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རྒྱུན་ཤེས།ུ

རྒྱ་གར་གྱི་ཆབ་སྲིད།ུ
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ུ འཛམ་གླིང་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མར་སྲིད་གཞུང་ཡོད་པ་རེད།ུ སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་ལ་ཕན་

པའི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་ཐག་གཅོད་དང་།ུ ལས་དོན་མང་པོ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད།ུ དུས་རྒྱུན་སྲིད་གཞུང་གིས་

འགན་ཁུར་ཏེ་སྒྲུབ་པའི་ལས་དོན་ཁག་ནི།ུ དཔེར་ན།ུ མི་མང་གི་ཤེས་ཡོན་གོ་རྟོགས་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐབས་

སུ་སློབ་གྲྭ་འཛུགས་སྐྲུན་དང་།ུ མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་སྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་

ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བ།ུ འགྲིམ་འགྲུལ་སྟབས་བདེར་ཡོང་ཆེད་གཞུང་ལམ་དང་མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་སོགས་

འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བ།ུ ཁྲོམ་རའི་ནང་རྒྱུན་སྤྱོད་ཟས་རིགས་ཀྱི་རིན་གོང་ཇེ་མཐོར་སོང་

ཚེ་གོང་ཚད་ཆུང་དུ་གཏོང་ཐབས་ལ་འབད་པ།ུ གློག་གི་མཐུན་རྐྱེན་སྔར་ལས་ཕུན་སུམ་ཇེ་ཚོགས་སུ་གཏོང་བ།ུ

དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་བའི་ལས་འཆར་སྣ་ཚོགས་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་ལྟ་བུའ།ོུ།ུ

ུ གཞན་ཡང་མི་མང་གི་བདེ་འཇགས་ཆེད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་བརྟན་སྲུང་བྱེད་པ་དང་།ུ ཁྱིམ་

མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་མཛའ་མཐུན་གྱི་འབྲེལ་བ་བཟང་པོ་བཙུགས་ནས་ཞི་བདེ་ཡོང་བར་འབད་པ་

དང་།ུསྐབས་འགར་ས་ཡོམ་དང་ཆུ་ལོག་ལྟ་བུའི་རང་བྱུང་གི་གནོད་འཚེ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཚེ།ུགནོད་འཚེ་ཕོག་པའི་

མང་ཚོགས་དཀའ་ངལ་ལས་སྐྱོབ་པའི་ལས་དོན་གྱི་འགན་གཙོ་བོ་འཁུར་གྱི་ཡོད་པ་དང་།ུ ཡང་སྐབས་རེར་

མང་ཚོགས་ཁྲོད་རྩོད་རྙོག་བྱུང་ཚེ།ུ རྩོད་རྙོག་དེ་རིགས་ཁྲིམས་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་སེལ་ཐབས་བྱེད་

ལ།ུཚུལ་མཐུན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱེད་ས་གཙོ་བོ་ནི་ཁྲིམས་ཁང་ཡིན་པ་དང་།ུདེ་ལྟ་བུའི་ཁྲིམས་ཁང་

དེ་ཡང་སྲིད་གཞུང་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པ་རེད།ུ

ུ དེར་བརྟེན།ུ སྲིད་གཞུང་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་དང་མི་མང་གི་བདེ་སྡུག་ལ་འགན་འཁུར་བའི་

ལས་དོན་མང་པོ་སྒྲུབ་མཁན་ཞིག་ཡིན།ུ

སློབ་ཚན་དང་པོ།---ཅི་ཞིག་ལ་སྲིད་གཞུང་ཟེར།

ཅི་ཞིག་ལ་སྲིད་གཞུང་ཟེར།ུུའཛིན་ཁང་ནང་སློབ་ཕྲུག་ཕན་ཚུན་གྲོས་སྡུར་བྱོས།ུུ•ུ

སློབ་ཚན་དུ་འཁོད་པའི་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་གཉིས་ཤོད།ུ•ུ

སློབ་ཚན་ནང་འཁོད་མེད་པའི་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་དོན་གང་རུང་གསུམ་ཤོད།•ུ
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ུ ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་གསལ་བཞིན།ུ སྲིད་གཞུང་ཞིག་ལ་མཚོན་ན།ུ ལས་དོན་ཧ་ཅང་མང་པོ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་

འགན་ཁུར་ཡོད་པ་དང་།ུ ལས་དོན་དེ་རིགས་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་ཆེད།ུ སྲིད་གཞུང་ལའང་རིམ་པ་མི་འདྲ་བ་

ཁག་གསུམ་དུ་དབྱེ་ཡོད།ུརིམ་པ་དེ་དག་ནི།ུས་གནས་སྲིད་གཞུང་(Local Government)ུདང་།ུམངའ་སྡེའི་སྲིད་

གཞུང་(State Government)ུདབུས་གཞུང་(Central Government)ུབཅས་ཡིན།ུ

ུ ས་གནས་སྲིད་གཞུང་ནི་ཁྱེད་རང་གནས་སྡོད་བྱེད་སའི་གྲོང་གསེབ་བམ་གྲོང་རྡལ་དང་ཐད་ཀར་

འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དང་།ུམངའ་སྡེའི་སྲིད་གཞུང་ནི་ཧར་ཡ་ན་(Haryana)ུདང་ཨ་སཱམ་(Assam) ལྟ་བུའི་མངའ་སྡེའི་

མངའ་ཁོངས་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད།ུདབུས་གཞུང་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་འབྲེལ་བ་

ཡོད་པ་རེད།ུརྗེས་སུ་ཁྱེད་ཀྱིས་སྲིད་གཞུང་གི་རིམ་པ་སོ་སོས་ལས་དོན་ཅི་ཞིག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།ུལས་དོན་

སྣ་ཚོགས་སྒྲུབ་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཅི་འདྲ་ཡིན་པ་སོགས་ཤེས་ཐུབ་ངེས།ུ

ུ

ུ

ུ སྲིད་གཞུང་གིས་གྲསོ་ཚོགས་བརྒྱུད་ཁྲིམས་ལུགས་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཀྱི་ཡདོ་པ་དང་།རུྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་

མང་ཚང་མས་སྲིད་གཞུང་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་ལ་བརྩི་སྲུང་བྱེད་དགསོ།འུདི་ནི་སྲིད་གཞུང་ས་ོ

སོས་ལས་དོན་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་བའི་ཆ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཡིན།ུ

ུ གནད་དོན་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་སྲིད་གཞུང་ལ་ཁྲིམས་ལུགས་ལག་བསྟར་དང་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་

དབང་ཆ་ཡོད། དུཔེར་ན། རུླངས་འཁོར་ཁ་ལོ་བ་ཞིག་ཡིན་ཚེ་རླངས་འཁོར་གཏོང་ཆོག་པའི་ཁྲིམས་མཐུན་དཔང་

ཡིག་དགོས་པ་ཁྲིམས་ལུགས་ནང་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་པས།ུ གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་ཁྲིམས་མཐུན་དཔང་

ཡིག་མེད་པར་རླངས་འཁོར་གཏོང་གི་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཚེ།ུ དེ་ལ་བཙོན་འཇུག་གི་ཁྲིམས་ཆད་གཅོད་

པའམ།ུ ཡང་ན་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ནག་ཉེས་བསགས་པར་དངུལ་སོགས་ཀྱི་ཆད་པ་གཅོད་པ་ལྟ་བུ་རེད།ུ འདི་ལྟ་

བུའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཤིག་མེད་ཚེ།ུ སྲིད་གཞུང་གིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་དབང་ཆ་ལ་ནུས་པ་མེད་པར་འགྱུར་

ངེས།ུུ

ུ སྲིད་གཞུང་གི་ལས་དོན་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་།ུ མི་མང་གིས་ཁྲིམས་མཐུན་མ་ཡིན་པར་མཐོང་ཚེ།ུ དེ་

ཁྲིམས་མཐུན་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་སྟངས་ཡོད།ུ དཔེར་ན།ུ མི་ཞིག་ལས་གནས་ལ་ཞུགས་སྐབས།ུ ཆོས་ལུགས་

དང་རིགས་རུས་དབང་གིས་ལས་ཀར་ཞུགས་པའི་གོ་སྐབས་མ་སྤྲད་པའི་ཁྲིམས་འགལ་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཚེ།ུ

གནད་དོན་འདིའི་སྐོར་ཁྲིམས་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཆོག་པ་དང་།ུ ཁྲིམས་ཁང་གིས་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་

པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་བ་དེ་ལ་ཚང་མས་བརྩི་སྲུང་ཞུ་དགོས་པ་ལྟ་བུ་རེད།ུ

སྲིད་གཞུང་གི་རིམ་པ་ཁག

ཁྲིམས་ལུགས་དང་སྲིད་གཞུང།ུ
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སྲིད་གཞུང་ལ་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་དང་ཁྲིམས་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་འགན་དབང་སྤྲོད་མཁན་སུ་

ཡིན་ནམ།ུ

ུ དྲི་བ་འདིའི་ལན་ནི་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིསྲིད་གཞུང་གི་རྣམ་པ་ལ་རག་ལས་ཡོད།ུ མང་གཙོའི་རྒྱལ་

ཁབ་ཅིག་ཡིན་ན།ུ སྲིད་གཞུང་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་དབང་ཆ་སྤྲོད་མཁན་ནི་མི་མང་ཡིན།ུ དེ་ནི་མི་མང་གིས་འསོ་ཤགོ་

འཕངས་ཏེ་རང་ཉིད་ཀྱི་བོླ་ལ་འབབ་པའི་འཐུས་མི་(Representative)འདེམས་བསོྐ་བྱེད་པ་དང་།ུའདེམས་བསྐོ་བྱས་

པའི་འཐུས་མི་ཚོས་སྲིད་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།ུ མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ནང་།ུ སྲིད་གཞུང་གི་

ལས་དོན་དང་ཐག་གཅོད་གང་ཞིག་ཡིན་ནའང་དེའི་སྐོར་ངེས་པར་དུ་མི་མང་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱ་དགོས་ཀྱི་

ཡོད།ུ

ུ མང་གཙོ་མ་ཡིན་པའི་སྲིད་གཞུང་གི་རྣམ་པ་གཞན་ཞིག་ནི།ུ རྒྱལ་པོའ་ིསྲིད་གཞུང་(Monarchy)ུ རེད།ུ

རྒྱལ་པོའ་ིསྲིད་གཞུང་ནང་།ུ སྲིད་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་པའི་ཐག་གཅོད་ཆ་ཚང་རྒྱལ་པོའམ་རྒྱལ་མོ་(Monarch)

གང་རུང་གིས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།ུ རྒྱལ་པོ་དང་རྒྱལ་མོས་གནད་དོན་ཁག་ཅིག་ཐད་གྲོས་སྡུར་བྱ་སའི་མི་ཉུང་ཤས་རེ་

ཡོད་སྲིད་མོད།ུ གནད་དོན་གང་ཞིག་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་དབང་ཆ་གཙོ་བོ་དེ་རྒྱལ་པོ་དང་རྒྱལ་མོ་གང་རུང་

གི་ལག་ཏུ་ཡོད།ུ དེ་ནི་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་དང་མི་འདྲ་བས།ུ རྒྱལ་པོ་དང་རྒྱལ་མོ་གང་རུང་གིས་ལས་དོན་

དང་ཐག་གཅོད་རྣམས་རང་ཉིད་ཀྱི་འདོད་མོས་ལྟར་བྱེད་པ་ལས།ུམི་མང་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་སྲོལ་མེད།ུ

མང་གཙོའི་སྲིད་གཞུང་ནང་མི་མང་ལ་འསོ་ཤོག་འཕངས་ཏེ་འཐུས་མི་འདེམས་བསྐོ་བྱེད་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།ུ

རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་སྲིད་གཞུང་རིགས།

འསོ་སྒམ།ུ

འསོ་

ཤོགུ

འསོ
་

འསོ་

འསོ་བསྡུ་ལས་ཁུངས།
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ུ དེང་སང་འཛམ་གླིང་ནང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་གིས་མང་གཙོའི་སྲིད་གཞུང་བཙུགས་ཡོད།ུ ང་ཚོས་

འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཞིབ་ལྟ་བྱས་པ་ན།ུ རྒྱལ་ ཁབ་མང་པོའ་ིནང་མང་གཙོའི་སྲིད་

གཞུང་འཛུགས་ཆེད།ུ དབང་ཆ་སྒེར་ སྤྱོད་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་དང་སྲིད་

གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད།ུ སྲིད་ གཞུང་དེ་རིགས་ཀྱིས་མི་མང་ལ་

བཤ་གཞོག་དང་གཉའ་གནོན་ཚད་ ལས་འདས་པ་བྱས་ཡོད།ུ འནོ་

ཀྱང་མཇུག་མཐར་དཀའ་ཚེགས་ ཆེ་བའི་ལོ་ཟླ་རིང་པོ་བརྒྱུད་དེ།ུ

རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་ནང་མི་མང་ གི་ཁེ་ཕན་དང་བདེ་སྡུག་གཙོ་

བོར་འཛིན་པའི་མང་གཙོའི་སྲིད་ གཞུང་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་

ཡོད།ུུུ ུ ུ ུ ུུ

ུ མང་གཙོའི་སྲིད་གཞུང་ ནི།ུསྲིད་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་

པར་མི་མང་གིས་རང་གི་འཐུས་ ཚབ་འསོ་འདེམས་བྱེད་པའི་ལམ་

ལུགས་ཅན་གྱི་སྲིད་གཞུང་ཞིག་ཡིན།ུ མི་མང་གིས་འོས་ཤོག་འཕངས་ཏེ་

རང་གི་འཐུས་ཚབ་འདེམས་བསྐོ་བྱེད་པ་ དང་།ུ འདེམས་བསྐོ་བྱས་པའི་འཐུས་

མི་དེས་རང་ཉིད་འདེམས་བསྐོ་བྱེད་མཁན་མི་ མང་གི་ཁེ་ཕན་གཙོ་བོར་བཟུང་སྟེ་སྲིད་

གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་དགོས།ུ དེ་ནི་མི་མང་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད།ུ རང་ཉིད་ཀྱི་འདོད་བློ་

དང་མཐུན་པའི་སྲིད་གཞུང་ཞིག་རང་ཉིད་ཀྱིས་དངོས་སུ་བཙུགས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན།ུ

ུ དེང་སང་འཛམ་གླིང་ནང་དར་ཆེ་བའི་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ནི།ུ འཐུས་མི་འསོ་འདེམས་བྱེད་པའི་

མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ུ (Representativeུ Democracy)ུ ཡིན།ུ འཐུས་མི་འསོ་འདེམས་བྱེད་པའི་མང་གཙོའི་ལམ་

ལུགས་ནང་།ུ མི་མང་གིས་ཐད་ཀར་སྲིད་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་མི་བྱེད་པར།ུ འསོ་ཤོག་གི་ལམ་ནས་རང་གི་འཐུས་

མི་འདེམས་བསྐོ་བྱེད་པ་དང་།ུ འདེམས་བསྐོ་བྱས་པའི་འཐུས་མི་དེས་མི་མང་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་བྱས་ཏེ་མི་མང་

ཡོངས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཆེད།ུལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་དང་ཧུར་བརྩོན་ཆེན་པོས་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན།

ུ

ུ

ུ

ུ མང་གཙོའི་སྲིད་གཞུང་ཞིག་གི་འཛིན་སྐྱོང་ཡང་དག་པ་དང་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡོང་བར་ཆ་རྐྱེན་གཙོ་

བོ་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་ནི།ུ སྲིད་དོན་ལས་རིགས་ནང་མི་མང་གིས་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་དང་།ུ སྤྱི་ཚོགས་ནང་གི་རྩོད་

རྙོག་ཚང་མ་འདུམ་འགྲིག་བྱ་རྒྱུ།ུསྤྱི་ཚོགས་ནང་དྲང་བདེན་དང་འདྲ་མཉམ་ཡོང་བ་བྱ་རྒྱུ་སོགས་ཡིན།ུ

ུ

མང་གཙོའི་སྲིད་གཞུང་།

མང་གཙོའི་སྲིད་གཞུང་གི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ།
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ུ སྲིད་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་ནང་མི་མང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཐབས་གཙོ་བོ་ནི།ུསྲིད་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་

མཁན་འདེམས་བསྐོའ་ིའསོ་ཤོག་འཕེན་རྒྱུ་དེ་ཡིན།ུ འསོ་ཤོག་འཕེན་སྐབས་རང་ཉིད་ལ་འགན་འཁུར་གྱི་བསམ་

བློ་ཡོད་དགོས་པ་དང་།ུ དེ་ལྟར་ཡོད་ཚེ་མི་མང་གི་འདོད་བློ་སྐོང་ཐུབ་པའི་ལྷག་བསམ་དང་འཇོན་ཐང་ཡོད་

པའི་འཐུས་མི་ཚད་ལྡན་ཞིག་འསོ་འདེམས་བྱ་བར་ནུས་པ་ཐོན་ཐུབ།ུུ

ུ འསོ་འདེམས་བྱས་པའི་འཐུས་མི་ཚོས་དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་རིང་སྲིད་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་

པ་དང་།ུ དེ་རྗེས་ཁོང་ཚོས་མུ་མཐུད་སྲིད་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་མིན་དང་ཚབ་གསར་པ་བསྐོ་མིན་གྱི་ཐག་

གཅོད་ཚང་མ་མི་མང་གི་ལག་ཏུ་ཡོད།ུ དཔེར་ན།ུ རྒྱ་གར་ནི་མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་དང་།ུ མི་མང་

གིས་འསོ་འདེམས་བྱས་པའི་འཐུས་མི་ཚོས་སྲིད་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་པའི་དུས་ཡུན་ནི་ལོ་ལྔ་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་

རེད།ུ ུ ལོ་ལྔའི་དུས་ཡུན་ནང་མི་མང་གི་འདོད་མོས་དང་མཐུན་པའི་སྲིད་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་ལེགས་པོ་མ་བྱས་

ཚེ།ུ རྗེས་སུ་མི་མང་གི་ཡིད་ཆེས་དང་གདེང་འཇོག་ཡོད་པའི་འསོ་ཤོག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་མི་རག་པ་དང་།ུ མི་

མང་གི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་འསོ་ཤོག་མ་རག་ཚེ།ུ སྲིད་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་གྱི་འཐུས་མིའི་གྲས་སུ་

སླེབས་ཐབས་མེད།ུ གཞན་ཡང་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་པའི་ལོ་ལྔའི་ནང་དུའང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་ཀའི་ནང་མི་མང་

གི་མངོན་འདོད་དང་མི་མཐུན་པ་བྱུང་ཚེ།ུམི་མང་གིས་ཐད་ཀར་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཏེ་གོ་ས་ནས་ཕབ་ཆོགུ ུའདི་

ནི་མང་གཙོའི་སྲིད་གཞུང་གི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན།ུ

ུ འདི་ལས་མི་མང་ནི་སྲིད་གཞུང་གི་བདག་པོ་ཡིན་པ་གསལ་པོར་ཤེས་ཐུབ་ལ།ུམི་མང་རྣམས་སྲིད་དོན་

ལས་རིགས་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་པར་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའང་རྟོགས་ཐུབ།

ུ

མི་མང་གི་མཉམ་ཞུགས།

ུ

ུ དུས་རྒྱུན་སྤྱི་ཚོགས་ནང་རྩོད་རྙོག་མང་པོ་ཞིག་འབྱུང་གི་ཡོད་པ་དང་།ུ རྩོད་རྙོག་དེ་དག་ནི་ཆོས་

ལུགས་མི་འདྲ་བ་དང་།ུ ལེགས་བྱང་མི་འདྲ་བ།ུ ཡུལ་ལུང་མི་འདྲ་བ།ུ དཔལ་འབྱོར་དབུལ་ཕྱུག་མི་སྙོམས་པ་

སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་གི་ཡོད།ུ ད་དུང་རྩོད་རྙོག་ཁ་ཤས་ནི་རིགས་རུས་མཐོ་དམན་གྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་

སྟངས་ལ་བརྟེན་ནས་ཀྱང་འབྱུང་གི་ཡོད།ུ རྩོད་རྙོག་དེ་རིགས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཞི་བདེ་ལྷིང་འཇགས་མེད་

པ་བཟོ་བཞིན་ཡོད།ུ དེར་བརྟེན་རྩོད་རྙོག་དེ་དག་སེལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་ལ་འགོད་པའི་བྱ་བ་གལ་

ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་དང།ུ རྩོད་རྙོག་དེ་དག་འདུམ་འགྲིག་བྱ་རྒྱུའམ་སེལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ནི་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་

འགན་ཡིན།ུདེ་ལྟར་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི།ུམི་མང་གི་བདེ་སྡུག་འགན་ལེན་བྱེད་པའི་སྲིད་གཞུང་གི་བདག་པོ་

དངོས་ནི་མི་མང་ཡིན་པ་དང་།ུ མི་མང་གི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་རྩོད་རྙོག་ཆེ་ཆུང་ཅི་ཞིག་བྱུང་ཡང་

དེ་སེལ་བའི་ལས་འགན་ཡོངས་རྫོགས་སྲིད་གཞུང་ལ་ཡོད།ུ འདི་ཡང་མང་གཙོའི་སྲིད་གཞུང་གིས་མི་མང་གི་

བདེ་སྡུག་འགན་ལེན་བྱེད་པའི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན།ུ

རྩོད་རྙོག་འདུམ་འགྲིག
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ུ

ུ དྲང་བདེན་དང་འདྲ་མཉམ་ནི་མང་གཙོའི་སྲིད་གཞུང་གི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།ུུ སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་

གི་ནང་དྲང་བདེན་དང་འདྲ་མཉམ་མེད་ཚེ།ུ སྤྱི་ཚོགས་དེའི་ནང་འཚོ་བ་སྐྱེལ་བའི་མི་མང་རྣམས་ལ་བདེ་སྐྱིད་

ཡོད་མི་སྲིད།ུ རྒྱུ་མཚན་ནི་དྲང་བདེན་མེད་ན་འདྲ་མཉམ་མེད་ལ།ུ འདྲ་མཉམ་མེད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་རྩོད་

རྙོག་འབྱུང་བ་དང་།ུརྩོད་རྙོག་མང་བའི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་ཏུ་བདེ་སྐྱིད་ག་ལ་ཡོད།ུ

ུ དཔེར་ན།ུ ཨ་རིའི་ནང་མི་རིགས་དཀར་ནག་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་པའི་ལུགས་སོྲལ་དར་བ་ལྟ་བུ་དང་།ུ རྒྱ་

གར་ནང་རིགས་རུས་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་པའི་ལུགས་སོྲལ་དར་བ་ལྟ་བུ་རེད།ུ སྤྱི་ཚོགས་ནང་དྲང་བདེན་མིན་པའི་

ལུགས་སོྲལ་ངན་པ་དར་བ་དེས།ུ མི་དང་མིའི་དབར་ལ་འདྲ་མཉམ་མིན་པའི་འདུ་ཤེས་ངན་པ་བསྐྲུན་ཡོད།ུ དྲང་

བདེན་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཆེད་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ལེགས་སྐྱེས་ཕུལ་ཡོད་ལ།ུ སྤྱི་

ཚོགས་ནང་དྲང་བདེན་དང་འདྲ་མཉམ་བསྐྲུན་རྒྱུ་ནི།ུ དེང་སང་མང་གཙོའི་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་འགན་གལ་ཆེན་

ཞིག་དང་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན།ུ

དྲང་བདེན་དང་འདྲ་མཉམ།

༡.ུ ུསྲིད་གཞུང་གི་རིམ་པ་མི་འདྲ་བ་ཁག་དང་དེ་དག་སོ་སོའ་ིཁྱབ་ཁོངས་ཅི་འདྲ་ཡིན་ནམ།ུ

༢.ུ ུམི་མང་གིས་ཁྲིམས་ལུགས་བརྩི་སྲུང་བྱ་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

༣.ུ ུསྲིད་གཞུང་གིས་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་ལས་དོན་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་ལ་དགེ་མཚན་ཅི་ཞིག་ཡོད།ུུ

༤.ུ མི་མང་རྣམས་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་ལས་རིགས་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་

ནམ།ུརང་ངོས་ནས་རྒྱུ་མཚན་གཉིས་ཤོད།ུ

༥.ུ ཁྱེད་རང་སྲིད་གཞུང་གང་གི་རིགས་ལ་དགའ་པོ་ཡོད།ུརྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ།ུ

༦.ུ མང་གཙོའི་སྲིད་གཞུང་གི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་གཉིས་བྲིས།ུ

༧.ུ ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ནང་དངོས་སུ་མཐོང་ཐུབ་པའི་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་དོན་རིགས་ལྔ་བྲིས།ུ

༨.ུ མང་གཙོའི་སྲིད་གཞུང་དང་རྒྱལ་རྒྱུད་སྲིད་གཞུང་གི་ཁྱད་པར་ཤོད།

གཤམ་གྱི་དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེེབས་དགོས།
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ུ གྲོང་སྡེའི་ལྷན་ཚོགས་(གྲཱམ་སབྷཱ)ནི་གྲོང་ཚོ་གཅིག་གམ་དུ་མའི་ནང་གི་གྲོང་མི་ལོ་ན་བཅོ་བརྒྱད་ལ་

སོན་པ་ཚང་མ་ཚོགས་ཞུགས་

ཆོག ་པའི ་ཚོགས ་འདུ ་ཞིག ་

ཡིན།ུ ཚོགས་འདུ་དེ་ནི་གྲོང་

ཚོའི་འཐུས་མི་ལྷན་ཚོགས་(གྲཱམ་

པཾཅཱཡཏ)ུ(Gram Panchayat) འསོ་

འདེམས་ཀྱིས་གསར་བསྐོ་བྱས་

རྗེས་འཚོག་གི་ཡོད།ུ དེར་བརྟེན།ུ

ཚོགས་འདུ་དེ་ནི་ས་གནས་མི་

མང་གིས་འསོ་འདེམས་བྱས་པའི་

འཐུས་མི་ཚོ་དང་ཐད་ཀར་བགོྲ་

གླེང་དང་གྲོས་བསྡུར་བྱ་སའི ་

སྡིངས་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།ུ

ུ གྲོང་སྡེའི་ལྷན་ཚོགས་ནི།ུ གྲོང་ཚོའི་འཐུས་མི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་(སར་པཾཅཱ)ུ(Sarpanch) དང་

ཚོགས་མི་(པཾཅཱ)ུ (Panch) མཉམ་འཛོམས་ཀྱིས་འཚོག་གི་ཡོད།ུ ཚོགས་འདུའི་སྐབས་གྲོང་ཚོའི་གཞུང་ལམ་ཞིག་

གསོ་དང་འཛུགས་སྐྲུན།ུཆུའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སོགས་ཀྱི་ཐད་གྲོས་སྡུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།ུ

ུ གྲོང་སྡེའི་ལྷན་ཚོགས་ནི་གྲོང་ཚོའི་འཐུས་མི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ལས་འགན་ཡང་དག་བསྒྲུབ་པར་སྐུལ་

འདེད་གཏོང་མཁན་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན།ུ གྲོང་ཚོའི་འཐུས་མི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ལས་འཆར་ཚང་མ་གྲོང་

སྡེའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་མི་མང་གི་མདུན་དུ་གསལ་བཤད་ཞིབ་རྒྱས་གནང་དགོས་ལ།ུ གྲོང་

སྡེའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གྲོང་ཚོའི་འཐུས་མི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དངུལ་བེད་སྤྱོད་ལོག་པར་མི་གཏོང་ཐབས་དང་།ུ ཉེ་

དགའ་ཕྱོགས་ཞེན་གྱི་ལས་འགོག་སྲུང་ནན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།ུགཞན་ཡང་གྲོང་སྡེའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་མི་མང་གིས་

འསོ་འདེམས་བྱས་པའི་འཐུས་མི་ཚོས་རང་ཉིད་འསོ་འདེམས་བྱེད་མཁན་མི་མང་གི་རེ་འདོད་དང་ཁེ་ཕན་ཆེད་

བྱ་བ་གང་ལེགས་སྒྲུབ་མིན་ལའང་ལྟ་རྟོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།ུ

ུ

གྲོང་སྡེའི་ལྷན་ཚོགས།ུ(གྲཱམ་སབྷཱ།)ུ(Gram Sabha)

སློབ་ཚན་གཉིས་པ། --- ས་གནས་སྲིད་གཞུང་དང་འཛིན་སྐྱོང་།

གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་གསེབ་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་སྟངས།ུ(པཾཅཱཡཏ་རཱཇ་)ུ(Panchayati Raj)
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ུ གྲོང་སྡེའི་ལྷན་ཚོགས་དང་གྲོང་ཚོའི་འཐུས་མི་ལྷན་ཚོགས་གཉིས་ལ་ཐུན་མོང་གི་དྲུང་ཆེ་

གཅིག་ཡོད་པ་དང།ུ དྲུང་ཆེ་དེ་འསོ་འདེམས་མི་བྱ་བར་སྲིད་གཞུང་གིས་ཐད་བསྐོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།ུ དྲུང་

ཆེའི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ནི།ུ གྲོང་སྡེའི་ལྷན་ཚོགས་དང་གྲོང་ཚོའི་འཐུས་མི་ལྷན་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་ཚོགས་

འདུ་གོ་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུ་དང་།ུ ཚོགས་འདུའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཟིན་ཐོར་བཀོད་དེ་ཡིག་ཚགས་སུ་ཉར་རྒྱུ་

བཅས་ཡིན།

ུ གྲོང་ཚོའི་འཐུས་མི་ལྷན་ཚོགས་དེ་བཞིན་མངའ་

ཁོངས་ཆ་བགོས་ཀྱིས་སྡེ་ཚན་(Ward)སོ་སོར་ཕྱེས་ཡོད་

པ་དང་།ུ སྡེ་ཚན་རེ་ནས་འཐུས་མི་རེ་འདེམས་ཀྱི་ཡོད་

ལ།ུ དེར་སྡེ་ཚན་གྱི་ཚོགས་མི་(Ward member or Panch)

ཟེར།ུ གོྲང་སྡེའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚང་མས་ཚོགས་

གཙོ་(Sarpanch)གཅིག་འསོ་འདེམས་བྱེད་པ་དང་།ུ དེ་ལ་

གོྲང་ཚོའི་འཐུས་མི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་(Panchayat 

President)ཟེར།ུ སྡེ་ཚན་ཁག་གི་ཚོགས་མི་དང་གོྲང་ཚོའི་

འཐུས་མི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་རྣམས་ཀྱིས་གོྲང་ཚོའི་

འཐུས་མི་ལྷན་ཚོགས་གྲུབ་པ་དང་།ུ གོྲང་ཚོའི་འཐུས་མི་

ལྷན་ཚོགས་ནི་ལོ་ལྔའི་ནང་ཐེངས་རེར་འདེམས་བསོྐ་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད།ུ

ུུ གོྲང་ཚོའི་འཐུས་མི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འཆར་

རྣམས་ལ་གོྲང་སྡེའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་མོས་མཐུན་དགོས་པ་

དང་།ུ གོྲང་ཚོའི་འཐུས་མི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འགན་གཙོ་

བོ་ནི།ུ དེའི་མངའ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་གོྲང་སྡེ་ཚང་མ་

ཡར་རྒྱས་གཏོང་བའི་ལས་འཆར་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།ུ

ུ མངའ་སྡེ་ཁ་ཤས་ནང་གོྲང་སྡེའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

བཙུགས་པའི་འཛུགས་སྐྲུན་དང་འཕེལ་རྒྱས་ལྷན་ཁང་ལྟ་

བུའི་ལྷན་ཁང་ཁག་ཅིག་ཡོད་པ་དང་།ུལྷན་ཁང་དེ་དག་གི་

ནང་དུ་གོྲང་ཚོའི་འཐུས་མི་ལྷན་ཚོགས་དང་གོྲང་སྡེའི་ལྷན་

ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་ཚོགས་མིས་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་སྒྲུབ་

པའི་ལས་དོན་གྱི་རིགས་ཀྱང་ཡོད།ུ

གྲོང་ཚོའི་འཐུས་མི་ལྷན་ཚོགས།ུ(Gram Panchayat)

གྲོང་ཚོའི་འཐུས་མི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འགན།

ཀ༽ུཆུ་མཛོད་དང་།ུགཞུང་ལམ།ུཆུ་རྐ།ུསློབ་གྲྭ་སོགས་

འཛུགས་སྐྲུན་རྒྱ་སྐྱེད་བྱ་རྒྱུ་དང་།ུ ཐུན་མོང་གི་

ཐོན་ཁུངས་གཞན་དག་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ།

ཁ༽ུས་གནས་ལ་དཔྱ་ཁྲལ་འགེལ་རྒྱུ་དང་ས་གནས་ཀྱི་

ཁྲལ་བསྡུ་རྒྱུ།

ག༽ུགྲོང་རྡལ་ནང་དུ་ལས་རིགས་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་སྐྱེད་

ཡོང་ཆེད་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་འཆར་ལག་བསྟར་

བྱ་རྒྱུ་སོགས་ཡིན།

གྲོང་ཚོའི་འཐུས་མི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མ་དངུལ་

ཡོང་ཁུངས།ུ

༡.ུ ཁྱིམ་ཚང་དང་ཁྲོམ་ར་ལས་བསྡུས་པའི་དཔྱ་ཁྲལ།ུ

༢.ུ མི་མང་ལྷན་ཚོགས་(ཇན་པད་པཾཅཱཡཏ)ུ

(Janpad Panchayat)དང་རྫོང་ལྷན་ཚོགས་(ཛིལཱ་

པརིཥད)ུ (Zila Parishad)སོགས་སྡེ་ཚན་སྣ་ཚོགས་

བརྒྱུད་ནས་ཐོབ་པའི་སྲིད་གཞུང་གི་འཆར་དངུལ།

༣.ུ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཆེད་ཐོབ་

པའི་ཞལ་འདེབས་ལ་སོགས་པའ།ོུ།
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ུ གྲོང་སྡེའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་སྲོལ་ནི་མི་མང་རྣམས་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་རིགས་ནང་

མཉམ་ཞུགས་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་ཡིན་ལ།ུ དེ་ནི་མང་གཙོའི་སྲིད་གཞུང་གི་གོམ་རིམ་དང་པོ་ཡིན།ུ

ཚོགས་མི་དང་གྲོང་ཚོའི་འཐུས་མི་ལྷན་ཚོགས་ནི་གྲོང་སྡེའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁོངས་མི་ཚོས་འདེམས་བསྐོ་བེྱད་

པས།ུ དེ་གཉིས་ཀྱིས་གྲོང་སྡེའི་ལྷན་ཚོགས་ལ་གནས་ཚུལ་ཆེ་ཕྲ་ཚང་མ་འགྲེལ་བརྗོད་དང་གསལ་བཤད་བྱེད་

དགོས།ུ

ུ མི་མང་གིས་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་པའི་ཚོགས་འདུའི་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་སྲོལ་དེ་ལ་ད་དུང་རིམ་པ་མི་

འདྲ་བ་གཉིས་ཡོད་དེ།ུ དེ་གཉིས་ནི་མི་མང་ལྷན་ཚོགས་(Janpadུ Panchayat)དང་རྫོང་ལྷན་ཚོགས་(Zilaུ Parishad)

ཡིན།ུ གྲོང་སྡེའི་ལྷན་ཚོགས་མང་པོ་ཞིག་ནི་མི་མང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་དང་།ུ མི་

མང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོང་རིམ་ན་རྫོང་ལྷན་ཚོགས་ཡོད།ུ རྫོང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྫོང་རིམ་པའི་གོང་འཕེལ་ཐད་

འཆར་གཞི་འཐེན་གྱི་ཡོད་ལ།ུ ད་དུང་མི་མང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཞོགས་འདེགས་འགོ་གྲོང་སྡེའི་ལྷན་ཚོགས་ཚང་

མའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་རོགས་དངུལ་བགོ་འགྲེམ་བྱེད་པའི་འགན་ཡང་འཁུར་གྱི་ཡོད།ུ

ུ རྩ་ཁྲིམས་ནང་གསལ་ལྟར།ུ མངའ་སྡེ་སོ་སོར་རང་ཉིད་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་གྲོང་སྡེའི་ལྷན་

ཚོགས་ལ་འཚམ་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཡོད།ུདེའི་དམིགས་ཡུལ་ནི།ུམི་མང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་མང་

དུ་གཏོང་ཆེད་དང་།ུམི་མང་གི་རེ་འདུན་གོང་མཐོར་གཏོང་ཆེད་ཡིན།ུ

ུ ུ

༡.ུ ཅི་ཞིག་ལ་གྲོང་སྡེའི་ལྷན་ཚོགས་ཟེར།ུ

༢.ུ གྲོང་ཚོའི་འཐུས་མི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་གང་དག་ཡིན།ུ

༣.ུ གྲོང་སྡེའི་ལྷན་ཚོགས་དང་གྲོང་ཚོའི་འཐུས་མི་ལྷན་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱོས།ུ

༤.ུ གྲོང་ཚོའི་འཐུས་མི་ལྷན་ཚོགས་དང་རྫོང་ལྷན་ཚོགས་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡོད།ུ

༥.ུ ལྷན་ཚོགས་ལ་རིམ་པ་མི་འདྲ་བ་ག་ཚོད་ཡོད་དང་དེ་དག་སོ་སོའ་ིལས་འགན་ཅི་ཞིག་ཡིན།

གཤམ་གྱི་དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེེབས་དགོས།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རིམ་པ་གསུམ།ུ
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ུ ང་ཚོས་མི་དང་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་བར་ན་མི་མངོན་པའི་འབྲེལ་བ་ཟབ་མོ་

ཞིག་ཡོད་པ་ངང་གིས་རྟོགས་ཐུབ།ུ དོན་དངོས་སུ་རང་བྱུང་ཁམས་ནི་ང་ཚོ་གནས་སྡོད་

བྱེད་སའི་ཁྱིམ་གཞི་ཡིན་ལ།ུ རང་བྱུང་ཁམས་ནི་ང་ཚོར་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་ཐད་སློབ་

སྟོན་གནང་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་ཡང་ཡིན།ུ རྒྱུ་མཚན་ནི།ུ རང་བྱུང་ཁམས་ལ་གནས་གཞི་

བཙུགས་ནས་ང་ཚོས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།ུ རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་འགྱུར་

འགྲོས་མང་པོ་ཞིག་ལ་བསྟུན་ནས་ང་ཚོས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་ཤེས་ཡོད་པས་ཡིན།

ུ

ུ གནམ་གཤིས་དྲོ་ས་དང་ས་བབ་དམའ་སར་སྡོད་པའི་མི་རྣམས་དང་།ུ

གནམ་གཤིས་གྲང་ས་དང་ས་བབ་མཐོ་སར་སྡོད་པའི་མི་རྣམས་ཀྱི་གྱོན་གོས་དང་།ུ ཁ་

ཟས།ུ སྡོད་ཁང་གི་རྣམ་པ།ུ འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་ཀྱི་གོམས་གཤིས་སོགས་ལ་ཁྱད་པར་

ཡོད་པ་མ་ཟད།ུ ཤ་མདོག་དང་དགའ་སྐྱོ་ཆགས་སྡང་གི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་སོགས་

ལའང་ཁྱད་པར་ཡོད།

ུ འཛམ་གླིང་ནང་ས་ཁུལ་མང་པོ་ཞིག་གི་ས་བབ་མཐོ་དམའ་

དང་།ུགནམ་གཤིས་དྲོད་གྲང་སོགས་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་གི་རྣམ་པ་མི་འདྲ་

བར་བརྟེན།ུ ས་གནས་སོ་སོའ་ིམི་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་ཀྱང་འདྲ་

མིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད།

  

དེང་སང་འཛམ་གླིང་ནང་མི་རིགས་དང་རིག་གཞུང་མི་འདྲ་བ་མང་

པོ་ཞིག་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ཐད་བསམ་བློ་ཐོངས་དང་།ུ མི་རིགས་དང་རིག་

གཞུང་མི་འདྲ་བ་དག་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ།ུ མི་རིགས་དང་རིག་གཞུང་

མི་འདྲ་བ་དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡོད་པ་འདི་ལ་དགེ་སྐྱོན་ཅི་ཞིག་འདུག

སློབ་ཚན་གསུམ་པ།---ུཡིད་འངོ་གི་འཛམ་གླིང་དང་སྣ་མང་རིག་གཞུང་།
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  བྱིས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་བསམ་བློ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་གུ་ཡངས་པོ་གཏོང་མི་ཤེས་པ་

བཞིན།ུ སྐབས་དེའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་བསམ་བློ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་གུ་ཡངས་པོ་གཏོང་

ཤེས་ཀྱི་མེད་པས།ུ མི་རིགས་མི་འདྲ་བ་དང་རིག་གཞུང་མི་འདྲ་བ་གཉིས་མཉམ་དུ་

གནས་པའམ་གཅིག་ཕན་གཅིག་གྲོགས་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་

མཐོང་གི་ཡོད།

  
འདས་ཟིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་བལྟས་ན།ུམི་རྣམས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་འཁྲུག་རྩོད་དང་

དབང་སྒྱུར་བྱེད་རེས་བྱས་མྱོང་ཡོད་པ་མ་ཟད།ུ ུ གཅིག་གིས་གཅིག་རྩ་མེད་གཏོང་

བའི་འཁོན་འཛིན་བྱས་ཏེ་བློ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་འཁྲུག་རྩོད་ཆེན་པོ་བྱུང་མྱོང་ཡོད།ུ

དེ་ནི་མིའི་རིགས་འཚར་ལོངས་འབྱུང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་ཡིན་ཏེ།ུ སྐབས་དེའི་མི་

རྣམས་ནི།ུམི་ཞིག་གི་བྱིས་པའི་གནས་སྐབས་དང་མཚུངས།ུ

ུ ཁོར་ཡུག་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ཏུ་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་དང་།ུ འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས།ུ

ཤ་མདོག་དཀར་ནག་སོགས་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་མི་མང་པོ་ཞིག་གི་བསམ་པར།ུ ཁོར་ཡུག་

གཞན་ཞིག་ཏུ་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་དང་།ུ འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་།ུ ཤ་མདོག་དཀར་ནག་

སོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཙམ་རེ་ཡོད་པའི་མི་རྣམས་ནི།ུ རང་ཉིད་དང་ཐ་དད་ཡིན་པར་སྙམ་

པ་དང་།ུདེ་ལྟར་ངོས་འཛིན་བྱེད་པའི་བསམ་བློ་འཁོར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་རིགས་མི་འདྲ་བ་

དང་།ུརིག་གཞུང་མི་འདྲ་བར་དབྱེ་བ་འབྱེད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་རིམ་བཞིན་བྱུང་བ་རེད།

  
ུ དེང་སང་མི་རྣམས་འཚར་ལོངས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད།ུ ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བརྒྱུད་

རིམ་མང་པོ་ཞིག་ནས་སློབ་གསོ་ཡང་མང་པོ་ཐོབ་ཡོད་པས།ུམཛའ་མཐུན་མཉམ་གནས་

ཀྱི་བསམ་བློ་གུ་ཡངས་པོ་འཁོར་གྱི་ཡོད་ལ།ུ དེ་ལྟ་བུའི་བསམ་བློ་དེའང་ཤ་མདོག་དཀར་

ནག་དང།ུ ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་སོགས་ཐ་དད་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར།ུ མིའི་

རིགས་ནི་ཁྱིམ་ཚང་ཆེན་པོ་གཅིག་གི་བུ་རྒྱུད་ཡིན་པ་ལྟ་བུའི་ངོས་འཛིན་ལ་བརྟེན་ནས་

བྱུང་བས།ུ ཕན་ཚུན་བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བས་སྐྱོང་རེས་བྱེད་རྒྱུ་ནི་མིའི་རིགས་ཐུན་མོང་

ལ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བའི་གཞི་རྩ་ཡིན་པར་སེམས་ཀྱི་ཡོད།
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  དེ་ལྟར་བྱེད་དོན་ནི།ུ མི་རིགས་དང་རིག་གཞུང་གང་ཡིན་ཡང་སོ་སོར་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང་རིན་ཐང་ངེས་ཅན་རེ་ལྡན་པ་དང་།ུུཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང་རིན་ཐང་དེ་དག་གིས་མིའི་རིགས་སྤྱིའི་རིག་

གཞུང་གི་ངོ་བོ་ཕུན་སུམ་ཇེ་ཚོགས་སུ་གཏོང་བར་བླ་ན་མེད་པའི་ལེགས་སྐྱེས་

འབུལ་བཞིན་ཡོད་པས་ཡིན།ུ

  དེང་སང་མི་རིགས་མི་འདྲ་བ་དང་རིག་གཞུང་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་ཐུན་མོང་མ་
ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཅི་ཙམ་ལྡན་ན།ུུདེ་ཙམ་གྱིས་མཐོང་ཆེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད།ུ

མི་རིགས་དང་རིག་གཞུང་སོ་སོའ་ིཁྱད་ཆོས་མི་འདྲ་བ་དེ་དག་མི་སྒེར་དང་།ུ ཚོགས་

པ།ུ རྒྱལ་ཁབ་སོགས་ཀུན་གྱི་ངོས་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་།ུ རྒྱུན་འཛིན།ུ དར་སྤེལ་བཅས་

ཡོང་ཐབས་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་གི་ཡོད།

  སྔར་གྱི་དུས་སུ་མི་རིགས་དང་རིག་གཞུང་མི་འདྲ་བའི་དབར་འགལ་ཟླ་ཆེན་

པོ་བྱུང་མྱོང་ཡོད་པ་དང་།ུ དེས་འདས་པའི་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་གོང་གི་མིའི་རིགས་ཀྱི་

རིག་གཞུང་མང་པོ་ཞིག་ལ་གཏོར་སྐྱོན་ཐེབས་ཡོད་པ་མ་ཟད།ུ ཐ་ན་རྩ་མེད་དུ་འགྲོ་

བའི་གནོད་པ་ཚབས་ཆེན་ཡང་ཐེབས་ཡོད།

  
དེར་བརྟེན།ུ ང་ཚོས་རང་ཉིད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གི་རིན་ཐང་ཉམས་པ་སླར་

གསོ་དང་།ུ མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཐད་འབད་བརྩོན་བྱེད་པ་དང་ཆབས་ཅིགུ

གཞན་གྱི་རིག་གཞུང་ལའང་རྒྱུས་ལོན་དང་།ུ གདེང་འཇོགུ གུས་བརྩི་སོགས་

བྱས་ཏེ།ུ མིའི་རིགས་སྤྱིའི་སྣ་མང་རིག་གཞུང་གི་རིན་ཐང་གོང་མཐོར་གཏོང་

བར་རང་ནུས་གང་ཡོད་འདོན་དགོས།ུ དེ་ནི་མིའི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་གྱིས་སྣ་

མང་རིག་གཞུང་གིས་ཕྱུག་ཅིང་།ུ ཞི་བདེ་ལོངས་སྤྱོད་ལྡན་པའི་འཛམ་གླིང་

ཞིག་བསྐྲུན་པར་ཕན་པའི་ཐབས་ལམ་ལེགས་ཤོས་ཡིན།
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༡.ུ མིའི་རིགས་དང་རང་བྱུང་ཁམས་གཉིས་ཀྱི་དབར་འབྲེལ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད།ུ

༢.ུ སྔ་མའོ་ིདུས་ཀྱི་མི་ཚོའི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སྟངས་དང་དེང་སང་གི་མི་རྣམས་ཀྱི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སྟངས་ཐད་

ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་འདུག

༣.ུ འཛམ་གླིང་ནང་མི་རིགས་དང་རིག་གཞུང་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་ལ་དགེ་སྐྱོན་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ།ུ

༤.ུ ཁྱེད་ཀྱིས་བལྟས་ན་འཛམ་གླིང་ནང་མི་རིགས་དང་རིག་གཞུང་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད་ན་ཡག་པོ་

འདུག་གམ་ཡང་ན་ཉུང་ཉུང་ཡོད་ན་ཡག་པོ་འདུགུ རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་རྣམས་འཛིན་གྲྭའི་ནང་

གྲོས་སྡུར་བྱོས།ུ

༥.ུ མི་རིགས་དང་རིག་གཞུང་མི་འདྲ་བའི་ཐད་རང་མཆོག་གཞན་དམན་གྱི་ལྟ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེར་འཛིན་པ་

དེས་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་ཡོང་བར་ཕན་གནོད་ཅི་ཞིག་འབྱུང་གི་ཡོད།

གཤམ་གྱི་དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེེབས་དགོས།
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 འཛམ་གླིང་ནང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡོད་ཀྱང་། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ཚོའི་བདེ་སྡུག་ལ་

དུས་རྟག་ཏུ་སྲིད་གཞུང་གིས་འགན་འཁུར་རྒྱུར་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སྲིད་གཞུང་གིས་འགྲིམ་འགྲུལ་དང་། 

ཆུ། གློག བརྡ་འཕྲིན། སྨན་ཁང་། འཕྲོད་བསྟེན་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་དག་ནི་མི་མང་གི་བདེ་

སྡུག་ལ་འགན་འཁུར་བའི་དཔེ་མཚོན་འོས་འཚམ་ཞིག་ཡིན། སློབ་ཚན་འདིའི་ནང་སྲིད་གཞུང་གིས་མི་མང་གི་ཁེ་ཕན་ཆེད་

བསྒྲུབ་དགོས་པའི་ལས་འགན་ཁག་དང་། མི་མང་གིས་ཁེ་ཕན་དེ་དག་ཚུལ་བཞིན་བེད་སྤྱོད་དང་བདག་གཅེས་བྱེད་དགོས་

པའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

 དེང་སྐབས་ཕྱི་དངོས་པོའ་ིའཕེལ་རྒྱས་མྱུར་བ་དང་། གོ་ལ་གཅིག་གྱུར་གྱི་རྣམ་པ་སྔར་བས་མངོན་གསལ་དོད་དུ་

འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པས། འགྲིམ་འགྲུལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་སྤྲོད་མང་དུ་བྱས་ནས་དམངས་ལ་སྟབས་བདེ་བསྐྲུན་རྒྱུ་ནི་སྲིད་

གཞུང་གི་ལས་འགན་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། 

 མཁའ་ལམ་དང་། མཚོ་ལམ། མེ་འཁོར་ལམ། གཞུང་ལམ་སོགས་སྤྱོད་སྒོ་ཆེ་བའི་བགྲོད་ལམ་རིགས་ཕུད། ད་

དུང་གྲོང་རྡལ་དང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་རྐང་ལམ་ཚུན་ཆད་ལའང་སྲིད་གཞུང་གིས་འགན་ཁུར་ནས་མེད་པ་ནས་ཡོད་པ་དང་། 

ཡོད་པ་ནས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་དགོས། རྒྱ་གར་ལ་ཆ་མཚོན་ན་སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་དང་མངའ་སྡེ་རིམ་

པའི་གཞུང་ལམ་ཆེ་གྲས་1,95,569 ཙམ་འཛུགས་བསྐྲུན་བྱས་ཡོད་ཅིང་། གཞུང་ལམ་གྱི་རིང་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ས་ཡ་

3.34 ཟིན་པ་དེ་འཛམ་གླིང་གི་ཨང་གཉིས་པར་སོན་

ཡོད། ཆ་སྙོམས་བྱས་ན་གཞུང་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ལོ་

རེར་དངོས་ཟོག་དབོར་འདྲེན་བྱེད་ཚད་65% ཟིན་

པ་དང་། འགྲུལ་པ་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་ཚད་85% ཟིན་

གྱི་ཡོད། 

 འནོ་ཀྱང་། མཐུན་རྐྱེན་ཡར་རྒྱས་སོང་

བ་དང་འགྲིམ་འགྲུལ་སྟབས་བདེ་རུ་སོང་སྐབས་

མི་རྣམས་ཀྱིས་འཚོ་བར་རྒྱས་སྤྲོས་དང་བག་མེད་

ལོངས་སྤྱོད་བྱ་མི་རུང་། ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་གར་ནང་ལོ་

རེར་རླངས་འཁོར་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཚད་བརྒྱ་ཆ་12% འཕར་བཞིན་ཡོད་པས། འཕྲུལ་འཁོར་བེད་སྤྱོད་ཇི་ཙམ་མང་བ་བཏང་

བ་དེ་ཙམ་གྱིས་ས་སྣུམ་གཙོས་པའི་དངོས་ཟོག་ཚང་མའི་རིན་གོང་འཕར་བ་དང་། གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་རྒྱས་ནས་ཁོར་ཡུག་

གི་གནོད་འཚེ་ཟམ་མི་ཆད་པར་འབྱུང་བཞིན་ཡོད། དེས་ན་ང་ཚོས་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཁ་ཕྱོགས་པ་དང་། 

ཕྱོགས་གཞན་ནས་སྐྱེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་རྣམས་བེད་སྤྱོད་ལེགས་པོ་གཏོང་དགོས། 



སློབ་ཚན་བཞི་པ། --- མི་མང་གི་ཁེ་ཕན།

འགྲིམ་འགྲུལ།
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 འཐུང་ཆུ་གཙང་མ་དང་འདང་ངེས་དགོས་རྒྱུ་ནི་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། འཐུང་ཆུ་དང་ཁ་བཤལ་

ལག་འཁྲུད་བྱེད་ཆེད་ཀྱི་ཆུ་གཙང་མ་དགོས་རྒྱུ་དེ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་

འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད། ལྷག་པར་འབྱོར་པ་ཞན་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ལ་

འཐུང་ཆུ་གཙང་མ་མེད་ཚེ། དེས་ནད་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཁྱབ་བརྡལ་

བྱུང་ནས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་འགོག་རྐྱེན་ཆེན་

པོ་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད། 

 འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་སྔོན་དཔགས་

བྱས་པ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་2030ཟིན་སྐབས་འཛམ་གླིང་གི་མི་འབོར་བརྒྱ་

ཆ་60(མི་ཐེར་འབུམ་5) ལྷག་གྲོང་ཁྱེར་ཁུལ་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་

ཞིང། སྐབས་དེར་ཆུའི་དགོས་མཁོ་སྔར་བས་མང་དུ་སོང་ནས་ས་འོག་གི་ཆུ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུ་ཇེ་མགྱོགས་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་

ཡིན་པས། སྐྱེ་ཁམས་དང་། ཆུ་བེད་ནུས་པར་གཏོར་སྐྱོན་ཆེན་པོ་ཐེབས་ངེས་ཡིན་པའི་ཚོད་རྩིས་བྱས་ཡོད། ལྷག་པར་

ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་ནང་འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་གང་སར་ཆུ་རུད་དང་ཆུ་ལོག་རྒྱུག་པའི་གནས་ཚུལ་ཡང་ཡང་ཐོན་ནས་སྐྱེ་བོ་

ཁྲི་སྟོང་མང་པོའ་ིཚེ་སྲོག་ཤོར་བ་དང་། རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་གྱོང་གུད་ཚབས་ཆེན་ཐེབས་ཡོད་པས། དེ་ནི་ང་ཚོས་འབྱུང་ཁམས་

གཏོར་སྐྱོན་གཏོང་རྒྱུ་མང་དྲགས་ནས། གནམ་གཤིས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡིན་པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་། 

དེས་ན་སྲིད་གཞུང་གིས་འཆར་གཞི་ལྡན་པ་དང་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་མི་མང་གི་འཐུང་ཆུའི་དཀའ་ངལ་ཐག་

གཅོད་བྱེད་པ་དང་ཆབས་ཅིག སྐྱེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་། ཆུ་བེད་ནུས་པ་གོང་མཐོར་གཏོང་དགོས། 

 ཆུ།

སློབ་གྲོགས་ལགས། ཁྱེད་ཀྱིས་ཆུ་འཕྲོ་བརླག་གཏོང་གི་

ཡོད་དམ། 

ཆུ་ནི་འགྲོ་བ་མི་ཙམ་མ་ཟད། སྲོག་ཆགས་དང་རྩི་ཤིང་

སོགས་སྐྱེ་ལྡན་ཚང་མར་མེད་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པས། 

ཆུ་འཕྲོ་བརླག་གཏོང་བ་ནི་ང་ཚོའི་ཚེ་སྲོག་འཕྲོ་བརླག་

གཏོང་བ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། 

 ང་ཚོས་ཆུའི་བེད་སྤྱོད་དང་རིན་ཐང་གསལ་པོར་

ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། དུས་རྒྱུན་ཆུ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྐབས་གཟབ་ནན་མ་བྱས་པར། ཆུ་རྐ་ཁ་མ་བརྒྱབ་པར་ཆུ་གློད་ནས་

འཇོག་པ་དང་། གང་བྱུང་ཆུ་རྩེད་རྩེ་བ། ཆུ་ནང་དུ་བཙོག་གཅིན་གཏོང་བ་དང་གད་སྙིགས་གཡུག་པ་སོགས་བྱས་ནས། 

ཆུ་སྦག་བཙོག་བཟོ་བའམ་འཕྲོ་བརླག་གཏོང་གི་ཡོད། སློབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཆུ་བེད་སྤྱོད་ལེགས་པོ་གཏོང་བ་མ་

ཟད། ཆུ་འཕྲོ་བརླག་གཏོང་མཁན་ཚོར་བསླབ་བྱ་བརྒྱབ་ནས་ལམ་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་དེ་ནི་མིག་དཔེར་འོས་པའི་བྱ་

བ་བཟང་པོ་ཞིག་རེད། དེས་ན་ཆུ་འཕྲོ་བརླག་མི་གཏོང་བར་བེད་སྤྱོད་ཚུལ་བཞིན་གཏོང་རྒྱུ་གལ་ཆེ། 
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 སྔོན་ཆད་དཔལ་འབར་དང་བཞུ་མར་སོགས་ཀྱིས་མིའི་རིགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་བསྐངས་ཐུབ་ཡོད་ནའང་། དེང་

སྐབས་གློག་ནི་ང་ཚོའི་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ནང་མེད་ཐབས་མེད་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། མཚན་མོར་གློག་གིས་

སྒྲོན་མེའི་ཚབ་བྱེད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་བརྙན་འཕྲིན་དང་ཁ་པར། གློག་ཀླད་སོགས་ཅ་དངོས་མང་པོ་ཞིག་གློག་གི་ནུས་

པར་བརྟེན་ནས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། བཟོ་གྲྭ་དང་ལས་ཁུངས་སོགས་ཀྱིས་ཉིན་མཚན་ལྟོས་མེད་དུ་གློག་བེད་སྤྱོད་

ཟམ་མི་ཆད་པར་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པས། གློག་མེད་ན་བྱ་བ་མང་པོ་ཞིག་བསྒྲུབ་མི་ཐུབ་པའམ་བསྒྲུབ་དཀའ་བའི་ཚོད་

དུ་སླེབས་ཡོད།   དེས་ན་ཉིན་རེའི་བྱ་གཞག་སྟབས་བདེར་གཏོང་བ་དང་འཚོ་བའི་ཆུ་ཚད་གོང་མཐོར་གཏོང་ཆེད་སྲིད་

གཞུང་གིས་གློག་མཁོ་འདོན་བྱ་རྒྱུ ར་ཤ གས་སྣོན་རྒྱག་དགོས། རྒྱ་གར་གྱིས་འཛམ་གླིང་གི་མི་འབོར་17% ཙམ་ལ་གློག་

མཁོ་འདོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། དེས་འཛམ་གླིང་ཧྲིལ་པོའ་ིགློག་མཁོ་འདོན་བྱེད་ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་3.4 ཟིན་ཡོད། དེ་ལྟར་

ནའང་རྒྱ་གར་གྱི་མི་འབོར་64.5% ཡིས་གློག་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཐུབ་པ་ལས། མི་འབོར་35.5% ཙམ་ལ་གློག་རྩ་བ་ནས་

མེད་པའམ་གློག་འདང་ངེས་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མུས་ཡིན། སྲིད་གཞུང་ནས་མ་དངུལ་འབོར་ཆེན་བཏང་སྟེ་ཉི་འོད་

ནུས་པ་དང་། རླུང་གི་ནུས་པ། སའི་ཚ་ནུས། ཆུ་བེད་ནུས་པ་སོགས་གསོག་འཇོག་དང་བེད་སྤྱོད་བྱ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་

སྤྱད་ནས། གློག་མཁོ་འདོན་བྱ་རྒྱུའི་ལས་འཆར་སྣ་ཚོགས་སྤེལ་དང་སྤེལ་མུས་ཡིན། ཕྱི་ལོ་2030ལོར་རྒྱ་གར་ནང་གློག་

མཁོ་འདོན་བྱེད་ཚད་དེ་950,000 MW བརྒལ་རྒྱུར་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།     

སློབ་གྲོགས་ཚོ། ཁྱེད་ཚོས་གློག་གྲོན་ཆུང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ།

གློག 





བརྡ་འཕྲིན།

 ང་ཚོའི་དུས་རབས་ནི་བརྡ་འཕྲིན་གྱི་དུས་རབས་ཤིག་ཡིན། ཕྱི་ལོ་1946ལོར་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀྱིས་“སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་དང་། བརྡ་འཕྲིན་གྱི་རང་དབང་”ནི་འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་

བྱས་ཡོད་ཅིང་། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ནང་ནས་སྨྲ་བརྗོད་དང་བརྡ་འཕྲིན་གྱི་རང་དབང་ནི་ཆེས་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཏུ་

ངོས་འཛིན་གནང་ཡོད། གང་ཡིན་ཞེ་ན་དེ་འདྲའི་རང་དབང་ཞིག་མེད་ན། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་ལ་ལོངས་སུ་

སྤྱོད་ཐབས་མེད་པར་གྱུར་ཡོད།  དེར་བརྟེན་རྒྱལ་ཁབ་ཕལ་ཆེ་བའི་སྲིད་གཞུང་གིས་བརྡ་འཕྲིན་གྱི་རང་དབང་ལ་གུས་

བརྩི་ཆེན་པོ་བྱས་ཏེ་མི་མང་ལ་གནས་ཚུལ་གོ་རྟོགས་ཡོང་བ་དང་། གནས་ཚུལ་སྤེལ་ཆོག་པའི་མཐུན་རྐྱེན་མང་དག་

ཅིག་སྐྲུན་བཞིན་ཡོད། མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བརྡ་འཕྲིན་གྱིས་མང་གཙོ་ལག་བསྟར་བྱེད་པར་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་

ཐོན་གྱི་ཡོད་པས། གསར་འགོད་ལས་རིགས་ལ་མང་གཙོའི་ཀ་བ་བཞི་པ་ཞེས་བརྗོད་སྲོལ་ཡོད། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་

ཀྱང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་། མང་གཙོའི་ལེགས་བྱང་ལ་གུས་བརྩི་ཆེན་པོ་བྱས་ཏེ། བརྡ་འཕྲིན་གྱི་རང་དབང་ཁྲིམས་

ཀྱིས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱས་ནས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་དེ་ཉིད་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པར་ཡོངས་

ཁྱབ་བྱས་ཡོད་ལ། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་རླུང་འཕྲིན་དང་བརྙན་འཕྲིན་སོགས་རིན་འབབ་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་བརྒྱུད་

གཏོང་བྱས་ཏེ། མི་མང་ལ་གཞུང་གི་སྲིད་ཇུས་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་། ཆབ་སྲིད་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ་སོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  
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སྐྱེ་བོ་ཚང་མར་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱིས་ཡོངས་ཁྱབ་གནང་བའི་རང་དབང་དེ་དག་ལོངས་སུ་སྤྱོད་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ཅིང་། འགྲོ་བ་

མིའི་གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་དེ་དག་རྡོག་རོལ་གཏོང་མཁན་བྱུང་ཚེ་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་དྲང་བཞག་གནང་ངེས་ཡིན་

པས། ང་ཚོས་རང་དབང་དེ་དག་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པ་དང་ལྷན་དུ་སྐྱེ་བོ་གཞན་གྱི་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་ལ་གུས་བརྩི་བྱ་

དགོས། 

 

 ཅི་ཞིག་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ཟེར། འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་སྐོར་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་སྐབས་ལུས་ལ་ན་ཚ་མེད་པར་གནས་

ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ང་ཚོའི་སེམས་སུ་རང་བཞིན་གྱིས་འཆར་ཡོང་གི་ཡོད།  འོན་ཀྱང་འཕྲོད་བསྟེན་ཡག་

པོ་ཞེས་པ་ནི་ན་ཚ་མེད་ཙམ་གྱིས་མི་ཆོག་པར། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་བསམ་བློ་གཏོང་

དགོས་ཏེ། དཔེར་ན་འཐུང་ཆུ་གཙང་མ་དང་འདང་ངེས་ཡོད་མེད། ཁོར་ཡུག་གཙང་མ་ཡོད་མེད། ལྟོ་ཆས་འདང་ངེས་

ཤིག་རག་གི་ཡོད་མེད། ཁང་ཁྱིམ་དྲོ་པོ་ཞིག་གི་ནང་སྡོད་རྒྱུ་ཡོད་མེད་སོགས་ལ་ཡིད་འཇོག་བྱ་དགོས། གལ་ཏེ་འགྲོ་བ་

མིའི་གཞི་རྩའི་དགོས་མཁོ་འདི་དག་མ་རག་ཚེ་རང་བཞིན་གྱིས་ལུས་སེམས་གཉིས་ལ་དཀའ་ངལ་སྣ་ཚོགས་འཕྲད་ཀྱི་

ཡོད། ང་ཚོའི་ལུས་པོ་བདེ་ཐང་ངང་འཚར་ལོངས་དགོས་པ་བཞིན་སེམས་པའང་སྐྱིད་པོའ་ིངང་གནས་དགོས། སེམས་

ནང་དངངས་སྐྲག་དང་འཇིགས་སྣང་གིས་ཁེངས་ན་རང་བཞིན་གྱིས་ལུས་པོའ་ིའཚར་ལོངས་དང་བདེ་ཐང་ལ་གནོད་སྐྱོན་

འབྱུང་ངེས་ཡིན། དེར་བརྟེན། འཕྲོད་བསྟེན་ནི་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀའི་བདེ་ཐང་དང་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པ་ཞིག་

ཡིན། 

    

འཕྲོད་བསྟེན་དང་སྨན་ཁང་།

 
 

 

 

 
 

ཁྱེད་ཀྱིས་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་དོ་སྣང་གནང་གི་ཡོད་དམ།

འཕྲོད་བསྟེན་ཡག་པོ་ཡོང་ཆེད་ངས་

སྐྱེ་ཁམས་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ལགས་ཡོད། ངས་ནམ་རྒྱུན་སྔ་དགོང་གཉིས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་།

 སློབ་གྲྭའི་ཁོར་ཡུག་གཙང་མར་ཉར་བ་སོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
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རྒྱ་གར་ནི ་འཛམ་གླིང་ནང་སྨན་པའི ་མཐོ ་སློབ་མང་

ཤོས་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་ལ། ལོ་ལྟར་སྨན་

པ་15000ལྷག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་མཐར་ཕྱིན་ནས་སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིགས་ནང་ཞུགས་བཞིན་ཡོད།
 

སྨན་པ་ཕལ་ཆེ་བ་གྲོང་ཁྱེར་དང་མི་ཚོགས་མང་སར་

གནས་སྡོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གྲོང་གསེབ་ཁུལ་དུ་སྨན་པ་ཉུང་

ཞིང་། ནད་མནར་བྱུང་ཚེ་ས་ཐག་རིང་པོར་སྨན་བཅོས་

བྱེད་དུ་འགྲོ་དགོས། 

འདས་པའི་ལོ་ཤས་ནང་སྨན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཡར་

རྒྱས་གང་འཚམ་སོང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་1950ལོར་རྒྱ་གར་

ཁྱོན་ཡོངས་ལ་སྨན་ཁང་2717ལས་མེད་ནའང། ཕྱི་ལོ་

1991ལོར་སྨན་ཁང་11174བར་འཕར་ཡོད། ཕྱི་ལོ་

2000ལོར་རྒྱ་གར་ནང་སྨན་ཁང་གི་གྲངས་ཚད་18218 

ཟིན་ཡོད།
 

ལོ་ལྟར་མི་འབུམ་ལྔ་ཙམ་ཊི་བྷིའི་ནད་ཀྱིས་རྐྱེན་འདས་

སུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། རྒྱ་གར་ལ་རང་བཙན་ཐོབ་པ་

ནས་བཟུང་ད་བར་ཊི་བྷིའི་ནད་ཀྱིས་འདས་གྲོངས་སོང་

བའི་གྲངས་འབོར་དེ་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐུབ་མེད། ལོ་ལྟར་

འདར་ཚད་(malaria)ཀྱི་ནད་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་པ་ས་ཡ་

གཉིས་ལྷག་ཐོན་བཞིན་ཡོད།    

འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གང་ས་ནས་རྒྱ་གར་ནང་སྨན་པ་

བསྟེན་པར་ཡོང་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད། སྨན་པ་ཚོས་

ཁོང་ཚོར་སྨན་བཅོས་ལེགས་པོ་བྱེད་པ་མ་ཟད། སྨན་ཡོན་

ཡང་ཉུང་ངུ་ལས་ལེན་གྱི་མེད། 

རྒྱ་གར་གྱི་མི་མང་ཁྲི་འབུམ་དུ་མར་འཐུང་ཆུ་གཙང་མ་

མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱིན་ཡོད། འགོས་ནད་བརྒྱ་ཆ་

21 ནི་ཆུ་དང་འབྲེལ་ནས་ཁྱབ་པའི་ནད་ཡིན། དཔེར་ན་

བཤལ་ནད་དང་མཆིན་པའི་གཉན་ནད་ལྟ་བུའོ།།

རྒྱ་གར་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་སྨན་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་མཁན་ཨང་

བཞི་པ་ཡིན་ཞིང་། རྒྱ་གར་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོར་སྨན་

ཕྱིར་འཚོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

རྒྱ་གར་གྱི་བྱིས་པའི་གྲངས་འབོར་ལས་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་ལ་ཁ་

ལག་དང་ཟས་བཅུད་འདང་ངེས་ཤིག་རག་གི་མེད། 

རྒྱ་གར་ནང་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་གནས་སྟངས།

གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་ནང་བཀོད་པའི་བརྗོད་པ་རྣམས་ཞིབ་ཀློག་བྱས་རྗེས་རེའུ་མིག་གཡོན་གྱི་བརྗོད་པ་དང་གཡས་ཀྱི་

བརྗོད་པ་གཉིས་དབར་མི་མཐུན་པའི་ཆ་གང་འདུག་སྡུར་དང་།

ཁྱེད་ཀྱིས་རེའུ་མིག་གཡས་གཡོན་གཉིས་ལ་འགོ་བརྗོད་རེ་འབྲི་ཐུབ་བམ།

 དུས་རྒྱུན་རྒྱ་གར་ནང་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་གནས་སྟངས་ཞན་པོ་ཡོད་པའི་སྐོར་ཡང་ཡང་གླེང་གི་ཡོད་ལ། རྒྱ་གར་

གཞུང་ལ་མ་དངུལ་ཉུང་བར་བརྟེན་འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ཅེས་བརྗོད་ཀྱིན་

ཡོད། གཡོན་གྱི་རེའུ་མིག་ནང་བཀོད་པའི་བརྗོད་པ་དག་བཀླགས་རྗེས་གནས་ཚུལ་འདི་བདེན་པ་ཡིན་མིན་ཐད་ཁྱེད་ལ་

བསམ་ཚུལ་ཅི་ཞིག་བྱུང་ངམ། སློབ་ཕྲུག་ནང་ཁུལ་གོ་སྡུར་བྱོས།
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༡.ུ འཕྲུལ་འཁོར་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུ་མང་དྲགས་ན་སྐྱོན་གང་ཡོད་དམ།ུ

༢.ུ ཆུ་བེད་སྤྱོད་ལེགས་པོར་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

༣.ུ རྒྱ་གར་གྱི་མི་འབོར་ཅི་ཙམ་ལ་གློག་མཁོ་སྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ།

༤.ུ བརྡ་འཕྲིན་གྱི་རང་དབང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

༥.ུ ཅི་ཞིག་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ཟེར།

༦.ུ སྲིད་གཞུང་གིས་མི་མང་གི་བདེ་དོན་ཆེད་ལས་དོན་གང་དག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ།

གཤམ་གྱི་དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེེབས་དགོས།




