག་ནས་ཡུ་རྐྱོབ་ཁུལ་
དུ་ནུས་པ་གང་འདྐྱོན་ཐུབ་མྲིན་སྐྱོར་ལའང་གྲ་སྲིག་གྲི་བསམ་བྐྱོ་མང་པྐྱོ་བཏང་བ་ཡྲིན། 

༡་༤། འྐྱོས་བསྡུའྲི་སབས་སུ་བྱུང་བའྲི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅྲིག་ལ་༧གྐྱོང་ས་༧སབས་མགྐྱོན་ཆྤེན་པྐྱོ་མཆྐྱོག་ཐུགས་འཚབ་བྱུང་
སྤེ།  སྲིད་སྐྱོང་ངྤེད་གཉྲིས་ལ་ཟླ་གཅྲིག་ཙམ་རྲིང་མཇལ་ཁ་མ་ཐྐྱོབ་པའྲི་སབས་ཏྤེ། ༢༠༡༦ ཟླ་བ་ ༥ ཚེས་ ༢ ཉྲིན་ཆྤེས་
མཐྐྱོའ་ིཁྲིམས་ཞྲིབ་པ་རྣམ་པ་གསུམ་དང་ངྤེད་གཉྲིས་ལ་མཇལ་ཁ་གནང་སབས། བཀའ་སླྐྱོབ་དང་བཀའ་བཀྐྱོན་ཇྲི་
ཕྤེབས་ང་ཚོ་ཚང་མས་བྐྱོ་ངྤེས་ཡྲིན་པ་དང་། སབས་དྤེའྲི་ཚིག་ཐྐྱོར་ང་ཚོ་མྲི་ལྔས་ས་རྟགས་བཀྐྱོད་པ་ཕྲིར་གར་བྱས་
མྤེད་པ་དྤེས་ཀང་། སྲིད་སྐྱོང་གྲི་འྐྱོས་བསྡུའྲི་སབས་ཀྲི་གནང་སངས་དྤེ་དག་འདས་ཟྲིན་པའྲི་གནས་ཚུལ་གྲི་ངྐྱོ་བྐྱོ་རང་ལ་
བཞག་ཐུབ་ཡྐྱོད།  
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༡་༥། ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་བ་ ༥ ཚེས་ ༥ དགྐྱོང་མྐྱོར་སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་གྲིས་སྤེལ་ཇྤེམ་ལ་འགྲྐྱོ་རྒྱུ་དྤེར་འགྱུར་བ་ཕྲིན་སྐྱོང་།  ད་
ཁྱྤེད་རང་ཨ་རྲིར་འགྲྐྱོ་དགྐྱོས་རྤེད་གསུངས་བྱུང་།  དྤེའྲི་ཕྲི་ཉྲིན་ཚེས་ ༦ ཉྲིན་ངྤེད་གཉྲིས་༸གྐྱོང་ས་༸སབས་མགྐྱོན་
ཆྤེན་པྐྱོར་མཇལ་བཅར་སབས།  ཨ་རྲི་དྐྱོན་ཁང་དུ་ལས་དྐྱོན་བྱྤེད་ཕྐྱོགས་སྐྱོར་ཞལ་གསལ་ལམ་སྐྱོན་ཕྤེབས། བཀའ་
འབྤེལ་ལྟར་ཟླ་བ་དྲུག་པར་༸གྐྱོང་ས་མཆྐྱོག་ཨ་རྲིར་ཆྲིབས་སྒྱུར་སབས་ལྷན་བཅར་ཞུས།  

༡་༦། ཟླ་བ་ ༧ ནང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྲི་ལྲིའྲི་ཉྤེ་འཁྲིས་སུ་ཟབ་སྐྱོང་ཞྲིག་ཏུ་བཅར་དགྐྱོས་ཕྤེབས་པ་ལྟར་བཅར། ཉྲིན་རྤེའྲི་ཟབ་
སྐྱོང་གྲི་ལས་རྲིམ་ཚར་རྤེས་ངྐྱོ་ཤྤེས་རྣམས་དགྐྱོང་མྐྱོ་མཉམ་འཛོམས་ནང་མྐྱོལ་བྱྤེད་ཀྲི་ཡྐྱོད་པ་བཞྲིན།  ཤར་གྲིང་ཟླ་
སྐྱོན་ལགས་སབས་དྤེར་ལས་བྱྤེད་དང་སྲི་འཐུས་ཀྲི་མཚན་གནས་གང་ཡང་མྤེད།  ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་གྤེང་མྐྱོལ་བྱྤེད་
སབས།  སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་ལ་གཞྲི་མྤེད་ཀྲི་དམའ་འབྤེབས་བྱས་མྤེད་ལ།   ཁྐྱོ་མྐྱོའ་ིབྐྱོ་སྣ་འགྱུར་ཐབས་ངན་བསླབ་སྣ་
ཚོགས་བྱས་ཟྤེར་བ་ངྐྱོ་ཤྤེས་ནང་ཁུལ་བཀའ་མྐྱོལ་གང་བྱུང་ཡྐྱོད་མྤེད་རྤེ་རྤེ་བཞྲིན་ར་སྦྲགས་བྱྤེད་དགྐྱོས་བྱུང་ཚེ་སབས་
དྤེར་འཛོམས་མཁན་རྣམས་ནས་གསལ་པྐྱོ་བཟྐྱོ་ཆྐྱོག་གྲི་རྤེད།    

 དྤེ་བཞྲིན་ཌྲི་སྲི་ཁུལ་གྲིས་གཙོས་ས་ཁུལ་ག་པར་ཕྤེབས་ཀང་སྲིད་སྐྱོང་དང་ད་ལྟའྲི་བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབྤེབས་ཀྲི་
གཏམ་གྤེང་བྱ་རྒྱུ་འཆར་ཅན་ལྟ་བུ་བྱྤེད་བཞྲིན་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ། མང་ཚོགས་དང་སྤེར། དུས་ནམ་ཞྲིག་ལ། ས་གནས་གང་དུ། 
ཚུལ་ཇྲི་ལྟར། སུ་དང་སུ་ལ་དམའ་འབྤེབས་ཀྲི་གཏམ་གྤེང་བྱས་ཡྐྱོད་གསུང་རྒྱུ་ཡྐྱོད་ན་མ་གཏྐྱོགས། གཞྲི་མྤེད་ཉྤེས་
འཛུགས་ཀྲི་ངག་ཀལ་འདྲི་རྲིགས་ལ་ལན་འདྤེབས་བྱྤེད་དགྐྱོས་མ་མཐྐྱོང་། 

༡་༧། ཕྲི་ཟླ་ ༨ ནང་སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་ས་གནས་སུ་བཞུགས་མྤེད་སབས་གུས་པ་ལྡྲི་ལྲིར་མ་ཐྐྱོན་གྐྱོང་རྡ་སར་སྲིད་ཚབ་ཆྐྱོས་
རྲིག་བཀའ་བྐྱོན་གཡུ་ཐྐྱོག་ཀརྨ་དགྤེ་ལྤེགས་མཆྐྱོག་དང་། ཕྲི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་དྭགས་པྐྱོ་བསྐྱོད་ནམས་ནྐྱོར་བུ་ལགས་སར་
བཅར་ནས་ལམ་ལུགས་ལྟར་ལས་དྐྱོན་བྱྤེད་ཕྐྱོགས་ཀྲི་ལམ་སྐྱོན་ཞུ་དགྐྱོས་ཁག་དང་། ཤྤེས་རྲིག་བཀའ་བྐྱོན་དངྐྱོས་གྲུབ་
ཚེ་རྲིང་མཆྐྱོག་དང་། དཔལ་འབྱྐྱོར་བཀའ་བྐྱོན་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་རྣམ་གཉྲིས་དང་ལྷན་དུ་ལས་དྐྱོན་དང་འབྤེལ་བའྲི་སྐྱོར་ལ་གྐྱོ་
བསྡུར་ཞུས།   

༡་༨། ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་  ༢༡ ཉྲིན་གུས་པ་ལྡྲི་ལྲི་དྐྱོན་ཁང་དུ་སྲིད་སྐྱོང་སར་བཅར་ཏྤེ་ལམ་སྐྱོན་ཞུས་ ཤྲིང་།  སབས་
དྤེར་གུས་པས་སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་ལ་ཨ་རྲི་གཞུང་གྲི་རྐྱོགས་དངུལ་དང་འབྤེལ་བའྲི་སྐྱོར་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ཁང་ནས་མཇུག་སྐྱོང་
བྱྤེད་དགྐྱོས་ཇྲི་ཡྐྱོད་དགྐྱོངས་སྐྱོར་ཞུས་པར། གང་ཡང་ཡྐྱོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་བྱུང་།  དྐྱོན་གཅྐྱོད་སྔྐྱོན་མའྲི་སབས་
སུ་ PRM དང་། USAID རྐྱོགས་སྐྱོར་ལས་གཞྲིའྲི་རྐྱོགས་དངུལ་གྲི་འགན་ཆ་ཚང་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ནས་བཞྤེས་ཀྲི་ཡྐྱོད་
ཀང་།  གུས་པར་དྤེའྲི་ཐྐྱོག་འབྤེལ་མྤེད་བཟྐྱོས་སྐྱོང་། འདྲི་ནྲི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་གྲིས་ང་ལ་ཡྲིད་ཆྤེས་གནང་གྲི་
མྤེད་པའྲི་མངྐྱོན་རྟགས་ཐྐྱོག་མ་དྤེ་ཡྲིན། 
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༡་༩། དྐྱོན་ཁང་གྲི་རྒྱ་རྲིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤྲིས་ལགས་ནྲིའུ་ཡྐྱོག་ཏུ་འཇྐྱོག་རྒྱུ་ཡྲིན་སྐྱོར་མང་ཚོགས་ལ་
གསལ་བསགས་བྱས་འདུག་ཟྤེར་བའྲི་བཀའ་ཡྲིག་(ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༣) དྤེ། གུས་པས་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ཀྲི་འགན་འཁྱྤེར་ནས་
ཟླ་བ་གཉྲིས་མ་སྐྱོང་སྔྐྱོན་ཏྤེ། ༢༠༡༦ ཟླ་བ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༦ ཉྲིན་ནྲིའུ་ཡྐྱོག་དང་ནྲིའུ་འཇར་སྲི་མྲི་མང་ལ་དྐྱོན་ཁང་གྲི་མ་
འྐྱོངས་ལས་དྐྱོན་བྱྤེད་ཕྐྱོགས་སྐྱོར་དང་འབྤེལ་ནས་གཏམ་བཤད་བྱྤེད་སབས། ཚོགས་ཞུགས་པའྲི་དྲི་བ་ཞྲིག་ལ་ང་ཚོའྲི་
བསམ་བྐྱོར་གང་ཡྐྱོད་སྐྱོར་ཞུས་པ་ཡྲིན། ཡྲིན་ནའང་ཕྲི་འབྤེལ་ལས་ཁུངས་ཀྲི་བཀའ་འཁྐྱོལ་ཐྐྱོབ་དགྐྱོས་ཀྲི་ཡྐྱོད་པའྲི་
སྐྱོར་ནན་ཏན་གྲིས་ཞུས་ཡྐྱོད།  ལས་ཁུངས་ཀྲི་མ་འྐྱོངས་བྱྤེད་འཆར་སྐྱོར་བཤད་ཆྐྱོག་གྲི་མྤེད་གསུང་གྲི་ཡྐྱོད་ན། ལས་
བྱྤེད་སུས་ཀང་དྤེ་ལྟར་བཤད་མྲི་ཆྐྱོག་པའྲི་རྩ་འཛིན་བཀྐྱོད་ཁྱབ་གནང་དགྐྱོས། 

༡་༡༠། དྤེའྲི་གྐྱོང་གྲི་ཉྲིན་བཞྲི་སྔྐྱོན་ཏྤེ་ ༢༠༡༦ ཟླ་བ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༢ ཉྲིན་ཕྲི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་བཀའ་ཤག་ལ་རྒྱུ་མཚན་
དྲུག་ཅན་གྲི་ཞུ་སྙན་ཞྲིག་ཕུལ་ཟྲིན། (ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༤ )   བཀའ་ཤག་གྲིས་ ༢༠༡༦ ཟླ་བ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༨ འཁྐྱོད་ཕག་
བྲིས་ཕྤེབས་འབྱྐྱོར་ནང་།  གུས་པས་ཞུ་སྙན་ཕུལ་བར་རྒྱུ་མཚན་ཡྐྱོད་མྤེད་གང་ཡང་མ་གཟྲིགས་པར། དྐྱོན་གཅྐྱོད་ཟུར་
པ་སལ་རྡྐྱོར་ལགས་ཀྲིས་ ༢༠༡༥ ཟླ་བ་ ༦ ཚེས་ ༢༦ ཉྲིན་སྙན་ཐྐྱོ་ཕུལ་བར་ (ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༥) ཕྲི་དྲིལ་ནས་ཐུགས་
ཞྲིབ་གནང་མྤེད་ལུགས་དང་། ད་ལྟའྲི་ཆར་ཞུ་དྐྱོན་ལ་དགྐྱོངས་བཞྤེས་གནང་ཐབས་མྤེད་སྐྱོར་གསུངས་འདུག་པར་
གཞྲིགས་ན། དྐྱོན་གཅྐྱོད་ཟུར་པས་ལྐྱོ་གཅྲིག་སྔྐྱོན་སྙན་ཐྐྱོ་ཕུལ་བ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པྐྱོ་དང་། དྐྱོན་གཅྐྱོད་ལས་ཐྐྱོག་པས་སྙན་
ཐྐྱོ་ཕུལ་བར་རྒྱུ་མཚན་བརྟག་དཔྱད་མྤེད་པར་རྩྲིས་མྤེད་བཏང་འདུག་པ་དྤེས། སྲིག་འཛུགས་གྐྱོང་འྐྱོག་དབར་ཡྲིད་ཆྤེས་
ཅྲི་ཙམ་གནང་ཡྐྱོད་མྤེད་རྟྐྱོགས་ཐུབ།  

༡་༡༡། བཀའ་ཡྲིག་དྤེ་གའྲི་ནང་། དྐྱོན་གཅྐྱོད་ནས་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བསགས་ཟྲིན་ཡྐྱོད་པ་གྐྱོ་ཐྐྱོས་ཡྐྱོང་འདུག་ན་ཞྲིབ་
བརྩད་དགྐྱོས་སྐྱོར་བཀའ་གནང་འདུག དྤེ་ལྟར་ཡྲིན་ན། ཕྲི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཞྲིབ་བརྩད་གནང་སྤེ།  སྙན་ཐྐྱོ་འབྱྐྱོར་
མཚམས་ཐག་གཅྐྱོད་དགྐྱོས་ངྤེས་ཀང་། བརྩད་གཅྐྱོད་ཀྲི་སྙན་ཐྐྱོ་སྒུག་ལྐྱོང་མྤེད་པར། བཀའ་འཁྐྱོལ་མ་ཐྐྱོན་གྐྱོང་གསལ་
བསགས་གནང་བ་དྤེ་ལྟར་མ་འཐུས་པས། མ་འྐྱོངས་པར་དྤེ་རྲིགས་བྱ་སྤུ་གནྐྱོན་ལྟར་སྲིག་འཛུགས་ཀྲི་གྐྱོ་རྲིམ་དང་
འཛིན་སྐྱོང་གྲི་འགྲྐྱོ་སངས་གྐྱོང་རྲིམ་མ་ནྐྱོར་བ་དགྐྱོས་རྒྱུ་ཞྤེས་ཐག་གཅྐྱོད་གནང་འདུག བཀའ་ཡྲིག་དྤེའྲི་ནང་བཀྐྱོད་
མངགས་ལམ་སྐྱོན་ཞྤེས་གསུངས་ཡྐྱོད་པ་ལས། བང་དྐྱོར་བརྡ་སྐྱོན་ཡྲིན་ལུགས་དང་། ཉྤེན་བརྡ་ཡྲིན་པ་གང་ཡང་གསལ་
མྤེད། 

༡་༡༢། བཀའ་ཡྲིག་དྤེའྲི་མཇུག་ཏུ། དྐྱོན་གཅྐྱོད་ཚང་མ་གཅྲིག་མཚུངས་ཡྲིན་པ་བཀྐྱོད་མངགས་ལམ་སྐྱོན་གནང་དགྐྱོས་ཞྤེས་
བྲིས་ཡྐྱོད།  དྐྱོན་གཅྐྱོད་ཚང་མ་གཅྲིག་མཚུངས་རྤེད་གསུང་དུས་ཁྱྤེད་རང་དམྲིགས་བསལ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བའྲི་གྐྱོ་དྐྱོན་
རྤེད། ངས་དམྲིགས་བསལ་བྱས་བཞག་པ་གང་ཡང་མྤེད་ཀང་། ཡྲིག་ཐྐྱོག་ནས་འདྲི་ལྟར་གྐྱོ་རྒྱུ་བཏང་གནང་ཡྐྱོང་དུས། 
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དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་གྲིས་ངའྲི་ཐྐྱོག་ཡྲིད་ཆྤེས་མྤེད་པའྲི་ཉྤེས་འཛུགས་ཀྲི་དཔང་རྟགས་སྒྲུག་གྲི་ཡྐྱོད་པ་མཐྐྱོང་
ཐུབ། 

༡་༡༣། བཀའ་ཤག་གྲི་བཀའ་ཡྲིག་དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ཕྲི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ ༢༠༡༦ ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས་ ༢ འཁྐྱོད་གསལ་བཤད་
དགྐྱོས་པའྲི་ཕག་བྲིས་ (ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༦) གནང་སྐྱོན་བྱུང་རྤེས། ༢༠༡༦ ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ ཉྲིན་གུས་པས་ཕུལ་
བའྲི་ལན་འདྤེབས་ (ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༧) ནང་།  ཕྲི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁྐྱོལ་བྱུང་མཚམས་ནྲིའུ་ཡྐྱོག་ཏུ་ལས་
བྱྤེད་ཅྲིག་འཇྐྱོག་རྒྱུའྲི་བསམ་བྐྱོ་ཡྐྱོད་སྐྱོར་བཤད་པ་ལས། གྐྱོང་རྲིམ་ནས་བཀའ་འཁྐྱོལ་མ་ཐྐྱོན་གྐྱོང་ཐག་གཅྐྱོད་ཟྲིན་པའྲི་
གསལ་བསགས་བྱས་རྲིགས་མྤེད་ཅྤེས་སྙན་གསན་ཞུས་པའྲི་རྤེས་སུ། འགྲྲིག་དང་མ་འགྲྲིག་གསུང་མཁན་གང་ཡང་མ་
བྱུང་།  

༡་༡༤། གུས་པས་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ཀྲི་འགན་འཁྱྤེར་ནས་ཟླ་བ་གཅྲིག་དང་ཕྤེད་ཀ་ལས་ཕྲིན་མྤེད་པའྲི་སབས་སུ། ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་
བ་ ༡༡ ནང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་ Halifax ཚོགས་འདུ་ཞྲིག་ལ་ཕྤེབས་ཀྲི་ཡྐྱོད་པ་ཤྤེས་ཀྲི་ཡྐྱོད་ཀང་། ཀྐྱོ་
རྐྱོན་ཀྐྱོ་དང་། ཨྐྱོ་ཌ་ཝར་ཕྤེབས་འཆར་ཡྐྱོད་པ་མྲི་གཞན་བརྒྱུད་ནས་མ་གཏྐྱོགས་ཤྤེས་རྟྐྱོགས་མ་བྱུང་།  ཨྐྱོ་ཌ་ཝར་
ཕྤེབས་རྒྱུའྲི་ལས་རྲིམ་སྐྱོར་དྐྱོན་ཁང་ལ་བཀྐྱོད་མངགས་མ་གནང་བར། ཁྤེ་ན་ཌ་བྐྱོད་དྐྱོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དང་། 
གྲྐྱོས་ཚོགས་འཐུས་མྲིའྲི་ལས་བྱྤེད་བྐྱོད་རྲིགས་ཤྲིག་ལ་བཀའ་མངགས་གནང་འདུག གུས་པས་གནད་དྐྱོན་དྤེའྲི་སྐྱོར་
འདྲི་ལྐྱོ་ཟླ་བ་ ༡༠ ནང་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ཚོགས་འདུའྲི་སབས་སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་ལ་ཞུ་སབས།  ལན་སྐྱོད་རྒྱུ་སྔ་རྟྲིང་ཤྐྱོར་བ་
རྤེད་གསུངས་སྐྱོང་། སྲིག་འཛུགས་ཀྲི་འགྲྐྱོ་སངས་མཁྱྤེན་མཁན་ཞྲིག་ས་གནས་ས་ཐྐྱོག་ཏུ་ཕྤེབས་སབས་ས་གནས་དྤེ་
གའྲི་བྐྱོད་མྲིའྲི་སྲིག་འཛུགས་ཀྲི་འགན་འཁྱྤེར་མཁན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དགྐྱོས་ངྤེས་ཡྲིན་ཡང་། དྤེ་ལྟར་མ་གནང་བ་
དྤེས། དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་གྲིས་སྐུ་ཚབ་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ལས་ཁུངས་ལ་སྣང་ཆུང་བཏང་བའམ། ཡང་ན་དྐྱོན་གཅྐྱོད་
ཀྲིས་འཇྐྱོན་གྲི་མ་རྤེད་དགྐྱོངས་པའམ། ཡང་ན་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ལ་ཡྲིད་ཆྤེས་གནང་གྲི་མྤེད་པའྲི་མངྐྱོན་རྟགས་མཐྐྱོང་ཐུབ།  

༡་༡༥། ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ནང་དྐྱོན་ཁང་དུ་ཡྐྱོད་པའྲི་ཁྤེ་མྤེད་(Non-Profit) དྤེབ་སྤེལ་བྱས་པའྲི་བྐྱོད་མྲིའྲི་སྲི་ཚོགས་
ཡར་རྒྱས་དགྤེ་རྩའྲི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སུ་དྐྱོན་གཅྐྱོད་སལ་རྡྐྱོར་ལགས་ཀྲི་སབས་སུ་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ཐྤེ་བའྲི་འགན་
ལྷན་ཚོགས་མྲི་ལྔ་ཡྐྱོད་པ་དྤེས་འཐུས་ཀྲི་ཡྐྱོད་ཀང་། གུས་པས་འགན་བངས་རྤེས་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༠ ཉྲིན་དྐྱོན་
ཟུར་སལ་རྡྐྱོར་ལགས་དང་།  བཀའ་ཟུར་པད་མ་ཆྐྱོས་འབྱྐྱོར་ལགས་རྣམ་གཉྲིས་འགན་ལྷན་ཚོགས་མྲི་གསར་པར་བསྐྱོ་
གཞག་གནང་ (ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༨) སྐྱོང་།  

༡་༡༦། ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ནང་དྐྱོན་ཟུར་སལ་རྡྐྱོར་ལགས་དང་།  ཤྤེས་རྲིག་བཀའ་བྐྱོན་དངྐྱོས་གྲུབ་ཚེ་རྲིང་མཆྐྱོག་ཁྤེ་ན་
ཌའྲི་རྒྱལ་ས་ཨྐྱོ་ཌ་ཝར་ཤྤེས་རྲིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཁྤེ་ན་ཌ་གཞུང་གྲི་དཔལ་འབྱྐྱོར་རྐྱོགས་སྐྱོར་མུ་མཐུད་ཐྐྱོབ་ཐབས་སུ་
ལས་འཆར་འབུལ་བར་བཅར་སབས་སུའང་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ལས་ཁུངས་ལ་འབྤེལ་བ་རྩ་བ་ནས་གནང་མྤེད།  ཁྤེ་ན་ཌ་ནྲི་བྱང་
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ཨ་རྲི་སྐུ་ཚབ་དྐྱོན་ཁང་གྲི་ཁྱབ་ཁྐྱོངས་ས་ཁུལ་ཡྲིན་པ་མཁྱྤེན་བཞྲིན་དུ་དྐྱོན་ཁང་སྣང་མྤེད་དུ་བཞག་པ་ཞྲིག་ཡྲིན། འདྲི་ནྲི་
གྐྱོང་དུ་གསལ་བཤད་ཞུས་ཟྲིན་པ་བཞྲིན་དཔལ་འབྱྐྱོར་ཐབས་འཚོལ་གྲི་ལས་དྐྱོན་ཐྐྱོག་གུས་པ་འབྤེལ་མྤེད་བཟྐྱོ་རྒྱུའྲི་
དགྐྱོངས་པ་ཡྐྱོད་པ་ཇྤེ་གསལ་དུ་ཕྲིན་ཡྐྱོད།   

༡་༡༧། སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་ ༢༠༡༧ ཟླ་བ་ ༥ ཚེས་ ༢༢ ནས་ ༢༥ བར་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤྲིང་ཀྐྱོན་དུ་ཨ་རྲིའྲི་སྲིད་འཛིན་ཁྐྱོམ་ཕུ་ 
(Donald Trump) ནས་སྲིད་འགན་བཞྤེས་རྤེས་ཕྐྱོགས་ཕྤེབས་ཐྤེངས་དང་པྐྱོ་གནང་སབས།  དྐྱོན་གཅྐྱོད་ལ་
གང་ཡང་མ་གསུངས་པར་བྱང་ཨ་རྲིའྲི་སྲི་འཐུས་ཕག་མཛོད་ཚང་པད་མ་ལགས་ལ་ཐད་འབྤེལ་གནང་སྤེ།  གྲྐྱོས་
ཚོགས་འཐུས་མྲི་ཁ་ཤས་ལ་མཇལ་འཕད་ཀྲི་དུས་ཚོད་བཟྐྱོ་དགྐྱོས་པའྲི་བཀྐྱོད་མངགས་གནང་ཡྐྱོད་པ་རྤེད།  

༡་༡༨། ཨ་རྲིའྲི་སྲིད་འཛིན་གྲི་ ༢༠༡༨ ལྐྱོའ་ིསྔྐྱོན་རྩྲིས་འཆར་འབུལ་ཐྐྱོན་རྤེས། སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་གྲིས་ཕྲི་ཟླ་ ༦ ཟླ་དཀྲིལ་ཙམ་
ལ་ཞལ་པར་ཐྐྱོག་ནས་དྐྱོན་ཟུར་སལ་རྡྐྱོར་ལགས་ཨ་རྲིར་ཆྤེད་གཏྐྱོང་གནང་རྒྱུ་ཡྲིན་སྐྱོར་གསུང་སབས། གུས་པས་འདྲི་
ནས་རྒྱལ་སྲིའྲི་བྐྱོད་དྐྱོན་ལས་འགུལ་ཁང་དང་མཉམ་དུ་གྲྐྱོས་ཚོགས་གྐྱོང་འྐྱོག་གྲི་སྔྐྱོན་རྩྲིས་ཚོགས་ཆུང་གྲི་གནད་ཡྐྱོད་
མྲི་སྣ་ཁག་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུས་པ་དང་ཞུ་འཆར་ཡྐྱོད་སྐྱོར་གསལ་པྐྱོར་ཞུས་པ་དང་མཉམ་དུ། སལ་རྡྐྱོར་ལགས་འདྲི་
གར་ཕྤེབས་ཏྤེ་ལས་དྐྱོན་འཕར་མ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་མྤེད་ན་དངུལ་དང་དུས་ཚོད་འཕྐྱོ་བརླགས་ཡྲིན་སྐྱོར་ཞུས་པར།  སྲིད་སྐྱོང་
མཆྐྱོག་གྲིས་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་ཁུར་ལྤེན་མུས་སུ་ཡྐྱོད་པ་མཁྱྤེན་བཞྲིན་དུ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྲི་ཐག་གཅྐྱོད་
ཡྲིན་གསུངས་ཏྤེ་སལ་རྡྐྱོར་ལགས་འདྲི་གར་ཆྤེད་གཏྐྱོང་གནང་བྱུང་། 

༡་༡༩།  ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ ཉྲིན་ཨ་རྲི་གྲྐྱོས་ཚོགས་གྐྱོང་མའྲི་སྔྐྱོན་རྩྲིས་ཚོགས་ཆུང་གྲིས་བྐྱོད་པའྲི་ལས་གཞྲིར་
རྐྱོགས་དངུལ་རྒྱབ་གཉྤེར་སྙན་ཐྐྱོ་ཐྐྱོན་སབས་ ༢༠༡༧ གྲི་སྔྐྱོན་རྩྲིས་ལས་ཨ་སྐྱོར་ས་ཡ་གསུམ་མང་བ་འཁྐྱོད་ཡྐྱོད་པ་
དྤེའྲི་སྐྱོར་ཕྲི་དྲིལ་ཚད་མཉམ་དྲུང་ཆྤེ་ཤར་གྲིང་ཟླ་སྐྱོན་ལགས་སྤེར་དྐྱོན་ཆྤེད་ཨ་རྲིར་ཕྤེབས་ཞྐྱོར་དུ་དྐྱོན་ཁང་ལ་འཁྱུག་
ཙམ་ཡྐྱོང་སབས་དྤེའྲི་སྐྱོར་ཟུར་ཙམ་གསུངས་པ་ལས་ཤྤེས་རྟྐྱོགས་བྱུང་བ་མ་གཏྐྱོགས།  སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་དང་། སལ་
རྡྐྱོར་ལགས་གཉྲིས་ཀྲིས་དྐྱོན་ཁང་ལ་རྩ་བ་ཉྲིད་ནས་གསུངས་མྐྱོང་མྤེད།   

༡་༢༠། སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ པའྲི་ནང་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤྲིང་ཀྐྱོན་དུ་ཕྤེབས་སབས་གུས་པ་ནྲིའུ་ཡྐྱོག་ཏུ་བྱང་ཨ་རྲིའྲི་བྐྱོད་
རྲིགས་སྲི་མཐུན་ཚོགས་པའྲི་ཚོགས་ཆྤེན་གྐྱོ་སྲིག་ཆྤེད་སྐྱོད་དགྐྱོས་པར་བརྟྤེན།  རྒྱ་རྲིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་ཀུན་
དགའ་བཀྲིས་ལགས་སྲིད་སྐྱོང་ལྷན་དུ་བཅར་ཞྲིང་། གུས་པས་ཀུན་དགའ་བཀྲིས་ལགས་ལ་སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་གྲྐྱོས་
ཚོགས་ཀྲི་འཐུས་མྲི་དང་མཇལ་འཕད་གང་འད་བྱུང་སྐྱོང་ཞྤེས་དྲིས་པར། ཁྐྱོང་གྲིས་ང་ཕྲི་རུ་སྒུག་བཅུག་པར་བརྟྤེན་སུ་
དང་མཇལ་འཕད་གནང་ཡྐྱོད་མྲིན་དང་།  མཇལ་འཕད་གང་འད་བྱུང་མྲིན་ཤྤེས་མ་སྐྱོང་ཞྤེས་གསུངས་བྱུང་།  



11 
 

༡་༢༡། གུས་པའྲི་ལས་རྒྱུན་རྲིང་སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་བྱང་ཨ་རྲིའྲི་ཁུལ་དུ་ཐྤེངས་གསུམ་ཕྤེབས་པ་དང་། གུས་པ་རྡ་སར་ཐྤེངས་
གཉྲིས་བཅར་རྒྱུའྲི་གྐྱོ་སབས་བྱུང་།  སབས་དྤེ་དག་སྐྱོ་སྐྱོར་བྱང་ཨ་རྲིའྲི་ནང་གནས་སངས་གང་འད་ཆགས་ཀྲི་འདུག 
འཆར་གཞྲི་གང་ཡྐྱོད་སྐྱོགས་འདྲི་བརྩད་གཏན་ནས་གནང་མྐྱོང་མྤེད་ལ། ལས་བྱྤེད་ལྷན་འཛོམས་གནང་སྤེ་ལས་དྐྱོན་
ཐྐྱོག་ལམ་སྐྱོན་ཡང་གནང་མྐྱོང་མྤེད།  

༡་༢༢། སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་གྲིས་གུས་པར་ཡྲིད་ཆྤེས་འཕྤེར་མྲིན་གྲི་འགྲྤེལ་བཤད་བསྐྱོན་གྲི་ཡྐྱོད་ཀང་།  ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་
༡༡ ཉྲིན་རྡ་སར་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ཚོགས་འདུའྲི་སབས། གུས་པས་སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་གྲི་གནང་ལུགས་ཁག་ལ་འགྲྤེལ་བརྐྱོད་
དང་དུས་མཚུངས་སུ་ང་ཚོར་ཡྲིད་ཆྤེས་གནང་རྐྱོགས་གནང་ཞྤེས་ས་གསང་མྤེད་པའྲི་འབྐྱོད་སྐུལ་ཞུས་པའྲི་བཀའ་ལན་
དུ། གུས་པས་བྐྱོད་ཀྲི་ཐྤེབས་རྩའྲི་ཨ་སྐྱོར་ས་ཡ་གཅྲིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་རྩྲིས་ཞྲིབ་ལ་ཞུས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་དངས་ཏྤེ། སྲིད་
སྐྱོང་མཆྐྱོག་གྲི་ངྐྱོས་ནས་ཡྲིད་ཆྤེས་གནང་ཐུབ་ཀྲི་མྤེད་པའྲི་སྒྲུབ་བྱྤེད་དུ་གསུངས་སྐྱོང་།  

༡་༢༣། མདྐྱོ་དྐྱོན། ངས་ལས་དྐྱོན་བྱྤེད་ཕྐྱོགས་ཀྲི་ཐྐྱོག་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྲིས་ཡྲིད་ཆྤེས་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཆགས་པ་
རྤེད་དམ། ཡང་ན་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་དང་ཁྐྱོང་གྲིས་དབུ་ཁྲིད་པའྲི་བཀའ་ཤག་གྲིས་གུས་པ་སྤེལ་ཇྤེམ་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ནས་
ཨ་རྲི་དྐྱོན་གཅྐྱོད་དུ་བསྐྱོ་གཞག་འགྱུར་བ་ཕྲིན་པ་ནས་བཟུང་ཡྲིད་ཆྤེས་མྲི་གནང་རྒྱུའྲི་ཐག་གཅྐྱོད་གནང་ཡྐྱོད་མྤེད་གྐྱོང་
གསལ་གནང་སངས་ཁག་ལས་རྟྐྱོགས་ཐུབ།  
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གཉྲིས་པ། བཀའ་ཤག་གྲི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་འགན་མ་འགྲུབ་ཟྤེར་བའྲི་སྐྱོར། 

༢་༡། འདས་པའྲི་ལྐྱོ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་གཅྲིག་ལྷག་གྲི་རྲིང་གུས་པས་བྐྱོད་རྩ་དྐྱོན་ཐྐྱོག་ཞབས་ཕྲི་ཞུས་པའྲི་བརྒྱུད་རྲིམ་ནང་། ལས་དྐྱོན་
འཐུས་ཤྐྱོར་བཏང་བའྲི་ཉྤེས་འཛུགས་གཏན་ནས་བྱུང་མྐྱོང་མྤེད། དྤེ་ཡང་བྐྱོད་ཀྲི་གྲྐྱོས་ཚོགས་དང་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞྲིབ་
ཁང་གྲི་འགན་འཛིན་ལྐྱོ་བདུན་དང་ཕྤེད་ཀའྲི་རྲིང་དང་། སྲི་འཐུས་ཚོགས་གཙོའྲི་ལས་འཁུར་ལྐྱོ་བདུན་དང་ཕྤེད་ཀ་ཞུས་
པའྲི་ལས་རྒྱུན་སབས་ལས་འགན་གང་ཡྲིན་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང་། འབད་པ་ཆྤེན་པྐྱོས་བསྒྲུབས་པ་མ་གཏྐྱོགས། 
འཐུས་ཤྐྱོར་ཕྲིན་པའྲི་སྐྱོན་འཛུགས་ནམ་ཡང་བྱུང་མྤེད། དྤེ་ཡང་ལས་དྐྱོན་སྒྲུབ་པའྲི་སབས་སུ་ཆྐྱོལ་ཁ་ཆྐྱོས་ལུགས་ཀྲི་
འཐྤེན་འཁྱྤེར་བྱས་མྐྱོང་མྤེད་ཅྲིང་།  སྲི་པའྲི་ལས་དྐྱོན་སྒྲུབ་སབས་དང་པྐྱོ་དང་བཞག་དང་། ཁ་རྲི་ཁ་ཐུག མངྐྱོན་ལྐྱོག་
རྒྱབ་མདུན་མྤེད་པ་ཞུས་ཡྐྱོད། 

༢་༢། གུས་པས་བྱང་ཨ་རྲིའྲི་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ཀྲི་ལས་འགན་འཁྱྤེར་བ་ནས་བཟུང་དུས་ད་ལྟ་བར་གྲི་བསམ་བྐྱོའ་ིའཁྱྤེར་སྐྱོ་ནྲི། དྐྱོན་
ཁང་གྲིས་སྣྤེ་འཁྲིད་དྤེ། སྲི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྲིས་དང་།  བྐྱོད་རྲིགས་སྲི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག  རྲིས་སུ་མ་ཆད་པའྲི་
ཆྐྱོས་ཚོགས་ཁག  བྐྱོད་དྐྱོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག  མང་ཚོགས་བཅས་ཀྲི་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་དང་མཉམ་ལས་
བྱས་ཏྤེ་ཐུན་མྐྱོང་གྲི་ནུས་པ་འདྐྱོན་ཐབས་ལ་འབད་བརྩྐྱོན་བྱ་རྒྱུར་དམྲིགས་ཡུལ་བཟུང་ཡྐྱོད་པ་དང་། དྐྱོན་དངྐྱོས་སུ་ 
ལས་དྐྱོན་ཞུ་སྐྱོ་ཁག་དྤེ་བཞྲིན་བྱས་པ་ཡྲིན།  

༢་༣། ད་བར་ཆབ་སྲིད་ཀྲི་ལས་དྐྱོན་ཐྐྱོག་ཕྐྱོ་བང་དཀར་པྐྱོ་དང་། ཕྲི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ལ་དྐྱོན་ཁང་ནས་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཞུས་
ཡྐྱོད་པ་དང་། ཨ་རྲིའྲི་གྲྐྱོས་ཚོགས་གྐྱོང་འྐྱོག་ལ་འབྤེལ་བ་ཞུ་སབས་རྒྱལ་སྲིའྲི་བྐྱོད་དྐྱོན་ལས་འགུལ་ཁང་དང་མཉམ་
རུབ་ཀྲིས་མཉམ་ལས་ཞུས་པ་ཡྲིན། དྤེ་བཞྲིན་ཁྤེ་ན་ཌའྲི་བྐྱོད་དྐྱོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དང་གྲྐྱོས་ཚོགས་འཐུས་མྲིའྲི་
བྐྱོད་དྐྱོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དང་མཉམ་དུའང་ལས་དྐྱོན་བསྒྲུབས་ཡྐྱོད། 

༢་༤། བྐྱོད་པའྲི་སད་ཡྲིག་དང་། ཆྐྱོས་དང་རྲིག་གཞུང་མྲི་ཉམས་ཡར་རྒྱས་སུ་གཏྐྱོང་ཕྐྱོགས་ཐད་ཨ་རྲི་བྐྱོད་ཀྲི་ཐྤེབས་རྩ་དང་། 
བྐྱོད་རྲིགས་སྲི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག  ཆྐྱོས་ཚོགས་ཁག གཟའ་མཇུག་བྐྱོད་པའྲི་སད་དང་རྲིག་གཞུང་སླྐྱོབ་གྲྭའྲི་འགན་
འཁུར་བ་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་འབྤེལ་གཏུག་བྐྱོ་བསྡུར་དང་། ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་ཞུས་ཡྐྱོད། 

༢་༥། བཀུར་འྐྱོས་བྱང་ཨ་རྲིའྲི་སྲི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཀང་མྲི་མང་གྲིས་འྐྱོས་འདྤེམས་གནང་བའྲི་འགྐྱོ་འཁྲིད་ཡྲིན་པ་ལ་ངྐྱོས་
འཛིན་གྐྱོང་བཀུར་ཞུས་ཏྤེ་གཟའ་མཇུག་སླྐྱོབ་གྲྭའྲི་ཚོགས་ཆྤེན་ཁག་དང་། བྱང་ཨ་རྲིའྲི་བྐྱོད་རྲིགས་སྲི་མཐུན་ཚོགས་
པའྲི་ཚོགས་ཆྤེན་ཁག་བཅས་ལ་གདན་འདྤེན་ཞུས་པ་དང་། ཁྐྱོང་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་ངྐྱོས་ནས་ཀང་མྲི་མང་གྲིས་འགན་
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བསྐུར་བ་ལྟར་ཚོགས་ཆྤེན་སྐྱོ་སྐྱོའ་ིགྲྐྱོས་ཆྐྱོད་ཀྲི་དགྐྱོངས་དྐྱོན་གཞྲིར་བཟུང་མྲི་མང་གྲི་སྣྤེ་འཁྲིད་དྤེ་ལས་འགུལ་ལ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡྐྱོད། 

༢་༦། མདྐྱོར་ན་བཀའ་ཤག་གྲི་ཐུགས་རྤེ་གང་ཡྲིན་ཡྲིག་ངག་གཉྲིས་ཐྐྱོག་ནས་ད་བར་གནང་སྐྱོན་མ་བྱུང་བས་ཇྲི་ཡྲིན་གསལ་
ཆ་མྤེད་ནའང་། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྲི་གསལ་བཤད་དྐྱོན་ཚན་བཅུ་ཟྤེར་བའྲི་ནང་གསྤེས་ ༢ པ་དང་།  ༤ པ་ནས་ ༧ པ་
བར་ཡྲིན་པར་གྐྱོ་དགྐྱོས་ཀྲི་ཡྐྱོད་ན། དྐྱོན་ཚན་དྤེ་དག་རྤེ་རྤེ་བཞྲིན་གསལ་བཤད་མ་ཞུས་པའྲི་སྔྐྱོན་ལ་གུས་པས་སྣྤེ་ཁྲིད་
པའྲི་དྐྱོན་ཁང་ནས་འདས་པའྲི་ལྐྱོ་གཅྲིག་དང་ཟླ་བ་གསུམ་རྲིང་ལས་དྐྱོན་གང་བསྒྲུབས་ཡྐྱོད་པ་བསྡུས་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲིན། 

༢་༦་༡། སྲི་ནྐྱོར་༸གྐྱོང་ས་༸སབས་མགྐྱོན་ཆྤེན་པྐྱོ་མཆྐྱོག་གྲི་ཆྲིབས་བསྒྱུར་གྲ་སྲིག 
སྲི་ནྐྱོར་༸གྐྱོང་ས་༸སབས་མགྐྱོན་ཆྤེན་པྐྱོ་མཆྐྱོག་ ༢༠༡༧ ཕྲི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༣ ནས་ ༢༦ བར་ཨ་རྲིའྲི་ས་ཁུལ་ཁག་
འགར་ཆྲིབས་བསྒྱུར་སབས་སྐུའྲི་སྲུང་བྱའྲི་ཐྐྱོག་དགའ་ལྡན་ཕྐྱོ་བང་ཡྲིག་ཚང་གྲིས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་ཞུ་སྐྱོ་ཁག་
འཚེམས་ལུས་མྤེད་པ་ཞུས་ཡྐྱོད། ཆྲིབས་བསྒྱུར་སབས་དྐྱོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབངས་པ་དང་།  རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཡན་
ལག་ཁང་གྲི་བརྒྱུད་སྐུལ་འྐྱོག་རྒྱ་རྲིགས་སླྐྱོབ་མ་ཚོས་བསུན་འཚེར་བཟྐྱོ་རྒྱུའྲི་ཐབས་ཤྤེས་བྱས་ཡྐྱོད་རུང་། དྐྱོན་ཁང་
གྲིས་སྔ་ས་ནས་གྲ་སྲིག་གང་ལྤེགས་དང་འབྤེལ་ཡྐྱོད་གཞུང་གྲི་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་། ས་གནས་བྐྱོད་རྲིགས་སྲི་མཐུན་
ཚོགས་པ་དང་མཉམ་འབྤེལ་གྲིས་འབད་བརྩྐྱོན་ཞུས་པ་ལ་བརྟྤེན་ནས། ༸གྐྱོང་ས་༸སབས་མགྐྱོན་ཆྤེན་པྐྱོ་མཆྐྱོག་གྲི་
ཆྲིབས་སྒྱུར་དང་མཛད་འཕྲིན་ཁག་ལ་བར་ཆད་དང་ལབ་གྤེང་གང་ཡང་མ་བྱུང་བར་ལྤེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡྐྱོད། 

༢་༦་༢། ཆབ་སྲིད་ཀྲི་ལས་དྐྱོན། 

ཀ ཨ་རྲིའྲི་ཕྐྱོ་བང་དཀར་པྐྱོ་དང་ཕྲི་སྲིད་ལས་ཁུངས་གཉྲིས་ལ་འབྤེལ་ཡྐྱོད་ལས་དྐྱོན་ཐྐྱོག་འབྤེལ་བ་སྔར་བས་དམ་
ཟབ་ཞུ་ཐུབ་ཡྐྱོད། 

ཁ ཨ་རྲི་གྲྐྱོས་ཚོགས་གྐྱོང་འྐྱོག་གཉྲིས་སུ་རྒྱལ་སྲིའྲི་བྐྱོད་དྐྱོན་ལས་འགུལ་ཁང་དང་མཉམ་ལས་ཀྲིས་འབྤེལ་བ་གང་
ལྤེགས་བྱྤེད་ཐུབ་ཡྐྱོད་པའྲི་སྐྱོར་ཨ་རྲིའྲི་ཕྲི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྲི་བྐྱོད་དྐྱོན་དམྲིགས་བསལ་འབྤེལ་མཐུད་པའྲི་ལས་
བྱྤེད་ཟུར་པ་(Todd Stein) ལགས་ནས་བསྐྱོམས་བརྒྱབ་འདུག་པ་ལ་གཟྲིགས་ན་གསལ་པྐྱོར་མཁྱྤེན་རྒྱུ་
ཡྲིན། (ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༩) 

ག ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ བར་ཨ་རྲི་བྐྱོད་དྐྱོན་དམྲིགས་བསལ་འབྤེལ་མཐུད་པ་ (Sarah 
Sewell) མཆྐྱོག་ཐྤེངས་གསུམ་མཇལ་བ་ཡྲིན་ལ།  ཁྐྱོང་གྲི་མཐུན་འགྱུར་འྐྱོག་བྐྱོ་མཐུན་པའྲི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་
གྲི་གཞུང་ཚབ་པའྲི་སྐུ་ཚབ་ཁག་ཅྲིག་ལ་བྐྱོད་དྐྱོན་སྐྱོར་གྐྱོ་བསྡུར་བྱྤེད་རྒྱུའྲི་གྐྱོ་སབས་བྱུང་། 
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ང ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧ ཉྲིན་ཨ་རྲིའྲི་གྲྐྱོས་ཚོགས་གྐྱོང་འྐྱོག་གྲི་རྒྱ་ནག་ཐྐྱོག་ཆྤེད་འཛུགས་ལྷན་ཚོགས་ཀྲི་ 
(CECC) ཉན་ཞྲིབ་སབས་བྐྱོད་དྐྱོན་སྐྱོར་གཏམ་བཤད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྐྱོད།  

ཅ སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་གྲིས་ཨ་རྲིའྲི་གཞུང་གྲི་ཕྲི་སྲིད་ཁྱབ་ཁྐྱོངས་བྐྱོད་དྐྱོན་རྐྱོགས་སྐྱོར་ཐྐྱོག་མཇུག་སྐྱོང་གང་ཡང་བྱྤེད་
དགྐྱོས་ཀྲི་མ་རྤེད་གསུང་ཡྐྱོད་ནའང་། དྐྱོན་ཁང་ནས་ PRM དང་ USAID ཀྲི་འབྤེལ་ཡྐྱོད་ལས་བྱྤེད་མཉམ་
འབྤེལ་བ་གང་ལྤེགས་ཞུ་ཐུབ་ཡྐྱོད། 

ཆ ཨ་རྲིའྲི་སྲིད་གཞུང་འཕྐྱོ་འགྱུར་ཕྲིན་ཏྤེ་དམྲིགས་བསལ་འབྤེལ་མཐུད་དགྐྱོངས་ཞུས་ཚབ་གསར་བསྐྱོས་མྤེད་
ནའང་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ ཉྲིན་ཕྲི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ལ་རྤེ་སྐུལ་ཞུས་ཏྤེ་མུ་མཐུད་བྐྱོད་པའྲི་ལྐྱོ་གསར་གྐྱོ་
སྲིག་སྲུང་བརྩྲི་ཞུ་ཐུབ་ཡྐྱོད། 

ཇ ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༧ ཕྲི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ དང་།  ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ སྤེ་བྐྱོད་པའྲི་ལྐྱོ་གསར་ཚེས་ ༢ དང་། ༣ ཉྲིན་གཉྲིས་
རྲིང་མང་གཙོ་ཚོགས་པའྲི་དབུ་ཁྲིད་ལྕམ་ནྤེན་སྲི་པྤེ་ལྐྱོ་སྲི་མཆྐྱོག་གྲི་ལས་ཁུངས་སུ་གྲྐྱོས་ཚོགས་འཐུས་མྲི་བདུན་
དང་། Richard Gere མཆྐྱོག  རྒྱལ་སྲིའྲི་བྐྱོད་དྐྱོན་ལས་འགུལ་ཁང་གྲི་འགྐྱོ་གཙོ་རྣམ་པ།  གཞན་ཡང་
གནད་ཡྐྱོད་མྲི་སྣ་བཅུ་ལྷན་འཛོམས་གནང་སྤེ་མ་འྐྱོངས་ལས་དྐྱོན་བྱྤེད་འཆར་སྐྱོར་ལ་ཐབས་བྱུས་ཀྲི་ཚོགས་འདུ་
འཚོགས་སབས།  ཨ་རྲིའྲི་གཞུང་ནས་བྐྱོད་མྲིར་རྐྱོགས་དངུལ་གྲི་རྒྱབ་སྐྱོར་མུ་མཐུད་གནང་གལ་ཆྤེ་བའྲི་འགྲྤེལ་
བཤད་ཞུས་པ་ལ་ཞལ་བཞྤེས་བཟང་བྐྱོ་ཐྐྱོབ་པ་དང་།  དྤེའྲི་ཕྲི་ཉྲིན་གྲྐྱོས་ཚོགས་གྐྱོང་མའྲི་གནད་ཡྐྱོད་མྲི་སྣ་ Bob 
Corker གཙོས་པའྲི་འཐུས་མྲི་དྲུག་དང་མཇལ་འཕད་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་མ་ཟད།  སབས་དྤེ་དུས་ཀང་བྐྱོད་མྲིར་
དཔལ་འབྱྐྱོར་གྲི་རྐྱོགས་སྐྱོར་ཐྐྱོབ་ཐབས་ལ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡྐྱོང་བའྲི་འབྐྱོད་སྐུལ་ཞུས་པར་ཞལ་བཞྤེས་བཟང་
པྐྱོ་ཐྐྱོབ། 

ཉ ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ནས་གྲྐྱོས་འགྐྱོ་བཏྐྱོན་ཏྤེ་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ ཉྲིན་ཐག་གཅྐྱོད་བྱུང་བ་བཞྲིན་ལྕམ་ནྤེན་སྲི་པྤེ་ལྐྱོ་
སྲི་མཆྐྱོག་གྲིས་སྣྤེ་ཁྲིད་གནང་བའྲི་གྲྐྱོས་ཚོགས་འཐུས་མྲི་ ༨ དང་ལས་བྱྤེད་བཅས་མྲི་གྲངས་ ༣༠ ལྷག་ ༢༠༡༧ 
ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༩ དང་ ༡༠ ཉྲིན་གཉྲིས་རྲིང་རྡ་སར་བཅར་རྒྱུའྲི་ལས་རྲིམ་ཁག་དྐྱོན་ཁང་ནས་ཞུ་སྐྱོ་ཁག་འཐུས་ཚང་
ཞུས་ཡྐྱོད། 

ཏ དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༠ ནས་ ༢༤ བར་ཁྤེ་ན་ཊ་ཀྐྱོ་རྐྱོན་ཀྐྱོ་དང་།  ཨྐྱོ་ཊ་ཝར་
ཕྐྱོགས་ཕྤེབས་གནང་སབས། ས་གནས་དང་འབྤེལ་མཐུད་ཀྲིས་ལས་རྲིམ་ཆ་ཚང་གྐྱོ་སྲིག་དང་ལྷན་བཅར་ཞུས་པ་
དང་། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༢ ནས་ ༢༥ བར་སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་ཨ་རྲིའྲི་རྒྱལ་སར་ཕྐྱོགས་ཕྤེབས་ཀྲི་ལས་རྲིམ་
ཆ་ཚང་གྐྱོ་སྲིག་དང་ལྷན་བཅར་ཞུས་ཡྐྱོད། 
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ཐ ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ནང་རྒྱལ་སྲིའྲི་བྐྱོད་དྐྱོན་ལས་འགུལ་ཁང་གྲི་གྐྱོ་སྲིག་འྐྱོག  ཨ་རྲིའྲི་རྒྱལ་སར་ལྐྱོ་ལྟར་བྐྱོད་
དྐྱོན་ཞུ་གཏུག་གྲི་ཉྲིན་མྐྱོའ་ིལས་འགུལ་ཐྐྱོག་དྐྱོན་ཁང་ནས་མང་ཚོགས་ལ་མཉམ་ཞུགས་དགྐྱོས་པའྲི་འབྐྱོད་སྐུལ་
ཞུས་པ་ལྟར་འདྲི་ལྐྱོར་ཞུ་གཏུག་པ་ ༡༥༠ ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་དྤེ་ད་ལྟའྲི་བར་གྲི་མང་ཤྐྱོས་དྤེ་ཆགས་ཡྐྱོད་
པ་དང་། དྤེ་བཞྲིན་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ དང་ ༦ ཉྲིན་གཉྲིས་རྲིང་ཁྤེ་ན་ཊ་བྐྱོད་དྐྱོན་ཞུ་གཏུག་གྲི་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་
ཞུགས་དང་།  གྲྐྱོས་ཚོགས་འཐུས་མྲིར་མཇལ་འཕད།  ཁྤེ་ན་ཊ་ནང་ཡྐྱོད་བྐྱོད་རྲིགས་སྲི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་
དང་ལྷན་དུ་མ་འྐྱོངས་ལས་དྐྱོན་བྱྤེད་ཕྐྱོགས་སྐྱོར་ཚོགས་འདུ་བསྐྱོང་ཚོགས་ཀྲིས་གྐྱོ་བསྡུར་ལྷུག་པྐྱོ་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡྐྱོད། 

ད ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༡ ཉྲིན་ཨ་རྲིའྲི་གྲྐྱོས་ཚོགས་འྐྱོག་མའྲི་འཐུས་མྲི་ ༣༧ གྲིས་ཨ་རྲིའྲི་སྲིད་འཛིན་
མཆྐྱོག་ལ། བྐྱོད་དྐྱོན་དམྲིགས་བསལ་འབྤེལ་མཐུད་པ་གང་མགྐྱོགས་བསྐྱོ་དགྐྱོས་པའྲི་ཞུ་སྙན་ཕུལ་ཡྐྱོད།  དུས་ད་
ལྟའང་ཨ་རྲིའྲི་སྲིད་འཛིན་གྲིས་བྐྱོད་དྐྱོན་དམྲིགས་བསལ་འབྤེལ་མཐུད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད།  གཞུང་ཚབ་མྲི་སྣ་མང་
ཆྤེ་བ་དང་།  ཕྲི་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་གནད་ཡྐྱོད་མྲི་སྣ་མང་པྐྱོ་བསྐྱོ་གཞག་བྱྤེད་ཐུབ་མྤེད།   

ན ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༧ དང་ ༢༨ ཉྲིན་གཉྲིས་རྲིང་ Richard Gere མཆྐྱོག་དང་།  ICT ལྷན་དུ་
གྲྐྱོས་ཚོགས་གྐྱོང་འྐྱོག་གྲི་འཐུས་མྲི་ ༡༥ ཙམ་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅྲིག  ཨ་རྲིའྲི་སྲིད་འཛིན་གྲི་
སྔྐྱོན་རྩྲིས་འཆར་འབུལ་ནང་བྐྱོད་དྐྱོན་རྐྱོགས་སྐྱོར་གཅྐྱོག་བྱ་གནང་བ་དྤེ་དག་སླར་གསྐྱོ་དགྐྱོས་སྐྱོར་ཞུས་པར་ཞལ་
བཞྤེས་བཟང་པྐྱོ་ཐྐྱོབ་ཐུབ་ཡྐྱོད། 

པ ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༧ དགྐྱོང་མྐྱོར་ཨ་རྲིའྲི་གྲྐྱོས་ཚོགས་ (Capitol Hill) ནང་དུ་དྤེ་སྔ་བྱུང་མྐྱོང་
མྤེད་པའྲི་སྐུའྲི་འཁྲུངས་སར་སྲུང་བརྩྲི་གཟབ་རྒྱས་ཞུ་ཐུབ་པ་དང་།  སབས་དྤེར་གྲྐྱོས་ཚོགས་འཐུས་མྲི་ ༡༠ 
དང་།  དྤེ་མྲིན་གྲི་གནད་ཡྐྱོད་མྲི་སྣ་བཅས་ཁྱྐྱོན་མྲི་གྲངས་ ༣༠༠ ལྷག་འཛོམས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྐྱོད། 

ཕ ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉྲིན་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་མཆྐྱོག་དང་ལྷན་དུ་ཕྲི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྲི་ལས་བྱྤེད་ ༢༠ 
ལྷག་མཇལ་འཕད་ཞུས། 

བ ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༢ ཉྲིན་གྲྐྱོས་ཚོགས་ཀྲི་(Tom Lantos) འགྲྐྱོ་བ་མྲིའྲི་ཐྐྱོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་སུ་
སྤྲུལ་སྐུ་བསན་འཛིན་བདྤེ་ལྤེགས་རྲིན་པྐྱོ་ཆྤེའྲི་ཚ་མྐྱོ་ཉྲི་མ་ལྷ་མྐྱོ་ལགས་དང་། ཨ་ཀྱཱ་རྲིན་པྐྱོ་ཆྤེ་མཆྐྱོག ཨ་རྲིའྲི་
ཆྐྱོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཚོགས་ཀྲི་ཚོགས་མྲི་སླྐྱོབ་དཔྐྱོན་བསན་འཛིན་རྡྐྱོ་རྤེ་ལགས་བཅས་ཀྲིས་བྐྱོད་དྐྱོན་གྤེང་
མྐྱོལ་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་འདྲི་དྐྱོན་ཁང་ནས་རྒྱལ་སྲིའྲི་བྐྱོད་དྐྱོན་ལས་འགུལ་ཁང་དང་།  བྐྱོད་རང་བཙན་སླྐྱོབ་
ཕྲུག་ཚོགས་པ་བཅས་མཉམ་རུབ་ཐྐྱོག་གྐྱོ་སྲིག་ཞུས།   
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མ ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༡ ཉྲིན་རྒྱ་ནག་ཁྲིན་ཏུའུ་རུ་བཅའ་སྐྱོད་ཨ་རྲིའྲི་གཞུང་ཚབ་གསར་པ་ས་གནས་སུ་
མ་ཕྤེབས་གྐྱོང་བྐྱོད་དྐྱོན་འགྲྤེལ་བཤད་ཞུས། 

ཙ ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ དང་ ༨ ཉྲིན་གཉྲིས་རྲིང་སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་ས་གནས་སུ་ཕྐྱོགས་ཕྤེབས་གནང་བའྲི་
མཇལ་འཕད་ཁག་གྐྱོ་སྲིག་ཞུས། 

ཚ ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༦ ནས་ ༨ བར་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཚོགས་འདུའྲི་བྱང་ཨ་རྲི་ཁུལ་གྲི་ཚོགས་བཅར་བ་
རྣམས་ལ་འབྤེལ་བ་ཞུ་རྒྱུས་མཚོན་ཞུ་སྐྱོ་མཐའ་དག་ཕྲི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྲི་བཀྐྱོད་མངགས་ལྟར་ཞུས། 

ཛ རྒྱལ་ས་ཝ་ཤྲིན་ཀྐྱོན་དུ་སྐྱོད་རྲིང་གྲི་དུས་ཚོད་ནམ་བྱུང་ལ་གྲྐྱོས་ཚོགས་འཐུས་མྲི་དང་ལས་བྱྤེད་གང་མང་ལ་ཐུག་
འཕད་ཞུ་རྒྱུས་མཚོན། ལས་ཡུན་ཟླ་ངྐྱོ་ ༡༥ རྲིང་སྤེར་དགྐྱོངས་ཉྲིན་ལྔ་ལས་ཞུས་མྤེད་ཅྲིང་།  རྤེས་གཟའ་སྤེན་ཉྲི་
དང་།  གུང་གསྤེང་གྲི་ཉྲིན་གྲངས་ ༥༦ ཙམ་ལ་ཕྐྱོགས་སྐྱོད་ཀྲིས་གཞུང་འབྤེལ་ལས་དྐྱོན་ཞུ་སྐྱོ་ཁག་བསྒྲུབས་
ཡྐྱོད།    

ཝ བྱང་ཨ་རྲིའྲི་མངའ་ཁུལ་གྲི་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་དང་གཞུང་ཚབ་ཡན་ལག་ཁག་བརྒྱད་ལ་དངྐྱོས་སུ་མཇལ་འཕད་
ཞུས་ཏྤེ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་ལ་བཀའ་དྲིན་རྤེས་དན་དང་།  བྐྱོད་མྲི་རྣམས་ལ་གང་ཅྲིའྲི་མཐུན་འགྱུར་རྐྱོགས་རམ་
གནང་རྐྱོགས་ཞུས་དྐྱོན་ལ་ཞལ་བཞྤེས་བཟང་བྐྱོ་ཐྐྱོབ་པ་འདྲི་ཡང་སྔར་བྱུང་མྐྱོང་མྤེད་པ་ཞྲིག་ཡྲིན། 

༢་༦་༣། བྐྱོད་རྲིགས་སྲི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་དང་། ཆྐྱོས་ཚོགས་ཁག 

ཀ སྲི་ནྐྱོར་༸གྐྱོང་ས་༸སབས་མགྐྱོན་ཆྤེན་པྐྱོ་མཆྐྱོག་གྲི་བཀའ་སླྐྱོབ་ལམ་སྐྱོན་ལྟར། བྱང་ཨ་རྲིའྲི་ནང་གྲི་བྐྱོད་མྲི་འདུ་
སྐྱོད་ས་གནས་ཆྤེ་ཁག་ ༢༩ ཡྐྱོད་པའྲི་ནང་ནས། ས་གནས་ཁག་ ༢༦ ལ་རྤེས་གཟའ་སྤེན་པ་ཉྲི་མ་གང་ཡྲིན་ལ་
བཅར་ནས་མང་ཚོགས་ལ་སླྐྱོབ་གསྐྱོ་དང་། ས་གནས་འགྐྱོ་འཁྲིད་ལ་ལས་དྐྱོན་བྱྤེད་ཕྐྱོགས་ཀྲི་ལམ་སྐྱོན་ཞུས་ཏྤེ་ས་
གནས་མྲི་མང་དང་ཚོགས་པའྲི་དབར་གྲི་འབྤེལ་བ་དང་། ཚོགས་པའྲི་འགྐྱོ་འཁྲིད་དང་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ཁང་བར་གྲི་
འབྤེལ་བ་སྔར་བྱུང་མ་མྐྱོང་བ་བཟྐྱོ་ཐུབ་ཡྐྱོད། ས་གནས་ཁག་ཅྲིག་ལ་ད་བར་དྐྱོན་གཅྐྱོད་སུ་ཡང་ངྐྱོ་ཕྤེབས་གནང་
ཐུབ་པ་བྱུང་མྲི་འདུག 

ཁ ས་གནས་ཁག་ཏུ་བཅར་སབས་བཀའ་འབྤེལ་ལྟར་བྐྱོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གྲི་ཆྐྱོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པྐྱོ་བཞྲི་དང་། 
གཡུང་དྲུང་བྐྱོན་དང་ཇྐྱོ་ནང་བཅས་པའྲི་ཆྐྱོས་ཚོགས་ཁག་དང་རྲིག་གཞུང་བསྲི་གནས་ཁང་ཁག་ ༦༠ ཙམ་ལ་
མཇལ་བཅར་དང་། འབྤེལ་ཡྐྱོད་མྲི་སྣར་༸གྐྱོང་ས་མཆྐྱོག་གྲི་དགྐྱོངས་གཞྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་འབད་བརྩྐྱོན་གང་གནང་
དགྐྱོས་མྲིན་ཁ་ཕྐྱོགས་སྐྱོན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྐྱོད། འདྲི་ཡང་དྐྱོན་ཁང་བཙུགས་ནས་ལྐྱོ་ངྐྱོ་ ༥༣ ནང་བྱུང་མ་མྐྱོང་བ་
ཞྲིག་ཆགས་ཡྐྱོད། 
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ག དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་འདྲིའྲི་ནང་བྱང་ཨ་རྲིའྲི་བྐྱོད་རྲིགས་སྲི་མཐུན་ཚོགས་པའྲི་ཚོགས་ཆྤེན་ཐྤེངས་ ༡༤ པ་དྤེ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༡ ནས་ ༡༣ བར་ཀྐྱོ་ལྐྱོ་ར་ཌྐྱོ་བྐྱོད་རྲིགས་སྲི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་ལྷན་དུ་གྐྱོ་སྲིག་ཞུས་
པ་དང་། ཚོགས་ཆྤེན་ཐྤེངས་ ༡༥ པ་དྤེ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༨ ནས་ ༡༠ བར་ནྲིའུ་ཡྐྱོག་ས་གནས་བྐྱོད་རྲིགས་
སྲི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་ལྷན་དུ་གྐྱོ་སྲིག་ཞུས་ཡྐྱོད། ཚོགས་ཆྤེན་ཐྤེངས་ ༡༥ འདྲིའྲི་ཐྐྱོག་ལ་ས་གནས་ཁག་ ༢༧ 
གྲི་ཚོགས་བཅར་བ་ ༦༠ ལྷག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡྐྱོད་པ་དྤེ་ནྲི་ད་བར་གྲི་བྐྱོད་རྲིགས་སྲི་མཐུན་ཚོགས་པའྲི་
ཚོགས་མྲི་མཉམ་འཛོམས་ཆྤེ་ཤྐྱོས་དྤེ་ཡྲིན། 

ང དུས་ཡུན་འདྲིའྲི་ནང་གཟའ་མཇུག་བྐྱོད་ཀྲི་སད་ཡྲིག་དང་རྲིག་གཞུང་འཛིན་གྲྭའྲི་ཚོགས་ཆྤེན་ཐྤེངས་ ༥ པ་དྤེ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ དང་ ༢ ཉྲིན་གཉྲིས་རྲིང་ས་གནས་མྤེ་ནྲི་སྐྱོ་ཊའྲི་མཐུན་འགྱུར་གནང་ནས་འཚོགས་པ་
དང་། ཚོགས་ཆྤེན་ཐྤེངས་ ༦ པ་དྤེ་ས་གནས་པྐྱོརཊ་ལྤེནཌ་བྐྱོད་རྲིགས་སྲི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་ལྷན་དུ་གྐྱོ་སྲིག་
ཞུས་ཡྐྱོད། 

ཅ འདྲི་ལྐྱོའ་ིནང་ཨ་རྲི་བྐྱོད་ཀྲི་ཐྤེབས་རྩ་དང་ལྷན་དུ་བྱང་ཨ་རྲིའྲི་ཁུལ་དུ་བྐྱོད་རྲིགས་གཞྐྱོན་སྤེས་ཚོར་བྐྱོད་ཡྲིག་ཀྐྱོག་
རྩལ་འགྲན་བསྡུར་བྱྤེད་འགྐྱོ་ཚུགས་ཐུབ་པ་དྤེ་དང་། བྱང་ཨ་རྲིར་དབྱར་ཁའྲི་གུང་གསྤེང་དང་སབས་བསྟུན་གྲིས་
གཞྐྱོན་སྤེས་ཚོར་དབྱར་སྤེང་སྐྱོང་བརྡར་ (Summer Camp) ལས་གཞྲི་ཁྱྐྱོན་སྐྱོམ་ས་གནས་ ༡༧ ལ་
འཚོགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྐྱོད། 

ཆ གཞན་ཡང་བྐྱོད་ཀྲི་བ་ཆྤེན་དང་དཔྐྱོན་རྲིགས། སྨན་རྩྲིས་ཁང་སྐྱོགས་སྲིག་འཛུགས་ཁག་གྲི་གནད་ཡྐྱོད་མྲི་སྣ་ནམ་
ཕྤེབས་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་འྐྱོས་ཞུས་ཡྐྱོད། 

༢་༦་༤ རྒྱ་རྲིགས་དང་འབྤེལ་ལམ། 
གུས་པས་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ཀྲི་འགན་བངས་པ་ནས་རྒྱ་རྲིགས་འབྤེལ་མཐུད་འགན་འཛིན་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤྲིས་ལགས་
ཀྲིས་རྒྱ་རྲིགས་གནད་ཡྐྱོད་མྲི་སྣ་དང་ལྷན་དུ་ནྲིའུ་ཡྐྱོག་གྲྐྱོང་ཁྱྤེར་དང་། རྒྱལ་ས་ཝ་ཤྲིན་ཀྐྱོན་བཅས་སུ་ཚོགས་
འདུ་རྒྱས་འཛོམས་སྔ་རྤེས་གྐྱོ་སྲིག་ཞུས་པ་མ་ཟད། ཡན་ཇ་ཆྲི་སྐྱོགས་རྒྱ་རྲིགས་མཁས་དབང་དང་། རྩྐྱོམ་པ་པྐྱོ། 
ཆབ་སྲིད་ཉམས་ཞྲིབ་པ། དམངས་གཙོ་དྐྱོན་གཉྤེར་བ། སླྐྱོབ་ཆྤེན་གྲི་དགྤེ་རྒན་སྐྱོགས་ལས་རྲིགས་ཁག་གྲི་ཁྱད་
མཁས་མྲི་སྣ་རྒན་གཞྐྱོན་མང་དག་མཉམ་དུ་འདུ་འཛོམས་རྒྱ་ཆྤེ་བ་ཐྤེངས་ ༥ ཙམ་གྐྱོ་སྲིག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བ་དང་། རྒྱ་
རྲིགས་གྲྐྱོགས་པྐྱོ་ཁག་ཅྲིག་གྲིས་བྐྱོད་དྐྱོན་དང་འབྤེལ་བའྲི་རྩྐྱོམ་ཡྲིག་དང་དཔྤེ་དྤེབ་དཔར་འགྲྤེམས་བྱྤེད་དུ་འཇུག་
ཐུབ་ཡྐྱོད་པར་མ་ཟད། གསར་འགྐྱོད་པའྲི་དྲི་བར་ལན་འདྤེབས་ཞུས་པ་བཅས་ལ་བརྟྤེན་ནས་རྒྱ་རྲིགས་ཁྲི་སྐྱོང་
མང་པྐྱོར་༸གྐྱོང་ས་མཆྐྱོག་གྲི་དགྐྱོངས་གཞྲི་དང་བྐྱོད་མྲིའྲི་སྲིག་འཛུགས་ཀྲི་སྲིད་བྱུས་ལངས་ཕྐྱོགས་སྐྱོར་ལ་གྐྱོ་
རྟྐྱོགས་སྤེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྐྱོད།  
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༢་༧ དྤེར་བརྟྤེན། བཀའ་ཤག་གྲི་གསལ་བཤད་ནང་བཀའ་ཤག་གྲི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དྐྱོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཟྤེར་བ་དྤེའྲི་
ཐུགས་རྤེ་ངྐྱོ་མ་ཇྲི་ཡྲིན་ཡྲིག་ངག་གཉྲིས་ཐྐྱོག་ནས་འབྱྐྱོར་རྲིགས་བྱུང་མྤེད་པས། ཐུགས་རྤེ་གང་ཞྲིག་བཟུང་ཡྐྱོད་མྤེད་
ཤྤེས་ཐབས་མ་བྱུང་ཡང་། གསལ་བཤད་དྐྱོན་ཚན་བཅུ་ཟྤེར་བ་དྤེའྲི་ནང་གསྤེས་ ༢ ནས་ ༧ བར་ལ་གྐྱོ་དགྐྱོས་ཀྲི་
ཡྐྱོད་ན། སྐྱོན་འཛུགས་དྐྱོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བཞྲིན་འགྲྤེལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་གཤམ་གསལ། 

༢་༧་༡།  བཀའ་ཤག་གྲི་གསལ་བཤད་དྐྱོན་ཚན་བཅུ་ཟྤེར་བའྲི་ནང་ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་བ་ ༨ ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་བ་ ༤ བར་གྲི་
གནས་ཚུལ་སྙན་སྤེང་མ་ཞུས་པའྲི་སྐྱོར། 

ཀ བཀའ་ཤག་གྲི་གསལ་བཤད་ནང་སབས་དུས་སྐྱོ་སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་དགྐྱོས་པ་སྐུ་ཚབ་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ཀྲི་
རྒྱུན་ལྡན་ལས་འགན་ཞུ་སྐྱོའ་ིཁྐྱོངས་ལམ་སྐྱོན་ཁ་གསལ་ཡྐྱོད་ནའང་གསུངས་འདུག་ཀང་། ༢༠༡༧ ལྐྱོར་དཔར་
སྐྲུན་འགྲྤེམས་སྤེལ་གནང་བའྲི་བྐྱོད་མྲིའྲི་སྲིག་འཛུགས་ཀྲི་ཕྲི་འབྤེལ་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁྐྱོངས་སྐུ་ཚབ་དྐྱོན་གཅྐྱོད་
ལས་ཁུངས་ཁག་གྲི་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྤེལ་བའྲི་ལས་དྐྱོན་བྱྤེད་ཕྐྱོགས་ཀྲི་རྩ་འཛིན་ལམ་སྐྱོན་ཕྐྱོགས་བསྲིགས་ 
(ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༡༠) ནང་དྤེ་སྐྱོར་གང་ཡང་གསལ་མྤེད་ལ།  གུས་པས་ལས་འགན་མ་བངས་གྐྱོང་དུ་གྐྱོང་རྲིམ་ལ་
ཆྤེད་བཅར་གྲིས་བཀའ་སླྐྱོབ་ལམ་སྐྱོན་ཞུ་སབས་སུའང་དྤེའྲི་སྐྱོར་ལམ་སྐྱོན་གང་ཡང་གནང་རྲིགས་མ་བྱུང་། 

ཁ ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ འཁྐྱོད་པའྲི་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ཁག་ཚང་མར་གནང་བའྲི་བཀའ་ཡྲིག་ནང་།  “དྤེ་
མཚུངས་ས་གནས་སུ་བྐྱོད་དྐྱོན་དང་འབྤེལ་བའྲི་གནས་ཚུལ་ཅྲི་འད་ཞྲིག་བྱུང་ཡང་། སབས་འཕལ་སྐྱོ་སྐྱོར་འབྤེལ་
ཡྐྱོད་ཕྲི་འབྤེལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དམ་ཡང་ན།  བཀའ་ཤག་ལ་ནང་གནས་དང་གསང་གནས་ལས་བསྐྱོམས་
བཅས་སྙན་སྤེང་ཞུ་ལམ་ཡྐྱོད་པ་མཁྱྤེན་ཆུབ་ལྟར་ལ་སྐྱོང་།” ཞྤེས་པ་དྤེ་ཡྲིག་ཐྐྱོག་ཏུ་ཡྐྱོད་པའྲི་ལམ་སྐྱོན་ཐྐྱོག་མ་དྤེ་
ཆགས་འདུག (ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ )  དུས་ཡུན་དྤེའྲི་ནང་བྐྱོད་དྐྱོན་དང་འབྤེལ་ཆགས་ཨ་རྲིའྲི་ཕྲི་སྲིད་དྲུང་ཆྤེ་བསྐྱོ་
གཞག་མ་གནང་གྐྱོང་གྲྐྱོས་ཚོགས་ཚོགས་ཆུང་ནས་བྐྱོད་དྐྱོན་དང་འབྤེལ་བའྲི་སྐྱོར་ལན་འདྤེབས་གང་ཞུས་ཟླ་བ་ 
༤ ཚེས་ ༢༡ ཉྲིན་ཕྲི་འབྤེལ་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་ཡྐྱོད་ (ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༡༢)པ་ལྟར།  བྐྱོད་མྲིའྲི་སྲིག་འཛུགས་གྲི་
གཞུང་འབྤེལ་ད་རྒྱའྲི་ནང་དུའང་གནས་ཚུལ་ཐྐྱོན་ཡྐྱོད། དྤེ་མྲིན་ཟླ་བ་ ༤ པ་བར་བྐྱོད་དྐྱོན་དང་འབྤེལ་བའྲི་གནས་
ཚུལ་གལ་ཆྤེ་བ་གང་ཡང་ཐྐྱོན་མྤེད།  ཨ་རྲིའྲི་ནང་གྲི་སྲི་ཡྐྱོངས་ཀྲི་གནས་སངས་ཕྲི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་དྭགས་པྐྱོ་
བསྐྱོད་ནམས་ནྐྱོར་བུ་ལགས་དང་།  ཚད་མཉམ་དྲུང་ཆྤེ་ཤར་གྲིང་ཟླ་སྐྱོན་ལགས་གཉྲིས་ལྷན་བཞུགས་སར་གུས་
པ་རྡ་སར་བཅར་སབས་ཏྤེ་  ༢༠༡༧ ཟླ་བ་ ༥ ཚེས་ ༥ ཉྲིན་ཆུ་ཚོད་གསུམ་རྲིང་སྙན་སྤེང་ཞྲིབ་ཕ་ཞུས་ཡྐྱོད། 

ག ལར་ནས་བཀའ་ཤག་དང་ཕྲི་འབྤེལ་གཉྲིས་ཀས་གྐྱོང་གསལ་དུས་ཡུན་ནང་གནས་ཚུལ་སྙན་སྤེང་འཚེམས་ལུས་
གྱུར་བའྲི་སྐྱོར་ཡྲིག་ངག་གཉྲིས་ཐྐྱོག་ནས་བཀའ་བརྩད་གནང་རྲིགས་བྱུང་མྤེད་ནའང། རྩ་འཛིན་ལམ་སྐྱོན་གཞྲིར་
བཟུང་ལས་བསྐྱོམས་ཁག་དུས་ཐྐྱོག་ཆད་མྤེད་དུ་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡྐྱོད། 
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༢་༧་༢ ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤  ཟླ་འགྐྱོར་དྐྱོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབངས་པས་ཞྲི་ཅྲིང་ཕྲིང་ལ་ཕྤེབས་བསུ་ཞུས་པ་སྙན་སྤེང་མ་ཞུས་པ་
ཟྤེར་བའྲི་སྐྱོར། 

ཀ ཨ་རྲི་དྐྱོན་ཁང་གྲི་ལས་བྱྤེད་དང་།  དྐྱོན་གཅྐྱོད་རང་ཉྲིད་ལ་༧གྐྱོང་ས་མཆྐྱོག་གྲི་སྐུ་ཕྱྭ་ཞུ་སྐྱོ་སྲི་དང་།  ལྷག་པར་དུ་
ས་གནས་སུ་ཆྲིབས་སྒྱུར་སབས་སྐུའྲི་སྲུང་བྱར་དམ་དྐྱོན་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ།  ལས་འགན་ཚང་མའྲི་ནང་ནས་གལ་ཆྤེ་ཤྐྱོས་
ལ་ངྐྱོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྲི་ཡྐྱོད།  ལྷག་པར་དུ་གུས་པ་ལས་བཅར་མ་ཞུས་གྐྱོང་འབྤེལ་ཡྐྱོད་ལས་ཁུངས་ནས་བྱང་ཨ་
རྲི་ནང་གྲི་དྐྱོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབངས་པའྲི་གནས་སངས་སྐྱོར་ཡྲིག་ཆ་གནང་སྐྱོན་བྱུང་ཞྲིང་། དྤེའྲི་ཐྐྱོག་ལས་འགན་
བངས་མ་ཐག་དྐྱོན་ཁང་ལས་བྱྤེད་ཚང་འཛོམས་ཀྲིས་གྐྱོ་བསྡུར་དང་གདྐྱོང་ལྤེན་ཞུ་སྐྱོ་འཆར་སྲིག་ཞུས་པ་
ཡྲིན།  སབས་ལྤེགས་པ་ཞྲིག་ལ་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནང་ལྐྱོ་མང་ཞབས་ཕྲི་ཞུས་མྐྱོང་མཁན་ཀུན་དགའ་བཀྲིས་
ལགས་དྐྱོན་ཁང་དུ་ཡྐྱོད་སབས་ང་ཚོ་མཉམ་རུབ་ཀྲིས་སྐུ་ཕྱྭའྲི་ལས་དྐྱོན་འཐུས་ཤྐྱོར་མྤེད་པ་སྒྲུབ་རྒྱུར་དྤེ་བས་ཀང་
ཕན་ཐྐྱོགས་ཆྤེན་པྐྱོ་བྱུང་། 

ཁ དྐྱོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབངས་པ་རྤེ་ཟུང་ནས་ཞྲི་ཅྲིང་ཕྲིང་ལ་དགའ་བསུ་ཞུས་པའྲི་གནས་ཚུལ་ད་ལམ་དུ་ཐྐྱོན་མ་ཐག 
འདྲི་ནས་སབས་དྤེར་མྐྱོན་རྟ་དབང་ཁུལ་དུ་ཆྲིབས་ཞབས་སུ་བཅར་བཞྲིན་པའྲི་བདྤེ་སྲུང་དྲུང་ཆྤེར་ཞལ་པར་བརྒྱུད་
གནས་ཚུལ་སྙན་སྤེང་ཞུས་ཡྐྱོད། 

ག བཀའ་ཤག་གྲིས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ འཁྐྱོད་པའྲི་ཕྲི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་གནང་གནས་ (ཡྲིག་ཆ་ཨང་ 
༡༣) ནང་། ཕྲི་ཟླ་ ༤ པར་དྐྱོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབངས་པས་ཞྲི་ཅྲིང་ཕྲིང་ལ་དགའ་བསུ་ཞུས་པ་དྤེ།  ཕྲི་ཟླ་ ༦ པའྲི་
ཆྲིབས་སྒྱུར་དང་མཉམ་དུ་སར་འདུག་པ་ནྲི་ཆྤེད་མངགས་མང་ཚོགས་མགྐྱོ་བྐྱོ་རྨྐྱོངས་ཐབས་སུ་གནས་ཚུལ་
ཚབས་ཆྤེན་བཟྐྱོས་པ་ཞྲིག་ཡྲིན། ཕྲི་ཟླ་ ༦ པའྲི་ཆྲིབས་སྒྱུར་སབས།  དྐྱོན་ཁང་ནས་སྐུའྲི་སྲུང་བྱའྲི་ཐད་འགྐྱོ་ནས་
མཇུག་བར་ཞྲིབ་ཚགས་ལ། དྐྱོ་ནན་པྐྱོའ་ིསྐྱོ་ནས་ལས་དྐྱོན་བསྒྲུབས་ཡྐྱོད་པ་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕྐྱོ་བང་ཡྲིག་
ཚང་ནས་གསལ་གསལ་ཐྲིང་ཐྲིང་མཁྱྤེན་གྲི་ཡྐྱོད། 

ང བཀའ་ཤག་གྲི་གསལ་བཤད་དྐྱོན་ཚན་ ༤ ནང་། སྙན་སྤེང་དགྐྱོས་པའྲི་ལམ་སྐྱོན་ཡྐྱོད་པར་ལྟྐྱོས་མྤེད་ལྷྐྱོད་ཡངས་
ཆྤེན་པྐྱོ་བཏང་ཡྐྱོད་ཟྤེར་བ་དང་། ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤  ཚེས་ ༢༠ ཉྲིན་གྲི་བཀའ་ཡྲིག་ནང་། “སྙན་སྤེང་ཞུ་ལམ་
ཡྐྱོད་པ་་་་་་་ ”གསུངས་པའྲི་ནང་དྤེ་སྔའྲི་ལམ་སྐྱོན་ལུང་འདྤེན་གནང་མྤེད་པ་འདྲིས།  དྤེ་སྔ་ཡྲིག་ཐྐྱོག་ཏུ་ལམ་སྐྱོན་
མྤེད་པ་གསལ་པྐྱོ་ཡྲིན། ཡྲིན་ནའང་། ཕྲི་འབྤེལ་ལས་ཁུངས་ནས་སྐུ་ཚབ་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ཚང་མར་དྤེ་ཉྲིན་རང་ (ཟླ་བ་ 
༤ ཚེས་ ༢༠) ཕག་བྲིས་ ཤྲིག་གནང་བ་དྤེ་སྙན་སྤེང་དགྐྱོས་པའྲི་ལམ་སྐྱོན་ཐྐྱོག་མ་དྤེ་ཡྲིན། ཞྲི་ཅྲིང་ཕྲིང་ཨ་རྲིར་
ཡྐྱོང་སབས་ཕྲི་ཟླ་ ༤ བདུན་ཕག་དང་པྐྱོ་ཡྲིན་པ་དང་།  དྐྱོན་ཚན་བཅུ་ཟྤེར་བའྲི་ནང་གྲི་དྐྱོན་ཚན་བཞྲི་པའྲི་ནང་
དྐྱོན་དྤེ་ཕྲི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་བང་དྐྱོར་བརྡ་སྐྱོན་གཉྲིས་པ་བཏང་བ་ཡྲིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡྲིན་ཞྲིང་། དྤེ་ནྲི་གུས་པར་
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ནྐྱོར་འཁྲུལ་གང་ཡང་མྤེད་ཀང་། ལས་མཚམས་འཇྐྱོག་དུ་འཇུག་རྒྱུའྲི་གྲ་སྲིག་མུ་མཐུད་དྤེ་གནང་བཞྲིན་ཡྐྱོད་པ་
མཐྐྱོང་ཐུབ། 

༢་༧་༣  སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤྲིན་ཀྐྱོན་དུ་ཕྤེབས་སབས་ཨ་རྲི་གཞུང་གྲི་གནད་ཡྐྱོད་མྲི་སྣར་མཇལ་འཕད་བཟྐྱོ་མ་ཐུབ་
ཟྤེར་བའྲི་སྐྱོར། 

ཀ སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་  ༥ པའྲི་ནང་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤྲིན་ཀྐྱོན་དུ་ཕྤེབས་རྒྱུ་ཡྲིན་སྐྱོར་ཕྲི་ཟླ་ ༤  ཚེས་ 
༡༢ ཉྲིན་བཀའ་གནང་སབས།  ཕྐྱོ་བང་དཀར་པྐྱོ་དང་།  ཕྲི་སྲིད་ལས་ཁུངས་གཉྲིས་ཀྲི་དཔྐྱོན་རྲིགས་ཕུད།  དྤེ་
མྲིན་སུ་དང་སུར་མཇལ་འཕད་གྐྱོ་སྲིག་ཞུ་དགྐྱོས་མྲིན་སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་ལ་དགྐྱོངས་སྐྱོར་ཞུས་པར།  གྲྐྱོས་ཚོགས་
གྐྱོང་འྐྱོག་གཉྲིས་ཀྲི་གཞུང་འཛིན་དང་།  ཕྐྱོགས་འགལ་གྲི་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་པ་བཞྲི་མཇལ་རྒྱུའྲི་དུས་ཚོད་བཟྐྱོ་དགྐྱོས་
སྐྱོར་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣ ཉྲིན་འབྤེལ་བ་ཞུ་འགྐྱོ་བཙུགས་པ་ཡྲིན།  གྲྐྱོས་ཚོགས་གྐྱོང་མའྲི་ཕྲི་
འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གྲི་ཚོགས་མྲིར་མཇལ་འཕད་བཟྐྱོ་དགྐྱོས་སྐྱོར་བཀའ་གང་ཡང་གནང་མ་བྱུང་། 

ཁ སབས་དྤེ་དུས་སྲིད་འཛིན་ཁྐྱོམ་ཕུ་ཡྲིས་སྲིད་འགན་བཞྤེས་ནས་ཟླ་བ་བཞྲི་ཙམ་ལས་འགྲྐྱོ་གྲི་མྤེད་པ་དང་། ཨ་རྲིའྲི་
འཛིན་སྐྱོང་དང་གྲྐྱོས་ཚོགས་གཉྲིས་ཀ་བྤེལ་ཟྲིང་འཁྲུག་ཆ་དྐྱོད་པའྲི་སབས་དང་འཁྤེལ་ཡྐྱོད་ན་ཡང་དྐྱོན་གཅྐྱོད་
ལས་ཁུངས་ནས་འབྤེལ་ཡྐྱོད་ཚང་མར་འབྤེལ་བ་ཞུས་ཏྤེ། གྲྐྱོས་ཚོགས་འྐྱོག་མའྲི་ཚོགས་གཙོའྲི་ལས་ཁུངས་ནས་
ཐབས་ཤྤེས་གནང་རྒྱུའྲི་བཀའ་ལན་འབྱྐྱོར་ (ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༡༤) ཞྲིང་།  གྲྐྱོས་ཚོགས་གྐྱོང་མའྲི་གྲངས་མང་དང་
གྲངས་ཉུང་གྲི་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་གཉྲིས་ཀྲིས་མཇལ་འཕད་ཡྐྱོང་ཐབས་མྤེད་པའྲི་བཀའ་ལན་འབྱྐྱོར་བྱུང་། (ཡྲིག་ཆ་
ཨང་ ༡༥ དང་ ༡༦)  ཕྐྱོ་བང་དཀར་པྐྱོ་དང་ཕྲི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་མཇལ་འཕད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲིན་པ་འཕལ་དུ་ལན་
འབྱྐྱོར་ཏྤེ།  ཟླ་དུས་ཚེས་གྲངས་རྤེས་སུ་གཏན་འཁྤེལ་གནང་རྒྱུ་ཡྲིན་སྐྱོར་གསུངས་པ་ལྟར་མཇུག་སྐྱོང་བརྡ་འདྤེད་
མུ་མཐུད་ནས་ཞུས་ཏྤེ་མཇལ་འཕད་གྐྱོ་སྲིག་ཞུ་ཐུབ་ཡྐྱོད། 

ག ཕྲི་ཟླ་ ༥ པའྲི་ཟླ་འགྐྱོར་ལྕམ་ནྤེན་སྲི་པྤེ་ལྐྱོ་སྲི་མཆྐྱོག་གྲིས་དབུས་པའྲི་གྲྐྱོས་ཚོགས་ཀྲི་ཆྤེས་མཐྐྱོའ་ིསྐུ་ཚབ་
ཚོགས་ཆུང་ཞྲིག་བཞུགས་སར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕྤེབས་པའྲི་སབས་ཏྤེ།  ཟླ་བ་ ༥ ཚེས་ ༩ དང་ཚེས་ ༡༡ སྐྱོ་སྐྱོར་
སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་མཇལ་བཅར་ཞུས་སབས། ཨ་རྲིར་ཕྤེབས་དགྐྱོས་མྲིན་ཐྤེ་ཚོམ་དང་། གུས་པ་ཟླ་བ་ ༥ ཚེས་ ༡༢ 
ཉྲིན་ཨ་རྲིར་ཕྲིར་འཁྐྱོར་བྱུང་རྤེས་སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་ཟླ་བ་ ༥ པའྲི་ཚེས་ ༢༢ ཉྲིན་ཨ་རྲིར་ཕྤེབས་རྒྱུ་ཐག་བཅད་པ་
ཡྲིན་གསུངས་བྱུང་།  མཇལ་འཕད་གྐྱོ་སྲིག་གྲི་འགན་དྤེ་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྐྱོད་ཀང་། མཇལ་འཕད་ཀྲི་
དུས་ཚོད་གནང་དང་མྲི་གནང་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ཀྲི་ལག་པར་མྤེད། སབས་དྤེར་མཇལ་འཕད་གྐྱོ་སྲིག་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་འདྲི་
འགན་འཁུར་མ་ཞུས་པ་གཏན་ནས་མྲིན། གལ་སྲིད་དྤེ་ལྟར་ངྐྱོས་འཛིན་གནང་གྲི་ཡྐྱོད་ན། སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་ 
༢༠༡༡ ནས་༢༠༡༦ བར་བཀའ་ཁྲིའམ་སྲིད་སྐྱོང་གནང་རྒྱུན་རྲིང་། ༸གྐྱོང་ས་མཆྐྱོག་ཆྲིབས་སྒྱུར་ཀྲི་སབས་
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ཕུད།  སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་དང་གྲྐྱོས་ཚོགས་གྐྱོང་འྐྱོག་གཉྲིས་ཀྲི་གཞུང་འཛིན་དང་ཕྐྱོགས་འགལ་ཚོགས་པའྲི་དབུ་
འཁྲིད་མཇལ་འཕད་གྐྱོ་སྲིག་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྐྱོད་དམ་མྤེད། གྐྱོ་སྲིག་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་ལ་བརྟྤེན་ནས་སབས་དྤེའྲི་དྐྱོན་
གཅྐྱོད་ལ་ལས་དྐྱོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་དང་འགན་མ་འཁུར་བའྲི་ཉྤེས་འཛོལ་ཡྲིན་པའྲི་བང་དྐྱོར་བརྡ་སྐྱོན་གནང་ཡྐྱོད་
དམ། 

ང སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་ཟླ་ ༥ པའྲི་ནང་ཨ་རྲིར་ཕྤེབས་སབས། དྐྱོན་གཅྐྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྲིས་ཤྤེས་རྟྐྱོགས་གང་ཡང་མྤེད་
པར་སྲི་འཐུས་ཕག་མཛོད་ཚང་པད་མ་ལགས་ལ་ཐད་འབྤེལ་གནང་ནས་གྲྐྱོས་ཚོགས་འཐུས་མྲི་གསུམ་མཇལ་
འཕད་བྱུང་བའྲི་སྐྱོར་འདྲི་ལྐྱོ་ཟླ་བ་ ༩ པའྲི་སྲི་འཐུས་གྲྐྱོས་ཚོགས་ནང་ངྐྱོམ་སྐྱོག་གནང་ཞྐྱོར་ལ། དྐྱོན་གཅྐྱོད་ལས་
ཁུངས་ཀྲིས་མྲི་སྣ་མཇལ་འཕད་ཀྲི་འགན་གང་ཡང་ཁྱྤེར་མྤེད་འདའྲི་བཀའ་མྐྱོལ་གསུང་བབ་དྤེ་ནྲི། སྐུ་ཚབ་དྐྱོན་
གཅྐྱོད་ལ་མང་ཚོགས་ཁྐྱོད་ལྟ་སྣང་མཐྐྱོང་ཕྐྱོགས་ཆྤེད་བཟྐྱོས་གནང་བར་ངྐྱོས་འཛིན་མྲི་ཞུ་ཐབས་མྤེད་ཡྲིན། དྤེར་
བརྟྤེན་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ལས་ཁུངས་ནས་སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་དང་ཨ་རྲིའྲི་གྲྐྱོས་ཚོགས་ཀྲི་འཐུས་མྲི་སྐྱོགས་གནད་ཡྐྱོད་མྲི་
སྣ་སུ་དང་སུ་མཇལ་མྐྱོལ་གྲི་གྲ་སྲིག་ཞུས་པའྲི་ལས་རྲིམ་ཞྲིག་རྒྱ་ཆྤེའྲི་མང་ཚོགས་ལ་དངྐྱོས་དྐྱོན་མཁྱྤེན་རྟྐྱོགས་
ཆྤེད་འདྲིར་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡྐྱོད། (ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༡༧) 

༢་༧་༤  ཨ་རྲིའྲི་སྲིད་འཛིན་གྲི་སྔྐྱོན་རྩྲིས་འཆར་འབུལ་ནང་བྐྱོད་པར་དཔལ་འབྱྐྱོར་གྲི་རྒྱབ་སྐྱོར་གཅྐྱོག་འཕྲི་བྱས་པ་ལ་དྐྱོན་
གཅྐྱོད་ནས་འགན་མ་འཁྱྤེར་པ་ཟྤེར་བའྲི་སྐྱོར། 

ཀ ༢༠༡༦ ཟླ་བ་ ༨ ཚེས་ ༢༡ ཉྲིན་ལྡྲི་ལྲི་སྐུ་ཚབ་དྐྱོན་ཁང་དུ་སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་ལ་ཨ་རྲི་གཞུང་གྲི་རྐྱོགས་དངུལ་ཐད་
མཇུག་སྐྱོང་གང་འད་དགྐྱོས་མྲིན་བཀའ་འདྲི་ཞུས་སབས་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ནས་མཇུག་སྐྱོང་བྱྤེད་དགྐྱོས་ཀྲི་ཡྐྱོད་མ་རྤེད་
གསུངས་ཡྐྱོད་ན་ཡང་། དྐྱོན་གཅྐྱོད་སྐྱོ་སྐྱོའ་ིལས་འགན་ནང་དཔལ་འབྱྐྱོར་འདུ་འགྐྱོད་ཐད་འབད་བརྩྐྱོན་དགྐྱོས་པ་
གསལ་ཡྐྱོད་པས། དྐྱོན་ཁང་ནས་སྤེམས་ཀྲིས་མ་བཟྐྱོད་པར་འགན་འཁུར་བངས་ཏྤེ་ PRM དང་།  USAID 
གཉྲིས་ཀྲི་འབྤེལ་ཡྐྱོད་ལས་བྱྤེད་མཉམ་འབྤེལ་བ་ཞུས་པ་ཡྲིན།  

ཁ སྲིད་འཛིན་ཁྐྱོམ་ཕུ་མཆྐྱོག་གྲིས་སྲིད་འགན་བཞྤེས་རྤེས། འདྲི་ལྐྱོ་ཕྲི་ཟླ་ ༢ ནང་ཨ་རྲི་ཕྲི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྲི་སྔྐྱོན་
རྩྲིས་བརྒྱ་ཆ་ ༣༧ ཙམ་གཅྐྱོག་འཕྲི་གནང་རྒྱུ་ཡྲིན་པ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཐྐྱོན་བཞྲིན་ཡྐྱོད་ནའང་། སྲིད་སྐྱོང་
མཆྐྱོག་གྲིས། ཨ་རྲི་གཞུང་ནས་འབྱུང་འགྱུར་ལྐྱོ་ལྔའྲི་ནང་ཨ་སྐྱོར་ས་ཡ་ ༢༣ རྐྱོགས་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ་རྩྲིས་འགྐྱོ་
གསར་པ་(line item)ཕྤེས་ཡྐྱོད་པས། འགྱུར་བ་འགྲྐྱོ་མྲི་སྲིད་པ་དང་། གལ་སྲིད་གཅྐྱོག་བྱ་བྱས་རུང་བརྒྱ་ཆ་ 
༡༥ ཙམ་ལས་ཆག་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཚོད་དཔག་གནང་བ་དང་འབྤེལ།  སྐུ་ཚབ་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ལ་རྐྱོགས་དངུལ་མཇུག་
སྐྱོང་བྱྤེད་རྒྱུའྲི་སྐུལ་ལྕག་ཙམ་ཡང་གནང་མྤེད།  
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ག ཡྲིན་ན་ཡང་དྐྱོན་གཅྐྱོད་དང་རྒྱལ་སྲིའྲི་བྐྱོད་དྐྱོན་ལས་འགུལ་ཁང་གྲི་ངྐྱོས་ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་བ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ 
དང་།  ཟླ་བ་ ༣ ཚེས་ ༡ ཉྲིན་སྐྱོ་སྐྱོར་ Richard Gere སྲི་སྲི་ལ་ཕྤེབས་སབས་གྲྐྱོས་ཚོགས་གྐྱོང་འྐྱོག་
གཉྲིས་ཀྲི་འཐུས་མྲི་མང་པྐྱོ་མཇལ་བའྲི་ནང་ནས་གྲྐྱོས་ཚོགས་འྐྱོག་མའྲི་སྔྐྱོན་རྩྲིས་ཚོགས་ཆུང་གྲི་ཚོགས་མྲི་
བགྲྤེས་པ་ Rep. Nita Lowey, Ranking Member, State and Foreign 
Operations Sub Committee དང་། གྲྐྱོས་ཚོགས་གྐྱོང་མའྲི་སྔྐྱོན་རྩྲིས་ཚོགས་ཆུང་གྲི་ཚོགས་
གཙོ་ Senator, Lindsay Graham མཇལ་སབས་སྐྱོ་སྐྱོར།  མ་འྐྱོངས་པར་བྐྱོད་མྲིར་དཔལ་འབྱྐྱོར་
རྐྱོགས་དངུལ་མུ་མཐུད་གནང་གལ་ཆྤེ་སྐྱོར་ཞུས་པར། ཁྐྱོང་གྲིས་སྲིད་འཛིན་གྲིས་བྐྱོད་དྐྱོན་རྐྱོགས་དངུལ་ཅྲི་
ཙམ་གཅྐྱོག་འཕྲི་གནང་ནའང་། དྤེ་འདའྲི་གཅྐྱོག་འཐྤེན་འབྐྱོར་ཆྤེན་ཡྐྱོང་མྲི་སྲིད་པའྲི་བཀའ་ལན་བཟང་པྐྱོ་གནང་
བྱུང་། 

ང སབས་དྤེ་ནས་བཟུང་ཟླ་ཤས་རྲིང་གྲྐྱོས་ཚོགས་འཐུས་མྲི་དང་།  འབྤེལ་ཡྐྱོད་ལས་བྱྤེད་ཐུག་ཚད་ལ་བྐྱོད་པར་
དཔལ་འབྱྐྱོར་རྐྱོགས་དངུལ་མུ་མཐུད་གནང་ཐབས་ཀྲི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སྐྱོང་ཡྐྱོང་བའྲི་ཞུ་སྐུལ་ནན་ཏན་ཞུས་
ཡྐྱོད།   

ཅ སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༢ ནས་ཚེས་ ༢༥ བར་ཨ་རྲིར་ཕྤེབས་པའྲི་སབས། ཚེས་ ༢༣ ཉྲིན་ཨ་རྲིའྲི་སྲིད་
འཛིན་གྲི་སྔྐྱོན་རྩྲིས་འཆར་འབུལ་ཐྐྱོན་འདུག  དྐྱོན་གཅྐྱོད་སྲིད་སྐྱོང་དང་ལྷན་དུ་མྲི་སྣ་མཇལ་འཛོམས་གྲི་ལས་
རྲིམ་འགྲྐྱོ་བཞྲིན་པར་སྐྱོང་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཤྤེས་ཚོར་མ་བྱུང་བ་དང་། ཚེས་ ༢༥ དགྐྱོང་མྐྱོ་ཆུ་ཚོད་བཞྲི་པར་སྲིད་
སྐྱོང་མཆྐྱོག་རྒྱ་གར་དུ་ཕྤེབས་མཚམས་གནས་ཚུལ་ཐྐྱོག་མ་དྤེ་ PTI གསར་འགྐྱོད་པས་བརྒྱུད་ལམ་ཐྐྱོག་བཏྐྱོན་
འདུག་པ་ལས་ཤྤེས་རྟྐྱོགས་བྱུང་། 

ཆ ཕྲི་ཉྲིན་ཚེས་ ༢༦ སྔ་དྐྱོ་རྒྱལ་སྲིའྲི་བྐྱོད་དྐྱོན་ལས་འགུལ་ཁང་གྲི་ལས་སྣྤེ་དང་མཉམ་དུ་དྤེ་སྐྱོར་གྐྱོ་བསྡུར་བྱས་
ཤྲིང་། དྤེ་ཉྲིན་རང་ PRM ལས་བྱྤེད་ Jennifer Cole མཇལ་རྒྱུའྲི་དུས་ཚོད་སྔྐྱོན་ནས་ཡྐྱོད་པ་ལྟར་སྔྐྱོན་
རྩྲིས་སྐྱོར་ལམ་སྐྱོན་ཞུས་པ་ཡྲིན།   

ཇ ཕྲི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་དྭགས་པྐྱོ་བསྐྱོད་ནམས་ནྐྱོར་བུ་ལགས་ཀྲིས་སྔྐྱོན་རྩྲིས་འཆར་འབུལ་དང་འབྤེལ་བའྲི་གནས་
སངས་ཇྲི་ཆགས་གཏྐྱོང་དགྐྱོས་གསུངས་པ་བཞྲིན།  ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦ ཉྲིན་ནང་སྙན་གྲི་ལམ་ནས་གནས་ཚུལ་
རྣམས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡྐྱོད། (ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ )  ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༣ ཉྲིན་སླར་ཡང་གནས་སངས་ཇྲི་ཆགས་
དང་མཇུག་སྐྱོང་བྱྤེད་རྒྱུའྲི་ཕག་བྲིས་ཤྲིག་ཕྲི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་མཆྐྱོག་ལ་ཕུལ་ཡྐྱོད། (ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༡༩) 
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ཉ ཕྲི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦ ཉྲིན་ཏྤེ། སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་རྒྱ་གར་དུ་ཕྲིར་འཁྐྱོར་འཕལ་ཞལ་པར་བརྒྱུད་སྔྐྱོན་རྩྲིས་སྐྱོར་
བཀའ་བརྩད་གནང་བ་དང་།  ཕྲི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ཉྲིན་སླར་ཡང་ཞལ་པར་ཐྐྱོག་བཀའ་བརྩད་གནང་སབས་གང་
ཤྤེས་པ་ཆ་ཚང་སྙན་སྤེང་ཞུས་ཡྐྱོད།  དྤེ་ནྲི་སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་གྲིས་ཨ་རྲི་གཞུང་གྲིས་བྐྱོད་པར་རྐྱོགས་དངུལ་དང་
འབྤེལ་བའྲི་སྐྱོར་སྐུ་ཚབ་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ལ་འབྤེལ་བ་གནང་བ་ཐྐྱོག་མ་དྤེ་ཡྲིན།   

ཏ ཕྲི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦ ནས་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༣ རྲིང་༸གྐྱོང་ས་༸སབས་མགྐྱོན་ཆྤེན་པྐྱོ་མཆྐྱོག་ཨ་རྲིར་༸ཞབས་
སྐྱོར་མ་འཁྐྱོད་བར་དུ།  ཨ་རྲི་གཞུང་གྲི་ ༢༠༡༨ ཙམ་མ་ཡྲིན་པར།  ༢༠༡༦ དང་།  ༢༠༡༧ ལྐྱོའ་ིསྔྐྱོན་རྩྲིས་ ཤྐྱོག་
གྲངས་ ༦༠༠ ཙམ་ལ་ཡང་རྒྱུས་ལྐྱོན་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་ཡྲིན། བཀའ་ཤག་གྲིས་གུས་པས་སྔྐྱོན་རྩྲིས་སྐྱོར་དྐྱོན་ཁང་
གྲི་འགན་མྲིན་ལུགས་དང་།  རྒྱལ་སྲིའྲི་བྐྱོད་དྐྱོན་ལས་འགུལ་ཁང་གྲི་མཇུག་སྐྱོང་དགྐྱོས་པའྲི་གནད་དྐྱོན་ཡྲིན་
ལུགས་གཏམ་བཤད་བྱས་འདུག་གསུང་པ་ནྲི་བདྤེན་པ་རྩ་བ་ནས་མྲིན་ཞྲིང་།  གུས་པས་དྤེ་ལྟར་བཤད་རྒྱུ་ཕར་
བཞག  བསམ་བྐྱོའ་ིནང་དུའང་འཁྐྱོར་མ་མྐྱོང་།  

ཐ ༸གྐྱོང་ས་༸སབས་མགྐྱོན་ཆྤེན་པྐྱོ་མཆྐྱོག་ཨ་རྲིར་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༣ ནས་ཚེས་ ༢༦ བར་ཆྲིབས་སྒྱུར་
བསངས་གྲུབ་རྤེས། ཕྲི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༧ དང་ཚེས་ ༢༨ ཉྲིན་སྐྱོ་སྐྱོར་དྐྱོན་གཅྐྱོད་དང་།   Richard Gere 
རྒྱལ་སྲིའྲི་བྐྱོད་དྐྱོན་ལས་འགུལ་ཁང་གྲི་ལས་སྣྤེ་དང་བཅས་པས་གྲྐྱོས་ཚོགས་འཐུས་མྲི་མང་དག་ཅྲིག་མཇལ་བའྲི་
ནང་ནས་སླར་ཡང་ Nita Lowey དང་།  གྲྐྱོས་ཚོགས་འྐྱོག་མའྲི་སྔྐྱོན་རྩྲིས་ཡན་ལག་ཚོགས་ཆུང་གྲི་ཚོགས་
གཙོ་ Harold Rogers མཇལ་བ་དང་།  གྲྐྱོས་ཚོགས་གྐྱོང་མའྲི་སྔྐྱོན་རྩྲིས་ཚོགས་ཆུང་གྲི་འཐུས་མྲི་
བགྲྤེས་པ་ Patrick Leahy བཅས་མཇལ་ནས་སྔྐྱོན་རྩྲིས་སྐྱོར་སྤེམས་འཚབ་ཆྤེན་པྐྱོས་ཞུ་སྐུལ་བྱས་འབས་
སུ། སྤེམས་ཁལ་མྲི་དགྐྱོས་པའྲི་བརྡ་ལན་བྱུང་བའྲི་སྐྱོར་ཕྲི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་ལམ་ཞུས་པའྲི་ཟླ་གསུམ་
ལས་བསྐྱོམས་སྐྱོ་སྐྱོའ་ིནང་གསལ་པྐྱོར་བཀྐྱོད་ཡྐྱོད།   

ད དྤེ་ལྟར་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པར་བརྟྤེན་ནས་ཟླ་བ་ ༧ ཚེས་ ༡༢ ཉྲིན་བྐྱོད་དྐྱོན་རྐྱོགས་དངུལ་
མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡྐྱོད་སྐྱོར་གྲྐྱོས་ཚོགས་འྐྱོག་མའྲི་སྔྐྱོན་རྩྲིས་ཚོགས་ཆུང་གྲི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཐྐྱོན་པ་དང་།  དྤེ་སྐྱོར་
གྐྱོང་རྲིམ་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུས་ཡྐྱོད།   

ན སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་གྲིས་ཕྲི་ཟླ་ ༦ པའྲི་ཟླ་དཀྲིལ་ཙམ་ལ་དྐྱོན་ཟུར་སལ་རྡྐྱོར་ལགས་ཆྤེད་མངགས་ཨ་རྲིར་གཏྐྱོང་རྒྱུ་
ཡྲིན་སྐྱོར་གསུང་བྱུང་།  དྤེ་དུས་གུས་པས་འབྤེལ་ཡྐྱོད་མྲི་སྣར་མཇལ་ཚར་བ་དང་།  ཟླ་བ ༦ པའྲི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་
མཇལ་རྒྱུའྲི་བང་བསྲིགས་ཡྐྱོད་པས། སལ་རྡྐྱོར་ལགས་ཕྤེབས་ནས་ལས་དྐྱོན་འཕར་མ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་མྤེད་ན།  ཕག་
གྲྐྱོན་དང་དུས་ཚོད་འཕྐྱོ་བརླགས་མྲིན་འགྲྐྱོ་ཞུས་པ་ཡྲིན་ཀང་།  བཀའ་ཤག་གྲི་ཐག་གཅྐྱོད་ཡྲིན་ལུགས་གསུངས་
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བྱུང་།  སལ་རྡྐྱོར་ལགས་ཟླ་བ་ ༧ པའྲི་ཚེས་ ༡༢ ཉྲིན་གྲྐྱོས་ཚོགས་འྐྱོག་མའྲི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཐྐྱོན་པའྲི་ཉྲིན་དྤེ་རང་ལ་
སྲི་སྲི་ལ་འབྱྐྱོར། ཁྐྱོང་གྲིས་ལས་བྱྤེད་ཁ་ཤས་མཇལ་ཏྤེ་ཉྲིས་ཤས་རྤེས་རྒྱ་གར་དུ་ཕྲིར་ཕྤེབས་སྐྱོང་།   

པ ཕྲི་ཟླ་ ༨ པའྲི་གྲྐྱོས་ཚོགས་བར་གསྤེང་རྤེས་ ༢༠༡༧ ཟླ་བ་ ༩ ཚེས་ ༧ ཉྲིན་གྲྐྱོས་ཚོགས་གྐྱོང་མའྲི་སྔྐྱོན་རྩྲིས་
ཚོགས་ཆུང་གྲི་དངུལ་འབྐྱོར་དང་བཅས་རྒྱབ་གཉྤེར་ཐྐྱོན་པ་དྐྱོན་ཁང་གྲི་ངྐྱོ་དྤེབ་ནང་བཀམས་ (ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༢༠) 
པ་དང་། བྐྱོད་མྲིའྲི་སྲིག་འཛུགས་ཀྲི་ད་རྒྱའྲི་ནང་གནས་ཚུལ་བཏང་སབས། ཚད་མཉམ་དྲུང་ཆྤེ་ཤར་གྲིང་ཟླ་སྐྱོན་
ལགས་ནས་ད་ལྟ་གཞུང་འབྤེལ་ད་རྒྱའྲི་ནང་འདྐྱོན་སྤེལ་བྱྤེད་ཀྲི་མྲིན།  ཕྲི་ཟླ་ ༡༢ ནང་བཀའ་ཤག་ནས་གསར་
འགྐྱོད་གསལ་བསགས་རྒྱས་པ་ཞྲིག་གནང་འཆར་ཡྲིན་གསུངས་སབས།  ད་བར་དྤེ་སྐྱོར་གཞུང་འབྤེལ་ད་རྒྱའྲི་
ནང་ཐྐྱོན་མ་སྐྱོང་།  ཨ་རྲིའྲི་གྲྐྱོས་ཚོགས་ཀྲི་སྔྐྱོན་རྩྲིས་གཏན་འབྤེབས་ཀྲི་མཐའ་མའྲི་ཐག་གཅྐྱོད་དྤེ་ཟླ་བ་ ༡༢ ཚེས་
༨ ཉྲིན་གནང་འཆར་ཡྐྱོད་པ་རྤེད། 

ཕ གྲྐྱོས་ཚོགས་གྐྱོང་འྐྱོག་ནང་རྒྱབ་སྐྱོར་དྤེ་ལྟར་ཐྐྱོབ་པ་ནྲི།  གཙོ་བྐྱོ་སྲི་ནྐྱོར་༸གྐྱོང་ས་༸སབས་མགྐྱོན་ཆྤེན་པྐྱོ་
མཆྐྱོག་གྲི་ཐུགས་རྤེ་བཀའ་དྲིན་ཉག་ཅྲིག་ལ་བརྟྤེན་ནས་བྱུང་བ་ཞྲིག་ཡྲིན་པ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གལ་ཆྤེ་བ་དང་།  དྤེ་
བཞྲིན་བྐྱོད་མྲིའྲི་སྲིག་འཛུགས་དང་། དྐྱོན་གཅྐྱོད་ལས་ཁུངས། རྒྱལ་སྲིའྲི་བྐྱོད་དྐྱོན་ལས་འགུལ་ཁང་གྲི་ལས་སྣྤེ་
རྣམ་པ།  བྐྱོད་ཀྲི་གྲྐྱོགས་པྐྱོ་སྐུ་ཞབས་ Richard Gere མཆྐྱོག་བཅས་མཉམ་རུབ་གནང་བའྲི་ནུས་པ་ལ་
བརྟྤེན་ནས་བྱུང་བ་ཞྲིག་ཡྲིན།  སྔྐྱོན་རྩྲིས་རྐྱོགས་དངུལ་ཐྐྱོག་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ནས་འགན་འཁུར་བངས་ཡྐྱོད་མྤེད་བྱུང་
རྲིམ་དྤེ་དག་ནས་མཁྱྤེན་རྟྐྱོགས་ཐུབ་པ་ཡྲིན། 

༢་༧་༥  དངུལ་ཁང་རྩྲིས་སྐྱོ་ Bank/Acc སྐྱོ་རྒྱག་དགྐྱོས་པའྲི་ཛ་དག་གནས་སངས་ལ་འགན་འཁྱྤེར་མ་ཐུབ་པ་ཟྤེར་བའྲི་
སྐྱོར། 

ཀ Citi Bank དངུལ་ཁང་ནས།  དྐྱོན་ཁང་དང་།  བྐྱོད་མྲིའྲི་སྲི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགྤེ་རྩ་ཚོགས་པ།  ཆྲིབས་
སྒྱུར་དང་འབྤེལ་བའྲི་དམྲིགས་བསལ་རྩྲིས་སྐྱོ། རྩྲིས་པ་གཡུང་དྲུང་ལྷ་མྐྱོ་ལགས་སྤེར་གྲི་རྩྲིས་སྐྱོ་བཅས་ཆ་ཚང་རྒྱུ་
མཚན་འགྲྤེལ་བརྐྱོད་གང་ཡང་མྤེད་པའྲི་སྐྱོ་ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་བ་ ༧ ཚེས་ ༡༦ གྐྱོང་སྐྱོ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡྲིན་པ་སྦྲགས་
ཐྐྱོག་བརྒྱུད་ ༢༠༡༧ ཟླ་བ་ ༦ ཚེས་ ༢༢ ཉྲིན་ཡྲི་གྤེ་འབྱྐྱོར་ (ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༢༡) བའྲི་སྐྱོར་གུས་པ་ཆྲིབས་ཞབས་
སུ་བཅར་བཞྲིན་པའྲི་སབས་སུ་རྩྲིས་པས་ཁ་པར་འབྱྐྱོར་བྱུང་།  དྤེ་ཛ་དག་གྲི་གནས་སངས་ཡྲིན་སབས་དྐྱོན་ཁང་
རྩྲིས་པ་གཡུང་དྲུང་ལྷ་མྐྱོ་ལགས་འཕལ་དུ་དངུལ་ཁང་ལ་ཕྲིན་ཏྤེ།  རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྲིན་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར། 
དངུལ་ཁང་གྲི་ཡན་ལག་འགན་འཛིན་གཞྐྱོན་པས།  རྒྱུ་མཚན་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཀྲི་མ་རྤེད། དངུལ་ཁང་ལས་ཁུངས་
ཨ་མའྲི་ཐག་གཅྐྱོད་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་པ་ལས།  འགྲྤེལ་བརྐྱོད་འཕར་མ་གང་ཡང་བྱས་མྲི་འདུག 
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ཁ གུས་པ་ཆྲིབས་སྒྱུར་མ་གྲུབ་བར་ཕྲིར་ལྐྱོག་ཡྐྱོང་ཐབས་མྤེད་པས།  རྩྲིས་པ་གཡུང་དྲུང་ལྷ་མྐྱོ་ལགས་ལ་འཕལ་དུ་
རྩྲིས་ཀྲི་སླྐྱོབ་སྐྱོན་པར་བཀའ་འདྲི་ཞུ་དགྐྱོས་པའྲི་མངགས་ཆ་བྱས་པ་ལྟར་ཡྲིག་འབྤེལ་ཞུས། (ཡྲིག་ཆ་ཨང་ 
༢༢)  རྩྲིས་ཀྲི་སླྐྱོབ་སྐྱོན་པས་དྤེ་ཆབ་སྲིད་རྤེད།  སྲིག་འཛུགས་གཞན་ལའང་གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་བྱུང་འདུག  སྲི་
སྲི་ཁུལ་གྲི་དངུལ་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞྲིག་ནང་རྩྲིས་སྐྱོ་གསར་པ་ཕྤེ་ན་ལྤེགས་གནས་ལམ་སྐྱོན་ཕྤེབས། (ཡྲིག་ཆ་ཨང་ 
༢༣)  གུས་པ་ཆྲིབས་ཞབས་སུ་བཅར་བཞྲིན་པར་བརྟྤེན། དྤེ་སྐྱོར་དྤེ་ཉྲིན་རང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་དང་
ཕྲི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་རྣམ་གཉྲིས་ལ་ཞལ་པར་བརྒྱུད་སྙན་སྤེང་ཞུས། 

ག གུས་པ་ཚེས་ ༢༦ ཉྲིན་ཕྲིར་འཁྐྱོར་བ་དང་ཛ་དག་གྲིས་སྙན་ཐྐྱོ་ཞྲིག་(ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༢༤) ཕྲི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་སུ་
ཕུལ་བའྲི་ནང་། དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་གྲི་བཀའ་འབྤེལ་ལྟར་ཕྲི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དངུལ་ཁང་སྐྱོ་སྐྱོའ་ི
ད་ལྟའྲི་དངུལ་ལྷག་ཇྲི་ཆགས་གཏྐྱོང་གནང་དགྐྱོས་པ་བཀའ་ཕྤེབས་ལྟར་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཆགས་ཀྲི་འདུག་ཅྤེས་
སྙན་སྤེང་ཞུས་ཡྐྱོད། དྤེའྲི་རྤེས་བཀའ་ཤག་གྲིས་ཐབས་ལམ་གང་ཡྐྱོད་འདྲི་བརྩད་གནང་དྐྱོན་བཞྲིན།  ཟླ་བ་ ༦ 
ཚེས་ ༢༩ ཉྲིན་བརྒྱུད་རྲིམ་ཞྲིབ་ཆ་དྐྱོན་ཚན་ ༥ དང་སྦྲགས། དངུལ་དྤེ་དག་གང་མྱུར་དྐྱོན་ཁང་གཞན་དུ་གཏྐྱོང་
རྒྱུའྲི་བསམ་འཆར་ཞུས། (ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༢༥)  ཕྲི་ཚེས་ ༢༧ ནས་ཚེས་ ༣༠ བར་ཨ་རྲི་གྲྐྱོས་ཚོགས་སུ་ལས་
རྲིམ་བང་སྲིག་ཡྐྱོད་པ་ལྟར་བཅར།    

ང ཟླ་བ་ ༧ ཚེས་ ༡ དང་ཚེས་ ༢ ཉྲིན་རྤེས་གཟའ་སྤེན་པ་དང་ཉྲི་མ་གུང་སྤེང་འཁྤེལ་བ་དང་།  དངུལ་ཁང་འགན་
འཛིན་གཞྐྱོན་པས་དུས་ཚོད་གནང་བ་ལྟར་ཕྲི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ རྤེས་གཟའ་ཟླ་བའྲི་ཉྲིན་གུས་པ་དང་རྩྲིས་པ་གཉྲིས་
ཀ་དངུལ་ཁང་དུ་བཅར་ནས་ལས་ཁུངས་ཀྲི་བྱུང་རྲིམ་དང་། དངུལ་གྲི་ཡྐྱོང་ཁུངས། གཏྐྱོང་ཁུངས་བཅས་པ་འགྲྤེལ་
བརྐྱོད་ཞུས་རྤེས། ཁྐྱོང་གྲིས་ཁྐྱོ་རང་གྲི་གྐྱོང་རྲིམ་དང་།  གྐྱོང་རྲིམ་གྲིས་ལས་ཁུངས་ཨ་མར་ཞུ་དགྐྱོས་
སབས། དུས་འགྐྱོར་ཡྐྱོང་སྲིད་པའྲི་སྐྱོར་འགྲྤེལ་བརྐྱོད་བྱུང་བར།  གུས་པས།  བྱས་ན།  དངུལ་ཁང་སྐྱོ་རྒྱག་
དགྐྱོས་པའྲི་དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་དྤེ་ལ་འགྱུར་བ་གཏྐྱོང་རྐྱོགས་ཞུས་པར། ཐབས་ཤྤེས་བྱྤེད་ཀྲི་ཡྲིན་གསུངས་ཏྤེ། 
ཛ་དག་གྲི་གནས་སངས་ལས་རྤེ་ཞྲིག་ཐར་ཙམ་བྱུང་། དྤེ་ཉྲིན་རང་དཔལ་འབྱྐྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་དྐྱོན་ཁང་གཞན་
དག་ལ་དངུལ་འབྐྱོར་དང་བཅས་པ་གཏྐྱོང་དགྐྱོས་པའྲི་བཀྐྱོད་ཁྱབ་འབྱྐྱོར་ཡྐྱོད།  

ཅ གལ་ཏྤེ་དངུལ་ཁང་སྐྱོ་བརྒྱབ་སྤེ་དངུལ་བཏྐྱོན་མ་ཐུབ་པའྲི་གནས་སངས་ཆགས་ན་ནྲི་འགན་མ་འཁྱྤེར་བའྲི་ནག་
ཉྤེས་ཆྤེན་པྐྱོ་ཞྲིག་བཀའ་ཤག་གྲིས་འཛུགས་མྲི་སྲིད་པ་མྲིན།  རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ལ་བརྟྤེན་ནས་སྐུ་ཚབ་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ཀྲི་
ངྐྱོས་ནས་ཛ་དག་གྲི་གནས་སངས་ལ་གཞྲིགས་ནས་ཛ་དག་གྲིས་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་པ་ལས།  ལྷྐྱོད་
གཡྤེང་དང་ཧྐྱོལ་རྒྱུགས། འཐུས་ཤྐྱོར་བཏང་བ་གང་ཡང་མྤེད།  
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ཆ དཔལ་འབྱྐྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྲི་ལམ་སྐྱོན་ལྟར།  དྐྱོན་ཁང་སྐྱོ་སྐྱོར་འབྤེལ་བ་ཞུས་ཏྤེ་དངུལ་གཏྐྱོང་འགྐྱོ་ཚུགས་པ་དང་
མཉམ་དུ། དངུལ་ཁང་གཞན་ཞྲིག (BB&T) ཏུ་དངུལ་ཁང་རྩྲིས་སྐྱོ་གསར་པ་ཕྤེ་རྒྱུའྲི་བཀའ་བསྡུར་ཞུས།  དྐྱོན་
ཁང་ལ་ཕྲི་དྲིལ་ནས་བཀའ་འཁྐྱོལ་དང་།  བྐྱོད་མྲིའྲི་སྲི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགྤེ་རྩར་ཕྲི་དྲིལ་དང་འགན་ལྷན་གྲི་
བཀའ་འཁྐྱོལ།  ཆྲིབས་བསྒྱུར་གྲི་དམྲིགས་བསལ་རྩྲིས་སྐྱོར་དགའ་ལྡན་ཕྐྱོ་བང་ནས་བཀའ་འཁྐྱོལ་ཞུ་དགྐྱོས་པ་
བཅས་ཞུས་ཏྤེ་ཕྲི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣ ཉྲིན་དངུལ་ཁང་གསར་པ་ཞྲིག་གྲི་ནང་རྩྲིས་སྐྱོ་གསར་པ་ཕྤེ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྐྱོད། 

ཇ ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ ཉྲིན་ CITI དངུལ་ཁང་གྲིས་དངུལ་ཁང་རྩྲིས་སྐྱོ་རང་འཇགས་འཇྐྱོག་ཆྐྱོག་པའྲི་
བཀའ་འཁྐྱོལ་ཐྐྱོབ་སྐྱོང་ཞྤེས་རྩྲིས་པ་གཡུང་དྲུང་ལགས་ལ་གསུངས་འདུག་པ་ཕྲི་འབྤེལ་ལས་ཁུངས་སུ་ ༢༠༡༧ 
ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ ཉྲིན་སྙན་སྤེང་ཞུས་ (ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༢༦) པ་བཅས་དྐྱོན་ཁང་ནས་ཛ་དག་དང་ཕུགས་ཀྲི་དཀའ་
ངལ་སྤེལ་རྒྱུར་འབད་བརྩྐྱོན་ཞུས་པ་བཞྲིན་ལྤེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡྐྱོད། 

ཉ བཀའ་ཤག་གྲི་གསལ་བཤད་ནང་དངུལ་ཁང་གྲི་འགན་འཛིན་མྲི་སྣར་འབྤེལ་གཏུགས་སབས་རང་ནས་རྩྲིས་སྐྱོ་
རང་འཇགས་འཇྐྱོག་ཐུབ་པ་བྱུང་སྐྱོར་གསུངས་པ་བདྤེན་པ་མ་རྤེད།  ཛ་དག་གྲི་གནས་སངས་ཐད་གཤམ་འྐྱོག་
ནས་གྐྱོང་རྲིམ་ལ་ཛ་དག་གྲི་ཞུ་སྙན་དང་།  གྐྱོང་རྲིམ་ནས་གཤམ་འྐྱོག་ལ་ལམ་སྐྱོན་གནང་རྒྱུ་ནྲི་བྱ་སྤུ་གནྐྱོན་གྲི་
སྲིག་འཛུགས་ཀྲི་གྐྱོ་རྲིམ་འགྲྐྱོ་སངས་ཡྲིན།  ལྷྐྱོད་གཡྤེང་བཏང་ཡྐྱོད་མྤེད་དང་ཧྐྱོལ་རྒྱུགས་བྱས་ཡྐྱོད་མྤེད་བྱུང་
རྲིམ་ལ་གཟྲིགས་ན་མཁྱྤེན་རྟྐྱོགས་ཡྐྱོང་ངྤེས་དང་།  བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་བྱུང་བ་ལས་ལྷག་འདྲི་གའྲི་ལས་
ཁུངས་ལ་བྱུང་ཡྐྱོད། 

ཏ སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་གྲིས་ཀྐྱོ་རྐྱོན་ཀྐྱོར་མྲི་མང་འདུ་འཛོམས་སར་དངུལ་སྐྱོར་ས་ཡ་གཅྲིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྐྱོན་ཁང་
གཞན་གྲི་དངུལ་ཁང་ནང་སྐྱོས་པའྲི་རྤེན་གྲིས་ཁལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཕྐྱོག་པའྲི་དབང་དུ་བཏང་ན།  ཧྲིན་སྐྱོར་ས་ཡ་
བཅུ་ཟྲིན་པ་རྡ་སར་གཞུང་ཞབས་ལས་བྱྤེད་བཅུའྲི་གསྐྱོལ་ཕྐྱོགས་གྐྱོང་གུན་བཏང་བ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་
བདྤེན་པ་མ་རྤེད།  འདས་པའྲི་དུས་ཡུན་ནང་ཨ་རྲི་དྐྱོན་ཁང་ནས་དྐྱོན་ཁང་གཞན་ལ་དཔལ་འབྱྐྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྲི་
བཀྐྱོད་མངགས་ལྟར་དངུལ་ཕྲིར་གཏྐྱོང་བྱྤེད་བཞྲིན་ཡྐྱོད་པ་འདྲི།  ད་ལྟ་བཏང་བ་དང་ཁྱད་པར་གང་ཡང་ཡྐྱོད་པ་མ་
རྤེད།  དྐྱོན་ཁང་ཚང་མ་ཁྤེ་མྤེད་སྲི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའྲི་ཚོགས་པའྲི་ངྐྱོ་བྐྱོར་དྤེབ་སྤེལ་ཡྐྱོད་སབས།  ཁལ་ཕྐྱོག་པའྲི་
ཉྤེན་ཁ་གང་ཡང་མྤེད་ཅྲིང་།  ཁལ་ཕྐྱོག་གྲི་ཡྐྱོད་ན་རྟག་པར་ཕྐྱོག་དགྐྱོས་པའྲི་གནས་སངས་ཤྲིག་རྤེད།  དྤེར་བརྟྤེན་
སྲིད་སྐྱོང་གྲིས་ “ཁལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཕྐྱོག་པའྲི་དབང་དུ་བཏང་ན།  ཧྲིན་སྐྱོར་ས་ཡ་བཅུ་ཟྲིན་པ་གཞུང་ཞབས་ལས་
བྱྤེད་བཅུའྲི་གསྐྱོལ་ཕྐྱོགས་གྐྱོང་གུན་བཏང་བ་རྤེད།” ཅྤེས་པའྲི་གསུང་བབ་ནྲི་མང་ཚོགས་དབུ་སྐྱོར་ཞུས་པ་རང་
རྤེད།   
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༢་༧་༦ མདྐྱོར་ན། གྐྱོང་གྲི་གསལ་བཤད་ཁག་ལ་ཞྲིབ་ཅྲིང་དཔྱད་ན། བཀའ་ཤག་གྲི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དྐྱོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་
པ་ཟྤེར་བའྲི་ཐུགས་རྤེ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྲིན་མྲིན་ཞུ་ཚོད་མྲི་ཐྲིག་པ་མ་གཏྐྱོགས། དྐྱོན་གཅྐྱོད་ཀྲི་རང་འཁྲིའྲི་ལས་འགན་
རྣམས་འབད་འབུངས་ཁུར་བརྩྐྱོན་ཆྤེ་བསྤེད་ཞུས་ཡྐྱོད་པ་ལས། ལས་དྐྱོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པའམ། འཐུས་ཤྐྱོར་བཏང་
བ་གང་ཡང་མྤེད་དྐྱོ། ། 
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གསུམ་པ། འཛིན་སྐྱོང་བྱ་སྤུ་གནྐྱོན་གྲི་གྐྱོ་རྲིམ་ལ་ལྟྐྱོས་མྤེད་བྱས་པ་ཟྤེར་བའྲི་སྐྱོར། 

༣་༡། བཙན་བྱྐྱོལ་བྐྱོད་མྲིའྲི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྲིག་གཞྲི་ཁག་གྲི་ནང་བྱ་སྤུ་གནྐྱོན་གྲི་གྐྱོ་རྲིམ་ཞྤེས་པའྲི་ཐ་སྙད་ཅྲིག་མྤེད་ནའང་། 
སབས་འདྲིར་སྲིག་འཛུགས་ཀྲི་གྐྱོ་རྲིམ་ལ་བརྩྲི་བཀུར་ཞུ་དགྐྱོས་པའྲི་དྐྱོན་ལ་གྐྱོ་ཆྐྱོག་གྲི་རྤེད། འཛིན་སྐྱོང་གྲི་ལས་དྐྱོན་
བྱྤེད་སབས་སྲི་དྐྱོན་ལ་སྤེམས་ཤུགས་དང་།  ལྷག་བསམ་དང་བདྤེན་གྲི་སྐྱོ་ནས་ལས་དྐྱོན་སྒྲུབ་དགྐྱོས་པ་དང་།  ལས་
དྐྱོན་གང་ཅྲིར་སྐྱོན་དང་ནྐྱོར་འཁྲུལ་མྲི་འབྱུང་བ།  ངྐྱོ་ལྐྱོག་གཡྐྱོ་ཟྐྱོལ་དང་།  རྫུན་ཁམ་གཡྐྱོ་སྒྱུའྲི་རྲིགས་མྤེད་པ།  རང་གྲི་
ལས་འགན་སྒྲུབ་བཞྲིན་པའྲི་སབས་དབང་ཚད་ལས་བརྒལ་བའྲི་ལས་དྐྱོན་ལག་བསར་བྱ་དགྐྱོས་བྱུང་ན།  འབྤེལ་ཡྐྱོད་
གྐྱོང་རྲིམ་ལ་དགྐྱོངས་སྐྱོར་ཞུ་འྐྱོས་ཞུ་གལ་ལ་སྐྱོགས་ལས་བྱྤེད་བང་དྐྱོར་སྲིག་གཞྲིའྲི་ནང་གསལ་པྐྱོར་འཁྐྱོད་ཡྐྱོད། 

༣་༢། དྤེ་བཞྲིན་དུ་གྐྱོང་རྲིམ་གྲི་ཕག་ལས་གནང་ཕྐྱོགས་མ་འགྲྲིག་པའྲི་སྐྱོར་གཤམ་འྐྱོག་ལས་བྱྤེད་ནས་ཞུ་མ་ཆྐྱོག་པ་ཁྲིམས་
སྲིག་གང་དུའང་གསལ་མྤེད།  དྤེ་ཞུ་མ་ཆྐྱོག་ན་མང་གཙོ་དང་།  སྤེར་གཅྐྱོད་རྲིང་ལུགས་པའྲི་དབར་ཁྱད་པར་ཅྲི་
ཡྐྱོད།  གུས་པ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན།  བཙན་བྱྐྱོལ་བྐྱོད་མྲིའྲི་སྲི་ཚོགས་ནང་ལྐྱོ་ངྐྱོ་ ༢༠ ལྷག་རྲིང་ཞབས་ཕྲི་ཞུས་མྐྱོང་བ་
དང་།  ལྷག་པར་དུ་སླྐྱོབ་དཔྐྱོན་ཟམ་གདྐྱོང་རྲིན་པྐྱོ་ཆྤེ་ལྟ་བུ་ཁྲིམས་དང་སྲིག་འཛུགས་ཀྲི་འགྲྐྱོ་སངས་ལ་བརྩྲི་བཀུར་ཆྤེན་
པྐྱོ་ཞུ་མཁན་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཆྤེན་པྐྱོ་དྤེའྲི་འྐྱོག་ཏུ་ལས་ཀ་བྱས་མྐྱོང་མཁན་ཞྲིག་ལ་བྱ་སྤུ་ནྐྱོན་གྲི་གྐྱོ་རྲིམ་ལ་ལྟྐྱོས་མྤེད་བྱྤེད་
ཀྲི་འདུག་གསུངས་ན། དྤེ་ནྲི་བསམ་བྐྱོའ་ིནང་ཤྐྱོང་དཀའ་བ་ཞྲིག་རྤེད། 

༣་༣། གུས་པར་མཚོན་ན།  གང་ཟག་ལས་རྩ་དྐྱོན་གལ་ཆྤེ་བ་དང་།  གང་ཟག་ལས་སྲིག་འཛུགས་གལ་ཆྤེ་བར་བརྩྲི་མཁན་
ཞྲིག་གྲིས་སྲིག་འཛུགས་ཀྲི་གྐྱོ་རྲིམ་ལ་ལྟྐྱོས་མྤེད་བྱ་རྒྱུ་རྨྲི་ལམ་དུའང་འཁྐྱོར་མ་མྐྱོང་། ཡྲིན་ནའང་ལས་དྐྱོན་བྱྤེད་སབས་
དང་པྐྱོ་དང་བཞག་དང་།  ཁ་རྲི་ཁ་ཐུག  ངྐྱོ་ལྐྱོག་མྤེད་པ་ཞུས་ཡྐྱོད་ལ།  དྤེ་ཡང་སྲིག་འཛུགས་ལ་ཕན་པའྲི་ཆྤེད་དུ་རང་
ཉྲིད་ཀྲི་བསམ་ཚུལ་ས་གསང་མྤེད་པར་ཞུས་པ་དྤེ་གྐྱོང་རྲིམ་ལ་བརྩྲི་བཀུར་མ་ཞུས་པའམ་བྱ་སྤུ་ནྐྱོན་གྲི་གྐྱོ་རྲིམ་ལ་ལྟྐྱོས་
མྤེད་བྱས་པར་ངྐྱོས་འཛིན་གནང་མྲི་རུང་།  ལས་དྐྱོན་བྱྤེད་ཕྐྱོགས་དང་འབྤེལ་བའྲི་བསམ་ཚུལ་བཤད་མ་ཆྐྱོག་
ན།  ཚོགས་འདུ་ཚོགས་དགྐྱོས་དྐྱོན་ཅྲི་ཡྐྱོད།  དྤེ་དང་ཕྐྱོགས་མཚུངས་སྐྱོ་སྐྱོའ་ིལས་དྐྱོན་སྒྲུབ་རྒྱུའྲི་ལས་འཆར་ཁག་
གྐྱོང་རྲིམ་ནས་བཀའ་འཁྐྱོལ་མ་ཐྐྱོན་བར་མང་ཚོགས་ལ་ཞུ་མ་ཆྐྱོག་པ་དྤེའང་གྐྱོང་རྲིམ་ལ་བརྩྲི་བཀུར་མ་ཞུས་པར་ངྐྱོས་
འཛིན་གནང་གྲི་ཡྐྱོད་ན།  སླད་མར་ལས་བྱྤེད་ཚོས་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཁྐྱོལ་ཞུ་ཐྐྱོབ་མ་བྱུང་བའྲི་ལས་འཆར་
རྲིགས་རྩ་བ་ནས་བཤད་མྲི་ཆྐྱོག་པ་བཟྐྱོ་དགྐྱོས་པ་དང་།  དྤེ་མཚུངས་བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་གྲྐྱོས་ཚོགས་ཀྲི་བཀའ་
འཁྐྱོལ་མ་ཐྐྱོན་བར་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་མ་ཆྐྱོག་པ་བཟྐྱོ་དགྐྱོས་པ་མྲིན་ནམ། 
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༣་༤། ད་བར་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་ས་གནས་སུ་ཕྤེབས་སབས་གུས་པས་འགྲྐྱོ་ལུགས་ལྟར་གནམ་ཐང་ངམ་ཡང་ན་མྤེ་
འཁྐྱོར་འབབ་ཚུགས་གང་རུང་དུ་ཕྤེབས་བསུ་ཕྤེབས་སྤེལ་གྲིས་མཚོན།  ལས་རྲིམ་སྲིག་རྒྱུ་དང་ལྷན་བཅར་ཞུ་རྒྱུ་
བཅས་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡྐྱོད།  དྤེ་བཞྲིན་བྐྱོད་མྲིའྲི་སྲིག་འཛུགས་ཀྲི་ལས་སྣྤེ་སུ་ཕྤེབས་རུང་དྐྱོན་ཁང་ལ་གཞུང་འབྤེལ་
གྲི་འབྤེལ་བ་མ་གནང་ན་མ་གཏྐྱོགས་ཞུ་སྐྱོ་མཐའ་དག་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡྐྱོད།   

༣་༥ དྐྱོན་གཅྐྱོད་ཀྲི་རྒྱ་རྲིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་ཀུན་དགའ་བཀྲིས་ལགས་ནྲིའུ་ཡྐྱོག་ཏུ་ཨ་རྲི་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ཀྲི་འབྤེལ་མཐུད་པ་
གཅྲིག་ལྕྐྱོགས་སུ་བསྐྱོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡྲིན་པ་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བསགས་བྱས་པ་ཟྤེར་བའྲི་སྐྱོར། 

ཀ གནད་དྐྱོན་འདྲི་དང་དྐྱོན་ཚན་བཅུ་ཟྤེར་བ་དྤེའྲི་ནང་འབྤེལ་ཆགས་དྐྱོན་ཚན་ ༣ པའྲི་སྐྱོར་གྐྱོང་གསལ་དྐྱོན་ཚན་ ༡་
༩ ནས་ ༡་༡༣ བར་གསལ་བཤད་ཞུས་ཡྐྱོད་པས་འདྲིར་བསར་ཟླྐྱོས་བྱྤེད་ཀྲི་མྲིན། 

ཁ མདྐྱོར་ན། གནད་དྐྱོན་ཆུང་ཙག་འདྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ལ་ཕྲི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དྲི་བརྩད་གནང་སྤེ། ཞུ་ལན་གསལ་
པྐྱོར་ཕུལ་ཟྲིན་པ་ཞྲིག་ལ་ད་དུང་ཡང་བསར་སྐྱོན་འཛུགས་གནང་བ་དྤེ། བཀའ་ཤག་ལ་དྤེའྲི་སྐྱོར་གྐྱོ་བརྡ་འཕྐྱོད་
འདྐྱོད་མྤེད་པ་ར་སྐྱོད་བྱུང་ཡྐྱོད་པ་དང་། འདྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་བྱ་སྤུ་ནྐྱོན་གྲི་སྲིག་འཛུགས་གྐྱོ་རྲིམ་ལྟྐྱོས་མྤེད་བྱས་པ་
གཏན་ནས་མྲིན།  

༣་༦ ཨ་རྲི་བྐྱོད་ཀྲི་ཐྤེབས་རྩའྲི་ཨ་སྐྱོར་ས་ཡ་གཅྲིག་དང་ཕྤེད་ཀའྲི་སྐྱོར་རྩྲིས་ཞྲིབ་ལ་ཞུས་པ་མ་འགྲྲིག་པའྲི་སྐྱོར། 

ཀ དྐྱོན་ཚན་འདྲི་བཀའ་ཤག་གྲིས་ ༢༠༡༧ ཟླ་བ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ ཉྲིན་གུས་པར་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་བཏང་དགྐྱོས་གྱུར་
ཡྐྱོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད།  (ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༢༧  )  ནང་གནས་ཡྲིག་ཆ་འདྲི་ལས་ཁུངས་དང་ང་རང་སྤེར་གྲི་ཨྲི་མྤེལ་
གཉྲིས་ཀའྲི་ནང་བཏང་འདུག  ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེའྲི་ནང་དྐྱོན་རྣམས་ཨ་རྲི་བྐྱོད་ཀྲི་ཐྤེབས་རྩའྲི་ཨ་སྐྱོར་ས་
ཡ་གཅྲིག་དང་ཕྤེད་ཀ་རྩྲིས་ཞྲིབ་པར་བརྐྱོད་པ་དྤེ་མ་འགྲྲིག་པའྲི་སྐྱོར་ཁྐྱོ་ན་བྲིས་འདུག   

ཁ ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་གསུང་དུས་དྤེའྲི་སྔྐྱོན་དུ་ཉྤེན་བརྡ་ཡྐྱོད་དགྐྱོས་པར་གྐྱོ་དགྐྱོས་ཤྲིང་།  ང་ལ་དྤེའྲི་གྐྱོང་ཉྤེན་བརྡ་
ཟྤེར་བའྲི་བཀའ་ཡྲིག་དྤེ་འད་གཅྲིག་ཀང་འབྱྐྱོར་མྤེད། བཀའ་ཤག་གྲིས་ཕྲིས་སུ་བྤེད་སྐྱོད་གནང་བའྲི་བང་དྐྱོར་བརྡ་
སྐྱོན་ཟྤེར་བའྲི་ཐ་སྙད་དྤེ་ནྲི་བཀའ་ཤག་གྲིས་གསར་གཏྐྱོད་གནང་བ་ཞྲིག་ཡྲིན་པ་ལས། བང་དྐྱོར་སྲིག་གཞྲིའྲི་ནང་
ཐ་སྙད་དྤེ་གཏན་ནས་མྤེད་པས། ཆ་འཛིན་ཞུ་རྒྱུའྲི་གཞྲི་རྩ་གང་ཡང་མྤེད་ལ། ཐ་སྙད་དྤེ་ཉྤེན་བརྡ་དང་གྐྱོ་དྐྱོན་
མཚུངས་པ་ཞྲིག་ཏུ་ནམ་ཡང་སྒྲུབ་ཐབས་མྤེད།  

ག སྲིར་སྲིག་གཞྲི་དང་ལམ་ལུགས་འགྲྐྱོ་སངས་ལྟར་ན།  ལས་བྱྤེད་དཀྱུས་མ་ཞྲིག་ཡྲིན་ན་ཡང་།  གྐྱོང་རྲིམ་ནས་
ཉྤེས་སྐྱོན་བཙུགས་པ་དྤེའྲི་ཐྐྱོག་དྐྱོ་བདག་ལ་གསལ་བཤད་ཀྲི་གྐྱོ་སབས་གནང་དགྐྱོས་ངྤེས་ཡྲིན་ཡང་། གུས་པར་
གསལ་བཤད་ཀྲི་གྐྱོ་སབས་གང་ཡང་གནང་མྤེད། 
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ང དྤེའྲི་བྱུང་རྲིམ་རྐྱོབ་ཙམ་ཞུས་ན།  ༢༠༡༦ ཟླ་བ་ ༨ ཚེས་ ༢༩ ཉྲིན་གུས་པས་ཐྐྱོག་མར་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ཀྲི་ལས་འགན་
རྩྲིས་ལྤེན་སབས། དྐྱོན་ཁང་གྲི་ཁང་པ་འདྲི་བྐྱོད་མྲིའྲི་སྲི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགྤེ་རྩའྲི་ Tibetan 
Community Development Fund (TCDF)  མྲིང་ཐྐྱོག་ནས་ཉྐྱོས་པ་དང་། དྤེ་ཉྐྱོ་ཆྤེད་ཨ་རྲི་
བྐྱོད་ཀྲི་ཐྤེབས་རྩ་ཁང་ནས་ཨ་སྐྱོར་ས་ཡ་གཅྲིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དང་། ཕྐྱོ་བང་ནས་ཨ་སྐྱོར་ས་ཡ་གཅྲིག་དང་འབུམ་
གསུམ་བྱུང་སྤེ།  ཁྱྐྱོན་ཁང་པ་དྤེར་མ་གནད་ཨ་སྐྱོར་ས་ཡ་གཉྲིས་དང་འབུམ་དྲུག་གནས་ཡྐྱོད་པ་རྩྲིས་སྐྱོད་ཡྲིག་
ཆའྲི་ནང་གསལ་འདུག་ (ཡྲིག་ཆང་ཨང་ ༢༨) པ་ལས།  དྤེ་མྲིན་པའྲི་གནས་ཚུལ་སལ་རྡྐྱོར་ལགས་ནས་ཡྲིག་
ངག་གཉྲིས་ཐྐྱོག་ནས་འགྲྤེལ་བརྐྱོད་གང་ཡང་གནང་མ་བྱུང་། འཕྐྱོས་འབུམ་གཉྲིས་དྤེ་རྩྲིས་ནང་འཁྱྤེར་བཞྲིན་པ་
རྤེད་འདུག་ལ།   སབས་དྤེར་ལྷྐྱོ་ཨ་རྲིའྲི་སྐུ་ཚབ་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ཚེ་དབང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་སྐྱོད་དཔང་རྤེད།     

ཅ རྩྲིས་བངས་པའྲི་ཕྲི་ཉྲིན་ཏྤེ།  ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༠ ཉྲིན་བྐྱོད་ཀྲི་ཐྤེབས་རྩའྲི་འགན་འཛིན་རྲིན་ཆྤེན་དར་ལྐྱོ་
ལགས་དང་།  འཛིན་སྐྱོང་ངྤེས་སྐྱོན་པ་བཀའ་ཟུར་བྐྱོ་བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་རྣམ་གཉྲིས་ཝ་ཤྲིང་ཀྐྱོན་སྲི་སྲི་ལ་
ལས་ཁུངས་ཀྲི་ལས་དྐྱོན་ཆྤེད་ཕྤེབས་ཞྐྱོར་ལ་དྐྱོན་ཁང་དུ་ཕྤེབས་ཤྲིང་།  བཀའ་མྐྱོལ་གྲི་ཞྐྱོར་ལ་ད་ལྟའྲི་ཆར་ཨ་
སྐྱོར་ས་ཡ་གཅྲིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་ཁྲིམས་ཐྐྱོག་ནས་བུ་ལྐྱོན་གྲི་ངྐྱོ་བྐྱོ་ཡྲིན་པ་དང་།  གན་ཡྲིག་ཀང་ཡྐྱོད་སྐྱོར་གསུང་
བྱུང་།  གནས་ཚུལ་དྤེ་སལ་རྡྐྱོར་ལགས་ཀྲིས་གུས་པར་གསུང་མ་བྱུང་ལ།  རྩྲིས་སྐྱོད་རྩྲིས་ལྤེན་གྲི་ཡྲིག་ཆ་དང་། 
ལས་ཁུངས་ཀྲི་ཡྲིག་སྣྐྱོད་གང་གྲི་ནང་དུ་ཡང་གན་ཡྲིག་དྤེ་བཞག་མྲི་འདུག   

ཆ ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ དང་ཚེས་ ༨ ཉྲིན་སྤེལ་ཇྤེམ་དུ་རྒྱལ་སྲིའྲི་བྐྱོད་དྐྱོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྲི་ཚོགས་
ཆྤེན་ཐྤེངས་བདུན་པ་ཚོགས་རྤེས། ཚེས་ ༩ དང་ ༡༠ ཉྲིན་གཉྲིས་རྲིང་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ཚོགས་འདུའྲི་སབས་གུས་པས་
སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་ལ་འདྲི་སྐྱོར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར།  སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་གྲིས་དངུལ་དྤེ་བུ་ལྐྱོན་མ་རྤེད།  ཕྲིར་སླྐྱོག་
དགྐྱོས་པ་མ་རྤེད།  གན་ཡྲིག་དྤེ་བྐྱོད་ཀྲི་ཐྤེབས་རྩའྲི་དགྐྱོས་མཁྐྱོའ་ིཆྤེད་བཟྐྱོས་པ་ཞྲིག་རྤེད་གསུངས་བྱུང་།   

ཇ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ནང་རྩྲིས་ཞྲིབ་པ་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ཀྲི་རྩྲིས་ཞྲིབ་ཆྤེད་འདྲིར་ཕྤེབས་སབས་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ལས་བྱྤེད་ཚང་མ་
ལྷན་འཛོམས་ཐྐྱོག་རྩྲིས་ཞྲིབ་པར།  དྐྱོན་ཁང་ནས་ཤྤེས་རྟྐྱོགས་བྱུང་བ་ལྟར་ན།  བྐྱོད་ཀྲི་ཐྤེབས་རྩའྲི་ཨ་སྐྱོར་ས་ཡ་
གཅྲིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་ཕྲིར་ལྐྱོག་བྱྤེད་དགྐྱོས་ཀྲི་མྤེད་ཅྤེས་སྲིད་སྐྱོང་མཆྐྱོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་བྱུང་
ཡང་།  ད་ལྟའྲི་ཆར་བུ་ལྐྱོན་གྲི་ངྐྱོ་བྐྱོར་གནས་ཡྐྱོད་ (ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༢༩) པ་དང་།  བྐྱོད་ཀྲི་ཐྤེབས་རྩའྲི་རྩྲིས་ཁའྲི་
ནང་ (ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༣༠)དང་།  ལས་བསྐྱོམས་ནང་ (ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༣༡) དྐྱོན་ཁང་ནས་ཨ་སྐྱོར་ས་ཡ་གཅྲིག་
དང་ཕྤེད་ཀ་ཡྐྱོང་བསད་གསལ་གྲི་ཡྐྱོད་པ་དང་།  དྐྱོན་ཁང་གྲི་ཁང་ཁུངས་ཀྲི་བདག་པྐྱོ་བྐྱོད་མྲིའྲི་སྲི་ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་དགྤེ་རྩའྲི་རྩྲིས་ཁའྲི་ནང་སྐྱོད་བསད་གསལ་གྲི་མྤེད་ (ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༣༢) པ་བཅས་ཀྲི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟྤེན་
ནས། མ་འྐྱོངས་པར་ཁྲིམས་དང་རྩྲིས་ཀྲི་དཀའ་ངལ་མ་འཕད་པའྲི་ཆྤེད་བྐྱོད་མྲིའྲི་སྲི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགྤེ་རྩའྲི་
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རྩྲིས་ཁའྲི་ནང་སྐྱོད་བསད་གསལ་དགྐྱོས་ཀྲི་མ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་ཞུས་པ་ལས།  རྩྲིས་ཞྲིབ་སྙན་ཐྐྱོའ་ིནང་བཀྐྱོད་
དགྐྱོས་ཀྲི་རྤེད་ཅྤེས་རྩ་བ་ནས་ཞུས་མྤེད་པ་དྤེའྲི་དཔང་པྐྱོར་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ལས་བྱྤེད་རྣམས་དང་། རྩྲིས་ཞྲིབ་པ་བཅས་
ཡྐྱོད།  

ཉ སབས་དྤེར་རྩྲིས་ཞྲིབ་པས། གན་ཡྲིག་གྲི་ངྐྱོ་བཤུས་ཡྐྱོད་ན་དགྐྱོས་ཀྲི་ཡྐྱོད། ཅྤེས་གསུངས་པར་བརྟྤེན།  བྐྱོད་ཀྲི་
ཐྤེབས་རྩ་ནས་གན་ཡྲིག་གྲི་འད་བཤུས་བངས་ཏྤེ་རྩྲིས་ཞྲིབ་པར་ཕུལ་བ་ཡྲིན།  རྩྲིས་ཞྲིབ་པས་ངས་ད་ལྟ་འདྲི་སྐྱོར་
ཐག་གཅྐྱོད་བྱྤེད་ཐུབ་ཀྲི་མྲི་འདུག  རྡ་སར་ལྐྱོག་རྤེས་གྐྱོང་རྲིམ་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་གྲི་ཡྲིན་ཞྤེས་གསུངས་ནས་རྩྲིས་
ཞྲིབ་པ་རྡ་སར་ཕྲིག་ལྐྱོག་གནང་བ་རྤེད།  རྤེས་སུ་ཤྤེས་རྟྐྱོགས་བྱུང་བར་གཞྲིགས་ན།  བྐྱོད་མྲིའྲི་སྲི་ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་དགྤེ་རྩའྲི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ།  བྐྱོད་ཀྲི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་བུ་ལྐྱོན་ལྤེན་ཆྐྱོག་པའྲི་བཀའ་འཁྐྱོལ་ཡང་
ཞུས་ཡྐྱོད་ (ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༣༣) འདུག   

ཏ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ ཉྲིན་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེ་འབྱྐྱོར་འཕལ་ ༢༠༡༦ ཟླ་བ་ ༧ ཚེས་ ༢༦ ཉྲིན་ནྐྱོར་འཛོལ་ལ་
ངྐྱོས་ལྤེན་ཞུ་མ་ཐུབ་པའྲི་གནས་ལུགས་འགྲྤེལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡྲིན།  ཕྐྱོགས་གཅྲིག་ནས་གནད་དྐྱོན་འདྲི་ལྟ་བུ་
གནས་ཡུལ་གཞུང་གྲི་ཁྲིམས་དང་རྩྲིས་ཀྲི་འགྲྐྱོ་སངས་གཉྲིས་ཀར་འགལ་བའྲི་ཆ་ནས་སྲིག་འཛུགས་ཀྲི་ཁྤེ་ཕན་
ཆྤེད་དང་པྐྱོ་ཞུས་པ་དྤེ་གྐྱོང་རྲིམ་ལ་བཀའ་འཁྐྱོལ་ཞུ་དགྐྱོས་པ་མཐྐྱོང་མ་སྐྱོང་།   

ཐ ཅྲི་སྤེ་སྲིད་སྐྱོང་ངམ་ཕྲི་འབྤེལ་བཀའ་བྐྱོན་མཆྐྱོག་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པའྲི་དབང་དུ་བཏང་ཡང་།  སྲིད་སྐྱོང་གྲིས་
རྩྲིས་ཞྲིབ་པར་གནས་ཚུལ་ཇྲི་མ་ཇྲི་བཞྲིན་སྙན་སྤེང་ཞུས་ཞྤེས་གསུང་གྲི་མ་རྤེད་ལ།  ཡྲིག་ཐྐྱོག་ནས་དྤེ་བས་ཀང་
གནང་གྲི་མ་རྤེད།  མ་འྐྱོངས་པར་ཁྲིམས་དང་རྩྲིས་ཀྲི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཚེ།  བྐྱོད་མྲིའྲི་སྲིག་འཛུགས་ལ་དྐྱོ་ཕྐྱོག་
འགྲྐྱོ་གཞྲི་ཆགས་ཡྐྱོད་པ་དང་།  གལ་སྲིད་དཀའ་ངལ་འཕད་དྤེ་ཞྲིབ་འཇུག་གནང་དགྐྱོས་པ་ཆགས་ཚེ།  དྤེ་ནྲི་དྐྱོན་
གཅྐྱོད་ལས་ཐྐྱོག་པས་རྩྲིས་ཞྲིབ་པར་དངྐྱོས་ཡྐྱོད་གནས་ཚུལ་སས་སྐུང་བྱས་པའྲི་ཁྲིམས་འགལ་ཆགས་ཀྲི་ཡྐྱོད།   

ད སྲིད་སྐྱོང་གྲིས་གུས་པར་དངུལ་དྤེ་ཕྲིར་སླྐྱོག་བྱྤེད་དགྐྱོས་ཀྲི་ཡྐྱོད་པ་མ་རྤེད་གསུངས་པ་དྤེར། གུས་པས་ཕྲིར་
སླྐྱོག་དགྐྱོས་ཀྲི་འདུག་ཅྤེས་ནམ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་།  དྤེར་བརྟྤེན་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེའྲི་ནང་སྲིད་སྐྱོང་
མཆྐྱོག་ལ་ཡྲིད་ཆྤེས་མ་བྱས་པ་གསུངས་པ་ནྲི་བདྤེན་པ་རྩ་བ་ནས་མྲིན། 

ན བཅའ་ཁྲིམས་དྐྱོན་ཚན་དྲུག་པའྲི་འགྐྱོ་བརྐྱོད་དུ་རྒྱལ་སྲིའྲི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་། ཡུལ་ཁྲིམས་ལ་བརྩྲི་སྲུང་ཞྤེས་པའྲི་
ནང་།  བྐྱོད་མྲིའྲི་སྲིག་འཛུགས་ཀྲི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་།  ཆབ་སྲིད་དབང་འཛིན་གྲི་བཀའ།  སྲིག་གཞྲི་བཅས་
རྒྱལ་སྲིའྲི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་།  ལྷག་དྐྱོན་བྐྱོད་མྲིའྲི་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྲི་ཡུལ་ཁྲིམས་དང་མྲི་འགལ་བ་
བྱ་རྒྱུ་ཞྤེས་གསལ་བ་ལྟར་ཡུལ་ཁྲིམས་ལ་སྲུང་བརྩྲི་ཞུ་དགྐྱོས་པས།  རྩྲིས་ཞྲིབ་པར་དངྐྱོས་དྐྱོན་ཞུས་པ་དྤེ་བང་



75 
 

དྐྱོར་སྲིག་གཞྲི་དང་འགལ་བ་རྤེད་ཅྤེས་ཉྤེན་བརྡ་བཏང་བ་ནྲི། གུས་པས་བང་དྐྱོར་སྲིག་གཞྲིར་འགལ་བའྲི་དབང་དུ་
བཏང་ཡང་། བཀའ་ཤག་གྲིས་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་འགལ་བ་དྤེ་གཉྲིས་ལས་གང་ཚབས་ཆྤེ་བ་ཡྲིན་མྲིན་ཚང་མས་
མཁྱྤེན་ཐུབ། 

མཇུག་བསྡུ་བ། 

གུས་པ་ལྐྱོ་ངྐྱོ་ཉྲི་ཤུའྲི་རྲིང་ཁྲིམས་བཟྐྱོ་ལྷན་ཚོགས་ནང་དང་འདས་པའྲི་ལྐྱོ་གཅྲིག་དང་ཟླ་གསུམ་རྲིང་སྲི་ཞུ་བསྒྲུབས་ཡུན་རྲིང་སྲིག་
འཛུགས་ཀྲི་འགྲྐྱོ་སངས་དང་གྐྱོ་རྲིམ་མྲི་ཤྤེས་པ་མྲིན་ལ། དྤེར་བརྩྲི་བཀུར་མ་ཞུས་པའང་གཏན་ནས་མྤེད། མྲི་ཚེ་ཧྲིལ་པྐྱོ་བྐྱོད་དང་
བྐྱོད་མྲིའྲི་བདྤེ་རྩའྲི་ཆྤེད་དུ་ལྤེགས་སྤེས་འབུལ་རྒྱུའྲི་དམ་བཅའ་བཞག་ཡྐྱོད་མཁན་ཞྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་ནས། འགན་འཁྲིའྲི་ལས་དྐྱོན་
མ་བསྒྲུབས་པའམ། སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་གཏན་ནས་བྱུང་མྤེད། གུས་པ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྲིས་སྲི་དྐྱོན་སྒྲུབ་མཁན་ཞྲིག་ཡྲིན་པའྲི་
ཆ་ནས། བཀའ་ཤག་གྲིས་སྲི་དྐྱོན་ཐྐྱོག་ང་ལ་ཡྲིད་ཆྤེས་བྐྱོས་འགྤེལ་གནང་མྲི་ཐུབ་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གཏན་ནས་ཡྐྱོད་མྲི་ཤྤེས།  

གྐྱོང་དུ་གསལ་བཤད་ཞུས་པའྲི་རྤེས། བཀའ་ཤག་གྲི་དྐྱོན་ཚན་ ༡༠ ཟྤེར་བའྲི་ནང་དྐྱོན་རྣམས་དྐྱོན་ཚན་གསུམ་དུ་བསྡུས་ནས་
གསུངས་པ་དྤེ་དག་དངྐྱོས་དྐྱོན་གྲི་ནྐྱོར་འཛོལ་ཡྲིན་མྲིན་དང་། ཡང་ན་བཀའ་ཤག་ནས་བདྤེན་པ་མྲིན་པའམ། ཡང་ན་གནས་ཚུལ་
ཆ་མྲི་ཚང་བ། ཡང་ན་འགྲྤེལ་ལྐྱོག་གྲིས་གནད་དྐྱོན་ཆུང་ཙག་རྲིགས་ཉྤེན་ཚབས་ཆྤེན་པྐྱོ་བཟྐྱོས་ཏྤེ། ངའྲི་མྲི་གཤྲིས་ལ་དམའ་
འབྤེབས་དང་། ད་བར་མྲི་ཚེ་ཧྲིལ་པྐྱོར་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་ནག་བསུབ་གཏྐྱོང་ཐབས་ཀྲི་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡྐྱོགས་དང་ཉྤེས་མྤེད་
ཉྤེས་འཛུགས་བྱས་ཏྤེ། མང་ཚོགས་མགྐྱོ་བྐྱོ་རྨྐྱོངས་སུ་བཅུག་ཡྐྱོད་པ་བྐྱོ་གཟུ་བྐྱོར་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བརྟག་ཞྲིབ་གནང་
སྐྱོང་ཡྐྱོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་གུས་སྤེན་པ་ཚེ་རྲིང་གྲིས་ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ ཉྲིན། བཞུགས་སར་དྷ་ས་ལར་སྤེལ་བའྲི་
གསལ་བསགས་སུ། ། 
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