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2 | ཤྤྲོག་གྲངས།

ལེའུ་༡ པ། རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྐོར།

1.1

རྒྱབ་ཁུངས།

འབྲུག་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མྤྲོ་དང་ རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མའི་འགན་དབང་དང་ རྒྱལ་ཡྤྲོངས་ཚྤྲོགས་སྡེ་ལས་འབྤྲོར་བའི་ཡིག་ཨང་
ཨེན་སི་/སི་པི-༡༧/༢༠༠༡༥/༡༤༧༧ སྤྱི་ཚེས་༢༤/༡༢/༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཐྤྲོག་ལུ་ ཞུ་བ་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་

བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་གི་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡྤྲོདཔ་ཨིན།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

ལས་སྡེ་འྤྲོག་གི་

སྤྱིར་བཏང་གི་བདག་སྐྱོང་གི་གཞི་བཀོད་དང་ འཆར་གཞི་དང་སྲིད་བྱུས་ དེ་ལས་ ལས་རིམ་ཚུ་གི་ལག་ལེན་ཚུ་གི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡི།
བལྟ་བཤལ་སྲིད་བྱུས་འདི་ ‘རིན་གོང་མཐྤྲོ་དྲགས་གྲངས་ཚད་ཉུང་དྲགས་’ ཟེར་མི་ གཞི་རྩའི་ཐྤྲོག་ལུ་ སྤྱི་ལྤྲོ་
བཙུགས་འབད་ནུག།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་

༡༩༧༤

ཉམས་ཆགས་མ་ཤྤྲོར་བའི་མཐའ་

འཁོར་གནས་སྟངས་དང་ ལམ་སྤྲོལ་ཚུ་ཉམས་སུ་མྤྲོང་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་འྤྲོང་མི་ བལྟ་
བཤལ་པ་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་ གོ་སྐབས་བྱིན་ནི་འདི་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་

“…འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ ཉམས་ཆགས་མ་ཤྤྲོར་བའི་
མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་

མཆོག་གི་དགོངས་དྤྲོན་ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ འྤྲོས་ལྡན་ཐྤྲོག་ལུ་ཚད་འཛིན་

སུ་མྤྲོང་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་འྤྲོང་མི་

འབད་མི་བལྟ་བཤལ་གྱི་སྒོ་ལས་ རང་གི་ལམ་སྤྲོལ་དང་ སྔར་སྤྲོལ་བཟང་པྤྲོ་ཚུ་མི་

གཅིག་ལུ་ གོ་སྐབས་བྱིན་ནི་ …”

ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡྤྲོདཔ་དང་

ལུ་གཞི་

མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཚུ་

ཉམས་སྲུང་

ལམ་སྤྲོལ་ཚུ་ཉམས་
བལྟ་བཤལ་པ་རྐྱངམ་

མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ།

འབད་ཚུགས་ཏེ་ཡྤྲོད།
‘རིན་གོང་མཐྤྲོ་དྲགས་གྲངས་ཚད་ཉུང་དྲགས་’ ཀྱི་གཞི་རྩ་དེ་ སྤྱི་ལྤྲོ་༡༩༧༤ ལས་རང་ བལྟ་བཤལ་གྱི་སྤྱིར་བཏང་སྲིད་བྱུས་འབད་ལག་ལེན་
འཐབ་ཡྤྲོད་མི་དེ་ ཤུལ་ལས་སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༠༨ ཀྱི་ལྤྲོ་ནང་ ‘རིན་གོང་མཐྤྲོ་དྲགས་གནྤྲོད་སྐྱོན་ཉུང་དྲགས་’ ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནུག། ཁྱད་དུ་
འཕགས་པའི་མིང་གཏམ་གསར་བཏྤྲོད་འབད་ནི་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཁེ་འབབ་སྤྲོམ་བྱུང་ནི་གི་དགོས་མཁོ་གྲུབ་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ གཞུང་
གིས་ བལྟ་བཤལ་སྲིད་བྱུས་དེ་ ‘གྲངས་ཚད་ཉུང་དྲགས་’ ལས་ ‘གནྤྲོད་སྐྱོན་ཉུང་དྲགས་’ ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནུག།
འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ བལྟ་བཤལ་དང་དེའི་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དྤྲོན་ག་ར་གི་ གྲོས་ཐག་གཅད་
མི་འདུས་ཚྤྲོགས་མཐྤྲོ་ཤྤྲོས་ཅིག་ཨིན། བྤྲོན་ཆེན་མཆོག་གི་ཁྲི་འཛིན་མཛད་ཐྤྲོག་ལས་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་ བ་སྒོའི་སྒྲིགས་གཞི་
༢༠༡༡ ཅན་མ་གིས་ལམ་སྟྤྲོན་འབདཝ་ཨིན། འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་ཡིག་ཚང་གིས་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་པའི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་
འབད་ལཱ་འབདཝ་ཨིན། འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་འདི་ གཞུང་དང་ཕན་ཚུན་གྱི་རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ཅིག་ཨིནམ་དང་ དེའི་འགན་དབང་ཚུ་
ཡང་

འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཨང་པི་ཨེམ་/༠༡/༠༨/༩༡༢

སྤྱི་ཚེས་༣༠-༠༡-༢༠༠༨

(ཟུར་སྦྲགས་ཁ་པ་གཟིགས་)

ཅན་མའི་ནང་ལས་འཐྤྲོབ་སྟེ་

འདུག། འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ བལྟ་བཤལ་གྱི་ཚྤྲོང་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་
དྤྲོན་ལུ་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་འབད་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག།

1 | ཤྤྲོག་གྲངས།

1.2

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ བལྟ་བཤལ་ལས་སྤྲོད་འཐབ་ནི་དང་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ནང་ ཚད་དམ་དང་
འཇོན་ཚད་ དྤྲོན་སྨིན་ཚུ་ངེས་གཏན་བཟྤྲོ་སྟེ་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་གི་དམིགས་ཡུལ་བསྐྱེད་ཐྤྲོག་ལས་ བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་གི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་
ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡྤྲོདཔ་ཨིན།
དམིགས་བསལ་དུ་ རྩིས་ཞིབ་དེ་ གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དྤྲོན་ཚུ་ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡྤྲོདཔ་ཨིནཿ
 བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ ‘རིན་གོང་མཐྤྲོ་དྲགས་གནྤྲོད་སྐྱོན་ཉུང་དྲགས་’ ཟེར་མི་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གྲུབ་ནི་ནང་
ཁྲིམས་མཐུན་དང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་ལངམ་འབད་ཡྤྲོད་མེད་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི།
 ཆ་གནས་ཅན་གྱི་ཁྲལ་ མར་ཕབ་འབད་ནི་ལ་སྤྲོགས་པའི་ འྤྲོས་མིན་གྱི་ལག་ལེན་ཚུ་འབྱུང་ནི་ལས་ སྔོན་འགོག་འབད་ནི་ ཡང་
ཅིན་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་གི་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ཚུ་གི་དྤྲོན་སྨིན་ཚུ་ བརག་ཞིབ་འབད་ནི།
 གཙུག་སྡེའི་གཞི་བཀོད་དང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ལྟ་རྤྲོག་དང་འབྲེལ་མཐུན་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ ལངམ་འབད་ཡྤྲོད་མེད་ཀྱི་བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་ནི་དང་
 ལས་སྡེའི་ དམིགས་གཏད་དང་ དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།

1.3

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད།

རྩིས་ཞིབ་ཀྱིས་ དུས་ཡུན་སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༡ ལས་༢༠༡༥ ཚུན་གྱི་ བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེའི་ལག་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཅི། རྩིས་ཞིབ་ཀྱིས་གཙྤྲོ་བྤྲོ་རང་ ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་ཡྤྲོད་པའི་ དམ་འཛིན་ཚུ་གི་དྤྲོན་སྨིན་ཚུ་དང་ བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་ཚུ་འཛིན་
སྐྱོང་འཐབ་ནི་ནང་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་བ་སྒོ་ཚུ་ལུ་ གཙྤྲོ་བྤྲོར་བཏྤྲོན་ཡྤྲོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་ཀྱིས་ འབྲུག་བལྟ་
བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་ཁྲིམས་མཐུན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་ ལྟ་རྤྲོག་དང་འབྲེལ་མཐུན་ དེ་ལས་ ལྤྲོ་བསྟར་འཆར་གཞི་ཚུ་དང་ ལས་རིམ་
ཚུ་ཡང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡྤྲོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་ཀྱིས་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༥ འི་ལྤྲོ་ནང་ ལག་ལེན་རུང་བའི་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལཱ་འཐབ་མི་ཚུ་གི་
ཁྲལ་བཏབ་ནི་ཚུ་ཡང་བརག་དཔྱད་འབད་ཡི།
སྡེ་ཚན་གྱིས་

ཁྲལ་བཏབ་ནིའི་བ་རིམ་ཚུ་ནང་

དམ་འཛིན་ལངམ་འབད་ཡྤྲོད་མེད་ཀྱི་བདེན་དཔྱད་འབད་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་

འབྲུག་རྒྱལ་ཡྤྲོངས་

དངུལ་ཁང་ཚད་དང་ འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་སྤྲོང་སྟེ་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཚུ་འབད་ཡི།
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ཐབས་ལམ།

1.4

རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡྤྲོདཔ་ཨིནཿ
i.

ཡིག་ཆ་བསྐྱར་ཞིབ།

སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཚྤྲོང་འབྲེལ་དང་ ཚྤྲོང་བསྒྲགས་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་གནང་གྲོལ་དངུལ་ཡིག་(LC)རྩིས་ཁྲ་གིས་མ་དྤྲོ་བར་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་
ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡྤྲོད་པའི་

ཕྱི་དངུལ་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ཡང་བདེན་དཔྱད་འབད་ཡི།

གལ་ཅན་གྱི་ཡིག་ཆ་གཞན་ཚུའི་ནང་

བལྟ་

བཤལ་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་༢༠༡༤ ། བལྟ་བཤལ་ལག་ལེན་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༡༩༩༩ ཅན་མ། དཔལ་འབྤྲོར་གོང་འཕེལ་
སྲིད་བྱུས་༢༠༡༠ ཅན་མ། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་རྒྱ་ཚུ། ཁྱབ་བསྒྲགས་ཚུ། བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགསསྡེའི་ཞལ་འཛྤྲོམས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཚུ། འབྲུག་བལྟ་
བཤལ་ལྟ་རྤྲོགས་(༢༠༡༠-༢༠༡༥) ། འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚྤྲོགས་པ་གིས་བཏྤྲོན་ཡྤྲོད་པའི་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་བསྐྱར་ཞིབ་
དང་གྲོས་འདེབས་༢༠༡༦ གི་སྙན་ཞུ། ལྤྲོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༠ པའི་ཡིག་ཆ། ལྤྲོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ཡིག་ཆ། རྒྱལ་ཡྤྲོངས་ཚྤྲོགས་སྡེ་
གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡྤྲོད་པའི་

བལྟ་བཤལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡྤྲོག་ལྷན་ཚྤྲོགས་ཀྱིས་

འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡྤྲོད་པའི་ འདུས་ཚྤྲོགས་གོང་འཕེལ་གྱི་སྙན་ཞུ་དང་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༡ ལས་༢༠༡༥ ཚུན་གྱི་
གོང་འཕེལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།
ii.

དྲི་བ་དྲིས་ལན་དང་ཞལ་འཛྤྲོམས།

སྡེ་ཚན་གྱིས་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་དང་

འྤྲོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡྤྲོངས་དངུལ་ཁང་ དེ་ལས་ འབྲུག་

མཁའ་འགྲུལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་

དྲི་བ་དྲིས་ལན་དང་

ཞལ་འཛྤྲོམས་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡྤྲོདཔ་ཨིན།

བལྟ་བཤལ་ལག་ལེན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་འབད་ཤེས་ཚུགས་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ སྡེ་ཚན་གྱིས་ བལྟ་བཤལ་གྱི་ཚྤྲོང་ལཱ་འབད་མི་དང་ ལམ་
སྟྤྲོན་པ་

དེ་ལས་ བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་ནང་ལཱ་འབད་མི་

ལས་གཡྤྲོགཔ་དག་པ་ཅིག་དང་གཅིག་ཁར་

དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཚུ་ཡང་འགོ་འདྲེན་

འཐབ་ཅི།
iii.

ཡིག་རིགས་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ།

བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ནང་ལུ་ ལག་ལེན་དྲག་ཤྤྲོས་ཚུ་ཧ་གོ་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཡིག་རིགས་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་ཡང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ཅི། བརྡ་དྤྲོན་ཚུ་ ཡྤྲོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ཚུ་དང་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་གཞན་མི་ཚུ་ལས་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡྤྲོདཔ་ཨིན།
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ལེའུ་༢ པ། ངོ་སྤྲོད །

2.1

བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱི་བཅུད་དྤྲོན།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་དེ་ གཙྤྲོ་བྤྲོ་རང་ འྤྲོང་འབབ་བཟྤྲོ་ནི་དང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ཕྱི་དངུལ་བཟྤྲོ་ནི་དང་ རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ལམ་སྤྲོལ་དང་ སྔར་སྤྲོལ་བཟང་པྤྲོ་ཚུ་ ཕྱིའི་
རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་
༡༩༧༤

དར་ཁྱབ་བཏང་ནི་གི་དམིགས་ཡུལ་བསྐྱེད་དེ་

སྤྱི་ལྤྲོ་

གི་ལྤྲོ་ནང་གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག། དེ་སྦེ་ འགོ་བཙུགས་པའི་

ཉིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ ‘རིན་གོང་མཐྤྲོ་དྲགས་གྲངས་ཚད་ཉུང་དྲགས་’
དང་

‘རིན་གོང་མཐྤྲོ་དྲགས་གནྤྲོད་སྐྱོན་ཉུང་དྲགས་’

མཐུད་དེ་རང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག།
འབྲུག་ལུ་བལྟ་སྐོར་འྤྲོང་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་

རྒྱལ་སྤྱིའི་བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་གིས་

ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག།

‘རིན་གོང་མཐྤྲོ་དྲགས་གནྤྲོད་སྐྱོན་ཉུང་དྲགས་’

ཀྱི་སྲིད་

བྱུས་ཚུ་འཕྤྲོ་མཐུད་དེ་རང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག།

རང་སྤྲོའི་བལྟ་སྐོར་ཚུ་བདག་སྲུང་འབད་དགོ་པའི་
ཁྲལ་གྱི་ལམ་ལུགས་དེ་གིས་

‘རིན་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་

གོང་མཐྤྲོ་དྲགས་ གྲངས་ཚད་ཉུང་དྲགས་’ དང་ ད་ལྟྤྲོ་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་

ཉིན་བསྟར་གྱི་འཐུས་ཀྱི་རིན་གོང་སྤྲོད་དེ་
ལུགས་ཡང་

ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་འཕྤྲོ་

འགོ་བཙུགས་པའི་ཉིནམ་ལས་

ཡྤྲོངས་འཐུས་ཧྲིལ་བུ་གི་དྤྲོན་ལུ་

ཉུང་མཐའ་

གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་བལྟ་བཤལ་གྱི་ལམ་

རིན་གོང་མཐྤྲོ་དྲགས་གནྤྲོད་སྐྱོན་ཉུང་དྲགས་’

ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་

དམིགས་དྤྲོན་ཚུ་ གྲུབ་འབྲས་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་གྲུབ་ཚུགས་དྤྲོ་ཡྤྲོདཔ་དང་ བལྟ་བཤལ་གྱི་ཡུན་བརན་གོང་འཕེལ་ངེས་བརན་བཟྤྲོ་ནི་ནང་ ཕན་
ཐྤྲོགས་ཅན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིནམ་པས།
སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༥ འི་ རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སྤྲོབ་སྡེའི་ མཐར་འཁྱོལ་མཛད་སྒོ་ཐེངས་༡༡ པའི་སྐབས་ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྤྲོ་ཆེ་
མཆོག་གིས་ ‘རིན་གོང་མཐྤྲོ་དྲགས་གྲངས་ཚད་ཉུང་དྲགས་’ཀྱི་ བལྟ་བཤལ་རྣམ་གཞག་གི་ལེགས་ཆ་ཚུ་གསུངསམ་མ་ཚད་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་
པ་མཆོག་གི་མཁྱེན་རྒྱ་ལས་བརྟེན་ གོང་འཕེལ་གི་ལམ་སྟྤྲོན་ག་དེ་སྦེ་མཛད་ཡྤྲོདཔ་ཨིན་ན་དང་ ང་བཅས་རའི་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཚུ་
ཉམས་སྲུང་འབད་དེ་ཡྤྲོད་ལུགས་ཚུ་ ཡང་བསྐྱར་དུ་གསུངས་གནང་ཡི།

མི་དབང་མཆོག་གིས་་་་་ “in 1970’s, when tourism was introduced after the coronation of His Majesty the
Fourth Durk Gyalpo, it was suggested to us then that Bhutan would benefit economically from bringing
in as many tourists as possible into the country. At that time, Bhutan was largely unknown to the outsid
world. And yet, with Drukgyal Zhipa at helm, we had the confidence to make our own decisions – to
decide that our approach to tourism policy would be that of high value, low volume. It seemed counterintuitive at a time when tourists to Bhutan were so few. There were many skeptics. But because of that
policy, Brand Bhutan emerged. And you see the result of that policy for yourselves today. People who
make it to Bhutan feel privileged to be our guest. In hindsight, we realize the profound wisdom of that
decision, but we could have easily gone the other way, had it not been for that conviction we had to
forge our own path, our future, and our destiny” ཟེར་གསུངས་གནང་ནུག།
མ་གཞི་ འབྲུག་གི་བལྟ་བཤལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་ གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ཅིག་དང་ བརན་ཏྤྲོག་ཏྤྲོ་ཅིག་རང་ཨིན་པས།
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i.

འབྲུག་ལུ་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱི་འཕེལ་འགྱུར།

འབྲུག་ལུ་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་འདི་ སྤྱི་ལྤྲོ་༡༩༧༤ གི་ལྤྲོ་ནང་ བལྟ་བཤལ་པ་༢༨༧ གྱིས་ ནུབ་མྤྲོ་རེ་ལུ་ མི་ངོ་རེ་གིས་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་
༡༣༠ རེ་སྤྲོད་ཐྤྲོག་ལས་ ཕུན་ཚྤྲོགས་གླིང་བརྒྱུད་དེ་འྤྲོང་མི་དང་གཅིག་ཁར་ འགོ་ཐྤྲོག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ བལྟ་
བཤལ་ཚྤྲོང་ལཱ་ཚུ་ལས་སྤྲོད་འབད་ནི་དང་

འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་འྤྲོག་ལུ་

བལྟ་བཤལ་ལས་ཁུངས་གཞི་

བཙུགས་འབད་ནུག། ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལྤྲོ་༡༩༨༣ གི་ལྤྲོ་ནང་ ཧེ་མའི་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་བལྟ་བཤལ་ལྷན་ཁག་གི་འྤྲོག་ལུ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་
ལས་འཛིན་འབད་ གཞུང་དབང་གི་ལས་འཛིན་ཅིག་འབད་གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག།
ཐིག་ཁྲམ་༢.༡ འབྲུག་ལུ་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱི་འཕེལ་འགྱུར།
ལྤྲོ་ངོ་།

ལས་སྣ་ཚུ།

1974

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་འྤྲོག་ལུ་ བལྟ་བཤལ་ལས་ཁུངས་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡྤྲོདཔ།

1983
1989
1991
1998-99

བལྟ་བཤལ་ལས་ཁུངས་དེ་

ཧེ་མའི་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་བལྟ་བཤལ་ལྷན་ཁག་གི་འྤྲོག་ལུ་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ལས་འཛིན་ཟེར་

གསརཔ་བཏགས་ཏེ་ གཞུང་དབང་གི་ལས་འཛིན་ཅིག་འབད་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡྤྲོདཔ།
འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ལས་འཛིན་དེ་

བསྟན་རྒྱས་བྤྲོན་པྤྲོ་གིས་ཁྲི་འཛིན་མཛད་ཐྤྲོག་ལས་

རང་སྐྱོང་འདུས་ཚྤྲོགས་ཀྱི་གྲངས་སུ་བཙུགས་

ཡྤྲོདཔ།
འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ལས་འཛིན་འདི་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་༣༣ ལུ་སྤྲོད་ཐྤྲོག་ལས་ སྒེར་སྡེ་ལུ་བསྒྱུར་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་
འདུས་ཚྤྲོགས་འབད་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་དབང་འཛིན་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡྤྲོདཔ།
འབྲུག་བལྟ་བཤལ་དབང་འཛིན་དེ་

ཧེ་མའི་ཚྤྲོང་དང་བཟྤྲོ་གྲྭ་ལྷན་ཁག་གི་འྤྲོག་ལུ་

བལྟ་བཤལ་ལས་ཁུངས་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་

ཡྤྲོདཔ།

2000

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚྤྲོགས་པ་དང་ བལྟ་བཤལ་གོང་འཕེལ་ཚྤྲོགས་ཆུང་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡྤྲོདཔ།

2007

འབྲུག་ཟ་ཁང་ཚྤྲོགས་པ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡྤྲོདཔ།

2008

མིང་

བལྟ་བཤལ་ལས་ཁུངས་དེ་ བྤྲོན་ཆེན་གྱི་ཁྲི་འཛིན་འྤྲོག་ལུ་ རང་སྐྱོང་འདུས་ཚྤྲོགས་འབད་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་
ཚྤྲོགས་སྡེ་ཟེར་མིང་བཏགས་ཡྤྲོདཔ།

གཞི་ཿ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ།

སྤྱི་ལྤྲོ་༡༩༩༡ གི་ལྤྲོ་ནང་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་འདི་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་༣༣ ལུ་སྤྲོད་དེ་ སྒེར་སྡེ་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡྤྲོདཔ་དང་
འབྲུག་གི་བལྟ་བཤལ་དབང་འཛིན་དེ་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་འདུས་ཚྤྲོགས་འབད་གཞི་བཙུགས་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཤུལ་ལས་སྤྱི་ལྤྲོ་༡༩༩༩ གི་ལྤྲོ་
ནང་ བལྟ་བཤལ་ལས་ཁུངས་ཟེར་མིང་བཏགས་ནུག། བལྟ་བཤལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལཱ་འགན་གཙྤྲོ་བྤྲོ་རང་ བལྟ་བཤལ་ངོ་ཚབ་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་
གཞུང་གི་བལྟ་བཤལ་སྲིད་བྱུས་ལུ་ གནས་ཡྤྲོདཔ་ངེས་བརན་བཟྤྲོ་ནི་ཚུ་ཨིན་པས།
སྤྱི་ལྤྲོ་༡༩༩༡ གི་ལྤྲོ་ནང་ བལྟ་བཤལ་གྱི་ལག་ལེན་ཚུ་ སྒེར་སྡེ་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༠༢ གི་ལྤྲོ་ནང་ འབྲུག་བལྟ་
བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚྤྲོགས་པ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡྤྲོདཔ་དང་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༠༥ གི་ལྤྲོ་ནང་ འབྲུག་ལག་བཟྤྲོ་ཚྤྲོགས་པ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག།
སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༠༧ ལུ་ ཟ་ཁང་ཚྤྲོགས་པ་ དེ་ལས་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༠༩ ལུ་ འབྲུག་གི་ལམ་སྟྤྲོན་ཚྤྲོགས་པ་ལ་སྤྲོགསཔ་པའི་ ཚྤྲོགས་པ་མང་རབས་ཅིག་
གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག།
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སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༠༨ ཀྱི་ལྤྲོ་ནང་ བལྟ་བཤལ་ལས་ཁུངས་དེ་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༠༨ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ ལུ་གནང་མི་ འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་རྒྱ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་ཡྤྲོངས་བལྟ་བཤལ་བཀོད་ཚྤྲོགས་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡྤྲོདཔ་དང་ ཤུལ་ལས་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་ཟེར་བཏགས་
ནུག།
ii.

བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱི་བདག་སྐྱོང་གཞི་བཀོད།

འབྲུག་གི་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་དེ་

བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་བདག་སྐྱོང་འཐབ་ཨིན།

ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚྤྲོགས་ཀྱི་གྲོས་ཐག་གཅད་མི་དང་

འཁྲིལ་ བྤྲོན་ཆེན་མཆོག་གིས་གཞུང་གི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཐྤྲོག་ལས་ གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་ རང་དབང་ཅན་དང་
འདུས་ཚྤྲོགས་མཐྤྲོ་ཤྤྲོས་ཅིག་ཨིན།

ཚྤྲོགས་སྡེ་འདི་གིས་

བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་ཡིག་ཚང་ལུ་

གྲོས་ཐག་གཅད་མི་

སྤྱིར་བཏང་གི་ལམ་སྟྤྲོན་ཚུ་བྱིནམ་ཨིན།

ཚྤྲོགས་སྡེ་འདི་གིས་ བ་སྒོའི་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལཱ་འབད་དྤྲོ་ཡྤྲོདཔ་དང་ ཟླཝ་གསུམ་རེ་བར་ན་ ཡང་ཅིན་ དགོས་མཁོ་བྱུང་མི་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འཛྤྲོམས་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་བཀོདཔ་ཨིན། ཚྤྲོགས་སྡེ་འདི་ བྤྲོན་ཆེན་གྱིས་ཁྲི་འཛིན་མཛད་དྤྲོ་ཡྤྲོདཔ་དང་ དེ་ནང་ འཐུས་
མི་༡༡ ཡྤྲོདཔ་ཨིན་(ཟུར་སྦྲགས་ག་པ་གཟིགས་)། འཐུས་མི་ཚུ་གི་གནས་ཡུན་དེ་ ལྤྲོ་ངོ་ལྔ་ ཡང་ཅིན་ སྤྱི་ཚྤྲོགས་ཀྱི་བཙག་འཐུ་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ཨིན་པས།
བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་ཡིག་ཚང་གིས་

བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་འབདཝ་ཨིནམ་པས།

ཚྤྲོགས་སྡེ་འདི་

རང་སྐྱོང་འདུས་

ཚྤྲོགས་ཨིནམ་དང་ དེའི་འགན་དབང་ཚུ་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༠༨ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ ལུ་གནང་མི་ འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་རྒྱ་ལས་འཐྤྲོབ་སྟེ་འདུག།
འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་

བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་

འཆར་གཞི་བརྩམས་མི་དང་

ལས་སྣ་གཞན་ཚུ་གཞི་བཙུགས་

འབདཝ་ཨིནམ་པས། འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་འདི་ མདྤྲོ་ཆེན་གྱི་འགོ་འཁྲིད་ཐྤྲོག་ལུ་ སྡེ་ཚན་བཞི་འབད་བཟྤྲོ་སྟེ་ཡྤྲོདཔ་དང་ དེའི་ཞི་
གཡྤྲོགཔ་ཚུ་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡྤྲོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༢ ཅན་མ་གིས་དབང་ཁྱབ་འབདཝ་ཨིནམ་པས། ད་ལྟྤྲོའི་སྒྲིག་བཀོད་དེ་
ཟུར་སྦྲགས་ང་པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡྤྲོད།
ཡིག་ཚང་དེ་གིས་ འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་རྒྱའི་ནང་འཁོད་མི་ འགན་དབང་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་འབདཝ་ཨིན་པསཿ
 བལྟ་བཤལ་ལག་ལེན།
ཆོག་ཐམ་གྱི་རྒྱབ་སྣྤྲོན།

སྐྱོད་ཐམ་དང་ཕྱི་དངུལ་འཛིན་སྐྱོང་།

ཨིན་ཀྲར་ལའིན་གནས་སྡུད་བརྗེ་སྤྲོར་ལྟེ་བ་(Interline

Data

Exchange Center )། གནས་ཚད་དང་སྤུས་ཚད་ངེས་བརན་བཟྤྲོ་ནི།


མཁོ་དྤྲོན་སྤྲོད་ནི།
ཆོག་ཐམ་གྱི་རྒྱབ་སྣྤྲོན། གྲོས་འདེབས་བཀོད་ནི། མཁོ་དྤྲོན་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ནིའི་རིམ་ལུགས། ཨིན་ཀྲར་ལའིན་གནས་སྡུད་བརྗེ་སྤྲོར་ལྟེ་བ་
(Interline Data Exchange Center)། བསྐྱར་གསྤྲོ། སྤྲོང་བརྡར་དང་ གོང་འཕེལ།

6 | ཤྤྲོག་གྲངས།

ལམ་སྟྤྲོན་པ་ཚུ།



ཆོག་ཐམ་སྤྲོད་ནི་དང་ བསྐྱོར་གསྤྲོ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ལམ་སྟྤྲོན་པ་ཚུ་གི་གནས་ཚད་དང་ སྤུས་ཚད་ངེས་བརན་བཟྤྲོ་ནི།
འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚྤྲོགས་པ་དང་

འབྲུག་ལག་བཟྤྲོ་ཚྤྲོགས་པ་

ཟ་ཁང་ཚྤྲོགས་པ་

དེ་ལས་

འབྲུག་གི་ལམ་སྟྤྲོན་ཚྤྲོགས་པ་ལ་

སྤྲོགསཔ་པའི་ཚྤྲོགས་པ་ཚུ་ མི་སྡེ་ལས་ཚྤྲོགས་དབང་འཛིན་གྱི་འྤྲོག་ལུ་ ཐྤྲོ་བཀོད་འབད་ཡྤྲོདཔ་དང་ མི་སྡེ་ལས་ཚྤྲོགས་དབང་འཛིན་གྱི་བཅའ་
ཁྲིམས་༢༠༠༧

ཅན་མ་དང་

བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༠ ཅན་མའི་གཞི་བཀོད་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་

བསྟར་སྤྲོད་འབད་དགོཔ་ཨིན།

སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པ་ཚུན་ལུ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་༡༦༥༣ དང་ ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་
ལམ་སྟྤྲོན་པ་༡༢༦༨ དེ་ལས་ བལྟ་བཤལ་གནས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་སྤྲོད་གནས་༡༠༤ (3 star and above) ཐྤྲོ་བཀོད་འབད་དེ་
འདུག། འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་དང་ བུ་ཊཱན་ཨེར་ལའེནསི་ལ་སྤྲོགས་པའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་སྡེ་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེ་ཚུ་ཡང་ བལྟ་བཤལ་
ལས་སྡེའི་ཆ་ཤས་གཙྤྲོ་བྤྲོ་ཅིག་ཨིན།
iii.

ཁྲལ་དང་ དངུལ་སྤྲོད་ཀྱི་བ་སྒོ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ ད་ལྟྤྲོའི་ཁྲལ་དེ་ སྤྱི་ལྤྲོ་༡༩༧༤ ལས་རང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ ཁྲལ་གྱི་གཞི་བཀོད་དེ་
དུས་དུས་སུ་བསྒྱུར་བཅོས་སྤྲོང་སྟེ་འདུག། དུས་དུས་སུ་འཕྲི་སྣྤྲོན་འབད་མི་ ཉིན་བསྟར་ཁྲལ་གྱི་ཚད་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་༢.༢ པའི་ནང་བཅུད་སྡུད་
ཐྤྲོག་ལུ་གསལ་སྟྤྲོན་འབད་དེ་ཡྤྲོདཿ
ཐིག་ཁྲམ་༢.༢ ། ཁྲལ་གྱི་གཞི་བཀོད། (ཡུ་ཨེསི་ཌོ་ལར་ནང་)
ལྤྲོ།

1974
1986
1989

ཁྲལ་གྱི་འགྱུར་བ།
ཁྲལ་གཞི་བཙུགས།
དུས་བསྟུན་གྱི་སྙོམས་སྒྲིག།

དབང་འདུས། སྤུ་ན་ཁ། ཀྲོང་གསར། བུམ་ཐང་། བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར།
ཕྤྲོབ་སྦྱི་ཁ། མྤྲོང་སྒར། བཀྲིས་སྒང་། བཀྲིས་གཡང་རྩེ། ལྷུན་རྩེ།

1995
1997
1999
2012

ལ་བཤལ།

མཐྤྲོ་ཤྤྲོས།

ཉུང་མཐའ།

མཐྤྲོ་ཤྤྲོས།

ཉུང་མཐའ།

130
130

130
90

130
85-130

130
85-130

120

80-100

120
200
200
250

120
200
165
200

ཁྲལ་ཡུ་ཨེསི་ཌོ་ལར་༢༠༠ ལུ་ཡར་སེང་འབད་ཡྤྲོདཔ།
ཐིམ་ཕུག། སྤ་རྤྲོ། ཕུན་ཚྤྲོགས་གླིང་།

1994

ལམ་སྤྲོལ།

གོང་གི་སྲིད་བྱུས་སྟབས་བདེ་ཏྤྲོག་ཏྤྲོ་བཟྤྲོ་ཡྤྲོདཔ།
འཐུས་ཚུ་སྙོམས་མཐུན་བཟྤྲོ་ཡྤྲོདཔ།
བལྟ་བཤལ་པ་ཉུང་བའི་དུས་ཚྤྲོད་ཀྱི་ཁྲལ་ལྤྲོག་སྟེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡྤྲོདཔ།
ཉིན་བསྟར་གྱི་ཁྲལ་ཡར་སེང་(ད་ལྟྤྲོའི་གོང་ཚད་)།

200
220
150
130
200
200
200
250

130-175
100-130
90-120
200
200
165
200
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ཆ་ཚང་གི་ཁྲལ་ག་རའི་ནང་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཉིན་བསྟར་ཡྤྲོངས་འཐུས་ཀྱི་གོང་ཚད་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིནཿ
 སྤྲོད་འཐུས།
 མཉམ་རུབ་ཐྤྲོག་ལུ་སྤྲོད་མིའི་སྤྲོད་གནས་ཀྱི་འཐུས་ཚུ།
 བཟའ་འཐུང་དང་ ཆང་མིན་པའི་མངར་ཆབ་ཚུ།
 ལམ་སྟྤྲོན་པ་ཚུ་གི་ཞབས་ཏྤྲོག།
 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་སྐྱེལ་འདྲེན་དང་
 ལ་བཤལ་གྱི་དྤྲོ་གླ།
གོང་ལུ་བཀོད་མི་ སྤྲོད་གནས་ཀྱི་འཐུས་ཚུ་ ཉུང་མཐའ་ 3 star འབད་མི་གི་དྤྲོན་ལུ་ཨིནམ་ད་ གལ་སྲིད་ ཁ་སྐོང་གི་ཞབས་ཏྤྲོག་ཚུ་
ཡང་ཅིན་

སྤྲོད་གནས་ཀྱི་གནས་ཚད་མཐྤྲོ་དྲགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་བཀོད་པ་ཅིན་

ཉིན་བསྟར་གྱི་ཉུང་མཐའི་ཡྤྲོངས་འཐུས་ཀྱི་གོང་ཚད་མཐྤྲོ་

དྲགས་འགྱོ་འྤྲོང་། བལྟ་བཤལ་པ་རེ་རེ་ལུ་ ཁ་སྐོང་གི་དུས་སྐབས་གཅིག་གི་སྐྱོད་ཐམ་གི་འཐུས་ ཡུ་ཨེསི་ཌོ་ལར་༤༠ སྤྲོད་མི་གིས་མ་དྤྲོ་བར་
བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་གིས་ ཁ་སྐོང་གི་གླ་འཐེབ་སྤྲོད་དགོཔ་ཡང་ བལྟ་བཤལ་པ་གཅིག་གི་དྤྲོན་ལུ་ ཡུ་ཨེསི་ཌོ་ལར་༤༠ དང་ བལྟ་བཤལ་པ་
གཉིས་ཀྱི་དྤྲོན་ལུ་ ཡུ་ཨེསི་ཌོ་ལར་༣༠ སྤྲོད་དགོཔ་ཨིན་པས།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༣ པ་གིས་ བལྟ་བཤལ་པ་རེ་རེ་གི་ ཉིན་བསྟར་གྱི་ཉུང་མཐའི་

ཁྲལ་ཚུ་དབྱེ་སྟེ་གསལ་སྟྤྲོན་འབདཝ་ཨིན།
ཐིག་ཁྲམ་༢.༣ པ། བལྟ་བཤལ་པ་རེ་རེ་གི་ ཉིན་བསྟར་གྱི་ཉུང་མཐའི་ཁྲལ་གྱི་དབྱེ་བ།
ཉིན་བསྟར་གྱི་ཉུང་མཐའི་ཁྲལ་གྱི་དབྱེ་བ།
རྒྱལ་སྤྱིའི་བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་གི་དྤྲོན་ལུ་ ཉིན་བསྟར་གྱི་གོང་ཚད།
ཕབ་རྩིསཿ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ངོ་ཚབ་ཀྱི་བར་འཐུས་བརྒྱ་ཆ་༡༠ །
ཕབ་རྩིསཿ གཞུང་ལུ་སྤྲོད་འཐུས་སྤྲོད་དགོཔ།
ཕབ་རྩིསཿ འབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏྤྲོག་པའི་ཁྲལ་བརྒྱ་ཆ་༢ །
བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་(བྱུང་ཐྤྲོ་ཡྤྲོངས་བསྤྲོམས་)།

བལྟ་བཤལ་མང་བའི་དུས་ཚྤྲོད།

(སྤྱི་ཟླ་༣-༥ པ་དང་ ཟླ་༩-༡༡ པ་ཚུན་)

ཡུ་ཨེསི་ཌི་

250
ཡུ་ཨེསི་ཌི་ 25
ཡུ་ཨེསི་ཌི་ 65
ཡུ་ཨེསི་ཌི་ 3.20
ཡུ་ཨེསི་ཌི་ 156.80

བལྟ་བཤལ་པ་ཉུང་བའི་དུས་ཚྤྲོད།

(ཟླ་༡༢-༢ པ་དང་ ཟླ་༦-༨ པ་ཚུན།

ཡུ་ཨེསི་ཌི་

200
ཡུ་ཨེསི་ཌི་ 20
ཡུ་ཨེསི་ཌི་ 65
ཡུ་ཨེསི་ཌི་ 2.30
ཡུ་ཨེསི་ཌི་ 112.70

གཞིཿ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ།

སྐྱེ་ལྤྲོ་༥ མན་ཆད་ཀྱི་ཨ་ལྤྲོ་ཚུ་དང་ སྤྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཞག་གྲངས་ལེ་ཤ་སྤྲོད་མི་དང་ འཐུས་མི་ལེ་ཤ་ཡྤྲོད་མི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ ཉིན་བསྟར་གྱི་ཉུང་
མཐའི་ཁྲལ་གྱི་ཕབ་ཆག་ཚུ་ཡང་འདུག། བལྟ་བཤལ་དངུལ་སྤྲོད་ཀྱི་བ་རིམ་གྱི་ཐད་ བལྟ་བཤལ་གྱི་དངུལ་སྤྲོད་ག་ར་ ཡུ་ཨེསི་ཌོ་ལར་གྱི་ཐྤྲོག་
ལས་དངུལ་སྤྲོད་འབད་དགོཔ་དང་ ཡང་ཅིན་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་ངོས་ལེན་རུང་བའི་ བརྗེ་སྤྲོར་འབད་བཏུབ་པའི་ཏི་རུ་
ཚུ་གི་ཐྤྲོག་ལས་ དངུལ་སྤྲོད་འབད་དགོཔ་དང་ སྐྱོད་ཐམ་ཚུ་བཟྤྲོ་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ དངུལ་ཚུ་སྔ་གོང་ལས་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་ལུ་སྤྲོད་
དགོཔ་ཨིན།
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2.2

བལྟ་བཤལ་པ་འྤྲོང་མི་དང་འྤྲོང་འབབ་བཟྤྲོ་ནི།

སྤྱི་ལྤྲོ་༡༩༧༤ གི་ལྤྲོ་ནང་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ བལྟ་བཤལ་པའི་གྱངས་ཁ་དེ་ ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་རང་འདུག། སྤྱི་
ལྤྲོ་༢༠༡༡ ལས་ ༢༠༡༥ ཚུན་ལུ་ བལྟ་བཤལ་པ་འྤྲོང་མི་ཚུ་གི་བཅུད་སྡུད་ཚུ་ འྤྲོག་གི་པར་རིས་ནང་གསལ་སྟྤྲོན་འབད་དེ་ཡྤྲོདཿ
པར་རིས་༢.༡ པ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལས་ ༢༠༡༥ ཚུན་གྱི་ ལོ་བསྟར་འོང་མི་བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་(རྒྱལ་སྤྱི་དང་ལུང་ཕོགས་
གཉིས་ཆ་ར་ཚུད་ཡོདཔ་)

89,988

105,407

116,209

133,480

155,121

2011

2012

2013

2014

2015
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རྒྱ་གར་དང་ བང་ལ་དྷེཤ་ དེ་ལས་ མཱལ་དེཝསི་བཟུམ་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་ལུ་ ལུང་ཕྤྲོགས་བལྟ་བཤལ་པ་ཟེར་སབ་དྤྲོ་ཡྤྲོདཔ་
ལས་

ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ལུ་

གཞན་མི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་ལུ་

བཀལ་སྤྲོལ་ཡྤྲོད་མི་ཉིན་བསྟར་གྱི་ཉུང་མཐའི་ཁྲལ་ཚུ་ལས་

ཡང་ཆག་

འཐྤྲོབ་སྟེ་འདུག། དེ་མ་ཚད་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ ས་གནས་ཀྱི་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་དང་ ལམ་སྟྤྲོན་པ་ཚུ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་རུང་བཏུབ་
དྤྲོ་ཡྤྲོདཔ་ཨིནམ་པས། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁག་ཚན་ཚུ་ མ་འདྲཝ་འབད་ལྷྤྲོད་མི་དང་ སྐྱོད་ཐམ་གྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ ནང་སྲིད་དང་
སྤྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་འྤྲོག་གི་

ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་

ཁོང་གི་སྐྱོད་ཐམ་ཚུ་ཐད་ཀར་དུ་སྤྲོད་དྤྲོ་ཡྤྲོདཔ་ལས་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་

ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ལུང་ཕྤྲོགས་ཀྱི་བལྟ་བཤལ་ཚུ་ཚད་འཛིན་འབད་ནི་མིན་འདུག།
བལྟ་བཤལ་པ་འྤྲོང་མི་གི་གྱངས་ཁ་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་དང་ ཟ་ཁང་ ལམ་སྟྤྲོན་པ་ དེ་ལས་ ལག་བཟྤྲོ་
ཚྤྲོང་ཁང་ཚུ་གི་ གྱངས་ཁ་ཡང་ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་འདུག། སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༡ ལས་ ༢༠༡༥

གི་དུས་ཡུན་ནང་ ཐད་ཀར་གྱི་འྤྲོང་འབབ་སྤྱིར་

བསྤྲོམས་ ཡུ་ཨེསི་ཌི་ས་ཡ་༣༡༧.༢༢ འཐྤྲོབ་ནུག། འ་ནཱི་ཁེ་འབབ་ཚུའི་ནང་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་དང་ ཟང་ཁང་ཚུ་ སྐྱིད་སྐྱོང་ས་གནས་
ཚུ་ ཟ་སྤྲོད་ཁང་ ལམ་སྟྤྲོན་པ་ཚུ་ ལག་བཟྤྲོ་ཚྤྲོང་ཁང་ཚུ་ དེ་ལས་ སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་བཏབ་མི་

ལས་འཛིན་དང་ ཚྤྲོང་འབྲེལ་

དེ་ལས་ རང་སྤྲོང་འྤྲོང་འབབ་ཀྱི་ཁྲལ་ཚུ་ གྲངས་སུ་བཙུགས་ཏེ་མེད། ཐིག་ཁྲམ་༢.༤ པའི་ནང་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༡ ལས་༢༠༡༥ འི་ནང་ལུ་
བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་ལས་ ཐད་ཀར་དུ་ཐྤྲོབ་པའི་འྤྲོང་འབབ་ཚུ་གསལ་སྟྤྲོན་འབད་དེ་ཡྤྲོད།
ཐིག་ཁྲམ་༢.༤ པ། སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༡-༢༠༡༥ འི་ལྤྲོ་ནང་ བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་ལས་ཐྤྲོབ་པའི་ འྤྲོང་འབབ་ཚུ་(ཡུ་ཨེསི་ཌི་ ས་ཡ་ནང་)།
ལྤྲོ།

ཁེ་འབབ་ཡྤྲོངས་བསྤྲོམས།
སྤྲོད་འཐུས།

གླ་འཐེབ། (བརྒྱ་ཆ་༢༠)

འབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏྤྲོག་པའི་ཁྲལ་བརྒྱ་ཆ་༢ །

2011
47.68
14.89
0.41
0.63

2012
62.80
16.6
0.42
0.89

2013
63.49
16.6
0.43
0.89

2014
72.20
20.7
0.49
0.99

2015
71.05
18.68
0.47
0.99

བསྤྲོམས།

317.22
87.47
2.22
4.39
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ལེའུ་༣ པ། རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་འབྲས།
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་འབྲས་ཚུ་

རྩིས་ཁྲ་དང་དྲན་ཐྤྲོ་ཐྤྲོབ་མི་ཚུ་གིས་

འབྲེལ་བ་ཡྤྲོད་པའི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་དང་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་དང་

འབྲེལ་ཡྤྲོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་

བརྡ་དྤྲོན་ཚུ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་མི་

དྲིས་ལན་འབད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་ཡྤྲོདཔ་ཨིན།

དེ་ལས་
གྲུབ་

འབྲས་ཚུ་དང་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནྤྲོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ཚུད་ཡྤྲོད་མི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་འབྲས་ཚུ་ ལེའུ་འདི་ནང་གསལ་སྟྤྲོན་འབད་དེ་ཡྤྲོད།
ཀ) ཡར་དྲག་ཅན་གྱི་གོང་འཕེལ་དང་ བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་གི་ཕན་འདེབས།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་

“རིག་གོང་མཐྤྲོ་དྲགས་

གྲངས་ཚད་ཉུང་དྲགས་”ཀྱི་གཞི་རྩ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡྤྲོདཔ་དང་

ཉིན་བསྟར་གྱི་ཡྤྲོངས་

འཐུས་ཀྱི་གོང་ཚད་སྤྲོད་དགོ་པའི་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་ཤེས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་དེ་ཡང་ བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
ལམ་སྤྲོལ་དང་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལུ་ གཅེས་སྐྱོང་བསྐྱེད་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ཨིན་པས། སང་རིག་ཅན་དང་བག་ཟྤྲོན་ཅན་གྱི “རིན་གོང་
མཐྤྲོ་དྲགས་ གནྤྲོད་སྐྱོན་ཉུང་དྲགས་”ཀྱི་གཞི་རྩ་གིས་ མི་སྡེ་དང་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལུ་ གནྤྲོད་པ་ཉུང་སུ་ཅིག་ཡྤྲོད་མི་དང་གཅིག་
ཁར་ ཡར་དྲག་ཅན་དང་ ཡུན་བརན་བལྟ་བཤལ་གོང་འཕེལ་གྱི་གཞི་འགྱམ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟྤྲོཝ་ཨིན། བལྟ་བཤལ་གྱི་གཞི་རྩ་དེ་ བསྟྤྲོད་དུ་རུང་
བ་ཅིག་ཨིནམ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ བལྟ་བཤལ་གྱི་མིང་གནས་ཐྤྲོབ་ནི་ནང་ ཕན་འདེབས་འབད་དེ་འདུག།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡིཿ
i.

བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་གི་ དཔལ་འབྤྲོར་ལུ་ཕན་འདེབས།

གློག་མེ་འཕྲུལ་ཁང་དང་ སྤྲོ་ནམ་ བཟྤྲོ་གྲྭ་ཆུང་བ་དང་ནང་བཟྤྲོ་ དེ་ལས་ ས་གཏེར་ཚུ་གི་མ་དྤྲོ་བར་ གཞུང་གིས་ བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་འདི་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྤྲོར་གྱི་ནྤྲོརབུ་ལྔའི་གྲས་ལས་

གཅིག་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་འདུག།

འབྲུག་རྒྱབ་ཁབ་ནང་ལུ་ དཔལ་འབྤྲོར་གོང་འཕེལ་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙྤྲོ་བྤྲོ་ཅིག་
ཡྤྲོངས་ཀྱི་འྤྲོང་འབབ་དང་ཕྱི་དངུལ་ཟུར་གསྤྲོག་ལུ་

གློག་མེ་འཕྲུལ་ཁང་གི་ཤུལ་ལས་རང་

བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་འདི་ཨིན་པས།

གལ་ཅན་གྱི་ཕན་འདེབས་འབད་མི་གིས་མ་དྤྲོ་བར་

ལས་སྡེ་འདི་གིས་ རྒྱལ་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་དང་

དམིགས་བསལ་གྱི་ན་གཞྤྲོན་ཚུ་གི་ ལཱ་གཡྤྲོག་གི་འབྱུང་ཁུངས་སྤྲོམ་ཤྤྲོས་ཅིག་ཨིན། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ལས་སྡེ་འདི་གིས་ ཚྤྲོང་འབྲེལ་སྣ་
ཚྤྲོགས་དང་ ཚྤྲོང་ལས་ཆུང་བ་ཚུ་གི་དྤྲོན་ལུ་ ཞྤྲོར་བྱུང་གི་ཁེ་ཕན་ཚུ་བཟྤྲོཝ་ཨིན།
བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་གིས་

དཔལ་འབྤྲོར་གྱི་ཐད་

གལ་ཅན་གྱི་ཕན་འདེབས་འབད་ཡྤྲོདཔ་དང་

དམིགས་བསལ་གྱི་བརྗེ་སྤྲོར་འབད་བཏུབ་

པའི་ ཕྱི་དངུལ་བཟྤྲོ་ནི་ནང་ཕན་ཐྤྲོག་བྱུང་སྟེ་ཡྤྲོད། བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱི་ཁེ་འབབ་ཀྱི་ཡྤྲོངས་བསྤྲོམས་འདི་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༡ གི་ལྤྲོ་ནང་ ཡུ་
ཨེསི་ཌོ་ལར་ས་ཡ་༤༧.༦༨ ལས་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༥ གི་ལྤྲོ་ནང་ ཡུ་ཨེསི་ཌོ་ལར་ས་ཡ་༧༡.༠༥ ལུ་ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་འདུག། འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་
ལམ་སྟྤྲོན་པ་ཚུ་དང་ ཟ་ཁང་ཚུ་ ཟ་སྤྲོད་ཁང་ཚུ་ རྒྱལ་ཡྤྲོངས་མཁའ་འགྲུལ་ཚུ་ དེ་ལས་ ལག་བཟྤྲོ་ལ་སྤྲོགས་པའི་ལས་སྡེ་སྣ་ཚྤྲོགས་ནང་
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སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༡ གི་ལྤྲོ་ནང་ ལཱ་གཡྤྲོག་གི་གོ་སྐབས་༡༨༧༧༨ ལས་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༥ གི་ལྤྲོ་ནང་ ༢༦༥༠༨ ལུ་ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་འདུག། པར་རིས་
༣.༡ པ་གིས་ བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་ནང་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༡ ལས་ ༢༠༡༥ ཚུན་གྱི་ ལས་གཡྤྲོག་གི་གནས་སྟངས་ཚུ་གསལ་སྟྤྲོན་འབདཝ་ཨིན།
པར་རིས་༣.༡ པ། བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལས་ ༢༠༡༥ ཚུན་ལུ་ ལཱ་གཡོག་སོད་ཡོདཔ

23,575

24,710

25,383

26,508

2012

2013

2014

2015

18,778

2011
གཞིཿ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ།

ལས་སྡེ་འདི་ལས་བརྟེན་པའི་ཕན་འདེབས་གཞན་ཡང་

གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་

དམིགས་བསལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་

5-Star, 4-Star and 3-Star གི་ཟ་ཁང་ཚུ་དང་ ལག་བཟྤྲོ་ཚྤྲོང་ཁང་ཚུ་གོང་འཕེལ་གཏང་མི་ཚུ་ཨིན་པས། ཚྤྲོང་ལས་འདི་ནང་
སྤྲོར་བརྡར་འབད་ཡྤྲོད་པའི་ལམ་སྟྤྲོན་པ་དང་

ཟ་ཁང་གི་ལས་གཡྤྲོགཔ་

དེ་ལས་

འཛིན་སྐྱོང་པ་ལ་སྤྲོགས་པའི་

ཁྱད་རིག་ཅན་གྱི་ལས་

གཡྤྲོགཔ་ཚུ་འདུག།
ii. བལྟ་བཤལ་གྱི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་དང་ ལམ་ཟུར་ཁའི་མཐུན་རྐྱེན་གོང་འཕེལ།
འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལུ་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་དང་ ལམ་ཟུར་ཁའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་
དྤྲོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༥.༤༧ ཟད་སྤྲོང་བཏང་སྟེ་འདུག། འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་ཡིག་ཚང་གིས་ ཆབ་གསང་༢༢ ། ལ་བཤལ་
གྱི་ལམ་༣༠ ། ཟ་ཁང་༣ ། རང་སྤྲོད་ཟ་ཁང་༥ ། ཟམ་པ་༣ དང་ མཐུན་རྐྱེན་གཞན་ཚུ་གསར་བཟྤྲོ་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་འདུག། ལས་
སྣ་གཞན་ཚུ་ཡང་གསར་བཟྤྲོ་འབད་བའི་བསྒང་ཡྤྲོདཔ་ད་

འཆར་གཞི་ནང་ཡང་ཚུད་དེ་འདུག།

གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་གསར་བཟྤྲོ་འབད་མི་ཚུ་

ཟུར་སྦྲགས་༡ པའི་ནང་གསལ་སྟྤྲོན་འབད་དེ་ཡྤྲོད།
iii. བལྟ་བཤལ་གྱི་ཐྤྲོན་སྐྱེད་གསརཔ་བཟྤྲོ་ནི།
འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ འདས་པའི་ལྤྲོ་ཚུའི་ནང་
བཤལ་གྱི་ལམ་གསར་བཟྤྲོ་འབད་མི་དང་

ཐྤྲོན་སྐྱེད་གསརཔ་

མང་རབས་ཅིག་གསར་བཟྤྲོ་འབད་ནུག། དེ་ནང་

དུས་སྟྤྲོན་གསརཔ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་

དེ་ལས་

ལ་

སྤྲོད་སྒར་གྱི་ས་གནས་གསརཔ་མང་

རབས་ཅིག་བཟྤྲོ་སྐྲུན་འབད་ནུག། དེ་འབདཝ་ལས་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༠ ལས་ ༢༠༡༥ གི་རིང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལུ་ ཐྤྲོན་སྐྱེད་གསརཔ་
༣༠ ལྷགཔ་ཅིག་གསར་བཟྤྲོ་འབད་ཡྤྲོདཔ་དང་ མང་ཆེ་དྲགས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཤར་ཕྤྲོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་གཙྤྲོ་བྤྲོར་བཏྤྲོན་ཏེ་འདུག།

11 | ཤྤྲོག་གྲངས།

iv. བལྟ་བཤལ་ཁྱད་རིག་ལཱ་གི་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ།
འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་འྤྲོག་གི་ རྒྱལ་འཛིན་བལྟ་བཤལ་དང་མགྲོན་སྐྱོང་སྤེལ་ཁང་གིས་ བལྟ་བཤལ་དང་མགྲོན་སྐྱོང་ནང་ གཙུག་ལག་
འྤྲོག་མའི་ཤེས་ཚད་ཀྱི་སྤྲོབ་སྤྲོང་ཚུ་སྤྲོད་དེ་འདུག།

དེ་གི་མ་དྤྲོ་བར་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་

ལཱ་གཡྤྲོག་ནང་ཡྤྲོད་མི་བལྟ་བཤལ་གྱི་ལས་

གཡྤྲོགཔ་ཚུ་ལུ་ཡང་ འགྲུལ་སྐྱོད་སྤྲོང་བརྡར་སྡེ་ཕན་(mobile training unit)གྱི་ཐྤྲོག་ལས་ ཐབས་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་སྤྲོང་བརྡར་
ཚུ་ཡང་བྱིན་ཏེ་འདུག། འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ དུས་མཐུན་བཟྤྲོ་སྟེ་ ལམ་སྟྤྲོན་པ་ཚུ་དང་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་ལུ་ མཆོག་
འགྱུར་ཅན་གྱི་སྤྲོང་བརྡར་ཚུ་ཡང་བྱིན་ནུག།

ལམ་སྟྤྲོན་པ་གསརཔ་ཚུ་ལུ་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་

ཕན་ཐབས་འབད་ཐྤྲོག་ལས་

སྒེར་གྱི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་སྤྲོང་བརྡར་བྱིན་ཏེ་འདུག། སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༠ ལས་༢༠༡༥ གི་དུས་ཡུན་ནང་ མགྲོན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྤྲོང་བརྡར་ཁག་
༣༠ དེ་ཅིག་ནང་ བཅའ་མར་གཏྤྲོགས་མི་༡༤༤༨ ལྷགཔ་ཅིག་ལུ་ སྤྲོང་བརྡར་ཚུ་བྱིན་ནུག།
v. བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་གི་ཁྱབ་སྤེལ་དང་ ཚྤྲོང་བསྒྲགས།
འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ དམིགས་ཡུལ་བསྐྱེད་མི་ཚྤྲོང་ལམ་གྱི་ལས་དྤྲོན་ཚུ་ ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ཚུགས་ཏེ་ཡྤྲོདཔ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་འདི་དར་ཁྱབ་གཏང་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་དང་ འབྲུག་གི་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་
འབྲེལ་ཚྤྲོང་བསྒྲགས་ཀྱི་ཆིངས་ཡིག་གུ་མཚན་རགས་བཀོད་དེ་འདུག། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཚྤྲོང་ལམ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ནིའི་དྤྲོན་
ལུ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ ཨཱསི་ཊེ་ལི་ཡཱ་དང་ བར་ཟིལ་ དེ་ལས་ ར་ཤི་ཡཱ་ཚུ་ནང་ ཚྤྲོང་གི་འབྱུང་ཁུངས་གསརཔ་འཚྤྲོལ་ཞིབ་
འབད་དེ་འདུག།
ཁ) ནྤྲོར་འཁྲུལ་དང་ གནྤྲོད་སྐྱོན་ཚུ།
གྲུབ་འབྲས་བྱུང་མི་ཚུ་ལུ་མ་ལྟྤྲོས་པར་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་ཡྤྲོད་པའི་ འཛྤྲོལ་སྐྱོན་དང་ གནྤྲོད་སྐྱོན་
དག་པ་ཅིག་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡྤྲོད། ནྤྲོར་འཁྲུལ་འདི་ཚུ་ ཁྲིམས་མཐུན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གཞི་བཀོད། ནང་འཁོད་དམ་འཛིན། ལྟ་རྤྲོག་དང་
མཉམ་འབྲེལ། འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་ཚུ་གི་གྲུབ་འབྲས་ཟེར་ དྤྲོན་ཚན་བཞི་ལུ་དབྱེ་སྟེ་ཡྤྲོད་མི་ཚུ་ འྤྲོག་ལས་མར་བཀོད་དེ་ཡྤྲོད།

3.1

ཁྲིམས་མཐུན་དང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གཞི་བཀོད།

ལྤྲོ་བསྟར་འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་
རང་འབད་རུང་ སྤྱི་ལྤྲོ་༡༩༧༤ གི་ལྤྲོ་ལས་རང་ བལྟ་བཤལ་
གྱི་གཞི་རྩའི་བཀའ་རྒྱ་དང་

གཞུང་གི་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་རྒྱ་

བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་

དེ་ལས་

ལམ་སྟྤྲོན་ལ་སྤྲོགས་

པའི་ ཁྲིམས་དྤྲོན་གྱི་གཞི་བཀོད་མང་རབས་ཅིག་ གསར་བཟྤྲོ་
འབད་དེ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དེ་འདུག།
དཔལ་འབྤྲོར་གོང་འཕེལ་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༠

དཔལ་འབྤྲོར་གོང་འཕེལ་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༠ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ གྲོང་གསེབ་
ཀྱི་དཔལ་འབྤྲོར་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་

རྒྱལ་ཁབ་ཡྤྲོངས་ལུ་

ལྤྲོ་

འཁོར་གཅིག་གི་རིང་ལུ་ བལྟ་བཤལ་པ་འྤྲོང་བཅུག་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་
འཁོད་དེ་འདུག།

སྲིད་བྱུས་དེ་ནང་

བལྟ་བཤལ་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་

ཁྲིམས་ལུགས་གཙྤྲོ་རིམ་ཅན་འབད་བརྩི་འཇོག་འབད་དགོཔ་འབད་འཁོད་
དེ་འདུག།

ཅན་མའི་ནང་

གྲོང་གསེབ་ཀྱི་དཔལ་འབྤྲོར་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་

རྒྱལ་ཁབ་ཡྤྲོངས་ལུ་
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ལྤྲོ་འཁོར་གཅིག་གི་རིང་ལུ་

བལྟ་བཤལ་པ་འྤྲོང་བཅུག་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་ཡང་འཁོད་དེ་འདུག།

སྲིད་བྱུས་དེ་ནང་

བལྟ་བཤལ་བཅའ་

ཁྲིམས་འདི་ ཁྲིམས་ལུགས་གཙྤྲོ་རིམ་ཅན་འབད་བརྩི་འཇོག་འབད་དགོཔ་དང་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༡ ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་བལྟ་
བཤལ་གོང་འཕེལ་ལམ་སྟྤྲོན་གྱི་དྤྲོན་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐབས་ལམ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་
བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱིས་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ངེས་པར་དུ་མཁོ་བའི་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ དམིགས་གཏད་
ཀྱི་ལམ་སྟྤྲོན་བྱིན་ནི་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་འབད་མ་ཚུགས་པར་འདུག།
གཤམ་གསལ་གྱི་དྤྲོན་མཚམས་ཚུའི་ནང་ བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་དང་འབྲེལ་བའི་ ཆད་སྐྱོན་
དང་ འཛྤྲོལ་སྐྱོན་ཚུ་ཁ་གསལ་ཐྤྲོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྤྲོདཿ

3.1.1

བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་འགན་དབང་ལངམ་འབད་མེདཔ།

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གི་འགན་དབང་དེ་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གི་ འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་རྒྱ་ཨང་ པི་ཨེམ་/༠༡/༠༨/༩༡༢ སྤྱི་ཚེས་༣༠-༠༡༢༠༠༨ ཅན་མ་ལས་འཐྤྲོབ་སྟེ་འདུག། འགན་དབང་གི་འཕྲི་སྣྤྲོན་དང་ གཞི་བཀོད་ཀྱི་ལེགས་སྒྱུར་ཚུ་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༠༨ ལས་རང་ དུས་དུས་སུ་
གནང་མི་ འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་རྒྱ་ཚུ་གི་ཐྤྲོག་ལས་ དྤྲོན་སྨིན་ཅན་སྒོ་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག། སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༢ གི་ལྤྲོ་ནང་ ལྷན་རྒྱས་
གཞུང་ཚྤྲོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་ཡིག་ཚང་འདི་ ཞི་གཡྤྲོག་དང་འབྲེལ་བ་མེདཔ་བཟྤྲོ་སྟེ་ ལས་འཛིན་ཅིག་འབད་ལས་སྤྲོད་
འཐབ་ནིའི་གནང་བ་ཡང་གནང་ནུག། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ ལེགས་སྒྱུར་ཚུ་ངེས་བདེན་ཐྤྲོག་ལུ་ གྲུབ་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་བལྟ་
བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་འྤྲོག་ལུ་ འཕྤྲོ་མཐུད་དེ་ རང་སྐྱོང་འདུས་ཚྤྲོགས་འབད་རང་གནས་ཏེ་སྤྲོད་ནུག།
འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་ནང་ལུ་ ད་ལྟྤྲོའི་བར་ན་ཡང་ བལྟ་བཤལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་བལྟ་བཤལ་སྲིད་བྱུས་ཅིག་མིན་
འདུག། བལྟ་བཤལ་གྱི་དཔྱད་ཡིག་དང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་དེ་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༠༥ ལས་རང་ གནས་ཚད་སྣ་ཚྤྲོགས་ཁར་ གྲོས་བསྡུར་འབད་
དེ་ཡྤྲོད་རུང་ ད་ལྟྤྲོའི་བར་ན་ཡང་ གནང་བ་ལུ་བསྒུག་སྟེ་རང་འདུག། ཐིག་ཁྲམ་༣.༡ གིས་ བལྟ་བཤལ་དཔྱད་ཡིག་དང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཟིན་
བྲིས་དང་འབྲེལ་བའི་ བ་སྒོ་ཚུ་གི་རིམ་པ་ཚུ་གསལ་སྟྤྲོན་འབདཝ་ཨིན།
ཐིག་ཁྲམ་༣.༡ པ། བལྟ་བཤལ་དཔྱད་ཡིག་དང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་དང་འབྲེལ་བའི་ བ་སྒོ་ཚུ་གི་རིམ་པ།
རིམ་ཨང་

ལྤྲོ།

1

2005

2

2008

3

2008

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གི་དང་ལེན་འབད་ཡྤྲོདཔ།
འབྲུག་གི་བལྟ་བཤལ་དབང་འཛིན་གྱིས་

རྒྱབ་རྟེན།

བལྟ་བཤལ་དཔྱད་ཡིག་དང་སྲིད་བྱུས་ཟིན་བྲིས་བཏབ་ནི་

འགོ་བཙུགས་ཡྤྲོདཔ།
བལྟ་བཤལ་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་དང་པ་དེ་ རྒྱལ་ཡྤྲོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྲོམས་ལྷན་ཚྤྲོགས་ལུ་
ཕུལ་ཡྤྲོདཔ།
བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་འཛྤྲོམས་ཐེངས་༤ པ་གིས་ བལྟ་བཤལ་གྱི་དཔྱད་ཡིག་དེ་ རྒྱལ་ཡྤྲོངས་ཚྤྲོགས་
འདུ་ལུ་མ་ཕུལ་བའི་ཧེ་མ་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་

བལྟ་བཤལ་སྲིད་བྱུས་དེ་

གཏན་

༡༦-༠༦-༢༠༠༨
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འཁེལ་བཟྤྲོ་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ཡྤྲོདཔ།
དཔལ་འབྤྲོར་གོང་འཕེལ་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༠

4

2010

“བལྟ་བཤལ་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་

ཅན་མའི་ནང་ལུ་

ཁྲིམས་ལུགས་གཙྤྲོ་རིམ་ཅན་འབད་བརྩི་འཇོག་འབད་དགོཔ་དང་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༡ ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ དཔལ་འབྤྲོར་གོང་འཕེལ་
ནང་ལུ་

སྤྱིར་བཏང་བལྟ་བཤལ་གོང་འཕེལ་ལམ་སྟྤྲོན་གྱི་དྤྲོན་ལུ་

ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐབས་ལམ་ སྲིད་བྱུས་༢༠༡༠ ཅན་མ།

འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་” ཟེར་བཀོད་དེ་ཡྤྲོད།

བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་ཞལ་འཛྤྲོམས་ནང་ལུ་ བལྟ་བཤལ་སྲིད་བྱུས་ཟིན་བྲིས་ཀྱི་ནང་དྤྲོན་ཚུ་ གྲོས་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་ཞལ་

5

2010

བསྟུན་འབད་དེ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༠ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ནང་ གཏན་ འཛྤྲོམས་ཐེངས་༡
འཁེལ་བཟྤྲོ་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནུག།
བལྟ་བཤལ་གྱི་དཔྱད་ཡིག་ཟིན་བྲིས་དེ་

6

2011

པ་(༢༢-

༠༡-༢༠༡༠)།
བརྩི་འཇོག་གི་དྤྲོན་ལུ་

ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚྤྲོགས་ལུ་ཕུལ་

ནུག། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ དཔྱད་ཡིག་འདི་བརྩི་འཇོག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ རྒྱལ་ཡྤྲོངས་བལྟ་བཤལ་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚྤྲོགས་ཀྱི་
སྲིད་བྱུས་དེ་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་

ངོས་ལེན་འབད་ནི་ཟེར་བཀོད་མི་ལས་བརྟེན་

བརྩི་འཇོག་ ཡི་གུ།

འབད་མ་ཚུགས་པས།
ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་

7

2012

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་ལུ་

དཔལ་འབྤྲོར་གོང་འཕེལ་སྲིད་བྱུས་དང་འཁྲིལ་

གལ་ཅན་གྱི་ཆ་ཤས་ག་ར་མཉམ་སྡེབ་འབད་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་
བསྐྱར་བཟྤྲོ་འབད་དེ་

ཆ་འཇོག་འབད་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་

བལྟ་བཤལ་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་འདི་
རྒྱལ་ཡྤྲོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྤྲོམས་ལྷན་

ཚྤྲོགས་ནང་བཙུགས་དགོ་པའི་ལམ་སྟྤྲོན་བྱིན་ནུག།

8

2015

བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་ཞལ་
འཛྤྲོམས་ཐེངས་༥

པ་(༡༨-

༠༥-༢༠༡༢)།

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ སྲིད་བྱུས་དེ་ ད་ལྟྤྲོའི་བར་ན་ཡང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་འདུག།

གཞིཿ ཚྤྲོགས་སྡེའི་ཞལ་འཛྤྲོམས་དང་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་གྲོས་ཆོད།

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་ནང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡྤྲོད་མི་ དྲན་ཐྤྲོ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ བལྟ་བཤལ་གྱི་དཔྱད་ཡིག་དང་ ཟིན་བྲིས་དེ་ གྲོས་
བསྟུན་འབད་དེ་རང་

ལྤྲོ་ངོ་བཅུ་ཕག་གཅིག་ལྷགཔ་ཅིག་སྤྲོང་སྟེ་ཡྤྲོད་རུང་

ད་ལྟྤྲོའི་བར་ན་ཡང་གནང་བ་མ་གྲོལ་བར་འདུག།

བལྟ་བཤལ་

ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ ལས་སྤྲོད་ ཡང་ཅིན་ ཚད་འཛིན་གྱི་བགོ་བཤའ་འཆང་མི་སྡེ་ཚན་ཚུ་གིས་ ལྟ་བ་དང་ སྤྲོ་བ་མ་འདྲཝ་ཡྤྲོད་མི་ཚུ་ལས་བརྟེན་
མྤྲོས་མཐུན་བྱུང་མ་ཚུགས་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དབང་འཛིན་ཚུ་/སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་བར་ན་ ཁ་མ་འཆམས་མིའི་རྒྱུ་མཚན་དག་པ་ཅིག་ ཐིག་
ཁྲམ་༣.༢ པའི་ནང་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡྤྲོདཿ
ཐིག་ཁྲམ་༣.༢ པ། དབང་འཛིན་ཚུ་/སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་བར་ན་ ཁ་མ་འཆམས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཚུ།
བསམ་འཆར་ /ཐབས་ཤེས།
 “འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་
དགོཔ།
བཞག་སྟེ་

ད་ལྟྤྲོའི་བལྟ་བཤལ་གྱི་ཁྲལ་འདི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་

ཉིནམ་རེ་ལུ་བལྟ་བཤལ་པ་རེ་རེ་གིས་
བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་གིས་

རྒྱབ་རྟེན་ཚུ།

ཡུ་ཨེསི་ཌི་༢༥༠

བཀལ་མི་འདི་བཀོ་

ཁྲོམ་ཚྤྲོང་ཐྤྲོག་ལུ་ཟད་འགྲོ་གཏང་བཅུག་ཟེར་བའི་

 ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚྤྲོགས་ཀྱི་ཡིག་ཨང་

སི་-

༣/༡༡༧/༦༥༩ སྤྱི་ཚེས་༠༨-༡༢-༢༠༡༡ ཅན་མ།

བསམ་འཆར་ཚུ་བཀོད་དེ་འདུག་”།

14 | ཤྤྲོག་གྲངས།

 “གཞུང་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་

སྤྲོད་ཁྲལ་གྱི་ཆ་ཤས་འདི་རང་བཞག་འབད་དེ་

ཁྲལ་མར་

ཕབ་འབད་དགོཔ་’།

མའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་’། རྒྱལ་ཡྤྲོངས་ཚྤྲོགས་སྡེ།

 ‘འབྲུག་བལྟ་བཤལ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་གྲོས་འདེབས་

༢༠༡༦

 “ད་ལྟྤྲོའི་ཁྲལ་གྱི་ལམ་ལུགས་དེ་ རང་བཞག་འབད་ནི”།
 “འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་ཡིག་ཚང་འདི་
ལུ་ཡྤྲོད་པའི་

 ‘བལྟ་བཤལ་སྲིད་བྱུས་དང་ ཐབས་བྱུས་༢༠༡༦ ཅན་

ཚྤྲོགས་པ།

འགན་འཁྲི་འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་

ལས་འཛིན་ཐྤྲོག་ལུ་ལས་སྤྲོད་འཐབ་མི་

རང་དབང་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་བསྟུན་

འདུས་ཚྤྲོགས་ཅིག་འབད་གནས་དགོ་”།
 འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་ལས་གཡྤྲོགཔ་ཚུ་

ཞི་གཡྤྲོག་ལས་སྤྲོ་སྤྲོར་བཏྤྲོན་ཞིནམ་

ལས་ བརྒྱ་ཆ་༣༠ ལས་ ༤༠ གི་འཐུས་ཀྱི་ཐྤྲོབ་ལམ་སྤྲོད་དགོཔ།

ཅན་མ་’།

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་

 བྤྲོན་ཆེན་ཡིག་ཚང་ལས་འབྤྲོར་བའི་ཡིག་ཨང་

སི་-

༢/༤༩༨ སྤྱི་ཚེས་༡༣-༡༡-༢༠༠༩ ཅན་མ།
 སྤྱི་ཚེས་༢༢-༠༡-༢༠༡༠ གྱི་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་
ཞལ་འཛྤྲོམས་ཐེངས་༡ པའི་གྲོས་ཆོད།
 ‘འབྲུག་བལྟ་བཤལ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་གྲོས་འདེབས་

 བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གི་འྤྲོག་ལུ་ ལས་ཁུངས་གཅིག་འབད་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ།

༢༠༡༦

ཚྤྲོགས་པ།

ཅན་མ་’

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་

གཞིཿ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ། འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚྤྲོགས་པ་དང་ སྙན་ཞུ་གཞན་མི་ཚུ།

ཐིག་ཁྲམ་༣.༢ པའི་ནང་གསལ་སྟྤྲོན་འབད་དྤྲོ་བཟུམ་ བལྟ་བཤལ་སྲིད་བྱུས་དང་ དཔྱད་ཡིག་གི་ཁྲིམས་དྤྲོན་ཚུ་གི་ཐྤྲོག་ལས་ དྤྲོན་སྨིན་ཅན་
འབད་བྱུང་དགོ་པའི་ གྲོས་འདེབས་དང་ ལམ་སྟྤྲོན་མ་འདྲཝ་ཚུ་བཀོད་དེ་འདུག། དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་ཡིག་ཚང་དང་
གཞུང་ནང་ གཙུག་སྡེའི་ལེགས་སྒྱུར་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་སྒོ་ལས་བསྒྱུར་བཅོས་བྱུང་མི་དེ་གིས་ བ་སྒོ་ཚུ་ཧེང་བསྐལ་རང་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་
ཡྤྲོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

གཞི་རྟེན་གྱི་ཁྲིམས་མཐུན་ཐབས་ཤེས་ཚུ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་

བརྩྤྲོན་ཤུགས་བསྐྱེད་མིའི་འབད་བརྩྤྲོལ་དང་

དམིགས་དྤྲོན་བསྐྱེད་མི་ཚུ་ཞན་སུ་འགྱོཝ་ལས་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཚད་འཛིན་
འབད་ནི་ནང་གཙྤྲོ་རིམ་བསྐྱེད་ནི་(focus directions)དང་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནི་ནང་བཀག་ཆ་བྱུང་སྟེ་འདུག།

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་ལན་གསལ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐྤྲོག་ལུ་ སྤྲོ་ལི་མར་ཨིན་ཊར་ནེཤི་ནཱལ་ལས་
བལྟ་བཤལ་མཁས་མཆོག་ཚུ་གྲས་གཏྤྲོགས་འབད་ཐྤྲོག་ལས་ བལྟ་བཤལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། སྒེར་སྡེ་དང་
གཞུང་ དེ་ལས་ གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ འབྲེལ་ཡྤྲོད་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛྤྲོམས་དང་ གྲོས་སྟྤྲོན་ཞལ་འཛྤྲོམས་མང་
རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནུག།

མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་དེ་འཕལ་མགྱོགས་རང་ཐྤྲོན་ནི་ཨིནམ་ད་

དེ་གི་ཤུལ་ལས་ར་

སྙན་ཞུ་འདི་

གཞུང་ལུ་སན་འབུལ་ཞུ་ནི་ཨིན་པས། བལྟ་བཤལ་དཔྱད་ཡིག་དེ་ བལྟ་བཤལ་སྲིད་བྱུས་ ཆ་འཇོག་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཕུལ་ནི་གི་རེ་འདྤྲོད་
བསྐྱེད་དེ་འདུག། (ཟུར་སྦྲགས་-ཀ་པ་གཟིགས་)

15 | ཤྤྲོག་གྲངས།

3.1.2 བལྟ་བཤལ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་
ད་ལྟྤྲོ་ཡྤྲོད་པའི་

རིམ་མཐུན་མེདཔ།

འབྲུག་གི་བལྟ་བཤལ་ལས་སྤྲོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༡༩༩༩

ཅན་མ་དེ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

བཅའ་

ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ནང་གི་ཁྲིམས་དྤྲོན་ལ་ལུ་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ ཁྱད་པར་ཚུ་ཡྤྲོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ཐིག་ཁྲམ་༣.༣ པ་
གིས་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གི་གཞི་བཀོད་དང་བ་སྒོ་ཚུ་

སྒྲིགས་གཞི་གི་ཁྲིམས་དྤྲོན་ཚུ་

གཞི་བཙུགས་མ་འབདཝ་དང་

འཕལ་འཕལ་རང་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ལས་བརྟེན་
ཡང་ཅིན་

བཅའ་ཡིག་དང་

ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཚུ་གསལ་སྟྤྲོན་

འབདཝ་ཨི།
ཐིག་ཁྲམ་༣.༣ པ། འབྲུག་གི་བལྟ་བཤལ་ལས་སྤྲོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༡༩༩༩ ཅན་མའི་ནང་འཁོད་དེ་ཡྤྲོད་པའི་ཁྲིམས་དྤྲོན་ཚུ་ རིམ་མཐུན་ཐྤྲོག་ལུ་ལག་ལེན་
མ་འཐབ་པ།
ཁྲིམས་དྤྲོན་ཨང་ ཁྲིམས་དྤྲོན་ཚུའི་ཁ་གསལ།
༡ ག(ii)
༡ (ང)

དྲན་གསྤྲོ།
ད་ལྟྤྲོ་

ལྤྲོ་བསྟར་ཆོག་འཐམ་གྱི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་༢༥,༠༠༠/- སྤྲོད་དགོཔ།

ལྤྲོ་བསྟར་ཆོག་འཐམ་གྱི་འཐུས་དེ་

དངུལ་ཀྲམ་༡༣,༠༠༠/- སྤྲོད་དགོཔ་ཨིན་པས།

ཞུ་བ་འབད་མི་གིས་ ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་དངུལ་ཀྲམ་༡༠༠,༠༠༠/- སྤྲོད་དགོཔ།

ད་ལྟྤྲོ་ བསྟར་སྤྲོད་མ་འབདཝ།

བལྟ་བཤལ་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ལངམ་འབད་ཡྤྲོད་མི་དང་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ བལྟ་བཤལ་ངོ་ཚབ་ལ་ལུ་ཅིག་གི་ཁ་བང་ཚུ་
༣

ཚྤྲོགས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ཐྤྲོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡྤྲོད་པའི་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཁ་བང་ཡྤྲོད་པའི་ ཡིག་ཚང་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་
གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ།
 བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་

༥ (ཀ་དང་ཁ )

འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ལས་

ཐྤྲོ་བཀོད་མ་འབད་ནུག།
ལག་ལེན་འཐབ་མི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ལུ་

ལམ་

ཆ་གནས་ཡྤྲོད་པའི་འྤྲོས་འབབ་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་

ཚུ་འཆང་དགོཔ་དང་ འདི་བཟུམ་མའི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ ངོ་སྤྲོར་འབད་
ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ཐྤྲོ་བཀོད་འབད་དགོ།
 སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ལུ་ ཆ་གནས་ཡྤྲོད་པའི་ ཡྤྲོངས་ཁྱབ་ཉེན་སྲུང་དགོཔ།

༦

བལྟ་བཤལ་པ་ག་ར་ སྤྲོད་གནས་དབྱེ་རིམ་གནས་ཚད་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་
གིས་ གནང་བ་གྲོལ་མི་དང་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་མི་སྤྲོད་གནས་དང་འཁྲིལ་སྤྲོད་དགོ།

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་
སྣུམ་འཁོར་གཅིག་ཡང་ཐྤྲོ་བཀོད་མ་འབདཝ་
དང་

ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་ཚར་གཅིག་ཡང་འགོ་

འདྲེན་མ་འཐབ་པར་ཡྤྲོད།
བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་
གིས་

དབྱེ་བ་མ་ཕྱེས་མི་ཟ་ཁང་ཚུ་ནང་སྤྲོད་

ཡྤྲོད་པའི་གནད་དྤྲོན་ཚུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡྤྲོདཔ།

གཞིཿ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ།

འདྲི་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ བསྐྱར་བཟྤྲོ་འབད་མི་བལྟ་བཤལ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༥ ཅན་མ་དེ་ གནས་སྟངས་བསྒྱུར་བཅོས་
འགྱོ་མི་དང་ ཚྤྲོགས་སྡེ་གི་ཆ་སྤྲོར་འབད་མི་དང་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚྤྲོགས་ཀྱིས་ངག་ཐྤྲོག་ལུ་གནང་འགྲོལ་འབད་མི་ དགོས་མཁོ་ཚུ་བརྩི་
འཇོག་འབད་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ ཟིན་བྲིས་འབད་ཡྤྲོདཔ་འབད་ཤེས་ཅི། ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚྤྲོགས་ལས་ ལུགས་མཐུན་ཐྤྲོག་ལུ་ གནང་བ་མ་གྲོལ་མི་
ལས་བརྟེན་ བསྐྱར་བཟྤྲོ་འབད་མི་བཅའ་ཡིག་དེ་བསྟར་སྤྲོད་འབད་ནི་ནང་ ཕན་ནུས་མེདཔ་ལུ་འགྱུར་ཏེ་འདུག།
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ཆ་གནས་ཡྤྲོད་པའི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་

འྤྲོས་ལྡན་གྱི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་

ཤྤྲོ་མཚུངས་ཐྤྲོག་ལུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་

ཐབས་ཤེས་ཚུ་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་མི་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་ལས་ དེ་གིས་ འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་ཚུ་ དྤྲོན་སྨིན་ཐྤྲོག་ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་
ནང་ བར་ཆད་རྐྱབ་འྤྲོང་།

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་ལན་གསལ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཉོག་མེད་ཀྱི་ཡི་གུ་རྐྱངམ་གཅིག་སྤྲོད་ནི་གི་དབང་ཚད་ཡྤྲོདཔ་དང་ བལྟ་བཤལ་
ཚྤྲོང་ལས་ཀྱི་ཆོག་ཐམ་དེ་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གིས་ཕྱིར་སྤྲོད་འབདཝ་ཨིན་ཟེར་བཀོད་ཅི། ལྤྲོ་བསྟར་ཆོག་ཐམ་གྱི་འཐུས་ཡང་ བསྟན་རྒྱས་
ལྷན་ཁག་གིས་ལེནམ་ཨིན་པས། བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གི་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཁ་བང་གི་ཐད་ཁར་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱི་གྱངས་ཁ་ཡར་སེང་
འགྱོ་མི་དང་ མི་སྟྤྲོབས་ལངམ་འབད་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ རིམ་འབྱུང་གི་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ནང་བར་ཆད་བྱུང་ཡྤྲོདཔ་ལས་ ཚྤྲོང་
ལས་དག་པ་ཅིག་གིས་ འྤྲོས་ལྡན་གྱི་ཡིག་ཚང་མེད་པར་ བལྟ་བཤལ་ལས་སྤྲོད་འཐབ་སྟེ་འདུག། སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༦ གི་ལྤྲོ་ནང་ འབྲུག་བལྟ་
བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་གསརཔ་གི་ཡིག་ཚང་༨༨ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནུག། (ཟུར་སྦྲགས་-ཀ་པ་གཟིགས་)

3.1.3 ལུང་ཕྤྲོགས་བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་ཚད་འཛིན་མ་འབདཝ།
རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་བར་ན་ཟུང་ཕྤྲོགས་ཀྱི་མཐུན་འབྲེལ་

ལེགས་ཤྤྲོམ་ཡྤྲོད་མི་ལས་བརྟེན་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆ་ཤས་གཞན་མི་ཚུ་ལུ་བཀལ་དྤྲོ་བཟུམ་

ལུང་ཕྤྲོགས་ཀྱི་བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་ལྷྤྲོད་ནི་དང་ སྐྱོད་ཐམ་གྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་ཡང་མ་འདྲཝ་འདུག། ནང་སྲིད་དང་སྤྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་འྤྲོག་གི་
ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཁོང་གི་སྐྱོད་ཐམ་ཚུ་ཐད་ཀར་དུ་སྤྲོད་དྤྲོ་ཡྤྲོདཔ་ད་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ ཁ་གསལ་གྱི་གནས་
སྡུད་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དྤྲོ་མེདཔ་དང་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ལུང་ཕྤྲོགས་ཀྱི་བལྟ་བཤལ་པ་ལྷྤྲོད་མི་ཚུ་ཡང་

ཚད་འཛིན་འབད་དེ་མིན་འདུག།

དེ་ཚུ་ ལུང་ཕྤྲོགས་བལྟ་བཤལ་སྲིད་བྱུས་མེད་མི་དང་ ‘རིན་གོང་མཐྤྲོ་དྲགས་ གནྤྲོད་སྐྱོན་ཉུང་དྲགས་’ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ཤྤྲོ་མཚུངས་མེད་པའི་
གནས་ཚད་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

ལུང་ཕྤྲོགས་ཀྱི་བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་

བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེའི་བཅའ་ཡིག་དང་

བལྟ་བཤལ་པ་ལོད་པའི་གྱངས་ཁ།

པར་རིས་༣.༢ པ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལས་ ༢༠༡༥ འི་བར་ན་ལོད་ཡོད་པའི་བལྟ་བཤལ་པ།

120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-

63.49

72.20

62.80

47.68
53,223

51,910

53,497

63,426

65,399 68,081
52,783

71.05
97,584
57,537

36,765

2011

2012

2013

2014

81.00
72.00
63.00
54.00
45.00
36.00
27.00
18.00
9.00
0.00

2015

ལོད་པའི་ལོ།
Regional
Tourist Arrival
ལུང་ཕོ
གས་བལྟ་བཤལ་པ་ལོ
ད་་
ཡོདཔ།

International
Tourist ད
Arrival
རྒྱལ་སྤྱིའི་བལྟ་བཤལ་པ་ལོ
་ཡོདཔ།

འབབ་ཁུངས་ཡོངས་བསོམས་ (ཡུ་ཨེསི་ཌི་ས་ཡ་ནང་)

སྒྲིགས་གཞི་ག་ནི་གི་ཡང་ དབང་ཁྱབ་འབད་དེ་མིན་འདུག།

འབབ་ཁུངས་ཡོ
ས་བསོམས།
Gross
Incomeངearning
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བལྟ་བཤལ་པ་ལ་ལུ་ཅིག་གི་དྤྲོན་ལུ་སྐྱེལ་འདྲེན་ཚུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གིས་གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་ བལྟ་བཤལ་ལམ་སྟྤྲོན་
པ་ཚུ་དང་

ས་གནས་ཀྱི་སྐྱེལ་འདྲེན་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གིས་

ལག་ལེན་འཐབ་དྤྲོ་ཡྤྲོདཔ་ཨིན་རུང་

གོང་གསལ་གྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་

པར་ རང་དབང་ཐྤྲོག་ལུ་འགྲུལ་སྐྱོད་འབད་མི་ བལྟ་བཤལ་པའི་གྱངས་ཁ་ཚུ་ ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་འདུག།
འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་

རྒྱལ་སྤྱིའི་བལྟ་བཤལ་པ་དང་

ལུང་ཕྤྲོགས་བལྟ་བཤལ་པ་གཉིས་ཆ་ར་ལྷྤྲོད་མིའི་གྱངས་ཁ་ཚུ་

ཁོང་

རའི་ལྤྲོ་བསྟར་དམིགས་གཏད་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་
ཡྤྲོད་རུང་

འ་ནཱི་བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་གི་དབྱེ་ཁག་དབང་ཁྱབ་འབད་མི་

འྤྲོས་ལྡན་གྱི་སྒྲིགས་གཞི་དང་སྲིད་བྱུས་མེད་མི་ལས་བརྟེན་
ཕྤྲོགས་ཀྱི་བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་
ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚྤྲོགས་ཀྱིས་

ལུང་

ལྟ་རྤྲོག་དམ་དམ་མ་འབད་བར་འདུག།
འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་ལུ་

ཚུལ་མིན་གྱི་གྱོན་ཆས་ཐྤྲོག་ལུ་ རྤྲོང་ནང་བལྟ་སྐོར་འབད་བ།

“བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་” ཚད་འཛིན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ གནས་ཚད་ཁག་གཉིས་འབད་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ ཁོང་གི་ལུང་ཕྤྲོགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་
མ་ཕྱེས་བར་ ཞབས་ཏྤྲོག་གི་གནས་ཚད་ཚུ་མཐྤྲོ་དྲགས་འབད་བྱིན་དགོ་པའི་ བཀོད་རྒྱ་ཡང་གནང་ནུག། (ཟུར་སྦྲགས་ཅ་པའི་ནང་གཟིགས་)
པར་རིས་༣.༢ པའི་ནང་གསལ་སྟྤྲོན་འབད་དྤྲོ་བཟུམ་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༡ ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་བལྟ་བཤལ་པ་འྤྲོང་མི་དང་འཕདཔ་ད་ ལུང་ཕྤྲོགས་བལྟ་
བཤལ་པའི་གྱངས་ཁ་ཚུ་ འགྱུར་བ་མེད་པར་ཡར་སེང་སྤྲོང་སྟེ་འདུག། འཕལ་ཁམས་ཀྱི་ལྤྲོ་ཚུ་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ལུང་ཕྤྲོགས་ཀྱི་བལྟ་
བཤལ་པ་འྤྲོང་མིའི་གྱངས་ཁ་འདི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་བལྟ་བཤལ་པ་འྤྲོང་མིའི་གྱངས་ཁ་ལས་ ལེ་ཤ་གི་ལྷག་འཐེབ་འྤྲོང་སྟེ་འདུག། སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༥ གི་ལྤྲོ་
ནང་ བལྟ་བཤལ་པ་འྤྲོང་མི་གི་གྱངས་ཁ་༡༥༥,༡༢༡ ལས་ བརྒྱ་ཆ་༦༢.༩༠ དེ་ ལུང་ཕྤྲོགས་ཀྱི་བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་ཨིན་པས། ཨིན་ཏེ་འབད་
རུང་ ལུང་ཕྤྲོགས་བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་ཁྲལ་བཏབ་མ་དགོ་མི་ལས་བརྟེན་ བལྟ་བཤལ་པའི་ཁྲལ་གྱི་ཐྤྲོག་ལས་འབབ་ཁུངས་བཟྤྲོ་མི་དེ་ ལྤྲོ་ངོ་དེ་
ནང་ བལྟ་བཤལ་པ་འྤྲོང་མིའི་གྱངས་ཁ་དང་བསྟུན་པའི་ འབབ་ཁུངས་ཡར་སེང་འགྱོ་མ་ཚུགས་པས། སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༥ གི་ལྤྲོ་ནང་ བལྟ་བཤལ་
པ་འྤྲོང་མི་གི་གྱངས་ཁ་དེ་བརྒྱ་ཆ་༡༦.༢༡ གི་ཡར་སེང་སྤྲོང་ཡྤྲོད་རུང་ འབབ་ཁུངས་ཀྱི་ཡྤྲོངས་བསྤྲོམས་དེ་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༤ དང་འཕདཔ་ད་བརྒྱ་
ཆ་༡.༥༩ གི་མར་ཕབ་སྤྲོང་ནུག། སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༥ གི་ལྤྲོ་ནང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་བལྟ་བཤལ་པ་འྤྲོང་མི་དང་འཕདཔ་ད་ ལུང་ཕྤྲོགས་ཀྱི་བལྟ་བཤལ་པ་
འྤྲོང་མི་དེ་ བརྒྱ་ཆ་༦༩ གི་མངམ་འྤྲོང་ནུག། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐག་ཉེ་ཧིང་དང་ སྐྱིད་ཉམས་ཅན་གྱི་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ དེ་ལས་
རྩ་བརན་ཡྤྲོད་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ལུང་ཕྤྲོགས་གཞན་མི་ཚུ་དང་འཕདཔ་ད་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་
ས་ཆ་འབད་ཆ་བཞག་མི་ལས་བརྟེན་ མ་འྤྲོངས་པའི་ལྤྲོ་ཚུ་ནང་ ལུང་ཕྤྲོགས་བལྟ་བཤལ་པ་འྤྲོང་མིའི་གྱངས་ཁ་དེ་ ཡར་སེང་འགྱོ་ནི་ཨིན་པས།
འདི་བཟུམ་མའི་བལྟ་བཤལ་ལས་བརྟེན་ ལཱ་གཡྤྲོག་གི་གོ་སྐབས་བཟྤྲོ་ནི་དང་ འྤྲོང་འབབ་ དེ་ལས་ གཞན་འབྲེལ་བ་ཡྤྲོད་པའི་དཔལ་འབྤྲོར་
ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ཁེ་ཕན་ཡར་སེང་འགྱོ་ནི་ ལ་སྤྲོགས་པའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ཡར་འཕར་འགྱོ་ནི་ཨིན་རུང་ འབྤྲོར་ཚད་ཚབས་ཆེན་འབད་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་
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དེ་གིས་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཀྱི་ཐྤྲོགས་ཆ་ཡྤྲོད་མི་ལས་བརྟེན་ བལྟ་བཤལ་པ་ལེན་ནི་ལུ་ལཱ་ཁག་འྤྲོང་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ བལྟ་
བཤལ་པ་ཚུའི་ཉེན་སྲུང་ལུ་ཡང་ཉེན་ཁ་བྱུང་ནི་ཨིན་པས།
འྤྲོག་ལུ་གསལ་སྟྤྲོན་འབད་དྤྲོ་བཟུམ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཚད་འཛིན་མ་འབད་བའི་ བལྟ་བཤལ་པ་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དང་འབྲེལ་བའི་ དཀའ་
ངལ་མང་རབས་ཅིག་བྱུང་དྤྲོ་ཡྤྲོདཔ་ཨིནཿ
 རྒྱུན་འབྲེལ་གོ་དྤྲོག་ཁག་ཁ་འགྱོ་ནི།
 མཐུག་རྐྱེན་ལས་བརྟེན་ བལྟ་བཤལ་པའི་ཚེ་སྤྲོག་ལུ་ཉེན་ཁ་འབྱུང་ནི།
 ས་གནས་མེན་མི་ཚུ་ནང་འཛྤྲོལ་ཏེ་ཁྱིད་ནི།
 གནས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ཞབས་ཏྤྲོག་ཚུ་མི་ཐྤྲོབ་ནི།
 བལྟ་བཤལ་ཚུ་ལས་བརྟེན་པའི་འབབ་ཁུངས་ཚུ་ནང་ དྭངས་གསལ་དང་
འགན་འཁྲི་མེདཔ།

སྤང་ཐང་ནང་བཞེས་སྒོ་འབད་ནི།

 ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དྤྲོན་ཚུ།
 ས་གནས་རྩ་ཅན་ཚུ་དང་ ལྷ་ཁང་ཚུའི་ནང་གྱོན་ཆས་ཀྱི་སྒྲིགས་ཚུ་དང་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
 སྤང་ཐང་ནང་བཞེས་སྒོ་འབད་དེ་བཙྤྲོག་པ་བཟྤྲོ་ནི།
 དམ་འཛིན་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ གནང་བ་མེད་པའི་ས་ཆ་ཚུ་ནང་བལྟ་སྐོར་འབད་ནི།
བྱུང་རྐྱེན་འདི་ཚུ་གིས་ ལུང་ཕྤྲོགས་ཀྱི་བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་ལུ་འབད་དྤྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ཚུལ་མཐུན་ཐྤྲོག་ལུ་ལྟ་རྤྲོག་མ་
འབད་བའི་བརྡ་མཚྤྲོན་སྟྤྲོན་དྤྲོ་ཡྤྲོདཔ་ལས་

དེ་གིས་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱི་ལག་ལེན་ལུ་

གནྤྲོད་པ་བྱུང་སྲིད་ནི་

ཨིན་པས། གལ་སྲིད་འྤྲོས་ལྡན་ཐྤྲོག་ལུ་དཀའ་ངལ་མ་སེལ་བ་ཅིན་ ‘རིང་གོང་མཐྤྲོ་དྲགས་གནྤྲོད་སྐྱོན་ཉུང་དྲགས་’ཀྱི་བལྟ་བཤལ་གཞི་རྩ་དང་
འགལ་ནི་ཨིནམ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་རིན་ཐང་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་འབད་ཁྱབ་སྤེལ་འབད་མིའི་ འབད་བརྩྤྲོན་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་མེདཔ་བཟྤྲོ་ནི་
ཨིན་པས།

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་ལན་གསལ་དང་འཁྲིལཝ་ད་

ནང་སྲིད་དང་སྤྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་འྤྲོག་གི་

ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ལས་ཁུངས་དང་

མཉམ་རུབ་ཐྤྲོག་ལས་ ལུང་ཕྤྲོགས་ཀྱི་བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་གིས་ འབྲུག་ལུ་ལྟ་སྐོར་འྤྲོང་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ གདམ་ཁ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དྤྲོན་
ལུ་ ཡྤྲོངས་འབྲེལ་ཐྤྲོག་གི་ཆོག་ཐམ་གྱི་རིམ་ལུགས་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་འབད་བཀོད་ཅི། རིམ་ལུགས་དེ་གིས་ བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་ 3Star ཡན་ཆད་ཀྱི་སྤྲོད་གནས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ལྡན་མི་ཚུ་ནང་སྤྲོད་དགོཔ་དང་ ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་འབྲུག་གི་ལམ་སྟྤྲོན་པ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་
དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་བཀོདཔ་ཨིན་པས། ལུང་ཕྤྲོགས་བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་ཚད་འཛིན་མ་འབད་མི་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དྤྲོན་མང་རབས་ཅིག་
སེལ་མི་གིས་མ་དྤྲོ་བར་ ‘རིན་གོང་མཐྤྲོ་དྲགས་གནྤྲོད་སྐྱོན་ཉུང་དྲགས་’ཀྱི་བལྟ་བཤལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་ ཁྱབ་སྤེལ་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡྤྲོདཔ་
ངེས་བརན་འབད་འྤྲོང་། དེ་གིས་སྦེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ རིན་ཐང་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་ཁོ་ན་ཨིན་པའི་མིང་གཏམ་འདི་ ངེས་བརན་བཟྤྲོ་ནི་
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ཨིན་པས། ལྷག་པར་དུ་ ལམ་སྟྤྲོན་པ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་གི་ཉེན་སྲུང་ངེས་བརན་བཟྤྲོ་བའི་ཁར་ འབྲུག་པའི་སྔར་
སྤྲོལ་དང་ལམ་སྤྲོལ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་

ཉམས་མྤྲོང་ཚུ་ལེགས་ཤྤྲོམ་འབད་སྤྲོད་ཚུགས་ཟེར་ཨིན་པས།

དེ་གི་མ་དྤྲོ་བར་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་

ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ལུང་ཕྤྲོགས་ཀྱི་བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ བཀྲིས་ཆོས་རྤྲོང་གི་དམིགས་བསལ་ས་གནས་
ཚུ་ནང་མྤྲོ་བཏབ་ཞིབ་འཇུག་གི་དྤྲོན་ལུ་ འཛུལ་འཐུས་སྤྲོད་དགོཔ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡི་ཟེར་ཨིནམ་དང་ གལ་སྲིད་འྤྲོས་འབབ་ཅན་དང་
དྤྲོན་སྨིན་ཅན་འབད་མཐྤྲོང་པ་ཅིན་

ཡྤྲོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ས་གནས་གཞན་ཁར་ཡང་

འདི་བཟུམ་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་རེ་འདྤྲོད་

བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། (ཟུར་སྦྲགས་ཀ་པ་གཟིགས་)

3.2 ནང་འཁོད་དམ་ཛིན་ཐབས་ལམ།
རྒྱལ་སྤྱིའི་བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བལྟ་བཤལ་ནང་འྤྲོང་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ ཡྤྲོངས་འཐུས་ཆ་ཚང་གི་དྤྲོན་ལུ་ ཉིན་བསྟར་ཡྤྲོངས་
འཐུས་ཀྱི་ཉུང་མཐའི་རིན་གོང་སྤྲོད་ཐྤྲོག་ལས་ འབྲུག་པའི་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་ རང་སྤྲོའི་བལྟ་སྐོར་ཚུ་བདག་སྲུང་འབད་དགོཔ་
ཨིན། བལྟ་བཤལ་ངོ་ཚབ་ཚུ་གིས་ ཉིན་བསྟར་ཡྤྲོངས་འཐུས་ཀྱི་ཉུང་མཐའི་རིན་གོང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དེ་ གཞུང་གིས་གཏན་འཁེལ་བཟྤྲོཝ་
ཨིན་པས།

བལྟ་བཤལ་གྱི་དངུལ་སྤྲོད་ག་ར་ ཡུ་ཨེསི་ཌོ་ལར་ ཡང་ཅིན་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་ངོས་ལེན་ཡྤྲོད་པའི་

བརྗེ་སྤྲོར་འབད་བཏུབ་པའི་ཏི་རུ་(€, ¥, £)ཐྤྲོག་ལས་དངུལ་སྤྲོད་འབད་དགོཔ་དང་ འདི་ཚུ་ སྐྱོད་ཐམ་བཟྤྲོ་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ འབྲུག་བལྟ་
བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་ལུ་ སྔོན་བྱིན་ཐྤྲོག་ལུ་སྤྲོད་དགོཔ་ཨིན་པས།
བལྟ་བཤལ་གྱི་དངུལ་སྤྲོད་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུགཿ
 ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ངོ་ཚབ་

ཡང་ཅིན་

བལྟ་བཤལ་པ་རང་ར་སྤྲོ་སྤྲོ་གིས་

ས་གནས་ཀྱི་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་

ཁེ་ཕན་ཐྤྲོབ་མི་འབད་

བཀོད་ཐྤྲོག་ལས་ བལྟ་བཤལ་གྱི་སྤྲོད་བཞག་ཚུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡྤྲོངས་དངུལ་ཁང་ཚད་དང་ འབྲེལ་མཐུད་ཡྤྲོད་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་དངུལ་
ཁང་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡྤྲོངས་དངུལ་ཁང་ཚད་ནང་བཏང་སྟེ་འདུག།
 དངུལ་འབྤྲོར་དེ་

འབྲུག་རྒྱལ་ཡྤྲོངས་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་བཀག་བཞག་རྩིས་ཁྲ་(suspense

account)ནང་ཐྤྲོབ་དྤྲོ་ཡྤྲོདཔ་ད་

བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གིས་ དངུལ་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ སྤྤྲོ་སྤྲོར་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་བདེན་དཔྱད་འབདཝ་ཨིན་པས།
 བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གིས་

མཁའ་འགྲུལ་གྱི་ཤྤྲོག་འཛིན་དང་

འབྤྲོར་ཉམས་ལྡན་པའི་གནས་ཁང་(གལ་སྲིད་བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་

གིས་འདི་བཟུམ་མའི་གནས་ཁང་ནང་སྤྲོད་ནིའི་རེ་འདྤྲོད་ཡྤྲོད་པ་ཅིན་)ཚུ་གི་དྤྲོན་ལུ་

དངུལ་ཁང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་

བལྟ་བཤལ་གྱི་

སྤྲོད་བཞག་ཚུ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་དང་ མཁའ་འགྲུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་སྤྤྲོ་སྤྲོར་འབད་དགོཔ་འབད་བཀོདཔ་ཨིན་པས།
 བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གིས་ཞུ་བ་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡྤྲོངས་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་ ཡུ་ཨེསི་ཌི་གི་དངུལ་འབྤྲོར་ག་
ཨིན་མི་དེ་ Telegraphic Transfer གི་ཉོ་བའི་གོང་ཚད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ལུ་བསྒྱུར་སྤྲོར་འབད་དེ་ འབྲུག་

20 | ཤྤྲོག་གྲངས།

བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་གཏང་དྤྲོ་ཡྤྲོདཔ་དང་ ཡང་ཅིན་ ཐད་ཀར་དུ་ཡུ་ཨེསི་ཌི་གི་ཐྤྲོག་ལས་ མཁའ་འགྲུལ་ལས་སྡེ་
དང་ འབྤྲོར་ཉམས་ལྡན་པའི་གནས་ཁང་གི་ ཌོ་ལར་རྩིས་ཁྲའི་ནང་གཏང་སྟེ་འདུག།
 འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ བལྟ་བཤལ་གྱི་སྤྲོད་བཞག་ཚུ་དངུལ་ཀྲམ་ནང་འཐྤྲོབ་དྤྲོ་ཡྤྲོདཔ་དང་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་
སྡེའི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ཡྤྲོད་པའི་

བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱི་མ་དངུལ་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

སྐྱོད་ཐམ་གྱི་ཞུ་བ་ཚུ་ཆ་འཇོག་

འབདཝ་ཨིན་པས།
 དེ་གི་ཤུལ་ལས་
འཐེབ་བརྒྱ་ཆ་༢༠

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་
བཏྤྲོག་པའི་ཤུལ་ལུ་

སྤྲོད་ཁྲལ་དང་

མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་དང་

བྱུང་ཁུངས་ལས་བཏྤྲོག་པའི་ཁྲལ་

ལག་ལེན་རུང་བའི་གླ་

སྐྱོད་ཐམ་གྱི་འཐུས་ཚུ་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ལུ་འཛིན་གྲོལ་

འབདཝ་ཨིན་པས།
འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་ནང་

བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་

བལྟ་བཤལ་བརྡ་དྤྲོན་རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་

དྲན་ཐྤྲོ་བཀོད་དེ་

འདུག། འ་ནཱི་འདི་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གི་གསར་བཟྤྲོ་འབད་བའི་ ཡྤྲོངས་འབྲེལ་གྱི་ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་པས། འདི་ བལྟ་བཤལ་ངོ་
ཚབ་ཚུ་གིས་ཐྤྲོ་བཀོད་འབད་དེ་

སྐྱོད་ཐམ་གྱི་དྤྲོན་ལུ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་

ཡྤྲོངས་འབྲེལ་ཐྤྲོག་ལུ་སྐྱོད་ཐམ་གནང་གྲོལ་འབད་ནིའི་རིམ་

ལུགས་ཅིག་ཨིན་པས། དེ་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་འྤྲོང་མིའི་ བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་དང་ གནས་སྡུད་ཚུ་ཡང་
བཟྤྲོ་བཏུབ་ནི་ཨིན་པས།
ཁྲལ་བཏབ་ནི་གི་བ་རིམ་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནྤྲོར་འཁྲུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ

3.2.1

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་

རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡྤྲོད་པའི་རྩིས་ཁྲ་ཚུའི་ནང་

རྩིས་ཀྱི་ལྷག་ཆད་ཏན་ཏན་བཟྤྲོ་ནིའི་

དམ་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་ལངམ་འབད་མེདཔ།
བལྟ་བཤལ་ལག་ལེན་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༡༩༩༩ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གིས་ བལྟ་བཤལ་གྱི་སྤྲོད་
དངུལ་བཙུགས་བཞག་ཚུ་དང་ སྐྱོད་ཐམ་གྱི་ཞུ་བ་ དེ་ལས་ འབྲེལ་ཡྤྲོད་ཡིག་ཆ་ག་ར་ བཙུགས་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་བཀོད་དེ་འདུག། དེ་
མ་ཚད་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གིས་ སྐྱོད་ཐམ་གྱི་ཞུ་བ་མེད་པར་ བལྟ་བཤལ་གྱི་སྤྲོད་དངུལ་བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ཚུ་ ངོས་ལེན་མ་
འབད་བར་ བཙུགས་བཞག་འབད་མི་དེ་ འདི་འཕྤྲོ་ལས་རང་ ས་གནས་ཀྱི་དངུལ་གྱི་ཐྤྲོག་ལུ་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ལུ་ ལྤྲོག་སྟེ་སྤྲོད་དགོ་
ཟེར་ འཁོད་དེ་འདུག།
ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་

ད་ལྟྤྲོའི་ལམ་ལུགས་ནང་

བལྟ་བཤལ་གྱི་སྤྲོད་དངུལ་ཚུ་

སྐྱོད་ཐམ་གྱི་ཞུ་བ་དང་གཅིག་ཁར་

མ་སྤྲོད་པར་འདུག།

བཙུགས་བཞག་ཚུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་སྤྲོམ་ཚུ་གིས་ སྦུང་སྡེབ་འབད་སྤྲོད་དེ་འདུག། འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་
གིས་ སྐྱོད་ཐམ་ཆ་འཇོག་འབད་ནི་ཚུ་ཡང་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་ནང་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡྤྲོད་པའི་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་རང་ར་སྤྲོ་
སྤྲོའི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ དངུལ་ལྷག་ཡྤྲོད་མེད་ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ ཆ་འཇོག་འབད་དེ་འདུག། ད་ལྟྤྲོའི་ ཁྲལ་བཙུགས་
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བཞག་འབད་ནིའི་བ་རིམ་གྱི་ལམ་ལུགས་དང་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་ལུ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་ནང་

རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡྤྲོད་མི་

རྩིས་ཁྲའི་ནང་ ལྷག་ལུས་གསྤྲོག་འཇོག་འབད་བཅུག་མི་ལས་བརྟེན་ གཤམ་གསལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་བྱུང་སྟེ་འདུགཿ
 བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་སྤྲོམ་དག་པ་ཅིག་གིས་
འབད་མི་ལས་བརྟེན་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་

རྩིས་ཁྲའི་ལྷག་ཆད་འབྤྲོར་ཆེ་དྲགས་འབད་བདག་བཟུང་འབད་དེ་འདུག།

སྦུང་སྡེབ་འབད་བཙུགས་བཞག་
རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ཟླ་ཚེས་ཚུན་

བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་སྤྲོམ་ཤྤྲོས་བཅུ་ཐམ་གྱིས་ འྤྲོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་༣.༤ ནང་བཀོད་དྤྲོ་བཟུམ་ དངུལ་ལྷག་མཐྤྲོ་ཤྤྲོས་ ཡུ་ཨེསི་ཌི་
ས་ཡ་༡.༢༨ གསྤྲོག་འཇོག་འབད་དེ་འདུག།
ཐིག་ཁྲམ་༣.༤ པ། སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༦ ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༢༢ ཚུན་ལུ་ཡྤྲོད་པའི་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གི་ལྷག་ལུས་ཚུ།
རིམ་
ཨང་

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གི་མིང་།
Norbu Bhutan Travel Private Limited
Happiness Kingdom Travels
Luxury Division(BTCL)
Druk Asia Tours and Treks
All Bhutan Connection Private Limited
Bhutan Tourism Corporation Ltd.
Amen Bhutan Tours and Treks
Etho Metho Tours and Treks Ltd.
Druk Travel Services Pvt. Ltd.
Dragon Quest Adventures

 འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་

སྐྱོད་ཐམ་ཆ་འཇོག་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

རྩིས་ཁྲ་ལྷག་ལུས།
(ཡུ་ཨེསི་ཌི་ནང་)

126,573.93
8.23
1,282,851.64
2,980.55
72,217.52
922,999.05
19,903.48
222,790.69
9,030.61
14,438.00
འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་རྒྱུན་

སྐྱོང་འབད་དེ་ཡྤྲོད་པའི་ བལྟ་བཤལ་པ་རང་ར་སྤྲོ་སྤྲོའི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལུ་ ལྷག་ལུས་ཡྤྲོད་མེད་གཏན་འཁེལ་བཟྤྲོ་དྤྲོ་ཡྤྲོདཔ་ཨིན་རུང་
བལྟ་བཤལ་པ་ཚུའི་དམིགས་བསལ་གྱི་སྡེ་ཚན་གྱི་ཐད་ ལག་ལེན་རུང་བའི་ཁྲལ་བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ཚུ་ གཏན་འཁེལ་མ་བཟྤྲོ་
བར་ཆ་འཇོག་འབད་དེ་འདུག།
 བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱིས་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡྤྲོད་པའི་ ཁོང་རའི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་
ལས་ དངུལ་འབྤྲོར་ཚུ་ལྤྲོག་སྟེ་མ་སྤྲོདཔ་ ཡང་ཅིན་ མ་བཏྤྲོག་པར་བཞག་སྟེ་ ཁོང་རའི་རྩིས་ཁྲའི་ལྷག་ལུས་གསྤྲོག་འཇོག་འབད་
དེ་ མ་འྤྲོངས་པའི་བལྟ་བཤལ་སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་ སྐྱོད་ཐམ་གྱི་དྤྲོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འབད་བཞག་ཡྤྲོད་པའི་ གནད་དྤྲོན་ཚུ་ཡང་
བྱུང་སྟེ་འདུག། (གནད་དྤྲོན་ཞིབ་འཇུག་༣.༡ འདྲི་གཏུག་མཛད་)
 བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གིས་

ཁྲལ་འཐེབ་བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ཚུ་གི་ཐད་

ནང་འདེབས་ཀྱི་དམ་འཛིན་མེདཔ་ལས་བརྟེན་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡྤྲོད་པའི་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལུ་ ལྷག་
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ལུས་གསྤྲོག་འཇོག་འབད་ནི་གི་ཉེན་ཁ་བྱུང་ནི་ཨིན་པས།
མིའི་འབྤྲོར་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་མེད་པར་

བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གིས་

རིམ་ལུགས་ཚྤྲོང་ཟྤྲོག་(system

བལྟ་བཤལ་པ་ལེ་ཤ་འྤྲོང་པའི་དུས་ཚྤྲོད་ལུ་

ཁྲལ་ཉུང་མཐའ་ཡུ་ཨེསི་ཌི་༢༥༠

བལྟ་བཤལ་གྱི་བཙུགས་བཞག་འབད་

invoice)དེ་གིས་
དང་

མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་སྤྲོད་དངུལ་དེ་

བལྟ་བཤལ་པ་ཉུང་སུ་འྤྲོང་བའི་དུས་ཚྤྲོད་ལུ་

ཡུ་ཨེསི་ཌི་༢༠༠ དེ་ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ རྩིས་བཏྤྲོན་ཏེ་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གིས་ བཙུགས་
བཞག་འཐེབ་ཚུ་མ་བཏྤྲོན་པ་ཅིན་ ཤུལ་མའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་སྐྱོད་ཐམ་གྱི་དྤྲོན་ལུ་སྤྲོད་ནི་གི་ ལྷག་ལུས་འབད་ལུས་ནི་ཨིན་པས།
དེ་གི་འབད་ བལྟ་བཤལ་གྱི་སྤྲོད་དངུལ་བཙུགས་བཞག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ ཡང་ཅིན་ ངོ་རྐྱང་ཚུ་གི་ཐད་གསལ་ཏྤྲོག་ཏྤྲོ་འབད་སྟྤྲོན་ཏེ་མེདཔ་ལས་
ད་ལྟྤྲོའི་ལམ་ལུགས་ནང་ དམིགས་བསལ་གྱི་བལྟ་བཤལ་སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་ཐད་ བལྟ་བཤལ་གྱི་སྤྲོད་དངུལ་བཙུགས་བཞག་ཚུ་དང་ ཚྤྲོང་ཟྤྲོག་ཐྤྲོ་
ཡིག་གི་ཐྤྲོབ་བརྗོད་ཚུ་གི་ཤུལ་ཚྤྲོལ་ནི་དང་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ནི་ཚུ་མིན་འདུག། དེ་མ་ཚད་ ཚྤྲོང་ཟྤྲོག་ཐྤྲོ་ཡིག་ཚུ་ ངེས་བདེན་གྱི་དུས་ཚྤྲོད་
ཁར་རྩིས་འགྲིག་འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་
བསྤྲོམ་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་

ཡང་ཅིན་

བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ཡྤྲོད་མི་

ངེས་བདེན་གྱི་དུས་ཚྤྲོད་ཁར་

བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གི་

མཇུག་

དངུལ་འབྤྲོར་གྱི་ལྷག་

ལུས་དེ་ གོང་གསལ་གྱི་དྤྲོན་མཚམས་ཚུའི་ནང་གསལ་བཤད་འབད་དྤྲོ་བཟུམ་ ཁ་སྐོང་བཀལ་ཏེ་རང་འདུག། བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གིས་
སྐྱོད་ཐམ་གྱི་དྤྲོན་ལུ་ཞུ་བ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ བལྟ་བཤལ་གྱི་ལས་རིམ་གྱི་དྤྲོན་ལུ་ དངུལ་ལྷག་ལངམ་འབད་ཡྤྲོད་པ་ཅིན་ སྐྱོད་ཐམ་ཚུ་
ཆ་འཇོག་འབད་དེ་འདུག། འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་ལུ་ སྡེ་ཚན་དེ་གིས་ བལྟ་བཤལ་གྱི་རིན་གོང་ངེས་ཏིག་བཙུགས་བཞག་མ་འབདཝ་
ལས་ སྐྱོད་ཐམ་ཚུ་གི་ཞུ་བ་བཙུགས་ནི་དང་ ཆ་འཇོག་འབད་བཏུབ་ནི་ཨིན་པས། དེ་གི་འབད་ བལྟ་བཤལ་པའི་གྱངས་ཁ་དང་འཁྲིལ་བའི་
ལག་ལེན་རུང་བའི་བལྟ་བཤལ་གྱི་རིན་གོང་ཚུ་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་ཡྤྲོད་མེད་

ངེས་བརན་བཟྤྲོ་མ་ཚུགས།

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ འདི་བཟུམ་མའི་ཆད་སྐྱོན་ ཡང་ཅིན་ དམ་འཛིན་མེད་མི་དེ་གིས་ ངོས་འཛིན་མ་འབད་བའི་
སྔོན་བྱིན་གྱི་ཐད་ ལག་ལེན་རུང་བའི་ཁྲལ་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ནིའི་ ལག་ལེན་ཚུ་གི་གོ་སྐབས་བྱིན་ནི་ཨིན་པས།

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ སྡེ་ཚན་གྱི་ཐྤྲོག་ལས་ བལྟ་བཤལ་གྱི་སྤྲོད་དངུལ་བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་
སྟེ་ སྐྱོད་ཐམ་ཚུ་ཆ་འཇོག་འབད་བཏུབ་འབད་ཨིན་རུང་ དེ་གིས་ དམིགས་བསལ་གྱི་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་སྤྲོམ་ཚུ་དང་ ཁོང་གི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་
ངོ་ཚབ་ཚུ་ལུ་ བ་སྟབས་མ་བདེཝ་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་ལས་ བལྟ་བཤལ་པ་འྤྲོང་ནི་ནང་གནྤྲོད་པ་བྱུང་འྤྲོང་ཟེར་བཀོད་ཅི། (ཟུར་སྦྲགས་ཁ་པ་འདྲི་
གཏུག་མཛད་)

23 | ཤྤྲོག་གྲངས།

གནད་དྤྲོན་ཞིབ་འཇུག་༣.༡
Golden Gate Tours and Treks གིས་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༥ ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༢༧ ལུ་ ‘ཨ་ནི་ཆོས་དབྱིངས་’ཟེར་
གྲངས་༡༩ འབད་མི་སྡེ་ཚན་གྱི་དྤྲོན་ལུ་ ཡུ་ཨེསི་ཌི་༢༣,༥༦༧.༢༠ བཙུགས་བཞག་འབད་ནུག། སྡེ་ཚན་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྤྱི་
ལྤྲོ་༢༠༡༥ ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༢༨ ལས་ ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༤ ཚུན་བལྟ་སྐོར་ལུ་འྤྲོང་ནི་ཨིན་པས། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ ནེ་པཱལ་ལུ་
ས་ཡྤྲོམ་འྤྲོང་མི་ལས་བརྟེན་ བལྟ་བཤལ་དེ་ཆ་མེད་གཏང་ནུག། བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༥ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༦
གི་ཚེས་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་ལུ་ ཡུ་ཨེསི་ཌི་༤༣,༩༩༦ ལྤྲོག་སྟེ་དགོཔ་འབད་བཀོད་ཡྤྲོདཔ་དང་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་
ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡྤྲོངས་དངུལ་ཁང་ལུ་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་ ཡུ་ཨེསི་ཌི་༤༣,༩༩༦ བཏྤྲོག་
དགོ་པའི་ཡི་གུ་སྐྱལ་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ཀྱིས་སྤྲོད་ལེན་ཚུ་ཞིབ་འཇུག་འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡིཿ


བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱིས་ ཡུ་ཨེསི་ཌི་༢༣,༥༦༧.༢༠ རྐྱངམ་གཅིག་བཙུགས་བཞག་འབད་ནུག། ཨིན་རུང་ དངུལ་ཚབ་
ལེན་པའི་སྐབས་ལུ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་ ཡུ་ཨེས་ཌི་༤༣,༩༩༦
བཏྤྲོག་དགོཔ་འབད་བཀོད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ཟླ་ཚེས་ཚུན་ལུ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ཡྤྲོད་
པའི་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལས་ དངུལ་ཚབ་དེ་མ་བཏྤྲོགཔ་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་
དང་གཅིག་ཁར་ཡྤྲོད་མི་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ ལྷག་ལུས་གསྤྲོག་འཇོག་འབད་བཅུག་ནུག།

འདི་བཟུམ་མའི་གནད་དྤྲོན་འདི་ A and A Tours and Treks ནང་ཡང་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྤྲོད་མི་ནང་ ‘སྡེ་ཚན་
ཨང་༡༠༦ ’ པ་ མི་གྲངས་༥ འབད་མི་བལྟ་བཤལ་སྡེ་ཚན་གྱི་དྤྲོན་ལུ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ ཡུ་ཨེསི་ཌི་
༤,༣༩༥ བཙུགས་བཞག་འབད་ནུག། བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱི་དངུལ་ཚབ་ཀྱི་ཞུ་བ་འབད་མི་ནང་ ནེ་པཱལ་གྱི་ས་ཡྤྲོམ་ལས་བརྟེན་
མགྱོནམ་གཅིག་གི་བལྟ་སྐོར་ཆ་མེད་གཏང་ཡྤྲོདཔ་ལས་ ཡུ་ཨེས་ཌི་༤༡༥ དངུལ་ཚབ་དགོཔ་འབད་ཨིནམ་དང་ བལྟ་བཤལ་པ་
གཞན་མི་ཚུ་ ཤུལ་ལས་ཐྤྲོན་འྤྲོང་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག། འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ དངུལ་ཁང་ལུ་ ཁོང་གི་རྩིས་ཁྲའི་
ནང་ལས་ ཡུ་ཨེས་ཌི་༤༡༥ བཏྤྲོག་དགོཔ་འབད་བཀོད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གཤམ་འཁོད་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡིཿ



བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱི་

དངུལ་སྤྲོད་རྩིས་ཤྤྲོག་དང་

སྐྱོད་ཐམ་གྱི་ཁ་གསལ་ཚུ་

བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

ལྷག་ལུས་ཀྱི་མགྱོནམ་བཞི་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་བལྟ་བཤལ་གྱི་དྤྲོན་ལུ་མ་འྤྲོང་པའི་ཁར་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ཟླ་ཚེས་ཚུན་
ལུ་ དངུལ་ཚབ་ཡང་མ་སྤྲོད་པར་ཡྤྲོདཔ་ལས་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱིས་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་
ལྷག་ལུས་གསྤྲོག་འཇོག་འབད་བཅུག་སྟེ་འདུག།

བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གིས་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ ལྷག་ལུས་གསྤྲོག་འཇོག་འབད་བཅུག་
ནི་དང་ སྐྱོད་ཐམ་ཚུ་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ ལྷག་ལུས་ཡྤྲོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཆ་འཇོག་འབད་
ནི་གི་ལམ་ལུགས་དེ་གིས་

ལག་ལེན་རུང་བའི་བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་གི་ཁྲལ་

སྔོན་བྱིན་ཐྤྲོག་ལུ་བཙུགས་བཞག་འབད་

ཡྤྲོདཔ་ངེས་གཏན་བཟྤྲོ་ནི་གི་ དམ་འཛིན་དང་ཚད་འཛིན་གྱི་གཞི་རྟེན་དང་ ནུས་ཤུགས་ཉམས་ནི་དང་ མི་མཐུན་པའི་
ལག་ལེན་ཚད་འཛིན་འབད་ནི་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་མེདཔ་བཟྤྲོ་འྤྲོང་།

24 | ཤྤྲོག་གྲངས།

3.2.2

བལྟ་བཤལ་གྱི་ལས་རིམ་ཆ་མེད་གཏང་མི་ཚུ་གི་ སྤྲོད་དངུལ་གྱི་དངུལ་ཚབ་ཚུ་ འཇོན་ཐང་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་བསྟར་སྤྲོད་མ་འབདཝ།

བལྟ་བཤལ་སྤྲོད་དངུལ་བཅའ་ཡིག་དང་བ་རིམ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྐྱོད་ཐམ་སྤྲོད་ཡྤྲོད་མི་དང་ སྤྲོད་དངུལ་ཐྤྲོབ་མི་བལྟ་བཤལ་སྡེ་ཚན་ཚུ་གིས་
བལྟ་བཤལ་ཆ་མེད་གཏང་བའི་གནས་སྐབས་ནང་

བལྟ་བཤལ་གྱི་སྤྲོད་དངུལ་གྱི་དངུལ་ཚབ་དེ་

ཆ་མེད་གཏང་མི་གི་འཐུས་ཚུ་བཏྤྲོག་ཞིནམ་

ལས་ སྤྲོད་དགོཔ་འབད་འཁོད་དེ་འདུག། དེ་མ་ཚད་ བལྟ་བཤལ་སྤྲོད་དངུལ་གྱི་དངུལ་ཚབ་ཚུ་ བལྟ་བཤལ་གྱི་ལས་རིམ་བསྒྱུར་བཅོས་འགྱོ་
མི་ ཡང་ཅིན་ ཆ་མེད་ལས་བརྟེན་ ཆ་ཤས་ཙམ་ ཡང་ན་ ཆ་ཚང་ལྤྲོག་སྟེ་སྤྲོད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་བྱུང་མི་ཚུ་ ཚྤྲོང་མགྲོན་པ་/ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་
བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གིས་ ཡིག་ཐྤྲོག་ལུ་ཐད་ཀར་དུ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་ལུ་སབ་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཚབ་སྤྲོད་དགོཔ་
འབད་འཁོད་དེ་འདུག། དངུལ་ཚབ་དེ་ མ་ལེན་པའི་ཧེ་མ་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གིས་ དངུལ་འབྤྲོར་བཏྤྲོག་དགོཔ་དང་ ཁོང་གི་རྩིས་
ཁྲའི་ནང་དངུལ་སྤྲོད་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་
འདུག།

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་ལུ་ཡིག་ཐྤྲོག་ལུ་འབད་

བརྡ་དྤྲོན་སྤྲོད་དགོཔ་འབད་འཁོད་དེ་

དེ་མ་ཚད་ ལྷག་ལུས་ཀྱི་དངུལ་འབྤྲོར་དེ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ དངུལ་ཚབ་སྤྲོད་ནི་ཨིན་པའི་འབྤྲོར་ཚད་ཀྱི་ཐད་

དངུལ་ཁང་གི་འཐུས་ཚུ་བཏྤྲོག་ཞིནམ་ལས་ ཐད་ཀར་དུ་ ཚྤྲོང་མགྲོན་པ་/ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་བལྟ་བཤལ་ངོ་ཚབ་ཚུ་གི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལུ་ གཏང་དགོ་
པའི་ དགོས་མཁོ་ཡང་འཁོད་དེ་འདུག། ད་ལྟྤྲོའི་གནས་སྐབས་ནང་ འདི་བཟུམ་མའི་དངུལ་ཚབ་སྤྲོད་ནིའི་གནད་དྤྲོན་ཚུ་གི་ཐད་ བལྟ་བཤལ་
ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གིས་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་ལུ་ཡི་གུ་གཏང་སྟེ་འདུག།

བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་

ཆ་མེད་བཏང་ཡྤྲོད་པའི་

སྡེ་ཚན་གྱི་ཁ་གསལ་དང་ ཁེ་ཕན་ཐྤྲོབ་མི་ཚུ་གི་ཁ་གསལ་ཚུ་སྤྲོད་དྤྲོ་ཡྤྲོདཔ་དང་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ཁེ་ཕན་ཐྤྲོབ་མི་ཚུ་གི་ ཁ་གསལ་རྐྱངམ་
ཅིག་བྱིན་ཏེ་འདུག།
འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་

དངུལ་ལྷག་ཡྤྲོད་མེད་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཞིནམ་ལས་

ལུས་ཡྤྲོད་མི་དེ་གིས་

མ་འྤྲོངས་པའི་བལྟ་བཤལ་གྱི་རིན་གོང་

སྐྱོད་ཐམ་གནང་གྲོལ་འབད་མི་བལྟ་བཤལ་སྡེ་ཚན་གྱི་

ལྷག་

ལང་མི་ལང་བདེན་

དཔྱད་འབདཝ་ཨིན་པས། གལ་སྲིད་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་དེ་ལུ་ ལྷག་ལུས་ལངམ་འབད་ཡྤྲོད་པ་ཅིན་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱིས་
སྤྲོད་དངུལ་རྩིས་ཤྤྲོག་ཚུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ཞིནམ་ལས་ དངུལ་ཁང་ལུ་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱི་རྩི་ཁྲའི་ནང་ བཙུགས་དགོཔ་འབད་བཀོད་དེ་
འདུག། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ ཡི་གུ་བསྐྱལ་ཐྤྲོག་ལས་ དངུལ་ཁང་གིས་ དངུལ་འབྤྲོར་དེ་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་
ལས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལས་བཏྤྲོག་སྟེ་ སྤྤྲོ་སྤྲོར་འབད་དགོཔ་འབད་སབཔ་ཨིན་པས།

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱིས་ སྐྱོད་ཐམ་ཆ་མེད་

གཏང་མི་གི་ཁ་གསལ་ཚུ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ ཆ་མེད་གཏང་མི་གི་ དངུལ་ཚབ་ཚུ་སྤྲོད་པའི་སྐབས་ལུ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་
རྩིས་ཁྲའི་ནང་ ཁྲལ་གྱི་འབྤྲོར་རགས་བཙུགས་མི་ཚུ་བལྟ་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་ འཇོན་ཐང་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་འབད་ནི་མིན་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་
རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བལྟ་བཤལ་ལས་རིམ་ཚུ་ ཆ་མེད་གཏང་མི་ལས་ཐྤྲོབ་མི་ དངུལ་ཚབ་ཚུ་གི་བདེན་ཁུངས་ཐྤྲོབ་མ་ཚུགས། (གནད་
དྤྲོན་ཞིབ་འཇུག་༣.༢ འདྲི་གཏུག་མཛད་)

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ བལྟ་བཤལ་རིམ་ལུགས་ཡར་དྲག་བཟྤྲོ་མི་དེ་གིས་ ཡིག་ཐྤྲོག་གི་བ་རིམ་ཚུ་འགྲུབ་ཚར་བའི་
ཤུལ་ལུ་

དངུལ་ཚབ་ག་ར་

ཐད་ཀར་དུ་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་

ཚྤྲོང་མགྲོན་པ་/ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ངོ་ཚབ་ཚུ་ལུ་

སྤྲོད་འྤྲོང་ཟེར་བཀོད་ཅི། (ཟུར་སྦྲགས་ཀ་པ་འདྲི་གཏུག་མཛད་)
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གནད་དྤྲོན་ཞིབ་འཇུག་༣.༢
རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ གནས་སྟངས་སྣ་ཚྤྲོགས་ནང་ བལྟ་བཤལ་ཆ་མེད་གཏང་མི་དང་ དངུལ་ཚབ་ཀྱི་བ་རིམ་ཚུ་ཞིབ་འཇུག་
འབད་ཡྤྲོདཔ་ལས་ སྐྱོད་ཐམ་སྤྲོད་མི་དང་ སྤྲོད་དངུལ་ཐྤྲོབ་མིའི་བལྟ་བཤལ་སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་ བལྟ་བཤལ་ཆ་མེད་བཏང་མི་གི་ཐད་
གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དྤྲོན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡི།
Himalayan Adventures གིས་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་ལུ་ ཁོང་གི་མགྱོནམ་ ཤེར་ལི་ཤུ་ལིང་གི་བལྟ་བཤལ་ཆ་
མེད་སྤྲོང་མི་གི་དྤྲོན་ལུ་ Mountain Trekking Company Ltd ལུ་ དངུལ་ཚབ་ཡུ་ཨེསི་ཌི་༡༡,༧༤༢ སྤྲོད་དགོཔ་
འབད་བཀོད་ནུག།

ཡི་གུའི་ནང་ལུ་

མགྱོནམ་དེ་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་མི་གྲངས་༡༣

འབད་མི་སྡེ་ཚན་དང་གཅིག་ཁར་

Snowmen Trekkers འབད་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༨ ལས་ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༤ ཚུན་ལུ་བལྟ་
སྐོར་ནང་འྤྲོང་ནི་ཨིནམ་འབད་འཁོད་དེ་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ དངུལ་ཁང་ལུ་ འབྲུག་
བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་རྩིས་ཁྲ་ལས་བཏྤྲོག་སྟེ་ དངུལ་ཚབ་སྤྲོད་དགོཔ་འབད་སབ་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ཀྱིས་སྤྲོད་ལེན་ཚུ་ཞིབ་འཇུག་
འབད་དེ་ གཤམ་འཁོད་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡིཿ



འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ཡྤྲོད་མི་

Himalayan

Adventure

གི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་

Mountain Trekking ཚྤྲོང་སྡེ་གིས་ ཡུ་ཨེསི་ཌི་༩༤,༢༥༢ བཙུགས་ནུག། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ འབྲུག་བལྟ་
བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་ནང་ བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ ཡང་ཅིན་ ངོ་རྐྱང་གི་དྤྲོན་ལུ་བཙུགས་བཞག་འབད་
ཡྤྲོདཔ་ཨིན་ན་ཚུ་

གསལ་ཏྤྲོག་ཏྤྲོ་སྟྤྲོན་ཏེ་མེདཔ་ལས་

རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་

འདི་ཚུ་

Snowman

Trekkers གི་དྤྲོན་ལུ་ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡྤྲོདཔ་གཏན་འཁེལ་བཟྤྲོ་མ་ཚུགས།



ཡི་གུའི་ནང་ལུ་འཁོད་དེ་ཡྤྲོད་དྤྲོ་བཟུམ་ མགྱོནམ་ཤེར་ལི་ཤུ་ལིང་གི་ སྐྱོད་ཐམ་ཆ་མེད་གཏང་མི་གི་ཁ་གསལ་ ག་ནི་
ཡང་མིན་འདུག། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱིས་ ཁོ་རའི་ཞུ་བ་ནང་གསལ་
བཀོད་འབད་དེ་ཡྤྲོད་མི་

བརྡ་དྤྲོན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

ལག་ལེན་རུང་བའི་བལྟ་བཤལ་གྱི་རིན་གོང་རྩིས་རྐྱབ་ཅི།

བལྟ་བཤལ་གྱི་རིན་གོང་དེ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་ ཚྤྲོང་ཟྤྲོག་གཞི་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩིས་རྐྱབ་པ་ཅིན་
ཞག་གྲངས་༣༦ གི་དྤྲོན་ལུ་ ཡུ་ཨེསི་ཌི་༦,༤༥༠ རྐྱངམ་གཅིག་ཐྤྲོན་དྤྲོ་ཡྤྲོདཔ་ལས་ ཁྱད་པར་ཡུ་ཨེསི་ཌི་༥,༢༩༢
(༡༡,༧༤༢-༦,༤༥༠) ཐྤྲོན་ཏེ་འདུག།



འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་དང་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ཡྤྲོད་མི་
བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་

ལྷག་ལུས་ལངམ་འབད་ཡྤྲོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

སྤྤྲོ་སྤྲོར་འབད་དགོཔ་

འབད་བཀོད་ནུག།


རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་དང་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་བར་ནའི་ སྤྲོད་
དངུལ་རྩིས་བརྗོད་ནང་ལས་

དངུལ་ཚབ་སྤྲོད་མི་གི་འབྤྲོར་ཚད་ཚུ་བལྟ་བའི་སྐབས་ལུ་

དངུལ་འབྤྲོར་དེ་

འབྲུག་

བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་ མ་བཏྤྲོག་པར་ཡྤྲོདཔ་འབད་ཤེས་ཅི།
རྩིས་ཞིབ་ཀྱིས་ མགྱོནམ་ཤེར་ལི་ཤུ་ལིང་གི་ སྐྱོད་ཐམ་ཆ་མེད་བཏང་མི་གི ་ཁ་གས་མ་ཐྤྲོབཔ་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་
ཚྤྲོགས་སྡེའི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་བཏྤྲོག་ཡྤྲོད་པའི་ དངུལ་ཚབ་ཀྱི་འབྤྲོར་ཚད་ཀྱི་ཤུལ་ཚྤྲོལ་མ་ཚུགས། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཆ་
མེད་བཏང་མི་དང་ དངུལ་ཚབ་ཀྱི་བདེན་ཁུངས་བཀལ་མ་ཚུགས།
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3.2.3 ཕྱི་དངུལ་གཏྤྲོང་ལེན་ཚུ་དང་

དངུལ་སྤྲོད་འབད་ནི་ནང་ དམ་འཛིན་ལངམ་འབད་མེདཔ།

ད་ལྟྤྲོའི་གནས་སྟངས་ནང་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ དངུལ་ཁང་ལུ་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱི་ཕྱི་དངུལ་ཚུ་ སྤྤྲོ་སྤྲོར་འབད་དགོཔ་
འབད་སབ་སྟེ་འདུག། འ་ནཱི་སྤྲོད་ལེན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་དགོས་དྤྲོན་ཚུ་ནང་བྱུང་སྟེ་འདུགཿ
i.

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ཡྤྲོད་པའི་

བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལུ་

ཁྲལ་མ་བཙུགས་མི་

བལྟ་

བཤལ་གྱི་ལས་རིམ་ཆ་མེད་སྤྲོང་མི་གི་དངུལ་ཚབ་ཚུ། བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱིས་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་ལུ་ ཆ་མེད་སྤྲོང་
མི་བལྟ་བཤལ་ལས་རིམ་ཚུ་གི་

བལྟ་བཤལ་གྱི་སྤྲོད་དངུལ་ཨིནམ་འབད་

ཡིག་ཐྤྲོག་ལུ་བཀོདཔ་ཨིན་པས།

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་

ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ འ་ནཱི་བརྡ་དྤྲོན་དང་འབྲེལ་མཐུད་ག་ནི་ཡང་མེད་རུང་ དངུལ་ཁང་ལུ་ དངུལ་འབྤྲོར་དེ་སྤྤྲོ་སྤྲོར་འབད་དགོཔ་འབད་
སབ་སྟེ་ཡྤྲོདཔ་དང་ ངོ་སྤྲོར་འབད་ཡྤྲོད་མི་དངུལ་འབྤྲོར་དེ་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ ཐྤྲོབ་ཡྤྲོདཔ་འབད་ངོ་སྤྲོར་
འབད་དེ་འདུག། (གནད་དྤྲོན་ཞིབ་འཇུག་༣.༣ འདྲི་གཏུག་མཛད་)
ii.

བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལས་
རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་ནིའི་ཚབ་ལུ་

སྤྤྲོ་སྤྲོར་འབད་དགོ་པའི་རྒྱབ་སྣྤྲོན།

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་

བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་འཛྤྲོལ་ཏེ་སྤྤྲོ་སྤྲོར་འབད་མི་དང་

ངོ་རྐྱང་གི་

ཕྱིར་འགྲུལ་གྱི་བལྟ་

བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་ལུ་དངུལ་སྤྲོད་འབད་ནི་ དེ་ལས་ འཛྤྲོལ་ཏེ་སྤྤྲོ་སྤྲོར་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་གཞན་མི་གི་
རྩིས་ཁྲའི་ནང་སྤྤྲོ་སྤྲོར་འབད་ནི་ལ་སྤྲོགས་པའི་དྤྲོན་ལུ་
ལས་ སྤྤྲོ་སྤྲོར་འབད་དགོཔ་འབད་སབ་སྟེ་འདུག།

དངུལ་ཁང་ལུ་

སྤྲོད་དངུལ་ཚུ་

བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་

བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་ལས་ཞུ་བ་ལྷྤྲོདཔ་ཅིག་ ཚྤྲོང་ལས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་

ལས་ སྤྤྲོ་སྤྲོར་འབད་ནི་གི་རྒྱབ་སྣྤྲོན་ཚུ་བྱིན་ཏེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་ལུ་ འབྲུག་བལྟ་
བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་

ངེས་བདེན་ཐྤྲོག་ལུ་སྤྤྲོ་སྤྲོར་འབད་མི་

སྤྲོད་དངུལ་ཚུ་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་འབྲེལ་མཐུད་ཡྤྲོདཔ་མ་

གཏྤྲོགས་ ཁོང་ལུ་ དངུལ་ཁང་གི་བརྡ་དྤྲོན་དང་འབྲེལ་མཐུད་མེདཔ་ལས་ གཏྤྲོང་དངུལ་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ལངམ་འབད་མེད་པར་ འདི་
བཟུམ་མའི་སྤྤྲོ་སྤྲོར་རྒྱབ་སྣྤྲོན་འབད་ནི་འདི་ འྤྲོས་འབབ་དང་ལྡནམ་ཅིག་མེད་པའི་བསམ་འཆར་བཀོདཔ་ཨིན།
iii.

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་

དུས་སྟྤྲོན་གང་རུང་གི་བལྟ་སྐོར་གྱི་དྤྲོན་ལུ་

ཌོ་ལར་གྱི་དགོས་མཁོ་བཀོད་མིའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་

ལངམ་འབད་མེད་པར་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་ཚུ་གིས་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱི་དྤྲོན་ལུ་ ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་འགྲུལ་སྐྱོད་འབད་མིའི་དྤྲོན་
ལུ་

ཉིན་འཐུས་ཚུ་

ཌོ་ལར་ནང་བརྗེ་སྤྲོར་འབད་དེ་དགོ་པའི་ཞུ་བ་བཀོད་མི་ཚུ་ཡང་

རྒྱབ་སྣྤྲོན་འབད་དེ་འདུག།

འབྲུག་བལྟ་

བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གི་ ཞུ་བ་བཙུགས་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྒྱབ་སྣྤྲོན་འབད་དེ་འདུག།

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཚྤྲོང་འབྲེལ་དང་ ཁྱབ་སྤེལ་ དེ་ལས་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གི་ ཉིན་འཐུས་ཚུ་
དམ་དམ་འབད་བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་དུས་སྟྤྲོན་དང་ བཅའ་མར་གཏྤྲོགས་མི་
ཚུ་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་

སྤྤྲོ་སྤྲོར་གྱི་རྒྱབ་སྣྤྲོན་འབད་ནི་དང་

བལྟ་བཤལ་འགྲེམ་སྟྤྲོན་ནང་བཅའ་མར་གཏྤྲོགས་མིའི་ཡི་གུ་དང་

མཁའ་

འགྲུལ་གྱི་ཤྤྲོག་འཛིན་ཚུ་གི་མ་དྤྲོ་བར་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གིས་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ལངམ་འབད་ བཙུགས་ཡྤྲོདཔ་ངེས་བརན་
འབད་འྤྲོང་ཟེར་བཀོད་ཅི། (ཟུར་སྦྲགས་ཀ་པ་འདྲི་གཏུག་མཛད་)

27 | ཤྤྲོག་གྲངས།

གནད་དྤྲོན་ཞིབ་འཇུག་༣.༣
རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་

བལྟ་བཤལ་སྤྲོད་དངུལ་གྱི་ཆ་ཤས་འབད་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གི་

རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལུ་མ་

བཙུགས་མི་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱི་ ཕྱི་དངུལ་སྤྤྲོ་སྤྲོར་གྱི་བ་རིམ་ཚུ་ ཞིབ་འཇུག་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ གཤམ་འཁོད་ཚུ་
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡིཿ


Bridge to Bhutan གིས་ བལྟ་བཤལ་གྱི་ལས་རིམ་ཆ་མེད་བཏང་མི་གི་དྤྲོན་ལུ་ ཀ་ལཝ་ཌི་ལུ་ དངུལ་
ཚབ་ཡུ་ཨེསི་ཌི་༢,༡༤༠ སྤྲོད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་བཙུགས་ནུག།



Bridge to Bhutan གི་ཞུ་བ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཀ་ལཝ་ཌི་དེ་ འབྲུག་ལུ་སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༣ གྱི་ལྤྲོ་ནང་འྤྲོང་ནི་
ཨིན་རུང་ འྤྲོང་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡྤྲོད་རུང་ མགྱོནམ་དེ་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༤ ཡང་ཅིན་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༥ འི་ལྤྲོ་ནང་
འྤྲོང་ནི་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ བལྟ་བཤལ་གྱི་སྤྲོད་དངུ་དེ་ལྤྲོག་སྟེ་མ་སྤྲོད་པས། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༦
གི་ལྤྲོ་ནང་ ཀལཝ་ཌི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་བལྟ་བཤལ་གྱི་དྤྲོན་ལུ་ མི་འྤྲོང་ནི་གུ་ཐག་གཅད་ཡྤྲོདཔ་ལས་བརྟེན་
བལྟ་བཤལ་སྤྲོད་དངུལ་གྱི་དངུལ་ཚབ་ཀྱི་ཞུ་བ་བཙུགས་ནུག།

 ཡི་གུའི་ནང་ལུ་ བལྟ་བཤལ་གྱི་སྤྲོད་དངུལ་ ཡུ་ཨེསི་ཌི་༢,༡༤༠ དེ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་རྩིས་ཁྲའི་
ནང་མ་བཙུགསཔ་ལས་

དངུལ་འབྤྲོར་དེ་

འབྲུག་རྒྱལ་ཡྤྲོངས་དངུལ་ཁང་ཚད་དང་གཅིག་ཁར་རང་ཡྤྲོདཔ་

བཞིན་དུ་ སྤྲོད་དངུལ་དེ་ ལྤྲོག་སྟེ་སྤྲོད་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ ཁོང་ལུ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གི་ བཀོད་རྒྱ་
དགོཔ་ཐྤྲོན་ཏེ་འདུག།

 འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་

ཡིག་ཨང་ཀྲི་སི་བི་/ཨེསི་དྲི་-༠༥/༢༠༡༦/༥༩༧༨

སྤྱི་ཚེས་༡༣-༠༤-༢༠༡༦

ཅན་མའི་ཐྤྲོག་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡྤྲོངས་དངུལ་ཁང་ལུ་ ཡུ་ཨེསི་ཌི་༢,༡༤༠ སྤྤྲོ་སྤྲོར་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་
བྱིན་ནུག།

བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གིས་ ཀ་ལཝ་ཌི་གིས་ ཁོང་གི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལུ་ བལྟ་བཤལ་སྤྲོད་དངུལ་གཏྤྲོང་ལེན་གྱི་
སྒྲུབ་བྱེད་བཏྤྲོན་ནི་མེདཔ་ལས་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལུ་ ཁྲལ་གཏྤྲོང་
ལེན་འབད་མིའི་བརྡ་དྤྲོན་དང་འབྲེལ་མཐུད་ ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ དངུལ་ཁང་ལུ་དངུལ་ འབྤྲོར་དེ་སྤྤྲོ་སྤྲོར་འབད་དགོ་པའི་
བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ཏེ་འདུག།
དེ་

ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ དངུལ་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་གཏན་འཁེལ་བཟྤྲོ་བའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་འབྤྲོར་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲེལ་ཏེ་

ལྤྲོག་སྟེ་མ་སྤྲོད་པར་

འཁྲིལ་ དངུལ་འབྤྲོར་དེ་ འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་ལས་འཛིན་ཚད་ལུ་སྤྤྲོ་སྤྲོར་འབད་ནུག།

བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱི་སབ་མི་དང་
དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་

གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྤྲོ་སྤྲོར་དེ་ཚུ་གི་བདེན་ཁུངས་ཚུ་ ངེས་གཏན་བཟྤྲོ་མ་ཚུགས།
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3.2.4

མཁའ་འགྲུལ་གྱི་ཤྤྲོག་འཛིན་ནང་དམ་འཛིན་ལངམ་འབད་མེདཔ།

ཚྤྲོང་མགྲོན་པ་ཚུ་/ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་བལྟ་བཤལ་ངོ་ཚབ་ཚུ་གིས་

བལྟ་བཤལ་སྤྲོད་དངུལ་གྱི་དྤྲོན་ལུ་

འབྲུག་རྒྱལ་ཡྤྲོངས་དངུལ་ཁང་ནང་བཏང་མི་

དངུལ་ཚུ་ འབྲེལ་ཡྤྲོད་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གིས་སབ་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་དང་ མཁའ་འགྲུལ་ཚྤྲོང་ལས་ དེ་
ལས་

རིན་ཐང་ཅན་གྱི་གནས་ཁང་ཚུ་གི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་གཏང་སྟེ་འདུག།

དངུལ་ཁང་གིས་

མཁའ་འགྲུལ་ཤྤྲོག་འཛིན་བཏྤྲོག་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་

འྤྲོང་རྩིས་ཀྱི་དྲན་ཐྤྲོ་སྤྲོད་དྤྲོ་ཡྤྲོདཔ་ཨིན་པས། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གིས་ འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་
ལས་

མཁའ་འགྲུལ་གྱི་ཤྤྲོག་འཛིན་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ཚུ་

བཞག་སྟེ་

འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་གྱིས་

འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་དང་གཅིག་ཁར་

ཞིབ་འཇུག་འབད་ཡི།

ཁོང་དང་གཅིག་ཁར་ཡྤྲོད་པའི་

དངུལ་ཁང་གིས་

འྤྲོང་རྩིས་ཀྱི་དྲན་ཐྤྲོ་སྤྲོད་མི་ལུ་གཞི་

བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་དངུལ་བཙུགས་ཏེ་འདུག།

བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱི་ཌོ་ལར་གྱི་ལྷག་ལུས་

ཡྤྲོད་མེད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

ཤྤྲོག་འཛིན་ཚུ་སྤྲོད་དེ་

འདུག།
འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་གྱིས་

ཤྤྲོག་འཛིན་ཚུ་

ལག་ཐྤྲོག་ལུ་ཡུ་ཨེསི་ཌི་སྤྲོད་ཐྤྲོག་ལས་

མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་ཚུ་ཡང་ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག།

བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ཐྤྲོག་ལུ་ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཡང་ མཁའ་འགྲུལ་ཤྤྲོག་འཛིན་མཁོ་
སྒྲུབ་འབད་ཆོག་སྟེ་འདུག། སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༥ གི་ལྤྲོ་ནང་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་༡༢༦ གིས་ ལག་ཐྤྲོག་ལུ་ཡུ་ཨེསི་ཌི་སྤྲོད་ཐྤྲོག་ལས་ མཁའ་
འགྲུལ་ཤྤྲོག་འཛིན་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་བའི་དངུལ་འབྤྲོར་ ཡུ་ཨེསི་ཌི་༤༥༢,༨༩༤.༠༤ འཐྤྲོབ་སྟེ་འདུག། ཟུར་སྦྲགས་༢ པའི་ནང་ཁ་གསལ་ཐྤྲོག་
བཀོད་དེ་ཡྤྲོད་དྤྲོ་བཟུམ་ ལག་ཐྤྲོག་ལུ་ཡུ་ཨེསི་ཌི་སྤྲོད་མི་དེ་ མཐྤྲོ་ཤྤྲོས་ཡུས་ཨེསི་ཌི་༥༢,༢༤༥ ཚུན་སྤྲོད་མི་ཐྤྲོན་ཏེ་འདུག།
བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གིས་ དངུལ་ལག་ཐྤྲོག་ལུ་སྤྲོད་ཐྤྲོག་ལས་ མཁའ་འགྲུལ་གྱི་ཤྤྲོག་འཛིན་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་བཅུག་མི་དེ་གིས་ གོང་ཚད་
མར་ཕབ་ཀྱི་སྒོ་ལས་

བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེའི་ནང་ལུ་

ཚུལ་མིན་གྱི་བ་སྤྲོད་ཚུ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་

གཞི་བཙུགས་འབད་མི་དམ་

འཛིན་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་མེདཔ་བཟྤྲོ་འྤྲོང་། དེ་གིས་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གིས་ མཁའ་འགྲུལ་གྱི་ཤྤྲོག་འཛིན་གྱི་དྤྲོན་ལུ་ ལག་ཐྤྲོག་ལུ་དངུལ་
སྤྲོད་འབད་མིའི་འབྤྲོར་ཚད་དང་མཉམ་པའི་ ལག་ལེན་རུང་བའི་ ཉིན་བསྟར་གྱི་ཉུང་མཐའི་ཁྲལ་ མར་ཕབ་འབད་དེ་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་
ཁོང་རང་གི་སྤྲོད་ནི་གི་ གོ་སྐབས་སྤྲོད་སྲིད་ནི་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ མཁའ་འགྲུལ་ལས་འཛིན་གྱིས་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་
གིས་

མཁའ་འགྲུལ་ཤྤྲོག་འཛིན་ཚུ་

ལག་ཐྤྲོག་དངུལ་སྤྲོད་འབད་དེ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་བཅུག་མི་དེ་གིས་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་

གཞི་བཙུགས་འབད་མི་དམ་འཛིན་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་མེདཔ་བཟྤྲོཝ་ཨིན།
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3.3 ལྟ་རྤྲོག་དང་འབྲེལ་མཐུན།
འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་འདི་ བདག་སྐྱོང་གི་འདུས་ཚྤྲོགས་གཙྤྲོ་བྤྲོ་ཅིག་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ དྤྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ཚད་འཛིན་འབད་
དེ་

དུས་ཐྤྲོག་ལུ་ལྟ་རྤྲོག་འབད་ཡྤྲོདཔ་ངེས་བརན་བཟྤྲོ་དགོཔ་ཨིན།

ཞབས་ཏྤྲོག་དང་

ཐྤྲོན་སྐྱེད་ལེགས་ཤྤྲོམ་ངེས་བརན་བཟྤྲོ་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ འབྲེལ་ཆགས་ཡྤྲོད་པའི་བལྟ་བཤལ་ལམ་སྟྤྲོན་ཚུ་དང་ ཁྲིམས་དྤྲོན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གསར་བཟྤྲོ་འབད་དེ་
གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་འགན་དབང་ཐྤྲོབ་སྟེ་འདུག།
གཤམ་འཁོད་ཀྱི་དྤྲོན་མཚམས་ཚུ་གིས་ ལྟ་རྤྲོག་དང་འབྲེལ་མཐུན་ཚུ་མ་ལངམ་དང་ ཆད་སྐྱོན་བྱུང་མི་ཚུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡྤྲོདཿ

3.3.1 ལྟ་རྤྲོག་གི་ཐབས་ལམ་ལངམ་འབད་མེདཔ།
བལྟ་བཤལ་བཅའ་ཁྲིམས་བཟུམ་མའི་ བལྟ་བཤལ་སྲིད་བྱུས་དང་ ཁྲིམས་
མཐུན་ཐབས་ལམ་ཚུ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་
བལྟ་བཤལ་ལག་ལེན་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༡༩༩༩

ཅན་མ་དང་

རྒྱལ་སྤྱིའི་བལྟ་བཤལ་པའི་ཁྲལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་ཟུར་དེབ་༡༩༩༥

དེ་

ལས་ ལ་བཤལ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༡༩༩༦ ཅན་མ་དེ་ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་འདུག། བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞིའི་ནང་ལུ་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་
ལས་དང་ ལམ་སྟྤྲོན་པ་ཚུ་ལུ་ཆོག་ཐམ་སྤྲོད་ནི་དང་ སྐྱོད་ཐམ་བཟྤྲོ་ནི་ དེ་
ལས་

ཁྲལ་གྱི་དངུལ་སྤྲོད་ཚུ་གི་བ་རིམ་ཚུ་གི་དྤྲོན་ཚན་ཚུ་ཡྤྲོད་རུང་

སྒྲིགས་གཞི་དེ་གིས་

ལྟ་རྤྲོག་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ ལམ་སྟྤྲོན་དང་ བ་
རིམ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། ད་ལྟྤྲོ་བཟུམ་འབད་ བལྟ་རྤྲོག་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་དེ་གིས་

ལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་

ཞབས་ཏྤྲོག་གི་སྤུས་ཚད་ངེས་བརན་བཟྤྲོ་མི་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་
ལས་ དེ་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་གཞན་ཁར་མེད་པའི་
ས་གནས་གཅིག་འབད་ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ནི་ནང་

དྤྲོན་སྨིན་

ཅན་འབད་བྱུང་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།

བལྟ་བཤལ་གྱི་ལས་དྤྲོན་ཚུ་བལྟ་རྤྲོག་འབད་ནི་དང་

བལྟ་བཤལ་ལས་དྤྲོན་ཚུ་ འབྲེལ་མཐུན་དང་དྤྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་གི་དྤྲོན་ལུ་ བལྟ་བཤལ་ལས་དྤྲོན་ཚུ་ལྟ་རྤྲོག་འབད་ནི་གི་དབང་ཚད་
ཡྤྲོངས་རྤྲོགས་དང་

བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་ལུ་

དྤྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡྤྲོདཔ་

བལྟ་བཤལ་ལས་དྤྲོན་ཚུ་ལྟ་རྤྲོག་འབད་ནིའི་

ངེས་བརན་བཟྤྲོ་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་

དགོས་མའིཁོ་འགན་ཁག་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་མིན་

འདུག།
ད་ཚུན་གྱི་རིང་ལུ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ ལམ་སྟྤྲོན་པ་ཚུ་དང་ སྤྲོད་གནས་ཀྱི་ཞབས་ཏྤྲོག་བཟུམ་མའི་ ལས་དྤྲོན་དག་པ་ཅིག་གི་
ལྟ་རྤྲོག་རྐྱངམ་གཅིག་ གློ་བུར་དུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་འདུག། འཕལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ ཞབས་ཏྤྲོག་ཚུ་
ལྟ་རྤྲོག་འབད་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ བརག་ཞིབ་འབད་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ འགན་འཛིན་གསུམ་ཡྤྲོད་པའི་ སྤུས་ཚད་ཁས་ལེན་སྡེ་ཚན་གཅིག་གཞི་
བཙུགས་འབད་དེ་འདུག། ལྟ་རྤྲོག་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ ལམ་སྟྤྲོན་དང་ བ་རིམ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། ད་ལྟྤྲོ་བཟུམ་སྦེ་ བལྟ་

30 | ཤྤྲོག་གྲངས།

རྤྲོག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་དེ་གིས་ ལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ ཞབས་ཏྤྲོག་གི་སྤུས་ཚད་ངེས་བརན་བཟྤྲོ་མི་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་དང་ ‘རིན་གོང་
མཐྤྲོ་དྲགས་དང་གནྤྲོད་སྐྱོན་ཉུང་དྲགས་’ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ རིན་ཐང་ཅན་གྱི་ས་གནས་གཅིག་འབད་ ཁྱབ་སྤེལ་
འབད་ནི་ནང་ དྤྲོན་སྨིན་ཅན་བྱུང་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་དང་ སྤྲོད་གནས་ དེ་ལས་ བལྟ་བཤལ་ལམ་སྟྤྲོན་པ་ ལ་སྤྲོགས་
པའི་ཞབས་ཏྤྲོག་སྤྲོད་མི་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་ལྟ་རྤྲོག་འབད་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ མི་སྟྤྲོབས་ལངམ་འབད་མེད་ཟེར་ཨིན་པས། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ ལྟ་རྤྲོག་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་འདི་ བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་གི་ ཞབས་ཏྤྲོག་དང་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་གི་སྤུས་ཚད་དང་ གནས་ཚད་ངེས་བརན་བཟྤྲོ་མིའི་ལཱ་གཙྤྲོ་
ཅན་ཅིག་ཨིན། འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ བལྟ་བཤལ་པ་ལེ་ཤ་འྤྲོང་མིའི་དུས་ཚྤྲོད་དང་ གལ་ཅན་གྱི་དུས་སྟྤྲོན་དང་ཚེས་བཅུ་ཚུ་གི་
སྐབས་ལུ་ བལྟ་བཤལ་ལམ་སྟྤྲོན་པ་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ཡྤྲོད་ཟེར་ཨིན་པས། སྤྲོད་གནས་ཚུ་དང་ ཟ་ཁང་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་
གློ་བུར་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དྤྲོ་ཡྤྲོདཔ་དང་ ལ་བཤལ་གྱི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ ཕགས་སྙིགས་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་ཐྤྲོག་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་
ཡྤྲོདཔ་ངེས་བརན་བཟྤྲོ་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ ལ་བཤལ་གྱི་དུས་ཚྤྲོད་ཁར་ ས་ཁོངས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་ཡང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡྤྲོད་ཟེར་ཨིན་པས།
(ཟུར་སྦྲགས་ཀ་པ་འདྲི་གཏུག་མཛད་)

3.3.2 སྤྲོད་གནས་ཚུ་

ཚུལ་མིན་ཐྤྲོག་ལུ་གནས་ཚད་བཀོད་ཡྤྲོདཔ་དང་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡྤྲོདཔ།

‘རིན་གོང་མཐྤྲོ་དྲགས་གནྤྲོད་སྐྱོན་ཉུང་དྲགས་’ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ གཞན་ཁར་མེད་པའི་
ས་གནས་ཅིག་འབད་ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ནིའི་འཆར་སྣང་དང་འཁྲིལ་

ཚྤྲོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་

སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་ཞབས་ཏྤྲོག་དང་ཐྤྲོན་སྐྱེད་ཚུ་སྤྲོད་

དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེ་ཤྤྲོས་ཅིག་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་ལམ་ལུགས་གསར་བཟྤྲོ་འབད་དེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཐྤྲོག་
ལས་ གྲུབ་འབྲས་བྱུང་ཚུགས་མི་ སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་ཐྤྲོན་སྐྱེད་དང་ཞབས་ཏྤྲོག་དེ་ ཚད་འཛིན་འབད་ནི་དང་ ངེས་བརན་བཟྤྲོ་ནི་འདི་ ག་ནི་
བ་གལ་ཆེ་ཤྤྲོས་ཅིག་ཨིན།
དེ་གིས་འབད་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ སྤྲོད་གནས་ཀྱི་དྤྲོན་ལུ་ གནས་ཚད་བཀོད་ནི་དང་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་དྤྲོན་
ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་བཀང་ཤྤྲོག་བཟྤྲོ་སྟེ་ སྤྲོད་གནས་ཚུ་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ནི་དང་ star གི་སྡེ་རིམ་བཟྤྲོ་ནི་ཚུ་འགོ་བཙུགས་ནུག། འ་ནི་ཐབས་ལམ་
འདི་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་ གནས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་སྤྲོད་གནས་ནང་ སྤྲོད་ཡྤྲོདཔ་ངེས་བརན་བཟྤྲོ་ནིའི་དྤྲོན་
ལུ་

འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡྤྲོད་པའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན་པས།

ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་

རྩིས་ཞིབ་ཀྱིས་གཤམ་འཁོད་ཀྱི་

སྐྱོན་ཆ་ཚུ་ངོས་འཛིན་

འབད་ཡིཿ
 ད་ལྟྤྲོའི་དབྱེ་ཞིབ་དང་ཆ་འཇོག་གི་ལམ་ལུགས་ནང་ ལུགས་མཐུན་གྱི་བ་རིམ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་མིན་འདུག། འབྲེལ་ཡྤྲོད་ཚུ་ལུ་གོ་
རྤྲོགས་ཚུ་དང་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ནི་ནང་ལུ་མི་དམངས་ཀྱི་བརྡ་སྐུལ་ཚུ་ལངམ་འབད་མིན་འདུག།

31 | ཤྤྲོག་གྲངས།

 སྡེ་ཚན་གྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བར་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མ་ སྔོན་དཔྱད་
ཀྱི་ཞལ་འཛྤྲོམས་ཚྤྲོགས་ནི་དང་

དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཚབར་བའི་ཤུལ་

ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་དང་གཅིག་ཁར་ ཞལ་འཛྤྲོམས་ཚྤྲོགས་ནིའི་ལམ་

ད་ལྟྤྲོའི་དབྱེ་ཞིབ་དང་ཆ་འཇོག་གི་ལམ་ལུགས་ནང་
ལུགས་མཐུན་གྱི་བ་རིམ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་མིན་འདུག།

ལུགས་མིན་འདུག།
 གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལུ་ དབྱེ་དཔྱད་དང་ སྡེ་རིམ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་བཏྤྲོན་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ མཐྤྲོ་གཏུག་འབད་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཚུ་ག་ནི་
ཡང་མིན་འདུག།
 ནང་འཁོད་སྤུས་ཚད་ཁས་ལེན་གྱི་བ་རིམ་ཚུ་དང་ ཆ་འཇོག་འབད་བའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ལུ་ བལྟ་སྐོར་པ་ཚུ་གིས་ཉོག་བཤད་བཀོད་མི་
ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ཆ་འཇོག་གི་ལམ་ལུགས་ནང་ བདག་སྐྱོང་དང་བལྟ་བཀོད་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་འབད་ནི་མིན་འདུག།
 ད་ལྟྤྲོའི་གནས་སྟངས་ནང་

སྤུས་ཚད་ཁས་ལེན་སྡེ་ཚན་གྱིས་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་དང་

ཞབས་ཏྤྲོག་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་འཛིན་གྱིས་

དབྱེ་བ་ཕྱེས་མི་ཚུ་གི་ ངོ་སྤྲོར་འབད་ནིའི་བ་རིམ་དེ་གིས་ བརྩི་མཐྤྲོང་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དྤྲོན་བྱུང་ནི་ཨིནམ་ལས་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་
མི་ཚུ་ ངོ་སྤྲོར་འབད་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ ཚྤྲོགས་ཆུང་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་ དགོས་མཁོ་བྱུང་ནི་ཨིན་པས།
 ད་ལྟྤྲོའི་ དབྱེ་ཞིབ་དང་ཆ་འཇོག་གི་ལམ་ལུགས་ནང་ སྤྲོད་གནས་ཚུ་གི་ གཞི་རྟེན་གྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་དང་ གཞི་བཙུགས་འབད་
དེ་ཡྤྲོད་མི་ཚད་གཞི་ལུ་བྱིན་མི་སྐུགས་ཚུ་འཐྤྲོབ་པ་ཅིན་ སྤྲོད་གནས་ཚུ་ལུ་ star གི་སྡེ་རིམ་བྱིན་དྤྲོ་ཡྤྲོདཔ་དང་ ཁོང་རའི་star
གི་སྡེ་རིམ་ཚུ་འཐྤྲོབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་བྱིན་ཏེ་འདུག། ཨིན་ཏེ་འབད་
རུང་ ད་ཚུན་གྱི་རིང་ལུ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་དང་ ལྟ་རྤྲོག་གི་ལས་དྤྲོན་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་
འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་ནུག། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ གྲོས་འདེབས་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་གི་དྤྲོན་སྨིན་ཚུ་ ཤེས་མ་ཚུགསཔ་ལས་
གནས་ཚད་མཐྤྲོ་བའི་ཞབས་ཏྤྲོག་གི་སྤུས་ཚད་ངེས་བརན་བཟྤྲོ་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ གྲོས་འདེབས་གཞི་བཙུགས་འབད་མིའི་གནས་སྟངས་གི་
ཐད་ དྤྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ལྟ་རྤྲོག་འབད་དགོཔ་འདུག།

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ སྤྲོང་བརྡར་འཐྤྲོབ་ཡྤྲོད་པའི་ ཞིབ་དཔྱད་པ་ལངམ་འབད་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ཞིབ་དཔྱད་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ནང་ དཀའ་ངལ་ཚུ་བྱུང་དྤྲོ་ཟེར་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ འཕལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ གནས་ཚད་བཀོད་ནི་དང་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་
ནི་གི་ལམ་ལུགས་དེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡྤྲོདཔ་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་ ཞིབ་དཔྱད་པ་སྡེ་ཚན་གཅིག་ལུ་ སྤྲོང་བརྡར་ཚུ་བྱིན་
ནུག།

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་དམིགས་ཡུལ་དང་འཁྲིལཝ་ད་

རྩིས་ལྤྲོ་༢༠༡༦-༡༧

ནང་ལུ་

སྤྲོད་གནས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ལྤྲོག་སྟེ་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ཨིན་པས། (ཟུར་སྦྲགས་ཀ་པ་འདྲི་གཏུག་མཛད་)

༣.༣.༣

འབྲེལ་མཐུན་གྱི་ཐབས་ལམ་ལངམ་འབད་མེདཔ།

སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༠༨ ལུ་གནང་མི་ འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ བལྟ་བཤལ་
དང་འབྲེལ་བའི་ འབྲེལ་ཡྤྲོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ འབྲེལ་མཐུན་འབད་ནིའི་འགན་དབང་སྤྲོད་དེ་འདུག།

ཨིན་རུང་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གི་

སྒྲིགས་གཞི་གཙྤྲོ་ཅན་ཅིག་ཨིན་མི་ འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་རྒྱ་དང་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞིའི་ནང་ལུ་ འབྲེལ་ཡྤྲོད་ལས་སྡེའི་ནང་འཁོད་ལུ་
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འབྲེལ་མཐུན་འབད་ནིའི་དྤྲོན་ཚན་ ག་ནི་ཡང་འཁོད་དེ་མིན་འདུག། འབྲེལ་ཡྤྲོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ ས་གནས་ག་ཏེ་དང་ དུས་ནམ་ དེ་
ལས་

ག་དེ་སྦེ་

འབྲེལ་མཐུན་དང་

མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་བཀོད་དེ་མིན་ནུག།

དེ་མ་ཚད་

འབྲེལ་ཡྤྲོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་

ཁྲིམས་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནི་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་ཡང་ འཁོད་དེ་མིན་འདུག།
མཉམ་འབྲེལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ཐབས་ལམ་དེ་མེད་པའི་བསྒང་ལས་ འབྲེལ་ཡྤྲོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཐབས་ཤེས་དང་ལས་འགུལ་རྫུས་མ་བཟྤྲོ་སྟེ་
གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་ འབྲེལ་ཡྤྲོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ བརྡ་དྤྲོན་གྱི་ཁྱད་པར་ཆགས་ཏེ་ ལྟ་རྤྲོག་འབད་ནི་དང་ ཚད་འཛིན་གྱི་ཐབས་
ལམ་དང་ ལས་དྤྲོན་ཚུ་ལུ་གནྤྲོད་ནི་ཨིན་པས།

༣.༣.༤

ལུང༌ཕྤྲོགས༌ཚྤྲོང༌དང༌བཟྤྲོ༌གྲྭ༌ཡིག༌ཚང༌དང༌ འྤྲོང༌འབབ༌དང༌ཅ༌དམ༌ལས༌ཁུངས༌ དེ༌ལས༌ འབྲུག༌བལྟ༌བཤལ༌ཚྤྲོགས༌སྡེ༌ཚུ༌གི༌བར༌ན༌

འབྲེལ༌མཐུན༌མེདཔ་ལས་བརྟེན༌ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཁྲལ་མ་བཏབ་པར་བཞག་དྤྲོ་ཡྤྲོདཔ།
འབྲུག་གི་འྤྲོང་འབབ་ཁྲལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༡ ཅན་མའི་ ཁྲིམས་དྤྲོན་༤ པ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཚྤྲོང་ལས་ཆ་མཉམ་གྱིས་རང་ རང་སྤྲོའི་
ཁྲལ་ཚུ་ རང་གིས་བརག་ཞིབ་འབད་དེ་ འབབ་ཁུངས་ལྤྲོའི་སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ འབྲེལ་ཡྤྲོད་ལུང་ཕྤྲོགས་འྤྲོང་འབབ་
དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ནང་བཏབ་དགོཔ་སྦེ་འདུག། བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གིས་ རང་སྤྲོའི་ཚྤྲོང་ཁྲལ་བཏབ་ཞིནམ་ལས་ ཁྲལ་གྱི་ཉོག་མེད་
ལེན་ཏེ་ ཚྤྲོང་འབྲེལ་འཐབ་ཆོག་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ ཆོག་ཐམ་བསྐྱར་གསྤྲོ་འབད་དགོཔ་དང་ དེ་མིན་ཚྤྲོང་འབྲེལ་འཐབ་མི་ཆོག་ནི་ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལྤྲོ་
༢༠༡༥ གི་ལྤྲོ་ནང་ ཁྲལ་བཏབ་མི་ཚུ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་༣༧ གྱིས་ བལྟ་བཤལ་པ་༣༦༨ ཀྱི་ཁྲལ་དང་
གོམས་འདྲིས་བལྟ་བསྐོར་༡༡ གི་ ཁྲལ་མ་བཏབ་སྦེ་མཐྤྲོང་ཡྤྲོདཔ་ཨིན།
གནད་དྤྲོན་ཚུ་གི་བཅུད་དྤྲོན་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་༣.༥ དང་ཁ་གསལ་སྦེ་ ཟུར་སྦྲགས་༣ པའི་ནང་འཁོད་དེ་ཡྤྲོད།
ཐིག་ཁྲམ་༣.༥ པ། ཁྲལ་མ་བཏབ་མིའི་གནད་དྤྲོན་ཚུ།
ཨང་།

འབབ་ཁུངས་ལྤྲོ་༢༠༡༥ ལུ་ཁྲལ་མ་བཏབ་པའི་ཁ་གསལ།

གནད་དྤྲོན་གྱི་
གྱངས་ཁ

1

སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༥ ལུ་ ཆོག་ཐམ་ཆ་གནས་རྤྲོགས་སྤྲོང་རུང་ ལག་ལེན་འཐབ་མི།

7

2

སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༥ ལུ་ ཆོག་ཐམ་ཆ་གནས་རྤྲོགས་མི།

12

3

སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༦ ལུ་ ཆོག་ཐམ་ཆ་གནས་ཡྤྲོད་དེ་ལཱ་འབད་མི་།

7

4

སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༦ ལུ་ ཆོག་ཐམ་ཆ་གནས་ཡྤྲོད་དེ་ལཱ་མ་འབད་མི་།

11

བསྤྲོམས།
ཚུལ་མིན་ཚུ་གཙྤྲོ༌བྤྲོ༌རང༌

ལུང༌ཕྤྲོགས༌ཚྤྲོང༌དང༌བཟྤྲོ༌གྲྭ༌ཡིག༌ཚང༌དང༌

འབྲུག༌བལྟ༌བཤལ༌ཚྤྲོགས༌སྡེ༌ཚུ༌གི༌བར༌ན༌
ད༌ལྟྤྲོ༌གི༌གནས༌སྟངས༌ནང༌

37

འབྲེལ༌མཐུན༌མེད༌མི༌དང༌

ཚྤྲོང༌ཁྲལ༌མ༌བཏབ༌པར༌བཞག༌སྲིད་མི་ཚུ་

འྤྲོང༌འབབ༌དང༌ཅ༌དམ༌ལས༌ཁུངས༌

དེ༌ལས༌

བརྡ༌དྤྲོན༌བགོ་བསྒྲགས་མ༌འབད༌མི༌ལས༌བརྟེན༌འབྱུང༌ནུག།
བཀའ་འཛིན་འབད་ནིའི༌དྤྲོན༌ལུ༌

ཆོག༌ཐམ༌གསརཔ༌སྤྲོད༌ནི༌དང༌
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ཆ༌མེད༌གཏང༌ནི༌

དེ༌ལས༌

འྤྲོང༌འབབ༌དང༌ཅ༌དམ༌ལས༌ཁུངས༌
འབྲུག༌བལྟ༌བཤལ༌ཚྤྲོགས༌སྡེ༌གིས༌

ཆོག༌ཐམ༌སྤྤྲོ༌སྤྲོར༌འབད༌ནི་དང་འབྲེལ་བའི༌བརྡ༌དྤྲོན༌ཚུ༌
དེ༌ལས༌

འབྲུག༌བལྟ༌བཤལ༌ཚྤྲོགས༌སྡེ༌ཚུ༌གི༌བར༌ན༌

བལྟ༌བཤལ༌ཚྤྲོང༌ལས་ཀྱི་ཆོག༌ཐམ༌ཚུ་

ལུང༌ཕྤྲོགས༌ཚྤྲོང༌དང༌བཟྤྲོ༌གྲྭ༌ཡིག༌ཚང༌དང༌
བརྗེ༌སྤྲོར༌འབད༌བའི༌སྤྲོལ༌མིན༌འདུག།

ཆ༌གནས༌ཡྤྲོད༌མེད༌ཞིབ༌དཔྱད༌འབད༌ནི༌ནང་

འཐུས༌ཤྤྲོར༌བྱུང་

ཡྤྲོདཔ༌མ༌ཚད༌ བལྟ༌བཤལ༌ཚྤྲོང༌ལས་ཚུ༌གིས༌ ཁྲལ༌གྱི་ལམ་ལུགས་ལུ་གནས་ཡྤྲོདཔ་ངེས་བརན་བཟྤྲོ་ནིའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡང་གཞི་བཙུགས་
འབད་དེ་མིན་འདུག།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གོ་རིམ་མེད་པར་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་༢༣ གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ ཁོང་གི་ཟད་སྤྲོང་གི་འགྲོས་ཚུ་
ཞིབ་འཇུག་འབད་ཡི། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁོང་གི་ཟད་སྤྲོང་གི་ཡྤྲོངས་བསྤྲོམས་ལས་
ཟད་འགྲོ་གཙྤྲོ་བྤྲོ་རང་ བཟའ་འཐུང་དང་སྤྲོད་གནས་ཀྱི་དྤྲོན་ལུ་ འགྱོ་དྤྲོ་ཡྤྲོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ ཟུར་སྦྲགས་༤ པའི་ནང་
བཀོད་དེ་ཡྤྲོད་དྤྲོ་བཟུམ་ བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ཁྲལ་གྱི་འྤྲོང་འབབ་ནང་ལུ་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡྤྲོད་པའི་ ཟ་ཁང་ཚུ་ནང་ ནུབམྤྲོ་རེ་ནང་
བཟའ་འཐུང་དང་སྤྲོད་གནས་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་༡༥༣༢ ལས་༨༢༥༡ གི་བར་ན་ གནས་དྤྲོ་ཡྤྲོདཔ་སྦེ་ཤེས་ཅི། འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་དང་
བཟང་ཁང་ཚུ་གི་བར་ན་ འབྲེལ༌མཐུན༌མེད༌མི༌དང༌ བརྡ༌དྤྲོན༌བརྗེ༌སྤྲོར༌འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་མེདཔ་ལས་ མར་ཕབ་འབད་ནི་དང་གཞན་མི་
ཚུལ་མིན་གྱི་ལཱ་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིན་ཏེ་འདུག།

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཚྤྲོག་ཐམ་སྤྲོད་ནིའི་དབང་འཛིན་འདི་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་འྤྲོག་གི་ ལུང་ཕྤྲོགས་ཚྤྲོང་དང་
བཟྤྲོ་གྲྭ་ཡིག་ཚང་ལུ་ཡྤྲོདཔ་ལས་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ ཆོག་ཐམ་བཟྤྲོ་ནིའི་དྤྲོན་ལས་ ཉོག་མེད་ཡིག་གུ་འདི་ ལུང་ཕྤྲོགས་ཚྤྲོང་
དང་བཟྤྲོ་གྲྭའི་ཡིག་ཚང་ནང་ གཏང་དྤྲོ་ཡྤྲོདཔ་འབད་བཤད་ཅི། བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གིས་ ལུང་ཕྤྲོགས་ཚྤྲོང་དང་བཟྤྲོ་གྲྭའི་ཡིག་ཚང་ནང་
ལས་ ཚྤྲོང་གི་ཆོག་ཐམ་ལེན་པའི་ཤུལ་ལུ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ བལྟ་བཤལ་ཡྤྲོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐྤྲོག་ལས་ཐྤྲོ་བཀོད་
འབད་དགོཔ་དང་

ཆ་གནས་ཡྤྲོད་པའི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་ རིམ་ལུགས་ནང་ཐྤྲོ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན་ཟེར་བཤད་

ཅི།
དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ ལུང་ཕྤྲོགས་ཚྤྲོང་དང་བཟྤྲོ་གྲྭ་ཡིག་ཚང་ལུ་ དུས་མཐུན་བཟྤྲོ་མི་དང་ བསྐྱར་གསྤྲོ་འབད་ཡྤྲོད་
པའི་ ཆོག་ཐམ་གྱི་ཐྤྲོ་ཚུ་ ལྤྲོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་འབད་ཡྤྲོདཔ་སྦེ་བཤད་ཅི། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་
ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་འཐྤྲོབ་མི་ཐྤྲོ་ཚུ་ འཕལ་འཕལ་སྐབས་ ཡྤྲོངས་རྤྲོགས་དང་དུས་མཐུན་མི་འྤྲོང་པས་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་ རྩིས་ཞིབ་
སྡེ་ཚན་གྱིས་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གི་ཆོག་ཐམ་ཚུ་ ལྟ་རྤྲོག་འབད་ནི་དང་ ཚྤྲོང་ཁྲལ་མ་བཏབ་པར་བཞག་སྲིད་ནི་ཨིན་པའི་གནད་དྤྲོན་ཚུ་
བཀག་འཛིན་འབད་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དྤྲོན་ཚུ་སེལ་དགོ་པ་ཅིན་
གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡྤྲོད་དྤྲོ་བཟུམ་

བལྟ་བཤལ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༥

བལྟ་བཤལ་གྱི་ཆོག་ཐམ་གྱི་ལཱ་གི་འགན་དབང་དེ་

གཅིག་ སེལ་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་བཤད་ཅི།

ཅན་མའི་ནང་ལུ་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་ལུ་གནང་པ་ཅིན་རྐྱངམ་

(ཟུར༌སྦྲགས༌ཁ༌པ་གཟིགས་)
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༣.༤

ལས་སྡེ་གི་དམིགས་གཏད་དང་དམིགས་ཡུལ་ཚུ།

ཚད་མཉམ་དང་ཡུན་བརན་ཅན་གྱི་བལྟ་བཤལ་བཟྤྲོ་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ སྣ་མང་དང་ཐུན་རྐྱེན་གསརཔ་བཟྤྲོ་ནི་འདི་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གི་
འགན་ཁུར་གཙྤྲོ་བྤྲོ་ཅིག་ཨིན་པས། ལས་སྡེ་གི་གི་དམིགས་གཏད་གཞན་ཡང་ ལུང་ཕྤྲོགས་དང་ནང་འཁོད་ཁེ་ཕན་གྱི་ཁབ་ཚད་ཡར་དྲག་བཟྤྲོ་
ནི་དང་ ཞབས་ཏྤྲོག་གི་སྤུས་ཚད་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ དེ་ལས་ དགོས་འདྤྲོད་ཀྱི་གཞི་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་ཚུ་ཨིན་པས།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ རིན་གོང་མཐྤྲོ་དྲགས་ གནྤྲོད་སྐྱོན་ཉུང་དྲགས་ཀྱི་ བལྟ་བཤལ་ས་གནས་ཅིག་སྦེ་ འཕྤྲོ་མཐུད་དེ་རང་ཁྱབ་སྤེལ་གཏང་
ནི་འདི་ བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་གི་ ལྤྲོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ དམིགས་གཏད་གཙྤྲོ་བྤྲོ་ཅིག་ཨིན་པས། གནས་ཚད་མཐྤྲོ་བའི་ཞབས་ཏྤྲོག་
དང་ སྣ་མང་གི་བལྟ་བཤལ་ཐྤྲོན་སྐྱེད་ དེ་ལས་ བལྟ་བཤལ་གྱི་གཞི་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན་དྲག་ཤྤྲོས་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་
གཞན་ཁར་མེད་པའི་ས་གནས་ཅིག་འབད་ཁྱབ་སྤེལ་གཏང་ནི་འདི་ ཐབས་ཤེས་གཙྤྲོ་བྤྲོ་ཅིག་ཨིན་པས། ལུང་ཕྤྲོགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད་དང་ དུས་
ཚྤྲོད་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་ནི་ དེ་ལས་ མི་སྡེའི་གྲལ་གཏྤྲོགས་འབད་ནི་ཚུ་ལུ་ དམིགས་པ་བསྐྱེད་དེ་འདུག།
འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཞུང་གིས་ཡང་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་འདི་ འབྲུག་པའི་འྤྲོང་འབབ་ཀྱི་ཡན་ལག་གཙྤྲོ་བྤྲོ་ཅིག་འབད་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་
བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་གོང་འཕེལ་གྱི་དྤྲོན་ལུ་ མ་དངུལ་ཡང་འབྤྲོར་ཆེ་ཏྤྲོག་ཏྤྲོ་སྦེ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནུག། གཞུང་གིས་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༠-༡༡ ལས་
༢༠༡༥-༡༦ གི་དྤྲོན་ལུ་ ཐྤྲོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་དང་ བལྟ་བཤལ་གྱི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་དང་མཐུན་རྐྱེན་ཁྱབ་སྤེལ་གཏང་ནི་ བལྟ་བཤལ་དང་
མགྲོན་སྐྱོང་གྱི་སྤྲོང་བརྡར་བྱིན་ནི་ ཕྱི་ཁར་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ མཁས་རིག་ཞབས་ཏྤྲོག་ཚུ་གི་དྤྲོན་ལུ་ ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༣༡༣.༥༦ གཏང་སྟེ་འདུག།
ཐིག་ཁྲམ་༣.༦ པ། ཐྤྲོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་དང་ ཞབས་ཏྤྲོག་གཞན་མི་གི་དྤྲོན་ལུ་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་འབད་བ་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
ལས་དྤྲོན

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

བསྤྲོམས།

30.29

32.44

32.81

26.80

21.19

32.76

176.29

བལྟ་བཤལ་དང་མགྲོན་སྐྱོང་ནང་སྤྲོང་བརྡར།

1.42

3.18

1.06

2.27

1.77

2.5

12.20

ཕྱི་ཁར་འགྲོ་འགྲུལ

11.20

7.79

2.09

5.03

1.87

5.61

33.59

མཁས་རིག་ཞབས་ཏྤྲོག

10.70

14.21

16.63

16.06

18.58

15.3

91.48

ཐྤྲོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་དང་བལྟ་བཤལ་གྱི་མཐུན་
རྐྱེན་དང་ཉེར་མཁོ་གོང་འཕེལ་དང་ཁྱབ་སྤེལ།

བསྤྲོམས།

གཞིཿ

313.56

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ།
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ལས་སྡེ་གི་ དམིགས་གཏད་དང་ དམིགས་ཡུལ་ཚུ་འགྲུབ་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་ འཛྤྲོལ་སྐྱོན་ཚུ་གཤམ་འཁོད་ལྟར་ཨིནཿ
ལྤྲོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༠ པའི་དམིགས་གཏད་ཚུ་གྲུབ་མ་ཚུགསཔ།

༣.༤.༡

ལྤྲོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༠ པའི་ཡིག་ཆ་དང་འཁྲིལཝ་དང་ གཞུང་གིས་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་ལུ་ དམིགས་གསལ་གྱི་དམིགས་གཏད་ཁག་
དག་པ་ཅིག་བཀོད་ཡྤྲོད་མི་ནང་ལུ་ གཤམ་གསལ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིནཿ
 རྒྱལ་ཡྤྲོངས་འྤྲོང་འབབ་ལུ་ བལྟ་བཤལ་གྱི་ཕན་འདེབས་བརྒྱ་ཆ་༩ ལུ་ཡང་སེང་འབད་དགོཔ།
 བལྟ་བཤལ་འྤྲོང་མི་གི་ ལྤྲོ་བསྟར་ཡར་སེང་བརྒྱ་ཆ་༣༠ དེ་གྲུབ་དགོཔ་(འགོ་བཙུགས་མཚམས་སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༠༥ ལུ་ ༡༣༣༢༦)དང་
 བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེའི་ནང་ལུ་ ལཱ་གཡྤྲོག་གི་གོ་སྐབས་བརྒྱ་ཆ་༤༠ དེ་གྲུབ་དགོཔ་(སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༠༤ ལུ་ མི་གྲངས་༢༠༠༠ ལུ་ ལཱ་
གཡྤྲོག་གི་གོ་སྐབས་འབྱིན་ཡྤྲོདཔ་)
ལྤྲོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༠ པའི་(༢༠༠༨-༢༠༠༩ ལས་ ༢༠༡༢-༢༠༡༣) ནང་ བཀོད་དེ་ཡྤྲོད་པའི་ དམིགས་གསལ་གྱི་དམིགས་གཏད་ རེ་རེ་
བཞིན་གྱི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

རྒྱལ་ཡྤྲོངས་འྤྲོང་འབབ་ལུ་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་དང་

ལྤྲོ་བསྟར་བལྟ་བཤལ་ཡར་སེང་གི་

དམིགས་གཏད་ཚུ་གྲུབ་མ་ཚུགས་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། དཔེར་ན་ འཆར་ལྤྲོ་ ༢༠༠༨-༢༠༠༩ ལས་ ༢༠༡༢-༢༠༡༣ ཚུན་ལུ་ བལྟ་
བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་རྒྱལ་ཡྤྲོངས་འྤྲོང་འབབ་ལུ་

ཕན་འདེབས་བརྒྱ་ཆ་༩

འབད་ནིའི་དམིག་གཏད་བསྐྱེད་ཡྤྲོད་ས་ལས་

བརྒྱ་ཆ་༤.༠༨

རྐྱངམ་ཅིག་འགྲུབ་ནུག།
ལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༠༨-༢༠༠༩ ལས་༢༠༡༤-༢༠༡༥ ཚུན་ལུ་ རྒྱལ་ཡྤྲོངས་འྤྲོང་འབབ་ལུ་ ཕན་འདེབས་འབད་ཡྤྲོད་མི་ཚུ་
ཐིག་ཁྲམ་༣.༧ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡྤྲོད།
ཐིག་ཁྲམ་༣.༧ པ། བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ སྤྱི་ལྤྲོ་ ༢༠༠༧-༠༨ ལས་ ༢༠༡༤-༡༥ ལུ་ རྒྱལ་ཡྤྲོངས་འྤྲོང་འབབ་ལུ་ ཕན་འདེབས་འབད་བ།
ལྤྲོ།

2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15

ཁྲལ་གྱི་འྤྲོང་འབབ་(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
འབྱུང་ཁུངས་ལས་གཏྤྲོགས་པའི་ཁྲལ

སྤྲོད་ཁྲལ།

13.40
22.90
19.98
17.65
26.23
47.30
55.43
0.26

434.85
611.13
517.26
711.38
765.55
902.38
1,048.00
1,319.28

བསྤྲོམས།

རྒྱལ་ཡྤྲོངས་འྤྲོང་འབབ་བརྒྱ་ཆ།
འབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏྤྲོག་པའི་ཁྲལ

སྤྲོད་ཁྲལ།

0.11
0.16
0.13
0.10
0.22
0.24
-

3.52
4.35
3.31
4.07
3.76
4.28
4.51
5.25

448.25
634.03
537.24
729.03
791.78
949.68
1,103.00
1,319.54

བསྤྲོམས།

3.63%
4.51%
3.44%
4.17%
3.76%
4.50%
4.75%
5.25 %

གཞིཿ རྒྱལ་ཡྤྲོངས་འྤྲོང་འབབ་སྙན་ཞུ། འྤྲོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས། དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག
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ཐིག་ཁྲམ་༣.༧ པའི་ནང་ རྒྱལ་སྤྱི་བལྟ་བཤལ་ཁག་ཚུ་ལས་ འབྱུང་ཁུངས་ལས་གཏྤྲོགས་པའི་ཁྲལ་དང་ སྤྲོད་ཁྲལ་གྱི་ངོ་བྤྲོ་འབད་འཐྤྲོབ་མི་
ཐད་ཀར་གྱི་འྤྲོང་འབབ་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་ གསལ་སྟྤྲོན་འབད་དེ་ཡྤྲོད། བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་ལས་འཐྤྲོབ་མི་འྤྲོང་འབབ་དང་ ཕན་འདེབས་གཞན་
གྱི་ཐྤྲོག་ལས་འཐྤྲོབ་མི་འབབ་ཁུངས་ཚུ་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་དྲན་ཐྤྲོ་མ་བཀོད་པའི་ཁར་

འྤྲོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་

ཀྱིས་ཡང་ བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་ལས་འཐྤྲོབ་པའི་ འྤྲོང་འབབ་འཐྤྲོབ་མི་ནང་ཡང་རྩིས་བཀོད་མ་འབད་ནུག།
འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ཐིག་ཁྲམ་༣.༨ པའི་ནང་གསལ་སྟྤྲོན་འབད་དྤྲོ་བཟུམ་ ལས་སྡེ་གིས་ ལྤྲོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༠ པའི་ནང་ བལྟ་བཤལ་པ་
འྤྲོང་ནི་གི་དམིགས་ཚད་བསྐྱེད་མི་དང་བསྟུན་ ལྤྲོ་བསྟར་གྱི་ཡར་བསྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་༣༠ གྲུབ་མ་ཚུགས་པར་འདུག།
ཐིག་ཁྲམ་༣.༨ པ། སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༠༧ ལས་༢༠༡༥ ཚུན་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱི་དང་ལུང་ཕྤྲོགས་ཀྱི་བལྟ་བཤལ་པ་ལྷྤྲོད་ཡྤྲོད་པའི་ཡྤྲོངས་བསྤྲོམས།
ལྤྲོ།
བལྟ་བཤལ་ལྷྤྲོད་པའི་ཡྤྲོངས་
བསྤྲོམས།

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

55,572

59,921

44,327

55,033

89,988

105,407

116,209

133,480

155,121

-

4,349

(15,594)

10,706

34,955

15,419

10,802

17,271

21,641

-

7.83%

-26.02%

24.15%

63.52% 17.13%

10.25%

14.86%

16.21%

ལྤྲོ་བསྟར་ ཡར་སེང/མར་ཕབ།
(%) ཡར་སེང་/མར་ཕབ།

གཞིཿ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ལྟ་རྤྲོག་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་དབྱེ་དཔྱད།
དབྱེ་དཔྱད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལྤྲོ་ངོ་དེའི་ ལྤྲོ་བསྟར་ཡར་སྐྱེད་ཀྱི་ཚད་འདི་ བརྒྱ་ཆ་༡༦ རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན་པའི་བརྡ་མཚྤྲོན་བྱུང་ཡི། པར་རིས་
༣.༤ པ་གིས་ བལྟ་བཤལ་པ་འྤྲོང་ནི་ནང་ ཡར་སེང་འགྱོ་མི་/མར་ཕབ་འགྱོ་མི་གི་བརྒྱ་ཆ་སྟྤྲོན་མི་དང་གཅིག་ཁར་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༠༨ ལས་༢༠༡༥
འི་ནང་ བལྟ་བཤལ་པ་འྤྲོང་མི་གི་ཐད་ རེ་འདུན་བསྐྱེད་མིའི་ལྤྲོ་བསྟར་ཡར་སྐྱེད་ཀྱི་ཚད་གསལ་སྟྤྲོན་འབདཝ་ཨིན། པར་རིས་ནང་ལས་ཧ་གོ་
དྤྲོ་བཟུམ་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༡ གི་ལྤྲོ་ནང་རྐྱངམ་གཅིག་ བལྟ་བཤལ་པ་འྤྲོང་ནི་ནང་ ལྤྲོ་བསྟར་ཡར་སྐྱེད་ཀྱི་ཚད་དེ་ ལྤྲོ་བསྟར་གྱི་དམིགས་ཚད་
བརྒྱ་ཆ་༣༠ ལས་ལྷག་སྟེ་ཐྤྲོན་ཏེ་འདུག།
པར་རིས་༣.༤ པ། བལྟ་བཤལ་འོང་ནི་ནང་ ཡར་སེང་འགྱོ་མི་/མར་ཕབ་འགྱོ་མི་གི་བརྒྱ་ཆ་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལས་
༢༠༡༥ འི་ནང་ བལྟ་བཤལ་པ་འོང་མི་གི་ཐད་ རེ་འདུན་བསྐྱེད་མིའི་ལོ་བསྟར་ཡར་སྐྱེད་ཀྱི་དད།
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་
ཆ
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2016

Actual
(%) increase
/decrease in tourist arrivals
བལྟ་བཤལ་པ་འྤྲོ
ང་མི་གི་ ངེས་བདེན་གྱི་(བརྒྱ་ཆ་)ཡར་སེང་/མར་ཕབ།

Expected
growth
rate
in tourist arrivals
བལྟ་བཤལ་འོ
ང་མི་གི་ཐད་
རེ་འདུན་བསྐྱེད་མིའི་ལོ
་བསྟར་ཡར་སྐྱེད་ཀྱི་དད།
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དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ལས་སྡེ་གིས་ ལྤྲོ་བསྟར་ཡར་སྐྱེད་ཀྱི་དམིགས་ཚད་བརྒྱ་ཆ་༣༠ དེ་གྲུབ་མ་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༠༩ གི་ལྤྲོ་
ནང་ ལས་སྡེ་གི་ཡར་སྐྱེད་ཀྱི་ཚད་དེ་བརྒྱ་ཆ་-༢༦.༠༢ ཐྤྲོན་ཐྤྲོག་ལས་ ལྤྲོ་བསྟར་བལྟ་བཤལ་པ་འྤྲོང་མིའི་ཐད་ ཁོང་རའི་ལག་ལེན་ཚུ་ སྐྱོ་
དྲགས་ཡྤྲོད་པའི་བརྡ་མཚྤྲོན་སྟྤྲོན་ཏེ་འདུག།
ལཱ་གཡྤྲོག་གསར་བཙུགས་འབད་ནི་གི་ཐད་ འཆར་བཀོད་འབད་བའི་དུས་ཡུན་༢༠༠༨-༠༩ ལས་ ༢༠༡༢-༡༣ ནང་ལུ་ བལྟ་བཤལ་གྱི་ལས་
སྡེ་ནང་

ལཱ་གཡྤྲོག་གི་ཡར་སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་༤༠

གྲུབ་དགོཔ་ཨིན་པས།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་དབྱེ་དཔྱད་དང་འཁྲིལཝ་ད་

འཆར་བཀོད་ཀྱི་དུས་ཡུན་ནང་ལུ་ ལས་སྡེ་གིས་ ལཱ་གཡྤྲོག་གི་གོ་སྐབས་བརྒྱ་ཆ་༤༠ བཟྤྲོ་ནི་གི་དམིགས་དྤྲོན་འདི་གྲུབ་མ་ཚུགས་པར་འདུག།
དབྱེ་དཔྱད་དེ་གིས་ འཆར་བཀོད་ཀྱི་དུས་ཡུན་ག་རའི་ནང་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༡ གི་ལྤྲོ་ནང་རྐྱངམ་གཅིག་ དམིགས་དྤྲོན་ལས་ལྷག་སྟེ་གྲུབ་ཡྤྲོདཔ་མ་
གཏྤྲོགས་ དུས་ཡུན་གཞན་མི་ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༤༠ གི་འྤྲོག་མཇུག་ ཡང་ན་ འྤྲོས་མིན་གྱི་ཡར་སྐྱེད་(negative growth)བྱུང་སྟེ་ཡྤྲོད་
པའི་བརྡ་མཚྤྲོན་སྟྤྲོན་ཏེ་འདུག།
ཐིག་ཁྲམ་༣.༩ པ། ལྤྲོ་བསྟར་གྱི་ཡར་སེང་དང་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༠༧ ལས་༢༠༡༥ འི་ནང་ལུ་ བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ གཡྤྲོག་བཙུགས་
འབད་ཡྤྲོད་པའི་ མི་ཚུ་གི་གྱངས་ཁ།
ལྤྲོ།

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ གཡྤྲོག་བཙུགས་
འབད་ཡྤྲོད་པའི་ མི་ཚུ་གི་གྱངས་ཁ།

5,214
5,181
5,700
17,000
18,778
23,575
24,710
25,383
26,508

ལྤྲོ་བསྟར་གྱི་ཡར་སེང་།

ལྤྲོ་བསྟར་ཡར་སེང་གི་བརྒྱ་ཆ།

-33
519
11300
1778
4797
1135
673
1125

-0.63%
10.02%
198.25%
10.46%
25.55%
4.81%
2.72%
4.43%

གཞིཿ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་དང་ འབྲུག་བལྟ་རྤྲོག་སྙན་ཞུ།
དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་

འཆར་གཞི་བཅུ་པའི་ནང་ལུ་

བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གི་དྤྲོན་ལུ་འཁོད་དེ་ཡྤྲོད་པའི་

དམིགས་ཡུལ་གཙྤྲོ་བྤྲོ་གསུམ་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ དམིགས་དྤྲོན་ཚུ་ག་ནི་ཡང་གྲུབ་མ་ཚུགས་པར་འདུག། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་འབད་
བ་ཅིན་

འདི་བཟུམ་མའི་ལག་ལེན་སྐྱོ་ཤྤྲོས་ཚུ་གཙྤྲོ་བྤྲོ་རང་

འཆར་གཞི་སྐྱོ་དྲགས་དང་

ལངམ་འབད་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ བྱུང་ཡྤྲོད་པའི་བརྩི་འཇོག་འབདཝ་ཨིན།

འཆར་གཞི་བསྟར་སྤྲོད་འབད་ནི་ནང་

བལྟ་རྤྲོག་
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འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ལས་སྡེ་གི་དམིགས་ཡུལ་དང་ དམིགས་དྤྲོན་ཚུ་ ཡར་སྐྱེད་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་གསལ་བཀོད་
འབད་མི་ལུ་

རྒྱུ་རྐྱེན་ག་ར་གི་ཕན་འདེབས་འབད་ཚུགསཔ་འབད་བརྩི་འཇོག་འབད་ཐྤྲོག་ལུ་

གྲོས་བསྡུར་མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་འབད་དེ་བཀོད་

བཀོདཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་འདི་ ལས་ཚན་སྣ་མང་གི་ཚྤྲོང་ལས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཕྱིའི་རྒྱལ་
སྤྱིའི་དུས་སྟྤྲོན་ཚུ་ལུ་བརྒྱ་ཆེ་དྲགས་འབད་རེ་དགོ་པའི་ཁར་ རང་བཞིན་གྱི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་གིས་ དམིགས་ཡུལ་བཀོད་མི་ཚུ་གྲུབ་ནི་ནང་བར་ཆད་
རྐྱབ་མས་ཟེར་ཨིན་པས། རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལུ་ ཤར་-ནུབ་ཀྱི་གཞུང་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད་དང་འབྲེལ་བའི་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་གི་ བལྟ་བཤལ་
པ་ཚུ་ ཤར་ཕྤྲོགས་ལུང་ཕྤྲོགས་ནང་བལྟ་སྐོར་འགྱོ་ནི་ཚུ་ལུ་ཡང་ གནྤྲོད་སྐྱོན་བྱུང་སྟེ་ཡྤྲོད་ཟེར་ཨིན་པས།
དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ གཞུང་ལུ་འྤྲོང་འབབ་/བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱི་ཞལ་འདེབས་ཀྱི་ཐད་ ད་ལྟྤྲོའི་
གནས་སྟངས་ནང་ སྤྲོད་འཐུས་(ཁྲལ་)སྤྲོད་མི་རྐྱངམ་གཅིག་ རྩིས་བཀོད་འབད་དེ་ཡྤྲོད་ཟེར་བཀོདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ ལྤྲོ་ལྔའི་
འཆར་གཞི་༡༡

པ་འགོ་བཙུགས་པའི་བསྒང་ལས་རང་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་

བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ལས་

འཐྤྲོབ་མི་བལྟ་

བཤལ་གྱི་བྱུང་ཐྤྲོའི་ཡྤྲོངས་བསྤྲོམས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་གི་ ཐབས་ལམ་ཡང་གསར་བཟྤྲོ་འབད་ནུག། དེ་མ་ཚད་ Tourism Satellite
Account ཟེར་མི་གཞི་བཀོད་ གསར་བཟྤྲོ་འབད་ནིའི་དམིགས་ཡུལ་ཡྤྲོདཔ་ལས་ དེ་གི་དྤྲོན་ལུ་ བརྩྤྲོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ཡྤྲོད་ཟེར་ཨིན་
པས། འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ འཆར་དངུལ་གྱི་ཚད་གཞི་གི་མ་ལང་མི་ལས་བརྟེན་ ཁོང་གིས་ རྤྲོང་ཁག་ཆ་མཉམ་
ནང་ བལྟ་བཤལ་གྱི་ལས་དྤྲོན་ཚུ་ འབྲེལ་མཐུན་བཟྤྲོ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ རྤྲོང་ཁག་ཚུ་ནང་གི་བལྟ་བཤལ་ལས་དྤྲོན་ཚུ་ལུ་ གཙྤྲོ་རིམ་བཏྤྲོན་
དགོཔ་ཐྤྲོན་ཡི་ཟེར་བཀོད་ཅི། (ཟུར་སྦྲགས་ཀ་པ་འདྲི་གཏུག་མཛད་)

3.4.2

རྤྲོང་ཁག་གི་འཆར་གཞི་ཚུའི་ནང་ བལྟ་བཤལ་གྱི་ལས་དྤྲོན་ཚུ་འབྲེལ་མཐུན་མ་འབདཝ།

འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་རྒྱ་ པི་ཨེམ་/༠༡/༠༨/༩༡༢ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༡/༢༠༠༨ ཅན་མའི་ནང་གསལ་ རྤྲོང་ཁག་ཚུ་གི་ཁྲི་འཛིན་མཛད་ཐྤྲོག་ལུ་ རྤྲོང་
ཁག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་ཆུང་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་ དགོས་མཁོ་བཀོད་དེ་འདུག། རྤྲོང་ཁག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་ཆུང་ཚུ་གིས་ རྤྲོང་

ཁག་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞིའི་བ་སྒོའི་ནང་འཁོད་ལུ་ བལྟ་བཤལ་ཚུ་བསྟར་སྤྲོད་འབད་དགོ་པའི་འགན་ཁག་འཁྲི་སྟེ་འདུག།
དེ་མ་ཚད་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚྤྲོགས་ཀྱི་ཡིག་ཨང་ སི་-༣/༡༡༧/༦༥༩ སྤྱི་ཚེས་༠༨/༡༢/༢༠༡༡ ཅན་མའི་ནང་གསལ་ སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་ འཁོར་
ལམ་བདའ་སྟེ་ཡྤྲོད་པའི་ མཐུན་རྐྱེན་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་ཚུ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གི་ལ་ཁག་བཏང་པ་ཅིན་ ལཱ་ཚུ་བསྟར་སྤྲོད་འབད་
ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་ལུ་སྤྤྲོ་སྤྲོར་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་ཡང་གནང་ནུག།
ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ རྤྲོང་ཁག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་ཆུང་དེ་གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བར་འདུག། འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ ས་གནས་
གཞུང་ལུ་ལཱ་ཚུ་བསྟར་སྤྲོད་འབད་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་ཡང་སྤྤྲོ་སྤྲོར་མ་འབད་ནུག། སྐབས་བབས་ལུ་ སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟྤྲོ་སྐྲུན་འབད་ནི་དང་
འཁོར་ལམ་བདའ་སྟེ་ཡྤྲོད་པའི་ མཐུན་རྐྱེན་བཟྤྲོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ཚུ་ག་ར་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་བསྟར་སྤྲོད་འབད་དེ་
འདུག།

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གི་

རིམ་བྱུང་གི་ལྤྲོ་བསྟར་འཆར་དངུལ་དང་

ལཱ་གི་འཆར་གཞི་ཚུ་ལས་གསལ་ཏྤྲོག་ཏྤྲོ་སྦེ་ཧ་གོ་དྤྲོ་
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བཟུམ་ ཁེ་ཕན་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཡྤྲོངས་ལུ་དར་ཁྱབ་གཏང་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་ཡྤྲོད་དེ་འབད་རུང་ བལྟ་བཤལ་ཐྤྲོན་སྐྱེད་ཀྱི་གོང་འཕེལ་དང་
ཁྱབ་སྤེལ་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནུབ་ཕྤྲོགས་དང་ ལྟེ་བའི་ནང་
གཙྤྲོ་བྤྲོར་བཏྤྲོན་ཏེ་འདུག།
འབདཝ་

རྤྲོང་ཁག་ཚུ་གྲས་གཏྤྲོགས་མ་

ཡང་ཅིན་ ཉུང་སུ་འབད་གྲས་གཏྤྲོགས་འབད་

མི་ལས་བརྟེན་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་

ཕགས་སྙིགས་དང་ འཁོར་ལམ་བདའ་སྟེ་ཡྤྲོད་པའི་མཐུན་
རྐྱེན་ཚུ་དང་ བལྟ་བཤལ་གྱི་ཐྤྲོན་སྐྱེད་གཞན་ཚུ་དང་འབྲེལ་
བའི་ བལྟ་བཤལ་གྱི་ལས་དྤྲོན་ཚུ་ ལྟ་རྤྲོག་འབད་ནི་ནང་

པར་རིས་༣.༥ པ། སྤ་རྤྲོ་སྟག་ཚང་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁར་ ཕགས་སྙིགས་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་མ་འཐབ་པར་ཡྤྲོདཔ།

འཐུས་ཤྤྲོར་བྱུང་སྟེ་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ ས་གནས་གཞུང་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁོང་རའི་ས་གནས་ནང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཁེ་ཕན་ཡྤྲོད་
པའི་

བལྟ་བཤལ་ཚུ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ནང་

གྲས་གཏྤྲོགས་འབད་ནི་གི་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ཐབས་ལུ་

བལྟ་བཤལ་དང་འབྲེལ་

བའི་ལས་དྤྲོན་ཚུ་ ས་གནས་གཞུང་ལུ་སྤྲོད་དགོཔ་དེ་ དགོས་མཁོ་ཅན་ཅིག་འབད་མཐྤྲོང་ཡི།
དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚྤྲོགས་ཀྱི་ འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་རྒྱ་དང་ བཀོད་རྒྱ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ བལྟ་བཤལ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་
ཚུ་ རྤྲོང་ཁག་གི་ལྤྲོ་བསྟར་འཆར་གཞི་ ཡང་ཅིན་ ལག་ལེན་གྱི་གན་ཡིག་ནང་འབྲེལ་མཐུན་བཟྤྲོ་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་
གིས་ བརྡ་དྤྲོན་བརྗེ་སྤྲོར་འབད་ནི་དང་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི་ དེ་ལས་ རྤྲོང་ཁག་ཚུ་གྲས་གཏྤྲོགས་འབད་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ གཞི་བཙུགས་
འབད་དགོཔ་འདུག།

3.4.3 བལྟ་བཤལ་ཐྤྲོན་སྐྱེད་ཚུ་

ཚད་ལྡང་ཐྤྲོག་ལུ་ སྣ་མང་མ་བཟྤྲོཝ།

དཔལ་འབྤྲོར་གོང་འཕེལ་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༠ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ གཞུང་གིས་ ཁེ་ཕན་སྤྲོམ་ཡྤྲོདཔ་དང་ འཕྤྲོད་བསྟེན་དང་གྲོང་གསེབ་
བལྟ་བཤལ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ རང་བཞིན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དྤྲོན་ཚུ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་གཙྤྲོ་རིམ་བཏྤྲོན་པའི་སྒོ་ལས་ བལྟ་བཤལ་གྱི་ཐྤྲོན་
སྐྱེད་ཚུ་

སྣ་མང་འབད་བཟྤྲོ་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་བཀོད་དེ་འདུག།

འདི་དང་གཅིག་ཁར་

ཡུན་བརན་བལྟ་བཤལ་གོང་འཕེལ་གྱི་དྤྲོན་ལུ་

ནང་འཁོད་བལྟ་བཤལ་ཡང་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་དགོ་ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག།
སྲིད་བྱུས་དེ་གིས་ གཤམ་འཁོད་གནད་དྤྲོན་ཚུ་ལུ་ཕན་འདེབས་འབད་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ གཞུང་གིས་ སྣ་མང་ཐྤྲོན་སྐྱེད་ཀྱི་ལས་དྤྲོན་ཚུ་ངེས་བརན་
བཟྤྲོ་དགོ་པའི་ དམིགས་བསལ་གྱི་གཙྤྲོ་རིམ་བཀོད་དེ་འདུགཿ
 བལྟ་བཤལ་མེད་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ འདྲ་མཉམ་དང་ ཚད་མཉམ་གྱི་གོང་འཕེལ་ལུ་གཙྤྲོ་བྤྲོར་བཏྤྲོན་ནི།

 འྤྲོས་ལྡན་གྱི་ཞབས་ཏྤྲོག་དང་ལས་དྤྲོན་ཚུ་གི་ཐྤྲོག་ལས་ བལྟ་བཤལ་གྱི་ཁག་ཚན་གསརཔ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་
 ས་གནས་ཀྱི་བཞེས་སྒོ་དང་ རིག་རྩལ་དང་ལག་རྩལ་ དེ་ལས་ ནང་པའི་སྨན་རིགས་ཚུ་དར་ཁྱབ་གཏང་ནི།
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དེ་མ་ཚད་ འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་རྒྱ་ པི་ཨེམ་/༠༡/༠༨/༩༡༢ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༡/༢༠༠༨ ཅན་མའི་ནང་གསལ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་
མི་སྡེ་ དེ་ལས་ དམིགས་དྤྲོན་དང་མཐུན་པའི་ ཚད་མཉམ་དང་ ཡུན་བརན་གྱི་བལྟ་བཤལ་ གསར་བཏྤྲོད་འབད་ནི་དྤྲོན་ལུ་ སྣ་མང་དང་
ཐྤྲོན་སྐྱེད་གསརཔ་བཟྤྲོ་ནི་འདི་ བལྟ་བཤལ་དབང་འཛིན་གྱི་ བ་སྒོ་གཙྤྲོ་བྤྲོ་ཅིག་འབད་གསལ་སྟྤྲོན་འབད་དེ་འདུག།


འགན་དབང་འདི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་

Orchid

Trek

དང་

ཐགས་རིགས་བལྟ་བཤལ་

(Textiles tours) རྤྲོང་ཁག་བརྒྱད་ཀྱི་དྤྲོན་ལུ་ལ་ཁའི་དུས་སྟྤྲོན་ དེ་ལས་ ལྤྲོ་བསྟར་འབྲྤྲོང་གྱིམ་ཙི་དུས་སྟྤྲོན་ལ་སྤྲོགས་པའི་
བལྟ་བཤལ་གྱི་ཐྤྲོན་སྐྱེད་ མང་རབས་ཅིག་གསར་བཟྤྲོ་འབད་ནུག། སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༠ ལས་རང་ གསར་བཟྤྲོ་འབད་ཡྤྲོད་མི་ ཐྤྲོན་སྐྱེད་
གསརཔ་དག་པ་ཅིག་ ཐིག་ཁྲམ་༣.༡༠ པའི་ནང་གསལ་སྟྤྲོན་འབད་དེ་ཡྤྲོད།
ཐིག་ཁྲམ་༣.༡༠ པ། སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༠ ལས་༢༠༡༥ ཚུན་ལུ་བཟྤྲོ་ཡྤྲོད་པའི་ བལྟ་བཤལ་ཐྤྲོན་སྐྱེད།
རིམ་ཨང་།

ཐྤྲོན་སྐྱེད་ཀྱི་མིང་།

༡

ཨོ་ལ་ཚལ་དུས་སྟྤྲོན།

༢

ཐགས་རིགས་བལྟ་བཤལ།

༣

སྨན་ཆུ་བཟྤྲོ་སྐྲུན།

༤

ལ་ཁའི་དུས་སྟྤྲོན།

༥

ལྤྲོ་བསྟར་འབྲྤྲོང་གྱིམ་ཙེ་དུས་སྟྤྲོན།

༦

ལྤྲོ་བསྟར་སངས་རྒྱས་ཤ་མུའི་དུས་
སྟྤྲོན།

ས་གནས།
བཀྲིས་གཡང་རྩེ།
སྤ་རྤྲོ། ཐིམ་ཕུག། དབང་འདུས། བུམ་ཐང་། མྤྲོང་སྒར། ལྷུན་རྩེ། བཀྲིས་སྒང་།
བཀྲིས་གཡང་རྩེ།
མྤྲོང་སྒར།
ཧཱ། སྤ་རྤྲོ། ཐིམ་ཕུག། མགར་ས།
བཀྲིས་སྒང་།

དབང་འདུས། བུམ་ཐང་། བཀྲིས་གཡང་རྩེ།

མགར་ས།
བུམ་ཐང་དང་ཐིམ་ཕུག

༧

དུར་ཚྭ་ཆུ།

བུམ་ཐང་།

༨

མ་ནཱས་རི་དྭགས་བལྟ་བཤལ།

གཞལ་སྒང་།

༩

ལྤྲོ་བསྟར་ཨས་ཏྤྲོག་མེ་ཏྤྲོག་དུས་སྟྤྲོན། ཐིམ་ཕུག

༡༠

ལྤྲོ་བསྟར་ཧཱ་གི་དུས་སྟྤྲོན།

ཧཱ།

༡༡

ཕག་དུས་སྟྤྲོན།

ལྷུན་རྩེ།

༡༢

སངས་ལ་ལམ་འགྲུལ།

ཧཱ།

༡༣

བ་ལྟ་གླིང་སྒར།

གཞལ་སྒང་།

༡༤

སངས་རྒྱས་གླིང་འཆམ།

པད་མ་དགའ་ཚལ།

གཞིཿ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ།
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རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༠-༢༠༡༥ ལྤྲོ་ནང་ འབྲུག་གི་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ རྤྲོང་ཁག་༡༣ ལྷགཔ་ཅིག་
ནང་ ཁ་སྐོང་གི་ཐྤྲོན་སྐྱེད་༡༤ དེ་ཅིག་ གསར་བཟྤྲོ་འབད་ཡྤྲོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ཨིན་རུང་ ཐྤྲོན་སྐྱེད་མང་ཤྤྲོས་ཅིག་ དུས་སྟྤྲོན་དང་
འབྲེལ་བའི་ཐྤྲོན་སྐྱེད་དང་ ས་གནས་ཀྱི་ཐྤྲོན་སྐྱེད་ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་ཐྤྲོན་སྐྱེད་ཚུ་ཨིནམ་ལས་ ཐྤྲོན་སྐྱེད་སྣ་ཚྤྲོགས་འབད་མིན་
འདུག།
དཔལ་འབྤྲོར་གོང་འཕེལ་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ རིག་རྩལ་དང་ལག་བཟྤྲོ་ དེ་ལས་ ནང་
པའི་སྨན་རིགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐྤྲོན་སྐྱེད་ཚུ་ ཚྤྲོལ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ གསར་བཟྤྲོ་འབད་ནི་ནང་འཐུས་ཤྤྲོར་འབྱུང་ཏེ་འདུག། ད་རུང་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དཔལ་འབྤྲོར་གོང་འཕེལ་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༠ ཅན་མའི་དགོས་མཁོ་བཀོད་དེ་ཡྤྲོད་རུང་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་
ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ ནང་འཁོད་བལྟ་བཤལ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་པའི་ཟད་སྤྲོང་མ་གཏང་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་
ཡི།
འདི་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ལྟ་རྤྲོག་༢༠༡༥ དང་འཁྲིལཝ་ད་ བལྟ་བཤལ་པ་བརྒྱ་ཆ་༨༤.༩༨ དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ལམ་སྤྲོལ་དང་
འབྲེལ་བའི་ལྟ་སྐོར་གྱི་དྤྲོན་ལུ་འྤྲོང་ཡྤྲོད་ས་ལས་ བལྟ་བཤལ་པ་མང་ཤྤྲོས་ཅིག་ ཐིམ་ཕུག་དང་སྤ་རྤྲོ་ སྤུ་ན་ཁ་ དབང་འདུས་ དེ་ལས་ བུམ་
ཐང་རྤྲོང་ཁག་ཚུ་ནང་འགྱོཝ་ཨིན་པས།

འདི་འབདཝ་ལས་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་

བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་གི་དྤྲོན་ལུ་

ལྤྲོ་འཁོར་གཅིག་གི་ས་

ཁོངས་ཅིག་སྦེ་ཁྱབ་སྤེལ་གཏང་ཡྤྲོདཔ་ངེས་བརན་བཟྤྲོ་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་པའི་ ཐྤྲོན་སྐྱེད་སྣ་ཚྤྲོགས་བཟྤྲོ་ནི་ཚུ་ ལངམ་འབད་
འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པའི་ཤེས་རྤྲོགས་བྱུང་ཡི།
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ལེའུ་༤ པ། གྲོས་འདེབས་ཚུ།
ལེའུ་༣

པའི་ནང་ལུ་

བརག་ཞིབ་དང་

ཆད་སྐྱོན་སྐོར་གྲོས་བསྡུར་འབད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་ནང་ འགན་ཁྲི་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་དང་ གྲོས་ཐག་ལེགས་ཤྤྲོམ་མའབད་བཅད་ནི་ དེ་ལས་ འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་ཚུ་
དྤྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཚུགས་ནི་དྤྲོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་བཀོད་ཡྤྲོདཔ་ཨིན།

4.1

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ བལྟ་བཤལ་སྲིད་བྱུས་དང་བཅའ་ཁྲིམས་གཏན་འཁེལ་བཟྤྲོ་ནི་ལུ་ གཙྤྲོ་རིམ་བཏྤྲོན་དགོཔ།

བལྟ་བཤལ་དཔྱད་ཡིག་དང་སྲིད་བྱུས་ཟིན་བྲིས་འདི་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༠༥ ལས་རང་ གནས་ཚད་སྣ་ཚྤྲོགས་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡྤྲོདཔ་ཨིན་
རུང་ ད་ཚུན་ལུ་ བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་གོང་འཕེལ་ལུ་ཕན་ཐབས་ཆེ་བའི་ ཁྲིམས་དྤྲོན་དང་སྲིད་བྱུས་བཟྤྲོ་མ་ཚུགས་པར་འདུག། ཁྲིམས་དང་
སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ལམ་སྟྤྲོན་ཚུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་པའི་ཁྲིམས་དྤྲོན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་མེད་མི་འདི་གིས་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་
ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་འབད་བརྩྤྲོན་བསྐྱེད་མི་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་མེདཔ་བཟྤྲོ་ནི་ཨིན་པས། ཁྲིམས་མཐུན་གཞི་བཀོད་དང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ལམ་སྟྤྲོན་དེ་གིས་
ད་ལྟྤྲོའི་གནས་སྟངས་ནང་འབྲེལ་བ་ཡྤྲོད་པའི་ ‘རིན་གོང་མཐྤྲོ་དྲགས་གནྤྲོད་སྐྱོན་ཉུང་དྲགས་’ཀྱི་གཞི་རྩ་ དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་ ལམ་སྟྤྲོན་
གསལ་ཏྤྲོག་ཏྤྲོ་འབད་འཁོད་དགོཔ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཡྤྲོད་པའི་དང་ལེན་གྱི་ཐབས་ལམ་དང་ བལྟ་བཤལ་གྱི་
ལས་དྤྲོན་ཚུ་བལྟ་རྤྲོག་འབད་ཐྤྲོག་ལས་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དབང་ཚད་ལངམ་འབད་སྤྲོད་ནི་དང་ འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་ཚུ་ དྤྲོན་སྨིན་ཅན་
གྱི་སྒོ་ལས་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡྤྲོདཔ་ ངེས་བརན་བཟྤྲོ་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ ཁུངས་ཐུབ་ཅན་གྱི་བལྟ་བཤལ་སྲིད་
བྱུས་དང་ཁྲིམས་ཚུ་འཕལ་མགྱོགས་རང་ བཟྤྲོ་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་བྱུང་སྟེ་འདུག། ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐབས་ལམ་ ལངམ་འབད་ཡྤྲོད་པ་ཅིན་
གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་

ཁོང་གིས་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྤྲོར་གྱི་ནྤྲོརབུ་ལས་

ཡུན་བརན་དཔལ་འབྤྲོར་གྱི་ཁེ་ཕན་ཐྤྲོབ་ནིའི་

དྤྲོན་ལུ་ འབད་བརྩྤྲོན་བསྐྱེད་མི་ཚུ་ཁུངས་མཐུན་བཟྤྲོ་འྤྲོང་།

4.2

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ འབྲེལ་མཐུན་དང་ལྟ་རྤྲོག་གི་ཐབས་ལམ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟྤྲོ་དགོཔ།

སྤྱིར་གཏང་གི་ ལྟ་རྤྲོག་དང་འགོ་འདྲེན་ལེགས་ཤྤྲོམ་མེད་མི་ལུ་བརྟེན་ སྒྲིག་གཞི་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ལམ་སྟྤྲོན་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ནང་ བར་
ཆད་བྱུང་སྟེ་འདུག། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ གཞན་ཁར་མེད་པའི་ས་ཁོངས་གཅིག་སྦེ་ ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ སྒྲིག་གཞི་ཚུ་དྤྲོན་སྨིན་
ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡྤྲོདཔ་ངེས་བརན་བཟྤྲོ་ཐབས་ལུ་ བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ འབྲེལ་མཐུན་དང་ལྟ་རྤྲོག་གི་ཐབས་ལམ་
ལེགས་ཤྤྲོམ་གོཔ་ཨིན། འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་ནང་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་དྤྲོན་ལུ་ ངེས་གསལ་ཅན་གྱི་ ལཱ་དང་འགན་འཁུར་ དེ་
ལས་ ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་གི་ཐྤྲོག་ལས་ ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་འབྲེལ་མཐུན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་དགོཔ་འདུག། དྤྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ལྟ་རྤྲོག་གི་དྤྲོན་ལུ་
བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེའི་འབྲེལ་ཡྤྲོད་དང་ ལས་སྡེ་ག་རའི་བར་ན་ མཉམ་རུབ་དང་ ལཱ་གི་འབྲེལ་བ་ལེགས་ཤྤྲོམ་བཞག་དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེ་
ཤྤྲོས་ཅིག་ཨིན། འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གིས་མཁོ་སྤྲོད་འབད་མི་ སྐྱེལ་འདྲེན་དང་ སྤྲོད་གནས་ ལམ་
སྟྤྲོན་པའི་ཞབས་ཏྤྲོག་ དེ་ལས་ མཐུན་རྐྱེན་གཞན་ཚུ་གི་དྤྲོན་ལུ་ སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་ཤྤྲོ་མཚུངས་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་དང་ ཞབས་ཏྤྲོག་

43 | ཤྤྲོག་གྲངས།

ཚུ་གི་སྤུས་ཚད་ཚུ་ལྟ་རྤྲོག་འབད་དགོ། སྒྲིགས་གཞི་དམ་དམ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་མི་དང་ དྤྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ལྟ་རྤྲོག་གི་ཐབས་ལམ་དེ་གིས་
བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ནང་ལུ་

འྤྲོས་མིན་གྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་མི་ཚུ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་ནང་

ཕན་ཐྤྲོགས་བྱུང་ཚུགས།

དེ་འབདཝ་ལས་

བརྟེན་ གཞུང་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་གི་དྤྲོན་ལུ་ གཞན་ཁར་མེད་པའི་ས་ཁོངས་ཅིག་སྦེ་ ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ནིའི་སྲིད་
བྱུས་ཀྱི་ལམ་སྟྤྲོན་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ དྤྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་དམ་འཛིན་དང་ ལྟ་རྤྲོག་གི་ཐབས་ལམ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་འདི་
གལ་ཆེ་ཤྤྲོས་ཅིག་ཨིན་པས། དྤྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ལྟ་རྤྲོག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་ མི་སྟྤྲོབས་ཀྱི་ལྕོག་གྲུབ་
ཡང་ལངམ་འབད་བཟྤྲོ་དགོཔ་འདུག།

4.3

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་དང་ འྤྲོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་ དེ་ལས་ ལུང་ཕྤྲོགས་ཚྤྲོང་དང་བཟྤྲོ་གྲྭའི་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ བརྡ་
དྤྲོན་བགོ་བསྒྲགས་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ།

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་དང་འྤྲོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་ དེ་ལས་ ལུང་ཕྤྲོགས་ཚྤྲོང་དང་བཟྤྲོ་གྲྭའི་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་བར་ན་ བརྡ་
དྤྲོན་བགོ་བསྒྲགས་འབད་ནི་གི་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐབས་ལམ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་མིན་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ དྤྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ལྟ་རྤྲོག་
འབད་ནི་དང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་གྲོས་ཐག་བཅད་ནི་ དེ་ལས་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བསྟར་སྤྲོད་
འབད་ནི་ནང་ དཀའ་ངལ་བྱུང་སྟེ་འདུག། བརྡ་དྤྲོན་ཚུ་དུས་ཚྤྲོད་དང་འཁྲིལ་ བརྗེ་སྤྲོར་འབད་ཞིནམ་ལས་ དྤྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ལྟ་རྤྲོག་འབད་ནི་
དང་ ཁྲལ་གྱི་ལམ་ལུུུགས་དང་འཁྲིལ་ཡྤྲོདཔ་ངེས་བརན་བཟྤྲོ་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ བརྡ་དྤྲོན་ཚུ་དུས་ཐྤྲོག་ལུ་བགོ་བསྒྲགས་འབད་ཐབས་ལུ་ འབྲུག་
བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་དང་ འྤྲོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་ དེ་ལས་ ལུང་ཕྤྲོགས་ཚྤྲོང་དང་བཟྤྲོ་གྲྭའི་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་བར་ན་ ཚུལ་མཐུན་
གྱི་འབྲེལ་མཐུན་དང་

བརྡ་དྤྲོན་བགོ་བསྒྲགས་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་དགོཔ་འདུག།

འཛིན་འབད་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ ལུང་ཕྤྲོགས་ཚྤྲོང་དང་བཟྤྲོ་གྲྭ་ཡིག་ཚང་དང་

ཚྤྲོང་ཁྲལ་ཚུ་

མ་བཏབ་པར་བཞག་ནི་ལས་བཀག་

འྤྲོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་ དེ་ལས་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་

ཚྤྲོགས་སྡེའི་བར་ན་ བལྟ་བཤལ་གྱི་ཆོག་ཐམ་གསརཔ་སྤྲོད་མི་ཚུ་དང་ ཆ་མེད་གཏང་མི་ དེ་ལས་ ཆོག་ཐམ་སྤྤྲོ་སྤྲོར་འབད་མི་དང་འབྲེལ་
བའི་ བརྡ་དྤྲོན་ཚུ་བགོ་བསྒྲགས་འབད་དགོ། དུས་ཐྤྲོག་གི་བརྡ་དྤྲོན་དང་འཁྲིལ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་
གི་ཆོག་ཐམ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ལྟ་རྤྲོག་འབད་ཚུགས་དགོཔ་དང་ དེ་གིས་འབད་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གིས་ཁྲལ་ཚུ་ དུས་ཚྤྲོད་
ཁར་བཏབ་དགོ་པའི་ དགོས་མཁོ་བཀོད་དགོ།

4.4

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་

ལུང་ཕྤྲོགས་ཀྱི་བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་

‘རིན་གོང་མཐྤྲོ་དྲགས་གནྤྲོད་སྐྱོན་ཉུང་དྲགས་’ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་ ཁྲིམས་མཐུན་བཟྤྲོ་དགོཔ།
སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༡ གི་ལྤྲོ་ནང་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚྤྲོགས་ཀྱི་གནང་མི་ལམ་སྟྤྲོན་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ བལྟ་བཤལ་
པའི་ “ངེས་ཚིག་”ནང་ལུ་ གནས་ཚད་ཁག་གཉིས་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཆོགཔ་འབད་བཀོད་དེ་འདུག། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ འབྲུག་བལྟ་
བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེའི་ནང་ལུ་ ལུང་ཕྤྲོགས་ཀྱི་བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་ ཚད་འཛིན་འབད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་སྤྱི་ ཡང་ཅིན་

44 | ཤྤྲོག་གྲངས།

ལུང་ཕྤྲོགས་ཀྱི་བལྟ་བཤལ་པ་ག་ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་

འྤྲོས་ལྡན་གྱི་གཞི་བཀོད་དང་ཐབས་ལམ་གྱི་སྒོ་ལས་

ཚུལ་མཐུན་ཐྤྲོག་ལུ་ཚད་འཛིན་

འབད་དགོ། བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གིས་ བལྟ་བཤལ་པའི་རིགས་ག་ར་གི་དྤྲོན་ལུ་ གཅིག་མཚུངས་དང་ སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་ཞབས་ཏྤྲོག་
བྱིན་དྤྲོ་ཡྤྲོདཔ་ངེས་བརན་བཟྤྲོ་ནི་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་གི་དྤྲོན་ལུ་ གཞན་ཁར་མེད་པའི་ས་ཁོངས་ཅིག་འབད་ཁྱབ་
སྤེལ་འབད་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་ལྟ་རྤྲོག་འབད་དགོ། དེ་གིས་སྦེ་ ལུང་ཕྤྲོགས་ཀྱི་བལྟ་
བཤལ་པ་ཚུ་ཡང་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བལྟ་བཤལ་གཞི་རྩ་

‘རིན་གོང་མཐྤྲོ་དྲགས་གནྤྲོད་སྐྱོན་ཉུང་དྲགས་’དང་འཁྲིལ་ཏེ་

སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་གཅིག་

མཚུངས་ཐྤྲོག་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་འདུག།
འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ ཁྲལ་ཚད་འཛིན་འབད་ནི་ནང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་གྱི་ཐབས་ལམ་ གཞི་བཙུགས་

4.5

འབད་དགོཔ།
ཁྲལ་བཏབ་ནི་གི་བ་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁྲལ་བཙུགས་བཞག་འབད་ནི་དང་ ཁྲལ་བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་
སྟེ་ སྐྱོད་ཐམ་ཆ་འཇོག་འབད་མི་ དེ་ལས་ བལྟ་བཤལ་པ་ལུ་དངུལ་ཚབ་སྤྲོད་དེ་ ལག་ལེན་རུང་བའི་ ཉུང་མཐའི་ཁྲལ་མར་ཕབ་འབད་ཐྤྲོག་
ལས་ འྤྲོས་འབབ་མེད་པའི་ལག་ལེན་གྱི་གོ་སྐབས་བྱིན་ནི་ལ་སྤྲོགས་པའི་ དམ་འཛིན་གྱི་སྐྱོན་ཆ་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།
དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ འདི་བཟུམ་མའི་ལག་ལེན་ཚུ་དམ་འཛིན་འབད་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གཤམ་འཁོད་
ཀྱི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་བཀོདཔ་ཨིནཿ
i.

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ སྡེ་ཚན་འབད་ཁྲལ་བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་གི་སྐྱོད་ཐམ་
དེ་ ཆ་འཇོག་འབད་དགོ། ད་ལྟྤྲོའི་ལག་ལེན་ནང་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ཡྤྲོད་པའི་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་
ཀྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལུ་ སྤྲོད་བཏུབ་པའི་དངུལ་འབྤྲོར་གྱི་ལྷག་ལུས་ཡྤྲོད་མི་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྐྱོད་ཐམ་ཆ་འཇོག་འབད་
མི་དེ་གིས་ སྡེ་ཚན་དེ་གི་བལྟ་བཤལ་པ་ག་རའི་དྤྲོན་ལུ་ ལག་ལེན་རུང་བའི་ཉུང་མཐའི་ཁྲལ་ཚུ་ ངེས་བདེན་འབད་ཐྤྲོབ་ཡྤྲོདཔ་ངེས་
བརན་བཟྤྲོ་མི་ཚུགས།

ii.

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ བལྟ་བཤལ་གྱི་ལས་རིམ་ཆ་མེད་གཏང་ནི་དང་ དེ་བསྟུན་གྱི་དངུལ་ཚབ་སྤྲོད་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ ཚུལ་
མཐུན་གྱི་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག།

བལྟ་བཤལ་སྤྲོད་དངུལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་བ་སྒོའི་དགོས་མཁོ་དང་

འཁྲིལ་ དངུལ་ཚབ་དེ་མ་སྤྲོད་པའི་ཧེ་མ་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གིས་ དངུལ་བཏྤྲོག་ནི་དང་ ཁོང་གི་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་དགོ་
པའི་འབྤྲོར་ཚད་ཚུ་ ཡིག་ཐྤྲོག་ལུ་བཀོད་དེ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་ལུ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་དགོཔ་འདུག། ངེས་བདེན་གྱི་དངུལ་
ཚབ་དེ་ དགོས་དྤྲོན་བཀོད་མི་དང་ ཁེ་ཕན་ཐྤྲོབ་མི་ ངོ་མ་ལུ་སྤྲོད་ཡྤྲོདཔ་ངེས་བརན་བཟྤྲོ་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་
སྡེ་གིས་ ངེས་ཏིག་གི་ཁྲལ་ ནང་འབྤྲོར་འབད་མི་དང་ བལྟ་བཤལ་ཆ་མེད་གཏང་མི་གི་ཁ་གསལ་ དེ་ལས་ ཆ་མེད་གཏང་ཡྤྲོད་
པའི་འཐུས་བཏྤྲོག་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཁྲལ་ཕྱི་ཁར་འགྱོ་མི་ཚུ་བདའ་ཟུན་ཚུགསཔ་འབད་དགོ། དངུལ་ཚབ་སྤྲོད་དགོ་པའི་འབྤྲོར་ཚད་དེ་
འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ དངུལ་ཚབ་སྤྲོད་མི་གི་འབྤྲོར་ཚད་ཀྱི་ཐད་ དངུལ་ཁང་གི་འཐུས་ཚུ་བཏྤྲོག་ཞིནམ་ལས་ ཚྤྲོང་
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མགྲོན་པ་/ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་བལྟ་བཤལ་ངོ་ཚབ་ཚུ་གི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ ཐད་ཀར་དུ་བཙུགས་དགོ།
མི་གི་དངུལ་ཚབ་ཚུ་

ངེས་བདེན་གྱི་ཁྲལ་ཐྤྲོབ་མི་དེ་

བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་ནང་

ད་ལྟྤྲོའི་ལག་ལེན་ནང་ ཆ་མེད་གཏང་

རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་

བསྟར་སྤྲོད་མ་

འབད་བར་ དངུལ་ཚབ་སྤྲོད་དེ་འདུག།
iii.

དངུལ་འབྲེལ་འཐབ་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ མ་དངུལ་ཚུ་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲ་ལས་གཞན་ཁར་
སྤྤྲོ་སྤྲོར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གིས་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་ལུ་ཞུ་བ་འབད་དེ་འདུག།

མ་གཞི་

བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལས་ གནང་བ་མེད་པའི་སྤྲོད་ལེན་ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་གི་
དྤྲོན་ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་དམ་འཛིན་ཅིག་ཨིན་རུང་ སྤྲོད་དངུལ་ཚུ་གི་བདེན་ཁུངས་དང་ བདེན་དཔྱད་མ་འབདཝ་ལས་
འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ མ་དངུལ་ཚུ་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལས་ སྤྤྲོ་སྤྲོར་འབད་ནི་གི་ངོ་སྤྲོར་འབད་
དྤྲོ་ཡྤྲོདཔ་ལས་ ཁྲིམས་ལས་འགལ་བ་འབད་དེ་རང་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ བལྟ་
བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལས་

སྤྲོད་ལེན་གྱི་ངོ་སྤྲོར་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་

སྤྲོད་དངུལ་ཚུ་ཁྲིམས་མཐུན་བཟྤྲོ་

དགོཔ་འདུག། ཁོང་གི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་དངུལ་བཙུགས་མི་དང་ ཕྱི་ཁར་གཏང་མི་ དེ་ལས་ སྐྱེལ་མི་ ཡང་ཅིན་ ལེན་མི་གི་ཁ་
གསལ་བཅས་ སྐྱེལ་བཙུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་བསྟར་སྤྲོད་འབད་དགོཔ་ཨིན། བལྟ་བཤལ་གྱི་ལས་རིམ་
ཆ་མེད་གཏང་མི་གི་དྤྲོན་ལུ་ མ་དངུལ་སྤྤྲོ་སྤྲོར་འབད་མི་གི་ཐད་ སྐྱེལ་བཙུགས་ཀྱི་ཁ་གསལ་དང་ བལྟ་བཤལ་གྱི་ལས་རིམ་ ཆ་
མེད་གཏང་ཡྤྲོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དེ་ བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་ ཡིག་ཐྤྲོག་ལུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་བཞག་དགོཔ་ཨིན།
iv.

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གིས་ དངུལ་ཁང་ལུ་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་དངུལ་གྱི་དགོས་མཁོ་བཀོད་མི་གི་
ཐད་

ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་བལྟ་སྐོར་འགྱོ་མིའི་

སྒྲུབ་བྱེད་ལངམ་འབད་བཏྤྲོན་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་བཀོད་དགོ།

གིས་

གནང་གྲོལ་འབད་བའི་འགྲུལ་སྐྱོད་ཚུ་ག་ར་

ཚུལ་མཐུན་ཐྤྲོག་ལུ་ཆ་འཇོག་འབད་དགོཔ་དང་

བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་
ཡིག་ཐྤྲོག་ལུ་བཀོད་དགོཔ་

དེ་ལས་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལས་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་དངུལ་ཚུ་སྤྲོད་ལེན་ག་དེ་སྦེ་བྱུང་དྤྲོ་ག་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་གི་
དམ་འཛིན་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག།

4.6

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ བལྟ་བཤལ་ལས་དྤྲོན་ཚུ་ རྤྲོང་ཁག་འཆར་གཞི་ནང་ལུ་བཙུགས་དགོཔ།

ད་ལྟྤྲོ་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟྤྲོ་སྐྲུན་དང་ འཁོར་ལམ་ཟུར་ཁའི་མཐུན་རྐྱེན་བཟྤྲོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་
གི་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་ བསྟར་སྤྲོད་འབད་དེ་འདུག། འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གི་ རིམ་བྱུང་ལྤྲོ་བསྟར་འཆར་དངུལ་དང་ ལས་འཆར་
ནང་ལས་ཧ་གོ་དྤྲོ་བཟུམ་ བལྟ་བཤལ་ཐྤྲོན་སྐྱེད་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ མཐའ་དབུས་མེད་པའི་ས་གནས་ཚུ་ནང་ གོང་འཕེལ་དང་ ཁྱབ་སྤེལ་
འབད་དགོཔ་འབད་ཡྤྲོད་དེ་འབད་རུང་ ད་ལྟྤྲོ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནུབ་ཕྤྲོགས་དང་དབུས་ཕྤྲོགས་ཀྱི་ས་གནས་ཚུ་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་ གཙྤྲོ་བྤྲོ་བཏྤྲོན་ཏེ་
འདུག། ད་རུང་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ རྤྲོང་ཁག་ཚུ་གྲལ་གཏྤྲོགས་མ་འབདཝ་དང་ ཡང་ཅིན་ དུམ་གྲ་ཅིག་ལས་བརྒལ་གྲལ་
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གཏྤྲོགས་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཕགས་སྙིགས་ཚུ་ཚད་འཛིན་འབད་ནི་དང་ འཁོར་ལམ་ཟུར་ཁའི་མཐུན་རྐྱེན་བཟྤྲོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ དེ་ལས་
བལྟ་བཤལ་ཐྤྲོན་སྐྱེད་གཞན་ཚུ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ནང་ འཐུས་ཤྤྲོར་བྱུང་སྟེ་འདུག།
གནད་དྤྲོན་འདི་ལུ་བརྟེན་ ད་ལྟྤྲོའི་གནས་སྟངས་ནང་ ས་གནས་གཞུང་ལུ་ འཆར་དངུལ་མཐྤྲོ་ཚད་དང་

ལས་སྡེ་ངོ་ཚབ་དང་འབྲེལ་བའི་

དཀའ་ངལ་བྱུང་མི་ཚུ་སེལ་ཐབས་ལུ་ བལྟ་བཤལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དྤྲོན་ཚུ་ ས་གནས་གཞུང་ལུ་ ཕྱིར་སྤེལ་འབད་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་
ཏྤྲོག་ཏྤྲོ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཏེ་འདུག།

འདི་འབདཝ་ལས་

འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་རྒྱ་དང་

ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚྤྲོགས་ཀྱི་ལམ་སྟྤྲོན་དང་འཁྲིལ་

བལྟ་

བཤལ་གོང་འཕེལ་ལས་དྤྲོན་ཚུ་ རྤྲོང་ཁག་གི་ ལྤྲོ་བསྟར་ལས་དྤྲོན་གན་ཡིག་ནང་བཙུགས་ཐབས་ལུ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གི་ཁ་ཐུག་
ལས་ རྤྲོང་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ བརྡ་དྤྲོན་བརྗེ་སྤྲོར་འབད་ནི་དང་གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི་ དེ་ལས་ གྲལ་གཏྤྲོགས་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་
གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག།

4.7

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ འཛམ་གླིང་དཔལ་འབྤྲོར་གོང་འཕེལ་དང་འཁྲིལ་ གོང་ཚད་ཀྱི་གཞི་བཀོད་དེ་ དུས་ཐྤྲོག་ལུ་བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་དགོཔ།

ལྟ་བཤལ་པ་ལེ་ཤ་མེད་པའི་དུས་ཚྤྲོད་ཁར་ ཁྲལ་གྱི་ཚད་གཞི་འདི་ སྤྱི་ལྤྲོ་༡༩༩༥ ལས་རང་ བལྟ་བཤལ་པ་རེ་རེ་ལུ་ནུབམྤྲོ་རེ་ལུ་ ཡུ་ཨེསི་
ཌི་༢༠༠ ཨིནམ་དང་ བལྟ་བཤལ་པ་ལེ་ཤ་འྤྲོང་བའི་དུས་ཚྤྲོད་ཁར་འྤྲོང་མི་ བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་གི་ཁྲལ་འདི་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༢ གི་ལྤྲོ་ནང་ ཡུ་
ཨེསི་ཌི་༢༥༠ ལུ་བསྐྱར་བཟྤྲོ་འབད་ནུག། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ འཛམ་གླིང་གི་དཔལ་འབྤྲོར་གོང་འཕེལ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ད་ལྟྤྲོ་ཡྤྲོད་པའི་
ཁྲལ་གྱི་ཚད་གཞི་འདི་ དུས་ཐྤྲོག་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདུག། དུས་ཐྤྲོག་དང་ ནུས་རྩལ་ཅན་གྱི་ཁྲལ་གྱི་ཚད་གཞི་དེ་གིས་ གཞུང་ལུ་
བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་ལས་ དཔལ་འབྤྲོར་གྱི་ཁེ་ཕན་སྤྲོམ་འཐྤྲོབ་ཚུགས། དེ་འབདཝ་ད་ བསྐྱར་ཞིབ་འདི་གིས་ གནས་སྟངས་ག་བཟུམ་ནང་
འབད་རུང་ ‘རིན་གོང་མཐྤྲོ་དྲགས་གནྤྲོད་སྐྱོན་ཉུང་དྲགས་’ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་ མ་མཐུནམ་བཟྤྲོ་ནི་མི་འྤྲོང་།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ལྤྲོ་འཁོར་གཅིག་རང་ གཞན་ཁར་མེད་པའི་ས་ཁོངས་ཅིག་འབད་ ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ཐབས་ལུ་ བལྟ་བཤལ་པ་ལེ་ཤ་
དང་ཉུང་དྲགས་འྤྲོང་བའི་དུས་ཚྤྲོད་ཀྱི་དབྱེ་བ་མ་ཕྱེས་བར་ ཁྲལ་གྱི་ཚད་ཚུ་ ཤྤྲོ་མཚུངས་འབད་བཞག་ནི་གི་ གོ་སྐབས་ཚྤྲོལ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་
འདུག། གནད་དྤྲོན་འདི་བསྟར་སྤྲོད་འབད་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ གཞུང་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ གསར་བཏྤྲོད་འབད་མི་བལྟ་བཤལ་གྱི་ཐྤྲོན་སྐྱེད་སྣ་ཚྤྲོགས་
ཚུ་ ལྤྲོ་འཁོར་གཅིག་གི་རིང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལུང་ཕྤྲོགས་ཁག་ཚུ་ནང་ དར་ཁྱབ་གཏང་ནི་ནང་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ། བསྐྱར་
བཟྤྲོ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དམ་ཚིག་ཅན་གྱི་བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་ལུ་ ཉིན་བསྟར་གྱི་ཁྲལ་གྱི་ཐད་ ཕབ་ཆག་བྱིན་ནི་ལ་སྤྲོགས་པའི་ ཐབས་ལམ་
ཚུ་ཚྤྲོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་གིས་ ཡང་བསྐྱར་དུ་ བལྟ་བཤལ་གྱི་དྤྲོན་ལུ་འྤྲོང་ནི་ནང་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ། དེ་
འབདཝ་ད་ འདི་བཟུམ་མའི་ཐབས་ལམ་དེ་ འབྲུག་གཞུང་གི་ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་དགོ།

47 | ཤྤྲོག་གྲངས།

ལེའུ་༤ པ། མཇུག་དྤྲོན །
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་དེ་ གཙྤྲོ་བྤྲོ་རང་ འྤྲོང་འབབ་བཟྤྲོ་ནི་དང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ཕྱི་དངུལ་བཟྤྲོ་ནི་དང་ རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ལམ་སྤྲོལ་དང་ སྔར་སྤྲོལ་བཟང་པྤྲོ་ཚུ་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ དར་ཁྱབ་བཏང་ནི་གི་དམིགས་ཡུལ་བསྐྱེད་དེ་
སྤྱི་ལྤྲོ་༡༩༧༤ གི་ལྤྲོ་ནང་གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག། ‘རིན་གོང་མཐྤྲོ་དྲགས་གྲངས་ཚད་ཉུང་དྲགས་’ཀྱི་གཞི་རྩ་དེ་ འགོ་བཙུགས་པའི་བསྒང་
ལས་རང་

བལྟ་བཤལ་གྱི་སྤྱིར་བཏང་གི་སྲིད་བྱུས་ཨིནམ་ད་ གཞི་རྩ་འདི་ཡང་

མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་གི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་

དྤྲོན་ལྟར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྔར་སྤྲོལ་ལམ་ལུགས་བཟངམྤྲོ་དང་ ཉམས་ཆག་མེད་པའི་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ ཉམས་སུ་མྤྲོང་ནི་དྤྲོན་ལུ་འྤྲོང་
ཡྤྲོད་མི་ བལྟ་བཤལ་པ་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་ གོ་སྐབས་བྱིན་ནི་ཟེར་མི་དགོངས་དྤྲོན་དང་འཁྲིལ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག། ཁྲལ་གྱི་ལམ་ལུགས་
འདི་གིས་

རེ་འདྤྲོད་བསྐྱེད་ཡྤྲོད་པའི་དམིགས་དྤྲོན་ཚུ་གྲུབ་ཡྤྲོད་པའི་ཁར་

ཡུན་བརན་བལྟ་བཤལ་གོང་འཕེལ་ངེས་བརན་བཟྤྲོ་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་

མཁོ་ཆེ་བའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིནམ་འབད་ཤེས་ཅི། བལྟ་བཤལ་གཞི་རྩ་འདི་གིས་ བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ གཞན་ཁ་
མེད་པའི་བལྟ་བཤལ་ས་ཁོངས་གཅིག་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐྤྲོགས་སྤྲོམ་བྱུང་སྟེ་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ སྲིད་བྱུས་དེ་
གཞན་དང་མ་འདྲཝ་འབད་ཡྤྲོདཔ་ད་ དམིགས་བསལ་གྱི་ བལྟ་བཤལ་པ་འྤྲོང་མི་གི་གྱངས་ཁ་ཡར་སེང་འགྱོ་བའི་ཁ་སྐོང་ལུ་ ལུང་ཕྤྲོགས་ཀྱི་
བལྟ་བཤལ་པ་ལེ་ཤ་འྤྲོང་དྤྲོ་ཡྤྲོདཔ་ལས་ སྲིད་བྱུས་འདི་ ད་རེས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ནང་ འབྲེལ་ཆགས་སྤྲོམ་བྱུང་སྟེ་འདུག། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་
བལྟ་བཤལ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ལུང་ཕྤྲོགས་བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་ ལྟ་རྤྲོག་འབད་ནི་དང་ཚད་འཛིན་འབད་ནི་གི་ འབད་བརྩྤྲོན་
བསྐྱེད་དགོཔ་འདུག། ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༠༨ ཀྱི་ལྤྲོ་ནང་ སྲིད་བྱུས་དེ་ ‘རིན་གོང་མཐྤྲོ་དྲགས་གནྤྲོད་སྐྱོན་ཉུང་དྲགས་’ཟེར་བཏགས་ནུག།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༡ གི་ལྤྲོ་ནང་ འབབ་ཁུངས་ཡྤྲོངས་བསྤྲོམས་ ཡུ་ཨེསི་ཌི་
ས་ཡ་༤༧.༦༨ ལས་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༥ གི་ལྤྲོ་ནང་ ཡུ་ཨེསི་ཌི་ས་ཡ་༧༡.༠༥ ལུ་ཡར་སེང་འབད་མི་དང་ ལས་སྡེ་ཁག་ཚུ་ནང་ གཡྤྲོག་གི་གོ་
སྐབས་༢༦,༥༠༨ སྤྲོད་ཐྤྲོག་ལས་ དཔལ་འབྤྲོར་ལུ་དམིགས་བསལ་གྱི་ ཕན་འདེབས་འབད་དེ་ཡྤྲོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། བལྟ་བཤལ་ལས་
སྡེ་ལུ་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སྡེ་དཔལ་འབྤྲོར་གོང་འཕེལ་གྱི་མགྱོགས་ཚད་སེང་ནི་གི་

ནུས་ཤུགས་སྤྲོམ་ཡྤྲོདཔ་ལས་བརྟེན་

བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་

འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྤྲོར་གྱི་ནྤྲོརབུ་འབད་ བརྩི་མཐྤྲོང་བསྐྱེད་དེ་འདུག། འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་བརྒྱུད་དེ་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་
མང་རབས་ཅིག་དང་ འཁོར་ལམ་བདའ་སྟེ་མཐུན་རྐྱེན་མང་རབས་ཅིག་ གསར་བཟྤྲོ་འབད་ཡྤྲོདཔ་དང་ ལས་སྡེ་ཁག་ཚུ་ནང་ ལྷན་ཐབས་
འབད་ཐྤྲོག་ལས་ དཔལ་འབྤྲོར་གྱི་གོ་སྐབས་ཚུ་བཟྤྲོ་སྟེ་འདུག།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་འདི་ གཙྤྲོ་བྤྲོ་རང་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༠༨ སྤྱི་ཟ་༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ ལུ་ གཞུང་གིས་
འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་རྒྱ་གནང་མི་དེ་གིས་ བདག་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡྤྲོད་པའི་ངོས་འཛིན་ཡང་བྱུང་ཡི། དུས་དེ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་
ངེས་བདེན་ཐྤྲོག་ལུ་མ་གྲུབ་ལས་

བལྟ་བཤལ་དཔྱད་ཡིག་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་བཏབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག།

དབང་ཆ་བྱིན་མི་ཁྲིམས་

ལུགས་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ལམ་སྟྤྲོན་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ བརྩྤྲོན་ཤུགས་བསྐྱེད་མི་དེ་ཁུངས་མེདཔ་འགྱོ་

48 | ཤྤྲོག་གྲངས།

ནི་ཨིནམ་དང་ ལག་ལེན་གྱི་བ་སྒོའི་སྒྲིགས་གཞི་ ཡང་ཅིན་ གནས་ཚད་ག་ཅི་འབད་རུང་བཟྤྲོ་ནི་ ཡང་ཅིན་ བསྟར་སྤྲོད་འབད་ནི་ནང་གྲུབ་
འབྲས་མེདཔ་འགྱོ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་འབད་ནི་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་ཚུ་ གྲུབ་འབྲས་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་གཞི་
བཙུགས་འབད་ཡྤྲོདཔ་ངེས་བརན་བཟྤྲོ་ནི་དང་ ལག་ལེན་གྱི་ཐབས་ལམ་དང་ ལྟ་རྤྲོག་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་ནང་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དབང་ཆ་ལངམ་
འབད་སྤྲོད་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་གིས་ ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་བལྟ་བཤལ་སྲིད་བྱུས་དང་ ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་བཟྤྲོ་དགོ་པའི་དགོས་
མཁོ་སྤྲོམ་ཐྤྲོན་ཏེ་འདུག།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལུང་ཕྤྲོགས་བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་འྤྲོང་མི་གི་གྱངས་ཁ་ཡར་སེང་འགྱོ་ཡྤྲོདཔ་དང་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༥ གི་ལྤྲོ་
ནང་ཡར་སེང་གི་བརྒྱ་ཆ་༤༩.༢༡ ཐྤྲོ་བཀོད་འབད་ཡྤྲོད་མི་དེ་གིས་ བལྟ་བཤལ་པ་འྤྲོང་མིའི་ཡྤྲོངས་བསྤྲོམས་ལས་བརྒྱ་ཆ་༦༢.༩༠ གསལ་སྟྤྲོན་
འབད་ཡྤྲོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ བལྟ་བཤལ་གྱི་ཁྲལ་གྱི་ཐྤྲོག་ལས་ ལྤྲོ་ངོ་དེ་ནང་ བལྟ་བཤལ་པ་འྤྲོང་མི་དང་བསྟུན་
པའི་

འབབ་ཁུངས་ཡར་སེང་བཟྤྲོ་མ་ཚུགས་པའི་ཁར་

ལུང་ཕྤྲོགས་ཀྱི་བལྟ་བཤལ་པ་འྤྲོང་མིའི་གྱངས་ཁ་འདི་བརྒྱ་ཆ་༤༩.༢༡

དང་

སྤྱིར་

བསྤྲོམས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་༡༦.༢༡ གི་ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་ཡྤྲོད་རུང་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༥ གི་འབབ་ཁུངས་ཡྤྲོངས་བསྤྲོམས་འདི་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༤ དང་འཕདཔ་
ད་ བརྒྱ་ཆ་༡.༥༩ མར་ཕབ་སྤྲོང་ནུག། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ད་ལྟྤྲོའི་འགྲོས་དང་ གནས་སྟངས་ནང་ བལྟ་བཤལ་པ་འྤྲོང་མི་དང་འཁྲིལཝ་
ད་

‘རིན་གོང་མཐྤྲོ་དྲགས་གནྤྲོད་སྐྱོན་ཉུང་དྲགས་’ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་ རིམ་མཐུན་མེདཔ་འབད་གསལ་སྟྤྲོན་འབདཝ་ཨིན་པས། རྒྱལ་ཁབ་ནང་

བལྟ་བཤལ་གྱི་དྤྲོན་ལུ་འྤྲོང་མི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་བལྟ་བཤལ་པ་གཞན་ཚུ་གི་དྤྲོན་ ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ གནས་ཚད་ཚུ་ཤྤྲོ་མཚུངས་ཐྤྲོག་ལུ་ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་

ལུང་ཕྤྲོགས་བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་

ཚད་འཛིན་འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་སྤྲོམ་བྱུང་སྟེ་འདུག།

བལྟ་བཤལ་ལས་བརྟེན་

ལཱ་

གཡྤྲོག་གི་གོ་སྐབས་དང་ འྤྲོང་འབབ་ཡར་སེང་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཞྤྲོར་བྱུང་གི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ཐྤྲོབ་ནི་ཨིན་རུང་ ཁོང་གི་ཉེན་སྲུང་དང་ བདེ་
ཉམས་ ཞབས་ཏྤྲོག་དྲག་ཤྤྲོས་ཚུ་བྱིན་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་མ་དྤྲོ་བར་ བྱུང་སྲིད་པའི་ཉེས་ཆ་དང་ལྡན་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ མར་ཕབ་འབད་
ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ སྒྲིགས་གཞི་གི་གནས་ཚད་ཚུ་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན། རྒྱུན་འགྲུལ་གོ་དྤྲོག་ཁག་ཁ་འགྱོ་མི་དང་ མི་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་
དཀའ་ངལ་གཞན་མི་ཚུ་གི་མ་དྤྲོ་བར་ བལྟ་བཤལ་པ་ལེ་ཤྤྲོ་འྤྲོང་བའི་དུས་ཚྤྲོད་ཁར་ བལྟ་བཤལ་པ་འྤྲོང་མི་ཚུ་ ད་ལྟྤྲོ་ཡྤྲོད་པའི་ སྤྲོད་གནས་
དང་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་གཞན་མི་ཚུ་གི་ ལང་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།
ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ལངམ་འབད་མེད་མི་ཚུ་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྤྲོད་ས་ལས་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ཁྲལ་བཙུགས་བཞག་འབད་ནི་དང་ ཁྲལ་
བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྐྱོད་ཐམ་ཆ་འཇོག་འབད་ནི་ དེ་ལས་ བལྟ་བཤལ་པ་ལུ་དངུལ་ཚབ་སྤྲོད་དེ་ ལག་ལེན་རུང་
བའི་ ཉུང་མཐའི་ཁྲལ་མར་ཕབ་འབད་ཐྤྲོག་ལས་ འྤྲོས་འབབ་མེད་པའི་ ལག་ལེན་གྱི་གོ་སྐབས་བྱིན་ནི་ལ་སྤྲོགས་པ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།
ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་

མི་ངོ་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་

འདི་བཟུམ་མའི་གཤིས་ལུགས་ཚུད་ཡྤྲོད་མི་ལས་བརྟེན་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

འདི་བཟུམ་མའི་ཚུལ་མིན་གྱི་བ་སྤྲོད་ནང་ གྲས་གཏྤྲོགས་ཡྤྲོད་མི་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་ངེས་གཏན་བཟྤྲོ་མ་ཚུགས། རྩིས་ཞིབ་ཀྱིས་ བལྟ་
བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གི་

ས་ཁོངས་ནང་བལྟ་སྐོར་འབད་དེ་

འབྲེལ་བ་ཅིག་མ་མཐྤྲོངམ་ལས་བརྟེན་

ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་

རྩིས་ཞིབ་ཀྱིས་གྲ་སྒྲིག་འབད་མི་བ་རིམ་ཚུ་

ཁོང་གི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ལུ་བལྟ་འཛུལ་འབད་ནི་གི་

ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཡྤྲོད་མེད་ཀྱི་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ ཚད་ཅིག་ལས་བརྒལ་མིན་འདུག།
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སྤྱིར་བཏང་གིས་ བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ ལྟ་རྤྲོག་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡང་མིན་འདུག། འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོགས་སྡེ་
གིས་ སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་གཅིག་མཚུངས་གི་སྒོ་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡྤྲོདཔ་ ངེས་བརན་བཟྤྲོ་དགོཔ་དང་ བལྟ་བཤལ་ཚྤྲོང་ལས་ཚུ་གིས་བྱིན་མི་
སྐྱེལ་འདྲེན་དང་སྤྲོད་གནས་
འབྲུག༌རྒྱལ༌ཁབ༌འདི༌

ལམ་སྟྤྲོན་པའི་ཞབས་ཏྤྲོག་

བལྟ༌བཤལ་པ༌ཚུ༌གི༌དྤྲོན༌ལུ༌

དེ་ལས་

གཞན༌ཁར༌མེད༌པའི༌

མཐུན་རྐྱེན་གཞན་ཚུ་གི་སྤུས་ཚད་ཚུ་ཡང་ལྟ་རྤྲོག་འབད་དགོ།
བལྟ༌བཤལ༌ས༌ཁོངས༌ཅིག༌སྦེ༌

ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ནི་ཟེར་མི་

གཞུང༌གི༌སྲིད༌བྱུས༌དེ་ བསྟར་སྤྲོད་འབད་ནིའི་དྤྲོན་ལུ་ ཕན་ནུས༌ཅན༌གྱི༌བཀག༌འཛིན༌དང༌ ལྟ༌རྤྲོག༌གི་ལམ༌ལུགས༌གཞི༌བཙུགས༌འབད༌ནི་
འདི་ གལ་ཆེ་ཤྤྲོས་ཅིག་ཨིན།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཧེ་མ་ལས་ཡྤྲོད་པའི་ ཁྲལ་གྱི་གཞི་བཀོད་དེ་ དུས་ཐྤྲོག་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ འཛམ་གླིང་དཔལ་
འབྤྲོར་གོང་འཕེལ་དང་བསྟུན་

ནུས་ཤུགས་ཅན་དང་ངོས་ལེན་ཅན་བཟྤྲོ་བ་ཅིན་

འདི་གིས་གཞུང་ལུ་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྤྲོར་གྱི་ནྤྲོརབུ་

ལས་ ཁེ་ཕན་སྤྲོམ་ཐྤྲོབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་པའི་ བསམ་འཆར་ཡང་ བཀོདཔ་ཨིན། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ ཁྲལ་དེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ རིན་
ཐང་ཆེ་བའི་བལྟ་བཤལ་ས་ཁོངས་ཅིག་འབད་

གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་གི་གཞི་རྩ་དང་

དམིགས་དྤྲོན་ཚུ་དང་རིམ་མཐུན་ཐྤྲོག་ལུ་

བསྐྱར༌ཞིབ༌འབད་དགོཔ་ཨིན།
བརྡ་དྤྲོན་དང་ བརག་ཞིབ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མ་འྤྲོངས་པའི་ནང་ལུ་ བལྟ་བཤལ་དབང་འཛིན་
ཚུ་ལུ་ རེ་འདྤྲོད་བསྐྱེད་ཡྤྲོད་པའི་དམིགས་དྤྲོན་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡྤྲོད་པའི་ ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ལེགས་བཅོས་
འབད་ཚུགས་པའི་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་བཀོད་ཡྤྲོདཔ་ཨིན། སྙན་ཞུ་འདི་གི་ཐྤྲོག་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དབང་འཛིན་
ཚུ་གིས་ མཁྱེན་རྒྱ་ཆེ་བའི་གྲོས་ཐག་བཅད་ནི་ནང་ ཕན་འདེབས་འབད་ཐབས་ལུ་ བརྡ་དྤྲོན་ཚུ་སྤྲོད་ནིའི་རེ་འདྤྲོད་བསྐྱེདཔ་ཨིན།
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