རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར།

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

ཁྲའོ་ཞན་དང་ཨ་རིའི་འགོ་ཁྲིད་སིང་ཀ་ཕོར་མཇལ་འཛོམས་ཐེངས་དང་པོ་གནང་བ།
རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོའི་འགོ་ཁྲིད་པས་མཉམ་འབྲེལ་གསལ་བསྒྲགས་ལ་མཚན་རྟགས་བཀོད་ནས་ཕྱེད་གླིང་དུ་ཉིང་རྡུལ་མེད་པའི་ཞི་
བདེའི་དམིགས་ཚད་གཏན་འཁེལ་གནང་བ།

⇑ འདི་ནི་ཁྲའོ་ཞན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་པ་མཐོ་ཤོས་ཅིན་ཀྲེང་ཨེན(གཡོན་གྱི་གསུམ་པ)དང་ཨ་རིའི་ཙུང་
ཐུང་ཐེ་རོན་ཕུ(གཡས་ཀྱི་གསུམ་པ)སིང་ཀ་ཕོར་དུ་མཇལ་འཛོམས་གནང་བཞིན་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་སིང་ཀ་ཕོར་ནས་ཟླ་6ཚེས་12ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་་
པ་གཞིར་བཟུང་། ཚེས་12ཉིན། ཁྲའོ་ཞན་གྱི་རྒྱལ་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་་་་
ཅིན་ཀྲེང་ཨེན་དང་ཨ་རིའི་ཙུང་ཐུང་ཐེ་རོན་ཕུས་སིང་ཀ་ཕོར་དུ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོའི་ལས་་་་
ཐོག་འགོ་ཁྲིད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གི་ཐུག་འཕྲད་ཐེངས་དང་པོ་བྱས་ཤིང་། ཁོང་གཉིས་པོས་་་་་
ཁྲའོ་ཞན་ཕྱེད་གླིང་དུ་ཉིང་རྡུལ་མཚོན་ཆ་མེད་པར་བཟོ་བ་དང་དེ་བཞིན་ཕྱོགས་གཉིས་པོའི་
དབར་གྱི་ཛ་དྲག་འབྲེལ་བ་ཞི་ལྷོད་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་གླེང་མོལ་བྱས་པ་རེད།

ས་གནས་དེ་གའི་དུས་ཚོད་ཚེས་12ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་9པ་ཡོལ་ཙམ་ལ། སིང་ཀ་་་་་
ཕོར་གྱི་སེན་ཐོ་སཱ་གླིང་ཕྲན་དུ་ཡོད་པའི་ཁཱ་ཕེལ་ལཱ་ཨར་ཁང་དུ་ས་གདན་དམར་པོ་བཏིངས་་་
ཤིང་། ཅིན་ཀྲེང་ཨེན་དང་ཐེ་རོན་ཕུ་ཡིས་གདན་དམར་པོའི་སྣེ་གཉིས་ནས་དབུས་སུ་་་་་་་་་་་་་
འཛོམས་ཏེ་ཁྲའོ་ཞན་ཕྱེད་གླིང་གི་གནད་དོན་ཆབ་སྲིད་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་གོམ་་
སྟབས་གལ་ཆེན་ཞིག་སྤོས་པ་རེད།
ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་སིང་ཀ་ཕོར་ནས་ཟླ་6ཚེས་12ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་་
པ་གཞིར་བཟུང་། ཚེས་12ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོར། སིང་ཀ་ཕོར་གྱི་སེན་ཐོ་སཱ་གླིང་ཕྲན་དུ་ཡོད་་་་་་་
པའི་ཁཱ་ཕེལ་ལཱ་ཨར་ཁང་དུ་ཁྲའོ་ཞན་གྱི་རྒྱལ་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་ཅིན་ཀྲེང་་
ཨེན་དང་ཨ་རིའི་ཙུང་ཐུང་ཐེ་རོན་ཕུ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་འཛུམ་དམུལ་དམུལ་ངང་མཚན་་་་་་་་་་་
རྟགས་བཀོད་པའི་ཡིག་ཆ་བརྗེ་རེས་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག པར་ཆས་ཀྱི་གློག་འོད་ཆེམ་་་་
ཆེམ་དུ་འཕྲོ་བའི་ཁྲོད་བསྐྱར་དུ་ཕྱག་གཏོང་རེས་གནང་བ་རེད།
ཚེས་12ཉིན། ཅིན་ཀྲེང་ཨེན་དང་ཐེ་རོན་ཕུ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཁྲའོ་ཨའི་ལས་ཐོག་འགོ་་་
ཁྲིད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གི་མཇལ་འཛོམས་ཐེངས་དང་པོ་གནང་བ་མ་ཟད། ད་དུང་མཉམ་་་་་་
འབྲེལ་གསལ་བསྒྲགས་ལ་མཚན་རྟགས་ཀྱང་བཀོད་གནང་བ་རེད།
ཐེ་རོན་ཕུས་མཚན་རྟགས་འགོད་ཡུལ་དུ་སྨྱན་སྦྱོར་ལ་བསྟན་པའི་མཉམ་འབྲེལ་གསལ་་
བསྒྲགས་ཡིག་ཆར་གཞིགས་ན། ཁྲའོ་ཨ་ཕྱོགས་གཉིས་པོས“ཁྲའོ་ཨའི་འབྲེལ་བ་གསར་པ་་་་་་
འཛུགས་རྒྱུ”དང་། དེ་བཞིན“ཁྲའོ་ཞན་ཕྱེད་གླིང་དུ་ཡུན་རིང་བརྟན་ལྷིང་དང་ཞི་བདེའི་་་་་
ལམ་སྲོལ་འཛུགས་རྒྱུའི”ཐད་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད། ཐེ་རོན་ཕུས་ཁྲའོ་ཞན་གྱི་་་་་་་་
བདེ་འཇགས་འགན་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་བླངས་པ་དང་། ཅིན་ཀྲེང་ཨེན་གྱིས“ཁྲའོ་ཞན་ཕྱེད་་་་
གླིང་དུ་ཉིང་རྡུལ་རྦད་དེ་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི”ཁས་ལེན་བསྐྱར་བསྒྲགས་གནང་བ་རེད། ཐུག་་་་
འཕྲད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་དོན་ཐོག་ཏུ་འཁྱོལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་ཆེད། ཁྲའོ་ཨ་ཕྱོགས་་་་་་་་་་་་
གཉིས་པོས་རིམ་པ་མཐོ་བའི་སྲིད་གཞུང་གི་འཐུས་ཚབ་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཆིངས་ཚོགས་འདུ་་་
འཚོག་རྒྱུ་རེད།

རྒྱལ་སྤྱིའི་མཛའ་གྲོགས་མི་སྣས་ལོ་སྒྲིལ་
འབྲས་ཆན་བཟོས་ཏེ་ཀྲུང་གོའི་
སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་
ཉམས་ལེན་བྱེད་པ།

⇒ ལྔ་པའི་ཚེས་ལྔའི་དུས་ཆེན་ནི་ཀྲུང་གོའི་གནའ་་་་་
བོའི་སྲོལ་རྒྱུན་དུས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ལོ་སྒྲིལ་འབྲས་་
ཆན་བཟའ་བ་དང་དྲི་ཞིམ་ཁུག་མ་འདོགས་རྒྱུ་ནི་དུས་ཆེན་་
གྱི་གོམས་སྲོལ་གཙོ་བོ་ཞིག་རེད། ཟླ་6ཚེས་12ཉིན་གྱི་སྔ་་་་
དྲོ་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་ལུའུ་ཅང་རྫོང་གསེར་གྱི་རྨ་བྱའི་ཆུ་་་་་
ཚན་གྲོང་ཚོར་ལས་ཀ་བྱེད་པའི་ན་ན་དང་ཅེ་ལི་བཟའ་ཚོ་་་་
གཉིས་ཀྱིས་བུ་ཞའོ་ལུང་འཁྲིད་ནས་ཆེད་མངགས་ཧོང་་་་་་་་
ཏུན་ཁྲོམ་གཞུང་རྙིང་པར་ཡོང་སྟེ་ལོ་ངོ་སྟོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་
པའི་ཁྲོམ་གཞུང་རྙིང་པའི་གྲོང་པ་ཁྱིམ་མཚེས་དང་མཉམ་་་་
དུ་ཀྲུང་གོའི་ལོ་སྒྲིལ་འབྲས་ཆན་བཟོ་སྟངས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་་་
པ་དང་ཀྲུང་གོའི་ཟས་མཆོག་ཉམས་སུ་མྱོང་ནས་ཀྲུང་གོའི་་་
སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཉམས་ལེན་བྱས་པ་རེད།

“ཀྲུང་གོ་ཉིད་སའི་གོ་ལའི་ཐོག་གི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གང་འདྲ་
ཞིག་ལས་འགྱུར་ལྡོག་འགྲོ་མགྱོགས་པ་ཡོད”
ཨ་རིར་བཅའ་སྡོད་འདི་ག་ཚགས་པར་གྱི་གསར་འགོད་པ། ཀྲེན་ཆིས།

ཀྲེན་མུའུ་སི་·མོ་ལན་གྱིས་1991ལོ་ནས་ཨ་རིའི་་་་་་་་
རྒྱལ་ཕྲན་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཁང་འོག་མའི་་
གྲོས་མིའི་འགན་བཞེས་པ་ནས་བཟུང་། ཧྥུ་ཅི་ཉི་ཡ་ཀྲོའུ་་་
ཡི་འདེམས་ཁུལ་བརྒྱད་པའི་འཐུས་ཚབ་བྱས་ཏེ་2015
ལོར་གཞི་ནས་སྲིད་དོན་ལས་རིགས་ནས་ཁ་བྲལ་ཞིང་།
ལོ་20ལྷག་གི་སྲིད་དོན་ལས་ཀ་བྱེད་རིང་། མོ་ལན་ལ་་་་་་་་
ཀྲུང་གོར་འཚམས་འདྲིར་བསྐྱོད་པའི་གོ་སྐབས་ཐེངས་་་་་་་
མང་བྱུང་སྟེ་དེའི་ཁྲོད་ནས་སྒྱུར་བཅོས་སྒོ་དབྱེ་ལས་ཀྲུང་་་་
གོར་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་མྱོང་ཚོར་ཟབ་མོ་བྱུང་་་་
ཡོད།
མོ་ལན་པེ་ཅིང་ལ་ཐེངས་དང་པོ་བསྐྱོད་པའི་དུས་་་་་་་
ཚོད་ནི་དུས་རབས་གོང་མའི་ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་པར་་་་་་་་་
རེད། སྐབས་དེར་ཁོང་ལ་བྱུང་བའི་བག་ཆགས་ཟབ་ཤོས་་
ནི་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་མི་མང་པོས་རྐང་འཁོར་བཞོན་ནས་འགྲོ་
བ་དེ་རེད། མོ་ལན་གྱིས་འདས་པའི་ལོ་བཞི་བཅུ་ཡི་རིང་།
ཀྲུང་གོ་ཉིད་སའི་གོ་ལའི་ཐོག་གི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གང་་
འདྲ་ཞིག་ལས་འཕོ་འགྱུར་འགྲོ་མགྱོགས་པ་ཡོད།“མི་་་་་་་
འབོར་མང་པོ་དེ་འདྲའི་འཚོ་བ་དུས་ཐུང་ནང་ལེགས་་་་་་་་་
བཅོས་ཆེན་པོ་བྱུང་སྟེ་ཀྲུང་གོར་ཐོབ་པའི་གྲུབ་འབྲས་ལ་་་་
སྐྱེ་བོ་ཀུན་ཧང་སངས་དགོས་པ་ཞིག་རེད། འཛམ་གླིང་གི་
དབུལ་པོ་ཉུང་གཏོང་70％བྱེད་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཀྲུང་་་་་་
གོར་ཐོབ་པ་དང་། འཛམ་གླིང་དཔལ་འབྱོར་འཕར་ཚད་་
30％ཀྲུང་གོར་ཐོན་ཡོད། ཨ་རི་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་་་་
ནས་མི་འབོར་ཨ་རི་ལས་ལྡབ་བཞི་ཟིན་པའི་ཀྲུང་གོར་་་་་་་་
གྲུབ་འབྲས་འདི་ལྟར་ཐོབ་པར་འཕྲལ་མར་བསམ་ཤེས་་་་་་
ཡོངས་སུ་ཐུབ་དཀའ་བ་ཞིག་རེད”
ཅེས་བཤད།
ཀྲུང་གོར་འཚམས་འདྲི་ཐེངས་མང་བྱས་པ་དེས་མོ་་་་་
ལན་ལ་ཀྲུང་གོའི་དཔོན་རིགས་དང་དམངས་ཚོགས་དང་་་
རྒྱང་ཐག་ཉེ་པོས་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་བྱུང་་་་་་་་་
ཞིང་།“ངས་ངོ་ཤེས་པའི་ཀྲུང་གོ་བ་ཚང་མ་བློ་རིག་བཀྲ་་་
ལ་ལས་ཀར་ཧ་ཅང་བརྩོན་པ་ཞིག་ཡོད”མོ་ལན་གྱིས་་་་་་་་་་
བལྟས་ཚེ། ཀྲུང་གོ་བས་དབྱིན་སྐད་སྦྱོང་བའི་གཟབ་ནན་་
གྱི་སེམས་པ་ནི་ཡར་བརྩོན་གྱི་མཚོན་ཆེད་ཤིག་ཡིན། མི་་་་
རིང་བའི་གོང་། ཁོང་གིས་གྲོགས་པོ་ཀྲུང་གོ་བ་ཞིག་དང་་་
ཅི་འཕྲོས་མོལ་འཕྲོས་བྱེད་སྐབས་དེས་ཨ་རིའི་རྩོམ་རིག་་་་་
དང་ལྷག་པར་དུ་མ་ཁེ་·ཐུའུ་དབུན་སྐོར་ལ་ཨ་རི་བ་ཕལ་་་

ཆེ་བ་ལས་མང་བ་འཆད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཤེས།
ཀྲུང་གོས་སྒྱུར་བཅོས་སྒོ་དབྱེ་བྱས་ནས་ལོ་བཞི་བཅུ་་་་
སོང་བའི་རིང་ཀྲུང་གོ་དང་ཨ་རི་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་དབར་་་་
དཔལ་འབྱོར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་ཟབ་མོ་ཞིག་བཙུགས་ཡོད།
མོ་ལན་གྱིས“ཨ་རི་དང་ཀྲུང་གོ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་དབར་་་་་་
འགལ་བ་མི་ཉུང་བ་ཡོད་ལ་ཡོད་ཀྱང་སྲིད་པ་ཞིག་རེད།
གང་ལགས་ཤེ་ན། ང་ཚོའི་དབར་གྱི་ཆབ་སྲིད་འདུ་ཤེས་་་་
གཅིག་པ་མིན་པས་ཡིན། འོན་ཀྱང་ང་ཚོ་ཚང་མས་རང་་་་
རེའི་དམངས་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་རྩར་ཐུག་པའི་ཁེ་ཕན་ལ་དོ་་་་
ཁུར་བྱེད་དགོས། ད་ཆ་ང་ཚོའི་དཔལ་འབྱོར་ཕན་ཚུན་་་་་
གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་ཡིན། ཀྲུང་གོ་མེད་ཚེ། ཨ་རིའི་་་་་
དཔལ་འབྱོར་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཨ་རི་བ་་་་་་་
ཁག་གཅིག་གིས་ཡོངས་སུ་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད”ཅེས་་་་་་་་་་་་
བཤད།
“ད་ཆ་ཀྲུང་གོར་རྒྱུས་མངའ་མེད་ཚེ། རང་ཉིད་ཀྱི་་་་
འགྲན་རྩོད་ནུས་པའི་ཐོག་བློས་གཏོང་མང་པོ་བྱེད་དགོས།
གང་ལགས་ཤེ་ན། ཀྲུང་གོའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་དངོས་་་་་་་་་་
ཤུགས་དང་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོར་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཤུགས་ཟམ་་
མི་ཆད་པར་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པས་རེད། ཨ་རིར་ང་་་
ཚོའི་རྗེས་རབས་པ་ཚོས་རྒྱའི་སྐད་ཡིག་ཤོད་ཤེས་པ་དང་་་་
ཀྲུང་གོའི་རིག་གནས་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཡོང་བའི་དགོས་གལ་་
ཡོད”
ཅེས་མོ་ལན་གྱིས་བཤད་ཅིང་། ཁོང་གིས་བལྟས་ཚེ།
ཀྲུང་གོས་མུ་མཐུད་སྒྱུར་བཅོས་འཕེལ་རྒྱས་བྱེད་པ་དང་་་་་
ཆབས་ཅིག་ཀྲུང་གོ་ཤེས་རྟོགས་དང་ཀྲུང་གོ་དང་མཉམ་་་་་
ལས་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་ཨ་རིའི་ཁེ་ཕན་དང་མཐུན་་་
པ་ཞིག་ཡིན“ང་ཚོས་ཕན་ཚུན་རྒྱབ་གཏད་ནས་རང་རང་་
གི་འབྱུང་འགྱུར་ལ་བསྐྱོད་རྒྱུ་མེད་པར་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་་་་་་་་
ལག་གདང་སྦྲེལ་ནས་མཉམ་ལས་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། ཨ་་
རི་བས་ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ཆུ་ཚད་མཐོ་རུ་་་་་་་
འགྲོ་རྒྱུར་དོ་སྣང་དངོས་འབྲེལ་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ཡོད།
གང་ལགས་ཤེ་ན། དེ་ནི་ང་ཚོ་རང་གི་ཁེ་ཕན་དང་འབྲེལ་་
བ་ཡོད་སྟབས་ང་ཚོས་ཀྲུང་གོ་དང་མཉམ་ལས་རོགས་ཟླ་་་་
མི་བྱེད་པའི་དོན་དངོས་ཀྱི་གདམ་ག་གཞན་མེད”
（པ་སངས་ཚེ་རིང་གིས་བསྒྱུར། བདེ་སྐྱིད་སྒྲོལ་་་་་་་་་་
དཀར་དང་པ་ཚེས་ཞུས）
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ཀྲུང་གོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཞིབ་འཇུག་
ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ཚོགས་པས་དབྱི་
ཐ་ལིར་འཚམས་འདྲི་བྱས་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་ཁྱེར་རོ་་་
མ་ནས་ཟླ་6ཚེས་11ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་་་
གསལ། ཚེས་8ནས་11ཉིན་བར། ཀྲུང་གོའི་་་་་་
འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པའི་་་་་་
ཚོགས་གཙོ་བྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་ཀྲུང་གོའི་་
འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པའི་སྣེ་
ཁྲིད་དེ་དབྱི་ཐ་ལིར་འཚམས་འདྲི་བྱས་པ་དང་།
དེའི་རིང་དབྱི་ཐ་ལིའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་དོན་ཞིབ་་་་་
འཇུག་ཁང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་ཧྥེ་ལོ་ཆི་དང་། རྒྱལ་ཁོངས་་
དབྱི་ཐ་ལི་ནས་ཡིན་པའི་ཕྱི་ཁོངས་ཀྲུང་གོ་བ་་་་་་་་
སྤྲུལ་སྐུ་གངས་རྒྱལ། དབྱི་ཀྲུང་མཛའ་གྲོགས་་་་་་་
མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་མ་ལི་ཨའོ·པོ་སའེ་ལི་་་་་་
བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་དང་འབྲེལ།
ཀྲུང་གོ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གསར་འགོད་པའི་བཅར་
འདྲི་དང་ལེན་བྱས་པ་རེད།
འཐུས་མི་ཚོགས་པས་དབྱི་ཐ་ལི་ཕྱོགས་ལ་་་་
ཀྲུང་གོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཞིབ་འཇུག་་་་་་་་་་
ཚོགས་པས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་རིགས་པའི་
གཞུང་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་དང་སློབ་གསོ་གསོ་་་་་་་
སྦྱོང་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་ལས་་་་་་་་་་
སོགས་ཐད་སྤེལ་བའི་ལས་དོན་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པ་་་་་
དང་འབྲེལ། ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་ནང་སྤེལ་བའི“པེ་་་
ཅིང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གླེང་སྟེགས”
དང་།
“ལྷོ་ལྷོ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གླེང་སྟེགས”གདན་་
ཞུས་ལྟར་ཞུགས་པའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་་་
ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་ཚོགས་འདུ་དང་ཞོར་ཚོགས་འཚོགས་པའི་་་་་་་
གནས་ཚུལ་བཅས་དམིགས་སུ་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པ་་་་་་
རེད།
འཐུས་མི་ཚོགས་པས་ཀྲུང་གོའི་དཔལ་འབྱོར་་་
དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་གི་ཁྲིམས་སྐྱོང་ཡར་ཐོན་དེ་དུས་རབས་་་་་་་་་་
གསར་པར་སླེབས་ནས་ཀྲུང་གོའི་མི་དམངས་ཀྱིས་་་
དངོས་པོ་དང་རིག་གནས་འཚོ་བར་རེ་བ་དེ་བས་
མཐོ་བ་བཏོན་པ་མ་ཟད། དམངས་གཙོ་དང་།
ཁྲིམས་སྐྱོང་། དྲང་སྙོམས། དྲང་བདེན། བདེ་་་
འཇགས། ཁོར་ཡུག་སོགས་ཐད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་་་
ཡང་ཉིན་བཞིན་ཆེ་རུ་འགྲོ་གི་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་་་་་
ཁག་གིས་ཀྲུང་གོའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི
“སྟབས་བསྟུན་་་

ལུའུ་པན་བཟོ་ཁང་གིས་ཐེ་ལན་གྱི་བཟོ་བོ་ཆུང་ཆུང་སྐྱེད་སྲིང་བྱས་པ།
ཐེ་ལན་དུ་བཅའ་སྡོད་འདི་ག་ཚགས་པར་གྱི་གསར་འགོད་པ། ཀྲང་ཀྲེ་ཝན་གྱིས།

2016ལོའི་ཟླ་3པར། ཐེན་ཅིན་པོ་ཧའེ་ལས་་་་་་་
རིགས་ལག་རྩལ་སློབ་གླིང་དང་ཐེ་ལན་ཏ་ཁྲེང་ལག་་་་་་་
རྩལ་སློབ་གླིང་གིས་མཉམ་དུ་སྐྲུན་པའི་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་་
ལུའུ་པན་བཟོ་ཁང་ཐོག་མའི་བྱང་བུ་དངོས་སུ་ཕྱེ་བ་་་་་་
དེའང་རང་རྒྱལ་གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་བཙུགས་པའི་ལས་་་་་་་་
རིགས་སློབ་གསོའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི“ཁུང་ཙི་སློབ་་་་་་་་་་་་་་
གླིང”ཐོག་མ་དེ་རེད། ཀྲུང་ཐེ་ཕྱོགས་གཉིས་པོས་ཕུལ་
བྱུང་གི་ལག་ཁྱེར་གཉིས་ལྡན་དགེ་རྒན་དང་སྐད་་་་་་་་་་་
རིགས་གཉིས་ཤེས་པའི་དགེ་རྒན་དཔུང་ཁག་འདེམས་
གཏོང་བྱས་ཏེ་གསར་དུ་བཟོས་པའི་ཀྲུང་གོ་དང་།
དབྱིན་ཇི། ཐེ་ལན་བཅས་ཀྱི་ཡིག་རིགས་གསུམ་གྱི་་་་་་་་
བསླབ་གཞི་བདམས་པ་མ་ཟད་ད་དུང་མཁའ་་་་་་་་་་་་་་
དབྱིངས་སློབ་ཁང་དང་། བརྙན་ལམ། སྐད་འཕྲིན་་་་་
སློབ་ཚན་སོགས་སྔོན་ཐོན་བྱ་ཐབས་སྤྱད་ནས་དུས་་་་་་་་
ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ལོ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་རིང་་་
ལུའུ་པན་བཟོ་ཁང་རྣམ་གྲངས་ནང་ཞུགས་པའི་ཐེ་་་་་་་་
ལན་གྱི་སློབ་མ་40ལྷག་ཙམ་ཀྲུང་གོར་ཟབ་སྦྱོང་བྱེད་་་་
པར་ཡོང་བ་དང་། དེ་དང་དུས་མཚུངས་ཀྲུང་གོས་་་་་་་

2018ལོའི་ཧན་ནུའོ་
ཝེ་ITའགྲེམས་སྟོན་
འགོ་ཚུགས་པ།

⇒ ཚེས་11ཉིན། 2018ལོའི་་་་་་་་་་་
འཇར་མན་གྱི་ཧན་ནུའོ་ཝེ་ITའགྲེམས་སྟོན་
འགོ་ཚུགས་པ་རེད། གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་IT
ལས་རིགས་ཀྱི་སྣེ་ཁྲིད་འགྲེམས་ཚོགས་དེ་ད་་
ལོ་རྣམ་པ་གསར་པའི་ཐོག་ནས་མངོན་པ་་་་་
དང་། རང་སོ་སོ“ཡོ་རོབ་ཀྱི་གསར་གཏོད་་
དང་གྲངས་འཛིན་ཅན་གྱི་ཚོང་དོན་དུས་་་་་་
ཆེན”གྱི་ངེས་གནས་སུ་གཏན་འཁེལ་བྱས་་་་
པ་རེད།
འདི་ནི་ཟླ་6ཚེས་11ཉིན་འཇར་མན་་་་
གྱི་ཧན་ནུའོ་ཝེ་ITའགྲེམས་ཚོགས་ཐོག་་་་་་་་་
ཁའར་སི་ལུའུ་ཨེ་རང་བྱུང་རིག་པ་དང་བཟོ་
སྐྲུན་རིག་པ་སློབ་གླིང་གིས་ཞིབ་བཟོ་བྱས་་་་་
པའི་བཟོ་ལས་གཞོགས་འདེགས་འཕྲུལ་་་་་་་་
མིས་བཟོ་པར་རོགས་རམ་བྱས་ནས་གནམ་་་
གཅལ་བཀོག་བཞིན་པ།
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དར་སྤེལ་གཏོང་བའི་ལས་གྲྭའི་ལག་བསྟར་གསར་་་་་་་་་
གཏོད་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་སློབ་གསོ་དཔེ་དབྱིབས་ཐེ་ལན་་་་
དུ་ལག་ལེན་བྱས་པས་ཐེ་ལན་གྱི་ལས་རིགས་སློབ་་་་་་་་་་
གསོའི་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད་པའི་ཆུ་ཚད་མཐོ་་
རུ་བཏང་ཡོད་པ་རེད།
ཏ་ཁྲེང་ལག་རྩལ་སློབ་གླིང་དང་ས་སྦྲེལ་ཡིན་པའི་
འཛམ་གླིང་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་——ཏ་ཁྲེང་ལོ་་་་
རྒྱུས་སྤྱི་གླིང་ནང་དེའི་དེ་སྔའི་འོད་སྟོང་འབར་བའི་་་་་་་
ཤེས་དཔལ་ཟིན་ཐོར་བཀོད་ཡོད་ལ་ཐེ་ལན་གྱི་གཞོན་་་
ནུ་ལོ་ཆུང་གི་ཧུར་སྐྱེད་སྟོབས་སྤེལ་ལའང་སྐུལ་མ་་་་་་་་་་
ཐེབས་བཞིན་ཡོད། ཏ་ཁྲེང་ལག་རྩལ་སློབ་གླིང་གི་་་་་་་་
ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་སུང་ཁྲེ་·ཐ་ཏ་ཀན་གྱིས་གསར་་་་་་་
འགོད་པར་མིག་སྔར་སློབ་གླིང་ནང་ཆེད་ལས་11ཡོད་་
པ་དང་ལུའུ་པན་བཟོ་ཁང་གི་འཕེལ་རྒྱས་དང་ཐེ་ལན་་
དང་ཀྲུང་གོའི་ལས་རིགས་སློབ་གསོའི་མཉམ་ལས་་་་་་་་་
ཟབ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་སྦྲགས་སྔོན་དཔག་བྱས་ན་འདི་ལོ་་
སློབ་གྲྭས་ནུས་རྒྱུ་གསར་པ་དང་། གྲངས་འཛིན་་་་་་་་་་་

རླངས་འཁོར”ནང་སྡོད་པ་དང“རྒྱུད་གཅིག་་་་་་་
ལམ་གཅིག”གི་གྲོས་འགོ་དང་ལེན་ཧུར་ཐག་་་་་་་་
ཞུས་ཏེ་སྒོ་དབྱེ་མཉམ་ལས་བརྒྱུད་གཉིས་ཁེ་་་་་་་་་་
གཉིས་ཕན་ཡོང་བ་དང་། ཤེས་དཔལ་ཕན་ཚུན་
དཔྱད་གཞིར་འཛིན་པ་བརྒྱུད་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་་་་་་
འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བཅོས་སྐྱོང་ལ་སྐུལ་སྤེལ་་་་་
གཏོང་རྒྱུར་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བས་་་་་་་་་་
དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀྲུང་གོའི་འགྲོ་བ་མིའི་་་་་
ཐོབ་ཐང་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་གསོན་ཉམས་ལྡན་པའི་་
ལག་ལེན་གྱི་གནས་ཚུལ་གཏོང་སྤེལ་བྱ་རྒྱུའི་རེ་་་་་
བ་ཡོད་ཅེས་བཤད། འཐུས་མི་ཚོགས་པས་ད་་་་་་
དུང་དབྱི་ཐ་ལི་ཕྱོགས་ཀྱིས་བཏོན་པའི་འབྲེལ་་་་་་
ཡོད་ཀྲུང་གོའི་དབུལ་པོ་ཉུང་དུ་གཏོང་བ་དང་་་་་
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་སོགས་ཐད་ཀྱི་འདྲི་བར་ལན་
བརྒྱབ་པ་རེད།
དབྱི་ཐ་ལི་ཕྱོགས་ཀྱིས་ཀྲུང་གོར་སྒྱུར་བཅོས་
སྒོ་དབྱེ་བྱས་ཚུན་ཐོབ་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཆེན་པོར་
བསྔགས་བརྗོད་བྱས་པ་དང་འབྲེལ། ས་ཁམས་་་
གནས་བབ་ལས་དབྱི་ཐ་ལི་ནི་ཀྲུང་གོའི“རྒྱུད་་་་་་་
གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་གྲོས་འགོའི་ནང་གི་གལ་་་་
འགངས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་་་་་
དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་དོན་དང་ལྷག་པར་དུ་་་་་་་་་
འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་མཉམ་ལས་
བར་མཐོངས་ཆེ་བས་ཇུས་འདོན་ཚོགས་པ་དང་།
སྨྱན་སྦྱོར། སློབ་ཆེན། ཚན་ཞིབ་སྒྲིག་གཞི་བཅས་
ཀྱིས་རང་སོ་སོའི་ལེགས་ཆ་འདོན་སྤེལ་བྱེད་དགོས་
པའི་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་རེད། སྤྲུལ་སྐུ་གངས་་་་་་
རྒྱལ་གྱིས་ཀྲུང་གོའི་འཕེལ་རྒྱས་གྲུབ་འབྲས་ལ་་་་་་་་
དགའ་ཚོར་དང་སྤོབས་སེམས་སྐྱེ་བ་མཚོན་པར་་
བྱས་པ་དང་འབྲེལ་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ལ་་་་་་་་་་་
མཐུན་སྒྲིལ་བྱེད་པའི་རང་ཉིད་ཀྱི་དམིགས་བསལ་་་
ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་བྱས་ནས་དབྱི་ཀྲུང་གི་མཛའ་
གྲོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་ཆེད་་་་་་་
སྟོབས་ཤུགས་སྐྱེས་སུ་འབུལ་འདོད་ཡོད་ཅེས་་་་་་་
བཤད་པ་རེད།
འཐུས་མི་ཚོགས་པ་ཚེས་11ཉིན་གྱི་མཚན་་་
མོ་གནམ་གྲུར་བསྡད་དེ་ཝི་ཨེན་ནར་འབྱོར་ནས་
ཨོ་སི་ཁྲུ་རི་ཡར་འཚམས་འདྲི་བྱེད་འགོ་ཚུགས་་་་་
པ་རེད།

འཕྲུལ་སྟེགས། ཟོག་སྦྲེལ་དྲ་བ་སོགས་ལག་རྩལ་་་་་་་་་་་་
གསར་ཤོས་ཀྱི་ཆེད་ལས་འཛུགས་རྩིས་ཡོད་པ་དེས་ད་་་
ལྟ་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི“ཐེ་ལན་4.0”འཐབ་་་
ཇུས་དང“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”འཛུགས་སྐྲུན་ཐད་
དོན་སྙིང་གལ་ཆེན་ལྡན་ཡོད་ཅེས་བཤད་པ་རེད།
“ལུའུ་པན་བཟོ་ཁང་གི་དཔེ་དབྱིབས་བརྒྱུད་་་་་་་་
སློབ་མས་ཀྲུང་གོ་དང་། དབྱིན་ཇི། ཐེ་ལན་བཅས་ཀྱི་་
སྐད་བརྡ་རིགས་གསུམ་བྱང་ཆུབ་པའི་ངང་ཁོང་དུ་་་་་་་་
ཆུད་དེ་རང་སྐྱ་འཕེར་བའི་ངང་ལས་དོན་སྒྲུབ་ནུས་་་་་་་
སྐྱེད་སྲིང་ཐུབ་པ་མ་ཟད། སྔོན་ཐོན་གྱི་ལག་རྩལ་་་་་་་་་་
བཀོལ་སྤྱོད་ཉམས་མྱོང་ཡང་ལྡན་ནས་ཕྱོགས་ཡོངས་་་་་
ནས་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བ་དེ་ནི་ཁོང་ཚོ་སླད་ཕྱིན་སྤྱི་་་་་་་་་
ཚོགས་ཐོག་སྐྱོད་པའི་ལེགས་ཆ་ཡིན”སུང་ཁྲེས་་་་་་་་་་་
གསར་འགོད་པར། མིག་སྔར་ཐེ་ལན་གྱི་ལས་རིགས་་་་
སློབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ལུའུ་པན་བཟོ་ཁང་གི་དཔེ་་་་་་
དབྱིབས་ཀྱི་ལེགས་ཆ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ནས་སློབ་སྦྱོང་་་་
བྱེད་པར་ཡོང་གི་ཡོད། ཐེ་ཀྲུང་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོའི་་་
ལས་རིགས་སློབ་གསོའི་མཉམ་ལས་མུ་མཐུད་འཕེལ་་་་་
རྒྱས་གཏིང་ཟབ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་ལ་ལུའུ་པན་གྱི་སྙིང་་་་་་་་་་
སྟོབས་ཀྱང་དེ་གར་རྩ་བ་ཚུགས་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད་་་་་་་
ཅེས་བརྗོད་པ་རེད།

