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རྒྱལ་ནང་གསར་འགྱུར།
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མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

རང་རྒྱལ་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་རྒན་
འབྲི་ཆུའི་རྒྱུད་ཀྱི་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ཁྲིམས་འགལ་སྒྲིག་འགལ་གྱི་གསར་ རྒོན་གྱི་བདེ་སྐྱིད་ཚོར་སེམས་མངོན་གསལ་
སྤེལ་བྱེད་སྤྱོད་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་གྲལ་བཤེར་དང་ཐག་གཅོད་བྱས་པ།
དོད་པོས་མཐོ་རུ་ཕྱིན་པ།

སྣོད་་བཅུད
སྣོད
བཅུད་་ཁོར
ཁོར་་ཡུག
ཡུག་་པུས
པུས།།
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ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཉིན་ཤས་གོང་། སྣོད་་་་་་་་
བཅུད་ཁོར་ཡུག་པུས་བརྡ་ཐོ་བཏང་ནས་འབྲི་ཆུའི་རྒྱུད་ཀྱི་་་་་་་
རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ཁྲིམས་འགལ་སྒྲིག་འགལ་གྱི་་་་་་་་་་་
གསར་སྤེལ་བྱེད་སྤྱོད་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་གྲལ་བཤེར་དང་་་་་་་་་
ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་པའི་བླང་བྱ་བཏོན་པ་རེད།
འབྲི་ཆུ་ནི་རང་རྒྱལ་གྱི་སྣོད་བཅུད་བང་མཛོད་དང་སྣོད་
བཅུད་བདེ་འཇགས་སྲུང་ཡོལ་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད། དེའི་་་་་་་་་
སྣོད་བཅུད་ཐེག་ནུས་ནི་འབྲི་ཆུའི་དཔལ་འབྱོར་རྒྱུད་འཕེལ་་་་
རྒྱས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་འགན་ལེན་ཞིག་ཡིན་མོད། འོན་ཀྱང་མིག་་་
སྔར་འབྲི་ཆུའི་རྒྱུད་ཀྱི་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་ཁག་གཅིག་ཏུ་་
ཁྲིམས་འགལ་སྒྲིག་འགལ་གྱི་གསར་སྤེལ་བྱེད་སྤྱོད་སྔར་་་་་་་་་་་་
བཞིན་གནས་ནས་འབྲི་ཆུའི་སྣོད་བཅུད་ཁོར་ཡུག་ལ་ཤུགས་་་་
རྐྱེན་དང་ཉེན་ཁ་ཚབས་ཆེན་འཕྲད་བཞིན་ཡོད།
འབྲི་ཆུའི་རྒྱུད་ཀྱི་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ཁྲིམས་་་་་་་་་
འགལ་སྒྲིག་འགལ་གྱི་གསར་སྤེལ་བྱེད་སྤྱོད་ཕྱོགས་ཡོངས་་་་་་་་་
ནས་གྲལ་བཤེར་དང་ཐག་གཅོད་བྱས་ནས་འབྲི་ཆུའི་སྣོད་་་་་་་་
བཅུད་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་ལས་དོན་ཏན་ཏིག་ངང་ཡག་པོ་་་་་་་
བསྒྲུབ་ཆེད། སྣོད་བཅུད་ཁོར་ཡུག་པུས་ཧྲང་ཧའེ་དང་། ཅང་་་
སུའུ། ཀྲེ་ཅང་། ཨན་ཧུའེ། ཅང་ཤིས། ཧུའུ་པེ། ཧུའུ་ནན།
ཁྲུང་ཆིང་། སི་ཁྲོན། ཀུའེ་ཀྲོའུ། ཡུན་ནན་སོགས་ཞིང་ཆེན་་་

དང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འབྲི་ཆུའི་སྣོད་བཅུད་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་གི་་
ལས་ཀའི་ཕུགས་ཕན་ལམ་སྲོལ་བཙུགས་ནས་འབྲི་ཆུའི་སྣོད་་་་
བཅུད་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་སྐྱོན་གཏོང་བའི་བྱེད་སྤྱོད་བཀག་་་་
འགོག་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱེད་དགོས་པའི་བླང་བྱ་བཏོན་པ་་་་་་་་
རེད།
ཞིང་ཆེན་དང་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་གིས་ལྟ་སྐུལ་ཞིབ་བཤེར་ལ་
ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པ་དང་ཞིང་ཆེན་རིམ་་་
པའི་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ“ལྗང་ཕུབ2018”ཀྱི་རང་བྱུང་་
སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ལྟ་སྐུལ་ཞིབ་བཤེར་གྱི་ཆེད་དོན་བྱ་སྤྱོད་ཁྱབ་
ཁོངས་ནང་བཅུག་པའི་རྨང་གཞིའི་ཐོག འབྲི་ཆུའི་ཆུ་གཞུང་་
ཨ་མ་དང་ཆུ་ལག་གཙོ་བོའི་གྲོང་ཁྱེར་རིམ་པ་དང་རྫོང་རིམ་་་་་
པའི་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་དང་རིགས་ཁག་དང་རིམ་པ་་་་་་་
ཁག་གི་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་གཞན(གྲགས་ཅན་ཡུལ་་་་་་་་་་་
ལྗོངས་ཁུལ་དང་། ནགས་ཚལ་སྤྱི་གླིང་། འདམ་རའི་སྤྱི་གླིང་་
སོགས)ལྟ་སྐུལ་ཞིབ་བཤེར་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་བཅུག་ནས།
རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་སྣོད་བཅུད་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་་་་་་་
སྐྱོན་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འགལ་སྒྲིག་འགལ་གྱི་བྱེད་སྤྱོད་་་་་་་་་་་་
ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་གྲལ་བཤེར་གཏིང་ཟབ་བྱེད་དགོས་པ།
འབྲི་ཆུའི་ཆུ་གཞུང་ཨ་མ་དང་ཆུ་ལག་གཙོ་བོའི་རང་བྱུང་སྲུང་
སྐྱོང་ཁུལ་དུ་ཁྲིམས་འགལ་སྒྲིག་འགལ་ངང་རང་བྱུང་སྲུང་་་་་་་་
སྐྱོང་ཁུལ་བཙན་བཟུང་དང་། གྲུ་ཁ་བསྐྲུན་པ། བྱེ་རྡོ་་་་་་་་་་་་་་

བསྔོགས་པ། བཟོ་ལས་གསར་སྤེལ། གཏེར་རི་སྔོག་འདོན།
བདག་ཏུ་མ་བཟུང་བའི་ཆུ་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་བཟུང་བ། འདམ་་་
ར་བཙན་བཟུང་དང་གཏོར་སྐྱོན། རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་་་་
གྱི་ལྟེ་བའི་ཁུལ་དང་བར་ཆོད་ཁུལ་དུ་ཡུལ་སྐོར་གསར་སྤེལ་་་་་་
དང་ཆུ་གློག་གསར་སྤེལ་སོགས་སྣོད་བཅུད་ལ་གཏོར་སྐྱོན་་་་་་་་
གཏོང་བའི་གནད་དོན་གཙོ་གནད་ཐོག་གྲལ་བཤེར་བྱས་་་་་་་་་
ནས་གནད་དོན་གྱི་རྩིས་ཁྲ་ཞིབ་ཕྲ་བཟོས་ཏེ། དོན་ཚན་ལ་་་་་་
གཞིགས་ནས་རྩིས་ཐོ་འགོད་པ་དང་དག་ཐེར་ཐོ་བསུབ་ཀྱི་་་་་་་
ལམ་ལུགས་ལག་ལེན་བསྟར་ཏེ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་དག་ཐེར་་་་
གཙང་མ་བྱེད་དགོས།
རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་འགལ་་་
སྒྲིག་འགལ་གྱི་གནད་དོན་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མ་ཐག་ཞིབ་་་་་་་་་་་
བཤེར་ཐག་གཅོད་བྱས་ཏེ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཡོ་བསྲང་བྱེད་པ་་་
དང་། འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཁྲིའི་ཚན་པ་དང་འགན་འཁུར་་་་
བར་ཐག་གཅོད་ནན་པོ་བྱེད་དགོས་ཁར། ཁོང་ཚོས་རྦད་དེ་་་
དག་ཐེར་དང་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སླར་གསོ་བྱེད་རྒྱུར་ལྟ་སྐུལ་་་
ཡང་བྱེད་དགོས། རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་དོ་དམ་འགན་་་
འཁྲི་དོན་ཐོག་ཏུ་མ་འཁྱོལ་བའི་དབང་གིས་སྣོད་བཅུད་ལ་་་་་་་
གཏོར་སྐྱོན་ཕོག་རིགས་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་་་་་་་་་
དང་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཁྲི་བདའ་འདེད་ནན་པོ་གཏོང་་་་་་་་་་་
དགོས།

དེང་རབས་ཞིང་ལས་འཕེལ་རྒྱས་
བཏང་ནས་གྲོང་གསེབ་དར་
རྒྱས་ཡོང་བ་བྱས་པ།

ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་། ཧོ་པེ་ཞིང་ཆེན་ཝུན་་་་་་་་
ཨན་རྫོང་གིས་དེང་རབས་ཞིང་ལས་འཕེལ་རྒྱས་་་་་་་་་
ཧུར་ཐག་བཏང་སྟེ། ས་མེད་འདེབས་འཛུགས་་་་་་་་་་
དང་། ཚ་དྲོད་འགྱུར་མེད་ཀྱི་དྲོད་ཁང་ཆེ་མོ། རང་་
འགུལ་ངང་ཆུ་གཏོང་བ་སོགས་སྔོན་ཐོན་གྱི་ཞིང་་་་་་་་
ལས་སྒྲིག་ཆས་དང་ལག་རྩལ་ནང་འདྲེན་བྱས་ཏེ།
མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་གྲོང་གསེབ་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་་་་་
སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུ་དམ་འཛིན་བྱ་གཞིར་བྱས་་་་་་་་་
ནས་སྐྱེ་ལྡན་དང་། ལྗང་མདོག སྤྱི་གནོད་མེད་པ་་་་་
བཅས་ཀྱི་འདེབས་འཛུགས་བྱས་པ་མ་ཟད། ཚན་་་་་
རྩལ་གྱི་མ་འཇོག་བྱེད་ཤུགས་སྔར་བས་ཆེ་རུ་གཏོང་་་
བ་དང་དཔེ་སྟོན་སྣེ་ཁྲིད་བྱེད་རྒྱ་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ་གྲོང་
གསེབ་དར་རྒྱས་ལ་རོགས་རམ་བྱས་ཡོད། མིག་་་་་་་་་
སྔར་རྫོང་ཡོངས་སུ་ཞིང་ཆེན་དང་གྲོང་ཁྱེར་རིམ་་་་་་་་
པའི་སྣེ་འདྲེན་ཁེ་ལས་དང་གཞི་ཁྱོན་ལྡན་པའི་ཞིང་་་
ལས་ཁེ་ལས་གཞན་དག་སོགས་30ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་་
དང་། ཞིང་དུད་1040ལ་ཁྱབ་པ་མ་ཟད། གྲོང་་་་་་
གསེབ་ཀྱི་ལས་ཞུགས་མི་འབོར་1600ལྷག་ཙམ་གྱི་་་་
ཡིད་དབང་བཀུག་ཅིང་། འདི་ནི་ཟླ་5ཚེས་15ཉིན་་
ཝུན་ཨན་རྫོང་ལུའུ་ནེང་དེང་རབས་ཞིང་ལས་གླིང་་་་
གི་བཟོ་པས་འདེབས་འཛུགས་བྱེད་སྟངས་གསར་་་་་་
པར་བརྟེན་ནས་ཀྲོ་མ་ཀྲུ་གསོ་བཞིན་པ།

ཀྲུང་གོ་ཐ་མག་ཚོད་འཛིན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྟན་དོན།

ཆེས་མཐོའི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་བསྟན་དོན།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་་་ འདྲི་བྱ་ཡུལ་གྱི་84%ཡན་གྱིས་ཀྲུང་གོས་ཐ་མག་་་་་་་་
5ཚེས་15ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། གོང་་་་་ སྒམ་ཆུང་ཐོག་ཉེན་བརྡའི་པར་རིས་འགོད་རྒྱུར་རྒྱབ་
ཚེས་ཉིན། ཀྲུང་གོ་ཐ་མག་ཚོད་འཛིན་མཐུན་ཚོགས་ སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། བཅར་འདྲི་བྱ་ཡུལ་གྱི་69.3%
ཀྱིས་པེ་ཅིང་དུ་གསར་འགྱུར་ཡོངས་བསྒྲགས་ཚོགས་་་་ གྱིས་བདེ་ཐང་གི་ཉེན་བརྡའི་པར་རིས་བཀོད་པའི་་་་
འདུ་འཚོགས་ཏེ་པེ་ཅིང་དང་། ཐེན་ཅིན། ཀྲེང་་་་་་་་ ཐ་མག་མི་གཞན་ལ་ལག་རྟགས་སུ་སྤྲོད་འདོད་མེད་་་
ཀྲོའུ། ཐང་ཧྲན་བཅས་གྲོང་ཁྱེར་4ཡི་སྤྱི་དམངས་་་་་་ ལུགས་བསྟན་པ་དང་། བཅར་འདྲི་བྱ་ཡུལ་65.5%
5230ཡིས་ཐ་མག་སྒམ་ཆུང་ཐོག་ཉེན་བརྡའི་པར་་་་ ཡིས་དེ་ལྟ་བུའི་ལག་རྟགས་ལེན་འདོད་མེད་ལུགས་་་་
རིས་འགོད་རྒྱུར་རྣམ་འགྱུར་ཇི་འདྲ་འཛིན་མིན་གྱི་་་་ བསྟན་པ་རེད།
བརྟག་དཔྱད་འབྲས་བུ་ཡོངས་བསྒྲགས་བྱས་པ་རེད།
ཐ་མག་ཚོད་འཛིན་གྱི་བསླབ་རྒན་རིགས་་་་་་་་་་་་
བརྟག་དཔྱད་ལས་མངོན་གསལ། བཅར་འདྲི་བྱ་་་་་་ གཅིག་མཁས་ཅན་ཞིབ་འཇུག་པ་ཞུས་ཀུའེ་ཧྭ་ཡིས
ཡུལ་གྱི་བཅུ་ཆ་བརྒྱད་ཙམ་གྱིས་ཀྲུང་གོས་ཐ་མག་་་་་་་ “མིག་སྔར་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་་་་་་་་
སྒམ་ཆུང་ཐོག་རྡོ་ཐའི་ཉེན་ཁའི་ཉེན་བརྡའི་པར་་་་་་་་ 115ཡི་ཐ་མག་སྒམ་ཆུང་ཐོག་ཉེན་བརྡའི་པར་རིས་་་
རིས་འགོད་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།
བཀོད་ཡོད། ཐ་མག་སྒམ་ཆུང་ཐོག་ཉེན་བརྡའི་པར་
བཅར་འདྲི་བྱ་ཡུལ་གྱི་བཅུ་ཆ་བདུན་ཙམ་གྱིས་བདེ་་་ རིས་བཀོད་པ་ནི་ཐ་མག་གི་གནོད་འཚེ་དྲིལ་་་་་་་་་་་་་་
ཐང་གི་ཉེན་བརྡའི་པར་རིས་བཀོད་པའི་ཐ་མག་མི་་་ བསྒྲགས་བྱེད་པའི་མ་གནས་ཉུང་ཤོས་དང་ཕན་་་་་་་་་
གཞན་ལ་ལག་རྟགས་སུ་སྤྲོད་འདོད་མེད་ལུགས་་་་་་་་་ འབྲས་ཡག་ཤོས་ཀྱི་བྱ་ཐབས་ཤིག་རེད། ཐ་མག་་་་་་་་
བསྟན་པ་རེད།
སྒམ་ཆུང་ཐོག་ཉེན་བརྡའི་པར་རིས་འགོད་པའི་་་་་་་་་
བརྟག་དཔྱད་ལས་མངོན་གསལ། བཅར་འདྲི་་ གཏན་འབེབས་གང་མགྱོགས་བཟོས་ནས་བཏོན་ཚེ་་་
བྱ་ཡུལ་གྱི་77.0%གྱིས་ཉེན་བརྡའི་པར་རིས་མེད་་་་ ཐ་མག་འཐེན་མཁན་གྱིས་ཐ་མག་གཅོད་རྒྱུ་དང་ཐ་་་
པའི་ཐ་མག་སྒམ་ཆུང་དང་བསྡུར་ན། ཉེན་བརྡའི་་་་ མག་མི་འཐེན་མཁན་དང་། ལྷག་དོན་དུ་ལོ་ཆུང་་་་་་་
པར་རིས་བཀོད་པའི་ཐ་མག་སྒམ་ཆུང་གིས་ཐ་མག་་་ གཞོན་ནུ་ཚོས་ཐ་མག་དང་རྒྱང་རིང་གཡོལ་རྒྱུར་་་་་་་་
འཐེན་པའི་གནོད་འཚེ་སྟོན་རྒྱུར་དེ་བས་གོ་ཆོད་་་་་་་་ སྐུལ་འདེད་ཐུབ་ལ། རང་རྒྱལ་གྱི་སྨན་བཅོས་ཁུར་་་་
པའི་ངོས་འཛིན་བྱེད་པ་དང་། བཅར་འདྲི་བྱ་ཡུལ་་་ པོ་ཡང་དུ་གཏོང་བ་དང་ནད་ཡམས་སྔོན་འགོག་་་་་་
གྱི་77.2%ཀྱིས་ཐ་མག་སྒམ་ཆུང་ཐོག་བདེ་ཐང་གི་་་ ཐད་ལའང་ཧ་ལས་དགོས་པའི་ཕན་འབྲས་ཐོན་རྒྱུ་་་
ཉེན་བརྡའི་པར་རིས་འགོད་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་་་་ རེད”
ཅེས་གསུངས།
ཡོད་ཅིང་། རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་མང་ཆེ་བ་ལོ་18
(ཚེ་བརྟན་སྒྲོལ་དཀར་གྱིས་བསྒྱུར། པ་སངས་་་
ནས་ལོ་29བར་གྱི་ན་གཞོན་ཡིན་པ་རེད། བཅར་་་་་་ སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་ཞུས)

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་5ཚེས་་
15ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཟླ་5ཚེས་15ཉིན།
ཆེས་མཐོའི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་མི་དམངས་ཁྲིམས་
ཁང་གི་བསྡུ་ལེན་དང་བཤིག་སྤོའི་དཔེ་མཚོན་གྱོད་གཞིའི་་་་
གསར་འགྱུར་བརྡ་གཏོང་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ཤིང་། ཆེས་
མཐོའི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་སྲིད་འཛིན་ཐིང་གི་དིང་་་་
ཀྲང་ཧོང་ཡུང་ཝུའེ་ཡིས། གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མཉམ་སྡེབ་ས་་་་་་་
ཞིང་དང་། གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གཞུང་ཁོངས་ས་ཆའི་ཐོག་གི་ཁང་་

སྤྱི་དམངས་བཅུ་ཆ་བརྒྱད་ཙམ་གྱིས་ཐ་མག་སྒམ་ཆུང་ཐོག་
ཉེན་བརྡའི་པར་རིས་འགོད་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་པེ་ཅིང་ནས་་
ཟླ་5ཚེས་15ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ།
ཚེས་15ཉིན། གསར་འགོད་པར་ཀྲུང་གོ་རྒན་་་་་
རྒོན་ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་་་་་་་་་་་་་་
འཚོགས་པའི་གསར་འགྱུར་ཡོངས་བསྒྲགས་་་་་་་་་་
ཚོགས་འདུ་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་་་་
ན། ཀྲུང་གོ་རྒན་རྒོན་ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་་་་་་
གནས་ཀྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་་
རིག་ཚད་ལྡན་ཡིག་ཆ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་་་་་་
སྐྲུན་བྱས་པའི《རྒན་རྒོན་གྱི་རྒྱབ་ཤ་སྔོན་པོའི་་་་་་་
དེབ་སྟེ། ཀྲུང་གོའི་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་་
རྒན་རྒོན་གྱི་འཚོ་བའི་གནས་ཚུལ་གྱི་བརྟག་་་་་་་་་་
དཔྱད་སྙན་ཞུའི（2018）》ནང་མངོན་པ་ལྟར་་་
ན། གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་རྒན་རྒོན་གྱི་་་་་་
བདེ་སྐྱིད་ཚོར་སེམས་མངོན་གསལ་དོད་པོས་་་་་་་་
མཐོ་རུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། ད་རེས་ཀྱི་བརྟག་་་་་་་་་
དཔྱད་ཁྲོད་རྒན་རྒོན་60.8%ཡིས་ལན་བཏབ་་་་
པའི“བདེ་སྐྱིད་ཚོར་བ”
དེ་2000ལོའི་48.8%
ལས་བརྒྱ་ཆའི་གྲངས་12.0འཕར་ཡོད། རྒྱལ་་་་་
ཡོངས་ཀྱི་ཞིང་ཆེན་དང་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་གི་བདེ་་་་་་
སྐྱིད་ཚོར་བའི་རྒན་རྒོན་གྱི་བསྡུར་གྲངས་མཐོ་བ་་
ནས་དམའ་བའི་བར་བང་སྒྲིག་པ་དང་། ཨང་་་་་་
དང་པོ་ནས་ལྔ་པ་བར་གྱི་ཞིང་ཆེན་དང་རང་སྐྱོང་་་
ལྗོངས་ནི་བོད་ལྗོངས（84.3%）དང་། ཐེན་་་་་་
ཅིན（79.7%） པེ་ཅིང（78.5%） མཚོ་་་་་་་་
སྔོན（71.1%） ཀྲེ་ཅང（70.7%）བཅས་་་་་་་
རེད།
བརྟག་དཔྱད་སྙན་ཞུའི་ཐོག་ནས་མངོན་་་་་་་
པར་གཞིགས་ན། རྒན་རྒོན་གྱི་བདེ་ཐང་དང་་་་་་་
སྨན་བཅོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་ན། རྒན་་་་་་་
རྒོན་གྱི་བདེ་ཐང་གནས་ཚུལ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་་་་་་་
ལེགས་སུ་ཕྱིན་ཡོད། 2015ལོར་གྲོང་ཁྱེར་དང་་་
གྲོང་གསེབ་ཀྱི་རྒན་རྒོན་32.8%ཀྱིས་རང་་་་་་་་་་་
འདེམས་བྱས་པའི་བདེ་ཐང་གི་གནས་ཚུལ“ཡག་
ཚད”
དེ་2000ལོ་ལས་བརྒྱ་ཆའི་གྲངས་5.5
འཕར་ཡོད། གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་གསེབ་དབྱེ་་་་་་་་
ནས་བལྟས་ན། གྲོང་གསེབ་ཀྱི་རྒན་རྒོན་་་་་་་་་་་་་་
27.7%གྱིས་རང་འདེམས་བྱས་པའི་བདེ་ཐང་་་་
གི་གནས་ཚུལ“ཡག་ཚད”དེ་2000ལོ་ལས་བརྒྱ་
ཆའི་གྲངས་1.4འཕར་བ་དང་། གྲོང་ཁྱེར་དང་་་
གྲོང་རྡལ་གྱི་རྒན་རྒོན་37.6%གིས་རང་འདེམས་
བྱས་པའི་བདེ་ཐང་གི་གནས་ཚུལ“ཡག་ཚད”དེ་
2000ལོ་ལས་བརྒྱ་ཆའི་གྲངས་7.0འཕར་ཡོད་་་
པ་རེད།
བརྟག་དཔྱད་སྙན་ཞུའི་ཐོག་ནས་མངོན་་་་་་་
པར་གཞིགས་ན། རྒན་རྒོན་ལ་ལྟ་སྐྱོང་དང་།
བདག་སྐྱོང་། ཞབས་ཞུ་བཅས་བྱེད་པའི་གནས་་་

བསྡུ་ལེན་དང་བཤིག་སྤོ་ནི་སྔར་བཞིན་སྤྱི་ཚོགས་འགལ་
ཟླའི་གཅིག་སྡུད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཡིན་པ།

པ་གང་ཞིག་བསྡུས་རུང་། ཚང་མ་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་་་་་་་
རྒྱས་དང་གྲོང་ཁྱེར་འཛུགས་སྐྱོང་དང་དམངས་འཚོ་འགན་
སྲུང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པས། ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གིས་་་་
བསྡུ་ལེན་དང་བཤིག་སྤོའི་ལས་འགན་ལེགས་སྒྲུབ་ཡག་པོ་་་་
བྱས་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་རྣམ་གྲངས་ལ་དུས་ཐོག་ཏུ་ས་ཆ་་་་་་
སྤྱོད་རྒྱུ་ཡོང་བའི་འགན་ལེན་དང་དཔལ་འབྱོར་མཆོང་་་་་་་་
སྐྱོད་ལྟ་བུའི་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་་་་་་་་་་་་
དགོས་ལ། ས་ཆ་བསྡུ་ལེན་བྱ་ཡུལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་་་་་་

ཚུལ་ལ་བལྟས་ན། རྒན་རྒོན་གྱི་ལྟ་སྐྱོང་དང་་་་་་་་་
ཞབས་ཞུའི་དགོས་མཁོ་མུ་མཐུད་ཆེ་རུ་སོང་བ་་་་་་
དང་སྡེ་ཁུལ་གྱི་རྒན་རྒོན་ཞབས་ཞུའི་འདོན་སྤྲོད་་
དང་དགོས་མཁོའི་གྲུབ་ཆའི་འཕེལ་རྒྱས་དོ་་་་་་་་་་་
སྙོམས་ཡོད་པ་རེད། མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ཚད་10%
ལས་བརྒལ་བའི་ཞབས་ཞུའི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་གྲས་་་
སུ་འཚོ་བའི་རིགས་ཀྱི་ཞབས་ཞུའི་རྣམ་གྲངས་་་་་་་
ཁྲོད་སྡེ་ཁུལ་33.0%ལ་བཅའ་ཁྲིམས་སམ་ཡང་་་
ན་དབང་སྲུང་ཞབས་ཞུ་དང་། སྡེ་ཁུལ་21.8%
ལ་པུར་འཇུག་ཞབས་ཞུ། སྡེ་ཁུལ་15.6%ལ་་་་་་
རྒན་གསོའི་ཞབས་ཞུ། སྡེ་ཁུལ་15.2%ལ་ཁྱིམ་་་
ལས་ཞབས་ཞུ་བཅས་ཡོད་པ་དང་། སྨན་བཅོས་་
དྲག་སྐྱེད་རིགས་ཀྱི་ཞབས་ཞུའི་རྣམ་གྲངས་ཁྲོད་་་
སྡེ་ཁུལ་37.5%ལ་བདེ་ཐང་གི་ཆེད་དོན་འཆད་་
ཁྲིད་ཞབས་ཞུ་དང་། སྡེ་ཁུལ་35.0%ལ་སྒོ་རྩར་
བསྐྱོད་དེ་སྨན་བཅོས་བྱེད་པའི་ཞབས་ཞུ། སྡེ་་་་་་་
ཁུལ་15.5%ལ་སེམས་ཁམས་བློ་འདྲིའི་ཞབས་་་་
ཞུ། སྡེ་ཁུལ་12.3%ལ་དྲག་སྐྱེད་ཞབས་ཞུ་་་་་་་་་་
བཅས་ཚུད་ཡོད་པ་རེད།
བརྟག་དཔྱད་སྙན་ཞུའི་ཐོག་ནས་མངོན་་་་་་་
པར་གཞིགས་ན། རྒན་རྒོན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་་་་་་་་
གནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་ན། གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་་་་་་་
གསེབ་ཀྱི་རྒན་རྒོན་གྱི་ཡོང་འབབ་བརྟན་པོའི་་་་་་་
ངང་འཕར་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཡོང་འབབ་ཀྱི་ཧེ་་་་་་་
བག་སྔར་བཞིན་ཆེན་པོ་ཡོད། 2014ལོར་རྒྱལ་་་
ཡོངས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་རྒན་རྒོན་མི་རེའི་ཆ་སྙོམས་
ཡོང་འབབ་སྒོར་23930ཟིན་པ་དེ་2000ལོའི་་་
ལྡབ་3.24ཡིན་པ་དང་། བསྡུར་གཞི་ཡོད་པའི་་་
རིན་གོང་ལྟར་རྩིས་ན་ལོ་རེར་ཆ་སྙོམས་5.86%
དངོས་སུ་འཕར་ཡོད། གྲོང་གསེབ་ཀྱི་རྒན་རྒོན་་་
མི་རེའི་ཆ་སྙོམས་ཡོང་འབབ་སྒོར་7621ཟིན་པ་་
དེ་2000ལོའི་ལྡབ་4.62ཡིན་པ་དང་། བསྡུར་་་
གཞི་ཡོད་པའི་རིན་གོང་ལྟར་རྩིས་ན་ལོ་རེར་ཆ་་་་་
སྙོམས་9.06%འཕར་ཡོད། གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ལོ་་་་
རེར་ཆ་སྙོམས་དངོས་སུ་འཕར་ཚད་གྲོང་ཁྱེར་་་་་་་
ལས་མགྱོགས་པ་ཡོད་ཅིང་། རྒན་རྒོན་གྱི་འཛད་་
སྤྱོད་ནུས་པ་ཆེ་རུ་སོང་ནས་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་་་་་
གསེབ་ཀྱི་ཧེ་བག་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཆུང་དུ་སོང་
ཡོད། 2014ལོར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་་་་་་
རྒན་རྒོན་མི་རེའི་ཆ་སྙོམས་འཛད་སྤྱོད་ཆུ་ཚད་་་་་་
སྒོར་20186ཟིན་པ་དེ་2000ལོའི་ལྡབ་2.81
ཡིན་པ་དང་། གྲོང་གསེབ་ཀྱི་རྒན་རྒོན་མི་རེའི་་་་་
ཆ་སྙོམས་འཛད་སྤྱོད་ཆུ་ཚད་སྒོར་8884ཟིན་པ་་
དེ་2000ལོའི་ལྡབ་4.51ཟིན་ནས་གྲོང་གསེབ་་་་
ཀྱི་འཕར་ཚད་དེ་གྲོང་ཁྱེར་ལས་མགྱོགས་པ་ཡོད་་
པ་རེད། （ཉི་དོན་དང་བསྟན་འཛིན་བཟང་་་་་་་་
མོས་སྒྱུར་ཞུས་བྱས）

མཐུན་ཁེ་དབང་འགན་ལེན་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཞི་མཐུན་་་་་་་
བརྟན་ལྷིང་སྲུང་སྐྱོང་ཡག་པོ་བྱེད་དགོས། མི་དམངས་་་་་་་་
ཁྲིམས་ཁང་གིས་བསྡུ་ལེན་དང་བཤིག་སྤོའི་གྱོད་གཞི་ཐག་་་་
གཅོད་ཡག་པོ་བྱེད་པའི་དོན་སྙིང་གལ་ཆེན་ངོས་འཛིན་་་་་་་
གང་ལེགས་བྱས་ནས། གཞུང་དྲང་དང་དྲང་བདེན་གྱི་་་་་་་་
ཁྲིམས་སྐྱོང་ཁོར་ཡུག་ཅིག་གཏོད་རྒྱུ་དེ་ཁྲིམས་འཛིན་ལས་་་་
ཀའི་ཤུགས་རྒྱག་སར་བྱ་རྒྱུ་དང་། གྲོང་ཁྱེར་འཕེལ་རྒྱས་་་་་་
གཏོང་རིང་། སྤྱི་པའི་ཁེ་ཕན་དང་བདག་དབང་སྲུང་སྐྱོང་་་
དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་ཐག་གཅོད་ཡག་པོ་བྱས་ནས། རྒྱུན་་་་་་་
གཏན་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་དང་འཚོ་བར་མཁོ་བའི་སྒྲིག་ལམ་་་་་་་་་་་
བཟང་པོ་དང་ཁོར་ཡུག་བརྟན་པོ་ཁྲིམས་བཞིན་སྲུང་སྐྱོང་་་་
ཡག་པོ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བཤད་པ་རེད།
(བསྟན་འཛིན་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བསྒྱུར། མཚམས་གཅོད་་་
ཀྱིས་ཞུས)

མཁའ་དམག་གིས“ཚེ་སྲོག་གི་ལམ་ཐིག”སྤྱད་ནས་
དུས་རབས་གསར་པའི་དམག་སྦྱོང་དམག་གྲབས་
ཀྱི་མཁའ་ལམ་གསར་པར་སྣེ་ཁྲིད་བྱེད་པ།

དུས་རབས་གསར་པའི་ཡིབ་འགྱུར་དམག་འཐབ་གནམ་གྲུ་-20
མཁའ་དབྱིངས་སུ་འཕུར་བ་དང་། ཡུན་-20སྐྱེལ་འདྲེན་གནམ་གྲུ་ཆེ་་་
གྲས་དང་གདུགས་མཆོང་དཔུང་སྡེས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་གནམ་གྲུ་ནས་་
མཆོང་བ་དང་། གནམ་གྲུ་ནས་དངོས་ཟོག་གཡུག་པ། རྒྱང་ཐག་རིང་་་་
འབྲིང་གི་འབར་གཏོར་གནམ་གྲུ་ཧུང་-6Kཀྱིས་གླིང་ཕྲན་གྱི་ཕྱོགས་་་་་་
གཉིས་སུ་སྐོར་གཡེང་བྱེད་པ་སོགས་མཁའ་དམག་ཏང་ཨུད་ཀྱིས་ཞི་་་་་་་་
ཅིན་ཕིང་གི་དམག་དཔུང་སྟོབས་ཆེར་གཏོང་བའི་དགོངས་པ་ཕྱོགས་་་་་་
ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་དང་། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་ཀའི“ཚེ་སྲོག་གི་ལམ་་་་
ཐིག”ལ་བརྟེན་ནས་དུས་རབས་གསར་པའི་དམག་སྦྱོང་དམག་གྲབས་་་་
ཀྱི་མཁའ་ལམ་གསར་པར་སྣེ་ཁྲིད་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདག་དབང་དང་་་་་་་
བདེ་འཇགས་དང་དེ་བཞིན་མངའ་ཁོངས་ཆ་ཚང་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་པའི་་་་་
བློ་སྟོབས་དང་ནུས་པ་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའི་སྦྱོང་བརྡར་བྱས་ཤིང་། འདི་ནི་་
ཀྲུང་གོ་མཁའ་དམག་ཡུན་-20གནམ་གྲུ་དང་གདུགས་མཆོང་དཔུང་་་་་
སྡེས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་གནམ་གྲུ་ནས་མཆོང་བ་དང་གནམ་གྲུ་ནས་་་་་་་་
དངོས་ཟོག་གཡུག་པའི་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་པ།

