རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།

༄༅།།རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན།

ROYAL AUDIT AUTHORITY
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།

༄༅།།རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན།

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་གྲ་སྒྲིག་
ཡྤྱོད་མེད་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

སྤྱི་ལྤྱོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པ།

མི་མང་ཐྤྱོན་སྐྱེད་ཚུ་ ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དྤྱོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐྤྱོག་སྤྱོད་ནིའི་སྐོར་

སྙན་ཞུ་ཕུལ་དྤྱོ།

དཀར་ཆག
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས། ........................................................................................................༡
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དམིགས་དྤྱོན། ..................................................................................................... 1
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད།.......................................................................................................... 1
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ཤེས། ....................................................................................................... 2
རྩིས་ཞིབ་ཐབས་ལམ། .......................................................................................................... 2
རྩིས་ཞིབ་ཚད་གཞི་གི་ རྒྱབ་ཁུངས། ......................................................................................... 3
རྩིས་ཞིབ་གནས་ཚད། .......................................................................................................... 4
རྩིས་ཞིབ་ཚད་འཛིན། ........................................................................................................... 4

ཆ་ཤས་༡ པ: ཐབས་ལམ་དང་ ཡར་དྲག་གོང་འཕེལ། ............................................................................... 5
ཆ་ཤས་༢ པ: ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྤྱོར་འཁྲུལ་། ............................................................................................ 8

3.1 རྒྱལ་ཡྤྱོངས་སྐབས་ཐྤྱོབ་ནང་ལུ་ གྲོས་གཞི་༢༠༣༠ འབྲེལ་མཐུན་འབད་ནི། ................................................... 8
3.1.1 ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམགས་ཡུལ་གཞི་བཙུགས་ནི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་བདག་དབང་ གསར་བཏྤྱོད་འབད་ནི། 8
3.1.2 གྲོས་གཞི་༢༠༣༠ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དྤྱོན་ལུ་ ལམ་སྟྤྱོན་ ཡང་ན་ ཐབས་ལམ་གྱི་ཡིག་ཆ།.................... 10
3.1.3 གཙུག་སྡེའི་རིམ་སྒྲིག ............................................................................................................ 11
3.1.4 ལྤྱོ་ལྔ་འཆར་གཞི་ སྲིད་བྱུས་དང་ཐབས་ལམ་ཚུ་ནང་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་འབྲེལ་མཐུན་བཟྤྱོ་ནི། . 13
3.1.5 ཁེ་གྱོང་པའི་གྲལ་གཏྤྱོགས།...................................................................................................... 15
3.1.6 དམིགས་ཡུལ་གཙྤྱོ་རིམ་སྒྲིག་ནི། ............................................................................................... 17
3.2: གཞི་བཙུགས་ཐབས་ལམ། ........................................................................................................ 21

3.2.1 ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ལུ་ མ་དངུལ་བྱིན་ནི་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲག་བཏང་ཐབས་ལུ་ བརྟག་
ཞིབ་འབད་ནི། ..................................................................................................................... 21

3.2.2 ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ལུ་ མ་དངུལ་འཐྤྱོབ་ཐབས་ཀྱི་དྤྱོན་ལུ་ འགན་ཁག་ཡྤྱོད་པའི་ལས་སྡེ་དང་

ལས་ཁུངས་ དེ་ལས་ མཉམ་རུབ་གོ་སྐབས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དགོཔ། ............................................... 23

༣.༣ ལྟ་རྟྤྱོག་དང་ རྗེས་དྲན་ དེ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ།....................................................................................... 24
3.3.1 གཅིག་བསྒྲིལ་གི་ལྟ་རྟྤྱོག་དང་ རྗེས་དྲན་ དེ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ། .......................................... 25
3.3.2 ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ ལྟ་རྟྤྱོག་འབད་ནི་གི་ དམིགས་བསལ་ལས་སྡེ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི། ....... 26
3.3.3 ལཱ་བཤུལ་གྱི་བརྡ་སྟྤྱོན་ཚུ་དང་ གནས་སྡུད་ཡྤྱོད་ལུགས། ..................................................................... 27
3.3.4 གོ་རྟྤྱོགས་སྤེལ་ནི།................................................................................................................... 28

ལེའུ་༡ པ་: རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྐོར།

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས།

1.1

འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མྤྱོའི་རྩ་ཚན་༢༥ (༡) དང་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ དྤྱོན་ཚན་༦༨ ནང་

“རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ཅིག་ཡྤྱོད་དགོ་མི་འདི སྤྱི་ནྤྱོར་ཚུ་ ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དྤྱོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་སྤྱོད་ནིའི་
སྐོར་ལས་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ནི་དང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་དྤྱོན་ལུ་ཨིན།” ཟེར་བཀོད་དེ་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་

ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་༢༠༡༥-༢༠༢༠ ནང་ལུ་ ཐྤྱོན་འབྲས་༢ པ་སྦེ་ ཡུན་བརྟན་

གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་འདི་ངོས་འཛིན་འབད་ཡྤྱོདཔ་དང་ འདི་གིས་ རྩིས་ཞིབ་ལཱ་གཡྤྱོག་རིམ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ དྤྱོན་
སྨིན་ཅན་དང་ འགན་འཁྲི་ཅན་ དེ་ལས་ ཁྱད་ཚང་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ནང་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབད་དྤྱོ་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།

རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་འགན་ཁག་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་

ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཀེ་ཨེས་སི-ཨའི་དྲི་ཨའི་ (ཨཱིན་ཐྤྱོ་སཡི་ ཡྤྱོན་ཏན་བརྗེ་སྤྱོར་ཚྤྱོགས་ཆུང་ - ཨཱིན་ཐྤྱོ་སཡི་ གོང་

འཕེལ་ཐབས་ཤེས) གིས་ འགོ་བརྩམ་ཡྤྱོད་པའི་ ‘ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་ གྲ་

སྒྲིག་ཡྤྱོད་མེད’ ཀྱི་ མཉམ་རུབ་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་འདི་ནང་ བཅའ་མར་གཏྤྱོགས་ནི་ལུ་ སྤྱོ་བ་དང་ ཁས་ལེན་འབད་
ཡྤྱོདཔ་ཨིན། འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཡང་ ‘ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་

བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་གྲ་སྒྲིག་ཡྤྱོད་མེད་’ ཀྱི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་འདི་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དམིགས་དྤྱོན།

1.2

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འྤྱོག་ལུ་བཀོད་ཡྤྱོད་པའི་ རྩིས་ཞིབ་དམིགས་དྤྱོན་དང་ཅིག་ཁར་ ‘ཡུན་བརྟན་གོང་

འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་གྲ་སྒྲིག་ཡྤྱོད་མེད་’
ཡྤྱོདཔ་ཨིན་:

ཀྱི་

ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་འདི་

འགོ་འདྲེན་འཐབ་

 རྒྱལ་གཞུང་གིས་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་ཀྱི་སྐབས་ཐྤྱོབ་ནང་ལུ་ གྲོས་གཞི་༢༠༣༠ ཚུ་ འབྲེལ་མཐུན་བཟྤྱོ་ཡྤྱོདཔ་ ངེས་གཏན་
འབད་ནི།

 རྒྱལ་གཞུང་གིས་ གྲོས་གཞི་༢༠༣༠ ཚུ་ འབྲེལ་མཐུན་བཟྤྱོ་ནི་དྤྱོན་ལུ་ ཐྤྱོན་སྐྱེད་དང་
ཡྤྱོདཔ་དང་ བྤྱོ་བདེ་ཏྤྱོག་ཏྤྱོ་བཟྤྱོ་ཡྤྱོད་ག་ གཏན་འབེབས་འབད་ནི། དང་།

ལྕོགས་གྲུབ་ངོས་འཛིན་འབད་

 རྒྱལ་གཞུང་གིས་ གྲོས་གཞི་༢༠༣༠ གཞི་བཙུགས་ནི་འདི་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་ཐབས་ཀྱི་དྤྱོན་ལུ་ ལྟ་རྟྤྱོག་དང་ རྗེས་དྲན་
གནང་ནི་ དེ་ལས་ སྐྱར་ཞིབ་དང་ སྙན་ཞུ་གི་ཐབས་ལམ་ལངམ་སྦེ་

1.3

གཞི་བཙུགས་ཡྤྱོད་ག་ དཔྱད་ཞིབ་འབད་ནི།

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལྤྱོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༢༥ ལས་ སྤྱི་ལྤྱོ་ ༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༣༡
ཚུན་ནང་གི་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚྤྱོགས་ཀྱིས་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡྤྱོད་པའི་ གྲོས་གཞི་༢༠༣༠ ལས་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་

ཡུལ་གྱི་ གྲ་སྒྲིག་ལས་རིགས་ཚུ་ སྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡྤྱོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་འདི་ སྤྱི་
ལྤྱོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༡༥ ལས་ སྤྱི་ལྤྱོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༣༡ ཚུན་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡྤྱོདཔ་ཨིན། རྩིས་
1

ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་དང་གྲལ་གཏྤྱོགས་ཡྤྱོད་པའི་ ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་
ཡྤྱོད་པའི་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་དང་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་ དེ་ལས་ ཕྱི་འབྲེལ་
ལྷན་ཁག་དང་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་འཆར་དངུལ་ལས་ཁུངས་ དེ་ལས་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚྤྱོགས་ཀྱི་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་
དབང་འཛིན་ཚུ་ནང་ མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡྤྱོདཔ་དང་
ཡྤྱོདཔ་ཨིན།

1.4

མི་སྡེ་ལས་ཚྤྱོགས་

འབྲེལ་བ་ཡྤྱོད་པའི་འགོ་དཔྤྱོན་ཚུ་དང་མཉམ་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ཤེས།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལམ་ལུགས་བརྟེན་པ་དང་ གྲུབ་འབྲས་འབྲེལ་མཐུན་ཐབས་ལམ་ མཉམ་སྤྱོར་འབད་
དེ་ དང་ལེན་འབད་ཡྤྱོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་འདི་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙུག་སྡེའི་དཔྱད་གཞི་དང་ ཐབས་ལམ་འགྲིག་

མཐུན་ དེ་ལས་ བརྡ་དྤྱོན་ལམ་ལུགས་ཚུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡྤྱོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་འདི་གི་དྤྱོན་ལུ་ སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ ལས་
ཁུངས་ཡྤྱོངས་གི་བར་ན་ མཉམ་རུབ་འྤྱོང་བཅུག་ནི་གི་ གནས་སྟངས་གཞི་མ་གཏན་འབེབས་འབད་ནི་དང་
འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་དྤྱོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་

གཞི་བཙུགས་ཡྤྱོདཔ་དང་

གཙུག་སྡེའི་རིམ་སྒྲིག་ཐྤྱོག་ལས་

ཡུན་བརྟན་གོང་

ཡྤྱོངས་རྤྱོགས་དང་

ཡྤྱོངས་ཚང་ དེ་ལས་ འབྲེལ་མཐུན་སྦེ་ ཞབས་ཏྤྱོག་ཞུ་ཡྤྱོདཔ་ངེས་གཏན་བཟྤྱོ་ནི་དྤྱོན་ལུ་ གཞུང་གིས་ཐབས་ཤེས་ཡྤྱོངས་
རྤྱོགས་གཅིག་ བརྩི་འཇོག་འབད་སྟེ་འདུག

1.5

རྩིས་ཞིབ་ཐབས་ལམ།

རྩིས་ཞིབ་ཀྱིས་ འྤྱོག་ལུ་བཀོད་ཡྤྱོད་པའི་ རྩིས་ཞིབ་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡྤྱོད པ་ཨིན:

2

ཡིག་ཆའི་བསྐྱར་ཞིབ་: རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལྤྱོ་ལྔ་འཆར་གཞི་ཐེངས་༡༡ པ་དང་ ལྤྱོ་ལྔ་འཆར་གཞི་
ཐེངས་༡༢

པ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་གི་ལམ་སྟྤྱོན་ དེ་ལས་ ལྤྱོ་ལྔ་འཆར་གཞི་ཐེངས་༡༢

པ་གི་ཟིན་བྲིས་ དང་ འཛམ་

གླིང་སྤྱི་ཚྤྱོགས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་གྱི་ མགྱོགས་དྲགས་བརྟག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ གྲོགས་མཉམ་འབྲེལ་ཞལ་འཛྤྱོམས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་
(Round Table Meeting Report) ལྤྱོ་ཕྱེད་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་

ཀྱི་ཞལ་འཛྤྱོམས་གྲོས་ཆོད་དང་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚྤྱོགས་ཀྱི་གྲོས་བཅུད་ དེ་ལས་ མངོན་མཐྤྱོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་སྤྱོ་སྤྱོ་དང་
རྒྱལ་སྤྱི་ལས་ཚྤྱོགས་ཚུ་གིས་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་ཡྤྱོད་པའི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡི།

དྲི་བ་དྲིས་ལན་: རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་དང་ རྒྱལ་
ཡྤྱོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་འཆར་དངུལ་ལས་ཁུངས་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚྤྱོགས་ཀྱི་ལས་

སྡེ་ཚུ་དང་ མི་སྡེ་ལས་ཚྤྱོགས་དབང་འཛིན་གྱི་ འབྲེལ་བ་ཡྤྱོད་པའི་འགོ་དཔྤྱོན་ཚུ་དང་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་ཡི། དྲི་བའི་
གཞི་བཀོད་ཚུ་ཡང་བཟྤྱོ་ཡྤྱོདཔ་དང་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་ཞིབ་དུས་སྟྤྱོན་ཉིན་དེབ་དང་ གྲོས་བསྡུར་ཟིན་
ཐྤྱོ་ནང་ དྲན་ཐྤྱོ་འབད་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།

འབྲེལ་སྟེགས་བསྐྱར་ཞིབ་: རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲེལ་བ་ཡྤྱོད་པའི་ཁེ་གྱོང་པ་ཚུ་ལས་ བསྡུ་ལེན་འབད་
ཡྤྱོད་པའི་གནས་སྡུད་དང་ བརྡ་དྤྱོན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐྤྱོག་ལས་ འབྲེལ་སྟེགས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡྤྱོདཔ་དང་ རྩིས་ཞིབ་
དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།

1.6

རྩིས་ཞིབ་ཚད་གཞི་གི་ རྒྱབ་ཁུངས།



གྲོས་ཆོད་༧༠/༡ ང་བཅས་ཀྱི་འཛམ་གླིང་ནང་ བསྒྱུར་བ་འབག་འྤྱོང་ནི: གྲོས་གཞི་༢༠༣༠ ཅན་མ།



འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚྤྱོགས་༢ པའི་ ཚྤྱོགས་དུས་༩ པའི་གྲེས་ཆོད།



ལྤྱོ་ལྔ་འཆར་གཞི་༡༡ པ་དང་ ལྤྱོ་ལྔ་འཆར་གཞི་༡༢ པ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་གི་ལམ་སྟྤྱོན།



འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚྤྱོགས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་གྱི་ མགྱོགས་དྲགས་བརྟག་ཞིབ་སྙན་ཞུ།



མི་དམངས་དངུལ་འབྲེལ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མ།




ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་༢༠༡༢ ཅན་མ་གི་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚྤྱོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚྤྱོགས་འབད་ཡྤྱོད་པའི་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་སྙན་ཞུ།

གོང་འཕེལ་ཚྤྱོང་རྤྱོགས་༢༠༡༧ དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བར་ན་ཚྤྱོགས་ཡྤྱོད་པའི་ གྲོགས་མཉམ་འབྲེལ་ཞལ་འཛྤྱོམས་
ཐེངས་༡༣ པ།



འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ལས་ཐྤྱོབ་ཡྤྱོད་པའི་ ཟིན་ཐྤྱོ་གསལ་བཀོད།



བར་མཚམས་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མ།



རྒྱལ་ཡྤྱོངས་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་ སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ།



འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚྤྱོགས་ཀྱི་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་ལམ་སྟྤྱོན།
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1.7

རྩིས་ཞིབ་གནས་ཚད།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་འདི་ མངོན་མཐྤྱོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ཀྱི་ ལས་
འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་(ཨེའི་ཨེས་ཨེས་ཨེ་ཨའི ༣༠༠༠) དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ལམ་
སྟྤྱོན་༢༠༡༡ ཅན་མ་ནང་ བཀོད་ཡྤྱོད་པའི་རྩིས་ཞིབ་བྱ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།

1.8

རྩིས་ཞིབ་ཚད་འཛིན།

རྩིས་ཞིབ་འདི་གིས་

གྲ་སྒྲིག་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་རིགས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་སྙན་ཞུ་འབད་ཡྤྱོད་རུང་

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་

དམིགས་ཡུལ་གྱི་ལས་རིགས་ཚུ་གཞི་བཙུགས་ངེས་བདེན་སྦེ་ འབད་ཡྤྱོད་ག་གི་སྐོར་ལས་ སྙན་ཞུ་མ་འབད་བར་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།
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ལེའུ་༣ པ་: བརྟག་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས།

ལེའུ་འདི་ ཆ་ཤས་གཉིས་ལུ་དབྱེ་སྟེ་ཡྤྱོདཔ་ཨིན: ཆ་ཤས་༡ པའི་ནང་ ལེགས་ཆ་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡྤྱོདཔ་དང་ ཆ་ཤས་༢ པའི་
ནང་

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་གྲ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ ནྤྱོར་འཁྲུལ་དང་ སྐྱོན་ཆ་ཚུ་གྲོས་

བསྡུར་འབད་ཡྤྱོད། བརྟག་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་འདི་ འྤྱོག་ལས་མར་བཅུད་བསྡུ་ཡྤྱོདཔ་ཨིན:

ཆ་ཤས་༡ པ: ཐབས་ལམ་དང་ ཡར་དྲག་གོང་འཕེལ།
གྲོས་གཞི་༢༠༣༠

ཆ་འཇོག་འབད་ཡྤྱོདཔ་དང་

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་གྲ་སྒྲིག་

འབད་ཡྤྱོད་པའི་དུས་སྐབས་ལས་ བྱ་ལེན་ལེ་ཤ་རང་འགོ་བརྩམ་ཡྤྱོདཔ་དང་ འདི་ནང་ལུ་ ལ་ལུ་གཅིག་ ཡང་དག་གོང་
འཕེལ་འབད་ གོ་ལེན་འབད་ཡྤྱོདཔ་ཨིན། གཞུང་དང་འབྲེལ་བ་ཡྤྱོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ གོང་འཕེལ་འགོ་བརྩམ་ཡྤྱོད་མི་
ཚུ་ འྤྱོག་ལས་མར་བཀོད་ཡྤྱོདཔ་ཨིན:

༡. འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚྤྱོགས་ཀྱིས་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་འདི་ གྲོས་བསྡུར་གྱི་དྤྱོན་ལུ་གཙྤྱོ་རིམ་
སྦེ་ ཁ་འཆམ་ཡྤྱོདཔ།

སྤྱི་ལྤྱོ་༢༠༡༧ ནང་ལུ་ སྤྱི་ཚྤྱོགས་གཉིས་པའི་ ཚྤྱོགས་དུས་ཐེངས་༩ པའི་ནང་ལུ་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་
གྱི་ འབྲེལ་མཐུན་ཚྤྱོགས་ཚུང་གཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་ གྲོས་མཐུན་འབྱུང་ནུག ལྷག་པར་དུ་

སྤྱི་ཚྤྱོགས་

ཀྱི་ཚྤྱོགས་དུས་ག་ར་ནང་ལུ་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གུ་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་གནང་ནི་དང་ ལྤྱོ་ལྔ་འཆར་གཞི་
ཐེངས་༡༢ པ་ནང་ལུ་

འབྲེལ་མཐུན་ཡྤྱོདཔ་ངེས་གཏན་བཟྤྱོ་ནི་ལུ་དྤྱོན་ལུ་ ཉིན་གཅིག་ཞལ་འཛྤྱོམས་གནང་ནི་ལུ་

གྲོས་མཐུན་འབྱུང་སྟེ་འདུག འདི་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་ཚྤྱོགས་འདུ་ལུ་ འཆར་དངུལ་དང་ གཞན་མི་ཐྤྱོན་སྐྱེད་ཚུ་
ཚྤྱོགས་དམངས་ཀྱིས་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ འགན་དབང་ཁྱབ་ཚད་ཚུ་ ལྷན་ཐབས་

འབད་ནི་དྤྱོན་ལུ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་དང་ ཚྤྱོགས་ཁང་གི་འཐུས་མི་དང་ བཙག་འཐུ་གྲུབ་མི་འཐུས་མི་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་

གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་དང་འབྲེལ་བའི་འགྲུལ་སྐོར་ཀྱི་དྤྱོན་ལུ་ ཕྱི་འབྲེལ་བལྟ་སྐོར་བྱྤྱོན་ཏེ་ལྤྱོག་པའི་སྐབས་ དམངས་
འཛྤྱོམས་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་ ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདི་ དགོ་མཁོ་འབད་ གྲོས་མཐུན་
འབྱུང་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།

༢. ལྷྤྱོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡ་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་སྤྱོམ་ཡྤྱོད་མི་ཚུ་ལས་ ཐྤྱོག་མ་དང་ལེན་འབད་ཡྤྱོད་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་
སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡྤྱོདཔ།

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་འདི་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་ལུ་གཙྤྱོ་བྤྱོར་བཏྤྱོན་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གོང་འཕེལ་གྱི་
ལྟ་བ་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་དང་གཅིག་མཐུན་ཡྤྱོདཔ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡྤྱོདཔ་ལས་ གྲོས་གཞི་

༢༠༣༠ འཕྲྤྱོ་མཐུད་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ནང་ གྲ་སྒྲིག་ཡྤྱོད་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་དང་པ་གཙྤྱོ་རིམ་དག་པ་ཅིག་ཡྤྱོད་མི་ཚུ་
གི་གྲལ་ལས་ གཅིག་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཨིན་མས།

འདི་གིས་སྦེ་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱི་ཡྤྱོངས་ཁྱབ་ཚྤྱོགས་འདུ་ཐེངས་

༧༠ པའི་ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་པེ་སི་ཕིཀ་ལྤྱོང་ཕྤྱོགས་ནང་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་སྤྱོམ་རྒྱ་གར་ རྒྱ་ནག་ དེ་ལས་ ཨིན་ཌོ་ནེ་ཤི་
ཡ་དང་ ཕི་ལི་པིནས་ཚུ་གི་ནང་ལས་ འབྲིག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཐྤྱོག་མ་སྦེ་དག་ལེན་འབད་ཡྤྱོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་སྦེ་ ངོས་
འཛིན་འབད་ནུག
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༣. རྒྱལ་ཡྤྱོངས་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་ སྙན་ཞུ།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིུགས་ཡུལ་གཞི་བཙུགས་ཡྤྱོད་པའི་

འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་སྙན་ཞུ་བཟྤྱོ་སྒྲིགས་འབད་ཡྤྱོདཔ་དང་

རྒྱལ་ཡྤྱོངས་ཡུན་བརྟན་གོང་

གནས་ཚད་མཐྤྱོ་བའི་སྲུན་དྤྱོན་གྲས་གནས་(HLPF)

༢༠༡༨ ནང་ ཕུལ་ནུག སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དྤྱོན་ལུ་ གྲོས་གཞི་༢༠༣༠ གཞི་བཙུགས་ཡྤྱོད་

མི་དང་ འདི་གི་ གོང་འཕེལ་ཡར་དྲག་ ག་དེ་སྦེ་འགྱོ་ཡྤྱོད་ག་གི་སྐོར་ལས་ ཚུད་ཡྤྱོདཔ་དང་ གདྤྱོང་ལན་ཚུ་ངོས་
འཛིན་ཡྤྱོདཔ་ དེ་ལས་ རྗེས་དྲན་འབད་ནི་དྤྱོན་ལུ་ འཆར་གཞི་དང་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ བརྡ་སྤྱོད་འབད་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།
སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ལུ་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ དཔེར་ན་ དཔལ་འབྱྤྱོར་སྣ་ཚྤྱོགས་བཟྤྱོ་ནི་ དབུལ་ཕྤྱོངས་

མར་ཕབ་འབད་ནི་གི་གདྤྱོང་ལན་མཇུག་དང་ ཤེས་ཡེད་སྤུས་ཚད་ དེ་ལས་ སྤེལ་ནི་མེད་པའི་ནད་གཞི་ཡར་སེང་འགྱོ་
མི་དང་

ཕྱི་རྒྱལ་གོང་འཕེལ་གྲོགས་རམ་མ་ཕབ་འགྱོ་མི་དང་འབྲེལ་ ས་གཤིས་བསྒྱུར་བཅོས་ལས་བརྟེན་པའི་ ཉེན་

ཁ་ ལ་སྤྱོགས་པ་ཚུ་ གྲུབ་ནི་དྤྱོན་ལུ་ སྲིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་གདྤྱོང་ལན་དང་གཅིག་ཁར་ ལག་ལེན་དང་འབྲེལ་
བའི་གདྤྱོང་ལན་ཚུ དམིགས་བསལ་གྱི་བཀོད་ཡྤྱོདཔ་ཨིན། ལག་ལེན་གྱི་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ གནས་སྡུད་ནང་ཁྱད་པར་

ཡྤྱོད་མི་དང་ གཞི་བཙུགས་པའི་ལས་སྡེ་ཀྱི་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་ གོ་རྟྤྱོགས་
དང་ བདག་དབང་ལངམ་མེདཔ་ དེ་ལས་

དངུལ་འབྲེལ་དགོས་མཁོ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་མེད་མི་ཚུ་ལས་ ཡུན་

བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གཞི་བཙུགས་ནི་ནང་ལུ་ གདྤྱོང་ལན་ཅན་སྦེ་མཐྤྱོང་ཡྤྱོདཔ་ཨིན་མས།

༤. ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲག་བཏང་གི་ རྩྤྱོལ་སྒྲུབ།

འགོ་དཔྤྱོན་༨༦ ལས་ལྷགཔ་གིས་ རྒྱལ་སྤྱི་ཞལ་འཛྤྱོམས་ གྲོས་བསྟུན་དང་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛྤྱོམས་ དེ་ལས་ གྲོས་
བསྡུའི་ཞལ་འཛྤྱོམས་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་གཏྤྱོགས་ནུག འདི་ཡང་ མང་ཤྤྱོས་རང་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་སྡེ་ཚུ་
གིས་ གཞུང་དང་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ཐྤྱོག་ལས་ མ་དངུལ་བྱིན་ཏེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་འདུག

༥. རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་ཀྱིས་ ལྤྱོ་ལྔ་འཆར་གཞི་ཐེངས་༡༢ པའི་ གྲོས་
སྟྤྱོན་བྱ་རིམ་གྱི་དྤྱོན་ལུ་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་ཐྤྱོག་ རྩྤྱོད་ཚབ་སྙན་ཞུ་གཅིག་ འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ཡྤྱོདཔ།

ལྤྱོ་ལྔ་འཆར་གཞི་ཐེངས་༡༢ པའི་ གྲོས་སྟྤྱོན་བྱ་རིམ་གྱི་སྐབས་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སིུད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་

ཀྱིས་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚྤྱོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་དང་ སྤྱི་ཚྤྱོགས་འཐུས་མི་ ལྷན་ཁག་༡༠ རྒེད་འྤྱོག་༢༠༥ ཁྲོམ་སྡེ་བཞི་
སྒེར་གྱི་ལས་སྡེ་དང་

མི་སྡེ་ལས་ཚྤྱོགས་དབང་འཛིན་༢༢ བརྩིས་ཏེ་ འབྲེལ་བ་ཡྤྱོད་ཁེ་གྱོང་པ་ཚུ་མཉམ་ ཡུན་བརྟན་

གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་ རྩྤྱོད་ཚབ་སྙན་ཞུ་གཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།

༦. མ་དངུལ་བྱིན་ནི་ཐབས་ཤེས་ འགོ་བཙུགས་ཡྤྱོདཔ།

གཞུང་གིས་ འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་སྲུང་སྐྱོབ་མ་དངུལ་ (WWF) དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐྤྱོག་ལས་ སྒེར་
གྱི་གཡྤྱོག་སྡེ་དང་ མི་དམངས་ལས་སྡེ་

དེ་ལས་ གྲོགས་རམ་འབད་མི་མི་སྡེ་ཚུ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཚེ་

སྤྱོག་གི་མ་དངུལ་བྱིན་ནི་དྤྱོན་ལུ་ སྤྱོམ་རྤྱོགས་ཚུ་ འཚྤྱོལ་ཡྤྱོདཔ་ཨིན། འདི་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་གི་ ཕན་ཚུན་མཐུད་
འབྲེལ་ཡྤྱོད་པའི་སྲུང་སྐྱོབ་ས་གནས་ཨེ་ཀར་ས་ཡ་༥ དང་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ལུ་ཕན་གནྤྱོད་སྤྱོམ་འབྱུང་ནི་ དེ་ལས་
གནམ་གཤིས་ཞི་འཇམ་ནི་དང་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟྤྱོ་ནི་

ནགས་ཚལ་དང་ གཙང་ཆུ་ཉམས་སྲུང་འབད་ནི་ དེ་ལས་ འབྲུག་
6

པའི་མི་སེར་གྱི་འཚྤྱོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་དང་ བདེ་སྐྱིད་བཟྤྱོ་ནི་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་རྒྱུན་དུ་འབད་ནི་དྤྱོན་ལུ་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ ས་
ཡ་༤༠

སྔོན་བཞག་མ་དངུལ་སྦེ་ བསམ་ཡྤྱོདཔ་ཨིན་མས།
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ཆ་ཤས་༢ པ་: ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྤྱོར་འཁྲུལ།
ཡང་དང་གོང་འཕེལ་དང་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་ མ་བརྩི་བར་ བསྐྱར་ཞིབ་འདི་ནང་ལུ་ ལས་བྱེད་འཆར་གཞི་དང་ ལམ་སྟྤྱོན་
གཅིག་སྒྲིལ་

དེ་ལས་

གཙུག་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་རིམ་སྒྲིག་ལངམ་སྦེ་མེད་མི་དང་

ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་བརྟག་ཞིབ་མ་འབད་མི་ཚུ་ལས་

མ་དངུལ་བྱིན་ནི་གི་བརྟག་ཞིབ་དང་

ཆད་སྐྱོན་དང་

ནྤྱོར་འཁྲུལ་དག་པ་ཅིག་

མཐྤྱོང་ཡྤྱོདཔ་ཨིན། མཐྤྱོང་ཡྤྱོད་པའི་ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྤྱོར་འཁྲུལ་ཚུ་ འྤྱོག་ལུ་བཀོད་ཡྤྱོད་མི་ནང་ལུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཡྤྱོདཔ་ཨིན:
རྒྱལ་ཡྤྱོངས་སྐབས་ཐྤྱོབ་ནང་ལུ་ གྲོས་གཞི་༢༠༣༠ འབྲེལ་མཐུན་འབད་ནི།
གཞི་བཙུགས་ཐབས་ལམ། དང་།
ལྟ་རྟྤྱོག་དང་ བསྐྱར་ཞིབ།

3.1 རྒྱལ་ཡྤྱོངས་སྐབས་ཐྤྱོབ་ནང་ལུ་ གྲོས་གཞི་༢༠༣༠ འབྲེལ་མཐུན་འབད་ནི།
ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་འདི་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་སྐབས་ཐྤྱོབ་ནང་ འབྲེལ་མཐུན་བཟྤྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ འགོ་ཐྤྱོག་རང་
བར་སྟྤྱོང་ཁྱད་པར་ཡྤྱོད་མེད་བལྟ་ནི་དྤྱོན་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་དགོཔ་དང་ སྲིད་བྱུས་ཚུ་གཅིག་མཐུན་བཟྤྱོ་སྟེ་ གཞི་འགྱམ་

སྒྲིང་སྒྲིང་བཟྤྱོ་ནི་དྤྱོན་ལུ་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ མཐིལ་ཕྱིན་པ་སྦེ་ དཔྱད་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ དེ་ལས་ མཉམ་ཤུགས་ཚུ་ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ གཞི་བཀོད་ནང་ལུ་ དམིགས་གཏད་བར་མ་སྦེ་ བཙུགས་དགོཔ་དང་ འདི་དང་

གཅིག་ཁར་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དང་ ཕྱི་རྒྱལ་དེ་ལས་ ལུང་ཕྤྱོགས་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞི་བཀོད་ཚུ་གི་ནང་དུ་ ནང་འཁོད་མཐུན་
འབྲེལ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ལ་སྤྱོགས་པ་ བྱ་རིམ་སྣ་ཚྤྱོགས་ཚུ་ལས་འཇུག་དགོཔ་ཨིན།
འྤྱོག་ལས་མར་བཀོད་ཡྤྱོད་པའི་

དྤྱོན་ཚན་འདི་ནང་ལས་ཕར་

རྒྱལ་ཡྤྱོངས་སྐབས་ཐྤྱོབ་ནང་ལུ་

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་

དམིགས་ཡུལ་ འབྲེལ་མཐུན་བཟྤྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ མཐྤྱོང་ཡྤྱོད་པའི་ ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ ཁ་གསལ་བཀོད་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།

3.1.1

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམགས་ཡུལ་གཞི་བཙུགས་ནི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་བདག་དབང་

གསར་བཏྤྱོད་འབད་ནི།

ཀ སྤྱི་ལྤྱོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༢༥ ལུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་
ཚྤྱོགས་ཡྤྱོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛྤྱོམས་ཐེངས་༧༠

ནང་

གྲོས་

གཞི་༢༠༣༠ འབྲེལ་མཐུན་བཟྤྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ འཛམ་གླིང་

གི་འགོ་ཁྲིད་༡༥༠ དང་གཅིག་ཁར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་
རྒྱལ་སྤྱི་སྡེ་ཚན་གྱི་གྲངས་སུ་ འཛུལ་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།
བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་

ཡུན་

དམིགས་ཡུལ་༡༧

དམིགས་གཏད་༡༦༩ དང་ བརྡ་སྟྤྱོན་༢༣༡ གིས་ ཡུན་

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་འདི་
དམིགས་གཏད་ཨིནམ་ལས་

རྒྱལ་ཡྤྱོངས་བྱ་རིམ་དང་

རྒྱལ་ཡྤྱོངས་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་
འབད་དགོཔ་ཨིན།

རྒྱལ་སྤྱི་

འབྲེལ་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་རེ་རེ་གིས་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་

དམིགས་གཏད་འདི་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་གཙྤྱོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་
གསལ་རི་རི་བཟྤྱོ་དགོཔ་ཨིན།

བརྟན་གྱི་ མཐྤྱོང་སྣང་གསུམ་- མི་སྡེ་ དཔལ་འབྱྤྱོར་དང་
རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ ལུ་འབྲེལ་མཐུན་བཟྤྱོཝ་ཨིན།

ཁ གྲོས་གཞི་༢༠༣༠ འདི་གིས་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་བདག་དབང་གི་དྤྱོན་ལུ་ གོང་འཕེལ་ཐབས་ཤེས་འདི་ ཁག་ཆེཝ་ཨིནམ་སྦེ་
མཐྤྱོངམ་ཨིན།

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་འདི་ རྒྱལ་སྤྱི་དམིགས་གཏད་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་བྱ་རིམ་

དང་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ འབྲེལ་མཐུན་འབད་དགོཔ་ཨིན།

རྒྱལ་ཁབ་རེ་རེ་གིས་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་

8

དམིགས་གཏད་འདི་

རྒྱལ་ཡྤྱོངས་གཙྤྱོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་

གསལ་རི་རི་བཟྤྱོ་དགོཔ་ཨིན།

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་

དམིགས་ཡུལ་གྱི་བདག་དབང་འདི་ ངེས་གཏན་བཟྤྱོ་ནི་དྤྱོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་སྐབས་ཐྤྱོབ་ནང་ འབྲེལ་མཐུན་བཟྤྱོ་ནི་འདི་
གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚྤྱོགས་ཐེངས་༧༠ པའི་ གྲོས་ཆོད་ནང་ལུ་ འཐུས་མ་རེ་རེ་གིས་ བདག་དབང་
འབག་དགོཔ་དང་ གྲོས་གཞི་༢༠༣༠ འདི་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་མཁོ་བྱད་ཚུ་ བཀོད་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།

ག འདི་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་དང་ ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ འྤྱོས་འབབ་ལྡན་པའི་གནས་ཚད་ནང་ལུ་
ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་འབྲེལ་མཐུན་འབད་ནི་ཐྤྱོག་ལས་

རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་

ཚྤྱོགས་འདི་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡྤྱོདཔ་ངེས་གཏན་བཟྤྱོ་བའི་ མངོན་མཐྤྱོ་འདུས་
ཚྤྱོགས་སྦེ་ འགན་ཁག་བཀལ་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།
གནས་སྡུད་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་དང་

འདི་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་འདི་ གཞུང་འབྲེལ་

བཀྲམ་ནི་བྱེད་ལས་ཚུ་

རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དང་རྒྱལ་སྤྱི་སྣ་ཚྤྱོགས་དང་གཅིག་ཁར་

མཉམ་རུབ་ཐྤྱོག་ལས་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་གནས་སྡུད་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་ནང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་

བའི་ དབང་འཛིན་ལྟེ་བ་ཨིན། འཆར་གཞི་འདི་ཡང་ སྤྱི་ལྤྱོ་༢༠༡༧ ནང་ལུ་ ལྤྱོ་ལྔ་འཆར་གཞི་༡༡ པ་དང་ ལྤྱོ་ལྔ་
འཆར་གཞི་༡༢ པ་ དེ་ལས་ ལྤྱོ་བསྟར་ལས་འབྲེལ་ཆིངས་ཡིག་དང་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ ལྟ་རྟྤྱོག་

འབད་ནི་གི་གནས་སྡུད་ལམ་སྟྤྱོན་འབད་ནི་ཐབས་ལུ་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ཀྱི་གནས་སྡུད་བསྐྱར་ཞིབ་འགོ་
འདྲིན་འཐབ་ཡྤྱོད་མི་གི་རྒྱབ་སྣྤྱོན་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་དྤྱོན་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་འདུག

ཁོང་ཚུ་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་གནས་

སྡུད་གོང་འཕེལ་ཐབས་ཤེས་༢༠༡༤ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྒངས་ཡྤྱོདཔ་དང་ འདི་གིས་ དམིགས་གསལ་དམིགས་

ཡུལ/དམིགས་གཏད་ཀྱི་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ གནས་སྡུད་དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་ བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཚུགས་
ནི་ཨིན་མས།

ང རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་ལུ་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་གི་དྤྱོན་ལུ་ འགོ་ཁྲིད་འབད་
ནི་དང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ དེ་ལས་ ལྟ་རྟྤྱོག་འབད་ནི་གི་འགན་ཁག་བཀལ་ཡྤྱོདཔ་དང་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་རྩིས་དཔྱད་
བཀོད་འཛིན་ལུ་ གཞུང་དང་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ བྱེད་ལས་འགོ་འདྲིན་འཐབ་ཡྤྱོད་པའི་གནས་སྡུད་ཚུ་
དུས་མཐུན་བཟྤྱོ་ནི་གི་ འགན་ཁག་བཀལ་ཏེ་འདུག

ཅ དཔེར་ན་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚྤྱོགས་ཀྱིས་ ལྤྱོ་ལྔ་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ལམ་སྟྤྱོན་ངོས་ལེན་འབད་མི་ནང་ལུ་ གནས་ཚད་

ག་ར་གི་འཆར་གཞི་ནང་ལུ་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་འདི་ གཙྤྱོ་ཅན་ཨིནམ་སྦེ་ བཀོད་དེ་འདུག ཨིན་
རུང་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་དང་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་ དེ་ལས་ གཞན་
མི་འགན་ཁག་བཀལ་ཡྤྱོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་སྲིད་བྱུས་དང་ ཐབས་ཤེས་ དེ་ལས་ འཆར་གཞི་དུས་རིམ་

ལས་ལྷག་པའི་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གནས་སྡུད་ བསྡུ་བཀྲམ་འབད་ནི་དྤྱོན་ལུ་ འགོ་ཁྲིད་འབད་ནི་གི་
དབང་ཆ་བྱིན་ཡྤྱོད་པའི་སྲིད་བྱུས་སྤྱོ་སྤྱོ་སྦེ་མིན་འདུག

ཆ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་ཀྱིས་བཀོད་མི་ནང་

འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་

ཡྤྱོངས་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ ཡྤྱོངས་སུ་རྤྱོགས་པའི་འབྲེལ་མཐུན་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་ འཆར་གཞི་བརྩམ་སྟེ་ ལས་
བྱེད་ཚུ་གཞི་བཙུགས་ཡྤྱོདཔ་དང་

འཐྤྱོབ་ཡྤྱོདཔ་སྦེ་ བཤད་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་དང་འབྲེལ་བའི་

སྤྱོང་བརྡར་གོ་སྐབས་ཚུ་

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་བྱེད་ལས་ཚུ་ འབྲེལ་བ་ཡྤྱོད་པའི་ལས་

སྡེ་ཚུ་གིས་ འབྲེལ་མཐུན་ཐབས་རིག་ལངམ་སྦེ་ ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ གཞི་བཙུགས་ཏེ་འདུག རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་

9

དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་ཀྱིས་ གཞན་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་མཉམ་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ འཕྲྤྱོ་མཐུད་
གནང་ནི་གི་ ཁྲིམས་མཐུན་འགན་དབང་མེདཔ་སྦེ་ བཤད་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།

རྒྱལ་ཡྤྱོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་གྱི་

སྐབས་སུ་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་སྡུད་ཚུ་ བསྡེ་ལེན་འབད་ནི་དང་ བདག་འཛིན་
འབད་ནི་གི་དམིགས་དྤྱོན་དང་ ལམ་སྟྤྱོན་ཚུ་ གསལ་ཏྤྱོག་ཏྤྱོ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག

ཇ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་འདི་གིས་ རྒྱལ་སྤྱི་ཁས་ལེན་སྟྤྱོནམ་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་བདག་དབང་དང་
ཡྤྱོངས་ཚང་དང་གྲལ་གཏྤྱོགས་ འཛམ་གླིང་ཡྤྱོངས་ཁྱབ་

དེ་ལས་ གཅིག་ཡང་རྒྱབ་ཁར་མ་ལུས་ཟེར་བའི་རྣམ་བཞག་

ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་འབདཝ་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་ཀྱིས་
ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་བྱ་བ་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་དང་ སྲིད་བྱུས་ དེ་ལས་ ཐབས་
ལམ་ནང་ འབྲེལ་མཐུན་བཟྤྱོ་དགོཔ་དང་ བརྩྤྱོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ གྲོས་གཞི་༢༠༣༠

འདི་ ཡྤྱོངས་རྤྱོགས་དང་ མཐར་ཕྱིན་སྦེ་འྤྱོང་འཐབ་ལུ་ གཞུང་ལས་སྲིད་བྱུས་གསལ་ཏྤྱོག་ཏྤྱོ་སྦེ་འྤྱོང་དགོཔ་འདི་ ཁག་
ཆེ་བ་སྦེ་མཐྤྱོང་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།

3.1.2
ཡིག་ཆ།

གྲོས་གཞི་༢༠༣༠ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དྤྱོན་ལུ་ ལམ་སྟྤྱོན་ ཡང་ན་ ཐབས་ལམ་གྱི་

ཀ གྲོས་གཞི་༢༠༣༠ གཞི་བཙུགས་ནི་གི་ ལམ་སྟྤྱོན་དང་ ཡར་
དྲག་བཏང་ནི་དྤྱོན་ལུ་ གྲོས་གཞི་༢༠༣༠ སྟྤྱོན་བསྒྲགས་འབད་
མི་འདི་གིས་

འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་རེ་རེ་གིས་

འབྲེལ་མཐུན་

ཡྤྱོད་པའི་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དངུལ་རྩིས་གཞི་བཀོད་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཐྤྱོག་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་གིས་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་ཐབས་
ལམ་ཡྤྱོངས་རྤྱོགས་སྦེ་

བདག་དབང་འཛིན་ནི་གི་

རེ་འདྤྱོད་

བསྐྱེད་དགོཔ་ཨིན། འདི་བཟུམ་ཐབས་ལམ་དང་ གཞི་བཀོད་
ཡྤྱོད་མི་འདི་གིས་ གྲོས་གཞི་༢༠༣༠ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་

གྲོས་གཞི་༢༠༣༠ སྟྤྱོན་བསྒྲགས་འབད་མི་འདི་
གིས་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་རེ་རེ་གིས་ རྒྱལ་
ཡྤྱོངས་དངུལ་རྩིས་གཞི་བཀོད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐྤྱོག་
ལས་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་ཀྱིས་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་
ཐབས་ལམ་ ཡྤྱོངས་རྤྱོགས་སྦེ་ བདག་དབང་
འཛིན་གྱི་ རེ་འདྤྱོད་བསྐྱེད་དགོཔ་ཨིན།

ནང་ལུ་ གདྤྱོང་ལེན་དང་ གོ་སྐབས་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབདཝ་ཨིན།

འདི་གིས་ལྤྱོག་ཚབ་སྦེ་

སྤྱིར་བཏང་རྣམ་བཞག་དང་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་བྱེད་ཚུ་གི་ དམིགས་བསལ་འཆར་གཞི་དང་ ལས་རིམ་གྱི་
ཉེ་འབྱྤྱོར་ཚུ་ལུ་ འབྲེལ་མཐུན་བཟྤྱོ་ནི་དང་ ལམ་སྟྤྱོན་འབད་ནི་ནང་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབདཝ་ཨིན།

ཁ ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལྤྱོ་༢༠༣༠ ནང་འཁོད་ནང་ལུ་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་ནི་དྤྱོན་ལུ་ བྱ་རིམ་ཚུ་ཡིན་
བརྟན་སྦེ་ གཞི་བཙུགས་ཡྤྱོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟྤྱོ་ནི་དྤྱོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་དང་ ལས་བྱེད་འཆར་གཞི་སྤྱོ་སྤྱོ་སྦེ་ མེདཔ་
སྦེ་ མཐྤྱོང་ཅི།

ག དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབདཝ་ད་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་ཀྱིས་ ལྤྱོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་(རྒྱལ་ཡྤྱོངས་
དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ཀྱི་ རྣམ་བཞག་གིས་ ལམ་སྟྤྱོན་འབད་ཡྤྱོདཔ) འདི་རང་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་འཆར་གཞི་ཨིནམ་
དང་ ལས་བྱེད་འཆར་གཞི་(ཡུན་བརྟན་གཅང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ) འཐེབ་/སྤྱོ་སྤྱོ་གཅིག་ དགོཔ་མིན་འདུག་ཟེར་
བཤད་དྤྱོ་ཡྤྱོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་ཀྱིས་བཤད་མི་ནང་ ལྤྱོ་ལྔ་འཆར་གཞི་ཐེངས་

༡༢ པ་འདི་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་ ལམ་སྟྤྱོན་འབད་ཡྤྱོད་པའི་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་
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ཐབས་ཤེས་དང་ ལས་བྱེད་འཆར་གཞི་དང་པ་གཅིག་ཨིནམ་དང་ ཤུལ་མའི་ལྤྱོ་ལྔ་འཆར་གཞི་ཚུ་ནང་ཡང་ དེ་འབད་
རང་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས། སྤྱི་ལྤྱོ་༢༠༣༠ མཇུག་བསྡུ་བསྡུ་ནང་འཁོད་ འབྲེལ་བ་ཡྤྱོད་པའི་ དམིགས་ཡུལ་ག་ར་འགྲུབ་
ནི་ཨིན་མས། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ལྤྱོ་ལྔ་འཆར་གཞི་འདི་ ཧེང་སྐལ་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གཞི་

བཙུགས་ཀྱི་དྤྱོན་ལུ་ བཀོད་གཞི་ངོ་མ་ཁ་གསལ་སྦེ་ ཕན་གྲོགས་འབད་འཐབ་ལུ་ ལྤྱོ་བསྟར་ལས་འབྲེལ་ཆིངས་ཡིག་
ནང་ལུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་འདུག

ང རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལས་བྱེད་འཆར་གཞི་དང་ ལམ་སྟྤྱོན་སྤྱོ་སྤྱོ་སྦེ་མེད་མི་འདི་གིས་ དམིགས་

ཡུལ་འགྲུབ་ནི་དྤྱོན་ལུ་ དུས་རིམ་གཞི་བཀོད་མངོན་གསལ་སྦེ་མི་འྤྱོང་ནི་དང་ དམིགས་ཡུལ་གཞི་བཙུགས་པའི་ འགན་
ཁག་བཀལ་ཡྤྱོད་པའི་འགོ་ཁྲིད་ལས་སྡེ་ཚུ་
དམིགས་ཡུལ་གཞི་བཙུགས་ནི་ནང་
ཏྤྱོ་སྦེ་མི་འྤྱོང་ནི་ཨིན་མས།

3.1.3

ངོས་འཛིན་འབད་མི་ཚུགས་ནི་དང་

དེ་ལས་

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་

གྲོས་རམ་འབད་མི་དང་ མཉམ་རུབ་འབད་མི་ཚུ་གི་ འགན་དབང་གསལ་ཏྤྱོག་

གཙུག་སྡེའི་རིམ་སྒྲིག

ཀ འཛམ་གླིང་སྤྱུ་ཚྤྱོགས་ཀྱི་བཀྲམ་ཡྤྱོད་པའི་

ཡུན་བརྟན་གོང་

འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ལམ་སྟྤྱོན་ནང་ལུ་

ལས་སྡེ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ འདུས་ཚྤྱོགས་བར་ན་ འབྲེལ་མཐུན་
འྤྱོང་འཐབ་ལུ་ གཙུག་སྡེའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ སྒྲིག་མཐུན་བཟྤྱོ་
དགོཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

འཛམ་གླིང་སྤྱུ་ཚྤྱོགས་ཀྱི་བཀྲམ་ཡྤྱོད་པའི་

ཡུན་

བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གཞི་བཙུགས་
ཀྱི་ལམ་སྟྤྱོན་ནང་ལུ་

ལས་སྡེ་ནང་འཁོད་ཀྱི་

འདུས་ཚྤྱོགས་བར་ན་ འབྲེལ་མཐུན་འྤྱོང་འཐབ་

ཁ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་ཀྱིས་
ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་འདི་ གསལ་ཏྤྱོག་ཏྤྱོ་སྦེ་

ལུ་

གཙུག་སྡེའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་

སྒྲིག་མཐུན་

བཟྤྱོ་དགོཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

གྲ་སྒྲིག་འབད་ཡྤྱོདཔ་ ངེས་གཏན་འབད་ནི་དྤྱོན་ལུ་ འྤྱོག་ལུ་

བཀོད་ཡེད་པའི་ ཚྤྱོགས་ཆུང་དང་ ལས་བྱེད་ཚྤྱོགས་ཆུང་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག:
 རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་འདི་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་མངོན་མཐྤྱོ་ཚྤྱོགས་
ཆུང་།

 རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་གཙྤྱོ་བྤྱོ་འདི་ འགོ་ཁྲིད་འབྲེལ་མཐུན་ལས་སྡེ།
 རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་གཙྤྱོ་བྤྱོ་གི་ནང་འཁོད་ནང་
དམིགས་ཡུལ་གྱི་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཚྤྱོགས་ཆུང་། དང་།

ཡིན་བརྟན་གོང་འཕེལ་

 རྒྱལ་ཡྤྱོངས་ཡིན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་སྙན་ཞུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་མི་ ཡིན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་
གྱི་ལས་བྱེད་ཚྤྱོགས་ཆུང་།

ག ཚྤྱོགས་ཆུང་དང་

ལས་བྱེད་ཚྤྱོགས་ཆུང་ཚུ་གཞི་བཙུགས་ཡྤྱོད་སྦེ་མཐྤྱོང་ཡྤྱོད་རུང་

རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་

འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་ལུ་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་ཐབས་ལམ་གྱི་ལག་ལེན་ནང་ སྤྱོང་བརྡར་འབད་ཡྤྱོད་
མི་ མི་སྟྤྱོབས་ལངམ་སྦེ་ཡྤྱོད་པའི་ དམིགས་བསལ་སྡེ་ཚན་དང་ ལས་ཚན་ སྤྱོ་སྤྱོ་སྦེ་མིན་འདུག ལྷག་པར་དུ་ གཞུང་
དང་ འབྲེལ་བ་ཡྤྱོད་པའི་དབང་འཛིན་ཚུ་ལས་

དམིགས་བསལ་ལས་ཚན་སྤྱོ་སྤྱོ་སྦེ་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་ཁ་གསལ་ག་ནི་

ཡང་མིན་འདུག འདི་མ་ཚད་ ལས་སྡེ་སྣ་ཚྤྱོགས་ཚུ་གི་བར་ན་ ལས་བྱེད་མཐུན་ཏྤྱོག་གཏྤྱོ་སྦེ་བཙུགས་པའི་ འབྲེལ་
11

མཐུན་ཐབས་ལམ་ སྤྱིར་བཏང་མེདཔ་སྦེ་ མཐྤྱོང་ཡྤྱོདཔ་ཨིན། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ཚྤྱོགས་ཆུང་དང་ ལས་བྱེད་
ཚྤྱོགས་ཆུང་གི་དྤྱོན་ལུ་ འགན་ཚིག་ཚུ་ གསལ་ཏྤྱོག་གོ་སྦེ་མིན་འདུག
ང དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབདཝ་ད་

རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་ཀྱིས་

ཁོང་གིས་

ཡུན་བརྟན་གོང་

འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་རྩྤྱོལ་སྒྲུབ་དང་ ལས་བྱེད་ཚུ་ནང་ འགོ་ཁྲིད་དང་ འབྲེལ་མཐུན་ ཡྤྱོངས་རྤྱོགས་སྦེ་བྱིན་མ་
ཚུགས་མི་འདི་ཡང་

འགན་དབང་གསལ་ཏྤྱོག་ཏྤྱོ་མེད་མི་དང་ གཞན་མི་གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་འགན་དབང་འདྲ་བ་

སྦེ་ཡྤྱོད་ནི་འདི་གིས་ཨིན་ཟེར་

བཤད་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།

ཁོང་གིས་ཁ་གསལ་བཀོད་མི་ནང་

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་

དམིགས་བསལ་གྱི་ལཱ་འགན་དང་ འགན་ཁུར་གསལ་ཏྤྱོག་ཏྤྱོ་ག་ནི་ཡང་མི་པར་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་

གྱི་གནད་དྤྱོན་ནང་ལུ་ མ་དངུལ་བྱིན་ནི་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲག་བཏང་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་ ཞལ་འཛྤྱོམས་ཚུ་ནང་ལུ་
བཅའ་མར་གཏྤྱོགས་ཡྤྱོདཔ་དང་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡྤྱོདཔ་སྦེ་བཤད་དྤྱོ་ཡྤྱོདཔ་ཨིན་མས།

འདི་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་

ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་ཀྱིས་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་རྩྤྱོལ་སྒྲུབ་དང་ ལས་སྡེ་
ཚུ་གི་བར་ན་ འབྲེལ་མཐུན་ལྟ་རྟྤྱོག་འབད་ནི་དང་ ཐྤྱོ་བཀོད་འབད་ནི་ ལྕོགས་གྲུབ་ནང་མེདཔ་ཨིན་མས།

ཅ དམིགས་བསལ་ལས་ཚན་བཙུགས་མི་འདི་གིས་ ལྷན་ཁག་དང་ ལས་སྡེ་ དེ་ལས་ སྒེར་གྱི་ལས་སྡེ་ མི་སྡེ་ལས་ཚྤྱོགས་
དབང་འཛིན་དང་ གཞན་མི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་

མཁས་རིག་(རིག་རྩལ) བརྗེ་སྤྱོར་འབད་ནི་དང་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་གཙྤྱོ་

བྤྱོར་གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི་ དེ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་བྱེད་དང་འབྲེལ་ སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ་
ཕུལ་ནི་དྤྱོན་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་གོ་སྐབས་གཅིག་བྱིན་ནི་ཨིན་མས།

ཆ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་ཀྱིས་ འདི་ལུ་ལན་གསལ་སྐྱེལ་མི་ནང་ མི་རྗེ་བྤྱོན་ཆེན་མཆོག་གིས་

ཁྲི་འཛིན་གནང་སྟེ་

རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་ཀྱི་ཞལས་འཛྤྱོམས་ཐེངས་༡༥ པའི་ནང་ལུ་

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་བཀོད་རྒྱ་འདི་ མངོན་མཐྤྱོ་ལས་བྱེད་ཚྤྱོགས་ཆུང་སྦེ་

རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་གཙྤྱོ་བྤྱོ་འདི་ཨིནམ་སྦེ་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡྤྱོད་ཟེར་ཨིན་
མས།

འབྲེལ་མཐུན་གྱི་ལཱ་འགན་འདི་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་ཀྱིས་ གཞུང་གི་འབྲེལ་

མཐུན་འབད་བའི་ འདུས་ཚྤྱོགས་ལྟེ་བ་སྦེ་ འབག་ནི་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཡིག་ཚང་གིས་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་

ཡུལ་གི་འགོ་ཁྲིད་གནང་ནི་དང་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་འགན་དབང་འབག་ནི་དྤྱོན་ལུ་ འྤྱོས་འབབ་

དང་ ཤེས་ཚད་ལྡན་པའི་ འགོ་དཔྤྱོན་དང་གཅིག་ཁར་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་ཚན་དགོ་པའི་ རྒྱབ་སྣྤྱོན་ངོ་སྤྱོར་གནང་

མི་འདི་ལུ་ དགའ་ཚྤྱོར་ཡྤྱོདཔ་དང་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམ་ལྷན་ཚྤྱོགས་ཀྱིས་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་
དམིགས་ཡུལ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་འབྲེལ་མཐུན་ཕན་ནུས་ཅན་སྦེ་ཡྤྱོདཔ་

ངེས་གཏན་འབད་ནི་དྤྱོན་ལུ་

ད་ལྟྤྱོ་ཡྤྱོད་པའི་

དམིགས་བསལ་འགོ་དཔྤྱོན་གུ་ཧེང་སྐལ་ ལས་གཡྤྱོགཔ་ལངམ་སྦེ་བཙུགས་ནི་ལུ་ བྱེམ་ཤུགས་འབད་ནི་ཟེར་ཨིན་མས།
(ཟུར་སྦྲགས་༡ པ་ནང་གཟིགས་གནང་།)
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3.1.4

ལྤྱོ་ལྔ་འཆར་གཞི་ སྲིད་བྱུས་དང་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ནང་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་

ཡུལ་ འབྲེལ་མཐུན་བཟྤྱོ་ནི།

ཀ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལྤྱོ་ལྔ་འཆར་གཞི་འདི་

རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་

སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་གིས་ལམ་སྟྤྱོན་འབད་
ཡྤྱོད་མི་འདི་

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་

རྣམ་བཞག་དང་

འདྲཝ་སྦེ་ཡྤྱོདཔ་ལས་

གཉིས་ཆ་ར་

གིས་ ཡིན་བརྟན་མི་སྡེ་དཔལ་འབྱྤྱོར་གོང་འཕེལ་འགྲུབ་

ནི་ནང་ འབད་བཙྤྱོན་བསྐྱེད་དྤྱོ་ཡྤྱོདཔ་ཨིན། འཛམ་གླིང་
སྤྱི་ཚྤྱོགས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་གྱིས་ སྤྱི་ལྤྱོ་༢༠༡༥ ནང་

འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚྤྱོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་༧༠/༥༥
ནང་ “རང་སྤྱོའི་གཞུང་གིས་ རེ་འདྤྱོད་དང་
རྒྱལ་སྤྱི་དམིགས་གཏད་ཚུ་
འཆར་གཞིའི་བྱ་རིམ་དང་

རྒྱལ་ཡྤྱོངས་
སྲིད་བྱུས་

དེ་

ལས་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ནང་ ག་དེ་སྦེ་མཉམ་

སྒྲིག་འབད་ནི་ཨིན་ན་ གྲོས་ཐག་གཅད་དགོ”

མགྱོགས་དྲགས་གཅིག་བསྒྲིལ་བརྟག་ཞིབ་འགོ་འདྲིན་

འཐབ་མི་འདི་ནང་ལུ་ ལྤྱོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ཐེངས་༡༡ པའི་ནང་ལུ་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་དམིགས་
གཏད་འདི་ འབྲེལ་མཐུན་མཐྤྱོ་དྲགས་སྦེ་ཡྤྱོདཔ་སྦེ་མཐྤྱོང་ཅི། དཔེར་ན་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་༡༤ རྒྱ་
མཚྤྱོ་དང་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་༡༧ གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་མ་བརྩི་བར་ ཡུན་བརྟན་གོང་

འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་དམིགས་གཏད་༡༤༣ འདི་ འབྲེལ་བ་ཡྤྱོདཔ་སྦེ་ མཐྤྱོང་ཡྤྱོདཔ་ཨིན་མས། ཡུན་བརྟན་གོང་
འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་དམིགས་གཏད་༡༤༣ ནང་ལས་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་དམིགས་གཏད་༡༣༤
འདི་ ལྤྱོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ཐེངས་༡༡ པའི་ནང་ལུ་ ཚུད་ཡྤྱོདཔ་དང་ གཙྤྱོ་བྤྱོར་བཏྤྱོན་ཡྤྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

ཁ འདི་བཟུམ་སྦེ་ ལྤྱོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ཐེངས་༡༢ པའི་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གཙྤྱོ་ཅན་དང་ གཙྤྱོ་ཅན་ལཱ་ཤུལ་གྱི་
གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་བརྡ་སྟྤྱོན་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་དང་གཅིག་ཁར་ སྔོན་འགྲོ་བརྟག་ཞིབ་/འབྲེལ་མཐུན་

འབད་བའི་སྐབས་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་གྲུབ་འབྲས་གཙྤྱོ་ཅན་༡༦ འདི་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་༡༧ ལས་ ༡༦
དང་འབྲེལ་བ་ཡྤྱོདཔ་སྦེ་

མཐྤྱོང་ཡྤྱོདཔ་དང་

ཡུན་

བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་དམིགས་གཏད་

དང་ བརྡ་སྟྤྱོན་༡༠༠ ལྷགཔ་ཅིག་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་གྲུབ་
འབྲས་གཙྤྱོ་ཅན་དང་འབྲེལ་

གྲུབ་འབྲས་བརྡ་སྟྤྱོན་

གཙྤྱོ་བྤྱོ་ཚུ་དང་མཉམ་ འབྲེལ་མཐུན་ཡྤྱོདཔ་སྦེ་འདུག
ལྤྱོ་ལྔ་འཆར་གཞི་ཐེངས་༡༢
ལམ་སྟྤྱོན་འདི་ནང་ཡང་
གནས་གཞུང་གིས་
ཡྤྱོད་པའི་

པ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་གི་

གཞུང་གི་ལྟེ་བ་དང་

ས་

ཁོང་རའི་ལས་སྡེ་དང་འབྲེལ་བ་

FIGURE 1: GNH 9 DOMAINS AND 33 INDICATORS

ཡིན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་

ངོས་འཛིན་འབད་དགོཔ་དང་ འྤྱོས་འབབ་ཡྤྱོད་པའི་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་གྲུབ་འབྲས་གཙྤྱོ་ཅན/ལས་སྡེ་གྲུབ་འབྲས་གཙྤྱོ་ཅན/ས་
གནས་གཞུང་གི་གྲུབ་འབྲས་གཙྤྱོ་ཅན་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་

འབྲེལ་བ་ཡྤྱོད་པའི་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་

འབྲེལ་མཐུན་བཟྤྱོ་དགོ་ཟེར་ བཀོད་དེ་འདུག ལས་སྡེ་དང་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་གིས་ ལྤྱོ་ལྔ་འཆར་གཞི་ཐེངས་༡༢
པའི་ལས་རིམ་ བསྒྲིགས་པའི་སྐབས་ལུ་ འབྲེལ་བ་ཡྤྱོད་པའི་ ཡིན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་དང དམིགས་
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གཏད་ དེ་ལས་ བརྡ་སྟྤྱོན་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་དང་ སྐབས་དྤྱོན་དང་མཐུན་པར་བཟྤྱོ་དགོཔ་འབད་ཡྤྱོདཔ་ཨིན་མས།
སྲིད་བྱུས་ཀྱི་སྐབས་སུ་

སྤྱི་ཚྤྱོགས་གཉིས་པའི་ ཚྤྱོགས་དུས་༩ པ་གི་ གྲོས་ཆོད་༢༢ ནང་ལུ་ ལྤྱོ་ལྔ་འཆར་གཞི་༡༢

པ་ནང་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་འབྲེལ་མཐུན་ཡྤྱོདཔ་བཟྤྱོ་དགོཔ་ ངེས་གཏན་འབད་དགོ་པའི་ གྲོས་གཞི་
ཆ་འཇོག་འབད་ཡྤྱོདཔ་ཨིན་མས། རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ཀྱི་བརྡ་སྟྤྱོན་ཡིག་ཐྤྱོ་ནང་ཡྤྱོད་པའི་ འཁོར་ལྤྱོ་

རྣམ་དགུ་དང་ བརྡ་སྟྤྱོན་༣༣ འདི་གིས་ འབྲུག་གི་གོང་འཕེལ་དྤྱོན་ལུ་ གཞི་བཀོད་སྒྲིགས་དྤྱོ་ཡྤྱོདཔ་དང་ གོང་འཕེལ་
དང་ དུས་རིམ་ཡར་འཕེལ་གནས་ཚད་བལྟ་ནི་དང་ ལམ་སྟྤྱོན་འབད་ནི་དྤྱོན་ལུ་ བརྡ་སྟྤྱོན་ཚུ་བྱིནམ་ཨིན་མས།

པར་

འཁོར་ལྤྱོ་རྣམ་དགུའི་གཞི་བཀོད་འྤྱོག་ལུ་

གྲོས་

རིས་༡ པ་ནང་ འཁོར་ལྤྱོ་རྣམ་དགུ་དང་ བརྡ་སྟྤྱོན་༣༣ སྟྤྱོན་ཡྤྱོདཔ་ཨིན:

འབྲུག་གི་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་ཡར་རྒྱས་གུ་ལུ་

འཆར་བཀོད་ཡྤྱོད་པའི་སྲིད་བྱུས་ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་སྤྱོམ་འྤྱོང་ནི་ཚུ་ མར་ཕབ་འབད་ནི་དང་ ཞི་ནི་དྤྱོན་ལུ་ མི་སྡེ་དང་

དཔལ་འབྱྤྱོར་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ དེ་ལས་ ལམ་སྤྱོལ་ཚུ་ལུ་ ཕན་གནྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་འབད་དེ་ མི་དམངས་སྲིད་
བྱུས་འདི་བཟྤྱོཝ་ཨིན། འབྲུག་གི་ གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡྤྱོད་པའི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ག་ར་ པར་རིས་༢ པ་ནང་སྟྤྱོན་ཡྤྱོད་པའི་
རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་གདམ་སེལ་ཐབས་ཤེས་ལས་ བརྒྱུད་དགོཔ་ཨིན་པས།

རྒྱལ་

པར་རིས༢ པ: རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དཔལ་འཛེམས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་གདམ་སེལ་ཐབས་ཤེས།

ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་དང་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་ཡྤྱོད་མི་འདི་གིས་
ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་ཚུགས་ནི་དྤྱོན་ལུ་ གདམ་སེལ་ཐབས་ཤེས་འདི་གིས་ སྲིད་བྱུས་ཚུ་ ཕན་ནུས་
ཅན་སྦེ་ བཟྤྱོ་སྒྲིགས་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།

ག ཨིན་རུང་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་དང་ གཞན་མི་འགན་དབང་ཡྤྱོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་
ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་ལས་བྱེད་དང་ དམིགས་གཏད་ཚུ་ ལྤྱོ་ལྔ་འཆར་གཞི་དང་གཅིག་སྒྲིལ་བཟྤྱོ་ནི་
དྤྱོན་ལུ་

སྤྱོང་ལཱ་སྤྱོ་སྤྱོ་ ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བས། རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་གུ་ལུ་ བསྐྱར་

ཞིབ་སྤྱོང་ལཱ་མ་འབད་བར་ཡྤྱོདཔ་དང་ གདམ་སེལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར་སྲིད་ཚུ་ཡང་ མ་སྟྤྱོན་པར་འདུག

ང རྒྱལ་ཡྤྱོངས་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་གྲུབ་འབྲས་གཙྤྱོ་བའི་ས་ཁོངས་དང་ གྲུབ་འབྲས་བརྡ་སྟྤྱོན་གཙྤྱོ་བྤྱོ་ཚུ་ ཡུན་
བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་དང་གཅིག་ཁར་

སྔོན་འགྲོ་བརྟག་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

རིམ་སྒྲིག་ཡྤྱོདཔ་སྦེ་
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བཏྤྱོན་ཡྤྱོད་རུང་ གནས་སྡུད་མེད་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ ལས་སྡེ་གྲུབ་འབྲས་གཙྤྱོ་ཅན་དང་ ས་གནས་
གཞུང་གི་གནས་ཚད་ནང་ལུ་

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་འདི་

རིམ་སྒྲིག་ཡྤྱོདཔ་

ངེས་གཏན་འབད་མ་

ཚུགས།

ཅ འདི་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་དམིགས་གཏད་དང་ བརྡ་སྟྤྱོན་ཚུ་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་ལས་

རིམ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་ ཐྤྱོན་སྐྱེད་ དེ་ལས་ ལས་བྱེད་ཀྱི་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ འབྲེལ་མཐུན་ག་དེ་སྦེ་ཡྤྱོད་པའི་ཁྱབ་
ཚད་

གསལ་ཏྤྱོག་ཏྤྱོ་མེདཔ་ཨིན་མས།

འདི་འབདཝ་ལས་

བདག་དབང་དང་ འགན་འཁྲི་ཚུ་གསལ་ཏྤྱོག་ཏྤྱོ་མིན་འདུག

ལས་སྡེ་དང་

ས་གནས་གཞུང་གི་གནས་ཚད་ནང་ལུ་

ཆ འདི་ལུ་ཁ་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ འདི་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱོང་ལཱ་འབད་མ་ཚུགས་མི་འདི་ སྤྱོང་ལཱ་གི་དུས་ཡུན་འདི (འདི་ཡང་
ལྤྱོ་ལྔ་འཆར་གཞི་ཐག་ཏྤྱོག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་དང་ འབད་བའི་སྒངས་དེ་ལས་ ཤུལ་ལས་) གསལ་ཏྤྱོག་ཏྤྱོ་མེད་ནི་འདི་
གིས་ཨིན་ཟེར་ ཨིན་མས།

3.1.5

ཁེ་གྱོང་པའི་གྲལ་གཏྤྱོགས།

ཀ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚྤྱོགས་ཀྱི་ ངོ་སྤྱོད་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ “རྒྱལ་ཁབ་དང་ ཁེ་གྱོང་ཡྤྱོད་མི་ག་ར་གིས་ མཉམ་རུབ་ཚྤྱོང་

རྤྱོགས་སྦེ་ཕག་ཞུ་མི་ཚུ་གིས་ འཆར་གཞི་འདི་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ” ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག

ཁ འདི་བཟུམ་སྦེ་ ལྤྱོ་ལྔ་འཆར་གཞི་ཐེངས་༡༢ པའི་ གྲོས་སྟྤྱོན་བྱ་རིམ་གྱི་སྐབས་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སིུད་དཔལ་འཛྤྱོམས་
ལྷན་ཚྤྱོགས་ཀྱིས་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚྤྱོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་དང་ སྤྱི་ཚྤྱོགས་འཐུས་མི་ ལྷན་ཁག་༡༠ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་༡༨
རྤྱོང་ཁག་༢༠ དང་གཅིག་ཁར་རྒེད་འྤྱོག་༢༠༥ ཁྲོམ་སྡེ་བཞི་ སྒེར་གྱི་ལས་སྡེ་དེ་ལས་
༢༢ བརྩིས་ཏེ་ འབྲེལ་བ་ཡྤྱོད་ཁེ་གྱོང་པ་ཚུ་མཉམ་ ཡུན་

བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་སྐོར་ རྩྤྱོད་ཚབ་དང་

མི་སྡེ་ལས་ཚྤྱོགས་དབང་འཛིན་

བརྡ་སྤྱོད་འབད་དེ་འདུག

སྒེར་གྱི་ལས་སྡེ་དང་ མི་སྡེ་ལས་ཚྤྱོགས་དབང་འཛིན་

ཀྱི་ལས་རིམ་མ་བརྩི་བར་ སྒེར་གྱི་ལས་སྡེ་དང་ མི་སྡེ་

ཁོང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་དང་ ཡུན་བརྟན་གོང་

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་སྐོར་ རྩྤྱོད་ཚབ་
ལས་ཚྤྱོགས་དབང་འཛིན་ དེ་ལས་ ངོས་འཛིན་འབད་
ཡྤྱོད་པའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ ཁོང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་
དང་

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ལུ་

འདེབས་འབད་ནི་གི་

ལཱ་འབད་ནི་དང་

ཕན་

འགན་དབང་

བཀལ་ནི་དྤྱོན་ལུ་ དམིགས་བསལ་ཁེ་གྱོང་གྲོས་སྟྤྱོན་དང་

དེ་ལས་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡྤྱོད་པའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་

འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ལུ་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་གི་
ལཱ་འབད་ནི་དང་ འགན་དབང་བཀལ་ནི་དྤྱོན་ལུ་

དམིགས་བསལ་ཁེ་གྱོང་གྲོས་སྟྤྱོན་དང་ གྲལ་གཏྤྱོགས་
ཐབས་ཤེས་ སྒྲིག་མཐུན་མ་འབད་བར་ཡྤྱོདཔ་ཨིན་
མས།

གྲལ་གཏྤྱོགས་ཐབས་ཤེས་ སྒྲིག་མཐུན་མ་འབད་བར་ཡྤྱོདཔ་ཨིན་མས།

དཔེར་ན་ ཐིག་ཁྲམ་༣ པ་ནང་ ལས་སྡེ་སྣ་ཚྤྱོགས་ཀྱིས་འབད་ཡྤྱོད་པའི་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་དང་
འབྲེལ་བ་ཡྤྱོད་པའི་ལས་བྱེད་ཚུ་ གོ་རིམ་བཞིན་སྟྤྱོན་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།

15

ཐིག་ཁྲམ་༣ པ: ལས་སྡེའི་མཚན་དང་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་ལས་བྱེད་ཕན་ཚུན་འགོ་བརྩམ་ཡྤྱོད་མི།
རིམ་

ལས་སྡེ།

1

སྤྱི་ཚྤྱོགས།

ཨང་

ལས་བྱེད།


ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་དྤྱོན་ལུ་

སྤྱི་ཚྤྱོགས་ཚྤྱོགས་དུས་ནང་

ཉིན་

གཅིག་འཛྤྱོམས་ནི།


ཤུལ་མའི་ལྤྱོ་ལྔ་འཆར་གཞི་ནང་

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་འབྲེལ་མཐུན་

ཡྤྱོདཔ་ངེས་གཏན་བཟྤྱོ་ནི། དང།


སྤྱི་ཚྤྱོགས་འཐུས་མི་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་དང་འབྲེལ་བའི་འགྲུལ་སྐོར་
ཀྱི་དྤྱོན་ལུ་ ཕྱི་འབྲེལ་བལྟ་སྐོར་བྱྤྱོན་པའི་སྐབས་ དམངས་འཛྤྱོམས་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་
དགོ་པའི་ ལམ་ལུགས་བཙུགས་ཡྤྱོདཔ།

2

གཞུང་གི་ལས་སྡེ།



ཡིན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་དྤྱོན་ལུ་ སྤྱོང་བརྡར་ཚུ་ཐྤྱོབ་ཡྤྱོདཔ།

3

རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ།



རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་ཀྱིས་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་
གྱི་ལས་བྱེད་འབད་ནི་གི་ ལཱ་འགན་འབག་ཡྤྱོདཔ།



རྒྱལ་ཡྤྱོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་གྱིས་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་ གནས་
སྡུད་ བདག་འཛིན་འབད་ནི་གི་ ལཱ་འགན་འབག་ཡྤྱོདཔ།



ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ སྤྱོང་བརྡར་ཐྤྱོབ་ཡྤྱོདཔ།

4

སྒེར་གྱི་ལས་སྡེ།



གྲོས་གཏྤྱོགས་མ་པ་ལས་མེད།

5

མི་སྡེ་ལས་ཚྤྱོགས་དབང་



རྩྤྱོད་ཚབ་སྙན་ཞུ་ལས་རིམ་ནང་ བཅའ་མར་གཏྤྱོགས་ཡྤྱོདཔ།

འཛིན།

6

དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ།



ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ སྤྱོང་བརྡར་ཐྤྱོབ་ཡྤྱོདཔ།

7

འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚྤྱོགས་ཀྱི་



བརྡ་སྤྱོད་རྩྤྱོད་ཚབ་སྙན་ཞུ་གི་ཐབས་ལམ་བཟྤྱོ་ཡྤྱོདཔ།

ལས་སྡེ། འབྲུག



ལྤྱོ་ལྔ་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ མགྱོཊ་དྲཊ་གཅིག་བསྒྲིལ་བརྟག་ཞིབ་འགོ་འདྲིན་འཐབ་ཡྤྱོདཔ།



གོ་རྟྤྱོགས་བརྡ་སྐུལ་ལས་རིམ་འགོ་འདྲིན་འཐབ་ཡྤྱོདཔ།

ག འདི་ལས་བརྟེན་སྦེ་ ལས་སྡེ་/སྡེ་ཚན་གྱིས་ སྤྱིར་བཏང་དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་ནི་ནང་ གཙྤྱོ་བཏྤྱོན་དང་ འབྲེལ་འཐུན་
འབད་བརྩྤྱོན་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ རང་དབང་ཐྤྱོག་ལས་ ལཱ་འབད་ཡྤྱོདཔ་སྦེ་ མཐྤྱོང་ཡྤྱོདཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་ལས་བྱེད་གཞི་བཙུགས་ནི་ནང་ལུ་ལཱ་འགན་འབག་མི་གཙྤྱོ་ཅན་ཚུ་ལས་ ཡྤྱོངས་
སུ་ཚང་བའི་ ཉེ་འབྱྤྱོར་ཡར་རྒྱས་བཏང་པའི་ སྤྱིར་བཏང་གོ་སྐབས་གཅིག་མིན་འདུག

ང རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་ཀྱིས་ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ ལྤྱོ་ལྔ་འཆར་གཞི་ཐེངས་༡༢ པའི་
གྲོས་སྟྤྱོན་བྱ་རིམ་གྱི་སྐབས་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ ས་གནས་གཞུང་ གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་གི་ངོ་ཚབ་ དེ་ལས་ སྒེར་
གྱི་ལས་སྡེ་གི་ངོ་ཚབ་དང་ སྲིད་དྤྱོན་ཚྤྱོགས་པ་ཚུ་ལུ་ རྩྤྱོད་ཚབ་སྙན་ཞུ་དང་ བརྡ་སྤྱོད་འབད་བའི་སྐབས་ གཞུང་དང་
མི་སྡེ་ཡྤྱོངས་ཚུད་ཡྤྱོད་ཟེརཨིན་མས། འདི་དང་གཅིག་ཁར རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་ཀྱིས་

རྒྱལ་སྤྱི་ཨ་ལུའི་མ་དངུལ་དང་ གཅིག་ཁར་འབྲེལ་མཐུན་འབད་དེ་ ཡིན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་ བརྡ་སྤྱོད་
རྩྤྱོད་ཚབ་སྙན་ཞུ་གི་ཐབས་ལམ་བཟྤྱོ་ཡྤྱོད་མི་འདི་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ཨིནམ་དང་ འདི་གིས་ འབྲེལ་བ་ཡྤྱོད་པའི་
མི་སྡེ་ལས་ཚན་ཚུ་ གྲལ་གཏྤྱོགས་འབད་བཅུག་འྤྱོང་ཟེར་ཨིན་མས། (ཟུར་སྦྲགས་༡ པ་ནང་ གཟིགས་གནང་)
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3.1.6
ཀ

དམིགས་ཡུལ་གཙྤྱོ་རིམ་སྒྲིག་ནི།

རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དངོས་གནས་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་ དེ་ལས་ གོང་འཕེལ་གྱི་གནས་ཚད་ཚུ་ རྩིས་ཏེ་དང་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་སྲིད་
བྱུས་དང་ གཙྤྱོ་རིམ་ལུ་ གུས་བཀུར་དང་འབྲེལ་

གཞུང་གིས་ ལྤྱོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ བར་སྐབས་ཅིག་ནང་

ལུ་ དམིགས་ཡུལ་གསུམ་ གཙྤྱོ་རིམ་སྒྲིག་ཡྤྱོདཔ་དང་ སྤྱི་ལྤྱོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༡༠ ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་

དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛྤྱོམས་ཐེངས་༩ པའི་ནང་ལུ་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡྤྱོདཔ་དང་ འདི་ཡང:
 དམིགས་ཡུལ་༡: དབུལ་འཕྤྱོངས་དཀའ་ངལ་གསལ་ནི།

 དམིགས་ཡུལ་༡༣: ས་གཤིས་བསྒྱུར་བཅོས་གདྤྱོང་ལེན་འབད་ནི། དང་
 དམིགས་ཡུལ་༡༥: ས་ཁའི་ཚེ་སྤྱོག

ཁ དམིགས་ཡུལ་གསུམ་འདི་ གཞན་མི་དམིགས་ཡུལ་གྱི་མཐྤྱོང་སྣང་སྣ་ཚྤྱོགས་དང་མཉམ་ འབྲེལ་བ་ཡྤྱོད་མི་འདི་ལུ་གཞི་
བཞག་སྟེ་ གཙྤྱོ་རིམ་སྒྲིག་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།

རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་ཀྱིས་

གསུམ་གཙྤྱོ་རིམ་སྒྲིག་ཡྤྱོད་མི་གི་ རྒྱུ་མཚན་གཙྤྱོ་བྤྱོ་བཤད་མི་འདི་ འྤྱོག་ལས་མར་བཀོད་དེ་ཡྤྱོད་:

དམིགས་ཡུལ་

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་༡: ག་ཏེ་ལུ་ཡང་ དབུལ་ཕྤྱོངས་དབྱེ་རིགས་ག་ར་ མེདཔ་བཟྤྱོ་ནི།

དམིགས་ཡུལ་གཙྤྱོ་བྤྱོར་བཟྤྱོ་ཡྤྱོད་མི་འདི་ཡང་ དབུལ་ཕྤྱོངས་དཀའ་ངལ་གསལ་ནི་འདི་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་གཙྤྱོ་རིམ་གཅིག་ཨིནམ་

དང་ དབུལ་ཕྤྱོངས་ལས་ལྷག་པའི་ འྤྱོང་འབབ་དབུལ་ཕྤྱོངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གསལ་ནི་དང་ མི་སྡེ་ཉེན་སྲུང་དང་ ཉེན་ཅན་སྡེ་
ཚན་ལ་སྤྱོགས་པ་ཚུ་ལུ་ཡང་ གཙྤྱོ་བཏྤྱོན་ཡྤྱོདཔ་ཨིན། དམིགས་ཡུལ་འདི་ལུ་ སྤྱི་ལྤྱོ་༢༠༣༠ ནང་འཁོད་ དབུལ་ཕྤྱོངས་དབྱེ་
རིགས་ག་ར་ མེདཔ་བཟྤྱོ་ནི་དྤྱོན་ལུ་ ད་ལྟྤྱོ་ལས་ གཙྤྱོ་བར་བཏྤྱོན་དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེ་བ་སྦེ་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་༡༣: ས་གཤིས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ འདི་གི་ཕན་གནྤྱོད་གདྤྱོང་ལེན་འབད་ནི་གི་ བྱེད་
ལས་འགོ་བཙུགས་དགོཔ་ གལ་ཅན་སྦེ་ཡྤྱོདཔ།

དམིགས་ཡུལ་འདི་ དུས་ཨ་རྟག་ར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚ་གྱང་སྤྱོམ་གཅིག་སྦེ་ཡྤྱོདཔ་ཨིན། དམིགས་ཡུལ་གཙྤྱོ་བྤྱོར་བཏྤྱོན་
མི་འདི་གིས་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཁྱིམ་གུང་ཚུ་ལུ་ གློག་མེ་རིན་མེད་སྟྤྱོང་པ་སྦེ་བྱིན་ནི་གི་ གཞུང་གི་རྩྤྱོལ་སྒྲུབ་བཀོད་མི་དང་ ཡིན་
བརྟན་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་རྩྤྱོལ་སྒྲུབ་ དེ་ལས་
རྐྱབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།

ས་གཤིས་དང་ རྐྱེན་ངན་ཚབས་ཆེན་ཐུབ་ཚུགས་པའི་རྟེན་གཞི་ཚུ་ དབྱུག་མདའ་

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་༡༥: ས་ཁར་གནས་པའི་སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ ཉེན་སྲུང་ ཉམས་གསྤྱོ་
དེ་ལས་ ཡུན་བརྟན་ལག་ལེན་ཚུ་ ཡར་དྲག་བཏང་ནི།

རྒྱལ་སྤྱི་མི་སྡེ་ནང་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ འབད་བརྩྤྱོན་དང་ ལེགས་པའི་ཡར་རྒྱས་ཚུ་འབྱུང་ནི་དང་ འདི་གིས་ གཞན་
མི་གོང་འཕེལ་ལས་བྱེད་ཀྱི་དྤྱོན་ལུ་ ཐྤྱོན་སྐྱེད་འཐེབ་འཚྤྱོལ་ནི་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབད་འྤྱོང་ཨིན།

ཀ ཨིན་རུང་ གཙྤྱོ་རིམ་བཏྤྱོན་ཡྤྱོད་པའི་དམིགས་ཡུལ་གསུམ་འདི་ སྒེར་གྱི་ལས་སྡེ་དང་ མི་སྡེ་ལས་ཚྤྱོགས་དབང་འཛིན་
དེ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་མི་དམངས་ཚུ་རྩིས་ཏེ་

ཁེ་གྱོང་པ་ཚུ་གིས་གྲོལ་གཏྤྱོགས་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ མཐའ་བཏྤྱོག་ཡྤྱོདཔ་

ཨིན་མས། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ དམིགས་ཡུལ་གཙྤྱོ་རིམ་སྒྲིག་ནི་དྤྱོན་ལུ་ ཞིབ་འཚྤྱོལ་མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་མ་འབད་བར་
ཡྤྱོདཔ་སྦེ་འདུག འདི་ཚབ་ གཙྤྱོ་རིམ་ཚུ་ ཧེ་མའི་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་བྱུྱེུད་ཀྱི་ ཉམས་མྤྱོང་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྒྲིགས་
ཡྤྱོདཔ་ཨིན་མས།

ལྷག་པར་དུ་ ཡར་དྲག་གི་གནས་སྟངས་རྗེས་ཤུལ་བལྟ་ནི་དྤྱོན་ལུ་ ལས་སྟྤྱོན་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་ གནས་

སྡུད་ཀྱི་བཙུགས་མཚམས་ དམིགས་གཏད་དང་ བརྡ་སྟྤྱོན་ཚུ་མེདཔ་སྦེ་ཡྤྱོདཔ་དང་ འདི་ཡྤྱོད་པ་ཅིན་ ལྟ་རྟྤྱོག་དང་
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དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་ ལེགས་ཤྤྱོམ་འགྱོ་ཡྤྱོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟྤྱོ་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།

ཁ འདི་དང་གཅིག་ཁར་ གཙྤྱོ་རིམ་སྒྲིག་ཡྤྱོད་པའི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚྤྱོགས་ཀྱི་འགོ་འདྲིན་འཐབ་ཡྤྱོད་པའི་
རྒྱལ་སྤྱི་བརྟག་ཞིབ་(སྤྱི་ལྤྱོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༠) དང་འཁྲིལ་ གཙྤྱོ་རིམ་མ་སྒྲིག་པར་འབད་ཡྤྱོདཔ་སྦེ་ ཤེས་ཅི། བརྟག་

ཞིབ་འདི་ནང་ ཤེས་ཡྤྱོན་སྤུས་ཚད་ཅན་དང་ ཡང་དག་གསྤྱོ་བའི་འཕྲྤྱོད་བསྟེན་ དེ་ལས་གཡྤྱོག་གི་གོ་སྐབས་ལེགས་

FIGURE 2: GLOBAL SURVEY (UN)

ཤྤྱོམ་ཚུ་ འབྲུག་པའི་མ་སེར་ཚུ་གི་དྤྱོན་ལུ་ གལ་ཆེ་ཨིནམ་སྦེ་ བཏྤྱོན་ཡྤྱོདཔ་ཨིན། པར་རིས་༣ པ་ནང་གསལ་སྟྤྱོན་

ཡྤྱོད་པ་ལྟར་ གཞུང་གིས་གཙྤྱོ་རིམ་སྒྲིག་ཡྤྱོད་པའི་ དམིགས་ཡུལ་གསུམ་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ དགོས་མཁོ་མེད་དྤྱོ་
བཟུམ་ སྟྤྱོན་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།

ག རྒྱལ་སྤྱི་བརྟག་ཞིབ་འདི་ནང་སྟྤྱོན་ཡྤྱོད་པ་ལྟར་

ལན་གསལ་བཀལ་མི་འདི་དང་འཁྲིལཝ་ད་

གཞན་མི་ཡུན་བརྟན་

དམིགས་ཡུལ་ དཔེར་ན་ དམིགས་ཡུལ་༣ པ་ (ཁམས་བཟང་དང་བདེ་སྐྱིད)དང་ དམིགས་ཡུལ་༤ པ་ (ཤེས་ཡྤྱོན་
སྤུས་ཚད་ཅན) དེ་ལས་ དམིགས་ཡུལ་༥ པ་ (ཕྤྱོ་མྤྱོ་འདྲ་མཉམ) དང་ དམིགས་ཡུལ་༨ པ་(ཚུལ་མཐུན་ལཱ་གཡྤྱོག་
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དང་དཔལ་འབྱྤྱོར་གོང་འཕེལ)

ཚུ་གཙྤྱོ་རིམ་མཐྤྱོ་དྲག་སྦེ་ཡྤྱོདཔ་སྦེ་

བཀོད་ཡྤྱོདཔ་ཨིན་མས།

འདི་འབདཝ་ལས་

གཞུང་གིས་ངོས་འཛིན་འབད་ཡྤྱོད་པའི་གཙྤྱོ་རིམ་དང་ མི་སེར་ཚུ་གིས་སྟྤྱོན་ཡྤྱོད་པའི་ གཙྤྱོ་རིམ་འདི་གིས་ གཞུང་གིས་

དམིགས་ཡུལ་གཙྤྱོ་རིམ་སྒྲིག་ནི་ནང་ལུ་ ལཱ་འགན་གཙྤྱོ་བྤྱོ་ཡྤྱོངས་རྤྱོགས་སྦེ་དང་ ཉེ་འབྱྤྱོར་གྲལ་གཏྤྱོགས་མ་འབད་བར་
ཡྤྱོད་པའི་ བརྡ་མཚྤྱོན་སྟྤྱོནམ་ཨིན་མས།
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རྒྱལ་ཡྤྱོངས་སྐབས་ཐྤྱོབ་ནང་འབྲེལ་མཐུན་བཟྤྱོ་ནི་དྤྱོན་ལུ་ ལེགས་ཆ་ལག་ལེན་ཚུ།
 ཕིན་ལེནཌ – ‘ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དྤྱོན་ལུ་ མི་སྡེ་གི་ཁས་ལེན’ ཟེར་མི་གཞི་བཙུགས་ཡྤྱོདཔ་དང་ འདི་གིས་ མི་
དམངས་ལས་སྡེ་དང་ ཚྤྱོང་སྡེ་ མི་སྡེ་ལས་ཚྤྱོགས་ཀྱི་ལས་གཡྤྱོགཔ་ དེ་ལས་ ལས་ཚྤྱོགས་དང་ མི་སེར་ཚུ་ གཅིག་ཁར་
འབག་འྤྱོང་སྟེ་ ཁོང་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའི་ཁས་ལེན་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཟེར་འདྲི་སྟེ་ ཕིན་ནིཤ་གི་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་རྒྱལ་
ཡྤྱོངས་ལྷན་ཚྤྱོགས་ཀྱི་ཡྤྱོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་

ཐྤྱོ་བཀོད་འབད་དེ་

བརྡ་སྟྤྱོན་ཚུ་ལྟ་རྟྤྱོག་འབད་དྤྱོཡྤྱོདཔ་ཨིན།

(FNCSD ༢༠༡༥)
རྒྱབ་རྟེན: ཡུ་ཨེན་དྲི་སི། (UNDC)
 སུ་ཝིཊ་ཛར་ལེནཌ- ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་སྐོར་ལས་གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི་དྤྱོན་ལུ་ སྒེར་གྱི་ལས་སྡེ་དང་ མི་སྡེ་ལས་
ཚྤྱོགས་ དེ་ལས་ ཤེས་རིག་སྤྱོབ་འབྲེལ་གྱི་སྡེ་ཚན་དང་ ན་གཞྤྱོན་མི་རྤྱོབས་ཚུ་ལས་ ངོ་ཚབ་དགུ་གིས་ གྲོས་སྟྤྱོན་སྡེ་ཚན་
གཅིག་ཚྤྱོགས་ཏེ་འདུག ཁོང་གིས་ ཁོང་རའི་ས་ཁོངས་ནང་ཡྤྱོད་པའི་གཞན་མི་ཚུ་ལུ་ གྲོས་གཞི་༢༠༣༠ གཞི་བཙུགས་

འབད་ནི་ནང་ གྲོགས་རམ་འབད་ནི་ཨིན་མས། གྲོས་གཞི་༢༠༣༠ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་ སུ་
ཝིཊ་ཛར་ལེནཌ་གི་དམིགས་བསལ་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དང་ རྒྱལ་སྤྱི་གཉིས་ཆ་ར་ནང་ གྲོས་གཞི༢༠༣༠ གི་གོ་
རྟྤྱོགས་ཡར་འཕར་བཏང་ནི་དྤྱོན་ལུ་ ཡྤྱོངས་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་དང་ གྲལ་གཏྤྱོགས་ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚྤྱོགས་ཚུ་ ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་འདུག
རྒྱབ་རྟེན: ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་སྙན་ཞུ། རྩིས་ཞིབ་ཡྤྱོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་། ཀེ་ན་ཌ།
 མྤྱོན་ཊེ་ནེ་གྲོ–

རྒྱལ་ཡྤྱོངས་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་ཐབས་ཤེས་འདི་

དུས་རིམ་གཞི་བཀོད་༢༠༣༠

དང་གཅིག་ཁར་

འབྲེལ་མཐུན་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡྤྱོདཔ་དང་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དང་ཁྱད་བསྡུར་འབད་ཡྤྱོདཔ་མི་འདི་ནང་ ཡུན་
བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་དང་ དམིགས་གཏད་དཔྱ་སྙོམས་བརྒྱ་ཆ་༧༨

ལག་ལེན་འབག་ཡྤྱོདཔ་སྦེ་ སྟྤྱོན་ཏེ་

འདུག
རྒྱབ་རྟེན: ཡུ་ཨེན་དྲི་སི། (UNDC)
 ཕི་ལི་པིནས– རྒྱལ་ཡྤྱོངས་ཀྱི་གནས་རིམ་བར་མའི་ནང་ མི་དྲ་ཎའྤྱོ་རྒྱལ་ཡྤྱོངས་བར་མའི་ཡིག་ཚང་གི་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དཔལ་
འབྱྤྱོར་དང་གོང་འཕེལ་དབང་འཛིན་གྱིས་

རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དཔལ་འབྱྤྱོར་དང་གོང་འཕེལ་དབང་འཛིན་ནང་འཁོད་ལུ་

ཡུན་

བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་འདི་ ས་གནས་དང་འབྲེལ་བ་ཡྤྱོདཔ་བཟྤྱོ་ནི་དྤྱོན་ལུ་ ལག་ལེན་དང་ འབྲེལ་མཐུན་བཟྤྱོ་
ནི་གི་ཐབས་ལམ་གཞི་བཙུག་ནི་གི་ གྲོས་ཆོད་ཞུ་བ་གཅིག་ ཆ་འཇོག་འབད་དེ་འདུག
རྒྱབ་རྟེན: ཡུ་ཨེན་དྲི་སི། (UNDC)
 ནྤྱོརཝེ- ས་གནས་དང་ ལུང་ཕྤྱོགས་གཞུང་གི་མ་ཚད་བར་ གཡུས་ཁའི་མི་སེར་དང་ མི་སྡེ་ལས་ཚྤྱོགས་ དེ་ལས་ ཤེས་
རིག་སྤྱོབ་འབྲེལ་སྡེ་ཚན་དང་ སྒེར་གྱི་ལས་སྡེ་ཚུ་མཉམ་

བཀོད་ཚྤྱོགས་གྲོས་བསྟྤྱོན་ཞལ་འཛྤྱོམས་ཚྤྱོགས་ཡྤྱོདཔ་ཨིན་

མས།
རྒྱབ་རྟེན: ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་སྙན་ཞུ། རྩིས་ཞིབ་ཡྤྱོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་། ཀེ་ན་ཌ།
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3.2: གཞི་བཙུགས་ཐབས་ལམ།

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་དྤྱོན་ལུ་ གྲོས་གཞི་༢༠༣༠ སྟྤྱོན་བསྒྲགས་འབད་ཡྤྱོད་མི་འདི་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་ཐྤྱོན་
སྐྱེད་ལེགས་ཤྤྱོམ་དང་ སྲིད་བྱུས་ཡར་དྲག་ དེ་ལས་ གཙུག་སྡེའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་གཅིག་ཁར་ སྲིད་དྤྱོན་འབད་བརྩྤྱོན་ཚུ་
ཡང་ དགོཔ་ཡྤྱོདཔ་ཨིན། གྲོས་གཞི་༢༠༣༠ གཞི་བཙུགས་མཐར་ཕྱིན་སྦེ་འབྱུང་ཐབས་ལུ་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་
ཡུལ་གྱི་དྤྱོན་ལུ་ མ་དངུལ་བྱིན་ནི་འདི་

ཆ་ཤས་གལ་ཅན་གཅིག་ཨིན། གཞུང་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་གྲོགས་རམ་དང་ མི་

དམངས་མ་དངུལ་ དེ་ལས་ སྒེར་གྱི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ མ་དངུལ་བྱིན་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་གཅིག་ཨིན་རུང་ གཞུང་རྩིས་ས་གོ་
དང་ ནང་འཁོད་འྤྱོང་འབབ་ཀྱིས་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་དྤྱོན་ལུ་ མ་དངུལ་བྱིན་ནི་ནང་ ལཱ་འགན་གཙྤྱོ་
བྤྱོ་སྦེ་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།

འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ གཞི་བཙུགས་ནི་དྤྱོན་ལུ་ མི་སྟྤྱོབས་(གྱངས་ཁ་དང་ ལྕོགས་
གྲུབ)

འདི་ཡང་ འདྲན་འདྲ་སྦེ་རང་ ཁག་ཆེཝ་ཨིན། གྲོས་གཞི་འདི་ནང་ དམིགས་ཡུལ་དང་ དམིགས་གཏད་ཚུ་ གཞི་

བཙུགས་ནི་དྤྱོན་ལུ་ དགོས་མཁོ་བའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ སྒྲིག་མཉམ་འབད་ཡྤྱོདཔ་དང་ འདི་ནང་ མ་དངུལ་ཐྤྱོན་སྐྱེད་བྱིན་ནི་
དང་གཅིག་ཁར་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲག་བཏང་ནི་ཚུ་ཡང་ ཚུད་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།

འྤྱོག་ལས་མར་ཡྤྱོད་པའི་ དྤྱོན་ཚན་ཚུ་ནང་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གཞི་བཙུགས་ནི་ནང་ལུ་ མཐྤྱོང་ཡྤྱོད་པའི་
ཆ་སྐྱོན་ཚུ་ ཁ་གསལ་བཀོད་ཡྤྱོདཔ་ཨིན:
3.2.1

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་དྤྱོན་ལུ་

བཏང་ནི་དྤྱོན་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།

ཀ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་དྤྱོན་ལུ་

ནི་དྤྱོན་ལུ་ མ་དངུལ་བཏང་ནི་འདི་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན།
ཡྤྱོད་མི་འདི་

གྲོགས་རམ་དང་

ད་ལྟྤྱོ་ཚུན་

མ་དངུལ་བཏང་

གཞུང་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་

ནང་འཁོད་ཐྤྱོན་སྐྱེད་ལས་

ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲག་

གྲོས་

གཞི་༢༠༣༠ མཐར་ཕྱིན་འབྱུང་ཡྤྱོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟྤྱོ་
འབྲུག་གི་ལྤྱོ་ལྔ་འཆར་གཞི་གི་དྤྱོན་ལུ་

མ་དངུལ་བྱིན་ནི་དང་

འཐྤྱོན་

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གཞི་
བཙུགས་ནི་དྤྱོན་ལུ་

དགོས་མཁོ་ཏན་ཏན་སྦེ་

དངུལ་འབྲེལ་ཐྤྱོན་སྐྱེད་ཀྱི་

ངེས་གཏན་བཟྤྱོ་ནི་དྤྱོན་

ལུ་ བརྟག་ཞིབ་ག་ནི་ཡང་ མ་འབད་བས།

ཡྤྱོདཔ་ཨིན། སང་རིག་ཅན་དང་ལྡན་པའི་ དངུལ་རྩིས་
འཛིན་སྐྱོང་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་གི་ གོང་འཕེལ་འགྲོ་སྤྱོང་ བརྒྱ་ཆ་༦༤ འདི་ ནང་འཁོད་འྤྱོང་འབབ་ལས་ བཏང་
ཚུགསཝ་སྦེ་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།

གཞུང་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་གྲོགས་རམ་གྱིས་

དངུལ་བརྒྱ་ཆ་༣༤ བཏང་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།

འབྲུག་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་གྱི་དྤྱོན་ལུ་

མ་

ཁ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚྤྱོགས་ཀྱིས་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དང་གཅིག་ཁར་ དངུལ་
འབྲེལ་ཐྤྱོན་སྐྱེད་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲག་གི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།

ག འདི་དང་འཁྲིལ་ གཙྤྱོ་རིམ་སྒྲིག་ཡྤྱོད་པའི་དམིགས་ཡུལ་གསུམ་བཏྤྱོན་ཡྤྱོད་མི་དང་ གཞུང་གིས་ གྲོགས་རམ་ལས་སྡེ་
ཚུ་ལས་ དམིགས་ཡུལ་རེ་རེ་བཞིན་འགྲུབ་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ མ་དངུལ་ཚུ་ཐྤྱོབ་སྟེ་ཡྤྱོདཔ་ཨིན། མ་དངུལ་ཐྤྱོབ་ཡྤྱོད་པའི་
ཁ་གསལ་ཡང་:
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 ཡུ་ཨེན་དྲི་པི-ཇི་ཨི་ཨེཕ-ཨེལ་དྲི་སི་ཨེཕ-ལས་འགུལ (ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་༡༣.༩)- ལས་འགུལ་འདི་གིས་ རྤྱོང་
ཁག་༡༢ རྒེད་འྤྱོག་༣༨ དེ་ལས་ སྐྱེ་ལྡན་བར་ལམ་བཞི་དང་ ཉེན་སྲུང་ས་ཁོངས་གསུམ་ཁྱབ་པའི་ནང་ གཞི་

བཙུགས་འབད་ནི་ཨིན་མས། ལས་འགུལ་འདི་གིས་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་ དམིགས་གཏད་༡
དང་ ༡༣ དང་ ༡༥ འགྲུབ་ནི་ལུ་ དམིགས་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།

 བྷུ་ཊཱན་ཕྤྱོར་ལཱཡཕ་ཕཌ (Bhutan for Life Fund) (ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་༤༠) –ལས་འགུལ་འདི་གི་
དམིགས་ཡུལ་གཙྤྱོ་བྤྱོ་འདི་

འབྲུག་གི་གཅིག་འབྲེལ་ཡྤྱོད་པའི་ཉེན་སྲུང་འབད་ཡྤྱོད་པའི་

ས་ཁོངས་ཨེ་ཀར་ས་ཡ་༥

བསྲུང་ནི་དྤྱོན་ལུ་ཨིན་མས། དམིགས་བསལ་གྱིས་ ལས་འགུལ་འདི་གིས་ གཙྤྱོ་རིམ་སྒྲིག་ཡྤྱོད་པའི་དམིགས་ཡུལ་
གསུམ་འགྲུབ་ནི་ལུ་ དམིགས་ཡྤྱོདཔ་ཨིན་མས། འདི་གཅིག་ཁར་ ལས་འགུལ་འདི་ལས་ དམིགས་ཡུལ་༢ ༦ ༧
ང

༡༢ ༡༥ དང་ ༡༦ ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྣྤྱོན་འབད་ནི་ཨིན་མས།

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དྤྱོན་ལུ་

དངུལ་འབྲེལ་ཐྤྱོན་སྐྱེད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཏན་

ཏན་སྦེ་ ངེས་གཏན་བཟྤྱོ་ནི་དྤྱོན་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་ཡྤྱོདཔ་ཨིན་རུང་ མ་དངུལ་ཚུ་འཐྤྱོབ་ལེན་
འབད་ཡྤྱོདཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་དུས་རིམ་ནང་དུ་ ཡུན་བརྟན་ཚུ་གཞི་

བཙུགས་ནི་དྤྱོན་ལུ་དང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ སྤྱི་ལྤྱོ་༢༠༢༡ ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ གོང་འཕེལ་ཉུང་གྲ་སྦེ་འགྱོ་
ཡྤྱོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ མཐར་ཕྱིན་ནི་དྤྱོན་ལུ་ དངུལ་བྱིན་ཐྤྱོན་སྐྱེད་ནང་ ཁྱད་པར་ཡྤྱོད་པ་ཅིན་ འདི་གི་དྤྱོན་ལུ་
ཐབས་ལམ་གསལ་ཏྤྱོག་ཏྤྱོ་སྦེ་འྤྱོང་འཐབ་ལུ་
ཅ

དགོཔ་འདུག

འདི་བཟུམ་སྦེ་
ཡར་དྲག)

དངུལ་འབྲེལ་ཐྤྱོན་སྐྱེད་ཀྱི་

དགོས་མཁོ་བརྟག་ཞིབ་འགོ་འདྲིན་འཐབ་

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གཞི་བཙུགས་ནི་དྤྱོན་ལུ་

གི་དྤྱོན་ལུ་

བརྟག་ཞིབ་ག་ནི་ཡང་

མ་འབད་བར་འདུག

བཙུགས་ནི་དྤྱོན་ལུ་ གྱངས་ཁ་དང་ འྤྱོས་འབབ་ཀྱི་ཐྤྱོག་ལས་
མིན་འདུག

མི་སྟྤྱོབས་དགོས་མཁོ་(ལྕོགས་གྲུབ་

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གཞི་

མི་སྟྤྱོབས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཏན་ཏན་སྦེ་ ཐག་བཅད་དེ་

ཆ

འདི་འབདཝ་ལས་ དགོས་མཁོ་བརྟག་ཞིབ་མེད་མི་འདི་གིས་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ ཉེ་འབྱྤྱོར་ཡྤྱོངས་

ཇ

རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་ཀྱིས་ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་

རྤྱོགས་སྦེ་ གཞི་བཙུགས་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་

ཡུལ་གྱི་དྤྱོན་ལུ་ དངུལ་བྱིན་དགོས་མཁོ་བརྟག་ཞིབ་ཁ་གསལ་སྦེ་མ་འབད་བར་ཡྤྱོད་རུང་ ལྤྱོ་ལྔ་འཆར་གཞི་གི་དྤྱོན་ལུ་

ཐྤྱོན་སྐྱེད་སྐལཝ་སྤྱོད་འབད་ཡྤྱོད་མི་འདེ་ འདི་ཡང་ ལྤྱོ་ལྔ་འཆར་གཞི་ཐེངས་༡༢ པ་ལས་འགོ་བཙུགས་ སྤྱི་ལྤྱོ་༢༠༣༠
ཚུན་གྱི་ཐྤྱོན་སྐྱེད་འདི་

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་དྤྱོན་ལུ་བཏྤྱོན་ཡྤྱོད་པའི་

མ་དངུལ་ཨིན།

ལྤྱོ་ལྔའི་

འཆར་གཞི་ སྤྱི་ལྤྱོ་༢༠༣༠ ཚུན་འདི་གིས་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་༡༧ འདི་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་
གཙྤྱོ་ཅན་དང་ ལས་སྡེ་གི་གྲུབ་འབྲས་གཙྤྱོ་ཅན་ དེ་ལས་ ས་གནས་གཞུང་གི་གྲུབ་འབྲས་གཙྤྱོ་ཅན་དང་འབྲེལ་ གཙྤྱོ་
རིམ་ལཱ་བཤུལ་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་བརྡ་སྟྤྱོན་ཚུ་དང་རིམ་སྒྲིག་སྟེ་

རྒྱབ་སྣྤྱོན་འབད་ནི་དང་

འབྲེལ་མཐུན་འབད་ནི་ཨིན།

ལྷག་པར་དུ་ དངུལ་བྱིན་ཐབས་ལམ་མ་འདྲཝ་ དཔེར་ན་ མི་དམངས་སྒེར་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་གཞི་བཀོད་དང་ ལྷྤྱོ་
དང་ལྷྤྱོའི་མཉམ་འབྲེལ་ (South-South cooperation) དེ་ལས་ ཕྱི་རྒྱལ་ལས་ཐད་ཀར་མ་རྩ་བཙུགས་མི་ཚུ་
ལས་ དམིགས་ཡུལ་གྱི་དྤྱོན་ལུ་ མ་དངུལ་འཐྤྱོབ་འཐབ་ལུ་འཚྤྱོལ་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི་ཨིན། དངུལ་བྱིན་དགོས་མཁོ་
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བརྟག་ཞིབ་ཁ་གསལ་སྦེ་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་

རྒྱལ་ཡྤྱོངས་ཁས་བངས་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨

ཅནམ་ནང་

གོང་འཕེལ་ཚྤྱོང་རྤྱོགས་ཚུ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འཐྤྱོབ་ནི་དྤྱོན་ལུ་ གཙྤྱོ་བྤྱོར་བཏྤྱོན་ཏེ་བཀལ་ཡྤྱོདཔ་ཨིན། (ཟུར་སྦྲགས་༡
པ་ནང་ གཟིགས་གནང་)

3.2.2

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ལུ་

མ་དངུལ་འཐྤྱོབ་ཐབས་ཀྱི་དྤྱོན་ལུ་

འགན་

ཁག་ཡྤྱོད་པའི་ ལས་སྡེ་དང་ ལས་ཁུངས་ དེ་ལས་ མཉམ་རུབ་གོ་སྐབས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་
དགོཔ།

ཀ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚྤྱོགས་ཀྱི་

གྲོས་ཆོད་ནང་ལུ་

མཉམ་འབྲེལ་གྱི་དྤྱོན་ལུ་ ཐྤྱོན་སྐྱེད་ཚུ་བཏང་ནི་གི་
ཐབས་ལམ་དང་ ཉམས་མྤྱོང་མྤྱོང་ནི་ ཡར་དྲག་

བཏང་ནི་གུ་ མི་དམངས་དང་ མི་དམངས་-སྒེར་
དེ་ལས་

མི་སྡེ་ལས་ཚྤྱོགས་མཉམ་རུབ་དྤྱོན་སྨིན་

ཅན་སྦེ་འྤྱོང་འཐབ་ལུ་

སྤྱོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་དང་

ཡར་དྲག་བཏང་ནི་དྤྱོན་ལུ་

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་གཞི་བཙུགས་ནི་དྤྱོན་ལུ་
མ་དངུལ་ཐྤྱོན་སྐྱེད་བཏང་འཐབ་ལུ་

སྒེར་གྱི་ལས་སྡེ་དང་

མི་སྡེ་ལས་ཚྤྱོགས་ དེ་ལས་ གྲོགས་རམ་ལས་འཛིན་དང་
གཞན་མི་ཚུ་

ཁོང་ར་གྲལ་གཏྤྱོགས་འབད་ནི་དྤྱོན་ལུ་

གྲོས་གནས་གཅིག་མིན་འདུག

གྲོས་གནས་གཅིག་

དགོཔ་སྦེ་ གཙྤྱོར་བཏྤྱོན་ཡྤྱོདཔ་ཨིན་མས།

ཁ མི་དམངས་དངུལ་འབྲེལ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧

ཅན་མ་འདི་ནང་

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལུ་

ཐྤྱོན་སྐྱེད་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་

འབད་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ ཕྱི་འབྲེལ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་དང་ མ་དངུལ་ཚུ་ འཆར་དངུལ་དང་ སྙན་ཞུ་ དེ་ལས་
འགན་འཁྲི་བཀལ་ནི་གི་བྱ་རིམ་དང་ འབྲེལ་མཐུན་ཡྤྱོདཔ་བཟྤྱོ་ནི་གི་ འགན་དབང་སྤྱོད་དེ་འདུག

ག རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་ཀྱིས་ ཕྱི་འབྲེལ་ཐྤྱོན་ཁུངས་ ཐྤྱོན་སྐྱེད་ཚུ་བཏང་ནི་གི་འགན་ཁག་

གཙྤྱོ་བྤྱོ་འདི་ འབག་ཡྤྱོདཔ་ཨིན། རང་རང་སྤྱོ་སྤྱོ་གི་ ལཱ་འགན་དང་ འགན་ཁུར་བྱིན་ཡྤྱོད་མི་འདི་གིས་ གཞུང་གིས་

གྲོགས་མཉམ་འབྲེལ་ཞལ་འཛྤྱོམས་(Round Table Meeting) འགོ་བཙུགས་ཡྤྱོདཔ་དང་- འདི་ཡང་ ཡུན་
བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གཞི་བཙུགས་འཐབ་ལུ་ ཐྤྱོན་སྐྱེད་བཏང་ནི་གི་ཐབས་ལམ་གྱི་དྤྱོན་ལུ་ འབྲུག་གི་ལྤྱོ་ལྔ་
ཆར་གཞི་འདི་ གོང་འཕེལ་ཚྤྱོང་རྤྱོགས་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་རུབ་གྲོགས་རམ་འབད་ནི་དང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གསུང་
གྲོས་གནང་ནི་གི་དྤྱོན་ལུ་ གྲོས་གནས་གཅིག་ཨིན།

ང ཨིན་རུང་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་དང་ འདི་གི་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་དྤྱོན་ལུ་ སྒེར་གྱི་ལས་སྡེ་དང་ མི་སྡེ་
ལས་ཚྤྱོགས་ དེ་ལས་ གྲོགས་རམ་ལས་འཛིན་དང་ གཞན་མི་ཚུ་ལས་ འདི་བཟུམ་གྱི་གྲོས་གནས་ ངོས་འཛིན་མ་
འབད་བར་ཡྤྱོདཔ་དང་ གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བར་ཡྤྱོདཔ་ཨིན་མས། ལྷག་པར་དུ་ འདི་བཟུམ་དགོས་མཁོའི་གྲོས་
གནས་གཞི་བཙུགས་ནི་དྤྱོན་ལུ་

འགན་ཁག་ཅན་གྱི་ལས་སྡེ་ངོས་འཛིན་མ་འབད་བར་ཡྤྱོད་མི་འདི་གིས་

གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་དྤྱོན་ལུ་ ཐྤྱོན་སྐྱེད་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ བཏང་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་མིན་འདུག

ཡུན་བརྟན་

23

གཞི་བཙུགས་ཐབས་ལམ་གྱི་དྤྱོན་ལུ་ ལེགས་ཆ་ལག་ལེན་ཚུ།
 ཨིན་ཌོ་ནེ་ཤི་ཡ–

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ཁར་མཉམ་རུབ་འབད་ནི་དྤྱོན་ལུ་

གསུང་གྲོས་གནང་ནི་

ནང་ཕན་ཐབས་ལུ་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་གྲོགས་རམ་གོ་སྐབས་ཀྱི་ས་གོ་གཅིག་ལམ་སྟྤྱོན་འབད་
ནུག

“གྲོགས་རམ་དང་ཚྤྱོང་ལཱ-ཨིན་ཌོ་ནེ་ཤི་ཡ་ཡར་དྲག་གི་དྤྱོན་ལུ་

ཨིན་ཌོ་ནེ་ཤི་ཡ་གི་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་

དམིགས་ཡུལ་” ཟེར་བའི་ གྲོགས་རམ་གྲོས་གནས་གཅིག་ འགོ་བཙུགས་ནུག་
རྒྱབ་རྟེན: ཡུ་ཨེན་དྲི་སི། (UNDC)
 ཕི་ལི་པིནས– ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་འདི་ འཆར་དངུལ་བརྩམ་པའི་བྱ་རིམ་ནང་ལུ་ མི་དམངས་
དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ལེགས་བཅོས་ དཔེར་ན་ གཞན་མི་ཚུ་གི་ནང་ལས་ དུས་ཡུན་བར་མའི་འགྲོ་སྤྱོང་གཞི་
བཀོད་དང་ ལཱ་ཤུལ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འཆར་དངུལ་བརྩམ་ནི་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་གཙྤྱོ་བྤྱོར་བཏྤྱོན་ནི་ན་ བརྟག་ཞིབ་
འབད་ནི་ འགོ་བཙུགས་ཡྤྱོདཔ་ཨིན་མས།
རྒྱབ་རྟེན: ཡུ་ཨེན་དྲི་སི། (UNDC)

 ཀེ་ན་ཌ - འཆར་དངུལ་༢༠༡༨ སྐབས་ལུ་ སྤྱི་ལྤྱོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ ལས་འགོ་བཙུགས་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐྤྱོན་སྐྱེད་ལས་

ལྤྱོ་༡༣ ནང་ཡྤྱོད་པའི་

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གྲོགས་རམ་འབད་ནི་

དྤྱོན་ལུ་ ཡུ་ཨེས་ཌོལར་༥༩.༨ བྱིན་ནི་དྤྱོན་ལུ་ གྲོས་འཆར་བརྩམ་ཡྤྱོདཔ་ཨིན་མས།
རྒྱབ་རྟེན: ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་སྙན་ཞུ། རྩིས་ཞིབ་ཡྤྱོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་། ཀེ་ན་ཌ།

 ཀེཔ་བཱཌ –‘གོང་འཕེལ་ཉུང་སུ་སྦེ་འགྱོ་ཡྤྱོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ’གནས་ཚད་ལས་ མཐར་འཁྱོལ་ཡྤྱོདཔ་དང་ ཡར་རྒྱས་
འགྱོ་བའི་མཚྤྱོ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཀེཔ་བཱཌ་གིས་ གཞན་མི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་མ་དངུལ་ཐྤྱོབ་ནི་
བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ མི་དམངས་ཟད་འགྲོ་བཅོས་བསྒྱུར་འབད་ནི་གདམ་ཁ་ཚུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ འཇོན་
དྲགས་ཅན་བཟྤྱོ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་

འྤྱོང་འབབ་(ནང་འཁོད་དང་ཕྱི་འབྲེལ མི་དམངས་དང་སྒེར) བསྡུ་སྒྲུབ་

འབད་ནི་དྤྱོན་ལུ་ ‘གྲོས་གཞི༢༠༣༠ གཙྤྱོ་བྤྱོར་བཏྤྱོན་ནི་དང་ མ་དངུལ་བྱིན་ནི’ ཟེར་བའི་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་གོ་བསྡུར་
ཞལ་འཛྤྱོམས་གཅིག་ཚྤྱོགས་ཡྤྱོདཔ་ཨིན་མས།
རྒྱབ་རྟེན: ཡུ་ཨེན་དྲི་སི། (UNDC)

༣.༣ ལྟ་རྟྤྱོག་དང་ རྗེས་དྲན་ དེ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ།

ལྟ་རྟྤྱོག་དང་ རྗེས་དྲན་ དེ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་འདི་ སྤྱི་ལྤྱོ་༢༠༣༠ འི་གྲོས་འཆར་གི་ཆ་ཤས་གཙྤྱོ་བྤྱོ་གཅིག་ཨིན་པས། འདི་
བཟུམ་མའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་གིས་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་མདུན་སྐྱོད་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་བལྟ་ནིའི་དྤྱོན་ལུ་

གནས་སྡུད་ཀྱི་རིམ་ལུགས་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་ དེ་ལས་ ཐབས་ལམ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡྤྱོདཔ་ ངེས་བརྟན་བཟྤྱོ་ཚུགས།
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ལྷག་པར་དུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚྤྱོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ ཨེ་/ཨར་ཨི་ཨེས་/༧༠/༡ གིས་ མ་འྤྱོངས་ལྤྱོ་ངོ་༡༥ གི་ནང་འཁོད་ལུ་

དམིགས་ཡུལ་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་ གྲུབ་འབྲས་བྱུང་ཡྤྱོད་མི་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་ཡྤྱོད་པའི་རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དང་ ལུང་ཕྤྱོགས་
དེ་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ཁར་ རྗེས་དྲན་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་འགན་ཁུར་འབག་ནི་ནང་གཙྤྱོ་རིམ་བཏྤྱོན་དགོཔ་སྦེ་ རྒྱལ་
གཞུང་ལུ་ནན་ཏན་སྦེ་བཤད་དེ་འདུག

གཤམ་གསལ་གྱི་དྤྱོན་མཚམས་ཚུ་གིས་ ལྟ་རྟྤྱོག་དང་ རྗེས་དྲན་ དེ་ལས བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་ལངམ་སྦེ་མེད་པའི་ བརྡ་མཚྤྱོན་
སྟྤྱོནམ་ཨིན།
3.3.1

གཅིག་བསྒྲིལ་གི་ལྟ་རྟྤྱོག་དང་ རྗེས་དྲན་ དེ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ།

ཀ) རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་ཀྱིས་

རྒྱལ་ཡྤྱོངས་

གྲུབ་འབྲས་གཙྤྱོ་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་ཀྱི་ ལྤྱོ་བསྟར་གནས་ཚད་ལྟ་རྟྤྱོག་དང་
གཅིག་ཁར་

ལྤྱོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་གི་ལྤྱོ་ཕྱེད་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱིས་ཐྤྱོག་ལས་

རྒྱལ་ཡྤྱོངས་ཀྱི་གནས་ཚད་ཁར་

འཆར་གཞི་དང་

ལས་རིམ་གཞི་

བཙུགས་ཀྱི་ལྟ་རྟྤྱོག་འབདཝ་ཨིན་པས།

ཁ) དེའི་ལྷན་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ལྟ་རྟྤྱོག་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་ནིའི་དྤྱོན་ལུ་

གཞུང་གི་ལས་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་
གཞུ་བཙུགས་ཀྱི་ ཡར་འཕེལ་
གནས་སྟངས་ ལྟ་རྟྤྱོག་དང་ རྗེས་
དྲན་ དེ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་
གི་ཐབས་ལམ་ སྤྱོ་སྤྱོ་སྦེ་མིན་འདུག

(GPMS)དང་ ལྤྱོ་བསྟར་ལས་འབྲེལ་ཆིངས་ཡིག་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ རིམ་ལུགས་མང་རབས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་
འདུག

ག) ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་བལྟ་ནིའི་དྤྱོན་ལུ་ བསྐྱར་
ཞིབ་དང་ ལྟ་རྟྤྱོག་གི་ཐབས་ལམ་སྤྱོ་སྤྱོ་ ཡང་ན་ གཅིག་བསྒྲིལ་འབད་དེ་མིན་འདུག འདི་བཟུམ་མའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་
མེད་མི་ལས་བརྟེན་

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་

དྤྱོན་སྨིན་ཚུ་ངེས་བརྟན་བཟྤྱོ་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།

ཚུལ་མཐུན་གྱི་འགན་འཁྲི་དང་

ང) རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ཀྱི་ལན་གསལ་ལུ་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ ལྤྱོ་ལྔའི་འཆར་

གཞི་ཚུའི་ནང་ མཉམ་སྡེབ་དང་ གཅིག་བསྒྲིལ་འབད་དེ་ ཤུལ་ལས་ ལྤྱོ་བསྟར་ལས་འབྲེལ་དམིགས་གཏད་ཚུ་ལུ་
བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡྤྱོདཔ་ལས་

གཞུང་གི་ལས་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་དང་

ལྤྱོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་གི་ལྤྱོ་ཕྱེད་

བསྐྱར་ཞིབ་ ལྤྱོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ཚུ་གི་མཇུག་གི་བསྐྱར་ཞིབ་ དེ་ལས་ ལས་རིམ་དང་ ལས་འགུལ་ལྟ་རྟྤྱོག་དང་ དབྱེ་
ཞིབ་ལ་སྤྱོགས་པའི་རྒྱལ་ཡྤྱོངས་ཀྱི་ལྟ་རྟྤྱོག་དང་

དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་གིས་

ཡུན་བརྟན་གང་འཕེལ་དམིགས་

ཡུལ་གྱི་ལྟ་རྟྤྱོག་ཡང་ འགབ་ཚུགསཔ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ ལྟ་རྟྤྱོག་གི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་གོང་
འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་གི་དྤྱོན་ལུ་ གསལ་བཀོད་འབད་ནིའི་དྤྱོན་ལུ་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་

ཡུལ་ལྟ་རྟྤྱོག་དེ་ འཕྲུལ་སྤྱོད་དང་ རིམ་བསྒྲིག་འབད་ནིའི་དྤྱོན་ལུ་ གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་ལྟ་རྟྤྱོག་དང སྙན་ཞུ་འབད་ནི་གི་
སྟྤྱོན་སྟེགས་བཟྤྱོ་ནི་ནང་
ཚྤྱོགས་ཀྱིས་

འབད་ནི་ནང་

འབད་བརྩྤྱོན་བསྐྱེད་དེ་ཡྤྱོད་ཟེར་བཤད་ཅི།

ཡུ་ཨེན་དྲི་ཨི་ཨེསི་ཨེ་དང་

མཉམ་ལས་ཐྤྱོག་ལུ་

སྲིད་བྱུས་མཉམ་སྡེབ་དང་འབྲེལ་མཐུད་

དེ་ལས་

རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་

“ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་བསྟར་སྤྱོད་
འབྲེལ་ཡྤྱོད་ལས་སྡེ་གྲལ་གཏྤྱོགས་འབད་ནི་ནང་

གཙུག་སྡེའི་གྲ་སྒྲིག་དང་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ གནས་སྟངས་བལྟ་ནིའི་
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དྤྱོན་ལུ་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་སྟྤྱོན་སྟེགས་བཟྤྱོ་ནིའི་དྤྱོན་ལུ་ ཨེཕ་རི་ཀ་དང་ ཨེ་ཤི་ཡ་ དེ་ལས་ པེ་
སི་ཕིག་༢༠༡༨-༢༠༢༡

ནང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་(Institutional

arrangements

for

policy

integration, coordination, and stakeholder engagement in SDG implementation

and reviews in Africa, and Asia and the Pacific 2018-2021 to develop the

SDG dashboard to track SDG implementation progress)” ཟེར་མི་ལས་འགུལ་གཞི་
བཙུགས་འབད་ནི་ཨིན་པས།
3.3.2
འབད་ནི།

( ཟུར་སྦྲགས་༡ པ་འདྲི་གཏུག་མཛད་)

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་

ལྟ་རྟྤྱོག་འབད་ནི་གི་

དམིགས་བསལ་ལས་སྡེ་ངོས་འཛིན་

ཀ) ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་གྲོས་འཆར་༢༠༣༠ གིས་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གྲུབ་ནི་ནང་ མདུན་སྐྱོད་
ཀྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་བལྟ་ནིའི་དྤྱོན་ལུ་ རྗེས་དྲན་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟྤྱོ་དགོ་པའི་ དགོས་མཁོ་
བཀོད་དེ་འདུག

ཁ) རྒྱལ་ཡྤྱོངས་ཀྱི་ ལྤྱོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ལྟ་རྟྤྱོག་འབད་ནི་གི་འགན་ཁག་འདི་ གཤམ་
གསལ་གྱི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ཕྤྱོགཔ་ཨིནཿ

 རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་- གྲུབ་འབྲས་ཚུ་དང་ དཀའ་ངལ་ཚུ་ དེ་ལས་ གདྤྱོང་ལེན་ཚུ་
གི་ ཐྤྱོ་བཀོད་འབད་མི་ ལྤྱོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ཚུ་གི་ ལྤྱོ་ཕྱེད་བསྐྱར་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི།

 ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚྤྱོགས་- ཐབས་བྱུས་ཅན་དང་ དུས་ཐྤྱོག་གི་བར་བཞུགས་མཛད་ཐྤྱོག་ལས་ ལྤྱོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ཚུ་
གི་ ལག་ལེན་གྱི་ལྟ་རྟྤྱོག་འབད་མི་ མངོན་མཐྤྱོའི་འདུས་ཚྤྱོགས་དང་

 ལས་སྡེ་ཁག་གི་ སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་སྡེ་ཚན་- ས་གནས་གཞུང་དང་ ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་
འཐབ་ནི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ རང་སྤྱོའི་ལས་སྡེའི་ལས་རིམ་ཚུ་ ལྟ་རྟྤྱོགས་འབད་ནི།

ག) ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གི་དྤྱོན་ལུ་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ ལྟ་རྟྤྱོག་འབད་
ནིའི་དྤྱོན་ལུ་ ལས་སྡེ་གཅིག་ཡང་ངོས་འཛིན་མ་འབད་ནུག ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་
མི་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་སྡེ་ངོས་འཛིན་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ ལྟ་རྟྤྱོག་
འབད་མི་འདི་གིས་

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གི་གནས་སྟངས་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་

སྙན་ཞུ་

འབད་ནི་ནང་ གདྤྱོང་ལེན་ཅན་ཅིག་འྤྱོང་ནི་ཨིན་པས།

ང) འདི་གི་ཐད་ལུ་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་ཀྱིས་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ ལྟ་
རྟྤྱོག་དང་ རྗེས་དྲན་ དེ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་གི་ལས་སྡེ་ སྤྱོ་སྤྱོ་སྦེ་དགོཔ་མེད་པའི་བརྡ་སྟྤྱོན་འབད་ཡི། ལྷག་
པར་དུ་

རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལུ་

དམིགས་བསལ་གྱི་

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་

བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་ འགན་དབང་གསལ་ཏྤྱོག་ཏྤྱོ་ག་ནི་ཡང་བཀོད་དེ་མེད་ཟེར་བཤད་ཅི།

ཅ) ལས་སྣ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡྤྱོད་རུང་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གི་མདུན་སྐྱོད་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐྤྱོག་
ལུ་ཡྤྱོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟྤྱོ་ནིའི་དྤྱོན་ལུ་ ལས་སྡེ་སྣ་ཚྤྱོགས་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ ལྟ་རྟྤྱོག་འབད་མི་དང་ མཉམ་སྡེབ་འབད་མི་
དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་སྡེ་/སྡེ་ཕྲན་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག
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3.3.3

ལཱ་བཤུལ་གྱི་བརྡ་སྟྤྱོན་ཚུ་དང་ གནས་སྡུད་ཡྤྱོད་ལུགས།

ཀ) འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚྤྱོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་༤༨ པའི་ནང་ལུ་ ལཱ་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་དྤྱོན་ལུ་ བརྡ་སྟྤྱོན་ཚུ་དགོ་པའི་གཙྤྱོ་
རིམ་བཀོད་དེ་འདུག མདུན་སྐྱོད་ཚུ་ ཚད་འཇལ་འབད་ནི་དང་ ག་ཡང་རྒྱབ་ཁར་ལུས་ཏེ་མེདཔ་ངེས་བརྟན་བཟྤྱོ་ནི་ནང་
ཕན་ཐྤྱོགས་ཡྤྱོད་པའི་ སྤུས་ཚད་དང་ འཛུལ་ཞུགས་རུང་བ་ དུས་ཐྤྱོག་ དེ་ལས་ སྤྱོ་སྤྱོ་སྦེ་ཁག་དབྱེ་སྟེ་ཡྤྱོད་མི་ ཁུངས་
ལྡན་གྱི་གནས་སྡུད་ཚུ་.

ཁ) ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གི་
གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་གོང་འཕེལ་ཚུ་ ཚད་འཇལ་ནི་དང་ ལྟ་
རྟྤྱོག་འབད་ནི་ དེ་ལས་ སྙན་ཞུ་འབད་ནིའི་དྤྱོན་ལུ་
སྤུས་ཚད་མཐྤྱོ་དྲགས་དང་

བྤྱོ་གཏད་ཚུགས་པའི་

གནས་སྡུད་ནང་ བལྟ་འཛུལ་འབད་ནི་འདི་ ག་ནི་བ་
གལ་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིན་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག

སྙན་

ཞུའི་ནང་ལུ་ འཕྲྤྱོད་བསྟེན་དང་ དབུལ་ཕྤྱོངས་ ཤེས་

རིག་ དེ་ལས་ ལཱ་གཡྤྱོག་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ གནས་

སྡུད་མང་ཤྤྱོས་ཅིག་ཡྤྱོད་རུང་ ནུས་ཤུགས་དང་ གཞི་

པར་རིས་༤ པ༔ ལས་འབྲེལ་བརྡ་སྟྤྱོན།

རྟེན་མཁོ་ཆས་ དེ་ལས་ བདག་སྐྱོང་བཟུམ་མའི་ དམིགས་ཡུལ་གྱི་ས་ཁོངས་གཞན་ཚུ་གི་གནས་སྡུད་ཚུ་ ཚད་གཅིག་
ལས་བརྒལ་ཏེ་མིན་འདུག

ག) སྙན་ཞུའི་ནང་ལུ་ གཙྤྱོ་བྤྱོ་ར་ གནས་སྡུད་བཟྤྱོ་མི་སྣ་ཚྤྱོགས་ཀྱི་བར་ན་ འབྲེལ་མཐུད་དང་ བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་
གཞི་བཙུགས་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ གནས་སྡུད་དང་འབྲེལ་བའི་གདྤྱོང་ལེན་བྱུང་མི་ཚུ་ཡང་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་
འདུག

ང) ལྷག་པར་དུ་ སྙན་ཞུའི་ནང་ལུ་ བརྡ་སྟྤྱོན་༢༤༤ ཡྤྱོད་
ས་ལས་ བརྡ་སྟྤྱོན་༦༤ (བརྒྱ་ཆ་༢༦) པྤྱོ་དེ་ ཧྲིལ་
བུམ་སྦེ་དང་ལེན་འབད་ཡྤྱོདཔ་དང་
(བརྒྱ་ཆ་༡༣)

དེ་

བརྡ་སྟྤྱོན་༣༢

ཆ་ཤས་ཅིག་དང་ལེན་འབད་དེ་

ཡྤྱོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག

སྙན་ཞུའི་ནང་ལུ་

བརྡ་

སྟྤྱོན་༡༠༤ (བརྒྱ་ཆ་༤༣) དེ་ འབྲེལ་བ་ཡྤྱོད་རུང་
དང་ལེན་མ་འབད་བར་ཡྤྱོདཔ་དང་

ལྷག་ལུས་བརྡ་

སྟྤྱོན་༤༤ (བརྒྱ་ཆ་༡༨) དེ་ པར་རིས་༤ པའི་ནང་
སྟྤྱོན་ཏེ་ཡྤྱོད་དྤྱོ་བཟུམ་

འབྲུག་པའི་སྐབས་དྤྱོན་དང་

པར་རིས་༥ ། ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་གནས་སྡུད་ཡྤྱོད་ལུགས།

འབྲེལ་བ་མེདཔ་སྦེ་ གསལ་སྟྤྱོན་འབད་དེ་འདུག

ཅ) པར་རིས་༥ པའི་ནང་གསལ་སྟྤྱོན་འབད་དྤྱོ་བཟུམ་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གི་གནས་སྡུད་ཀྱི་ཐད་ཁར་

ལྷྤྱོདཔ་དང་ བརྡ་སྟྤྱོན་༨༤ (བརྒྱ་ཆ་༣༤) གི་དྤྱོན་ལུ་གནས་སྡུད་ཚུ་ཡྤྱོདཔ་དང་ བརྡ་སྟྤྱོན་༦༦ (བརྒྱ་ཆ་༢༧) གི་དྤྱོན་
ལུ་ ཆ་ཤས་ཅིག་དང་ ལྷག་ལུས་ཀྱི་བརྡ་སྟྤྱོན་༩༤ (བརྒྱ་ཆ་༣༩) གི་དྤྱོན་ལུ་ གནས་སྡུད་ཚུ་མིན་འདུག
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ཆ གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་ལྤྱོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་འཆར་གཞི་དང་ ལས་རིམ་ཚུའི་ནང་ བརྡ་སྟྤྱོན་འབད་མི་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་

གནས་སྡུད་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ལས་སྡེ་ག་ར་གིས་ གནས་སྡུད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་འདི་ ‘བདག་སྐྱོང་’ ཡང་
ན་ ལས་སྡེ་འདི་ར་བཀོད་ཡྤྱོདཔ་མ་གཏྤྱོགས་ ལས་སྡེ་ག་གི་ཡང་ གནས་སྡུད་ཀྱི་བདག་འཛིན་པ་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་རྩིས་
དཔྱད་བཀོད་འཛིན་འདི་ རྒྱབ་རྟེན་གནས་སྡུད་ཀྱི་འབྲེལ་གཏུག་སྦེ་ མ་བཀོད་པས། ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་

ཡུལ་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ ལྷན་ཁག་ཚུ་དང་ ལས་སྡེ་ག་གིས་ཡང་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གི་གནས་སྡུད་
ག་དེ་སྦེ་ སྟྤྱོན་ཡྤྱོདཔ་ཨིན་ན་དང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡྤྱོདཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་ སྟྤྱོན་ཏེ་མིན་འདུག གཞན་ཡང་ ཡུན་
བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ གནས་སྡུད་སྤྱོ་སྤྱོར་དབྱེ་སྟེ་ཡྤྱོད་མི་ཚུ་ ག་ཏེ་ ཐྤྱོ་བཀོད་འབད་ནི་ཨིན་
ན་དང་ བཏྤྱོན་ནི་ཨིན་ན་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་མིན་འདུག
ཇ འདི་ཁར་ལུ་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

རྒྱལ་ཡྤྱོངས་གནས་སྡུད་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་གི་ནང་འཁོད་

འབྲེལ་མཐུན་མེད་མི་འདི་གིས་ བརྡ་དྤྱོན་ལག་ལེན་པ་ཚུ་ལུ་ མ་འགྲིགས་པ་དང་ ཡང་ན་ རྒྱབ་འགལ་གྱི་བརྡ་དྤྱོན་ཚུ་
སྙན་ཞུ་འབད་ནི་གི་ བསམ་འཆར་བཀོད་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།

ད་ལྟྤྱོ་ཡྤྱོད་པའི་གནས་སྡུད་ཐྤྱོན་སྐྱེད་མ་འདྲཝ་ཡྤྱོད་མི་འདི་

གིས་ བྤྱོ་གཏད་མེད་པ་དང་ ནྤྱོར་འཁྲུལ་ཡྤྱོད་པའི་གནས་སྡུད་ཚུ་འཐྤྱོན་ནི་ཨིནམ་དང་ འདི་གིས་ བརྡ་དྤྱོན་སྤྱོད་ཡྤྱོད་
པའི་ གྲོས་ཆོད་འབྱུང་ནི་གི་བྱ་རིམ་ནང་ གནྤྱོད་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡྤྱོདཔ་ཨིན་མས།
3.3.4

གོ་རྟྤྱོགས་སྤེལ་ནི།

ཀ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚྤྱོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་འདི་ནང་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་ གྲོས་གཞི་༢༠༣༠ འདི་ མི་དམངས་ལུ་གོ་

རྟྤྱོགས་སྤེལ་ནི་འགོ་བཙུགས་དགོཔ་འདི་ཡང་ གྲལ་གཏྤྱོགས་བྱ་རིམ་ཐབས་ཤེས་དག་པ་གཅིག་ཨིནམ་དང་ ཡུན་བརྟན་
གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་འདི་ཡང་ ད་ལྟྤྱོ་ཡྤྱོད་པའི་ ཡང་ན་ བརྩམ་ནི་ཡྤྱོད་པའི་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་གོང་འཕེལ་ཐབས་ཤེས་
ཡང་ན་ འཆར་གཞི་ ཡར་དྲག་བཏང་ནི་གི་ གོ་སྐབས་གཅིག་ཨིན། ཁ་འཆམ་མཐུན་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་བདག་
དབང་འཛིན་ནི་ དེ་ལས་

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་བརྩིས་ཏེ་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་གི་

གོ་རྟྤྱོགས་སྤེལ་ནི་ འགྲུབ་འཐབ་ལུ་ བརྡ་སྤྱོད་དང་ རྩྤྱོད་ཚབ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ གསལ་ཏྤྱོག་ཏྤྱོ་འྤྱོང་

དགོཔ་འདི་ ག་ཅི་དེ་གལ་ཆེཝ་ཨིན། འདི་མ་ཚད་ ལྤྱོ་ལྔ་འཆར་གཞི་༡༢ པ་བསྒྲིགས་ནི་གི་ལམ་སྟྤྱོན་གྱི་ ལས་འགུལ་

ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ རྩྤྱོད་ཚབ་སྙན་ཞུ་ཐབས་ལམ་གྱི་ཡིག་ཆ་དགོཔ་གསལ་ཏྤྱོག་ཏྤྱོ་སྦེ་ བཀོད་དེ་ཡྤྱོདཔ་ཨིན། འདི་དང་
འཁྲིལ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨ་ལུའི་མ་དངུལ་གྱིས་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམ་ལྷན་ཚྤྱོགས་དང་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་
དེ་ བརྡ་སྤྱོད་དང་ རྩྤྱོད་ཚབ་སྙན་ཞུ་ཐབས་ལམ་གཅིག་བཟྤྱོ་སྟེ་འདུག

ཁ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ཐྤྱོག་ རྩྤྱོད་ཚབ་སྙན་ཞུ་དང་ གོ་རྟྤྱོགས་སྤེལ་ནི་གི་ལས་རིམ་དག་པ་ཅིག་ འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ནུག རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམ་ལྷན་ཚྤྱོགས་ ལྤྱོ་ལྔ་འཆར་གཞི་༡༢ པ་གི་གྲོས་འཛྤྱོམས་སྐབས་
ལུ་ ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་དང་ ས་གནས་གཞུང་ མི་སྡེ་ལས་ཚྤྱོགས་དབང་འཛིན་ དེ་ལས་ སྒེར་གྱི་ལས་སྡེ་དང་

ཉེན་ཅན་

གྱི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་སྐོར་ལས་ གོ་རྟྤྱོགས་ཁ་གསལ་རྐྱབ་ནུག འདི་ལྟར་ མི་སྡེ་ལས་
ཚྤྱོགས་དབང་འཛིན་ལ་ལུ་གཅིག་གིས་ གཞན་མི་མི་སྡེ་ལས་ཚྤྱོགས་ཚུ་ལུ་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་ གོ་
རྟྤྱོགས་ལས་རིམ་ཚུ་ གསར་བཏྤྱོད་འབད་ནུག

ག ཨིན་རུང་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚྤྱོགས་གྱི་གྲོས་ཆོད་ལྟར་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་བྱ་རིམ་ཡྤྱོངས་ནང་ ཁེ་
གྱོང་ཡྤྱོད་མི་ཚུ་དང་མཉམ་ བརྡ་སྤྱོད་སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ ཁྱོན་ཆེ་བ་སྦེ་དགོཔ་ཨིན་མས། སྒེར་གྱི་ལས་སྡེ་དང་ མི་སྡེ་ལས་

28

ཚྤྱོགས་དབང་འཛིན་ཚུ་མཉམ་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་མི་ནང་ལུ་ འབྲེལ་བ་ཡྤྱོད་པའི་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ ཡུན་
བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་ གཞུང་འབྲེལ་གོ་རྟྤྱོགས་བརྡྤྱོ་སྤྱོད་ག་ནི་ཡང་མ་ཐྤྱོབ་ཡྤྱོདཔ་སྦེ་ ཤེས་ཅི།

ང སན་ཕུལ་དང་ གྲོས་བསྡུར་ཚུ་མ་བརྩིས་བར་ རླུང་འཕྲིན་ཉན་སྒྲོམ་རེ་ཌིའྤྱོ་ དང་ རྒྱང་མཐྤྱོང་ དེ་ལས་ གསར་ཤྤྱོག་
དེབ་ཆུང་དང་ གཞན་མི་ཚུ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པས། རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་གིས་ བརྡ་སྤྱོད་གསར་

བཏྤྱོད་འགོ་འཁྲིད་འབད་ནི་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་མ་འབད་བར་ཡྤྱོད་མི་འདི་གིས་ འདི་བཟུམ་འབད་ནི་ནང་ འྤྱོས་
འབབ་མེདཔ་སྦེ་མཐྤྱོང་ཡྤྱོདཔ་ཨིན་མས།

29

ལྟ་རྟྤྱོག་དང་ རྗེས་དྲན་ དེ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་ནང་ ལེགས་ཆ་ལག་ལེན་ཚུ།


ཕྲནས-རྒྱལ་སྤྱི་བརྡ་སྟྤྱོན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་བའི་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་བརྡ་སྟྤྱོན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡྤྱོདཔ། དཔྱད་
ཞིབ་ཨཱ་ནི་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་

ཕྲནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་

གཞི་

བཙུགས་ལྟ་རྟྤྱོག་འབད་ནི་དྤྱོན་ལུ་ འབྲེལ་བ་ཡྤྱོད་པའི་བརྡ་སྟྤྱོན་ཚུ་ གདམ་ཁ་མ་རྐྱབ་པའི་ཧེ་མ་ གཞུང་འབྲེལ་
གནས་སྡུད་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་ཚུ་དང་མཉམ་ གྲོས་འཛྤྱོམས་གཅིག་ཚྤྱོགས་དྤྱོ་ཡྤྱོདཔ་དང་ བརྡ་སྟྤྱོན་འཐེབ་
ངེས་པར་མཁོ་ཆེ་ས་ལུ་ གྲོས་འཆར་བཀོད་དྤྱོ་ཡྤྱོདཔ་ཨིན་མས།
རྒྱབ་རྟེན: ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་སྙན་ཞུ། རྩིས་ཞིབ་ཡྤྱོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་། ཀེ་ན་ཌ།


ཨི་ཇིབཊ – རྒྱལ་ཡྤྱོངས་གནས་སྡུད་ལས་སྡེ སི་ཨེ་པི་ཨེམ་ཨེ་ཨེས (CAPMAS) གིས་ ཡུན་བརྟན་གོང་
འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་འབྲེལ་མཐུན་ལས་ཚན་གཅིག་ ཨི་ཇིབཊ་གི་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་ཡར་
དྲགའི་གནས་སྟངས་ལྟ་རྟྤྱོག་འབད་འཐབ་ལུ་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་བརྡ་སྟྤྱོན་གཞི་བཀོད་ སྐབས་དྤྱོན་མཐུན་པར་བཟྤྱོ་ནི་
དང་ སྒྲིགས་བཀོད་འབད་ནི་དྤྱོན་ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག
རྒྱབ་རྟེན: ཡུ་ཨེན་དྲི་སི། (UNDC)



སུ་ཝིཊ་ཛར་ལེནཌ - ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་ལྟ་རྟྤྱོག་ལམ་ལུགས་ སྤྱི་ལྤྱོ་༢༠༠༣ ལས་གཞི་བཙུགས་ཡྤྱོད་པའི་
ཨེམ་ཨོ་ཨེན་ཨི་ཀྲི་ (MONET) ཟེར་མི་འདི་གིས་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་ཡར་དྲགའི་
གནས་སྟངས་བལྟ་ནི་དྤྱོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མས། འདི་གིས་ སྤྱིར་བཏང་བརྟག་ཞིབ་འདི་གིས་ རྒྱལ་
ཡྤྱོངས་དམིགས་གཏད་ཚུ་ རྒྱལ་སྤྱི་དམིགས་གཏད་དང་ ག་དེ་སྦེ་གོ་རིམ་སྒྲིག་འབད་ནི་དང་ ཁྱད་པར་ག་ཏེ་ལུ་
ཡྤྱོདཔ་ཨིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ཨིན་མས།

འདི་གིས་འབད་ སུ་ཝིཊ་ཛར་ལེནཌ་སྤྱི་གཞུང་གནས་སྡུད་

ཡིག་ཚང་གིས་ ཨེམ་ཨོ་ཨེན་ཨི་ཀྲི་ (MONET) ལུ་ ལྷན་ཐབས་འབད་འཐབ་ལུ་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་བརྡ་སྟྤྱོན་
ཁ་སྐོང་ངོས་འཛིན་འབད་དྤྱོ་ཡྤྱོདཔ་ཨིན་མས།
རྒྱབ་རྟེན: ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་སྙན་ཞུ། རྩིས་ཞིབ་ཡྤྱོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་། ཀེ་ན་ཌ།


ཀེ་ན་ཌ- སྤྱི་ལྤྱོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ ལས་འགོ་བཙུགས་

ལྤྱོ་༡༣ གི་དྤྱོན་ལུ་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་

ལས་ཚན་གཞི་བཙུགས་ཡྤྱོདཔ་དང་ ཀེ་ན་ཌ་གནས་སྡུད་ཀྱི་ ལྟ་རྟྤྱོག་དང་སྙན་ཞུའི་ལས་བྱེད་མ་དངུལ་གྱི་དྤྱོན་
ལུ་ ཡུ་ཨེས་ཌོལར་༥༩.༤ བྱིན་གྱི་ གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡྤྱོདཔ་ཨིན་མས།
རྒྱབ་རྟེན: ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་སྙན་ཞུ། རྩིས་ཞིབ་ཡྤྱོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་། ཀེ་ན་ཌ།
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འབྲུག་གིས་སྤྱི་ལྤྱོ་༢༠༣༠ གི་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་གྱི་ གྲོས་གཞི་ཚུ་ཆ་འཇོག་འབད་ཡྤྱོདཔ་དང་ ཡུན་
བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཐབས་ལུ་ འབད་བརྩྤྱོན་རྒྱ་ཆེ་དྲག་སྦེ་བསྐྱེད་དེ་འདུག
འདི་ལས་བརྟེན་ ཨེ་ཤི་ཡ་པེ་སི་ཕིག་ལུང་ཕྤྱོགས་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་གོམ་པ་མགྱོགས་དྲགས་འབད་སྤྱོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་
(ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་གྱི་གཙྤྱོ་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱལ་ཁབ) འབད་ངོས་འཛིན་འབྱུང་སྟེ་འདུག ཡུན་

བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དྤྱོན་ལས་ དགོས་མཁོའི་ཐབས་ཤེས་ ལེ་ཤ་བཏྤྱོན་ཡྤྱོད་མི་ཚུ་མ་

བརྩི་བར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལྤྱོ་༢༠༣༠ གི་གྲོས་གཞི་ཚུ་ལུ་ཐབས་ཤེས་དང་ འཕྲྤྱོ་མཐུད་འབད་ནི་
གི་དྤྱོན་ལས་ སྲིད་བྱུས་ལམ་སྟྤྱོན་ཁ་གསལ་མེདཔ་དང་ དང་ལེན་འཆར་གཞི་/ཐབས་བྱུས་གསལ་ཏྤྱོག་ཏྤྱོག་མེདཔ་ དེ་ལས་
ལས་སྣ་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དྤྱོན་ལས་གཙུག་སྡེའི་རིམ་སྒྲིག་ཚུ་ལངམ་འབད་མེད་པའི་མངོན་གསལ་འབྱུང་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།

འདི་གིས་མ་ཚད་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་དང་ དམིགས་གཏད་ཚུ་ལྤྱོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་
གཅིག་སྒྲིལ་དང་འབྲེལ་མཐུན་ཚུ་ཡྤྱོངས་རྤྱོགས་སྦེ་མ་འབད་བར་འདུག
དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གི་དྤྱོན་ལས་བདག་སྲུང་འབད་དེ་ཡྤྱོད་རུང་

མ་དངུལ་དག་པ་ཅིག་

དགོས་མཁོ་ཡྤྱོད་པའི་ཐྤྱོན་སྐྱེད་དང་

ལས་ དགོས་མཁོའི་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པར་འདུག

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུའི་གནས་སྡུད་ཚུ་གི་ཐད་

གཙྤྱོ་རིམ་སྒྲིག་ཡྤྱོད་པའི་
ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་གི་དྤྱོན་

གཞུང་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ལམ་སྟྤྱོན་ཁ་གསལ་ཅིག་

མེདཔ་ལས་ ལྟེ་བའི་དབང་འཛིན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་བདག་དབང་མེད་པར་འདུག ཁག་ཆེ་ཤྤྱོས་ཅིག་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་
གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུའི་ལག་ལེན་གྱི་མདུན་སྐྱོད་ཚུ་ལུ་ ལྟ་རྟྤྱོག་དང་ རྗེས་དྲན་ དེ་ལས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་གི་དྤྱོན་ལས་
ལས་སྡེ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་མེདཔ་དང་ ལམ་ལུགས་ཡང་སྒྲིང་སྒྲིང་ཅིག་མིན་འདུག
ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་དྤྱོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་

གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་སྲིད་བྱུས་ལམ་སྟྤྱོན་ཚུ་

གསལ་ཏྤྱོག་ཏྤྱོ་སྦེ་འྤྱོང་དགོ་པའི་ཁར་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནིའི་ནང་གྲལ་གཏྤྱོགས་

ཡྤྱོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་མཉམ་འབྲེལ་དང་འབྲེལ་མཐུན་ཚུ་ངེས་བརྟན་བཟྤྱོ་དགོཔ་འདུག འདི་གི་མ་ཚད་ ཡུན་བརྟན་
གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་གྱི་དམིགས་གཏད་དང་ བརྡ་སྟྤྱོན་ཚུ་ ལྤྱོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ཚུ་དང་ སྲིད་བྱུས་ དེ་ལས་ ཐབས་
བྱུས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གསལ་ཏྤྱོག་ཏྤྱོ་སྦེ་གཅིག་སྒྲིལ་བཟྤྱོ་དགོཔ་དེ་ཡང་ ཁག་ཆེ་ཏྤྱོག་ཏྤྱོ་ཅིག་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་

དབང་འཛིན་གྱི་བསམ་འཆར་ལུ་ དབང་འཛིན་གྱིས་བཀོད་ཡྤྱོད་པའི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་བ་ཅིན་ གཞུང་གིས་
ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་དང་སྒྲུབ་ནི་ནང་ འདི་བ་ལྷག་པའི་གྲ་སྒྲིག་ཚུད་སྲིད་ནི་ཨིན།

ལེའུ་༥ པ་: གྲོས་འདེབས་ཚུ།

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་

བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནིའི་ཁས་ལེན་འབད་ཡྤྱོདཔ་བཞིན་དུ་

མཐར་

འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རྟྤྱོག་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གཤམ་
འཁོད་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ཕུལཝ་ཨིན།
5.1

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུའི་དྤྱོན་ལས་

གཞུང་གིས་སྲིད་བྱུས་ལམ་སྟྤྱོན་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་

དགོཔ།

སྤྱི་ལྤྱོ་༢༠༣༠ གི་གྲོས་གཞི་ནང་གོང་འཕེལ་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་བདག་དབང་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་གསལ་ཏྤྱོག་ཏྤྱོ་
སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་འདུག ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ལས་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་

31

ཀྱི་གནས་སྟངས་ཚུན་གྱི་སྒོ་ལས་སྒྲིག་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དམིགས་གཏད་ཚུ་ཨིན།

རྒྱལ་ཁབ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་

གིས་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་ཀྱི་དམིགས་གཏད་ཚུ་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་ཀྱི་གཙྤྱོ་རིམ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་དགོཔ་ཨིན། ཡུན་བརྟན་གོང་
འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་

བདག་དབང་བཟུང་ཚུགསཔ་ངེས་བརྟན་བཟྤྱོ་ནིའི་དྤྱོན་ལས་

རྒྱལ་ཡྤྱོངས་ཀྱི་སྐབས་ཐྤྱོབ་དང་

བསྟུན་ སྒྲིག་བཅོས་འབད་དགོཔ་དེ་ཁག་ཆེ་ཏྤྱོག་ཏྤྱོ་ཅིག་ཨིན། འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚྤྱོགས་ཐེངས་༧༠ པའི་གྲོས་ཆོད་ནང་ འཐུས་
མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་

སྤྱི་ལྤྱོ་༢༠༣༠

གི་གྲོས་གཞི་ཚུ་བདག་དབང་བཟུང་སྟེ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་

གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།
འདི་ལས་བརྟེན་

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཐབས་ལུ་

འབྲེལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལ་ནིའི་དྤྱོན་ལས་ གཞུང་གིས་སྲིད་བྱུས་ལམ་སྟྤྱོན་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་བཟྤྱོ་སྟེ་གནང་དགོཔ་འདུག
བྱུས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་གསར་བཟྤྱོ་དང་འཁྲིལ་

རྒྱལ་ཡྤྱོངས་ཀྱི་སྐབས་ཐྤྱོབ་དང་

གཞུང་གིས་གཤམ་གསལ་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་འགོ་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག
༡) དམིགས་ཡུལ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཐབས་ལུ་

ཁྲིམས་

སྲིད་

འབྲེལ་མཐུན་ངེས་བརྟན་བཟྤྱོ་ནིའི་དྤྱོན་ལས་

འགན་ཁག་འཁྲི་བའི་ལས་སྡེ་ཚུ་

ངོས་འཛིན་འབད་དེ་

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ ཐབས་བྱུས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ལམ་སྟྤྱོན་འབད་དེ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དྤྱོན་
ལས་ མདུན་ཕྤྱོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་/ལམ་སྟྤྱོན་སབ་ཁྲ་བཟུམ་སྦེ་ དང་ལེན་འཆར་གཞི་བཟྤྱོ་དགོཔ་འདུག

༢) གཙུག་སྡེའི་གྲ་སྒྲིག་ ཡང་ན་ ཐབས་ལམ་ ལེགས་ཤྤྱོམ་སྦེ་བཟྤྱོ་དགོཔ་འདུག

དེ་ཡང་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་

དམིགས་ཡུལ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་གེ་ར་ འགོ་འཁྲིད་འབད་དེ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཐབས་ལུ་ དམིགས་
བསལ་དུ་ སྲིད་འཆར་སྡེ་ཚན་དེ་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡྤྱོད་པའི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་བཙུགས་ཐྤྱོག་ལས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟྤྱོ་དགོཔ་
འདུག

༣) ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ཡྤྱོངས་རྤྱོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་མཉམ་སྡེབ་འབད་ནི་
དེ་ལས་སྙན་ཞུ་འབད་ནིའི་དྤྱོན་ལས་

ཁེ་གྱོང་ཡྤྱོད་མི་/འབྲེལ་ཡྤྱོད་ལས་སྡེ་ཚུ་

གྲལ་དུ་གཏྤྱོགས་ནིའི་ཐབས་བྱུས་

བརྩམ་དགོཔ་འདུག འདི་བཟུམ་མའི་ཐབས་བྱུས་ལས་བརྟེན་ ཁེ་གྱོང་ཡྤྱོད་མི་/འབྲེལ་ཡྤྱོད་ལས་སྡེ་ གེ་ར་ལུ་ཡུན་

བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནིའི་ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་གསལ་ཏྤྱོག་ཏྤྱོ་སྦེ་བཟྤྱོ་ཚུགས་ནི་
ཨིན། དང་

༤) རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དངོས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་

ཁེ་གྱོང་ཡྤྱོད་མི་/འབྲེལ་ཡྤྱོད་ལས་སྡེ་སྣ་ཚྤྱོགས་ཚུ་

དང་ གྲོས་སྟྤྱོན་འབད་ཐྤྱོག་ལས་ བརྟག་ཞིབ་ལེགས་ཤྤྱོམ་སྦེ་འབད་དེ་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་
གཙྤྱོ་རིམ་སྒྲིག་དགོཔ་འདུག
5.2

རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་ཀྱིས་

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་

ལྤྱོ་ལྔའི་

འཆར་གཞི་ཚུ་དང་ སྲིད་བྱུས་ དེ་ལས་ ཐབས་བྱུས་ཚུ་ནང་ གཅིག་སྒྲིལ་བཟྤྱོ་དགོཔ།

ལྤྱོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པ་དེ་ ད་ལྟྤྱོ་ བསྒྲིགས་བཀོད་འབད་བའི་བསྒང་ཡྤྱོདཔ་དང་ ཐག་གཅད་མ་བཟྤྱོ་བར་ཡྤྱོདཔ་ཨིན།

འདི་འབདཝ་ལས་ ལྤྱོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པ་དེ་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གཙྤྱོ་ཅན་དང་ ལས་སྡེའི་གྲུབ་འབྲས་གཙྤྱོ་
ཅན་

དེ་ལས་

ས་གནས་གཞུང་གི་གྲུབ་འབྲས་གཙྤྱོ་ཅན་གྱི་གནས་རིམ་ཚུ་གེ་རའི་ནང་གཞུང་འབྲེལ་དུ་

ཐག་གཅད་མ་

འགྱོཝ་ལས་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་ཀྱིས་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ ལྤྱོ་ལྔའི་
འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་གཅིག་སྒྲིལ་འབད་ནིའི་ལས་སྤྱོད་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་འདུག འདི་
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དང་འཁྲིལ་ གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་ལས་སྤྱོད་འདི་ལས་ ཁྱད་པར་དང་གཙྤྱོ་རིམ་ཚུ་ངོས་བཟུང་འབད་ཐྤྱོག་ལས་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་
སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་ཀྱིས་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་གྱི་དམིགས་གཏད་ཚུ་རྒྱལ་ཡྤྱོངས་ཀྱི་གནས་
སྟངས་(གནས་རིམ་གེ་རའི་ནང་)

ནང་གཅིག་སྒྲིལ་བཟྤྱོ་དགོཔ་ཨིན།

འདི་གིས་མ་ཚད་

རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་

འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་ཀྱིས་ ལྷན་ཁག་དང་ ལས་སྡེ་ དེ་ལས་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་གིས་ དམིགས་གཏད་ཚུ་དང་ འགོ་
བཙུགས་མཚམས་ཀྱི་གནས་སྡུད་ དེ་ལས་ བརྡ་སྟྤྱོན་ཚུ་གསལ་རི་རི་སྦེ་སྟྤྱོན་མ་སྟྤྱོན་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདུག ཡུན་

བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གེ་ར་ལྤྱོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ་ ལཱ་ཁག་འྤྱོང་སྲིད་ནི་
ཨིནམ་ལས་ མ་འྤྱོང་རིམ་བྱུང་གི་འཆར་གཞི་ཚུ་ནང་མཉམ་སྡེབ་འབད་ནིའི་དྤྱོན་ལས་ གཙྤྱོ་རིམ་དང་ཐབས་བྱུས་ཚུ་བཏྤྱོན་
དགོཔ་འདུག གཞུང་མིན་ལས་ཚྤྱོགས་དང་ གཞན་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཚུགས་པའི་ལས་སྣ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ དུས་ཐྤྱོག་ལུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དྤྱོན་ལས་ སྤྱོད་དགོཔ་འདུག
5.3

གཞུང་གིས་དགོས་མཁོ་ཡྤྱོད་པའི་ཐྤྱོན་སྐྱེད་ཚུའི་བརྟག་ཞིབ་འབད་དགོཔ།

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་གྱི་འཆར་གཞི་ཚུ་

རྒྱལ་ཡྤྱོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ནང་

ཐྤྱོན་སྐྱོད་ལངམ་སྦེ་མེདཔ་

ལས་ དེ་འབད་རང་གཅིག་སྒྲིལ་འབད་བ་ཅིན་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་བསྟར་
སྤྱོད་འབད་ཚུགསཔ་ངེས་བརྟན་བཟྤྱོ་མི་ཚུགས། ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནིའི་ཐབས་
ལམ་གྱི་དྤྱོན་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་དང་ མི་སྟྤྱོབས་ཀྱི་ཐྤྱོན་སྐྱེད་གཉིས་ཆ་རང་འདྲ་མཉམ་པའི་སྒོ་ལས་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན།

དེ་འབདཝ་ལས་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཐབས་ལུ་ གཞུང་གིས་མ་དངུལ་དང་མི་
སྟྤྱོབས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ཏན་ཏན་བཟྤྱོ་ནིའི་དྤྱོན་ལས་

ཐྤྱོན་སྐྱེད་དགོས་མཁོའི་བརྟག་ཞིབ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་

འདུག འདི་གིས་མ་ཚད་ གཞུང་གིས་དགོས་མཁོའི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཐྤྱོན་སྐྱེད་ཚུ་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ཐབས་
ཤེས་ཚུ་འཚྤྱོལ་སྒྲུབ་འབད་ནིའི་དྤྱོན་ལས་
གོ་སྐབས་བཟྤྱོ་དགོཔ་ཨིན།
5.4

འབྲེལ་ཡྤྱོད་གོང་འཕེལ་གྱི་ཚྤྱོང་རྤྱོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྡུར་འབད་ནིའི་

རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་ཀྱིས་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུའི་ལག་ལེན་

གྱི་མདུན་སྐྱོད་ཚུ་ལུ་ལྟ་རྟྤྱོག་དང་
དགོཔ།

རྗེས་དྲན་

དེ་ལས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་

རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་ཀྱིས་

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུའི་ལག་ལེན་གྱི་མདུན་

སྐྱོད་ཚུ་ལུ་ ལྟ་རྟྤྱོག་དང་ རྗེས་དྲན་ དེ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་

འདུག དམིགས་བསལ་དུ་ རྒྱལ་ཡྤྱོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྱོམས་ལྷན་ཚྤྱོགས་ཀྱིས་ མདུན་སྐྱོད་ཚུ་དུས་མཐུན་ཡྤྱོདཔ་དང་
དུས་ཐྤྱོག་ལུ་སྒྲུབ་ཚུགསཔ་ངེས་བརྟན་བཟྤྱོ་ནི་གི་དྤྱོན་ལས་

ལྤྱོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ཚུའི་རིམ་ལུགས་

(ལྤྱོ་བསྟར་ལས་འབྲེལ་

ཆིངས་ཡིག་(APA) དང་ གཞུང་གི་ལས་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་(GPMS)) བཟུམ་སྦེ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ ལྟ་
རྟྤྱོག་གི་ལག་ཆས་དང་རིམ་ལུགས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག
5.5

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་སྡུད་ཀྱི་བདག་དབང་འཛིན་ནིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་

ཐབས་ལམ་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ།

ད་ལྟྤྱོ་ཚུན་ཚྤྱོད་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུའི་གནས་སྡུད་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་འགན་དང་ལས་སྣའི་ཐབས་ལམ་

སྟྤྱོན་ཡྤྱོད་མི་ཚུ་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ གནས་སྡུད་ཚུའི་བདག་དབང་དེ་ ལྟེ་བའི་དབང་འཛིན་ཅིག་ཨིན་མི་རྒྱལ་ཡྤྱོངས་རྩིས་དཔྱད་
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བཀོད་འཛིན་གྱིས་གཞུང་འབྲེལ་ཐྤྱོག་རྩིས་ལེན་འབད་དགོཔ་འདུག

འདི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་གི་དྤྱོན་ལས་ གཞུང་གིས་

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུའི་གནས་སྡུད་ཚུ་བསྡུ་ནི་དང་ བཟྤྱོ་ནི་ དེ་ལས་ སྟྤྱོན་ནིའི་དབང་ཆ་ཚུ་ རྒྱལ་
ཡྤྱོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་ལུ་ཡྤྱོད་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཅིག་གནང་དགོཔ་འདུག
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