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ཉིན་ཤས་གོང་། མ་ལེ་ཞི་ཡའི་ཨེ་ཤེ་ཡའི་་་་་་་་་་་
འཐབ་ཇུས་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་གསར་པའི་ཀྲུའུ་་་་
ཞི་ཝུང་ཧྲེ་ཅེས་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་་
འགོད་པའི་ཆེད་དོན་བཅར་འདྲི་དང་ལེན་བྱེད་་་་་་་་
སྐབས། ཏོག་གསར་རིམས་ནད་ལ་ཐུན་མོང་ཐོག་་་་
ཁ་གཏད་གཅོག་པ་དེས་ཀྲུང་གོ་དང“རྒྱུད་གཅིག་་་་་
ལམ་གཅིག”མཉམ་སྐྲུན་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་་་་་་་་་་་
དབར་གྱི་མཛའ་བརྩེ་ཟབ་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད། ཀྲུང་གོའི་་་
དཔལ་འབྱོར་སྔོན་ལ་སླར་གསོ་བྱུང་བ་དང་སྦྲགས

“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”མཉམ་ལས་ཀྱིས་རིམས་་་་
ནད་རྗེས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་སླར་གསོར་ནུས་པ་གལ་་་
ཆེན་ཐོན་རེ་ཡོད་ཅེས་བཤད་པ་རེད།

ཚེས་18ཉིན། པོ་ཨའོ་ཨེ་ཤེ་ཡ་གླེང་སྟེགས་་་་་་་
ཀྱིས་སྤེལ་བའི《ཨེ་ཤེ་ཡའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་མདུན་་་་་
ལམ་དང་གཞི་གཅིག་ཅན་གྱི་འཕེལ་རིམ》2021
ལོའི་ལོ་འཁོར་གྱི་སྙན་ཞུའི་ནང་། རིམས་ནད་ཀྱི་་་་་་
ཚོད་བགམ་མདུན་དུ“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་་་་
འཛུགས་སྐྲུན་ལས་མཉེན་ཆ་དང་གསོན་ཤུགས་ཆེན་
པོ་མངོན་ཞིང་། དེ་འབྲེལ་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལ་རྒྱུན་་་་་་
མཐུད་སྐུལ་འདེད་ཐེབས་པ་དང་། མཉམ་ལས་ཀྱི་་་
གྲུབ་འབྲས་དང་བཀྲག་མདངས་འཚེར་ས་ཧ་ཅང་་་་
མང་བ། ཚོང་དོན་དང་མ་འཇོག་འཕར་བ་བཅས་་་
བྱུང་བ་བསྟན་ཡོད།

ཝུང་ཧྲེ་ཅེ་ཡིས། རིམས་ནད་རྗེས“རྒྱུད་་་་་་་་་་་་
གཅིག་ལམ་གཅིག”མཉམ་སྐྲུན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དབར་་
ཕན་ཚུན་རོགས་རེས་བྱས་ཤིང་། ཀྲུང་གོས་རྒྱལ་་་་་་་
ཁབ་མང་པོ་ཞིག་ལ་སྨན་བཅོས་རིགས་གཅིག་་་་་་་་་་་་
མཁས་ཅན་ཚོགས་ཆུང་མངགས་པ་མ་ཟད་ཏོག་་་་་་་་
གསར་རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀྱང་མཁོ་འདོན་བྱས་
ཏེ“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”མཉམ་སྐྲུན་རྒྱལ་ཁབ་་་་
དབར་གྱི་མཛའ་བརྩེ་ཟབ་ཏུ་བཏང་ཡོད།“ཀྲུང་་་་་
གོས་རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་དེ་ཉིད་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་་
སྤྱི་པའི་ཐོན་རྫས་ལ་འགྱུར་བའི་ཁས་ལེན་བསྒྲུབས་་་
ཡོད”ཅེས་བརྗོད་པ་རེད།

“ཀྲུང་གོ་ནི་2020ལོར་དཔལ་འབྱོར་དངོས་་་་
སུ་འཕར་བའི་དཔལ་འབྱོར་དངོས་ཚན་གཙོ་བོ་་་་་་་་
འབའ་ཞིག་དེ་ཡིན་པ་དང་རིམས་ནད་རྗེས་སུ་་་་་་་་་་་
དཔལ་འབྱོར་སླར་གསོ་བྱེད་རིང་སྣེ་ཁྲིད་ཀྱི་ནུས་པ་་
ཐོན་རྒྱུ་རེད། དེ་དང་ཆབས་ཅིག‘ལོ་ལྔ་ཚན་བཅུ་་་་
བཞི་པའི’འཆར་འགོད་བཏོན་པ་དང་རྒྱལ་ནང་གི་
འཁོར་རྒྱུག་ཆེན་པོ་གཙོ་བོར་བྱེད་པ་དང་རྒྱལ་ནང་་
དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་འཁོར་རྒྱུག་གཉིས་ཕན་ཚུན་སྐུལ་་་་་་་་

འདེད་གཏོང་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བཀོད་ཇུས་གསར་
པ་མགྱོགས་མྱུར་བཟོས་ནས་གཉིས་ལས‘རྒྱུད་་་་་་་་་་་
གཅིག་ལམ་གཅིག’མཉམ་སྐྲུན་ནང་ཞུགས་མཁན་་་
རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཁྲོམ་ར་ཆེན་པོ་མཁོ་འདོན་ཐུབ་རེ་་་་་་་་་་
ཡོད”ཅེས་ཝུང་ཧྲེ་ཅེས་བརྗོད།

དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཝུང་ཧྲེ་ཅེས།“རྒྱུད་་་་་་་་་་་
གཅིག་ལམ་གཅིག”རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་ལས་ཀྱི་ནང་་་་་་
དོན་ཟམ་མི་ཆད་པར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་སུ་འགྲོ་བས

“བདེ་ཐང་གི་དར་གོས་ལམ་བུ”དང“གྲངས་་་་་་་་་་་་
འཛིན་གྱི་དར་གོས་ལམ་བུ”འཛུགས་སྐྲུན་སོགས་་་་་་
ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་མཉམ་ལས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུ་་་
དུས་ལ་བབས་ཡོད་ཅེས་བརྗོད།

ཝུང་ཧྲེ་ཅེས་ཀྲུང་གོའི་གྲངས་འཛིན་དཔལ་་་་་་་
འབྱོར་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ལས་རྒྱལ་ཁབ་་་་་་་་
གཞན་ལ་དཔྱད་གཞི་མཁོ་འདོན་ཐུབ་པ་དང་།

“ཀྲུང་གོས་གྲངས་འཛིན་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་་
གཏོང་བ་བརྒྱུད་གཏིང་ཤུགས་ཆེན་པོ་འཕེལ་ཡོད།
རིམས་ནད་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་རྒྱུན་མཐུད་ཐེབས་པའི་་་་
འོག་ཁྱབ་ཁོངས་འདི་ནི་དཔལ་འབྱོར་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོ་་
ཅན་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བའི་སྐུལ་ཤུགས་གཙོ་བོ་ཞིག་་་
ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ”ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ཝུང་ཧྲེ་ཅེས་ད་དུང“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་་་་་་་་་་་་་་
གཅིག”རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆེ་བ་འཕེལ་རྒྱས་་་་་་་་་
འགྲོ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་ཞིང་། དཔལ་་་་་་་་་་་་
འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བ་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་་་་་་་་
སྐྱོང་བྱེད་པའི་དབར་དོ་མཉམ་གྱི་འགྲན་སློང་་་་་་་་་་་་
འཕྲད་བཞིན་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་པ་དང་། ཁོང་གིས

“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”དེ་ཉིད་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་་་
ཁབ་ཀྱིས་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་ལ་ཁ་གཏད་་་་་་་་
གཅོག་པའི་ཐད་མཉམ་ལས་བྱེད་པའི་ལས་སྟེགས་་་་
སུ་བྱས་ཆོག་ཅེས་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་རེད།

“ཀྲུང་གོས་ཁྲིམས་བཟོ་བ་དང་ཤིང་འཛུགས་་་་
ནགས་བཟོ་སོགས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་བརྒྱུད་ཁོར་ཡུག་་་་
སྲུང་སྐྱོང་ཐད་གྲུབ་འབྲས་ལྡན་པའི་ཉམས་མྱོང་མི་་་
ཉུང་བ་ཞིག་བསགས་པ་དེས‘རྒྱུད་གཅིག་ལམ་་་་་་་་་་
གཅིག’མཉམ་སྐྲུན་གྱི་རོགས་ཟླར་དགེ་མཚན་ལྡན་་
པའི་དཔྱད་གཞི་མཁོ་འདོན་བྱེད་ཐུབ”ཅེས་ཝུང་ཧྲེ་
ཅེས་བརྗོད་པ་རེད།

(ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་ཁྱེར་ཁྭ་ལ་་
ལུམ་ཕུར་ནས་འབྱོར་བའི་གློག་འཕྲིན)

（ཚེ་སྒྲོལ་གྱིས་བསྒྱུར། བདེ་དབང་གིས་ཞུས）

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་ཁྱེར་ཝ་་་་་་་་
ཧྲིང་ཐོན་ནས་ཟླ་4ཚེས་14ཉིན་གློག་འཕྲིན་་་་་་་་
འབྱོར་གསལ། ཉིན་ཤས་གོང་རྒྱལ་སྤྱིའི་དངུལ་་་་་་་་
ལོར་ཐེབས་རྩ་རྩ་འཛུགས(IMF)ཀྱི་ཙུང་ཚའེ་ཀེ་་་་་་
ཨོར་ཅི་ཡེ་ཝ་ཡིས་མིག་སྔར་ཀྲུང་གོའི་དཔལ་འབྱོར་་
སླར་གསོ་ཤུགས་ཆེན་བྱུང་བ་དང་འབྲེལ་གོ་ལ་ཧྲིལ་་
པོའི་ས་ཁུལ་གཞན་དག་ལ་དགེ་མཚན་ལྡན་པའི་་་་་་་
ཕན་འབྲས་ཐོན་ཡོད་ཅེས་བཤད། ཁོང་གིས་རྒྱལ་་་་
ཁབ་ཁག་གིས་ཏོག་གསར་རིམས་ནད་དང་གནམ་་་་
གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གི་ཉེན་ཁར་ཁ་གཏད་གཅོག་་་་་་་་
པའི་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ། ལྗང་མདོག་མ་་་
འཇོག་དང་ཕྱོགས་མང་མཉམ་ལས་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་་་་
རུ་བཏང་ནས་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་དཔལ་འབྱོར་ལྗང་་་་་་་
མདོག་དང་བསྟུན་མཁས་རང་བཞིན་གྱི་སྒོ་ནས་་་་་་་་
སླར་གསོ་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། ཀྲུང་
གོས་བརྒྱུད་རིམ་དེའི་ནང་ནུས་པ་གལ་ཆེན་འདོན་་་
ཐུབ་པའི་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་རེད།

ཚེས་13ཉིན་ཀེ་ཨོར་ཅི་ཡེ་ཝ་ཡིས་ཤིན་ཧྭ་་་་་་་་་་
གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པའི་བརྙན་ལམ་
ཆེད་དོན་བཅར་འདྲི་དང་ལེན་བྱེད་སྐབས་IMF
ཡིས་གསར་དུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་སྙན་ཞུའི་་་་་་་་
ནང་འདི་ལོའི་ཀྲུང་གོའི་དཔལ་འབྱོར་འཕར་ཚད་་་་
སྔོན་དཔག་བྱས་ན་དེ་གོང་གི་8.1%ནས་8.4%
བར་ལེགས་སྒྲིག་བྱས་ཡོད། མིག་སྔར་ཀྲུང་གོའི་་་་་་་་
དཔལ་འབྱོར་སླར་གསོ་དེ་ཚོང་དོན་ཐབས་ལམ་་་་་་་་
དང་མ་བཅོས་རྒྱུ་ཆ་དང་། འཛད་རྫས། ཐོན་རྫས་་
གྲུབ་མ་བཅས་ཀྱི་དགོས་མཁོར་བརྟེན་ནས་གོ་ལ་་་་་་་
ཧྲིལ་པོའི་ས་ཁུལ་གཞན་དག་ལ་དགེ་མཚན་ལྡན་་་་་་་
པའི་ཕན་འབྲས་ཐོན་བཞིན་ཡོད། དེ་དང་ཆབས་་་་
ཅིག་ཀྲུང་གོས་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་ཚོང་དོན་བསྐྱར་དར་་

ཡོང་བ་དང་། འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་་་་་་་
ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་སླར་གསོར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ།

“གནམ་གཤིས་དཔལ་འབྱོར་གསར་པར”ཕྱོགས་་་་་
སྒྱུར་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་བཅས་ཐད་ནུས་པ་་་་་་་
གལ་ཆེན་འདོན་བཞིན་ཡོད་ཅེས་བཤད།

ཀེ་ཨོར་ཅི་ཡེ་ཝ་ཡིས་ཏོག་གསར་རིམས་ནད་་་་་
ཀྱིས་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་དཔལ་འབྱོར་ཕན་ཚུན་གཅིག་་་
ལ་གཅིག་བརྟེན་ཡིན་པ་སླར་ཡང་ར་སྤྲོད་བྱས་ཡོད།
དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཕྱོགས་མང་མཉམ་ལས་ཀྱི་རིན་་་
ཐང་ཡང་མངོན་ཡོད་ཅེས་བཤད་ཅིང་། ཁོང་གིས་་་
དཔལ་འབྱོར་སླར་གསོ་བྱེད་འགོར་བའི་རྒྱལ་ཁབ་་་་
ལ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་་་་་་་
སྐྱོར་བྱས་ཏེ་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་དཔལ་འབྱོར་ཁ་ཐོར་་་་་་
ཚབས་ཆེན་མི་འགྲོ་བ་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་་་
བྱས་པ་རེད། ཁོང་གིས་མིག་སྔར་སྲིད་ཇུས་་་་་་་་་་་་་
གཏན་འཁེལ་བྱེད་མཁན་གྱི་ལས་འགན་ཨང་དང་་་་
པོ་ནི་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་རིམས་འགོག་
སྨན་ཁབ་མགྱོགས་མྱུར་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་རེད།“དཔུང་་་་་
པར་ཁབ་གཅིག་རྒྱག་རྒྱུ་ནི་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་དཔལ་་་་་་
འབྱོར་སླར་གསོ་བྱེད་མགྱོགས་ཤོས་ཀྱི་བྱ་ཐབས་་་་་་་་
ཤིག་རེད”དེས་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མར་རིན་ཐང་ཆེན་་
པོ་གཏོད་ཐུབ། IMFཡིས་སྔོན་དཔག་བྱས་ན་་་་་་་་་་
རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་མགྱོགས་མྱུར་ཁྱབ་གདལ་་་་་
བཏང་ནས་ཏོག་གསར་རིམས་ནད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་་་་་་་་་་་་
མཇུག་འགྲིལ་ན་2025ལོར་སླེབས་སྐབས་གོ་ལ་་་་་་་་
ཧྲིལ་པོའི་རྒྱལ་ནང་ཐོན་སྐྱེད་རིན་ཐང་བསྡོམས་་་་་་་་
འབོར་ཨ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་ཁྲི་9ཙམ་འཕར་རྒྱུ་རེད་་་་་་་་
ཅེས་བཤད།

（ཚེ་ཁོས་བསྒྱུར། རིག་རྡོར་དང་ཚེ་ཁོས་་་་་་་་་
ཞུས）

“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”མཉམ་ལས་ཀྱིས་རིམས་
ནད་རྗེས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་སླར་གསོར་
ནུས་པ་གལ་ཆེན་ཐོན་རྒྱུ་ཡིན་པ།

—— མ་ལེ་ཞི་ཡའི་ཨེ་ཤེ་ཡའི་འཐབ་ཇུས་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་
གསར་པའི་ཀྲུའུ་ཞི་ཝུང་ཧྲེ་ཅེར་བཅར་འདྲི་བྱས་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་གློག་་་་་་་་་་
འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་དང་ཚོད་་
འཛིན་གྱི་ཕན་འབྲས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་བྱུང་ནས་ཀྲུང་་
གོའི་རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་བསྔགས་བརྗོད་་
ཆེན་པོ་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད།

ཀྲུང་གོའི་རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་བཏང་་་་་
བ་དང་ཆབས་ཅིག་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོར་ཀྲུང་གོའི་རིམས་་་་་་
འགོག་སྨན་ཁབ་ཀྱི་ཕན་འབྲས་རིམ་གྱིས་ཐོན་བཞིན་ཡོད་་
པ་རེད། འགོ་ནད་སྔོན་འགོག་དང་ནད་གཞི་ཚབས་ཆེན་་
མི་ཐོན་པ་བྱེད་པའམ་ཡང་ན་སྤྱི་ཡོངས་ནས་རིམས་ནད་་་་་
སྔོན་འགོག་དང་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པའི་ཐད་ཀྲུང་གོའི་་་་་་་་་་་
རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀྱིས་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཐོན་པས་་་་་་་་་་
བསྔགས་བརྗོད་རྒྱ་ཁྱབ་ངང་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད།

ཉེ་ཆར་ཆི་ལིའི་ཚན་རྩལ་པུའུ་ཀྲང་ཁོ་ཝུའེ་ཡིས་ཆི་ལི་་
འཕྲོད་བསྟེན་པུས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་ཀྲུང་གོའི་ཁོའོ་་་
ཤིན་གྱིས་ཐོན་སྐྱེད་བྱས་པའི་ཏོག་གསར་རིམས་འགོག་་་་་་་
སྨན་ཁབ་ཀྱིས་སྲུང་སྐྱོང་ཐུབ་པའི་ཕན་འབྲས་གྲངས་གཞི་་
གསར་ཤོས་ནི་མི་རྣམས་ཧང་སངས་དགོས་པ་ཞིག་ཡོད།
ཁོང་གིས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ལས་ཀྲུང་གོའི་ཁོའོ་ཤིན་གྱིས་
ཐོན་སྐྱེད་བྱས་པའི་རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་ལ་རིམས་ནད་་
སྔོན་འགོག་དང་། སྨན་ཁང་དུ་བསྡད་དེ་སྨན་བཅོས།
ནད་གཞི་ཚབས་ཆེན་དང་ནད་གཞི་འགོས་ནས་ཤི་བའི་་་་་་
གནས་ཚུལ་མི་ཐོན་པ་བཅས་ཐད་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་་་་
ལྡན་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་པ་རེད།

“དངོས་ཡོད་ཀྱི་འཛམ་གླིང་ཞིབ་འཇུག”ནི་དངོས་་་་་
ཡོད་ཀྱི་འཛམ་གླིང་ཁོར་ཡུག་ཁྲོད་ནད་པ་དང་འབྲེལ་བ་་་་་
ཡོད་པའི་གྲངས་གཞི་བསྡུ་རུབ་བྱས་པ་བརྒྱུད་སྨན་བཅོས་་

ཐོན་རྫས་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་རིན་ཐང་དང་མངོན་མེད་ཕན་་་་་་་་་་
འབྲས་སམ་ཡང་ན་ཉེན་ཁའི་དཔང་རྟགས་ཐོབ་པར་བྱེད་་
པར་ཟེར།

སར་པི་ཡར་མིག་སྔར་སྤྱོད་བཞིན་པའི་ཏོག་གསར་་་་་
རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་མང་ཆེ་བ་ཀྲུང་གོ་རྒྱལ་སྨན་ཚོགས་
པས་ཐོན་སྐྱེད་བྱས་པའི་རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་ཡིན་པ་་་་་་
རེད། སར་པི་ཡའི་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་ལ་ཁ་་་་་
གཏད་གཅོག་པའི་ཚོགས་ཆུང་གི་འགན་ཁུར་བ་ཕུར་ལེ་ཏེ་
ལ་ཀེ·ཁོ་ཨེན་གྱིས་ཉེ་ཆར་ས་གནས་དེ་གའི་སྨྱན་སྦྱོར་གྱི་་་་་
བཅར་འདྲི་དང་ལེན་བྱེད་སྐབས་ཏོག་གསར་རིམས་་་་་་་་་་་་
འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱ་ཁྱབ་ངང་སྤྱད་པ་ལས་སར་པི་ཡའི་་་་་་་་་
རིམས་ནད་ཚད་གཞི་ངེས་ཅན་གྱི་ཐོག་ནས་ཚོད་འཛིན་་་་་་
ཐུབ་པའི་ཁྲོད་རྒྱལ་ས་པེལ་ཀེ་རེ་ཏེར་ཕན་འབྲས་དེ་བས་་་་
མངོན་གསལ་དོད་པ་ཐོན་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་པ་རེད།

ཁོ་ཨེན་གྱིས་པེལ་ཀེ་རེ་ཏེ་རུ་དར་མ་34%ཙམ་ལ་་་་་་
རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་པར་ཉིན་ལྟར་ཏོག་གསར་་་
གློ་ཚད་རིམས་ནད་གཏན་འཁེལ་བྱུང་བའི་ནད་པ་འཕར་་
ཚད་མངོན་གསལ་དོད་པོས་ཆག་ནས་ད་ཆ་ཉིན་ལྟར་་་་་་་་་་
གཏན་འཁེལ་བྱུང་བའི་ནད་པ་འཕར་ཚད་1000ལས་་་་་་་
དམའ་བ་ཡོད།“གྲངས་ཚད་མགྱོགས་པོ་འདི་ལྟ་བུ་ཆག་་་
ཡོང་སྙམ་མཁན་མེད། དེ་ཐོག་ནས་རིམས་འགོག་སྨན་་་་་་་
ཁབ་ཀྱིས་པེལ་ཀེ་རེ་ཏེར་ཕན་འབྲས་ཆེན་པོ་ཐོན་པ་་་་་་་་་་་་
གསལ་བཤད་བྱེད་ཐུབ”ཅེས་བརྗོད་པ་རེད།

ཉེ་ཆར་སར་པི་ཡའི་འཕྲིན་གཏོང་ཁང་གིས་ཁྱབ་་་་་་་་་
བསྒྲགས་བྱས་པའི་གྲངས་གཞི་ལས་མངོན་གསལ། མིག་་་་
སྔའི་བར་མི་ཁྲི་180ལྷག་ཙམ་གྱིས་སར་པི་ཡར་ཏོག་་་་་་་་་་་
གསར་རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་ཉུང་མཐར་ཡང་ཐེངས་རེ་་་

གཟེད་པའི་ཁྲོད་མི་ཁྲི་120ལྷག་ཙམ་གྱིས་ཏོག་གསར་་་་་་་་་
རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་ཐེངས་གཉིས་གཟེད་ཡོད་པ་རེད།

ཨ་རིའི་ཧྥུང་པོ་གསར་འགྱུར་ཁང་གིས་ཉེ་ཆར་ཨོ་སི་་་
ཁྲུ་ལི་ཡའི་རིགས་གཅིག་མཁས་ཅན་གཉིས་ཀྱི་ལྟ་བ་བཀོད་
པའི་རྩོམ་ཡིག་དྲངས་ནས་ཀྲུང་གོའི་ཁོའོ་ཤིན་གྱིས་ཐོན་་་་་་
སྐྱེད་བྱས་པའི་རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་ལ་ཏོག་གསར་གློ་་་་་་
ཚད་ཀྱི་ནད་ཚབས་ལྕི་རུ་འགྲོ་རྒྱུ་སྔོན་འགོག་བྱེད་པར་་་་་་་་་
ཕན་འབྲས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་པ་རེད།

ཧྥུང་པོ་གསར་འགྱུར་ཁང་གིས་ཉེ་ཆར་ཁོའོ་ཤིན་་་་་་་་་
གྱིས་ཐོན་སྐྱེད་བྱས་པའི་རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀྱི་ཕན་་་་་་
ནུས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཨོ་སི་ཁྲུ་ལི་ཡའི་མོ་ཏོ་ཁེ་བྱིས་པའི་་་་་་
ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་ཧྥེ་ཨའོ་ན·ལུའེ་སེར་
དང་དེ་བཞིན་ཁུན་ཧྲེ་ལན་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་་་
གཞོན་པ་འགོ་ནད་དང་སྐྱེ་དངོས་ཕྲ་རབ་རིག་པའི་རིགས་
གཅིག་མཁས་ཅན་པའོ་ལུའོ·ཀེ་ལི་ཧྥེན་ལ་བཅར་འདྲི་་་་་་་་
བྱས་པ་རེད། ལུའེ་སེར་གྱིས་ཁོའོ་ཤིན་གྱིས་ཐོན་སྐྱེད་བྱས་
པའི་རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་ལ་ནད་ཚབས་ལྕི་རུ་འགྲོ་རྒྱུ་་་་་
སྔོན་འགོག་བྱེད་པར་ཕན་འབྲས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པས་
སྨན་བཅོས་ཀྱིས་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་མ་འགོས་་
པ་བྱ་རྒྱུར་ཕན་ནུས་ཐོན་ཚད་84%ཙམ་ཟིན་པ་དང་ཏོག་
གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་ཕོག་ཚབས་འབྲིང་བ་ནས་ལྕི་་་་་་
བར་འགྱུར་རྒྱུ་སྔོན་འགོག་བྱེད་པར་ཕན་ནུས་ཐོན་ཚད་་་་་་
100%ཟིན་ཡོད། དེ་ནི་དམངས་ཚོགས་ཀྱིས་ཏོག་གསར་
རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀྱི་ནུས་པར་སྔོན་དཔག་བྱས་པ་་་་་་
ཞིག་ཡིན་ལ་རིམས་ནད་ཚབས་ཆེན་ཕོག་མཁན་ལ་སྲུང་་་་་་
སྐྱོང་ཡང་དེ་བས་ལེགས་པ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་པ་་་་་་་་་
རེད།

རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་དང་ཚོད་འཛིན་གྱི་ཕན་འབྲས་མངོན་གསལ་དོད་པ།
ཀྲུང་གོའི་རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་བསྔགས་བརྗོད་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ།

ཀྲུང་གོའི་དཔལ་འབྱོར་སླར་གསོ་ཤུགས་ཆེན་བྱུང་ནས་འཛམ་
གླིང་ལ་དགེ་མཚན་ལྡན་པའི་ཕན་འབྲས་ཐོན་པ།

—— IMFཡི་ཙུང་ཚའེ་ཀེ་ཨོར་ཅི་ཡེ་ཝ་ལ་བཅར་འདྲི་བྱས་པ།

⇑ ཕ་ཁི་སི་ཐན་གྱི་ཚོང་པ་ཁ་ལི་མུའུ(གཡོན)ཡིས་ཀྲུང་གོའི་ཤིན་ཅང་ཁ་་་་་
ཧྲེ་ཁུར་ཀན་ཐ་ཅི་ཁེ་རང་སྐྱོང་རྫོང་དུ་ཕ་ལམ་དང་ལག་ཤེས་བཟོ་རྩལ་གྱི་ཚོང་་་་་
རྒྱག་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཚོང་ཟོག་ཁ་ཧྲེ་ཁུ་ནུ་གཞུང་ལམ་བརྒྱུད་ཤིན་ཅང་དུ་་་་་་
འཚོང་བར་ཡོང་ཞིང་། འགྲིམ་འགྲུལ་སྟབས་བདེ་རུ་ཕྱིན་པས་ཁོང་གི་ཚོང་ཡང་
ཡག་ཏུ་ཕྱིན་པ།

(2017ལོའི་ཟླ་4ཚེས་22ཉིན་པར་བླངས)

རི་བོ་བརྒལ་བའི་ལམ་བུ། ཀྲུང་ཕའི་མཛའ་གྲོགས་ཀྱི་བདེན་དཔང་།
ཁ་ལ་ཁུ་ནུ་གཞུང་ལམ་ནི་ཀྲུང་གོ་དང་ཕ་ཁི་སི་ཐན་འབྲེལ་མཐུད་བྱེད་པའི་སྐམ་སའི་གཞུང་ལམ་ཞིག་རེད། ཤར་རྒྱུད་ཀྲུང་གོའི་ཤིན་ཅང་གི་ཁ་ཧྲེ་ནས་ཁ་ལ་ཁུ་ནུ་དང་། ཤིང་ཏུའུ་ཁུའུ་ཧྲི། རི་བོ་ཧི་་་་

མ་ལ་ཡ་བཅས་རི་བོ་གསུམ་བརྒལ་ཏེ་ཀྲུང་ཕའི་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་ཧུང་ཆི་ལ་ཧྥུའུ་ལ་ཁ་བརྒྱུད། ཕ་ཁི་སི་ཐན་བྱང་རྒྱུད་གྲོང་རྡལ་ཐ་ཁོ་ཐེར་འབྱོར་གྱི་ཡོད། གཞུང་ལམ་དེ་ཀྲུང་ཕ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོའི་མི་་་་
དམངས་ཀྱིས་དཀའ་སྤྱད་འབད་བརྩོན་བྱས་ནས་མཉམ་དུ་བསྐྲུན་པ་ཞིག་ཡིན་པས“ཀྲུང་ཕའི་མཛའ་གྲོགས་ལམ་བུ”ཞེས་བརྗོད་ཅིང་།

⇑ འདི་ནི་1978ལོར་ཁ་ལ་ཁུ་ནུ་གཞུང་ལམ་བསྐྲུན་རྗེས་པར་བླངས་པའི་ཕ་ཁི་སི་ཐན་གྱི་ཐ་ཁོ་ཐེ་ཟམ་ཆེན་ཡིན་པ།

⇑ འདི་ནི་2020ལོའི་ཟླ་10ཚེས་16ཉིན་ཕ་ཁི་སི་ཐན་གྱི་ཡུལ་སྐོར་་་་་་་
བས་ཀྲུང་ཕའི་མཐའ་མཚམས་ཧུང་ཆི་ལ་ཧྥུའུ་འགག་སྒོར་དྲན་རྟེན་པར་རྒྱག་
བཞིན་པ།

⇒ འདི་ནི་2019ལོའི་ཟླ་11ཚེས་18ཉིན་པར་བླངས་པའི་ཕ་ཁི་སི་ཐན་་
གྱི་ཁ་ལ་ཁུ་ནུ་གཞུང་ལམ་གྱི་དུས་ཐེངས་གཉིས་པའི་ལས་གྲྭ་ཧེ་ཝུའེ་ལེ་དབྱང་་་་་་་
ནས་མན་སའེ་ཧོ་ལ་བར་གྱི་མྱུར་བགྲོད་གཞུང་ལམ་གྱི་དུམ་བུ་ཡིན་པ་དང་། ཁ་་
ལ་ཁུ་ནུ་གཞུང་ལམ་གྱི་དུས་ཐེངས་གཉིས་པའི་རྣམ་གྲངས་དེས་ཀྲུང་ཕའི་མཛའ་
གྲོགས་གཞུང་ལམ་ལྷོ་ངོས་སུ་སྣུར་སྲིང་བྱས་ནས་ཕ་ཁི་སི་ཐན་ལྷོ་བྱང་གི་འགྲིམ་་་
འགྲུལ་གཞུང་ལམ་ཨ་མ་དང་འབྲེལ་མཐུད་བྱས་པ།

⇒ ཕ་ཁི་སི་ཐན་བྱང་རྒྱུད་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཅིར་ཅི་ཐེ་རུ་ཀྲུང་གོའི་སྔོན་གཤེགས་
དཔའ་བོའི་བང་སོའི་སྐྱེད་ཚལ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་དེར་ཁ་ལེ་ཁུ་ནུ་གཞུང་ལམ་་་་་་་
འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་རིང་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་མཁན་ཀྲུང་གོའི་འཛུགས་སྐྲུན་པ་་་
88པུར་འཇུག་བྱས་ཡོད། ཕ་ཁི་སི་ཐན་གྱི་བགྲེས་སོང་ཨ་ལི·ཨའེ་ཧ་མེ་ཏེ་ཡིས་་
1978ལོ་ནས་བཟུང་རང་མོས་ངང་དུར་ས་དེ་སྲུང་པ་དང་ཕ་ཁི་སི་ཐན་དང་་་་་་
ཀྲུང་གོའི་མཛའ་གྲོགས་སྲུང་ཞིང་། འདི་ནི་ཨ་ལི·ཨའེ་ཧ་མེ་ཏེ་ཡིས་ཀྲུང་གོའི་་་་
སྔོན་གཤེགས་དཔའ་བོའི་བང་སོའི་སྐྱེད་ཚལ་དུ་གད་ཕྱིས་རྒྱག་བཞིན་པ།

(2015ལོའི་ཟླ་3ཚེས་25ཉིན་པར་བླངས)


