༄༅། །བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༦་་༢༠༡༧ ལོའྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས།
དང་པོ།

ངོ་སོད།

བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ལྷན་ཚོ གས་ནྱི་ཐོག་མར་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༠༤ལོ ར་བཙན་བོལ་བོད་མྱི འྱི ་བཅའ་ཁྱི མས་དོན་ཚན་༡༨
དགོ ངས་དོན་བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་སྨན་དང་སྨན་སོར།གསོ ་རྱི ག་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་དང་སབ
ོ ་ཐོན་སྨན་པ་བཅས་ཚད་
འཛྱི ན་དེབ་སེལ་བཏང་འཛྱི ན་སད་ཆེ ད་འཛུ གས་གནང་བ་ཞི ག་ཡི ན། ལྷན་ཚོ གས་འདི་ནི་དཔལ་ལྡན་བོད་མྱི ་མང་སྱི ་
འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ནས་༼ བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཁྱི མས་ཡྱི ག་༽ཅེས་ཁི མས་ཡི ག་གཏན་འབེབས་ཀྱི ས་
༢༠༠༤ ལོ ར་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་བསྒྲགས་དང་སྦྲགས་སྐབས་དང་པོའྱི་ཚོ གས་མྱི ་རྣམས་འདེམས་
བསྐས
ོ ་གནང་ནས་ཐོག་མར་ས་ོ འཛུ གས་གནང།། ཁྱི མས་སྒྲྱི ག་དགོངས་དོན་འདས་པའྱི ་ལོ ་བཅུ་གསུམ་་ལྷག་ཙམ་གྱི ་རྱི ང་
ལྷན་ཚོ གས་སྐབས་བཞྱི ་འཕོ་བསུར་ཟྱི ན་པ་དང་ད་ལྟའྱི་སྐབས་ལྔ་པའྱི ་ལྷན་ཚོ གས་སུ་ྋགོ ང་ས་ྋསབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོའྱི་
བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ྋསྐའ
ྐུ ྱི ་བ་སྨན་པའམ་བ་སྨན་ཞབས་ཞྐུ ་བགེས་པ་གཅྱི ག དབུས་བོད་མྱི འྱི ་སྒྲྱི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་འཕོད་
བསེན་ལས་ཁུངས་ནས་དམྱི གས་འཛུ གས་བསྐ་ོ གཞག་གནང་བའྱི ་ཕྱི ་ལུགས་སྨན་པའྱི ་སྐ་ྐུ ཚབ་ཚོ གས་མྱི ་གཅྱི གབོད་ཀྱི ་སྨན་
རྱི ས་ཁང་གྱི ་རྱི ག་གཞྐུ ང་སྡ་ེ ཚན་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་དང་སྨན་རྱི ས་མཐོ་སབ
ོ ་སབ
ོ ་སྱི །དེ་མྱི ན་སྨན་རྱི ས་ཁང་གྱི ་སྒྲྱི ག་ཁོངས་སུ་
ཡོ ད་པའྱི ་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི ས་འོས་འདེམས་བས་པའྱི ་སྐ་ྐུ ཚབ་གཉྱིས་བཅས་ཁོན་ཚོ གས་མྱི ་བཞྱི །ཝཱ ་ཎ་སྨན་རྱི ས་རྱི ག་སྡ་ེ
འགན་འཛྱི ན་དང་ལྕགས་པོ་རྱི ་དྲན་རེན་བོད་སྨན་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་གྱི ་སབ
ོ ་སྱི །བོད་མྱི ་མ་ཡྱི ན་པའྱི ་གསོ ་རྱི ག་སྨན་པའྱི ་སྐ་ྐུ
ཚབ་ཚོ གས་མྱི ་གཉྱིས།གསོ ་རྱི ག་འབུམ་བཞྱི འྱི་སྨན་པའྱི ་སྐ་ྐུ ཚབ་ཚོ གས་མྱི ་གཅྱི གགོང་གསལ་སྒྲྱི ག་ཁོངས་གང་ད་ྐུ མེ ད་པའྱི ་
སྨན་པའྱི ་སྐ་ྐུ ཚབ་ཚོ གས་མྱི ་གཅྱི ག་བཅས་ཁོན་བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ལྷན་ཚོ གས་སུ་འཛྱི ན་སོང་ཚོ གས་མྱི ་བཅུ་གཉྱིས་
ཡོ ད།ལྷན་ཚོ གས་ཡྱི ག་ཚང་ད་ྐུ རུན་བཞྐུ གས་ལས་བེད་རུན་ལས་སྨན་པ་༼དྲུང་ཆེ ་༽གཅྱི ག་དང༌།དངུལ་གཉེར་དང་ལས་
དྲུང་ཅྱི ག་ལྕག
ོ ་ལས་བེད་གཅྱི གརྱི ས་པ་གཅྱི ག་བཅས་ལས་བེད་གསུམ་ཡོ ད། ལྷན་ཚོ གས་འོག་དེབ་སེལ་ཡོ ད་པའྱི ་ཚོ གས་

མྱི ་སྨན་པ་གངས་༤༦༣ དང་།ལྷན་ཚོ གས་ནས་བསྐས
ོ ་གཞག་གནང་བའྱི ་རལ་ཕྱི ་རལ་ནང་གྱི ་ས་གནས་འབེལ་མཐུ ད་སྨན་
པ་གངས་བཅུ་གཅྱི གབོད་སྨན་མཐུ ན་གོགས་ཚོ གས་མྱི ་གངས་༨༦ བཅས་ཡོ ད་པ་ཡྱི ན།
༢།

ཁྱི མས་སྒྲྱི ག་ལས་དོན།

༢།ཀ

སྨན་པ་དེབ་སེལ།

བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཁྱི མས་ཡྱི ག་དོན་ཚན་༡༠།༡ དགོངས་དོན་ཕྱིྱི ་ལོ ་༢༠༠༥ ལོ ར་བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་
རྱི ག་པའྱི ་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི ་དེབ་སེལ་ཞྐུ ་སོད་བེད་ཕོགས་ཀྱི ་སྒྲྱི ག་གཞྱི ་གཏན་ལ་ཕབ། གོ ང་གསལ་ཁྱི མས་སྒྲྱི ག་གྱི ་
དགོ ངས་དོན་འོག་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༦ ཟླ་༤ ཚེ ས་༡ ནས་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༧ ཟླ་༣ ཚེ ས་༣༡ བར་ཁོན་གསོ ་རྱི ག་སྨན་པ་གངས་
༥ དེབ་སེལ་ཞྐུ ས་སོད་ཟྱི ན་ནས་ད་བར་ཁོན་གསོ ་རྱི ག་སྨན་པ་གངས་༤༦༣ ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཁྱི མས་སྒྲྱི ག་འོག་དེབ་སེལ་
ཞྐུ ས་སོད་ཟྱི ན།
༢།ཁ

གསོ ་རྱི ག་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་དེབ་སེལ་དང་རོགས་ཞྱི བ་ལས་དོན།

བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཁྱི མས་ཡྱི ག་དོན་ཚན་༩།༡ དགོངས་དོན་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༠༥ ལོ ར་ལྷན་ཚོ གས་ནས་
བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་དཀའ་བཅུ་པའྱི ་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་ངོས་ལེ ན་བ་ཕོགས་ཀྱི ་ར་འཛྱི ན་སྒྲྱི ག་གཞྱི ་གཏན་འབེབས་
གནང་བ་ནས་ད་བར་ཁོན་གསོ ་རྱི ག་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་གངས་ལྔ་བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་དཀའ་བཅུ་པའྱི ་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་
ཚད་ལྡན་ཞྱི ག་ཏྐུ ་ངོས་ལེ ན་དེབ་སེལ་ཞྐུ ས་སོད་ཟྱི ན། གོ ང་གསལ་ཁྱི མས་སྒྲྱི ག་དགོངས་དོན་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༦ ཟླ་༡༡ ཚེ ས་
༡༠ ཉྱིན་ལྷན་ཚོ གས་ནས་རོགས་ཞྱི བ་ཚོ གས་མྱི ་ལྔ་ལས་གུབ་པའྱི ་ཚོ གས་ཆུ ང་གྱི ་ཚོ གས་མྱི ་རྣམས་བོད་ཀྱི ་སྨན་རྱི ས་མཐོ་
སབ
ོ ་ཁང་ད་ྐུ སྱི ་བཏང་རོགས་ཞྱི བ་ཆེ ད་ཕེབས་གནང༌། དེ་བཞྱི ན་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༧ཟླ་༢ ཚེ ས་༡༨ ཉྱིན་རོགས་ཞྱི བ་ཚོ གས་མྱི ་
བཞྱི ་ལས་གུབ་པའྱི ་ཚོ གས་ཆུ ང་གྱི ་ཚོ གས་མྱི ་རྣམས་ཝཱ ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི ་གཙུག་ལག་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་གྱི ་གསོ ་རྱི ག་སྡ་ེ

ཚན་ད་ྐུ རོགས་ཞྱི བ་ཆེ ད་ཕེབས་གནང༌། རོགས་ཞྱི བ་ཀྱི ་དམྱི གས་ཡུལ་གཙོ ་བོ་དེ་ལྷན་ཚོ གས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་
བའྱི ་གསོ ་རྱི ག་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་ངོས་ལེ ན་བེད་ཕོགས་ཀྱི ་ར་འཛྱི ན་སྒྲྱི ག་གཞྱི ་དགོ ངས་དོན་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་གྱི ་སབ
ོ ་འཁྱི ད་
སབ
ོ ་ཚན་དང་དེ་བཞྱི ན་འཛྱི ན་ཁང་དང་བརག་དཔྱད་སྨན་ཁང༌། སྨན་སོར་ཁང་དང་དཔེ་མཛོ ད་ཁང༌། གཞན་ཡང་སབ
ོ ་
འཁྱི ད་དགེ ་རྒན་གྱི ་ཆ་རེ ན་དང་སབ
ོ ་འཁྱི ད་གནང་སངས། སབ
ོ ་ཁང་གྱི ་ཉེ་འཁོར་ཁོར་ཡུག་བཅས་སྱི ་ཡོ ངས་གནས་
སངས་ལ་རོགས་ཞྱི བ་གནང་གྱི ་ཡོ ད། དེ་ལྟར་ཚོ གས་ཆུ ང་གྱི ་ལས་བསྡམ
ོ ས་སྙན་ཐོ་ལ་ལྷན་ཚོ གས་ནས་སར་བསར་ཞྱི བ་

ྐུ ་སྒྲྱི ག་གཞྱི ་དང་མ་མཐུ ན་པ་རྣམས་སྒྲྱི ག་མཐུ ན་ལག་
གོས་བསྡར
ྐུ ་གྱི ས་སྒྲྱི ག་གཞྱི ་དང་མཐུ ན་མྱི ན་གནས་སངས་དང་བསན
བསར་གནང་དགོ ས་པ་དང་ཡང་སྒྲྱི ག་གཞྱི ་དང་མཐུ ན་རྣམས་མུ ་མཐུ ད་མཇུག་སོང་དགོ ས་པ་ཁག་ཁྱི མས་སྒྲྱི ག་དགོངས་
དོན་བཏང་འཛྱི ན་གནང་བཞྱི ན་ཡོ ད། ཡང་ལྷན་ཚོ གས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་དཀའ་བཅུ་པའྱི ་
སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་ངོས་ལེ ན་བེད་ཕོགས་ཀྱི ་ར་འཛྱི ན་སྒྲྱི ག་གཞྱི ་དོན་ཚན་༦།༦ དགོ ངས་དོན་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༦ ཟླ་༦ ཚེ ས་༢༧
ཉྱིན་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚོ གས་མྱི ་གཅྱི ག་ལྕགས་པོ་རྱི ་དྲན་རེན་བོད་སྨན་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་གྱི ་སྐབས་དྲུག་པའྱི ་སྨན་སབ
ོ ་ཀྱི ་ཐོན་
རུགས་ཆེ ་མོ ར་བལྟ་ཞྱི བ་ཆེ ད་ཕེབས་གནང་ཡོ ད་པ་དང་དེ་བཞྱི ན་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༦ ཟླ་༡༡ ཚེ ས་༡༥ ཉྱིན་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་རུན་
ལས་དྲུང་ཆེ ་བོད་ཀྱི ་སྨན་རྱི ས་ཁང་གྱི ་སྐབས་༡༧ པའྱི ་སབ
ོ ་མའྱི ་ཐོན་རུགས་ཆེ ་མོ ར་བལྟ་ཞྱི བ་ཆེ ད་བསོད་གནང་ཡོ ད།

འདྱི་ལྟར་ལྷན་ཚོ གས་ནས་སྒྲྱི ག་གཞྱི ་གཏན་འབེབས་ལག་བསར་གནང་བ་ལས་གསོ ་རྱི ག་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་ཁག་གྱི ་ར་བའྱི ་
སབ
ོ ་ཚན་དང་དེ་བཞྱི ན་གསོ ་རྱི ག་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་གྱི ་ཉྐུ ང་མཐའྱི ་དགོ ས་མཁོའྱི་ཆ་རེ ན། གཞན་ཡང་སབ
ོ ་ཐོན་སྨན་པ་
རྣམས་ཀྱི ་ལག་འཁེར་གོ ་མྱི ང་བཅས་ཅྱི ག་གུར་གཏན་འབེབས་གནང་ཐུ བ་པ་བུང་ཡོ ད།
༢།ག

གསོ ་རྱི ག་སྨན་སོར་ཁང་དེབ་སེལ་དང་རོགས་ཞྱི བ།

བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཁྱི མས་ཡྱི ག་དོན་ཚན་༩ དང་༡༠ དགོངས་དོན་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༠ ལོ ར་བོད་ཀྱི ་
གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་སྨན་དང་སྨན་སོར་ཚད་ལྡན་གྱི ་ར་འཛྱི ན་སྒྲྱི ག་གཞྱི ་ཞྱི ག་གཏན་འབེབས་གནང༌། ར་འཛྱི ན་སྒྲྱི ག་གཞྱི ་
འདྱིའྱི་འོག་ད་བར་ཁོན་གསོ ་རྱི ག་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སྡ་ེ ཚན་གངས་༥ བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་སྨན་སོར་
ཁང་ཚད་ལྡན་ཞྱི ག་ཏྐུ ་ངོས་ལེ ན་དེབ་སེལ་ཞྐུ ས་སོད་ཟྱི ན། གོ ང་གསལ་སྒྲྱི ག་གཞྱི འྱི་དགོངས་དོན་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༦ ཟླ་༡༢
ཚེ ས་༡༧ ཉྱིན་ལྷན་ཚོ གས་ནས་རོགས་ཞྱི བ་ཚོ གས་མྱི ་བཞི ་ལས་གུབ་པའྱི ་ཚོ གས་ཆུ ང་ཆེ ད་འཛུ གས་ཀྱི ས་ཚོ གས་མྱི ་རྣམས་
རྡ་ས་ཁུལ་ད་ྐུ ཡོ ད་པའྱི ་བོད་དང་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི ་སྔ་ོ སོར་ཁང་ད་ྐུ དེབ་སེལ་རོགས་ཞྱི བ་ཆེ ད་ཕེབས་གནང་ཡོ ད། རོགས་ཞྱི བ་

ྐུ ་བཀག་གཙང་བཞྱི ན་
འདྱིའྱི་དམྱི གས་ཡུལ་གཙོ ་བོ་ནྱི་གོ ང་གསལ་སྨན་སོར་ཁང་གྱི ་ལོ ་གསུམ་གྱི ་འཕལ་སེ ལ་དེབ་སེལ་དས
ཡོ ད་པས་སྒྲྱི ག་གཞྱི ་དགོངས་དོན་དེབ་སེལ་འཕར་འགངས་ཆེ ད་ལྷན་ཚོ གས་ནས་རོགས་ཞྱི བ་ཞྱི ག་གནང་དགོ ས་པས་ད་
ལན་རོགས་ཞྱི བ་འདྱིའྱི་སྙན་ཐོར་གཞྱི ་བཅོལ་བའྱི ་ཐོག་ལྷན་ཚོ གས་གོ ང་གསལ་སྨན་སོར་ཁང་དེ་བཞྱི ན་བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་
རྱི ག་པའྱི ་སྨན་སོར་ཁང་ཚད་ལྡན་ཞྱི ག་ཏྐུ ་གཏན་འཇགས་དེབ་སེལ་གནང་རུའྱི ་གོས་ཆོ ད་བུང་ཡོ ད།
༢།ང་། བོད་སྨན་མཐུ ན་གོགས་ཀྱི ་ཚོ གས་མྱི །

བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་གོས་ཆོ ད་དགོ ངས་དོན་བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་བསན་པ་སྱི ་དང་ཡང་སས
ོ ་གསོ ་
རྱི ག་ལྷན་ཚོ གས་ལ་རབ་སོར་མཚོ ན་བེད་ད་ྐུ བོད་སྨན་མཐུ ན་གོགས་ཀྱི ་ཚོ གས་མྱི ་ཅེས་ཟུར་ཕེ་གནང་ནས་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༦་་
༡༧ ལོ ར་ཁོན་བོད་སྨན་མཐུ ན་གོགས་ཚོ གས་མྱི ་གངས་༢༤ དེབ་སེལ་གནང་ནས་ད་བར་ཁོན་བོད་སྨན་མཐུ ན་གོགས་ཀྱི ་
ཚོ གས་མྱི ་གངས་༨༦ རང་མོ ས་ཀྱི ས་དེབ་སེལ་ཞྐུ ས་སོད་ཟྱི ན།
༣།

ཚོ གས་འད་ྐུ དང་ཟབ་སོང༌།

༣།ཀ

ལྷན་ཚོ གས་ཚོ གས་འད།ྐུ

བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཁྱི མས་སྒྲྱི ག་དགོ ངས་དོན་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༦་་༡༧ ལོ ར་ལྷན་ཚོ གས་ཚོ གས་ཐེངས་༢
དང་ཟླ་རེ འྱི་ཚོ གས་འད་ྐུ གངས་༥ དང་དམྱི གས་བསལ་ཚོ གས་འད་ྐུ གངས་༡ བཅས་བསྐང
ོ ་ཚོ གས་གནང་ཡོ ད།
༣།ཁ

དམྱི གས་བསལ་ཚོ གས་འད།ྐུ

ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༧ ཟླ་༣ ཚེ ས་༡༨ ཉྱིན་ལྷན་ཚོ གས་ནས་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་གནས་རྱི མ་གཏན་འབེབས་ཆེ ད་ཉྱིན་གཅྱི ག་གྱི ་
ྐུ ྱི ་ཐོག་ར་གར་སྨན་གྱི ་མཁས་དབང་གཉྱིས་གདན་
དམྱི གས་བསལ་ཚོ གས་འད་ྐུ བསྐང
ོ ་ཚོ གས་གནང་ཡོ ད། ཚོ གས་འདའ
ཞྐུ ས་ཐོག་ར་གར་ནང་ཚེ ་ཡྱི ་རྱི ག་བེད་སྨན་ལུགས་ཀྱི ་ཁྱི མས་མཐུ ན་གནས་བབ་དང་གདོང་ལེ ན་བེད་ས།ོ དེ་བཞྱི ན་རལ་
ཡོ ངས་མཐོ་སབ
ོ ་ནང་ཚེ ་ཡྱི ་རྱི ག་བེད་ཆེ ད་ལས་པ་རྣམས་ཀྱི ་གནས་རྱི མ་གཏན་འབེབས་བེད་ཕོགས་བཅས་ཀྱི ་སྐར
ོ ་གསུང་
བཤད་ལམ་སོན་གནང༌། དམྱི གས་བསལ་ཚོ གས་འད་ྐུ འདྱིར་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚོ གས་མྱི ་དང་ཚོ གས་མྱི ་ཟུར་པ་རྣམ་པ། དེ་
བཞྱི ན་གསོ ་རྱི ག་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་གྱི ་སབ
ོ ་སྱི ་སྐ་ྐུ ཚབ་དང་བོད་མྱི འྱི ་སྒྲྱི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་ཤེ ས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་སྐ་ྐུ ཚབ་ཅྱི ག་
བཅས་ཚོ གས་བཅར་མཉམ་བཞྐུ གས་ཀྱི ས་བགོ་གང
ྐུ ་
ེ ་གནང་ཡོ ད། དམྱི གས་བསལ་ཚོ གས་འད་ྐུ འདྱིའྱི་ཐོག་གོས་བསྡར
བུང་བ་རྣམས་ལྷན་ཚོ གས་ཚོ གས་ཐེངས་༢༧ པའྱི ་ཐོག་སར་གོས་བསྡར
ྐུ ་གྱི ས་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་སྨན་པའྱི ་གནས་རྱི མ་

གཏན་འབེབས་གནང་ཡོ ད། གནས་རྱི མ་གཏན་འབེབས་འདྱི་བཞྱི ན་ལྷན་ཚོ གས་འོག་དེབ་སེལ་ཡོ ད་པའྱི ་གསོ ་རྱི ག་སབ
ོ ་
གཉེར་ཁང་ནས་ལག་བསར་གནང་དགོ ས་པའྱི ་བཀོད་ཁབ་གསལ་བསྒྲགས་བཅས་བཏང་ཟྱི ན།
༣།ག

གསོ ་རྱི ག་སྨན་པའྱི་ཤེ ས་ཡོ ན་གོང་སལ
ེ ་གྱི ་ཟབ་འཁྱིད།

བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ལྷན་ཚོ གས་ནས་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༧ ཟླ་༣ ཚེ ས་༡༣ ནས་ཚེ ས་༡༨ བར་གསོ ་རྱི ག་སྨན་པའྱི ་ཤེ ས་
ཡོ ན་གོང་སལ
ེ ་གྱི ་ཟབ་འཁྱི ད་ཐེངས་ལྔ་པ་དེ་བཞི ན་བཞྐུ གས་སར་རྡ་རམ་སཱ་ལའྱི ་བོད་ཀྱི ་གསོ ལ་མགོན་ཁང་ད་ྐུ བསྐང
ོ ་

ཚོ གས་གནང་ཡོ ད། ཟབ་འཁྱི ད་འདྱི་ནྱི་ར་གར་དབུས་གཞྐུ ང་ཨཱ་ཡུ་ཤའྱི ་བན
ོ ་ཆེ ན་ལས་ཁུངས་ནས་རོ གས་དངུལ་ཞྐུ ས་
ཐོབ་བུང་བ་ལས་གོ ་སྒྲྱི ག་ཞྐུ ས་པ་ཞྱི ག་ཡྱི ན། ཟབ་འཁྱི ད་འདྱིར་ཁོན་ཚོ གས་ཐེངས་གངས་༢༤ ནང་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་

མཁས་དབང་གྲངས་༡༠ དང་ཚེ ་ཡྱི ་རྱི ག་བེད་མཁས་དབང་གྲངས་༤ ཕྱི ་ལུགས་སྨན་པ་གྲངས་༡ བཅས་མཁས་དབང་
བཅོ་ལྔ་ཙམ་གདན་ཞྐུ ས་ཐོག་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་གཞྐུ ང་དང་ལག་ལེ ན། སྱི ད་བུས་དང་ཉམས་ཞྱི བ།གཞན་ཡང་ཚེ ་ཡྱི ་རྱི ག་

བེད་ལུགས་ཀྱི ་དམྱི གས་བསལ་ལག་ལེ ན་དང་དེ་བཞྱི ན་མགོ ན་པོ་ཀུ་སྒྲུབ་ཀྱི ས་ཚེ ་ཡྱི ་རྱི ག་བེད་སལ
ེ ་ཚུ ལ། ཕྱི ་ལུགས་སྨན་
གྱི ་ཐོག་ནས་ནད་གཞྱི ་བེ་བག་ངོ་སོད་དང་སྔན
ོ ་འགོ ག་བེད་ཚུ ལ་སོ གས་བརོད་གཞྱི ་མྱི ་འདྲ་༢༤ ཐོག་གཏམ་བཤད་དང་
དྲྱི་བ་བགོ་གང
ེ ་གནང་ཡོ ད། ཟབ་འཁྱི ད་ཀྱི ་ཉྱིན་བཞྱི ་པ་སེ་ཕྱི ་ཚེ ས་༡༦ སྔ་དྲོ་ཚོ གས་བཅར་དང་གསུང་བཤད་གནང་
མཁན་བཅར་ཁོན་མྱི ་གངས་༣༤ ༸སྱི ་ནོར་༸གོ ང་ས་སབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སབ
ོ ་བཅས་ཞྐུ ས་
བསྩལ་ཐོབ། བཀའ་སབ
ོ ་བཀའ་བརལ་ནང་དོན་གཙོ ་བོ་དེ་གསོ ་བ་རྱི ག་པ་འདྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་གི ་མྱི ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཞབས་
འདེགས་སྒྲུབ་ཐུ བ་པ་བེད་དགོ ས་པ་དང་དེ་བཞྱི ན་༸སྱི ་ནོར་༸གོ ང་ས་སབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ས་ྐུ ཉྱིད་དགྐུ ང་ལོ ་ཆུ ང་
ྐུ ་ནས་བོད་སྨན་ཡུན་རྱི ང་བསེན་པས་ཕན་བསེད་ཆེ ན་པོ་བུང་ཡོ ད། བརན་བཞྐུ གས་བརན་བཞྐུ གས་ཟེར་ན་བརན་
དས

བཞྐུ གས་ངོ་མ་དེ་ཁེད་ཚོ ་དང་བོད་སྨན་དེ་རེ ད་ཅེས་བཀའ་སབ
ོ ་གནང་། ཐེངས་འདྱིའྱི་ཟབ་འཁྱི ད་ནང་བོད་ཀྱི ་སྨན་རྱི ས་
ཁང་དང་ཝཱ ་ཎ་བོད་ཀྱི ་གཙུག་ལག་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་གྱི ་སྨན་པ། ལྕགས་པོ་རྱི ་སབ
ོ ་ཟུར་སྨན་པ། ལ་དྭ གས་དབུས་གཞྐུ ང་
ནང་པའྱི ་མཐོ་རྱི མ་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་གྱི ་སྨན་པ་དང་གཞན་ཡང་ལ་དྭ གས་དང་ཁུ་ན་ྐུ ཕོགས་ཀྱི ་སྨན་པ་བཅས་ཁོན་སྨན་པ་
གངས་༢༥ ཙམ་ཚོ གས་བཅར་མཉམ་བཞྐུ གས་གནང་ཡོ ད་པ་དང་ཚོ གས་བཅར་མ་ཐུ བ་པ་རྣམས་ལ་ལྷན་ཚོ གས་ནས་ངོ་
དེབ་བརུད་དྲ་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་རུ་ཡོ ད་པའི ་ཆ་རེ ན་བསུན་ཡོ ད། ད་ལན་གྱི ་ཟབ་འཁྱི ད་འདྱི་ར་གར་དབུས་གཞྐུ ང་ཨཱ་
ཡུ་ཤའྱི ་བན
ོ ་ཆེ ན་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་རོ གས་དངུལ་འོག་གོ ་སྒྲྱི ག་ཞྐུ ས་པའྱི ་གསོ ་རྱི ག་སྨན་པའྱི ་ཤེ ས་ཡོ ན་གོ ང་སལ
ེ ་གྱི ་ཟབ་
འཁྱི ད་ཐེངས་ལྔ་པ་དེ་ཆགས་ཀྱི ་ཡོ ད།
༤།

དམྱི གས་བསལ་ལས་གཞྱི །

༤།ཀ

གཡུ་ཐོག་གཟེངས་རགས།

བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཁྱི མས་ཡྱི ག་དོན་ཚན་༩།༩ དགོ ངས་དོན་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༠༩ ལོ ར་ལྷན་ཚོ གས་ནས་
བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་གཟེངས་ཐོན་མྱི ་སྣར་འབུལ་རུའྱི ་གཡུ་ཐོག་གཟེངས་རགས་ཀྱི ་སྒྲྱི ག་གཞྱི ་གཏན་འབེབས་གནང༌།
སྒྲྱི ག་གཞྱི ་འདྱིའྱི་དགོངས་དོན་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༠ ལོ ར་གཡུ་ཐོག་གཟེངས་རགས་ཐེངས་དང་པོ་དེ་ཕུལ་བཞེ ས་གནང་བ་དང་

ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༢ ལོ ར་གཟེངས་རགས་ཐེངས་གཉྱིས་པ་དང་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༦ལོ ར་གཟེངས་རགས་ཐེངས་གསུམ་པ་དེ་ཕུལ་
བཞེ ས་གནང་ཡོ ད།གཟེངས་རགས་ཀྱི ་དམྱི གས་ཡུལ་གཙོ ་བོ་ནྱི་བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ལས་དོན་ཐོག་དམྱི གས་བསལ་
ཧྐུ ར་བརོན་དང་ལྷག་བ་ོ ཆེ ་བསེད་ཀྱི ས་བས་རེས་རེ་ཕུད་ཐོན་མཁན་རྣམས་ངོས་འཛྱི ན་དང་གཟེངས་བསོད། དེ་བཞྱི ན་
གསོ ་ རྱི ག་སྨན་པ་གཞན་ལ་མྱི ག་དཔེ་དང་སེ མས་ཤྐུ གས་བསེད་པའྱི ་ཆ་རེ ན་བསུན་རུ། གཞན་ཡང་མང་ཚོ གས་ནས་
གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་རུད་འཛྱི ན་སྨན་པ་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་རྣམས་ཀྱི ་ལོ ་རུས་ཤེ ས་རོགས་ཡོ ང་ཐབས་བཅས་ལ་དམྱི གས།
གོ ང་གསལ་སྒྲྱི ག་གཞྱི འྱི་དགོངས་དོན་ལྷན་ཚོ གས་ནས་གཟེངས་རགས་འདེམས་སྒྲུག་ཚོ གས་ཆུ ང་ཟུར་འཛུ གས་ཀྱི ས་

ཚོ གས་ཆུ ང་གྱི ་སྙན་ཐོར་གཞྱི ་བཅོལ་བའྱི ་ཐོག་ལྷན་ཚོ གས་ནས་འདྱི་ལོ ་༢༠༡༦ གཡུ་ཐོག་གཟེངས་རགས་ཏེ་གཟེངས་
རགས་ཐེངས་གསུམ་པ་འདྱི་བཞྱི ན་ཞྱི ང་གཤེ གས་མཁས་དབང་ཁོ་རུ་ཚེ ་རྣམ་རྱི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་ལ་འབུལ་གཏན་འཁེལ།
གཟེངས་རགས་འདྱི་བཞྱི ན་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༦ ཟླ་༨ ཚེ ས་༢༥ ཉྱིན་ལྷན་ཚོ གས་སྐབས་གསར་རྙྱི ང་རྱི ས་སོད་རྱི ས་ལེ ན་གྱི ་
མཛད་སའ
ྐུ ་སྒྲོག་སང་ཞྐུ ས་པ་དང་བོད་མྱི འྱི ་སྒྲྱི ག་འཛུ གས་དཔལ་ལྡན་
ོ ྱི ་ཐོག་དམ་པ་ཁོང་གྱི ་སྐ་ྐུ ཚེ འྱི་ལོ ་རུས་མདོར་བསྡས
འཕོད་བསེན་བཀའ་བན
ོ ་མཆོ ག་ནས་གཟེངས་རགས་དང་ཕག་འཁེར་བཅས་ཕུལ་བཞེས་གནང་ཡོ ད། དམ་པ་ཁོང་ནི་

བོད་གཞི ར་བཞྐུ གས་ཀི ་མཁས་དབང་ཞི ག་ཡི ན་སྟབས་ལྷན་ཚོ གས་ནས་འབེལ་བརྩད་ཞྐུ ས་མཐར་ཁོང་ཉིད་ཀི ་འཁུང་ཡུལ་
ཆབ་མདོ་ནས་ཡི ན་པར་སོ ང་རྡ་ས་ས་གནས་ཆབ་མདོ་སི ད་སག
ྐུ ་ཚོ གས་པའི ་ཚོ གས་གཙོ ་ས་ྐུ ཞབས་བསོ ད་ནམས་དབང་

ྐུ ་ལགས་སུ་ཁོང་གི ་ས་ྐུ ཚབ་ཏྐུ ་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་བཞེ ས་གནང་ཡོ ད། གཡུ་ཐོག་གཟེངས་རགས་འབུལ་ཕོགས་ཀི ་
འདས
སི ག་གཞི ་དགོ ངས་དོན་གཟེངས་རྟགས་འདྱི་བཞྱི ན་ལོ ་གསུམ་རེ འི་མཚམས་ཏེ་་ལྷན་ཚོ གས་སྐབས་གཅྱི ག་མཇུག་སྒྲྱི ལ་
མཚམས་ཐེངས་རེ ་འབུལ་བཞེ ས་གནང་བཞི ན་ཡོ ད་པ་བཅས་ཡྱི ན།
༤།ཁ

ནད་གཞྱི ་སྔན
ོ ་འགོག་དང་འཕོད་བསེན་གོ་རོགས་ལས་གཞྱི །

ྐུ ་ཚྱི གས་ཁག་ལ་ལྷན་ཚོ གས་ཚོ གས་མྱི ་
བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ལྷན་ཚོ གས་ནས་སྔ་ཕྱི ར་འཕོད་བསེན་དང་འབེལ་བའྱི ་དས
དང་དེ་བཞྱི ན་ས་གནས་འབེལ་མཐུ ད་སྨན་པ་རྣམས་ནས་གཙོ ་བོ་མྱི ་མང་དང་སབ
ོ ་འཕུག་ལ་དམྱི གས་ནས་བོད་མྱི ་འད་ྐུ
སྡད
ོ ་གཞྱི ས་ཆགས་དང་སབ
ོ ་གྲྭ ་ཁག་ལ་འཕོད་བསེན་གོ ་རོགས་ཀྱི ་གཏམ་བཤད་དང་ལྷག་པར་བོད་ཀྱི ་རྱི ག་གནས་ཆེ ་བ་
ྐུ ་ལམ་ཐོག་གཏམ་བཤད་རྱི མ་པ་གནང་ཡོ ད། སྔ་ལོ ་༢༠༡༦ ཟླ་༣
ལྔའྱི་ཡ་གལ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ངོ་སོད་དང་དེའྱི་མདན
ཚེ ས་༢༣ ཉྱིན་༸སྱི ་ནོར་༸གོ ང་ས་སབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ནས་བཀའ་སབ
ོ ་ལྕྱི་ནན་ཕེབས་དོན་ལ་ལྷན་ཚོ གས་ཚོ གས་
ཐེངས་༢༥ དང་༢༦ རྱི མ་པའྱི ་ནང་གོས་བསྡར
ྐུ ་གོས་ཆོ ད་བུང་དོན་ལྷན་ཚོ གས་ནས་བོད་མྱི འྱི ་སྒྲྱི ག་འཛུ གས་འཕོད་

བསེན་ལས་ཁུངས་བརུད་ཕྱི ་དིལ་བོད་ཀྱི ་བརྙ ན་འཕྱིན་གྱི ་སྒྲ་བརྙ ན་གང
ེ ་སེགས་ཀྱི ་ལས་རྱི མ་ནང་དར་ཁབ་ཆེ ་བའྱི ་ནད་

གཞྱི ་མྱི ་འདྲ་བ་ཁག་ངོ་སོད་དང་དེ་དག་སྔན
ོ ་འགོ ག་བ་ཐབས། གཞན་ཡང་རུན་ད་ྐུ ཟས་དང་སོད་ལམ་འཕོད་པར་བསེན་

ཚུ ལ། སྨན་ཚུ ལ་བཞྱི ན་བསེན་ཚུ ལ་བཅས་ཀྱི ་ཐོག་གཏམ་བཤད་བགོ་གང
ེ ་གོ ་སྒྲྱི ག་ཞྐུ ས་ཅྱི ང་ལས་རྱི མ་འདྱི་བཞྱི ན་བོད་ཀྱི ་
བརྙ ན་འཕྱིན་དྲ་བ་བརུད་རང་བསྱི ངས་ཀྱི ས་མྱི ་མང་ཚང་མས་གཟྱི གས་རུ་ཡོ ད་པ་ཡྱི ན། ནད་གཞྱི ་སྔན
ོ ་འགོག་དང་

ྐུ ་དེབ་ཅྱི ག་དཔར་བསུན་གྱི ས་རྱི ན་མེ ད་
འབེལ་ལྷན་ཚོ གས་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་རེ འྱི་མཚམས་གསོ ་རྱི ག་འཕོད་བསེན་དས
ཐོག་འགེམས་སལ
ེ ་ཞྐུ ་བཞྱི ན་ཡོ ད།
༥།

གཞྐུ ང་འབེལ་ཚོ གས་བཅར་དང་ཕོགས་བསོད།

༥།ཀ

ལྷན་ཚོ གས་ནས་གསོ ་བ་རྱི ག་པ་འདྱི་ར་གར་གཞྐུ ང་ཁྱི མས་ནས་ངོས་ལེ ན་གནང་བ་ལས་རལ་སྱི འྱི་རང་བཞྱིྱི ན་

ྐུ ྱི ་ཐོག་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་རབ་ལང
ལྡན་པའྱི ་ཚོ གས་འདའ
ོ ས་ལོ ་རུས་དང་། དེ་བཞྱི ན་གསོ ་རྱི ག་སྨན་ལུགས་འདྱིའྱི་བལྟ་གུབ་

ལག་ལེ ན། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་བཅས་ངོ་སོད་ཞྐུ ་རུ་གལ་ཆེ ར་དམྱི གས་ནས་ལྷན་ཚོ གས་ནས་སྔ་ཕྱི ར་རལ་སྱི འྱི་སོལ་རུན་
སྨན་གྱི ་ཚོ གས་ཆེ ན་ཁག་ལ་ཚོ གས་བཅར་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོ ད་པ་དང་འདྱི་ལོ ་༢༠༡༦་་༡༧ ནང་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་རུན་
ལས་དྲུང་ཆེ ་ཤྱི ་ལངྐའྱི ་རལ་ས་ཀོ་ལོ མ་བོར་རལ་སྱི འྱི་སོལ་རུན་སྨན་ལུགས་ཚོ གས་ཆེ ན་ International Conference
on Ayurveda, Unani, Siddhaand Other Traditional Medicine ཐེངས་བཞྱི ་པ་བསྐང
ོ ་ཚོ གས་གནང་ཐོག་
བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ངོ་སོད་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོ ད།
༥།ཁ ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་གོས་ཆོ ད་དགོངས་དོན་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༧ཟླ་༢ ཚེ ས་༡༤ ནས་༢༣ བར་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚོ གས་གཙོ ་དང་
དྲུང་ཆེ ་གཉྱིས་ཨུ་རུ་སུ་རལ་ས་Moscow, SaintPetersberg, Buryat བཅས་ནང་གཞྐུ ང་འབེལ་གཞྐུ ང་འབེལ་
ཕོགས་བསོད་ཀྱི ས་དེ་གའྱི ་སྐ་ྐུ ཚབ་དོན་གཅོད་དང་ས་གནས་བོད་རྱི གས་སྨན་པ་བཅས་ཐུ གས་ཕད་ཞྐུ ས། གཞྐུ ང་འབེལ་
ཕོགས་བསོད་འདྱིའྱི་དམྱི གས་ཡུལ་གཙོ ་བོ་དེ་ས་གནས་སུ་ཡོ ད་པའྱི ་བོད་རྱི གས་སྨན་པ་དང་དེ་བཞྱི ན་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་
ལག་ལེ ན་གནང་མཁན་གཞན་རྣམས་ཐུ གས་ཕད་ཀྱི ས་བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ལོ ་རུས་ངོ་སོད་དང་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ལས་

དོན་ངོ་སོད། སྨན་པ་རྣམས་ལ་ནད་པའྱི ་ཚེ ་སོག་གྱི ་འགན་ཡོ ད་པ་བཅས་སྐར
ོ ་གཏམ་བཤད་གནང༌། གཞན་ཡང་དེ་གའྱི ་
ྐུ ་གྱིང་ཆོ ས་ཚོ གས། དེ་བཞྱི ན་ཞང་བོད་གསོ ་རྱི ག་ཕན་བདེ་
ས་གནས་སུ་ཡོ ད་པའི ་ནཱ་རན་སྨན་ཁང་དང་། ཀརྨ་འགོ་འདལ
གྱིང་། ཨུ་ལན་ཨུ་དེ་སྨན་པ་ག་ཚང༌། སེ ན་པེ་ཊྱི ས་བག་གྱི ་ནང་པའྱི ་དགོ ན་པ། གཞན་ཡང་མངའ་སྡ་ེ གཞྐུ ང་གྱི ་སྨན་གྱི ་

ཉམས་ཞྱི བ་བསྱི་གནས་ཁང་དང་ཨུ་རུ་སུའྱི་བོད་ཁང་བཅས་ཁོན་ས་གནས་ཁག་བརད་ཙམ་ལ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ངོ་སོད་

དང་དེ་བཞྱི ན་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་དམྱི གས་བསལ་ཁད་ཆོ ས་ར་ཆུ ་བརག་ཐབས་སྐར
ོ ་བཅས་ལ་གཏམ་བཤད་དང་དྲྱི་བ་བགོ་
གང
ེ ་གནང་།
༦།

ར་གར་དབུས་སའྱི་གཞྐུ ང་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན།

༦།ཀ ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་གོས་ཆོ ད་དགོངས་དོན་༢༠༡༦ཟླ་༩ཚེ ས་༢༤ཉྱིན་ལྷན་ཚོ གས་ནས་རོང་གྱི ་ཨཱ་ཡུ་ཤའྱི ་འགན་འཛྱི ན་
མཆོ ག་ཐུ གས་ཕད་ཀྱི ས་དེ་སྔ་ཀངྒ་ར་རོང་གྱི ་ཨཱ་ཡུ་ཤའྱི ་སྨན་ཁང་ནང་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ས་ོ བསེན་སྨན་ཁང་གཅྱི ག་ས་ོ
འཛུ ག་སད་ཡྱི ག་འབེལ་ཞྐུ ས་ཟྱི ན་པ་དེ་མུ ་མཐུ ད་མཇུག་སོང་ཡོ ང་བའྱི ་འབོད་སྐལ
ྐུ ་ཞྐུ ས་པ་དང༌།
༦།ཁ

ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༦ ཟླ་༡༡ ཚེ ས་༧ ཉྱིན་ར་གར་དབུས་སྨན་གྱི ་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚོ གས་གཙོ ་གསར་པ་འོས་འདེམས་

བསྐས
ོ ་བཞག་བུང་བར་ལྷན་ཚོ གས་ནས་འཚམས་འདྲྱིའྱི་མཇལ་ཕད་དང་ཆབས་ཅྱི ག་ཚོ གས་གཙོ ་མཆོ ག་ལ་བོད་ཀྱི ་གསོ ་

བ་རྱི ག་པའྱི ་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ལས་དོན་ངོ་སོད་དང་འབེལ་ལྷན་ཚོ གས་ནས་འདྱི་གའྱི ་ཚོ གས་མྱི ་གཅྱི ག་ར་གར་དབུས་སྨན་གྱི ་
ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚོ གས་མྱི ར་བསྐ་ོ བཞག་ཡོ ང་རུ་དང༌། གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་བསབ་གཞྱི ་ར་འཛྱི ན་དང་གསོ ་རྱི ག་སྨན་པ་རྣམས་
དེབ་སེལ་བེད་ཕོགས་སྐར
ོ ། དེ་གའྱི ་ལས་ཁུངས་སུ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་རྱི གས་དྲུང་གཅྱི ག་བསྐ་ོ གཞག་ཡོ ང་རུ་བཅས་སྐར
ོ ་
བཀའ་བསྡར
ྐུ ་ཞྐུ ས།

ྐུ ་ཆེ ད་འབོད་གནང་བ་
༦།ག ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༦ཟླ་༡༡ ཚེ ས་༡༧ ཉྱིན་ར་གར་དབུས་སྨན་གྱི ་ལྷན་ཚོ གས་ནས་ཚོ གས་འདར
བཞྱི ན་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་རུན་ལས་དྲུང་ཆེ ་དང་དེ་བཞྱི ན་བོད་ཀྱི ་སྨན་རྱི ས་ཁང་མཐོ་སབ
ོ ་ཁང་གྱི ་སྨན་པ་གཉྱིས། ཝཱ ་ཎ་བོད་ཀྱི ་
གཙུག་ལག་སབ
ོ ་ཁང་གྱི ་རྱི གས་སྡ་ེ འགན་འཛྱི ན།ལ་དྭ གས་དབུས་གཞྐུ ང་ནང་པའྱི ་མཐོ་རྱི མ་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་གྱི ་གསོ ་རྱི ག་
སྡ་ེ ཚན་འགན་འགན་འཛྱི ན། ལྕགས་པོ་རྱི ་བོད་སྨན་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་གྱི ་སབ
ོ ་སྱི ། ལ་དྭ གས་ནས་སྨན་པ་པདྨ་འགུར་མེ ད་

བཅས་ཆེ ད་ལས་མྱི ་གངས་༧ མཉམ་འཛོ མས་ཐོག་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་བསབ་གཞྱི ་ར་འཛྱི ན་དང་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་དཀའ་
བཅུ་པའྱི ་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་གྱི ་ཉྐུ ང་མཐའྱི ་དགོ ས་མཁོའྱི་ཆ་རེ ན་གྱི ་སྒྲྱི ག་གཞྱི ར་བསར་ཞྱི བ་དང་སབ
ོ ་འཁྱི ད་ཀྱི ་བརུད་ལམ་
སྐད་ཡྱི ག་དེ་བོད་ཡྱི ག་ཅེས་འཁོད་དགོ ས་སྐར
ོ ་བསུར་བ་གཏོང་དགོ ས་རྱི གས་ཁག་ཡྱི ག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་ནས་སྙན་གསན་

ཞྐུ ས། ཕྱི ་ཚེ ས་༡༨ ཉྱིན་ར་གར་དབུས་ཨཱ་ཡུ་ཤའྱི ་དྲུང་ཆེ ་ Mr.Ajit N Sharan མཆོ ག་དང་ཐུ གས་ཕད་བཀའ་བསྡར
ྐུ ་
ཞྐུ ས་པའྱི ་ནང་དོན་གཙོ ་བོ་དེ་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ལས་དོན་ངོ་སོད་དང་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚོ གས་མྱི ་གཅྱི ག་ར་གར་དབུས་སྨན་གྱི ་
ལྷན་ཚོ གས་སུ་བསྐ་ོ གཞག་ཡོ ང་རུ་བཅས་སྐར
ོ ་སྙན་གསན་དང་ཞྐུ ་ཡྱི ག་བཅས་ཕུལ།ཉྱིན་རབ་ཨ་ཡུ་ཤའྱི ་ཕྱི ་འབེལ་ལས་

དོན་ཚན་པའྱི ་འགན་འཛྱི ན་ Mr.R. S. Sood མཆོ ག་དང་མཇལ་ཕད་ཀྱི ས་ར་གར་དབུས་གཞྐུ ང་ནས་གསོ ་བ་རྱི ག་པ་
UNESCO ནང་དེབ་སེལ་དང་འབེལ་བའྱི ་ཐོག་བཀའ་འདི་ཞྐུ ས།།
༦།ང

ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༦ ཟླ་༡༡་ཚེ ས་༢༢ ཉྱིན་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་རུན་ལས་དྲུང་ཆེ ་དང་འདྱི་གའྱི ་སབ
ོ ་སོན་པ་བོད་མྱི ་མང་སྱི ་

འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚོ གས་གཙོ ་གཞོན་པ་ཨཱ་ཅཱ་རྱ་ཡེ ་ཤེ ས་ཕུན་ཚོ གས་མཆོ ག་དང་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསེན་བཀའ་བན
ོ ་
མཆོ ག་དང་བོད་མྱི ་མང་སྱི ་འཐུ ས་རུན་ལས་ཁག་ཅྱི ག་བཅས་ར་གར་དབུས་གཞྐུ ང་ཨཱ་ཡུ་ཤའྱི ་བན
ོ ་ཆེ ན་ Shri Shripad
Yesso Naik མཆོ ག་དང་མཇལ་ཕད་ཞྐུ ས། བན
ོ ་ཆེ ན་མཆོ ག་ལ་ཞྐུ ་དོན་གཙོ ་བོ་དེ་བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ལྷན་ཚོ གས་

ཀྱི ་ལས་དོན་ངོ་སོད་དང་འབེལ་ལྷན་ཚོ གས་ནས་འདྱི་གའྱི ་ཚོ གས་གཙོ ་གཞོན་པ་མཆོ ག་ར་གར་དབུས་སྨན་གྱི ་ལྷན་ཚོ གས་
ཀྱི ་ཁྱི མས་ཡྱི ག་དོན་ཚན། 3(1)C དགོངས་དོན་དེ་གའྱི ་ཚོ གས་མྱི ར་གཞྐུ ང་འབེལ་བསྐ་ོ གཞག་ཡོ ང་བའྱི ་ཞྐུ ་ཡྱི ག་དང་
མཉམ་བོད་མྱི འྱི ་སྒྲྱི ག་འཛུ གས་དང་གསོ ་རྱི ག་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་བཅས་ནས་རབ་གཉེར་ཕག་ཡྱི ག་བཅས་ཆབས་ཕུལ་ཞྐུ ས།།
ྐུ ་དང་བསན
ྐུ ་འདྱི་
༦།ཅ ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༦ ཟླ་༡༢ ཚེ ས་༢༡ ཉྱིན་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའ
ེ ྱི ་དགྐུ ན་ཁའྱི ་གོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དས
ནས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་སབ
ོ ་སོན་པ་མཆོ ག་དང་ཚོ གས་གཞོན་དང་དྲུང་ཆེ ་བཅས་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའ
ེ ྱི ་ཨཱ་ཡུ་ཤའྱི ་བན
ོ ་ཆེ ན་
Shri Karan Singh མཆོ ག་དང་མཇལ་ཕད་ཞྐུ ས་ཅྱི ང་མངའ་སྡའ
ེ ྱི ་ནང་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ས་ོ བསེན་སྨན་ཁང་གསར་
ྐུ ་སོང་པ་ལུས་ཡོ ད་
འཛུ ག་དང་ད་ཆ་ཧྱི་མཱ་མངའ་སྡའ
ེ ྱི ་ནང་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་སྨན་པའྱི ་ས་དམྱི གས་བཞྱི ་ལས་གསུམ་ད་དང
ྐུ ་ཞྐུ ་སྙན་བཅས་ཕུལ།།
པས་ས་དམྱི གས་དེ་དག་ཁ་བསྐང
ོ ་གྱི ་ཆ་རེན་ལ་བསུར་བ་གཏོང་གནང་ཡོ ང་བའྱི ་རེ ་འདན
༧།

གསོ ་རྱི ག་གསར་འཕྱིན་དང་འོད་སྡར
ེ ་བཟོ་བསུན།

ཕྱི ་ལོ ་༢༠༠༤ལོ ར་ལྷན་ཚོ གས་ཆེ ད་འཛུ གས་གནང་བ་ནས་བཟུང་ཟླ་བ་དྲུག་རེ འྱི་མཚམས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ལས་འཆར་
ལས་བསྡམ
ོ ས་རྣམས་ཚོ གས་མྱི ་རྣམས་ནས་མཁེན་རོགས་ཆེ ད་བོད་དབི ན་སད་ཡི ག་གཉིས་ཐོག་ནས་གསོ ་རྱི ག་གསར་
འཕྱིན་དེབ་རེ ་དཔར་བསུན་འགེམས་སལ
ེ ་ཞྐུ ས་བཞྱི ན་འདྱི་ལོ ་༢༠༡༦་་༡༧ལོ ར་གསར་འཕྱིན་འདོན་ཐེངས་༢༤ དང་༢༥

གཉྱིས་དཔར་བསུན་འགེམས་སལ
ེ ་ཞྐུ ས་ཟྱི ན། གསོ ་རྱི ག་སྨན་པའྱི ་ཤེ ས་ཡོ ན་གོ ང་སལ
ེ ་གྱི ་ཟབ་འཁྱི ད་ཀྱི ་ལས་རྱི མ་ཆ་ཚང་
བརྙ ན་དཔར་ནང་བཅུག་སྒྲྱི ག་གྱི ས་འོད་སྡར
ེ ་ཐོག་བཟོ་བསུན་དང་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་Youtube ནང་རྱི མ་པས་བཅུག་གཏོང་
བ་འཆར་ཡོ ད་པ་བཅས་ཡྱི ན།

༨།

མ་འོངས་ལས་འཆར།
 གསོ ་རྱི ག་སྨན་པའྱི ་ཤེ ས་ཡོ ན་གོ ང་སལ
ེ ་གྱི ་ཟབ་འཁྱི ད་ཅྱི ག་གོ ་སྒྲྱི ག་ཞྐུ ་འཆར།
 གསོ ་བ་རི ག་པའི ་བརོད་གཞྱི ་དམྱི གས་བསལ་ཅན་གྱི ་ཟབ་འཁྱི ད་གོ ་སྒྲྱི ག་ཞྐུ ་འཆར།
 རལ་སྱི འྱི་བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་བགོ་གང
ེ ་ཚོ གས་ཆེ ན་ཐེངས་གསུམ་པ་གོ ་སྒྲྱི ག་ཞྐུ ་འཆར།
 འཕོད་བསེན་གོ ་རོགས་དང་ནད་གཞྱི ་སྔན
ོ ་འགོོག་ཆེ ད་གཏམ་བཤད་བགོ་གང
ེ ་གོ ་སྒྲྱི ག་ཞྐུ ་འཆར།
 ལྷན་ཚོ གས་ཀི ་ས་ྐུ ཚབ་རྒྱལ་སི འི་ཚོ གས་ཆེ ན་གཉིས་ནང་ཚོ གས་བཅར་གཏམ་བཤད་གནང་འཆར།
 རྒྱལ་ཡོ ངས་བོད་ཀི ་གསོ ་བ་རི ག་པའི ་ཉིན་མོ ་བསུང་རྩི ་ཞྐུ ་འཆར།

བཅས་བོད་ཀི ་གསོ ་བ་རི ག་པའི ་ལྷན་ཚོ གས་ཀི ་ཕི ་ལོ ་༢༠༡༦་་༡༧ ལོ འི་ལོ ་འཁོར་ལས་བསམ
ྐུ ་སུ་ཕུལ།།
ོ ས་སིང་བསས

